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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΝΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΝ

Α’ ΓΕΝΙΚΑ

α) Πω̄ς η̄το ἄλλοτε ὠργανωµένη ή κοινότης;
Τήν ὀργάνωσιν τη̄ς ἀσφαλείας καί τη̄ς ἀµύνης τω̄ν χωρίων διἀ τὀν φόβου
ἐπιδροµη̄ς ληστω̄ν ἀνελἀµβανον αί Κοινότητες. Ἐκάστη Κοινότης ἐδιὡριζε ἕναν
ἔµπιστον ἄνθρωπον ὄ όποῑος ὀργἄνωνε ὄλους τοὔς ἄνδρας τοὔ χωριοῡ καί εἰς
οίανδήποτε περίπτωσιν ἑπιδροµη̄ς, ἀµέσως ἔτρεχε καί κτυποῡσε τήν καµπάνα
τοῡ χωριοῡ ἐπί ἀρκετή ὠραν καί ᾿όλοι οί ἄνδρες µέ γιαταγάνια ἤ χαντάρια
(µαχέριαµεγάλα) ἤ καί µέ µπαλντἄδες (τσεκούρια µεγἄλα πλατιά) ἔτρεχαν
πρός τό µέρος τοῡ ἐχθροῡ γιά νά ὐπερασπίσουν τό χωριό τους φωνἀζοντας ὅλοι
µαζύ (γιούργια, ἀπἁνω τοὑς φἅγαµε) καί µέ τόν τρὅπον αύτὁν ύπεστἠριζαν τὀ
χωριό τους.

1) Συγκρὅτησις τοῡ Συνοικισµοῡ,: συστἡµατα κατοικιω̄ν.
Τα συστἡµατα τω̄ν κατοικω̄ν ἥσαν ὀλίγες κοῡλες µἐ κολεµἰστρες και
περισσὀτερες κρὐπτες.

2) Μἐσα καί τρὄποι άµὑνης τω̄ν ἑργαζοµένων είς τοὐς ἀγρούς καἱ τἀς
ἅµπέλους:

Οί ἑργαζόµενοι εἴς τοὐς άγροὕς γιἀ κακὀ ἔπαιρναν µαζὐ τους τά γιαταγάνια καί
τούς µπαλντἅδες.

3) Ἁρχηγία είς τόν άγω̄να τη̄ς ἀµύνης κ.λ.π.
Ή Ἀρχηγἰα ἐδίδετο είς τὀν ποιό σωµατώδην καί ἔµπιστον ἄνδρατοῡ χωριοῡ.-

β) Ὀργάνωσις τη̄ς Κοινότητος ἔν περιπτώσει ἐπιδηµίας.

Έν Περιπτώσει ἐπιδηµἴας ἀµέσως οί ἄρχοντες τοῡ χωριοῡ διά τόῡ κλητη̄ρος
(Κήρυκας) καλοῡσε ὅλο τό χωριό σέ συγκέντρωσι στήν πλατεἴα δηλ. στό
κέντρον καί διέταζαν ἔναν γέροντα ό όποῑος ἔπαιρνε ἔνα ζευγἀρι βόδια µαῡρα καί
ἑνα σιδερένιο ἀλέτρι καί σταύρωνε ὅλο τό χωριὅ, καί στό τέλος ἔθαπτε βὅδια
καί ἀλέτρι καί ἔτσι ἔπαυε ή ἐπιδηµία. –

Τούς ἀσθενῑς τούς ἀποµόνωναν ἔξω ἀπό τό χωριὅ µέσα σέ κρύπτες, ἠ δέ ταφή
τω̄ν νεκρω̄ν ἐγίνετο ὅπου δήποτε, δέν ύπη̄ρχε ώρισµἐνο µέροω.

γ) Συνἔλευσις τοῡ κοινοῡ ἤ τω̄ν προεστω̄ν τη̄ς Περιφερείας.

Ή συνἔλευσις τω̄ν χωριω̄ν ἐλέγετο (Μάζωξη).
Στις συνελεύσεις τη̄ς περιφερείας δέν πήγαινε ὅλο τό χωριό παρά µόνον ό
προεστός τοῡ χωριοῡ δηλ. ό ἀρχηγός.-

Τό κάθε χωριό δέν ἔκανε ποτέ µόνο του συνέλευσι, ἀλλά µαζευόταν ὅλοι οί
ἀρχηγοί τω̄ν χωριω̄ν τη̄ς περιφερείας σέ ὠρισµένο µέρος κατόπιν προσκλήσεως
τοῦ πρωτοέρου (κήρυκος). Τό ὠρισµένο µέρος κατόπιν τῆς περιφερείας Ἅσσου Πρεβἑζης ῆτο τό πηγάδι τοῦ χωρι Ντάρα (σηµερινή ὀνοµασία Ἐλιά).

Στή συνέλευσι ἐρχόνταν σέ συνενόησι µέ τούς ἀγάδες (Τούρκους) γιά διάφορα
τρόφιµα ἤ προϊόντα τά ὀποῖα παίρνανε χωρίς νά τά πληρώνουν γιά ἔνα χρόνο,
ἄλλά θά πλήρωναν καί τόκο π.χ. µετά τό χρόνο θά ἔδιδαν στούς Ἀγάδες ἄν
ἄξιζε ἡ όκᾶ ἔνα γρόσι, θά ἔδιδαν ἔνα γρόσι καί µία δεκάρα. –

Ἔγγραφα δέν ύπῆρχον, µόνον προφορικά συζητοῦσαν εἴχαν ἐµπιστοσύνη (µπέσα
γιά µπέσα).-

Β: - ′ΕΘΙΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΙΝ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΙΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (δηµόσιον δίκαιον).-

α) Κοινοτικοί ἄρχοντες καί Κοινοτικά συµβούλια (ἄλλοτε καί τώρα).
Ἄλλοτε ὑπῆρχαν Κοινοτικοί Ἄρχοντες ὁ µουχτάρης (πρόεδρος) ὁ γραµµατεύς
καί ὁ παππᾶς, σήµερα ὑπάρχει τό Κοινοτικόν Συµβούλιον ἁποτελούµενον ἀπό
πέντε ἤ ἐπτά ἄτοµα τοῦ χωριοῦ ἐκλεγόµενα διά ψήφου.Μετά τήν ἐκλογήν τοῦ Συµβουλίου ἐγένετο ἡ ψηφοφορία διά τήν ἐκλογήν τοῦ
Προέδρου καί ἀντιπροέδρου.

1) Ὀνόµατα αὐτῶν, Ἐπίτροποι καί ὁ Πρόεδρος Μουχτάρης.-

2) Ἐκλογή ἀρχόντων. Τό δικαίωµα τοῦτο τό εἶχαν ὅλοι, καί ἐγένετο διά
βοῆς εἶς τό µεσοχώρι τοῦ χωριοῦ (κέντρον). Ἡ ἐκλογή ἐγένετο κάθε
῞Αϊ-∆ηµήτρη δηλαδή κάθε χρόνο ῆτο ἡ θητεῖα τοῦ κάθε Ἐπιτρόπου.-

∆ιά τόν Παππᾶν δέν ἐγένετο ψηφοφορία.
Μετά τήν ἐκλογήν τῶν δύο Ἐπιτρόπων ὁ κήρυκας ἀνέβαινε στό ποιό ψηλότερο
µέρος τοῦ χωριοῦ καί φώναζε τρεῖς φορές τό ἀποτέλεσµα τῆς ἐκλογῆς του.
Οὐτοι δέν εἶχον τό δικαίωµα παραιτήσεως. Ἕγγραφα διορισµοῦδέν εῖχον µόνον
προφορικῶς ἔλεγον (µπέσα γιά µπέσα).-

3)Ἐγκατάστασις τῶν νέων ἀρχόντων πότε καί κατά ποῖον τρόπον ἐγένετο
αὔτη; Μετά τήν ἐκλογή εἰς τό µεσοχώρι ἀµέσως οἱ δύο Ἐπίτροποι καί ὁ
Παππᾶς ἀνελάµβανον τήν ἐργασίαν καί δέν εῖχον τό δικαίωµα νά ἀκυρώσουν
τούς παλαιούς νόµους.-

4) Ἔργα καί ἐξουσία δηµογερόντων:

1) Ἡ κατανοµή τῶν φόρων ἐγένετο κατά δύναµιν µεταξύ τῶν πολιτῶν
δηλαδή ὁ κάθε πολίτης ἐξετάζετο τί περιουσία εῖχε καί ἀναλόγως ἐπλήρωνε τόν
φόρον ἕκαστος ἡ δέ εῖσπραξις ἐγένετο ἀπό τόν Μουχτάρη Πρόεδρο τοῦ χωριοῦ.-

2) Ἡ ἐνοικίασις τῶν βουνῶν καί τῶν λιβαδείων τῆς κοινότητος ἐγένετο µέ εῖδος
ρόκα (καλαµπόκι) ἤ µέ χρήµατα ἀπό τούς ἐνδιαφερόµενους.

3) Ἡ Κοινότης διά νά φυλάξῃ τόν τόπον ἑνός ἐκάστου ἀπό τά ζῷα καί ἀπό
ξένους ἀνθρώπους διώριζε ἕναν δραγάτι (ἀγροφύλακα) καί τόν ἐπλήρωνε
κατόπιν συµφωνίας µέ εῖδος κατά προτίµησιν ρόκα (καλαµπόκι).∆ραγάτης (ἀγροφύλακας) διωρίζετο ὅποιος ἤθελε καί ἡ θητεία του ἤτο δύο
χρόνια, ἐάν ῆτο καλός καί οἱ κάτοικοι δέν εῖχον παράπονα ἀπέναντί του
ἐκάθητο καί ἄλλα δύο χρόνια ἀκόµη.-

4) Τήν ἐκδίκασιν τῶν ἀναφυοµένων διαφορῶν µεταξύ τῶν χωρικῶν ἀνελάµβανε
ὁ Μουχτάρης (Πρόεδρος) καί τιµωροῦσε τόν καθένα ἀνάλογα µέ τήν ζηµιά πού
ἔκαµε.-

5) ∆ιά τήν ἐκτίµησιν τῶν ἀγροζηµιῶν ὁ Μουχτάρης (Πρόεδρος) διώριζε ἕναν
γέροντα κτηµατία τόν ἀποκοπάρος, τό δέ πρόστιµον τό πλήρωνε ὁ ζηµιωτής µέ
εῖδος δηλαδή ἐάν ῆταν ρόκα (καλαµπόκι) ἤ στάρι ἤ βρίζα θά ἔδιδε µετά τό
ἁλώνισµα τόσες ὀκάδες ρόκα ὅσες εῖχε ἀποκόψει ὁ ἀποκόπαρος.-

6) ∆έν ὑπήρχε ἐπίβλεψις τῆς ἀκριβείας τῶν σταθµῶν, οὔτε καί καθορισµός τῆς
τιµῆς ἑνός ἐκάστου εῖδους, παρακολουθοῦσαν τά ἅλλα γύρω χωριά.

7) Οἱ γεωργοίπερίµεναν τήν ἐορτή τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου γιά νά ἀρχίσουν τήν
σπορά καί διαρκοῦσε µέχρι τοῦ Ἁγίου Λουκά, γιά τό θερισµό τόν µῆνα Ἱούνιον
(θεριστής) καί τό ἁλώνισµα τόν µῆνα Ἰούλιο.

8) Ὁ διορισµός τῶν ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων ἐγένετο ἀπό τόν Ἡγούµενο
τοῦ Μοναστηρίου Προφήτου Ἠλία πού εὑρίσκεται ἐπάνω στά βουνά τῆς
Φιλιππιάδος καί πρός τό ∆υτικόν µέρος, σήµερον δέν ὑπάρχει τίποτε ἐκτός τῆς
ἐκκλησίας. ∆ιορισµός Σχολικῶν Ἐφόρων δέν ἐγένετο.-

9) Οἱ δηµογέροντες καί οἱ ἄλλοι Ἐπίτροποι δέν ἀλάµβανον οὐδεµίαν ἀµοιβήν.-

10) Τά ἔργα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς ἤσαν 1) νά ἀνεγοίρουν
Ἐκκλησίες 2) νά περιφράσσουν τήν ἐκκλησίαν µέ µανδότοιχο καθώς καί τήν
περιουσίαν της τά βακούφικα (χωράφια) νά µαζεύουν τίς ἐλιές νά πουλοῦν
αὑτές, νά βγάζουνε λάδι καί µέ τά ἔσοδα αὐτά νά συντηροῦν αὐτές καλά.-

11) Λογοδοσία ἤ παράδοσις λογαριασµοῦ δέν ἐγένετο ἐνώπιον συνελεύσεως τοῦ
λαοῦ, µόνον ἐάν ἡ ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή εῖχε περισεύµατα ἀπό τά ἔσοδα τά
µοίραζε στούς φτωχούς ἤ πάντρευε µιά φτωχή κοπέλλα ἤ (κλείστηκε ἕνας
σήµερα ἀπό τήν πεῖνα ἀµέσως ἐπήγαινε καί ζητοῦσε βοήθεια ἀπό τήν ἐκκλησία
καί ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή τοῦ ἔδιδε ἀνάλογα χρήµατα π.χ. 1, ἤ 2 ἤ 3
µετζίτια καί ἀγόραζε καλαµπόκι, 1 µετζίτι 20 ὀκάδες καλαµπόκι ἀγόραζε.Τό Μέγα Πάσχα (Λαµπρή) ἡ ἐκκλησιαστική ἐπιτροπή µοίραζε γενικά σέ
ὅλους τούς πτωχούς χρήµατα ἤ διάφορα προϊόντα ἀνάλογα µέ τήν δύναµιν ἐνός
ἐκάστου.-

β) Ὑπάλληλοι καί Ὑπηρέται τοῦ Λαοῦ.-

1) ∆έν ὑπῆρχε ἄλλος ὑπάλληλος ἐκτός ἀπό τόν τελάλη (κήρυκα) τοῦ χωριοῦ,
ἐλέγετο καί πρωτόεδρος.-

2) Ὁ κήρυκας ἐλέγετο καί Πρωτόερος διορίζετο ἀπό τόν Μουχτάρη (Πρόεδρο)
καί ὅταν ἥθελε νά καλέσῃ τό χωριό ἤ νά εἰδοποιήσῃ κανέναν γιά κάποιαν
δουλειά πού τόν ἤθελε ὁ Μουχτάρης (Πρόεδρος) ἀνέβαινε στό ὑψηλότερο µέρος
καί φώναζε δυνατά π.χ. ἕ.................. ἀκοῦστε χωριᾶτες ὅλοι νἀρθῆτε στό
χωριό γιατί σᾶς θέλει ὁ Μουχτάρης ἔ...........ἔ...................-

3) ∆έν ὑπῆρχε ἀνάγκη νά τοποθετοῦν φύλακες στό χωριό.-

4)Οἱ κάτοικοι ἐκάστου χωριοῦ ἐπειδή δέν ἡµποροῦσαν νά φυλάξουν µόνοι των
τά κτήµατα των διορίζανε ἕναν δραγάτι
(ἀγραφύλακα) καί προπαντός ἕναν πού δέν εῖχε κτήµατα διά νά µή

ἀπασχολῆτε µέ αὐτά καί δέν φυλάξει τά στρέµµατα ἑνός ἐκάστου καί
ὑπηρετοῦσε 2 µόνον χρόνια, εῖχε ἐπίσης δικαίωµα τό χωριό νά τόν ἀπολύσῃ ἀπό
τήν ὑπηρεσίαν ἐάν δέν ἐργάζετο καλά καί οὔτε τόν ἐπλήρωνεν.-

5) Γενικά ἡ περιφέρεια λόγῳ τοῦ ἐδάφους δέν εῖχε οὔτε γελαδάρη οὔτε
κατσικάρη διότι ὑπῆρχον λίγα ζῶᾳ καί ὁ καθείς τά φύλαγε µόνος του.-

6) Οἱ χωρικοί γιά νά ποτίσουν µέ τήν σειρά και χωρίς φασαρίες διορίζανε ἕναν
νεροφόρο ὁ ὁποῖος κανόνιζε τήν σειρά ἐνός ἐκάστου
πόσες γοῦρνες (πηγάδια) θά πάρῃ, καί τοῦτο ἐκανονίζετο ἀναλόγως τῶν
στρεµµάτων. Ὁ κάθε χωρικός τόν ἐπλήρωνε στήν σοδιά του καί ἀνάλογα µέ
τά καλλιεργηµένα στρέµµατα, ἡ δέ θητεῖα του ῆτο µόνον γιά ἕνα χρόνο.-

γ) Φόροι Κοινοτικοί καί τρόπος εἰσπράξεως αὐτῶν.
Ἐπειδή τά χωριά ῆσαν φτωχά, οἱ κοινότητες δέν φορολογοῦσαν τούς κατοίκους,
ἡ δέ συντήρησις των ἐγένετο ἀπό τά ἔσοδα τῶν ἐκκλησιῶν εἰσφοραί δι’ εἰδικούς
σκοπούς.-

Ὁ κάθε χωρικός ἐάν πάθαινε κανένα κακό ἔκαµε τάµα στήν ἐκκλησία µία ρίζα
ἐλιά, δυό, τρεῖς, κ.λ.π. ἤ χωράφια, γίδια, πρόβατα, ἄλογα, ἐλάφια κ.λ.π.
∆ιά τόν Ἰερέα ἔδιδαν τό Παπαδίτικο δηλαδή κάθε χρόνο ὁ κάθε χωρικός
ὑποχρεωτικῶς ἔπρεπε νά πληρώσῃ τόν ἰερέα, ἡ δέ πληρωµή ἤτο 10 ὀκάδες
καλαµπόκι τό σπίτι. Ἐπίσης ὅταν ἔπαιρνε ἀπό µία χούφτα φασόλια, φακές
κ.λ.π. δηλαδή σπάπικο ἔτσι ὀνόµαζαν τά .......-

Κάθε Παρασκευή στόν ἐσπερινό ἔπαιρνε ἀπό ἕνα κουλουράκι µικρό καί ... κάθε
Σαρακοστή στά Ψυχοσάββατα ἕπαιρνε λειτουργιές καί στάρι ... τό στάρι
καθώς καί τίς λειτουργιές τίς µοίραζε στήν γειτονιά ἤ καί σέ ἄλλους φτωξούς.

Τόν ἀρχιερέα τόν πλήρωνε ἡ ἐκκλησία κάθε χρόνο, τό δέ ποσόν τό καθόριζε
µόνος του ἀνάλογα µέ τά ἕσοδα ἑκάστης ἐκκλησίας.-

∆ιά τόν διδάσκαλον τοῦ χωριοῦ ἀναλάµβανε καί τόν πλήρωνε .... 15 ναπολόνια
τόν µῆνα.-

Τοῦ ἀγροφύλακα τοῦ ἔδιδαν 2-3 ὀκάδες καλαµπόκι κάθε σπίτι τό χρόνο. Στόν
σιδηρουργόν (γύφτον) ἔδιδε ὅποιος δέν εῖχε 10 ὀκάδες.-

∆ιά Κοινοτικῶν κτηµάτων. Ἐλευθερία νοµῆς.Στό χωριό ἐγένετο ὡς ἑξῆς: Ὅτι ἐπρόφθανε καθείς ν’ αὐλακώσῃ καί νά .... µέ
τά ζῷα του, αὐτό ἐδικαιοῦτο νά σπέρνῃ.-

Ὅποιος κατελάµβανε κοινοτικήν γῆν ἀποκτοῦσε πλέον τό δικαίωµα πολυχρονίου
κατοχῆς. Ἐάν κανείς ἄφηνε ἐπί 2 ἤ τρία χρόνια ἀκαλλιέργητον τό χωράφι πού
κατέλαβε, ἔχανε τό δικαίωµα τῆς κυριότητος.∆έν ὑπῆρχε κανείς περιορισµός µετά τό θέρος εἰς ὅλα τά χωράφια
ἐάν ὅµως ἤθελε κανείς ἰδιοκτήτης νά περιφράξη τό χωράφι του καί νά ἐµποδίσῃ
τήν βόσκησυν εῖχε τό δικαίωµα. Ἄλλα ἐθίσµατα βοσκῆς δέν ὑπῆρχον.-

4) Ὑπῆρχον τά (Βακουφικά) τά διαχειρίζετο ἡ ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή ἡ
ὁποία πλήρωνε ἀνθρώπους διά νά καλλιεργηθούν τά χωράφια ἤ νά ραβδίσουν
τίς ἐλιές, τά δέ ἐσοδήµατα πού ἔπαιρναν τά τοποθετούσαν στίς ἀποθῆκες
(ἀµπάρες) καί µετά ἄλλα µοιράζανε στούς πτωχούς, ἄλλα βαστοῦσαν διά τήν
συντήρησιν τῆς ἐκκλησίας καί ἄλλα πολλές φορές τά ζητούσαν τά
Μοναστήρια.-

5) Λέξεις καί Φράσεις σχετικαί µέ τήν ὀργάνωσιν τῆς Κοινότητος, π.χ.
ψυχοµέτρι τό ἄτοµο, συνέλεψη συνεδρίαση - γενική συνέλευσις, ὁ δέ εἰσπράκτωρ
ὁ διοριζόµενος ὑπό τῆς Κοινότητος ἐλέγετο (Ταξίνταρχος) ἐν Ἄσσῳ.-

Γ) Ἔθιµα ἔµφαίνοντα προτέραν κατά γένη ἤ πατριάς διαίρεσιν τοῦ χωριοῦ.-

α) ∆έν ὑπήρχε καµία διάκρισις µεταξύ τῶν γενῶν (φάρες) διά τόν
σχηµατισµόν τοῦ συµβουλίου ἐξελέγοντο κατ’ ἔτος δύο καί ὁ παππᾶς τρεῖς.-

β) Κάθε χωριό ἔχει καί τήν ἐκκλησίαν του τήν Καθολική, ὑπάρχουν ὅµως καί
παρεκκλήσια πού πηγαίνουν ὅταν ἑορτάζουν π.χ. τά παρεκκλήσια Ἄϊ Νικόλας,
Ἄϊ Λιᾶς, Ἄϊ ∆ηµήτρης κ.λ.π. Ἐκκλησίαι Οἰκογενειακαί δέν ὑπάρχουν.-

γ) ∆έν ἐγένοντο γεύµατα τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ εἰς πανηγύρεις µόνον ὁ
κάθε οἰκογενειάρχης ἔπαιρνε τόν χασάπι στό σπίτι καί ἔσφαζε, δέν ὑπῆρχον
ὅµως εἰδικά οἰκογενειακά µαχαίρια διά τῆν σφαγήν τῶν χοίρων.δ) Ὑπῆρχον ὅµως κοινοί τάφοι διά τά µέλη ἐνός καί τοῦ αὑτοῦ γένους
(συνάφεια) δηλαδή ἔλεγαν ὅτι κάθε συνάφι ἔχει καί τά µνήµατά του
ξεχωριστά.-

∆: ∆ιάκρισις Κοινωνικῶν Τάξεων

α) Χωριάτες ἤ Φτώχεια.-

β) ∆έν ὑπῆρχον διακριτικά γνωρίσµατα τάξεως καθ’ ὅτι ὅλοι ἤσαν ἕνα καί τό
ἴδιο ὅπως ἔλεγαν δηλ. (φτωχοί), ἐπίσης οὔτε θέσιν προνοµιοῦχον κατεῖχον.-

γ) ∆έν ὑπήρχε διάκρισις ἀνωτέρας καί κατωτέρας τάξεως.Ε: Κοινωνικαί σχέσις καί κοινωνική ἐθιµοτυπία

α) Συµµετοχή ξένων εἰς οἰκογενειακάς ἐορτάς.

1) ∆έν ἐγένοντο ἐπίσκεψεις ξένων κατά τάς οἰκογενειακάς ἐορτάς.-

2) Οὔτε συµπόσια κατά τάς διαφόρους ἐορτάς ἐγένοντο.-

β) ∆ῶρα.- Οὔτε δῶρα ὑπῆρχαν κατά τάς ἐορτάς.-

γ) Ἐσπερίδες: Κάπου κάπου γινότανε (νυχτέρι) ὑπό τῶν συγγενῶν καί

προπαντῶς ὅταν ὁ ἐορταζόµενος ἤταν στά ξένα καί εῖχε ἐπανέλθη.-

δ) Ὁ ἐκ τῆς συµµετοχῆς Τραπέζης δεσµός.Πολλές φορές σέ διάφορα τραπέζια καί πανηγύρια ὅπου ἐγνώριζε ὁ ἕνας τόν
ἄλλον ἕλεγαν στούς συγγενεῖς καί φίλους π.χ. ἐγώ καί ὁ Κώστας ἐφάγαµε
ψωµί κι’ ἀλάτι µαζί στό στρατιωτικό κ.λ.π. ἤ ἐφάγαµε τήν µπαρούτι µέ τήν
χούφτα.-

ε) Ὑπῆρχε µεγάλος σεβασµός πρός τούς γέροντας, δέν µποροῦσε κανείς
µικρότερος νά καπνίζῃ µπροστά ἤ νά κάθεται στό καφενεῖο ἤ νά κάθεται στό
σκαµνί ὁ µικρός καί ὁ γέροντας ὁρθός δηλ. (ὁ µικρός ἐγένετο καπνός µόλις
ἀντίκριζε γέροντα).Γ) Ἀλληλοβοήθεια καί συνεργασία

α) Εἰς ὑποθέσεις ἰδιωτικάς.-

1) Ίδιαιτέραν σηµασίαν ἔχει ἡ ἀλληλοβοήθεια εἰς τήν καλλιέργριαν τοῦ ἀγροῦ,
εἰς τόν θερισµόν καί εἰς τήν συλλογήν (µάζεµα) ἐλαιῶν κ.λ.π. πηγαίναµε µέ
τήν σειρά (σήµερα θά πᾶµε στό δικό µου σπίτι ἤ χωράφι καί αὔριο στό δικό
σου) καί ὁ προσκαλῶν τοῦ φίλευε λάχανα, φακές, φασόλια ὅτι εῖχε ἀπό µιά
χούφτα ὅπως ἔλεγαν.-

2) Ἐπίσης καί διά τό κτίσιµο τοῦ σπιτιοῦ µαζεύονταν ὅλο τό χωριό καί
κουβαλοῦσαν ἄλλοι ξύλα, ἄλλοι λίθους καί ἄλλοι µέ τά ζῷα τίς πλάκες ἀπ’ τό
βουνό.-

3) ∆έν ὑπῆρχε ἀλληλοβοήθεια µεταξύ οἱκογενειῶν µόνον ἁτόµων.-

4) Οὔτε ἀλληλοβοήθεια ὑπῆρχε διά τήν παρασκευήν παστῶν.-

β) Εἰς ἐκτέλεσιν κοινοτικοῦ ἔργου:

1) Ὑπήρχε ἡ ἀγγαρεία δηλ. κάθε Κυριακή φώναζε ὁ κήρυκας καί µαζεύονταν
ὅλο τό χωριό µαζί µέ τά ζῶᾳ καί κουβαλοῦσαν πέτρες, ξύλα, πλάκες κ.λ.π.

2) Ἀγγαρεία διά τήν καλλιέργειαν κοινοτικῶν κτηµάτων δέν ὑπῆρχε διότι ἡ
ἐκκλησία εῖχε τά βόδια τά δικά της δηλ. τά ζευγάρι της.-

3) Τό χωριό εἰς περίπτωσιν κινδύνου ἀπό τούς λύκους ἔβγαινε ..... κάθε
Κυριακή ἄλλοι µέ ὅπλα, ἄλλοι µέ τενεκέδες καί ἄλλοι µέ µπαλντάδες. Ἐάν δέ
ἐφόνευαν τόν λύκον τόν ἔγδερναν καί τό τοµάρι τό γέµιζαν µέ ἄχυρον καί
ἐγένετο ἡ περιφορά σέ ὅλα τά χωριά καί ἔπαιρναν 1,2,3 γρόσια.-

4) ∆έν ὑπῆρχε φόβος πολύς καί δέν ἤτο ἀνάγκη νά φυλᾶνε τό χωριό εἰς
περίπτωσιν κινδύνου.-

Ζ: ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

α) Τό ἔθιµον τῆς φιλοξενίας:

1) Ὁ Πρόεδρος ἤ ὁ Ἐπίτροπος τοῦ χωριοῦ εἴχε τό δικαίωµα νά φιλοξενίσῃ τόν
ξένον ὅχι ἄλλος.-

2) ∆έν ὑπᾶρχει συνήθεια νά ζυµώνουν κουλουρούρα τοῦ Χριστοῦ γιά τοῦς
ξένους.-

3) Τά περισσότερα χωριά δέν εἴχανε ξεννες γιά τούς διαβάτες µόνον στίς
Παπαδάτες Πρεβέζης ὑπῆρχε ξενῶνας (ἀµιλικό) δηλ. ἰδιαίτερα δωµάτια διά
τούς ξένους καί τό συντηροῦσε ἡ ἐκκλησία µέχρι καί σήµερον.-

4) ∆έν ὑπάρχουν δοξασίαι περί φιλοξενίας.-

β) Ξενηλασία: Οὑδέποτε ἐλήφθη τέτοια ἀπόφασις νά µή γίνωνται δεκτοί εἰς τό
χωριό οἱ ξένοι ἐκτός ἐάν ἤτο ἀσθενής.-

Η: Ὁ ΒΙΟΣ ΕΝ ΤΗ ΞΕΝΙΤΕΙΑ

α) Ἕθιµα κατά τήν ἀποδηµίαν.Μόλις ἔβγαινε ὁ ξενιτευόµενος ἁπό τό σπίτι γιά νά φύγῃ ὅλη τήν ἡµέρα δέν
σκούπιζαν.-

Εὐχαί ἤσαν: Καλή προκοπή, νά πάς καλά ν’ ἀρθῇς καλά ν’ ἀρθῆς
καζαντισµένος.-

β) Ἡ Ξενιτειά:
Γονεῖς ἔταζαν διάφορες ἐκκλησίες γιά νά τίς ἀνοίξῃ ὁ Παππᾶς δηλ. νά
λειτουργήσῃ ἄναβαν κερία, ἔταζαν λάδι κ.λ.π.

γ) Ὁ γυρισµός:
Ὁ ξενιτεµένος ἐγύριζε στό σπίτι του καί µόνον οἱ συγγενεῖς τόν καλοσώριζαν διά
χειραψίας ἀλλά ἔθιµα δέν ὑπάρχουν.-

δ) Ἐάν ὁ ξενιτεµένος πεθάνη στήν ξενιτειά τότε µαζεύονται ὅλοι οἱ συγγενεῖς
καί κλαῖνε στό σπίτι του καί λένε (τσαρούχι ἀπό τόν τόπον του καί ἄς εῖναι
µπαλωµένο).-

Θ: Ἡ οἰκογένεια καί αἱ µεταξύ τῶν µελῶν αὑτῆς σχέσεις
α) Ὁ ἀφέντης, ὁ πατέρας, ἡ µάνα µεγάλη, ὁ πατέρας τρανός, ὁ παπούλης, ἡ
ἀδελφή, ὁ µπάρµπας.-

β) Προσωνιµίαι καί προσφωνήσεις.-

1) Οὑδέποτε ἡ γυναίκα ἐφώναζε τοῦ συζύγου της εἰς τό ὅνοµά του ἀλλά εἰς τό
ὅνοµα τοῦ µικρότερου υἱοῦ του ὡς ἐπίσης καί ὁ σύζυγος τῆς γυναίκας του.-

2) Ὁ πενθερός καί ἡ πενθερά προσφωνοῦνται πατέρα µάνα ὁ ἀνδράδελφος
(ἀφέντη) καί ἡ ἀνδράδελφη (κυρά)

3) Στά ὀνόµατά των.-

γ) ∆ικαιώµατα καί καθήκοντα τῶν µελῶν τῆς οἰκογενείας.-

1) Τήν ἑξουσία δηλ. ὅλα γενικά τοῦ σπιτιοῦ διοικοῦνται ἁπό τόν πατέρα. Ὁ
πατέρας εῖναι ὁ κλειδικράτης.-

2) ∆έν ὑπάρχει διάκρισις µεταξύ πρωτότοκου υἰοῦ ἤ θυγατέρας εἰς τό σπίτι.-

3) Τόν ὑστερότοκον υἰόν τόν ἀγαποῦσαν περισσότερον ἀπό τοῦς ἄλλους

4) Ἤτο καλή καί ὁ πένθερός καί ἡ πενθερά ἀγαποῦσαν πολύ καί τόν γαµβρό
καί τήν νύφη (εῖναι παιδιά δικά µας νά σκάση ὁ ἐχθρός).-

Ι: Ἡ ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ

α) Ἐν τῷ οἴκῳ.-

1) Θεωρεῖται βουνό ἡ ἀπόκτησις θηλέος τέκνου. Ὅταν πεθάνῃ λέγουν
καλότυχοι οἱ γονεῖς πού ἀπαλάχτηκαν ἀπό τό σπίτι.-

2) Ἀπό τό 18ον ἔτος τῆς ἡλικιάς οἱ γονεῖς ὑπανδρεύουν τάς θυγατέρας τον. ∆έν
ρωτοῦσαν τήν κόρη οἱ γονεῖς οὔτε καί τά κορίτσια εῖχον ἀντίθετον γνώµη
ἔλεγαν ἐάν θέλῃ ὁ πατέρας νά µέ πνίξῃ ἄς µέ πνίξῃ.-

3) Ἐκ τοῦ ὀνόµατος τοῦ ἀνδρός Γιἀνναινα η γυναίκα τοῦ Γιάννη, Κώσταινα ἡ
γυναῖκα τοῦ Κώστα.-

4) Εἰς οὐδεµίαν περίπτωσιν προσωνυµοῦνται ὁ σύζυγος ἀπό τό ὅνοµα τῆς
γυναικός.-

5) Οὐδέποτε ἡ γυναῖκα κάθονταν στό τραπέζι ἤ ὅταν εῖναι οἱ δικοί της ἤ ὅταν
ἤταν ξένος.-

6) Μόλις ἡ γυναῖκα ἀποκτήσει τέκνον ἄρρεν περιβάλλεται µέ µεγαλυτέραν
ἐκτίµησιν ἀπό ὅλους τούς συγγενεῖς δηλ. (φουρτουλᾶνε ὅλοι ἀπό τήν χαρά) ἐάν
ὅµως ἀποκτήσῃ κορίτσι δέν τήν ἐκτιµοῦν (τήν κοιτᾶνε σάν ψοφήµι).-

Ἐάν δέ ἀποδειχθῇ στεῖρα εῖναι γιά νά πάῃ νά χαθῇ εῖναι δηλ. γιά τό γκρεµό ἤ
σάν νά ἔχουν νεκρό στό σπίτι καί ὅλο ἐνοχλήσεις ἀπό τά πεθερικά (φαινόσουν
ἐσύ τί µόστρα ἤσουν ἀπό τό σπίτι σου).-

β) Ἐν τῇ κοινωνία

1) Ἐξήρχετο ἀπό τό σπίτι µόνον ὅταν ὑπῆρχε ἐργασία στά κτήµατά της.
Οὑδέποτε µόνη της, µόνον µέ ἕναν ἀπό τό σπίτι ὅποιονδήποτε.Αὐτή ἡ συνήθεια ὑπάρχει καί σήµερα.-

2) Πήγαιναν κάθε Κυριακή ἤ κάθε 15. Ἐστέκοντο στό τέλος δηλ. στό
γυναικονίτη.-

3) Ὅταν πηγαίνουν ἤ ἐπιστρέφουν ἀπό τήν δουλειά ἤ ἀπό τό πανηγύρι
πηγαίνουν ὁ µέν ἄνδρας καβάλλα εἰς τό ζῷον ἡ δέ γυναίκα πεζῇ.Ἑπίσης ἡ γυναῖκα φορτώνεται ξύλα, πέτρες, ἐλιές καί ἄλλα βάρη εἰς τήν
ράχην της ὅταν ἑπιστρέφη ἀπό τά κτήµατά της.-

4) ∆έν ἐγένετο ἐορταί γυναικῶν, δέν ἔδιδαν καί µεγάλην σηµασία.

5) Παστρική, βροµιάρα, µορόζα, ἄκληρη.-

ΙΑ: Ἴ∆ΙΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΙ

α) Βλάµηδες, Κάθε δευτέρα τοῦ Πάσχα δηλ. τῆς διακαινησίµου µαζευόταν 3-4
παιδιά ἔπαιρναν δέ καί µιά κοπέλλα καί πήγαιναν στήν ἐκκλησία καλοῦσαν καί
τόν παππᾶ καί τοῦς διάβαζε εὐχή, ἔδειναν καί τά χέρια ἀναµεταξύ των καί ἀπό
τότε καί στό ἑξής ἔπρεπε νά εῖναι καλλίτερα ἀπό ἀδέρφια.-

β) ∆έν ὑπῆρχαν ἰδιαίτερα ἔθιµα διότι οἱ κλέφται και οἱ λησταί δέν
παρουσιάζονταν µπροστά στόν λαό γιά ν’ ἀνταλλάξουν διαφορές κουβέντες ἤ νά
γλεντίσουν.-

1) Ὅπου ὁ ληστής πήγαινε γιά νά φάῃ ψωµί ὅλοι τόν σεβότανε ἀπό µικρό
µέχρι µεγάλο δίοτι ὑπῆρχε ὁ φόβος στό µέσον.-

2) Ὑπῆρχε µεγάλος σεβασµός. Ἡ δέ ὑποστήριξις τῶν ἀδυνάτων ῆτο µεγάλη,
µέ χρήµατα, ροῦχα καί µέ διάφορα λύτρα.-

4) Τόν καταδότη τόν τιµωροῦσαν οἱ λησταί πολύ σκληρά 1) τόν ἔδερναν 2) τόν
τσιγάριζαν µέ λάδι πίσω στόν τράχηλο (κοµποραχιά) ἀφοῦ προηγουµένως τοῦ
ἄνοιγαν τοµές µέ τό µαχαίρι, τοῦ ἔβαζαν φωτιά στό σπίτι κ.λ.π.
Οἱ κλέφται καί οἱ λησταί µόνοι των δέν µποροῦσαν νά κάµουν τίποτε εἴχαν
πάντοτε τόν ὁδηγό (κολοοῦζο).-

5) ∆έν ἔδιδαν λόγο εἰς οὐδέναν ὅτι ἤθελαν τό ἔκαµαν χωρίς νά ρωτήσουν
κανέναν.-

γ) ∆έν ὑπῆρχον Ἀδελφᾶτα δηλ. ἐταιρεῖαι µοναχῶν ζώντων κοινοβιακῶς

ΙΒ: Συντεχνίαι καί σωµατεία. Σξέσεις τῶν ἐργοδοτῶν πρός τούς ἐργάτας, των
ὑπηρετῶν πρός τούς κυρίους.-

1) ∆έν ὑπῆρχον συντεχνίαι καί σωµατεῖα.-

2) Οὔτε σύνδεσµος µεταξύ τῶν µελῶν τοῦ τσελιγκάτου ὑπῆρχε διότι δέν ὑπῆρχε
µεγάλη κτηνοτροφία.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΝ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ

Α: ΓΕΝΙΚΑ
α) Λέξεις, ὅροι καί φράσεις νοµικαί:
∆ίκη, ἀγωγή, σιδεροκέφαλα (πρόβατα)

β) Ἐλληνικότης.-

1) Ἀπό τό 20ον ἔτος θεωροῦνται ἐνήλικα τά ἄρρενα καθώς καί οἱ κοπέλλες
(ἀντρογύναικα). ∆έν γίνεται τελετή πρός πίστωσιν τῆς ἐνηλικιώσεως. Οὐδεµία
µεταβολή ἐπέρχεται εἰς τήν ἐνδυµασίαν τοῦ ἐνηλικιουµένου. Οὔτε ὁ ἰερεύς
διαβάζει καµίαν εὐχήν.
Ἐπίσης οὔτε καί τά ἐνδύµατα εὐλογεῖ.∆έν ὑπάρχουν συµβολαιογραφικές πράξεις οὔτε ἔγγραφα διαλύσεως
ὑπεξουσιότητος, εἴχαν µόνον γιά πράξεις τό (µπέσα γιά µπέσα) ὅτι ἔλεγον
προφορικά.-

2) Καµία συµφωνία µόνον ἐάν πήγαινε ὁ ἕνας σήµερα αὔριο θά πήγαινε ὁ
ἄλλος.-

3) Ἡ συµφωνία ἤταν νά τήν ὑπανδρεύσῃ καί ἐγένετο προφορική δηλαδή
ἀγράφως.-

4) Οὐδέποτε ὁ ἐνήλικος ἔχει πλήρη ἐλευθερίαν δράσεως καί πάντοτε ἐξαρτᾶται
ἀπό τήν θέλησιν καί ἀπόφασιν τοῦ πατρός.-

Β: Οἰκογενειακόν ∆ίκαιον
α) Ἀρραβών.-

1) ∆έν ὑπῆρχε συνήθεια ν’ ἀρραβωνιάζουν οἱ γονεῖς τά τέκνα των ἀπό τῆς
....... ἡλικίας. Μόνον ἀπό τό 20ον ἕτος τῆς ἡλικίας.-

2)Πήγαινε ὁ προξενητής στόν πατέρα τῆς κοπέλλας καί τήν ζητοῦσε. ∆έν
ὑπῆρχε συνήθεια γιά δῶρα ἀρραβῶνος. Ἡ ἀµοιβή τοῦ προξενητοῦ 5-10 γρόσια.
Ἡ ἀρραβώνα ἤταν ἡ ἀλλαγή δακτυλιδίων καί (καλή προκοπή) ἔλεγε ὁ
προξενητής.-

3) Οὐδέποτε ὁ ἀρραβωνιαστικός πήγαινε στό σπίτι τῆς µνηστῆς.- Καί οὐδεµίαν
σχέσιν εῖχε µέ αὐτήν µέχρι τήν ἡµέρα τοῦ γάµου.-

4) ∆έν ἐλύετο δι’ οἱανδήποτε λόγον ἡ µνηστεία µόνον ὁ θάνατος.-

5) ∆έν ἔδιδαν δῶρα, µόνον ἐν περιπτῶσει διαλύσεως αὐτοῦ ἤ θανάτου ἐνός ἐκ
τῶν µεµνηστευµένων ἐγύριζαν πίσω τό δακτυλίδιον.-

6) Ὁ γαµβρός οὐδεµίαν ὑποχρέωσιν ἔχει ν’ ἀποζηµιώσῃ τήν µνηστήν του ἐν
τήν ἐγκαταλείψῃ, µόνον εῖναι ὑποχρεωµένος νά γυρίσῃ πίσω τό δακτύλιον.-

7) Μεγάλη προσβολή (φιληµένη, χαϊδεµένη).-

β) Γάµος.-

1) Ἀπό τό 20ον ἔτος καί ἄνω δέν ἐξέταζον τά ἔτη τῶν νυµφευοµένων ἐάν ὁ
ἄνδρας ἤ ἡ γυναίκα ἤταν µεγαλύτεροι.Οἱ παλιοί ἔλεγον ἡ γυναίκα νά εῖναι 20 ἔτη ὁ δέ ἄνδρας ἀς εῖναι (30) τριάντα
διότι ἡ γυναίκα γεράζει γρηγορώτερα.-

2) Ἐξαρτάται ἀπό τόν πατέρα δηλ. ὅτι ἔχη εὐχαρίστησι δίδει στό παιδί, ἐάν
ὅµως εῖναι πολλά παισιά (ἀδέλφια) πέρνει ὁ καθείς τήν ἁναλογία του. Ὠς
προικοδωρεά πέρνει υἱός ἀπό τόν πατέρα
µερικά χρήµατα δηλ. 10 ἕως 20 ναπολιόνια (110 γρόσια ἡ λίρα 96 γρόσια τό
ναπολιόνι).Ἄλλα δῶρα δέν ἔδιδαν.-

3) Ἡ προῖκα ἤταν ἐλάχιστη τότε 2 στρώµατα, 1 µουτάφι 1 προσκέφαλο, 2-3
πουκάµισα, 2 σεγγούνια, 2-3 γκιοῦρτες ἄσπρες πού εἴχαν στό κάτω µέρος
γαϊτάνι κόκκινο, ποδιές ἄσπρες µαντιλένιες, στό κεφάλι εῖχε µπόλια (τσεµπέρι,
ἄσπρο µαντύλι). Ἀπό τότε πού ἀρρεβωνιάζει τήν κόρη της. Ὄχι.

4) ∆έν ὑπῆρχε κανονισµός προικός. Καµιά προτίµησις εἰς τόν προικισµῶν τῆς
πρωτοτόκου θυγατρός ὑπῆρχε. Μόνον προῖκα παίρνει τήν προῖκα τῆς µητέρας
της.-

5) Οὐδεµίαν ὑποχρέωσιν ἀναλαµβάνουν οἱ συνιστῶντες τήν προῖκα δηλ. ὁ
πατήρ ἤ οἱ ἀδελφοί τῆς νύµφης, µόνον ἐάν θέλουν καί ἔχουν εὐχαρίστησιν οἱ
ἀδελφοί τῆς νύµφης νά βοηθήσουν τόν γαµβρό.-

6) ∆έν ὑπῆρχε συνήθεια.-

7) ∆ιά προικοσύµφωνο εἴχαν τόν λόγο (µπέσα γιά µπέσα), καί διότι δέν εἴχαν
πολύ ........-

8) ∆έν ὑπῆρχε ἐξαγορά νύµφης. Μέ θέλεις σέ θέλω ἔλεγαν οἱ δύο συµπέθεροι,
ἄνθρωπο θέλω ὄχι προῖκα.-

9) Γίνεται ἁρπαγή νύµφης, ὅταν θέλουν καί τό παιδί καί ἡ κοπέλλα.Σέ ὅλη τήν περιφέρεια τῆς Λάκκας Σουλίου. Προτοῦ γίνουν τά στέφανα
ρωτάει ὁ παππᾶς τά νεόγαµβρα πρῶτα τήν κοπέλλα ἐάν θέλῃ τόν ἄνδρα τρεῖς
φορές ἐπίσης καί τό παιδί, ἐάν ὅµως πῆ ἡ κοπέλλα ὅτι δέν τόν θέλει τότε δέν
βάζει στέφανα ὁ παππᾶς.
Ὄχι.

10) ∆έν δίδεται τοιοῦτον εῖδος δῶρον (θεώρητρον) εἰς τήν ὑππανδρευοµένην
κόρην.-

11) Ὁ Γαµβρός τήνν διώχνει ἀπό τό σπίτι του ἐάν ἡ νύµφη δέν εὐρεθῆ
παρθένος.-

12) Ὅταν µετανοήση ὁ γαµβρός πρωτοῦ στεφανωθῆ δίδεται ἀπανοπροίκι.-

13) Ἐάν ῆτο στεῖρα ἡ νύµφη (δέν τὄβαναν στ’ αὐτί) µόνον ἔπαιρναν κοπέλλα
ψυχοπαίδα δῆθεν µήπως ἀποχτήσει ἡ νύµφη. Ὄχι, δέν προσλαµβάνετο δευτέρα
σύζυγος πρός τεκνοποιῖαν.-

14) Πολλοί γονεῖς ἔπαιρναν σώγαµπρο ἐπειδή δέν εἴχαν παιδιά ὑπό τόν ὅρον ὅτι
µετά θάνατον τῶν γονέων ὅλη ἡ περιουσία ἤταν δική τους. ∆έν εῖχε κανένα
δικαίωµα ὁ γαµβρός ἀφοῦ ζοῦσαν οἱ γονεῖς, ὑποχρέωσιν εῖχε νά ἐργάζεται τήν
περιουσίαν καί νά περιποιῆται τούς γονεῖς (ὁ γαµπρός καθότανε σάν νύφη).-

15) Οὐδεµία ἀπαλλοτρίωσις ὑπῆρχε τῶν προικών.-

16) Ἡ σύζυγος δέν εῖχε κανένα δικαίωµα στήν περιουσία. Ἡ προίξ τῆς συζύγου
ὑπέκειτο εἰς τά χρέη τοῦ συζύγου.-

γ) ∆ύσις τοῦ Γάµου

1) Τήν ἔπαιρνε πάλιν ὁ πατέρας, ἄφηνε µόνο κανένα σκέπασµα τοῦ γαµβροῦ.
Ἐάν ὑπῆρχον τέκνα δέν ἔπαιρναν τήν περιουσίαν.-

2) Παραµένει εἰς τήν οἰκίαν τοῦ συζύγου της κει διατρέφεται ἀπό τήν
περιουσίαν αὐτοῦ ἐάν δέν ἔλθῃ εἰς δεύτερον γάµον.-

3) Τά παίρνει πάλιν ἡ σύζυγος. Ὁ σύζυγος δίδει µόνον ἀποζηµίωσιν διά τά
τέκνα (δέν ῆταν ἀνακαφάς νά ζήση).-

4) ∆έν ὑπῆρχε διάκρισις τῶν ἐρχοµένων εἰς δεύτερον γάµον.-

δ) Υἰοθεσία

1) Εἰς περίπτωσιν πού δέν ἔχουν παιδιά. Ψυχοπαίδι, ψυχοκόρη, ψυχογυιό

2) ∆έν ὑπῆρχον ἔγγραφα οὔτε πράξεις συµβολικοί, µόνον µέ τό στόµα ἔλεγον
δηλ. προφορικά εἰς τό σπίτι ἐνός ἐκ τῶν δύο γονέων.-

ε) Ἀποκήρυξις καί ἀποκλήρωσις τέκνου

1) Ἀπόπαιδο, ἀπόξενο.-

2) Ὅταν τό παιδί δέν ὑπακούη εἰς τούς γονείς τότε τόν κάνουν ἀπόπαιδο, τοῦ
ἔδινον µόνον 200 γρόσια διά νά συντηρηθῆ.-

3) Ὅταν ἡ κοπέλλα ντροπιάσῃ τούς γονεῖς της δέν τῆς δίδουν τίποτε ἀπολύτως
µόνον ὅτι φορῆ ἐπάνω της.-

ζ) Ἀδελφοποιῖα

1) Βλάµηδες

2) Ἐνώνονται δι’ ἰεροτελεστίας ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ κάθε Λαµπρῆ δηλ. τό Μέγα
Πάσχα. Πιάνονται διά χειρός ὅλοι µέσα στήν ἐκκλησία καί ἔφερναν ὅλοι γύρω
ἀπό τό ἀναλόγιο µαζί µέ τόν παππᾶ καί ἀφοῦ τελείωνε τίς εὐχές τους χώριζε
µέ τό εὐαγγέλιο, βλάµηδες πιάνονταν κοπέλλες καί παιδιά µαζύ. Ἀπό τότε
ἀπαγορευόταν νά πάρῃ ἀδελφόποιτος ὠς γυναίκα τήν σταυραδελφή του.-

3) ∆έν ὑπῆρχε καµία σχέσις µεταξύ αὐτῶν.-

η) Ἐπιτροπεία καί κηδεµονία

1) Οἱ δυγγενεῖς. Παίρνουν τα παιδιά τήν περιουσίαν. Τά ὀρφανικά κτήµατα τά
διαχειρίζονται οἱ συγγενεῖς πού ἀναλαµβάνουν τήν κηδεµονίαν τῶν ὀρφανῶν.-

Γ: Κληρονοµικόν δίκαιον

α) ∆ιαδοχή ἐκ διαθήκης.-

1) Μόνον προφορική διαθήκη ὑπό τοῦ Ἰερέως καί ἄλλων δύο µαρτύρων.-

2) Ἄλλος τρόπος δέν ὑπῆρχε.-

3) Κληροδοτήµατα µόνον σέ ἐκκλησίες ἔδιδαν π.χ. µιά ἐλιά ἤ ἕνα-δυό
στρέµµατα ἐξ ἀδιαθέτου.-

β) ∆ιαδοχή ἐξ ἀδιαθέτου

1) Εῖναι διάφορον τό κληρονοµικόν δικαίωµα τῶν ἁρρένων ἀπό τῶν θηλέων εἰς
τοῦτο, ὅτι εἰς µέν τά θήλεα δέν ἐδίδετο ἀκίνητος περιουσία, εἰς δέ τά ἅρρενα
ἐδίδετο ἀναλόγως τῆς θελήσεως τοῦ πατρός.-

2) Ὅταν ἀποθένουν οἱ γονεῖς τους κληρονοµοῦν οἱ θυγατέρες οἱ ὁποῖες τό
µοιράζονταν ἐξ’ ἴσου.-

3) Μοιράζεται ἡ πατρική περιουσία ζῶντος τοῦ πατρός, κατά πρῶτον κρατεῖ
µερίδιον ὁ πατήρ διά τόν ἑαυτόν του (γεροντοµοίρι) καί τήν ὑπόλοιπον
περιουσίαν τήν µοιράζει ἐξ’ ἵσου. Ἡ συντήρισις τῶν γονέων γίνεται ὑπό

µικρότερου ἀδελφοῦ δηλ. ἀφοῦ χωρίσουν τά ἀδέλφια τόν µικρότερο τόν κρατοῦν
οἱ γονεῖς καί τόν παντρεύουν ἀµέσως.-

4) Τό κληρονοµούν τά ἀδέλφια ἤ οἱ πλησιέστεροι συγγενεῖς ὅταν ἀποθάνη
ἅκληρος αὐτός.-

5) Μέ λαχνό. Ἔπαιρναν ὅλα τά εἴδη καί τά µοίραζαν ἐξ’ ἴσου σέ ὅλα τά
ἀδέλφια, ἔπαιρναν µετά ἕναν ξένο καί στό κάθε εῖδος ἕβαζε καί µία πέτρα, ἕνα
ξύλο, ἕνα καρύδι κ.λ.π. µετά ὁ ξένος φώναζε στά ἀδέλφια τί θέλει ὁ κάθε ἕνας
π.χ. ξύλο, καρύδι, πέτρα καί ὁ κάθε ἀδελφός ἔλεγε τί ἤθελε καί ἔπαιρνε τό
µοιράδι του καί ἔτσι ἔρηχναν τόν λαχνό.Στή µοιραγή ἔπαιρναν µέρος καί αἱ θυςατέρες. Ὄχι δέν ὑπολογίζετο ἡ
περιουσία πού ἔπαιρναν οἱ υἱοί λόγῳ σπουδῶν µόνον ὅταν τελείωνε τίς σπουδές
συντηροῦσε ὅλους.-

6) ∆έν εἴχαν οἱ µητέρες περιουσίαν.-

7) Ἡ σύζυγος ἔπαιρνε ἀπό τόν ἄνδρα τό (ἀνοροµοίρι) ἤ ὁ σύζυγος τῆς συζύγου
ἐάν εῖχε τό γυναικοµοίρι ἀκίνητον περιουσίαν ἕνα κτῆµα.-

8) Ἐάν ζῇ ἡ σύζυγος τήν παίρνει αὐτή ἤ ἄλλος τήν παίρνουν οἱ συγγενεῖς.-

9) Στίς ἐκκλησίες προέρχεται ὡς δωρεά. Ἐάν δέν ὑπῆρχον οἱ συγγενεῖς.-

∆: Ἔµπρακτον δίκαιον
α) Κυριότης.-

1) Σύνορα µέ πέτρες ἡ δένδρα ἤ φράκτη µέ παλούκια κασί τά πλέκουν µέ ρίκια
αὐτά ῆταν τά σηµεῖα κυριότητος ἐπί ἀγρῶν.-

2) Τά εἴχαµε ὅλα ἐλεύθερα (ἀµπολισίωνα) µόνον τά µέρη πού τά ἤθελαν διά
βοϊδολείβαδα δέν ῆσαν ἐλεύθερα καί αὐτά τά εἴχανε σέ ξεχωριστό µέρος καί τά
φυλάγανε µόνοι τους οἱ κάτοικοι.-

3) Σκάλα κόβανε τίς τρίχες ἐπάνω στή ράχη τῶν ζώων σανόκαλα,
σκιζώφτικη, σκίζανε τό αὐτό στά δύο, κοτσάφτικη κόβανε τό αὐτί στή µέση.-

4) ∆έν εἴχαν ἕγγραφα. Ὅτι ἔλεγον προφορικῶς.-

5) ∆έν εῖχαν µεγάλα σπίτια, οῦτε πατώµατα εἴχαν στά σπίτια.-

6) Ἐπλήρωναν στά βακούφι (ἐκκλησιά).-

7) ∆έν ύπῆρχε κανένα δικαίωµα, µόνον ἐάν τίς ε¨φτιαχνε δικό του µόνον
στασίδι εἰς τόν ναόν.-

ζ) Ἀγροζηµιαί

1) Μόλις γίνει ἡ ζηµιά πηγαίνει ὁ ἰδιοκτήτης του καί εἰδοποιεῖ τόν ἀποκοπάρο
καί ἀποκόβει τήν ζηµιά ὅτι εἴχε σπείρη στό χῶράφι θά τοῦ δώσῃ ἐκεῖνος πού
ἔκανε τήν ζηµιά (ἀποκοπή).Ἐµπορικόν δίκαιον.-

α) Τρόποι ἐµπορίας (τράµπα, ἀλλαξιά).Μόνον κατά τάς ζωοπανηγύρεις ἐγένοντο ἐκθέσεις ζῳων πρός πώλησιν εἰς
Φιλιππιάδα καί Ἄρταν (στά µιχούστια).-

Ποινικόν δίκαιον

α) Ἀντιλήψεις περί ποινῆς.Ὅτι ἔδωσες θά λάβῇς, ὅπως ἔστρωσες θά κοιµηθῇς.-

β) Ποιναί ἐγκληµατούντων.-

1) Τόν τιµωροῦσε ὁ πρόεδρος 2-3 ἡµέρες φυλακή.-

2) ∆έν ὑπῆρχε συνήθεια κουράς.-

3) Τόν παρουσίαζαν µπροστά σέ ὅλο τό κοινό καί τόν ἔφτιναν ὅλοι.-

4) Ἄλλαι ποιναί: Ἔβγαζαν ἀφορεσµό ἀπό τόν ∆εσπότι ἐάν δέν ἤξευραν τόν
δράστη.-

5) ∆έν συνηθίζετο ἡ τιµωρία χρεωκοπών.-

6) Σχολικαί ποιναί: τράβηγµα αὐτιῶν, τούς ἔδιδε ὁ δάσκαλος µπάτσο στό
πρόσωπο, ὀρθοστασία στό ἕνα πόδι.-

Η: Ποινικόν δικονοµικόν δίκαιον

∆οκιµασίαι κλέπτου: Τόν βάζουν νά παλαµήση τό Εὐαγγέλιον, τόν βάζαν νά
πατήσῃ τόν σταυρό µέ τό πόδι κάτω στή γῆ ἀφού τόν φτιάξουν.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙ∆ΙΟΝ

Α: Ὁ πόθος διά τά παιδιά, Σπειρότης καί µέσα πρός θεραπεία ναυτῆς.-

α) Λέξεις, φράσεις καί παριµίαι µέ τήν στεῖραν γυναῖκα:
Ἐάν ἥσουν καλή δέν θά ἥσουνα στείρα. Ἀφοῦ εἶσαι ἄκληρη δέν ἕχεις θεό ψηλά
σου.-

β) Τό ὅνειδος τῆς ἀτεκνίας. ∆έν ὑπάρχει ἔθιµον νά µή δέχεται ὁ ἱερεύς τήν
προσφορά τῶν ἀκλήρων διά τήν λειτουργίαν.Μόνον ἡ νεόνυµφη προτοῦ συµπλρώση χρόνο δέν δανείζεται προζύµι ἀπό γυναῖκα
ἄτεκνη.-

γ) Ἀντιλήψεις διά τό ἕνα καί διά τά πολλά παιδιά:
Ἕνα-κανένα. Ἕνα εἶναι καί φαίνεται. Ἔχει µοιάσει τοῦ πατέρα του. Αὔριο
αὐτό θά γίνῃ µεγάλο καί τρανό. ∆έν θά σβήσῃ τὄνοµα τοῦ πατέρα του.-

δ) Μέσα πρός θεραπείαν τῆς στειρότητος.-

1) Πρός θεραπείαν τῆς στειρότητος προσέφυγον σέ παρεκκλήσια καί
εἰδοποιοῦσαν τόν Ἱερέα νά λειτουργήσῃ 9 ἐκκλησίες καί ἡ γυναίκα ἔτρωγε τόν
ἄρτο πού τῆς ἔδιδε ὁ Ἱερεύς.ε) Μαγικαί πράξεις πρός ἁρρενογανίαν.-

Εἰς οὐδεµίαν πρᾶξιν κατέφευγον διά νά γεννήσουν ἀρσενικό (ὅτιδώση ὁ Θεός)
ἔλεγαν.-

ζ) Μέσα πρός πρόκλησιν στειρώσεως.-

∆ιά τόν περιορισµόν τῶν γεννήσεων µεταχειρίζονται τό στειρόχορτο.Τό στειρόχορτο τό εὕρησκαν στά ζῶα γίδια ἤ πρόβατα τά ὁποῖα ἕχουν 7 χρόνια
νά γεννήσουν ὅταν τά σφάζουν, αὐτό εἶναι ἕνα µικρό πραγµατάκι πού µοιάζει
ἀκριβῶς σάν ἄνθρωπος.-

Τό παίρνουν καί τό δίδουν στόν Ἱερέα καί τό λειτουργεῖ 40 ἡµέρες. Μετά τό
χρησιµοποιοῦν ὡς ἑξῆς: Ἐάν τό µυρίσῃ ἤ ὁ ἄνδρας ἤ ἡ γυναῖκα κάνει 7 χρόνια
νά γεννήσῃ. Ἐάν τό φᾶνε δέν γεννᾶνε ποτέ.-

Β: Ἐγκυµοσύνη

α) Λέξεις, φράσεις καί παριµίαι σχετικαί µέ τήν ἔγκυον.Βάρκα εἶναι -πολλά κουκιά ἔφαγες καί φούσκωσες- τί ἔπαθες καί ἔγινες ἔτσι,
εἶσαι φορτωµένη.-

β) Τρόποι ἀνταλλαγῆς ἀπό τᾶς ἀδιαθεσίας τῆς ἐγκυµοσύνης.Ἡ ἕγκυος προσπαθεῖ νά κρυψῃ τήν ἐγκυµοσύνη ἀφ’ ἑνός µεν διά νά ἀποφύγῃ τό
κακό µάτι, και ἀφ’ ἐτέρου ντρέπεται.-

γ) Ἑτοιµασίαι διά τήν γένναν:
Προτοῦ γεννήσει ἐτοιµάζει τά ροῦχα: σπαργανά, τούλια (ροῦχα γιά ν’ ἀλλάξῃ
τό µικρό) σκοῦτα, φασκιά, σαρµανίτσα.-

δ)........
1) Τό ἕµβρυον ἡµπορεί νά λιποθυµήσῃ, ἀλλά διά νά συνεφέρουν τό παιδί δίδουν
εἰς τήν ἔγκυον νά πίῃ ρακί (οὖζο) ξύδι και δάφνη.-

2) Ἡµπορεί νά γεννησῃ τέρας ἐάν δέν ἔχει φυλάξῃ τάς ἑορτάς (τὄδειξε ὁ θεός
εἶδες; εἶναι σηµάδια τοῦ θεοῦ αὐτά.-

3) Ἡ θηλή τοῦ µαστοῦ της ἡµπορεῖ νά πρησθῇ.Σχετικά ἰατρικά: Τήν θηλή τοῦ µαστοῦ τήν µαγαρίζουν µέ κόπρον ἀπό
σκύλλον (σκυλλόσκατα) δηλαδή παίρνουν τήν κοπρο τήν κοπανίζουν µέ λινοκόπι

σπόρους, φύλλο πλατοµαντίλας τά στουµπᾶνε καί µετά ζεσταίνουν ὁλίγο ξύδι
καί τόν πολτό τόν θέτουν ἐπάνω στή θηλή γιά νά τραβήξῃ τούς πόνους.Ἄλλο ἱατρικό ἡ µαρµαγκοφωλιά τό χῶµα αὐτό τό ζυµώνουν µέ λάδι καί
ἁλοίφουν τήν θηλή.

ε) Ἀποβολή:
Ἡµπορεῖ νά ἀποβάλῃ ἡ γυναίκα ὅταν σηκῶσῃ πολύ βάρος, ἀπό ἐξωτικά δηλ.
ὅταν κοιµᾶται ἕξω καί τήν χτυπάει ἀχοµνός ἀέρας.Προφυλακτικά κατά τῆς ἀποβολῆς: µοσχοκάρυδο, τσάϊ, χαµόµηλο, κανέλλα.Ἡ ἀποβολή θεωρεῖται ἐπικίνδυνος εἰς τήν ζωήν τῆς ἐγκύου ἄν συµβῇ εἰς τούς
ζυγούς µῆνας.-

ζ) Ἀπαγορεύσεις πρός ἀποτροπήν ἐνδεχόµενης βλάβης τοῦ παιδιοῦ.∆έν πρέπει ἡ ἔγκυος νά πηγαίνῃ εἰς κηδείας διά νά µή γίνῃ τό παιδί της
κίτρινο, δέν πρέπει νά φάγῃ λαγό διότι τό παιδί της θά λαγοκοιµᾶται, ἐπίσης
δέν δανείζεται πράγµατα µετά τήν δύσιν τοῦ ἡλίου.-

Πρός ἀποφυγήν θηλυγονίας ἀπαγορεύεται ἡ γυναίκα νά τρ΄γῃ θηλικά ζῷα π.χ.
κότες, προβατίνες, γίδες κ.λ.π.
∆ιά νά µήν γεννηθῇ τό παιδί ἀνάποδα ἀπαγορεύεται νά βάζῃ τά ξύλα ἀνάποδα
στή φωτια, δέν πλέκουν τής ἑορτές γιατί ὅπως βάζουν τήν θυλιά στό λαιµό
ἕτσι βρίσκουν καί τό παιδί δεµένο στόν λαιµό κατά τόν τοκετό.Ἐνέργειαι πρός ἐπέτευξιν εὐτοκίας.-

Ἐντριβές µέ οἰνόπνευµα στήν κοιλιά. Παίρνουν τρία λιθαράκια ἀπό τό
σταυροδρόµι καί τά παιρνοῦν στήν µέση τῆς γυναίκας καί µετά τά ρίχνουν
κάτω πρός τά πόδια. Ἐπίσης παίρνουν νερό ἄκριτο καί τό δίνουν στήν γυναίκα

νά τό πιῇ.- Γίνεται καί προσφυγή εἰς Ἁγίους, Ἅγιον Κοσµᾶν, Ἅγιον
Ἐλευθέριον. Πολλές φορές παίρνουν καί τήν ζώνη τοῦ Παππᾶ ἀπό τήν µέση
τῆς γυναίκας.-

2) Προγνωστικά τοῦ γένους τοῦ ἐµβρύου. Ἐάν εἶναι τά γκοφά της γεµάτα θά
κάνη παιδί.

3) Ἀπό τό νεφρό τῶν ζώων τό σχίζουν ἀπό τό ἕνα µέρος καί τό ρίχνουν στή
φωτιά ἐάν αὐτό κλείση θά κάνη παιδί, ἐάν µείνῃ ἀνοικτό θά κάνη κοπέλλα.-

ιβ) ∆εισιδαίµονες συνήθειαι εἰς περίπτωσιν ἀποβολῆς ἤ γεννήσεως νεκροῦ.Τό ἔµβριον τό θάπτουν σέ µιά γωνιά τοῦ νεκροταφείου ξεχωριστά διότι εἶναι
ἀπό γονεῖς χριστιανούς.-

Γ: Γέννησις

α) Πρόσκλησις τῆς µαµµῆς καί τῶν συγγενῶν.Καλή λευτεριά. Παίρνουν τόν Παππᾶ καί διαβάζει τήν ἐγκυον διά διευκόλυνσιν
τοῦ τοκετοῦ. Τῆς βγάζουν τά δακτυλίδια.-

β) Θέσις τῆς γυναικός κατά τόν τοκετόν:
Ὁρθή ἤ στά γόνατα ἤ ἀνάσκελα δηλ. ὅπως ἀρέσει τῆς γυναίκας.-

δ) Πρῶται περιποιήσεις τῆς λεχοῦς:

1) Ζώνη τήν κοιλιά της µέ τριχιά γιά νά νήµ τῆς µείνῃ ἡ κοιλιά της
φουσκωµένη.-

2) ∆ιά τήν ἀνάταξιν τῆς µήτρας τῆς βάζουν ζεστά, ἐπίσης τήν βάζουν νά
καθήσῃ µαζεµένη ἀνάσκελα µέ µαζεµένα τά πόδια της.-

4) ∆ιά νά καθαρίσῃ τό πρόσωπον τῆς λεχοῦς ἀπό τήν πάννα χρησιµοποιεῖ ἡ
µαµµῆ πανί ἄσπρο πού τό παιρνάει στό πρόσωπό της.-

5) Γιά νά κάνῃ ἀγόρι ἄλλη φορά ἡ γυναίκα, ὁ νουνός ὅταν βαπτίζει γυρίζει ἕνα
ροῦχο του ἁνάποδα.-

ζ) Πρῶται περιποιήσεις τοῦ νεογνοῦ.-

1) Ἀφαλόκοµµα.Μόλις γεννηθῇ τό παιδί ἀµέσως ἡ µαµµή κόβει τόν ἀφαλό µέ τό ψαλίδι, τό
δένει µέ κλωστή καί ἐπάνω ρίχνουν σµίρτο, κάρβουνο γιά νά θρέψῃ. Ἐάν ὅµως
ἀργίσῃ νά πέσῃ τ' ἀδέρφι τό τρίβουν µέ σκόρδο καί ἀλάτι.- Ὁ ὁµφάλιος λῶρος
(τἀδέρφι) φυλάγεται µέσα στήν καρέκλα.-

1) Ἀλάτισµα τοῦ βρέφους καί λούσιµο.Τό µικρό τό λούζουν µέ χλιαρό νερό καί σαπούνι. Τά νερά χύνονται σέ µιά
γωνιά τοῦ σπιτιοῦ.-

3) Γιά νά γίνῃ ἄσπρο τό µικρό σέ τρεῖς ἡµέρες τοῦ φοροῦν πουκάµισο, φουστάνι
καί ἀφοῦ τό δέσῃ (φασκιώσει) ἡ µαµµή τό δίδει τῆς µητέρας του.-

θ) Μόλις γεννηθῆ τό µικρό ἀµέσως ἡ µαµµή στέλλει ἕναν στόν Παππᾶ γιά νά
διαβάσῃ εὐχολόνερο καί µέ αὐτό πλαίνουν τά χέρια οἱ µαµµές καί ρεντίζουν τήν
λεχῶνα καί ὁλόκληρο τό σπίτι.- ∆ῶρα εἶναι τιγανίτες, πίτες, κοτόπουλα καί
ὅτι ἔχῃ εὐχαρίστησι ὁ κάθε ἕνας.-

∆: Λοχεία

β) ∆αίµονες βλάπτοντες τάς ἐπιτόκους καί τάς λεχούς : κακά ἀερικό, Νεράϊδες,
Ξωτικές

Προφυλακτικά κατά τῆκ δαιµονικῆς ἐπηρείας:-

1) Παίρνουν τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας στό σπίτι µέχρι 40 ἡµέρες.-

2) Βάζουν στόν κόρφο (στήθος) ψωµί, λιβάνι, σκόρδο γιά κάθε κακό.3)Βάζουν λυχνάρι 40 ἡµέρες στό σπίτι νά καίη ὅλη τήν νύκτα.4) Μέχρι 3 ἡµέρες δέν ἀφήνεται µόνη της.5) ∆έν ἀνοίγεται ἡ θύρα τῆς λεχοῦς κατά τήν νύκτα οὔτε φῶς εἰσάγεται ἀπ’
ἔξω. Κατά τήν διάρκειαν τῆς νυκτός ρίπτουν στήν θύραν κάρβουνα ἀναµένα καί
ὅποιος εἰσέλθει εἰς τό δωµάτιον τῆς λεχοῦς πρέπει νά περάσῃ ἀπό πάνω ἀπό τά
κάρβουνα τά ἀναµένα γιά νά φύγουν τά κακά ἀερικά.-

γ) Προφυλάξεις τῆς λοχοῦς ἀπό τήν βασκανιάν.Τῆς κρύβουν µόνον τό πρόσωπόν της διά νά µήν πάρη ἀπό µάτι µέ µαῦρο
µαντύλι (π.χ. ἡ καϋµένη ἡ γυναίκα εἶναι γερή, θέλει φαγητό, πόσο γάλα ἔχει
κ.λ.π.).-

δ) Τροφαί τῆς λεχοῦς.-

Κατά πρῶτον δείνουν στήν λεχῶνα δύο αὐγά ὄχι καλά βρασµένα (µελάτα,
χαµοµιλο, τσάϊ, καφέ, σταφύλια, γιαούρτι, γάλα.-

Ποῖαί τροφαί ἀπογορεύονται
Ψάρι, λαγό, διότι τό παιδί λαγοκοιµᾶται, χέλι, γουρούνι δέν εἶναι καλά νά φάῃ
διότι εἶναι βαρύ φαγητό.-

Τό γάλα τῆς γυναίκας. Συνήθειαι σχετικαί µέ αὐτό.-

1) Πηγαίνουν στήν ἐκκλησιά τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στό Ριζοβούνι Πρεβέζης
ἀνοίγουν τό Παρεκκλήσιον καί τρώγουν ἕνα χορτάρι (γαλόχορτο) µέ τά χέρια
πίσω (εἶναι ἕνας θάµνος ὁ ὁποίος φυτρώνει µόνον ἐκεῖ).-

2)Τό πρῶτο γάλα τῆς µητέρας τό πίνη τό παιδί.Τό γάλα τῆς γυναίκας µεταχειρίζονται ὡς ἰατρικόν ὄταν ταὐτιά καί ἡ γυναίκα
νά εἶναι πρωτάρα δηλ. νά ἔχῃ ἀποκτήσῃ γιά πρώτη φορά.-

4) Ὅταν ἔχη πολύ γάλα τό χύνη µόνη της ἐπάνω στά ροῦχα της.-

5) Γιά νά ξανάρθῃ τό χαµένο γάλα πάλιν τήν σταυρώνουν µέ χτένι ἀκόνι καί
σκύλου µαγαρισιά (σκυλόσκατο) ἄσπρη τρεῖς φορές.-

6) Ὅταν πονέσουν τά βυζιά τῆς γυναίκας κάνουν καταπλάσµατα µέ λινικόκι
(ἔµπλαστρο) γιά νά παύσουν οἱ πόνοι.-

ζ) Τό σήκωµα τής λεχῶνας:
Γίνεται τήν ἴδια ὥρα πού τήν σηκώνουν ὅταν θελήση ἡ λεχώνα. Τό λούσιµο
της γίνεται µέ ἀλυσύβα ἤ σαπούνι.Ἡ ἀλυσύβα εἶναι νερό καί στάχτι ἀφού βράσουν καλά τήν βγάζουν καί τήν
στραγγίζουν καί µέ τό νερό αὐτό λούζεται.-

θ) ∆εισεδαιµονίες διά τήν ἀσαράντιστη.Να µήν ἰδῆ λείψανον, οὔτε φωτιά, διότι ὅταν ἰδῆ λείψανον κιτρινίζει τό µικρό,
νύφη ὅταν ἰδῆ κάνει ὅλα κορίτσια, φωτιά καίεται τό παιδί.Ἐάν ἀναγκασθῆ νά ἐξέλθῃ ἔξω βάζει σκροῦµπο στό στῆθος της δηλ. καίει
ροῦχο µάλινο στήν φωτιά καί µετά τό τρίβει καί γίνεται σκόνι, αὐτή τήν σκόνι
τήν βάζει στό στῆθος νά µήν πάθη τίποτε. Αὐτή ἡ σκόνι λέγεται σκροῦµπος.-

Ὁ Σαραντισµός

1) Μόλις περάσουν 40 ἡµέρες ἡ λεχῶνα πηγαίνει στήν ἐκκλησία καί παίρνει
τήν εὐχή ἀπό τόν Παππᾶ, ἐάν εἶναι ἀγόρι τό περνάει ὁ Παππᾶς ἀπό τήν ἁγία
Τράπεζα ἐάν εἶναι θῆλυ ὄχι.-

2) Ὅταν πηγαίνει ἐπισκέψεις ἡ γυναίκα µέ τό µωρό δίδουν αὐτῆς σιτάρι νά
φάγη γιά νά µήν τῆς φύγῃ τό γάλα, στό µικρό ρίχνουν ζάχαρι ἐπάνω στό
κεφάλι γιά νά ἀσπρίσῃ νά γεράση καί σἄν ἠ ζάχαρι νά γίνῃ. Ὅταν φύγῃ τῆς
δίδουν κοτόπουλα χρήµατα κ.λ.π.-

Ε: Φροντίδες περί τῶν νεογνῶν

α) Ἡ κούνια.-

1) Σαρµανίτσα. Ἡ σαρµανίτσα κατασκευάζεται ἀπό σανίδες, σχῆµα σκαφίδας
πού πλαίνουν οἱ γυναῖκες. Στό ἑπάνω µέρος ἔχει µία σανίδα σχῆµα
µισοφέγγαρο, (κεφαλάρι) καί πιό κάτω µία ἄλλη µισοφέγγαρι βέργα (τσίτα)
γιά νά σκεπάζουν τό µωρό νά µήν τοῦ πέφτουν τά ροῦχα στά µούτρα, καί νά
ἀερίζεται τό µικρό.- Στό τέλος τῆς σαρµανίτσας κάτω στά πόδια ἀνοίγουν µίαν
ὁπήν γιά νά φεύγουν τά οὔρα.-

2) Τό παιδί τό κοιµίζουν κατά τάς πρῶτας ἡµέρας κάτω µαζί µέ τήν µητέρα
του ἀφοῦ τό δέσουν κοπανέλι.- Μένει κάτω 8 ἡµέρες καί µετά τό βάζουν στήν
σαρµανίτσα.Ὅταν πηγαίνουν στίς δουλειές τό παιδί τό κοιµίζουν στήν σαρµανίτσα. Στό
δρόµο τό µεταφέρουν φορτωµένο µέ τήν σαρµανίτσα. Τήν σαρµανίτσα δέν τήν
κινοῦν κενήν διότι ἀποθνήσκει τό µικρόν.-

Β) Ὁ ὔπνος τοῦ µικροῦ.Μόλις πλαγιάσουν τό µωρό εἰς τήν σαρµανίτσαν ἀρχίζουν καί τό τραγουδοῦν
γιά νά ἀποκοιµηθῇ.1) Νάνι, νάνι, νάνι του

2)Τάρνα - τάρνα του ἔλα ὕπνε στα

µατάκια του
κι’ ὄργανο στό γάµο του

σιµά στά τσινοράκια του, ἔλα ὕπνε ὕπνω-

καί στά ρεβωνίσια του.

σέτον καί ἐλαφρά ἀποκοιµησέτον.-

γ) Τό πρῶτο τόγισµα καί ὁ πρῶτος θηλασµός.-

1) ∆ίδουν εἰς τί νεογνόν τήν πρώτην ἡµέραν ὁλίγον ξύδι, τήν ἄλλην ἡµέραν
χαµόµιλο καί µετά τό βάζει ἡ µητέρα του νά θηλάση.-

2) Ἡ γυναίκα τήν ὀνοµάζουν πρωτάρα πού γιά πρώτη φορά θηλάζει τό
νεογέννητον. Οὐδεµίαν ἀµοιβήν ἔδιδον εἰς τήν παραµάνα.-

δ) Τό κατά τόν θηλασµόν. Ἄλλαι τροφαί τοῦ νηπίου.Ὅταν ἡ µητέρα τοῦ δέν ἔχει γάλα γιά νά τό θηλάσῃ τότε τοῦ δίδουν γάλα ἀπό
ξένη γυναίκα. Νερό δίδουν στό µωρό µετά ἀπό δύο µῆνες.-

ε) Τό πρῶτον λουτρόν τοῦ παιδιοῦ.Μόλις γεννηθῆ τό µωρό τό πλαίνουν µέ λάδι καί νερό.Οἱ µοῖρες ἔρχονται στίς τρεῖς ἡµέρες γιά νά µοιράνουν τό παιδί.-

ζ) Οἱ εὐχές καί ἄλλαι συνήθειαι.-

3) Ἡ ἴδια ἡ µητέρα πηγαίνει τό µωρό στήν ἐκκλησία γιά νά πάρη εὐχή στίς
σαράντα καί ὄχι ἄλλη φορά.-

η) Βασκανιά.∆ιά νά µήν βασκαθῆ τό παιδί τό κρύβει ἡ µητέρα νά µήν τό βλέπουν ὁ
κόσµος.- Φτιάχνουν καί φυλαχτό, δηλ. παίρνουν λιβάνι ἀπό ἐξαίρετο ἄρτο
Μ.Πέµπτης σκόρδο καί ἀλάτι καί τό βάζουν µέσα σέ µιά σακουλίτσα µικρή
καί τό κρεµοῦν στό µωρό.Ἐξορκισµοί: Φτοῦ ἁλάτι καί σκόρδο στά µάτια σου, κακό µάτι νά µέ ἰδῆ.

θ) Θεραπεία τῆς βασκανίας.Ὅταν τό παιδί ἔχει τά βλάφαρα (τσίνορα) κλεισµένα λέγουν ὅτι τό παιδί ἔχει
πάρει ἀπό µάτι καί τό ξορκοῦν παίρνουν δηλ. ἕνα πιάτο µέ νερό καί ρίχνουν 9
κάρβουνα ἀναµµένα, ἐάν τά κάρβουνα πᾶνε στόν πάτο λέγουν ὅτι τό παιδί εἶναι
πραγµατικά µατιασµένο. Μετά, µέ τό νερό ἀυτό ραντίζουν τό παιδί 40 φορές
καί τό πλαίνουν τρεῖς φορές ἀπό τό πρόσωπο πρός τό κεφάλι ἀνάποδα, τό δέ
ὑπόλοιπο νερό τό ρίχνουν σέ µιά γάτα.- Ἐάν ἡ γάτα τιναχτῆ λέγουν ὅτι τό
παιδί θά γυρέψη.-

ι) ∆αίµονες βλάπτοντες ἤ ἁρπάζοντες τά βρέφη.1) ∆ιά νά µή νυχτοπατηθῆ τό παιδί δέν ἀφήνουν µετά τήν δύσιν τοῦ ἡλίου τά
σπάργανα ἕξω, δέν µιλοῦν στό παιδί τή νυχταµοὔτα τό φιλοῦν.ια) Ὅταν γιά πρώτη φορά µιά γυναίκα ἐπισκεφθῆ µέ τό βρέφος συγγενήν ἤ
ξένην οἰκίαν ἁµέσως ρίχνουν στό κεφάλι τοῦ βρέφους ζάχαρι γιά νά ἀσπρίσῃ νά

γεράσῃ καί νά γίνῃ γλυκό σάν ζάχαρι, καί τῆς µάνας σιτάρι γιά νά µήν τῆς
φάγῃ τό γάλα. Στό µωρό χαρίζουν χρήµατα ἤ ἕνα κοτόπουλο.-

ιζ) Τά νύχια τοῦ µωροῦ.Μόλις τό µωρό χρονιάσει ἡ µητέρα του τοῦ κόβει τά νύχια καί τά πετάει ἔξω.-

ιη) Τά µαλλιά τοῦ µωροῦ.Ὅταν τό µωρό χρονιάσῃ ἡ µητέρα του τοῦ κόβει τά µαλλιά καί τά ρίχνει στή
φωτιά γιά νά καοῦν διότι ἔξω τά παίρνουν τά ξωτικά καί τό µωρό µετά
τρελλένεται.-

ιθ) ∆ιά τήν ὀδοντοφυϊαν εἰς οὐδεµίαν ἐνέργειαν προβαίνει.-

κ) Τό ἀπόκοµµα.Τό µερό τό ἀποκόβουν ὅτσν µεγαλώση, ἤ ὅταν ἡ γυναίκα εἶναι ἔγκυος, ἤ ὅταν
τό γάλα δέν εἶναι καλό καί βλάπτει τό παιδί. Γιά νά τό ἀποκόψουν γανώνουν
τήν ρόγα τοῦ στήθους, ρίχνουν πιπέρι κόκκινο, καί τό φοβερίζουν λέγοντας εἰς
αὐτό µή γιατί ἔρχεται ὁ µπάου.-

κβ) Τό περπάτηµα τοῦ µωροῦ.Μπουσουλάει, πάτα-πάτα κάµε δένδρα. Γιά νά βοηθήσουν τό παιδί νά
περπατήσῃ γρήγορα τό βάζουν στήν περπατοῦσα. αὐτή εἶναι κασόνι τετράγωνο
µέ 4 ρόδες τό βάζουν µέσα τό παιδί καί τό σπρώχνουν. Ἄλλος τρόπος τοῦ δίδουν
ἕνα µπαστούνι καί σηκώνεται ἤ µόνο του ἤ τό βάζουν κοντά στόν τοῖχο γιά νά
βαδίζῃ µόνο του ἤ τοῦ φωνάζουν ἀπό µακρυά π.χ. Τάκη ἔλα πάτα-πάτα.-

Ζ: Βάπτισις

α) Ὁνόµατα ἀβάπτιστων βρεφῶν.Μπούλης, Κουτσουβέλης.-

β) Βάπτισις νεκρῶν ἤ ἐτοιµοθάνατων βρεφῶν.-

1) Ραντίζουν τό ἑτοιµοθάνατο µέ νερό καί λάδι τρεῖς φορές καί τοῦ χαρίζουν τό
ὄνοµα ἤ γίνεται ἡ βάπτισις στόν ἀέρα ἀπό ὅποιονδήποτε τοῦ σπιτιοῦ δηλ.
βγάζουν τό µικρό ἔξω καί τό σηκώνουν τρεῖς φορές στόν ἀέρα καί τοῦ χαριζουν
τό ὄνοµα. Ἐάν τό µωρό ἐπιζήσῃ τό βαπτίζει κανινικῶς ὁ Ἱερέας.Τό νεκροβαφτισµένο τά θάπτουν µαζί µέ τούς ἄλλους ἐνῶ τό ἀβάπτιστον σέ
µιά γωνιά ξεχωριστά στό νεκροταφεῖο.-

γ) Ὁ ἀνάδοχος: νουνός, κουµπάρος.-

1) Νουνός γίνεται ἐκεῖνος πού στεφανώνει καί ἔχει τό δικαίωµα νά βαπτίσῃ
τρία παιδιά καί µετά ἐάν θελήσῃ τά ἄλλα δίδει σέ ἄλλους καί τά βαπτίζουν
ἀφοῦ τόν ρωτήσουν προηγουµένως.- Ἐάν ἕνας νουνός βαπτίση 40 παιδιά µετά
θάνατον δέν χρειάζεται νά τοῦ κάνουν σαρανταλείτουργο.-

δ) Γιά νά βαπτίσῃ ὁ νουνός ἕνα µωρό παίρνει µία πήχυ πανί καί µετά ἀφοῦ
µεγαλώσει 2-3 χρόνια κάνει τά φωτίκια δηλ. τήν Κυριακή τῶν Βαϊων ὁ νουνός
κάνει ἕνα κουστούµι ἀπό παπούτσια κάλτσες, ρούχα, καπέλλο καί ντεψί αὐτά
τά στέλλουν µέ ἕνα παιδί στόν ἀναδεχτό καί τό φωτίζει. Τό Μ. Σάββατο ὁ

ἀναδεχτός στέλλει στόν νουνό ἕνα ἀρνί, µπογάτσια, κρασί, καρύδια µέ ἄλλο
παιδί.-

ε) Βάπτισις.∆έν γίνεται διάκρισις ἡµέρας διά τήν βάπτισιν. Ὅταν τό µικρό εἶναι καλά
ἀργούνε καί τό βαπτίζουν µετά ἀπό 2-3 καί 10 µῆνες ὅταν ὅµως δέν εἶναι καλά
µετά ἀπό 8 ἡµέρες. Τά ροῦχα τοῦ µωροῦ ὅταν τά πλύνουν τό νερό τό χύνουν
στό ποτάµι ἤ λαγκάδια ἐάν ὑπάρχουν ἤ στήν ἐκκλησία ὅπου χύνουν τό νερό πού
εἶχε ἡ κολυµβήθρα.-

ζ) Ἡ ἀπό βαπτίσεως συγγένεια.Προνόµοια καί καθήκοντα τοῦ ἀναδόχου.-

1) Μετά ἀπό 8 ἡµέρες ἡ µητέρα πηγαίνει τό µικρό στήν ἐκκλησία καί ἐκεῖ τό
παίρνει ἡ σύζυγος τοῦ ἀναδόχου καί ὅταν τελειώσῃ ἡ ἐκκλησία τό πηγαίνει καί
τό µεταλαµβάνει.2) Τά Χριστούγεννα στέλνει κουλούρι µέ καρύδια καί τό Πάσχα κουλούρι µέ
κόκκινα αὐγά καί µιά λαµπάδα.-

Η: Ἀνατροφή

Χοροί καί παιγνίδια νηπίων.1) Τό παιδί µου τό µικρό ἔξω δέν τό βγάζω ἐγώ
µου τό βλέπει ἡ γειτονιά καί µοῦ στέλει προξενιά.-

2) Παπαµάκια παίξεται
Κι’ ὁ µπαµπᾶς του ἔρχεται
γιά νά φέρῃ κάτι τι
καραµέλες στό χαρτί
κι’ ὅσο νἄρθη ἡ µάνα του
νά µᾶς φέρῃ κάτι τι
λουκουµάδι στό χαρτί.-

δ) Ἀπαγορεύσεις πράξεων πρός ἀποτροπήν κακοῦ.-

1) Ἀπαγόρευαν τό παιδί νά µή σφυρίξῃ τήν νύκτα διότι µαζεύονται οἱ
σαϊταναραίοι (διαβόλοι) γύρω ἀπό τό σπίτι 2) Νά µήν γυρίζει τήν πυρουστιά
ἀνάποδα, διότι µουτζώνει τό θεό.- 3) Νά µήν πλέκουν κάθε Τρίτη καί
Παρασκευή βράδυ, διότι τήν µέν Τριτη πρός ἔνδειξιν πένθους τῆς σταυρώσεως
τοῦ Χριστοῦ.-

ε) ∆ιδασκαλία σεβασµοῦ πρός τούς Ἱερεῖς καί γέροντας.Νά φιλῇ τό χέρι, νά σηκώνεται ἀπό κάτω γιά νά καθίσουν αὐτοί, νά µήν
καπνίζουν µπροστά τους, νά µή κάθονται µαζί, στό καφενεῖο µόλις ἕµπαινε ὁ
Παππᾶς ἤ ἄλλος ἀνώτερος φεύγανε καί πηγαίνανε σέ ἄλλο.-

ζ) Ἐκφοβισµοί νηπίων.Ἔρχεται ὁ µουντζούρης κοιµήσου, µή φωνάζης ἔρχεται ὁ Γύφτος γιά νά σέ
σουφλίσῃ, µπάου-µπάου κοῦτα ἔλα φᾶτου.-

η) Τιµωρίαι παιδιῶν καί σχετικαί προλήψεις.∆έν χτυποῦν τά παιδιά µέ τήν σκούπα γιατί δέν κάνουν παιδιά, ἐνῶ γιά τίς
κοπέλλες ἐάν τίς χτυπίσουν µέ τή σκούπα κάνουν πολλά παιδιά, ἐπίσης
κοιτάζουν ἐπάνω στό κορκοκέφαλο (κεφάλι) ἐάν ἔχουν δύο στεφάνια (γύρους)
θά παντρευτοῦν δύο φορές.-

θ) Παιδική γλῶσσα.Μπαµπά, µαµά, τάτα, πάπα, (ψωµί) µίµη (πόνος) νελό (νερό) τσίτσα (θεία)
τσέλω (θέλω) κ.λ.π.

Θ: Σχολικά ἔθιµα

α) Σχολικά εἴδη:
Σήµερα τήν λένε σάκκα, ἄλλοτε τροβατσούλι, πλόκα, κεντοκόντυλο,
µολυβοκόντηλο.-

β) Παιχνίδια µαθητῶν.1) Τσοῦκες, βάζουν 4-5 πέτρες τήν µία ἐπάνω στήν ἄλλη καί ἀπό ἀπόστασι 45 χάπες (βήµατα) ρίχνανε µέ πλάκες πέτρινες καί ὅποιο παιδί ἔριχνε τίς
τσοῦκες κέρδιζε.2) Ἀρδαλίτσα, καθόντανε 3-6 παιδιά σκυµµένα καί ὁ ἄλλος τ' ἀπήδαε ὅλα,
µετά αὐτός καθότανε καί ἀπήδαε ὁ ἄλλος καί οὔτω κάθ’ ἑξῆς.3) Πρῶτος Λελιᾶς, δευτέρα τά κλαριά, τρίτη κιάγγυχτη δηλ. καθόντανε ἕνας
καί οἱ ἄλλοι ἐπήδαγαν µέχρις ὅτου χάσουν.-

ΙΑ: Παιδικαί ἐορταί

Ἀγυρµοί καί ἄλλαι πράξεις καί ἐνέγεραι τῶν παιδιῶν.α) Κατά διαφόρους ἐορτάς.1) Τοῦ Κουφού Λαζάρου µίαν ἑβδοµάδα γρηγορώτερα ἀπό τήν ἑορτήν τοῦ
Λαζάρου.
Τήν ἡµέρα αὐτή δέν ἐτραγουδοῦσαν στά σπίτια.2) Τοῦ Λαζάρου. ∆έν πηγαίναν τό Σάββατο ἀλλά τήν Παρασκευή ἀπό τό
πρωϊ µέχρι τά µεσάνυχτα.Τήν Παρασκευή τό πρωϊ γίνονται ὁµάδες 2-3-5 στολίζουν µέ ἄνθη τά καλάθια
βάζουν καί ἀπό ἕνα αὐγό στό κάθε καλάθι (γιά φώλιο) ἔχουν ράψει καί µία
σακκούλα ἀπό ὔφασµα καί τήν κρεµοῦν µπροστά καί τήν κρατεῖ ἕνας ἀπό τήν
ὁµάδα πού τήν ὁρίζουν γιά Ταµία.Παίρνουν καί ἀπό ἕνα σκόπι (µπαστούνι) γιά τά σκυλλιά.Σέ κάθε σπίτι πού περιφέρονται τραγουδοῦν διάφορα τραγούδια τοῦ Λαζάρου.Τό πρῶτο τραγούδι πού τραγουδοῦν τά παιδιά στά περισσότερα σπίτια εἶναι τοῦ
Χριστοῦ.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
ΠΑΙ∆ΙΑΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ

Γενικά

α) Ἐκλογή τάξεως.∆έν ὑπῆρχε σειρά παικτῶν, ὑπεύθυνος µόνον ἦτο ὁ ἀρχηγός (µάνα) ὁ ὁποίος καί
διήθηνε τό παιχνίδι. Ὁ ἀρχηγός ἐκλέγετο µέ διάφορους τρόπους λαχνίσµατος.1) Μέ τό κρύψιµο µικροῦ ἀντικειµένου στά χέρια, καί ὁ ἑνδιαφερόµενος γιά νά
εῦρῃ τό ἀντικείµενο δηλ. µικρή πέτρα, ἕνα µικρό ξυλαράκι κ.λ.π. τραβοῦσε µέ
τά δύο του χέρια ἀπό τά βλέφαρά του τρίχες καί ὅποιο χέρι εἶχε τήν τρίχα αὐτό
τό χέρι κτυποῦσε καί τοῦ ἄλλου.20 Με ρυθµικές ἀπαγγελίες στίχων.ὅποιο τό χει τό ..........
νά τό φάῃ κακό σκουλίκι
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
καί σέ ὅποιο χέρι τελείωνε τό δέκα (10) αὐτό κτυποῦσε.Ρυθµικέςἀπαγγελίες στίχων.
Ἕνα µα δύδα µα πέγκα λέγκα
σουϊδου µουϊδου τ’ ἄλλα δέπα
περιστέρια.......................
....................
δηλ. σέ ὅποιο χέρι τελειώνη ἡ λέξι πέφαλα αὐτό κτυποῦσε.Μέ τό ρήξιµο µικροῦ ἀντικειµένου.Ἕπαιρνε ἕνας ἀπό τούς παίκτες ἕνα ἀσηµένιο φρύγγο καί ἔλεγε τί θέλετε
κορώνα ἤ γράµµατα καί τό πετούσε στόν ἀέρα καί µετά κυτοῦσαν κάτω τί θά
ἦταν γυρισµένο πρός τά γράµµατα ἐκέρδιζε ἐκεῖνος πού εἶχε κάµη τήν ἐκλογή
γρηγορώτερα τῶν γραµµάτων, ἐάν κορώνα ὁ ἄλλος.Ἐπίσης ὑπάρχει καί ἄλλος τρόπος Ἥλιος ἤ βροχή δηλαδή ἔπαιρνε ἕνας µία
πέτρινη πλάκα καί ἀπό τήν µιά µεριά τήν σιάλιονε καί ρωτοῦσε τούς
ἐνδιαφερόµενους τί θέλετε ἥλιο ἤ βροχή καί τήν πετοῦσε στόν ἀέρα καί συνέχιζε
ἡ ἐργασία αὔτή ὅπως ἡ ἀνωτέρω Κορώνα ἤ γράµµατα.-

ΠΑΙ∆ΙΑΙ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Α: Μονήρεις ἀσχολίαι.(παιγνίδια πού παίζουν τά παιδιά κάτ’ ἄτοµον).-

Λάστιχο. Παίρνανε µία πήχυ λάστιχο καί τό ἔκοβαν σέ δύο ἵσια µέρη. Τίς δύο
ἄκρες τίς δένανε σέ µία διχάλα ξύλινη καί τίς ἄλλες δύο σέ ἕνα λουρί µικρό
πέτσινο. Τό λάστιχο τό θέλανε γιά νά σκοτώσουν πουλιά. Στό πετσί ἔβαζαν
µικρή πέτρα και µέ τό ἕνα χέρι κρατοῦσε τήν διχάλα καί µέ τό ἄλλο τό
πέτσινο λουρί µέ τήν πέτρα, καί τραβοῦσε τό πέτσινο λουρί µέ την πέτρα
δυνατά ὅσο δέν ἔπαιρνε ἄλλο τένρωµα τό λάστιχο καί µετά ἄφηνε ελεύθερη τήν
πέτρα καί ἔτσι κτυποῦσε τό πουλί ἤ κανέναν σκύλο ἤ κόττα κ.λ.π.

Βαρελάτο. Ἔκοβε παχύ ξύλο καί τό ἔφτιαχνε σἄν τό κεφαλαῖο γράµµα γάµα
(Γ), στό ἐπάνω µέρος ἔσκαπτε µέ τό σουγιά ἕνα µικρό αὐλάκι καί ἔβαζε
φυσίγγι ἀπό γκρά, µετά τό ἔδενε καλά καλά σέ δύο µεριές σέ σύρµα. Τό
φυσίγγι ἔκαµε µικρή τρύπα πρός τό κάτω µέρος τού πυθµένα. Ἐγέµιζε τό
φυσίγγι µέ µπαρούτι καλά καί στήν τρύπα ἕριχναν λίγο µπαρούτι (ἀγγιότι) καί
µέ τό ἕνα χέρι κρατοῦσε τό βαρελότο καί µέ τό ἄλλο ἔβαζε φωτιά µέ φιτύλι
καί ἔµοιαζε ἀκριβῶς σάν ὅπλο.-

Στουπέκα. Αὔτη γίνεται ἀπό ἕνα θαµνώδες δένδρον ὀνοµαζόµενον Στόκος.
Κόβουν ἕνα κοµµάτι ξύλο 0.10µ. καί µέ τό κλοστήρι (σίδερο καµµένο) τρυποῦν
τήν καρδιά δηλ. τό µέσον. Μετά κόβουν µία βέργα ἀπό ἅγρια ἐλιά 0,35µ. γιά
νά περνᾶ µέσα στή στουπέκα.-

Τό ἐπάνω µέρος τῆς βέργας τό κτυποῦν γιά νά βγάλῃ µαλλιά. Μετά ἀπό τό
ἕνα µέρος τῆς στουπέκας βάζουν κοπριά ἀπό γίδια καί βουλῶνουν καλά τήν
τρύπα ἀπό τό ἄλλο µέρος ρίχνουν σάλιο (φτύµα) καί συνέχεια βάζουν τήν
βέργα µέσα κκαί τήν βγάζουν µέχρι 4-5 φορές καί µετά µέ δύναµι σπρώχνουν
τήν βέργα καί σκάει ἡ στουπέκα λέγεται δέ καί σκάστρα.-

Β: Κοινοπραξίαι
(Παιγνίδια πού παίζονται ἀπό δύο ἤ περισσότερα ἄτοµα)

Παραδείγµατα τοιούτεν παιδιῶν:

Οἱ κουµπάρες: Ἔφτιαχναν µικρές κοῦκλες µέ πανιά (κουτσοῦνες) καί τό ἕνα
παιδί ἤ γιά παππᾶ γιά νά βαπτίσῃ τήν κουτσούνα. Γιά κολυµβήθρα ἔπαιρναν
ἕνα κακάβι (κατσαρόλα) καί τό γέµιζαν νερό καί ἔριχνε τήν κουτσούνα µέσα ὁ
παππᾶς καί ὁ νουνός ἔλεγε τό ὄνοµα καί ἀπο τότε φώναζε ὁ ἕνας τόν ἄλλο ἡ
µιά τῆς ἄλλης κουµπάρα.-

Κυκλικοί χοροί:

Πού θά πᾶς κυρά Μαρία: Τό παιγνίδι αὐτό παίζεταί πρό παντός ἀπό κοπέλλες,
ἀφοῦ συγκεντρωθοῦν σέ σχῆµα κύκλου 5-6 καί περισσότερες κοπέλλες,
µποροῦσε ὅµως νά εἶναι καί στά ἐνδιάµεσα παιδιά διότι καθώς λέγουν δέν
ὑπῆρχε καµία παρεξήγησις ἰδίως στά χωριά νά παίζουν µαζύ παιδιά καί
κορίτσια , ἐνῶ τώρα οἱ κοπέλλες στά χωριά δέν πηγαίνουν ἀλλοῦ ἐκτός ἀπό τήν
ἐκκλησία ἤ ὅταν γίνεται τό πανηγύρι τοῦ χωριοῦ, µία ἀπό τίς κοπέλλες µπαίνει
στό µέσον τοῦ κύκλου καί ἀρχίζουν ὅλα τά κορίτσια τού κύκλου νά λένε
Ποῦ θά πᾶη κυρά Μαρία δέν περνᾶς, δέν περνᾶς (δίς)
θά ὑπάγω εἰς τούς κήπους δέν περνῶ, δέν περνῶ -//Τί θά κάµης εἰς τούς κήπους δέν περνᾶς, δέν περνᾶς -//Νά µαζέψῳ λουλουδάκια δέν περνῶ, δέν περνῶ -//Τί τά θέλεις τά λουλούδια δέν περνᾶς, δέν περνᾶς -//Νά τά δώσω τῆς καλῆς µου δέν περνῶ, δέν περνῶ -//Καί ποιά εἶναι η. καλή σου δέν περνᾶς, δέν περνᾶς -//-

Ἡ καλή µου εἶναι (λέγει τό ὄνοµα) δέν περνῶ, δέν περνῶ -//Μόλις ἡ κοπέλλα τοῦ κέντου πῇ τό ὄνοµα ἀµέσως ἡ ἄλλη σηκώνεται καί
πηγαίνει στή µέση ἐνῶ ἡ ἄλλη κάθεται καί ἀρχίζουν πάλιν νά τραγουδοῦν τό
ποῦ θά πᾶς κυρά Μαρία κ.λ.π. µέχρις ὅτου τελειώσουν ὅλα τά παιδιά τοῦ
κύκλου.-

∆ιαλογικαί παιδίαι µέ δύο κύκλους ἤ στοίχους παικτῶν κινουµένων ἐν ρυθµῷ.1) Ἡ µέλισσα: ∆ύο παιδιά κάνουν τούς ἀρχηγούς καί ὁ µέν ἔνας ἔχει ἐκλέψει
ἕνα γλυκό π.χ. κεράσι, κυδώνι κ.λ.π. ὁ δέ ἄλλος ἄλλο γλυκό ἤ ὅτι δήποτε ἄλλο
φροῦτο καί πιάνονται µέ τά χέρια τεντωµένα, ἐνω¨ ἄλλο ἕνα παιδί κάνει τήν
µάνα καί µαζεύει πίσω της 7-10 παιδιά τό ἕνα πίσω ἀπ’ τό ἄλλο καί
ἀρχίζουν.Περνάει περνάει ἡ µέλισσα µά τά µελισσόπουλα
καί µέ τά παιδόπουλα τρία λα λα λα λα
καί περνοῦν ἀπό κάτω ἀπό τά χέρια τῶν δύο ἀρχηγῶν καί τό τελευταίο παιδί
πού τό ἔχει µάνα τό κρατούν καί τοῦ λέγουν κρυφά, τί θέλεις π.χ. µέλι ἤ γλυκό
κεράσι καί τό παιδί λέγει ὅτι τοῦ ἀρέσει, καί µετά πηγαίνει πίσω ἀπό τόν
ἀρχηγό πού εἶπε τό γλυκό του. Ἔτσι γίνεται µέχρις ὅτου τελειώσουν ὅλοι, καί
ἀφοῦ πλέον τελειώσουν ὅλοι καί χωρισθοῦν σέ δύο ὁµάδες τότε δίδουν τά χέρια
οἱ δύο ἀρχηγοί καί προσπαθοῦν
ποιά ὁµάδα θά πάρῃ τήν ἄλλη καί ἡ νικήτρια ἀνεβαίνει καβάλα στήν ἄλλη καί
οὔτω τελειώνει τό παιγνίδι.∆ιάλογοι ἁπλοί καί κλιµακωτοί.-

1) Σ’ ἀγαπῶ, σ’ ἀγαπῶ: Τό παιγνίδι αὐτό παίζεται ἀπό δύο καί περισσότερα
παιδιά πάλιν σέ σχῆµα κύκλου. Βγαίνει µία κοπέλλα ἤ παιδί στή µέση καί
λέγει σέ ἔναν ἡ µία
Σ' ἀγαπῶ σ’ ἀγαπῶ
Ποῦ µέ βάνεις

ἄλλο π.χ.

Σ' ἀγαπῶ σ’ ἀγαπῶ
Ποῦ µέ βάνεις

Ψηλά σ’ ἕνα σεντόνι

Ψηλά σ’ ἕνα ντουλάπι

Κι’ ἄν πέσω

Κι’ ἄν πέσω

Νά φᾶς τόν κωτσιρώνη

Νά φᾶς ἕνα ντιγάνι γάτες

Καί ἕτσι ἀφοῦ ποῦν ὅλοι τελειώνει καί τό παιγνίδι

2) Ἡ δραµπάλα: Αὔτή κατασκευάζεται ὡς ἐξῆς: Θέτοµε ἐντός τῆς γῆς ἕναν
πάσαλο χονδρό καί ἐπάνω τοποθετοῦµε ἕνα ὁριζόντιο ξύλο µάκρος 3-4 µέτρα,
στό κέντρο δέ τοῦ ξύλου γίνεται µιά τρύπα διά νά χωρεύη τόν πάσαλο, χωρίς
ὅµως νά τρυπήσῃ καί τό ἐπάνω µέρος τοῦ ὁριζόντιου ξύλου. Ἀνάµεσα πασάλου
καί ὀπῆς (τρύπας) τοποθετοῦν κάρβουνα γιά νά κριτσανίση (τρίξη) ἡ
δραµπάλα. Στά δύο ἄκρα τοῦ ὁριζοντίου ξύλου κάθονται τά παιδιά καί φέρουν
γύρω γύρω καί ἀρχίζουν τό τραγούδι.
Τράµπα τραµπαλίζοµαι
πέφτω καί τσακίζοµαι
καί τσακῶ τό γόνα µου
πάει ἡ βάβο γιά νά φέρῃ
τό µπατᾶ τό κουτσοχέρι
πέντε τελάρα στό χέρι
κι’ ἄλλα πέντε στή σακκούλα
νά τά πάρ’ κυρά Γιαννούλα.-

3) ∆ραµπάλα µέ τίς πλάτες (ἰδά καράβια)
Τό παιγνίδι αὐτό παίζεται µέ δύο παιδιά τά ὁποία στέκουν ράχη µέ ράχη,
ὑψώνουν τά χέρια τους κατακορύφως καί τά συµπλέκουν. Ὕστερα κινεῖ πότεὁ
ἕνας πότε ὁ ἅλλος τόν κορµώ του πρός τα ἐµπρός καί πρός τά ὀπίσω, καί
φορτώνει διαδοχικῶς ὁ ἕνας τόν ἄλλον στήν πλάτη του.-Ὁ κάτω λέγει στόν ἀπάνω:
-Τί κοιτᾶς
-Τόν οὐρανό

-τί πατᾶς
-τή γῆ
-πόσα ἄστρα ἔχει ὁ οὐρανός
-πέντε καί να
-γύρισενα πάρε µε καί µένα
Ὁ ἀπάνω τώρα γυρίζει καί παίρναι τόν ἄλλον καί ἀρχίζουν πάλιν τόν ἴδιο
διάλογο κ.λ.π.

Γ: Ἀνταγωνισµοί
1) Ἀθλητικά ἀγωνίσµατα: Τίς τρεῖς (τριπλοῦν) Ἐλάµβανον µέρος ὅσα παιδιά
θέλανε. Προτοῦ πηδήσουν τοποθετοῦσαν ἕνα σηµάδι γιά νά ἀρχίσουν νά
πηδοῦνε, καί διά νά µή πατᾶνε οὔτε µπρός οὔτε πίσω. Πηδοῦσαν µέ τό ἕνα
πόδι κουτσό µετά µέ τό ἄλλο πόδι καί τό τρίτο πηδοῦσαν ἐκεῖ πού πατοῦσε ἡ
φτέρνα σηµειώνανε. Ἡ ἐργασία αὐτή διαρκοῦσε µέχρις ὅτου τελειώσουν ὅλα τά
παιδιά καί τέλος ἔβγαινε ὁ νικητής.-

2) ∆ιά τόν ἔλεγχον τῆς δεξιότητος:

1) Τά πεντόβολα: Τό παιγνίδι αὐτό παίζεται µέ δύο παιδιά. Παίρνουν πέντε
ὁλοστρόγγυλα πετραδάκια τά πεντόβολα καί ρίχνουν λαχνό ποιός θά παίξῃ
πρῶτος. Ὁ πρῶτος πού θά πάρῃ τά πεντόβολα θά ἀρχίσῃ ὠς ἐξῆς. Παίρνει τά
πέντε πεντόβολα στό δεξί του χέρι καί ρίχνει τό ἕνα πρός τά ἐπάνω καί τά

τέσσερα κάτω χωρίς ὅµως νά ἀγγίξῃ τό ἕνα µέ τό ἄλλο διότι χάνει τό παιγνίδι.
Μετά παίρνει ἕνα ἕνα χαλίκι µέ τή σειρά καί ἀφοῦ πάρῃ καί τά τέσσερα ρίχνει
πάλιν τό ἕνα ἐπάνω καί τά ἄλλα τέσσερα κάτω τά παίρνει ὄµως δύο-δύο ἀπό
κάτω.-

Μετά ρίχνει ἐπάνω τό ἕνα τά τέσσερα πάλιν κάτω καί τά παίρνει τή µιά φορά
τρία καί τήν ἄλλη τό ἕνα. Ρίχνει πάλιν τό ἕνα ἐπάνω καί τά τέσσερα κάτω
τώρα ὅµως τά παίρνει καί τά τέσσερα µιά φορά.-

Καί τέλος σχηµατίζει µέ τό ἀριστερό δάκτυλο µία καµπύλη καί ἀφοῦ ρίξῃ πάλι
τό ἕνα ἐπάνω καί τά τέσσερα κάτω τά παιρνάει ἕνα-ἕνα ὅλο κάτω ἀπό τήν
καµάρα καί ἀφοῦ τελειώσει τό παιγνίδι χωρίς νά χάσῃ λέγουν βάζει τοῦ
συντρόφου µία µπίνα.- Ἐάν χάσῃ ὁ πρῶτος ἀρχίζει ὁ δεύτερος κ.ο.κ.

2) Καλόγερος: Φτιάχνουν τέσσερα τετράγωνα συνέχεια, πρώτο, δεύτερο, τρίτο,
τέταρτο. Ρίχνει ὁ πρῶτος παίκτης στό πρῶτο τετράγωνο τήν βγάζει ἔξω τήν
πλάκα, στό δεύτερο µετά στό τρίτο καί τέλος στό τέταρτο. Μετά παίζουν τό
συρτό πατῶ δηλ. ρίχνουν τήν πλάκα στό πρῶτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο
πατῶντας κάθε τετράγωνο. Ἔπειτα παίζουν τό συρτό κουτσό δέν σταµατοῦν

καθόκου στά τετράγωνα παρά µόνον κουτσῶντας παιρνοῦν τήν πλάκα καί ἀπό
τά τέσσερα τετράγωνα, καί ἐάν χάσῃ ἀρχίζει ὁ ἄλλος κ.ο.κ.-

3) Τό λουρί: Τά παιδιά πού θά παίζουν τό παιγνίδι αὐτό σχηµατίζουν δύο
ὁµόκεντρους κύκλους µέ µέτωπον πρός τό κέντρον τοῦ κύκλου. Ὁ ἐπικεφαλής
τοῦ παιγνιδιοῦ παίρνει ἕνα µαντήλι, στό ἄκρο τοῦ ὀποίου κάνει ἕναν κόµπο, καί
περιτρέχοντας τόν ἐξωτερικόν κύκλο, δένει κρυφά τό µαντήκι σ’ ἕνα ἀπό τούς
παίκτες τοῦ ἀξωτερικοῦ κύκλου, πού εὐρίσκεται µπροστά του καί ὁ ὀποῖος, γιά
νά ἀποφεύγῃ τά κτυπήµατα, τρέχει κάνοντας διαφόρους ἐλιγµούς ἀνάµεσα ἀπό
τοῦς ἄλλους στίχους τῶν δύο κύκλων. Ἐκεῖνος πού κρατεῖ τό µαντήλι, µπορεί
κατά τήν διάρκεια τοῦ κυνηςιοῦ νά τό δόσῃ σέ ἄλλο παίκτη, ὁ ὀποίος πρέπει νά
ἀρχίσῃ νά καταδιῶκῃ τόν παίκτη, πού εὐρίσκεται µπροστά του, καί οὔτω
καθεξῆς.-

4) Τό δακτυλίδι: Τά παιδιά σχηµατίζουν κύκλο µέ µέτωπο πρός τό κέντρο,
ἐκτός ἐνός, ὁ ὁποῖος παραµένει στό κέντρο τοῦ κύκλου. Περνοῦµε ἕνα δακτυλίδι
σἔνα σπάγγο πού ἔχει µῆκος ὅσο καί ἡ περιφέρεια τοῦ κύκλου. Τό σπάγγο αὐτό
τόν κρατοῦνε τά παιδιά µέ τά χέρια τους. Ὅταν δοθῇ τό σύνθηµα τά παιδιά
κινοῦν τό δακτυλίδι δεξιά ἤ ἀριστερά µέ προσοχή, χωρίς νά γίνουν ἀντιληπτοί,
καί τό σκεπάζουν µέ τά χέρια τους, καί ἔτσι τό δακτυλίδι ἀπό χέρι σέ χέρι
κάνει τό γύρω τοῦ κύκλου.-

Συγχρόνως τά παιδιά λένε τό εςῆς τραγουδάκι.Νά το νά το δακτυλίδι,
Σκάσε, σκάσε δέ θά τό βρῆς,
∆έν θά τό βρῇς, δέ θά τό βρῇς
τό δακτυλίδι πού ζητεῖς.Ἄµα τό παιδί του κέντρου πιάσῃ τό δακτυλίδι στά χέρια ἐνός ἄλλου, παίρνει τή
θέσι του, καί τό παιγνίδι ἐπαναλαµβάνεται.-

3) Ἀνταγωνισµοί εἰς ἐνεργείας διανοητικός.-

1) Ἡ τρίτσα: Τά παιδιά πού θά παίξουν τό παιγνίδι αὐτό σχηµατίζουν ἐπάνω
σέ µιά πλάκα πέτρινη ἕνα τετράγωνο µέ δύο διαγωνίους.
Τό κάθε παιδί παίρνει ἀπό τρία χαλίκια διαφορετικά ἀπό τ’ ἄλλα παιδιά νά
µήν πάθουν σύγχησι. Ἀρχίζει ὁ ἕνας καί βάζει ἕνα χαλίκι µετά ὁ ἄλλος κ.ο.κ.
µέχρις ὅτου βάλουν καί οἱ δύο τά ἔξη χαλίκια.

Ἀρχίζει ὁ πρῶτος καί ἀλλάζει χαλίκι προσπαθῶντας νά σχηµατίση τρίτσα
ἐπίσης καί ὁ ἄλλος καί ὅποιος ἀπό τούς δύο σχηµατίσῃ τρίτσα ὁ ἄλλος χάνει τό
παιγνίδι, καί ἐν συνεχεία ἐπαναλαµβάνεται τό παιγνίδι.-

2) Ἡ κολοκυθιά: Τα παιδιά πού θά παίξουν τήν κολοκυθιά σχηµατίζουν ἕναν
κύκλο µέ µέτωπο πρός τό κέντρον καί κάθονται ἕνας ἀπ’ αὐτούς κάνει τόν
ἀρχηγό, καί τούς βάζει νά ἀριθµήσουν 1,2,3.4 κ.λ.π. µέχρις ὅτου τελειώσουν
ὅλα τά παιδιά πού εἶναι στόν κύκλο.

Μετά ἀρχίζει:
Ἔχω µιά κολοκυθιά τήν ποτίζω τήν σκαλίζω:
καί µοῦ κάνει 6 κολοκύθια
Τό παιδί πού ἀκούει τόν ἀριθµό 6 τοῦ λέγει
Γιατί νά κάµη ἔξη
τοῦ ἀπαντά ὁ ἄλλος
πόσα θέλεις νά κάµῃ
Λέγει ὁ ἀριθµός ἔξη:
Νά κάµη, νά κάµη 10
Τό παιδί πού ἀκούει τόν ἀριθµό δέκα (10) τοῦ λέγει
Γιατί νά κάµη δέκα.

Καί οὔτω ἐπαναλαµβάνεται τό παιγνίδι. Ἐάν ὅµως κανείς δέν ἀπαντήσῃ
ἀµέσως εἴτε διότι δέν ἤκουσε τόν ἀριθµό του εἴτε διότι δέν πρόσεχε τιµωρεῖται
σάν ἡ γάτα, κόκορας, σκύλος κ.λ.π.

11) Ἀνταγωνισµός ὁµάδος πρός ἄτοµον κ.λ.π.

1) Τό κρυφό: Ἔνας µαθητής στέκει µέ τά µάτια κλειστά µπροστά σ’ ἔνα
τοῖχο, ἤ δένδρο κ.λ.π. ἐνῶ οἱ ἄλλοι κρύβονται ὅπου νιµίσουν καλύτερα. Ἀφοῦ
κρυφτοῦν ὅλοι ἔνας φωνάζει: “ἔτοιµοι" καί τό παιδί ἀνοίγει τά µάτια του καί
προσπαθεῖ νά τοῦς εὔρη. Μόλις δῇ κανέναν τόν φωνάζει µέ τόνοµά του καί
τρέχει νά τόν πιάση.Αὐτός δέ προσπαθεῖ ξεφεύγοντας νά φτύσῃ τό µέρος στό ὁποῖο εἶχε
προηγουµένως µείνει µέ τά µάτια κλειστά τό παιδί. Ἅν τό κατορθῶσῃ
σώζεται, εἰδ’ ἄλλως θά ἀναλάβῃ στό ἄλλο παιγνίδι νά βρῇ αὐτός τούς
κρυµµένους.-

2) Ἡ φωτιά: Τά παιδιά σχηµατίζουν ἔναν κύκλο καί κρατούµενοι ἀπό τά χέρια
ἀρχίζουν νά γυρίζουν δεξιά καί συγχρόνως τραγουδοῦν ὅλοι µαζί “πίτουρα ἔνα,
πίτουρα δύο, πίτουρα τρία...” µέχρι τό δέκα.-

Μόλις εἰποῦν πίτουρα δέκα διαλύεται ἀµέσως ὁ κύκλος καί ὅλοι τρέχουν νά
πιάσουν κρυψώνα (καταφύγιο). Ἐπειδή τά καταφύγια δέν εἶναι τόσα ὅσα οἱ
παῖκτες, ἀλλά κατά ἕνα ὁλιγώτερο, ἕνα παιδί θά µείνῃ ἔξω.
Αὐτός πού ἔµεινε ἔξω χωρίς καταφύγιο πηγαίνει σἔνα παιδί µέ σηκωµένο τό
ἕνα δάκτυλο ἀπό τό χέρι καί τοῦ λέγει “ ἄναψε µου τό κεράκι ” ἐκεῖνος τοῦ
ἀπαντάει “ στήν παρακάτω γειτονιά ”. Κατά τή στιγµή κατά τήν ὁποίαν τό
παιδί πού δέν ἔχει καταφύγιο, πηγαίνει σ’ ἄλλο παιδί γιά νά τοῦ ἀνάψῃ τό
κεράκι, ὑποχρεοῦνται ὅλα τά παιδιά πού ἔχουν καταφύγιο, νά ἀλλάξουν
ταυτοχρόνως τίς θέσεις των.-

Ἔτσι ἐκεῖνος εὐρίσκει τήν εὐκαιρία νά πιάσῃ καί αὐτός ἕνα καταφύγιο. Ἐάν τό
κατορθώσῃ ἐπαναλαµβάνεται τό παιγνίδι µέ τό παιδί πού θά µείνῃ χωρίς
καταφύγιο, ἄλλιως συνεχίζεται µέ τό ἵδιο.-

3) .......... Ἕνα παιδί κάθεται σταυροπόδι καί κρατεῖ µέ τά δυό του χέρια ἕνα
σχοινί µήκους 2-3 µέτρων. Τό ἄλλο ἄκρο τοῦ σχοινιοῦ τό κρατεῖ ἄλλο παιδί ὁ
µάγειρας ὁ ὁποῖος τρέχει γύρω ἀπό τήν τέντζερι (χύτρα).
Οἱ ἄλλοι παῖκτες, σκορπισµένοι, προσπαθοῦν νά κτυπίσουν µέ τήν παλάµη των
τή πλάτη τοῦ παίκτου πού κάνει τήν χύτρα, φωνάζοντας ψήθηκε. Ὁ µάγειρας
προσπαθεῖ µέ τό χέρι του ἤ καί µέ τό πόδι του, νά κτυπήσῃ κάποιον ἀπό
αὐτούς. Ἐκεῖνος πού θά κτυπηθῆ ἀπό τόν µάγειρα γίνεται χύτρα, ἡ δέ χύτρα

γίνεται µάγειρας. Ἄν κατά τήν διάρκεια τοῦ παιγνιδιοῦ ξεφύγει τό σχοινί ἀπό
τά χέρια καί τήν χτυποῦν µέ τά χέρια στήν πλάτη ἐλαφρά. Στή περίπτωσι
αὐτή ἡ χύτρα γίνεται µάγειρας καί ὁ µάγειρας χύτρα.-

4) Ἡ γουρούνα: Τά παιδιά πού θά παίξουν τό παιγνίδι αὐτό φτιάχνουν 4 τρύπες
σέ σχῆµα κύκλου καί ἄλλη µία τρύπα στό κέντρο τοῦ κύκλου καί τά ἄλλα
τέσσερα παιδιά τίς τέσσερις ἄλλες τρύπες. Ὅλα τά παιδιά ἔχουν καί ἀπό ἕνα
ξύλινο σκόπι (ραβδί) πού τό ἔχουν τό ἕνα ἅκρον στήν τρύπα καί τό ἄλλο τό
κρατοῦν. Ἡ γουρούνα ὅµως ἔχει ἐπί πλέον καί ἕνα κουτί ἄδειο ἀπό τενεκέ. Τά
ἐξωτερικά παιδιά προσπαθοῦν νά κτυπήσουν τό κουτί καί νά τό βγάλουν ἕξω
ἀπό τόν κύκλο, τήν στιγµή αὐτή ἡ γουρούνα προσπαθῇ νά πιάσῃ µία ἀπό τίς
τέσσερις τρύπες γιά νά ἐλευθερωθῇ καί νά ἀναλάβῇ γουρούνα ἑκεῖνος πού
κατεῖχε τήν τρύπα καί τήν ἕπιασε ἡ γουρούνα. Ἐάν ὅµως δέν τό κατορθώσῃ
πηγαίνει νά πάρῃ τό κουτί καί νά ἀρχίσῃ πάλιν τό παιγνίδι.-

β) Ἀνταγωνισµός ὀµάδος πρός ὀµάδα ἤ ἄτοµον µέ κοινόν ὁµαδικον συµφέρον.-

1) Σκλαβάκια: Χωρίζονται οἱ παίκται σέ δύο ὀµάδες καί ἀρχίζουν τό µέρος πού
θά παίρνουν φωτιά. Κατόπιν µετροῦν 10 βήµατα ἐκατέρωθεν καί βάζουν ἕνα
σηµάδι γιά τό σκλάβο. Ἄρχίζει τό παιγνίδι βγαίνοντας ἕνα ἕνα παιδί ἀπό τήν
µία καί ἀπό τήν ἄλλη ὁµάδα. Ἐάν ἐκεῖνο τό παιδί πού βγῆκε πρῶτος ἀπό τήν
ὁµάδα πιάση ἤ κτυπήση τόν ἄλλον πού βγῆκε δεύτερος τόν παίρνει σκλάβο.
Καί ἐάν µία ὁµάδα πιάση σκλάβο ὅλη τήν ἄλλη βγαίνει νικήτρια καί ἔχει µιά
µπίνω.-

2) Ἡ σκλάβα: Χωρίζονται τά παιδιά σέ δύο ὁµάδες. Στό γήπεδο πού θά
παίξουν βάζουν σηµάδια καί µέσα στά σηµάδια αὐτά θά παίξουν.Ρίχνουν κλῆρο ποιός θά πάρῃ τήν φώλα ἡ ὁποία µοιάζει σἄν ἕνα µικρό ταπί καί
εἶναι φτιαγµένη ἀπό πάνινα κουρέλια.-

Ἡ ὁµάδα πού θά πάρῃ τήν φώλα πηγαίνει νά κρύψῃ καί τήν φώλα τήν παίρνει
ὁ ἕνας ἀπό τήν ὁµάδα χωρίς ὅµως νά ξέρῃ ἡ ἄλλη ὁµάδα ποιό παιδί τήν ἔχει.
Ὅλη ἡ ὁµάδα µέ τήν φώλα πιάνει καί τά τέσσερα σηµάδια καί φωνάζουν
“µέσα” καί ἡ ἄλλη ὁµάδα εὐρίσκεται µέσα ἀπό τά τέσσερα σηµάδια καί τό
κάθε παιδί προφυλάγετε µήν τόν κτυπήση ἡ φώλα. Μόλις κτυπήση ἡ φώλα τό

παιδί ὅλα τά παιδιά πού εἶχαν τήν φώλα φεύγουν διά νά µήν τούς κτυπήση µέ
τήν φόλα ἐκεῖνος πού χτυπήθηκε. Ἐάν κτυπήση κανένα παιδί αὐτό δέν παίζει
δηλ. ἀκυρώνεται. Καί ἀρχίζει πάλι τό παιγνίδι µέ τήν λέξι “µέσα” ἐάν δέν
κτυπήση τήν παίρνει ἄλλος µέχρις ὅτου τελειώσουν ὅλα τά παιδιά τῆς
ὁµάδος.Ἐάν φᾶνε (κτυπήσουν) ὅλα τά παιδιά τότε ξαναπηγαίνουν καί τήν
κρύβουν τήν φόλα, ἐάν ὅµως δέν τούς φᾶνε τότε πηγαίνει ἡ ἄλλη ὁµάδα καί
κρύβουν κ.ο.κ.-

3) Οἱ κλέφτες: Οἱ παῖκτες διαιροῦνται σέ κλέφτες καί σέ στρατιῶτες.Ἡ ἀναλογία πρέπει νά εἶναι δέκα κλέφτες µέ πενήντα στρατιῶτες. Ὡς κλέφτες
χρησιµοποιοῦνται τά γερά παιδιά. Οἱ στρατιῶτες ἔχουν ἕναν στρατηγό πού τούς
διευθύνει καί οἱ κλέφτες ἔχουν ἕναν καπετάνιο. Στούς κλέφτες δίνουν πέντε
λεπτά καιρό νά ξεκινήσουν ἀπό τόν τόπο τοῦ παιγνιδιοῦ καί νά ζητήσουν νά
κρυφτοῦν. Μετά τά πέντε αὐτά λεπτά ὁ στρατηγός δίνει τή διαταγή νά ἀρχίση
ἡ καταδίωξη. Ὁ σκοπός τοῦ παιγνιδιοῦ εἶναι νά δώσωµε εὐκαιρία στούς κλέφτες
νά κρυφτούν καί στούς στρατιῶτες νά τούς εὔρουν. Οἱ κλέφτες ἅµα
ἀνακαλυφθοῦν δέν παραδίδονται ἀλλά φέρουν ἀντίστασι. Ἡ ἀντίστασις µπορεῖ
νά ἐξακολουθήσῃ µέχρις ὅτου φέρουν τόν κλέφτη στή φυλακή, στόν τόπο
δηλαδή, ἀπό τό ὁποῖον ἐξεκίνησαν. Ἄν ἡ ἀντίστασις εἶναι µεγάλη, θά
χρησιµοποιηθοῦν πολλοί στρατιῶτες. Οἱ κλέφτες µποροῦν νά κρυφτοῦν πίσω
ἀπό τά δένδρα ἤ ν’ ἀνέβουν πάνω σ’ αὐτά. Ἅµα φέρουν ἕναν κλέφτη στή
φυλακή, ὁρίζουν ἕνα στρατιώτη νά τόν φυλάξῃ. Οἱ στρατιῶτες στήν

προσπάθειά τους νά ἀνακαλύψουν τούς κλέφτες καταφεύγουν σέ διάφορα
σχέδια. Σχηµατίζουν ἕναν κύκλο, κατόπιν µικραίνουν τόν κύκλο σιγά-σιγά, ἕως
ὅτου κλείσουν τούς κλέφτες καί τούς συλλάβουν. Οἱ στρατιῶτες ἐπίσης
καταφεύγουν σέ διάφορα σχέδια γιά νά καλοῦν σέ βοήθεια ἄλλους συναδέλφους
των.Τό παιγνίδι τελειώνει ὅταν οἱ κλέφτες συλληφθοῦν.-

4) Ο πόλεµος: (µέ τή φόλα) Τό µέρος πού θά παίξουν πρέπει νά ἔχῃ σχῆµα
στενόµακρον (ορθογώνιον παραλληλόγραµµον) εἶναι δέ χωρισµένο σέ δύο ἴσα
µέρη µέ µιά εὐθεῖα.-

Τά παιδιά χωρίζονται σέ δύο ὁµάδες Α: καί Β: καί κάθε µία πιάνει τή θέσι
της στό γήπεδο. Ἕνα παιδί τῆς Α: τοποθετεῖται πίσω ἀπό τό µέρος τῆς Β: καί
ἕνας τῆς Β: πίσω ἀπό τό µέρος τῆς Α: Μέ κλῆρο καθορίζεται ποιός ἀπό τούς
στρατιῶτες του εὐρίσκεται ἔξω ἀπό τό γήπεδο θά ἀρχίσῃ τό παιγνίδι. Ἐκεῖνος
πού πετῶ τήν φόλα προσπαθεῖ νά κτυπήσῃ τούς ἀντιπάλους του στά πόδια,
αὐτοί δέ προφυλάσσονται ἀπό τά κτυπήµατα τρέχοντας ἤ πηδώντας ἤ καί
πιάνοντας µέ τά χέρια τήν φόλα. Κάθε παίκτης πού θά κτυπηθῇ ἀπό τήν φόλα
στά πόδια βγαίνει ἔξω ἀπό τό γήπεδο καί στέκεται κοντά στόν συνάδελφό του
πού εἶναι πίσω ἀπό τήν ἀντίπαλο ὀµάδα.

Οἱ παῖκτες τῆς µιᾶς ὁµάδας προσπαθοῦν νά κτυπήσουν τούς παῖκτες τῆς
ἀντιπάλου ὁµάδας. Κάθε φορά πού ἡ µπάλα βγαίνει ἀπό τό γήπεδο, τήν
παίρνουν ἐκεῖνοι πού εὐρίσκονται ἔξω καί προσπαθοῦν νά χτυπήσουν ἕναν ἀπό
τούς ἀντιπάλους τους ἤ νά τήν στείλουν στούς δικούς τους. Ἡ ὁµάς πού θά
κατορθώσςͺ νά βγάλῃ ἔξω τούς ἀντιπάλους κερδίζει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ

Α: Προξενειά

1) Τό ἔργον τοῦ προξενητοῦ τό ἀναλαµβάνει ἕνας συγγενής τοῦ γαµβροῦ.
∆έν προξενῆται ἤ προξενῆτριαι ἐξ ἐπαγγέλµατος.

Α) Συνενοήσεις διά τήν προῖκα
Ἡ συνενόησις διά τήν προῖκα γίνεται κατά τήν ὥρα τοῦ ἀρραβῶνος δηλ.
γίνεται συγκέντρωσις ὅλων τῶν συγγενῶν γαµβροῦ καί νύµφης καί πρῶτα
συζητοῦν γιά τήν προῖκα καί µετά γίνεται ὁ ἀρραβών. Τό τελικόν
προικοσύµφωνον συντάσσεται κατά τήν ὥρα τοῦ ἀρραβῶνος, συγγενεῖς καί
παππᾶς.-

Β) Τά τελειώµατα
Ἡ πίστωσις τῆς συµφωνίας γίνεται διά τῆς ἀλλαγής δακτυλιδίωνἐκ µέρους τοῦ
Ἱερέως ὡς ἐξῆς: Φτιάχνει µιά λειτουργιά ἡ νύµφη καί τήν δίδουν τοῦ Ἱερέως,
καί αὐτός µετά τό πέρας τῶν συνενοήσεων σταυρώνει τήν λειτουργιά µέ τά
δακτυλίδια καί δίδει τό µέν δακτυλίδι τοῦ γαµβροῦ τής νύµφης, τό δέ δακτυλίδι
τῆς νύµφης τοῦ γαµβροῦ, καί µετά φιλιοῦνται οἱ δύο πατεράδες καί φωνάζονται
πλέον συµπεθέροι καί τέλος δίδει ὁ προξενητής τό προικοσύµφωνον στόν πατέρα
τοῦ γαµβροῦ. Αὐτό γίνεται ἐντός τῆς Ἐκκλησίας.-

7) Ἀµοιβαί δίδονται εἰς τόν προξενήτην ἤ προξενήτριαν ἕνα ζευγάρι τσουρέπια
µάλλινα ἤ ἕνα κοντό (πουκάµισο).-

Β: Ἀρραβών
α) Ὁνοµασία τοῦ Ἀρραβῶνος: λέξεις καί ἐκφράσεις σχετικαί µέ αὐτόν π.χ.
ἀρραβωνήσια, αρραβωνιάστικαν.Ἡ κοινή ὀνοµασία τοῦ δακτυλιδίου ἀρραβῶνος λέγεται δαχτυλίδι

β) Ὁ ἐπίσηµος ἀρραβών.-

1) Καθαρή ἀρρεβώνα, γίνεται ὅλας τάς ἡµέρας τῆς ἑβδοµάδος.-

2) Ἡ Ποµπή τοῦ ἀρραβῶνος
Ὅταν πλέον ὡρισθῆ ἡ ἡµέρα, τότε συγκεντρώνονται ὅλοι οἱ συγγενείς τοῦ
γαµβροῦ µετά τοῦ Ἱερέως καί ἀφοῦ νυκτῶσῃ ξεκινοῦν γιά τό σπίτι τῆς
νύµφης.-

3) Ἔθιµα κατά τήν εἴσοδον τοῦ γαµβροῦ εἰς τήν οἰκίαν τῆς νύµφης
∆έν ρίχνουν τίποτε εἰς τήν θύραν κατά τήν εἴσοδον τοῦ γαµβροῦ.Ἑπίσης οὔτε συνήθεια ὑπάρχει νά γίνεται ὁ ἀρραβών εἰς τό σπίτι τοῦ γαµβροῦ.
Πολύ σπάνια µόνον οἱ µεγάλοι τοῦ χωριοῦ.-

4) Ἡ τελετή τοῦ ἀρραβῶνος. Τήν νύφη τήν παρουσιάζει ἡ ἀδελφή της εἰς τήν
αἴθουσα ἤ ἡ µητέρα της, ὁ δέ στολισµός της ἤταν τά ροῦχα τά καλά πού εἶχε
γιά τήν ἐκκλησίαν δηλ. Πουκάµισο, φουστάνι, γαλάζιο σάκκο καί µαντίλι µέ
λουλούδια Γιαννιώτικο.-

Τούς δακτυλίους ἀλλάζει ὁ ἰερεύς καί µόνον στέφανα δέν βάζουν ὅλη ἡ ἄλλη
ἀκολουθία γίνεται. Μετά τόν ἀρραβῶνα ἡ νύφη κερνοῦσε τούς συµπεθέρους
καφέ καί οἱ συµπέθεροι κερνοῦσαν τήν νύφη χρήµατα.-

Ἠτο σπάνια ἡ διάλυσις ἀρρεβῶνος. ∆έν ὑπάρχει συνήωεια νά φιλῇ ὁ µνηστήρ
τήν µνηστήν κατά τήν τελετήν τοῦ Ἀρρεβῶνος.-

Τό προικοσύµφωνον (ξεστοίχι). Συντάσσεται πρωτοῦ ἀλλάξουν τά δακτυλίδια οἱ
δύο πατεράδες γαµβροῦ καί νύµφης.-

Τρόπος συντάξεως π.χ.

Ἐν ὀνόµατι τῆς Ἁγίας καί ζωοποιοῦ καί ἀδιαιρέτου Τριάδος.
Σήµερον ἀποφασίσαντες νά συνάψουν εἰς γάµον τοῦ Β.Γ. καί τήν ἀνεψιάν µας
Κ.Λ. δίδοµεν αὐτῇ λόγῳ προικός τήν ἀκόλουθον περιουσία.1 Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου
4 στρώµατα µάλλινα
8 πουκάµισα γυναικεία
3 πετσέτες (προσόψια)
10 µανδήλια
6 φορέµατα
5 σάκκους
7 προσκέφαλα
4 γκιοῦρτες
5 τριχιές
1 Καρσέλα
5 µισέλια (τραπαζοµάντηλα)
6 ζευγάρια τσουρέπια
10 ζευγάρια τροβάδια
Προσέτι δέ καί µετρητά 5 χιλιάδες (ἤ τό τάδε κτῆµα) Τοῦτο πάντα
παραχωροῦντες οἰκεῖα ......... πρός αὐτούς, ἀπαλλοτριόµεθα αὐτήν ἡµεῖς τε καί

οἱ κληρονόµοι ἡµῶν, καί µεταβαίνουσιν εἰς παντελῆ, ἐξουσίαν καί πᾶσαν ἄλλην
εὐτυχίαν.-

Ἐν Ἀγίῳ Ἠλίᾳ Ἄσσου τῇ 30 ∆εκαµβρίου 1953.Οἱ Μάρτυρες

Οἱ γονεῖς

Οἱ νυµφίοι

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

Ἀπό τήν στιγµήν πού ἀρραβωνιάζονται µέχρι τῆς τελέσεως τοῦ γάµου οὐδέποτε
ὁ γαµβρός πηγαῖνει στό σπίτι τῆς νύµφης.-

∆ῶρα κατά τό διάστηµα τοῦ ἀρραβῶνος.-

Ὁ ἀρραβωνιαστικός ἀποστέλλει δῶρα µόνον τό Μέγα Πάσχα δηλ. µιά
λαµπάδα µέ λουλούδια, ἕνα µαντήλι, ἕνα ζευγάρι κάλτσες καί ἕνα
χεροµάντηλο.-

Ἡ προῖκα καί ἡ ἐτοιµασία της.Ἡ µητέρα ἀρχίζει νά ἑτοιµάζῃ τήν προῖκα τῆς κόρης ἀπό µικρή.∆ιά τό τελείωµα τῶν προικιῶν καλεῖ ὅλες τίς κοπέλλες τῆς γειτονιᾶς καί τήν
συγγένεια.-

Γ: Ἡ Πρό τοῦ γάµου ἑβδοµάς

Γενικά:

Λέξεις καί ἐκφράσεις καί παριµίαι σχετικαί µέ τόν γάµον.Ὅπου γάµος καί χαρά. Τοῦ σώθηκαν τοῦ γµβροῦ σἄν τοῦ γουρουνιοῦ γιά τά
Χριστοῦγεννα.-

Ὁ Γάµος γίνεται τήν Κυριακή.-

Ἡ ἡµέρα τοῦ γάµου καθορίζεται τήν βραδειά πού γίνονται οἱ ἀρρεβῶνες δηλ.
ὕστερα ἀπό 3-5 µῆνες ἤ ἕνα χρόνο τό πολύ.

4) Ὁ παράνυµφος (κουµπάρος ἤ νουνός).Συνήθως τούς νυφικούς στεφάνους ἀνταλλάσει ὁ ἀνάδοχος τοῦ γαµβροῦ,
συµπαραστεί καί κ῾ κουµπάρα διότι κρατᾶ τά δῶρα, τό στεφανοσκέπασµα καί
τά στέφανα µέσα στόν τροβᾶ (σακκούλι).- Ὁ Κουµπάρος γιά νά πάῃ στόν
γάµο παίρνει καί παρακούµπαρο κοντά του. Ὁ παρακούµπαρος πιάνει τόν νουνό
µέ τά χέρια καί τόν σηκώνει ἐπάνω καί τοῦ λέει.Τάξε νουνέ, καί ὁ νουνός ἀπαντά, πέντε γυούς καί µιά µηλιά. Αὐτό
ἐπαναλαµβάνεται τρεῖς φορές.-

5) Παραστέκει στήν νύµφην γυνή παράνυµφος ἡ ὁποία τήν περιποιείται κατά
τό διάστηµα τοῦ γάµου (στεφανώµατος) καί τήν βοηθάει.-

6) Χωρίς Μητοπολιτικήν ἄδειαν δέν ἡµπορούσε ὁ ἱερέας νά στεφανώσῃ. Τήν δέ
συγγένειαν ἐπρόσεχαν πολύ, ὤστε τρίτο ἐξαδέλφια παντρεύονταν, ως πρός τήν
ἡλικίαν ἡ νύφη ὤς ἤταν µικρότερη τοῦ γαµβροῦ 2-3 χρόνια. Ἡ κανονική
ἡλικία γάµου εἶναι τό 25ον ἔτος δηλ. νά περάσῃ τό στρατιωτικό, ἐάν ὅµως
υπάρχει ἀνάγκη γίνεται καί γρηγορότερα προτοῦ πάει στρατιώτης.-

β) Τά καλέσµατα
Τό κάλεσµα γίνεται τήν πέµπτην τῆς ἑβδοµάδος. Ὁ πατέρας τοῦ γαµβροῦ
ὑποχρεώνει ἕναν συγγενήν του καί τοῦ λέγει νά πάῃ νά καλέσῃ τούς χωρικούς
εἰς τόν Γάµον. Τό κάλεσµα γίνεται µέ ἕνα κοµατάκι µπογάτσια δηλ. ὁ
καλεστής δίδει τό κοµατάκι µπογάτσια καί λέει ὅτι εἶσθε καλεσµένοι στόν
Γάµο τοῦ τάδε.

Ἐπίσης τήν Πέµπτη τό µεσηµέρι καλοῦν τήν νύφη καί τόν νουνό, ὡς ἐξῆς.Μέσα σέ ἕνα ντροβά (σακούλι) βάζουν µπογάτσια, καραµέλες, συκοκάριδα,
λουλούδια καί τά πηγαίνει ἕνας στενός συγγενής τοῦ γαµβροῦ στή νύφη καί τήν
καλεῖ καί αὐτή δίδει γιά τόν γαµβρό µία φανέλλα, ἕνα ζευγάρι κάλτσες, µία
πετσέτα, ἕνα πουκάµισο, ἕνα χειροµάντηλο καί καραµέλες.-

γ) Τό φλάµπουρο ἤ τό µπαϊράκι τοῦ γάµου.Ἀντί γιά φλάµπουρα ἕπαιρναν τῆν σηµαία ἀπό τήν ἐκκλησία καί τήν ἔστηναν
πλησίον στό σπίτι.-

δ) Τά ψωµιά τοῦ γάµου.-

1) Τ’ ἀλέσµατα: Τό ἄλεσµα τό πηγαίνει ἕνα κορίτσι στό µύλο πού νά ἔχη
τούς γονεῖς της. Τότε ὅλα τ’ ἀλέσµατα σταµατοῦν γιά νἀλέσῃ ὁ γάµος. Τό
ἄλεσµα τοῦ γάµου δέν ξαναγιάζεται δηλ. δέν παίρνει δίκιο ὁ µυλωνάς διότι δέν
προκόβουν τά νεογάµβρια.-

2) Τό ἀνάπιασµα τῶν Προζυµιῶν. Τό ζύµωµα.Τήν τρίτη τό βράδυ ἀναπιάνουν τό προζύµι στό σπίτι τοῦ γαµβροῦ εἰς δέ τῆς
νύφης τό Σάββατο. Τήν µπογάτσια τήν Τετάρτη.-

3) Ὅταν ἀναπιάσουν τό προζύµι. Τό προζύµι τό προµηθεύονται ἀπό τό ἴδιο τοῦ
σπιτιοῦ πού φτιάξνουν τό ψωµί. Τό ἀναπιάνουν κοπέλλες καί νυφάδες.-

Αἱ τελευταῖαι ἐτοιµασίαι.-

1) Τό γάνωµα τῶν χάλκινων σκευῶν, τό πλύσιµο καί σιδέρωµα τῆς προίκας
κ.λ.π. γίνεται τήν ἐβδοµάδα πρό τοῦ γάµου.η: Τά δῶρα τοῦ γαµβροῦ πρός τήν νύφην.-

1) Τά δῶρα συνίστανται εἰς ἕνα µαντήλι, ἕνα ζευγάρι τσαρούχια, ἕνα ζευγάρι
τσουράπια, ἕνα φόεµα κ.λ.π.

2) Ἑκ µέρους τῆς νύφης στέλλεται µία φανέλλα, ἕνα ζευγάρι τσουρέπια, µία
πετσέτα, ἕνα χειροµάντηλο.-

Θ: Τό λουτρόν τῶν µελλονύµφων. Τό πλέξιµο τῆς νύφης

1) Ἡ νύφη λούεται τό Σάββατο βράδυ µόνη της στό σπίτι της, ἐπίσης καί ὁ
γαµβρός.-

2) Ἡ νύφη µετά τό λουτρόν πλέκεται µόνη της ἀλλά τό κτένισµα καί τό
στόλισµα γίνεται τήν Κυριακή ἀφού ἔλθουν οἱ συµπεθέροι στό σπίτι της.ια: Τά σφαχτά τοῦ γάµου.Τά ζῶᾳ σφάζονται τό Σάββατο βράδυ ἐάν ὅµως ὑπάρχῃ ἀνάγκη καί τήν
Κυριακή τό ἀπόγευµα.-

ιβ: Εἰδικά φαγητά καί γλυκίσµατα
Κρέας στιφάδο, Κρέας µακαρόνια, κρέας ρύζι, ψητό.-

ιγ: Τά κανίσκια τῶν καλεσµένων
Ἕνα πιάτο τιγανίτες καί ἕκατό δράµια ρακί, ἐάν εἶναι συγγενής καί ἕνα ποδάρι
κρέας.-

ιδ: Ἡ προικοπαράδοσις.Τά προικιά τά παίρνουν τήν Κυριακή τό ἀπόγευµα ἀφοῦ γίνουν τά στέφανα στό
σπίτι τῆς νύφης, φεύγουν δηλαδή τά προικιά καί µετά ἀπό ὁλίγην ὥρα φεύγουν
οἱ συµπεθέροι µέ τή νύφη.- Ἡ µεταφορά τη¨ς προίκας γίνεται ὡς ἑξῆς.Τά µέν προυσκέφαλα τά παίρνουν τά παιδιά στό κεφάλι, τά δέ ροῦχα
στρώµατα κ.λ.π. τά κάνουν δέµατα καί τά φορτώνουν οἱ γυναῖκες πού ἕχει
ὁρίσει προηγουµένως ὁ πατέρας καί ἡ µάνα τοῦ γαµβροῦ. Ἐάν ὅµως εἶναι
µακρυά τά φορτώνουν στά ζῶᾳ.-

ιε: Ἅλλα ἔθιµα τῆς πρό τοῦ γάµου ἑβδοµάδος
1) Τά ἀλείµµατα: Τό ἄλειµµα ἀρχίζει τήν ∆ευτέρα πρό τοῦ γάµου καί µετά
ἀρχίζουν τίς ἄλλες δουλειές.-

∆: Ἡ ἡµέρα τοῦ Γάµου

α) Τό ξύρισµα τοῦ γαµβροῦ.Τό ξύρισµα γίνεται τήν Κυριακή τό µεσηµέρι. Ὅταν ξυρίζεται ὁ Γαµβρός τόν
ττραγουδοῦν οἱ συγγενεῖς του καί ὁ Κουρέας συνεχίζει τό ξύρισµα.
Ξυράφι ἀπό τά Γιάννενα καί ἀκόνι ἀπό τά Τρίκαλα
Καλῶς τόν κὐρ βλάµη µέ τό χρυσό ξουράφι
καί µέ τό ἀργυρό του χέρι,
Τείρα µήν κόβης τρίχα τί τἄχω χάρισµα
ἀπό τόν κυρ νουνό µου καί ἀπό τήν κυρά νουνά µου.-

β) Τό ντύσιµο τοῦ γαµβροῦ
Ἡ ἐνδυµασία τοῦ γαµβροῦ ἦτο ἕνα παντελόνι µάλλινο (κιλότα) ἕνα γιαλέκο
καί ἕνα σακκάκι καί τό πουκάµισο.-

2) Ὁ γαµβρός στολίζεται καί ἐνδύεται µόνος του.-

γ) Τό στόλισµα τῆς νύφης

1) Ἡ νύφη στολίζεται στό σπίτι της.Ἡ νυφική ἐνδυµασία.Τό ράψιµο τοῦ νυφικοῦ. Τό νυφικό φόρεµα τό ράβει ἡ καλλίτερη µοδίστρα τοῦ
χωριοῦ ἐάν ὑπάρχει, ἐάν ὄχι πηγαίνουν σέ ἄλλο χωριό ἤ πόλη.-

3) Τή νύφη τήν στολίζουν κοπέλλες (στολίστρες) πού ἕρχονται ἀπό τόν
γαµβρό.
Γιά νά µή τή πιάνουν τά µάγια τή νύφη της῀ φοροῦν ἕνα φυλαχτικό πού ἔχει
µέσα λιβάνι κλώνους ἀπό σκούπα πού σαρώνουν. Ἀφοῦ ἀλλάζουν τή νύφη τήν
σταυρώνουν στό πρόσωπο µέ νερό καί ἀσηµένιο φράγγο πρῶτα ὁ Παππᾶς µετά
ὁ πατέρας, ἡ µητέρα καί ὅλοι οἱ στενοί συγγενεῖς λέγοντας εἰς αὐτήν καλά
στέφανα.-

4) Ὅταν στολίζουν τή νύφη τραγουδοῦν τό ἑξής τραγούδι:
Κυρ’ στολίστρα µου καλή στολίστρα
γιά στόλισέ µας καλά τή νύφη
καί ἡ νυφούλα µας γέλοιο δέν ἔχει
ἄσπρη κόκκινη τριανταφυλλένια.

∆έν σοὔλεγα µανούλα µου ὅλη τήν ἑβδοµάδα
τόν ξένον µήν τό δέχης, ἄλογο µή δέσῃς, µπογάτσια
µήν κρατήσης, ντουφέκια νά µή ρίξῃς
τί ὁ ξένος θέλει νύφη καί σύ νύφη δέν ἔχεις
καί µένα θελ’ µέ δώσῃς.
Με πούλησες πατέρα µ’ ἕνα κλωνί µετάξι
δῶστο πίσω πατέρα γιά νά µέ ξαγοράσης
Καί πίσω νά τά δώσω ξαγόρασµα δέν ἔχεις.Μέ πούλησες µανούλα µου µἕνα ζευγάρ’ παπούτσια
δῶστα πίσω µανούλαµ’ γιά νά µέ ξαγοράσῃς
καί πίσω νά τά δώσω ξαγόρασµα δέν ἔχεις.
Εὐκή σου µέ µανούλα τώρα στό στόλισµά µου
εὐκήσοµε παιδί µου ὁ θεός νά σέ προκόψῃ
Καλή µου τῇ συντάζεσε καί εἶσαι συντασµένη
µέ σύνταξ’ ὁ πατέρας µου κι’ ἄπέ συντάχτηκα κ’ ἐγώ
Καλή µου τῇ συντάζεσε καί εἶσαι συντασµένη
µέ σύνταξ’ ἡ µανούλα µου κι’ ἄπέ συντάχτηκα κ’ ἐγώ.ε: Ἡ ποµπή διά τήν παραλαβήν τῆς νύφης.1) Ἀφοῦ συγκεντρωθοῦν ὅλοι οἱ καλεσµένοι, καί ὁ πατέρας καί ὁ νουνός τότε
βγαίνει ὁ γαµβρός καί φιλεῖ τό χέρι τοῦ Παπποῦ καί τοῦ νουνοῦ καί κάθεται
στό τραπέζι. Ἐάν ἡ νύφη εἶναι ἀπό ξένο χωριό πᾶνε ὅλοι καβάλλα στ’ ἄλογα,
ἐάν εἶναι ἀπό τό ἴδιο χωριό πηγαίνουν πεζοί καί ἀργοῦν νά ξεκινήσουν.-

Ὅταν πλέον ἑτοιµασθοῦν ξεκινοῦν ὅλοι πρῶτα ἡ σηµαία τῆς ἐκκλησίας πού τήν
κρατά ἕνα παιδάκι, µετά ὁ Παππᾶς, ὁ Νουνός, ὁ γαµβρός, ἡ ἀδελφή τοῦ
γαµβροῦ µέ τό κονίσκι
πού ἕχει µέσα τό φόρεµα τῆς νύφης καί πίσω ὅλο τό συµπεθεριακό
τραγουδώντας.-

1) ∆έν ξαναπάω περίπατο δέν ξαναπάω βόλτες
ὅλοι γιατροί πεθάνανε τά φαρµακεῖα κλεῖσαν
κι’ ἐµένα τό κορµάκι µου ἀγιάτρευτο τ’ ἀφήσαν.-

2) Ἄσπρο τριαντάφυλλο κλειστό λένε ἀπό τό Γιάννενα
βουλιοῦµαι νά τό βάψω λουλουδάκι µου γαλάζιο
τό φιλώ κι’ ἀναστενάζω.-

Κι’ ἄν σέ πετύχω στή βαφή λένη ν’ ἀπό τά Γιάννενα
βουλιοῦµαι νά τό βάψω σέ φιλῶ κι’ ἀναστενάζω
θά κάψω νιούς, θά κάψω νιές λένα ν’ ἀπό τά Γιάννενα θά κάψω παλληκάρια
σέ φιλῶ κι’ ἀναστενάζω.

θά κάψω καί µιά µάγισσα λένη ν’ ἀπό τά Γιάννενα
πού µάγεψε τόν ἄντρα µου σέ φιλῶ κι’ ἀναστενάζω.-

1) Ξυπνᾶ περδικοµάτα µου κοντά στό µαχαλά σου
χρυσά πλεξίδια σοὔφερα νά πλέκης τά µαλλιά σου
σᾶν ἤρθαταν καλῶς σωρίσαταν κ’ ἐγώ ὁλάνυχτα τά ἔχω.-

Ἀφοῦ φθάνουν στό σπίτι τῆς νύφης καί χαιρετηθοῦν µέ τόν πατέρα τῆς νύφης
καί µέ ἄλλους συµπεθέρους πηγαίνουν καί κάθονται στό τραπέζι. Καί ὁ νουνός
παίρνει τόν γαµβρό καί πηγαίνουν στήν πόρτα τῆς νύφης. Στήν πόρτα
περιµένουν ὁ Πατέρας τῆς νύφης, ἡ µητέρα, ἀδέρφια, ἀδερφές κ.λ.π.
Μόλις φθάσῃ ὁ γαµβρός ἔξω ἀπό τήν πόρτα τότε ὁ πατέρας τόν χαιρετάει τόν
φιλῆ καί τοῦ βάζει µιά πετσέτα στήν πλάτη. Τό ἴδιο κάνουν καί ἡ µητέρα καί
οἱ ὑπόλοιποι.- Ἀφοῦ τελειώσουν ὅλοι τότε ὁ νουνός µαζεύει ὅλες τίς πετσέτες
καί τίς βάζει στόν τροβᾶ του καί τίς δίδει µετά στήν µητέρα τοῦ γαµβροῦ ὅταν
πᾶνε µαζύ µέ τήν νύφη.-

Μόλις φθάσει τό συµπεθερικό τοῦ γαµβροῦ στήν αὐλή τῆς νύφης τότε ἕνα παιδί
ἀπό τῆς νύφης ἀνεβαίνει ψηλά στό σπίτι καί ρίχνει ρύζι πού τό ἔχει µέσα σέ

κόσκινο στούς συµπεθέρους. Ἀµέσως ἄλλο παιδί ἀπό τοῦ γαµβροῦ τρέχει γιά νά
τόν πιάσῃ ἤ αὐτόν ἤ τό κόσκινο γιά νά εἶναι ὑπό ἡ νύφη στόν γαµβρό.-

Ἡ γαµήλιος ποµπή ὅταν παιρνοῦν νύφη ἀπό ἄλλο χωριό
1) Ἡ ποµπή ὁνοµάζεται συµπεθερικό. Τό ἄλογο τοῦ γαµβροῦ τό παίρνει ἡ νύφη
καί τῆς νύφης ὁ γαµβρός. Ὁ γαµβρός ξεπεζεύει στήν αὐλή τῆς νύφης µόνος
του.-

Προτοῦ φθάσουν οἱ συµπεθέροι τοῦ γαµβροῦ στήν νύφη δύο παιδιά τοῦ γαµβροῦ
τρέχουν µέ τά ζῶᾳ καί πηγαίνουν στό σπίτι τῆς νύφης καί χαιρετοῦν τόν
πατέρα καί τήν µητέρα δηλ. τούς λέγουν τά συχαρίκια καί ἀφοῦ κεράσουν
αὐτούς οἱ γονεῖς τῆς νύφης δίδοντας ἀπό ἕνα χειροµάντηλο ἤ ἀπό µία πετσέτα.Ἀφοῦ πάρουν τά κεράσµατα αὐτοί τά κρεµοῦν µπροστά στά κεφάλια τῶν ζῴων
καί φεύγουν ἁµέσως πρός συνάντησιν τῶν ἄλλων.-

2) Ἡ νύφη φέρεται καβάλλα σέ ζῷο τό ὁποίο τραβά ἕνας συγγενής της.-

ζ: Τό πάρσιµο τῆς νύφης

2) Τά παπούτσια τῆς νύφης
Τά παπούτσια τά φέρνει µέσα εἰς ἕνα τροβά ἡ ἁδελφή τοῦ γαµβροῦ, ἀλλά τήν
ποδαίνει ὁ βλάµης.-

3) Ἡ παράδοσις τῆς νύφης
Τήν νύφη τήν ξεβγάζει ὁ ἀδελφός ὁ ὁποῖος καί τῆν συνοδεύει µέχρι τό σπίτι τοῦ
γαµβροῦ. Τήν νύφη δέν τήν παραδίδουν στό γαµβρό.-

5) Ἔξοδος τῆς νύφης
Ἀφοῦ φύγη τά προικιά τῆς νύφης τότε ἑτοιµάζονται ὅλοι γιά νά ξεκινήσουν. Τό
σύνθηµα τό δίδει ὁ ἱερεύς.

Προτοῦ φύγουν παίρνει ὁ νουνός τόν γαµβρό καί τόν ὁδηγεῖ στήν πόρτα τοῦ
σπιτιοῦ καί περιµένει τήν νύφη.- Μόλις φθάσει καί ἡ νύφη στήν πόρτα τότε ὁ
νουνός παίρνει τό χέρι τοῦ γαµβροῦ καί τῆς νύφης καί τά ἀνταµώνει καί
ἀµέσως ὁ γαµβρός τραβάει τήν νύφη ἔξω προσέχει ὅµως νά µή τόν πατήη αὐτή

διότι θάτόν ἔχει ὑπό δηλ. ἐάν τόν πατήση ἡ νύφη τότε ὁ γαµβρός θά κάνῃ ὅτι
λέει ἡ νύφη.-

Ἁφοῦ τραβήξη ὁ γαµπρός τήν νύφη οἱ συµπέθεροι τραγουδοῦν:

1) Να µή σᾶς κακοφαίνεται στό µαχαλᾶ δικό σας
Ἐµεῖς τήν νύφη παίρνουµε στό µαχαλᾶ δικό µας
Ἀφήνω γειά στίς ἔµορφες καί γειά στίς µαυροµάτες
Ἀφήνω γειά πατέρα µου ἀφήνω γειά µανούλα
Μάνα µου τά λουλούδια µου συχνά νά τά ποτίζῃς
ὤχ ν’ ἀφήνω γειά.
∆ῶσε µου τήν εὐχή σας, ὤχ. Πάνω στήν ξενιτειά.-

2) Τά τέσσερα, τά πέντε τά ἐννιά δελφα
τά δέκα ὀχτώ ξαδέρφια τά λιγοήµερα
τούς ἤρθε ἕνα φιρµάνι ἀπό τό βασιλιᾶ
νά πᾶν νά πολεµήσουν µέσα στή Φραγκιά
σελώνουν ξεσελώνουν τ’ ἄλογα
λαχνίζουν ξελαχνίζουν τά ἐννιάδερφα
σάν κάνουν ξεκινάνε, τρέµουν τά βουνᾶ
καί ζώνουν τά σπαθιά τους καί λάµπη ἡ θάλασσα

βρῆκαν ἕνα πηγάδι ξεροπήγαδο
λαχνίζουν ξελαχνίζουν τά ἐννιάδερφα
τοῦ πέφτει τοῦ Κώστα τοῦ µικρότερου
τραβοῦνε µέ ἀδέρφια δράκος µ’ ἔφαγε
καί µεῖς τραβᾶµε Κώστα καί δέ σοῦ φαίνεται
γιά βάλε τόν πατέρα µου νά τραβάη κι’ αὐτός
κι’ αὐτός τραβάει µπρε Κώστα καί σύ δέν φαίνεσαι
ἀφῆστε µε ἀδέρφια µου δρᾶκος µ’ ἔφαγε.
-------------------------------------------

θ) Βασιλικός µού µοίρισε γιά ἰδές τον ποιός διαβαίνει
Ἀγιώργη Μήτσιος διάβαινε καί στόν Παππᾶ πηγαίνει
Πολλά σου χρόνια Μπέη µου καλῶς τόν Γιώργη Μήτσιο
Γιώργη πῶη τἄχεις τά χωριά κι’ αὐτά τά βιλαέτια
Καλά τ’ ἔχω τά χωριά κι’ αὐτά τά βιλαέτια
Γιά φκιάστουγιώργη ἕνα καφέ κι’ ἀνάψτε του τσουµούκι
γιά τρόχα τό σπαθί γιά τό λοιµό τοῦ γεώργη
κι’ ὁ γεώργης τό κατάλαβε τά Τούρκικα τά λόγια
τό τρεῖς βολές γονάτισε σαράντα Τούρκους κόβει καί κάνει δίπλα τά βουνά
δίπλα τά κορφοβούνια καί πάει καί ......... τά κλέφτικα ληµέρια.

η: Ἡ µετάβασις εἰς τήν ἐκκλησίαν
∆έν περβοῦσαν ἀπό τήν ἐκκλησίαν διότι ἡ στέψις ἐγένετο στό σπίτι τῆς νύφης.-

θ: Ἡ στέψις (Τό στεφάνωµα)
Ἡ στέψις γίνεται στό σπίτι τῆς νύφης διότι βοβοῦνται οἱ γονεῖς της µήπως τήν
ἐγκαταλλείψει καθ’ ὁδόν ὁ γαµβρός.Ὁ ἰερεύς ρωτοῦσε τρεῖς φορές τούς µελλόνυµφους ἄν ὁ ἔνας θέλῃ τόν ἄλλον
κατά τόπον διότι οὐδίποτε ἔφερναν ἀντίρησιν τά παιδιά ἤ κοπέλλες τῶν γονων
δηλ. ἔλεγον οἱ κοπέλλες ὅπου θέλει ὁ πατέρας νά µέ δώσῃ, καί τά παιδιά ὅποια
θέλη ὁ πατέρας αὐτή θά πάρω.-

4) Τά στέφανα τά εἶχε ἡ ἐκκλησία, καί ἦταν ἀργυρά.-

5) Τό κοινόν ποτήριον: Ἀπό τό κοινόν ποτήριον πίνουν µόνον οἱ νυµφίοι καί ὁ
παράνυµφος πίνει τό ὑπόλοιπον χωρίς ἀµβαπτιζόµενον ἅρτον.-

6) Ὁ χορός τοῦ Ἡσαϊα. Τό κοινόν του ὄνοµα “ γύρω ἀπ’ τή βαρέλα ” Καί
κατά τήν ὥρα πού λέγει ὁ ἱερεύς Ἡσαϊα χόρευε ραίνει τούς νεόνυµφους ἡ νουνά
µέ ρύζι ἤ µέ καραµέλες.-

8) Τά δῶρα τοῦ κουµπάρου. Κατά τήν ὥραν τῆς στέψεως ὁ κουµπάρος ρίνει
ἐπάνω στούς ὥµους τῶν νεόνυµφων 7-8 πῆχες πανί πού λέγεται
στεφανοσκέπασµα καί αὐτό τό φτιάχνει ἡ νύφη φόρεµα.-

ΙΙ) Αἱ λαµπάδες τῆς στέψεως. Τίς λαµπάδες τῆς ἔφερνε ὁ νουνός µαζί µέ τό
στεφαµοσκέπασµα καί τόν οἶνον. Πέντε (5) λαµπάδες ἔφερνε καί τίς
βαστοῦσαν, µία ὁ Παππᾶς, µία ὁ ψάλτης, µία ἡ νύφη καί µία ὁ νουνός.-

13) Ἡ στεφάνωσις στό σπίτι γίνεται σέ ὁτιδήποτε µέρος, δέν ὑπάρχει καµία
ἐξαίρεσις ἤ πάτωµα εἶναι ἤ ἰσόγειο µέ χωµάτινο ἔδαφος.Ὁ Γάµος γίνεται πάντα Κυριακή ἀπόγευµα.Ἡ ἐπιστροφή ἁπό τήν ἐκκλησίαν.-

1) Ἡ στέψις γίνεται στό σπίτι καί δέν παιρνοῦν ἀπό τήν ἐκκλησίαν. Μετά τήν
ἔξοδον τῶν νεόνυµφων ἐκ’ τῆς οἰκίας ἡ ποµπή σχηµατίζεται ὡς ἑξῆς.
Προηγεῖται ἡ σηµαία, ὁ ἱερεύς, ὁ νουνός, ὁ γαµβρός καί µετά οἱ νέοι καί νέες
τραγουδοῦν διάφορα τραγούδια. Καί ἀφοῦ τελειώσει τό συµπεθεριακό τοῦ
γαµβροῦ µετά ἀκολουθεῖ ἡ νύφη µέ τό δικό της συµπεθεριακό. Μόλις φθάσουν
στή µέση τοῦ δρόµου τότε οἱ συµπεθέροι τοῦ γαµβροῦ περιµένουν τήν νύφη, καί

ἀφοῦ φθάσῃ τότε κόβουν τήν µπογιάτσα καί κάθε καλεστής παίρνει ἕνα
κοµµάτι.-

2) Ὅταν πηγαίνουν κατά τό σπίτι τοῦ γαµβροῦ τραγουδοῦν διάφορα τραγούδια
ὡς τά ἀνωτέρω.-

3) Ἐάν καθ’ ὁδόν συναντηθοῦν δύο συµπεθεριά τό ἕνα περιµένει νά περάσῃ τό
ἄλλο καί ἀλλάζουν δρόµο.-

4) Τήν ποµπήν συνοδεύουν καί συγγενεῖς τῆς νύφης οἱ φυλαχτάδες οἱ λεγόµενοι.
Ἡ νύφη πηγαίνει πρῶτα στό σπίτι τοῦ γαµβροῦ καί µετά µία ἑβδοµάδα δηλ.
τό Σάββατο τό βράδυ πηγαίνουν στό σπίτι τῆς νύφης στά πιστρόφια µαζί µέ
10-15 συγγενεῖς τοῦ γαµβροῦ.-

ια: Ἡ εἴσοδος τῆς νεονύµφων εἰς τήν οἰκίαν τοῦ γαµβροῦ προτοῦ εἰσέλθη ἡ
νύφη εἰς τήν οἰκίαν τοῦ γαµβροῦ τήν τραγουδοῦν ἔξω στήν αὐλή.Καλῶς τήν νύφη µ’ ὅλους τούς συµπεθέρους
φλούµενα µπροστά της καί ἔρµενο κοντά της
Καί ἡ νύφη στή µέση σἄν ἥλιος στολισµένη

σἄν ἥλιος στολισµένη σἄν µήλο µαραµένη
Τρέχουν τά νερά τρέχουν οἱ βρύσες
τρέχουν τά παιδιά µπροστά στή νύφη.-

Σήµερα ἡ πεθερά σου τή στράτα καθαρίζει
καί µήλα τί γεµίζει
Πήραµε τό δρόµο δρόµο τό στενό τό µονοπάτι
βρίσκω µιά µηλιά στή στράτα µήλα, φύλλα φορτωµένη
κι’ ἄπλωσα νά πάρω ἕνα φεύγα ξένε ἀπ’ τἐµένα
φεύγα ξένε ἀπ’ τἐµένα τ’ ἄχει ἀφέντης ζυγισµένα
καί ἡ κυρά λογαριασµένα.-

Πέσε µῆλο πέσε ρόδο πέσε δροσερό σταφύλι
δέν πεζεύω καµαρώνω, καµαρών’ ὁ πεθερός µου
Μώρ’ νυφούλα µου καµαρωµένη, πού ἔµαθες καί καµαρώνεις
βρῆκα πεθερό καµαρωµένο κι ἔµαθα κ’ ἐγώ καί καµαρώνω
Ἔβγα µάνα τοῦ γαµβροῦ γιά νά ἰδῆς τή νύφη σου
µονάχα σάν ἔστειλες ζευγαράκι σοὔρχεται

Ἐδῶ πού µπαίνεις νύφη µου τίµα τόν πεθερό σου γιά ν’ .....
γινηµένη στό γκόσµο ζωϊκουσµένη
Ἐδῶ πού µπαίνεις νύφη τίµα τήν πεθερά σου γιά νάσαι
τιµηµένη στό γκόσµο ξακουσµένη.-

Κι’ ἐδῶ πού µπαίνεις νύφη ν’ ἀσπρίσῃς νά γεράσῃς
κι’ ἄσπρα µαλλιά νά βγάλῃς.-

3) Ὑποδοχή τῆς νύφης ὑπό τῆς πεθερᾶς
Μόλις εἰσέλθη ή νύφη εἰς τήν αὐλήν καί πλησιάσει ἔµπροσθεν τῆς θύρας
ἀµέσως πηγαίνει ὁ πεθερός καί τήν χαιρετίζει µέ τό καλῶς ὥρισες καί τῆς
χαρίζει ἕνα δαχτυλίδι ἤ ἕνα περιδέρι ἤ σταυρό καί αὐτή τοῦ φιλεῖ τό χέρι, µετά
περνάει ἡ πεθερά καί ὅλοι οἱ πλησιέστεροι συγγενεῖς.-

5) Μόλις φθάνει ἡ νύφη ἔφιππος εἰς τό σπίτι, προσκυνάει τρεῖς φορές καί
ἀµέσως ὁ πεθερός τήν παίρνει ἀγκαλιά καί τήν κατεβάζει κάτω καί ἄλλος
παίρνει ἕνα µικρό ἀγοράκι καί τό φέρνει τρεῖς φορές γύρω κάτω ἀπό τήν κοιλιά
τ’ ἀλόγου.-

10) Τρόποι εἰσαγωγής τῆς νύµφης εἰς τήν οἰκίαν
Στήν πόρτα στρώνουν ἕνα στρώµα καί µέσα ἔχει ἕνα γιάλινο δοχεῖο ἤ φλιτζάνι
τό ὁποῖο πρέπει νά σπάσῃ ἡ νύφη εἰσερχόµενη µέσα στό σπίτι καί ἀφοῦ τήν
τραβήξῃ ὁ γαµβρός ἀπό τό χέρι, προσέχει νά µήν τόν πατήση.-

ια) Τά στέφανα ἀποτίθενται µέσα στήν καρσέλα, τίς δέ λαµπάδες τίς παίρνει ὁ
Παππᾶς.

-ιβ) Ἡ νύφη στό νυφοστόλι ἤ στόν παστό

1) Ἀφοῦ εἰσέλθη µέσα ἡ νύφη τήν παίρνει ἡ φυλάχτρα πού ἔχει κοντά της καί
τήν καθαρίζει σέ µιά ....... τοῦ σπιτιοῦ ξεχωριστά ἀπό τόν γαµπρό µέχρι τό
πρωϊ πού θά φύγουν οἱ φυλαχτάδες. Κάθεται δέ ψηλά σέ δύο ἤ τρία
προυσκέφαλα (µαξιλάρια) γιά νά διακρίνεται ἀπό τούς ἄλλους καθώς καί ὁ
γαµπρός.-

3) Ὠς συνοδοί πλησίον τῆς νύφης µένουν συγγενεῖς γυναῖκες λεγόµενοι
φυλάχτραι, πρέπει δέ ἀπαραιτήτως νά εἶναι καί ἡ νουνά της, µένουν δέ µαζί
της εἰς ἰδιαίτερον δωµάτιον ἕως τόγιοµατάκι τῆς ∆ευτέρας.

6) Τό πρῶτο κοινό γεύµα τῶν νεονῦµφων. Ἀφοῦ φᾶνε οἱ συµπεθέροι τότε
παίρνει ἡ νουνά τή νύφη καί τόν γαµβρό καί πηγαίνουν σέ ἄλλο δωµάτιο
ξεχωριστό καί τρῶνε ἀπό τό ἴδιο φαγητό πού ἔφαγαν καί οἱ συµπεθέροι.-

7) Ἡ νύφη διανέµει δῶρα εἰς τά πεθερικά καί τούς λοιπούς οἰκείους της µετά
τήν διάλυσιν τοῦ γάµου, δηλ. µόλις φεύγει ὁ νουνός τόν περνάει ἕνα πουκάµισο
ἕνα ζευγάρι κάλτσες καί ἕνα ντροβά. Τούς οἰκείους τούς περνάειτή ∆ευτέρα τό

ἀπόγευµα. Τόν πεθερό τόν περνάει µιά χασιά διά σκέπασµα, τήν πεθερά ἕνα
πουκάµισο µακρύ, ἕνα µαντήλι, καί ἕνα ζευγάρι τσουρέπια µάλλινα, στούς
λοιπούς συγγενεῖς δίδει εἰς µέν τούς ἄνδρες ἀπό ἕνα ζευγάρι τσουρέπια
(κάλτσες) εἰς δέ τίς γυναίκες ἀπό ἕνα µαντήλι µέ στενό γύρω εἰς δέ τά µικρά
παιδιά ἀπό ἕνα τραβατσουλίκι µικρό.-

ιγ) Τό συµπόσιον τοῦ Γάµου

3) Εἰς τό τραπέζι τοῦ γάµου τό πρόσταγµα τό ἔχει ὁ νουνός. Τό σερβίρισµα τό
ἀναθέτουν στόν βλάµη ὁ ὁποίος εἶναι ὑποχρεωµένος νά ἐξυπηρετήσῃ τούς
συµπεθέρους µέχρι τό τέλος. Οἱ δέ γυναίκες παρακίθηνται εἰς τήν ἰδίαν
τράπεζαν µέ τούς ἄνδρες.-

4) Ὁ κουµπάρος κάθεται µαζί µέ τόν νουνό καί εἶναι βοηθός τοῦ νουνοῦ
προσφέρεται δέ εἰς τόν κουµπάρο ἐκ ἐκ τοῦ ψητοῦ κ῾ πλάτη εἰς δέ τόν νουνό τό
κεφάλι.-

5) Προπόσεις (ἑντολές) καί εὐχαί.-

Μετά τό φαγητό τῶν συµπεθέρων ὁ βλάµης µέ τό ντελή (ὡρισµός) δηλ.
παίρνει ἕνα πιάτο καί ἕνα µπουκάλι κρασί καί περνάει σέ ὅλους τούς
συµπεθέρους ἀφοῦ τούς δίδει ἀπό ἕνα ποτήρι κρασί. Ὁ συµπέθερος πού θά πάρῃ
τό κρασί θά εὐχηθῇ τόν νουνό ὡς ἐξῆς.-

Καλῶς ὥρισε τοῦτο τό ποτηράκι
ἀπάνω ἀπ’ τό ποτηράκι εἶναι ἕνα ἀγκαθάκι
ἀπάνω ἀπ’ τό ἀγκαθάκι κάθεται ἕνα πουλάκι
τραγουδεῖ καί λέει.Καλῶς ὥρισε τοῦτο το γιοµᾶτο τό παραγιοµᾶτο
καί πίνω διά τήν ὑγείαν τοῦ κύρ νουνοῦ
γειά του καί χαρά του καί καλή καρδιά του.
Ὅπως ἐκόπιασε µέ στεφάνι νά κοπιάσῃ καί µέ λάδι
νά τοῦ ζήσουν τ’ ἀναδεχτούδια του
καί στά σπίτια σας πέρα γιά πέρα
καί στή χαρά τῶν ἀνυπάντρων.

Ἀφοῦ τελειώσει τήν εὐχήν αὐτή πίνει τό κρασί καί ὡρίζει στό βλάµη γία νά
δώσῇ τό ποτήρι σέ ἄλλον συµπέθερον.
Καί παρά τήν ὥρα πού πίνει τό κρασί τό πίνει τό πίνει καί στάλα δέν ὐφίνει
∆ώστου µιά νά πάῃ στό µπᾶτο
γιά νά βγῆ ........ γεµᾶτο.

Ἀφοῦ τελειώσουν ὅλοι τελευταῖος παίρνει ὁ νουνός καί σηκώνεται ὅρθιος καί
λέγει.

Καλῶς ὥρισε τοῦτο τό γιοµᾶτο
ἐσεῖς τό εἴπιατε γιά τήν ὑγειά µου
καί γῶ τό πίνω γιά τήν ὑγειά σας
καί στά σπίτια σας καί σ’ ἐπίλοιπα τῶν νοικοκυραίων.-

6) Τό ψητό τοῦ κουµπάρου.Τελειώνοντας ὅλοι περνάει µετά τό ψητό τοῦ κουµπάρου µέ τό κρασί καί ὅποιος
παίρνει τοῦ εὔχεται, τό δέ κεφάλι τό στέλουν στόν Παππᾶ.-

7) Τραγούδια πρό τοῦ φαγητοῦ.-

1) Σέ τούτη ντάβλα πού εἴµαστε, σέ τοῦτο τό τραπέζι
τρεῖς µαυροµάτες µᾶς κερνοῦν καί τρεῖς καλές κυράδες
ἡ µιά κερνάει µέ τό γιαλί καί ἡ ἄλλη µέ τήν κούπα
καί ἡ τρίτη ἡ καλλίτερη µέ ν’ ἀσηµένιο τάση
κέρνα µας ρούσα κέρνα µας, κέρνα ὅσο νά φέξη
νά πάῃ ἡ πούλια δειλινό καί τό φεγγάρι γιόµα.-

2) Καλῶς ἀνταµωθήκαµε ἑµεῖς οἱ ντερντελίδες
να κλάψωµε τά ντέρτια µας καί τά παράπονά µας
κι’ αὔριοκαλές ἀντάµωσες καί πού θ’ ἀνταµωθοῦµε
στόν Λελιά στόν πλάτανο πού εἶναι µιά κρύα βρύση
π’ ὅχουν οἱ κλέφτες µάζωξη καί νά χρυσό τραπέζι
π’ ὅχουν ἀρνιά πού ψένονται κριάρια σουβλισµένα
π’ ὅχουν καί’ να γλυκό κρασί πού πίνουν καί µεθάνε.

3) Γιά τήν καλή τήν συντροφιά ντουλµπέρτο κορµί
ντουλµπέρι ντουλµπεράκι θά πῷ ἕνα τραγουδάκι
καί µένα ἡ κόρη κάθεται καί τά φλουριά ἀρµαθιάζει

ἐννιά ἀρµαθοῦλες κάνει, τρεῖς πέντε βάζει
στό λαιµό τις τέσσερες στά χέρια
γιά ἔβγα ἥλιε γιά νά βγῷ νά λάµψης γιά νά λάµψω.-

β) Τραγούδια µετά τό φαγητό

1) Φίλοι µ’ γιατί δέν τρῶτε καί δέν πίνετε
µείνα τό κρασί µωρί ταρανανινάνι δέν σᾶς ἄρεσε
γιά τόν προσοπώλη τόν ἀλλάζοµε
Φίλοι µ’ γιατί δέν τρῶτε καί δέν πίνετε
µεινάτο ψωµί µωρί ταρανανινάνι δέν σᾶς ἄρεσε
γιά τόν φουρνατζί τόν ἀλλάζοµε
Φίλοι µ’ γιατί δέν τρῶτε καί δέν πίνετε
µπίνα τό φαγή ταρανανινάνι δέν σᾶς ἄρεσε
γιά τόν µαγειρτζή τόν ἀλλάζοµε.-

2)Καλῶς πού τόν ἐβρήκαµε τοῦτον τόν νοικοκύρη
µέ τά γλυκά του τά κρασιά µέ τό χρυσό τραπέζι
Τόν ἄγγελο φυλεύουµε καί τόν Χριστό κερνᾶµε
καί τήν παρθένα δέσποινα διπλᾶ τήν προσκυνᾶµε

νά µᾶς χαρίσῃ τά κλειδιά - κλειδιά τοῦ Παραδείσου
ν’ ἀνοίξω τόν Παράδεισο νά µπῷ νά σεργιανίσῳ
νά ἱδῶ τούς πλούσιους πῶς περνοῦν καί τούς πτωχούς πῶς εἶναι.

Κατά τά ξηµερώµατα φέρνει ὁ βλάµης τήν µπογάτσια µπροστά στή νύφη καί
µαζεύονται ὅλοι οἱ συµπεθέροι καί τραγουδοῦν τήν νύφη.Μπροστά στήν κυρά νύφη εἶναι χρυσό τραπέζι
Κι’ ἀπάνω ἀπ’ τό τραπέζι εἶναι χρυσό µεσάλι

Κι’ ἀπάνω ἀπ’ τό µεσάλι εἶναι χρυσό ντεψάκι
Κι’ ἀπάνω ἀπ’ τό ντεψάκι εἶναι χρυσή µπογάτσια
Κι’ ἀπάνω ἀπ’ τήν µπογάτσια εἶναι χρυσό περδίκι
Κι’ ἀπάνω ἀπ’ τό περδίκι εἶναι χρυσό µαχαίρι
Κι’ ἀπάνω ἀπ’ τό µαχαίρι εἶναι χρυσό χεράκι
Γιά λίγο κυρά νύφη νά κόψης τήν µπογάτσια
µέ τό χρυσό µαχαίρι µέ τό χρυσό σου χέρι
Ἄκουσε κυρά νύφη τί λέγει τ’ ἄγιο Βαγγέλιο
τίµα τόν πεθερό σου γιά ν’ ἄσαι τιµηµένη
στόν κόσµο ξαϊκουσµένη.-

Ἄκουσε κυρά νύφη τί λέγει τ’ ἄγιο Βαγγέλιο
τίµα τόν πεθερά σου γιά ν’ ἄσαι τιµηµένη
στόν κόσµο ξαϊκουσµένη.Ἄκουσε κυρά νύφη τί λέγει τ’ ἄγιο Βαγγέλιο
τίµα τά συγγενούδια γιά ν’ ἄσαι τιµηµένη
στόν κόσµο ξαϊκουσµένη.-

ιε) Ἡ πρώτη νύκτα τοῦ γάµου

1) Τήν νυφικήν κλίνη στρώνει ἡ νύφη µόνη της.-

2) Ἡ νύφη δέν κοιµᾶται τήν πρώτην νύκτα τοῦ γάµου µέ τόν γαµβρόν, ἀλλά
ἀπό τήν δεύτερον καί πέρα. Συγκοιµᾶται αὕτη µέ τήν νουνά της.-

ιζ) Συνῆθειαι σχετικαί µέ τούς ἐρχοµένους εἰς δεύτερον γάµον.Ὁ γάµος τῶν χήρων γινότανε χωρίς ποµπές πάντα τήν νύκτα.-

Τά µετά τόν γάµον

α) Ἡ πρωϊνή ἔγερσις

1) ∆έν συνηθίζεται νά τργουδοῦν ἔξω ἀπό τόν νυφικό θάλαµο διά νά
ἐχυπνήσουν τούς νεόνυµφους, διότι ἡ νύφη πρέπει νά ξυπνήσῃ µόνη της
γρηγορότερα ἀπό τούς ἄλλους διά νά τήν βροῦν ἕτοιµη τά πεθερικά.-

2) ∆έν δίδει ὁ γαµβρός οὔτε οἱ οἱκεῖοι καί φίλοι του δῶρον εἰς τήν νύµφη τήν
αὐγήν τῆς ὑστεραίας τοῦ γάµου, οὔτε οἱ παράνυµφοι ἀνοίγουν τόν νυµφικόν
θάλαµον.-

β) Ἀγνείας ἔλεγχος καί ἡ εὐτυχία τῆς ∆ευτέρας

1) Οὔτε ἐπίδειξις τοῦ ὐποκαµίσου ἐγένετο οὔτε περιφορά αὐτοῦ.Ἐάν ἡ νύφη δέν ἦταν ἀντάξει ὁ γαµβρός διαµαρτύρετο στόν πατέρα της καί
ἀµέσως τήν ἔδιωχνε χωρίς δεύτερον λόγο.-

γ: Ἡ πρώτη ἄξοδος τοῦ γαµβροῦ εἰς τήν ἀγοράν καί τά πρῶτα ψώνια

1) Ὁ γαµβρός βγαίνει ἀµέσως στήν ἀγοράν µόνος του δηλ. τήν ∆ευτάραν τό
πρωϊ, µόνον δέν κάθεται τό βράδυ στήν ἀγορά ἐπί 40 ἡµέρες γιά νά µήν
σκελιστή (ἀπό ξωτικά)

δ) Ἡ ἐπίσκεψις τῆς νύφης εἰς τήν βρύσην ἤ εἰς τό πηγάδι

Τήν ∆ευτέρα τό πρωϊ παίρνει τήν βαρέλλα καί ἕνα µικρό µαζί της καί
πηγαίνουν στήν βρύση. Πρωτοῦ γεµίσει ἀσηµόνι τήν βρύση µέ νόµισµα καί τό
ρίχνει κάτω στό νερό. Τότε τό µικρό παίρνει τό νόµισµα καί ἡ νύφη τοῦ δίδει
καί ἄλλα χρήµατα.
Γεµίζει µετά τήν βαρέλλα καί πηγαίνουν στό σπίτι.-

2) Ἀφοῦ ἐπιστρέψει ἡ νυφη στό σπίτι παίρνει νερό καί ραντίζει τό σπίτι
χάνουσα δέ ἐξ αὐτοῦ καί εἰς τάς τέσσερας γωνίας.-

Τά πιστρόφια
Τό Σάββατο βράδυ συνοδείᾳ ἀπό τούς σπιτικούς τοῦ γαµβροῦ ἐκκινοῦν γιά τό
σπίτι τῆς νύφης ὅπου παραµένουν µέχρι τήν Κυριακή τό πρωϊ.Γίνεται τραπέζι καλό καί τραγουδοῦν τραγούδια τοῦ γάµου ὡς τά
προςγούµενα.-

Ὁ ἀντίγαρος ἤ ἡ ἀντιγάρα
Τήν δεύτερην Κυριακήν µετά τό Γάµο οἱ νεόνυµφοι µαζί µέ τόν νουνόν καί τήν
νουνάν πηγαίνουν εἰς τήν ἐκκλησίαν, ἡ δέ νύδη κατά τήν ὥραν πού λέγει ὁ
ἱερέας τό Εὐαγγέλιον προσκυνᾶ τρεῖς φορές.Στό τέλος τῆς λειτουργίας ὁ ἱερεύς τούς δίδει τόν ἄρτον καί οἱ νεόνυµφοι τοῦ
δίδουν χρήµατα.-

Κατόπιν κάνουν ἐπισκέψεις εἰς συγγενικά καί φιλικά σπίτια.
Οἱ συγγενεῖς κερνοῦν τήν νύµφη ἀπό µίαν κόταν.-

Τήν Κυριακή τό βράδυ ἡ νύµφη πηγαίνει στήν ἑβδοµάδα τῆς δηλ. πηγαίνει στό
σπίτι της καί κάθεται µίαν ἑβδσοµάδα ἐκεῖ, καί γυρνᾶ τό Σάββατο βράδυ µαζί
µέ τήν µητέρα της.-

ι: Προλήψεις καί συνήθειαι ἀφορῶσαι τοῦς νεόνυµφους

Ἡ νύµφη προτοῦ χρονίσῃ δέν πρέπει νά ἰδῇ λείψαν, οὔτε νά βαπτίσῃ παιδί.Οἱ νυφάδες τοῦ ἔτους µαζεύονται ὅλες µαζί τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου καί
ξεκινοῦν µέ τραγούδια διά τό βουνόν, ὅπου µαζεύουν βάγια (δάφνες) διά τήν
ἀκκλησίαν.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ
ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΗΣ

Α: Τά πρό τῆς τελευτῆς

α) Προγνωστικά τοῦ θανάτου κατά τάς ἀντιλήψεις τοῦ λαοῦ

1) Προµηνύµατα ἐκ τῶν πτηνῶν ἤ ἄλλων ζώων.Ὡς κακός οἰωνός θεωροῦνται οἱ φωναί τῆς κουκουβάγιας, τό λάληµα τῆς κότας
καί τό ἀργούλησµα τοῦ σκύλου.-

∆ιά ν’ ἀποτρέψουν τό κακό διά µέν τήν κουκουβάγια λέγουν νά φάῃ τά νύχια
της καί τήν διώχνουν, διά δέ τήν κότα τήν σφάζουν καί τήν τρώγουν καί διά
τόν σκύλον τόν σκοτώνουν.-

5) Πῖοι µαντεύουν τόν θάνατον

Ὁ Παππᾶς ὅταν πηγαίνει καί τόν µεταλαµβάνει δηλαδή µόλις εἰσέλθη ὁ
Παππᾶς µέσα στό σπίτι ὁ ἅρρωστος µυρίζει χωµατίλας ἐάν τόχει ν’ ἀποθάνη.-

β) Συγχώρησις. Ἡ εὐχή πρός τά τέκνα καί τά κατ’ αὐτήν.-

Μόλις ἀντιληφθῇ ὁ ἅρρωστος τόν θάνατον καλεῖ τά παιδιά του καί τ’ ἀγγόνια
του νά καθίσουν γύρω γιά νά τά συγχωρέσῃ καί νά τούς δώκη τήν εὐχή. “
Ἄκοῦστε δῶ παιδιά µου ἐγώ τώρα θά πεθάνω ἀλλά σεῖς ν’ ἀκοῦστε τή µάνα
σας καί χῶµα νά πατήσετε µάλαµα νά γίνῃ, καί σχωρεµένοι νά εἶστεκαί στόν
ἀπάνω κόσµο καί στόν κάτου κόσµο.-

Ἐπίσης ὁ ἑτοιµοθάνατος ἄµα ἔχη κακή καρδιά καί ἦταν τσακωµένος µέ
κανέναν καί δέν κρένονταν τόν φωνάζουν καί κεῖνον νά σχωρεθοῦνε. Φαίρνουνε
ὕστερα τόν Παππᾶ καί µεταλαµβάνει ὁ ἄρρωστος ”.-

γ: Ἡ µετάληψις τοῦ ἐτοιµοθανάτου

1) Μόλις εἰδοποιήσουν τόν Παππᾶ διά νά κοινωνήση τόν ἄρρωστο πηγαίνει
στήν ἐκκλησία φορεῖ τό πετραχήλι παίρνει ἕνα κοµατάκι ἄρτο ἀπό τό ἀρτοφόρι
καί τήν ἀνάµα καί µέ κερί ἀναµµένο πηγαίνει στό σπίτι τοῦ ἀρρώστου, καί
κατά τήν διαδροµήν δέν ὁµιλεῖ.

2) Ἐάν δέν προφθάσουν νά τόν µεταλάβουν τόν ἄρρωστον κάνουν τρεῖς
λειτουργίες ἀπό µία λειτουργία σέ κάθε χωριό. Τό ἀλεύρι πού θά φτιάξουν τίς
λειτουργιές πρέπει νά εἶναι περασµένο ἐννέα (9) φορές ἀπό τήν σίτα.-

δ) Τό ψυχορράγηµα

1) Λέξεις καί ἐκφράσεις δηλοῦσαι ὅτι ὁ ἀσθενής πνέει τά λοίσθια π.χ.
Ὁ ἅρρωστος χαροπαλεύει.- Τόν καρίκωσε στό λαιµό.-

2) ∆οξασίαι σχετικαί µέ τί ψυχορρόγηµα.Πρίν πεθάνει ὁ ἅρρωστος, ἀρχίζει νά τόν τραβάῃ ὁ Χάρος καί τότε γουρλίζει
τά µάτια του, καί ἐάν ἦταν καλός καί ἤσυχος στόν ἀπάνω κόσµο ξεψυχά σἆν
τό πουλί.-

3) Ἐάν δέν βγαίνει ἡ ψυχή ἑνός πού ἔχει κατάρα ἀπό γονικά βγάζουν τρία (3)
καρφιά ἀπό τήν κλειδαριά τής πόρτας καί τό πετοῦν.-

4) Ἂλλαι πράξεις πρός ἀνακούφισιν τῆς ἀγωνίας τοῦ θνήσκοντος.Τόν γυρίζουν καί τόν κρατοῦν κατά ἡλιοῦ.-

5) Ἀνάγνωσις εὐχῆς.-

Παρακαλοῦν τόν παππᾶ νά τόν διαβάσ’ γιά νά πεθάν’.
Ἡ εὐχή αὐτή λέγεται τετραβάγγελο.-

Γίνεται τό τετραβάγγελοµέ ὅσους παπάδες ἔχει τό χωριό δηλαδή µέ 1,2,3 καί
4 παππάδες ἀφοῦ τελειώσουν αὐτοί τό διάβασµα τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ
ψυχορραγών µέσα σέ 24 ὥρες ἐάν τὔχη νά πεθάνῃ θά πεθάνῃ, ἐάν τὔχῃ νά
ζήσῃ θά ζησῃ.-

Β: Τά µετά τήν τελευτήν

α) Λέξεις, ἐκφάσεις καί παροιµίαι σχετικαί µέ τήν τελευτήν π.χ.

µᾶς ἄφησε γειά, το’ φαγε τό ψωµί του, τοῦ σώθηκαν, καλά κανε καί πέθανε ὁ
κακοµοίρης, τοῦ σώθηκε τό πιᾶτο.-

β) Αἱ ........ µετά τήν ἐκπνοήν ἐνέργειαι τῶν οἰκείων

1) Μόλις ἀποθάνει ὁ ἄνθρωπος οἱ παριστάµενοι συγγενεῖς ἐκ
βάλουν γοεράς φωνάς ὡς τύπου µοιρολογήµατος καί ὁ κόσµος λαµβάνει εἴδησιν
καί τρέχει στό σπίτι τοῦ πένθους.Ἑπίσης καί µέ τήν καµπάνα ἡ ὁποία κτυπᾶ πένθιµα, ἐάν εἶναι µικρό κτυπά 3
ἕως 4 φορές, ἐάν εἶναι µεγάλος κτυπᾶ 15 ἕως 20 φορές.-

2) Ἄνοιγµα τῶν παραθύρων καί τῶν θυρῶν.Ἀνοίγουν µόνον τήν πόρταν διότι δέν εἶναι καλό γιά τό σπίτι εἶναι
χρουσουζιαλιά ἐάν µείνῃ κλειστή. Ἑπίσης καί ἐάν εἶναι κλειστή ἡ πόρτα θά
µείνῃ ὅλο τόν καιρό κλειστή.-

3) Ἄλλαι ἐνέργειαι τῶν οἰκίων.Μόλις χεψυχίσῃ ὁ ἄνθρωπος ἀµέσως τοῦ κάνουν τά κεριά τό ψυχοκέρι καί
µακρυκέρι, τόν γυρνοῦν κατά τόν ἥλιο καί περιµένουν τόν Παππᾶ γιά νά ρίξῃ
τρισᾶγιο.-

Ὅταν φύγῃ ὁ νεκρός ἀπό τό σπίτι τό νερό πού βρίσκεται µέσα τό χύνουν καί
παίρνουν ἄλλο διότι τό παλαιό νερό εἶναι τό αἶµα τοῦ πεθαµένου.Ἑπίσης µόλις φύγῃ ὁ νεκρόςνοἱ συγγενεῖς πού θά µείνουν στό σπίτι φτιάχνουν
πίτες καί περιµένουν τόν κόσµο καί τούς παππάδες πού θά γυρίσουν ἀπό τήν
κηδεία γιά νά φᾶνε. Γίνεται αὐτό διότι εἶναι καλό γιά τό σπίτι.-

γ) Αἱ πρῶται περιποιήσεις τοῦ νεκροῦ
1) Τά µάτια καί τό στόµα τά κλείνει ἐκείνος πού τόν κρατᾶ κατά τήν ὥρα πού
ξεψυχάει, ἑπίσης σταυρώνουν τά χέρια καί τά δένουν µέ λινάρι καθώς καί τά
πόδια.-

2) Τό κλείσιµο τῶν µατιῶν γίνεται διά νά µήν φοβηθῇ ὁ κόσµος.-

3) Σχηµατισµός τοῦ λειψάνου

Τό σχῆµα τοῦ λειψάνου φροντίζει νά τό φτιάξη ἐκεῖνος πού τού κρατᾶ κατά τήν
ὥρα πού ξεψυχάει καί ἄλλοι πλησιέστεροισυγγενεῖς.Ὁ νεκρός εἶναι ζεστός δηλ. νά τοῦ ἰσιώσουν τά πόδια προπαντός, νά τοῦ
σταυρώσουν τά χέρια διότι ὅταν κρυώσῃ εἶναι ἀδύνατον νά τοῦ δώσουν τό
σχῆµα τοῦ λειψάνου.-

1) Ποῖος ἐκδόει, λούει καί σαβανώνει τόν νεκρόν.
Ἑκεῖνος πού τόν κρατοῦσε ἀπό τήν ἀρχή ἐκεῖνος τόν ἀλλάζει, τόν πλένει καί
τόν σαβανώνει τόν βοηθοῦν ὅµως καί οἱ ἄλλοι συγγενεῖς τοῦ νεκροῦ.Ἅµα ξεψυχίσῃ ὁ νεκρός τοῦ σχίζουν τό ροῦχο ἀπό ἐµπρός µέ τό ψαλίδι καί τά
ρίχνει πρός τά ὁπίσω.-

2) Πῶς γίνεται ἡ λοῦσις τοῦ νεκροῦ.Τόν νεκρό τόν πλαίνουν µέ νερό καί σαπούνι µόνον στά µούτρα τό δέ νερό τό
χύνουν ἔξω.-

3) Σάβανον.-

Τό ὕφασµα πού τυλίγουν τόν νεκρόν λέγεται σάβανον καί γίνεται ἀπό λινάρι
ἀφοῦ τά ὑφαίνουν στόν ἀργαλειό, καί ἐκεῖνος πού τυλίγει τόν νεκρό λέγεται
σαβανωτής.-

Τό σαβάνωµα γίνεται ὡς ἐξῆς: Ἀφοῦ ὁ σαβανωτής τόν γδύνει τελείως παίρνει
ἀµέσως τό σάβανο 3-4 πῆχες τό διπλώνει σέ δύο καί τό σχίζει στή µέση µέ τό
ψαλίδι.-

Στή σχισµή τοῦ παιρνοῦν τό κεφάλι καί ἔτσι τό µισό εἶναι πίσω καί τό ἄλλο
µισό ἐµπρός µετά τοῦ φοροῦν τά ροῦχα, τοῦ βάζουν προσκέφαλο ἀπό λινάρι ἀφοῦ
τό γεµίσουν µέ δάφνη καί τέλος τήν σκέπη γιά νά τόν σκεπάσουν. Τό σάβανον
γίνεται ἀπό λινάρι ἁφοῦ τό ὑφάνουν.-

Ἕνδυσις καί στολισµός. Στέφανα καί ἄνθη

1) Τόν νεκρόν τόν ἐνδύουν µέ ὅλα τά ροῦχα πού ἐνδύεται καί ἕνας ζωντανός.Ἐάν µέν εἶναι γέρων ἤ γριά αὑτοί τά ἔχουν ἕτοιµα µέσα στήν καρσέλα
(µπαούλο) καί εἶναι ἀφόρεγα, ἐάν εἶναι νύφη τῆς φοροῦν τό νυφιιάτικο ἐάν εἶναι
ἀνύπανδρος ἐκτός ἀπό τάροῦχα πού τοῦ φοροῦνε τά καινούργια πού ἔχει γιά τίς
µεγάλες γιορτές τοῦ βάζουν στεφάνι καί δαχτυλίδι πού τά φέρνει ὁ νουνός.Τόν νεκρό τόν στολίζουν µέ βασιλικό, δενδρολίβανο καί τριαντάφυλλα.-

2) Νεκροπάπουτσα

Μέχρι τήν ἐκκλησία τοῦ φοροῦνε τά παπούτσια, µόλις τόν πᾶνε στό µνῆµα γιά
νά τόν θάψουν, τοῦ βγάζουν τά παπούτσια καί τά δίνουν ἀµέσως σέ ἕναν
φτωχό.-

Τά παπούτσια δέν τ’ ἀφήνουν κοντά στό νεκρό γιατί δέν ξέρουν ἀπό τί εἶναι τό
δέρµα πού ἔχουν φτιάξῃ τά παπούτσια ἀπό λικοφάγωµα ἤ ψωφίµη.-

3) ∆εισιδαίµονες συνήθειαι κατά τό ἄλλαγµα τοῦ νεκροῦ.Ὅσοι θά βοηθήσουν στό ἄλλαγµα τοῦ νεκροῦ παίρνουν νερό καί πλύνουν τά
χέρια τους
καί τό ρίχνουν πρός τά ὁπίσω καί λέγουν θεόσχορέστον, καί περιµένουν τόν
Παππᾶ νά ρίξῃ τρισάγιο γιά νά φύγουν.-

3) Ἡ εὐχή καί τά κάτ’ αὐτήν τελούµενα

Ἀφοῦ σαβανώσουν καί ἀλλάξουν τόν νεκρόν φωνάζουν τοῦ Παππᾶ γιά νά ρίξῃ
τρισάγιο δηλ. ὁ Παππᾶς διαβάζει τήν συχωρετική εὔχή γιά ν’ ἀναπαύσῃ ὁ θεός
τήν ψυχή του.
Μετάτήν εὐχή ὅποιος θέλει φεύγει γιά τό σπίτι του.Ζ

: Τό ἄγγελµα τοῦ θανάτου
Τό ἄγγελµα τοῦ θανάτου γίνεται µόνον µέ τήν καµπάνα πού κτυπᾶ πένθηµα
(λυπητικό) ἐάν µέν εἶναι µικρός κτυπά λίγες φορές στήν ἀρχή, ἐάν εἶναι
µεγάλος κτυπᾶ πολλές φορές.-

η: Ἡ πρόθεσις τοῦ νεκροῦ.-

1) Τόν νεκρόν τόν τοποθετούν εἰς µίαν γωνίαν τοῦ σπιτιοῦ καί ἐπάνω στό
ξυλοκρέβατο πού τό φέρουν ἁµέσως ἀπό τήν ἐκκλησίαν.-

2) Σχηµατισµός τοῦ νεκροῦ.Ὁ νεκρός τοποθετεῖται µέ τό πρόσωπον κατά τόν ἥλιον (ἔτσι ἔχει βρεθῆ) Τά
χέρια τά σταυρώνουν καί τά δένουν µέ λινάρι.-

3) Τό νεκρικόν προσκέφαλον.Τό νεκρικό προσκέφαλο γίνεται ἀπό ὕφασµα λιναρίσιο καί τό γεµίζουν µέ
δάφνη.-

4) Μερικαί λαµπάδες, ἀκοίµητο καντήλλι, λιβάνι, εἰκόνισµα.Μετροῦν τόν νεκρό καί φτιάχνουν τό κερί (µακροκέρι) καί αὐτό τό ἀνάφτουν
στήν ἐκκλησιά ἀφοῦ τό κόψουν σέ τόσα κοµάτια ὅσα εἶναι οἱ παππᾶδες καί οἱ
ψάλτες.-

Φτιάχνουν ἐπίσης καί τό ψυχοκέρι τό ὁποῖον εἶναι γυρισµένο σέ κύκλους, αὐτό
τό ἀνάφτουν στό κεφάλι τοῦ νρκροῦ.-

5) Τί ἄλλο θέτουν πλησίον τοῦ νεκροῦ.Μόλις φύγῃ ὁ νεκρός τσακίζουν ποτήρι ἤ πιάτο γιά νά φοβηθῇ ὁ Χάρος νά µήν
ξανάρθῃ νά πάρῃ ἄλλον.- Συνέχεια στό σπίτι ἀνάφτουν ἕνα καντήλλι τό ὁποῖον

εἶναι ἀκοίµητο καί µόλις ὁ νεκρός θά φύγῃ παίρνουν µιά κλωστή καί µετροῦν
τόν πεθαµένο, τήν κλωστή αὐτή τήν βαστοῦνε στό σπίτι ψηλά στήν ἀστρέχα
γιατί δέν ξέροουν ποιός ἀπό τό σπίτι ἔχει τήν τύχη νά πεθάνῃ.-

Τό καντήλλι µένει τρία µερόνυχτα ἀναµµένο µαζί µέ τό νερό πού ἔχουν µέσα σέ
ἕνα πιάτο τ’ ἄχαµ πώς ἔρχεται ὁ πεθαµένος καί πίνει νερό.-

6) Ἅλλαι προσφοραί πρός τόν νεκρόν.Στόν νεκρό ρίχνουν διάφορα φροῦτα καρύδια ρόδια µῆλα γιά νά τά φάῃ ὁ ἴδιος
στό ταξίδι του.-

θ: Μοιρολογήµατα
Σήκου ἀπ’ αὐτοῦ παιδάκι µου καί µή βαριά κοιµᾶσε
Κι’ αὐτός ὁ ὕπνος τόσο πολύ κανά καλό δέν ἔχει
αὐτό χαλάει τό σπίτι σου χαλάει τά νιάτα σου τήν λεβεντιά σου
σήκου ἥρθαν οἱ φίλοι σου καί ὄλοι οἱ δικασιά σου
ἄνοιξ’ τά µάτια νά τούς δής τό στόµα νά τούς κρίνῃς
καί δῶσε τό χεράκι σου γιά νά τους χαιρετήσῃς
... στό θάνατο κί στήν ξεχωρισιά σου
µέ τί µατάκια νά τούς δῶ µέ τή στόµα νά τους κρίνω

µέ τί χεράκια νά σκωθῷ γιά νά τούς χαιρετήσῳ
γιά πιάστε µε σηκώνωµαι καί βάλτε µε νά κάτσω
δῶµτε νερό γιά νά νυφτῷ γιά νά ξαγρυπνήσῳ
νά νοίξῳ τά µατάκια µου τό ἕρηµο τό στόµα
νά ἰδῶ ποιός εἶναι στό σπίτι µου ποιός εἶναι στ’ ὀβορά µου
τρογύρω ἀπ’ τό σπίτι σου εἶναι δικοσιά σου
τρογύρω στό κρεβάτι σου εἶναι τά παιδιά σου
πῶς κλαῖνε πῶς µοιριολογοῦν πῶς χῦνουν µαῦρα δάκρυα
Κλάψτεµ παιδιά τό βράδυ µέ καϊµό καί τό ταξιά µε πόνο
καί τότες γέρµα τοῦ ἡλιοῦ τά µάτια νά δακρύσουν
τό ........ ὁ χάρος πού διπνάει µέ τούς ἀπεθαµένους.--------------------------------------------------------

2) Τί ἔχουν τά βουνά καί στέκουν µαραµένα
µήνα χαλάζι τό βαρύ µηνάει ἡ βροχή τά δέρει
µηδέ χαλάζι τό βαρύ µηδέ ἡ βροχή τά δέρνει
παρά ν’ ὁ χάρος πέρασε µέ τούς οἰπεθαµένους
βάζει τοῦς νιοῦς ἀπ’ ἐµπροστά τούς γέρους ἀπ’ ὁπίσω
βάζει καί τά µικρά παιδιά στή σέλλα ἁραδιασµένα
παρακαλοῦν οἱ γέροντοι καί οἱ νιοί πού γονατίζουν
καί τά µικρά παιδιά τά χέρια σταυρωµένα
πέρνα χάρεµ’ ἀπό χεριό πέρνα ἀπ’ ὁ κρύα βρύση

νά πιοῦν οἱ γέροντες νερό καί οἱ νιοί νά λιθαρίζουν
καί τά µικρά παιδιά λουλούδια νά µαζεύουν
δέν περνάω ἀπό χωριό οὐδέ ἀπό κρύα βρύση
τ’ εἶναι µανοῦλες γιά νερό γνωρίζουν τά παιδιά τους
γνωρίζονται τ’ ἀνδρόγενα καί χωρισµούς δέν ἔχουν.
-------------------------------------------------------

3)Σήµερα ἀπό τό γιόµα σου κι’ ἀπ’ τό κυλό τραπέζι
νά πάρης νιούς νά πάρης νιές νά πάρης παληκάρια
να πάρης τῆς µάνας τά παιδιά τῆς ἀδελφῆς τ’ ἀδέλφια
νά πάρης λεβέντες διαλεχτούς λεβέντες σκοτωµένους
νά πάρης καλές µαγείρισες νά ζυµωµαγειρεύουν
νά πάρης νυφοῦλες παρανιάς νά σοῦ στρώνουν τήν τάβλα
νά πάρης παπάδες λειτουργούς νά σοῦ βλογᾶν τήν τάβλα
τό τ’ εἶσαι πρῶτος τοῦ σπιτιοῦ πρῶτος στή φαµίλιά σου
τ’ ἤσουν στόν κάµπο φλάµπορο καί στό χωριό µπαϊράκι
τ’ ἤσουν καί στό σπίτι σου καράβι ἁρµατωµένο.----------------------------------------------------------

ι: Ἡ φύλαξις τοῦ νεκροῦ
Τόν νεκρό πάντα τόν ξενυχτᾶνε κάθονται οἱ γυναίκες γύρω-γύρω καί τόν
φυλᾶνε.-

Προσέχουν νά µή δρασκαλίση τίποτε τόν πεθαµένο, ἔτσι καθώς τόν ἔχουνε
καταγῆς, οὔτε γάτα οὔτε σκυλί γιατί βρυκολακιάζει. Τήν νύκτα δέν
µοιριολογᾶνε. ..... τό βασίλεµα τοῦ ἥλιου κόβουνε τά µοιρολόγια καί τά
κλάµατα γιατί φοβοῦνται ἀπό ξωτικές. Γιά νά περάσῃ ἡ νύκτα κουβεντιάζουν
µεταξύ τους γεγονότα σπιτίσια.- ἕτσι λέγουν.

Τά µοιρολόγια ἀρχίζουν πάλι τό πρωϊ µέ µιά ὥρα νύχτα.

ια) Μαγικαί καί δεισιδαίµονες συνήθειαι

1) Ἡ σαβανώτρα τοῦ βουλώνει τό στόµα µέ λινάρι γιά νά µή βροκολιάσῃ ὁ
νεκρός.-

2) ∆ιά νά µήν πάρῃ µαζί του ὁ νεκρός τήν τύχη του.-

3) Παίρνουν µ’ ἕνα σπάγγο τό µέτρο τοῦ πεθαµένου, πόσο εἶναι τό µάκρος του.
Αὐτό τό χώνουν στήν ἀστρέχα τοῦ σπιτιοῦ γιά ν’ ἀφήσῃ τήν τύχη του ὁ
πεθαµένος, νά µῆ τήν σηκῶσῃ καί τήν πάρη ἀπό τό σπίτι.-

4) Ἄλλαι σχετικαί συνήθειαι: 40 ἡµέρες δέν φυτεύουν εἰς τό σπίτι του
πεθαµένου τίποτα.-

Γ: Ταφή

α: Ἡ ἐκφορά (σήκωµα τοῦ νεκροῦ)

1) Τό φέρετρον. Ἡ ὁνοµασία του εἶναι ξυλοκράβατον ἤ κάσσα.Σέ κάθε χωριό ὑπάρχει κοινόν ξυλοκρέβατον ἀνῆκον εἰς τήν ἐκκλησίαν διά τήν
ταφήν ὅλων τῶν ἐνοριτῶν.-

Μέ τό ξυλοκρέβατον µεταφέρουν τόν νεκρόν ἀπό τό σπίτι στήν ἐκκλησία καί
ἀφοῦ τελειώσει ἡ νεκρόσιµος ἀκολουθία τόν µεταφέρουν µέχρι τό µνῆµα, µετά
τόν βγᾶζουν ἀπό τό ξυλοκρέβατον καί τόν βάζουν σέ ἕνα κουτί πού τό ἔχουν
φτιάξει στό σπίτι. Μόνον τούς ἱερεῖς ἔθαπτον κάτω στό χῶµα διά νά λυώνουν
γρηγορότερα. Στόν τάφο ἔβαζαν καί ἕνα µαξιλάρι µέ δάφνες γιά νά κουµπάῆ ὁ
νεκρός.-

Σχῆµα καί τρόπος κατασκευῆς τοῦ φερέτρου.π.χ. Τό κουτί τό κάνουν ἔξω ἀπό τήν πόρτα τοῦ νεκροῦ· τό µέτρο τό παίρνουν
µέ καλάµι ἤ µέ µιά βέργα ἀπό ἅγρια ἐληά. Μ’ αὐτή µετροῦνε τά σανίδια καί
τά κόβουν, ἐπίσης κάνουν τρεῖς σταυροῦς καί τούς πετᾶνε µέσα στό κουτί, ἕναν

στό κεφάλι ἕναν στή µέση κι’ ἕναν στά πόδια ἀφοῦ τόν χάσουν µέσα στό
µνῆµα.-

2) Ποῖοι σηκώνουν τόν πεθαµένο: Τέσσεροι γεροί ἄνδρες ἀνεξαρτήτως
συγγενείας οἱ ὁποῖοι στό δρόµο ἀλλάζουν µέ ἄλλους.-

3) Τό πρόσωπον τοῦ νεκροῦ σκεπάζεται κατά τήν ἐκφοράν δια νά µήν τόν ἰδοῦν
τά µικρά παιδιά καί φοβηθοῦν ὡς καί οἱ ἔγκυοι γυναῖκες.-

4) Μόλις βγάλουν τόν νεκρόν ἀπό τήν πόρτα ἀµέσως µία γυναῖκα ἐκ τῆς
συγγενείας ἡ µιά γριά παίρνει τά ροῦχα τοῦ νεκροῦ καί τά µεριάζει σέ κρυφό
µέρος διά νά µήν τ’ ἀπηδήσουν οἱ γάτες καί οἱ σκύλοι.Τά νεκρικά ροῦχα τήν τρίτην ἡµέρα τά πλαίνουν καί τά µοιράζουν σέ πτωχές
οἱκογένειες.-

β: Ἡ νεκρώσιµος ποµπή
1) Πῶς καταρτίζεται ἡ ποµπή αὔτη: Μπροστά πηγαίνουν τά ἐξαπτέρυγα µετά
ὁ Παππᾶς καί κατόπι ὁ νεκρός. Ἀπό πίσω πρῶτα οἱ ἄνδρες καί κοντά οἱ
γυναῖκες.-

2) Τιµοί ἀπονεµόµενοι εἰς τόν νεκρόν. Εἰς τούς Λαϊκούς δέν ἐξετάζεται ὁ
ἀριθµός τῶν συνοδευόντων ἱερέων. Μόνον ἐάν ἀποθάνη ἱερεύς παίρνουν 3-5-7-9ἱερεῖς.-

3) Τήν κηδείαν παρακολουθοῦν καί γυναῖκες καί µάλιστα νέαι οἱ ὁποῖαι
κάθονται σέ ὡρισµένο µέρος τῆς ἐκκλησίας διά ν’ ἁσπασθοῦν τόν νεκρόν.-

4) Τό λείψανον παρακολουθοῦν καί γυναῖκες καί οἱ γονεῖς τούς ὁποίους κρατοῦν
ἀπό τάς χείρας συγγενεῖς γυναῖκες και ἄνδρες µέχρι τῆς ἐκκλησίας.-

γ: Ἡ Περιφορά διά τῶν ὁδῶν
∆έν ὑπάρχει συνήθεια νά περιφέρουν τόν νεκρόν ἀνά τάς κεντρικάς ὁδούς, µόνον
ἀπό τόν κεντρικόν δρόµον. Οἱ θρῆνοιἐξακολουθοῦν µόνον ἀπό τίς συγγενειακές
γυναῖκες.

Ὅταν περνᾶ ἡ κηδεία οἱ χωρικοί σταµατοῦν προσοχή καί κάνουν σταυρό καί
λέγουν “ θεοσχωρέστον ”.-

δ: Ὁ ἐνταφιασµός

1) Ὁ Τάφος: Ὑπάρχουν τάφοι οἱκογενειακοί εἰς τό νεκροταφεῖον δηλ. ἡ κάθε
οἱκογένεια ἔχει καί ἰδιαίτερο µέρος µέσα στό νεκροταφεῖο, διά τήν ταφήν τῶν
νεκρῶν.-

Ὅταν ἁνοίγουν παλαιόν τάφον ἤ νέον πρέπει πρῶτα νά σταυρῶσῃ ὁ Παππᾶς µέ
κασµᾶ καί µετά νά σκάψῃ ὁ νεκροθάφτης.-

Β Ι Β Λ Ι Ο Ν 8ον
Κεφάλαιον Ἕβδοµον
Μαγεία, Μαγικαί συνήθειαι καί δεισηδαιµονία

Ι’.) Γ Ε Ν Ι Κ Α

α’.) Λέξεις καί φράσεις σχετικαί µέ τήν µαγείαν.
Μαγέα, µέ µάεψε, κάτι τοῦ ἔχουν κάνει, εἶναι φτιαγµένος αὐτός, αὐτός ξέρει
καί µαγεύει τόν γέρακα γιά νά µήν τού φάη τίς κόττες, ρίχνω στό
σταυροδρόµι.
Μαγικότεχνη
Παίρνουν τρίχες ἀπό τό κεφάλι ἤ ἕνα κοµµάτι ἁπό τά ρούχα/ νά εἶναι ἄπλυτα
ἤ χώµα πού πάτησε µέ τά πόδια καί τό πηγαίνουν στή Μάγισσα.

Ἄλλα µαγικά µέσα.
Μανόγαλο: γίνεται ὡς ἐξῆς. Παίρνουν γάλα ἀπό µάνα καί θυγατέρα πού ἔχουν
ἀποκτήσει, τό ζυµώνουν µέ ἀλεύρι καί φτιάνουν ἕνα κουλούρι, τό παίρνουν µετά
καί τό δίνουν τοῦ Παππᾶ γιά νά τό διαβάσῃ 40 ἡµέρες, µετά τό διάβασµα
εἶναι ἕτοιµο. Χρησιµεύει δέ γιά νά ἀγαπήσῃ ὁ ἕνας τόν ἄλλον.
...πούλι: Σκοτώνει τό πουλί, τήν νύχτα καί παίρνουν τό κόκκαλο τό φοράνε
ψηλά, µέ αὐτό ὅποια κοπέλλα βάλης στό µάτι θά τήν πάρης.

Ἡ ἀπ’ ἕξω ‘‘ ἐνέργεια’’.
Πήρε ἀπό µάτι, τόν µάτιαξε, ἀπό τό µάτι σπάει πέτρα, ἐαν ἕνα παιδί εἴναι
ὅµορφο ἤ παχύ καί ἔχει ἀρρωστήση τό κοιτάζουν στά µάτια ἐάν ἔχῃ τό
τσίνωρο (φρίδια) στριµένα λέγουν ὅτι ἔχει πάρῃ ἁπό µάτι καί ἀµέσως τοῦ
σβύνουν τά κάρβουνα.

Παίρνουν ἕνα πιάτο καί ρίχνουν νερό µέσα, µετά παίρνουν ἕνα πιρούνι κάι
ρίχνουν 9 κάρβουνα α¨ναµµένα, κάθε κάρβουνο πού ρίχνουν βάζουν ἕνα ὄνοµα

πού ὑποψιάζονται. Ὅσα κάρβουνα πᾶνε στόν µπάτο ἀπό αὐτά τά ὀνόµατα ἔχει
µατιαχτῆ τό παιδί. Μετά ρεντίζουν τό παιδί ἀπό τό 40 πρός τό µηδέν καί µετά
τό ρίχνουν στήν κούρνα (κοτέτσι) ἤ γάτα, ἤ στό σκυλί καί ἐάν τιναχτοῦν δέν
παθαίνει τίποτε τό παιδί, ἐάν δέν τιναχτούν τό παιδί εἶναι βαριά.

Α’. Ἀποτροπή κακοῦ

Β α σ κ α ν ι ά.
Ματιάζω, πῆρε ἀπό κάτι, σκόρδο στά µάτια σου, εἶναι µατιασµένος, τό µάτι
καί τήν πέτρα σκίζει.
Βάσκανοι ἄνθρωποι:
Κάτι κακό ἕχουν ἐκεῖνοι πούζηλεύουν εἶναι δηλαδή ζηλιάρηδες, φθονούν τόν
ἄλλον, ἐάν ἔχουν γαλανά µάτια, καί ὅσοι εἶναι Σαββατογεννηµένοι.
∆ίς περάσει ἄνδρας ἤ γυναίκα καί τόν ξέρουν πού µατιάζει ἀµέσως τοῦ λένε νά
φτίση ἤ ... τού λέγουν σκόρδο στά µάτια σου.
Βασκανόµενα ὅντα. Πρό πάντων παιδιά, ζώα, πουλιά, κάθε πρᾶµα καλό,
ζωντανό, δένδρα, ἀκόµη καί λιθάρια τά ὁποία προξενούν κάποια καλή
ἐντύπωση, καί σπίτι ἀκόµη ὅταν εἶναι καλόχτυσµένο.

Μέσα προφυλάξεως: Φτύσιµο ἤ γάνοµα π.χ. ὅταν γλέπει κανείς ἕνα
προκοµµένο πρᾶµα ἤ καλό καί ὅµορφο παιδί ἤ µιά λιθαρένια µεγάλη πλάκα ἤ
καλά χωράφια, ἤ γουρνοπούλα ἤ κατσίκια καί εἶναι φόβος µή τ’ ἀβασκάνη
λέει. Φτοῦ, µήν πάρῃ ἀπό µάτι ἤ Φτού νά µήν ἀβασκάνεται.

Πρόβασκάνιο. Ὕλη ἀπό τήν ὁποίαν κατασκευάζεται τό φυλαχτό καί τρόπος
κατασκευῆς του.

∆ι’ ἀνθρώπους: Τό φυλαχτό τό φτιάχνει ὁ Παππᾶς ὡς ἑξῆς λέγουν, γιά νά
φτειάσουν τό φυλαχτό βάνει µέσα σέ µιά τσεπούλα πάνινι λιβάνι ἀπό ἀξαίρετο
πού τό ἔχει κρατήσῃ ἀπό τήν λειτουργίαν τῆς Μεγ. Πέµπτης, ποδάρι ἀπό
χοµόριγκα, γκαίνιαση ἀπό τήν ἐκκλησία καί ἀρτο Μ. Πέµπτης.
Τήν τσακούλα τήν διαβάζει ὁ Παππᾶς 40 ἡµέρες καί µετά εἶναι ἔτοιµο τό
φυλαχτικό.

∆ιά ζῶα, π.χ. στόν Ἄσσο τό κατσικάκι γιά νά µήν ἀβασκάνεται κρεµοῦν ἔνα
κουδουνάκι χωρίς βραγκαλίδι καί µέσα βάζουν λιβάνι ἀπό ἐξαίρετο.
Στό Νικολίτσι “ Γιά τά πρόβατα καί γενικά γιά τά ζηλεµένα ζῶα, πρίν νά τά
βγάλουν στή βοσκή, τά κατουράνε ἤ τά γανώνουν γιά νά µήν τά ἰδῆ κακό µάτι
καί τ’ ἀβασκάνῃ ”.

Στό Παπαδάτες “ Τό µουλαράκι γιά νά µήν ἀβασκάνεται τοῦ κρεµοῦν
φυλαχτό στό λαιµό εἶναι µιά σακουλίτσα καί µέσα ἔχει ἄρτο ἀπό Μ. Πέµπτη,
τρία ἄνθη ἀπό παλιοῦρι καί λιβάνι.

∆ιάγνωσις βασκανιάς γιά τόν ἀβασκασµό. Παίρνουν ἕνα πιάτο µέ νερό, µέ τό
πιρούνι παίρνουν κάρβουνα ἀναµµένα τά ρίχνουν µέσα στό νερό, τό κάθε
κάρβουνο ἔχει καί τό ὄνοµα πού ὑποψιάζονται. Ὅσα κάρβουνα πῆγαν στόν πάτο
αὐτά τά ὁνόµατα µάτιαξαν τό παιδί. Μέ τόνερό ρεντίζουν τό παιδί ἀπό τό 40
µέχρις τό µηδέν, τό ὑπόλοιπο νερό τό ρίχνουν στήν γάτα ἤ στό σκυλί γία νά
πάρουν τό κακό.

Τρόπος θεραπείας τῆς βασκανιάς.

∆ιαβάζει ὁ Παππᾶς τό ξόρκιο τῆς Παναγίας.
Τό πέρασµα ἑπάνω ἀπό τή φωτιά.
Τά µικρά παιδιά τό παίρνουν τό βράδυ καί τά περνοῦν τρείς φορές γύρα ἀπό τή
φωτιά τῆς γωνιᾶς καί λένε “ Πάρεω κακό τό κακό - πάρε κακό τό κακό καί
ὕστερα τά βάνουν καί κοιµοῦνται καί λένε πώς τάχα ἡ φωτιά παίρνει τό
µάτιαγµα ἐάν τάχα τόν µάτιαξε κανένας.
Τό σταύρωµα µέ ἁλάτι.
Παίρνουν τρία κλωνιά ἁλάτι σταυρώνουν τό παιδί καί τό ρίχνουν στή φωτιά.
Ὅπως σκάει τό ἁλάτι νά σκάσουν τά µάτια ἀφτουνού πού µατιάζει.
Τό φτύµα τοῦ ἀνθρώπου
Εάν ἔχουν ὑποψία ἀπό γυναῖκα ἤ ἄνδρα πού µάτιαξε τό παιδί, στέλουν καί τῆς
παίρνουν φτύµα στό φλιτζάνι καί τό φέρουν καί µέ τό στανιό τοῦ τό βάζουν.
στό στόµα γιά τό καλό

Β’. Ἐπίτευξις ἀγαθοῦ ἤ εὐδαιµονίας
Περίαπτα φέροντα εὐτυχίαν.

Τό πουκάµισο τοῦ φιδιοῦ ἀφοῦ τό περάσῃ τρεῖς φορές γύρα ἀπό τό λαιµό ἤ ὅταν
πιάνεται τό φεγγάρι τίς πρῶτες ἡµέρας πού γιά πρώτη φορά τό βλέπει παίρνει
µιά δραχµή καί τήν περνάει στά γένια νά εἶναι ὅλες τίς ἡµέρες τοῦ φεγγαριοῦ
εὐτυχισµένος καί νά τοῦ πηγαίνουν βρύσῃ τά χρήµατα.

Στοιχείωση κτιρίων: ἀφού ἀνοίξουν τά θεµέλια τοῦ σπιτιοῦ τότε παίρνουν τόν
Παππᾶ καί διαβάζει, µετά σέ µιά γωνιά τοῦ σπιτιοῦ ἕνας ἀπό τούς συγγενεῖς
σφάζει ἕνα κατσίκι ἤ ζουγούρι καί τό αἶµα πού θά χυθῇ τό φαίρουν γύρω ἀπό
τό θέµελο τοῦ σπιτιοῦ καί λένε ὅπως ρίζωσε τό αἶµα ἕτσι νά ριζώσῃ καί τό
σπίτι. Τό κεφάλι τοῦ ζώου τό δίνουν τοῦ Παππᾶ πάντοτε τό δέ ὑπόλοιπο κρέας
τό τρῶνε οἱ µαστόροι.

Μαγικαί συνήθειαι ἐν ἀνοµβρία.
Ἐάν ἔχει καιρό νά βρέξῃ τότε συγκεντρώνουν ὅλο τό χωριό σέ γενική συνέλευσι
οἱ Παππᾶδες καί τούς λένε νά µήν φᾶνε τίποτε µιά βδοµάδα, καί νά εἶναι
καθαροί ἀπό πάσης ἀπόψεις ςιατί θά κάνωµε παρακλήσι γιά νά βρέξῃ ἀλλοιῶς
χαµένοι. ∆έν βρέχει γιατί οἱ παραµυθάδες ἔχουν κρεµάσει τή γάτα πού
µουτζώνει τό θεό δηλ. µέ τά ποδάρια ἐπάνω γιά νά φτιάξουν γιά νά φτιάξουν
τά κεραµίδια.

Ἀπειλαί ἄκαρπων δένδρων πρός καρποφορίαν.
Ὅταν ἕνα δένδρο δέν καρπίζει τοῦ κρεµοῦν λιθάρια τρύπια καί τό ἀλείφτουν µέ
προζόµι πού τό ζυµώνουν τήν Μεγάλη Πέµπτη.

Ἐπίσης πηγαίνουν δύο ἀνθρωποι κοντά µέ ἔνα τσεκούρι καί λέγει ὁ ἕνας στόν
ἄλλο γιά ν’ ἀκούσῃ τό δένδρο “ θά τό κόψω καί κάνει πώς κόβει τό δένδρο, καί
ὁ ἅλλος ἀπαντά, µή τό κόβεις, µή τό κόβεις θά κάνῃ τοῦ χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓ∆ΟΟΝ
ΜΑΝΤΙΚΗ
Γενικό. Λέξεις καί φράσεις σχετικοί µέ τήν µαντικήν.
Σηµάδι, τὄχω σε καλή µεριά, εἶναι γουρλίτικο.

Α’. Φ υ σ ι κ ή Μ α ν τ ε ία

α’.) Αἰ ἐλαῖαι τοῦ σώµατος: Ἐάν εἶναι µπροστά στό πρόσωπο θά εἶναι τυχερός
στά νιάτα, ἐάν εἶναι πίσω θά εἶναι τυχερός στά γράµµατα.

β’.) Μαλλιά κεφαλῆς: Ἐάν ἕνας ἕχει στό κουρκοκέφαλο ἕνα στεφάνι θά πάῃ
καλά, ἐάν ἔχει δύο θά χηρέψῃ καί θα παντρευτῄ δεύτερη φορά.

γ’.) Ὀδόντες. Ἐάν ἔχει τά µπροστινά δόντια ἀραιά θά πάρῃ πολύ προίκα.

Β’. Π α λ µ ο ί

α’.) Παλµοί µατιού: Ὅταν παίξῃ τό ἀριστερό µάτι καλό χαµπέρι θ’ ἀκούσῃ,
ἐνώ τό δεξί εἶναι κακό, πολλές φορές συµβαίνει καί τό ἀντίθετο πρέπει ὅµως νά
τό παρακολουθήσῃ κανείς.

β’.) Βόµβος αὐτιού: Ἅµα βοΐζει τ’ αὐτί ἄν εἶναι τό ἀριστερό θ’ ἄξωµε χαµπέρι
κολό, ἄν εἶναι τό δεξί κακό, πολλές φορές συµβαίνει καί τό ἀντίθετο θέλει καί
αὐτό παρακολούθηση.

γ’.) Κνισµός παλάµης: ρίνος, πορειῶν, πέλµατος.Ἐάν ἔχῃς φαγούρα στό
ἀριστερό χέρι χρήµατα θά πάρῃς ἐάν στό δεξί χρήµατα θά δώσῃς.
Ὅταν σέ τρώει ἡ µύτη ξύλο θά φᾶς, ὅταν σέ τρώει τό ποδάρι δρόµο θά κάνῃς.

δ’.) Πταρµός: Γειά σου καί χαρά σου νά σκάσῃ ἡ πεθερά σου, Γειά σου καί
ἀλήθεια λές.
Ἐάν φτερνισθῇς κατά τήν ὥρα πού κουβεντιάζῃς “ ἁλήθεια λέω ”, ἐάν
φτερνισθῶ πολλές φορές “ συνάχι σ’ ἔπιασε ”.

ε) Λύγζ: Ἐάν λυγγιάζῃς “ Κάποιος σέ θυµάται ” λένε.

ζ) Γέλως: Ἄν γαλάσῃς πολύ χωρίς νά τό θέλης “ Σε καλό νά µου βγοῦν τά
γέλια σήµερα, ποτέ δέν εἶχα γελάσει τόσο πολύ.

Γ΄. Σ η µ ε ῖ α

Κρότοι ἀσυνήθεις: Ὅταν τρίξῃ ἡ στέγη τοῦ σπιτιοῦ θά πεθ΄νῃ κάποιος ἀπό τό
σπίτι.

Ἀνατροπή ἀλλατοδοχείου, χύσιµο οἶνου, ἑλαίου: Ἐάν χυθῆ λάδι µέσα στό σπίτι
δέν εἶναι καλό γιά τήν οἰκογένεια ἤ θ’ ἀρρωστήσῃ κανείς ἤ κακό θά του
συµβῇ.

Παρατηρήσεις ἐπί τοῦ νεκροῦ κατά τήν ἐκφοράν: Ἐάν ἔχη τά µάτια του
ἀνοιχτά θά πάρῃ κι ἄλλον ἀπό τό σπίτι του γρήγορα.

∆’. Π υ ρ ο µ α ν τ ε ί α

Συρµός καιόµενου ξύλου:Ὅταν κουβεντιάζει ἡ φωτιά ἀπό µακρυά µᾶς
θυµήθηκε.

Καί ἀµέσως ἀρχίζουµε καί λέµε: Ὁ τάδε µᾶς θυµήθηκε, ὁ τάδε, ὁ τάδε. Στό
ὅνοµα θά σταµατήσῃ ἡ φωτιά νά κουβεντιάζῃ αὐτός κάτι λέγει γιά µᾶς.

Σπινθηροβολία πυρός: Ὅταν πρατσαλάει ἡ φωτιά καί βγαίνουν τσίκες λένε
τόσα πρόβατα καί γίδια ν’ ἀποχτήσω.

Σπινθηροβολία πυροστιάς:Ἐάν ἐπάνω στό σίδερο τῆς πυροστιᾶς εἶναι σπινθῆρες
πού σᾶν µυρµηγκάκια πηγαινοέρχονται τόσους ὁχθρούς ἔχει τό σπίτι καί
ἀµέσως ρίχνουν νερό γιά νά σκάσουν οἱ ὀχθροί.

Ε’. Ἁ π α ν τ ή µ α τ α

Ἁπαντήµατα ἀνθρώπων: Στίς ἀρχιµηνιές καί τήν Πρωτοχρονιά συνηθίζουν
πάντα νά στέλνουν παιδί µικρό στό σπίτι γιά νά τό πρωτοϊδοῦν γιά νά πάῃ
καλά ἡ δουλειά ὅλο τό µῆνα καί προπαντός ὅλος ὁ χρόνος.

Ἐπίσης ὅταν ξεκινοῦν γιά µακρινή δουλειά ἤ γιά κυνῆγι ἤ γιά νά πουλήσουν
κάτι τι ξεκινοῦν πολύ πρωϊ γιά νά µήν ἀνταµώσουν κανέναν στόν δρόµο καί δέν
πάῃ καλά ἡ δουλειά. Ἐάν βροῦν καµιά χήρα γυναίκα ἤ καµιά ζηλιάρα ἀµέσως
τῆς ἐπιβάλουν νά πῇ ἐάν γιά κυνῆγι νά ἔλθης µέ αἶµα, ἐάν γιά πούληµα νά πῇ
καλό πούληµα.

Ἐάν συναντήσουν Παππᾶ ἀµέσως παίρνουν τό µιξοµάντηλο καί δένουν κόµπο
στή γωνιά τοῦ µαντηλιοῦ.

Ἀπαντήµατα ζώων: Ἅν σοῦ κόψῃ τό δρόµο λαγός θά συµβεῇ ἀµέσως κακό καί
πρέπει νά γυρίσῃ στό σπίτι νά µήν ταξιδέψῃ.

Ἐάν σοῦ κόψῃ τό δρόµο φίδι ἐάν εἶναι πρωϊ εἶναι φίλος καλός καί δέν πρέπει νά
τό σκοτώσῃς, ἐάν εἶναι βράδυ εἶναι ὁχτρός καί ἐάν τό βαρέσῃς νίκησες τόν
ὀχτρό, ἐάν δέν τό βαρέσῃς θά πῇ ὅτι ὁ ὁχτρός εἶναι γερός καί θά σοῦ κάνῃ
ζηµιά.

Ζ’. Ο ἰ ω ν ο ί

Πτηνά: Ἄµα περάσουν δυό κοράκια καί τσακώνονται ἑπάνω ἁπό τό σπίτι
ἀνδρόγυνο θά χωρίσῃ ἀπό µέσα ἀπό τό σπίτι.

Ἄµα περάσῃ ἕνας κόρακας ἐπάνω ἀπό τό σπίτι καί φωνάζῃ ἄνθρωπος θά
πεθάνῃ ἀπο µέσα, ἁµέσως βγαίνει ἕνας ἔξω ἀπό τό σπίτι καί τοῦ λέγει. “
Κόρακα τά νύχια σου µολύβι στήν καρδιά σου νά σοῦ καῇφωλιά σου µέ ὅλα τά
πουλιά σου.
Πτῆσις καί φωνή Κουκουβάγιας.
Ὅταν µια κουκουβάγια πλησιάσει κοντά στό σπίτι καί φωνάζει κάποιος µέσα
ἀπό τό σπίτι θά πεθάνη.
Μαντεῖαι σχετικαί µέ τήν ὅρνιθα.
Ἅν λαλήσῃ σάν πετεινός ἡ κότα σηµαίνει κακό γιά τό σπίτι καί ἁµέσως τήν
πιάνουν καί τήν σφάζουν.
Ἅν µπῆ µέσα στό σπίτι καί τινάξῃ τά φτερά της σηµαίνει ὅτι φίλος τοῦ
σπιτιοῦ θά ἕρθη.
Οἰωνοί ἐκ τῆς φωνῆς τοῦ πετεινοῦ.
Ἅµα φωνάξῃ ὁ πετεινός τό βράδυ αὔριο ἔχουµε ἀλλαγή του καιροῦ δηλ. ἐάν
εἶναι καλός καιρός ἐχοµε βροχή, ἐάν εἶναι βροχερός ἕχοµε καλόν καιρό.

Ζῶα, ἰδια, κατοικίδια καί ἔντοµα

Σκύλος: Ὅταν ὁ σκύλος οὐρλιάζει σηµαίνει θάνατος τοῦ σπιτιοῦ, ὅταν κοιµᾶται
µέ τά δύο µπροστινά πόδια σταυρωµένα δέν λυσιάζει, ὅταν σκάβει µέ τά νύχια
του τό ἔδαφος νῆµα τοῦ σπιτιοῦ κάνει, ὅταν κυλιέται κατά γῆς φίλος τοῦ
σπιτιοῦ θά ἕλθῃ.

Γάτα, Μαντεύµατα.
Ὅταν ἡ γάτα νίβεται καί κοιτᾶ πρός τήν πόρτα ἔχουµε καλό καιρό ξηρασία,
ὅταν κοιτᾶ τήν γωνία καί νίβεται ἔχοµε βροχή.

Ποντικός.
Ὅταν τρν τά ποντίκια τά σκουπιά στό σπίτι καί τά κάνουν κοµάτια - κοµάτια
λένε πώς γίνεται κλαψιά στό σπίτι.
Ἄν τό ἅλογο ἤ τό µουλάρι κοπρίσῃ στήν ἐξώπορτα κατά τό ξεκίνηµα γιά
ταξίδι λένε πῶς θά πουλήσῃ γρήγορα.
Ἄν τά τσακάλια ουρλιάζουν µετά τήν δύσιν τοῦ ἡλίου τήν ἅλλη µέρα θά
ἔχωµε βροχή.
Ἅµα ἁπό τό σῶµα τοῦ ἀνθρώπου κρεµαστῆ αράχνη “ σφάλαγκος ” σηµαίνει
ὅτι γράµµα θά ἕρθη.
Ἐάν καθήσῃ στό πρόσωπο ἀλογόµυγα φίληµα θά λάβῃ.

Η’. Ὄ ν ε ι ρ α

Γενικά: Τῆς Κυριακῆς τό ὄνειρο µέχρι τό γιόµα στρέει.

Η’. Ω µ α π λ α τ ο σ κ ο π ί α

Στηθαίον ὀστοῦν ὄρνιθος: Ἄν τό στηθάµι ἔχει τρύπα σηµαίνει θάνατον ἁπό
µέσα ἀπό τό σπίτι, ἐάν ἔχει θόλωµα σάν σαρµανίτσα σηµαίνει ἀβγάτα, ἐάν
εἶναι κόκκινον σηµαίνει πόλεµος, καί ἐάν εἶναι κυρτόν σηµαίνει δυστυχία τοῦ
σπιτιοῦ.

Ι’. Π υ ρ ο µ α ν τ ε ί α

Παίρνουν τό νεφρό ἀπό τό ζῶο καί τό σξοίζουν στή µέση καί τό ρίχνουν στή
φωτιά νά ψηθῆ, καί λένε τό ὄνοµα µιανῆς γκαστροµένης τί θά κάµῃ παιδί ἤ
τσούπρα. Ἐάν τό νεφρό ψηθῆ καί µείνει κλειστό θά κάµῃ παιδί.

ΙΑ’. Ο ν ε ι ρ ο µ α ν τ ε ί α

Ἄλλα πράγµατα ὑπό τό προσκέφαλον: Τήν ὥρα πού ὁ παππᾶς πιάνει τά
νιόγαµπρα καί τά φέρει γύρα καί ή νουνά ρίχνει τό ζαχαράτο τότε τά
ἀνύπαντρα παιδιά ἤ κορίτσια παίρνουν Ζαχαράτα καί τό βράδυ τά βάζουν κάτω
ἀπό τό προσκέφαλο. Ὅποιος τήν νύχτα .... νερό µέ τό τσουκάλι αὐτός θά εἶναι
ὁ ἀνδρας ἤ ἡ γυναίκα.

ΙΕ’. Β ι β λ ι ο µ α ν τ ε ί α, Ψ α λ τ η ρ ο µ α ν τ ε ί α

Παίρνουν τήν Σύνοψη καί τήν ἀνοίγουν στήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ πού βρίσκεται
στήν κολυµπήθρα καί βάζουν ἕνα κλειδί Πόρτας. Κλείνουν καί δένουν τήν α’
Σύνοψη µέ σπάγγο σταυρωτά καί κατόπιν ὁ ἐνδιαφερόµενος καί ἔνας ἄλλος
βάζουν τήν δείκτην τοῦ χεριού των κάτω ἀπό τήν λαβή τοῦ κλειδιοῦ. Ἡ
Σύνοψη κρέµεται ἔτσι ἐπί τι διάστηµα καί ἐάν γυρίσῃ µαζί µέ τό κλειδί εἶναι
πραγµατικό ἐκείνο πού ὐποπτεύονται, ἄν πρόκειται περί κλεψίµατος, περί
παντριᾶς, περί δικαστηρίου κ.λ.π. “ Αν δέν γυρίσῳ θά συµβῇ τό ἀντίθετο.

ΙΘ’. Κ α φ ε µ α ν τ ε ί α

Ὅταν τό φλιτζάνι ἔχει φοῦσκες µεγάλες εἶναι φίλοι, τού ἰδίου πού πίνει τόν
καφέ, ἐάν ἔχει φοῦσκα πρός τό µέρος τῆς λαβῆς θά ἔλθῃ φίλος στό σπίτι.
Ὅταν πίνης καφέ καί χυθῇ πρός τό ἔξω µέρος τοῦ φλιτζανιοῦ θά λάβῃ
χρήµατα, ὅταν ἔχη σχηµατισθῇ γραµµή ευθεῖα πρς τό µέσα µέρος τοῦ
φλιτζανιοῦ θά κάνῃ δρόµο, ὅταν ἔχη σχηµατισθῇ κύκλος στέφανα θά γίνουν,
ὅταν ὁ καφές εἶναι ἀνακατωµένος µπερδέµατα ὑπάρχουν, ὅταν τό φλιλτζάνι
εἶναι κατάµαυρο δέν εἶναι καλό, ὅταν εἶναι κόµπος χρήµατα θά πάρῃ.

Κ’. Χ α ρ τ ο µ α ν τ ε ί α

∆ιά τήν χαρτοµαντείαν χρησιµοποιῆται ἡ ἐκ 32 παιγνιόχαρτων δεσµίς τῆς
πρέφας ἤ καί τά 52 φύλλαα τῆς τράπουλας (κολτσίνας).
Αἱ χαρτοµάντιδες εἰς ἕκαστον παιγνιόχαρτον ἀποδίδουν καί ἰδιαιτέραν σηµασίαν
ἀναλόγως τού χρώµατος τοῦ εἵδους καί τῆς θέσεως τήν ὁποίαν θά καταλάβῃ ἀν
τῆ σειρά τῶν ἄλλων, ἐν γενικαῖς γραµµαῖς τά µέν µαῦρα εἰκονογραφηµένα
παιγνιόχαρτα συµβολίζουν µελαχρινούς ἀνθρώπους, οἱ ρηγάδες ἄνδρες, αἱ
ντάµαι γιναῖκας καί οἱ βαλέδες νέους, τά δέ κόκκινα τούς ξανθούς, τά καρρά
καί τά σπαθιά τούς κακούς, καί οι κοῦπες καί τά µπαστούνια τούς καλούς. Ἐκ
τῶν δηλούντων ἀριθµούς παιγνιόχαρτων εἰς ἕκαστον εἵδος ἀποδίδεται ϊδιαίτερος
συµβολισµός, οὔτο δέ εὐνοϊκότερα ὅλων θεωρούνται οἱ κοῦπες σχετιζόµενοι µέ
τόν γάµον, τήν φιλίαν, τά καρρά εἶναι ὁλιγότερον αἴσια καί δι’ οὐτων
συµβολίζεται τό χρήµα καί ἐνόχλησιν. Τά µπαστούνια σχετίζονται µέ τήν
γεωργίαν, τήν παραγωγήν θεωρούνται ὅµως µᾶλλον δυσµενῆ ἀπό τά καρρά
διότι προµηνύουν λίπας, δίκας, ἔριδας, µίαν ἀσθένειαν καί ἐχθρότητα.
Ἀλλά ἁπό τῶν διάφορων χαρτοµάντιδων ἀποδιδόµενη ἑρµηνεία ποικίλλει ,
ἐξαρτωµένη ἀπό τήν θέσιν, τήν ὅποίαν ἕκαστον παιγνιόχαρτον καταλαµβάνει
µεταξύ τῶν ἄλλων, προσέτι δέ καί ἐκ τῆς θέσεως, τήν ὁποίαν κατέχει εἰς τήν
ὅλην διάταξιν τῶν παιγνιόχαρτων κατά κανόνα ὅµως ὁ ρήγας κούπα συµβολίζει
τόν ξανθό ὕπανδρο ἄνδρα, ἐνῶ ὁ ρήγας σπαθί δηλοῖ τόν µελαχρινόν τοιοῦτον,
τόν ξανθόν ἄγαµον δεικνύει ὁ βαλές κούπα, καί τόν µελαχρινόν τοιοῦτον ὁ βαλές
σπαθί.
Τό δέκα καρό συµβολίζει ταξίδιον, µακρόν, σύντοµον, ἐπικερδές ἤ ἐπιζήµιον
ἀναλόγως τοῦ εῖδους τῶν παρακειµένων παιγνιοχάρτων, τό ἐννέα µπαστούνι
εἶναι πάντοτε κακός οἰωνός κ.λ.π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ
Ἀστρολογία
Α’. Ἥλιος

Λέξεις καί φράσεις: Ἔδωκε ὁ ἥλιος στή ράχη καλά, εἶναι ἔνα κοµάτι ὁ ἥλιος,
µεσουράνησε ὁ ἥλιος, γύρισε ὁ ἥλιος κοντεύει νά βασιλέψει, πάει χάθηκε ὁ
ἥλιος.
Σχετικαί µέ τάς τρόπους τού ἡλιου: Ὁ ἥλιος γυρίζει, ὁ ἥλιος στριφογυρίζει σάν
σβούρα.
Σξετικαί µέ τήν εἴκλειψιν τοῦ ἡλίου: Ὁ ἥλιος γυρίζει σάν σφοντίλι, ὁ ἥλιος
χάθηκε.
Σελήνη

Ὁνόµατα καί ἐκφράσεις: φεγγάρι, φεγγαράκι µου λαµπρό φέγγε µου νά
περπατώ νά πηγαίνῳ στό Σχολειό νά µαθαίνῳ γράµµατα, γράµµατα
σπουδάµατα τοῦ θεοῦ τά πραγµατα.
Στό ἕµπα καί στό ἕβγα τοῦ φεγγαριοῦ
... διαφόρους φράσεις.
Νέα Σελήνη: Ὅταν πρωτοβλέπουν τά φεγγάρι πιάνουν µιά δραχµή ἀσιµένια
καί τήν περνούν στά γένια γιά νά ποχτήσουν τόσα χρήµατα ὅσα εἶναι τά γένια.
Τό φεγγάρι πρέπει νά τό ἱδούν ὅρθιοι γιά νά µήν τούς νικήσῃ.
Γέµιση τοῦ φεγγαριού: Μέ τή γιόµιση τοῦ φεγγαριοῦ, κλαδεύου,, φυτεύουν,
κόβουν ξύλα.
Χάση ἤ λίγωση τοῦ φεγγαριού. Ἔχοµεν ξάση τοῦ φεγγαριοῦ, δέν φυτεύουν,
οὕτε κόβουν οὕτε ε¨µβολιάζουν διότι χάνουν τά µάτια.

Γ’. Ἀστέρες

Ωρολόγιον τῶν γεωργῶν. Ὅλοι οἱ γεωργοί καί ἰδίως οἱ κτηνοτρόφοι ἕχουν
διάφορα ἄστέρια ἀντί γιά ὤρα, ὅπως εἶναι ἡ πούλια πού βγαίνει µέ δύο ὥρες τό
πρωϊ, ὁ σταυρός, ἡ πυρωστιά.
∆’. Κ ο µ ῆ τα ι δ ι ά τ τ ο ν τ ε ς

∆ιάττοντες
Ὅταν πέφτῃ ἕν ἅστρο λένε ὅτι θά γίνῃ πόλεµος µέ τούς Τούρκους, ῎ θά χαθῆ
ἡ πλάσι.
Ε’. Ἀ π ο φ ρ ά δ ε ς

Ἠµέραι ἀποφράδες.
Ἡ τρίτη είναι κοπή µέρα, ἔχει µιά ὥρα ἀχαµνή δι’ αὐτό οὔτε ξεκινούν γιά
δουλειά, οὔτε για δρόµο, οὕτε ροῦχα πλέκουν, οὕτε τά νύχια κόβουν, οὔτε
ἐπιχείρισιν ἀρχίζουν.

Τό ἴδιο ισχύει καί γία τήν Παρασκευή.
Τίσ δύο µέρες αὐτές φυλάγονται οἱ γονεῖς νά µή καταραστοῦν τά παιδιά τους
φοβούµενοι µῆ τά πιάσουν οἱ κατάρες ἀπό τήν κακή ὥρα. Τό Σάββατο
ἀρχίζουν ἀλλά δέν τελειώνουν κατά τήν δουλειά τήν ἀφήνουν γιά τήν ∆ευτέρα
π.χ. Σάββατο ἄρχισε, δουλειά µήν τελειόσῆς.
∆ευτέραν, Τετάρτη, Πέµπτη, ὡ Σάββατον ἀρχίζουν δουλειά κάνουν δέ ταξίδια.

3)Ποῖαι ἡµέροι τοῦ µηνός θεωρούνται ἀποφράδες: Ἡ 13η κάθε µηνός εἶναι
ἀποφράδες γιά ταξίδια καί ἐποχείρισιν, διότι λέγουν ὅτι εἶναι Ὁβραικός ἀριθµός.

3)Ἠµέραι τοῦ ἔτους ἀποφράδες.
Τῆς Ἀγίας Μαύρας (3 Μαίου ) δέν λούζονται, δέν πλένουν, δέν τρώγουν µαῦρα
σταφίλια, οὖτε µαῦρα σύκα γιά νά µή µαυρίσουν π.χ ὁποιος φάει µαῦρα σύκα ἠ
σταφίλια τῆς Ἀγίας Μαύρας υά τοῦ βγή µαυρίτσα στό ... ἀδεια δηλ. ἕνα
σπειρί µαῦρο.

4)Ἠµέραι αἶσιαι: Ἠ ∆ευτέρα εἶναι ἠ καλλύτερη ἠµέρα διά τήν ἔναρξιν
οποιασδήποτε ἐργασίας διότι εἶναι καί ἠ πρώτη ἠµέρα τῆς ἐβδοµάδος.
Ἠ Τετάρτη εἶναι ἠµέρα τοῦ τυξαιροῦ π.χ Τήν Τετάρτη γεννήθηκε ὁ
καλότυξος.Ὀποιος γεννήθηκε Κυριακή υά γίνη µεγάλος ἄνυρωπος.
Τών Ἀγιων Σαράντα µαρτύρων ἡ ἡµέρα εἶναι καλή διότι ὄτι φυτέψη ὀ ἄλλος
πιάνει. Ἰδίως τό βράδυ ὄποιος φυτέψη κολοκύθια ἡ κάθε µία ρίζα πιάνει 40
κολοκύθια.

β )Μήνες ἀπαίσιοι.

1)Φεβρουάριος. Τόν Φλεβάρη δέν κάνουν γάµο διότι εἶναι µήνας ἀνάποδος,
κουτσός, τόν φυλάνε γιατί κάνουν κουτσά παιδιά.

2)Λίος Τόν Μάη δέν κάνουν γάµο διότι εἶναι µῆνας γοµαριών.

γ )∆ίσεκτον τος.
‘’Ο Φλεβάρης ἦµα ἔχει 29 ἡµέρες ὅλος ὁ χρόνος εἶναι ἀνάποδος’’
‘’Ἀνάποδος χρόνος 13 φεγγάρια’’ ( Ἄσσος )

δ )Ὤρα κακή.
Ὤρα κακή λέγουν τήν δωδεκάτην νυκτός(µεσάνυχτα-τρία παράγογα) καθ᾿ ἤν
δέν ἐπιτρέπεται νά ἐξέλθη διά ταξίδι.

ε )Παριµίαι σχετικά µέ τάς ἠµερας.
π.χ Ὄλα µας ἀνάποδα καί ὀ γάµος τήν Τετάρτη.
Σάββατο κάνε ἀρχή καί ξόφληση µήν κάνης (Παπαδάτες).

ε: Μ ε ρ ο µ ή ν ι α

1)Ποίας λέξεις µεταχειρίζονται προς δήλωσιν τῶν ἠµερῶν τούτων. π.χ
Μεροµήνια µηνογια.
2) Ποἶαι ἠµέραι λαµβάνονται εἰς κάθε τόπον ὦς ἡµεροµήνια: Τάς δώδεκα
πρώτας ἡµέρας τυ Αὐγούστου παρατηροῦν ἐκάστη ἐξ αὐτων πρός ἔνα τῶν
δώδεκα µηνῶν καί δεικνύει τήν κατάστασιν τοῦ καιροῦ κατά τόν µήνα ἐκείνον.

Ζ: ∆ ρ ί µ ο ς

α ) Γενικά : 1) Ὀνόµατα καί δοξασίαι περί αὐτῶν:∆ρίµες τ ᾿ Αὐγούστου.
Κοιτάνε ἐξ ἠµέρας µέχρι τοῦ Σωτῆρος δν πλαίνουν οὖτε χτενίζονται πιστεύουν
ὄτι τό νερό τίς ἠµέρες ἐκείνες ὄσα ρούχα πλυθούν τά κόβουν καθώς ἐπίσης καί
τά µαλλιά τοῦ κεφαλιού.

β ) Ἐπί µέρους:
1) ∆ρίµες ∆ωδεκαηµέρου (25 ∆εκεµβρίου - 6 Ἰανουαρίου)Τις ἠµέρες αὐτές
πάλιν δέν πλαίνουν οὖτε χτενίζονται διότι φοβούνται ἀπό ξωτικές(δαιµόνους).

Η: Ἀ ρ ι θ µ ο ί

∆οξασίοι περί αὐτῶν.
α )Μονά ζυγά π.χ ὄταν κάνουν κόλλυβα πλαίνουν τρεῖς φορές τό στάρι καί
µετά τό βράζουν.
Ὄταν βάζουν κλώσσα πάλιν βάζουν µον΄ αὐγά 9-11-13- 15 κ.ο.κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ∆ΕΚΑΤΟΝ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

1)Ἀυτοατή, Κεραυνός καί βροχή.
α )Λέξεις καί εκφράσης ἐκονικαί περί ἀστραπής.
Νά σέ βαρέση τό ἀστροπόβολο, πέφτουν ἀστροπελέκια:ὀ Θεός κυνηγάει τή
βάβο.

β )∆οξασίαι. Πῶς γίνεται ἠ ἀστραπή καί ἠ βροντή: Πιστεύουν ὄτι ὁ Θεός
βλέπει τόν διάβολο στή γή καί ρίχνει τό ἀστραπόβολο ἀπ ᾿ τόν οὐρανό νά τόν
βαρέση κι ό διάβολος ἄµα ἀκούει τά πριτσανίσµατα φοβάται καί πηγαίνει µέσα
στή γή σαράντα ὀργιές , καί τό ἀστροπόβολο πηγαίνει σαράντα µία καί βρίσκει
τό διάβολο καί τόν βαρεί στό κεφάλι καί τόν σκοτώνει.
Τό βόλι από τήν ἀστραπή τό βαστ΄ν οἰ κτηνοτρόφοι για τά ζώα τους ὄταν δηλ.
κτυπήση κανένα τό ποτίζουν µέ νερό καί βόλι καί σηκώνεται.

γ ) ∆υσιδαίµονες συνήθειαι πρός ἀποτροπήν τοῦ κεραυνοῦ. Ὄταν µαυρίση καλά
καλά ὀ οὐρανός ἀπό σύνεφα καί ἀστράφτει διώχνουν τό σκυλί ἀπό τό σπίτι,
ρίχνουν τήν µασία ἦ περοστιά ἔξω γιά νά σταµατήση τό κακό.

δ ) Τί εἶναι τό ἀστροπελέκι: Εἶναι ἔνα κοµµάτι σίδερο (τό µολύβι τοῦ Θεοῦ)
κοκκινωπό τό οποίον µένει 40 ἠµέρες µέσα στή γή καί µετά βγαίνει ἔξω καί
ὄποιος τό βρή τό κρατάει γιά νά τό δώσει σέ κανέναν πού θα σκοτωθῆ δηλ. τό
τρίβουν µέ ἔνα µαχαίρι καί τήν σκόνι αὐτη τήν ρίχνουν µέσα σέ νερό καί µετά
τήν πίνει ὁ σκοτωµένος ἄνθρωπος εἶναι ξένο.
Παριµίαι:Ἀστραψε απ ᾿ τό Ζάλογγο βάλε µέσα τ᾿ ἄλογο.

Β: Σύνεφα, βροχη, ὀµίχλη, χιόν, χάλαζα, πάχνη.

α ) Λέξεις καί ἐκφράσεις περί αὐτῶν.
Ὀ καιρός εἶναι κλεισµένος, πῶ πῶ βροχή δυνατή πού ρίχνει, σήκωσαι φούσκες,
κατακλυσµό µένει ἔξω, χοντρή βροχή ρίχνει, µέ τό ἀσπή ρίχνει βροχή.Σύννεφα,
ἀντάρα, δροσιά.Πολύ δροσιά εἶχε, ἀπόψε ἔχουµε βροχή.

β ) Τρόπι πρός πρόκλησιν βροχής. Νηστεύουν µιά ἐβδοµάδα καί τ᾿ Αι-Λιοστἤ
τῆς Ἀγίας Παρασκευής κάνουν Παράκλησι γιά νά βρέξη.

γ ) Τρόποι πρός κατάπαυσιν τής βροχής ἤ τῆς ξαλάζης.
Ρίχνουν τήν περουστιά ἀνάποδα ἔξω, ἤ τήν µασιά.
Χτυπούν τήν καµπάνα καί βγαίνει ἔξω ὀ Παπάς µέ τό ἀρτορι καί διαβάζει τήν
κάτωθι εὐξή καί σκορπίζεται τό σύννεφο ἀµέσως.
Εἶναι οἰ στίχοι τής Ἀναστάσεως.

1)Ἀναστάτω ὀ Θεός καί διασκορπισθήτωµεν οἰ ἐχθροί αὐτοῦ καί φυγέτωσαν
ἀπό προσώπου αὐτοῦ οἰ µισοῦντες αὐτόν.

2)Οὖτως ἀπολοῦνται οἱ ἀµαρτωλοί ἀπό προσώπου τοῦ Θεού καί οἰ δίκαιοι
εὐφρανθήτωσαν.
3)Αὐτή ἠ ἠµέρα ἤν ἐποιησεν ὀ Κύριος ἀγαλλιασώµεθα καί εὐφρανθώµεν ἐν
αὐτῆ.
4)Ὠς ἐλείπει καπνός ἐκλιπέτωσαν, ὠς τήκεται ἀπό προσώπου πυρός.

Γ: Ἰ Ρ Ι Σ

α ) ∆ηµόδεις ὀνοµασίαι τῆς Ἰριδας π.χ τό ζονάρι τής Παναγίας.

β ) ∆οξασίαι καί παραδόσεις σχετικαί µέ τήν Ίριν π.χ Ὀποιος σκαπετήση τό
ζονάρι τής Παναγίας ἦ περάσει ἀπό κάτω, ἐάν εἶναι ποιοί γένεται τσούπρα κι
ἀν εἶναι τσούπρα γίνεται παιδί.

∆: Ἄ ν ε µ ο ι

1)Οἰ κυριότεροι ἄνεµοι:Βοριάς, Νότος - ∆ύσις - Ἄνατολή –Μαιστράς,
Τραµουντάνα.
2)Σαιστρος.Ἄνεµος πνέων ἐκ βορρειοδυσµῶν κατά τό θέρος.
3)Τραµουντάνα.Βόρρειος ἄνεµος.
4)Ὄστρια. Ὀνοµάζεται ὀ παρατηρούµενος θερµός ἄνεµος και συγχρόνως ξηρός,
ὀ προκαλώ σηµαντικός ζηµιάς εἶς τήν βλάστησιν γενική τών ἀγρών.

Προγνωστικό του καιρού

α ) Ἀπο τάς φωνάς καί τάς κινήσεις τῶν ζώων. Ὄταν ἠ γάτα λούζεται πρός
τά κάτω ἔρχετε βροχή, ὄταν τά κοκόρια λαλούν γρήγορα τό βράδυ, ὄταν τά
µπαµπακάκια τραγουδούν τό βράδυ, ὄταν τά τσακάλια οὐρλιάζουν τήν νύχτα.

β) ) Ἀπό τήν παρατήρησιν οὐράνιων φαινοµένων 1Ἤλιος.
Τόν χειµώνα ὄταν, βασιλεύοντας ὀ ἤλιος µπή µπροστά σύννεφο ἔχοµε βροχή,
ἐπίσης ὄταν ὀ ἤλιος καιεί πολύ ἔχει ἀλώνι.
2) Σελήνη.Ἄµα τό φεγγάρι ἔχει ἀλώνι ἔχοµε βροχή. Ἐπίσης τό νέο φεγγάρι
ἐάν εἶναι καλά γυρισµένο θά ἔχοµε ξηρασία διότι κόβει τή βροχή ἐάν εἶναι
δίπλα ἔχοµε βροχή διότι τήν κρατάει.

γ ) Ἀπό τήν κατάστασην τοῦ καιρού καθ ᾿ ὀρισµένης ἠµέρας τοῦ ἔτους.
1)Τού Ἀγίου Βασιλείου. Ἄµα εἶναι καλοκαίρι τ ᾿ Ἀη - Βασιλείου 40 ἠµέρες ἠ
αρκούδα θά λιάς τά παιδιά θά ἔχοµε καλόν καιρό, ἐάν ὄµως βρέχει τήν ἠµέρα
αὐτή 40 ἠµέρες θά ἔχοµε βρέχη.
2) Τών Φώτων. Τά φώτα χιονισµένα τ ᾿ αµπ΄ρια γεµισµένα.
3) Της παπαντής (2 Φεβρουαρίου) ἐάν ὀ καιρός βαστάη καί εἶναι ξερασία θά
ἔχοµε 40 ἠµέρες καλόν καιρόν , ἐάν βρέξεη θά ἔχοµε 40 ἠµέρες βροχή.

δ ) Ἀπό τήν παρατήρησιν τής φωτιάς καί τοῦ καπνοῦ.
Ὄταν ὀ καπνός δέν βγαίνει ἀπό µπουξαρή καί γυρίζει στό σπίτι θ ᾿ ἀλλάξη ὀ
καιρός.
Ὄταν ἠ πυρουστία ἔχει πολλές σπίθες φωτιάς λέγουν ὄτι ὄσες σπίθες ἔχει ἠ
πυρουστιά τόσους ἐχθρούς ἔχει ὀ νοικοκύρης τοῦ σπιτιοῦ.

Ὄταν κτυπάµε τό ἀναµµένο ξύλο µέ ή µάσια καί βγάλη σπίθες, τόσους φίλους
ἔχει ὀ νοικοκύρης τοῦ σπιτιοῦ.

ε ) Παροιµίαι σχετικά µέ τόν καιρό.
Άν ἀρχίσει ἠ βροχή ἠµέρα Παρασκευή θά βρέχη µία βδοµάδα συνέχεια.
Τό Σαββατοκύριακο ξεκόβει ὀ καιρός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝ∆ΕΚΑΤΟΝ
∆ Η Μ Ω∆ Η Σ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η

Α'. Γ Ε Ν Ι Κ Α

Λέξεις καί φράσεις σχετικαί µέ τήν Ιστορικήν τοῦ λαοῦ.
π.χ.. µέ πονή ἡ κοιλιά, µέπιασε ἡ θέρµη, τοῦ λύθηκε ὁ φαλός, τ’ ὄπεσεν τά
κουτελάκια (ὄταν πονή τό σηκώτι) τοῦ κρατήθηκε τό κάτουρα (οὖρος) µέ
βγάζει ἡ καρδιά αἶµα (διάρροια).

᾿Ονοµασία των νόσων. Συνώνυµα.

Παράγοντες δίδοντες τήν ὀνοµασίαν εἰς τήν νόσον.
Τό κύριον σύµπτωµα τῆς νόσου π.χ. κοκκορόβηχας ὁ κοκκότης, τό κακό σπειρί
ὁ ἄνθρωπος, οἱ µαγουλές, µέ πονοῦν τό λυµπό ἡ ὀρχότης. µεξείδι ὁ καλόγηρος.
Ἡ θέσις ὅπου ἐδράζεται ἡ νόσος π.χ. ὁ πονόµατος (ὀφθαλµία) πονόδοντος, τά
οὔλα τοῦ στόµατος, ταχυπαλµία (καρδιά)
Αἰτία εἰς τήν ὁποίαν ἀποδίδεται ἡ νόσος. Π.χ. ὁ φόβος (κτερος), ὁ κακός
ἁγέρας (ἡ ἐπιληψία), ἡ ἀσθένεια µικρῶν (βασκανία).
Αἰτία εἰς τήν ὁποίαν ἀποδίδεται ἡ νόσος.
Ὑπερφυσική ἤ ἀστρική αὐτία. Θέληµα ἤ τιµωρία τοῦ θεοῦ, τιµωρία τοῦ ἁγίου
τής περιοχῆς, διαβολική ἐνέργεια, κακός ἀέρας, µάγια, βασκανιά, ὅπου αγαπάει
ὁ θεός παιδέυει, κακός ἀγέρας τόν χτύπησε.
Φυσική αιτία. Καλόγηρος, καθαρισµός τοῦ αἴµατος, κρυολόγηµα, ὅταν κάθεται
κανέις ἱδρωµένος, ἑλονοσία ανθυγιεινή κατοικία, πονόκοιλος κρυολόγηµα ἤ
ἔφαγε βλαβερό φαγητό, ἤ ἔστρειψε τό ἄντερο.
Ἡ λύσσα ἀποδίδεται σέ ἕνα πουλί (κολοσούσα) ἡ εὐλογιά σέ ἀποφαγώµατα
ποντικιοῦ, ἡ δηλητηρίασις σέ ἀκάθαρτα οἰκιακά σκεύη.
Γνωµικά καί παροιµίαι σχετικαί µέ τήν ὑγείαν καί τάς ἀσθενείας.
Ὅποιος κλάν’ γιατρό δέν βάνει. Ὅποιος τρώει πολύ σπλινιάζει. Σπίτι πού δέν
γλέπει ὁ ἤλιος τό γλέπει ὁ γιατρός.

Πολλοί τρώγουν σκόρδο κάθε πρωϊ νηστικοί γιά νά µήν σπληνιάσουν.
Πολλοί βάζουν τό πρωϊ νηστικοί φτίµα ἐκεί πού ἔχουν λιχήνα.
Ἀµοιβαί λαϊκῶν ἰατρῶν. Ἀντί γιά χρήµατα δίνουν ἕνα βετούλι, ἤ ἕναν τενεκέ
τυρί, ἤ µιά βελέτζα κ.λ.π.

∆’. Ἰ α τ ρ ι κ α Ὄ ρ γ α ν α κ α ί Ἐ ρ γ α λ ε ῖ α
Ὀνόµατα καί χρῆσις αὐτῶν. ∆οντοῦρα (ἐργαλεῖον δι’ οὖ ἐξάγουν τούς ὀδοντας)
νυστέρι (ἐργαλείον διά χειρουργικήν ἐπέµβασιν στά χτυπήµατα).

Φ ά ρ µ α κ α (ἱλιάτσα)
Ὅταν µᾶς πονέσουν τ’ αὐτιά µας ρίχνουµε γάλα γυναικεῖο, ὅταν πάθουµε
δηλητηρίασι διά νά κάνωµεν ἐµµετόν βάζουν κόπρανα σκύλου ἤ ἀνθρώπου, ὅταν
πονοῦν οἱ ὀδοντες βάζουν χολή ζώου, ὅταν πονοῦµε εἰς οἰονδήποτε µέρος τοῦ
σώµατος βάζουµε οὖρα ἀντί γιά οἰνόπνευµα, ἐπίσης ὅταν πονοῦν οἱ ὀφθαλµοί
βάζουν οὖρα µικρῶν παιδιῶν καί τά πλένουν

Ε’. Θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ή
∆ηµώδης θεραπευτικαί ἐπεµβάσεις.
Τό πάτηµα: Ὅταν ὁ ἀσθενής ἕχει κρυολογήση καί τόν πονεῖ τό αῖµα του,
κατακλίνεται ...., ὁ δέ θεραπευτής πατεῖ γυµνόπους ἐπί τοῦ κορµοῦ καί τοῦ
θώρακος.
Τό σήκωµα τῶν νεφρῶν (φράσις: τοὔπεσαν τά κουτελάκια καί θέλουν µάσιµο).
“ Νά σηκώνούν τά κουτελάκια ξέρουν λίγες γυναῖκες ἰδίως γρηές. Πίανουν τό
πετσί, πού βρίσκονται τά κουτελάκια µέ τά δύο χέρια καί τό τραβούν ἀπάνω,
γιά νά σηκωθοῦν τά κουτελάκια. Ἀφοῦ πολλή ὥρα τά τραβήχουν, φτιάνουν µιά
κόλλα πού τή λένε αὐγόκολλα. Τή φτιάνουν µέ τό ἀσπράδι ἀπό τό αὐγό καί

σαπουνάδα καί λιβάνι. Τά δύο αὐτά καί τή σκόνη ἀπό τήν λιβάνι, ἄµα τά
δείρουν µέ τά δάχτυλα γιά κάµποση ὥρα, γίνονται µιά κόλληση σπουδαία. Μ’
αὐτή λοιπόν τήν ἀλειφή ἀλείφουν τή µέση τοῦ ἀρρώστου καί τόν ἀφήνουν.
Ἔτσι τά κουτελάκια ἔρχονται στή θέσι τους.

∆έσιµο ἤ γύρισµα ἀφαλοῦ. Ὅταν λυθῆ ὁ ἀφαλός τόν ξαπλώνουν καταγῆς.
Μιά γυναίκα ἤ ἄνδρας τοῦ βάνει τό δάκτυλό του στόν ἀφαλό καί κάνει βόλτες
γύρω του γιά νά στρείψῃ πάλι ὁ λυµένος ἀφαλός. Παίρνουν ἀµέσως ἕνα
κρεµµύδι κάνουν µιά τρύπα στή µέση καί ρίχνουν πιπέρι κόκκινο µέσα στήν
τρύπα καί τό βάζουν ἐπάνω στόν ἀφαλό καί τό δένουν ἀπό τήν µέση σφυχτά.
Τό δέσιµο τοῦ ἀφαλού γίνεται καί µέ ἅλλον τρόπο (µέ τήν πυκνάδα) δηλαδή µέ
τό κόσκινο πού κοσκινίζουν τό ἀλεύρι.

Τόν ξαπλώνουν καταγῆς µαζεύουν τόν ἀφαλό ἀπό τίς πλάτες, µέση πολλές
φορές καί µετά βάζει τό δάκτυλο µέσα καί τόν στρείφτη τρεῖς γύρεγ συνέχεια
δένουν τήν µέση µέ τριχιά τράϊνη καί τήν πυκνάδα µαζί καί φέρουν πάλι τήν
πυκνάδα γύρα ὅσο νά σφύξῃ ἡ τριχιά καί µετά ἀπό δύο - τρεῖς ὦρας τήν
λύνουν.

Ἡ πλάκα (ἀπό στοῦφα ἤ κεραµίδι βήσσαλο). Ὅταν ὁ ἄρρωστος ἕχει πάθει
ἀπό εὐκοιλιότητα πέρνουν ἕνα κοµµάτι ἀπό στοῦφο τό βάζουν στή φωτιά καί
καίεται καί γίνεται τό βήσσαλο (κόκκινο) µετά τό βρέχουν µέ νερό καί ξύδι, τό
τυλίγουν µέ ἕνα κοµµάτι ἀπό ... καί τό βάζουν στό κάθισµα καί κάθεται
πολλή ὥρα.

Βεντοῦζες (κούφιες ἤ κοφτές). Ὅταν κρυώσῃ κανένας τοῦ ρίχνουν ἀµέσως
κούφιες βεντοῦζες µέ νεροπότιρα πέρνουν δηλ. ἕνα καθαρό πανί ἄσπρο τό δένουν
στό πιρούνι καί τό βουτᾶν στό πετρέλαιο ἤ οἰνόπνευµα τό ἀνάβουν καί
ζεσταίνουν τίς βεντοῦζες καί ρίχνουν. Ἐάν ὅµως δοῦνε ὅτι τό κορµί εἶναι µαύρο
τότε κόβουν τίς βεντοῦζες καί ρίχνουν. Ἀλλά προτοῦ κόψουν πέρνουν τόν παππᾶ
καί διαβάζει καί µετά κόβουν µέ τό νηστέρι δύο ἕως τρεῖς τό πολύ. Τό αἶµα πού
βγαίνει τό ρίχνουν στό φούρνο γιά νά τό προφυλάξουν ἀπό τά δαιµονικά.

Βδέλλες. Ἀντί γιά κοφτές βεντοῦζες βάζανε βδέλλες ἤ στήν οὐρά ἤ πίσω ἀπό
τά φτιά. Ἐάν δέν πιάνουν οἱ βδέλλες ρίχνουν ζάχαρι γία νά γλυκαθοῦν. Ὅταν
πιάσουν ρουφοῦν πολλή αἶµα καί πέφτουν µοναχές τους, τίς πέρνουν, τίς
στραγγίζουν ἀπό τό αἶµα τίς πλένουν καί τίς ρίχνουν ξανά στό µπουκάλι.
Πολλές φορές ψοφάνε διότι τό αἶµα ἦταν ἀκάθαρτο.
Καταπλάσµατα: ∆ιά πρυζίµατα τοποθετούν καταπλάσµατα ἁπό λινικόκι “
Βράζουν τό λινοκόκι µαζύ µέ γάλα ὅσο νά πήξῃ τό βγάζουν µετά καί τό βάζουν
σέ πανό µέχρι νά κρυώσῃ καί ἀµέσως τό βάζουν ψηλά γιά νά µαλακώσῃ.

Ζ’. Ε ἰ δ ι κ ή Θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ή

Φάρµακα καί τρόποι θεραπείας δι’ ω¨ρισµένας ἀσθένειας ἤ παθήσεις:

Ἀδενίτις. (ὅπισθεν τοῦ αὐτιοῦ, εἰς τήν µασχάλην) Τό καῖνε µέ µιά κονταρίτσα
γύρω - γύρω ἀπό τό ἀπόστηµα καί µετά µέσα καί ἕτσι σπάει.
Αιµόπτυσις. ∆ιαλύουν µαγειρικό ἀλάτι καί τό πίνουν 2 - 3 ἡµέρες συνέχεια.
Αἰµοραγίαι. ∆ιά νά σταµατήσῃ τό αἶµα ὅταν κοπῆ κανείς βάζουν ψηλά πούσι
ἀπό λουρίδα δερµάτινη ἀφού τήν ζόσουν ἀπό τό µέσα µέρος.
Ἐάν ἕχει αἰµοραγία ἡ γυναίκα ἤ ἄνδρας ἀπό τό στόµα, µύτη ἤ ἀπό οἰανδήποτε
ἄλλο µέρος φτιάχνουν τό ἐξῆς γιατρικό.
Παίρνουνἕνα κλωνάρι ἅγριο συκιά νά µήν ἔχει κάνει καθόλου σύκα, τό καῖνε
καί τό κάνουν σκόνη. Αὐτή τήν σκόνη τήν δίνουν στόν ἄρρωστο ἀφού τήν
λυώσουν µέσα σέ νερό ἤ τήν ρουφᾶνε ἀπό τήν µύτη σάν ταµπάκο.
Αἱµορροϊδες. (Ζωχάδες) Τίς καῖνε µέ κλωνάρι ἅγριας συκιᾶς.
Ἁκράτεια τῶν οὔρων. Μαζεύουν µπουρµουνάρια (µερικά ζωϊφια τά ὁποία µόλις
τά πιάσῃ κανείς ἀνοιγοκλείνουν καί ἔχουν πολλά ποδαράκια) τό στουµπᾶνε καί
τά ρίχνουν στό νερό καί τό πίνει ὁ ἅρρωστος.
Ἀκροχορδόνες: (βαρβερίτσες µαυρίτσες) Παίρνουν ἕνα χορτάρι πού φυτρώνει στά
φουσκιά καί κάνει µαύρους σπόρους. Μαζεύουν τούς σπόρους τούς στουµπάνε καί
τούς βάζουν καί µε τό νερό πλένουν τίς µαυρίτσες.
Ἀµυγδαλίτις καί ἄλλαι νόσοι τοῦ λαιµοῦ, (πονόλαιµος, σταφυλίκι).
Ἀγοράζουν µισιατῆρι ἀπό τόν καλαντζῆ δηλαδή σκόνη καί τήν πίνουν.

Ἄνθραξ (κακό σπειρί) Τό καίνε µέ µπαρούτι (δηλ. βάζουν τήν µπαρούτι ψηλά
στό σπειρί πλησιάζουν κοντά ἕνα κάρβουνο ἁναµµένο καί ἁρπάζει ἡ µπαρούτι
φωτιά καί τό κακό ξεφεύγει).
Ἑπίσης τόν ἄνθρωπο τόν καῖνε καί µέ βέργα ἀπό ἅγρια συκιά ἀφού τήν κάψουν
πολύ ὥρα στή φωτιά, ὑποβάλλεται δέ ὁ προσβληθείς καί σέ δίαιτα, νά µήν
τρώγει κρέας πεσµένο, τσιγαριστά, τηγανιτά, αὐγά, χέλια κ.λ.π.
Ἀτροφία. Πρός θεραπείαν µεταχειρίζονται τό σουφρόχορτο, εἶναι ἕνα χορτάρι
πού τό ἀναµειγνύουν µέ µέλι καί µέ 40 ξυλαράκια πού παίρνουν ἀπό τίς
φράχτες τῶν κήπων, ὅλα αὐτά τά καῖνε καί γίνονται σκόνι. Τήν σκόνι αὐτή
τήν δίνουν µέ τό δάκτυλο τό µικρό στό στόµα γιά νά τήν τρώει.
Ἀχωρ (Κασσίδα) Πρός θεραπείαν ταύτης παίρνουν νερό ἀπό γκουφαλο δένδρου
καί τό πλαίνουν τρία Σάββατα.
Βήχας. Ψήνουν κυδώνι καί τό τρώγει ἤ βράζουν σέ νερό πλευριτόχαρτο τό
ὁποίον ὅταν βράσῃ γίνεται σάν αἶµα καί πίνει 2- 3 κουταλιές τήν ἡµέρα.
Γρίπη. Πίνουν ζεστό, πότζι (βράζουν σέ νερό τσίπουρο καί τό πίνουν) ἤ ρίγανι.
∆ήγµατα ἐρπετῶν. Θεωροῦνται δηλητηριώδη ἡ ὀχιά καί τό κονάκι (σ’ ἔφαγε
τό κονάκι γρήγορα τό σαβανάκι).
Ἐάν τσιµπίσῃ µέλισσα ἤ σφῆκα τό σταυρώνουν µέ τό σουγιά τρεῖς φορές.
Ἐάν τσιµπίσῃ σκορπις τρέξουν ἀµέσως καί τόν σκοτώνουν διότι λέγουν (ὅπως
τρέχ’ ὁ σκορπις τρέχει καί ὁ πόνος “ γίνεται ἐπάληψις µέ τήν ἀλοιφή
σκορπόχορτο. Γίνεται ὡς ἑξῆς: Παίρνουν σκορπιόν πού τόν ἔχουν σκοτώσει καί
τόν βάζουν µέσα σέ δοχείο ρίχνουν καί λάδι καί ἐν καιρῶ σαπίζει ὁ σκορπιός καί
µόλις δαγκάσει κανέναν ἀλοίφουν τό µέρος καί περνάει.

Ἐάν δαγκάσει φίδι σφάζουν ἀµέσως ζῶο παίρνουν τόν ... καί τοποθετούν ἐντός
αὐτοῦ τό δαγκωµένο µέρος.
Στίς Παπαδάτες - Πρεβέζης ὑπάρχει ἕνας πρακτικός ἱατρός ὀνόµατι Ἀνδρέας
Γιαννάκης ἡλικίας 85 ἐτῶν ὁ ὁποίος θεραπεύει ἀπό φίδια ὡς κάτωθι. Μόλις
πάει ὁ ἄνθρωπος ἀµέσως τόν σχίζει µέ τό ξουράφι σέ πολλές µεριές, πλαίνει τό
στόµα του µέ ξίδι πολλές φορές καί ἀµέσως ρουφάει τό δαγκαµένο µέρος καί
βγάζει τό φάρµοκο. Τοποθετεῖ ἐπάνω στήν πληςή προτοµάντηλο στουµπισµένο
µέ σκόρδο καί ἁλλάτι καί ξίδι καί κάνει ὁλίγο φιδόχορτο καί ὁ ἀσθενής γίνεται
καλά.
∆ηλητηριάσεις ἀπό φαγητό. Ἐν χρήσει εἶναι τό µαγάρισµα σκυλιοῦ ἤ
ἀνθρώπου πρός πρόκλησιν ἐµµετοῦ.
∆οθιῆνες. Βάζουν κρεµύδι ψηµένο καί λάδι νά µαλακώσῃ, ὕστερα φύλλα ἀπό
βάτο ἤ κυρί µέ ζάχαρι ἤ πλατανόφυλλο γιά νά ἀνοίξῃ.
∆υσουρία. Μεταχειρίζονται τήν ἀγριάδα, εἰς ἵσα δράµια ὕδατος βάλε 20
δράµια ἀγριάδα ξερή, βράσε τό τη ἐπί µισή ὥρα καί τόν ζωµόν πίνει ὁ Πάσχων
συνέχεια ὅσο θέλει.
Ἐπιληψία. (σεηνιασµός) ὁ παθών νά φάγῃκαψιά ψωµιοῦ ἀπό σεισµό δηλ. ὅταν
κανείς τρώῃ καί κατά τήν διάρκειαν τοῦ φαγητοῦ µεσολαβήσει σεισµός, τό
ψωµί πού ἔχει στό στόµα δέν τό τρώει ἀλλά τό βγάζει καί τί κρατεῖ διά τήν
θεραπείαν τῆς ἑπιληψίας.
Ἡµικρανία. (Κεφαλόπονοι) προσδένουν τήν κεφαλήν σφιχτά µέ µανδήλιον πού
ἔχει λάσπη, ἤ µέ λεµόνια κοµµένα καί πιπέρι κόκκινο.
Ἴκτερος. (χρυσή) Τήν κόβουν. Καί ἄλλη θεραπεία τέσσερα ἕως πέντε αὑγά
λίγο ψηµένα ρίχνουν µέσα καί µισιατῆρι καί τά ρουφοῦν.

Λειχήν. Παίρνουν λειχινοχόρτι τό στουµοῦν καί τό πλακώνουν ψηλά, ἤ βάζουν
κάθε πρωϊ στάχτι ἀπό τσιγάρο ἤ φτύµα (σάλιο) ἁλοίφουν κάθε πρωϊ νηστικός.
Λύσσα.Ἑάν δαγκωθῇ κανείς ἁπό λυσσασµένον σκύλον πρός θεραπείαν τοῦ λένε
τά γράµµατα κάθε Παασκευή βράδυ ἐπί τρεῖς Παρασκευές. Εἰς Ἄσσον
Πρεβέζης π.χ. “ Ρέφτον, καρέφτον καϊλι µοναχοῦ, σέβουνται, ρέβουνται σ’ ὅ
παρερούνται ”.
Μαγουλίτις. (Παρωτίτις) Γίνεται ἐπάληψις µέ κάτράνη.
Νεφρόπονος. π.χ. Βάζουν τόν παθόντα καί κάθεται σταυροπόδι µετά ἀρχίζουν
ἀπό τήν οὐρά καί τραβοῦν τό δέρµα µέχρι τήν µέση πολλές φορές εν᾿ συνεχεία
βάζουν τό κατάπλασµα (ἔµπλαστρο). Ξύνοµε µέ τό σουγιά µισή πλάκα ἄσπρο
σαποῦνι. Σπᾶµε 2 - 3 ἀσπράδια αὐγά ρίχνουµε καί µισό ποτῆρι ρακί (τσίπουρο)
καί ὄλα αὐτά τά χτυπούµε. Ἀφού τά δείρουµε πολλή ὥρα, τ’ ἀλείφτουµε σ’
ἕνα κοµµάτι χαρτί. Μέ αὐτό σκεπάζοµε τό νεφρό, µέχρι νά ξεκολλήσει µοναχό
του.
Ὀδονταλγία. (πονόδοντος) Ὅταν ἕχουν πονόδοντο ἀλοίφουν τό µέρος ἤ κρατάνε
... στό στόµα καί πρός τό µέρος τοῦ πόνου χολή ἀπό σφαζµένο ζῶο ἤ βάζουν
κλονιά λιβάνι.
Ὄφθαλµία. Πλήνουν τά µάτια µέ κάτουρο ἀπό θηλυκό τρία πρωινά.
Φυµατίωσις. :Ἔδιναν στούς ἀρρώστους καί ἔτρωγαν ἁπό λίγο τήν καρδιά ἀπό
ξεφλουδισµένη µπότσικα.
Ὠταλγία, ὠτῖτις. (οὐτόπονος) Ἔσταζαν γάλα ἀπό πρωτάρα γυναίκα στό αὐτί
πού πονοῦσε.

Ι’. Χ ε ι ρ ο υ ρ γ ι κ ή

Ἀπολύµανσις πληγῶν καί θεραπεία: Ἔπλαιναν τήν πληγήν µέ κάτουρο (οὖρα).
Βαρείες µώλωπες. Κοπανίζουν τσουκνίδες καί τίς βάζουν ψηλά στόν πόνο.
Ἐγκαύµατα. Ὅταν καῇ κάποιος ρίχνουν µελάνι ψηλό ἤ στουµπᾶνε ἁλλάτι καί
τό ρίχνουν µαζί µέ λάδι.
Κάταγµα. Στίς Παπαδάτες π.χ. Ἔσκιζαν πρῶτα τό κοκκαλο σέ τρόπο ὥστε
νά σµίξουν ἀκριβῶς τά δύο σπασµένα κοµµάτια του. Ἀκουµπούσαν τό σπασµένο
πόδι ἤ χέρι σέ δύο ἤ σέ τρία κοµµάτια λεπτά σανίδια ἤ καλάµια. Τά δεναν
ἔτσι καλά κ’ ἔµεινε σἐ ἁπόλυτη ἁκινησία ὥσπου νά γυρέψῃ.

ΙΑ'. Κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ή

Φάρµακα (βότανα κ.λ.π. εἴδη), χρησιµεύονται εἰς τήν θεραπείαν τῶν ζώων:
π.χ. ἡ ἁγριάδα θεραπεύει τό κρύο, τήν βράζουν καί πίνει τό ζῶο, ἡ ἀγρόµπελη
(κούρµπερο) τήν στουµπᾶν ρίχνουν ζούρα (λάδι παλαιό) κιάφι τό ἀνακατώνουν
καί ἀλίφουν τά ζῶα ἀπό ὦρα, τό ἀγριοκάστανο τό ξίνουν καί τό ρίχνουν στή
βρώµη γιά νά τό φάῃ τό ζῶο, θεραπεύει τόν βῆχα, ἡ καρδάλα (τῆς ἀλεποῦς) τί
ρίχνουν στό νερό διαλύεται ρίχνουν καί λάδι καί τό πίνουν τά ζῶα, θεραπεύει
τόν βῆχα.
Ὅταν τό ζῶο δέν κοπρίζη ἀνακατεύουν λάδι, ξύδι καί αὐγό κλούφιο καί τό
ρίχνουν στό στόµα τοῦ ζώου καί τό πίνει.
Θεραπευτικαί ἤ χειρουρικαί ἑπεµβάσεις πρός πρόληψιν νόσου ζώων. π.χ.

Ὅταν ἕνα ζῶο κτυπήσῃ, ἤ φάῃ χορτάρι τήν ἅνοιξη δηλαδή Μάρτιο µέχρι 23
Ἀπριλίου πού περνάει τ’ Ἀϊ Γιωργίου (εἶναι ἕνα σκουλίκι πού τυλίγεται στό
χορτάρι τό ἁρπάζει τό ζῶο καί ψωφάει) µόλις καταλάβουν ἀµέσως τό
µατώνουν, κόβουν τό αὐτί ἤ τήν οὐρά ἤ τήν φλέβα µέσα στό µάτι.
Προφυλάξεις. π.χ. “ φυλάνε τά ζῶα νά µήν πιούνε λιναρονέρι (νερό πού ἔχουν
πλύνει λινάρι) γιατί ψοφᾶνε. Ἑπίσης “ φυλάνε τά γιδοπρόβατα νά πιοῦνε νερό
στεκούµενο (παλιονέρι) γιατί µαζεύουν νερουλίθρες.
Ἀσθένιαι ὁρνίθων.
Λοιµόπονος ἁπλοῦς: “ Ὅταν εἶναι βραχνή ἡ κόττα τῆς δίδουν πρός τροφήν
πρασινάδια (πίτορα) ζυµωµένα µέ νερό ἀπό φράξο καί ἀφοῦ τό βράσουν
µπροστά.
Φτειρίασις: “ Ὅταν ἡ κόττα ἕχη φτειτοῦδες, πιάνονται τά πόδια της καί δέν
µπορεῖ νά περπατήσῃ. Τότε τρίβουν µέ λάδι παλιό τά πόδια.
Ἀσθένειαι προβάτων καί αἰγῶν.
Κλαπάτσα (βδέλλα) Ἀποδίδεται εἰς τήν ὑγρασίαν ὄταν δηλ. ἡ Ἄνοιξης εἶναι
βροχερή. Τά δέ συµπτέµατα εἶναι τά ἐξῆς: ἀδυνατίζει τό ζῶο, στίβει τό γάλα,
κόβονται τά ποδάρια, κόβονται τά µάτια. Πρός θεραπείαν ἔβραζαν ἀγριλιά καί
ἔδιναν τό νερό καί τό ἔπιναν ἤ ἔτρωγαν καί κλαρί ἀγριλιάς νηστικά.
Λογιά. “Βγαίνουν κάτι σπειράκια ἀνάµεσα στά σκέλια καί ψοφάνε ”.
∆έν ὑπῆρχε φάρµακο. Τό µόνο φάρµακο γιά νά γυρέψουν ἦταν ἡ νηστεία.
Ἀνήστευε ὅλο τό χωριό 40 ἡµέρες οὔτε ζεµάτιζαν τά σκουτιά.
Ὅταν αντιληφθούν ὅτι τό ζώο πάσχη ἁπό τέτοια ἀρρώστεια τά ξεχωρίζουν καί
τό πηγαίνουν ἕξω ἀπό τό χωριό.
Παρµάρα (παρµός) “Ὅταν κολλήσῃ τά πρόβατα, κόβονται τά ποδάρια, τα
µάτια. Στίς ἁλλοταριές κολλάει αὐτή ἡ ἀρρώστεια. Γιά νά γιατρευτοῦν

παίρνουν ἁλλάτι, ρύζι, κιόφι, ρίγανη,σκαντόχοιρο (τό ψένουν καί τό στουµπάνε
γίνεται σκόνη) ὅλα µαζύ τά ἁνακατεύουν καί τό ρίχνουν στό στόµα καί τί
καταπίνει.
Ψώρα: Γιά νά γιατρευτοῦν παίρνουν λάδι, κιάφι, ποντικοφάρµακο (δηλητήριο)
τό ἁνακατεύουν καί τό κάνουν ἁλοιφή καί ἁλείφουν τά ζῶα.
∆ιάρροια. Ρίχνουν ξερή βρώµη καί τρῶνε.
Παστῖτις (µαστορᾶς) Παίρνουν αἶµα στή φλέβα ἦ παίρνουν 3 κλωνιά ἁλλάτι
καί τά δένουν στό αὐτί σφυχτά ἐπί 3 µέρες.
Παράσιτα τοῦ δέρµατος (ζάφες) Προέρχονται ἀπό ἀδυναµία τοῦ ζώου καί
γυρεύουν ὅταν τό ζώο τό ταϊσωµε καί δυναµώσῃ.
Βούρλα. Ὅταν εἶναι ἐξωτωρική τήν σκιοῦνε µέ προσοχή νά µήν σπάση ἡ
σακκούλα πού ἕχει τά σκουλίκια.
Κ’ ἀν εὐρίσκεται στό κεφάλιδέν γυρεύει, τήν σφάζουν πετᾶνε τό κεφάλι καί τό
ἄλλο τό τρῶνε.
Τό φιάγκωµα. “ Ὅταν τό ζῶο πρήσιεται ἀπό χορτάρι βλαβερό καί δέν ἠµπορῆ
νά κατουρήσῃ βράζουν νεράγκαθο καί κρασί καί δίνουν νά πιῆ.
Φσοῦνε. Ὅταν τά πρόβατα µυσιάζουν καί δέν µποροῦν ν’ ἀνασάνουν ρίχνουν τά
ρουθούνια λαδόξιδα.
Πονόµατο. Φτοῦνε τά µάτια τοῦ ζώου ἐπί 3 ἡµέρες µέ φτύµα νηστικός κάθε
πρωϊ.
Ἀσθένειαι µεγάλων ζώων.

Ἀερόπιασµα (πιάσιµο) Τό ζῶον ἀεροπιάνεται ὅταν τό ἀφήσωµε ἱδρωµένον,
ἀκίνητον εἰς τό ρεῦµα τοῦ ἀέρος. Θεραπεύεται ἀφοῦ τό τρίψουν µέ βούτυρο
ἅλλοιωτο καί οὖζο πίσω απ῾ τ’ αὐτιά.
Βήχας. Γιά νά πάυψῃ ὁ βήχας τοῦ κάνουν ἄµπουρα δηλ. βράζουν βρώµη καί
τήν τρώει ζεστή.
Πόνος, κοιλόπονος. ∆ίνουν λάδι καί πίνει ἀπό τό στόµα γιά νά µαλακώσῃ ἡ
κοιλιά του.
Ἀπόστην. Τό καῖνε µέ καµµένο σίδερο πολλές φορές γιά νά µή προχωρήσῃ.
Λάγανο. Ὅταν τό ζῶο δέν τρώη. Τό κόβουν ἀπάνω στόν οὑρανίσκο καί τό
τρίβουν πολλές φορές µέ ἁλλάτι καί τό ἀφήνουν ὥρα σέ ὥρα χωρίς νερό, οὔτε
τροφή τοῦ δίνουν 24 ὦρες.

4). Ἀ σ θ έ ν ε ι α ι χ ο ί ρ ω ν

Χοιρόλαιµος. Εἶναι ἕνα χορτάρι τό τραβούν καί τό δίνουν µέ προζύµι νά τό φάῃ.
Χαλαζιᾶς. ∆ίνουν φακή καί τρῶνε.

5). Ἀ σ θ έ ν ε ι α ι ἄ λ λ α ι ο ἴ ο σ ί τ ω ν ζώων
Λύσσα.

Ὅταν τό σκυλί εἶναι µικρό 2 - 3 µήνες στρίβουν τήν οὐρά στήν ἅκρη πολλές
φορές καί κόβεται καί βγαίνει ἕνα λεπτό ἀντεράκι σάν κλωστή, ξανά δέν
λυσιάζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝ∆ΕΚΑΤΟΝ
Λαϊκή Λατρεία

Ι’. Γ ε ν ι κ ά

Α’. Γ λ ῶ σ σ α τ ῆ ς λ α τ ρ ε ί α ς

Λέξεις καί φράσεις σχετικαί µέ τήν λατρείαν καί τάς τελετάς. Σηµασία καί
ἑρµηνεία αὐτῶν. π.χ. Λειτουργία, συλλειτουργία, ψάλσιµο, σαρανταλείτουργο,
ὁληνυχτιά, φταπάπαδο, τετραβάγγελο, µισοβαγγελιστή.
Ὁ Παππᾶς εἶναι ἀπολύτουργος (τελείωσε τήν λειτουργίαν), ὁ παππᾶς ἕχει
διαβάσει πεθαµένον καί δέν κάνει νά διαβάσῃ ἅρρωστον.
Ὁ παππᾶς, περνάει βουβός ἤ ἄκριτος µέ κερί ἀναµµένο (πηγαίνει νά µεταλάβῃ
ἑτοιµοθάνατον). Τά παράγορα (µεσάνυχτα) κλέβουν νερό ἀπό τή βρύση καί
δίνουν σ’ ἐκεῖνον πού ἀρρωσταίνῃ απ’ ἕξω (σελινιασµός).
Μεταλαβιά ἤ κοινωνία (µετάδοσις θείας κοινωνίας ὑπό τοῦ ἱερέως).
Συχωρευτική εὐχή (διαβάζει ὁ παππᾶς προτοῦ κοινωνίσουν οἱ γεροντότεροι εἶναι
δηλαδή ἀντί ἐξοµολογήσεως).
Ὕψωµα (εἶναι εἶδος λειτουργίᾶς ἀλλά στό µέγεθος καί στό βάρος µεγάλη καί
τήν πηγαίνουν στήν ἐκκλησιά µόνον ὅταν ἑορτάζῃ κανείς γιά νά σηκώσῃ τό
ὕψωµα ὁ παππᾶς δηλ. νά βγάλῃ τόν ἄρτον καί ὅλους τούς ἄρτους τοῦς µαζεύει
στό δίσκο καί ἀφοῦ διαβάσει τήν εὐχή τούς µοιράζει στόν κόσµο.
....(ἀντίδορο) τό µοιράζει ὁ παππᾶς µετά τήν λειτουργίαν.
Ὁνόµατα δηµώδη µερῶν τοῦ ναοῦ, ἁµφίων, σκευῶν κ.λ.π.
Ἀγιοβῆµα (ἰερόν βήµα) ἀντρίκειο (κύριως ναός) γυναικεῖο (κρόνους) ἀνάµα (ὁ
διά τήν θείαν µυσταγωγίαν χρησιµεύων οἶνος), τό ζεστόµπρικο (τό ἀγγεῖον διά

τοῦ ὁποίου θερµένεται τό ὕδωρ). Τό τσίγκρι - τσίγκρι (τό χτύπηµα τοῦ
ἀστερίσκου πού κάνει ὁ παππᾶς ἀπάνω στόν δίσκο.) Ἀγιαστούρα (δέσµη
βασιλικοῦ ἤ δενδρολίβανου ἤ κλάδων ἑλαίας) διά τῆς ὁποίας ραίνουν οἱ ἱερεῖς
κατα+ τούς ἀγιασµούς.
Λειτουργοσφράϊδα (ξύλινη σφραγίδα τῶν προσφορῶν).
Ὁνοµασία ἐορτασµίµων ἡµερῶν Καθαρή βδοµάδα, τήν πρώτη ἑβοµάδα τῆς
Σαρακοστής ἁσπροβδόµαδα (τήν ἑβδοµάδα τῆς ∆ιακαινιδίµου) µεγαλοβδόµαδο
(Μ. ἑβδοµάδα τῆς Παναγίας 15 Αὐγούστου), χρονιάρα µέρα εἶναι διότι ἔρχεται
µιά φορά τό χρόνο.

Β'. Θ ε ό ς

∆ηµώδεις δοξασίαι περί θεού καί περί τῆς ἐπενεργείας αὐτοῦ εἰς τ’ ἀνθρώπινα.
Λέξεις, φράσεις, παραδόσεις, παριµίαι καί παραµύθια δίστιχα, εὐχαί καί
κατάραι ἐµφαίνουσι τήν παντοδυναµίαν, τήν πανσοφίαν καί τάς ἄλλας
ἰδιότητας τοῦ θεοῦ.
Εἶναι µεγάλος ὁ θεός, αὐτός µᾶς τά δίνει αὐτός µᾶς τάπέρνει, δέν κρίβεται ἀπ’
αὐτόν. Ὅχι ἀφέντη µου µεγαλοδύναµε µεγάλο εἶν’ τ’ ὀνοµά σου. Αὐτός τά
δίνει τά πέρνει (ὅταν σπείρωµε καί δέν θερίσωµε) ὅτι εἶπε αὐτός θά γίνῃ, ὅσο
καί νά δουλέψωµε ἐµεῖς ὅτι ἕχει γράψει ὁ θεός θά γίνῃ, ὁ θεός νά βάλῃ τό χέρι
του, ὅτι λέγει δέν ξελέγει αὐτός. Ἀπό τό στόµα σου καί στοῦ θεοῦ τ’ αὐτί
(ὅταν λέγει κανείς σέ ἄλλον ἕνα εὐχάριστον γεγονός).

Γ’. Ἅ γ ι ο ι

∆ηµώδεις δοξασίαι περί τῆς Παναγίας καί τῶν ἁγίων καί περί τῆς ἐπενεργείας
αὐτῶν εἰς τ’ ἀνθρώπινα.
Πίστις περί τῆς δυνάµεως καί τῆς βοήθειας τῶν Ἁγίων.
Λόγοι γέρου ἁπό τίς Παπαδάτες: “Ὅλοι οἱ ἅγιοι ἔχουν τήν χάρη του, τήν
ἔδωκε ὁ µεγαλοδύναµος γιά τά καλά τους ἔργα, ἀλλά ἡ βλογηµένη ἡ Ἁγία
Φανερωµένη µας δόξα νἄχη ὁ Κύριος αὐτή τά βγάζει στό σάδι (φανερώνει)
ὅλο, δέν ἀφήνει τίποτε κρυφό ἄλλος λέγει, ποιός ἔχει κοιλιά µεγάλη ν’ ἀντέξῃ
διότι ἀργεί νά τά βγάλῃ στό σιάδι µεγάλη χάρη τους.
Ποῖαι ἰδιότητες Ἁγίων.
Οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι γιατρεύουν τούς ἀρρώστους ἀφοῦ ραντισθούν µέ νερό ἀπό
τό ἀγιονέρι δηλ. στό χωριό Παπαδάτες ὑπάρχει ἕνα ἐξωκλήσι τῶν Ἀναργύρων,
ποιό ἐπάνω καί σέ ἀπόστασι 100 περίπου µέτρων ὑπάρχει τό Ἁγιονέρι τό ὁποῖον
εἶναι κλεισµένο µέσα σέ µιά ἐκκλησούλα µικρή. Τό νερό τρέχει συνεχῶς µόνον
µέσα στήν ἐκκλησία ἔξω δέν βγαίνει διότι τό ἕχουν χώσει µέσα στην γῆ.
Μέ τό νερό αὐτό θεραπεύονται ὅλες οἱ ἀρρώστειες ἀφοῦ προηγουµένως ἄνοιγαν
τήν ἐκκλησίαν. Τό νερό αὐτό εἶναι καί σήµερα ἀλλά δέν ἔχει τήν ἰδιαν δύναµιν
διότι τά µαγάρισε ὅπως λέγουν οἱ παλιοί κάποιος Τούρκος πού πῆγε καί ἔπλυνε
τό σκυλί. Ἑορτάζοµεν τήν µνήµιν τῶν Ἀγίων Ἀναργύρων τήν Ιην Ἰουλίου.
Πολιοῦχοι καί ἄλλοι τοπικοί Ἅγιοι.
Ὁ Ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός Ἰδοῦ τί διηςεῖται µιά γριά ἄνω τῶν 90 ἐτῶν ἐξ’
Ἄσσου. Ὅταν ἔφθασε ὁ Ἀγ. Κοσµᾶς στό χωριό µ’ δέν εἴµασταν πολλοί ἐκεῖ

πού ἔβγαλε κουβέντα καί στό τέλος ρώτησε ὁ Ἅγιος πού εἶναι ὁ κόσµος, γιατί
εἶναι σκόρπιοι καί ἴσα εῖπε Ἅϊ θεέ ὅλο τό καιρό νά εἶναι σκόρπιοι (καί ἀλήθεια
λέγουν σήµερα ἔπισε ἡ κατάρα τοῦ Ἁγίου διότι τά σπίτια εὑρίσκονται πολύ
µακράν τό ἕνα ἀπό τό ἅλλο.
Μετά ἀπό τόν Ἄσσο (Μάσιαρι) πῆγε στίς Παπαδάτες.
Ἵδού τί διηγεῖται ἕνας γέρον ἄνω 95 ἐτῶν γιά τόν Ἅγιο Κοσµᾶ, ὅταν ἦρθε ἔξω
ἀπό τό χωριό ὄλοι πήγαµε καί ... χωριό τόν ἀνταµώσαµε καί εἶχαν
µαζευτή τόσοι πολλοί πού ὁ Ἅγιος ἔκλαψε καί εἶπε εἶναι τό καλλίτερο χωριό,
ἔχετε καλή καρδιά, βοηθάει ὁ ἕνας τόν ἄλλον, ἀλλά εἶναι κρίµα τέτοιο
καλότυχο χωριό νά ἕχουν ἕνα κακό ἐλάτωµα πού οἱ δύο µιά κουβέντα δέν
σηµαζεύουν ποτέ (καί πράγµατι σήµερα ἄν καί ἔχει τά καλλίτερα
πλεονεκτήµατα ἀπέναντι τῶν ἄλλων χωριῶν τοῦ Νοµοῦ Πρεβέζης ἐν τοῦτοις
ὅταν γίνεται Συνέλευσις γιά κάποιο θέµα ποτέ δέν συµφωνοῦν, καί ἀκούγεται
κάπου κάπου νά λέγουν ἔχοµε κατάρα ἐµεῖς ἀπό τόν Ἅγιο γι’ αὐτό δέν καί
συµφωνᾶµε).

∆’. Ἐκκλησίαι, εἰκόνα, σταυρός, λείψανα, Ἀγίαν

Μέ ποιούς τρόπους καθιγιάζεται µία καινούργης εἰπών ἤ ἕνας σταυρός.
Μιά εἰκόνα καινούργια γιά νά τήν βάλουν στό εἰκονοστάσιο τοῦ σπιτιοῦ πρέπει
νά τήν πᾶνε στήν ἐκκλησία γιά νά λειτουργηθῇ 40 ἡµέρες.
Τό τίµιον ξύλον τό τοποθετούν στό χέρι δηλαδή χαράσσουν τό δέρµα τοῦ χεριοῦ
καί θέτουν ἕνα πολύ µικρό κοµµατάκι τιµιόξυλο καί ὕστερα ράπτουν τό δέρµα.
Ἡ δοκιµασία τοῦ Τίµιου Ξύλου γίνεται ἐπάνω σέ ζῶα, ἀφού προηγουµένως τό
κρεµάσουν ἁπάνω στό ζῶο καί ἀπό µακρυά τό πυροβολίσουν.

Θέσις τοῦ Εἰκονοστασίου ἐν τῆ οἰκία
Τό εἰκόνισµα τό τοποθετοῦν µέσα στό δωµάτιον ὕπνου καί πρός Ἀνατολάς.
Καθαρµός καί προσκύνησις εἰκόνων
Ἡ πλάσις τῶν εἰκόνων γίνεται µέ ἀγίασµα πού τό ἔχουν κρατήσει στό
εἰκονοστάσι ἀπό τά θεοφάνεια. Μετά τήν πλάσιν τά νερό τό πετοῦν µέσα στό
φοῦρο διότι καθῶς λέγουν “ δέν κάνει νά τό πατήσουν οὔτε ζῶα διότι εἶναι
ἁγίασµα ”.

Ε’. Ἁ γ ί α σ µ α, ἀ ν α µ ο ν έ ρ ι α

Πηγαί ὔδατος καθηγιασµένοι (ἀγιάσµατα)
Στίς Παπαδάτες - Πρεβέζης στό Ἁγιονέρι κοντά στήν ἐκκλησία τῶν Ἁγίων
Ἀναργύρων βγαίνει πηγαῖον νερό ἀγίασµα. Ὅσοι εἶναι ἄρρωστοι πηγαίνουν ἐκεῖ
λειτουροῦνε τήν ἐκκλησία καί µετά πηγαίνουν καί πλύνονται.
Ὅσοι ἄρρωστοι ἀδυνατοῦν νά πᾶνε πηγαίνουν οἱ συγγενεῖς τους καί πέρνουν τό
ἁγίασµα καί τό φέρουν στό σπίτι καί τόν λούζουν.
Ἁγιασµός.
Τό Ἁγίασµα ῶν Φώτων χρησιµεύει γιά κοινωνία σέ ὅσους ὁ πνευµατικός ἔχει
ρίξει κανόνα (τιµωρία) Ἑπίσης ὅταν πέσῃ ποντίκι µέσα σέ διάφορα οἰκιακά
σκεύη καί δοχεῖα π.χ. σέ βαρέλια, κακάβια, ντεψιά κ.λ.π. πλύνουν τό δοχεῖου
µέ τό ἀγίασµα αὐτό καί ἔτσι πλέον δύναται νά χρησιµεύσῃ διά χρῆσιν.

Τό Ἀγίασµα τοῦ Τρίφωνα χρησιµεύει γιά νά ρεντίζουν τά χωράφια πού εἶναι
σπαρµένα νά µήν τά καταστρέψῃ τό σκουλίκι.

Ζ’. Ν η σ τ ε ί α

Τετάρτη καί Παρασκευή νηστεύοµαι γιατί τήν Μ. Τετάρτη ἔγινε τό
δικαστήριο τοῦ Χριστοῦ καί τήν Μ. Παρασκευή σταυρώθηκε. Καταλύουν τήν
Τετάρτη καί τήν Παρασκευή τήν ἐβδοµάδα τῆς Τορινῆς τῆς Μ. Σαρακοστῆς,
τήν ἐβδοµάδα τῶν ἀγίων Πἀντων διά τήν νηστείαν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 29
Ἰουνίου, καί ὄταν συµπέσῃ Τετάρτη ἤ Παρασκευή πανήςυρις τοῦ χωριοῦ, στίς
15 Αὐγούστου, τήν ἑβδοµάδα τοῦ Πάσχα.

Ἅλλαι ἡµέραι καί περίοδοι νηστειῶν.
∆ιά τήν νηστείαν ὑπάρχουν τρεῖς περιπτώσεις.
Ἄλλοι λέγουν ὅτι πρέπει νά κρατιέται (νηστεύεται) ἡ ∆ευτέρα διά νά ἀρχίζῃ ἡ
ἑβδοµάδα πάντοτε ἀπό νηστείαν.
Ἄλλοι λέγουν ἐπίσης ἐπειδή κρατοῦσαν (νήστευαν) οἱ ἑβραῖοι δύο φορές τήν
ἑβδοµάδα τότε ἐµεῖς πρέπει νά κρατᾶµε τρεῖς φορές τήν ἑβδοµάδα ἦτοι
∆ευτέρα, Τρίτη, καί Τετάρτη.
και ἄλλοι λέγουν πρέπει νά κρατᾶµε (νηστεύοµε) τήν ∆εψτέρα διότι κατέβηκε
ὁ ἀρχηγός (Μωϊσῆς) τῶν Ἐβραίων (Ἰσραηλιτῶν) ἀπό τό βουνό µέ τίς δέκα
ἐντολές. Νηστεία τοῦ Σαββάτου γίνεται µόνον τό Μέγα Σάββατον διότι ὁ
Χριστός βρίσκεται στό µνῆµα, οὔτε λάδι δέν τρώγουν τήν ἡµέρα αὐτή.

Νηστεῖαι ἀπιβαλλόµενοι εἰς ἐκτάκτους περιστάσεις.

Σέ περίπτωσιν ἀνοµβρίας “ Ὁ παππᾶς ἔβγαζε λόγο νά νηστεύσουν ὄλοι οἱ
Χριστιανοί κί ἀπό λάδι ἀκόµη τρεῖς ἡµέρας καί κάθε βράδυ νά κάνουν ἀπό 40
µετάνοιες κι’ ὕστερα νά κάνουν µιά εὐχή (παράκλησι στήν Παναγία).
Εἰς Περίπτωσιν ἀσθενείας (χωλέρα ἤ πανούκλας) ὁ παππᾶς ἕδινε διαταγή νά
κρατήσουν (νηστεύσουν) µιά βδοµάδα κι’ ἀπό λάδι καί ὕστερα νά πλυθοῦν καί
νά καθαριστοῦν γιά νά σταυρώσουν τό χωριό. Τό χωριό τό σταύρωναν δύο
φορές τό χρόνο τά Θεοφάνεια καί τή ∆ευτέρα τῆς Λαµπρῆς. Τό χωριό τό
σταύρωναν δύο φορές τό χρόνο τά Θεοφάνεια καί τή ∆ευτέρα τῆς Λαµπρῆς. Τό
σταύρωµα ἐγένετο ὡς ἐξῆς. Μετά τήν νηστείαν τῆς ἐβδοµάδας ἐγένετο
παράκλησις καί κανένας δέν ἔπρεπε ν’ ἀπουσιάσῃ ἀπό τήν ἐκκλησίαν. Μέτα τό
πέρας τῆς παρακλήσεως ὁ παππᾶς ἱεροφορεµένος καί ... νεώτερος γαµπρός
ἕπαιρνε τήν εἰκόνα ἐάν ἦταν ἡ ἡµέρα τῶν Θεοφανείων, τήν Βάπτιση τοῦ
Χριστοῦ ἐάν ἦταν ∆ευτέρα τῆς Λαµπρῆς τήν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως, καί
πίσω ὅλος ὁ κόσµος καί ἕφεραν γύρω τό χωριό.

Εἵδη νηστείας καί ἔθιµα νηστειῶν
Τό τριήµερο νήστευαν µόνον οἱ γρηές δηλαδή τήν καθαρά ∆ευτέρα καί τήν
Τρίτη δέν τρῶνε τίποτε οὔτε νερό πίνουν, τήν δέ Τετάρτη πηγαίνουν στήν
ἐκκλησία µέ βρασµένα γκόρτσα (ἀχλάδια) χειµωνιάτικα πού τά ἔχουν
κρεµασµένα στό σπίτι, µέ φασόλια κρeµαστά, κουκιά καί στό τέλος ἀφού
πάρουν ἀντίδωρο µοιράζουν τά γκόρτσα πίνουν καί τό ζουµί καί ἔτσι τελειώνει ὀ
τρήµερος.

Ζ: Κ α θ α ρ µ ο ί

α:) Ποιοί θεωρούνται ἀκάθαρτοι. Οἱ γυναίκες πού κάνουν ἐκτρώσεις στούς
γιατρούς, αὐτές πού κάνουν µποστιά, καί πετούν τά µικρά στά σταυροδρόµια,
σα λεχώνες.
β:) Μέσα καθαρµού: ἤ παίρνουν εὐχή ἀπό τόν Παππά ἤ ρεντίζονται µέ
ἀγίασµα πού τό ἔχουν κρατήσει ἀπό τά Θεοφάνεια.

Η: Θ ε ί α µ ε τ ά λ η ψ ι ς

Τά βρέφη µεταλαµβάνουν µετά τήν βάπτιση 5 ἕως 6 φορές τό χρόνο.
Τά παιδιά τρείς φορές τό χρόνο Χριστούγεννα, Πάσχα καί δεκαπενταύγουστο
ἐνῶ οἱ ἠλικιωµένοι µεταλαµβάνουν καί τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων.
Τό βρέφος τό φέραι ἠ νουνά στήν ἐκκλησία γιά νά τό µεταλάβη.
Προπαρασκευή διά τήν θείαν µετάληψιν.
Νηστεία γίνεται ὀκτώ ἠµέρες χωρίς λάδι, ἐξοµολογεῖται ἐάν ὐπάρχει
πνευµατικός, ἐάν δέν ὐπάρχει τήν ἰδιαν ἠµέραν πού θά µεταλάβη πηγαίνει στόν
παππά καί διαβάζει συγχωρετική εὐχή, πλύνεται, ἀλλάζει ὅλα γενικώς τά
ρούχα, προτού ξεκινήσει γιά τήν ἐκκλησία φιλεί τό χέρι τών ἀνωτέρον καί
παίρνει τήν εὐχή, φωνάζει τίς γειτόνισσες συχωράτε µα γιατί πάω νά
κοινωνήσω καί ἀκούονται οἱ φωνές ἀπό τήν γειτονιά ‘’ ὁ Θεός νά σέ
συγχωρέση’’ ἄλλος λέγει ‘’Συχωρεµένος νά είσαι σέ τούτον κόσµο καί στόν
ἄλλο’’.

Ἐπίσης ἐάν κανείς µαλώσει µέ ἄλλον καί δέν µιλάνε πλέον καί τύξει ὀ ἔνας νά
µεταλάβη ὐποχρεωτικά πρέπει νά πάη νά τού µιλήση ‘’γιά νά φύγει τό βάρος
ἀπ ᾿ ἐπάνω τού ‘’ἄσχετον αὐτός ἐαν δέν τοῦ µιλήση καί τόν συχωρέση ἤ ὄχι
καθώς λέγουν ‘’ξεφθρτώθηκα ἐγώ µιά φορά ἀπό κεί πέρα µέ µέλι ἄς ἔχη τό
βάρος αὐτός.’’
Είς ποίας καί ὐπό ποίας περιστάσεις ἀπαγορεύεται ἠ θεία µετάληψις.
Ἠ θεία µετάληψις ἀπαγορεύεται εἰς ἐκείνους πού ἔφαγαν σκαντζόχοιρον, είς
τάς ἐγκοίους γυναίκας πού ἀπέβαλαν, εἰς τόν ἄνθρωπο πού σκότωσε (ἔκανε
φόνο) εἰς τάς λεχώνας, είς ἐκείνους πού δέν ἐξοµολογήθηκαν, σέ ἐκείνους πού
ἔκαναν ὄρκο στά ψέµµατα.
Μεταφορά τῶν ἀχράντων µυστηρίων.
Τἀ ὄχράντα µυστήρια µεταφέρονται µόνον σέ εἰδική περίπτωση ὅταν δηλ. ὀ
Παππᾶς πρέπη νά κοινωνήση ἔναν ἐτοιµοθάνατον.
Μόλις εἰδοποιηθή ὀ παππάς ἀµέσως πηγαίνει στήν ἐκκλησία φορεί τό
ὐπετροχήλιον παίρνει ἄρτον ἀπό τό Ἀρτοφόριον πού ἔχει ἀπό τήν Μ.Πέµπτη,
τήν ἀγία λαβίδα καί ἀνάµα(κρασί)καί µία λαµπάδα ἀναµµένη.
Μέχρις ὄτου φθάσει στό σπίτι ὀ παππάς καί µεταλάβη τόν ἐτοιµοθάνατον δέν
µιλά σέ κανέναν πηγαίνει δηλαδή ἀµίλητος.
Προλήψεις καί δεισιδαιµονίαι.
Ἐάν τυχόν χυθή ἠ Ἀγία Κοινωνία καταγής σκαπτουν ἀµέσως τό µέρος ἐκείνο
καί τό χώµα αὐτό τό ρίχνουν στό ποτάµι γιά νά µήν τό πατήση κανένας. Ἐάν
ὄµως χυθῆ στό φόρεµα τήν ζεράση κανένα µικρό παίρνουν τό φόρεµα καί το
θαφτουν βαθειά στή γή ἤ πηγαίνουν στό ποτάµι καί τό πλένουν γιά νά φύγη
καί νά τήν στοµατήση πίσω.

Θ: Ἀ ρ γ ί α

Ποίας ἠµέρας ἤ ἐορτάς τηρεῖται ἀργία.
Ἀµα βαρέσει ἤ καµπάνα τό βράδυ ακί δώσει διαταγή ὄ παππάς ὅτι ἤ γιορτή
έχει σταυρό δηλαδή εἶναι βαρειά, δέν πάµε γιά χωράφι τά ζευγάρια, ἄν ὀ
παππάς πῆ ὄτι εἶναι ἐλαφριά τότε δουλεύουν.
Ἐπίσης δέν δουλεύουν οἰ γυναίκες κατά τό δωδεκαήµερο διότι ἠ Παναγία εἶναι
λεχώνα.Τού Χριστοφόρου τό φυλάνε γιά τό χαλάζι, τοῦ άι Τρίφωνα γιά τό
σκουλίκι πού καταστρέφει τά σπαρµένα χωράφια. Τής Ἀγίας Μαύρας γιά τήν
µαυρίτσα (σπειριά). Τήν ἠµέρα αὐτή νηστεύουν καί δέν τρώνε οὔτε σύκα
µαύρα οὔτε σταφύλια διότι βγαίνουν µαυρίτσες (σπειριά)σέ ολόκληρο τό σώµα
τοῦ ἀνθρώπου καί στά ζώα. Στόν Ἄσσο π.χ.’’κάποτε ἔνας ζευγίτης ἔκανε
χωράφι τήν ἡµέρα τῆς Ἀγίας Μαύρας καί περνώντας ἔνας ἄλλος ἀπ ᾿ ἐκεί τόν
ρώτησε τί κάνης γάµ᾿ σήµερα χωράφι δέν ξέρεις ὄτι εἶναι γιορτή βαρειά, δέν
ἄκουσες τήν καµπάνα, δέν ἄκοισες πού φώναζε ὀ κήρυκας ἐχτές τό βράδυ πού
τόν ἐβγαλε ὀ Παππάς ὄτι εἶναι τῆς Ἀγίας Μαύρας, καί ὀ ζευγίτης ἀπήντησε
ἀχ καυµένα ἔχω καί ἐγώ τά βόδια µού καί δέν ἀποτελείωσε τήν κουβέντα του ὀ
ζευγίτης καί τά βόδια ψόφισαν.

Ι: Ἐ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ α ί π ο ι ν α ί .

Ἐκκλησιαστικαί ποιναί εἶναι πολλοί:Ὀ κανόνας, ὀ ἀφορεσµός , ἀνάθεµα.
Οἰ ποιναί αὖται ἐπιβάλλονται εἰς ἀνθρώπους οἰ ἀποίοι κλέπτουν καί δέν τούς
ἔναθαν σέ διάφορα σύνορα ἀγρών’’ ἀνάθεµα ν ᾿ ἄρχε ἀφού δέν ξέρεις τό σύνορο
‘’ σέ φόνους κ.λ.π.’’

Ἠ λύσις τοῦ ἀφορεσµού γίνεται ὤς ἐξης:Ἐάν ὀ ἀφορεσµός εἶναι ἀσθενείς
πηγαίνει ὀ παθών πού ἔχει βγάλει τό ἐπιτίµιον καί τόν σκαπετάει τρεῖς φορές
καί λέγει ‘’ συχωρεµένος νασαι ἀπό µένα καί σέ τούτον κόσµο καί στόν ἄλλο.
Ἐάν ὄµως ἔχει πεθάνει καί µετά ἀπό 3-5 χρόνια πηγαίνουν καί τόν ξεθάφτουν
καί τόν βρίσκουν ἄλλοιωτον τόν ξανασκεπάζουν καί πηγαίνουν καί παίρνουν τόν
∆εσπότη καί πηγαίνουν στό µνήµα, γονατίζει ὀ ∆εσπότης καί διαβάζει
συχωρετική εὐχή.

ΕΘΙΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑ ΤΕΛΟΥΜΕΝΑ
Ἤ ΕΙΣ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ)

Α: Ε ύ χ α ί - ἀ ν α θ ή µ α τ α (Τ ά µ α τ α )
α:)Σώσιµο ἐκκλησίας.
Τήν ἐκκλησίαν τήν ζώνουν µέ κερί διότι τό ἔχουν τάξει εἴτε γιά τήν ὐγείαν τοῦ
σπιτιοῦ εἶτε διότι ὀ ασθενής τό ἔχει τάξει γιά νά σηκωθή. ‘’Ἀφέντη µ
Ἀηγιώργη µου, κάνε νά γίνη καλά το παιδίµου καί νά σέ ζώση(Ἀσσος). Μόλις
σηκωθη ὀ ἀρρωστος πηγαίνουν στήν ἐκκλησία καί τήν µετράνε µέ κλωστή΄,
καί ἀγοράζουν τό λιανοκαίρι καί τά πηγαίνουν στήν εκκλησία. Ἀυτό µένει ἐπ ᾿
ἀόριστον. Χρησιµεύει καί γιά ἄλλον πού θέλει νά ζώση τήν ἐκκλησία ἀφου
δώσει χρήµατα µπροστά.
β:)Προσφοραί καί θυσίοι ἰδιωτικοί (ἀπό τάµα).
Εἰς τό Πικολίτσι καί τήν περιφέρειαν αὐτοῦ ἄπικαλοῦνται τήν βοήθειαν τοῦ
Ἀγίου, τοῦ ὀποίου τό ὀνοµα φέρει τό ὄνοµα ὀ ἀσθενής, καί µετά ἔδιδαν τό τάµα
εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ἐπιτροπήν ἠ ὀποία τό πουλούσε καί τά χρήµατα τά
ἔπαιρνεν ἠ Ἐκκλησία.
Τό ‘’Σκλάβωµα’’καί τό ‘’Καλογέρωµα’’ Είς τόν Ἀσσον π.χ.
Ἀµα εἶναι κανείς ἄρρωστος τόν τάζουν σέ κάποιον ‘’Αγιο νά τόν καλογυρέψουν.
Τοῦ βαζουν δηλ. µαύρα ρούχα(ράσα)παπούτσια, καπέλλο,πουκάµισο,ὄλα
κατάµαυρα καί τό φορεί, ὄσον καιρό τού ἔχουν τάξει, ἔνα, δύο, τρία, πέντε
χρόνια.

Όσον καιρό τά φορούν, δέν τούς φωνάζουν στό ὄνοµά τους ἀλλά τούς λένε
καλογεράκια ἄν εῖναι ἀγόρι καί καλογεροπούλες ἐάν εῖναι κορίτσια. Ἀµα
περάση  καιρός πανε στήν ἐκκλησία καί τούς ξεκαλογερεύουν. Βγάζουν τά
µαύρα καί τἀ ἀφήνουν στήν ἐλησία καί τούς φορούν κατόπιν ὄλα ἄσπρα κάτασπρα σάν ἄγγελος.
Β: Ἐ γ κ ο ί µ η σ ι ς Ε ἰ ς Ἐ κ κ λ η σ ί α ς
Οἰ ἄνθρωποι κοιµοῦνται ἐπί µίαν βραδυάν µέσα εἰς τήν ἐκκλησίαν καί εἰς
οποιονδήποτε µέρος αὐτής ὄταν ἐορτάζη ὀ Ἄγιος τῆς ἐκκλησίας ἰδίως ὄταν εῖναι
ασθενής.
Γ: Ἀγιασµοί, προσκοµιδή, Ἀγίων λειψάνων.Σταυρώµατα κ.τ.λ
Οἰ γεωργοί καί οἰ κτηνοτρόφοι καλούν τόν ἰερέα διά ἀγιασµόν ὄταν χωθήτό
σκουλίκι στάσπαρτά ἤ ὄταν ψωφούν τά ζώα συνέχεια ἤ εἴναι ἄρρωστα καί δέν
ἔχουν γάλα.π.χ.
Εἶς ελιανά’’ἄν στα χωράφια τούς φανή σκουλίκι ἤ ἄλλα ζούδια καλούν τόν
παππά καί διαβάζει ἀγιασµό καί τέλος ραντίζει τό χωράφι µέ τό ἀγίασµα’’.
Τά ἄγια λείψανα τά φέρουν µόνον σέ ἄρρωστον ἄνθρωπο ὄταν µόνος τού τά
ζητήση διότι τά ἔχη τάµα ὄταν χαροπαλεύει καί δέν µπορεί νά πεθάνει.
Ἀλλοι λατρευτικαί πραξεις εἴναι 1)ἐπιθασις τοῦ πετραχηλίου ἐπί τῆς κεφαλῆς
τοῦ ἄσθενούς γιά νά σηκωθή(κοινώς διάβασµα τοῦ Παππά)ἐν συνεχεία τόν
πατεῖ σταυροειδως τρεις φορές στό µέτωπο 2)σταύρωµα µέ τήν λογχη µέσα
στήν ἀκκλησία ὄταντοῦ πονοῦν οἰ ὀφθαλµοί, κόψις ἐπί τοῦ Ἰεροῦ Ευαγγελίου
καί πάτηµα τοῦ ἰερέως κατά τήν ἔξοδον τῶν Ἀγίων ὄταν ἀρρωστήση ἀπο
σεληνιασµόν.

∆:Π ο µ π α ί

Εἰς τήν Περιφέρειαν Ἄσσου π.χ. ὄταν δέν βρέχη ἠ ἔχη πέση καµιά κακή
ἀρρώστεια νηστεύουν οἰ ἄνθρωποι ἐπί τρεῖς ἠµέρες. Τό πρωί πάνεστήν
ἐκκλησία καί λειτουργούν,κατόπιν παιρνούν τήν εἰκόνα τοῦ Ἀγίου τής
ἐκκλησίας καί οἰ παπάδες ἰεροφορεµένοι καί γυρίζουν σέ ὄλο τό χωριό.Σέ κάθε
σταυροδρόµι σταµατούν καί ὀ παππᾶς διαβάζει δέηση.

ΕΘΙΜΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΣ ΤΕΛΟΥΜΕΝΑ(ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ)

Ἀπαρχοί.
∆έν ἐπικρατεῖ οὐδεµία συνήθεια κατά τήν συγκονιδήν τῶν καρπῶν.

Β:Ἄλλοι προσφοραί.ψώµατα,θυσίαι.

β:)Ποίας ἠµέρας καί ἐκ ποίας ἤ αἰτίας σηκώνουν ὔψωµα, στά σπίτια κ.λ.π.
Εἰς τήν Περιοξήν Ἄσσου στή γιορτή τού ὀ καθένας σηκώνει στό σπίτι
τού.Βάνουν ἐπάνω στό Τραπέζι ἔνα πιάτο µέ βρασµένο στάρι καί ἀπάνω µιά
λειτουργιά.
Έρξεται ο παππάς καί διαβάζει κόβει ἄρτον βάθει δηλ.τή µέση τής λειτουργιάς
καί τή βλογάει. Ἀπό τόν ἄρτον κόβει µικρά κοµµατάκια καί τά δίνει σάν
ἀντίδωρο στούς παρευρισκοµένους. Ἔπειτα ὀ παππάς σηκώνει τό πιάτο ψηλά

µέ τό στάρι καί τήν λειτουργιά καί τό πιάνουν ὄλοι οἰ παρευρισκόµενοι καί ὀ
παππάς διαβάζει τήν εὐχή καί τελευταία ὄλοι λένε ‘’Χρόνια πολλά’’.

2)Ε ι δ ι κ ά

Ε Θ Ι Μ Α Τ Ε Λ Ο Υ Μ Ε Ν Α Κ Α ΤΑ Τ Α Σ Ε Ο Ρ Τ Α Σ
ΚΑΙ ΑΛΛΑΣ ΤΑΚΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΑΥ
ΤΟΥ

Α: Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Α Ι Ε Ο Ρ Τ Α Ι

α:)Ἀπό τής Ἀγίας Βαρβάρας µέχρι τῶν Χριστουγέννων.

1)’’Τά Νικολοβάρβαρα (4 - 6 ∆εκεµβρίου).
π .χ . Ἄι Βαρβάρα βαρβαδίζει
κι ᾿ αι Νικόλας χωµατίζει.
β ) Τοῦ Ἀγίου Ἐλευθερίου (15 ∆εκεµβρίου)τόν τάζουν µόνον οἰ ἔγκυες γυναίκες
διά νά αποκτήσουν καλά.
Τοῦ Ἀγίου Ποδέστου (18 ∆εκεµβρίου).
Ἐορτή τῶν ἀροτριώντων ζώων (γιορτάζουν τά ζώα πού κάνοιν χωράφι).
π.χ. “ Οἱ ζευγᾶδες κάνουν στάρι γιά τά ζῶα τους τά πηγαίνουν στήν ἐκκλησία
καί τά διαβάζει ὁ παππᾶς. Στήν ταή τῶν ζώων ρίχνουν ἀπό λίγο στάρι γιά νά
ζήσουν πολλά χρόνια ”.
Ἐορταί τοῦ ∆ωδεκαηµέρου
(24 ∆εκεµβρίου - 6 Ἰανουαρίου).

Ι’. Γ ε ν ι κ ά

Ὀνοµασίαι: Παγανά, ∆ωδεκαήµερο.
Προλήψεις καί δεισιδαιµονίαι κατά τό δωδεκαήµερο. π.χ. “ Τά δωδεκαήµερα
πού εἶναι ἡ Παναγία λεχώνα δέν πλένουν, δέν πάνουν στό χωράφι, δέν
πλένονται, δέν χύνουν νερό ὄξω. Ἐπίσης δέν κόβουν µέ τό ψαλίδι δώδεκα ἡµέρες
οὔτε ράβουν.

Η’. Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α

Ἔθιµα τῆς παραµονής καί τῆς ἡµέρας τῶν Χριστουγέννων.
Ὅσες οἰκογένειες ἔχουν ξοίρους τούς σφάζουν τήν παραµονή καθώς καί
µοσχάρια. π.χ. Ἀνήµερα τά Χριστούγεννα σφάζουν κόττα καί τήν πηγαίνουν
στήν ἐκκλησία τήν ἡµέρα τῶν Χριστουγέννων καί τήν µοιράζουν γιά χρόνια
πολλά.
... κόττα σφάζουν διότι λέγουν “ Κόττα πίτα τό γεννάρη κόκκοτας τόν
ἁλωνάρι”.
Κουλούρια “ γιά τό καλό τῶν βοδιῶν, τῶν προβᾶτων, αἰγῶν κ.λ.π. Τό
κουλούρι ἔχει σχῆµα κυκλικό καί τό κρεµοῦν τήν ἡµέρα τῶν Χριστουγέννων
στά κέρατα τῶν ζώων. Τό βράδυ τό παίρνουν καί τό κρεµοῦν στό εἰκόνισµα
χρονικῆς.
Ἐπίσης κουλούρια φτιάχνουν καί τά ἀναδεχτούδια ἀλλά ἀντί γιά κόκκινο αὐγό
πού βάζουν τό Πάσχα, βάζουν καρύδια.
Παρασκευή προζυµιοῦ, δι’ ὄλον τό ἔτος π.χ. εἰς τήν περιφέρειαν Ἄσσου µιά
τσούπρα ἀνακατεύει σέ ἔνα ἀγγειό τό ἀλεύρι µέ νερό καί ὕστερα ἀνάβει ἕνα
κηρί καί τό κολλάει στήν ἀκρη τοῦ ἀγγειοῦ λέγοντας τρίς: “ Ο Χριστός

γεννᾶται, τό κηρί ἀνεβαίνει, τό προζύµι γιά νά γένῃ. Καί µέχρι τό πρωϊ τό
προζύµι εἶναι ἕτοιµον καί χρησιµεύει δι’ ὅλον τό ἔτος.
Ἔθιµα περί τήν ἐστίαν.
Τό στέλεχος πού τοποθετεῖται τήν παραµονή τό βράδυ εἰς τήν ἑστίαν λέγεται
(κούτσουρο) π.χ. Μεγάλη χαρά ἔχοµε τό βράδυ θά παντρέψωµε τήν φωτιά
δηλαδή κάθε νοικοκύρης θά κόψῃ ἀπό ἕνα µεγάλο ξύλο ἁπό διάφορα δένδρα
δάφνη, ἐλιά, κέδρο καί θά τά φέρη νά τά ρίξῃ τό βράδυ µετά τό φαγητό στή
φωτιά γιά νά τήν παντρέψῃ ”.

Τό κόψιµο τοῦ Χριστόψωµου (µπουκουβάλα).
Τό βράδυ τῆς παραµονῆς οἰ νοικοκυρές ἔφτιαχναν µπουκουβάλα (νερό καί ἀλεύρι
τό ἀνακάτωναν καί τό ζυµάρι τό ἔρειχναν στό ντεψί καί τό ἔψιναν στήν φωτιά.

Μέσα στό ζυµάρι ἔρειχναν καί ἕνα φράγκο ποιός θά εἶναι ῾τυχαιρός. Ὅταν
τήν ἕβγαζαν ἀπό τή φωτιά τήν ἔκοβαβ µικρά κοµµατάκια µέ τό χουλιάρι.
Ἔκαιαν λάδι καί κρεµύδι καί τό ἔρειχναν στό ντεψί καί τό ἀνακάτωναν.
Μαζεύονταν ὅλη ἡ οἰκογένεια γύρω ἀπό τό ντεψίκαί ἔτρωγαν µέ τά χέρια.
Ὅποιος θά εὔρισκε τό φράγκο ἦταν ὁ τυχαιρός ὅλο τό χρόνο καί φίλος τοῦ
Χριστοῦ ”.
Τό κέρασµα τῆς βρύσης.
π.χ. Εἰς τήν περιφέρειαν Ἄσσου τό µεσονύκτιον τῆς 24ης πρός 25ην
∆εκεµβρίου ἐπήγαιναν στήν βρύση καί ἔκλεβαν τό νερό ἀµίλητοι.

Θ’. Π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ι ά

Ἔθιµα τῆς παραµονῆς καί τῆς πρώτης τού ἔτους.
Βασιλόπιττα, κουλούρια κ.λ.π.
Ὄνοµα: Ἀρχινόπιττα, µπογιάτσια, Βασιλίψωµο, σχῆµα, τρόπος παρασκευῆς
καί διακοσµίσεως αὐτῶν. π.χ. Ἡ νοικοκυρά πρωϊ - πρωϊ τήν παραµονή ζυµώνει
τήν µπογάτσια µέ ἀλεύρι καθαρό σιτηµένο τρεῖς φορές ἀπό τήν ψηλή σίττα,
λάδι, ζάχαρι, σταφίδα. Ἔπειτα ἀπό ἐπάνω τήν κεντοῦσε µέ διάφορα σχέδια
κυκλικά, πουλάκια, διάφορες τεθλασµένες γραµµές. Ἔπαιρνε κατόπιν ἕνα ἕως
δύο κρόκους αὐγά καί ἄλοιφε τό ἐπάνω µέρος καί τέλος τήν ἔριχνε στό φοῦρνο
νά ψηθῇ.
Τό µεσηµέρι τοῦ Ἀγίου Βασιλείου στρώνουν τό Τραπέζι γιά φαγητό καί στήν
ἀρχη κόβουν τήν µπογάτσια λέγοντας “ Χρόνια πολλά καί τοῦ χρόνου ὁ Ἁϊ
Βασίλης νά µᾶς βρῇ καλά καί κόβουν τό πῶτο κοµµάτι γιά τόν Ἅγιο καί τό
βάζουν στό εἰκόνισµα σαί συνέχεια παίρνουν ὅλοι ”.
Τί σφάζουν τήν παραµονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς.
Τήν παραµονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς σφάζουν ὅτι δήποτε δέν γίνεται ἐξαίρεσις, ἐάν
ὅµως δέν ἕχῃ νά ἀγοράσῃ κρέας σφάζει κόττα.
Προλήψεις καί δεισιδαιµονίαι.
Τήν ἡµέρα αὐτή προσέχουν νά µήν δώσουν τίποτε ἀπό τό σπίτι οὔτε χάρισµα
οὔτε δανικά, δέν πρέπει νά κλάψουν, νά µή χάσουν τίποτε γιατί ὅλο τό χρόνο
θά παθαίνουν τά ἴδια. π.χ. “ Τήν ἡµέρα αὐτή τῆς Πρωτοχρονιάς παρατηροῦµε
ποιόν θαἰδούµε πρωθά βγούµε ἔξω ἤ ποιός θά µᾶς ἔρθῃ πρωϊ - πρωϊ στό σπίτι
κατά προτίµησιν µικρό παιδί καί τοῦ δίνουν πέντε δεκάρες ἕνα φράγκο κ.λ.π.
Προγνωστικά τοῦ καιροῦ.

π.χ. “ Ἄµα εἶναι Ἅη Βασιλειοῦ καλοκαιρία 40 ἡµέρες ἡ ἀρκούδα θά κρύψῃ τά
παιδιά της στήν γκούβα ”.

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Ἔθιµα τῆς παραµονῆς καί τῆς ἡµέρας τῶν Θεοφανείων
Ὄνοµα τῆς Ἐορτής: Φ ῶ τ α.
Ὁ ἁγιασµός τῆς παραµονής. “ Περνάει ὁ παππᾶς µέ τήν ἀγιαστούρα φεύγουν
τά παγανά.
Παροιµία: “ Ἐν Ἰορδάνῃ τό βλέπεις Γιάννη τό νεροπούλι ἅρπαξέτο καί βάλτο
στό σακκούλι ”.
Ἀπαγορεύουν τήν παραµονή τό βράδυ νά χύσουν νερό διότι εἶναι ἁγιασµένο.
Ὁ µεγάλος ἁγιασµός καί ἡ κατάδυσις τοῦ Σταυροῦ π.χ. Τήν ἡµέρα τῶν
Φῶτων οἱ γυναῖκες παίρνουν τά µπουκάλια µέ νερό καί πηγαίνουν στό πηγάδι
πού ρίχνει τό σταυρό ὁ παππᾶς. Μετά τόν ἁγιασµό ὁ παππᾶς ρίχνει σέ κάθε
µπουκάλι ἀπό λίγο νερό. Τό ἁγίασµα αὐτό ριχνουν στό κοιµητήριο ρεντίζουν τά
χωράφια (ἀπό τό σκουλίκι) καί τό κρατᾶνε χρονικῆς καί ἐν ἀνάγκη τό
χρησιµοποιούν σέ ἑτοιµοθάνατο γιά µετάδοση.
Ἐπίσης καθαρίζουν τά βαρέλια ἤ τά κακάβια ἤ ντεψιά τοῦ σπιτιοῦ ἀπό τά
ποντίκια δηλ. ἐάν ἔχη πέσῃ ποντίκι µέσα ρίχνουν ἁγίασµα καί ξεπλένεται.
Ἐάν εἶναι ζῶα ἄρρωστα δίνουν ἁγίασµα καί πίνουν ἤ ἐάν ψωφᾶν οἱ κόττες τίς
ρεντίζουν.

Β’. Ε Α Ρ Ι Ν Α Ι Ε Ο Ρ Τ Α Ι
α.’) Ἀ π ο κ ρ ε ω

Γενικα

Ὀνόµατα τῶν ἑβδοµάδων καί τῶν ἡµερῶν τῶν ἀπόκρεω.
Πρώτη ἑβδοµάς τοῦ Τριωδίου: Ἡ πρώτη ἑβδοµάς ὀνοµάζετο συνήθως ἀπόλυτη.
Κατά ταύτην ἐφονεύοντο διά τυφεκισµοῦ ὅλα τά ἀρνιά καί ὁλίγοι χοίροι. Ἡ
σφαγή ἤ ὁ τυφεκισµός εἶχε συµβολικόν χαρακτῆρα διότι ἔψηναν ἕνα τεµάχιον
κρέατος καί οἱ παρισκτόµενοι ... “ Χρόνια πολλά ” ἐχάρασσον σταυροειδῶς τό
σφάγιον ἐπί τοῦ στήθους καί ἔθετον ἄνθρακας ἀναµµένους καί ἐπ' αὐτῶν
ἔκαναν λιβάνι.
Τῶρα δέν συνηθίζεται αὐτό.
∆ευτέρα ἑβδοµάς: Ἡ δευτέρα ἑβδοµάς ἐκαλείτο κρεατική λόγῳ τοῦ ἀφθόνου
κρέατος πού ἔτρωγαν δηλαδή τήν ἑβδοµάδα αὐτή τρῶν ὅτι νά’ ναι ”.
Τρίτη ἑβδοµάς: Ἡ τρίτη ἑβδοµάς ἐκαλείτο τυρινή διότι ἔτρωγαν ἄφθονο τυρί,
αὐγά, κρέας ἀπαγορεύετο.
Τήν Κυριακή τό βράδυ τῆς τυρινῆς ἔπαιζαν καί ἕνα παιγνίδι “ Τό κάτσκαρο ”.
Μετά τό φαγητό ἔβραζαν µερικά αὐγά ἔπιζαν καί γιαούρτι. Ἔπαιρναν τή ρόκα
πού γνέθουν ἔδεναν ἕνα ράµα καί στό κάτω µέρος κρεµοῦσαν τό αὐγό. Ἔπειτα
ἄλοιφαν τό αὐγό µέ γιαούρτι. Ὅλοι καθόνταν σέ κυκλικό σχῆµα. Ὁ
µεγαλύτερος κρατοῦσε τήν ρόκα µέ τό αὐγόκαί τό κουνοῦσε στόν κάθε ἕνα µέ
τήν σειρά. Ὁ καθένας ἔπρεπε νά πιάσῃ τό αὐγό µέ τό στόµα ἀνοίγοντας πάντα
καί ἐπειδή ἦτο δύσκολο ἐγένετο χάλια µέ γιαούρτη καί τὄσκαγαν στά γέλια.
Ὅποιος τσάκωνε τό αὐγό τό ἔτρωγε “ Αὐτό τό παιγνίδι ἐπαίζετο πολλές
φορές”.

Μεταµφιέσεις.
Ἐγένοντα κατά τήν ψελευταίαν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς. Οἱ Μασκαράδες.
Τύποι µετηµφιεσµένων: γαµπρός καί νύφη, γιατρός, Παππᾶς, κρέµασµα τοῦ
παππᾶ, ἐγένετο δικαστήριο, τσολάδες, διάβολοι µέ κέρατα, γριά µέ ρόκα νά
γνέθῃ, ἀξιωµατικοί κ.λ.π.
Προγνωστικά τοῦ καιροῦ π.χ. τήν Κυριακή πού εἶναι οἱ τυρινές Ἀπόκριες ἄν
κάνη ἥλιος καί λιάσει ἡ ἁρκούδα τ’ ἁρκουδόπουλα θά κάνῃ ἥλιο µέχρι τήν
Πασχαλία.
... τραγούδια: Τό γαϊδούρι τοῦ παππᾶ, τοῦ παππᾶ µας τό γαϊδούρι ἕβγαλε
σπειρί στή µύτη. Παπαδιά τό µοιρολογά κί ὁ παππᾶς τήν παρηγορά.
Σώπα παπαδιά µήν κλαίῃς
κι ἄν ψοφήσῃ ὁ γαϊδαρός µας – είν’ τό ... δικό µας
Τό τοµάρι κάνει φόρι καί τ’ αὐτιά του πανοφῶρι κ.λ.π.
Τραγοῦδι τῆς γρηᾶς.
Μιά γρηά µονοδοντούρα - ἄντρα γύρως ἡ γαϊδούρα
Ἥθελε νά πάρῃ δύο - ἕνα γέρο καίνα νιό
καί τό γέρο γιά δουλειά καί τό νιό στήν ἀγκαλιά.
Πῶς τό τρίβουν τό πιπέρι - Οἱ διαβόλοι καλογέροι
Πῶς τό τρίβουν οἱ γρηές µέ τίς κόκκινες ποδιές
Πῶς τό τρίβουν οἱ γερόντοι µέ τό µαῦρο βρακαζῶνι
Καθαρά ἑβδοµάς καί λοιπή Σαρακοστή.
Ἡ καθαρά ∆ευτέρα.
Ὄνοµα Καθαροδευτέρα.

Καθαρµός µαγειρικῶν σκευῶν: Τήν ∆ευτέρα τό πρωϊ ἡ πρώτη δουλειά τῆς
γυναῖκας εἶναι νά κάνῃ ἁλυσίδα γιά νά πλύνῃ τ’ ἀγγειά δηλ. ἡ ἀλυσσίβα
γίνεται µέ νερό καί στάχτη.
Κατά τήν ἡµέρα αὐτή κρατᾶνε τρίµερο οἱ µεγάλοι, καί οἱ µικροί προτοῦ φᾶνε
πρέπει νά βροῦν τή φωλιά π.χ. : Κωστάκη σύρε στή βάβο Μήτσαινα νά βρῆς
τή φωλιά τῆν ἔχει κάτω ἀπό τό φουστάνι ”.
Ὄλα τά παιδιά τρέχουν γιά φωλιές.
Τήν ἡµέρα αὐτή δέν ντένονται µασκαράδες, ἀλλά γανόνονται µέ γάνα ἀπό τόν
φοῦρνο ἤ µέ χώµατα καί γλεντούν στό καφενεῖο, τρῶνε λαγᾶνες (πιταστές)
σκόρδα, ἐλιές καί τραγουδοῦν
“ Θά γίνουµε γιατροῦδες, θά γίνουµε γιατροί
τήν καθαρά ∆ευτέρα θά φᾶµε πιταστή ”.
Προλήψεις καί δεισιδαίµονες συνήθειαι.
π.χ. Τήν καθαρή ∆ευτέρα δέν πιάνουν µαχαίρι, δέν κόφτουν ψωµί γιά νά µήν
κόφτουν τά ποντίκια τά γεννήµατα.

Τό Τρίµερο.
Γίνεται ἀπόλυτος νηστεία τριῶν ἡµερῶν ἰδίως ἀπό τοῦς γέρους καί τίς γρηές
(οὔτε ψωµί οὔτε νερό). Τήν τρίτην πίνουν µόνο τό µεσηµέρι νερό.
Τήν Τετάρτη ἔχουν βράσει ἀχλάδια χειµωνιάτικα κρεµαστά µέ λειτουργιά.
Μετά τήν ἐκκλησία µοιράζουν τό ζουµί καί λειτουργιά στούς παρευρισκόµενους
καί τελειώνει τό τριήµερο.
Ἀπό Ιης Μαρτίου µέχρι τοῦ Πάσχα
Πρῶτη Μαρτίου

Ἐπειδή ἀρχίζει καί βελτιώνεται ὁ καιρός καί ὁ λαός θεωρεῖ αὐτών ὡς ἕνα ἀπό
τούς κυριώτερους µῆνες καί ἀρχή τοῦ θέρους διά τοῦτο λέγουν καί τήν σχετικήν
φράσιν “ Ἀπό Μαρτιοῦ καλοκαιριά κι’ ἀπ’ Αὔγουστου χειµῶνας.
Ἐπειδή ἀκόµητό ψύχος ἐξακολουθῇ καί τόν Μάρτιον ὑπάρχει ἡ ἑξής συµβουλή:
Φύλα ξύλα γιά τόν Μάρτη νά µήν κάψῃς τά παλούκια”.
Ἐπειδή δέν ἔχει σταθερότητα λέγουν “ Μάρτης γδάρτης καί κακός
παλουκοκαύτης”.
“ Ὅπως τό Μάρτη τά βουνά ἀσπρίζουν ἀπ’ τά χιόνια ἔτσι ν' ασπρίσουν τά
µαλλιά τῆς νύφης ἀπ’ τά χρόνια ”.
Ἐπειδή καί αἰ πτώσεις τῶν βροχῶν θεωρουνται εὐνοϊκοί λέγουν:
Ἄν ... ὁ Μάρτης δυό νερά κι’ ὁ Ἀπρίλης ἔνα
χαρά σέ κεῖνον τό ζευγά πὄχει πολλά σπαρµένα ”.
Παριµίαι σχετικαί.
Μάρτης βρέχει, ποτέ µήν πάψῃ “ ἤ ” Μάρτης ἔβρεχε θεριστής ἐχαίρονταν “
καί ” κάλλιο Μάρτης καρβουνιάρης, παρά Μάρτης λιοπυράρης ”.

Κατά τοῦ ἡλίου: ἤτοι γιά νά µήν τούς πιάσῃ ὁ Μάρτης π.χ. τήν πρώτη τοῦ
Μαρτιοῦ δένει κλωστή ἄσπρη καί κόκκιµη εἰς τά δυό χέρια γιά νά µήν τίς
µαυρίσῃ ὁ Μάρτης. Ἐπειδή καί αἱ ἀκτῖνες θεωροῦνται καυστικαί τό πρωϊ “ τοῦ
Μάρτη οἱ αὐγές µέ κάψανε τοῦ µάη τό µεσηµέρι ”.

Συµβουλευτική παροιµία:
“ Τό Μάρτη στόν ἤλιο νά µήν κοιµηθῆς ”.
Τοῦ Εὐαγγελισµοῦ (25η Μαρτίου).

Συνήθεια τῆς παραµονῆς τοῦ Εὐαγγελισµοῦ.
π.χ. “ Τό βράδυ τῆς παραµονῆς τά παιδιά παίρνουν ἕνα ντεψί καί τό χτυποῦν
µέ ξύλο καί φέρουν γύρα ἀπό τό σπίτι καί τόν κῆπο καί λένε: Φευγάτε φίδια
καί γκοσταρίτσες γιατί ἔρχεται ὁ Βαγγελισµός θά σᾶς κόψῃ τό κεφάλι καί θά
σᾶς ρίξῃ στό ποτάµι ”.

Ἑορταί τοῦ Πάσχα
Ἑβδοµάς τῶν Βαϊων
Σάββατον τοῦ Λαζάρου.
Τήν παραµονήν τοῦ Λαζάρου δηλαδή τήν Παρασκευή ἀγόρια καί κορίτσια
γυρίζουν στά σπίτια καί τραγουδοῦν τά τραγοῦδια τοῦ Λαζάρου. Παρέες καί
κρατοῦν ἕνα καλάθι στό χέρι ὁ ἕνας καί ὁ ἅλλος τή σακκούλα µέ τά λεφτά.
Ἔχουν δέ καί µία σανίδα πού στηρίζεται ἕνα κατακόρυφο µπαστούνι καί ἔχουν
4 - 6 κουδούνια λογιῶν λογιῶν µέ διαφορετικές φωνές.
Τήν ὥρα πού τραγουδοῦν κουνοῦν καί τά κουδούνια.
Μόνον οἱ µεγάλοι ἔχουν ἀπό 14 20 χρόνια.
Τραγούδια Λαζάρου.
Σήµερον ἔρχεται ὁ Χριστός ὁ ἐπουράνιος θεός
εἰς τήν πόλι Βηθανία Μάνθα κλαίει καί Μαρία
Λάζαρου τόν ἀδελφόν τους τόν γλυκό καί καρδιακόν τους,
τρεῖη ἡµέρες τόν θρηνοῦσαν καί τόν ἐµοιρολογοῦσαν
τήν ἡµέρα τήν Τετάρτη κίνησ’ ὁ Χριστός γιά ν’ ἄρθῃ
καί ἐβγήκε καί ἡ Μαρία ἕξω ἀπό τήν Βηθανία
καί ἐµπρός γονατισθῆτε καί τοῦς πόδας του φιλῆτε
Ἄν ἐδῶ ἤσουνα Χριστέ µου δέν θά πέθνησκ’ ἀδερφός µου

µά καί γώ τώρα πιστεύω καί καλά θά τά ἠξεύρω
ὄτι δεῖ νά σᾶς θελήσῃ καί νεκροῦς θά ξαναστήσῃ.
Τότε ὁ Χριστός δακρύζει καί τόν Ἄδη φοβερίζει.
Ἄδη τάρταρε καί χάρε Λάζαρον εξ’ οὖ θά πάρω
εὔγη ἔξω Λάζαρέ µου φίλε καί ἀγαπητέ µου
καί εὐθύς ἀπό τόν Ἄδη τό ἐξούσιο σηµάδι
ζωντανός σαβανωµένος καί µέ τό κηρί ζωσµένος
κάθηται καί Ἀποστόλοι τότε εὐρέθηκαν ὅλοι
δόξα τῷ θεῶ φωνάζουν καί τόν Λάζαρον ξετάζουν.
Λᾶζαρέ µου εἰπες µας τί εἶδες εἰς τόν Ἅδη πού ἐπῆγες εἶδα φόβους εἴδα τρόµους
εἴδα βάσανα καί πόνους δῶστε µου λίγο νεράκι νά ξεπλήνω τό φαρµάκι
τῆς καρδοῦλας τῶν χειλεων καί µή µέ ρωτᾶτε πλέον
τοῦ Χρόνου.
Τοῦ Χριστοῦ
Καλός ὁ Ἅγιος ὁ θεός καλός καί νά τό ποῦµε
ὅποιος τό λέει κί’ ὅποιος τ’ ἀκούει ἁγιάζει
κι’ ὅποιος τόν ἀκουρµένεται παράδεισο θά λάβῃ
Παράδεισο καί λειτουργό καί µέγα µοναστῆρι
Κάτω στά Ἱεροσόληµα µές τοῦ Χριστοῦ τόν τάφο
ἐκεῖ ἀγγέλοι λειτουργοῦν καί Ἀπόστολοι ψέλλουν
ψέλουν τό Ἅγιος ὁ Θεός καίτήν τιµιωτέρα
Ἐκεῖ δένδρος δέν ἤτανε δένδρος ἐφανερώθη
ὁ δένδρος ἦταν ὁ Χριστός καί ἡ ρίζα ἡ Παναγία
καί τά κλωνάρια τοῦ δενδροῦ ἦταν οἱ Ἀποστόλοι
καί τά φυλλἁκια πού’ πεφταν ἤταν οἱ µάρτυρές του
πού µαρτυρούσαν κ’ ἔλεγαν γιά τού Χριστού τά πάθη.
Χριστέµ’ γιατί σέ σταύρωσαν οἱ ἄνοµοι ἐβραῖοι,
οἱ ἄνοµοι παράνοµοι τοῦ Φαραώ τό γένος.
Τόν Φαραώ τόν διέταξαν νά φτιάξῃ τρία περόνια

κι’ αὐτός ὁ τρισκατάρατος βαρεῖ καί φτιάνει πέντε.
Σύ Φαραέ πού τ’ ἄφτιαξες πρέπει νά µάς διατάξεις.
Τώρα πού µέ ρωτήσατε καί’ γώ θά σάς διατάξω
Τά δυό βάλτε στά πόδια του καί τ’ ἄλλα δυό στά χέρια
τό πέµπτο τό φαρµακερό βάλτε το στήν καρδιά του.
νά τρέξῃ αἴµα καίνερό νά ληγωθῇ καρδιά του.
Τρίτη, Τετάρτη θλιβερή Πέµπτη φαρµακοµένη
Παρασκευή ξηµέρωσε νά µ’ εἶχε ξηµερώση.
Ὁ ἤλιος ἐσκοτίνιασε καί τό φεγγάρι ἐχάθη
ἡ θάλασσα χεράθηκε καί οἱ βρύσες ἀνασταίνουν,
οἱ πέτρες ἐραγίστηκαν τά σπίτια γιά νά πέσουν
Ἡ Παναγιά σάν τ’ ἄκουσε ἔπεσε καί λιγώθη
σταµνί νερό τῆς ρίξανε γιά νά τῆς ἔρθῃ ὁ νοῦς της
καί ἄν τῆς ἤρθε ὁ λογισµός καί σάν τῆς ἤρθε ὁ νοῦς της
Ζητεῖ µαχαίρι νάσφαγῆ φωτιά νά πάῃ νά πέσῃ
Ζητεί ποτάµι νά πνιγῇ γιά τόν µονογενῆ της
ζητεῖ γκρεµό νά γκρεµιστῇ γιά τόν µονάκριβό της.
Χριστός ἀντιλογίστηκε τά πού ἦταν σταυρωµένος
µή σφάζεσε µητέρα µου, σφάζονται οἱ µάνες ὅλες
µή πνίγεσε µητέρα µου, πνιγῶνται οἱ µάνες ὅλες
µη θλίβεσε µητέρα µου, θλίβονται οἱ µάνες ὅλες
Βάλτε κρασί µέ στό γυαλί κι’ ἀφράτο παξηµάδι
νά βροῦν οἱ µάνες τῶν παιδιῶν παρηγοριά µεγάλη.
Ἀφέντηµ’ σέ παρακαλῶ σέ δείπνο προσκυνάω
νά µοῦ χαρίσῃς τά κλειδιά κλειδιά τοῦ Παραδείσου
ν’ ἀνοίξῳ τόν Παράδεισο νά εἰδ῀ῳ τούς πεθαµένους
νά εἰδῷ καί τούς ἀµαρτολούς στήν πίσσα στό κατράνι
τ’ ὄχουν τήν πίσσα πάπλωµα καί τό κατράνι στρῶµα
καί τό ρετσίνι τό µαύρο τ’ ὄχουν προσκεφαλάρι
νά εἰδῴ καί τούς φιλάργερους στόν ἥλιο στόν κρολήλιο
ὅπου κρατοῦν στά χέρια τους σακκοῦλες βουλοµένες.

Καί ἀπό τή δέξια τή µεριά λαµπάδες ἀναµµένες.
Να εἰδῷ καί τά µικρά παιδιά ψηλά στά κυπαρίσσια
Χριστόν τόν Παρεκάλεσαν κοντά στούς Ἀποστόλους
ἡ Μάνθα καί ἡ Μαγδαλινή καί τοῦ Λαζάρου ἡ µάνα
καί τοῦ Ἰακώβου ἡ ἀδερφή οἱ τέσσερις ἀντάµα
πῆραν τή στράτα τοῦ στρατή στρατή τό µονοπάτι
Τό µονοπάτι τούς ἔβγαλε µές τοῦ Χριστοῦ τήν πόρτα
ἄνοιξε πόρτα τοῦ Χηστοῦ καί πόρτα τοῦ Πιλάτου
καί ἡ πόρτα ἀπό τό φόβο της ἀνοίγη µοναχή της.
Τηράει ζερβαί τηράει δεξιά κανέναν δέν γνωρίζει
τηράει καί δεξιότερα βλέπει τόν Ἅϊ Ἅγιάννη
Ἅγιάννη Ἅγιάνη Πρόδρµοε καί Βαπτιστή τοῦ γιοῦ µου
µήν εἶδες τόν υἱόκα µου καί τόν διδάσκαλόν σου
δέν ἔχω στόµα νά σοῦ πῷ γλῶσσα νά σοῦ µιλήσῳ
δέν ἔχω χέρια πάλαµα γιά νά σοῦ τό ἀποδείξῳ.
... ἔχεις ἐκεῖνον τόν γυµνόν τόν παραπονεµένον
ὅπου φορεῖ στήν κεφαλί ἀκάθινο στεφάνι
ὅπου φορεῖ πουκάµισο στό αἴµα βουτηγµένο
αὐτός εἶν’ ὁ υἱός ... σου καί ὁ διδάσκαλός σου
Παναςιά πλησίασε γλυκά τόν ἐρωτάει
δέν µοῦ µιλᾶς παιδάκι µου δέν µοῦ µιλᾶς παιδί µου
τί νά σοῦ πῶ µητέρα µου τίνα σοῦ µολογήσῳ
µόνο τό Μέγα Σάββατο κατά τό µεσονύχτι
πού θά λαλήσῃ ὁ πετεινός σηµαίνουν οἱ καµπάνες
κάθε καµπάνα καί παππᾶς κάθε παππᾶς καί ψάλτης
Σηµαίν’ θεός σηµαίν’ ἡ γῆ σηµαίνουν τά ἐπουράνια
σηµαίνει καί ἡ Ἁγιά Σοφιά τό µέγα µοναστῆρι
µέ 600 σήµαντρα καί 62 καµπάνες.
Καλός ὁ Ἅγιος ὁ Θεός καλός καί νά τό ποῦµε
ὅποιος τό λέει χαίρεται καί ὅποιος τ’ ἀκούει ἁγιάζει
καί ὅποιος τό ἀκουρµένεται παράδεισον θά λάβῃ

Παράδεισο καί λειτουργό ἀπό τόν Ἅγιο Τάφο.
Τοῦ Χρόνου.
Τοῦ Γαµπροῦ.
Ποιός εἴναι αὐτός πού κάθεται µέ τήν περδικοπούλα
στά γόνατα τήν κράταε στά µάτια τήν κοιτοῦσε
Κόρη δέν εἶσαι ὄµορφη δέν εἶσαι µαυροµάτα
ἄν θές νά εἶµαι ὄµορφη ν’ ἆµαι µαυροµάτα
ντίσεµε κτενίσεµε καί ἀρµατωσέ µε
νά βγῷ στό χαϊσοµέρι, νά κάνω γοργόρισµα
τά νέφη νά κυττάξῳ.
Νά κάνω τόν ... νά χάσῃ τήν λειτουργία
νά κάνω τόν πρωτόερο νά χάσῃ τίς ἀράδες
νά κάνω τόν πρωτοβούβαλο νά χάσῃ τίς ἀγελάδες.
Τῆς Θυγάµορφης
Ἠδῶ εἶναι µιά θυγάµορφη θηγά καµαρωµένη
τήν τάζουν γιά τόν Βασιλιά τήν τάζουν γιά τόν Ρήγα
δέν θέλει γιά τόν Βασιλιά δέν θέλει γιά τό Ρήγα
µόν’ θέλει τ’ ἀρχοντόπουλο βαρύ προικιό γυρεύει
γυρεύει µύλους δώδεκα µ’ ὅλους τούς µυλωνᾶδες
... ν’ ἀλέθουν τό νερό καί ἔξη µέ τό γάλα
καί ὁ τρίτος ὁ καλλίτερος ν’ ἀλέθῃ τό πιπέρι
νά πιπεριάσουν τά φαγιά νά φᾶν οἱ συµπεθέροι.
Τοῦ Παπᾶ
∆έσποτα κοιµήθηκες στ’ ἄνθη στά λουλούδια
κανέναν δέν τόν ἔβλεπες νά πάῃ νά τόν ξυπλήσῃ

Ἡ Παναγιά ἡ ∆έσποινα πάη νά τόν ξυπνήσῃ
Τοῦ ρίχν’ νερό καί νύβεται καί κάνει τό σταυρό του
ἀνοίγει τό Εὐαγγέλιο νά πῇ τά πάθη τοῦ Χριστοῦ
Τά πάθη τοῦ Λαζάρου
Ὁ Λάζαρος ἀπέθανε καί πάλι ἀναστήθη.
Τοῦ Ριγόπουλου
Ἐδῶ εἶναι ἔνα Ριγόπουλο τοῦ Βασιλιά τ' ἀγγόνι
καβαλικεύει τ’ ἄλογο παζεύει καµαρώνει
καί γύρω - γύρω ἔρχεται Βασιλικό µαζεύει
Βασιλικό καί µάραντο καί τρία κλωνάρια µόσχο
µόσχο ποῦ εἶναι τά γράµµατα µοσχό ποῦ εἶναι ὁ νοῦς του
τά γράµµατα εἶναι στό χαρτί καί ὁ νοῦς του πέρα ὡς πέρα
πέρα - περά κι’ ἀντίπερα πέρα στίς µαυροµάτες
π’ ἔχουν καί τά ξανθά µαλλιά 45 πῆχες
στή θάλασσα τήν πλένουνε τήν µοσχοσαπουνίζουν.

Τῆς Κυρᾶς
Κυρά µέ τόν υἱό κα σου καί µέ τόν ἀκριβό σου
πέντε µικρές τόν ζήλευαν καί δέκα ἑφτά µεγάλες
ἡ µία τῆς ἄλλης ἔλεγε καί ἡ µιά τῆς ἄλλης λέςει
ἐλᾶτε νά τοῦ πάρωµε κουµπί καί δαχτυλίδι
τό δαχτυλίδι νά φορῇ καί τό κουµπί νά πέσῃ.
Τῆς Μικρῆς
Ἐδῶ εἶναι µιά µικρή µικρή στή σαρµανίτσα
µικρή τήν ἔχει ἡ µάνα της χαϊδιάρα καί ὁ Πατέρας

στά σύννεφα τήν ἔκρυβε νά µήν τήν κάψῃ ὁ ἤλιος
περνάει καί ἕνας πραµατευτής γυναῖκα νά τήν πάρη
Τήν Πασχαλιά καί τ’ Ἁγιωργιοῦ σάν ἀγαπάει ἡ καρδιά σου
µέ τ’ ἄσπρα µέ τά κόκκινα καί µέ τά λουλουδάκια.
Τῆς νύφης
Νύφη ψηλή, νύφη λιγνή, νύφη καµαρωµένη
νύφη πότε στολίζεσε καί βγαίνεις στό σεργιάνη
βάζεις µπροστά τήν πεθερά καί πίσω συγγενάδια
βάζεις τόν ἥλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι µάνα
καί τά καθάρια αὐγερινά ἀδέρφια καί ξαδέρφια
Ἡ ὄµορφη ἡ νύφη µας ἀλλάζει καί ξαλλάζει
στήν ἐκκλησιά πού πήγαινε νά κάνῃ τό σταυρό της
Παπᾶς ἦταν πού διάβαζε καί λέει τό Βαγγέλιο
τό Βαγγέλιο τό ἄφησε καί κάνει τό σταυρό του
σκέπτεται συλλογίζεται τό τί παππᾶς θά ἦταν
Τής ξενητιᾶς
Βουλιοῦµε µιά, Βουλιοῦµε δυό, Βουλιοῦµε τρῖς καί πέντε
βουλιοῦµε νά ξενιτευτῷ στήν ξενιτιά νά πάῳ
Ὅσα βουνά κι’ ἄν πέρασα ὅλα τά χαιρετάω
βουνάνά µήν χιονίσετε κάµπος µήν πανιαστήτε
βρυσοῦλες µέ τά κρύα νερά νά µή κρουσταλιαστῆτε
Ἡ ξενιτιά µέ πλάνεψε καί κάνω 30 χρόνους
καί κάνω µῆνες 32 καί µέρες 35.
Πιάνω τίς ξένες ἀδερφές καί ξένες παραµάνες
πιάνω µιά ξένη ἀδερφή νά πλύνῃ σκουτιά µου
Τά πλένει µιά, τά πλένει δυό, τά πλένει τρεῖς καί πέντε
Κι’ ἀπό τίς πέντε καί µπροστά τά ρίχνει στά σοκάκια

Πάρε ξενιτιάµ’ τά ροῦχα σου πάρε καί τά σκουτιά σου
µοῦ σάπισαν τά δάχτυλα τά νύχια γιά νά πέσουν.
Κυττάτε ὁ ξένος κύττετε, κύττετε στά σοκάκια
Ὅσο ἔχει ὁ ξένος τήν ὑγειά χίλιοι φίλιοι τόν θέλουν
Ὅσο ἕχει ὁ ξένος ἀρρωστειά χίλιοι ἐχθροί τόν διώχνουν.
Ὁ ξένος θέλει στρώµατα θέλει προσκεφαλάκι
θέλει τή µάνα στό πλευρό τήν ἀδερφή στό γόνα
γυρεύ’ νερό τοῦ τόπου του µῆλο ἀπ’ τή µηλιά του
γυρεύ’ µπεργοστάφυλλα ἀπό τήν περγουλιά του.
Τρεῖς λιγερές σἄν τ’ ἄκουσαν ἀπό τό παραθύρι
ἡ µιά πάει µέ τό νερό καί ἡ ἄλλη µέ τά µῆλα
ἡ τρίτη ἡ καλλίτερη πάει µέ τά σταφύλια
Σήκου ξένεµ’ νά φᾶς, νά πιῆς, σήκου νά ξἄρρωστήσῃς
νά πιῇς νερό τοῦ τόπου σου µῆλα ἀπ’ τή µηλιά σου
νά φᾶς µπεργοστάφψλλα ἀπό τήν µπεργουλιά σου.
Στῆλε ξένεµ στό σπίτι σου στείλε στούς ἰδικούς σου
νά στείλω µῆλο σέπεται κυδώνι µαραγιάζει
νά στείλω τά καράβια µου φοβοῦµαι µήν βουλιάξουν
νά στείλω τό τηλέφωνο φοβοῦµαι µήν δέν πάει
νά στείλῳ τό δακράκι µου σ’ ἔνα χρυσό µαντήλι,
τό δάκρυ µου εἶναι κοφτερό καί κόβει τό µαντήλι.
Σκύψτε βουνά, σκύψτε κλαδιά, σκύψτε κοντές ραχοῦλες
νά πάῃ φωνή στόν τόπο µου µέχρι νά βγῇ ἡ ψυχή µου
τώρα καί ἐγώ κατάλαβα τόν ξένον πῶς τόν θάφτουν
δίχως κερί, δίχως πονί, δίχως παπᾶ καί ψάλτη
δίχως τή µάνα στό πλευρό τήν ἀδερφή στό γόνα
δίχως καί τ' ἀδερφάκια µου τά πολυαγαπηµένα µου
Καί τοῦ Χρόνου.

Κυριακή τῶν Βαϊων
Ὄνοµα τῆς Ἐορτῆς: Τά Βάγια
Οἱ κλάδοι τῶν Βαϊων: Πρός στολισµόν τῆς ἐκκλησίας καί διανοµή εἰς τούς
ἐκκλησιαζοµένους ἐχρησίµευον κλάδους δάφνης.
Ἔνα παράδειγµα. Εἰς τόν Ἄσσο ὄσες νύφες γίνουν τή χρονιά µέσα, ὅλες θά
πᾶν τοῦ Λαζάρου νά φέρουν φορτωµένες Βάγια (δάφνες) καί ξεφορτώνονται
στήν ἐκκλησιά. Ὅλα τά Βάγια αὐτό θά τά βλογίσῃ ὁ παπᾶς καί µετά
παίρνουν ὅλοι ἀπό 3 - 4 κλωνάρια καί τοποθετοῦν στό Κοιµητήριο, µνήµατα,
εἰκονίσµα, στό σπίτι, στήν κούρνα (κοτέτσι) κρεµοῦνε καί στήν ἐξώπορτα “
Γιά τ’ ἀντέτι ” (=γιά τό ἔθιµο).

Μεγάλη ἑβδοµας

Γενικά
Νηστεία: Ἡ Νηστεία διαρκεῖ κάθ’ ὅλην τήν Μεγάλη ἑβδοµάδα ἐκτός τῆς
Μεγάλης Πέµπτης πού γίνεται κατάλυσις ἐλαίου.
Μεγάλη Τετάρτη
Τό εὐχαίλαιο γίνεται ὠς ἐπί τό πλείστον εἰς τήν ἐκκλησίαν ἐκτός ἐάν εἶναι
κανείς ἀσθενής τότε πηγαίνουν στό σπίτι παίρνοντας ἔλαιον ἀπό τό ἀκίµητο
καντῆλι καί σταυρώνουν τρεῖς φορές στό µέτωπο.
Μεγάλη Πέµπτη
Τήν ἡµέρα αὐτή βάφουν τά κόκκινα αὐγά, καί φτιάχνουν τά κουλούρια (ἀλεύρι
νερό λίγο ζάχαρι τά ανακατώνουν ὅλα καί φτιάχνουν διάφορα σχήµατα ὠς ἐπί
τό πλεῖστον σχῆµα πετάλου καί κουτοῦνες µέ ἕνα αὐγό.
Ἐάν εἶναι ἀναδεχτός βάζουν δύο αὐγά.
Τήν ἡµέρα αὐτή ξεθάφτουν τούς νεκρούς
Μεγάλη Παρασευή
“ Τή Μεγάλη Παρασκευή τό πρωϊ γυρνά µέ τά πόδια ἀπό σπίτι σέ σπίτι καί
λένε τά Πάθη τοῦ Χριστοῦ καί τό φυλεύουν αὐγά κόκκινα.
Τραγοῦδι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς
Σήµερον µαῦρος οὐρανός σήµερον µαύρη µέρα
σήµερον ὅλοι θλίβονται καί τά βουνά λυπιοῦνται
σήµερον ἕβαλαν βουλή οἱ ἄνοµοι Ἐβραίοι
για νά σταυρώσουν τό Χριστό τόν πάντων Βασιλέα

ὁ Κύριος ἠθέλησε νά πάῃ σέ περιβόλι
Ἡ Παναγιά σἄν τ’ ἄκουσε ἔπεσε καί λιγώθη
σταµνί νερό τῆς ρίξανε καί τρία κανάτια µόσχο
γιά νά τῆς ἔρθῃ ὁ λογισµός ςιά νά τῆς ἔρθῃ ὁ νοῦς της.

Σχολιασµός καί προσκύνησις τοῦ Ἐπιταφίου
π.χ. Εἰς τήν περιοχήν Ἄσσου Τόν Ἐπιτάφιο τόν στολίζουν παιδιά καί κορίτσια
µέ ἄνθη πού τά µαζεύουν ἀπό τούς ἀγρούς καί ἀπό τά σπίτια. Φτιάχνουν
σταυρούς καί στέφανα µικρά καί τά κρεµοῦν γύρω - γύρω στό ξύλινο
κουβούκλιο. Ἀπό τό µεσηµέρι µετά τόν Ἐσπερινό µέχρι τό βράδυ οἱ µανάδες
περνοῦν τά παιδιά τους ἀπό ἡλικίας κάτω τῶν 14 ἐτῶν, κάτω ἀπό τόν
Ἐπιτάφιο τρεῖς φορές σταυρωτά γιά τήν ὑγεία τους.

Ἡ ἀκολουθία καί ἡ περιφορά τοῦ Ἑπιταφίου.
Ἡ περιφορά γύνεται κατά τάς 11 ἡ ὤρα τό βράδυ π.χ.
Τή Μεγάλη Παρασκευή τό βράδυ ἀφοῦ ψάλλουν τήν ἀκολουθία σηκώνουν
κατόπιν τέσσερο ἄνθρωποι τόν Ἐπιτάφιον. Πηγαίνει µπροστά ὁ Παπᾶς µετά ὁ
ψάλτης ἀκολουθῆ ὁ Ἐπιτάφιος καί πίσω ὅλος ὁ κόσµος καί γυρίζουν γύρω ἀπό
τό νεκροταφεῖο καί τήν ἐκκλησία. Κατά τήν διάρκεια τῆς περιφοράς κτυπᾶ ἡ
καµπάνα πένθηµα καί ὅλος ὁ κόσµος φωνάζουν “ Κύριε ἐλέησον ” καί κρατούν
κηριά στά χέρια.

Προσπαθοῦν νά πᾶνε τό κηρί ἀναµµένο στό σπίτι καί ἀνάβουν τό καντῆλι,
µετά τό σβύνουν. Τό κηρί αὐτό τό φυλᾶνε γιά γιατρικό.

Μετά τό τέλος τῆς ἀκολουθίας ὅλοι παίρνουν λουλούδια ἀπό τόν Ἐπιτάφιο καί
τά βάζουν στό εἰκόνισµα. Τά φυλᾶνε γιά φυλαχτό καί σάν ἀρρωστήσῃ κανένα
παιδάκι βάνουνε στά κάρβουνα µερικά λουλούδια καί λιβανίζονται.
Προλήψεις καί δεισιδαιµονίαι.

π.χ. Ἐάν πληθῇ στό κεφάλι καµιά τή Μεγάλη Παρασκευή δέν πρέπει νά
πλένεται ἄλλη Παρασκευή γιατί θά τῆς πονέσῃ τό κεφάλι.
Μέγα Σάββατον.

π.χ, Τό Μέγα Σάββατον τό πρωϊ πρίν ἀρχίσῃ ὁ Μεγάλος Ἑσπερινός µαζεύουν
δάφνες καί στολίζουν τήν ἐκκλησία καί γεµίζουν µιά κάνιστρα µέ δαφνόφυλλα.
“ Ὅταν πῇ ὁ παππᾶς Ἀνάστα ὁ θεός κρῖναι τήν γῆν κ.λ.π. ” παίρνει τά
δαφνόφυλλα καί τά σκορπᾶ σέ ὅλην τήν ἐκκλησία. Οἱ γυναῖκες προσπαθοῦν νά
πιάσουν στόν ἀέρα ἀπ’ αὐτά τά φύλλα, γιά νά τά καίουν στό βάσκαµα
καπνίζοντας τόν βασκαµένον ἤ ρίχνουν στά ροῦχα νά µήν τά κόψῃ ἡ κόπτσα.
∆ῶρα Πασχαλινά.

π.χ. Στήν ἀρρεβωνιασµένη θά στείλῃ µιά λαµπάδα κεντηµένη µέ διάφορα
κεντήµατα ἀπό χρωµατιστό χαρτί, ἕνα κουλούρι σχήµατος κυκλικό µέ δύο
κόκκινα αὐγά, µιά ποδιά κόκκινη, µαντῆλι (γιαννιώτικο) κάλτσες καί ἀρνί
ἄσπρο χρῶµα.

Στόν ἀναδεχτό θά στείλῃ µιά λαµπάδα καί ἕνα κουλούρι σἄν κουτσούνα µέ δύο
αὐγά κόκκινα.

Κυριακή τοῦ Πάσχα

Ἡ Ἀνάστασις

Ἐτελεῖτο τήν 12ην νυκτερινήν ἡ ἀνάστασις ἀφοῦ προσήρχοντο εἰς τήν
ἐκκλησίαν ἀνά εἰς ἕως δύο ἀπό κάθε σπίτι. Ἐάν ἔλειπε κανείς τοῦ φώναζε ὁ
καντηλανάφτης ὑποχρεωτικς καί µετά φώναζαν “ Χριστός Ἀνέστη ”.
Τά γινόµενα ὅταν ὁ ἱερέας ἐκφωνῆ τό “ δεῦτε λάβετε φῶς ” πρῶτος ἔπαιρνε ὁ
ἰκανότερος καί ἐπιδεχιώτερος καί µετά ὁ ἴδιος ἐν συνεχείᾳἔδιδε στούς ἄλλους.
Καί ἐν συνεχείᾳ ἄνεττεν ὁ καντηλανάπτης τά κανδήλια, µανουάλια κ.λ.π.
Τά γινόµενα ὅταν ψάλλεται τό Χριστός Ἀνέστη.
Ἔριχναν ὅπλα, βαρελότα, τρίγωνα µέ µπαρούτι ἀπό φουρνέλα καί φυτίλι.
Τά κόκκινα αὐγά.
Κατά τήν ἡµέραν τῆς Ἀναστάσεως δέν ἑµοίραζαν οὔτε ἔτρωγαν κόκκινα αὐγά
διότι φοβόνταν µήπως βγοῦν αὐγουλίθρες στά γίδια.
Ἀναστάσιµος χαιρετισµός:
Χριστός Ἀνέστη λέει ὁ ἕνας - ὁ ἄλλος ἀπαντᾶ Ἀληθῶς Ἀνέστη καί ἐάν στενός
συγγενῆς φιλιοῦνται ἄνδρες µέ ἄνδρες καί γυναῖκες µέ γυναῖκες.
Ἐάν ὅµως εἶναι παπᾶς τοῦ λέει ὁ λαϊκός “ Χριστός Ἀνέστη παποῦλη, τοῦ φιλεῖ
... καί µετά τό χέρι. Αὐτό γίνεται καί µετά στήν ἐκκλησία κατά τό τέλος τῆς
λειτουργίας.
Ἡ ∆ευτέρα τῆς Λαµπρῆς.

Τό πρωϊ θά κτυτοῦσε ἡ καµπάνα πολλές φορές καί ὅλοι θά πᾶνε στήν
ἐκκλησία γιά νά φωνάξουν τό Χριστός Ἀνέστη. Μετά ὁ νιόγαµπρος θά ἔπαιρνε
τήν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως καί θά ἔβγαιναν ἔξω στό µεσοχῶρι καί ἀπό ἐκαῖ
θά ξεκινοῦσαν ὅλοι γιά νά φέρουν γύρα τό χωριό δηλ. νά σταυρώσουν τό χωριό
(γιά καλό νά µήν πέσῃ ἁρρώστεια).
Στήν ἐπιστροφή ἐγένετο ὁ ἀγιασµός στό µεσοχῶρι καί περνοῦσαν ὅλοι καί
ἔριχναν στό δίσκο ὅτι χρήµατα εἶχε ὁ καθένας. Οἱ γυναῖκες ἐν συνεχείᾳ
πήγαιναν στήν ἐκκλησία ἔβγαζαν τούς ἄρτους καί µετά ἄρχιζε τό µοίρασµα καί
τό τσούγκρισµα τῶν κόκκινων αὐγῶν.
Ἐν συνεχείᾳ ἀρχίζει ὁ χορός: Χόρευαν στό µεσοχῶρι ἀπό τό γιόµα µέχρι τό
µεσηµέρι θά χορέψουν ὅλοι, καί γέροι καί κορίτσια καί παιδιά καί γυναῖκες.
Πρῶτα οἱ ἄνδρες καί µετά οἱ γυναῖκες, ὁ παπᾶς θά κάνῃ πρῶτος τήν ἀρχή.
Χορεύει ἔνα τραγούδι καί µετά φεύγει καί οἱ ἄλλοι συνεχίζουν τά τραγούδια τῆς
Λαµπρῆς.
Τό µεσηµέρι ὅλοι ἀνεξαιρέτως θά φᾶνε τό ἀρνι πού τό ψένουν στό φοῦρνο.
Τραγούδια τῆς Λαµπρῆς
Σήµερα Χριστός Ἀνέστη καί αὔριο ἀληθῶς Ἀνέστη
σήµερα καί παντρεµένες κάθονται καµαρωµένες
σήµερα καί τά κορίτσια κάθονται σἄν κυπαρίσσια
σήµερα καί οἱ µαῦρες χῆρες κάθονται σάν κακοµοῖρες.
Στή χέρα στό Κεράσοβο στή µέση ἀπό τή χώρα
βουλούµ’ πασιᾶδες κάθονται µέ τούς Μοτσιοϊσαίους.
πέντε πολέµους ἔκαναν ἀπ’ τό πρωϊ ὠς τό γιόµα
κι’ ἄλλους πέντε ναι σύνταξαν ἀφτοῦ τό µεσηµέρι
Παπᾶ Νικόλας φώναξε ἀπό τό µετερίζι
πάψτε παιδιά τόν πόλεµο, πάψτε καί τά ντουφέκια

νά κατακάτση ὁ κουρνιαχτός νά µετριθῆ τ; ἀσκέρι
µετριοῦνται οἱ Τούρκοιτρεῖς φορές καί λείπουν τρεῖς νοµάτοι.
Λείπειν ὁ Γιάννος ὁ Μαυρῆς καί ὁ Κώστα συρακιώτης
γιατί καί κείνος πούρχονται µέ ἐννιά Τούρκους δεµένους,
Παιδιά µου πού τούς πιάσαταν τούς σκύλους Ἀρβανῖτες
στήν ἐκκλησία τούς πιάσαµαν πίσω στόν Ἅγιο ∆ήµα.
---------------------------------------------------------Ὅλα τά δένδρα µάραναν τά δένδρα ξεριζώνουν
µέ µάρανε µιά λιγερή µιᾶς χήρας θυγατέρα
στά σκοτινά τήν ἔλουζαν στ' ἀστρί καί τό φεγγάρι
προξενιτάδες ἔρχοντε τήν Εὐδοκιά νά πάρουν
τά ‘νιά δερφάκια δέ' θελοῦν τά δέκα ὀχτῶ ξαδέρφια
αὐτός ὁ Κώστας ὁ µικρός αὐτός τους ἀναγκάζει
ἐλά µανά νά δώσουµε τήν Εὐδοκιά στά ξένα
νά τ'ὄχει ὁ µαῦρος γύρισµα καί ‘γώ κρασί νά πίνῳ
ἦρθε καιρός ἀδίσκεφτος καί χρόνος ὀργισµένος
Παίθαναν τά νιάδερφα τά 18 ξαδέρφια
πού µένει ὁ Κώστας µοναχός µαζί µέ τ' ἀλογό του.
------------------------------------------------------Τίς ἄλλες ἡµέρες πηγαίνουν καί ἑορτάζουν σέ διάφορα παρεκκλήσια π.χ. Τήν
Τρίτη πηγαίνουν στόν Ἅγιο Γεῶργιο, τήν Τετάρτη στόν Προφήτη Ἠλία τήν
Πέµπτη στήν Παναγία τήνῶ Παρασκευή στήν Παναγία (Ζωοδόχου πηγή) καί
τό Σάββατον στόν Ἅγιο Νικόλαο.
Σέ ὅλα τά παρεκκλήσια γλεντοῦν µέ ὄργανα.
Μόνον τήν Τρίτη ἑορτή Ἁγίου Γεωργίου τραγουδοῦν µέ τό στόµα χωρίς ὄργανα
καί χορεύουν ὅλοι ἕνα βῆµα τό τραγοῦδι τοῦ Ἅϊ Γιώργη.
Ἀφέντη ἀφέντη Ἀϊ Γιώργη µου σέ γρίβο καβαλάρη
Τό θαῦµα ὅπου ἔκανες τώρα θά µολογήσῳ
ἐδῶ εἶναι τ’ ἄγριο τό στοιχειό κι’ ὁ δρᾶκος ὁ µεγάλος
στᾶλα νερό δέν ἄφησε νά πιοῦν στό πανηγύρι

Γυρεύει νά φάῃ ἄνθρωπο ν’ ἀφήσῃ τό νερό του.
Καί ρίξαν τήν πολυψηφιά τό τίνος θέλ’ νά πέσῃ
Καί ὁ κλῆρος πάει κι’ ἔπεσε µέ στή Βασσιλοπούλα
Τήν πῆραν καί τήν πήγανε κοντά ἀπό τό δρᾶκο.
Ἕνας νιός ἐφάνηκε ἐκεῖ καβάλα στ' ἀλογό του.
Καί τό στοιχειό ἐξίµησε τήν κόρη γιά νά φάῃ
Καί ὁ νιός τόν ἐκυνήγησε καί σκότωσε τό δρᾶκο
καί τά νερά ε¨κίµησαν καί τά γλυκά ποτάµια.
Ἔλα παιδίµ’ στόν Βασιλιᾶ δῶρα νά σοῦ χαρίσῃ
νά πᾶς κορήµ’ στή µάνα σου νά πᾶς στό Βασιλιά σου
να φτιάσῆς κόρηµ' µιά ἐκκλησιά νά φτιάσῃς τόν Ἄϊ Γιώργη
ἐγώ τό δρᾶκο σκότωσα καί εἶµαι ὁ Ἅϊ Γιώργης
καί τήν ἡµέρα τ’ Ἅϊ Γιωργιοῦ νά τήν πανηγυρίζῃς
νά φτιάσῃς τήν εἰκόνα µου καβάλα στ; ἀλογό µου
µέ τό σπαθί στά χέρια µου τό δρᾶκο νά σκοτώνῳ
καί σύ κόρηµ' νά κάθεσε κοντά ἀπ' τ’ ἀλογό µου
καί ποιός θά βλέπῃ τήν εἰκόνα µου τό θαῦµα νά θυµᾶτο
καί νά δοξάζῃ τόν Χριστό καί νά τόν προσκυνάῃ.

Μάϊος

Προλήψεις καί δεισιδαιµονίαι γενικαί τοῦ Μαϊου.
Κάθε Μάη συνηθίζουν νά παίρνουν αἶµα µέ βδέλλες τό θεωροῦν καλό γιά τήν
ὑγεία

Ἔθιµα τῆς 1ης Μαϊου.

Μόλις ξυπνήση, πρέπει κάτι νά βάλῃ στό στόµα ψωµί ἤ ὅτι δήποτε ἄλλο γιά
νά µήν τόν βρῆ ὁ κοῦκος νυστικόν καί τόν νικήση”.
Κατά τήν ἡµέρα αὐτή προσπαθοῦν νά πιάσουν φίδι ζωντανό ἰδίως ὀχυά κόβουν
τό κεφάλι µέ ἀσήµι καί τό ἔχουν γιά µάγια.
Τήν ἡµέρα αὐτή βγάζουν ἀπό τήν ρίζα µπότσκα καί τήν πετοῦν ἐπάνω στή
σκεπή γιά νά µήν πέσῃ ἀστραπή.
Μόνον τήν Πρωταπριλιά λέγουν ψέµµατα καί ὄχι τήν Πρωτοµαγιά.
Ὅλος ὁ κόσµος ἀπό πρωϊ βγαίνει ἔξω στούς ἀγρούς γιά “ νά πιάσῃ τό Μάη ”.
∆έν βάζουν λουλούδια στό σακάκι γιατί φοβούνται µήν “ τ’ ἀρπάζουν τά
γαιδούρια.
Τῆς Ἁγίας Μαύρας (3η Μαϊου)
Κατά τήν ἡµέρα αὐτή δέν ἐργάζονται γιά νά µήν βγάλουν µαῦρα σπυριά στά
χέρια, οὔτε τρῶνε σῦκα ἤ σταφύλλια γιά νά µήν µαυρίσουν.

∆’. Φ Θ Ι Ν Ο Π Ω Ρ Ι Ν Α Ι Ε Ο Ρ Τ Α Ι

Ἑορταί Νοεµβρίου

Τά εἰσόδια τῆς Θεοτόκου.
Τήν ἡµέρα αὐτή ἀντί ἄλλου φαγητοῦ “ βράζουν µπόλια τρῶνε καί µοιράζουν
καί στούς δικούς τους γιά τά χρόνια πολλά”.
Τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου (30 Νοεµβρίου).
Γιά τήν περιοχήν τής Ἄσσου π.χ. “ Τ' Ἀντριός βράζουν ρόκα (καλαµπόκι)
στάρι, κουκιά, φασόλια δηλαδή (µπόλια) ἀντί ἄλλου φαγητοῦ καί τρῶνε.

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ

Ἔθιµα τῆς σπορᾶς.
Εὐλόγησις τοῦ σπόρου ὑπό τοῦ ἱερέως γίνεται κατά τήν 14ην Σεπτεµβρίου.
Ἡ ἄναρξις τῆς σπορᾶς γίνεται µετά τίς πρῶτες βροχές καί στό πιάσιµο τοῦ
φεγγαριοῦ.
Οἱ γεωργοί ἀποφεύγουν νά κάνουν ἔναρξιν τῆς σπορᾶς τήν Τρίτην καί
Παρασκευήν.

Ἔθιµα τοῦ θερισµοῦ.
Οἱ θερισταί τήν πρώτην ἡµέρα προτοῦ ἀρχίσουν τήν δουλειά κάνουν τό σταυρό
των καί λένε “ ὥρα καλή καί καλό θέρισµα ”.
Κατά τήν ὥρα τοῦ θερισµοῦ τραγουδοῦν τά συνηθισµένα τραγούδια, δέν
ὑπάρχουν ἰδιαίτερα τραγούδια.
Ἐπίσης καί κατά τό ἀλώνισµα οὐδέν ἰδιαίτερον ἔθιµον ἔχουν.
Ἔθιµα τῆς συγκοµιδῆς τῶν ἐλαιῶν.
“ Ὄταν θά µαζέψουν τόν καρπό ἀπό τίς ἐλιές, ἀγήνουν λίγο καρπό ἀπάνω, δέν
τόν µαζεύουν ὅλο, γιατί εἶναι κακό.

