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οἰκίας,παιδιού,τελευτη̄, 
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λατρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Π Ρ Ε Β Ε Ζ Α                                                                               

1966 

 

 

 

 

 

Σηµ.   Ἐγένετο ἀπάντησις διά τοῡ ὑπ᾿ ἀρ. ΑΑ 782/6.12.66 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 

                                Μ Ε Ρ Ο Σ    Π Ρ Ω Τ Ο 

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

   

ΗΘΗ,ΕΘΙΜΑ,ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 

ΖΩΗΣ,ΑΝΘΡΩΠΩΝ,ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟΥ,στούς 12 ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ.- 

 

                              



 1.- Ὀνοµασία   µηνω̄ν 

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

 

 

1/Γεννάρης.- 

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

/Γενάρης/. Λέγεται τσι γιατί- λένε- γεννοβολᾱνε στά ὀρεινά χ·ριά/ ἐπειδή καί 

τό δικό µας Χωριό ειναι ὀρεινο/ τά ζω̄α καί κυρίως τά γίδια.- 

Ἀπό τήν θέσιν του εἰς τίς ἐποχές λέγεται “µεσοχείµονος”,ἀπό τη̄ς 

κλιµατολογικη̄ς καταστάσεως λέγεται “κρυαρίτης”.- 

Παροιµία σχετική µέ τό φαγητό ειναι :”κόττα,πίττα τό Γενάρη,κάκκοτας τόν 

῾Αλωνάρη”.- 

 

 

2/Φλεβάρης η̆ Κουτσοβλέβαρος.- 

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

Ειναι κουτσός,γιατί κανε τό χατη̄ρι τοῡ Μάρτη,πού η̆θελε νά ἐκδικηθη̄ τή 

γριά  καί τδωσε µιά µέρα. 

᾿Εκτός τούτου-λένε-πώς τόν γέλασε ὀ Μάρτης καί τοῡ πη̄ρε τή σειρά.Γι ᾿ 

αὐτά µως µετενόησε ὁ Φλεβάρης καί σάν παραπονιάρης πού ειναι, τό πή̄ρε 

κατάκαρδα καί συνεχω̄ς κλαίει.Οἱ βροχές –λένε- πού ρίχνει ειναι τά δάκρυά 

του.- 

 

 

3/Μάρτης η̆ Γδάρτης η̆ Παλουκοκάφτης η̆ Κλαψοµάρτης 

----------- 

Λέγεται τσι γιατί περνάει ἀκατάστατος καί γεµάτος γινάτια.Κάνει κρύα καί 

βροχές,ἀδειάζει τ᾿ ἀµπάρια τη̄ς σοδειᾱς καί τίς θυµωνιές τω̄ν ξύλων.- 

Παροιµία σχετική µέ τό κρύο εῐναι:”Φύλα ξύλα γιά τό Μάρτη νά µήν κάψῃς 

τά παλούκια”.-Ἀλλη παροιµία πού λέγεται εῐναι “Μάρτης γδάρτης καί κακός 

παλουκοκάφτης”.- 



Παροιµία, ταν γίνεται γάµος τό Μάρτη καί τά βουνά εῐναι ἀσπρισµένα µέ 

χιόνια,τσι ν᾿ ἀσπρίσουν τά µαλλιά τη̄ς νύφης καί τοῡ γαµπροῡ ἀπ᾿ τά χιόνια.-    

Συµβουλές :Τό Μάρτη στόν η̆λιο δέν πρέπει νά κοιµηθῃ̄ς γιατί ἀρρωσταίνεις.- 

Τήν πρώτη Μάρτη λα τά παιδιά καί τά κορίτσια φοροῦν Μάρτη/εἶναι δυό 

κλωστές διαφορετικοῦ χρώµατος,προτιµοῡν ᾰσπρο κόκκινο καί τό δένουν στό 

χέρι µέχρι τέλους τοῦ µηνός /,γιά νά µή µαυρίσουν.- 

 

 

4/Ἀπρίλης η̆ λαµπριάτης, ἐπειδή πέφτει συνήθως τόν µήνα αὑτόν ἠ 

Λαµπρή.Οἰ καπνοτρόφοι τόν λένε καί ῾Α'ι’ Γιώργη.ἀπό τήν γιορτή τοῦ Ἁγίου 

Γεωργίου. 

᾿Επειδή ὀ ᾿Απρίλης εἶναι καί µήνας πού ἀνθίζουν τά λουλούδια-λένε-ὀ ᾿Απρίλης 

µέ τά λουλούδια καί ὀ Μάης µέ τά ρόδα. 

Παροιµία πού λέγεται ἐν σχέσει µέ τή βροχή “ᾰν βρέξῃ ὀ Μάρτης δύο νερά κι 

᾿ ὀ Ἀπρίλης ᾰλλο να, χαρά σ᾿ ἐκεῖνο τό ζευγᾶ πχει πολλά σπαρµένα”.- 

Τήν 23ην τοῦ µηνός,ἑορτήν ῾Αγίου Γεωργίου,ἀνάβουν φωτιές καί χορεύουν καί 

τραγουδοῦν γύρω ἀπό τίς φωτιές καί λέγουν “ξω ψύλλοι κοριοί καί µεγάλοι 

ποντικοί”.- 

  Σηµ.ἐδόθη δελτίον διά τοῦ ˘Ατλαντα. 

 

 

5/Μάης :Λέγεται τσι γιατί µέ τίς ὀµορφιές του µαγεύει λα τά πλάσµατα 

τῆς γῆς.- 

᾿Επειδή τό χωριό µου χει πολλά κεράσια τόν λένε καί "Κερασιάρη”. 

 

 

6/Θεριστής/Ιούνιος/.Τόν κτον µῆνα τόν ὀνόµασαν θεριστή η̆ δρεπανᾶ,ἐπειδή 

θερίζουν τά σιτηρά µέ τά δρεπάνια.-  

 

 

 



7/῾Αλωνάρης/᾿Ιούλιος/.Τόν λένε ἁλωνάρι ἐπειδή ἁλωνίζουν τά σιτηρά.Τόν λένε 

καί φουσκόµηνα,διότι ἀρχίζουν καί ὡριµάζουν τά σύκα.˘Εχει καί ᾰλλη 

ὀνοµασία “῾Α'ι’ιλιᾶς”.- 

 

 

8/Αῠγουστος. Λέγεται “Συκολόγος”,διότι γίνεται ἡ συγκοµιδή τῶν 

σύκων.Ἐπίσης "∆ιπλοχέστης” ἀπό τά πολλά φροῦτα πού τρῶνε.- 

᾿Επειδή εἶναι µήνας προσοδοφόρος,λένε  καί τήν ἑξῆς παροιµία:”Αῠγουστε καλέ 

µου µῆνα,νά ᾿ σουν δυό φορές τό χρόνο”.Καί ᾰλλη παροιµία” Νά ᾿ σαι καλά 

τόν Αῠγουστο πού ᾿ναι παχειές οἱ µυῖγες”.᾿Ο Αῠγουστος λέγεται καί 

“∆ριµάρης η̆ ἡµεροµίνια”.- 

 

 

9/Τρυγητής/Σεπτέµβριος/ ἀπό τόν τρύγο τῶν σταφυλιῶν.- 

 

 

10/᾿Α’ι’ταξιάρχης/Νοέµβριος/η̆ Χαµένος.Πῆρε τό νοµα ἀπό τήν ἑορτή τῶν 

Ταξιαρχῶν,Μιχαήλ καί Γαβριήλ,ἀλλά καί τό νοµα χαµένος,ἐπειδή τοῦ 

µικραίνουν οἱ ἡµέρες του.- 

 

 

                      



   2.-᾿Ονοµασία 24ώρου 

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

 

Γιόµα, γιοµατάκι,κουλατσιό,πουρνό,κοντοδείλινο,δειλινό,µιά οὑργιά ὀ 

η̆λιος,βραδάκι,µεσάνυξτα η̆ πρῶτα κοκκόρια,δεύτερα κοκκόρια,τρίτα κοκκόρια η̆ 

θαµπούτσικα.- 

 

                     



  3/Φάσεις τῆς Σελήνης 

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

Πιάση φεγγαριοῦ-γιόµιση-χάση φεγγαριοῦ. 

Στήν πιάση καί στή χάση τοῦ φεγγαριοῦ δέν κόβουν ξύλα γιατί σέπονται η̆ τά 

τρώει ἡ µυῖγα,δέν φυτεύουν λαχανικά γιατί δέν προκόβουν,δέν µπολιάζουν γιατί 

δέν πιάνουν τά µάτια,δέν πλένουν ροῦχα γιατί τά παίρνει ἡ κακιά ω̆ρα.- 

 

                



    4/˘Εθιµα στό διάστηµα τοῦ χρόνου 

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

Τήν παραµονή τοῦ ῾Αγίου Βασιλείου: 

Τό βράδυ καί µετά τό φαγητό κόβουν φύλλα ἀπό δάφνη, κέδρο καί τά ρίχνουν 

στή φωτιά.Ὀνοµατίζουν γιά κάθε φύλλο η̆ κλωνάρι ἀπό κέδρο πού ρίχνουνστή 

φωτιά να πρόσωπο τοῦ σπιτιοῦ η̆ καί ζῴου ἀκόµη.Π.χ.αὐτό τό ρίχνω γιά τό 

Γιῶργο πού βρίσκεται στά ξένα ή̆ γιά τόν πατέρα,τή Μάνα κ.λ.π. ˘Αν τό 

φύλλο καῇ, αὐτό τό πρόσωπο η̆ τό ζῶο ὁ χρόνος δέν θά τό βρῆ.˘Αν µως τό 

φύλλο πεταχτῆ η̆ παρτσαλίσῃ/πετάξῃ σπίθες/,τότε αὑτό το πρόσωπο η̆ τό ζῷο 

θά βγάλῃ πέρα τή χρονιά,δηλαδή θά τό βρῇ ὀ χρόνος.- 

 

 

Τό πρω’ι’ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου,µόλις σηκωθοῦν ἀπό τόν ῠπνο,ἐπιδιώκουν νά 

ἰδοῦν µικρό παιδί.῀Οσοι θά τό ἐπιτύχουν αὐτό, ὀ καινοῦργιος χρόνος θά τούς πάῃ 

καλά.᾿Αλλοίµονο σ᾿ σους θά ἰδοῦν Παπᾶ,ἀρρωστιάρηδες,γέρους γρηές.Γι ᾿ 

αὐτούς ὀ καινούργιος χρόνος δέν θά τούς πάῃ καθόλου καλά ,ὁλόκληρη ἡ χρονιά 

θά πάῃ τύφλα κι ᾿ ἀνάποδη.- 

 

 

Ἐπίσης τοῦ ᾿Αγίου Βασιλείου φτιάχνουν κουλούρια µέ µέλι καί ζυµάρι.˘Οποιος 

χει ζῷα,κρεµάει να κουλοῦρι στό εἰκόνισµα γιά βοήθεια καί να πίσω ἀπό τήν 

πόρτα τοῦ σπιτιοῦ του,γιά νά βρίσκωνται µέχρι τοῦ ῾Αγιου Βασιλείου τῆς 

ᾰλλης χρονιᾶς.˘Ετσι τό κοπάδι του θά πάῃ καλά λο τό χρόνο. 

 

 

᾿Εκτός ἀπ᾿ αὐτό,ὁ τσοπάνος βάζει δυό κουλούρια,ἀπό να σέ κάθε κέρατο τοῦ 

«γκεσεµιοῦ» η̆ κριάρι εἶναι τό «γκεσέµι» η̆ τράγος. 

 

 



Μέ τό  τίναγµα τοῦ ζῴου ᾰν τά κουλούρια σταθοῦν µέ τήν καλή τους ψη,τότε 

τό κοπάδι θά πᾴη καλά  λο τό χρόνο.˘Αν µως σταθοῦν µέ τήν ἀνάποδη,τότε 

τό κοπάδι δέν θά πᾴη καλά. 

 

 

Φτιάχνουν ἐπίσης µπουκουβάλα µέ ἀλεύρι καλαµποκίσιο.Ρίχνουν µέσα να 

νόµισµα ,κι ᾿ ποιος θά τό βρῇ θά εἶναι ὁ τυχερός τοῦ σπιτιοῦ λη τήν 

καινούργια χρονιά._ 

 

 

Οἱ κτηνοτρόφοι,ἐκτός ἀπό τό νόµισµα,ρίχνουν στήν µπουκουβάλα µιά 

φουρκούλα ξύλινη,να φύλλο ἀπό πουρνάρι κι ᾿ να χορταράκι.῾Ο τυχερός τοῦ 

πρώτου λη τή χρονιά θ᾿ ᾰχη τ᾿ ᾰλογα,τοῦ δεύτερου θἆναι γιδοβοσκός καί τοῦ 

τρίτου βοσκός στά πρόβατα. 

 

 

Τήν πρωτοχρονιά δέν ταξιδεύουν,γιά νά µή βρίσκωνται λη τή χρονιά στούς 

δρόµους. 

 

 

˘Οποιος τοῦ ῾Αγιου Βασιλείου κερδίσῃ στά χαρτιά,ἡ χρονιά γι αὐτόν θά εἶναι 

τυχερή καί γιά ποιον χάσῃ ᾰτυχη._ 

 

 

Τό δωδεκαήµερο κανένας τό βράδυ δέν βγαίνει ξω νά φωνάξῃ δυνατά η̆ νά 

σφυρίξῃ η̆ νά πάρῃ νερό ,γιατί θά τούς ἀκούσουν οἱ καπιτσοῦρδες καί τούς 

πάρουν τήν φωνή._ 

 

 

˘Αν τοῦ ᾿Αγίου Βασιλείου κάνῃ η̆λιος,η̆ ἀρκούδα λιάζει τ ᾿ ἀρκουδόπουλά της 

καί ὁ Γενάρης θά πάῇ κακός,ᾰν χι,καλός._ 



Τήν παραµονή τῶν Θεοφανείων, ἀπό τό πρωϊ καθαρίζουν καί ἑτοιµάζουν τό 

σπίτι γιατί θά περάσῃ ὁ Παπᾶς γιά νά τούς κάµῃ ἁγιασµό.Τήν ἡµέρα αὑτή 

µικροί καί µεγάλοι κρατοῦν νηστεία.Τά Φῶτα πηγαίνουν στήν ῾Εκκλησία µέ 

δοχεῖα καί παίρνουν ἁγιονέρι._ 

 

 

˘Οταν γυρίσουν στό σπίτι τό χωρίζουν αὐτό σέ δύο δοχεῖα.Τό να τό κρατᾶν γιά 

νά πιοῦν λα τά µέλη τῆς οἰκογενείας καί τό ὑπόλοιπο τό βάζουν στό 

εἰκόνισµα,γιά νά τό βάζουν στό εἰκόνισµα,γιά νά τό χουν νά ραντίζουν τά 

σκεύη τοῦ σπιτιοῦ ταν πέσῃ κανένα ποντίκι µέσα ῆ ταν ποντίκι στά βαρέλια 

µέ τίς ἐληές,δηλαδή τό κρατοῦν  γιά νά τό ξεµαγαρίσουν τά 

σκεύη/ντεψιά,κακάβια,καζάνιακλπ/.Τό δεύτερο πηγαίνουν καί ραντίζουν τά 

µνήµατα,τά ζῷα τους, τό σπίτι τους,τά χωράφια τους ἀπό τό σκουλῆκι,τόν 

κῆποκλπ._ 

 

 

Πίνουν λοι στό σπίτι Ἀγιονέρι, γιά νά εἶναι λη τή χρονιά γεροί.Εἶναι δεύτερη 

µεταλαβιά/κοινωνία/.Γι ᾿ αὐτό µένουν ἀπό τό βράδυ νηστικοί,χωρίς νά βάλουν 

τίποτε στό στόµα τους.Ἐπίσης κοινωνοῦν µ᾿ αὐτό τούς ἑτοιµοθάνατους πού δέν 

θά προλάβῃνά τούς κοινωνήσῃ ὁ Παπᾶς._ 

 

 

Σφάζουν κόττα τήν ἡµέρα αὐτη καί τήν φτιάχνουν πήττα µέ ρύζι πού τήν 

τρῶνε τό µεσηµέρι.Τά παιδιά χαρούµενα,πού θά φᾶνε κοττόπηττα,τραγουδοῦν: 

 

                                 



Σήµερα τά Φῶτα 

                                 καρκαλιέται ἡ κόττα 

                                 πίσω ἀπό τήν πόρτα 

                                 τῆς φωνάζει ὁ πέτος 

                                 καί δέν ἀπολογιέται 

                                 τῆς ρίχνει να λιθάρι 

                                 τήν παίρνει στό ποδάρι 

                                -Ο’ι’-Ο’ι’ ποδαράκι µου 

                                 νά σελώσω τ ᾿ ᾰλογο 

                                 νά πάω στή Μητρόπολι 

                                 Ὡρ Αγγέλω Ἀρχαγγέλω 

                                 πῶς κοιµᾶσαι µοναχή; 

                                 ˘Εχω Πέτρους χω Παύλους  

                                  χω δώδεκα Ἀποστόλους 

                                 τό ζωνάρι τοῦ Χριστοῦ 

                                 τχω ἐγώ προσκεφαλάκι._ 

 

 

 Τό βράδυ τῶν Φώτων καί προτοῦ κοιµηθοῦν,ἀδειάζουν τό νερό πού χουν στίς 

βαρέλες τους η̆ σ᾿ ᾰλλα δοχεῖα.Τό νερό αὐτό δέν πρέπει νά µείνῃ-λένε- τό 

βράδυ στά δοχεῖα.˘Οποιος τ᾿ ἀφίσῃ χει µεγάλη ἁµαρτία.Τό πρω’ι’ τρέχουν 

στίς βρύσες καί παίρνουν καινούργιο νερό. 

 

 

-᾿Από τήν παραµονή τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου καί µέχρι τήν ᾰλλη µέρα τῆς 

γιορτῆς δέν ἐργάζονται,γιατί-λένε- ὁ Ἁ’ι’-Ντώνης τούς καταστρέφει τήν 

δουλειά πού κάνουν καί τούς κάνει κακό.- 

Λένε καί µιά ἱστοριούλα γι ᾿ αὑτό: 

 

 



Μιά γυναίκα ῠφαινε τήν παραµονή τοῦ Ἀγίου Ἀντωνίου καί µιά ᾰλλη περνοῦσε 

τυχαίως ἀπ᾿ ἐκεῖ τῆς εἶπε:”ὑφαίνεις σήµερα κυρά;Αῠριο εἶναι τ᾿ ῾Α’ι’-

ντωνιοῦ”.”᾿Α’ι’ ᾿Αντών᾿ καί Καραντών᾿ δέν ξέρω ἐγώ.”Αὐτός ὀ̆ ˘Ἀγιος 

Ἀντωνιος τῆς εἶπε ἐκείνη εἶναι µικρός καί συνέχισε τήν δουλεία της µέχρις 

ἀργά τό βράδυ πού κτύπησε ἠ καµπάνα ἑσπερινό.Τό πρω’ι’ πού ξηµέρωσε 

πηγαίνει στόν ἀργαλειό της καί βλέπει τό βλάρι της πού ῠφαινε λο µικρές 

τρύπες ἀπό τόν σκόρο καί τά ποντίκια.Ἐνῶ κύτταξε λυπηµένα τό ῠφασµά 

της,τῆς φάνηκε πώς ᾰκουσε µιά φωνή νά τῆς λέῃ “µικρός Ἀντώνης 

η̆µουνα,µικρές τρυπίτσες φτιασα._” 

 

 

-Τοῦ ˘Α’ι’-Τρίφωνα δέν µπαίνουν στόν κῆπο γιά καλλιέργεια,γιατί τούς τρώει 

τό σκουλῆκι/τυφλοπόντικας/τά σπαρτά.Ἐκτός ἀπό αὐτό,να θηλυκό πρόσωπο 

τοῦ σπιτιοῦ,παίρνει να µπάλωµα/κοµµάτι ῠφασµα/καί µ᾿ να βελόνι µέ 

κλωστή ἀρχίζει νά τό ράβῃ πως νἆναι.Ἐνῶ τό ράβει,να ᾰλλο πρόσωπο 

θηλυκό τη̄ς λέει “Τί ράβεις αὐτοῦ;Αὐτή τῆς ἀπαντᾷ “τοῦ ποντικιοῦ τό 

στόµα.”Ὀ διάλογος αὐτός ἐπαναλαµβάνεται τρεῖς φορές.˘Επειτα τό µπάλλωµα 

αὐτό,πως εἶναι κακορραµµένο,τό φυλᾶνε ψηλά στίς γρεντιές τῶν σπιτιῶν µέχρι 

τοῦ χρόνου τήν ῐδια µέρα,πού τό ἀντικαθιστοῦν µέ τό νέο.˘Ετσι –λένε- οῠτε ὀ 

τυφλοπόντικας θά τούς φᾶνε τά ροῦχα καί τή σοδειά τους._ 

 

 

Τῆς Ὑπαπαντῆς ᾰν βρέχῃ-λένε-τι σαράντα ἡµέρες ὀ καιρός θά εἶναι 

βροχερός,ἐάν µως κάνῃ η̆λιος σαράντα ἠµέρες θά εἶναι καλός καί θά λιάζει η̆ 

ἀρκούδα τά παιδιά της._ 

 

 

Τίς ἀποκριές ντύνονται µασκαράδες µικροί καί µεγάλοι µέχρι καί γέροι ἀκόµη 

καί γυρίζουν τή νύχτα στά σπίτια τοῦ χωριοῦ γιά αὐγά,χρήµατα καί γιά 

γλέντι.Στά σπίτια ποῠχουν λύπη,µασκαράδες δέν πᾶνε,οῠτε καί οἰ λυπηµένοι 



βγαίνουν ξω τήν ἠµέρα αὐτή,γιατί ᾰν βγοῦν ,τότε-λένε- πῶς καί ὀ πεθαµένος 

θά γίνῃ µασκαρᾶς. 

 

 

Στούς δρόµους ,πού εἶναι συγκεντρωµένοι ᾰνθρωποι καί σέ κάθε σπίτι πού πᾶνε 

πιάνονται στό χορό καί τραγουδοῦν: 

 

 

                Πῶς χορεύουν οἰ γαµπροί σάν κατσίκια στό µαντρί 

                Πῶς χορεύουν οἱ γαµπροί σάν γοµάρια στήν αὐλή  

                Πῶς χορεύουν οἱ νυφάδες σάν οί κόκκινες φοράδες  

                Πῶς χορεύουν τά κορίτσια, σάν ἀρνάκια σάν κατσίκια 

                Πῶς χορεύουν τά παιδιά,σάν ἀρνιά τήν πασχαλιά 

                Πῶς χορεύουν οἰ γερόντοι,σάν παληάλογα στ᾿  ἁλῶνι 

               Πῶς χορεύουν οἰ γρηές,σάν τοµάρια σάν προβιές. 

    

       

 Τά κορίτσια τήν Κυριακή τῆς τυροφάγου,φέρνουν ξύλα στό µεσοχῶρι γιά τή 

βραδυνή φωτιά.Ἀφού βασιλέψῃ ὁ η̆λιος, µαζεύονται λοι γύρω-γύρω ἀπ᾿ τή 

φωτιά καί τήν ἀπηδᾶν καί ποιος καψαλιστῆ στά ροῦχα,κάτι κακό θά πάθῃ. 

Μετά τό ἀποκρηάτικο δεῖπνο,παίζουν τό κάτσκαρι.Βράζουν πολλά αὑγά καί 

παίρνουν τό να καί τό δένουν µέ κλωστή γερή στό να ᾰκρο τῆς κλωστῆς καί 

τό ᾰλλο ᾰκρο τό δένουν σ᾿ να ξύλο καί τό αὐγό τό πασσαλύφουν µέ γιαοῦρτι 

καί ὁ ἀρχηγός τό γυρίζει µέ τή σειρά στά στόµατα τῶν ᾰλλων καί γίνεται 

πανζουρλισµός,λοι ἀλοίφονται µέ τό γιαοῦρτι στό πρόσωπο καί γίνονται σωστοί 

µασκαράδες.˘Οποιος τέλος µπορέσῃ καί τό χάψῃ,χωρίς νά χρησιµοποιήσῃ τά 

χέρια του,αὑτός τρώει τό αὑγό καί ἀνακηρύσσεται νικητής._ 

 

 



Τρεῖς ντουφεκιές πέφτουν καί τρέχουν λοι στή 

φωτιά,γέροι,γρηές,νέοι,νέες,παιδιά καί χορεύουν τ᾿ ἀποκρηάτικα τραγοῦδια 

µέχρι τό πρω’ι’._ 

 

 

 

1/Εἶχα γέροντα πατέρα                                Φεύγα γέρο ἀπό κοντά µου 

 καί µοῦ γύρευε κοπέλλα                               σ᾿ ἀναγούλιασε ἡ καρδιά 

µου 

 Μωρέ γέροντα πατέρα                                 ----------------------------- 

 τί τήν θέλεις τήν κοπέλλα;                        2/Μιά παπαδιά στόν ἀργαλειό 

Ἡ κοπέλλα θέλει χάδια                               κουνοῦσε τά ποδάρια 

θέλει καί πολλά χα’ι’βάδια                           καί µέ τό νοῦ της λεγε    

θά πουλήσω τά κατσίκια                             καί µέ τό νοῦ της λέει:  

νά τῆς πάρω σκουλαρίκια                             ∆έν τόνε θέλω τόν Παπᾶ  

θά πουλήσω καί τά γίδια                             τόν τράγο µέ τά γένεια, 

νά τῆς πάρω δαχτυλίδια                              µον᾿θέλω τό κλεφτόπουλο 

θά πουλήσω καί τή στάνη                           ἀποχ᾿ ἀρίδα καί σταυρό 

νά τῆς πάρω να φουστάνι                           γαί νά τό στεφανωθῶ._  

˘Εσκυψε νά τή φιλήση 

µύξες σάλια τή γιοµιζει  

               

   

3/Κίνησα νά πάω στό µύλο                        4/Πέντε δέκα καλογρηές 

 µέ τή θεία µου τή Βασίλω                          κι ᾿ ᾰλλες τόσες παπαδιές 

αὐτή εἶχε στάρι ἑγώ εἶχα ρόκα                      στά σπαρτά τους πάγαιναν 

τήραξε νά ρίξῃ πρῶτα                                 πάγαιναν νά βοτάνιζαν 

Σπρῶξε αὐτή καί σπρῶξε ἐγώ                       κι ἧβραν τό νερό ζεστό 

ἀπ᾿κάτ᾿ αὐτή κι ᾿ ἀχ᾿πάν᾿ ἐγώ                     τό ποτάµι σιγαλό 

˘Α’ι’ντε θειά µ᾿ ᾰν ησ̆ουν ξένη                      κι ᾿ βγαλαν τά ράσα τους 

σάν τί θᾰθελες νά γένη                              τά κοντοβράκια τους 



Κάνε γυιέ µου τή δουλειά σου                       µπῆκαν καί ξαπλώνονταν 

κι ᾿ ἐγώ εἶµαι πάλι ἡ θειά σου.                          ----------------- 

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

 

 

5/Πῶς τό τρίβουν τό πιπέρι                        6/Τῆς ἀκρίβειας τόν καιρό 

 οἱ διαβόλοι καλογέροι                                 θέλησα νά παντρευτῶ 

Νά σᾶς δείξω ἐγώ κορίτσια                           καί µοῦ δώσαν µιά γυναῖκα 

πῶς τό τρίβουν τό πιπέρι                                πᾰξιζε γιά πέντε δέκα 

οἱ διαβόλοι καλογέροι                                    καί τήν πρώτη τή βραδυά 

Μέ τή φτέ,µέ τή φτέ                                   φαγε µιά γελαδιά 

µέ τήν φτέρα ττριβαν                                  καί τό δεύτερο τό βράδυ 

τό µαῦρο τό πιπέρι                                       φαγε να κοπάδι. 

οἱ διαβόλοι οἱ καλογέροι                                 ˘Αντρα µου θέλω φουστάνι 

Σηκωθῆτε παλληκάρια                                 γύρω γύρω µέ γα'ι'τάνι 

µέ σπαθιά καί µέ χαντζάρια                            ˘Αντρα µου θέλω 

παποῦτσια 

καί στά σπίτια σας νά πᾶτε                            γύρω γύρλον λοω µέ 

κουµπούσια 

καί στίς µάνες σας νά φᾶτε                            ˘Αντρα µου θέλω καπέλλο  

Πῶς τό τρίβουν τό πιπέρι                                γύρω γύρω µέ τό βέλο. 

οἱ διαβόλοι οί καλογέροι                                  Καί τήν πιάνω µ᾿ να 

ξύλο  

µέ τό γό,µέ τό γό                                        Καί τήν πιάνω µ᾿ να ξύλο 

µέ τό γόνα τ̆οτριβαν                                     καί τή φέρνω τρίς τό γύρο 

τό µαῦρο τό πιπέρι                                       Νά, γυναῖκα µου,φουστάνι 

οἱ διαβόλοι καλογέροι                                    γύρω γύρω µέ γα’ι’τάνι 

µέ τόν γκώ,µέ τόν γκώ                                 Νά,γυναῖκα µου,παπούτσια 

µέ τόν γκῶλο ττριβαν                                  γύρω γύρω µέ κουµπούσια 

τό µαῦρο τό πιπέρι                                       Νά,γυναῖκα µου,καπέλλο, 

οἱ διαβόλοι καλογέροι                                    γύρω γύρω µέ τό βέλο._ 



Σηκωθῆτε παλληκάρια                                  ----------------------- 

µέ σπαθιά καί µέ χαντζάρια 

καί στά σπίτια σας νά πᾶτε 

καί στές µάνες σας νά φᾶτε._ 

             

 

 

            Τή βραδυά τῆς Ἀποκριᾶς προσέχουν,ταν φτερνιστοῦν,νά µήν 

κυτάζουν ᾰνθρωπο.˘Οποιον κυτάξουν –λένε- τήν ω̆ρα πού φτερνίζονται αὐτοί θά 

πεθάνουν µέχρι τήν ᾰλλη χρονιά._ 

 

 

Τό πρω’ι’ τῆς Καθαρῆς ∆ευτέρας  τά µικρά παιδιά µέχρις ἡλικίας 14 

ἐτῶν,ἀγόρια καί κορίτσια, πηγαίνουν νά βροῦν τή φωληά γιά νά φᾶνε ψωµί καί 

αὐτά θά εἶναι τυχηρά λη τή χρονιά.Ἐάν κανένα δέν τήν βρῇ,τόν στέλλουν σέ 

καµµιά γρηά γιά νά βρῇ τή φωληά.∆ηλαδή –λένε-σύρε Κώστα στήν θειά τή 

Σιούτενα,αὐτή χει καλή φωληά._ 

 

 

Τήν ἠµέρα αὐτή κρατᾶνε νηστεία καί πρό πάντων τά κορίτσια “τρίµερο”, πού 

ἀπό τό βράδυ τῆς Κυριακῆς τῆς Τυροφάγου καί µέξρι τήν Τρίτη τό πρω’ι’ οῠτε 

νερό δέν βάζουν στό στόµα  τους ,γιατί τό βράδυ τῆς Καθαροδευτέρας θά 

φτιάσουν τήν ἀρµυροκουλούρα, θά τήν φᾶνε κι ᾿ τσι θά ὀνειρευτοῦν στόν ῠπνο 

τους ποιός νέος θά τούς φέρῃ νερό, αὐτός θά εἶναι ὁ ᾰντρας τους. 

 

 

Τήν Τετάρτη τό πρω’ι’ τῆς Καθαροβδοµάδας,πως τήν λένε τήν ἑβδοµάδα ἀπό 

τήν Καθαρή ∆ευτέρα,οἱ γυναῖκες µέ ζουµί ἀπό 

γκόρτσα/ἀχλάδια/βρασµένα,ξηρά πηγαίνουν στήν Ἐκκλησία. 

 

 



Ἐκεί, ὁ Παπᾶς τούς διαβάζει τά φαγώσιµα εῐδη πού χουν φέρει καί µετά τό 

τέλος τῆς λειτουργίας τά µοιράζουν ἀναµεταξύ τους καί τά τρῶνε.Τό κάνουν 

αὐτό γιά νά µεγαλώνουν οἱ σοδειές τους λον τόν χρόνο. 

 

 

Τήν Καθαροβδοµάδα τά νιόγαµπρα χωρίζουν.Ἡ νύφη µέ τήν πεθερά της τήν 

Κυριακή τῆς Τυρινῆς τό βράδυ,πηγαίνει στή Μάνα της ,µέ πίττα καί µέ ᾰλλα 

φαγώσιµα δῶρα.Σ᾿ αὐτή µένει µέχρι τό Σάββατο τό βράδυ.Τότε ἡ Μάνα 

της,µέ δῶρα,τήν ξαναφέρνει στό σπίτι τοῦ γαµπροῦ.Στό διάστηµα αὐτό τῆς 

ἑβδοµάδας ὁ γαµπρός δέν βλέπει καθόλου τή νύφη,_ 

 

 

Τό βράδυ τῆς παραµονῆς τοῦ Μάρτη βγάζουν “Μπότσκες”/εἶδος φυτοῦ/καί τίς 

ρίξνουν στίς στέγες τῶν σπιτιῶν.˘Ετσι –λένε- θά γίνουν αὐτά ἀθάνατα,γιατί οἱ 

µπότσκες χουν µέσα τους τ᾿ ἀθάνατο νερό.Τήν ῐδια βραδυά τῆς παραµονῆς τοῦ 

Μάρτη,βάζουν οἱ κοπέλες στά  χέρια “Μάρτη”,γιά νά µή µαυρίσουν/Εἶναι να 

εἷδος κλωστές χρωµατιστές,τίς πλέκουν καί βάζουν στά χέρια./Ἀλλοίµονο σέ 

σες δέν βάλουν....-Αὐτές θά τίς πιᾴση ὁ Μάρτης,θά µαυρίσουν στό πρόσωπο 

καί θά γεµίσουν σπειριά στό πρόσωπο καί στά χέρια. 

 

 

Τήν πρώτη τοῦ Μάρτη κρεµοῦν στά  µαντριά γαλατσίδες/ Εἶδος φυτοῦ ποῦ 

ταν κοπῇ στάζῃ ὁ χυµός τουσάν γάλα/,γιά νά φέρουν τά ζῷα τους πολύ 

γάλα._ 

 

 

Στίς 9 τοῦ Μάρτη,ἑορτήν τῶν Ἁγίων Σαράντα Μαρτύρων, οἱ γυναῖκες 

φυτεύουν στούς κήπους τους κολοκυθιές καί ἀγγουριές γιά νά κάνῃ ἡ ρίζα ἀπό 

σαράντα ἡ κάθε µία ρίζα ἀπό σαράντα κολοκύθια η̆ ἀγγούρια.˘Αν µως δέν 

καρπίσουν ἀπό σαράντα ἡ κάθε µία,τότε ἡ γυναῖκα πού θά τίς φυτεύσῃ θά 



πάθῃ τή χρονιά αὐτή σαράντα ζηµιές ἀνοίγουν σαράντα Ἑκκλησιές τό 

σαρανταλείτουργο._ 

 

 

Τό βράδυ τῆς παραµονῆς τοῦ Εὑαγγελισµοῦ, τά παιδιά καί τά κορίτσια τά 

µικρά βαρᾶνε τά ντεψιά γύρω ἀπό τό σπίτι τους καί ἀπό τά κηπάρια τους καί 

λένε: 

 

                        Φευγᾶτε φίδια καί γκοσταρίτσες 

                        γιατί ρχεται ὁ Εὑαγγελισµός 

                        θά σᾶς κόψῃ τό κεφάλι 

                        καί θά τό ρίξῃ στό ποτάµι 

                        νά τό φᾶν τά µαῦρα φίδια  

                        καί τά κόκκινα σκουλῆκια._ 

 

˘Ετσι –λένε-θά φύγουν τά φίδια καί οἱ γκοσταρίτσες ἀπό τά µέρη αὑτά λη τή 

χρονιά καί δέν θά διατρέχουν κανένα κίνδυνο. 

 

 

Ἐπίσης τήν ἡµέρα αὑτή χουν σέ καλό νά ἰδουν ἀλογόκουκο/πουλί µεγάλο καί 

ᾰσπρο/,ποῦ φέρνει τόν κοῦκο καβάλλα καί µαζί µ᾿ αὑτόν τήν ᾰνοιξη._ 

Τήν Πρωταπριλιά συνηθίζουν νά λένε ψέµατα ὁ νας στόν ᾰλλον.Ἀλοίµονο σ᾿ 

ἑκεῖνον πού θά τήν πάθῃ.˘Ολοι γελοῦν µαζί του αὑτή τήν ἡµέρα. 

Τήν παραµονή τοῦ Λαζάρου τά παιδιά γυρίζουν δυό-δυό,τρία-τρία στά σπίτια 

µέ κυπριά η̆κουδούνια καί λένε τά τραγουῦδια τοῦ Λαζάρου καί τοῦ Χριστοῦ καί 

µαζεύουν χρήµατα καί αὑγά. 

 



 

Τά τραγούδια πού λένε,συνήθως εἶναι : 

       1/Σήµερα ρχεται ὁ Χριστός ὁ ἐπουράνιος ϴεός 

         εἰς τήν πόλη Βηθανία,Μάρθα κλαίει καί Μαρία 

        Λάζαρον τόν ἀδελφόν τους τόν γλυκύ καί καρδιακό τους  

         τρεῖς ἡµέρες τόν θρηνοῦσαν καί τόν ἐµοιρολογοῦσαν 

        τήν ἡµέρα τήν Τετάρτη κίνησ᾿ ὁ Χριστός γιά νᾰρθη 

        καί ἑβγῆκε κι ᾿ ἡ Μαρία ξω ἀπό τή Βηθανία 

        καί ἑµπρός γονατισθῆτε καί τούς πόδας του φιλῆτε 

        ᾰν ἑδῶ η̆σουνα Χριστέ µου δέν θά πένθη ἀδελφός µου 

        µά κι ᾿ ἐγώ τώρα πιστεύω καί καλά θά τά ἠξεύρω 

       ,τι δεῖ νά σᾶς θελήσῃ καί νεκρούς θά ξαναστήσῃ. 

       Τότε κι ᾿ ὁ Χριστός δακρύζει καί τόν ˘Αδη φοβερίζει 

       ˘Αδη,Τάρταρε καί Χάρε Λάζαρον ˘εξω θά πάρω 

       ˘εβγα ˘εξω Λάζαρέ µου,φίλε καί ἁγαπητέ µου 

       καί εὐθύς ἀπό τόν ˘Αδη τό ἑξούσιο σηµάδι 

       ζωντανός σαβανωµένος καί τό κερί ζωσµένος  

      µαθηταί καί ᾿Αποστόλοι τότε εὑρεθῆκαν λοι  

      δοξα τῶ ϴεῷ φωνάζουν καί τόν Λάζαρο ξετάζουν 

      Λάζαρε εἰπέ µας τ᾿ εἶδες εἰς τόν ˘Αδη πού ἐπῆγες 

     εἶδα φόβους εἶδα τρόµους, εἶδα βάσανα καί πόνους 

     δῶστε µου λίγο νεράκι νά ξεπλύνω τό φαρµάκι 

     τῆς καρδούλας,τῶν χειλεών καί µή µέ ρωτᾶτε πλέον 

     Τοῦ χρόνου._ 

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

 

 

    



    2/Τοῦ Χριστοῦ._ 

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

       Καλός ὀ ˘Αγιος ὁ ϴεός καλός καί νά τό ποῦµε 

       ποιος τό λέει χαίρεται κι ᾿ ποιος τ᾿ ἀκον προσηύει ἁγιάζει 

      κι ᾿ ποιος τόν ἀκουρµένεται παράδεισον θά λάβῃ 

      παράδεισο καί λειτουργό καί µέγα Μοναστῆρι. 

     Κάτω στά Ἱεροσόλυµα µές τοῦ Χριστοῦ τόν τάφο 

     ἐκεῖ ἀγγέλοι λειτουργοῦν καί Ἀποστόλοι ψέλλουν 

     ψέλλουν τό ˘Αγιος ὁ ϴεός καί τήν τιµιωτέρα 

     Ἐκεῖ δένδρος δέν η̆τανε  δένδρος ἐφανερώθη 

     ὁ δένδρος ἦταν ὁ Χριστός κι ᾿ ἡρίζαἡ Παναγία 

     καί τά φυλλάκια ποῠπεφταν ἦταν οἱ µάρτυρές του 

     πού µαρτυροῦσαν κι ᾿ λεγαν γιά τοῦ Χριστοῦ τά πάθη 

    Χριστέ µ᾿ γιατί σέ σταύρωσαν οἱ ᾰνοµοι Ἐβραῖοι  

    οἱ ᾰνοµοι,παράνοµοι,τοῦ Φαραώ τό γένος. 

    Τόν Φαραώ τόν διάταξαν νά φτιάξῃ τρία περόνια 

    κι ᾿ αὐτός ὁ τρισκατάρατος βαρεῖ καί φκιάνει πέντε. 

    Σύ Φαραέ πού τᾰφτιασες πρέπει νά µᾶς διατάξῃς._ 

    Τώρα πού µέ ρωτήσατε κι ᾿ ἐγώ θά σᾶς διατάξω 

    Τά δυό βᾶλτε στά πόδια του καί τ᾿ ᾰλλα δυό στά χέρια 

     τό πέµπτο τό φαρµακερό βᾶλτε το στήν καρδιά του 

     νά τρέξῃ αἷµα καί νερό νά λιγωθῇ ἡ καρδιά του 

     Τρίτη Τετάρτη θλιβερή Πέµπτη φαρµακωµένη 

     Παρασκευή ξηµέρωσε νά µ ᾿ εἶχε ξηµερώσει 

     ὁ η̆λιος ἐσκοτείνισε καί τό φεγγάρι ἑχάθη 

     ἡ θάλασσα ξεράθηκε κι ᾿ οἱ βρύσες ἀνασταίνουν 

     οἱ πέτρες ἐραγίστηκαν τά σπίτια γιά νά πέσουν  

     ᾿Η Παναγιά σάν τᾰκουσε πεσε καί λιγώθη 

      σταµνί νερό τῆς ρίξανε γιά νά τῆς ρθῃ ὁ νοῦς της 

      Ζητεῖ µαχαῖρι νά σφαγῇ, φωτιά νά πάῃ νά πέσῃ  

      Ζητεῖ ποτάµι νά πνιγῇ γιά τόν µονογενῆ της  



     Ζητεῖ γκρεµό νά γκρεµιστῇ  γιά τόν µονάκριβό της 

     Χριστός ἀντιλογίστηκε τό ποῦ ἦταν σταυρωµένος 

     µή σφάζεσαι Μητέρα µου σφάζονται οἱ Μάνες λες  

     µή πνίγεσαι Μητέρα µου πνίγονται οἱ Μάνες λες 

     µή θλίβεσαι Μητέρα µου, θλίβονται οἱ Μάνες λες 

     Βᾶλτε κρασί µεσ᾿ στό γυαλί κι ᾿ ἀφράτο παξιµάδι 

     νά βροῦν οἱ Μάνες τῶν παιδιῶν παρηγοριά µεγάλη 

     Ἀφέντη µ᾿ σέ παρακαλῶ σέ διπλοπροσκυνάω 

     νά µοῦ χαρίσης τά κλειδιά κλειδιά τοῦ παραδείσου 

     ν᾿ ἀνοίξω τόν Παράδεισο νά ἰδω τούς πεθαµένους 

     νά ἰδῶ τοῦς πλούσιους πῶς περνοῦν καί τούς φτωχούς τί κάνουν 

    νά ἰδῶ καί τούς ἀµαρτωλούς στήν πίσσα στό κατράµι 

     πω̆χουν τήν πίσσα πάπλωµα καί τό κατράµι στρῶµα 

     καί τό ρετσίνι τό µαυρό τω̆χουν προσκεφαλάκι 

     νά ἰδῶ καί τούς φιλάργυρους στόν η̆λιο στόν προσήλιο 

    που κρατᾶν στά χέρια τους σακκοῦλες βουλωµένες 

     κι ᾿ ἀπο τή δεξιά τή µεριά τους λαµπάδες ἀναµµένες 

    Νά ἰδῶ καί τά µικρά παιδιά ψηλά στά κυπαρίσσια 

    Χριστόν τόν παρακάλεσαν κοντά στούς Ἀποστόλους 

    ἡ Μάρθα κι ᾿ ἡ Μαγδαλινή καί τοῦ Λαζάρου ἡ Μάνα 

    καί τοῦ Ἰακώβου ἡ ἁδελφή οἱ τέσσερες ἀντάµα 

    Πῆραν τή στράτα,τό στρατί,στρατί,τό µονοπάτι 

    Τό µονοπάτι τούς βγαλε µεσ᾿ τοῦ Χριστοῦ τήν πόρτα 

    ᾰνοιξε πόρτα τοῦ ληστοῦ καί πόρτα τοῦ Πιλάτου 

    κι ᾿ ἠ πόρτα ἀπό τό φόβο της ἀνοίγει µοναχή της  

   τηράει ζερβιά,τηράει δεξιά κανέναν δέν γνωρίζει  

   τηράει καί δεξιώτερα βλέπει τόν ῾Αϊ -Γιάννη 

    ῾Αγιάννη, ῾Αγιάννη,Πρόδροµε καί Βαπτιστή τοῦ γυιοῦ µου 

     µήν εἶδες τόν υἱόκα µου καί τόν ∆ιδάσκαλό σου 

    δέν χω στόµα νά σοῦ πῶ, γλῶσσα νά σοῦ µιλήσω 

    δέν χω χέρια πάλαµα νά σοῦ τό ἀποδειξω 



   Βλέπεις ἐκεῖνον τόν γυµνό, τόν παραπονεµένον 

    ὁποῦ φορεῖ στήν κεφαλή ἀκάνθινι στεφάνι 

   ὀποῦ φορεῖ πουκάµισο στό αἷµα βουτηγµένο  

   αὐτός εἶναι ὁ γυίοκας σου καί ὁ ∆ιδάσκαλός µου 

   Ἡ Παναγιά πλησίασε,γλυκά τόν ἐρωτάει 

   ∆έν µοῦ µιλᾶς παιδάκι µου δέν µοῦ µιλᾷς παιδί µου 

   τί νά σοῦ πῶ Μητέρα µου,τί νά σοῦ µολογήσω 

   Μόνο τό Μέγα Σάββατο κατά τό µεσονύχτι 

   πού θά λαλήσῃ ὁ πετεινός σηµαίνουν οἱ καµπάνες 

   κάθε καµπάνα καί Παπᾶς,κάθε Παπᾶς καί ψάλτης 

   Σηµαίν᾿ϴεός σηµαίν᾿ ἡ γῆ σηµαίνουν τά ἐπουράνια 

   σηµαίνει κι ᾿ ἡ Ἁγιά Σοφιά τό Μέγα Μοναστῆρι 

   µέ 400 σήµαντρα καί 62 καµπάνες. 

   Καλός ὁ ˘Αγιος ὁ ϴεός καλός καί νά τό ποῦµε  

   ποιος τό λέει χαίρεται κι ᾿ ποιος τ᾿ ἀκούει ἁγιάζει 

   καί ποιος τ᾿ ἁκουρµένεται παράδεισον θά λάβῃ 

   παράδεισον καί λειτουργό ἀπό τόν ˘Αγιο Τάφο._ 

 

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

 

  



  Τοῦ Γαµπροῦ._ 

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

Ποιός εἶναι αὐτός πού κάθεται µέ τήν περδικοπούλα 

στά γόνατα τήν κράταγε στά µάτια τήν κυτοῦσε 

κόρη δέν εἶσαι ω̆µορφη δέν εἶσαι µαυροµάτα 

ᾰν θές νά εἶµαι ω̆µορφη νἆµαι καί µαυροµάτα 

ντῦσε µε χτένισε µε καί ἀρµατωσέ µε 

νά βγῶ στό χαϊσοµέρι νά κάνω γοργογύρισµα 

τά νέφη νά κυττάξω 

νά κάνω τόν Πρωτόππαπα νά χάσῃ τή λειτουργία 

νά κάνω τόν Πρωτόερο νά χάσῃ τίς ἀράδες 

νά κάνω τό πρωτοβούβαλο νά χάσῃ τίς γελάδες 

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

 



Τῆς Θυγάµορφης._  

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

Ἐδῶ εἶναι µιά θυγάµορφη θυγά καµαρωµένη 

τήν τάζουν γιά τόν Βασιλιά δέν θέλει γιά τόν Ρήγα 

δέν θέλει γιά τόν Βασιλιά δέν θέλει γιά το Ρήγα 

µόν᾿ θέλει τ᾿ ἀρχοντόπουλο µέ τίς πολλές χιλιάδες 

γι ᾿ αὐτό τό ἀρχοντόπουλο πολύ προικιά γυρεύει 

γυρεύει τ᾿ ᾰστρα πρόβατα καί τό φεγγάρι γίδια 

γυρεύει µύλους δώδεκα µ᾿ λους τούς µυλωνάδες 

πέντε ν᾿ ἁλέθουν µέ νερό καί ξη µέ τό γάλα 

κα ᾿ ὁ τρίτος ὁ καλύτερος ν᾿ ἀλέθῃ τό πιπέρι  

νά πιπεριάσουν τά φαγιά νά φᾶνε οἱ συµπεθέροι 

 



Τοῦ Παπᾶ._ 

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

∆έσποτα κοιµήθηκες στ΄ ᾰνθη στά λουλούδια 

κανέναν δέν τόν βλεπες νά πάῃ νά τόν ξυπνήσῃ 

ἡ Παναγιά ἡ ∆έσποινα πάει νά τόν ξυπνήσῃ 

Τοῦ ρίχν᾿ νερό καί νίβεται καί κάνει τό σταυρό του  

ἀνοίγει τό Εὐαγγέλιο νά πιῇ τά πάθη τοῦ Χριστοῦ 

τά πάθη τοῦ Λαζάρου. 

῾Ο Λάζαρος ἀπέθανε καί πάλι ἀνεστήθη.- 

 

 



Τοῦ Ρηγόπουλου._ 

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

Ἐδῶ εἶναι να Ρηγόπουλο τοῦ Βασιλιά τ᾿ ἀγόρι  

καβαλικεύει τ᾿ ᾰλογο,πεζεύει καµαρώνει 

καί γύρω γύρω ρχεται βασιλικό µαζεύει  

µοσχό ποῠνε τά γράµµατα µόσχο πού εἶναι ὁ νοῦς 

τά γράµµατα εἶναι στό χαρτί κι ᾿ ὁ νοῦς του πέρα ὡς πέρα  

περά περά κι ᾿ ἀνίπερα πέρα στίς µαυροµάτες 

πω̆χουν τά µάτια σάν ἐληά τά φρύδια σάν γαϊτάνι 

πω̆χουν καί τά ξανθά µαλλιά 45 πῆχες 

στή θάλασσα τήν πλένουνε τά µοσχοσαπουνίζουν._ 

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

 

 



Τῆς Μικρῆς._ 

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

Ἐδῶ εἶναι µιά µικρή µικρή µικρή στή σαρµανίτσα 

µικρή τήν χει ἡ Μάνα της χαϊδιάρα κι ᾿ ὁ Πατέρας 

στά σύννεφα τήν κρυβε νά µήν τήν κάψῃ ὁ η̆λιος  

περνάει κι ᾿ νας πραµατευτής γυναῖκα νά τήν πάρῃ 

τήν Πασχαλιά καί τ᾿ Ἀϊ-Γιωργιοῦ σάν ἀγαπάει ἡ καρδιά σου 

µέ τ᾿ ᾰσπρα µέ τά κόκκινα καί µέ τά λουλουδάκια._ 

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

 



Τῆς Νύφης._ 

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

Νυφή ψηλή νυφή λιχνή νύφη καµαρωµένη 

νύφη πότε στολίζεσαι καί βγαίνεις στό σεργιάνι 

βάζει µπροστά τήν πεθερά καί πίσω συγγενάδια 

βάζεις τόν η̆λιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι Μάνα 

καί τά καθάρια αὐγερινά ἀδέλφια καί ξαδέρφια 

῾Η ω̆µορφη ἡ νύφη µας ἀλάζει καί ξαλλάζει 

στήν ἑκκλλησιά πού πήγαινε νά κάνῃ τό σταυρό της 

Παπᾶς ἦταν πού διάβαζε καί λέει τό Βαγγέλιο 

Τό Εὑαγγέλιο ᾰφισε καί κάνει τό σταυρό του  

σκέπτεται συλλογίζεται τό τί Παππᾶς θά ἦταν 

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

 

 



Τῆς Ξενιτειᾶς 

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

Βουλιοῦµαι µιά βουλιοῦµαι δυό βουλιοῦµαι τρεῖς καί πέντε 

βουλιοῦµαι νά ξενιτευτῶ στήν ξενητειά νά πάω 

σα βουνά κι ᾿ ᾰν πέρασα λα τά χαιρετάω 

βουνά νά µήν χιονίσητε κάµποι µήν πανιαστῆτε 

βρυσοῦλες µέ τά κρυά νερά νά µή κρουσταλιαστῆτε 

Ἡ ξενιτειά µέ πλάνεψε καί κάνω 30 χρόνους 

καί κάνω µῆνες 32 καί µέρες 35 

Πιάνω τίς ξένες ἀδερφές τίς ξένες παραµάνες  

πιάνω µιά ξένη ἀδερφή νά πλένῃ τά σκουτιά µου  

τά πλένει µιά τά πλένει δυό τά πλένει τρεῖς καί πέντε 

κι ᾿ ἀπό τίς πέντε καί µπροστά τά ρίχνει στά σοκάκια 

Πᾶρε ξένε µ᾿ τά ροῦχα σου πᾶρε καί τά σκουτιά σου   

µοῦ σάπησαν τά δάχτυλα τά νύχια γιά νά πέσουν 

Κοίτεται ὁ ξένος κοίτεται κοίτεται στά σοκάκια 

σο χει ὁ ξένος τήν ὑγειά χίλιοι φίλοι τόν θέλουν 

σο χει ὁ ξένος ἀρρωστιά χίλιοι ἐχθροί τόν διώχνουν  

ὁ ξένος θέλει στρώµατα θέλει προσκεφαλάκι 

θέλει τή Μάνα στό πλευρό τήν ἀδελφή στό γόνα 

γυρεύει νερό τοῦ τόπου του µῆλα ἀπ᾿ τήν µηλιά του 

γυρεύει µπεργοστάφυλα ἀπό τήν περγολιά του 

Τρεῖς λυγερές σάν τᾰκουσαν ἀπό τό παραθύρι 

ἡ µιά πάει µέ τό νερό κι ᾿ ἡ ᾰλλη µέ τά µῆλα 

ἡ τρίτη ἡ καλύτερη πάει µέ τά σταφύλια 

Σήκου ξένε µ᾿ νά φᾷς νά πιῇς σήκου να ξαρρωστήσῃς 

νά πιῇς νερό τοῦ τόπου σου µῆλα ἀπ᾿ τή µηλιά σου 

νά φᾷς καί µπεργοστάφυλα ἀπό τήν περγουλιά σου 

Στεῖλε ξένε µ᾿ στό σπίτι σου στεῖλε στούς ἰδικούς σου 

νά στείλω µῆλο σέπεται κυδῶνι µαραγκιάζει 

νά στείλω τά καράβια µου φοβᾶµαι µή βουλιάξουν 



νά στείλω τό τηλέφωνο φοβᾶµαι µή δέν πάει 

νά στείλω τό δακράκι µου σ᾿ να χρυσό µαντῆλι 

τό δάκρυ µου εἶναι καυτερό καί καίει τό µαντῆλι 

Σκύψτε βουνά,σκύψτε κλαδιά,σκύψτε κοντές ραχοῦλες 

νά πάῃ ἡ φωνή στόν τόπο µου µέχρι νά βγῇ ἡ ψυχή µου 

τώρα κι ᾿ ἐγώ κατάλαβα τούς ξένους πώς τούς θάφτουν 

δίχως κερί,δίχως πανί,δίχως Παππᾶ καί Ψάλτη 

δίχως τή Μάνα στό πλευρό,τήν ἀδελφή στό γόνα 

δίχως καί τ᾿ ἀδερφάκια µου τά πολυαγαπηµένα._ 

 

 

              Καί τοῦ χρόνου 

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

 



Κυριακή τῶν Βαϊων: 

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

1.-˘Ονοµα τῆς ἑορτής :Τά Βάγια._ 

 

 

2.-Οἱ κλάδοι τῶν Βαϊων:Πρός στολισµόν τῆς ῾Εκκλησίας καί διανοµηνείς τούς 

ἑκκλησιαζοµένους ἑχρησιµοποίουν κλάδους δάφνης._ 

 

 

˘Ενα παράδειγµα/:Εἰς τόν ˘Ασσο σες νύφες γίνουν στή χρονιά µέσα,λες θά 

πᾶνε τοῦ Λαζάρου νά φέρουν φορτωµένες βάγια/δάφνες/καί ξεφορτώνονται στήν 

Ἐκκλησία. 

 

 

˘Ολα τά βάγια αὐτά θά βλογίσῃ ὁ Παπᾶς καί µετά παίρνουν λοι ἀπό 3-4 

κλωνάρια καί τά τοποθετοῦν στό Κοιµητήριο,µνήµατα,εἰκόνισµα στό 

σπίτι,στήν κούρνα /κοττέτσι /,κρεµᾶνε καί στή ἐξώπορτα γιά τ᾿ ἀντέτι/θιµο._ 

Τό βράδυ τῆς παραµονῆς τοῦ Λαζάρου/γιατί τήν παραµονή πηγαίνουν στό 

Λάζαρο τά παιδιά/,πηγαίνουν οἱ µεγάλοι, νιοί καί γερόντοι λοι µαζί στά 

σπίτια τοῦ Χωριοῦ καί λένε τό Λάζαρο.Στά σπίτια πού χουν πένθος δέν 

πᾶνε.Οἱ νοικοκυρές τούς δίνουν αὑγά. 

 

 

Μόλις πλησιάσουν στό κάθε σπίτι ,τραγουδᾶν πρῶτα τό Λάζαρο στόν ἀφέντη 

τοῦ σπιτιοῦ καί τό δεύτερο τραγοῦδι θά εἶναι τῆς ἀρεσκείας τοῦ νοικοκύρη._ 

Τήν ἡµέρα τοῦ Λαζάρου/Σάββατον/οἱ νύφες τοῦ Χωριοῦ πού δέν χουν κλείσει 

ἀκόµη τή χρονιά ,πηγαίνουν ἀπό να ζαλίκι δάφνη στήν ἑκκλησία.᾿Εκεῖ 

χτυποῦν τήν καµπάνα καί µέ γέλια,πειράγµατα καί ξεφωνητά,χορεύουν καί 

τραγουδοῦν._ 

 

 



Τήν Κυριακή τῶν Βαϊων καί µετά τήν θεία λειτουργία,µικροί καί µεγάλοι 

χτυποῦν µέ τή δάφνη τίς νύφες,γιά νά προκόψουν στήν καινούργια τους ζωή.˘Αν 

ἡ νύφη δέν κλεισε τή χρονιά παντρεµένη,ὁ νουνός πού τήν στεφάνωσε,τῶν 

Βαϊων τῆς στέλνει µιά λαµπάδα κι ᾿ να ζευγάρι παπούτσια γιά τό Πάσχα._ 

 

 

Τήν Μεγάλη Πέµπτη πηγαίνουν στήν ἑκκλησία αὐγα βαµµένα γιά λα τά 

ᾰτοµα τοῦ σπιτιοῦ καί τά διαβάζει ὁ Παπᾶς.Πηγαίνουν ἐπίσης καί να ᾰλλο 

αὐγό πού τό βγάζουν στό εἰκόνισµα τοῦ σπιτιοῦ καί τω̆χουν λη τή 

χρονιά.Ἐπίσης τή Μεγάλη Πέµπτη, λες οἱ οἱκογένειες τοῦ Χωριοῦ πηγαίνουν 

στήν ἑκκλησία λειτουργιές/πρόσφορα/κρασί,σιτάρι βρασµένο,κεριά καί κάνουν 

µνηµόσυνο γιά τούς πεθαµένους των.Τήν ἠµέρα αὐτή-λένε-βγαίνουν οἱ νεκροί 

στή γῆ καί µένουν µέχρι τῆς ᾿Αναλήψεως.Τότε χάνονται καί τήν Πεντηκοστή 

φτάνουν στήν παληά τους κατοικία.Βγαίνουν καί οἱ νεκροί πού εἶναι στήν 

Κόλασι-λένε-γιατί ἡ Παναγία πέρασε ἀπ᾿ ἐκεῖ,τούς εἶδε πού βασανίζονταν κι ᾿ 

κλαιγαν µέσα στή φωτιά ,τούς λυπήθηκε καί παρακάλεσε τό γυιό της τόν 

Χριστό καί τούς ᾰφησε νά βγοῦν κι ᾿ αὐτοί αὑτες τίς µέρες στή γῆ._ 

Αὐγα βάφουν τή Μεγάλη Πέµπτη καί τό Μεγάλο Σάββατο.˘Οσοι εἶναι 

λυπηµένοι δέν βάφουν αὐγά κόκκινα,ἁλλά τ᾿ ἀφήνουν ᾰσπρα. 

Τήν ἡµέρα αὑτή ξεθάφτουν τούς νεκρούς σοι χουν συµπληρώσει τρία χρόνια η̆ 

πέντε χρόνια.- 

 

 

Τή Μεγάλη Παρασκευή  τό βράδυ καί προτοῦ κοιµηθοῦν χύνουν τά νερά πού 

τυχόν χουν στά δοχεῖα τους καί τά γυρίζουν αὐτά τ᾿ ἀνάποδα γιά νά 

στραγγίσουν καλά λη τή νύχτα._ 

 

 

Ἐπίσης τήν ἡµέρα αὑτή ἀπό τό πρωϊ γυρνᾶνε τά παιδιά ἀπό σπίτι σέ σπίτι καί 

ψάλλουν τά πάθη τοῦ Χριστοῦ καί οἱ νοικοκυρές τούς φιλεύουν αὐγά._ 

Τά παιδιά λένε τό ἑξῆς τραγοῦδι: 



        Σήµερα µαῦρος οὐρανός σήµερα µαύρη µέρα 

        σήµερα λοι θλίβονται καί τά βουνά λυποῦνται 

        σήµερα βαλαν βουλή οἱ ᾰνοµοι Ἐβραῖοι 

        γιά νά σταυρώσουν τό Χριστό τῶν πάντων Βασιλέα    

        ὁ Κύριος ἠθέλησε νά πάῃ σέ περιβόλι 

        ἡ Παναγιά σάν τ᾿ ᾰκουσε πεσε καί λιγώθη 

        σταµνί νερό τῆς ρίξανε καί τρία κανάτια µόσχο 

        γιά νά τῆς ρθῃ ὁ λογισµός γιά νά τῆς ρθῃὁ νοῦς της._ 

 

 

Τό Μέγα Σάββατο  τό πρωΐ θά τρέξουν νά πάρουν καινούργιο νερό ἀπό τίς 

βρύσες.Ἐπάνω ἀπό τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ καλλοῦν µέ ἀγελαδοκοπριά τσόφλια 

ἀπό αὐγά τῆς Μεγάλης Πέµπτης.˘Ετσι θά χῃ τό σπίτι λη τή χρονιά τή 

χαρά τῆς Λαµπρῆς,ἀλλά καί θά φαίνωνται στούς ξένους τι γιορτάσανε τήν 

Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ._ 

 

 

    Τά  παιδιά τή Μεγάλη βδοµάδα,παίζοντας, λένε: 

            Κυριακή τῶν Βαΐων ὁ Χριστός καβάλλα σέ γοµάρι 

            Μεγάλη ∆ευτέρα ὁ Χριστός στό χαντζάρι 

           Μεγάλη Τρίτη ὁ Χριστός δίνει λόγο 

           Μεγάλη Τετάρτη τό Χριστό τόν πιάσανε 

           Μεγάλη Πέµπτη ὁ Χριστός τυραγνίστηκε 

          Μεγάλη Παρασκευή ὁ Χριστός σέ καρφί  

         Μεγάλο Σάββατο χαρές γιοµάτο 

         Μεγάλη  Κυριακή τ᾿ ἀρνί στή σούβλα 

      

 



 

Τήν ἡµέρα τῆς Λαµπρῆς πηγαίνουν αὐγά βρασµένα κόκκινα στήν ἑκκλησία καί 

τά διαβάζει ὁ Παπᾶς.Μετά τή Θεία λειτουργία κάνουν Χριστός 

Ἀνέστη,ἀλληλοφιλιοῦνται καί λη τήν ἑβδοµάδα χαλάει ὁ κόσµος ἀπό τά 

τραγοῦδια,τά γλέντια,τίς χαρές καί τίς ντουφεκιές.Τήν ἡµέρα αὑτή δέν τρῶνε 

αὑγα κόκκινα γιατί βγαίνουν στά γίδια αὐγουλῆθρες/γκοι._ 

 

 

Χορευτικά τραγοῦδια τῆς Λαµπρῆς._ 

α/Σήµερα Χριστός ᾿Ανέστη κα ᾿ αῠριο ἀληθῶς Ἀνέστη 

  σήµερα κι ᾿ οἱ παντρεµµένες κάθονται καµαρωµένες 

 σήµερα καί τά κορίτσια κάθονται σάν κυπαρίσσια 

 σήµερα κι ᾿ οἱ µαῦρες χῆρες κάθονται σάν κακοµοῖρες 

β/Στή χώρα στό Κεράσοβο στή µέση ἀπό τήν χώρα 

Μπουλούµ᾿ Πασσιάδες κάθονται µέ τούς Μοτιοϊσαίους 

Πέντε πολέµους καναν ἀπ᾿τό πρωϊ ὡς τό µεσηµέρι 

Παπᾶ Νικόλας φώναξε ἀπό τό µεταρίζι 

πᾶψτε παιδιά µ᾿τόν πόλεµο πᾶψτε καί τά ντουφέκια 

νά κατακάτσῃ ὁ κουρνιαχτός νά µετρηθῇ τ᾿ ἀσκέρι 

µετριοῦνται οἱ Τοῦρκοι τρεῖς φορές καί λείπουν τρεῖς χιλιάδες 

µετριοῦνται τά κλεφτόπουλα καί λείπουν τρεῖς νοµάτοι 

Λείπει ὁ Γιάννος ὁ Μακρῆς κι ᾿ ὁ Κώστα Συρακιώτης 

 γιατί καί κεῖνοι ποῠρχονται µ᾿ ἐννιά Τούρκους δεµένους  

παιδιά µου πού τούς πιάσαταν τούς σκύλους Ἀρβανῖτες 

στήν ἑκκλησιά τούς πιάσαµαν πίσω στόν ˘Αγιο ∆ήµα 

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

 

 

γ/˘Ολα τά δέντρα µάραναν τά δέντρα ξερριζώνουν 

   µέ µάρανε µιά λιγερή µιᾶς χήρας θυγατέρα 

  στά σκοτεινά τήν λουζαν στ᾿ ἀστρί καί στό φεγγάρι 



  προξενητάδες ρχονται τήν Εὐδοκία νά πάρουν  

  τά  ᾿ νιά δερφάκια δέν θελοῦν τά δέκα ὀχτώ ξαδέρφια 

  αὐτός ὁ Κώστας ὁ µικρός αὐτός τούς ἀναγκάζει 

  λα Μάνα µ᾿ νά δώσουµε τήν Εὐδοκία στά ξένα 

  νά τω̆χει ὁ µαῦροςγύρισµα καί γώ κρασί νά πίνω 

  ἦρθε καιρός ἀδίσκεφτος καί χρόνος ὠργισµένος 

  πέθαναν τά ᾿νιάδερφα τά 18 ξαδέρφια 

  καί µέν᾿ ὁ Κώστας µοναχός µαζί µέ τ᾿ ᾰλογο του. 

 

 

 

Τίς ᾰλλες µέρες πηγαίνουν καί γιορτάζουν σέ διάφορα παρεκκλήσια π.χ. Τήν 

Τρίτη πηγαίνουν στόν ˘Αγιο Γεώργιο,τήν Τετάρτη στόν Προφήτη Ἠλία,τήν 

Πέµπτη στήν Παναγία,τήν Παρασκευή στήν Παναγία/Ζῳοδόχος Πηγή/ καί 

τό Σάββατο στόν ˘Αγιο Νικόλαο. 

 

 

Σ᾿ λα τα παρεκκλήσια γλεντοῦν µέ ργανα._ 

Μόνον τήν Τρίτη, ἑορτήν τοῦ Ἁγ.Γεωργίου,τραγουδοῦν µέ τό στόµα,χωρίς 

ργανα καί χορεύουν λοι να βῆµα τό τραγοῦδι τοῦ ἉϊΓιώργη: 

        ἀφέντη ἀφέντη Ἁϊ Γιώργη µου σέ γρίβο καβαλάρη 

        τό θαῦµα που κανες τώρα θά ᾿ µολογήσω 

        ἑδῶ εἶναι τ᾿ ᾰγριο τό στοιχειό κι ᾿ ὁ δράκος ὁ µεγάλος 

        στάλα νερό δέν ᾰφισε νά πιοῦν στό πανηγύρι 

        γυρεύει νά φᾴη ᾰνθρωπο ν᾿ ἀφίση τό νερό του 

        καί ρίξουν τήν πολυψηφιά τό τίνος θελ᾿νά πέσῃ 

        κι ᾿ ὁ κλῆρος πάει ᾿σαι κι ᾿ πεσε µές τή Βασιλοπούλα 

       τήν πῆραν καί τήν πήγαιναν κοντά ἀπό το δράκο 

        νας νιός φάνηκε ἐκεῖ καβάλα στ᾿ ᾰλογο του 

         καί τό στοιχειό ἐκίνησε τήν κόρη γιά νά φάῃ 

        κί ὁ νιός τόν ἑκυνήγησε καί σκότωσε τό δράκο  



        καί τά νερά ἐκίνησαν καί τά γλυκά ποτάµια 

        λα παιδί µ᾿ στό Βασιλιᾶ δῶρα νά σοῦ χαρίσῃ 

       νά πᾷς κόρη µ᾿ στή Μάνα σου νά πᾷς στό Βασιλιᾶ σου 

       νά φκίασῃς κόρη µ᾿ ἑκκλησιά νά φτιάσῃς τόν Ἁϊ Γιώργη 

       ἐγώ τό δράκο σκότωσα καί εἶµαι  ὁ Αϊ Γιώργης 

       καί τήν ἡµέρα τ᾿ Ἁϊ Γιωργιοῦ νά τήν πανηγυρίζῃς 

       νά φτιάσῃς τήν εἰκόνα µου καβάλλα στ᾿ ᾰλογό µου 

       µέ τό σπαθί στά χέρια µου τό δράκο νά σκοτώνω 

       καί σύ κόρη µ᾿ νά κάθεσαι κοντά ἀπ᾿ τᾰλογό µου 

      κί ποιος βλέπει ν᾿ εἰκόνα µου τό θαῦµα νά θυµᾶται 

      καί νά δοξάζῃ τόν Χριστό καί νά τόν προσκυνάῃ. 

 

 

 

Τήν ∆ευτέρα τοῦ Πάσχα λοι οἱ χωρικοί πηγαίνουν στήν ἐκκλησία γιά νά 

φωνάξουν τό “Χριστός Ἀνέστη”._ 

 

 

Μετά τήν ἀπόλυση ὁ νιόγαµπρος παίρνει τήν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως καί ὁ 

Παπᾶς ἱεροφορεµένος βγαίνουν ξω στήν πλατεῖα τοῦ Χωριοῦ καί ἀπό ἐκεῖ 

ξεκινᾶν λοι καί σταυρώνουν τό Χωριό/περνοῦν γύρω ἀπό τό Χωριό/γιά νά µήν 

πέσῃ ἀρρώστεια._ 

 

 

Στήν ἐπιστροφή ὁ Παπᾶς κάθεται στό κέντρο τῆς Πλατείας,γίνεται 

ἁγιασµός,ἀσπάζονται τήν εἰκόνα καί ρίχνει ὁ καθένας στό δίσκο χρήµατα._ 

Ἐν συνεχείᾳ πηγαίνει ὁ Παπᾶς καί οἱ γυναῖκες στήν ἐκκλησία, βγάζουν τούς 

ᾰρτους καί µετά ἀρχίζει τό µοίρασµα καί τό τσούγκρισµα τῶν κόκκινων 

αὐγῶν._ 

 

 



Ἀφοῦ τελειώσῃ ὁ Παπᾶς, βγαίνει στήν πλατεῖα καί ἀρχίζει ὁ χορός,πρῶτος ὁ 

Παπᾶς καί ν συνεχείᾳ ᾰνδρες καί γυναῖκες χορεύουν στήν πλατεῖα µέχρι τό 

µεσηµέρι.Ὁ χορός εἶναι συρτός,χωρίς ργανα.Τό µεσηµέρι λοι ἀνεξαιρέτος θά 

φᾶνε τό ἀρνί πού τό ψήνουν στή σούβλα._ 

 

 

Τήν Τρίτη τοῦ Πάσχα πηγαίνουν στόν ˘Αγιο Γεώργιο,ξω ἀπό τό χωριό.Εἶναι 

να ἐξωκλῆσι που µετά τήν ἀπόλυσι τῆς ἐκκλησίας συγκεντρώνονται στό 

προαύλιο καί χορεύουν διάφορα τραγοῦδια τῆς Λαµπρῆς µέχρι τό µεσηµέρι καί 

ἐπιστρέφουν στά σπίτια των._ 

 

 

Τήν Τετάρτη καί τήν Πέµπτη χορεύουν στήν πλατεῖα τοῦ Χωριοῦ. 

Τήν Παρασκευή τού Πάσχα τήν ἐορτάζουµε µέ µεγαλυτέραν ἐπισηµότητα.Τήν 

ἡµέραν αὑτή χορεύουµε τόν περίφηµο χορό τό “Καγκελάρη”, δηλαδή χορός 

χωρίς ργανα._ 

 

 

         ᾿Επ᾿ αὐτοῦ χω γράψει σέ ᾰλλη λαογραφική συλλογή ξεχωριστά._ 

Τήν παραµονή τῆς Πρωτοµαγιᾶς τό βράδυ βάζουν ἀπό να µατσάκι σκόρδα 

κάτω ἀπό τό µαξιλάρι τους.Τό πρωΐ πρωΐ,µόλις σηκωθοῦν ἀπό τόν 

ῠπνο,παίρνουν τά σκόρδα καί τσι πως εἶναι ᾰπλυτοι ἀκόµη,τά δαγκώνουν καί 

τελικά τά τρώγουν,γιά νά νικήσουν –λένε-τά γαϊδούρια.Ἀλοίµονο σέ κείνους 

πού δέν θά  κάµουν αὐτό. 

 

 

Αὐτούς θά τούς νικήσουν µέ τίς φωνές τους τά γαϊδούρια καί τρία χρόνια θά 

εἶναι φιλάσθενοι καί ἀρρωστιάρηδες. 

 

 

 



Τίς ᾰλλες µέρες τοῦ Μάη, µόλις σηκωθοῦν ἀπό τόν ῠπνο,κάτι βάζουν στό 

στόµα τους γιά νά νικήσουν τόν κοῦκο.᾿Εάν τούς νικήσῃ ὁ κοῦκος,λη τήν 

ἡµέρα θά εἶναι ᾰρρωστοι. 

 

 

Τήν Πρωτοµαγιά βγαίνουν κορίτσια καί ἀγορια µέ τραγοῦδια ξω στά 

χωράφια.᾿Εκεῖ µαζεύουν λουλούδια καί φτιαχνουν στεφάνια,πού οἱ ἀνύπαντροι 

ἀρσενικοί τά κρεµοῦν στίς πόρτες τῶν σπιτιῶν τους.Τήν πρωτοµαγιά οἱ 

γυναῖκες δέν ζυµώνουν ψωµί,γιατί,ᾰν ζυµώσουν,θά µουχλιάζῃ τό ψωµί τους λη 

τήν χρονιά._ 

 

 

Κατά τήν 1η Μάη προσπαθοῦν νά πιάσουν φίδι ζωντανό,ἰδίως ὀχιά καί κόβουν 

τό κεφάλι µέ ἀσῆµι καί τό χουν γιά µάγια.Τήν ἠµέρα αὐτή βγάζουν ἀπό τήν 

ρίζα µπότσικα/εἶδος φυτοῦ/κιά τήν πετοῦν ἐπάνω στή σκεπή γιά νά µήν πέσῃ 

ἀστραπή στό σπίτι. 

 

 

∆έν κρεµοῦν λουλούδια στά σοκκάκια γιατί φοβουνται µήν “τ᾿ ἀρπάξουν τά 

γαϊδούρια”._     

 

 

Τῆς Ἀγίας Μαύρης δέν ἐργάζονται, γιά νά µή βγάλουν µαῦρα 

σπυριά/µαυρίτσα/στά χέρια,οῠτε τρῶνε µαῦρα σῦκα,σταφύλια,γιά νά µή 

µαυρίσουν._ 

 

 

Τοῦ Ἀγιου Χριστοφόρου δέν µπαίνουν στούς κήπους καί στά χωράφια γιά 

καλλιέργεια,γιατί,ᾰν δουλέψουν,θά πέσῃ χαλάζι καί θά τούς χαλάσῃ τή 

σοδειά._ 

 



 

Στίς 24 Ιουνίου τ᾿ ᾿Αϊγιαννοῦ τοῦ Ρηγανᾶ,πως τόν λένε,πρωΐ πρωΐ 

σηκώνονται και µαζεύουν σ᾿ να κουτί µυῖγες,πού τίς λένε 

µελισσοµούµουδο.Τέτοιες τρωγε –λένε- ὁ Ἀϊ-Γιάννης ῾Ο Ρηγανᾶς,ταν 

ἀσκήτευε.Τήν ῐδια µέρα τίς πάνε στή ἐκκλησία,τις διαβάζει ὁ Παπᾶς καί τίς 

φυλᾶνε στό σπίτι γιά γιατρικό τῆς λύσσας.Ἐάν π.χ. ὑποψιαστοῦν τι λύσσαξε 

να ζῷο,σκουµπᾶνε µελισσοµούµουδο,τό ἀνακατεύουν µέ ζυµάρι καί τό δίνουν 

καί τό τρώει τό ζῷο.Γιά νά µή λυσσάξῃ πρέπει νά φάῃ ἀπό λίγο 

µελισσοµούµουδο τρία Σάββτα συνέχεια,πού τό πρῶτο θά εἶναι στή χάση τοῦ 

φεγγαριοῦ.-  

 

 

Ἀπό τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων µέχρι τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων νηστεύουν 

τό κρέας καί τά γαλακτερά.Τήν ἀποκρηά αὐτή τήν θεωροῦν ἀνώτερη ἀπ᾿τίς 

ᾰλλες . 

 

 

Τήν παραµονή τό βράδυ τῆς 1ης Αυγούστου οἱ γυναῖκες κρύβουν τίς ρόκες τους 

πού γνέθουν, γιά νά µή τίς ἰδουν τήν 1η Αὐγούστου τά ἠµεροµήνια.˘Οσες τίς 

ἰδουν τήν ἡµέρα ἐκείνη,αὐτές λη τή χρονιά θά τίς πιάσουν οἱ θέρµες. 

 

 

Οἱ τσοπάνηδες παρακολουθοῦν τόν καιρό ἀπό τήν 1η Αὐγούστου µέχρι τίς 12 

Αὐγούστου, δηλαδή τούς δώδεκα µῆνες,γι ᾿ ἀυτό λέγονται ἠµεροµήνια.Κάθε 

ἡµέρα θά εἶναι καί νας µῆνας.˘Οποιον καιρό κάµῃ κάθε ἡµέρα,τέτοιον καιρό 

θά χωµε κάθε µῆνα.Πρώτη Αὐγούστου χουµε τόν µῆνα Αῠγουστο,δύο 

Αὐγούστου χουµε τόν Σεπτέµβριο κλτ.Τό βράδυ τῆς παραµονῆς τοῦ 

Αὐγούστου οἱ µητέρες ἀλοίφουν τά παιδιά µέ κατράνι πίσω ἀπό τ᾿ αὐτιά,γιά 

νά µή τά πιάσῃ η̆ σουταδιάµα/παρωτίτιδα/._ 

 

 



Ἀπό τήν 1η Αὐγούστου µέχρι τίς 15,κάθε ἡµέρα καλοῦν τόν Παπᾶ στά σπίτια 

τους νά τούς κάνῃ παρακλήσεις.Τχουν αὐτό σέ καλό. 

 

 

Στίς 29 Αὐγούστου, τοῦ Ἀϊ-Γιαννοῦ,πού τήν λένε τή γιορτή αὐτή "ἐβδοµήντα 

ἀρρώστειες”,δέν τρῶνε κρέας -γάλα καί λάδι ἀκόµη. 

 

 

˘Οποιος ἀρτηθῇ θά τόν πιάσουν ἐβδοµήντα ἀρρώστειες ὠς τήν ᾰλλη τή χρονιά 

τήν ῐδια µέρα.Ὀ χειµῶνας-λένε- προειδοποιεῖ τούς ἀνθρώπους τι ρχεται,γιά νά 

ἑτοιµαστοῦν ὠς ἑξῆς:Τ᾿ Αϊ -Μηνά ἐµήνυσα,τ᾿ Ἀϊ-Φιλίπου εἶµαι αὐτοῦ,Ἁϊ-

Βαρβάρα βαρβαρώνει,τ᾿ ᾿Αϊ-Σάββα σαββανώνει καί ὁ ᾿Αϊ-Νικόλας παραχώνει. 

Τήν παραµονή τοῦ Ἀϊ-Ἀνδρέα τό βράδυ,βράζουν µπόλια/καλαµπόκι/καί µέσα 

ρίχνουν κουκιά,φασόλια.σιτάρι,γιά νά εὐτυχήσῃ ἡ σοδειά.Μπόλια βράζουν καί 

στά εἰδόδια τῆς ϴεοτόκου.- 

 

 

Τήν παραµονή τῶν Χριστουγγένων τό βράδυ παντρεύουν τήν φωτιά.Ρίχνουν 

στή φωτιά κέδρο,δάφνη,ἐληά καί παρτσαλάει ἡ φωτιά/πετᾶνε σπίθες/καί σες 

περισσότερες σπίθες πετᾶνε αὐτά,τόσο εὐτυχία θά χῃ τό σπίτι._ 

 

 

    Ἐπίσης ἀπό τό βράδυ τῆς παραµονῆς τῶν Χριστουγέννων µέχρι Φῶτα 

ὐπάρχουν τά παγανά,πως λένε τίς δώδεκα µέρες  αὐτές.Καµµιά γυναῖκα δέν 

γνέθει τή νύχτα ξω.οὐτε πηγαίνει στό λάκκο νά πλήνῃ,γιατί τίς παίρνουν οἱ 

καπιτσιοῦρδες/καλλικάντζαροι/καί τούς κάνουν κακόκαί τούς παίρνουν καί τήν 

φωνή._ 

 

 

 

 



Προτοῦ κοιµηθοῦν βάζουν στή φωτιά µάλλινα µπαλώµατα η̆λιβάνι,γιά νά µήν 

πλησιάσουν στό σπίτι οἱ καπιτσοῦρδες ἀπ᾿τή µυρουδιά. 

                        

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

         

 

  

         

  

  

  

 

 

  

   

           

       

                     

    

        

 

 

 

 



 

                 Μ Ε Ρ Ο Σ      ∆ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο  

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

ΗΘΗ,ΕΘΙΜΑ,ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ,ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΥΕΣ,ΤΙΣ ΛΕΧΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ._ 

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

 



Λεχώνα καί παιδί. 

 

 

˘Οταν  τή λεχώνα τήν πιάσουν οί πόνοι φωνάζουν τή Μαµή.Ἠ Μαµή ταν 

ξεκινήσῃ γιά τό σπίτι τῆς λεχῶνας δέν γυρίζει πίσω ἀπό τόν δρόµο στό σπίτι 

της γιά νά πάρῃ κάτι ποῦ ξέχασε,διότι τό παιδί ποῦ εἶναι στήν κοιλιά θά βγῇ 

ἀνάποδα καί θά πάθῃ κακό.Ἐπίσης δέν λέει στούς δικούς της ποῦ θά πάῃ,γιατί 

ἡ λεχώνα λογοπιάνεται καί δέν θά λευτερωθῇ καλά. 

 

 

˘Οταν φτάσῃ στό σπίτι τῆς λεχώνας,παίρνει ξυλαράκια,τά ρίχνει στή φωτιά 

καί λέει στή λεχώνα “καλή λευτεριά”. 

 

 

˘Υστερα παίρνει να αὐγό καί σταυρώνει τή λεχώνα µ᾿ αὐτό ἀπό τό κεφάλι 

µέχρι τά πόδια της,γιά νά βγῇ τό παιδί της καί νά κυλήσῃ γρήγορα,πως 

κυλάει τ᾿ αὐγό. 

 

 

˘Αν ἡ λεχώνα δέν λευτερώνεται,παίρνουν τόν Παπᾶ καί τῆς διαβάζει τά 

λευτεροχάρτια/παράκλησι Παναγιάς/._ 

 

 

Μόλις γεννηθῇ τό παιδί, τρέχει νας ἀπό τό σπίτι τῆς λεχῶνας στόν Παπᾶ,γιά 

νά πάρῃ εὐχολονέρι.Μ᾿ αὐτό πλένει τά χέρια της ἡ Μαµή κι ᾿ σοι ᾰλλοι 

πιασαν τή λεχώνα καί τό παιδί.Ἐπίσης ραντίζουν τά ροῦχα καί τά 

σκεπάσµατα τῆς λεχῶνας κι ᾿ λο τό σπίτι.Ἀµέσως φτιάχνουν τηγανῖτες,τρώει 

πρῶτα ἡ Μαµή κι ᾿ ῠστερα ἡ λεχώνα καί οἱ ᾰλλοι τοῦ σπιτιοῦ.Τηγανίτες 

στέλνουν στούς συγγενεῖς καί γύρω στή γειτονιά,γιά νά τους ζήσῃ τό παιδί._ 

 

 



Μέχρι  νά σαραντίσῃ ἡ λεχώνα,ξω ἀπό τό σπίτι της φωτιά δέν βάζουν,οὐτε 

προζύµι δίνουν,η̆ δανεικό ψωµί κ.λ.π.γιατί θά βγάλῃ τό παιδί της πόνους στό 

στόµα,δηλαδή “Κάφτρα”.Γιά νά τό κάνουν καλά ἀπ᾿ αὐτή,καλοῦν µιά θεία 

τουςπού νᾰχη κοτσίδα µεγάλη τά µαλλιά της. 

 

 

   Ἠ θεία βάζει τήν κοτσίδα της στό στόµα τοῦ παιδιοῦ τρεῖς φορές καί λέει 

"πᾶρε θεία τήν “Κάφτρα”._ 

 

 

Κάθε βράδυ ἡ λεχώνα περνάει τό µικρό ἀπό τήν φωτιά τρεῖς φορές καί λέει 

“πᾶρε κακό τό κακό”. 

 

 

Ἡ λεχώνα ἀπό τήν ω̆ρα πού θά γεννήσῃ µέχρι νά περάσουν τρεῖς µέρες,ξω 

ἀπό τό σπίτι της δέν βγαίνει._ 

 

 

˘Οταν θά πρωτοβγῇ τήν ραντίζουν µέ τό ευχολονέρι καί τῆς βάζουν µερικά 

πετραδάκια στό στῆωος γιά νά κατεβάσῃ γάλα. 

 

 

˘Αν τύχῃ καί τῆς πονέσῃ τό στῆθος της,παίρνει ˘ενα χτένι πού χτενίζει τά 

µαλλιά της,τό καθαρίζει καλά καί ἀφοῦ τό σταυρώσῃ στό ἀλεύρι,τό βάζει στό 

στῆθος  γιά νά γίνει καλά. 

 

 

˘Αν χῃ πολύ γάλα καί τήν πονοῦν οἱ µαστοί,τότε δένει πίσω ἀπό τήν πλάτη 

της να σφντύλι,πού βάζουν στόν πάτο στ᾿ ἀδράχτι καί γνέθουν,γιά νά µαζευτῇ 

τό γάλα της πίσω._ 

 



 

Μέχρι νά σαραντίσῃ δέν λούζεται,δέν βγαίνει σέ γλέντια καί 

διασκεδάσεις,κοιµᾶται µόνη της,δέν κυττάει ψηλά,ἀλλά χαµηλά,δέν πλένει τά 

ροῦχα,δέν βγαίνει ξω ἀπό τό σπίτι της µετά τή δύσι τοῦ ἠλιου καί µέχρι τό 

πρωΐ,δέν ἀφίνει νά µπῇ στό σπίτι της γυναῖκα πού νά γνέθῃ µαλλί,γιά νά µήν 

κάνῃ κορίτσια. 

 

 

˘Οποιος µπῇ στό σπίτι µετά τή δύσι τοῦ η̆λιου ,να πρόσωπο τοῦ σπιτιοῦ της 

λεχώνας τοῦ ρίχνει στά πόδια φωτιά,γιά νά πάρῃ µαζί του τά κακά πού τυχόν 

χει._  

 

 

Τόν ἀφαλό τοῦ µικροῦ,ταν πέσῃ,τόν φυλάει ἡ µάνα του στήν κασσέλα,γιά νά 

τόν δίνῃ στό παιδί της ˘οταν µεγαλώσῃ καί χάνῃ κάτι γιά νά τό βρίσκῃ,ἀλλά 

καί ταν φύγῃ στά ξένα,γιά νᾰρχεται πάλι στό σπίτι._ 

 

 

    Οἱ συγγενεῖς τῆς λεχώνας πηγαίνουν σ᾿ αὐτή,προτοῦ σαραντίσῃ,τηγανῖτες η̆ 

πίττα._ 

 

 

 ˘Αν ἡ λεχώνα χει γεννήσῃ ἀγόρι,δέν πηγαίνει ἀκριβῶς στίς σαράντα µέρες 

στήν ἑκκλησία γιά νά πάρῃ εὐχές, ἀλλ᾿ ἀφίνει νά περάσουν δύο-τρεῖς µέρες.Τό 

κάνει αὐτό,γιά νά ξαναγεννήσῃ πάλι ἀγόρι.˘Αν µως χει γεννήσει κορίτσι,τότε 

πηγαίνει γιά εὐχές δυό-τρεῖς µέρες γρηγορώτερα ἀπό τίς σαράντα,γιά νά µή 

ξαναγεννήσῃ κορίτσι.Τήν ἡµέρα πού χει ἀποφασίσει γιά νά πάρῃ 

εὐχές,ἀλλάζει καί πλένει λα τά ροῦχα καί τά σκεπάσµατά της._˘Υστερα 

παίρνει να ἀρσενικό παιδί µικρό τοῦ Σχολείου καί πηγαίνει στήν ἐκκλησία γιά 

νά πάρῃ εὐχές. 



Οἱ γυναῖκες πού κάνουν συνέχεια κορίτσια,βρίσκουν να χορτάρι πού λέγεται 

“σαρκοχόρτι”,τό τρῶνε γιά νά κάνουν ἀγόρι.Ἐκτός ἀπ᾿ αὑτό,παίρνουν ναν 

ἀφαλό ἀπό νεογένητο ἀρσενικό παιδί,τόν στεγνώνουν,τόν διαβάζει ὁ Παπᾶς τή 

Μεγάλη Πέµπτη,τόν τρώει ἡ γυναῖκα πού κάνει κορίτσια τήν πρωτοµαγιά,γιά 

νά κάνει ἀγόρι._ 

 

 

˘Οταν µιά γυναῖκα δέν θέλει νά κάµῃ ᾰλλα παιδιά,τρώει”στειρόχορτο”πού τό 

βρίσκει στίς γίδες πού χουν νά γεννήσουν ἑπτα χρόνια. 

 

 

Τό στειρόχορτο τό δίνουν στόν Παπᾶ µά τό διαβάσῃ σαράντα µέρες καί πειτα 

τό τρῶνε.˘Οταν τό φάῃ ἡ γυναῖκα,δέν γεννάει ἐπτά χρόνια καί µόλις περάσουν 

τά ἐπτά χρόνια καί δέν θέλει νά γεννήσῃ,ξανατρώει πάλι στειρόχορτο κ.ο.κ. 

 

 

    ˘Αν µιᾶς γυναῖκας τῆς πεθαίνουν τά παιδιά,τότε παίρνει ἀπό να συγγενῆ 

της τό παιδί καί τό παίρνει γιά δικό της καί τό υἱοθετεῖ καί τσι µόλις γεννήση 

ἡ ῐδια τῆς ζοῦν τά παιδιά. 

 

 

    Ἐπίσης ᾰν µιᾶς γυναῖκας τῆς πεθαίνουν τά παιδιά καί τύχῃ νά γεννήσῃ 

ᾰλλο, µόλις γεννηθῇ τό παίρνει ἡ µαµή καί τό βάζει στή µέση τοῦ 

δρόµου.˘Οποιος τό βρῇ πρῶτος,αὐτός τό βαφτίζει καί τοῦ χαρίζει τνοµα.˘Αν 

εἶναι ἀρσενικό,τό λέει Στράτο/γιατί τό βρῆκε στή στράτα/καί ᾰν εἶναι θηλυκό 

τό λέει Στρατούλα._ 

 

 

Ἡ Μαµή,µόλις βάλῃ τό παιδί στή µέση τοῦ δρόµου,κρύβεται ἑκει κοντά,γιά νά 

ἰδῇ ποιός θά τό πρωτοβρῇ.˘Οποιος τό βρῇ πρῶτος,τοῦ φωνάζει δυνατά “Στάσου 

Νουνέ,νά στέκωνται καί νά τῆς χιλιάσουν τῆς µάνας τά παιδιά”._ 



Μόλις γεννηθῇ τό παιδί,τοῦ βάζουν στό στόµα να µικρό κλωνί σκούπας,γιά νά 

γίνει φαγούρικο καί νά τρώῃ πολύ πως ἡ σκούπα πού τά µαζεύει λα καί 

τίποτε δέν ἀφίνει.Ἐπίσης τό σταυρώνουν µ᾿ να δαχτυλίδι,γιά νά µήν κάνῃ 

ἐµετό. 

 

 

˘Οταν τό µικρό κλαίῃ συνεχῶς καί χη κοψίµατα στήν κοιλιά του,παίρνουν 

ἐνηά κλωνιά βρίζα καί τά κόβουν κάθε µέρα ἀπό τρία µαζί. 

 

 

Στήν γυναῖκα πού τό κόβει,µιά ᾰλλη τῆς λέει:”Τί κόβεις αὐτοῦ Κυρά;” Αὑτή 

τῆς ἀπαντᾶ:”Κόβω τά κοψίµατα τοῦ µικροῦ καί τῆς Μάνας του”.Ὁ διάλογος 

αὑτός ἐπαναλαµβάνεται τρεῖς φορές.˘Υστερα ἡ γυναῖκα ποῦ κόβει τά κλωνιά 

λέει µόνη της τρεῖς φορές δυνατά”Τά κόβω τά ξερριζώνω”.-Αὑτά γίνονται 

τρεῖς µέρες ἀπό µιά φορά τήν ἡµέρα._ 

 

 

 



Β α σ κ α ν ί α : 

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

 

 

˘Αν τύχῃ καί ἀρρωστήσῃ τό παιδί,πρώτη τους δουλειά εἶναι νά τοῦ ρίξουν 

τάκαρβουνα,µήπως πάσχει ἀπό µάτι,πως τό λένε/βασκανία/.Ἐπίσης γνωρίζουν 

τό παιδί ᾰν εἶναι ἀπό βασκανία,ἐάν χῃ τά τσίνουρα/βλέφαρα/τῶν µατιῶν 

στριµµένα.Παίρνουν ἀπό τή βρύση νερό ᾰκριτο,τό ρίχνουν στό πιάτο καί ἐν 

συνεχείᾳ ρίχνουν στό πιάτο µέ τό νερό ἐννέα κάρβουνα ἀναµµένα να-να καί 

ἐάν τά κάρβουνα πᾶνε στόν πάτο ἀπό τό πιάτο,τό παιδί χει πάρει ἀπό 

µάτι/εἶναι βασκαµένο/.Μέ τό νερό τοῦ πιάτου ραντίζουν τό παιδί σαράντα φορές 

καί τό πλένουν τρεῖς φορές ἀνάποδα στό πρόσωπο ἀπό τό σιαγόνι πρός τό 

κεφάλι ἐπάνω καί τό ὑπόλοιπο νερό τό ρίχνουνστή γάτα.Ἐάν ἡ γάτα τιναχτῇ 

τό κακό φυγε ἀπό τό παιδί.Ἐάν µως τά κάρβουνα σταθοῦν ἐπάνω στό νερό,τό 

παιδί δέν εἶναι µατιασµένο.˘Αν αὐτός πού µάτιασε τό παιδί ἀρνηθῇ νά 

φτύσῃτρεῖς φορές τό παιδί,τότε παρακολουθοῦν στό δρόµο πού θά περάσῃ,πού 

θά πατήσῃ τό δεξί του πόδι.Ἀπό τό µέρος αὐτό παίρνουν λίγο χῶµα καί µέ νερό 

ᾰκριτοτά δίνουν στό µατιασµένο παιδί καί πίνει γιά νά γίνῃ καλά.Ἐπίσης τό 

πηγαίνουν στόν Παπᾶ καί τοῦ διαβάζει τά ξόρκια τῆς Παναγίας._ 

 

 

Τό περνοῦν ἐπάνω ἀπό τήν φωτιά τρεῖς φορές τό βράδυ καί λένε πᾶρε κακό τό 

κακό-πᾶρε κακό τό κακό-πᾶρε κακό τό κακό καί ἀµέσως ρίχνουντρία σπειριά 

ἀλάτι καί ἀφοῦ σταυρώσουν τό παιδί µέ κάθε σπειρί,λένε”σταυρώνω τό µάτι-

σταυρώνω τ᾿ ἀλάτι,νά σκάσσῃ τό κακό µάτι” καί τά ρίχνουν στή φωτιά καί 

σκάζει.Τό ῐδιο γίνεται καί µέ τ᾿ ᾰλλα δυό σπειριά. 

 

 

Ἐάν χουν ὑποψία ἀπό κανέναν ᾰνδρα η̆γυναῖκα πού µάτιαξε τό παιδί,στέλλουν 

καί τῆς παίρνουν φτύµα/σάλιο/ στό φλυτζάνι καί τό βάζουν στό στόµα τοῦ 

παιδιοῦ νά τό καταπιῇ. 



Γιά νά προλάβουν τό µάτιασµα τῶν παιδιῶν τους,τά µαυρίζουν στό πρόσωπο µέ 

καρβουνο καί τά γυρίζουν σέ σταυροδρόµι τοῦ χωριοῦ,γιά νά τά ἰδοῦν τά κακά 

µάτια,πῶς τά παιδιά τους δέν εἶναι ω̆µορφα._ 

 

 

Γιά τή βασκανία κρεµοῦν στά παιδιά τους φυλαχτά.Φτιάχνουν µιά µικρή 

σακουλίτσα καί µέσα βάζουν ᾰρτο ἀπό τήν Μεγάλη Πέµπτη,λίγο λιβάνι 

καµµένο,ἀπό τήν ω̆ρα πού λέει ὁ Παπᾶς τό “ἐξαιρέτω”καί τρία ᾰνθη ἀπό 

παλιοῦρι._ 

 

 

Ἐπίσης σέ µιά σακουλίτσα βάζουν να σπειρί σκόρδο,τρία σπειριά λιβάνι ἀπό 

“ἐξαιρέτω”,τρία σπειριά ἀλάτι καί λίγη ἀσφάκα.Τέτοια σακουλίτσα βάζουν 

καί οἱ νεόνυµφοι καί τά ω̆µορφα κορίτσια στή ζώνη τους._ 

 



Β ά π τ ι σ µ α: 

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

 

 

Τήν ω̆ρα πού ἐτοιµάζουν τό µικρό γιά νά τό βαφτίσουν,βάζουν στή φασκιά του 

ἑννηά µικρά λιθαράκια,να χαρτί νά χῃ γράµµατα,να βελόνι µέ µιά 

δαχτυλήθρα στά θηλυκά.Τά λιθαράκια τά βάζουν γιά νά φεύγῃ γρήγορα ταν 

µεγαλώση,πως τό λιθάριταν τό πετᾶµε.Τόγραµµένο χαρτί τό βάζουν γιά νά 

µάθῃ γράµµατα ταν µεγαλώσῃ καί νά γίνει δασκάλα η̆ δάσκαλος,τό βελόνι 

µέ τήν δαχτυλήθρα τά βάζουν γιά νά τῆς πιάνουν τά χέρια ταν µεγαλώσῃ καί 

νά φτιαχνῃ ροῦχα η̆ κεντίσµατα.Τά βάζουν αὐτά µέ τά ροῦχα του ῠστερα ἀπό 

τό βάφτισµα.˘Οταν βαφτίσουν τό µικρό στήν ἐκκλησία καί τό πᾶνε στό 

σπίτι,µόλις τό ἀφίσουν νά ἡσυχάσῃ,τό κουνᾶνε λίγες φορές, γιά νά µή γίνῃ 

κοιµισµένο ταν µεγαλώσῃ._ 

 

 

Τήν ω̆ρα πού τό βαφτίζουν ,κάτω ἀπό τήν κολυµβήωρα,βάζουν να σταυρό καί 

τό χουν γιά φυλαχτό του.-Τά φυλαχτά αὐτά τά κρεµοῦν ἀπό τόν λαιµό τοῦ 

παιδιοῦ µ᾿ να σχοινί.Στό ῐδιο σχοινί η̆ σέ ᾰλο κρεµοῦν δεκάρες,δόντια ἀπό 

γουροῦνι,κερατάκια ἀπό ἀρνιά η̆ κατσίκια,σταυρούς καί ,τι ᾰλλο ποῦ φαντάζει 

τό µάτι.Τά κρεµοῦν τά στολίδια ,γιά νά κυττάζουν αὐτά τά κακά µάτια._  

 

 

Τά παιδιά τά βαφτίζει ὁ νουνός πού στεφάνωσε τούς γονεῖς. 

˘Αν µως κάνουν συνέχεια να-δύο κορίτσια,τότε ἀλλαζουν Νουνό,γιά νά κάνουν 

ἀγόρια.Ὁ Νουνός, γιά νά βαφτίσῃ,ἀγοράζει πέντε λαµπάδες,να µπουκάλι 

λάδι,µιά πετσέτα,µιά πλάκα σαποῦνι,να κοµµάτι πανί ᾰσπρο  καί ροῦχα γιά 

τό µικρό.Οἱ πέντε λαµπάδες εἶναι µία γιά τό µικρό ,η̆ ᾰλλη γιά τήν Μαµή,η̆ 

τρίτη γιά τόν Νουνό,η̆ τέταρτη γιά τόν Παπᾶ καί η̆ πεµπτη γιά τήν 

ἐκκλησία.Τό λάδι τό ρίχνουν µέ τό νερό στήν κολυµπήθρα,τήν πετσέτα καί τό 

σαποῦνι γιά νά πλένῃ καί καθαρίζῃ ,τά χέρια του ὁ Παπᾶς,ᾰσπρο πανί,πού 



λέγεται λαδόπανο,γιά νά τυλίξουν τό µικρό µόλις τό βγάλουν ἀπό τό νερό.Καί 

στήν Μαµή καί στά παιδιά ὁ Νουνός µοιράζει χρήµατα._ 

 

 

Ὁ Νουνός,ἐάν θέλῃ,ἀγοράζει,γιά τό παιδί πού θά 

βαφτίσῃ,κουστοῦµι,παπουτσάκια,κάλτσες,σταυρό καί τά ρίχνει τήν ω̆ρα πού τό 

βαφτίζει.Τά ροῦχα αὑτά τά λένε “φωτίκια”.˘Αν δέν τά δώσῃ τήν ω̆ρα αὑτή 

,θά τά στείλῃ µ᾿ να ἀρσενικό παιδί τήν Κυριακή τῶν Βαϊων.Στό παιδί πού θά 

πάῃ τά “φωτίκια”,οἱ γονεῖς τοῦ δίνουν 10-20 δραχµές καί θά καθίσῃ νά φάῃ 

χέλια._ 

 

 

Τήν Κυριακή τό βράδυ οἱ γονεῖς τοῦ παιδιοῦ στέλλουν µέ να συγγενῆ των στόν 

Νουνό πού στειλε τά “φωτίκια” πουκάµισο,κάλτσες η̆ µαντῆλι τῆς 

Νουνᾶς,κρασί,κουλούρια µέ αὐγά κόκκινα καί να ἀρνί.Ὁ Νουνός τοῦ κάνει τό 

τραπέζι καί ταν φεύγῃ τοῦ ἀλλάζει τό κουλοῦρι καί τά αὐγά._ 

Μέχρι νά γίνῃ 10-12 χρονῶν τό παιδί,κάθε χρόνο,τήν ∆ευτέρα τοῦ Πάσχα,τοῦ 

στέλλει ὁ Νουνός µιά χρωµατιστή λαµπάδα καί τό κουλοῦρι µέ τό κόκκινο 

αὑγό._ 

 



Φ ό β ο ς: 

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

 

 

Ἐάν τό παιδί τύχῃ καί δέν µπορεῖ νά µιλήσῃ,τότε τό βάζουν µέσα σέ να 

τράγινο σακκί καί,ἀφοῦ τό φορέσῃ νας στό κορµί του ,τό γυρίζει τρία 

Σάββατα γύρω ἀπό τήν ἐκκλησία καί ἐν συνεχείᾳ σέ λους τούς κεντρικούς 

δρόµους τοῦ χωριοῦ γιά νά µιλήσῃ.˘Αν συναντηθοῦν µέ ᾰλλον  καί τόν ρωτήσῃ 

τί χεις αὑτού στό σακκί,αὑτός ἀπαντάει “ἀγοράζω να σακκί λόγια”._ 

Ἐάν τύχῃ τό παιδί καί τρώῃ χῶµα καί γιά νά µή ξαναφάῃ,πρέπει νά τό 

ζυγίσῃ ὁ Νουνός του τρία Σάββατα συνέχεια. 

 

 

Γιά νά µή φοβᾶται τό παιδί στόν ῠπνο,παίρνουν να ροῦχο τοῦ παιδιοῦ καί τό 

πηγαίνουν στήν ἐκκλησιά,γιά νά λειτουργηθῇ σαράντα φορές.˘Υστερα τό 

παίρνουν καί τό φορεῖ τό παιδί._ 

 

 

Ἐπίσης τοῦ δίνουν τήν µπουκιά ἀπό φαγητό νά τήν φάῃ,πού χουν φυλάξει 

ταν τούς βρῆκε ὁ σεισµός πού τρωγαν._ 

 

 

   ˘Αν τύχῃ ξαφνικά καί φοβηθῇ κανένα παιδί,τότε τοῦ ρίχνουν χῶµα στό 

στῆθος,πού παίρνουν ἀπό κάτω._Ἐπίσης ρίχνουν να πλο στόν ἀέρα καί τό 

φυσίγγιο ζεστό τό βάζουν στήν κοιλιά τοῦ παιδιοῦ._ 



 

Φροντίδες περί τῶν µικρῶν._ 

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

 

 

α/ Ἡ κούνια. 

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

 

 

1/Σαρµανίτσα. Αὑτή κατασκευάζεται ἀπό σανίδες ,σχῆµα σκάφης πού πλένουν 

οἱ γυναῖκες.Στό ἐπάνω µέρος χει µιά σανίδα σχηϻα µισοφέγγαρο/κεφαλάρι/καί 

λίγο πιό κάτω µιά ᾰλλη µισοφέγγαρη βέργα/τσίτα/γιά νά σκεπάζουν τό µωρό 

καί νά µή τοῦ πέφτουν τά σκεπάσµατα στό πρόσωπο καί πουµπωθῇ.Στό τέλος 

τῆς σαρµανίτσας πρός τά πόδια ἀνοίγουν µία τρύπα γιά νά φεύγουν τά οὖρα._ 

 

 

2/Τό παιδί τό κοιµίζουν,κατά τίς πρῶτες ἡµέρες,κάτω,µαζί µέ τήν µητέρα 

του,ἀφοῦ τό δέσουν κοπανέλι.Μένει κάτω 8 ἡµέρες µέ τήν µητέρα του καί µετά 

τό βάζουν στήν σαρµανίτσα._ 

 

 

˘Οταν πηγαίνουν στίς δουλειές,τό παιδί τό κοιµίζουν στήν σαρµανίτσα.Στό 

δρόµο τό µεταφέρουν φορτωµένο στή σαρµανίτσα.Τήν σαρµανίτσα δέν τήν 

µεταφέρουν ποτέ ἀδειανή,διότι ἀποθνήσκε τό µικρό._ 

 

 

 

α/Ὀ ῠπνος τοῦ µωροῦ 

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

Μόλις πλαγιάσουν τό µικρό στή σαρµανίτσα,ἁρχίζουν καί τοῦ τραγουδοῦν,γιά 

νά ἀποκοιµηθῇ._ 



   

                              ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ 

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

 

 

Κάθε µητέρα στά µικρά της λέει διάφορα τραγοῦδια γιά νά τά ὑπνώση η̆ γιά 

νά µήν κλαῖνε.Τέτοια εἶναι: 

 

Νάνι,Νάνι,Νάνι του 

κι ᾿ ᾰργανα στό γάµο του 

καί στά ρεβονίσια του 

˘Ελα ῠπνε ἀγάλ,ἀγάλι 

στῆς µπεµπέκας τό κεφάλι 

λα ῠπνε ἀπ᾿τά βουνά 

κι ᾿ ἁπ᾿τά κρύα τά νερά  

τῆς µπεµπέκας µου τό γάµο 

Μάη κ᾿ ᾿Απρίλη θά τόν κάµω 

θά καλέσω τόν ᾿Αλῆ 

νά βαρέσῃ τό βιολί 

Τάρνα νά καί πώ,πώ,πώ 

τό παιδί θέλει χορό 

τά βιολιά δέν τἆναι ἐδῶ 

ποιός θά πάῃ νά µοῦ τά φέρῃ 

πέντε τάλληρα στό χέρι 

κι ᾿ ᾰλλα πέντε στή σακκούλα 

νά τά φέρ ᾿ κυρά Γιαννούλα. 

Τό παιδί µου τό καλό 

τω̆χει ἡ Μάνα µοναχό  

µοναχό καί ἀκριβό 

καί στόν κόσµο ξακουστό 

νά µοῦ δώσουνε φλουριά 



καί τοῦ κόσµου τά καλά 

τό παιδί µου δέν τό δίνω 

ἀπ ᾿τά χέρια µ᾿δέν τ᾿ ἀφίνω. 

Τό παιδί πού χω ἐγώ 

παχουλό καί γαλανό 

κάθε ω̆ρα τό στολίζω 

τό ἀλλάζω,τό χτενίζω 

γιά νά γίν᾿κ᾿ αὑτό τρανό 

µεσ᾿στό κόσµο ξακουστό. 

Τοῦ παιδιοῦ µου ἑγώ τό γάµο 

Μάη κι ᾿ ᾿Απρίλη θά τόν κάµω 

θά καλέσω τᾰργανα 

τά µισά τά Γιάννινα 

κι ᾿ λη τήν Παραµυθιά. 

Νά καλέσω τίς κυράδες 

νά τοῦ πλύνουν τούς πατσιάδες. 

Νάνι,Νάνι,Νάνι του 

κι ᾿ λοι Νάνι πέστε του 

γιά νά γίνῃ γρήγορα 

γιά νά γέν᾿ γιά τό Σχολείο 

βιβλία νά τοῦ πάρω ἐγώ. 

λα ῠπνε ἀγάλι,ἀγάλι 

ἀπ ᾿τήν πόρτα τή µεγάλη._ 

        ----------- 

Τάρνα,τάρνα,ταρνά του  

λα ῠπνε στά µατάκια του 

σιµά στά τσινουράκια του 

λα ῠπνε ῠπνησέ το 

κι ᾿ ἀλαφρά ἀποκοίµησέ το. 

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

Τό παιδί µου τ᾿ ᾰσπρο,τ᾿ ᾰσπρο 



τό καλέσανε στό κάστρο 

ποῦ πᾷς µωρή,ποῦ πᾷς µωρή 

στό µπακάλι γιά τυρί 

γιά τυρί γιά τρίµµατα 

γιά στρυφογυρίσµατα._ 

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

Νάνι,Νάνι,τό παιδί 

ω̆σπου νᾰρθῃ ἡ µάνα του 

πού πάει µακρυά 

καί δέν φαίνεται πουθενά 

πάει στή βρύση γιά νερό 

γιά νερό κρύο νερό  

Νάνι σου,νά σέ χαρῶ 

καί νά σέ ἰδῶ µεγάλο 

νάσέ στείλω στό σχολειό 

βιβλία νά σοῦ πάρω ἐγώ. 

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

 

 

Τό πρῶτο τάγισµα καί ὁ πρῶτος θηλασµός._ 

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

∆ίνουν εἰς τό νεογνόν τήν πρώτην ἡµέραν ὀλίγον ξύδι,τήν δεύτερη ἡµέρα 

χαµαίµηλο,ἀπό τήν τρίτη ἡµέρα καί πέρα ἡ µητέρα του νά θηλάσῃ._ 

˘Οταν ἡ µητέρα δέν χῃ γάλα γιά νά θηλάσῃ τό µικρό,τότε τοῦ δίνουν γάλα 

ἀπό ξένη γυναῖκα._ 

 

Τό πρῶτο λουτρό τοῦ παιδιοῦ.- 

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

Μόλις γεννηθῇ τό µωρό,πλένουν µέ λάδι καί νερό. 

Οἱ µοῖρες ρχονται στίς τρεῖς µέρες γιά νά µοιράνουν τό παιδί καί νά τοῦ 

γράψουν τή ζωή._ 



 

Τιµωρίαι παιδιῶν καί σχετικαί προλήψεις._ 

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

∆έν χτυποῦν τάπαιδιά µέ τήν σκούπα,γιατί,ταν µεγαλώσουν καί 

παντρευτοῦν,δέν κάνουν παιδιά,ἐνῶ,ἐάν χτυπήσουν µέ τήν σκούπα τίς 

κοπέλλες,θά κάνουν πολλά παιδιά._ 

Ἐπίσης κυττάζουν τά παιδιά ψηλά στό κεφάλι/κουρκοκέφαλο/καί ἐάν χουν δύο 

κύκλους/στεφάνια/,θά παντρευτοῦν δύο φορές,ἐάν χουν να,θά παντρευτοῦν µιά 

φορά._ 

 

 

 

Ἀπαγορεύσεις πράξεων πρός ἀποτροπήν κακοῦ._ 

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

Ἀπαγόρευαν στό παιδί νά µή σφυρίζῃ τήν νύχτα,γιατί µαζεύονται οἱ 

σαϊταναρέοι/διαβόλοι/γύρω από τό σπίτι.Νά µή γυρίζῃτήν πυρωστία 

ἀνάποδα,γιατί µουτζώνει τόν ϴεό.Νά µή πλέκουν κάθε Τρίτη καί Παρασκευή 

βράδυ καί γιά τήν µέν Τρίτη εἰς νδειξιν πένθους γιά τό πάρσιµο/ᾰλωσι/τῆς 

Πόλης/Κωνσταντινουπόλεως/γιά δέ Παρασκευή εἰς νδειξιν γιά τήν σταύρωσι 

τοῦ Χριστοῦ. 

         

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

  

   

         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                          Μ Ε Ρ Ο Σ        Τ Ρ Ι Τ Ο 

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

             ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ  

                  ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

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

 



1._˘Ολα τά ἀρσενικά µέλη τῆς οἰκογενείας,µικρά καί µεγάλα,γιορτάζουν.Τά 

θηλυκά συνήθως δέν γιορτάζουν.Τήν παραµονή τῆς γιορτῆς ,τρώγουν καί 

γλυκά .Ἑπίσης  τρώγουν καί γλεντοῦν τό µεσηµέρι καί τό βράδυ τῆς 

γιορτῆς.Τό πρωϊ πηγαίνουν στήν ἑκκλησία τό ῠψωµα,γιά νά τό διαβάσῃ ὁ 

Παπᾶς.Τό ῠψωµα εἶναι σιτάρι βρασµένο σ᾿ να πιάτο µέ ζάχαρη,σταφίδα καί 

ζαχαράτα ψιλά,δύο λειτουργίες/µιά µικρή τή δίνουν τοῦ Παπᾶ νά τήν 

λειτουργήσῃ καί µιά µεγάλη,γιά νά βγάλῃ τόν ᾰρτο  ὁ Παπᾶς /καί δυό 

κηριά,ἀπό τά ὀποῖα τό να παίρνει ὁ Παπᾶς._ 

 

 

Τό ῠψωµα ,ἀφοῦ τό διαβάσῃ ὁ Παπᾶς ,τό µοιράζει στούς συγγενεῖς καί 

ἐπισκέπτας στό σπίτι κι ᾿ εῠχονται “Χρόνια πολλά”._ 

˘Αν δέν πᾶνε  τό ῠψωµα στήν ἑκκλησία,πηγαίνει ὁ Παπᾶς καί τό διαβάζει στό 

σπίτι,µετά τή θεία λειτουργία.  

 

 

Μετά τήν ἑκκλησία,παρέες,παρέες,λοι οἱ κάτοικοι τοῦ Χωριοῦ πηγαίνουν στό 

σπίτι αὐτοῦ πού γιορτάζει καί τοῦ εῠχονται “Χρόνια πολλά”.-˘Οσοι χουν 

πένθος δέν γιορτάζουν._ 

 

 

Στίς ὀνοµασίες τῶν παιδιῶν,ἀρσενικῶν καί ωηλυκῶν,ἀντί νά τά 

χαιρετίσουν,πολλές φορές τούς τραβοῦν τ᾿ αὐτί,τούς εῠχονται χρόνια πολλά καί 

τούς προσφέρουν διάφορα δῶρα καί κυρίως παιγνίδια καί γλυκά. 

 

 

2._˘Οταν πρόκειται νά κτίσουν καινοῦργιο σπίτι,σφάζουν να ζῷο καί τό 

γυρίζουνστά θεµέλια,γιά νά στάξῃ σ᾿ αὐτά  τό αἶµα.Τό κάνουν αὐτό γιά νά 

στοιχειωθῇ καλά τό σπίτι πού φτιάχνουν.Τό κρέας  τό µαγειρεύουν γιά νά τό 

φᾶνε οἱ µαστόροι,τό δέ κεφάλι τό παίρνει ὁ Παπᾶς.Ἐπίσης βάζουν στίς 



τέσσερες γωνιές τοῦ τοίχου ὰπό να µπουκάλι µέ ἀγίασµα, γιά νά µήν πάθῃ 

τίποτε τό σπίτι._ 

 

 

˘Οταν φτιάσουν  τόν σκελετό τῆς στέγης,βάζουν στίς ᾰκρες της ἀπό να 

κλωνάρι ἐληᾶς καί ἀπό να ξύλο πού τά ἐνώνει να σχοινί.Στό µέσον τῆς 

σκεπῆς κάνουν ναν µεγάλο στυρό.Τότε οἱ τεχνῖτες χτυποῦν  τά σκεπάρια τους 

στά ξύλα τῆς στέγης,γιά νά ἀκούσουν οἱ συγγενεῖς τοῦ σπιτονοικοκύρη καί λοι 

οἱ κάτοικοι τι τό σπίτι τελειώνει.Καθένας µέ τό δῶϙο του-µαντήλι,πετσέτα η̆ 

χρήµατα-πηγαίνει στό καινοῦργιο σπίτι,γιά νά τό δώσῃ στούς 

τεχνῖτες.Ἐκεινοι,µόλις τούς ἰδοῦν,ἀρχίζουν νά φωνάζουν δυνατά καί νά χτυποῦν 

καί τά σκεπάρια τους στά ξύλα,γιά τόν καθένα χωριστά,καί λένε: 

 

 

      “Καλῶς ω̆ρισε ὁ η̆ ἡ/ἐδῶ λένε τό νοµα καί τό ἐπίθετο τοῦ δωρητοῦ/,µέ 

τό δῶρο ποῦ µᾶς φερε, νά τοῦ ζήσουν τά παιδιά του  καί στά δικά του νά 

χαροῦµε”-Μόλις τελειῶσουν ξ=χτυποῦν λοι µαζί τά σκεπάρια τους στά ξύλα 

τῆς στέγης..Ὀ ἀρχιτεχνίτης παίρνει τό δῶρο στά χέρια του,τό σηκώνει ψηλά 

νά τό ἰδοῦν ˘λοι  καί τό κρεµάει στό σχοινί τῶν ξύλων.˘Ετσι µέ τήν σειρά 

φωνάζουν γιά λους.Τά δῶρα τά κρεµοῦν στό σχοινί τό να µετά ἀπ᾿ τό 

ᾰλλο.Τελευταῖος δίνει τό δῶρο του ὁ σπιτονοικοκύρης._ 

 

 

       Τά δῶρα µένουν ἐκεῖ κρεµασµένα λη τήν ἡµέρα καί τό βράδυ τά 

µοιράζουν οἱ τεχνῖτες. 

 

 

      ˘Οταν τελειώσῃ τό σπίτι,ὁ σπιτονοικοκύρης κάνει στούς µαστόρους τραπέζι 

καί προσφέρει,σ᾿ ποιον πάει,καφφέ η̆ γλυκό γιά νά τοῦ εὐχηθῇ καλορρίζικο τό 

καινούργιο σπίτι._ 

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



          

 

 

    

 

 

                           Μ Ε Ρ Ο Σ    Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο  

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

 

        ΗΘΗ - ΕΘΙΜΑ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ 

                             ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ 

 

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



˘Αν τύχῃ καί πεθάνῃ τό πρῶτο παιδί,οἱ γονεῖς του δέν πηγαίνουν στήν 

κηδεία,δέν τό µοιρολογοῦν καί οῠτε δέχονται συλλυπητήρια,οῠτε 

µαυροφοροῦν.˘Αν πεθάνῃ ᾰλλο µέλος τῆς οἰκογενείας,τότε οἱ συγγενεῖς του τό 

µοιρολογοῦν καί λοι τους µαυροφοροῦν. 

 

 

Τήν ἠµέρα τῆς κηδείας λοι οἱ κάτοικοι τοῦ Χωριοῦ καί οἱ συγγενεῖς ἀπό τά 

γύρω χωριά ἀφίνουν τίς δουλειές τους καί πηγαίνουν στό σπίτι τοῦ νεκροῦ. 

Μέ δυό ὦρες νύχτα τό πρωΐ χτυπάει ἡ καµπάνα πένθιµα,γιά νά µάθῃ λο τό 

χωριό.˘Ολοι πηγαίνουν τό πρωΐ καί ἀσπάζονται τόν νεκρό καί οἱ γυναῖκες 

πηγαίνουν ᾰνθη καί διάφορα ᾰλλα/πορτοκάλια,καρύδια κλπ.᾿Αφοῦ ἀσπάσθοῦν 

τόν νεκρό,πηγαίνουν µετά στούς συγγενεῖς τοῦ νεκροῦ,τοῦς συλλυποῦνται καί 

λένε τήν ἐξῆς εὐχή:”Ζωή σέ λόγου σου καί σέ χαρές νά δώσῃ ὁ ϴεός”._Ἀπό 

τήν ω̆ρα πού θά πεθάνῃ ὁ νεκρός καί µέχρι νά τόν θάψουν,τό σπίτι µένει 

ἀπεριποίητο 24 ὦρες καί οἱ πόρτες του ἀνοιχτές. 

 

 

Σκούπα δέν κάνει νά πιάσουν µέ τά χέρια,γιά νά σκουπίσουν.Τόν νεκρό τόν 

ἀλλάζουν καί τοῦ βάζουν καινούργια ροῦχα.Μόλις ξεψυχήσῃ ὁ νεκρός τοῦ κάνουν 

τά κεριά ,να ψυχοκέρι καί να µακροκέρι,σο δηλαδή εἶναι ὁ νεκρός,τόν γυρνοῦν 

κατά τόν η̆λιο. 

 

 

᾿Επίσης τοῦ κλείνουν τά µάτια καί τό στόµα καί τοῦ σταυρώνουν τά χέρια καί 

τά δένουν µέ λινάρι,καθώς καί τά πόδια.Τό κλείσιµο τῶν µατιῶν καί τοῦ 

στόµατος γίνεται γιά νά µή φοβηθῇ ὁ κόσµος.Τά ροῦχα ποῦ βγαλαν ἀπό τόν 

νεκρό καί τά σκεπάσµατά του τά πλένουν ἀφοῦ κλείσῃ ὁ νεκρός τρεῖς 

ἡµέρες.˘Οταν τά στεγνώσουν,τά διπλώνουν καλά καί σαράντα µέρες δέν τά 

πειράζουν ἀπό τή θέσι τους ,γιατί ᾰν τά πειράξουν θά κουνηθοῦν τά σωθικά τοῦ 

νεκροῦ.Ἀφοῦ περάσουν οἱ σαράντα ἡµέρες,τά δίνουν τά ροῦχα,τά παπούτσια 

στούς φτωχούς._ 



Τούς σκοτωµένους η̆ ἀπό ἀτύχηµα νεκρούς,δέν τούς ἀλλάζουν,ἁλλά τούς 

θάφτουν µέ τά ροῦχα ποῦ φοροῦσαν τήν ω̆ρα πού παθαν τό κακό.˘Αν χουν 

γάτες,σο εἶναι ὁ νεκρός στό σπίτι,τίς δένουν γιά νά µήν τόν πηδήσουν,γιατί ὁ 

νεκρός γίνεται βρυκόλακας καί τριγυρίζει κάθε βράδυ στό σπίτι τους._ 

Στόν νεκρό βάζουν να κοµµάτι ῠφασµα πού λέγεται "σάβανο”.Μέ αὐτό 

σκεπάζουν τόν νεκρό.Ἐπίσης βάζουν στόν νεκρό λουλούδια,λίγα 

φροῦτα,νοµίσµατα καί διάφορα ᾰλλα στολίδια._ 

 

 

Στό σπίτι,προτοῦ ξεκινήσουν γιά τήν ἐκκλησία καί στήν ἐκκλησία προτοῦ τόν 

θάψουν,τόν µοιρολογοῦν καί λένε: 

 

 

Σήκω ἀπ᾿ αὑτοῦ παιδάκι µου καί µή βαρειά κοιµᾶσαι 

κι ᾿ αὑτός ὁ ῠπνος ὁ πολύς κανά  καλό δέν χει  

αὑτός χαλάει τό σπίτι σου χαλάει τήν φαµηλιά σου  

αὑτός χαλάει τά νειάτα σου τήν νεολεβεντιά σου 

σήκου η̆ρθαν οἱ φίλοι σου καί λοι οί δικοί σου  

ᾰνοιξ᾿ τά µάτια νά τούς δῇς τό στόµα νά τούς κρίνῃς 

καί δῶσε τό χεράκι σου γιά νά τούς χαιρετήσῃς 

τώρα στό θάνατο καί στήν ξεχωρησιά σου. 

    Με τί µατάκια νά τούς δῶ  στόµα νά τούς µιλήσω 

µέ τί χεράκια νά σκωθῶ γιά νά τούς χαιρετήσῃ 

γιά πιᾶστε µε σηκῶστε µε καί βᾶλτε µε νά κάτσω 

δῶστε µ᾿ νερό γιά νά νυφτῶ καί γιά νά ξαγρυπνήσω 

ν᾿ ἀνοίξω τά µατάκια µου τό ρηµο τό στόµα 

νά ἰδῶ ποιός εἶν᾿ στό σπίτι µου ποιός εἶν᾿ στόν ὁβορόµου     

Τριγύρω ἀπό τό σπίτι σου εἶναι ἡ δικοσιά σου  

τριγύρω ἀπό τό κρεββάτι σου εἶναι καί τά παιδιά σου 

πῶς κλαῖνε πῶς µοιρολογοῦν πῶς χύνουν µαῦρα δάκρυα 

κλᾶψτε παιδιά τό βράδυ µέ καϋµό καί τό ταχύ µέ πόνο 



καί κατ᾿ τό γύρνα τοῦ ἠλιοῦ τά µάτια µή δακρύσουν 

γιατ᾿ εἶναι ὁ χάρος πού δειπνάει µέ τούς ἀποθαµένους. 

 

 

Τήν ω̆ρα πού βγάζουν τόν νεκρό ἀπό τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ,γιά νά τόν πᾶνε 

στής ἐκκλησία,σπάζουν να πιάτο ,γινά φύγᾐπό τό σπίτι.᾿Εάν τύχῃ καί χουν 

σκυλί ,τό δένουν µακρυά ἀπό τό σπίτι καί σέ µέρος πού νά βλέπῃ τίποτε.Τό ῐδιο 

κάνουν καί σοι ᾰλλοι χουν σκυλιά στό δρόµο πού θά περάσουν τόν νεκρό.∆έν 

πρέπει νά γαυγίσῃ σκυλί µέχρι νά τόν πᾶνε στήν ἐκκλησία.˘Αν γαυγίσῃ καί 

ᾰλλος θά πεθάνῃ.Τήν ω̆ρα ποῦ ὁ Παπᾶς διαβάζῃ τό Ευαγγέλιο τῆς νεκρωσίµου 

ἀκολουθίας καί τύχῃ νά σκάβῃ ὁ νεκροθάφτης τόν τάφο,κυττάζει νας µέ τί 

ἐργαλεῖα αὑτός ἐργάζεται._Ἐαν ἐργάζηται µέ φτυάρι,θά πεθάνῃ γυναῖκα,ᾰν µέ 

κασµᾶ,θά πεθάνῃ ᾰνδρας.Ἐάν δέν ἐργάζηται τήν ω̆ρα αὐτή,δέν θά πεθαίνει 

κανείς συγγενής τοῦ νεκροῦ. 

 

 

   Ἐπίσης ᾰν τοῦ νεκροῦ δέν εἶναι τεντωµένο καλά τό δεξί του πόδι,θά πεθάνῃ 

γυναῖκα κι ᾿ ᾰν τό ἀριστερό,ᾰνδρας.˘Αν τοῦ νεκροῦ εἶναι καί τά δυό του πόδια 

τεντςµένα ῐσια,δέν θά πεθάνῃ κανένας._ 

 

 

Μετά τήν ταφή,µοιράζουν σιτάρι,ψωµί καί τυρί στήν ἐκκλησία γιά 

“συχώριο”καί γυρίζουν στό σπίτι τοῦ νεκροῦ λοι οἱ συγγενεῖς ,γιά νά 

παρηγορήσουν τόν συγγενῆ τους._Προτοῦ µποῦν στήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ,εἶναι 

νας πού κάθεται µέ τό τσουκάλι καί τούς ρίχνει νερό καί πλένουν τά χέρια τους 

καί ἐν συνεχείᾳ ρίχνει πίσω πρός τό κεφάλι τρεῖς φορές νερό,γιά νά φύγουν τά 

κακά ἀπό τό σπίτι αὑτό,µέ τήν εὐχή:”καί σέ χαρές νά δώσῃ ὁ ϴεός”.Τό ῐδιο 

ἐπαναλαµβάνουν λοι “ὁ ϴεός νά µακαρίσῃ τήν ψυχή του” καί ἀρχίζουν νά 

πίνουν καί νά τρῶνε.Ἀφοῦ κερασθοῦν µερικές φορές,ἀποχαιρετοῦν τοῦς σπιτικούς 

καί φεύγουν µέ τήν εὐχή:”καί σέ χαρές νά δώσῃ ὁ ϴεός”._ 



Στό σπίτι τοῦ νεκροῦ καί στό µέρος πού ξεψύχησε βάζουν σαράντα βραδυές 

συνέχεια να πιάτο µέ νερό καί να καντῆλι ἀναµµένο,γιά νᾰρθῃ ἡ ψυχή τοῦ 

νεκροῦ,σάν µυῖγα,νά πιῇ νερό. 

 

 

Μέχρι νά κλείσῃ ὁ νεκρός τόν χρόνο,γλυκό δέν προσφέρουν οἱ συγγενεῖς του σέ 

κανένα.Ἐπίσης οἱ ᾰνδρες µένουν ἀξύριστοι σαράντα µέρες. 

 

 

Στίς ἐννηά µέρες,στίς εῐκοσι,στίς σαράντα,στούς τρεῖς µῆνες,στούς ξη,στούς 

ἐννηά,στό χρόνο καί στά τρία χρόνια,κάνουν µνηµόσυνα.Βράζουν σιτάρι µέχρι 

δέκα κιλά σέ µεγάλο καζάνι καθαρό,πού τό βράζουν τό Σάββατο βράδυ.Ἀφοῦ 

βράσῃ,τό ἀφίνουν καί κρυώνει καί νας ᾰνδρας κόβει τό τυρί κοµµατάκια καί ν 

συνεχείᾳ τό ψωµί,πού τό αγοράζουν ἀπό τόν φούρνο τοιµο. 

 

 

Τήν Κυριακή τό πρωΐ µαζεύονται οἱ γυναῖκες καί φτιάχνουν τό σιτάρι,τό βάζουν 

σέ σκάφες καθάρες.Ἐπάνω στό σιτάρι κάνουν σταυρό µέ χρωµατιστή ζάχαρη 

καί ξρωµατιστά κουφέτα,ρίχνουν καί σταφίδα ᾰσπρη καί γράφουν τ᾿ ἀρχικά 

γράµµατα τοῦ ὀνόµατος καί τοῦ ἐπωνύµου τοῦ νεκροῦ.˘Ολα αὑτά τά πηγαίνουν 

στήν ἐκκλησία.Μετά ἀπό τήν λειτουργία τά µοιράζουν στούς φτωχούς._ 

 

 

Ἀπό τίς ἐννηά καί πέρα µέχρι στίς σαράντα κάθε Κυριακή µετά τήν λειτουργία 

πηγαίνουν οἱ γυναῖκες καί µοιρολογοῦν στό µνῆµα καί λένε:”Καληµέρα 

σου/λένε τό νοµα τοῦ νεκροῦ/καί πάλι καληµέρα.Πέτα τήν πλάκα µακρυά,τό 

χῶµα ᾰλλο τόσο κι ᾿ αυτά τά λιανολίθαρα στόν πάτο ἀπ ᾿τά ποδάρια,βᾶλε 

νερό γιά νά πλυθεῇς ,µαντήλι γιά νά σφουγγιστῇς.Νά κάµῃς πῶς νά κάµῃς,νά 

κάµῃς κάνα γιουροῦσι καί νᾰρθῇς νά σέ ἱδοῦµε σήµερα στό σοίτι”.- 

Οἱ συγγενεῖς τοῦ νεκροῦ φοροῦν µαῦρα ροῦχα καί δέν συµµετέχουν σέ 

διασκεδάσεις,γλέντια καί χορούς µέχρι νά κλείσῃ ὁ νεκρός τόν χρόνο._ 



˘Οταν ὁ ἑτοιµοθάνατος ἀργῇ νά ξεψυχήσῃ καί βασανίζεται,καλοῦν τόν Παπᾶ 

καί τοῦ διαβάζει τό τετραβάγγελο._ 

 

 

Κάθε οἰκογένεια δίνει τά ὀνόµατα τῶν νεκρῶν της στόν Παπᾶ,ὁ ὁποῖος τά 

µνηµονεύει στά µνηµόσυνα καί τά ψυχοσάββατα. 

 

 

Τρισάγια κάνουν στόν νεκρό κάθε Παρασκευή βράδυ,προτοῦ κλείσῃ τά τρία 

χρόνια η̆ τά πέντε,ὁπότε τόν ξεθάφτουν. 

 

 

Τούς νεκρούς τούς ξεθάφτουν κάθε Μεγάλη Πέµπτη καί ἀφοῦ συµπληρώσουν 

τά τρία χρόνια ταν εἶναι µικρό,στά πέντε ταν εἶναι µεγάλος._ 

Τά ὀστά,ἀφοῦ τά πλύνουν µέ νερό καθαρό,τά ραντίζουν καί τα βάζουν σέ 

σάκκουλα ᾰσπρη καί τά τοποθετοῦν στό Κοιµητήριο. 

 

˘Οταν πέσῃ κανένα πετραδάκι ἀπό τήν στέγη τοῦ σπιτιοῦ η̆ τρίξουν τά ξύλα 

τῆς στέγης χωρίς αἰτία,κάποιος θά πεθάνῃστό σπίτι αὑτό .˘Οταν τά κοράκια 

περνοῦν ἀπό τό σπίτι καί τσακώνονται-λένε-πῶς κάποιον ξεχωρίζουν ἀπό τό 

σπίτι,γιά νά τόν πάρῃ ὁ Χάρος. 

 

 

Ἐάν οὐρλιάζῃ τό σκυλί τοῦ σπιτιοῦ,κάποιος θά πεθάνῃ ἀπό τό σπίτι.˘Οταν 

χτυπάῃ ἡ καµπάνα καί κρατάει τόν ἦχο,πάλι κάποιος συγγενεῖς τοῦ νεκροῦ θά 

πεθάνῃ._ 

˘Οταν ρθῃ κουκουβάγια καί λαλήσῃ στό σπίτι,κάποιος τοῦ σπιτιοῦ θά 

πεθάνῃ._ 

᾿Η κόττα,ταν λαλῇ σάν πετεινός, στό σπίτι,προµηνύεται θάνατος._ 

 

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



 

 

 

                                   Μ Ε Ρ Ο Σ    Π Ε Μ Π Τ Ο  

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

 

               ∆ Ε Ι Σ Ι ∆ Α Ι Μ Ο Ν Ι Ε Σ   Κ Α Ι     Π Ρ Ο Λ Η Ψ Ε 

Ι Σ  

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

 



˘Οταν κανένα ξύλο καίγεται στή φωτιά µέ φλόγα καί βγάζει δυνατή φλόγα-

λένε-πώς ἡ φωτιά τούς κουβεντιάζει καί τι κάποιος η̆ κάποιοι τούς 

λογοπιάνουν.Τότε λένε:”˘Αν εἶσαι φίλος νά χαρῇς κι ᾿ ᾰν εἶσαι ἐχτρός νά 

σκάσῃς κι ᾿ ᾰν εἶσαι ὁ κοντογείτονας αὐτοῦ κουβαροµάσου”._ 

 

 

Λέγουν καί ὀνόµατα προσώπων φιλικῶν η̆ ἐχθρικῶν τοῦ σπιτιοῦ καί σ᾿ ποιον 

σταµατήσῃ τό κουβέντιασµα τῆς φωτιᾶς,αὑτός τούς λογοπιάνει.˘Αν εἶναι 

ἐχθρός τους λένε:”κακό νά πάθῃ καί νά σκάσῃ κι ᾰν εἶναι φίλος τους “Καλό 

γιά νᾰχη”._ 

 

 

Τό βράδυ δέν βγάζουν ξω ἀπό τό σπίτι τήν στάχτη τῆς φωτιᾶς, η̆ τά 

σκουπίδια τοῦ σπιτιοῦ,γιατί ᾰµα τά βγάλουν,θά πάθουν τά παιδιά τους “Κ ά φ 

τ ρ α”,πόνο στό στόµα._ 

 

 

Στό τζάκι,στή σκούπα,στήν πυρωστιά καί στή βαρέλλα δέν κάθονται οἱ 

κοπέλες ,γιατί,ᾰµα καθίσουν,θά κάνουν λο κοπέλλες. 

 

 

   ˘Οταν χουν τήν πυρωστιά στή φωτιά καί τύχῃ νᾰχη σπίθες φωτιᾶς στά 

σίδερά της,τότε-λένε-πῶς κάποιος τούς λογοπιάνει γιά κακό._˘Οταν βρέχει τήν 

ρίχνουν ξω ἀνάποδα,γιά νά µουτζώνει τόν ϴεό ,γιά νά µή ρίξῃ χαλάζι καί 

ἀστραπές. 

 

 

    ˘Οταν ἡ γάτα νύβεται κατά τήν Ἀνατολή η̆ τόν Βορηᾶ,θά κάµῃ κολοκαρία 

καί ταν νύβεται κατά τήν ∆ύσι καί τόν Νότο η̆ κυλιέται κατά γῆς,θά κάµῃ 

κακοκαιρία._ 



    ˘Οταν η̆ γάτα πηδήσῃ  πεθαµένο,τότε ὁ πεθαµένος γίνεται σατανᾶς καί 

γυρίζει στό σπίτι.˘Οταν γρατσουνάῃ µέ τά νύξια τῆς τό χῶµα,θᾰρθη 

µουσαφίρης καί ταν κάνῃ ἀκαθαρσίες µέσα στό σπίτι,θά πάθουν κακό,η̆ 

ἀρρώστεια θά πέσῃ σ᾿ αὑτό._ 

 

 

     ˘Οταν ἡ κόττα τιναχτῆ στήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ,τότε ἁρρώστεια θά πέσῃ 

σ᾿ αὑτό._˘Αν ἡ κόττα τιναχτῇ καί δέν βγάλει σκόνες,θᾰρθη µουσαφίρης.˘Αν 

κακαρίζῃ τό βραδάκι,τότε κάποιο καλό θά συµβῇ στό σπίτι._˘Οταν θά 

λαλήσῃσάν πετεινός,τότε κάποιος θά πεθάνῃ ἀπό τό σπίτι.˘Οταν βάζουν αὑγά 

στήν κλῶσσα,βάζουν καί να καρφί,γιά νά βγοῦν γερά κλωσσόπουλα._ 

 

 

     ˘Οταν ὁ πετεινός λαλήσῃ τό βραδάκι,θ΄ ἀλλάξῃ ὁ καιρός._ 

 

 

˘Οταν πιάσουν ποντικό ζωντανό µέ τό χέρι,πλύνονται µέ νερό καί ἀγιονέρι,ᾰν τό 

πιάσουν ψόφιο,τότε,ἐκτός ἀπό τό πλύσιµο,θά πρέπει νά τούς εὐλογήσῃ ὁ 

Παπᾶς._ 

 

 

     ˘Οταν βγῇ καινούργιο φεγγάρι,περνοῦν τά χρήµατα ἀπό τά γένεια,γιά νά 

ἀποκτήσουν τόσα χρήµατα σα γένεια χουν 

˘Οταν βγῇ καινούργιο φεγγάρι καί εἶναι στραβό,θά κάµῃ βροχή,ᾰν µως εἶναι 

ὁρθό,θά κάµῃ η̆λιος ._ 

 

 

Τό καινούργιο φεγγάρι  πρέπει νά τό ἰδοῦν ρθιοι,γιατί ᾰµα τό ἰδοῦν 

ξαπλωµένοι,λον τόν µῆνα θἆνε ᾰρρωστοι καί κατά γῆς.Πρέπει νᾰχουν τήν 

ω̆ρα αὑτή ἑπάνω τους λα τά ἀναγκαία,γιατί ,τι δέν χουν,λον τόν µῆνα θά 

τούς λείπη._ 



     ˘Οταν  τά σύννεφα περνοῦν ἀπό τόν Βορρᾶ πρός τήν Ἀνατολή,θά κάµῃ 

βροχή καί ταν περνοῦν ἀπό τήν δύσι η̆ γιά τόν Νότο ,θά κάµῃ η̆λιο._ 

 

 

       ˘Οταν µικρή ἁράχνη κρέµεται ἀπό τό κεφάλι µπροστά στό µέτωπο,τότε 

γράµµα θά λάβουν,η̆ ἀντάµωσι µέ κάποιο πρόσωπο θᾰχουν.Στήν ἀράχνη αὐτή 

λένε:”˘Αν εἶσαι φίλος νά σταθῇς κι ᾿ ᾰν εἶσαι ἐχτρός νά φύγῃς κι ᾿ ᾰν εἶσαι ὁ 

κακογείτονας,νά πέσῃς νά πεθάνῃς”._ 

 

 

˘Οταν ἡ ἁράχνη φκιάνει φωληά στό σπίτι,τότε ὁ νοικοκύρης τοῦ σπιτιοῦ πολλές 

σκοτοῦρες θᾰχῃ._ 

 

 

      ˘Οταν ἡ ἀλογόµυιγα ρθῃ καί καθήσῃ στό πρόσωπο,τότε καποιος θά τόν 

φιλήσῃ._ 

 

 

˘Οταν ἡ καρακάξα κελαϊδήσῃ στήν αὑλή τοῦ σπιτιοῦ,µουσαφίρης,χαµπέρι η̆ 

γράµµα θᾰχουν._ 

 

 

˘Οταν χτυπάῃ τό δεξί τους µάτι,καλό θά µάθουν,ᾰν τό ἀριστερό,-κακό._∆έν 

λένε σέ κανέναν προτοῦ δείξῃ τί θά συµβῇ._ 

˘Οταν σέρνεται τό σχοινί ἀπό τό τσουρέπι/κάλτσα/τους,τότε,ᾰν εἶναι ᾰνδρας,τόν 

ἁπατάει ἡ γυναῖκα του ,ᾰν εἶναι γυναῖκα,τήν ἁπατάει ὁ ᾰνδρας της._ 

 

 

     ˘Οταν τρώῃ ἡ ἀπαλάµη τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ ,θά δώσουν χρήµατα, κι ᾿ ᾰν τοῦ 

ἁριστεροῦ,ἀπό κάποιον θά λάβουν χρήµατα._ 

 



 ˘Οταν τόν τρώῃ ὁ λαιµός,κάποιος  τόν λογοπιάνει._  

 

 

 ˘Οταν τόν τρώῃ ἡ µύτη,θά φᾶνε ξύλο._ 

 

 

 ˘Οταν πλυθῇ κανένας τό ηλιοβασίλεµµα,θά τοῦ πεθάνουν οἱ γονεῖς.˘Οταν 

βγάζουν δόντια,τά ρίχνουν ψηλά στίς πλάκες τοῦ σπιτιοῦ η̆ στά κεραµίδια καί 

νά µήν ἀκούσουν,γιά νά βγάλουν νέα,ἐάν τ᾿ ἀκούσουν,τότε δέν βγάζουν ᾰλλα._ 

 

 

˘Οταν ξεκινήσουν γιά κάπου,δέν γυρίζουν πίσω ἀπό τό δρόµο γιά νά πάρουν 

κάτι πού ξέχασαν,γιατί ἡ δουλειά τους δέν θά πάῃ καλά. 

   ∆ιπλόν  καρπόν δέν τρῶνε,γιατί κάνουν δίδυµα._ 

 

 

˘Οταν τούς χτυπήσῃκανείς µέ τό ἀδράχτι πού γνέθουν καί γιά νά βγάλουν 

λούγκα/φούσκα/χτυποῦν µέ τό ῐδιο ἀδράχτι τή ρόκα πού γνέθουν τρεῖς φορές._ 

 

 

˘Αν τύχῃ καί πονέσῃ κανέναν ἡ µέση του, η̆τοῦ κόπηκε κρέας,πηγαίνουν σέ 

γρηές γυναῖκες καί µετρᾶνε µέ τήν παλάµη τους τό δεξί χέρι τρεῖς φορές.Μέ τό 

µέτρηµα φαίνεται ᾰν κόπηκε κρέας η̆ χι,διότι δέν ταιριάζει τό µέτρηµα._ 

 

 

      ˘Οταν σηκωθοῦν τό πρώϊ καί φτερνισθοῦν,τότε κάποιος τους λογοπιάνει._ 

 

 

˘Αν στό δρόµο πού περνοῦν τύχῃ νά τούς πιάσῃ τήν κάλτσα τους η̆ τό φόρεµά 

τους κανένα παλιοῦρι,τότε-λένε-πώς σ᾿ αὐτό τό µέρος κάτι χρωστοῦν._ 



˘Οταν βγάλουν στά µατοτσίνουρα/βλέφαρα/να σπυράκι πού λέγεται 

“κριθαράκι”,πηγαίνουν καί βρίσκουν πρωτότοκο γιά νά τό γαυγίσῃ.Παίρνει 

τρία σπειριά κριθάρι καί τό σταυρώνει καί τό σταυρώνει µέ τό καθένα 

ξεχωριστά καί λέει:”Αµ,˘Αµ κριθαράκι εἶµαι πρῶτος καί σέ τρώω” καί τό 

πετάει πίσω του.Τό ῐδιο κάνει καί µέ τά ᾰλλα δύο σπειριά κριθάρι καί τσι τό 

“κριθαράκι” περνάει._ 

 

 

     Οἱ βοσκοί τά βράδυα πού θά κλείσουν τά γιδοπρόβατά τους στά µαντριά 

καί θά καθήσουν στήν καλύβα τους,δένουν τό στόµα τοῦ λῦκου.Παίρνει νας 

να τσαγκαροσοῦφλι καί κάνει πῶς τρυπάει τήν καλύβα.˘Ενας ᾰλλος τοῦ 

λέει:”Τί κάνεις αὑτοῦ;” κι ᾿ αὑτός ἁπαντάει “∆ένω τό στόµα τοῦ 

λύκου”._Αὑτό γίνεται τρείς φορές  καί τελευταῖα τό τσαγκαροσοῦφλι µένει 

τσιτωµένο µέχρι τό πρωΐ.˘Ετσι  ὁ λύκος,ᾰν τύχῃ καί περάσῃ ἀπό τά µαντριά 

τους ,θᾰχῃ τό στόµα δεµένο καί δέν θά τούς φάῃ τά γιδοπρόβατα τους._ 

 

 

˘Αν τύχῃ καί χάσουν κάτι καί δέν µποροῦν νά τό βροῦν,δένουν τ᾿ ἀρχίδια τοῦ 

διαβόλου.Παίρνουν να µαντῆλι καί τό κοµποδένουν.˘Ενας κάνει τόν κόµπο κι ᾿ 

ὁ ᾰλλος τοῦ λέει:”Τί κάνεις αὐτοῦ;”κἰ ὁ ᾰλλος ἀπαντάει:”δένω τ᾿ ἀρχίδια τοῦ 

διαβόλου κι ᾿ ᾰν δέν µοῦ τό βρῆ,δέν τά ἀπολάω.”-Α ὑτό γίνεται τρεῖς φορές 

.˘Αν τό βροῦν,πρέπει νά ξεκοµποδιάσουν τ᾿ ἀρχίδια τοῦ διαβόλου,γιατί ᾰν τόν 

ἀφήσουν δεµένο,θά τούς κάµῃ κακό._ 

 

 

Τήν πρώτη τοῦ µηνός δέν λοῦζονται,ἀλλ᾿ ᾰν τύχῃ καί λουστοῦν σπάζουν να 

κεραµίδι,γιά νά µήν γίνουν ζηµιές στό σπίτι τόν µῆνα αὐτόν._ 

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

 

 

 



 

                                  Μ Ε Ρ Ο Σ    Ε Κ Τ Ο           

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

                

                             ∆ΗΜΩ∆ΕΙΣ    ΘΡΥΛΟΙ 

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

 



1/-Ὁ Κοῦκος._ 

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

 

 

῾Ο Κοῦκος,πού σήµερα εἶναι να πουλι,-λένε-πώς κάποτε ἦταν ᾰνθρωπος 

γεροδεµένος καί σκληρός καί εἶχε δύο ᾰλλα ἀδέλφια.Ζοῦσαν καί τά τρία 

ἀδέλφια µαζί στή στάνη ἀγαπηµένα. 

 

 

Μιά χειµωνιάτικη βραδυά,ἀφοῦ κλεισαν τά γίδια στά µαντριά,µαζεύτηκαν καί 

τά τρία ἀδέλφια στήν καλύβα γιά νά ζεσταθοῦν καί νά ξεκουραστοῦν.˘Εκανε 

πολύ κρύο καί εἶχαν ἀνάψει µεγάλη φωτιά γιά νά ζεσταθοῦν.˘Επειτα ᾰρχισαν 

νά τρῶνε ψωµοτύρι καί ξάπλωσαν τριγύρω της.Τήν νύχτα ἀκούστηκε νά 

βελάζῃ µιά γίδα.Ὁ µεγαλύτερος ἀδελφός σήκωσε τόν µικρότερο, γιά νά ἰδῇ τί 

συµβαίνει στό µαντρί πού ἦταν τό κοπάδι.Σηκώθηκε ὁ µικρότερος ἀδελφός πῆγε 

στό µαντρί,φερε γύρα,ξαναγύρισε στήν καλύβα χωρίς νά ἰδῇ τίποτε.Μόλις 

µπῆκε στήν καλύβα,ξανά ἀκούστηκε τό βέλασµα τῆς γίδας.Ξαναβγαίνει,µά 

πάλι δέν εἶδε τίποτε.˘Ολα τά γίδια τους κοιµοῦνταν η̆συχα κι ᾿ ἡ πόρτα τους 

ἦταν κλεισµένη καλά.Γύρισε στήν καλύβα καί µόλις µπῆκε σ᾿ αὑτή,ἀκούστηκε 

πάλι τό βέλασµα πιό δυνατά.Στάθηκε λίγο ρθιος καί σκεφτώταν τί 

συµβαίνει.Ὁ µεγαλύτερος ἀδελφός τότε βγαλε µιά φωνή ᾰγρια καί µέ θυµό 

πολύ σηκώθηκε ρθιος καί µέ τό µαχαῖρι χτυπάει τόν µικρότερο ἀδελφό στήν 

καρδιά,γιατί δέν τοῦ τακτοποίησε τό κοπάδι.˘Αχ  εἶπε ὁ κακόµοιρος  ἀδελφός 

καί σωριάστηκε νεκρός στό σκοτάδι τῆς καλυβας.Τό βέλασµα τῆς γίδας 

ἀκούονταν τώρα πιό κοντά.Θυµωµένος ὁ ἁδελφός σηκώνει τόν δεύτερο ἀδελφό 

γιά νά τακτοποιήσῃ τά γίδια στό µαντρί.˘Ηθελε δέν η̆θελε σηκώθηκε ὁ 

ἁδελφός τροµαγµένος καί ἀµίλητος ἀπ ᾿ τόν φόβο,πήδησε τόν σκοτωµένο 

ἀδελφό του καί βγαίνει ξω.˘Αχ ἀδελφέ µου σέ σκότωσε ᾰδικα εἶπε µέ χαµηλή 

φωνή καί βάδιζε πρός τό µαντρί,καθαρίζοντας τά δάκρυα ἀπ΄ τά µατια.˘Εφερε 

γύρα τό µαντρί καί, ἀφοῦ δέν εἶδε τίποτε,ἀκούµπησε στό λιθάρι τῆς πόρτας τοῦ 

µαντριοῦ κι ᾿ ᾰρχισε νά κλαίῃ τόν ἀδελφό του.Σηκώθηκε σέ λίγο καί µπῆκε 



προσεκτικά στήν καλύβα,γιά νά µήν πατήσῃ τόν νεκρό ἀδελφό του.Μόλις 

µπῆκε µέσα τοῦ φώναξε ά̆γρια ὁ ἁδελφός του:”Γιά πές µου τί εἶδες στό 

µαντρί;γιατί βελάζει ἡ γίδα;Ἐκεῖνος τοῦ ἀπαντᾶ φοβισµένα”δέν εἶναι τίποτε 

ἀδελφέ µου,λα τά γίδια κοιµοῦνται η̆συχα κι ᾿ ἡ πόρτα τοῦ µαντριοῦ εἶναι 

κλεισµένη καλά”.∆έν πρόφτασε ν᾿ ἀποτελειώσῃ τήν κουβέντα του καί νασου 

ἀκούστηκε τό βέλασµα τῆς γίδας.Τότε ὁ µεγάλος ἀδελφός πετάχτηκε ρθιος 

ὠργισµένος ,ἁρπάζειτό µαχαῖρι κι ᾿ ᾰρχισε νά χτυπάῃ ἁλύπητα τόν ἁδελφό 

του.˘Εξαλλος τότε ἀπό τόν θυµό του βγῆκε ξω καί τράβηξε κατ᾿ εὐθεῖαν στό 

µαντρί.˘Ολα τά γίδια κοιµώντανε η̆συχα,ἡ πόρτα τοῦ µαντριοῦ κλεισµένη καί 

δέν εἶδε τίποτε.˘Ανοιξε τήν πόρτα,µπῆκε µέσα κι ᾿ ᾰρχισε νά µετράεῃ τά γίδια 

του.˘Ολα ἦταν ἐκεῖ._”Μπά”εἶπε µέ ἀπορία.”Τί νά ἦταν αὐτό;”εἶπε πάλι κι ᾿ 

ἀκούµπησε τό κεφάλι του στή φράχτη τοῦ µαντριοῦ.Κάθησε γιά λίγο 

συλλογισµένος.Τότε κατάλαβε τό κακό πού παθε.Πέταξε τό αἰµατοβαµµένο 

µαχαῖρι του καί χωρίς νά µπορῇ νά σταθῇ ᾰλλο ρθιος,σωριάστηκε κατά γῆς 

κλαίγοντας κι ᾿ ᾰρχισε νά µετανοῇ καί νά παρακαλῇ τόν Θεό 

λέγοντας:”Συγχώρησέ µε γιά τό κακό πού καµα,γιατί τώρα κατάλαβα πώς 

αὐτό πού βέλαζε ἦταν ὁ σατανᾶς πού µ᾿ καµε καί σκότωσα τ᾿ ἀδέρφιά 

µου.Καί παρακαλοῦσε τόν Θεό νά τόν κάνῃ πουλί,γιατί τσι,νόµιζε,πώς θά τοῦ 

ἐλαφρύνῃ ὁ πόνος του.˘Εµεινα µόνος,Θεέ µου,λεγε.Καλύτερα νά γίνω πουλί 

καί νά γυρίζω µόνος στίς ἐρηµιές,παρά νά γυρίζω ᾰνθρωπος ἐγώ ὁ φονιάς.Ὁ 

Θεός τόν ᾰκουσε πολλές φορές καί τόν λυπήθηκε καί ἐπειδή µετανόησε γιά τό 

κακό πού καµε,τόν καµε πουλί καί ,γιά νά τόν γνωρίζουν λοι πώς µεινε 

µόνος,λέει:”Κούκου-κούκου”._ 

  



2.-Ἡ Κουκουβάγια._ 

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

 

 

Ἡ κουκουβάγια,πού σήµερα εἶναι πουλί-λένε-πώς κάποτε ἦταν ἡ πιό 

ὠµορφώτερη κοπέλλα τοῦ Χωριοῦ.Οἱ γονεῖς της πέθαναν γρήγορα καί τήν 

ᾰφησαν ὀρφανή 12 χρόνια ὁλοµόναχη στό σπίτι.˘Ηταν φτωχιά καί ξενοδούλευε 

γιά νά ζήσῃ.  

 

 

˘Οταν µεγάλωσε κι ᾿ γινε 17 µέ 18 χρονῶν,ὁ Μῆτρος-τῆς Κυρά Σταυρούλας 

ὁ ρεµοναχογυιός,τήν παντρέυτηκε µιά Κυριακή,µέ γλέντι,τραγοῦδια καί 

χαρές,που κράτησαν τρεῖς µέρες καί τρεῖς νύχτες. 

 

 

Ὁ Μῆτρος ἦταν λεβέντης,πλούσιος κι ᾿ ὠµορφονιός,ἀλλά ἡ Μάνα του ἦταν 

φίδι µέ φτερά ,πως λέει ὁ λαός.Ἀπό τό στόµα σταζε φαρµάκι,ζητοῦσε 

πάντοτε ἀφορµή γιά νά γκρινιάζῃ.Ὁ Μῆτρος ζοῦσε τόν περισσότερο καιρό ψηλά 

στά βουνά µέ τά γίδια καί τ᾿ ἁγαποῦσε περισσότερο ἀπό τήν  γυναῖκα του 

καί,σάν η̆συχος πού ἦταν,δέν δινε καµµιά σηµασία στίς γκρίνιες τῆς µάνας 

του. 

 

 

˘Ηξερε καλά τίς ἰδιοτροπίες τῆς Μάνας του,ἀλλά ποτέ δέν χαλοῦσε  τό 

χατῆρι.Τῆς νύφης τῆς ψηνότανε ἡ καρδιά ἀπό τά φαρµακερά λόγια τῆς 

πεθερᾶς καί σιγά σιγά ᾰρχισε νά τῆς φεύγῃ ἡ ὀµορφάδα καί νά ζαρώνῃ τό 

πρόσωπό της καί τά χείλη της νά µελανιάζουν.Τά µάτια της πάντοτε ἦταν 

γεµάτα δάκρυα καί τό ζωηρό φῶς ᾰρχισε να χάνεται.˘Εκλαιγε µέρα νύχτα 

χωρίς νά δείχνεται στήν πεθερά,ἀλλά οῠτε καί στόν ᾰνδρα της λεγε 

τίποτε,µόνο κλαιγε πολλές φορές µόνη της κι ᾿ λεγε:”Θεέ µου τί σοῠκανα καί 

µέ τυραννᾶς:”._ 



     ˘Ετσι περνοῦσαν οἱ µέρες χωρίς νά φανερώνῃ τόν πόνο της σέ 

κανένα.Καιρός εἶναι καί θά περάσῃ-λεγε- γιατί νά φέρω φασαρίες στό σπίτι 

καί κατάπινε τόν πόνο της._ 

 

 

     ˘Ολοι οἱ χωριανοί βλεπαν τήν ἀλλαγή τῆς ὁρφανῆς κόρης καί λοι 

γνώριζαν τήν αἰτία,ἀλλά σέ τί νά τήν βοηθήσουν; 

 

 

     Μιά µέρα ξεκίνησε γιά νά πάῃ ψωµί στόν ᾰνδρα της στή στάνη.Μαζί της 

πῆρε καί τήν ρόκα µέ τέσσερες πέντε τουλοῦπες γιά νά γνέθῃ στόν δρόµο.Νά 

πᾶς καί νά γυρίσῃς γρήγορα τῆς εἶπε ἡ πεθερά της.Καί ταν γυρίσῃς νά µοῦ 

φέρῃς γνεσµένες τίς τουλοῦπες καί τό γνέµα κουβάρια µαζεµένο.Τ᾿ ᾰκουσες 

µωρή φουρτουνιασµένη;Νεῖλα σου καί χαλασιά σουἑάν δέν τᾰχης τοιµα.Καλά 

µάνα µου τᾰκουσα,τῆς εἶπε,κι ᾿ φυγε.Πῆγε τό ψωµί στήν καλύβα καί ἐπειδή 

λειπε ὁ ᾰνδρας της ὁ Μῆτρος,πού ἦταν µέ τά γίδια,κρέµασε τόν τροβᾶ µέ τό 

ψωµί στόν φράχτη.∆ίπλα κρέµασε καί τό παγοῦρι µέ τό νερό.Μετά ἁκούµπησε 

σ᾿ να λιθάρι γιά νά γνέσῃτίς τουλοῦπες καί νά µάσῃ τό γνέµα κουβάρια. 

 

 

Τήν ω̆ρα πού γναθε τήν τσάκισε να µεγάλο παράπονο κι ᾿ ᾰρχισε νά κλαίῃ 

σάν µικρό παιδί.˘Εκλαιγε ἀπαρηγόρητα γιά τήν κακή της τύχη.Τά µάτια της 

εἶχαν γεµίσει ἀπό δάκρυα καί τά χείλη της τρεµαν ἀπό τό ξέσπασµα τοῦ 

πόνου._Μάζεψε τό νήµα σέ κουβάρια καί ἀφοῦ τᾰβαλε στήν ποδιά 

της,σηκώθηκε νά φύγῃ.Τότε κατάλαβε πῶς ᾰργησε καί τί τήν περίµενε νά 

πάθῃ ἀπό την πεθερά της.Ἀπό τήν γρηγοράδα της τά κουβάρια τῆς πεσαν 

στίς σκάρπες.˘Εφτασε στό σπίτι λαχανιασµένη ἀπό τό τρέξιµο καί σάν µπῆκε 

στό σπίτι τῆς ρίχτηκε  ἡ πεθερά νά τήν ξεσχίσῃ γιατίᾰργησε.Μαζεύτηκε ἡ 

κακοµοῖρα πίσω ἀπό τήν πόρτα,µαζεύτηκε κουβάρι καί µέ τό χαµηλωµένο 

κεφάλι ᾰκουγε  τά βρυσίδια τῆς πεθερᾶς.∆ῶσ᾿ µου τά κουβάρια τῆς λεγε ἡ 

πεθερά ,τί τά καµες στρίγκλα;Κυττάζει ἡ νύφη τήν ποδιά καί τά κουβάρια 



λειπαν.˘Αχ,τί παθα,λεγε µέ χαµηλή φωνή καί ᾰρχισε νά κλαίῃ.∆ωσ᾿ µου 

τά κουβάρια,τῆς λεγε ἡ πεθερά,µέ ᾰγρια φωνή.Τ᾿ ᾰφησα στό µαντρί ,τῆς 

λεγε ἡ νύφη κλαίγοντας,γιά νά δικαιολογηθῆ.Θά  πάῳ νά τά 

φέρω.˘Εφταιξα,συγχώρησέ µε. 

 

 

Ἡ πεθερά τότε,γεµάτη ὀργή,τήν φτυσε στό πρόσωπο καί τῆς εἶπε:”τώρα νά 

φύγῃς κι ᾿ ᾰν δέν τά βρῆς ,νά µήν ξαναγυρίσῃς πίσω”._ 

 

 

Καλά, µάνα , εἶπε ἡ νύφη καί µέ τό µαντῆλι κατεβασµένο στά µάτια,πῆρε τόν 

δρόµο γιά τό µαντρί.˘Εψαξε ἁπ᾿ ἐδῶ,ψαξε ἀπ ἑκεῖ,ἁλλά κουβάρια 

πουθενά.Νύχτωσε.Στενοχωρηµένη καί κουρασµένη πως ἦταν,µπῆκε σέ µιά 

κουφάλα µιᾶς γέρικης βαλανιδιᾶς καί ἀφοῦ κλαψε λίγη ω̆ρα ,ἀποκοιµήθηκε. 

Τά µεσάνυχτα ξύπνησε καί µέ κλάµατα στά µάτια παρακαλοῦσε τόν Θεό νά 

τήν κάµη πουλί.Ὁ Θεός τήν λυπήθηκε καί τή κανε πουλί.˘Ετσι γυρίζει µέρα 

καί νύχτα στά δέντρα καί στά σπίτια,γιά νά βρῇ τά χαµένα κουβάρια 

της,φωνάζοντας”Κουκουβάου,Κουκουβάου”._ 

 

  

  



3.-Μέλισσα-Χελώνα-Ἁραχνη    

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

 

 

Ἡ µέλισσα,ἡ χελώνα κι ᾿ ἡ ἁράχνη ἦταν κάποτε οἱ καλύτερες κοπέλλες τοῦ 

Χωριοῦ.Ἡ µητέρα τους τίς ἀγαποῦσε πολύ καί τό εἶχε µέσα της κρυφό 

καµάρι._˘Ελεγε κάποτε στίς γειτόνισσες πού κουβέντιαζαν µεταξύ των:”Τύχη 

πού θά χουν τά παιδιά πού θά τίς πάρουν -θά φᾶνε µέ χρυσό κουτάλι-πως -

λέει ὁ λαός”._ 

 

 

Μεγάλθσαν οἱ κοπέλλες,παντρεύτηκαν καί ἡ κάθε µία πῆγε στό σπίτι της._ 

Κάποτε ἁρρώστησε ἡ µητέρα τους καί ἐπειδή ὁ ᾰνδρας της εἶχε πεθάνει,µεινε 

µόνη της,παντέρηµη καί δέν εἶχε κανέναν νά τήν σιγυρίσῃ._ 

 

 

Ἀποφάσισε νά καλέσῃ τις κοπέλλες της µία µία µέ τήν σειρά.˘Εστειλε καί 

κάλεσε τήν ἁράχνη καί τῆς εἶπαν τι ἡ µητέρα σου πεθαίνει,νά πᾶς στό σπίτι 

νά τήν συγυρίσῃς.Ἡ ἁράχνη ἀπαντᾶ:”Νά πῆς τῆς µάνας µου δέν εὐκαιρῶ,χω 

δουλειά στόν ἁργαλειό,ὑφαίνω να στρῶµα”.Ἡ µητέρα της,µόλις µαθε τι δέν 

ἦρθε καί τι χει δουλειά στόν ἁργαλειό ,τήν καταράστηκε “ἁράχνη νά γίνῃς 

καί νά ὐφαίνῃς λη τήν ἡµέρα καί τό βράδυ νά σοῦ τό ξεϋφαινουν.˘Εκτοτε ἡ 

κοπέλλα αὑτή µεταµορφώθηκε σέ ἁράχνη._ 

 

 

˘Εστειλε στή δεύτερη κόρη,τήν χελώνα._ 

 

 

Αὑτή τῆς ἀπάντησε τι δέν εὐκαιρεῖ διότι χει πλύµα.Ἠ µητέρα µόλις ᾰκουσε 

τήν ἀπάντησι,τήν καταράστηκε τῆς εἶπε “ἡ σκάφη νά σοῦ γυρίσῃ ψηλά “καί 

µεταµορφώθηκε σέ χελώνα._ 



Ἐτοιµοθάνατη πού ἦταν δέν έχασε τά λογικά της καί στειλε καί στήν τρίτη 

κόρη της.Μόλις ᾰκουσε αὑτή τι ἡ µητέρα της εἶναι ᾰρρωστη,ἀφησε τό ζυµάρι 

στή µέση καί µε τό ζυµάρι στά χέρια τρεξε  νά πάῃ νά ἰδῇ τήν µητέρα 

της.Μόλις µπῆκε µέσα καί τήν εἶδε ἡ µητέρα της µέ τά ζυµάρια στά 

χέρια,τῆς δωσε τήν εὐχή “Νά ζυµώνεις κόρη µου καί τό ζυµάρι αὑτό νά 

γίνεται µέλι.- 

 

 

Ἀπό τότε µεταµορφώθηκε καί γινε µέλισσα καί τήν ἀγαποῦν λοι γιά τό µέλι 

πού κάνει._ 

 



4/Ὁ Γιῶργος /Νυχτοπούλι/ 

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

             Γιῶργο,Γιῶργο,Γιῶργο 

             τβρες,τβρες τ᾿ ᾰλογο      

             χι,εἶναι πάνω στό βουνό 

            πηγαίνω νά τό βρῶ._ 

 

 

Μιά φορά ἦταν δυό ἀδέλφια µέ πολλά χρήµατα καί µέ µεγάλη 

περιουσία.῏Ηταν βαλµάδες,δηλαδή βοσκοί καί φύλαγαν τ᾿ ᾰλογα.Ὁ 

µεγαλύτερος ἀδελφός ,ὁ Μῆτρος ,ἦταν πολύ ἀνάποδος κι ᾿ κανε  ,τι 

η̆θελε,χωρίς νά υπολογίζῃ καί τόν µικρότερο ἀδερφό του ,τόν Γιῶργο. 

Ὀ Γιῶργος, µέ τήν ἐλπίδα τι ὁ µεγαλύτερος  ἀδελφός του  θά διορθονώταν 

καί θά γινόταν καλύτερος καί θᾰλλαζε τακτική ,φρόντιζε κάθε µέρα πῶς νά 

περιποιηθῆ τ᾿ ᾰλογα πάνω στά 

Βουνά. 

 

 

Μιά µέρα ὁ µεγαλύτερος ἀδερφός, ὁ Μῆτρος ,εἰδοποίησε τόν Γιῶργι νά πιᾶσῃ 

ὀχτώ ᾰλογα καί νά τά φέρῃ γρήγορα κάτω στό χωριό γιά νά τά πουλήσουν.Ὁ 

Γιῶργος ἐπειδή γνώριζε τίς ἰδιοτροπίες τοῦ Μῆτρου, ἀνέβηκε σ᾿ να ᾰλογο καί 

τά µεσάνυχτα ξεκίνησε ἀπ᾿ τό βουνό,γιά νά τό φέρῃ γρήγορα στόν ἀδερφό 

του.Ἦταν χειµῶνας καιρός.Νύχτα σκοτάδι.∆έν βλεπε ἐδῶ κι ᾿ 

ἐκεῖ.Κουρασµένος καί βρεγµένος ὁ Γιῶργος φτασε νύχτα ἀκόµη στό σπίτι 

του.Ὁ Μῆτρος σηκώθηκε, βγῆκε ξω γιά νά παραλάβῃ τά ζῷα πού φερε ὁ 

Γιῶργος.Χωρίς νά πῆ λέξι στόν ἀδελφό του,ᾰρχισε νά µετράῃ τ᾿ ᾰλογα 

δυνατά.Τά µέτρησε,τά ξαναµέτρησε,ἀλλά πάντοτε τ᾿ ᾰλογα τά βγαζε ἑφτά 

ἀντί γιά ὀχτώ πού παράγγειλε 

 

 



Ἀγριεµένα τότε ἀπάντησε στόν ἀδερφό του “λείπει να ᾰλογο σοῦ 

λέω.Φαίνεται πώς τό χασες στό δρόµο”. Ὁ Γιῶργος θέλησε κάτι νά πῇ,ἀλλά 

ὁ Μῆτρος ἀγριεµένος καί µέ ᾰγρια φωνή τοῦ εἶπε “Σκάσε,κουβέντα δέν 

θέλω,τρέξε γρήγορα νά βρῇς τό ᾰλογο σοῦ λέω”.Ἁµέσως ὁ Γιώργος 

καβάλλησε ξανά τᾰλογο κι ᾿ τρεχε στά δάση,στίς λαγκαδιές στά βουνά,ἀλλά 

πουθενά δέν τό εῠρισκε καί κατακουρασµένος γυρίζει στό σπίτι.Μόλις τόν εἶδε ὁ 

Μῆτρος χωρίς τό ᾰλογο χοίµηξε ἀπάνω του µ᾿ να µαχαῖρι καί τόν χτυποῦσε 

στό σώµα ἀλύπητα φωνάζωντας δυνατά: 

 

               Γιῶργο! Γιῶργο! Γιῶργο! 

              τβρες,τβρες τ᾿ ᾰλογο 

               χά,χά,χά,Χά,Χά 

 

Ὁ κακόµοιρος ὁ Γιῶργος βρίσκεται νεκρός καί τ᾿ ᾰλογο του µατωµένο 

ἀνακατώθηκε µέ τ᾿ ᾰλλα τ᾿ ᾰλογα πού ἦταν στήν αὐλή. 

 

 

Σέ λίγο µπαίνει ὁ Μῆτρος στήν αὐλή ᾰγριος καί καταµατωµένος ἀπό τόν 

ἀδερφό του,ξαναµετράει τ᾿ ᾰλογα γιά τελευταία φορά.Μετράει καί τά βρίσκει 

ὀχτώ.Μπᾶ.!εἶπε.Τά ξαναµετράει καί πάλι ὀκτώ τά βρίσκει.Τότε κατάλαβε 

πώς εἶχε κάµει µεγάλο λάθος,διότι δέν µετροῦσε τ᾿ ᾰλογο τοῦ ἀδερφοῦ του πού 

ἦταν καβάλλα.Σκέφτηκε λιγάκι τί κανε καί τβαλε στά κλάµατα σάν µικρό 

παιδί.Χτυποῦσε τό κεφάλι του ἀλύπητα στό σῶµα τοῦ ἀδερλοῦ του,ἀλλά ἦταν 

κατόπιν ἑορτῆς.Τό ἀθῶο αἶµα τοῦ ἀδελφοῦ του τοῦ βασάνιζε τήν 

ψυχή._Παρακαλοῦσε τόν Θεό νά τόν κάµῃ πουλί,γιατί νόµιζε µ᾿ αὑτον τόν 

τρόπο πώς θά βρῆ τήν ἡσυχία του.Ὁ Θεός τόν ᾰκουσε καί τόν καµε πουλί µέ 

ἀνθρώπινη φωνή καί τόν καταράστηκε νά γυρίζῃ τίς νύχτες στούς λόγγους,στά 

δάση καί στίς ρεµµατιές,ὀλοµόναχος καί νά λέῃ τά ξερά ἐκεῖνα λόγια πού εἶπε 

στόν ἀδερφό του,ταν τόν χτυποῦσε ἀλύπητα/: 

 

 



             Γιῶργο!Γιῶργο!Γιῶργο! 

             τβρες,τβρες τ᾿ ᾰλογο 

             Χά!Χά!χά!χά!χά!._ 

    

 

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