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Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

Μέχρι τη δεκαετία του εβδομήντα σε κάθε 

σπίτι, τα γερόντια (παππούς και γιαγιά) μένανε 

μαζί με το ένα παιδί τους και τα εγγόνια τους. Το 

σπίτι είχε συνήθως, δύο δωμάτια και μία κουζίνα. 

Στο ένα το δωμάτιο (το χειμωνιάτικο ), μένανε 

τα γερόντια και στο άλλο (το καλοκαιρινό), ο 

γιός, η νύφη και τα παιδιά τους. 

Υπήρχαν βέβαια και μερικά σπίτια, 

κατασκευασμένα στις αρχές του εικοστού αιώνα, τα 

οποία  

ήταν δίπατα. Το κάτω πάτωμα, το κατώι δηλαδή, 

χρησιμοποιούνταν σαν αποθήκη ή για την διαμονή 

των γερόντων. 

Το τζάκι (ο μπουχαρής), συνήθως, βρισκόταν 

στο χειμωνιάτικο δωμάτιο και εξυπηρετούσε τις  

ανάγκες θέρμανσης όλου του σπιτιού. Σε αυτό 

μαζεύονταν όλοι, πριν κοιμηθούν τρώγανε και 

συζητούσαν και μετά πηγαίνανε και χώνονταν κάτω 

από τις βελέντζες τους. 

Στη κουζίνα υπήρχαν όλα τα απαραίτητα για ένα 

νοικοκυριό. Προτού έρθει το νερό στα σπίτια,  

υπήρχε σε κάθε νοικοκυριό, για την καθημερινή 

ανάγκη, βαρέλα γεμάτη με νερό, από την κοντινή 
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βρύση (πηγή) του χωριού ή από τη στέρνα (πηγάδι) 

του σπιτιού. 

Το αποχωρητήριο ήταν υποτυπώδες, έξω από το 

σπίτι και πιο παλαιά ανύπαρκτο. Συνήθως 

παλαιότερα, τη χρήση του αποχωρητηρίου την 

αναλάμβαναν διάφορα δέντρα ή θάμνοι (βατσινιές, 

συκιές, πορτοκαλιές, λυγαριές κλπ, ανάλογα με τη 

τοποθεσία του σπιτιού). Το πρόβλημα γινόταν 

εντονότερο, όταν υπήρχαν επισκέψεις στο σπίτι. 

Στα γιορτάσια και στο πανηγύρι του χωριού, όταν 

εισέρεαν οι "πανηγυριώτες". 

Όλα τα σπίτια είχαν αποθήκη, που αποθήκευαν 

τα γεννήματα, σιτάρι (στιάρ’), καλαμπόκι κ.λπ., 

μέσα σε αμπάρια (ξύλινους αποθηκευτές )ή σε 

ζιάκες (μεγάλα μάλλινα σακιά). Έξω από το σπίτι 

σε μια γωνιά υπήρχε και ο φούρ(ν)ος, για το ψωμί 

και τα ψ(η)τά. 

Όλοι σχεδόν οι κάτοικοι ήταν αγρότες και 

κτηνοτρόφοι. 

Τα παιδιά του σπιτιού αγόρια και κορίτσια, 

βίωναν καθημερινά τον κόπο και την αγωνία της 

οικογένειας για την σκληρή επιβίωση. Πάντα, 

υπολογίζονταν σαν εργατική μονάδα, μαζί με την 

υπόλοιπη οικογένεια, χωρίς διάκριση. Είτε 

ακολουθούσαν τα γράμματα είτε όχι. 

Η γιαγιά και η νύφη, εκτός των υπολοίπων ήταν 

αποκλειστικά υπεύθυνες για την λειτουργία του 

σπιτιού. Για το φαγητό, το πλύσιμο ρούχων, τις 
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ετοιμασίες των παιδιών για το σχολειό, για το 

κέντημα, τον αργαλειό κ.λπ. Όλα τα παραπάνω 

γινόταν σε χρόνο, που δεν εμπόδιζε την συμμετοχή 

τους στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες. 

Επίσης θυμάμαι ότι, ποτέ η γιαγιά και η μάνα, 

δεν καθόταν να φάνε μαζί με τους άνδρες. 

 

 

Φωτογραφία 1. Παππούς και εγγονός στο χωράφι με το άλογο. 

 

Τα ζώα ήταν έξω από το σπίτι, σε στάβλο από 

ξύλινη κατασκευή και καλαμιές με στέγη, από 

κουκουριάκια (φυτά ποώδη ειδικά για ίσκιο και 

βροχή), η στην καλύτερη περίπτωση, από τσίγκο 

(γαλβανισμένη λαμαρίνα). 
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Κότες, πάπιες, γουρούνια σκυλιά, γάτες, 

συνυπήρχαν μέσα στον κήπο του σπιτιού και ήταν οι 

καλύτεροι ανακυκλωτές των αποφαγιών της 

οικογένειας. 

Τα άλογα του σπιτιού, που πολλές φορές 

έφθαναν τα τρία ή τέσσερα, ήταν απαραίτητα για το 

κάθε νοικοκυριό. Εκτός από μεταφορικό μέσο, ήταν 

το μόνο μέσο που γινόταν όλες οι αγροτικές 

δουλειές. Με τα άλογα όργωναν τα χωράφια, με αυτά 

κουβαλούσαν τα γεννήματα (στιάρ’, καλαμπόκι κλπ), 

με τα άλογα πήγαιναν το καλοκαίρι να κόψουν ξύλα, 

ασφάκες ή λυγαριές, στο λόγγο και να τα 

κουβαλήσουν δίπλα στο σπίτι, όπου τα εναπόθεταν 

σε αθημωνιές, για τις ανάγκες του χειμώνα. 

Το 1940, λόγω της επίταξης των αλόγων για τις 

ανάγκες του πολέμου, τις παραπάνω δουλειές τις 

κάνανε τα βόδια. 

Τα άλογα, τα είχαν σε ξεχωριστό στάβλο, από 

τα πρόβατα, συνήθως μαζί με την γελάδα, αν 

υπήρχε. 

Τα γουρούνια είχαν και αυτά το δικό τους χώρο 

που λέγονταν γουρνοκούμασο (κουμάσι για το 

γουρούνι). 

Το σκυλί ήταν δεμένο σε ένα δέντρο δίπλα στο 

σπίτι και σπανίως είχε δικό του χώρο (εξ’ ου η 

έκφραση "σαν το σκλί στον άλ(υ)σο" ή "δεμένο σαν 

το σκλί").  
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Η κοινωνική δράση της οικογένειας, δεν 

ξέφευγε από τους νόμους των εθίμων (συνηθειών) 

του χωριού. 

Υπήρχαν οι ονομαστικές γιορτές, όπου 

συγγενείς και γείτονες, επισκέπτονταν τον 

εορταζόμενο, για να του ευχηθούν και με τη σειρά 

της ,η νοικοκυρά του σπιτιού, να τους φιλέψει το 

γλυκό του κουταλιού, φτιαγμένο απ’ τα χέρια της, 

κυρίως νεραντζάκι, καρυδάκι, μελιτζανάκι κλπ. 

Γιόρταζαν, μάλιστα, ακόμα και τους ξενιτεμένους 

της οικογένειας. Εννοείται βέβαια ότι γιόρταζαν 

μόνο οι άνδρες. 

Στη γιορτή πήγαιναν και γυναίκες, οι οποίες 

κάθονταν στο άλλο δωμάτιο ξεχωριστά από τους  

άντρες. 

Οι άντρες είχαν το πλεονέκτημα να πίνουν ρακί 

ή τσίπουρο με τη συνοδεία μεζέδων, συνήθως 

γουρνίσια (χοιρινά) και αρνίσια κοψίδια, τα οποία  

έπρεπε να εξασφαλίσει η νοικοκυρά, για να μην  

εκτεθεί στους επισκέπτες (να μη γίν’ ριζίλ’, όπως 

έλεγαν). Και συζητούσαν πάντα για την 

καθημερινότητα τους. 

Αργότερα γιόρταζαν και οι γυναίκες. 

Υπήρχαν οι γιορτές με θρησκευτικό χαρακτήρα, 

όπου όλοι ανεξαιρέτως συμμετείχαν. Σε αυτές τις 

γιορτές υπήρχαν έθιμα, που πολλές φορές ξέφευγαν 

από τον θρησκευτικό χαρακτήρα. 
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Η γιορτή του πολιούχου Αγίου του χωριού, όπου 

γίνονταν και το πανηγύρι, με κλαρίνα και όλο το 

χωριό συμμετείχε σ’ αυτό. Εκτός από αυτούς που 

πενθούσαν.(Στη Καμπή γινόταν το δεκαπενταύγουστο.  

Το πανηγύρι ήταν το μεγαλύτερο κοινωνικό 

γεγονός, γι’ αυτό όλοι προσπαθούσαν, τις τρεις 

μέρες που διαρκούσε, να μην έχουν δουλειές. 

Τα όργανα τα έφερναν τα καφενεία του χωριού 

και υπήρχε ανταγωνισμός πιο μαγαζί θα φέρει τα 

καλύτερα. 

Οι άνδρες καθημερινά, αφού τακτοποιούσαν τις 

δουλειές τους, πήγαιναν στα καφενεία του χωριού. 

Εκεί ξαπόσταιναν πίνοντας ρακί ή τσίπουρο και 

συζητούσαν για τις ασχολίες τους. 

Αντίθετα οι γυναίκες, μαζεύονταν πολλές μαζί 

σε ένα σπίτι, όπου συζητούσαν και πολλές φορές 

κουτσομπόλευαν. 

Άρα τα Έθιμα (συνήθειες) δημιουργούσαν ισχυρό 

κοινωνικό δεσμό στους κατοίκους του χωριού. Έτσι 

και τα παρακάτω έθιμα από την Αποκριά μέχρι και 

το Πάσχα, έβαλαν τα θεμέλια για την κοινή τους 

πίστη, καθώς και για τις κοινές δοξασίες των 

ανθρώπων του χωριού. Αυτή η συνύπαρξη του Θείου 

από τη μια, με το παγανιστικό από την άλλη 

(εικοστή πέμπτη Μαρτίου, Καθαρά Δευτέρα), 

διατήρησε την πίστη των ανθρώπων προς το θείο, 

όπως αυτοί την αντιλαμβάνονταν, αναλλοίωτη. 

  



 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΑΣΙΑΣ   Από την Αποκριά στο Πάσχα 

 

 

 

[7] 

 

 

 

 

ΙΙ. ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΑΣ 

 

Α. ΦΩΤΙΕΣ (ΤΖΙΑΜΑΛΕΣ) 

Το Σάββατο της τυρινής σε κάθε μαχαλά 

μαζεύονταν οι νέοι και νέες μέχρι είκοσι χρονών, 

άναβαν μεγάλες φωτιές (τζιαμάλες), και τις 

πηδούσαν τραγουδώντας το παρακάτω: 

 

Τα Γιαννιού τα λάμπαδα  

Κι ο ψύλλος στο κομπότ(ι). 

Και πηδούσαν πάνω από αυτές.  

 

Δηλαδή με τις φωτιές που ανάβονταν, του Αϊ-

Γιαννιού στο χωριό εξαφανίζονταν οι ψύλλοι και 

πήγαιναν μακριά, στο Κομπότι (άλλο χωριό της 

Άρτας). 

Όπως μας αναφέρει το τραγούδι, ενδεχομένως 

αυτό το έθιμο να γινόταν τ’ Aϊ-Γιαννιού (αν και 

οι μαρτυρίες πολλών το αναφέρουν ότι γίνονταν τις 

απόκριες). 

Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το έθιμο. 
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Β. ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΟΥ ΧΑΣΚΩ  

Το παρακάτω έθιμο καταγράφηκε στο χωριό 

Καμπή, παλαιά Στρεβίνα, του νομού Άρτας και 

εξακολουθεί και σήμερα να παίζεται σε λίγες 

οικογένειες. 

Το έθιμο αυτό υπάρχει και σε όλη την ευρύτερη 

περιοχή του νομού, ίδιο ή με διάφορες μικρές 

παραλλαγές. Σε πολλές περιοχές λέγεται και Χάσκα. 

Η ονομασία του πιθανόν να προήλθε από το χάσκω 

(χαζεύω-περιμένω με ανοικτό το στόμα). 

Το έθιμο γίνεται την Κυριακή της Τυρινής το 

βράδυ. 

 

 

Φωτογραφία 2. Το χάσκω. Ο πατέρας ρίχνει το αυγό στην 

κόρη. 
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Περιγραφή 

Υλικά: Αυγά και διαούρτ’ (γιαούρτι). 

Η νοικοκυρά του σπιτιού μαζεύει τα αυγά από 

την προηγούμενη, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 

ποσότητα. Συνήθως τόσα, όσα τα μέλη της 

οικογένειας. 

Πολλές φορές η ποσότητα δεν συγκεντρωνόταν 

(δεν γέν’σαν οι έρμες, έλεγε). Επίσης από την 

προηγούμενη, έπρεπε να πήξ’(ει) και το διαούρτ’ 

(γιαούρτι).  

Τ’ αυγά έπρεπε να είναι καλά βρασμένα και 

κρύα, χρησιμοποιούνταν δε στο έθιμο μαζί με τα 

τσόφλια. 

Η νύφη του σπιτιού ετοίμαζε τ’ αυγά, τα έδενε 

με μια κλωστή, τρυπώντας τα, με ένα βελόνι, στη 

μέση. Η κλωστή δεν ξεπερνούσε το μισό μέτρο. 

Ο Παππούς ή ο πατέρας του σπιτιού, έπαιρνε τη 

κλωστή με το αυγό, το βουτούσε μέσα στη λίμπα 

(βαθύ πιάτο πήλινο ή εμαγιέ) με το γιαούρτι. 

Και άρχιζε από τον πιο νέο, να αιωρεί το αυγό 

προς το στόμα του, τρεις ή τέσσερις φορές, ο  

οποίος με τη σειρά του προσπαθούσε (μερικές φορές 

μάταια, όταν δεν υπήρχαν πολλά αυγά) να το 

πιάσει. 

Τα πειράγματα πήγαιναν σύννεφο, συνήθως στα 

παιδιά και στη νύφη, και λιγότερο στους μεγάλους. 

Στον παππού σχεδόν καθόλου. 
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Το γιαούρτι δεν έδινε κανένα περιθώριο 

σοβαρότητας στο έθιμο, καθώς δεν υπήρχε κανείς 

που να μη γινόταν παρπαλιό (πασαλείβονταν), στο 

πρόσωπο και στα μαλλιά. 

Στον παππού έριχνε το αυγό ο πιο μικρός με 

προσοχή και σεβασμό. 

 

 

Φωτογραφία 3. Μεγάλο ενδιαφέρον από τα παιδιά. 

 

Ο κύκλος έκλεινε όταν τέλειωναν τ’ αυγά. Το 

έπαθλο ήταν το αυγό που έπιανε ο καθένας. 

Το Χάσκω είχε την παρακάτω συμβολική σημασία, 

ότι δηλαδή, κλείνουμε το στόμα με το αυγό του 

χάσκω και αρχίζει η σαρακοστή, ανοίγουμε το στόμα 

με το αυγό της Ανάστασης. 
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Το γιαούρτι πιθανόν, να υπάρχει για να γίνει 

το χάσκω πιο σατιρικό [μια γιαγιά βέβαια μου είπε 

ότι: για να ’ναι ξνό (ξινό) και να μη το πιάνουν 

γλήγορα (γρήγορα) τα παιδιά]. 

 

 

 

Φωτογραφία 4. Μάλλον το γιαούρτι ήταν ξινό. 

 

Υπήρχαν πολλά πειράγματα την ώρα του εθίμου 

όπως: 

 

"Δες-δες πως το γλείφ(ει), σαν η χειλώνα που 

γλείφ’ το σύκο". 

"Άνξ (άνοιξε) το στόμα μωρ΄ μσκάρ’(μοσχάρι)". 

"ώρε πείνα που ‘πεσε"! 

"αντίκιαστο-αντίκιαστο"! (αντικιάζω = στοχεύω 

με ακρίβεια) 
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Παλαιά απόκρευαν πολλοί μαζί σε ένα σπίτι, 

από τον ίδιο μαχαλά. Έπαιρνε ο καθένας ότι είχε 

και πήγαινε στο σπίτι του γείτονα. Την άλλη 

χρονιά σε άλλον. 

Πολλές φορές το χάσκω γινόταν με όλους μαζί 

που απόκρευαν. 

Το έθιμο του χάσκω γίνεται και σήμερα από 

μερικές οικογένειες. 

 

 

 

Φωτογραφία 5. Δεν βλέπω να το πιάνει. 
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Φωτογραφία 6. Η νύφη 

έτοιμη για δράση. 

Φωτογραφία 7. Ωχχχ!!! ποιος 

την ακούει. Έπεσε σε αυγό 

μελάτο. 

 

 

 

Φωτογραφία 8. Ο παππούς αυτοσυγκεντρώνεται. 
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Φωτογραφία 9. Έπεσε πείνα. 

 

 

 

Φωτογραφία 10. Μπράβο αντίκιασμα. 
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Γ. ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΟΥ ΜΑΣΚΑΡΕΜΑΤΟΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ (Ή 

ΜΠΑΡΑΚΟΥΣΕΣ) 

Την Κυριακή της Τυρινής, μετά το μεσημέρι 

(παλαιότερα Σάββατο το βράδυ), τα παιδιά του 

χωριού μασκαρεύονταν και πήγαιναν στις 

προσωπίδες. 

Δηλαδή περιφέρονταν στα σπίτια, συνήθως του 

μαχαλά τους, με σκοπό να δείξουν το μασκάρεμά 

τους και να μαζέψουν χρήματα ή ό,τι άλλο θα 

δίνονταν από την νοικοκυρά του σπιτιού. Συνήθως, 

ελάχιστοι είχαν να δώσουν χρήματα. 

Υπήρχε αδυναμία και πολυτέλεια στην 

οικογένεια, να ράψει αποκριάτικη στολή για τα 

παιδιά. Οπότε το μασκάρεμα ήταν αυτοσχέδιο, με 

υλικά και ρούχα που υπήρχαν, όπως παλαιά ρούχα 

του παππού ή της γιαγιάς, μαλλιά από τα πρόβατα, 

παλαιά εργαλεία κ.λπ., τα οποία πολλές φορές ήταν 

γνωστά στους γείτονες. Οι νέοι πήγαιναν στις 

προσωπίδες ένας-ένας ή το πολύ δύο μαζί. Σε 

περίπτωση που, η νοικοκυρά τους αναγνώριζε, τότε 

δεν τους έδινε τίποτα, παρά μόνο τους κορόιδευε. 

Όταν δεν τους αναγνώριζε, έδινε ότι είχε, αυγά, 

σταφίδο-στράγαλα, τσιοπέλες (σύκα αποξεραμένα), 

ποκάρια ή τλούπες μαλλιών και σπάνια χρήματα, 

μαζί βέβαια με την ευχή της: "Άϊ και τ’ χρόν’".  

Το έθιμο αυτό γίνεται προσπάθεια να αναβιώσει 

και σήμερα, από μερικούς μεγάλους. Όχι όμως για 

τον αρχικό του σκοπό, τα χρήματα δηλαδή. 
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Δ. ΓΛΕΝΤΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 

Την Κυριακή της Τυρινής μετά την εκκλησία, 

μαζεύονταν όλοι στην πλατεία και γλεντούσαν, 

τραγουδώντας με το στόμα και σπάνια με όργανα ή 

ραδιόφωνο. 

 

 

Φωτογραφία 11. Μασκαρεμένοι οι χωρικοί, στήνανε χορό στη 

πλατεία του χωριού. 

 

Τότε μια γυναίκα μασκαρεμένη, η πιο τολμηρή 

του χωριού, έπαιρνε μια μεγάλη, ξεφλουδισμένη 

ρόκα (καλαμπόκι), την έβαζε μέσα από το φουστάνι 
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ή το παντελόνι της, στη θέση του φαλού, με τέτοιο 

τρόπο που τέντωνε τα ρούχα.  

Μετά πείραζε τις υπόλοιπες γυναίκες που ήταν 

στο χορό, αγγίζοντας αυτές στο πισινό, με το 

αυτοσχέδιο αυτό αντρικό γενετικό όργανο. 

Δημιουργούταν έτσι γέλιο και το γλέντι κρατούσε 

μέχρι το μεσημέρι. 

Σήμερα ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος κάνει 

γλέντι στην πλατεία βάζοντας τα παιδιά να 

χορεύουν παραδοσιακούς χορούς. 

Φέτος υπήρχε εξέλιξη, χόρεψαν και χορούς 

Λάτιν.  

Απ’ ότι βλέπω, σιγά–σιγά θα αρχίσει το έθιμο 

να φθίνει και να γίνεται με ξένα πρότυπα. 
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Ε. ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΣΚΥΛΟΚΝΙΑΣ (ΣΚΥΛΟΚΟΥΝΙΑ)  

 

 

Φωτογραφία 12.Οι Προετοιμασίες ξεκινούσαν την Δευτέρα 

πρωί. 

 

Το έθιμο της σκυλοκ’νιάς γίνονταν το πρωί της 

Καθαράς Δευτέρας. 

Το έθιμο καταγράφεται στην Καμπή της Άρτας, 

μέχρι το 1983 και παλαιότερα λέγεται ότι, ίσως να 

γινόταν και στo χωριό Πέτρα καθώς και στην 

ευρύτερη περιοχή. (Γ. Καλπούζου, το Ιμαρέτ. Σελ 

102, 104). 

Οι παλαιότεροι το θυμούνται από παιδιά, καθώς 

και από διηγήσεις των παππούδων τους. 
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Ερμηνεία σαφή για την ύπαρξη αυτού του εθίμου 

δεν υπάρχει. 

 

 

Φωτογραφία 13. Προσπαθώντας να βάλουν το σκυλί στη 

θηλειά. 

 

Στις καταγραφές που έχω, από τους 

παλαιότερους, είχα απαντήσεις όπως: "έτσι το 

βρήκαμε, για να φύγουν οι ψύλλοι των σκύλων". 

Πάντως οι περισσότεροι είπαν: "Αυτό παιδί μ’ το 

κάναμε για να μη πιάνουν λύσσα τα σκλιά (σκυλιά). 

Που φαίνεται σαν εκδοχή πιο πειστική και 

επικρατέστερη, καθώς παλαιά η λύσσα των σκύλων 

πήγαινε σύννεφο και η σκυλοκ’νιά ήταν, όπως 

έλεγαν οι μεγαλύτεροι, προληπτικό φάρμακο γι’ 
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αυτή. Θυμάμαι πάντως κι εγώ τη μέρα εκείνη ότι, 

οι περισσότεροι όταν κατέβαζαν τα σκυλιά τους στη 

σκυλοκ’νια λέγανε: "άιντε, πάμε μπας και 

γλυτώσουν τη λύσσα". 

Αν ένα σκυλί λύσσαζε, ενώ την καθαρά Δευτέρα 

είχε περάσει από την σκυλοκ’νιά, τότε δεν το 

έσωνε τίποτα (τ’ τρώγε η μαρμάγκα, όπως έλεγαν). 

Υπήρχαν μερικά άτομα στο χωριό, (ενθυμούμε 

και εγώ τον Παπά Χαράλαμπο και τον Χρήστο Φασιά) 

οι οποίοι, όπως έλεγαν όλοι, αναλάμβαναν την 

εξόντωση των λυσσασμένων σκύλων. 

Ο τρόπος ήταν ο εξής: αυτός που αναλάμβανε 

αυτό το ρόλο, ερχόταν αντιμέτωπος με το 

λυσσασμένο σκυλί, κρατώντας το κασάρ’ (κοπτικό 

εργαλείο για καλάμια, λυγαριές, ασφάκες κ.λπ.) 

ανάποδα από την κόψη. Το λυσσασμένο σκυλί, 

συνήθως, ορμούσε πρώτο. Τότε αυτός, με το κασάρ’, 

κτυπούσε το σκυλί στο μέτωπο. Δεν υπήρχε 

περιθώριο λάθους, καθώς δάγκωμα από το λυσσασμένο 

σκυλί, ίσως να επέβαινε μοιραίο.  

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι, το κάθε σπίτι 

είχε τουλάχιστον ένα σκυλί. 

Για την σκυλοκ’νιά επιλέγονταν, πρώτα-πρώτα, 

τα ζαβά (άγρια) και όποια θεωρούσε η επιτροπή 

κατάλληλα. 
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Φωτογραφία 14. Δένοντας το σκυλί στη θηλιά. 

 

Βέβαια, όποιος ήθελε, μπορούσε να φέρει το 

σκύλο του στη σκυλοκ’νιά. Περνούσε επιτροπή από 

σπίτι σε σπίτι και μάζευε τα σκυλιά. Μια 

διαδικασία, που παλαιότερα ήταν πολύ δύσκολη, 

καθώς η μεταφορά των σκύλων γινόταν με τα πόδια 

και με πολλές μετακινήσεις. Αργότερα με τα 

τρακτέρ και τ’ αγροτικά, τα πράγματα ήταν πιο 

εύκολα. 

Αν κάποιος δεν έδινε το σκύλο του στην 

επιτροπή, ενώ του το ζητούσε, τότε η επιτροπή του 

απαγόρευε να παρακολουθήσει το έθιμο. Για να 

μπορέσει να γίνει το έθιμο έπρεπε να υπάρχουν στο 

χωριό πολλά νερά, γεγονός που στη Καμπή υπάρχουν. 
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Φωτογραφία 15. Ο ιδιοκτήτης φέρνει το σκυλί του στη 

σκυλοκ’νιά. Το σκυλί αμέριμνο, δεν ξέρει τι το περιμένει. 
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Φωτογραφία 16. Η επιτροπή πάει το σκυλί να πάρει σειρά. 
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Περιγραφή 

Σε μία κυκλική γούρνα με νερό, διαμέτρου 

περίπου έως τέσσερα μέτρα και βάθος περίπου ένα 

μέτρο, συνήθως χρησιμοποιούσαν μια παλιά 

ασβεσταριά, που καθαρίζονταν για να δημιουργηθούν 

οι κατάλληλες διαστάσεις. 

 

 

Φωτογραφία 17. Το σκυλί έτοιμο να πέσει στη γούρνα με το 

νερό. 

 

Αντί-διαμετρικά και σε απόσταση έως ένα μέτρο 

από τη γούρνα, τοποθετούνταν όρθιοι μέσα σε τρύπα 

δυο στύλοι ξύλινοι, τέσσερα έως πέντε μέτρα 

ελεύθερα από το έδαφος, που να μπορούν να κάνουν 

κυκλική περιστροφική κίνηση γύρω από το άξονά 

τους και να μπορούν παράλληλα να λυγίζουν μέχρι 

το κέντρο της γούρνας. 



 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΑΣΙΑΣ   Από την Αποκριά στο Πάσχα 

 

 

 

[25] 

Στην κορυφή των στύλων δένονταν μια χοντρή 

τριχιά (σκοινί), τόση όσο η απόσταση των στύλων 

και στα άκρα ήταν ελεύθερη μέχρι το έδαφος. 

Λύγιζαν τους στύλους μέχρι το κέντρο, έτσι 

ώστε η τριχιά να κάνει μια πλήρη καμπύλη. 

Πιάνανε τη τριχιά στην άκρη της καμπύλης και 

τη στρίβανε όσο μπορούσαν, αφήνοντας στην άκρη 

της νεοδημιουργηθείσας θηλιάς, άνοιγμα τόσο, όσο 

να χωρά το σκυλί. 

Μετά, δύο άτομα, τοποθετούσαν το σκυλί, με τα 

πίσω πόδια στην θηλιά. 

Η θηλιά έπιανε τη μέση του σκύλου, στο σημείο 

που τελειώνουν τα πίσω πόδια. 

 Δύο άτομα κρατούσαν τον κάθε στύλο και άλλα 

δύο τραβούσαν την κάθε τριχιά. 

Αφήναν τον σκύλο στη θηλιά και τραβούσαν 

σιγά- σιγά τις τριχιές, μέχρις ότου οι στύλοι να 

γίνουν κάθετοι και η θηλιά να ξετυλιχθεί. 

Με το ξετύλιγμα, ο σκύλος στριφογύριζε 

βγάζοντας αφρούς και σάλια από το στόμα(που ήταν 

όπως πίστευαν και το ζητούμενο).Γάβγιζε 

παρατεταμένα, δημιουργώντας έτσι ένα μακρόσυρτο 

κλάμα κι ύστερα σιγανό ουρλιαχτό. Βέβαια η 

διαδικασία του ξετυλίγματος καθυστερούσε, 

παρατείνοντας έτσι την αγωνία του σκύλου. Όταν η 

τριχιά χαλάρωνε, η περιστροφική δύναμη του 

σώματος του σκύλου με το τράβηγμα των άκρων της 

τριχιάς, ξανάστριβε την τριχιά που ήταν περασμένο 
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το σκυλί, και συνεχίζονταν ο στροβιλισμός του 

ζώου, πότε δεξιόστροφά και πότε αριστερόστροφα. 

Τα ανεβοκατεβάσματα γίνονταν αρκετές φορές 

ανάλογα με το σκυλί που ήταν επάνω. Μετά δίνονταν 

το σύνθημα της λήξης και έτσι ξετυλίγονταν η 

θηλιά.  

Μετά το ξετύλιγμα της θηλιάς, το σκυλί 

εκτινασσόταν πάνω από το ύψος των στύλων και 

έπεφτε με δύναμη στο νερό της γούρνας. 

Ζαλισμένο από το στριφογύρισμα προσπαθούσε να 

βγει έξω από το νερό και να βρει δρόμο ανάμεσα 

στο πλήθος για να φύγει. 

Τότε έρχονταν ο μασκαράς ή ο σταχτιάς (ένας 

μασκαρεμένος), με ένα μεγάλο ντορβά (υφαντός 

σάκος) γεμάτο στάχτη, κοσκινισμένη σε χοντρό 

αργέλογο (μεταλλικό κόσκινο), στον ώμο. Πολλές 

φορές οι σταχτιάδες ήταν και δύο. 

Πήγαινε μπρόστά στο σκυλί, πριν αυτό βγει έξω 

από το νερό και του πετούσε τρεις με τέσσερις 

χούφτες στάχτη στα μάτια, επιδεινώνοντας έτσι την 

κατάστασή του. 

Σκοπός της στάχτης ήταν να εμποδίσει το σκυλί 

να επιτεθεί στο συναγόμενο κοινό. Το δε κοινό 

φοβούμενο το σκυλί, επιδίδονταν σε απειλητικές 

κινήσεις και χουγιαχτά δείχνοντας τον δρόμο προς 

την έξοδο.  

τελικά το άμοιρο ζώο έντρομο, τυφλό και 

ζαλισμένο, μετά από κόπο κατάφερνε να βγει από το 
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κλοιό, εν μέσω βέβαια ζητωκραυγών και να βρει 

καταφύγιο στο πιο κοντινό μέρος. 

 

Φωτογραφία 18. Ο σταχτιάς έτοιμος να αναλάβει δράση. 

  

Έκανε να επιστρέψει στο σπίτι μέχρι και τρεις 

μέρες. 

Το έθιμο κρατούσε μέχρι αργά το απόγευμα, 

συνήθως όταν τέλειωναν τα σκυλιά. 

Πολλές φορές τα ζαβά (άγρια) σκυλιά, τα 

βάζανε δύο και τρείς φορές. 

Την επομένη καμιά αναφορά δε γίνονταν για το 

έθιμο. 
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Αν και τα σκυλιά λιγόστευαν, το έθιμο αυτό τα 

τελευταία χρόνια είχε μεγάλη απήχηση, καθώς η 

δυνατότητα των μέσων μεταφοράς που υπήρχε, 

συνάθροιζαν πολύ κόσμο από μακρινές περιοχές.  

Το έθιμο όπως ήταν φυσικό θεωρήθηκε βάρβαρο 

για την εποχή του και σταμάτησε από φιλοζωικές 

οργανώσεις και τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο την 

ώρα της εκτέλεσης. Βέβαια, την τελευταία χρονιά 

δεν υπήρχε ικανός αριθμός σκύλων για να γίνει το 

έθιμο ολοκληρωμένο. 

Το έθιμο αυτό για να γίνει κατανοητό, πρέπει 

να ταξιδέψουμε με το μυαλό μας στις παλαιές 

σκληρές και δύσκολες εποχές. 

Στις δύσκολες και σκληρές εκείνες εποχές, 

όπου ο δάσκαλος με τη βίτσα από κρανιά κτυπούσε 

τον μαθητή του, και του τραβούσε τ’ αυτιά με 

μανία, για να τον τιμωρήσει, που σήμερα μας είναι 

αδιανόητη μια τέτοια πράξη. 

 

Σκαρίφημα 1: Πρώτη φάση: Τοποθέτηση σκύλου στην θηλιά 
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Φωτογραφία 19. Άσπρος σκύλος, τη στιγμή που αυτός 

ξετυλίχτηκε και τινάζεται στον αέρα για να πέσει στο 

νερό. 

 

 

Σκαρίφημα 2: Ξετύλιγμα της θηλιάς 
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ΙΙΙ. ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛ(Ι)ΣΜΟΥ. 

Παραμονή το απόγευμα προς το βράδυ, της 

εικοστής πέμπτης Μαρτίου, όλοι οι νέοι και νέες 

του χωριού, κατέβαιναν στα κοντινά τους χωράφια 

με τενεκέδες ή τεντζερέδες, άδειους και με ξύλα,  

τους χτυπούσαν φωνάζοντας: 

 

Φε(υ)γάτε φίδια κοστιαρίτσες, (σαύρες) 

ήρθαν τα δώδεκα ευαγγέλια, 

να σας κόψουν τα κεφάλια, 

να τα πετάξουν στα ποτάμια…… 

 

Επειδή με την ερχομό της άνοιξης άρχιζαν οι 

αγροτικές δουλειές, για αυτό ο κόσμος πίστευε 

ότι, με το έθιμο αυτό έδιωχνε τα ερπετά για να μη 

τους εμποδίζουν να μπουν στα χωράφια τους. 

Οι παλαιοί γνώριζαν ότι τα φίδια δεν έχουν 

αυτιά και πίστευαν, ότι μόνο ο δυνατός θόρυβος θα 

τα ξυπνούσε. 

Ο φόβος για τα ερπετά μας έκανε να χτυπάμε 

όλο και πιο δυνατά τους τενεκέδες. 

Το παραπάνω έθιμο χάνεται στα χρόνια, 

σταμάτησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980. 
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IV. ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 

Πρόλογος 

Κάθε εποχή έχει τους μουσικούς ήχους της. 

Αυτό όμως δεν την εμποδίζει να στήνει αυτί προς 

τα πίσω για να ακούσει τη μακρινή ηχώ ενός άλλου 

κόσμου. 

Ένα σπουδαίο κεφάλαιο στην ιστορία της 

λαογραφίας είναι και τα δημοτικά τραγούδια. 

Δημοτικά τραγούδια έχουμε σε όλες τις χώρες. 

Στον τόπο μας, τα δημοτικά τραγούδια, 

εξακολουθούν, κατά κάποιο τρόπο, να διατηρούνται 

ως σήμερα. Σε αρραβώνες και γάμους, στο 

αποκριάτικο ή πασχαλινό τραπέζι, στα χωριά, ακόμα 

και στις πόλεις, τραγουδιούνται και τώρα 

τραγούδια της αγάπης, κλέφτικα, κάλαντα κ.λπ. 

Αξίζει λοιπόν να πλησιάσουμε και να 

μελετήσουμε το δημοτικό τραγούδι όσο διατηρείται 

γύρω μας. Γιατί με αυτό έζησαν κοντινοί και 

μακρινοί μας πρόγονοι και πέρασαν μέσα του τις 

περιπέτειες και τα πάθη τους, τις λύπες και τις 

χαρές τους. 

Τα δημοτικά μας τραγούδια διακρίνονται σε: 

ακριτικά, παραλογές, ιστορικά, κλέφτικα, ερωτικά, 

τραγούδια του γάμου, θρησκευτικά-λατρευτικά 
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τραγούδια, νανουρίσματα, τραγούδια της ξενιτιάς, 

γνωμικά – διδακτικά - κοινωνικά, μοιρολόγια, 

τραγούδια για τον κάτω κόσμο και κάλαντα των 

Χριστουγέννων, του Πάσχα, του Λαζάρου, των Παθών 

του Χριστού. 

 

Α. ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 

Προετοιμασία 

Η προετοιμασία άρχιζε από την Τετάρτη. Όλα τ’ 

αγόρια του χωριού, μέχρι δέκα οκτώ ετών, πάντα σε 

ομάδες δύο έως τέσσερις, εξασφαλίζαμε ένα καλάθι 

μικρού μεγέθους, 20-25 εκατοστά διάμετρο λαιμού 

και 30-40 εκατοστά ύψος. Το στολίζαμε με 

λουλούδια δέντρων εποχής σε όλη την επιφάνεια και 

στο πάτο του καλαθιού στρώναμε άχυρο ψιλό. 

Στη μέση βάζαμε ένα αυγό ημερών, το φώλι, 

όπως το λέγαμε, χαλασμένο (κλούβιο), πολλές φορές 

βάζαμε και περισσότερα. Το φώλι το σημαδεύαμε. 

Επίσης φτιάχναμε και τζιομάκια (ξύλα ίσια), από 

τσουγκρανιά περίπου στο ύψος μας. 

Στη μία άκρη του τζιομακιού καρφώναμε ένα 

οικοδομικό ακέφαλο καρφί. Το κεντρί, όπως το 

λέγαμε, που το χρησιμοποιούσαμε για την 

αντιμετώπιση των σκύλων, όταν αυτά επιτίθονταν. 

Ένας από την παρέα κρατούσε το καλάθι και οι 

άλλοι ο καθένας το τζιομάκι του. Οι παρέες 

καθορίζονταν μέρες πριν. Ο καθένας μας 

προσπαθούσε να βάλει στην παρέα του, κάποιον που 
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να είχε μεγάλο σόι (μπας και μαζέψουμε κάνα 

φράγκο, λέγαμε). 

Και μετά τις δώδεκα τα μεσάνυκτα της Πέμπτης 

με ξημερώματα Παρασκευής, περίπου στη μία, όλες 

οι παρέες μαζί, η κάθε μια χωρίς να ενοχλεί την 

άλλη, πηγαίναμε σε κάθε σπίτι και λέγαμε τα 

κάλαντα του Λαζάρου. Δεν έπαυαν και οι αψιμαχίες 

μεταξύ των ομάδων, συνήθως όταν βρίσκονταν την 

ίδια στιγμή στο ίδιο σπίτι. 

Η νοικοκυρά του σπιτιού με τη σειρά της 

περίμενε τα Λαζαρούδια, να μας ακούσει και να μας 

δώσει αυγά, σταφίδο-στραγάλα και σπάνια χρήματα. 

Υπήρχαν και νοικοκυρές που δεν άνοιγαν. Αυτές θα 

υποστούν τις συνέπειες. Επίσης και νοικοκυρές που 

δίνανε αυγά κλούβια. 

Πριν ξημερώσει έπρεπε να τελειώσουμε και να 

μοιράσουμε αυτά που μαζέψαμε. Σε κάθε σπίτι 

ανάλογα με την οικογενειακή και κοινωνική 

κατάσταση που βρίσκονταν, λέγαμε και το 

αντίστοιχο τραγούδι. 

Σε σπίτια που πενθούσαν δεν πηγαίναμε. 

Σήμερα στον Λάζαρο πάνε αγόρια και κορίτσια 

την Παρασκευή το πρωί, χωρίς βέβαια καλάθι. 
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ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟ 

Όταν το σπίτι είχε μικρό παιδί, τότε λέγαμε 

το παρακάτω τραγούδι: 

 

Ένα μικρό μικρούτσικο, 

μικρό και χαϊδεμένο, 

μικρό που τo ‘χει η μάνα του, 

μικρό κι αδερφή του. 

Το έλουζαν το χτένιζαν 

και στο σχολειό το ‘στέλναν. 

Ο δάσκαλος καρτέραγε 

με μια χρυσή βεργούλα. 

Οι δασκάλισσα καρτέραγε, 

με τρία κλωνάρια μόσχο. 

Μοσχούν - μοσχούν τα γράμματα 

κι ο νους μου πέρα –πέρα. 

Περά-περά στ’ αντίπερα, 

πέρα στις μαυρομάτες, 

Που ‘χουν τα μάτια σαν ελιά, 

τα φρύδια σαν γαϊτάνι. 

Που ‘χουν και τα ξανθά μαλλιά, 

σαράντα πέντε πήχες. 

Στους ουρανούς τα ζύγιαζαν, 

στους κάμπους τα λευκαίναν. 

Στην άκρη από τη θάλασσα, 

τα λευκoκοπανούσαν. 

Δώς μας’ κυράμ’ πεντέξι αυγά, 

να πάμε και παρέκει. 
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Αλλού μας δίνουν τέσσερα, 

αλλού μας δίνουν πέντε. 

Σε τούτο τ’ αρχοντόσπιτο, 

μας δίνουν δέκα πέντε. 

 

Και του χρόν’  

και τα αβγό παρόν!!! 
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ΤΗΣ ΘΥΓΑΕΜΟΡΦΗΣ 

Όταν το σπίτι είχε κόρη ανύπαντρη, τότε 

λέγαμε το τραγούδι της θυγαέμορφης. 

 

Εδώ ‘ναι η θυγαέμορφη, 

θύγα καμαρωμένη. 

Της τάζουν άντρα Βασιλιά, 

της τάζουν άνδρα Ρήγα. 

Δεν θέλει άνδρα βασιλιά, 

δεν θέλει άνδρα ρήγα. 

θέλει το αρχοντόπουλο, 

με τους πολλούς παράδες. 

Που ‘χει τους μύλους δώδεκα, 

μ’ όλους τους μυλωνάδες. 

Ένας αλέθει με νερό, 

ο άλλος με αλέτρι. 

Και ο τρίτος ο καλύτερος, 

αλέθει το πιπέρι. 

Να πιπερώσουν τα φαγιά, 

Να φάνε οι συμπεθέροι. 

 

Και του χρόν’(ου)  

και αυγό παρόν!!! 
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ΤΟ ΠΑΛΗΚΑΡΙΤΣΙ 

Όταν δε το σπίτι είχε ανύπαντρο παιδί(αγόρι) 

τότε του λέγαμε του παλληκαριού. 

 

Παλληκαρίτσι έμορφο,  

με το στριφτό μουστάκι. 

Που κάθονταν και το’ στρίβε, 

σαν φούντα μανουσάκι. 

Του μίλησε μια λυγερή,  

του μίλησε μια κόρη. 

Τρεχάτε να την πάρουμε, 

πριν βρέξει και χιονίσει. 

Πριν κατεβάσει ο Δούναβης, 

γεμίσουν τα λαγκάδια. 

 

Και του χρόν’(ου)  

και αυγό παρόν!!! 
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ΤΟΥ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΥ 

Όταν το σπίτι έχει άνδρα ή παιδί στην 

ξενιτειά, τότε λέγαμε το τραγούδι του 

ξενιτεμένου. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που 

συγκινούσαν την νοικοκυρά. Αν ο ξενιτεμένος ήταν 

παιδί, τότε σηκώνονταν να το ακούσει και ο 

νοικοκύρης. 

 

Ξενιτεμένο μου πουλί,  

ξενιτεμένο αηδόνι. 

Η ξενιτειά σε χαίρεται,  

κι γώ ‘χω το καημό σου. 

Τι να σου στείλω ξένε μου,  

εκεί στα ξένα που ’σαι. 

Να στείλω μήλο σέπεται, 

κυδώνι μαραγκιάζει. 

Να στείλω και το δάκρυ μου, 

σ’ ένα χρυσό μαντίλι. 

Το δάκρυ είναι καυτερό, 

θα κάψει το μαντήλι. 
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ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 

Σε περίπτωση που εξέλειπαν οι παραπάνω λόγοι, 

τότε λέγαμε κάλαντα αφιερωμένα στην μνήμη του 

Λαζάρου. 

Ήρθε ο Λάζαρος,  

ήρθαν τα Βάγια. 

Ήρθε κι γιορτή,  

μεγάλη κι άγια. 

Μάρθα και Μαρία, 

πουν’ ο Λάζαρος, 

    αποθαμένος, 

Και στη γη βαθιά, 

βαθιά χωμένος. 

Αίστε (άιντε) πάμε τε, 

να τον ιδούμε. 

Και στον τάφο του, 

να λυπηθούμε. 

όλοι έτρεξαν, 

μικροί μεγάλοι, 

φίλοι υοθ Ιησού, 

Οβραίοι κι άλλοι.  

Χριστέ μου παντοδύναμε, 

και ποιητή του κόσμου. 

Αυτό το θάμα που ‘κανες, 

μέσα στη Γαλιλαία. 

Ανέστησες τον Λάζαρο, 

το φίλο το δικό σου. 

Ο Λάζαρος απέθανε, 
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και πάλι αναστήθη. 

 

Και του χρόν’(ου) και αυγό παρόν!!! 

ΑΛΛΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 

Μες τη πόλη Βηθα(η)νία, 

Μάρθα κλαίει και Μαρία. 

Λάζαρο τον αδερφό της, 

και ζωή καρδιακό της. 

Τρείς ημέρες τον υμνούσαν, 

και τον μοιρολογούσαν. 

Την ημέρα την Τετάρτη,  

κίνησε ο χριστός για να’ρθει. 

Αν ήσουν εδώ χριστέ μου, 

δεν θα πάθαινε ο αδερφός μου  

και ο φίλος ο δικός σου. 

 

Και του χρόν’… 

 

ΑΛΛΟ του Λαζάρου Δίστοιχο 

Ήρθε ο Λάζαρος, 

ήρθα κι γώ.  

Μου ‘πε η μάνα μου, 

να μ’ δώσ’(εις) έν’ αυγό. 

 

Το παραπάνω δίστιχο το λέγανε συνήθως τα πολύ 

μικρά παιδιά γιατί δεν μπορούσαν να μάθουν τα 

άλλα. 
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ΑΛΛΟ (λεγόταν πολύ παλιά) 

Εδώ’ναι τα χίλια πρόβατα, 

τα πεντακόσια γίδια, 

Κι ο πειστικός τα φύλαγε, 

ψηλά σε μια ραχούλα. 

Κι η βλάχα εροβόλαγε, 

με μια παλιοκαρδάρα. 

Τα άρμεξαν, τα ξάρμεξαν, 

τα βάλανε στη στρούγκα, 

κι ο λύκος παραμόνευε, 

ν ’αρπάξει καμιά πρατίνα (προβατίνα). 

 

ΑΛΛΟ 

Εδώ ‘ναι τα σπίτια τα ψηλά, 

τα μαρμαροκτισμένα. 

Κι ο νοικοκύρης του σπιτιού, 

χίλια χρόνια να ζήσει!!! 
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ΚΥΡΑΜ’ ΣΤΗ ΣΤΑΧΤΗ Π’ΚΑΘΕΣΑΙ 

Όπως ανάφερα παραπάνω, μερικά σπίτια δεν 

άνοιγαν. Όχι γιατί δεν είχαν, αλλά για να μη 

χάσουν τον ύπνο τους. Αν ήθελε να ανοίξει μια 

φτωχή νοικοκυρά, θα είχε τουλάχιστον 

σταφιδοστράγαλα. 

Αν και γνώριζαν το αποτέλεσμα, δεν τους 

ίδρωνε τ’ αυτί. Όταν δεν άνοιγε η πόρτα, τότε 

λέγαμε το παρακάτω σατιρικό τραγούδι: 

Κυρά μ’ στη στάχτη π’ κάθεσαι 

Κι ο κώλος ξεφυσάει. 

Απλώνεις πέντε δάκτυλα, 

Μαζεύεις δέκα ψείρες. 

Τις πέντε βάζεις στο ψωμί, 

τις άλλες τηγανίζεις. 

Μετά από το τραγούδι αυτό και πάντα σε 

απόσταση ασφάλειας, ένας από την παρέα πετούσε 

στην πόρτα ή στον τοίχο ένα αυγό, συνήθως το 

κλούβιο!!! 

Την άλλη μέρα η νοικοκυρά έπρεπε να καθαρίσει 

νωρίς, το σημάδι της ντροπής, για να μη γίνει 

ρεζίλι στο κόσμο. 

Μερικές άμυαλες νοικοκυρές, προσπαθούσαν να 

μας ξεγελάσουν, βάζοντας στο καλάθι κουκαράτζες 

(στρόγγυλες κοπριές από πρόβατα), τα παιδιά 

βέβαια εκείνη τη στιγμή πίστευαν ότι ήταν 

σταφίδοστράγαλα.   
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V. ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. 

Όπως και στο Λάζαρο, έτσι και στα πάθη του 

Χριστού, όλα τ’ αγόρια του χωριού μέχρι 18 ετών, 

πηγαίναμε στα σπίτια να πούμε τα Πάθη του 

Χριστού. 

Τα Πάθη του Χριστού λεγόταν μόνο από νέους 

μεσάνυκτα της Μεγάλης Πέμπτης μετά την Εκκλησία, 

μέχρι τις πρωινές ώρες της Μεγάλης Παρασκευής. 

 Αφού καλύπταμε όλο το καλάθι με ένα μαύρο 

μαντίλι, βάζαμε στον πάτο του καλαθιού, όπως και 

στον Λάζαρο, άχυρο και ένα φώλι(σημαδεμένο αυγό). 

Και με το τζιομάκι με το κεντρί, στα χέρια, 

ξεκινούσαμε και λέγαμε τα Πάθη του Χριστού, σε 

όλα τα σπίτια του χωριού, ακόμα και σ’ αυτά που 

πενθούσαν.  

 Έπρεπε τα παιδιά μέρες πριν, να καθίσουμε και να 

μάθουμε καλά απ’ έξω τους στίχους των Παθών, έτσι 

ώστε αν κάποιος νοικοκύρης, ήθελε να τα ακούσει 

όλα από την αρχή μέχρι το τέλος, τότε έπρεπε να 

τα πούμε απ’ έξω χωρίς να κομπιάσουμε. 

Και εδώ παίρναμε από τα σπίτια αυγά, 

σταφιδοστράγαλα και ίσως λίγα χρήματα, παλαιότερα 

και ποκάρια μαλλιών. 
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Τα πάθη του Χριστού είχαν πένθιμο χαρακτήρα, 

οπότε στην εκτέλεση τους απαιτούταν σοβαρότητα 

από τα παιδιά. 

Σήμερα μερικές παρέες συνεχίζουν να πηγαίνουν 

στα Πάθη χωρίς το τζιομάκι και το καλάθι. 

 

 ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. 

 

Κάτω στα (I)Eροσόλυμα, 

κάτω στον Άγιο Τάφο. 

Εκεί δεντρό δεν ήτανε, 

και δέντρο φανερώθει. 

Το δέντρο ήταν ο Χριστός, 

και ρίζα η Παναγία. 

Και αυτά τα μισοκλώναρα, 

ήταν οι Αποστόλοι. 

Και τα φυλάκια που ‘πεφταν, 

ήταν οι μαρτυράδες. 

Που μαρτυρούσαν και ’λεγαν, 

για του Χριστού τα πάθη. 

-Σήμερα μαύρος ουρανός, 

σήμερα μαύρη μέρα. 

Σήμερα όλοι θλίβονται, 

και τα βουνά λυπούνται. 

Σήμερα έβαλαν βουλή, 

οι άνομοι εβραίοι. 

Οι άνομοι σαν τα σκυλιά, 

και τρις καταραμένοι. 
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Για να σταυρώσουν το Χριστό, 

το Παντοβασιλέα. 

Ο κύριος ηθέλησε, 

να μπεί σε περιβόλι. 

Να λάβει δείπνο μυστικό, 

να το συλλάβουν όλοι. 

Η Παναγιά η Δέσποινα, 

καθόταν μοναχή της. 

Τας προσευχάς της έκανε, 

για τον μονογενή της. 

Φωνή της ήλθε εξ’ ουρανού, 

κι απ’ αρχαγγέλου στόμα. 

"Σώνει κυρά μ’ τας προσευχάς, 

σώνει και τας μετάνοιας. 

Και τον υιό σου πιάσανε, 

και στον χαλκά τον πάνε. 

Και στου Πιλάτου τας αυλάς, 

εκεί τον τυρανάνε". 

Χαλκά –χαλκά φτιάξε καρφιά, 

φτιάξε τρία πιρούνια. 

Και εκείνος ο παράνομος, 

βαρεί και φτιάχνει πέντε. 

Συ Φαραέ που τ’ άφτιασες, 

πρέπει να μας διατάξεις. 

Τώρα που με ρωτήσατε, 

πρέπει να σας διατάξω. 

Τα δυο βαλτά στας χείρας του, 

τ’ άλλα τα δυό στας πόδας, 



 

Καταγραφές εθίμων από το χωριό Καμπή Άρτας 

 

 

 

[46] 

το πέμπτο το φαρμακερό, 

βάλτε το στη καρδιά του, 

να τρέξει αίμα και νερό, 

να (π)ληγωθεί η καρδιά του.  

Η Παναγιά σαν τ’ άκουσε, 

λιποθυμιά της ήλθε. 

Στάμνες νερό της ρίξανε, 

τρία κανάτια μόσχο, 

και τρία μυροδόσταγμα, 

για να της έρθει ο νους της.  

Όταν της ήρθε ο λογισμός, 

όταν της ήρθε ο νους της, 

ζητά μαχαίρι να σφαχτεί, 

φωτιά να πάει να πέσει, 

και σε γκρεμό να γκρεμιστεί 

για το μονογενή της. 

"Μάνα μου μη γκρεμίζεσαι, 

γκρεμιούνται οι μάνες όλες. 

Μανούλα μου μη σφάζεσαι, 

σφάζονται οι μάνες όλες, 

σφάζονται και τα αντρόγυνα, 

τα πολυαγαπημένα". 

Η Μάρθα, κι Μαγδαληνή, 

κι μάνα του Λαζάρου, 

του Ιακώβου η αδελφή, 

κι τέσσερις αντάμα. 

Παίρνουν τη στράτα το στρατί, 

στρατί το μονοπάτι, 
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το μονοπάτι τσ’ ‘βγαλε, 

στη πόρτα του Πιλάτου. 

Άνοιξε πόρτα του ληστή, 

και πόρτα του Πιλάτου, 

κι πόρτα απ’ το φόβο της, 

ανοίγει μοναχή της. 

Τηρά δεξιά, τηρά ζερβά, 

κανένα δε γνωρίζει, 

κοιτά και δεξιότερα 

και βλέπει τον Αι-Γιάννη. 

Αϊ-Γιάννη, Αϊ-Γιάννη Πρόδρομε 

και βαπτιστή του γιού μου, 

μην είδες τον εγιόκα μου, 

τον παιδιδάσκαλό σου. 

"Βλέπεις εκείνο το γυμνό, 

τον παραπονεμένο, 

οπού φορεί πουκάμισο, 

στο αίμα βουτηγμένο, 

κι όπου φορεί στην κεφαλή, 

ακάνθινο στεφάνι, 

εκείνος είν’ ο γιόκας σου, 

ο παιδιδασκαλός μου". 

Η Παναγιά πλησίασε, 

γλυκά τον ερωτάει: 

"Δε μου μιλάς παιδάκι μου, 

δε μου μιλάς παιδί μου". 

"Τι να σου πώ μανούλα μου, 

διάφορο δεν έχω". 
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Κατά το Μέγα Σάββατο, 

κατά το μεσονύχτι, 

όταν λαλήσει ο πετεινός, 

σημάνουν οι καμπάνες, 

σημάνει ο Θεός σημάνει η Γη, 

σημάνουν τα επουράνια, 

σημάνει κι Αγιά Σοφιά, 

το μέγα μοναστήρι. 

Όποιος τ’ ακούει σώζεται, 

κι όποιος το λέει αγιάζει, 

κι όποιος το παραδέχεται, 

παράδεισο θα λάβει, 

παράδεισο και λίβανο, 

από τον Άγιο Τάφο. 

 

 

  



 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΑΣΙΑΣ   Από την Αποκριά στο Πάσχα 

 

 

 

[49] 

 

 

 

 

VI. Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Την μεγάλη Παρασκευή η καμπάνα χτυπά πένθιμα 

όλη τη μέρα. Από το πρωί ο Επιτάφιος του Χριστού 

βρίσκεται ήδη στο προαύλιο της εκκλησίας. 

Όλα τα παιδιά αγόρια και τα κορίτσια με 

ανθοδέσμες από λουλούδια της εποχής που τα 

μαζεύουν από τους κήπους, έρχονται και 

συμμετέχουν στον στολισμό του Επιταφίου. Στο 

στολισμό συμμετέχουν επίσης όλες οι ανύπαντρες 

γυναίκες. Μετά τον στολισμό όλοι περνούν κάτω από 

τον επιτάφιο. 

Δυστυχώς τα δύο τελευταία χρόνια καταργήθηκε 

το έθιμο του στολισμού του επιταφίου με το 

παραπάνω τρόπο. Ανθοπωλείο της περιοχής 

αναλαμβάνει πλέον τον στολισμό. Σιγά -σιγά θα 

ψάχνουν για αγροτικό ,να μεταφέρουν τον επιτάφιο 

για στολισμό στην έδρα του ανθοπωλείου. 

Το βράδυ μετά την "Ζωή εν Τάφω" γίνεται η 

περιφορά του επιταφίου, και όλοι φωνάζουν: 

 

Κυρ’ Ελέησον!  

Πάντα Ελέησον! 

 



 

Καταγραφές εθίμων από το χωριό Καμπή Άρτας 
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Ό επιτάφιος με τη συνοδεία όλων των κατοίκων, 

πηγαίνει και στα μνήματα (στο νεκροταφείο). Εκεί, 

όταν όλοι ανάψουν κεριά στα μνήματα των συγγενών 

των, τότε η πομπή του επιταφίου  επιστρέφει στην 

εκκλησία, για να ολοκληρωθεί η λειτουργία. 

 

 

VII. ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ – ΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου οι γυναίκες 

ετοιμάζουν τα κουλούρια, βάφουν τ’ αυγά, και 

περιμένουν τους άντρες να φέρουν το σφακτό 

συνήθως αρνί, για να ετοιμάσουν την μαγειρίτσα. 

Οι άντρες πάνε να σφάξουν το αρνί (α),να το 

πλύνουν και να το κρεμάσουν για να στεγνώσει. 

Το βράδυ γύρω στις έντεκα και μισή, όλο το 

χωριό κατεβαίνει στην εκκλησία που θα γίνει η 

ανάσταση, ο καθένας με τη λαμπάδα του. 

Μετά την ανάσταση όλοι εύχονται: "Χριστός 

Ανέστη!!!" για να ακούσουν το "Αληθώς Ανέστη!!!" 

Ασπάζονται πρώτα οι συγγενείς και μετά οι 

υπόλοιποι. 

Άλλοι μένουν στην εκκλησία και άλλοι φεύγουν 

αμέσως. 

Τσουγκρίζουν τ’ αυγό το τρώνε πρώτα (έτσι 

τελειώνει η Σαρακοστή πάλι με αυγό μετά το χάσκω) 

και μετά τρώνε την παραδοσιακή μαγειρίτσα.  

 

  



 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΑΣΙΑΣ   Από την Αποκριά στο Πάσχα 
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VIII. ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

Όλοι στο χωριό, νωρίς ανάβουν τις φωτιές, 

σουβλίζουν τ’ αρνί(α) και αρχίζει το ψήσιμο. 

Συμμετέχει όλη η οικογένεια με γλέντι και 

πειράγματα. Το ψήσιμο ξεκινά γύρω στις δέκα το 

πρωί, έτσι ώστε να είναι έτοιμο το μεσημέρι. 

 

 

 

Φωτογραφία 20. Προετοιμασία του αρνιού –σούβλισμα. 

Παππούς και εγγόνια ετοιμάζουν τη σούβλα. 



 

Καταγραφές εθίμων από το χωριό Καμπή Άρτας 
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Φωτογραφία 21. Το ψήσιμο του αρνιού με το κοκορέτσι. 

 

 

Φωτογραφία 22. Πολλές φορές μαζεύονται τα σόγια σε ένα 

σπίτι και ψήνουν.  

 

 



 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΑΣΙΑΣ   Από την Αποκριά στο Πάσχα 
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Γλέντι ενώ τα αρνιά ψήνονται 

 

Φωτογραφία 23. Η γιαγιά Χστάκαινα γλεντάει, περιμένοντας 

να ψηθεί το αρνί. 

 

 

Φωτογραφία 24.  



 

Καταγραφές εθίμων από το χωριό Καμπή Άρτας 
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Φωτογραφία 25. 

 

 

Φωτογραφίες 24, 25 και 26. Το γλέντι διαρκεί τόσο όσο 

χρειάζεται να ψηθούν τα αρνιά. Γύρω στις τέσσερις ώρες. 

 



 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΑΣΙΑΣ   Από την Αποκριά στο Πάσχα 
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Όταν τελειώνει το ψήσιμο σταματά το γλέντι 

και στρώνονται όλοι γύρω από το πασχαλιάτικο 

τραπέζι. 

 

Φωτογραφία 27. Στρωμένοι στο πασχαλιάτικο τραπέζι. 

 

Τελειώνονταν το φαγητό αρχίζουν, τα 

επιτραπέζια τραγούδια και σιγά-σιγά, ένας-ένας 

πηγαίνει για ξεκούραση. 



 

Καταγραφές εθίμων από το χωριό Καμπή Άρτας 
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