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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΓΕΡΙΝΟ 

Τον Αύγουστο τοΰ 1950 παραθέριζα στον Αυγερινό. Είναι Ινα μι

κρό, πολύ ήσυχο και πολύ όμορφο χωριό τοΰ Βοΐου, πού βρίσκεται δυ

τικά από τήν Κοζάνη πέ απόσταση 79 χιλιομέτρων καΐ σε ύψος 1200 μέ

τρων. OÎ κάτοικοι μιλούν δλοι ελληνικά, παλαιότερα μάλιστα, καθώς με 

^πληροφόρησαν, φαίνεται ότι μιλούσαν βόρειο Ιδίωμα Σήμερα, εγώ τουλά

χιστον, δεν διέκρινα καμμιά διαφορά από τήν κοινή προφορά. 

Σκέφθηκα πώ; δεν θαιαν άσχημο να ασχοληθώ με τα εϋιμα του 

χωριού, μια και άπό αυτά τα μέρη έχομε τόσα λίγα ?αχογραφικά. Τα ίΦιμα, 

πού περιγράφω, τα ζήτησα κατά το πλείστον από μία γυναίκα τού χωριού, 

62 περίπου χρονών, τήν Καλλιόπη Νάνου. Μού είπε τα έθιμα, πού επι

κρατούσαν σιήν εποχή της, γιατί σήμερα και εδώ οι κάτοικοι έχουν πάρει 

πολλές συνήθειες δικές μας στον γάμο, τις αρραβώνες κ. <5. και έ'τσι χά

θηκε εκείνος ó ζωντανός τοπικός χαρακτήρας, πού υπήρχε 50 χρόνια πρίν. 

Θα αρχίσω από τους αρραβώνες. 

'Αρραβώνες. 

"Ocav ένας άνδρας αποφασίση να πανδρευθη, στέλνει μία συγγένισσά 

του να πάη στο σπίτι της κοπέλλας, για να κάνη τήν πρόταση και να πάρη 

τήν απάντηση των γονέων τοΰ κοριτσιού. Ή πρόταση αυτή μπορεί να 

γίνη οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας εκτός της Τρίτης καΐ τού Σαββάτου 

και είναι μάλλον πρόταση άνεπίσηιιη. "Οταν συμφοονηθούν δλα, φεύγει ή 

«προξενήτρα» καΐ πάει στο σπίτι τοΰ νέου και μεταδίδει τις αποφάσεις 

τών οίκείων της κοπέλλας. 

Ό επίσημος λόγος δίδεται τήν Κυριακή το βράδυ από τον πατέρα 

τού νέου. Αυτός πηγαίνει στο σπίτι τού κοριτσιού, τήν ζητάει επισήμως κα ι 

αρχίζουν τα «κεράσματα». 

Ή κοπέλλα βγάζει σ' ε να δίσκο έ'να ποτήρι με κρασί, το «καυχί»ι 

δπου ó πεθερός ρίχνει μέσα κάτι για δώρο' συνήθως βενετικά φλουριά. 

Στο δίσκο ρίχνουν δώρα και φλουριά οι συγγενείς. "Οταν σηκωθη δ πα

τέρας τοΰ νέου να φυγή, τού ρίχνουν στον ώμο δώρα γι' αύιόν και τους 

σπιτικούς του καί τότε ρίχνουν ντουφεκιές και βγαίνοντας τραγουδούν: 

25 
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Ρίχνω το μαντηλάκι μου τριόδιπλο στον ώμο, 

λαφίνα μου, 

τριόδιπλο στον ώμο. 

Γιατί, λαφίνα μ*, ôkv βοσκάς, oh πάς κοντά μέ τσ* άλλες ; 

λαφίνα μου, 

ôèv πας κοντά μέ τσ* άλλες ; 

Το τί καλόν άπδχω έγώ χωρίς άλαφοπαίδι ; 

λαφίνα μ,ου, 

χωρίς άλαφοπαίδι ; 

Δώδεκα χρόνια έκανα χωρίς άλαφοποίδι 

και τώρα στα γεράματα μου βρέ&'κε iva μοσχάρι. 

Προχωρώντας προς το σπίτι τοΰ γαμβρού τραγουδούν το τραγούδι : 

Μας κλέψαν τη Θανάσω, 

την πήραν μια βραδεία, 

μωρ* Θανάσω, 

την πήραν μια βραδεία. 

Δεν φώναζες, Θανάσω, 

να σε γλυτώσω ¿γώ, 

μωρ9 Θανάσω, 

va ah γλυτώσω έγώ, 

Τί να φωνάξω ή δόλια μ* 

καϊ τί ν ' άντιλοηΰώ ; 

Το στόμα βουλωμένο, 

μαντήλι στο λαιμό. 

Περπάτια, μωρ' Θανάσω, 

va oh γλυτώσουμε, 

μωρ' Θανάσω, 

va oh γλυτώσω εγώ. 

Δεν μπορώ να περπατήσω, 

ôhv μπορώ να περπατώ, 

μh σπάζουν τά στελνάρια 

xal ol λιανόπετρες. 

Τελειώνει τό τραγούδι καί δίνονται ευχές με χειραψίες και φιλήματα. 

Σ τ ο σπίτι τού γαμβρού μόλις φθάσουν, δίνουν τα δώρα καί εύχονται τον 

γαμβρό. "Υστερα μένουν εκεί μαζί δλοι οί συγγενείς καί γλεντούν δλη τή 

•βραδεία. 

Τήν Τετάρτη τό βράδυ, δυο μέρες δηλαδή μετά τήν πρόταση, γίνον

ται τα «γνωρίσματα». Οί συγγενείς τού γαμβρού πάνε δλοι μαζί στο σπίτι 
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της νύφης. Ή νύφη φιλάει τα χέρια δλων καί κάθονται καί τρώνε. Τρα

γουδούν διάφορα τραγούδια και χορεύουν. Χορεύουν τον «παρδαλό> χορό. 

Δηλαδή πιάνονται πρώτα ή νύφη, ύστερα ó γαμβρός και έπειτα νέοι καί 

νέες εναλλάξ. Τό γλέντι ßaorg δλη τήν νύχτα. 

Τήν Παρασκευή τό βράδυ, δυο μέρες μετά από τα πρώτα «γνωρίσματα», 

γίνονται τα δεύτερα «γνωρίσματα». Δηλαδή πηγαίνουν οί συγγενείς της 

νύφης στο σπίτι τού γαμ'Ίρού και γίνεται ακριβώς τό ίδιο γλέντι, δπως 

και τήν Τετάρτη. 

"Υστερα από αυτό ή αρραβώνα θεωρείται επίσημη πια καί ó γαμ

βρός έχει τό δικαίωμα να πηγαίνη ελεύθερα στο σπίτι της νύφης. 

Οί αρραβώνες τελείωσαν. 'Αρχίζουν έπειτα οί ετοιμασίες για τον γάμο. 

'Ετοιμασίες για γάμο. 

Άρχίζ:>υν να ετοιμάζουν τα προικιά. Τα τοπικά ρούχα, τις «κοντού

λες», κάπες κ.λ.π. τα ράβουν οί «ραφτάδες». 

Μια ώρισμένη μέρα μαζεύονται στο σπίτι της νύφης οί «ραφτάδες» 

και αρχίζουν να ράβουν τις «κοντοΰσες». Τό μεσημέρι πηγαίνουν και δλοι 

οί συγγενείς φέρνοντας «μπουγάτσες» και «λαγγίτες». Τρων εκεί. Μετά τό 

-φαγηγό τρώνε τις «μπουγάτσες» ' καί τίς «λαγγίτες».8 Πίνουν, χορεύουν, 

τραγουδούν, γλεντούν καί «ρίχνουν» στους ραφτάδες τα δώρα, κάλτσες 

»μάλλινες και χρήματα. 

Ό γάμος πλησιάζει. 

Γάμος. 

Τήν Κυριακή οκτώ μέρες πριν από τό γάμο φτιάχνουν τα «τέλια»,8 

»ράβουν τό τούλι και είναι εκεί γύφτοι οργανοπαΐκται καί συγγενείς της 

νύφης και τοΰ γαμβρού Γλεντούν ώς τό πρωΐ. Τό γλέντι αυτό γίνεται στο 

σπίτι τοΰ γαμβρού. 

Τήν Δευτέρα τό πρωί στο σπίτι πάλι τοΰ γαμβρού πιάνουν τό προ

ζύμι, για να ζυμώσουν τα ψωμιά. Καί τραγουδούν: 

Εΰχήσου με, μαννίτσα μου, νά πρωτοκοσκινίσω 

το νιόγαμπρο προζύμι.4 

Τήν Τετάρτη πιάνουν τό προζύμι σιήν νύφη για της νύφης τα ψο)-
¿μιά. Τό ίδιο γλέντι με τα ίδια τραγούδια. 

1 Ψωμί acó ταψί" γίνεεαι μέ αλεύρι καί λάδι. 
8 Λουκουμάδες. 8 Τούλι καί τρέσες. 
u Ή συνέχεια είναι άγνωσοη, γιαιί ιό εριιγούδι έπαψε να τοαγουδιέεαι πια. 
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Τήν Πέμπτη ετοιμάζονται από τον γαμβρό να παν τα δώρα της 

νύφης. Τα δώρα εΤναι τα «τέλια», τό πέπλο, μαντήλι για κεφάλι καί κο

σμήματα. Μαζί μ' αυτά κάνουν τήν «κουλούρα».1 Μ' αυτή τήν κουλούρα 

θα καλέσουν τήν νύφη στό σπίτι. Ή νύφη ετοιμάζει τραπέζι καί τρων 

έκεΐ οί συγγενείς τοΰ γαμβρού. Φεύγοντας ή νύφη τους δίνει και δώρα, 

σ" δλους κάλτσες και στο γαμβρό κάλτσες, πουκάμισο και γραβάττα. Στον 

δρόμο τοΰ γυρισμού τραγουδοΰν καί οί συγγενείς της νύφης κερνούν κρασί 

$πό «λαήνες». Τραγουδοΰν: 

Στην Κρανιά μίσ στο μπογάζι 

πάτησαν iva καραβάνι, 

πήραν άσπρα, πήραν γρόσια, 

πήραν καί μια Ρωμιοπούλα, 

πουταν άσπρη σαν rò γάλα, 

κόκκινη σαν το μερτζάνι.* 

Τέλος της νύφης οί συγγενείς πηγαίνουν στό σπίτι της νύφης καί 

οί άλλοι στοΰ γαμβρού. 

Τήν Παρασκευή ετοιμάζουν στην «νούνα» (κουμπάρα) τα στέφανα. 

Τα στέφανα είναι καμωμένα από κληματσίδες και τα τττύνουν με φυλλώ

ματα καί βασιλικό. 

Τήν Παρασκευή επίσης φορτώνουν τα προικιά της νύφης στα <3ίλογα, 

ρίχνουν και από πάνω ρύζι, κουφέτα καί ξεκινούν με επί κεφαλής τους 

συγγενείς της νύφης καί τα παν στό σπίτι τοΰ γαμβρού. ΈκεΙ τους κερ

νούν γλυκό καί φεύγουν. 

Τό Σάββατο τό μεσημέρι πηγαίνουν τα δργανα στο σπίτι τού γαμ

βρού. "Εχουν τραπέζι καί τρων οί συγγενείς τοΰ γαμβρού καί ή μουσική. 

Τότε Ιρχονται καί οί «μπρατίμοι» 8 καί φέρνουν τό «μπαριάκι». Τό 

μπαριάκι είναι ενα κοντάρι με σημαία. Στην κορυφή κάνουν σταυρό από 

λουλούδια καί στις τρεις άκρες σκαλώνουν μήλα. Αυτό τό τοποθετούν στην 

κορυφή τοΰ σπιτιού. Χορεύουν οί συγγενείς τοΰ γαμβροΰ καί έπειτα οί δύο 

«μπρατίμοι» καί οί γύφτοι πηγαίνουν στην νύφη καί ΙκεΙ τους κερνούν 

γλυκό καί τους βάζουν γλυκίσματα, λουκάνικα, κάστανα ψημένα, καρύδια 

καί κρασί. Χορεύουν οί συγγενείς της νύφης εως τό βράδυ καί από έκεΐ 

πηγαίνουν σιό γαμβρό ξανά και καλούν δλο τό χωριό με τα βιολιά. 

Στό γαμβρό βάζουν τραπέζι καί τρώει δλο τό χωριό Χορεύουν δλη· 

τήν νύχτα καί στό γαμβρό καί στή νύφη. 

Τό πρωΐ, μόλις χαράζη, πηγαίνουν τό γαμβρό οί συγγενείς του στο 

1 Ψωμί μέ λάδι* πολλές φορές τό ψωμί είναι ρεβυθένίο. 
3 Χάντρες κόκκινες. 
8 Δύο φίλοι τοΰ γαμβροΰ, πού κάνουν υπηρεσίες otó γάμο. 
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«πηγάδι» ' μέ τραγούδια καί βιολιά. Ό γαμβρός κρατεί ενα «γκιούμι» μέ 

μια ρίζα βασιλικό καί τό γεμίζει νερό. Τότε τραγουδοΰν: 

Θέλω ν" ανέβω oh βουνό, 

για ν3 αγναντέψω και νά Ιδώ 

το ποιος κάμπους καλύτερος. 

Κανάς κάμπους δέν μ' άρεσε, 

ενα βοννο μόν' μ* άρεσε, 

ποϋχει λουλούδια πράσινα, 

καί στην κορφή Viò rò βουνό 

ήταν μια βρύση μh νερό, 

νά πάρχ\ δ νιόγαμπρος νερό, 

για νά λουσ&η, να μπερμπερισϋηί 

νά πάγι στην πόλη καί νά 'ρ&η, 

νά φέργ) κόρη όμορφη, 

τοσ' όμορφη και άγρήγορη. 

Ό γαμβρός φεύγει. 

Μετά έρχονται στό «πηγάδι» οί συγγενείς της νύφης μέ τήν νύφη. 

Καί αυτή βαστάει «γκιούμι» μέ βασιλικό. Φοράει τα παλιά της φορέ

ματα. Τραγουδοΰν : 

*Ηρϋε το Σαββάτο βράδυ, 

πάει ή νύφη στο πηγάδι 

καί μαλώνει με το «Γιώργο»." 

«"Αφησες με, μωρh Γιώργο, 

νά γεμίσω το καρδάρι, 

ακόμα απόψε εϊμι στην μάννα μ' 

και αύριο βράδυ μετ*εσένα 

Και μh κρούει και με μαλώνει 

καί μh σιέλνει στο πηγάδι, 

νά γεμίσω το καρδάρι. 

Φεύγει καί ή νύφη για τό σπίτι της. Στον γαμβρό μετά τήν Επι

στροφή τους από τήν βρύση βάνουν τό νερό καί ζεσταίνεται καί λούζει ó 

νούνος τον γαμβρό. Τραγουδοΰν : 

Λουζήται το άρχοντόϊπουλο σ* êvà χρυσό λιγένι, 

ή πάπια φέρνει το νερό και ή χήνα το σαπούνι 

καί ή αδελφή ή άγλήγορη φέρνει χρυσό μαντήλι. 

«Κρατεια, αδελφή μ\ το μαντήλ', νά μάσης τα μαλλιά μου, 

νά μη μ τά πάρ?υν οί εχ&ροί καί uh τα κάνουν μάγια». 

1 Βρύση. "Ο, τ ι δνομα δχιι ó νέος. 
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Μετά ξυρίζουν τον γαμβρό και τραγουδούν : 

Νάργυρό ξυράφι 

σέρνει αγάλια αγάλια, 

τρίχα μην ραγίση, 

κι ούδ' αυτή τήν τρίχα 

χάρισμα <5έν εχω 

από τον νουνό μου 

καί άπ' τή νουνά μου. 

Ξημέρωσε. Τους αφήνουν οί προσκεκληιιένοι καί φεύγουν, 'Αλλάζουν 

καί ξανάρχονται. Πηγαίνουν τότε οί «μπρατίμοι» καί παίρνουν τον νοΰνο. 

Συνοδεύουν βιολιά. "Ο νοΰνος έ'χει τα στέφανα. Τα πηγαίνουν σιόν γαμβρό.. 

'Αμέσως μετά οί άνδρες, οί συγγενείς τοΰ γαμβρού, πηγαίνουν να πάρουν 

τήν νύφη. Οί γυναίκες τους συνοδεύουν λίγο καί αρχίζουν να χορεύουν. 

Φεύγοντας από co σπίτι τοΰ γαμβρού έχουν μαζί τους ενα ψωμί «μπουγάτσα» 

καί λαήνα μέ κρασί. Μόλις σταματοΰν οί γυναίκες να χορέψουν, ή νούνα 

σπάνει τή μπουγάτσα στό κεφάλι της, τήν τρων οί γυναίκες καί πίνουν τό-

κρασί. 

Οί άντρες φτάνουν στό σπίτι της νύφης. Έκεΐ τους περιμένουν χο

ρεύοντας. Ό γαμβρός φτάνει καβάλλα καί ρίχνει ενα μήλο μέ καρφωμένες: 

δραχμές Τό πετς; πάνω άπό τό σπίτι 

Ή νύφη κοιτάζει τον γαμβρό άπό τό παράθυρο μέσα από ενα κα

θρέφτη. 

Ό γαμβρός ξεπεζεύει καί μέσ' στό δωαάτιο τον «ζώνουν» μέ σάλι 

καί τον δωρίζουν Ινα ποτήρι κρασιού καί τον βάζουν και ενα μαντήλι 

στον ώμο. Ό αδελφός τής νύφη: τον δίνει καί ενα κτύπημα στό πρό

σωπο. 

Ό γαμβρός, ó νούνος, ó πάπας, ó πατέρας, τα αδέλφια, οί μπρα

τίμοι πηγαίνουν στης νύφης τό δωμάτιο να κάνουν εικονικές αρρ χβώνες 

μέ δαχτυλίδια. Ή νύφη σ" δλο τό διάστημα είναι σκεπασμένη. Ή ώρα εχε* 

πλησιάσει 10.30' μέ 11. 

*0 γαμβρός φεύγει καί δ μεγαλύτερος «μπράτμος» φέρνει στην νύφη 

τα παπούτσια. Ή νύφη φιλς; τό χέρι του, τα παίρνει καί κάνει πώς δέν 

τα θέλει. Τα πετςί τρεΐς φορές κάτω. Τέλος τής τα βάζει ó «μπράτιμος» 

καί μοιράζουν καραμέλλες στους γύρο. 

Τώρα είναι δλοι έτοιμοι να ξεκινήσουν. Βγαίνει ή πομπή. Μόλις ή\ 

νύφη φτάση στό κατώφλι, εκεί έχουν ενα σταυρό (κόσμημα), ενα ψωμί 

και κρασί. Φιλφ τον σταυρό καί τον παίρνει. Τό ψωμί καί κρασί τα «δρα

σκελάει». Βάζουν τήν νύφη καβάλλα καί δ γαμβρός τήν ραίνει μέ κου

κέτα καί ρίχνουν τρεις ντουφεκιές. Για να άνεβη στό άλογο, κατεβάζουν 
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ενα μικρό αγόρι, πού είχαν επάνω' τό φιλάει καί τό δίνει Ινα μήλο. Τό 

ϊδιο κάνει καί δ γαμβρός, για να καβαλλικέψη στό άλογο. 

Ξεκινάν για τήν εκκλησία. Ή ώρα είναι 12. Στό δρόμο τραγουδούν 

για τήν νύφη : 

Φεύγω κλαίγοντας, φεύγω παραπονιούντας, 

ώς κ' ή μάννα μου κι αύτη μου λέει φεύγα. 

Πηγαίνουν στην εκκλησία μέσα στό προαύλιο καβάλλα. Έ κ ε ΐ χο

ρεύουν ή νούνα, οί γυναίκες, έχοντας καί τα στέφανα. 

Βάζουν ενα μικρό στης νύφης τήν αγκαλιά καί πάλι τό φι?.ςί, τό 

δίνει μήλο καί ενα ζευγάρι κάλτσες. 'Από εκεί τήν κατεβάζει δ πεθερός 

αγκαλιά. Χαιρετά ή νούνα καί ή πεθερά τήν νύφη, τήν παίρνει δ «μπράτ-

μος» μέ τό μαντήλι (κρατούν κ' οί δύο έ'να μαντήλι) καί τήν οδηγεί μέσα-

Στην πόρτα περιμένει δ παπάς μέ τό Ευαγγέλιο, τους παίρνει μέσα καί 

γίνεται τό μυστήριο. Μετά τό τέλος φεύγουν. Ε μ π ρ ό ς δ παπάς, πίσω ή 

νύφη μέ τό γαμβρό κρατιούνται από ιό χέρι καί οί γυναίκες τής ακολου

θίας. Τραγουδοΰν : 

Σπέρνει ή νούνα το κριυάρι, 

νά φυτρώνη φούντες, φούντες, 

σαν τού νιόγαμπρου τήν κάπα, 

σαν τής νύφης τά στολίδια. 

Φτάνουν σιό σπίτι τοΰ γαμβρού καί στην πόρτα περιμένει ή μη

τέρα τοΰ γαμβροΰ. Κρατφ ενα πιάτο μέ μέλι, ενα πιάτο μέ βούτυρο. Μ' 

αυτά αλείφει πρώτα 6 γαμβρός τρεις φορές τήν πόρτα καί ύστερα ή νύφη. 

Μπαίνουν μέσα, δ παπάς ξαναδιαβάζει, χαιρετούν τα στέφανα καί τα 

βγάζουν. Βάζουν τραπέζι, τρων καί τραγουδοΰν: 

Μέσα σε τούτον τον σοφρα, 

γραμμένα μάτια και παρδαλά, 

oh τούτη τήν ταβέρνα 

τρεϊς μαυρομάτες μας κερνούν. 

Είναι μεσημέρι. Μετά τό φαγητό βγαίνουν στην πλατεία. ΈκεΧ χο

ρεύουν δλοι οί συγγενείς καί από τους δυο ώς τό βράδυ. Μόλις τελείωση 

6 χορός, λέν τό Ιξής τραγούδι : 

'Εψές μh το φεγγάρι 

σήμερα στο πηγάδι 

βρίσκω μια μαυρομάτα 

καί &έλω νά τήν πάρω. 

"Οσο νά κόψω ρούχο 

καί δσο νά τής το ράψω 
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και δ Γιώργος 1 μας τήν πήρε 

καί τήν κραιφ από το χέρι 

σαν άγριο περιστέρι. 

Φεύγουν καί πηγαίνουν στην βρύση, είναι ή ώρα 6 περίπου, δ νοΰνος, 

δ πεθερός, ot μπρατίμοι, δ γαμβρός, παίρνει ή νύφη νερό, τους ρίχνει 

καί πλένουν τα χέρια· Πηγαίνουν στό σπίτι τοΰ γαμβρού καί έκεΐ φεύγουν 

οί προσκεκληαένοι. Ό γαμβρός μέ τους μπρατίμους καί τα «βιολιά» πηγαί

νουν στην μητέρα τής νύφης. Έκεΐ τους βάζουν γλυκίσματα καί δ γαμβρός 

τους προσκαλεί να πάν τό βράδυ στό τραπέζι. Τό βράδυ, ή ώρα 11, πη

γαίνουν, τρων, γλεντούν, δλη τήν νύχτα. Τό πρωΐ \ής Δευτέρας φεύγουν 

δλοι και μένουν οί συγγενής τοΰ γαμβρού, πού Οδηγούν τήν νύφη ξανά στή 

βρύση καί τήν ξαναφέρνουν πίσω. "Επειτα φεύγουν. Τελειώνει έτσι ή τελετή 

τοΰ γάμου. 

Τήν Τρίτη τό βράδυ είναι μια σειρά εθίμων για τήν νύφη, πού 

γυρν$ σπίτι της. Αυτά τα λένε «πιστρόφια». 

Πιατρόφια. 

Τήν Τρίτη τό βράδυ προσκαλεί ή μητέρα τής νύφης τό ζευ/άρι καί 

τους συγγενείς για τραπέζι. Τρώνε καί μετά γλεντούν ώς τό πρωΐ τής Τε

τάρτης. Καιά τα ξημερώματα κατεβαίνουν δ γαμβρός, ο! «μπρατίμοι» και 

τα βιολιά σιό υπόγειο να αρχίσουν καινούργιο βαρέλι κρασί. Τό ανοίγουν 

καί γεμίζουν έ*να «κακάβι».' Ή πεθερά έχει §κεϊ χάιω «κανέστρες»,8 γεμάτες 

ξηρούς καρπούς, γλυκίσματα, φρούτα. "Ολα αυτά τα παίρνουν επάνω καί δ 

γαμβρός σφάζει καί Ινα πετεινό. Τον τηγανίζουν καί βάζουν ξανά τραπέζι. 

Τρώνε καί φεύγουν. Αυτή τήν φορά δ γάμος τελείωσε οριστικά. 

Κηδεία. 

Καί τα κατωτέρω έθιμα τα πήρα από τήν ίδια γυναίκα, τήν Καλ

λιόπη Νάνου. Είναι πολύ λίγα, γιατί δέν είναι εΰκολο να πάρη κανένας 

πολλά στοιχεία για τήν κηδεία, γιατί άπό πρόληψη αποφεύγουν να μιλούν 

για κηδεΤες. 

Ή κηδεία γίνεται δπως συνήθως μέ μικρές μόνο παραλλαγές. 

"Οταν ή πεθαμένη είναι νέα καί ανύπαντρη, τήν τραγουδοΰν τρα

γούδια νυφικά. Τήν ντύνουν επίσης σαν νύφη. Τήν βάζουν στό κεφάλι λου-

λουδένιο στεφάνι. 

1 Τό δνομα τοϋ γαμβρού. 
» Καζάνι μικρό. · Καλάθια. 
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Τραγουδούν : 

«Κρύψες με, μάννα, κρύψες με. 

— Π ο ύ νά oh κρύψω, κόρη μου ; 

— Σ τ α ^λούδια, στα τριαντάφυλλα, 

ατή ρίζα του βασιλικού, 

νά μήν ελυγι δ Χάρος και μh πάρ" Β. 

Αυτό τό τραγούδι είναι νυφιάτικο. Στό γάμο λένε : «Να μήν Ιλθΐ] 

δ Γ ι ώ ρ γ ο ς (η δποιος άλλος) καί μέ πάρει». Τό τραγουδούν περιμένον

τας τον γαμβρό. 

Στίς νέες αυτές κοπέλλες αντί κόλλυβα δίνουν κουφέτα. Στους νέους 

καί ανύπαντρους κάνουν τα ίδια ακριβώς. 

Τους ηλικιωμένους άνδρες καί γυναίκες τους τραγουδοΰν τα «μοιρο

λόγια». 

Τραγούδια νυφιάτικα, πού χρησιμεύουν για μοιρολόγια σέ νέους καί 

νέες : 

«Κόρη, τί μάννα σ* έκανε καί τί πατέρας σ' έχει; 

— Ή μάννα μ* ήταν πέρδικα καί δ αφέντης μ' περιστέρι, 

και έγώ σαΐνι γένομαι και ϋέλω νά πετάξω.» 

Πέρδικα είχα στο κλουβί, τήν είχα κλουβιασμένη 

καί σκανδαλίστκε το κλουβ'. και μοϋφνγε ή πέρδικα. 

Κ' ή μάννα της άπό κοντά μh το κλουβί στα χέρια. 

«Γυρνά, γυρνά, πέρδικα μου, νδπίσω στο κλουβί σον, 

νά σε ταΐσω ζάχαρι, rà σε ποτίσω μέλι. 

—Ahv έρχομαι, μαννούλα μου, πάλι στο μά&ημά μου.» 

Τ' ακούτε, νάδελφάκια μου και σεις μπρh ξαδελφάκια μου; 

Τήν Κυριακίτσα το πρωΐ δλα τριγύρο μ* έλατε 

κι δλοί τουφέκια ρίξετε 

νά μή ρϋβ δ Χάρος καί μh πάρ ' 

και μ" άπετάξγ] στο γιαλό.» 

Κ τίοιμο α η ι τ ιοϋ. 

Είναι παρμένα άπό τήν ίδια γυναίκα. 

Μόλις θεμελιώσουν τό σπίτι, ρίχνουν μέσα στα θεμέλια τέσσερις 

μπουκάλες μέ αγιασμό, διαβασμένο άπό τον παπά. Τίς βάζουν στίς τέσσε

ρις «άγκωνιές». 1 Σφάζουν έπειτα καί ενα «σφακτό», κατσίκι ή πρόβατο, 

πού τό αίμα του τρέχει μέσα στα θεμέλια. Τό ψήνουν Ιπί τόπου καί τό φι-

λεύουν στους μαστόρους πού γλεντούν. 

1 Γωνιές. 
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Μόλις τελείωση τό πρώτο πάτωμα, ξανασφάζουν καί φιλεύουν τους 

μαστόρους. 

Ό τ α ν φτάσουν στην σκεπή, σφάζουν και τό τρίτο σφακτό καί τους 

ξαναφιλεύουν τους εργάτες. 

Ό τ α ν τελείωση ή σκεπή, δ νοικοκύρης καί οί συγγενείς φέρνουν δώρα 

στους μαστόρους, μαντήλια, κάλτσες, πετσέτες, λαγγίτες, μπουγάτσες, λαήνες 

μέ κρασί. Ό πρωτεργάτης είναι ανεβασμένος στην σκεπή καί φωνάζει : 

«Καλώς ώρισαν τα μπακτσίσια τοΰ αφεντικού μας. Καλώς ώρισε τό 

μαντήλι (ή δ,τι δήποτε άλλο) τής κυράς μας» και συνέχεια αναφέρει 

τους συγγενείς, αδέλφια, ξαδέλφια κλ.π. 

"Υστερα τελειοποιούν τα σπίτια χωρίς κανένα Ιδιαίτερο έθιμο. 

'Ανομβρία. 

Τα έθιμα αυτά είναι άπό τό ίδιο χωριό, τον Αυγερινό, καί παρμένα 

άπό ενα γέρο τσέλιγκα, τό Γεώργιο Καρασίμο, πού υπολογίζει πώς έχει πε

ράσει τα 85. 

Ό τ α ν ή βροχή αργή νά ελθη, τότε οί χωρικοί στρέφονται πρώτα 

στό Θεό. Κάνουν λιτανεία. Ό παπάς διαβάζει «παράκληση» να βρέξη 

και οί χωρικοί στέκουν γονατιστοί. 

Κατόπιν τα παιδιά ντύνουν ενα παιδί μέ κλαδιά, τήν «περπερούνα», 

δπως τήν λένε. Τήν περιφέρουν σ' δλα τα σπίτια τοΰ χωριού καί 

τραγουδούν : 

Περπερούνα περπαιούσεν, 

τον Θεό παρακαλούσεν. 

«Θεέ μου, βρέξε μια βροχή, 

μια βροχή, μια σιγανή, 

για ν' άν&ίσουν τά χωράφια, 

για νά γενούν τά καλαμπόκια.» 

Σέ κάθε σπίτι οί γυναίκες βρέχουν τήν «περπερούνα» μέ νερό καί 

τους δίνουν αλεύρι καί λΐπος. Μ' αυτά θα κάνουν λειτουργίες για τήν 

εκκλησία καί πίττα, για νά φάνε τά παιδιά. 

πΑΠΑΙΤΕΡΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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