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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η Νεοχωρούδα αποτελεί µέρος των παιδικών και εφηβικών αναµνήσεων µου 

καθώς εκεί έζησα τα πρώτα χρόνια της ζωής µου. Ένα µικρό χωριό στη δυτική 

Θεσσαλονίκη όπου κύριο χαρακτηριστικό του είναι ο συνδυασµός διαφορετικών 

εθνοτικών οµάδων. Πρόκειται για ένα συνδυασµό και µπόλιασµα εθνοτικών 

στοιχείων ντόπιων, βλάχων και σλαβόφωνων. 

Η εργασία «Η προφορική µουσική  παράδοση στη Νεοχωρούδα» αποτελεί µια 

µικρή προσπάθεια που αφορά τα ήθη, τα έθιµα και τις µουσικές παραδόσεις της εν 

λόγω περιοχής, που προέκυψαν από την επιτόπια έρευνα (συνεντεύξεις), τις 

χειρόγραφες καταγραφές των κατοίκων του χωριού, τις µουσικές καταγραφές κι ένα 

µόνο βιβλίο που αφορά το χωριό. Προσπάθησα να συλλέξω πληροφορίες και να 

προσεγγίσω το χωριό τόσο από την µουσική όσο και από την ιστορική και 

λαογραφική πλευρά. 

Είναι µια απλή παρουσίαση-καταγραφή των βασικών δρώµενων και των 

εθίµων του χωριού σε συνδυασµό µε τα τραγούδια που τα συνοδεύουν. 

 

 Η διαδικασία που ακολουθήθηκε συνοψίζεται σε έξι στάδια : 

α)  επιλογή του θέµατος 

β)  συλλογή της βιβλιογραφίας και των χειρόγραφων καταγραφών για το χωριό. 

γ)  συλλογή περαιτέρω στοιχείων µέσα από επιτόπιες έρευνες-συνεντεύξεις  

        δ)  ηχογραφήσεις τοπικών και βλάχικων τραγουδιών 

        ε)   επιλογή και διαλογή αυτού του υλικού 

       στ) συγγραφή της εργασίας  

 

Όσον αφορά την µέθοδο που ακολουθήσαµε την επιτόπια έρευνα βασιστήκαµε 

σε ερωτηµατολόγια τα οποία ήδη έχουν καταρτιστεί από προηγούµενους ερευνητές 

όσον αφορά την µουσική, τον χορό και τα µουσικά όργανα 

(βλ.Τερζοπούλου,1999,142-148, Λιάβας 1999,332-335) όπως επίσης στην 

µεθοδολογία και στο πλάνο επιτόπιας έρευνας που αναπτύξαµε στο µάθηµα 

Φωνητική -εκτέλεση- Έρευνα -Καταγραφή (βλ .Κατσανεβάκη 2006-2009,18-27 & 

Katsanevaki 2007,5-21 ). Ωστόσο παρ’ ότι λάβαµε υπόψη όλα αυτά τα προϋπάρχοντα 
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µοντέλα προσπαθήσαµε να λάβουµε εξίσου υπόψη ότι κάθε τέτοιο µοντέλο οφείλει 

να αναπροσαρµόζεται από τις ανάγκες του πεδίου. Για τον λόγο αυτό θεωρήσαµε 

απαραίτητο να παρακολουθήσουµε τα µηνύµατα των ίδιων των κατοίκων 

(Katsanevaki 2007,20) και µε βάση αυτά να προσανατολιστούµε στην περισσότερο 

συστηµατική έρευνα κάποιων θεµατικών και την περιγραφή των αποτελεσµάτων 

µέσα σε αυτήν την εργασία.  

Η εργασία αποτελείται  από δύο µέρη. Στο Α΄ µέρος αναφέρονται πληροφορίες 

ιστορικές, γεωγραφικές και πολιτιστικές. Στο Β΄ µέρος αναφέρονται τα τραγούδια 

που καταγράφηκαν και οι µεταγραφές τους, καθώς και στοιχεία της µουσικής 

ανάλυσης των τραγουδιών. Ακόµη περιέχεται και µια σύντοµη συγκριτική 

προσέγγιση στα µουσικά ιδιώµατα ντόπιων και Βλάχων. Στο τέλος της εργασίας 

υπάρχει ένα παράρτηµα µε µικρό φωτογραφικό υλικό και ένας ψηφιακός δίσκος µε 

τα τραγούδια που καταγράφηκαν. 

Η συλλογή του υλικού για τη µελέτη-έρευνα έγινε µε ιδιαίτερη προσοχή και 

κριτήρια τα οποία είχαν σκοπό να παρουσιάσουν την σχέση της µουσικής τέχνης µε 

τα πολιτιστικά δρώµενα της περιοχής. Ωστόσο στη διαδικασία της συλλογής στην 

έρευνα πεδίου αντιµετώπισα αρκετές δυσκολίες. Στις ηχογραφήσεις ακολουθήθηκε η 

µεθοδολογία της προσωπικής συνέντευξης και ηχογράφησης των τοπικών 

τραγουδιών από ζωντανούς φορείς της παράδοσης. Το υλικό προέρχεται ως επί το 

πλείστον από συνεντεύξεις ντόπιων σε αντίθεση µε το λιγοστό υλικό που αναφέρεται 

στους έποικους Βλάχους, κατοίκους του χωριού. Οι σλαβόφωνοι δεν είχαν στην 

µνήµη τους κάποια σλαβόφωνα τραγούδια κι έτσι ηχογράφησα µόνο λίγες 

πληροφορίες που αφορούν ιστορικά στοιχεία. Υπήρχε διχογνωµία ανάµεσα στους 

κατοίκους σχετικά µε την ύπαρξη µόνο σλαβόφωνων κατοίκων ή δίγλωσσου 

πληθυσµού.  

Στην παραπάνω διαδικασία σηµαντική ήταν η βοήθεια που µου προσέφεραν οι 

κάτοικοι του χωριού παραχωρώντας µου αρχειακό υλικό (φωτογραφίες, χειρόγραφες 

καταγραφές) αλλά και πληροφορίες βιωµατικής προσέγγισης σχετικές µε την τοπική 

µουσική παράδοση του χωριού, συνεντεύξεις και ηχογραφήσεις τραγουδιών. 

Ιδιαίτερες στιγµές για την έρευνα µου ήταν οι συνεντεύξεις που πήρα από τους 

κατοίκους του χωριού, οι οποίοι λειτούργησαν ως συνδετικός κρίκος στη 

µακροχρόνια πολιτιστική παράδοση της Νεοχωρούδας. 

Θα ήθελα γι’ αυτό να ευχαριστήσω θερµά  όλους όσους συνέβαλαν µε άµεσο ή 

έµµεσο τρόπο στην προσπάθεια µου να γράψω αυτήν την εργασία. Αναµφίβολα 
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πολύτιµη ήταν η συµβολή των κατοίκων που πρόθυµα µου παρείχαν ό,τι πληροφορίες 

χρειάστηκα και αποτέλεσαν πηγή έµπνευσης αυτής της µελέτης, µεταφέροντας µαζί 

µε τις µουσικές και τα τραγούδια τους έναν αληθινό πολιτισµό ζωής. Ένα χρέος σε 

εµάς τους νεότερους να διαφυλάξουµε και να κρατήσουµε ζωντανή την πολιτιστική 

κληρονοµιά που αυτοί µας µετέφεραν. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον κ. Χρήστο 

Παρασκευά, την κ. Χριστίνα Σαρµή, τον κ. Αστέριο Χατζή και τον κ. Κώστα Ζάννα. 

Οφείλω ένα µεγάλο ευχαριστώ στην υπεύθυνη καθηγήτρια και πρώτη 

επιβλέπουσα της εργασίας µου κ. Αθηνά Κατσανεβάκη και στον δεύτερο 

επιβλέποντα κ. Θύµιο Ατζακά για την καθοδήγηση και την πολύτιµη βοήθεια που 

µου προσέφεραν κατά τη διάρκεια της έρευνας και εγγραφής αυτής της εργασίας. 

Τέλος νιώθω την υποχρέωση να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές µου, 

διδάσκοντες του τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης για τις γνώσεις που µου 

µετέδωσαν όλα αυτά τα χρόνια της φοίτησης µου στο τµήµα και όλους όσους έµµεσα 

µε βοήθησαν στην αποπεράτωση αυτής της εργασίας. 
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ΝΕΟΧΩΡΟΥ∆Α 

 

Ιστορία ίδρυσης του χωριού 

 

Το 1430 η Θεσσαλονίκη και οι γύρω περιοχές καταλείφθηκαν από τους 

Τούρκους. Η ζωή ξεκίνησε µε δυσκολίες για τους Έλληνες καθώς τα πάντα 

βρίσκονταν στην διάθεση του τούρκου κατακτητή. Έτσι πολλοί κάτοικοι άρχισαν να 

εγκαταλείπουν ότι έχουν, αναζητώντας απρόσιτες τοποθεσίες µε περισσότερη 

ασφάλεια και µακριά από την κακοδιαχείριση και βαριά φορολογία των Οθωµανών. 

Χτίστηκαν λοιπόν µαχαλάδες, µικρά χωριά σε µέρη δύσβατα συνήθως πάνω σε βουνά 

και µέσα σε χαράδρες. Έτσι σε πολλές περιπτώσεις σε περιοχές που κατακτούσαν οι 

Οθωµανοί οι κάτοικοι άλλαζαν τόπο ψάχνοντας πιο αποµονωµένες περιοχές που 

βρίσκονταν µακριά από τον νέο κατακτητή.  

Ακολουθώντας µία παρόµοια διαδικασία µετακίνησης για την εύρεση 

ασφαλέστερης διαβίωσης ήρθαν στα µέσα του 17ου αιώνα οι πρώτοι κάτοικοι και 

έχτισαν τον πυρήνα του σηµερινού χωριού της Νεοχωρούδας . ∆εν γνωρίζουµε πολλά 

στοιχεία ωστόσο υποστηρίζεται ότι οι πρώτοι κάτοικοι που εγκαταστάθηκαν στο 

χωριό ήταν έποικοι από τα βάθη της Μικράς Ασίας
1. ∆ύο χιλιόµετρα νοτιότερα του 

σηµερινού χωριού της Νεοχωρούδας, χτίστηκαν τρεις συνοικίες. Αυτές αποτέλεσαν 

και το πρώτο χωριό, το πρώτο συνοικισµό θα λέγαµε που δυστυχώς δεν γνωρίζουµε 

το όνοµά του καθώς φανερό είναι ότι ίσως να µην υπήρχε κάποια συγκεκριµένη 

ονοµασία. Ωστόσο η κάθε γειτονιά είχε τη δική της ονοµασία και πιο συγκεκριµένα η 

πρώτη ονοµαζόταν Άγιος Μάρκος, η δεύτερη Άγιος Γεώργιος και για την τρίτη, που 

ίσως ήταν η µικρότερη δεν γνωρίζουµε το όνοµά της.  

Μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα, περίπου µέχρι το 1670 σύµφωνα µε µαρτυρίες 

έµειναν οι κάτοικοι εκεί
2. Την περίοδο εκείνη λέγεται ότι από κάποια επιδηµητική 

ασθένεια προσβλήθηκαν οι κάτοικοι του χωριού. Οι οικογένειες που µέχρι τότε ήταν 

στον αριθµό εβδοµήντα δύο ελαττώθηκαν κατά πολύ, φτάνοντας ίσως τον αριθµό των 

τριάντα οικογενειών. Πολλοί κάτοικοι χάθηκαν και αυτοί που απέµειναν αναζήτησαν 

ένα πιο ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον από αυτό που είχαν στην περιοχή «Μάρκου 

Βρύση».   
                                                           
1
 Βιβλιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι αυτοί οι νέοι κάτοικοι του χωριού ήταν γνωστοί με τον 

προσδιορισμό Κόνιαροι.   
2
 Παύλος Ράπτης, Νεοχωρούδα: Ιστορία- Ήθη και έθιμα του χωριού, Θεσσαλονίκη 1982 
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Σκέφτηκαν λοιπόν να ξαναφτιάξουν ένα καινούριο χωριό βορειότερα. Αρχικά 

εγκαταστάθηκαν πίσω από το βουνό Κισσό ή Σερβί – Τεπέ στην τοποθεσία  «καλύβια 

του µπάµπα». Το νέο αυτό χωριό το ονόµασαν «Νέο Μαχαλά» και «Καραγάτσι 

Μαχαλά» επειδή υπήρχαν πολλά δέντρα µε την ονοµασία καραγάτσια. Μια από τις 

πρώτες βασικές προτεραιότητες των κατοίκων ήταν να χτίσουν την νέα τους 

εκκλησία. Αυτή την φορά όµως µετά την θανατηφόρα επιδηµία που είχε προκαλέσει 

βλάβες στα µάτια των κατοίκων, πίστεψαν ότι η Αγία Παρασκευή, ως προστάτιδα της 

όρασης θα γιάτρευε όλες τις πληγές ονοµάζοντας το εκκλησάκι τους «Αγία 

Παρασκευή».  

Στο «Νέο Μαχαλά» ο ρυθµός της ζωής των κατοίκων συναντούσε συνέχεια 

δυσκολίες. Όλα προχωρούσαν δύσκολα καθώς έντονο πρόβληµα υπήρξε µε την 

έλλειψη νερού για τις βασικές ασχολίες των κατοίκων του χωριού όπως για την 

ύδρευση και την άρδευση των καλλιεργειών και το πότισµα των ζώων. Έτσι οι 

δυσκολίες αυτές ώθησαν τους κατοίκους δυστυχώς να µεταναστεύσουν για τρίτη 

φορά
3. 

Μετά από τριάντα περίπου χρόνια και όταν οι συνθήκες το επέτρεψαν, βγήκαν 

στο ξάγναντο ιδρύοντας το Νέο Χωριό, στους πρόποδες του βουνού. Αυτή τη φορά 

όµως ο πληθυσµός του χωριού ενισχύθηκε από εποίκους των γύρω χωριών, όπως 

καταφαίνεται από τα επίθετα αρκετών οικογενειών. Το χωριό στην αρχή είχε τούρκικη 

ονοµασία «Κουρού Γενί Κιόι» που σηµαίνει ξηρό Νέο χωριό– Νεοχωρούδα
4.  

Υποστηρίζεται ότι η τοποθεσία του χωριού επιλέχτηκε µε τον εξής τρόπο: Την 

τρίτη ηµέρα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου, η 25η Απριλίου µε το παλιό ηµερολόγιο, 

οι κάτοικοι του χωριού µε αντιπροσώπους των γύρω χωριών, βγήκαν µπροστά από το 

βουνό, ανέβηκαν τον λόφο «τούµπα», δυτικά του σηµερινού χωριού, και από εκεί 

πάνω είδαν µια µεγάλη άσπρη πέτρα. Ονόµασαν την τοποθεσία γύρω από την άσπρη 

πέτρα «σηµάδι» και αποφάσισαν ότι εκεί θα χτιστεί το νέο χωριό. Σήµερα στο σηµείο 

αυτό βρίσκεται το κεντρικό πάρκο του χωριού. Αφού επέλεξαν τη νέα τοποθεσία, όλοι 

οι κάτοικοι σχηµάτισαν κύκλο και χόρεψαν πάνω στην «τούµπα» τρεις αργούς 

χορούς, σηµειώνεται ότι τα τραγούδια που τραγούδησαν εκεί πάνω θα τα 

παραθέσουµε στη συνέχεια από την προσωπική συλλογή του κ. Παύλου Ράπτη. Σε 
                                                           
3
 Παύλος Ράπτης «Νεοχωρούδα: Ιστορία – Ήθη και έθιμα του χωριού». Οι πληροφορίες συμπίπτουν 

με τις προφορικές μαρτυρίες των κατοίκων και τις χειρόγραφες σημειώσεις του κ. Χρήστου 

Παρασκευά. 
4
 Από τις χειρόγραφες σημειώσεις του κ. Χρήστου Παρασκευά, σελ.2.  
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ανάµνηση µάλιστα αυτών των αποφάσεων ορίστηκε η 25η Απριλίου, ως η ηµέρα που 

οι κάτοικοι του χωριού θα ανεβαίνουν στην «τούµπα» και θα χορεύουν τους τρεις 

καθιερωµένους χορούς. 

Αφού τελείωσαν οι εκδηλώσεις αυτές, οι κάτοικοι πιασµένοι χέρι – χέρι 

κατέβηκαν από την «τούµπα» και κατευθύνθηκαν στο «σηµάδι». Μαζί τους είχαν δύο 

βόδια µε αλέτρι για να χαράξουν τα σύνορα του χωριού. Τα βόδια ήταν δίδυµα, το 

αλέτρι και η βουκέντρα από δίδυµο ξύλο και ο άντρας που οδηγούσε τα βόδια, 

δίδυµος µε αυτόν που κρατούσε το αλέτρι. Μ’ αυτό τον τρόπο πίστευαν ότι θα 

προφυλάσσονταν το χωριό από τις κακοδαιµονίες. Με αυτό τον τρόπο λοιπόν 

ιδρύθηκε η σηµερινή Νεοχωρούδα. Λίγα χρόνια αργότερα από την ίδρυσή της, µε την 

εργατικότητα των κατοίκων της, το χωριό έγινε από τα πιο πλούσια και εύφορα της 

περιοχής. Τα σύνορα του επεκτάθηκαν, νότια ως την περιοχή ∆ιαβατών – Μαγνησίας, 

δυτικά ως τον Γαλλικό ποταµό καθώς η περιοχή «Μπειλίκι» στη σηµερινή 

βιοµηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης ανήκε στη Νεοχωρούδα
5.  

Η εκκλησία όµως της Αγίας Παρασκευής δεν χωρούσε πια τους κατοίκους του 

χωριού. Ένας νεοφερµένος, πλούσιος στο χωριό µε το όνοµα Νικόλαος πρόσφερε τα 

περισσότερα χρήµατα για την ανέγερση της νέας εκκλησίας. Τα υπόλοιπα χρήµατα 

συγκεντρώθηκαν από εισφορές των κατοίκων και δωρεές των γύρω χωριών. Για να 

θυµούνται τον ευεργέτη Νικόλα, έδωσαν στην εκκλησία την ονοµασία «Άγιος 

Νικόλαος» και ο ίδιος ο ευεργέτης ανέλαβε την υποχρέωση να φροντίζει το ναό. Έτσι  

η γιορτή της εκκλησίας γίνεται την ηµέρα του Αγίου Νικολάου ενώ το πανηγύρι του 

χωριού γίνεται την ηµέρα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Κι επειδή οι κάτοικοι 

ποτέ δεν ξέχασαν τον πρώτο οικισµό, την ηµέρα του Αγίου Γεωργίου γίνεται 

αγιασµός στον τόπο της βρύσης του Αγίου Μάρκου. 

Μ’ αυτές τις µεταβατικές περιόδους, το χωριό έφτασε στη σηµερινή του έκταση 

και στον τετραπλάσιο πληθυσµό. Μέχρι το 1997 ήταν έδρα της οµώνυµης κοινότητας 

ενώ αργότερα και µέχρι το 2010 αποτελούσε δηµοτικό διαµέρισµα του ∆ήµου 

Καλλιθέας του Νοµού Θεσσαλονίκης. Σήµερα αποτελεί δηµοτικό διαµέρισµα ενός 

µεγαλύτερου δήµου, του ∆ήµου Ωραιοκάστρου. Βρίσκεται 15 περίπου χιλιόµετρα Β.∆ 

της Θεσσαλονίκης και είναι αµφιθεατρικά κτισµένη στη νότια παρυφή του βουνού 

Καρδακλί  (Σερβί – Τεπέ – Υψηλή κορυφή), σε χιλιόµετρο 220µ 
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Εθνογραφικά στοιχεία 

 

1. Κατοικία-σχολεία-βρύσες
6  

 

Σύµφωνα µε ενδείξεις σήµερα ο πληθυσµός του χωριού ανέρχεται περίπου 

στους δύο χιλιάδες κατοίκους. Οι πρώτες κατοικίες του χωριού ήταν χτισµένες µε 

πέτρες ή πλιθιά δηλαδή άψητα τούβλα. Η στέγη του σπιτιού σκεπαζόταν µε 

κεραµίδια. Στη µία άκρη της στέγης ήταν στερεωµένος ένας ξύλινος σταυρός και σε 

µια άλλη άκρη της στέγης, στηριζόταν µια λευκή σηµαία µε κόκκινο σταυρό, σήµα 

της Χριστιανοσύνης. Μετά την απελευθέρωση από τους τούρκους η λευκή σηµαία 

αντικαταστάθηκε από την Ελληνική. Τα σπίτια ήταν ισόγεια ή διώροφα. Τα διώροφα 

ήταν τα λεγόµενα αρχοντικά. ∆ίπλα από κάθε σπίτι υπήρχε η αποθήκη, ο στάβλος και 

απαραίτητα ο φούρνος. 

 Το πρώτο δηµοτικό σχολείο του χωριού ήταν διώροφο και στέγαζε εκτός  από 

το δηµοτικό σχολείο και το γραφείο της κοινότητας. Αργότερα κτίσθηκε και άλλο 

σχολείο ανατολικότερα και τότε ο µεν δεύτερος όροφος του πρώτου σχολείου 

χρησιµοποιούνταν και πάλι σαν γραφείο κοινότητας και νηπιαγωγείο, το δε µισό του 

ισογείου νοικιαζόταν από βιοτεχνίες και το υπόλοιπο χρησίµευε σαν κρατητήριο 

αδέσποτων ζώων. Γύρω στα 1928 όταν µεγάλωσε ο πληθυσµός του χωριού, κτίσθηκε 

και τρίτο σχολείο, το σηµερινό παλαιό διδακτήριο που βρίσκεται δίπλα στο κτίριο της 

κοινότητας γιατί τα προηγούµενα είχαν καταρρεύσει. 

Σε ορισµένα σηµεία του χωριού, κτίσθηκαν µεγάλες βρύσες που εξυπηρετούσαν 

όλο το χωριό. Η πρώτη βρύση κτίσθηκε στην τοποθεσία «σηµάδι» µε την ίδρυση του 

νέου χωριού. Είχε δύο γούρνες για το πότισµα των ζώων και µια τρίτη ρηχή για το 

πλύσιµο των ρούχων. Αργότερα χτίστηκαν κι άλλες βρύσες κι ένα σιντριβάνι. Ένας 

νερόµυλος που έχει αναστηλωθεί στην παλαιά του µορφή το 1981, υπήρχε επίσης στα 

δυτικά του χωριού. 
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2. Φορεσιά 

 

Στο χωριό υπήρχε τοπική ενδυµασία για τους άνδρες και τις γυναίκες. Οι άνδρες 

του χωριού, για παντελόνι φορούσαν ένα είδος µαύρης βράκας «το µπενεβρέκι»  ή 

«σαλβάρι» όπως λεγόταν, και ήταν φτιαγµένο από µάλλινο υφαντό ύφασµα. Από 

πάνω φορούσαν ένα µπλε ή άσπρο υφαντό πουκάµισο και πάνω από το πουκάµισο, 

φορούσαν τον «ντουλαµά». Το καλοκαίρι είχαν βαµβακερό «ντουλαµά» µπλε σκούρο 

µε κόκκινες ρίγες ή βυσσινί σκούρο µε µπλε ρίγες. Το ύφασµα που ήταν φτιαγµένος ο 

«ντουλαµάς» λεγόταν αλατζάς. Το χειµώνα φορούσαν «ντουλαµά» από µαύρη ή µπλε 

τσόχα. Πάνω από τον «ντουλαµά», φορούσαν το γιλέκο, από ύφασµα τσόχα- σαγιάκι. 

Ήταν κεντηµένο µε γαϊτάνι (µάλλινο κορδόνι). Το χειµωνιάτικο ρούχο τους, 

ονοµαζόταν «γούνα». Ήταν παλτό, από ύφασµα τσόχα – σαγιάκι και στο εσωτερικό 

του είχε άσπρη γούνα, µε κοντό τρίχωµα µικρών αρνιών. Τα πέτα και ο γιακάς που 

φαινόταν, είχαν µαύρη γυαλιστερή γούνα. Στο κεφάλι φορούσαν µαύρα «καλπάκια». 

Το «καλπάκι» ήταν καπέλο βελούδινο, σαν φέσι, χωρίς φούντα. Τα παπούτσια τους 

ήταν παντοφλέ και παλαιότερα φορούσαν τσαρούχια
7. Αργότερα µερικοί νέοι, αντί 

«µπενεβρέκι» φορούσαν το «τσαχτσίρι», είδος βράκας όµως πιο εφαρµοστό. Στη 

µέση, έδεναν βυσσινί ή µπλε υφαντό ζωνάρι. Σαν κόσµηµα είχαν το ωρολόγι. Το 

φορούσαν πάντα στη δεξιά τσέπη του ντουλαµά και άφηναν να φαίνεται η χρυσή ή 

ασηµένια αλυσίδα του.  

Η γυναικεία ενδυµασία ήταν πιο επιδεικτική και φανταχτερή. Φορούσαν την 

«πουκαµίσα» άσπρο µονοκόµµατο βαµβακερό φόρεµα. Πάνω από την «πουκαµίσα» , 

ήταν η «σάγια», επανωφόρι σαν µαντό από µπλε βαµβακερό υφαντό ύφασµα. Στη 

µέση και πάνω από τη σάγια εφάρµοζαν ζώνη µε πόρπη. Πάνω από τα ρούχα αυτά, 

είχαν την υφαντή ποδιά και στη µέση τους φορούσαν ζώνη κεντηµένη. Στα χέρια 

φορούσαν τα «χερουκλιά», ένα είδος γάντια βυσσινί. Σκέπαζαν µόνο το µέρος του 

χεριού, κάτω από τον αγκώνα ως τον καρπό. Και αυτά ήταν κεντηµένα. Στο πλάι ήταν 

σκιστά και στολισµένα µε επίχρυσα κουµπιά, σαν κουδουνάκια. Χειµωνιάτικο ρούχο 

ήταν και ο «λιαµπαντές», ζακέτα, µαύρη µε µανίκια και από µέσα είχε γούνα µε κοντό 

τρίχωµα. 
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Πάνω στο κεφάλι είχαν µια κουλούρα γεµάτη µε βαµβάκι το «κουκούλι». Αυτό 

το σκέπαζε η µαντίλα, συνήθως βυσσινί σκούρη και κεντηµένη. Στη µαντίλα και πάνω 

από το µέτωπο, είχαν το «πανί». Ήταν στενόµακρο, σκληρό, βαµβακερό και 

κεντηµένο ύφασµα. Κούµπωνε πίσω στο λαιµό και σχηµάτιζε «χ» ενώ στην κάτω 

άκρη του κρεµούσαν κατά διαστήµατα φλουριά. Οι κάλτσες τους ήταν κεντητές, 

µάλλινες το χειµώνα και βαµβακερές το καλοκαίρι. Φορούσαν ανοιχτά παπούτσια και 

οι νεώτερες γοβάκια. Αργότερα οι νέες άρχισαν να φοράνε φουστάνια.  

Στην καθηµερινότητα τους η φορεσιά ήταν ο «αλατζάς» από υφαντό βαµβακερό 

ύφασµα, βυσσινί µε µπλε ρίγες ή µπλε µε βυσσινί ρίγες. Σαν καλό ένδυµα είχαν 

βελουδένιο φουστάνι ή ολόµαλλο µερινό και ήταν αγοραστό.  Πάνω από το φουστάνι 

φορούσαν γιλέκο χωρίς µανίκια, κοντό ανοιχτό µπροστά και κεντηµένο µε πολλά 

γαϊτάνια. Το χειµώνα αντί αυτού, φορούσαν το «λιαµπαντέ». Στο κεφάλι φορούσαν 

τριγωνική µεταξωτή µαντίλα. Στην άκρη στις πλεξούδες των µαλλιών, δένανε 

χρωµατιστές κορδέλες. Για κοσµήµατα είχαν σκουλαρίκια µε φλουριά. Στο στήθος 

κρεµούσαν τη «φράγκικη καρφίτσα» , από τρεις συνήθως Γαλλικές χρυσές λύρες. Στα 

χέρια φορούσαν βραχιόλια χρυσά ή ασηµένια. 

 

3. Ασχολίες
8 

 

Η ασχολία των κατοίκων µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1960, βασίζεται 

κυρίως στη καλλιέργεια των παραδοσιακών δηµητριακών και στη κτηνοτροφία 

ειδικότερα στα βοειδή, στα βουβάλια και στα αιγοπρόβατα. Στο κλάδο της 

αµπελουργίας παρατηρείται µια µεγάλη άνθηση αφού το κρασί και το τσίπουρο της 

παραγωγής του χωριού βρίσκεται στα καλύτερα εστιατόρια της Θεσσαλονίκης
9.  

Ακόµα αξιοποιήθηκε το αρδευτικό αυλάκι µε νερό του Γαλλικού ποταµού, στην 

καλλιέργεια κηπευτικών, στην περιοχή «Βάλτος».  

Χειµώνα καλοκαίρι οι εργασίες τόσο των ανδρών, όσο και των γυναικών, ήταν 

σκληρές και ατέλειωτες. Η κυριότερη απασχόληση τους ήταν η κτηνοτροφία. Το γάλα 

των ζώων συγκέντρωναν κάθε µέρα οι «γαλατάδες» και το πήγαιναν στην πόλη. Την 

άνοιξη ερχόντουσαν οι τυροκόµοι στο χωριό και φτιάχνανε το τυρί της χρονιάς. Λίγο 

αργότερα, όταν επεκτάθηκαν τα σύνορα του χωριού αναπτύχθηκε και η γεωργία. Η 
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καλλιέργεια καπνών συνεχίσθηκε ως το 182510. Η βασικότερη όµως ασχολία, ήταν η 

αµπελοκαλλιέργεια. Τα τελευταία χρόνια µετά το 1950, αναπτύχθηκε και η 

πτηνοτροφία. Σήµερα όµως, το χωριό κατατάσσεται στη δεύτερη θέση των 

πτηνοτροφικών κέντρων της Ελλάδα, µετά την περιοχή των Μεγάρων. 

Η δουλειά των γυναικών δεν σταµατούσε µόνο στη φροντίδα του σπιτιού. Οι 

νέες φρόντιζαν να κάνουν µια καλή και µεγάλη προίκα. Οι µεγαλύτερες γυναίκες, 

έπρεπε να ντύσουν όλη την οικογένεια, µε τα ζεστά υφαντά ρούχα. Εκτός όµως από 

αυτά συνόδευαν και τους άνδρες, σ’ όλες τις δουλειές των αγρών, εκτός από το 

όργωµα. Καθηµερινή υποχρέωση των γυναικών, ήταν η εξασφάλιση νερού στο σπίτι, 

από τις βρύσες του χωριού, το µαγείρεµα, το πλύσιµο και γενικά όλες οι οικιακές 

υποχρεώσεις. 

 

4. Ελεύθερες ώρες των κατοίκων
11 

 

Οι ελεύθερες ώρες των κατοίκων του χωριού, δεν ήταν πολλές. Οι διασκεδάσεις 

τους όµως ήταν πολύ ζωντανές και ευχάριστες καθώς τα τσίπουρα και τα κρασιά ήταν 

άφθονα λόγω της µεγάλης παραγωγής. Τις Κυριακές και τις γιορτές έβγαιναν στην 

πλατεία του χωριού όπου χόρευαν µε τους σκοπούς της γκάιντας και της φλογέρας. 

Στις µεγάλες γιορτές έρχονταν ζουρνάδες και νταούλια από τις γύρω περιοχές καθώς 

υπήρξε έντονη η παρουσία των συγκριµένων οργάνων στην ευρύτερη µακεδονική 

περιφέρεια. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αργότερα έκανε την εµφάνιση της και η 

στολισµένη λατέρνα, ιδιοκτησία του Βασίλη Τσάρη, κατοίκου του χωριού.  

∆εν έλειπαν από τις διασκεδάσεις τους και οι συγκεντρώσεις σε συγγενικά και 

φιλικά σπίτια. Οι άνδρες κάθε µέρα µετά τη κοπιαστική δουλειά τους, έβγαιναν στα 

καφενεία του χωριού. 

Η ζωή των παιδιών ήταν ξέγνοιαστη  και διασκεδαστική. Μετά το σχολείο τους, 

συγκεντρώνονταν στους µαχαλάδες- γειτονιές και παίζανε τα καθιερωµένα παιχνίδια 

τους. Συνηθισµένα ήταν οι βώλοι-κοϊνάκια από πηλό πλασµένα από τα ίδια τα παιδιά 

και το κρυφτό που παίζονται και σήµερα. Επίσης έφτιαχναν και οµοιώµατα ζώων από 

πηλό-λάσπη και παρίσταναν τους κεχαγιάδες. Υπήρχαν όµως και άλλα ενδιαφέροντα 

παιχνίδια τα οποία σήµερα έχουν ξεχαστεί. Αυτά ήταν το τσάλµα, το ζιµ-Γαλλικό 
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προζύµι, η γουρούνα, τα σκλαβάκια, οι συµµορίες ή δώστε φωνή, η µακριά γαϊδούρα 

το τζαµί και πολλά άλλα. 
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ΒΛΑΧΟΙ 

Πότε; Γιατί ήρθαν;  

Οι πληθυσµοί των Βλαχόφωνων που βρίσκονταν κατά την Οθωµανική περίοδο 

στον ευρύτερο ελληνικό χώρο είτε λόγω της κτηνοτροφίας είτε για άλλους λόγους 

επιδροµών και καταστροφών, διακρίθηκαν κατά περιόδους για την κινητικότητα και 

τη µετανάστευσή τους. Πιο συγκεκριµένα στη περίπτωση του χωριού της 

Νεοχωρούδας, την οποία εξετάζουµε στην παρούσα εργασία, σύµφωνα πάντα µε τις 

προφορικές µαρτυρίες των κατοίκων η εµφάνιση των Βλάχων είχε πολύ 

συγκεκριµένα αίτια. Ο κ. ∆ηµήτρης Χατζής στη συνέντευξη του αναφέρει ότι οι 

Βλάχοι της Νεοχωρούδας πριν µετοικίσουν στο χωριό, ζούσαν στα Μεγάλα Λιβάδια 

του νοµού Κιλκίς.12 Ο πόλεµος µε τους Γερµανούς το 1940 αρχικά και ο εµφύλιος 

πόλεµος στη συνέχεια ήταν οι δύο πιο σηµαντικοί λόγοι που ανάγκασαν τους 

κατοίκους των Λιβαδίων να εγκαταλείψουν το χωριό τους και να εγκατασταθούν σε 

άλλα µέρη. Τότε λοιπόν έφτασαν και οι Βλάχοι στη Νεοχωρούδα και 

εγκαταστάθηκαν µόνιµα εκεί. Τώρα πια όπως µας λέει ο κ. Χατζής τα σπίτια τους στα 

Λιβάδια δεν υπάρχουν καθώς όταν έφυγαν από το χωριό πήραν µαζί τους τα 

δικαιώµατά τους κι έχτισαν καινούρια σπίτια στους νέους τόπους που πήγαν. 

 

Το βλάχικο γλωσσικό ιδίωµα 

 

 

Είναι γνωστό από πλήθος µελέτες, πως το λατινόφωνο ιδίωµα των Βλάχων 

χρονολογείται από τον 3ο αιώνα π. Χ. Αντίθετα στη ∆ακία (παλιά ονοµασία της 

Ρουµανίας), η Λατινική διαδόθηκε 5 αιώνες µετά, δηλαδή στις αρχές του 2ου αιώνα 
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ξεχωριστή κοινότητα και απέχουν 28 χιλιόμετρα από τη Γουμένισσα και 24 από την Γρίβα. Το χωριό 

είναι επίσης γνωστό απλά κι ως Μεγάλο Λιβάδι. Μέχρι το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, θεωρούνταν από τα 

μεγαλύτερα βλαχοχώρια της Μακεδονίας. Οι πρώτοι κάτοικοι του χωριού προέρχονται από τη 

Γράμμοστα, οι οποίοι εγκαθίστανται  το 1760 στη μεταγενέστερη θέση Μικρά Λιβάδια. Πρόκειται για 

τους κτηνοτρόφους από την Ήπειρο, οι οποίοι ήθελαν να γλιτώσουν από την τουρκική κατοχή και 

τους  Τουρκαλβανούς ληστές. Βλάχοι συρρέουν στα Λιβάδια και από άλλες περιοχές της Πίνδου, 

όπως τη Σαμαρίνα και το Περιβόλι Γρεβενών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας μεγαλύτερος 

οικισμός με το όνομα Λιβάδια. (πληροφορίες από Βικιπαίδεια) Οι πληροφορίες αυτές συμφωνούν με 

τις προφορικές μαρτυρίες των Βλάχων της Νεοχωρούδας. 
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µ. Χ. Μάλιστα οι Ρουµάνοι έχασαν τελείως την µητρική τους γλώσσα, την ∆ακική 

δηλαδή, σε αντίθεση µε τους Έλληνες που διατήρησαν την Ελληνική γλώσσα ως 

κύρια και τα βλάχικα ήταν µια δευτερεύουσα γλώσσα σε ενδοοικογενειακό και όχι  

µόνο επίπεδο. Πλέον είναι κοινός τόπος ότι οι οµοιότητες στις δύο γλώσσες 

οφείλονται σε επίδραση της Λατινικής και ίσως να προυπήρξε και άνοδος 

λατινόφωνων από το νότο προς το Βορρά (στη σηµερινή Ρουµανία), κατά τη διάρκεια 

της Ρωµαϊκής και ίσως και της βυζαντινής και της Οθωµανικής αυτοκρατορίας. 

Η βλάχικη ως επί το πλείστον παραµένει προφορική. Οι Βλάχοι την 

χρησιµοποιούσαν ενδο-οικογενειακά σε κλειστό κοινωνικό κύκλο. Ενώ άλλες 

λατινογενείς γλώσσες έχουν γραπτά µνηµεία από τον 9ο ή 10ο αιώνα (ισπανική, 

πορτογαλική), οι Βλάχοι την γλώσσα τους την χρησιµοποίησαν κυρίως για 

προφορική συνεννόηση. Επίσης να είναι σαφές πως µία και ενιαία βλάχικη γλώσσα 

δεν υπάρχει. Υπάρχουν αρκετές λατινικές γλωσσικές ενότητες και διάλεκτοι.13 

 

Η ενσωµάτωση µε τους ντόπιους 

 

Η ενσωµάτωση των Βλάχων µε τους ντόπιους δεν συνάντησε κανένα πρόβληµα 

όπως υποστηρίζει στη συνέντευξή του ο κ. Χατζής. Οι ντόπιοι τους δέχτηκαν χωρίς 

καµιά δυσκολία. Μάλιστα ο κ. Χατζής αναφέρει ότι από τα παλιά ακόµη χρόνια, πριν 

τους κάψουν στο χωριό τους στα Μεγάλα Λιβάδια, ερχόταν στη Νεοχωρούδα ο 

παππούς του µε τα πρόβατα, ξεχειµώνιαζε εκεί και το καλοκαίρι γυρνούσε πίσω στα 

βουνά. Ντόπιοι και Βλάχοι ζούσαν κοινή ζωή και στα τοπικά πανηγύρια και στις 

γιορτές του χωριού συµµετείχαν όλοι. Ωστόσο τα πρώτα χρόνια που οι Βλάχοι 

εγκαταστάθηκαν στη Νεοχωρούδα µικτοί γάµοι ντόπιων-Βλάχων δεν γίνονταν και 

στους γάµους τους οι βλάχοι κρατούσαν τα δικά τους έθιµα και τραγούδια. 

 

Ασχολίες 

 

Οι κάτοικοι των Λιβαδίων διέφεραν από τους Μογλενίτες Βλάχους ως προς τη 

διάλεκτο, τα ήθη και έθιµα, τις ασχολίες, την ενδυµασία. Η ορεινή κοινότητα 

                                                           
13

 Διαδικτυακός τόπος: www.vlahoi.net. Οι πληροφορίες συμφωνούν με τις καταγραφές του πρώην 

αντιπροέδρου του Λαογραφικού Συλλόγου Μεγάλων Λιβαδιωτών Πάικου, Απόστολου Καραδήμου 

του Αστερίου. 
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αναπτύχθηκε οικονοµικά, κυρίως από την κτηνοτροφία και την καλλιέργεια πατάτας. 

Ακόµη και σήµερα στη Νεοχωρούδα η κύρια απασχόληση των βλάχων παραµένει η 

κτηνοτροφία. Λίγοι Βλάχοι στο χωριό συνεχίζουν και την καλλιέργεια της πατάτας. 

 

Φορεσιά
14 

 

Κάθε µία από τις παραδοσιακές Βλάχικες φορεσιές, έχει τη δική της ιστορία, 

που συµπλέει βέβαια µε τις τοπικές παραδόσεις αλλά και ποικίλα κοινωνικοπολιτικά 

γεγονότα. Οι φορεσιές των Ελληνόβλαχων παρουσιάζουν µια αργή εξέλιξη στο 

πέρασµα των χρόνων. Τα υφαντά µάλλινα ρούχα που φορούσαν στην αρχή, 

αντικαταστάθηκαν από υφάσµατα που έρχονταν από τη ∆ύση ή την Ανατολή µέσω 

των Βλάχων πραµατευτάδων και κυρατζήδων. Τα κεντητά µοτίβα εµπλουτίστηκαν 

από άλλα εισαγόµενα δείγµα της οικονοµικής ευµάρειας και κοινωνικής ανύψωσης 

των Βλάχων. Οι βλάχικες φορεσιές αποτέλεσαν έργα κατ’ εξοχήν ανδρικών χεριών 

των «Βλαχοραφτάδων», που συνέχισαν τη Βυζαντινή παράδοση. Εξίσου σπουδαίοι 

υπήρξαν και οι χρυσικοί που συµπλήρωναν τον στολισµό των γυναικείων φορεσιών, 

µε λεπτοδουλεµένα κοσµήµατα. Θα πρέπει να αναφερθεί, ότι κάθε ενδυµατολογική 

αλλαγή οι Ελληνόβλαχοι την προσαρµόζουν στους αυστηρούς κανόνες της 

συντηρητικής τους αισθητικής παράδοσης. Στα τέλη του 19ου αιώνα λοιπόν πολλές 

Ελληνόβλαχες αποδέχτηκαν τα «Γιαννιώτικου» τύπου φορέµατα µε τις φαρδιές 

φούστες, που υιοθέτησε η Αµαλία. 

Η γυναικεία αρβανιτοβλάχικη φορεσιά αποτελείται από : Φουστάνι 

(µάλλινοκαθηµερινό ή γυαλιστερό για γιορτινό). Γιλέκο, σιγκούνι, ποδιά, (υφαντή για 

καθηµερινή ή ταφταδένια για γιορτινή). Ζώνη φαρδιά υφασµάτινη µε χρυσά σιρίτια, 

κάλτσες και µαύρα δερµάτινα παπούτσια. Στο στήθος στολίζονται µε φλουριά και 

σκουλαρίκια στα αυτιά. Μαντίλι απλό στο κεφάλι µε κοπανελίσια δαντέλα 

(κουκάκια). Φορούν πρώτα το φουστάνι, από πάνω το γιλέκο, το σιγκούνι, την ποδιά 

και την ζώνη. Το χρώµα του φουστανιού συνήθως ήταν µπλε, κεραµιδί, ή απαλό 

πράσινο και η ποδιά κόκκινη ή µαύρη µε κεντίδια. 

                                                           
14

 Vlahofonoi.blogspot.com, αναρτήθηκε από τους Βλαχόφωνους  Έλληνες στις 3 Ιανουαρίου 2011. Οι 

πληροφορίες συμφωνούν με τις προφορικές μαρτυρίες των Βλάχων της Νεοχωρούδας. 
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Η ανδρική αρβανιτοβλάχικη ενδυµασία ήταν : Παντελόνι (σαλβάρι), λευκό 

πουκάµισο, κεντηµένο γιλέκο, φέσι και τσαρούχια. Άλλοι Βλάχοι αντί για παντελόνι 

(σαλβάρι) φορούσαν φουστανέλα. 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ  

ΣΛΑΒΟΦΩΝΟΥΣ - ∆ΙΓΛΩΣΣΙΑ 

 

Όπως αναφέραµε και στην εισαγωγή για τους σλαβόφωνους της Νεοχωρούδας 

δεν γνωρίζουµε πολλά από τους ίδιους τους κατοίκους γι αυτό και σ’ αυτή την 

εργασία θα γίνει µόνο µια µικρή αναφορά σ’ αυτή την εθνοτική οµάδα του χωριού. 

Υπάρχουν βέβαια ακόµη στο χωριό πολλοί ηλικιωµένοι, οι οποίοι µιλούν τη 

σλαβόφωνη γλώσσα, χωρίς όµως να είναι η κύρια γλώσσα τους. Αυτοί ωστόσο δεν 

θυµούνται τα ήθη και τα έθιµα που είχαν οι σλαβόφωνοι πρόγονοί τους, από αυτούς 

δηλαδή που έµαθαν την γλώσσα. ∆εν θυµούνται ακόµη και διαφωνούν µεταξύ τους 

στο αν υπήρχαν παλαιότερα στο χωριό κάτοικοι που να µιλούσαν µόνο τα Σλάβικα ή 

αν ήταν δίγλωσσοι και µιλούσαν συγχρόνως και την Ελληνική γλώσσα. Εποµένως ότι 

πληροφορίες έχουµε γι αυτούς προέρχονται από εξωτερικές πηγές. Είναι µάλιστα για 

την Νεοχωρούδα άξιο έρευνας ότι ακόµη και τα τραγούδια «της Τούµπας» τα οποία 

συνδέονται µε την ίδρυση του χωριού είναι αποκλειστικά ελληνόφωνα. Ακόµη 

γνωρίζουµε, από την συνέντευξη του κ. Κώστα Ζάννα ότι ο ίδιος και αρκετά παιδιά 

τότε από το χωριό πήγαν σε Βουλγάρικο δηµοτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη. 

Αναφέρει επίσης ότι στο βουλγάρικο σχολείο εκτός από το ότι τους µάθαιναν την 

βουλγάρικη γλώσσα, τους τάιζαν και τρεις φορές την ηµέρα. 
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ΗΘΗ ΚΙ ΕΘΙΜΑ ΝΤΟΠΙΩΝ 

Περιοδικά έθιµα 

Στη Νεοχωρούδα οι γιορτές του χρόνου που οι κάτοικοι συνήθιζαν να 

γιορτάζουν ήταν πολλές. Αρκετές από αυτές κρατούσαν τρεις µέρες. Με αυτό τον 

τρόπο οι Έλληνες γενικότερα και οι κάτοικοι της Νεοχωρούδας ειδικότερα ξέφευγαν 

για λίγο από τη δουλειά κατά τη περίοδο της Τουρκοκρατίας. Αργότερα µετά την 

απελευθέρωση ο θεσµός αυτός σιγά-σιγά καταργήθηκε. Στο κοµµάτι αυτό της 

εργασίας θα παρουσιαστούν κυρίως έθιµα τα οποία συνοδεύονταν από τραγούδια. 

Ανήµερα Πρωτοχρονιάς
15 

Τα έθιµα του χρόνου ξεκινούσαν ανήµερα της Πρωτοχρονιάς. Πριν ακόµη 

ξηµερώσει άρχιζαν τα κάλαντα. Κατά τις τρεις µε τέσσερις η ώρα, µαζεύονταν τα 

παλικάρια του χωριού και µε µία γκάιντα που ο ένας από αυτούς έπαιζε 

τραγουδούσαν τα κάλαντα. Πάντα άρχιζαν και τελείωναν µε τη λέξη «σούρβα». 

Περνούσαν κατά σειρά απ’ όλα τα σπίτια του χωριού και ο κάθε νοικοκύρης έδινε 

κρασί, χοιρινό κρέας, λουκάνικα και χρήµατα. Με τα έσοδα αυτά, θα γινόταν το 

γλέντι της Πρωτοχρονιάς στο οποίο θα συµµετείχε όλο το χωριό. 

Αν σε κάποιο σπίτι αργούσε να βγει η νοικοκυρά, έλεγαν και το εξής κωµικό 

τραγούδι :  

Ποντικού κοιλιά γεµάτη, 

είν’ γεµάτη µε τυριά, 

βατραχιού ποδάρι βγάζει 

ένα ολόκληρο παστουρµά. 

Άιντε άιντε µην αργάτε, 

άιντε και µη µας ξεχνάτε, 

γιατ’ ήρθαµε από µακριά, 

απ’ την πόλη µακριά. 

Μετά την γκάιντα, τα µικρά παιδιά του χωριού σχηµατίζοντας µικρές οµάδες 

γυρίζανε στο χωριό και τραγουδούσαν τα κάλαντα αρχίζοντας και τελειώνοντας και 

πάλι µε τη λέξη «σούρβα». Στο τέλος έλεγαν και τους εξής χαρακτηριστικούς 

στίχους: 

                                                           
15

 Το έθιμο αυτό έχει καταγραφεί από τον Παύλο Ράπτη στο βιβλίο «Νεοχωρούδα: ιστορία-ήθη κι 

έθιμα του χωριού». 
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∆ώσ’ µου µπάµπο κουλουράκι, 

να σου ζήσ’ το κοριτσάκι, 

καστανάκι καρυδάκι, 

να σου ζήσει τ’ αγοράκι. 

Η νοικοκυρά κάθε σπιτιού, έδινε στην πρώτη παρέα που θα περνούσε ένα 

πουρνάρι. Τα παιδιά το έκαιγαν στο τζάκι και φώναζαν «τσίου-τσίου, κλω-κλω-κλω». 

Αυτό ήταν µια ευχή στη νοικοκυρά, που σήµαινε τα αυγά της κλώσας να βγάλουνε 

πουλάκια. Συνήθως την ευχή φώναζαν τα κοριτσάκια, για να βγούνε πουλάδες. 

Προτού να φύγει η παρέα, τους έδιναν χρήµατα, ξηρούς καρπούς, φρούτα και 

κουλουράκια. Τα κουλουράκια που έδιναν στα κοριτσάκια ήταν πλασµένα σε σχήµα 

δεκαοχτούρας και αυτά που έδιναν στα αγοράκια είχαν σχήµα αετού. 

Το απόγευµα συγκεντρώνονταν οι κάτοικοι του χωριού, στην πλατεία όπου 

γινόταν το γλέντι. Χόρευαν κάτω από τους ήχους της γκάιντας και έτρωγαν από τα 

έσοδα των καλάντων. Το βράδυ γίνονταν οι επισκέψεις στους εορτάζοντες. 

 

Τα χελιδονίσµατα
16 

 

Ένα έθιµο µε πολύ παλιά παράδοση. Πότε έφτασε στη Νεοχωρούδα, όπου 

διατηρήθηκε για πολλά χρόνια, δεν γνωρίζουµε. Κάθε χρόνο, την 1η Μαρτίου, οµάδες 

από παιδιά του δηµοτικού σχολείου, επισκέπτονταν τα σπίτια κρατώντας ένα ξύλινο 

οµοίωµα χελιδονιού και περιστρέφοντας το επιδέξια, τραγουδούσαν και ταυτόχρονα 

ανάγγελλαν τον ερχοµό της Άνοιξης, την επιστροφή των χελιδονιών και το 

«ξύπνηµα» της φύσης. Στο τέλος εύχονταν για την υγεία της οικογένειας και θύµιζαν 

στη νοικοκυρά για το σχετικό φιλοδώρηµα, που ήταν αυγά ή χρήµατα. Τα αυγά τα 

µοίραζαν στους δασκάλους του χωριού και µε τα χρήµατα αγόραζαν γλυκά που τα 

έτρωγαν τα ίδια τα παιδιά. Γυρίζοντας έλεγαν τα παρακάτω τραγούδια:  

1) Χελιδόνα έρχεται 

απ’ τη Μαύρη θάλασσα 

θάλασσα επέρασε 

τη φωλιά θεµελίωσε 

κάθισε και λάλησε  

                                                           
16

 Από τις χειρόγραφες καταγραφές του κ. Χρήστου Παρασκευά. Οι καταγραφές αυτές συμπίπτουν 

με την καταγραφή του εθίμου από τον Παύλο Ράπτη στο βιβλίο του «Νεοχωρούδα : Ιστορία – ήθη 

και έθιμα του χωριού» και από τις προφορικές μαρτυρίες πολλών κατοίκων του χωριού. 
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και γλυκοκελάηδησε: 

Μάρτα, Μάρτα βροχερή 

ο Απρίλης ο γλυκύς 

έφθασε, δεν είν’ µακρύς. 

Τα πουλάκια κελαηδούν, 

τα δεντράκια φυλλανθούν, 

τα κατσίκια αρχινούν 

για να τρώνε τα κλαριά. 

Γέροι, νέοι και παιδιά 

χαίρονται την ευλογιά. 

2) Ήρθαµε κι εµείς εδώ 

να σας πούµε το κρυφό, 

το κρυφό είναι αυτό 

να µας δώστε ένα αυγό. 

Ένα αυγό όποιος δε δώσει, 

ένα µήνα δε θα δει 

το ωραίο χελιδόνι 

που πετάει και καµαρώνει. 

∆ώσε µας καλή κυρά, 

να σου ζήσουν τα παιδιά 

και του χρόνου µε υγειά. 

3) Και η Άνοιξη αρχίζει 

και το δέντρο πρασινίζει. 

Τι χαρά, τι χαρά, 

όλα είναι ανθηρά ! 

Ουρανός και γη γελούνε 

τα πουλάκια κελαηδούνε 

τι χαρά, τι χαρά, 

όλα είναι ανθηρά ! 
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Κυριακή των Βαΐων
17   

 

Μετά τη λειτουργία στη δαφνοστολισµένη εκκλησία, τα κορίτσια του χωριού 

γυρίζανε τον «Λάζαρο». Οι Λαζαρίνες, όπως τις ονόµαζαν, ήταν τα κορίτσια κυρίως 

της σχολικής ηλικίας, ντυµένα µε τις παραδοσιακές στολές, µε την κόκκινη µολόχα 

στο αυτί και τα στολισµένα µε λουλούδια καλαθάκια- σύµβολο της Άνοιξης- που τη 

γιορτή του Λαζάρου και των Βαΐων, γύριζαν στα σπίτια του χωριού και 

τραγουδούσαν ειδικά τραγούδια για την Ανάσταση του Λαζάρου και άλλα, µε ευχές 

και επαίνους για τα µέλη της κάθε οικογένειας. Τα τραγούδια που έχουν διασωθεί 

είναι: 

1) Ήρθε ο Λάζαρος 

Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν τα Βάια 

ήρθε η Κυριακή που τρων τα ψάρια. 

Σήκω Λάζαρε και µην κοιµάσαι 

ήρθε η µάνα σου από την πόλη, 

σού ‘φερε χαρτί και κοµπολόι. 

2) Προξενητάδες έρχονται 

Προξενητάδες έρχονται µακριά από την πόλη 

ρωτούν και ξαναρωτούν, πού να ‘βρουν τέτοια κόρη, 

τέτοια ψηλή, τέτοια λιγνή, τέτοια µαυροµατούσα, 

πόχει τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι στήθος 

και του κοράκου τα φτερά, γαϊτανοφρυδούσα !  

Το παραπάνω τραγούδι το έλεγαν αν στο σπίτι υπήρχε ανύπαντρη κοπέλα. 

3) Έναν τον έχει η µάνα του  

Έναν τον έχει η µάνα του 

έναν και χαϊδεµένο (δις) 

τον έλουζε τον χτένιζε 

και στο σχολειό τον έστελνε (δις) 

να µάθεις γιε µου γράµµατα 

να µάθεις και να ψάλλεις (δις) 

να πας στο µοναστήρι  

                                                           
17

 Από τις χειρόγραφες καταγραφές του κ. Χρήστου Παρασκευά και από το βιβλίο «Νεοχωρούδα: 

Ιστορία – ήθη και έθιμα του χωριού» .  
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να γίνεις καλογέρι (δις) 

Αν στην οικογένεια υπήρχε µικρός µαθητής µοναχογιός έλεγαν το παραπάνω 

τραγούδι. Όταν οι Λαζαρίνες ήθελαν να τονίσουν κάποια σηµεία, µετά το τραγούδι, 

συνέχιζαν µε απαγγελία στίχων: 

το καλαθάκι θέλει αυγά  

κι η τσέπη µου καρύδια (δις) 

στην άκρη το µαντήλι µου 

θέλει και τη δραχµούλα (δις) 

Τέλος αν στο σπίτι υπήρχε ελεύθερος γιος έλεγαν το παρακάτω τραγούδι: 

4) Αυτόν το γιο που έχετε 

Αυτόν το γιο (τρις) που έχετε 

να τον αρραβωνιάστε (δις) 

να πάρτε νύφ’ (τρις) από µακριά 

και νύφ’ από τα ξένα (δις) 

δε θέλω νύφ’ (τρις) από µακριά 

δε θέλω από τα ξένα (δις) 

µον’ θέλω τη (τρις) τη γειτόνισσα 

την καλλιοµαυροµάτα (δις) 

Αξιοσηµείωτες είναι οι ρυθµικές κινήσεις των Λαζαρινών στο κάθε τραγούδι. 

Το φιλοδώρηµα, το θύµιζαν στις κυράδες µε τους στίχους που προαναφέρθηκαν και 

που ήταν κυρίως αυγά, ξηροί καρποί και η δραχµούλα. Μετά τη λήξη της εκδήλωσης, 

οι Λαζαρίνες µοίραζαν τους ξηρούς καρπούς και τις δραχµούλες, ενώ τα αυγά τα 

πήγαιναν στους δασκάλους για το Πάσχα. 

 

Λιτανείες
18 

Ορισµένες εποχές του χρόνου, επικρατούσε ανοµβρία, επιζήµια για τα χωράφια. 

Γι’ αυτό ο παπάς του χωριού έκανε παρακλήσεις για να βρέξει, τις λεγόµενες 

«λιτανείες» .οι λιτανείες γίνονταν στη Μαρκόβρυση και στην Αγία Παρασκευή. Την 

εποχή όµως της άνοιξης, όταν υπήρχε ανοµβρία, εκτός από τις λιτανείες του παπά, 

γινόταν και µια άλλη τελετουργία. 

Όλες οι κοπέλες, συγκεντρώνονταν στην πλατεία του χωριού. ∆ύο από αυτές 

κρατούσαν µία στάµνα στολισµένη µε λουλούδια, ενώ οι υπόλοιπες πιάνονταν χέρι 
                                                           
18

 Το έθιμο αυτό έχει καταγραφεί από τον Παύλο Ράπτη στο βιβλίο «Νεοχωρούδα – ήθη και έθιμα 

του χωριού». 
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µε χέρι, δεξιά κι αριστερά. Έτσι περνούσαν από σπίτι σε σπίτι τραγουδώντας. Όταν 

έφταναν έξω από την πόρτα, άφηναν τη στάµνα κάτω και χόρευαν γύρω της. Η 

νοικοκυρά τις ράντιζε µε νερό και µε µία σίτα κοσκίνιζε λίγο αλεύρι στη στάµνα. 

Αφού περνούσαν απ’ όλα τα σπίτια, ανέβαιναν στη «τούµπα» και πάλι 

τραγουδώντας. 

Το πρώτο τραγούδι που έλεγαν καθώς γύριζαν στους δρόµους, ήταν το εξής : 

1) Του προφήτ’ Ηλία η µάνα, 

µε τ’ ασκί νερό ποτίζει. 

Με τ’ ασκί νερό ποτίζει, 

τη περιοχή δροσίζει. 

Τη περιοχή δροσίζει, 

τη Βαρδαροπεριοχή. 

Το δεύτερο τραγούδι που έλεγαν και χόρευαν γύρω από τη στάµνα ήταν: 

2) Πέταξε µια πεταλούδα, 

πέταξε στον ουρανό. 

Το Θεό παρακαλούσε: 

Βρέξε βρέξε µας Θεέ µου 

για να γίνουν τα σιτάρια, 

τα σιτάρια, τα κριθάρια. 

Να θερίζουν θεριστάδες, 

να γεµίζουν τα χαµπάρια. 

Φθάνοντας οι κοπέλες στη «τούµπα», µούσκεµα βρεγµένες από το ράντισµα, 

αφού έκαναν ακόµη ένα χορό, κατρακυλούσαν τη στάµνα στη ρεµατιά. Τα 

φιλοδωρήµατα που συγκέντρωναν από τα σπίτια, τα διέθεταν στην εκκλησία.  
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Χαραµίες
19,20 

 

Πολύ παλιό έθιµο, που εδώ και πολλά χρόνια το αναβίωσε στη Νεοχωρούδα ο 

πολιτιστικός σύλλογος. Την παραµονή της Πρωτοµαγιάς, όταν νύχτωνε για τα καλά, 

οµάδες αγοριών του χωριού, εφοδιασµένες µε κουδούνια βαριά περιφέρονταν στους 

δρόµους δηµιουργώντας πανδαιµόνιο. Έτσι, δήλωναν τη παρουσία τους και 

ταυτόχρονα έθεταν σε ενέργεια το σχέδιο τους, που στόχευε στη συγκέντρωση (δια 

κλοπής) πουρναριών- κύρια καύσιµη ύλη στα παλιά χρόνια- σωρούς, σωρούς 

στοιβαγµένη σ’ όλες σχεδόν τις ξέφραγες αυλές των σπιτιών, απαραίτητη όµως (η 

ύλη) για την ολοκλήρωση της εκδήλωσης και την έκφραση του µηνύµατός της. 

Αυτονόητο είναι πως η επιχείρηση είχε τις δυσκολίες της, αφού οι 

δαιµονισµένοι ήχοι των κουδουνιών πρόδιδαν την παρουσία τους και τα υποψήφια 

θύµατα, τα σπιτικά, λάµβαναν τα µέτρα τους. Γι’ αυτό, τη στιγµή που ήταν να γίνει η 

εφόρµηση, τα κουδούνια σιγούσαν τελείως ή ηχούσαν µανιωδώς και η ζηµιά γινόταν, 

σε µακρινή απόσταση, από τους σιωπηλούς προποµπούς. 

Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης κατέληγαν, συνήθως, στον ιστορικό λόφο 

(τούµπα) του χωριού, που δεσπόζει στον απέραντο κάµπο, δυτικά της Θεσσαλονίκης, 

ή σε περίοπτα, γυµνά σηµεία του ορεινού όγκου, όπου µετέφεραν αγκαλιές, αγκαλιές 

τα κλεµµένα πουρνάρια, άναβαν δυνατή φωτιά, ώστε η είδηση να έφτανε ως τα πιο 

µακρινά σηµεία της περιοχής και όλοι µαζί γύρω, γύρω, σε έκσταση και µε κινήσεις 

αυτοσχέδιες και φωνές στεντόρειες έστελναν το µήνυµά τους : «φύγετε σαύρες, 

φίδια, κακές αράχνες, σκορπιοί, γιατί έρχεται ο Προφήτης Ιερεµίας και γλυτωµό δεν 

έχετε από την κλιµία».21 

Με το ξόρκι αυτό πίστευαν πως τα επικίνδυνα ερπετά θα εγκατέλειπαν την 

περιοχή τους και έτσι θα απέφευγαν τους κινδύνους, που στους θερινούς µήνες µε τις 

µεγάλες ζέστες, αφθονούσαν στις υπαίθριες ασχολίες τους. 

 

 
                                                           
19

 Έθιμο που έχει καταγράψει ο κ. Χρήστος Παρασκευάς και συμπίπτει με τις μαρτυρίες των κατοίκων 

του χωριού. 
20

 Α) χαραμής = ο ληστής (ετυμ. < τουρκ. harami), λεξικό εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λάρους 

Μπριτάνικα τόμος 6
ος

  

Β)1
η
  Μαΐου, μνήμη του προφήτη Ιερεμία : ίσως παραφθορά του ονόματος Ιερεμία. 

    

21
 Κλιμιά: ξύλινο γεωργικό εργαλείο, σχήματος καδρονιού, μήκους 2 μέτρα περίπου, αιχμηρό στη μια 

του άκρη. Τα χρησιμοποιούσαν στήνοντάς τα στα πλαϊνά του κάρου, όταν φόρτωναν τα δεμάτια και 

τα μεταφέρανε από το χωράφι για αλωνισμό στο αλώνι. 
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ 

 

 

Θάνατος
22 

 

Η τελετή του θανάτου δεν είχε ιδιαίτερες συνήθειες. Το βράδυ το ξενυχτούσαν 

και οι πιο ηλικιωµένες γυναίκες µοιρολογούσαν το νεκρό εκθειάζοντας τις αρετές 

του.  

Το κωµικό σε αυτές τις τραγικές στιγµές, ήταν ότι µαζί µε τους συγγενείς του 

νεκρού, υπέφεραν και οι γάτες. Πίστευαν ότι εκείνες τις στιγµές, δεν έπρεπε να 

πηδήξει πάνω από το νεκρό γάτα, γιατί θα βρυκολιάκιαζε ο νεκρός. Γι’ αυτό, 

έκλειναν τις γάτες στο χαµπάρι- αποθήκη, επειδή δεν ήταν σίγουροι ότι δεν θα 

έµπαιναν στο σπίτι. Έτσι και οι γάτες χωρίς να το καταλαβαίνουν, θρηνούσαν το 

νεκρό. 

 

Γάµος – έθιµα γάµου
23 

 

Προξενιά 

 

Όταν κάποιος νέος αγαπούσε µια κοπέλα του χωριού, έστελνε σαν προξενητή, 

κάποιο συγγενικό του πρόσωπο περασµένης ηλικίας, για να γνωρίσει την οικογένεια 

της κοπέλας. Αν φαινόταν κάποιο ενδιαφέρον για την πρόταση, έλεγαν στον 

προξενητή, να ξαναέρθει µια άλλη φορά. 

Η οικογένεια της κοπέλας µετά απ’ αυτό είχε κάτι ανάλογο µε οικογενειακό 

συµβούλιο. Έτσι όταν ο προξενητής ερχόταν για δεύτερη φορά, άφηναν να εννοηθεί 

ότι ενδιαφερόντουσαν για τον νέο. Καλούσαν όµως τον προξενητή και για τρίτη 

φορά, για να µη φανεί στον κόσµο, ότι το προξενιό έγινε πολύ πρόχειρα. Στην 

περίπτωση όµως που ο νέος δεν άρεζε την οικογένεια, διέδιδαν στο χωριό το γεγονός 

του προξενιού, µήπως ενδιαφερόταν κάποιος καλύτερος νέος. Λίγες µέρες µετά τη 

                                                           
22

 Κι αυτό ένα έθιμο που καταγράφηκε από τον Παύλο Ράπτη στο βιβλίο «Νεοχωρούδα – ήθη και 

έθιμα του χωριού» . 
23

 Όλα τα έθιμα του γάμου που θα αναφερθούν  έχουν καταγραφεί από τον Παύλο Ράπτη στο βιβλίο 

«Νεοχωρούδα: Ιστορία – ήθη και έθιμα του χωριού». 



27 

 

δεύτερη επίσκεψη του προξενητή, ερχόταν για τρίτη και τελευταία φορά στο σπίτι της 

νέας. Τότε πλέον όλοι ήταν σύµφωνοι, για να δοθεί ο λόγος µεταξύ των νέων. Ο 

προξενητής σαν δείγµα συµφωνίας, έδινε στη κοπέλα ένα χρυσό νόµισµα και η 

κοπέλα του ανταπέδιδε µια υφαντή κεντηµένη πετσέτα αφού φιλούσε το χέρι του. 

Αυτή η διαδικασία της τελετής, λεγόταν «σηµάδι». Την ώρα αυτή επίσης, 

συµφωνούσαν και για τη µέρα των αρραβώνων. 

Οι αρραβώνες γινόντουσαν Σαββατόβραδο ή την παραµονή κάποιας µεγάλης 

γιορτής. ∆εν έλειπαν βέβαια κατά καιρούς και οι εκούσιες απαγωγές. Αν παρά την 

άρνηση των γονιών, ο νέος ενδιαφερόταν για κάποια κοπέλα, έφθανε στο σηµείο να 

την κλέψει και να παντρευτούν κρυφά. 

 

Αρραβώνες 

 

Την ηµέρα των αρραβώνων, στο σπίτι του γαµπρού αλλά και στο σπίτι της 

νύφης, γινόταν µεγάλο γλέντι. Στο σπίτι του γαµπρού, το γλέντι γινόταν µεταξύ των 

συγγενικών και γνωστών προσώπων του γαµπρού. Στο σπίτι της νύφης, εκτός από 

τους φίλους και συγγενείς της οικογένειας, υπήρχαν και τρεις ή πέντε αντιπρόσωποι 

του γαµπρού. Αρχηγός της αντιπροσωπείας αυτής ήταν ο προξενητής και 

ακολουθούσαν δύο ή τέσσερις συγγενείς του γαµπρού. 

Η ακολουθία αυτή, έφερνε το δαχτυλίδι των αρραβώνων, µαζί µε δώρα για τα 

µέλη της οικογένειας. Το γλέντι κρατούσε ως τα ξηµερώµατα, οπότε η 

αντιπροσωπεία γύριζε πίσω στο σπίτι του γαµπρού. 

 

 

 

 

Η γιορτή του γάµου  

 

Είναι σηµαντικό να ειπωθεί ότι πριν τη γιορτή του γάµου υπήρχαν πολλά 

ακόµη έθιµα τα οποία θα αναφερθούν µόνο επιγραµµατικά λόγω µεγάλης έκτασης 

του κεφαλαίου. Αυτά ήταν το «λουλούδι», το «χειροφίληµα πεθερών», η «αυστηρή 

απαγόρευση», ο «χαλβάς», η «λαµπάδα», τα «κεράσια», τα «παπούτσια» και τα 

«Χριστούγεννα». 
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Η γιορτή του γάµου ξεκινούσε µε την «αναγγελία των γάµων». Αφού 

καθοριζόταν η ηµεροµηνία των γάµων, ο πεθερός έπρεπε να κάνει την επίσηµη 

αναγγελία στη νύφη. Την προηγούµενη Κυριακή του γάµου, βράδυ, ο πεθερός µε ένα 

µπουκάλι ούζο και ένα πιάτο µε κουφέτα, στραγάλια και σταφίδες, πήγαινε στο σπίτι 

της νύφης και έλεγε ότι την επόµενη εβδοµάδα, θα άρχιζε η γιορτή του γάµου. Το ίδιο 

βράδυ, ο γαµπρός µε ούζο και κουφέτα, ανάγγελλε στο κουµπάρο την αρχή της 

γιορτής. 

∆ευτέρα:  

Η γιορτή του γάµου, ξεκινούσε το απόγευµα της ∆ευτέρας. Η οικογένεια του 

γαµπρού, προσκαλούσε τους συγγενείς να παραβρεθούν στη τελετή του προζυµιού. 

Το «πιάσιµο» του προζυµιού, γινόταν από µία νέα κοπέλα, συγγενή του γαµπρού, 

πρωτότοκη, ανύπαντρη, οι γονείς της έπρεπε να ζούνε και να µην είναι 

δευτεροπαντρεµένοι και όλα της τα αδέρφια να βρίσκονται στη ζωή. Η κοπέλα αυτή 

καθόταν στη µέση του σαλονιού και κοσκίνιζε το αλεύρι. Πρόσεχε µάλιστα να µην 

ακούγεται το χτύπηµα των χεριών στο κόσκινο, για να είναι το νέο ζευγάρι 

αγαπηµένο, δίχως καυγάδες και ξυλοδαρµούς. Όταν η κοπέλα άρχιζε να ζυµώνει το 

προζύµι στη σκάφη, η µητέρα του γαµπρού, έριχνε κέρµατα και κουφέτα, ενώ 

συγχρόνως έδινε ευχές για να είναι η ζωή του ζευγαριού ευτυχισµένη και πλούσια. Οι 

γύρω κοπέλες τραγουδούσαν τρία καθιστικά τραγούδια του γάµου. 

Το ένα από αυτά έλεγε: 

Σ’ αυτό το σπίτι το µαρµαρένιο, 

το µαρµαρένιο το ψηλό, 

κάθονται µέσα τρεις αδελφούλες, 

τρεις αδελφούλες, τρεις κοπελιές. 

Ποια είν’ εκείνη που κατεβαίνει, 

στ’ άσπρα ντυµένη απ’ το βουνό, 

µην είν’ εκείνη που αγαπούσα  

και λαχταρούσα να την ιδώ! 

 

Το άλλο τραγούδι λεγόταν «Μάνα µου, τι µου έκανες»24 και οι στίχοι του 

τραγουδιού είναι οι παρακάτω: 

     

                                                           
24

 Το τραγούδι αυτό είναι από τις χειρόγραφες καταγραφές του κ. Χρήστου Παρασκευά. 
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    Μάνα µου, τι µου έκανες 

να περπατώ να καίγοµαι 

για µια ψηλή για µια λιγνή 

για µια καλή γειτόνισσα 

τρεις χρόνους δεν κοινώνησα 

και άλλους τρεις δεν κοινωνώ 

γι’ αυτά τα µάτια π’ αγαπώ. 

 

Κάντε µε βρύσες να χαρώ 

να ‘ρθουν κορίτσια για νερό 

να ‘ρθει κι εκείνη π’ αγαπώ 

νερό να µην της δώσετε 

κρασί να την ποτίσετε 

και να την ερωτήσετε 

κόρη µου, ποιόναν αγαπάς 

και ποιον θα πάρεις γι’ άντρα σου; 

Ο Γιώργος έχει τα φλουριά 

κι ο Γιάννης έχει λεβεντιά, 

φωτιά να κάψει τα φλουριά, 

εγώ θα πάρω λεβεντιά. 

 

Το τρίτο τραγούδι το τραγουδούσαν µόλις τελείωνε η διαδικασία του 

προζυµιού, σκεπαζόταν µε το µεσάλι και έµενε στη θέση που ζυµώθηκε. Οι κοπέλες 

έστηναν κυκλικό χορό (χωρίς αρχή και τέλος) γύρω από τη σκάφη µε το προζύµι, στο 

ρυθµό του τραγουδιού. Το τραγούδι ονοµαζόταν «Σ’ αυτό το σπίτι το ψηλό»25 κι 

έλεγε: 

Σ’ αυτό το σπίτι το ψηλό, Ελένη αµάν 

καθο- κάθονταν τρεις κοπέλες (δις) 

Η µια κεντάει τον ουρανό, Ελένη αµάν 

κι η α- κι η άλλη το φεγγάρι (δις) 

Η τρίτη η µικρότερη, Ελένη αµάν 

κεντάει, κεντάει το µαξιλάρι (δις) 

                                                           
25

 Και αυτό το τραγούδι είναι από τις χειρόγραφες καταγραφές του κ. Χρήστου Παρασκευά 
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Να κοιµηθεί ο βασιλιάς, Ελένη αµάν 

να του, να του περάσει η ζάλη (δις) 

Η ζάλη τον επέρασε, Ελένη αµάν 

και βγήκε, και βγήκε για σεργιλάνι (δις).  

 

Από το παραπάνω τραγούδι όπως φαίνεται λείπει η αλληλουχία. Τρεις κοπέλες, 

η κάθε µία µε το εργόχειρό της και το θέµα της. Επαναλαµβάνεται το όνοµα Ελένη 

χωρίς καν να διευκρινίζεται η παρουσία της. Ο βασιλιάς, µάλλον είναι ο λεγάµενος. 

Στο τέλος της ∆ευτέρας, της πρώτης µέρας της γιορτής του γάµου, η κοπέλα 

που είχε ετοιµάσει το προζύµι έστηνε πρώτη τον χορό γύρω από αυτό και 

τραγουδούσαν ένα τραγούδι για τη νύφη: 

Τρέχα τρέχα κοπελιά, 

να διαβούµ’ τη ρεµατιά, 

για να πάµε στο χωριό, 

στο χωριό µ’ το τρις καλό. 

∆υο µεριές ο ήλιος φέγγει 

και µε τέσσερα φεγγάρια. 

∆υο φορές σπαρτά θερίζουν, 

τρεις φορές τρυγούν τ’ αµπέλια. 

Τρέχα τρέχα κοπελιά, 

να διαβούµ’ τη ρεµατιά, 

για να πάµε στο χωριό, 

στο χωριό µ’ το τρις καλό. 

Με το προζύµι ζύµωναν το ψωµί που θα χρειαζόταν για όλη τη διάρκεια του 

γάµου, ως την άλλη Τετάρτη. 

 

Τρίτη- Τετάρτη: 

Τις ηµέρες αυτές, τα συγγενικά πρόσωπα της νύφης και του γαµπρού, 

ασχολούνταν µε τις προετοιµασίες του γάµου, τραγουδώντας γαµήλια τραγούδια. 

 

Πέµπτη:  

Αυτή τη µέρα, δύο νέες ζύµωναν το ψωµί, ενώ άλλες κοπέλες ετοίµαζαν το 

φούρνο. Εδώ γίνονταν και διάφορα πειράγµατα. Έλεγαν λοιπόν στις κοπέλες µε τα 
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κόκκινα µάγουλα από τη φωτιά: «που είν’ ο νέος να σε κλέψει» και άλλα παρόµοια. 

Επίσης την ηµέρα αυτή ετοιµάζονταν και τα σουσαµοκούλουρα. 

 

Παρασκευή: 

Το πρωί της Παρασκευής οι γυναίκες αράδιαζαν τα προικιά σ’ όλα τα δωµάτια 

του σπιτιού της νύφης. Επίσης γέµιζαν το υφαντό στρώµα µε βαµβάκι οι 

πλουσιότερες και µε σανό οι φτωχότερες. Μετά το µεσηµέρι, περνούσαν από το σπίτι 

της νύφης όλες οι γυναίκες του χωριού και θαύµαζαν τα προικιά της νύφης που είχε 

ετοιµάσει στην ελεύθερη ζωή της. Στο έτοιµο πλέον υφαντό στρώµα, είχαν το έθιµο 

να κυλούν πρώτα ένα µικρό αγόρι κι έπειτα ένα µικρό κορίτσι. Αυτό έδειχνε την 

επιθυµία, το πρώτο παιδί που θα γεννιόταν να ήταν αγόρι και το δεύτερο κορίτσι. 

Τέλος έριχναν στα προικιά νοµίσµατα και κουφέτα, λέγοντας γαµήλιες ευχές. Αφού 

περνούσαν όλες οι γυναίκες του χωριού, µάζευαν τα µικρότερα ρούχα από τα προικιά 

και τα τοποθετούσαν στο «σεντούκι» ή «µπαούλο». Και εκεί πάλι έριχναν νοµίσµατα 

και κουφέτα. 

Στο σπίτι του γαµπρού, το βράδυ της ίδιας ηµέρας, ήταν συγκεντρωµένοι οι 

κοντινότεροι συγγενείς. Εκεί στόλιζαν το χορευτικό φλάµπουρο ή σηµαία. Στη 

κορυφή έβαζαν ένα κατακόκκινο µήλο και γύρω-γύρω σχηµάτιζαν ένα µεγάλο 

µπουκέτο από λουλούδια. Το «χοροφλάµπουρο» ήταν σηµαία από κόκκινο πανί και 

στη µέση είχε άσπρο σταυρό. Το µήλο συµβόλιζε την οµορφιά, τα λουλούδια τη 

χαρά, το κόκκινο πανί κόρη αγνή και ο σταυρός, ήταν το σύµβολο της 

Χριστιανοσύνης. 

Αργότερα µετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, το κόκκινο πανί του 

«χοροφλάµπουρου» για να µη θυµίζει Τουρκική σηµαία, αντικαταστάθηκε από την 

Ελληνική σηµαία. 

Αφού στόλιζαν το «χοροφλάµπουρο» έβγαιναν έξω και µε µακρόσυρτη φωνή 

φώναζαν τρεις φορές «όϊϊϊ…..χο-χο» για ν’ ακουστεί σ’ όλο το χωριό. µετά άρχιζε ο 

χορός. Το πρώτο τραγούδι που ακουγόταν έλεγε: 

Το βράδυ κοπέλα µου 

θα ‘ρθω να σε κλέψω 

ναι να σε κλέψω. 

∆εν µπορείς παλικάρι µ’ 

δεν µπορείς να µε κλέψεις 

γιατί µε ζώνουν τ’ αδέρφια µου 



32 

 

τ’ αδέρφια µ’ σαν τα λιοντάρια. 

Τ’ αδέρφια σου θα τα µεθύσω, 

µε παλιό κρασί 

κι εγώ θα ‘ρθω να σε κλέψω, 

ναι ναι θα σε κλέψω. 

∆εν µπορείς να µε κλέψεις, 

γιατ’ έχω µάνα και πατέρα 

που ύπνος δεν τους πιάνει. 

Στη µάνα σου θα φέρω µπόλικο 

µπόλικο µαλλί, 

να κλώθει και να πλέκει 

και να ξεχαστεί. 

Θα φέρω στον πατέρα σου 

τσιγάρα για να στρίβει, 

καπνό ένα σακούλι, 

καπνό να ζαλιστεί. 

Ο πρώτος χορευτής κρατούσε και το «χοροφλάµπουρο». Έτσι συνεχιζόταν το 

γλέντι µε φαγοπότι και χορό ως τα ξηµερώµατα. Στη διάρκεια του γλεντιού, το 

χοροφλάµπουρο δεν ξανάµπαινε στο σπίτι αλλά το στήριζαν σε σωρό από πουρνάρια. 

Στο διάστηµα που έµενε µόνο το χοροφλάµπουρο, τα µικρά παιδιά 

καιροφυλακτούσαν να κλέψουν το µήλο που το αντικαθιστούσαν και πάλι. 

Στις πρώτες πρωινές ώρες, έβγαιναν και πάλι έξω όπου ξαναφώναζαν τρεις 

φορές το καθιερωµένο «όϊϊϊ….χο-χο». Αφού τέλος θα χόρευαν άλλους τρεις χορούς 

και πάλι µε το χοροφλάµπουρο τελείωνε το γλέντι της Παρασκευής. 

 

Σάββατο: 

 Το πρωί του Σαββάτου ετοιµάζονταν τα σφαχτάρια στο σπίτι του γαµπρού που 

ήταν πρόβατα, κατσίκια ή µοσχάρια, ώστε το κρέας να επαρκούσε σ’ όλη τη διάρκεια 

του γάµου. Το απόγευµα έφθαναν τα όργανα, νταούλια και ζουρνάδες. Τα πρώτα 

τραγούδια που παίζονταν ήταν καθιστικοί σκοποί. Κάτω από τους ήχους των 

οργάνων, στόλιζαν το «κροντήρι»26 οι νέες του χωριού. Το «κροντήρι» συµβόλιζε το 

γαµπρό, οι παραστάσεις του την οµορφιά, τα λουλούδια τη χαρά και το κρασί το 

                                                           
26

 Κροντήρι: ήταν πήλινο σταμνί για κρασί, με χρωματιστές παραστάσεις και είχε δύο στόμια και ένα 

χερούλι. 
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θάρρος. Μετά το στόλισµα µε λουλούδια, δεν φαίνονταν παρά µόνο τα δύο στόµια 

και το χερούλι. Το σκεύος αυτό ήταν το επισηµότερο και απαραίτητο για την 

ιεροτελεστία του γάµου. 

Στη συνέχεια δύο νέοι πήγαιναν στους κοντινούς συγγενείς του γαµπρού, για το 

επίσηµο προσκλητήριο. Ο ένας κρατούσε το «κροντήρι» µε κρασί κι ένα ποτήρι κι ο 

άλλος είχε ένα πιάτο µε κουφέτα, στραγάλια και σταφίδες και ένα µήλο. Στο κάθε 

σπίτι που θα πήγαιναν, κερνούσαν κρασί από το «κροντήρι», έδιναν κουφέτα και 

έλεγαν: «Έχετε πολλούς χαιρετισµούς από τον πατέρα και τη µητέρα του γαµπρού 

και θα χαρούν αν έρθετε στο γάµο». Οι ίδιες ετοιµασίες γίνονταν και στο σπίτι της 

νύφης που κι εκεί στόλιζαν το «κροντήρι», όχι όµως και «χοροφλάµπουρο». 

Στο ίδιο διάστηµα, οι συγγενείς, κοπέλες του γαµπρού µε τραγούδια πήγαιναν 

να προσκαλέσουν τα «µπρατίµια» προσφέροντας τους κουλούρες. Κατόπιν η ποµπή 

του γαµπρού µε τα όργανα, πήγαιναν στο σπίτι του κουµπάρου όπου έπαιζαν ένα 

καθιστικό τραγούδι. Στο τέλος, ο νταουλτζής χτυπούσε επιδεικτικά το νταούλι και το 

απόθετε µπροστά στο κουµπάρο. Ο κουµπάρος και οι υποκούµπαροι, συγγενείς του, 

έβαζαν επάνω χρήµατα. Στη συνέχεια χόρευε ο κουµπάρος, οι υποκούµπαροι και οι 

στενότεροι συγγενείς του. Η ποµπή αφού καθόταν λίγο στο καλοστρωµένο τραπέζι, 

επέστρεφε και πάλι στο σπίτι του γαµπρού.  

Έτσι έφτανε η µεγάλη στιγµή να πάνε στο σπίτι της νύφης. Οι κοπέλες 

κρατούσαν το νυφικό, το πέπλο και ένα καθρέφτη. Όπως πάντα µπροστά πήγαινε το 

«κροντήρι» και το «χοροφλάµπουρο», µε τη συνοδεία και πάλι των οργάνων. Στη 

πορεία λεγόταν και το εξής τραγούδι:  

 

Κοπέλα ρούσα και ξανθιά 

Κοπέλα ρούσα και ξανθιά, 

τράβα τη σκάφη µακριά, 

τράβα τη σκάφη µακριά, 

για να ποτίσω τ’ άλογο. 

 

Πάντα τελείωναν το τραγούδι, µε το χαρακτηριστικό µακρόσυρτο: «οϊϊϊ…χο-

χο». Το τραγούδι αυτό αν και πολλές φορές απευθυνόταν σε µελαχρινή νύφη, πάντα 

έλεγαν τις λέξεις «ρούσα και ξανθιά».  

Όταν κόντευαν στο σπίτι, συνέχιζαν το τραγούδι µε τους εξής στίχους: 

Έβγα, έβγα ρούσα και ξανθιά 
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ν’ απαντήσεις, ν’ απαντήσεις τα πεθερικά, 

πεθερό και πεθερά, κουνιάδους, συννυφάδες 

κουνιάδους, συννυφάδες, γαµπρούς µε τις κουνιάδες, υ, υ, υ, υ. 

 

Κυράνω κόρη Κυράννω 

Τράβα, Κυράννω το πανί, 

Τράβα Κυράννω το πανί 

Για να περάσει το παιδί-δις 

Για να σου δώσει το φιλί. 

 

Έβγα, έβγα ρούσα και ξανθιά 

Ν’ απαντήσεις, ν’ απαντήσεις τα πεθερικά 

Πεθερό και πεθερά, κουνιάδους, συννυφάδες, 

Κουνιάδους, συννυφάδες, γαµπρούς µε τις κουνιάδες, υ, υ, υ, υ. 

Φτάνοντας στο σπίτι της νύφης, οι συγγενείς του γαµπρού, καθόντουσαν στο 

έτοιµο στρωµένο τραπέζι ενώ οι κοπέλες µε τραγούδια έδιναν τα νυφικά στη νύφη. Σ’ 

αυτό το έθιµο του νυφικού, ο γαµπρός δεν παρευρισκόταν γιατί υπήρχε η 

απαγόρευση: «Από την προηγούµενη Κυριακή του γάµου, δεν θα ιδωθούν ο γαµπρός 

µε τη νύφη».  

Αφού τελείωνε η παράδοση του νυφικών, τα όργανα όπως και στο κουµπάρο, 

έπαιζαν ένα καθιστικό σκοπό και µάζευαν πάλι χρήµατα. Στη συνέχεια η νύφη χόρευε 

τρεις αντικριστούς χορούς που ο ένας κατέληγε µε τους χαρακτηριστικούς κωµικούς 

στίχους: 

Βατραχιά στη ρεµατιά, 

τραγουδά σαν κοπελιά 

και ποντίκι στο χαµπάρι, 

χοροπηδά σαν παλικάρι. 

Έπειτα οι άλλοι συγγενείς, χόρευαν µερικούς χορούς κι έτσι η ποµπή επέστρεφε 

και πάλι στο σπίτι του γαµπρού. Είχε φτάσει πια η ώρα για το «ξύρισµα» του 

γαµπρού που άφηνε την ελεύθερη ζωή και έµπαινε στη ζωή των παντρεµένων. Ο 

πατέρας του γαµπρού αφού ράντιζε µε βασιλικό το πρόσωπο του γαµπρού, κυλούσε 

το ξυράφι συµβολικά τρεις φορές στο πρόσωπό του. Όλα αυτά, γινόντουσαν µε τη 

συνοδεία των οργάνων. 
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Στο σπίτι της νύφης, έλουζαν τη νύφη µε την ίδια συµβολική σηµασία. Σ’ αυτά 

τα δύο έθιµα, τα µάτια των παρευρισκόµενων δάκρυζαν από συγκίνηση, για την 

αλλαγή της ζωής των δύο νέων. Αν η νύφη ή ο γαµπρός είχαν ανύπαντρα αδέρφια, 

γεννηµένα στην ίδια περίοδο του φεγγαριού µε αυτούς, µετά το ξύρισµα ή το λούσιµο 

και ως τη στέψη, απαγορευόταν σε αυτά να ιδωθούν µε το γαµπρό ή τη νύφη. Έτσι 

συµβολικά κλείδωναν στις ζώνες τους από µία κλειδαριά και τα κλειδιά τα 

κρατούσαν αντίθετα ο γαµπρός ή η νύφη των αδελφών και αντίστροφα. 

Από την ώρα του ξυρίσµατος ως τη στέψη, ο γαµπρός δεν έµενε ποτέ µόνος. 

Συνοδευόταν πάντα από τα «µπρατίµια» του γιατί όπως έλεγε η παράδοση, στο 

σηµείο αυτό χτυπούσαν οι δαίµονες. Υπήρχε µάλιστα και η εξής δοξασία: «Κάποιος 

γαµπρός, µετά το ξύρισµα του προσώπου, έµεινε µόνος στο δωµάτιό του. Το πρωί 

λοιπόν τον βρήκαν πνιγµένο από τους κακούς δαίµονες». Μετά το ξύρισµα πήγαιναν 

για δεύτερη φορά στο σπίτι του κουµπάρου. Ήταν η επίσηµη ειδοποίηση ότι σε λίγες 

ώρες θα πήγαιναν να τον πάρουν. Η ειδοποίηση αυτή γινόταν µε προσφορά 

κουλούρας.  

Στη συνέχεια ο πατέρας του γαµπρού, µε δύο ή τέσσερα άλλα άτοµα που 

µεταξύ τους βρισκόταν και ο προξενητής πήγαιναν να δειπνήσουν στο σπίτι της 

νύφης, µαζί µε τα συµπεθέρια. Μαζί τους είχαν µία κουλούρα και ένα ψητό. Ο 

γαµπρός µε τα «µπρατίµια» του, ακολουθούσε, δεν έµπαινε όµως στο σπίτι, γιατί δεν 

έπρεπε να δει τη νύφη. Οι συγγενείς της νύφης περιποιούνταν το γαµπρό, µε διάφορα 

πειράγµατα όµως. Έτσι αντί ούζο και µεζέδες, πρόσφεραν νερό και βελανίδια. Τέλος 

όµως, τους σέρβιραν τους πραγµατικούς µεζέδες και ποτό. 

Μετά από την επίσκεψη αυτή, ο γαµπρός, τα «µπρατίµια» και οι συγγενείς του 

µε τα όργανα, γύριζαν στο σπίτι του. Ο πεθερός θα έµενε στο σπίτι της νύφης. Η 

ποµπή του γαµπρού µε τα όργανα, πήγαιναν να πάρουν τον κουµπάρο που στο 

µεταξύ είχε συγκεντρώσει τους κοντινούς συγγενείς για υποκουµπάρους. Ο γαµπρός 

φιλούσε το χέρι του κουµπάρου και της κουµπάρας. Έτσι όλοι µαζί επέστρεφαν και 

πάλι στο σπίτι του γαµπρού, µε ένα ψητό του κουµπάρου. 

Εδώ ξεκινούσε το φαγοπότι και ο χορός. Από τη στιγµή αυτή ο κουµπάρος 

διοικούσε  το κάθε τι στο σπίτι του γαµπρού. Όποιος ήθελε να τραγουδήσει, να 

χορέψει ή να κάνει οτιδήποτε άλλο, έπρεπε να πάρει την άδεια του κουµπάρου. Την 

ίδια ώρα, στο σπίτι της νύφης, µετά τα κεράσµατα, ο πατέρας του γαµπρού έπαιρνε 

τη βέρα της νύφης και την κουνούσε στις παλάµες του, µαζί µε τη βέρα του γαµπρού. 



36 

 

Αυτό γινόταν και στα χέρια του συµπεθέρου και των άλλων συγγενών, λέγοντας 

πολλές γαµήλιες ευχές. 

Το φαγοπότι συνεχιζόταν µε παινέµατα κυρίως για το κρασί και το ψητό του 

γαµπρού. Στο σηµείο αυτό οι συγγενείς της νύφης, προέτρεπαν τον πατέρα του 

γαµπρού να πει κάποιο τραγούδι. Αυτός έκανε ότι δεν ήξερε και αρνιόταν. Τον 

απειλούσαν όµως ότι αν δεν έλεγε τραγούδι θα τον κρεµούσαν µε µια τριχιά που 

είχαν κιόλας σχηµατίσει θηλιά. Έτσι τελικά δεχόταν και έλεγε µερικούς στίχους. 

Σε προχωρηµένη πλέον ώρα, ο πατέρας του γαµπρού µε την ακολουθία του, 

αποφάσιζαν να φύγουν. Η νύφη φιλούσε το χέρι του πεθερού και της ακολουθίας του, 

δωρίζοντας τους πετσέτες. Τα δώρα τα έβαζαν πάντα στον αριστερό ώµο. Η 

ακολουθία έφευγε συνοδευόµενη από συγγενείς της νύφης. 

Ο προξενητής στεκόταν µπροστά στο κουµπάρο, κουνώντας επιδεικτικά τη 

πετσέτα, δώρο της νύφης και έπαιρνε συγχαρητήρια για το γάµο που πέτυχε. Το 

γλέντι συνεχιζόταν µε φαγοπότι. Τελευταία, µοίραζαν το φαγητό του κουµπάρου και 

ακούγονταν πολλά παινέµατα για τη νοστιµιά του. Όταν φαινόταν πια ότι ο κόσµος 

είχε κουραστεί από το γλέντι σέρβιραν και το τελευταίο φαγητό: γλυκό πιλάφι. 

Ο κουµπάρος που είχε το γενικό πρόσταγµα σε όλα, έδινε το σύνθηµα για τη 

λήξη του γλεντιού. Τα όργανα συνόδευαν το κουµπάρο για το σπίτι του ως τη µέση 

του δρόµου. Εδώ τελείωνε η κουραστική αλλά ευχάριστη µέρα του Σαββάτου. 

 

Κυριακή: 

Μετά την Κυριακάτικη λειτουργία, συγκεντρώνονταν οι καλεσµένοι, στα σπίτια 

του γαµπρού και της νύφης. Στο σπίτι της νύφης ως τη στιγµή που θα έφτανε ο 

γαµπρός, συνεχιζόταν το γλέντι απλά µε φαγοπότι, τραγούδι και χορό. Την ώρα αυτή 

επίσης, έντυναν και στόλιζαν την νύφη και το γαµπρό. 

Ο πατέρας της νύφης και ο πατέρας του γαµπρού, ζύγιζαν µε το καντάρι, τρεις 

φορές τα ρούχα των νέων που προηγουµένως είχαν θυµιατίσει, χωρίς να βλέπουν το 

βάρος τους. Στα ρούχα της νύφης έβαζαν ένα ψαλίδι για να κόβει τα εµπόδια και τα 

κακά πνεύµατα που θα συναντούσε στο δρόµο της. Επίσης έβαζαν κι ένα κλειδί, µε 

το οποίο είχαν κλειδώσει την ευτυχία στη καρδιά της. Χαρακτηριστικό στο νυφικό 

φόρεµα, ήταν η ασηµένια τρέσα που κρεµόταν από το στεφάνι του πέπλου ως κάτω 

στα πόδια. 

Στο µεταξύ ώσπου θα συγκεντρωνόντουσαν οι καλεσµένοι του γαµπρού, ο 

χορός συνεχιζόταν και ο πρώτος χορευτής κρατούσε πάντα στο χέρι του, το 
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«χοροφλάµπουρο». Προτού το µεσηµέρι η ποµπή του γαµπρού ξεκινούσε για να 

πάρει το κουµπάρο από το σπίτι του. Τα όργανα έπαιζαν παρακαλετούς σκοπούς έξω 

από το σπίτι, για να βγει ο κουµπάρος. Μετά από µία εκούσια αργοπορία, φαινόταν ο 

κουµπάρος και ο γαµπρός του φιλούσε το χέρι. Σε όλο το δρόµο της επιστροφής για 

το σπίτι του γαµπρού, οι νέοι και οι νέες χόρευαν µπροστά από το κουµπάρο. Στο 

σπίτι τους περίµεναν έτοιµα τα τραπέζια και κάθονταν να φάνε. 

Μετά το φαγητό, η ποµπή ξεκινούσε για το σπίτι της νύφης. Ο κουµπάρος 

καβάλα σ’ ένα άλογο, πήγαινε µπροστά κρατώντας και το «χοροφλάµπουρο» που το 

αναλάµβανε από αυτή τη στιγµή. Ο γαµπρός και τα µπρατίµια, ακολουθούσαν και 

αυτοί σε άλογα. Το υπόλοιπο πλήθος, ακολουθούσε µε τα πόδια. Οι νέοι κρατούσαν 

στα χέρια τους από ένα µπουκάλι κρασί που είχε σαν πώµα ένα κεφάλι πράσο. Αν η 

νύφη ήταν από άλλο χωριό, οι νέοι καβάλα σε άλογα που στη σέλα τους είχαν ένα 

κεντηµένο κιλίµι, έτρεχαν επιδεικτικά ως το χωριό της νύφης. 

Οι άνδρες στο πέτο είχαν από ένα λουλούδι, ενώ οι γυναίκες στο αυτί. Τα 

λουλούδια αυτά ήταν επιχρυσωµένα µε «βαράκι» που ξεκολλούσε σαν λεπτό φύλλο 

χρυσού. Όταν κόντευαν να φτάσουν στο σπίτι της νύφης, έρχονταν να τους 

προϋπαντήσουν τρία παλικάρια που κρατούσαν το «κροντήρι» της νύφης και ένα 

πιάτο µε κουφέτα. Επίσης τρεις κοπέλες έφερναν λουλούδια για το κουµπάρο, το 

γαµπρό και τα µπρατίµια.  

Ο γαµπρός φεύγοντας από το σπίτι του, είχε στις τσέπες του τρία µήλα. Το ένα 

το έριχνε πίσω του, καθώς ξεκινούσε από το σπίτι του, ενώ οι συγγενείς του 

προσπαθούσαν να τον κάνουν να γυρίσει και να δει το σπίτι του. Έτσι πίστευαν, ότι 

τα παιδιά που θα γεννιόντουσαν θα του έµοιαζαν. Το δεύτερο µήλο, ο γαµπρός το 

πετούσε στη νύφη που περίµενε στο µπαλκόνι ή στη πόρτα του σπιτιού της. Τότε, η 

νύφη έριχνε σταυρωτά τρεις φορές σιτάρι ή ρύζι µέσα από ένα κόσκινο και 

ξαναέµπαινε στο σπίτι.  

Στην αυλή της νύφης, υπήρχε στρωµένο τραπέζι όπου καθόταν ο κουµπάρος 

και οι υποκούµπαροι. Ο γαµπρός µε τα µπρατίµια στέκονταν όρθιοι δίπλα στο 

τραπέζι. Η νύφη έβγαινε έξω, συνοδευόµενη από δύο παντρεµένες γυναίκες που 

κρατούσαν ένα πιάτο µε κρασί και ένα µήλο. Η νύφη έκανε τρεις µετάνοιες στο 

τραπέζι του κουµπάρου και κατόπιν τρεις µετάνοιες στον ίδιο το κουµπάρο. Φιλούσε 

το χέρι του και αυτός της καρφίτσωνε ένα χρυσό νόµισµα στο στήθος. Το 

χειροφίληµα γινόταν και σε όλους τους υποκουµπάρους. Στο µήλο που ήταν επάνω 

στο τραπέζι, κάρφωνε νοµίσµατα η ποµπή του γαµπρού. Αφού έφευγε η νύφη από το 
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τραπέζι του κουµπάρου, µοίραζε δώρα στους καλεσµένους της που χόρευαν και 

έπαιρνε φιλοδωρήµατα. 

Στο µεταξύ µέσα στο σπίτι, «φίλευαν» το γαµπρό και τα µπρατίµια. Ο γαµπρός 

έσπαζε από τη φέτα του ψωµιού µια µεγάλη µπουκιά, δάγκωνε λίγο και την υπόλοιπη 

την άφηνε στο τραπέζι. Το ίδιο έκανε και µε ένα κοµµάτι κρέας. Η νύφη αργότερα 

ήταν υποχρεωµένη να φάει τη µπουκιά και το κρέας του γαµπρού. Μέσα στο σπίτι, 

κοπέλες τραγουδούσαν στο γαµπρό και στα µπρατίµια, τραγούδια που λεγόταν 

«Λάζαροι». Την ώρα αυτή γινόταν και το «δέσιµο» του γαµπρού. Έδεναν δηλαδή οι 

κοπέλες στο λαιµό του γαµπρού ένα κασκόλ ή µία γραβάτα. Μετά τους «Λαζάρους», 

ο γαµπρός και τα µπρατίµια, έδιναν φιλοδώρηµα σε κάθε µία κοπέλα. 

Μετά από αυτό, ο γαµπρός πήγαινε στην αυλή και καθόταν µε το κουµπάρο, 

ενώ η νύφη έτρωγε το ψωµί και το κρέας του γαµπρού. Στο σηµείο αυτό, ο χορός 

σταµατούσε, τα όργανα έπαιζαν καθιστικούς σκοπούς και οι συγγενείς της νύφης 

φόρτωναν τα προικιά. Ως ένα διάστηµα, τα προικιά φορτώνονταν σε άλογο, ενώ 

αργότερα σε άµαξα. Και στις δύο εποχές, τα άλογα ήταν στολισµένα µε άσπρα 

µανδήλια. Στην άµαξα πρώτα τοποθετούσαν το σεντούκι και τα λεπτά προικιά της 

νύφης. Επάνω άφηναν το στρώµα, τις κουβέρτες και τα χαλιά αφού πρώτα τα 

έδειχναν στον κόσµο. Έτσι η άµαξα µε ακολουθία από συγγενείς της νύφης, πήγαινε 

στο σπίτι του γαµπρού. 

Ο πεθερός έβγαινε να τους καλοδεχτεί και γινόταν το παζάρεµα των προικιών, 

µεταξύ πεθερού και ακολουθίας. Ο πεθερός έδινε κάποιο φιλοδώρηµα στην 

ακολουθία και ξεφόρτωναν την άµαξα. Στο διάστηµα της µεταφοράς των προικιών, 

τα όργανα έµεναν στο σπίτι της νύφης. Έπαιζαν τραγούδια που χόρευαν ο γαµπρός µε 

το κουµπάρο και µαζί τους και οι υποκούµπαροι. Την ώρα αυτή ακούγονταν και 

κάποια κουτσοµπολιά για το γαµπρό ή το κουµπάρο που τύχαινε να µη ξέρει να 

χορεύει. 

Στη συνέχεια τα όργανα έπαιζαν ένα παρακαλετό σκοπό, για να βγει η νύφη και 

να φύγουν για τη στέψη. Σε λίγο έβγαινε η νύφη, αποχαιρετούσε το σπίτι µε τρεις 

µετάνοιες και έκανε επίσης µετάνοιες στο πατέρα και στη µητέρα της. Η στιγµή αυτή 

ήταν τόσο συγκινητική που τα µάτια όλων των παρευρισκοµένων δάκρυζαν. Η νύφη 

και πάλι µε ένα κόσκινο, έριχνε σταυρωτά ρύζι ή σιτάρι. Τέλος έκανε το σταυρό της 

αργά-αργά και ο πατέρας της, την ανέβαζε στο άσπρο άλογο που περίµενε. 

Στο διάστηµα αυτό, ο κουµπάρος έπρεπε να βρει το «χοροφλάµπουρο» που 

είχαν κρύψει τα παιδιά. Έταζε λοιπόν φιλοδωρήµατα σε όποιον του το έβρισκε. 
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Πολλές φορές κάποιος µικρός ανέβαινε µε το «χοροφλάµπουρο» στη στέγη του 

σπιτιού και ζητούσε φιλοδώρηµα. Την περίπτωση αυτή, εκµεταλλευόταν πολλές 

φορές και κάποιος πονηρός κτίστης. Φώναζε λοιπόν στο παιδί, ότι δήθεν πήγαιναν να 

το πιάσουν κι έτσι εξασφάλιζε δουλειά, από τα κεραµίδια της στέγης. 

Όταν πια η ποµπή ήταν έτοιµη, ξεκινούσε για το σπίτι του γαµπρού. Η µητέρα 

της νύφης, έριχνε κρασί µαύρο µπροστά στη νύφη και κουφέτα, ο δε γαµπρός 

πετούσε πίσω του το τρίτο µήλο που είχε. Μπροστά πήγαινε ο κουµπάρος, στη 

συνέχεια ο γαµπρός και τέλος η νύφη µε δύο αδέλφια ή ξαδέλφια της, δεξιά κι 

αριστερά. Η ποµπή πήγαινε στο σπίτι του γαµπρού, την εποχή που ο κουµπάρος, η 

νύφη και ο γαµπρός, ήταν επάνω σε άλογα. Αργότερα όταν καταργήθηκαν τα άλογα 

γύρω στα 1900 περίπου, η ποµπή πήγαινε κατ’ ευθείαν στην εκκλησία. Στη διαδροµή 

για το σπίτι του γαµπρού, η νύφη χαιρετούσε µε µετάνοιες πάνω από το άλογο, τον 

κόσµο που την καµάρωνε.  

Στο πρώτο σταυροδρόµι που συναντούσαν σταµατούσε η ποµπή. Η νύφη έκανε 

το σταυρό της και έδενε σταυρωτά στο στήθος της µία άσπρη κορδέλα. Αυτό 

σήµαινε, ότι έχοντας την χριστιανική πίστη δε φοβόταν τα κακά πνεύµατα. 

Φτάνοντας στο σπίτι του γαµπρού ο πατέρας του, καλωσόριζε τη νύφη και τη 

κατέβαζε σε µια ψάθα που είχε στρώσει. Κατόπιν κατέβαιναν ο γαµπρός και ο 

κουµπάρος από τα άλογα και ξεκινούσαν για την εκκλησία. Η στέψη γινόταν µε τη 

συνηθισµένη και καθιερωµένη θρησκευτική τελετή. Μετά τη στέψη, ο κόσµος 

χαιρετούσε τους νεόνυµφους. Τελευταίος χαιρετούσε ο κουµπάρος. 

Υπήρχε και η εξής συνήθεια σε αυτό το σηµείο: τρία ή τέσσερα παλικάρια, 

σήκωναν στα χέρια το κουµπάρο και τότε ακούγονταν οι φωνές του κόσµου «τάξε 

κουµπάρε». Έτσι ο κουµπάρος έταζε το τραπέζι της Τρίτης στους νεόνυµφους και 

στους πιο κοντινούς συγγενείς. Αν και έταζε όµως, δεν απέφευγε και µερικές τσιµπιές 

από τον γύρω κόσµο. 

Πριν ξεκινήσουν από την εκκλησία, ο κουµπάρος κρατούσε µε το ένα χέρι το 

γαµπρό και στο άλλο χέρι είχε το «χοροφλάµπουρο». Η κουµπάρα κρατούσε τη νύφη. 

Μπροστά χόρευαν οι νέοι, µε µπουκάλια γεµάτα κρασί και τα «κροντήρια». Προτού 

να φτάσει η ποµπή στο σπίτι του γαµπρού, πήγαιναν να προϋπαντήσουν τους 

νεόνυµφους, η µητέρα του γαµπρού µε όλες τις στενές συγγενείς του. Όλες είχαν 

λουλούδι στο αυτί και ανθοδέσµη στα χέρια. Χόρευαν µπροστά στους νεόνυµφους 

και µια-µια µετά τη πεθερά, χαιρετούσαν και έδιναν τα λουλούδια στη νύφη. Η 
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πεθερά έδινε στη νύφη και ένα µαντήλι µε ξηρούς καρπούς και κουφέτα που σήµαινε 

καρποφορία και στεκόταν δίπλα στη κουµπάρα. 

Οι νεότερες κοπέλες χόρευαν µπροστά. Η πρώτη του χορού, χαιρετούσε 

κουνώντας το µαντήλι µπροστά στους νεόνυµφους. Έτσι η ποµπή έφτανε στην αυλή 

του σπιτιού του γαµπρού. Στη µέση της αυλής υπήρχε σωρός από πουρναριές. 

Άναβαν λοιπόν το σωρό και ο κουµπάρος κρατώντας τη νύφη και το γαµπρό, έκαναν 

τρεις αργούς κύκλους γύρω από τη φωτιά. Τα όργανα συγχρόνως έπαιζαν το τραγούδι 

που είχε τους εξής στίχους: 

Αφήνω γεια στη γειτονιά 

Κι όλα τα παλικάρια, µάνα µου γλυκιά, 

Κι όλα τα παλικάρια, µάνα µ’ έχε γεια. 

 

Αφήνω γεια στις όµορφες 

Και γεια στις µαυροµάτες, µάνα µου γλυκιά, 

Και γεια στις µαυροµάτες, µάνα µ’ έχε γεια. 

 

Μάνα µου τα λουλούδια µου 

Συχνά να τα ποτίζεις, µάνα µου γλυκιά, 

Συχνά να τα ποτίζεις, µάνα µ’ έχε γεια. 

 

 

Κάθε πρωί µε τη δροσιά 

Το βράδυ µε το δάκρυ, µάνα µου γλυκιά, 

Το βράδυ µε το δάκρυ, µάνα µ’ έχε γεια. 

 

Φεύγω, µανούλα µου, φεύγω, 

∆ώσε µου την  ευχή σου, µάνα µου γλυκιά, 

∆ώσε µου την ευχή σου, µάνα µ’ έχε γεια. 

Ο κουµπάρος εδώ άφηνε το «χοροφλάµπουρο» που αυτή τη στιγµή τελείωνε 

την αποστολή του. Μπροστά στη πόρτα του σπιτιού στέκονταν µικρά παιδιά και η 

νύφη τους µοίραζε ξηρούς καρπούς και κουφέτα. Το δε µαντήλι µε ότι περίσσευε, το 

έδινε στο πιο συγγενικό αγοράκι. Στη συνέχεια έκανε από τρεις µετάνοιες στο σπίτι, 

στον πεθερό και στη πεθερά και µε κόσκινο έριχνε σταυρωτά ρύζι ή σιτάρι. Αφού 

τέλος έκανε τρεις φορές το σταυρό της αργά-αργά, ο πεθερός την έβαζε µέσα στο 
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σπίτι. Ο γαµπρός, που ήταν κρυµµένος πίσω από την πόρτα, χτυπούσε τη νύφη στη 

πλάτη τρεις φορές που σήµαινε ότι έπρεπε να προσαρµοστεί στο νέο περιβάλλον της. 

Η πεθερά κερνούσε τους νεόνυµφους, γλυκό του κουταλιού, για να είναι γλυκιά η νέα 

τους ζωή. 

Από τη στιγµή αυτή, τα µπρατίµια ήταν υποχρεωµένα να περιποιούνται όλους 

τους καλεσµένους. Γίνονταν δε και πειράγµατα στους συγγενείς της νύφης. Αντί για 

µεζέδες σερβίρονταν αγριόχορτα, κολοκύθια και βελανίδια και αντί για ούζο νερό. 

Τέλος έδιναν και τους πραγµατικούς µεζέδες. Μετά το κέρασµα, οι συγγενείς της 

νύφης, πήγαιναν στο σπίτι της νύφης µε τα όργανα, όπου συνέχιζαν το γλέντι. 

Αργότερα τα µπρατίµια έπαιρναν και πάλι τα όργανα στο σπίτι του γαµπρού. Στο 

σηµείο αυτό, τελείωνε το γλέντι στο σπίτι της νύφης. 

Τα µπρατίµια ξαναέφερναν τα µπρατίµια στο σπίτι του γαµπρού. Μαζί του είχε 

ένα δίσκο µε ένα ζευγάρι παπούτσια , κουφέτα και πέντε µήλα ή πορτοκάλια. Τα 

φρούτα ήταν επιχρυσωµένα µε «βαράκι». Στήριζαν ακόµη και τρεις αναµµένες 

λαµπάδες σταυρωτά. Ο δίσκος αυτός λεγόταν «καλέστρα» και ήταν το επίσηµο 

κάλεσµα στους νεόνυµφους, για το τραπέζι της Τρίτης που θα γινόταν στο σπίτι του 

κουµπάρου. Στην πόρτα περίµεναν ο γαµπρός, µε ένα κανάτι κρασί, η νύφη µε τα 

ποτήρια και κερνούσαν τον κουµπάρο και τους υποκουµπάρους. Το γλέντι 

συνεχιζόταν στο σπίτι µε φαγοπότι. Η νύφη δώριζε µετά στο κουµπάρο και στους 

υποκουµπάρους διάφορα δώρα. Στο κουµπάρο έδινε και το κεντηµένο σεντονάκι που 

θα βάφτιζε τα παιδιά των νεόνυµφων. Έτσι ο κουµπάρος δενόταν µ’ αυτή την 

υποχρέωση. Στη συνέχεια χόρευαν ο κουµπάρος, η νύφη και ο γαµπρός. 

Τέλος έµπαιναν στο δωµάτιο των νεόνυµφων χορεύοντας, ο κουµπάρος έβγαζε 

το πέπλο της νύφης και τη γραβάτα του γαµπρού, τους καληνύχτιζε κι έτσι έκλεινε το 

γλέντι της Κυριακής. 
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ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΒΛΑΧΩΝ
27 

Έθιµα του Πάσχα 

 

Κατά τις τρεις πρώτες ηµέρες της Μεγάλης Εβδοµάδας οι γυναίκες έπλεναν τα 

ρούχα και ετοίµαζαν το σπίτι. Τη Μεγάλη Τετάρτη έπιαναν το ζυµάρι (ακəτσέ 

αλάτρλου τρι τούτου άνλου) για όλη τη χρονιά και παράλληλα, το βράδυ ετοίµαζαν 

τη µπογιά για τα αυγά. Την Μεγάλη Πέµπτη τα χαράµατα – πριν σκάσει η αυγή για 

να µη σκάσουν τα αυγά – έβαφαν τα κόκκινα αυγά. Ένα αυγό το έβαφαν, την 

Τετάρτη το βράδυ, πρώτο και µόνο του για το εικόνισµα του σπιτιού και το 

κρατούσαν ως το άλλο Πάσχα. Με αυτό το κόκκινο αυγό σταύρωναν, το πρωί της 

Πέµπτης, το πρόσωπο όλων των µελών της οικογένειας, κυρίως των παιδιών, µε 

ποικίλες ευχές: κόκκινο αβγό, κόκκινο πρόσωπο, ή σαν αβγό κόκκινο και σαν πέτρα 

γερός, ή καλώς ήρθες κόκκινο αβγό, γερό σαν πέτρα µε βρήκες, γερό σαν πέτρα να µε 

αφήσεις.28 

Την ίδια µέρα, πριν φέξει, κρεµούσαν έξω από το παράθυρο, µια βελέντζα 

κόκκινη σαν το αίµα του Χριστού που θυσιάστηκε για τους ανθρώπους, και 

ταυτόχρονα ετοίµαζαν τα επτάζυµα και τα τσουρέκια. 

Τη Μεγάλη Παρασκευή, το απόγευµα πήγαιναν στο νεκροταφείο και άναβαν 

κερί στους δικούς τους για συγχώρεση, ενώ το Μεγάλο Σάββατο το πρωί οι άντρες 

έσφαζαν τα αρνιά, οι κτηνοτροφικές οικογένειες µοίραζαν γάλα στους συγγενείς και 

στους φίλους, και οι γυναίκες ετοίµαζαν τη µαγειρίτσα και τα λιανώµατα. 

Το Πάσχα, οι βλάχοι δεν έβαζαν το αρνί στη σούβλα αλλά στο ταψί µαζί µε τα 

λιανώµατα, κι αυτό γιατί, καθώς έσφαζαν τα αρνιά, άρχιζε το άρµεγµα των προβάτων 

και οι άντρες ήταν απασχοληµένοι. Αρνιά σούβλιζαν στις καλοκαιρινές γιορτές. 

Εννοείται βέβαια ότι οι γυναίκες συµµετείχαν σε όλες τις εκκλησιαστικές ακολουθίες 

και τα εκκλησιαστικά δρώµενα (στόλισµα επιταφίου) των ηµερών. Το βράδυ της 

                                                           
27

 Τα έθιμα αυτά, είναι τα έθιμα που επιτελούνταν στο χωριό. ο βλάχικος γάμος και πολλά άλλα δικά 

τους έθιμα επιτελούνταν όταν επέστρεφαν συνήθως στα Μεγάλα Λιβάδια. Ο κ. Χατζής στη 

συνέντευξή του αναφέρει ότι όλοι οι γάμοι της χρονιάς, γίνονταν στα Μεγάλα Λιβάδια την ημέρα της 

Παναγιάς, τον Δεκαπενταύγουστο και κρατούσαν πολλές μέρες. 
28

 Από την ιστοσελίδα: vlahofonoi.blogspot.com, το άρθρο αναρτήθηκε από τους Βλαχόφωνους 

Έλληνες στις 2 Νοεμβρίου 2010. Αναφέρονται στην εργασία μόνο τα έθιμα τα οποία είχαν σχέση με 

τους Βλάχους της Νεοχωρούδας. 
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Ανάστασης όλη η οικογένεια µετείχε στην ακολουθία της Ανάστασης και 

τσούγκριζαν τα κόκκινα αυγά µε ανάλογες ευχές. 

Κάθε χρόνο επίσης την Κυριακή του Πάσχα, σε πολλά µέρη της Ελλάδας, στην 

Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, σε πολλά άλλα µέρη της ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά 

και σε πολλά νησιά τελούνταν το έθιµο της αιώρας. Το έθιµο διαρκούσε για πολλές 

µέρες, συνήθως µέχρι το τέλος της άνοιξης. Και οι βλάχοι λοιπόν τηρούσαν το έθιµο 

της αιώρας. Σ’ ένα χοντρό κλαδί έδεναν ένα χοντρό σχοινί, κατέβαζαν δύο κάθετες 

άκρες µε διχάλα φαρδιά στην άκρη τους και ανάµεσα στη διχάλα τοποθετούσαν µία 

µακρόστενη σανίδα ντυµένη και τυλιγµένη µε µια κουρελού. Όλα τα κορίτσια έπρεπε 

να ανέβουν στην «αιώρα» για να τα τραγουδήσουν και να τα πλέξουν στεφάνια 

συνήθως οι γιαγιάδες και οι παππούδες του χωριού.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Από προφορικές καταγραφές-συνεντεύξεις με τους  Βλάχους της Νεοχωρούδας. 
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ΤΟΠΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ 

 

Εβδοµάδα του Πάσχα 

Τις παραµονές του Πάσχα, οι νοικοκυρές ετοίµαζαν τα κόκκινα αυγά και τις 

κουλούρες ή τσουρέκια. Την Κυριακή του Πάσχα, πήγαιναν στον κουµπάρο την 

κουλούρα και τα αυγά. Τη δεύτερη µέρα του Πάσχα, µετά τη λειτουργία, στον 

αυλόγυρο της εκκλησίας, βρισκόταν δεµένα αρνιά, τα οποία ήταν δώρα µερικών 

κεχαγιάδων του χωριού. Η εκκλησία έβγαζε στους κατοίκους του χωριού, τα αρνιά σε 

δηµοπρασία για τα έσοδά της. Οι άλλες µέρες, πριν και µετά την Κυριακή του Πάσχα 

γιορτάζονταν µε τον καθιερωµένο τρόπο όλης της Χριστιανοσύνης (επιτάφιος, 

Ανάσταση, το ψήσιµο του αρνιού κλπ). 

 

Ζωοδόχου Πηγής 

Η ηµέρα αυτή ανήκε αποκλειστικά στις κοπέλες του χωριού. Μαζεύονταν κατά 

οµάδες στις γειτονιές και έκαναν κούνιες. ∆ένανε µια τριχιά από δέντρο σε δέντρο 

και κατασκευάζανε την κούνια. Λέγανε δε τραγούδια αναφέροντας το όνοµα του 

αγοριού που ίσως αγαπούσε η κοπέλα που κουνιόταν.30 

Σύµφωνα µε την κ. Χριστίνα την ηµέρα αυτή οι κοπέλες µαζί µε τα αγόρια του 

χωριού µαζεύονταν στην κεντρική πλατεία. Εκεί υπήρχε ένα µεγάλο πλατάνι στο 

οποίο έδεναν µια τριχιά για κούνια κι ένας – ένας ανέβαινε στη κούνια και του 

τραγουδούσαν.  

Τα τραγούδια που έλεγαν ήταν τα εξής: 

Ένα παλληκάρι δεκαοχτώ χρονών -δις 

Πήρε τ’ άρµατά του, πάει στον πόλεµο. 

Πόλεµο δεν βρήκε, πίσω γύρισε 

Και στο γυρισµό του νεροδίψασε. 

Έσκυψε να πιει νερό απ’ το γκιουλ µπαχτσέ 

Κουρσουµιά τον βρήκανε στο δεξί πλευρό. 

Είχε και µια δούλα που τον έκλαιγε, 

                                                           
30

 Σύμφωνα με όσα έχει καταγράψει ο Παύλος Ράπτης στο βιβλίο: «Νεοχωρούδα: Ιστορία-ήθη και 

έθιμα του χωριού». 
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Σώπα, σώπα δούλα µου, µη µου κλαις πικρά. 

Θα σου γράψω ένα γράµµα, µια ψιλή γραφή, 

Να το πας στη µάνα σου και την αδελφή. 

Αν θες να βάλεις µαύρα, αν θες να παντρευτείς, 

Εµένα θα µε θάψουνε στην Αγιά Σοφιά. 

 

Ο ................ Στο καφάσι 

Περνάει η ..................... 

Τον κάνει µε το µάτι 

Τον κάνει γελασιά. 

Τι θέλεις βρε, ......... 

Τι θέλει το κέφι σου, 

Τη θέλω την .......... 

Να γίνει το ταίρι µου -δις 

- Μ’ αυτά τα πεντακόσια 

Και άλλα εξακόσια 

Και άλλα εκατό -δις 

Και ζούρνα τα παιδιά. 

 

Αβγό, κροκό, ασπράδι, κιτρινάδι  

Και µπλουµ µεσ’ στο πηγάδι. 

Ζυγαριά ζυγίζει, ζάχαρη, καφέ και ρύζι, 

Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη 

Και στις τρεις τον πιάνουν και τον κατεβάζουν. 

 

 

Αγίου Γεωργίου 23 Απριλίου 

Ο εορτασµός του Αγίου Γεωργίου κρατούσε τρεις µέρες. Την πρώτη µέρα 

γινόταν η λειτουργία στη τοποθεσία της Μαρκόβρυσης. Ο παπάς, οι ψάλτες και τα 

παιδάκια µε τα εξαπτέρυγα, ξεκινούσαν το πρωί για τη Μαρκόβρυση ενώ οι νέοι 

κρατούσαν τις µεγάλες εικόνες στους ώµους. Πίσω ακολουθούσαν οι κάτοικοι του 

χωριού. Κατά διαστήµατα οι νέοι που κρατούσαν τις εικόνες, φώναζαν «κύριε 

ελέησον».  Στα σταυροδρόµια, σχηµάτιζαν κύκλο µε τις εικόνες και ο παπάς στη 
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µέση έλεγε ευχές. Φτάνοντας στη Μαρκόβρυση, γινόταν η λειτουργία και τελείωνε µε 

τον Αγιασµό. Στην επιστροφή ο καθένας έπρεπε να κάνει για την οικογένεια του ένα 

µπουκέτο ή ένα στεφάνι µε στάχια. Η υπόλοιπη µέρα και η επόµενη, συνεχιζόταν µε 

χορό στην πλατεία του χωριού. 

Αργότερα η λειτουργία αυτής της µέρας, γινόταν στην εκκλησία όµως ο 

αγιασµός στη Μαρκόβρυση, στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, όπως γίνεται και 

σήµερα. 

Η τρίτη µέρα, γιορταζόταν πιο επίσηµα γιατί θύµιζε την ίδρυση του χωριού. Το 

πρωί αυτής της µέρας, οι κοπέλες µαζευόντουσαν στις γειτονιές και κάποιος 

ηλικιωµένος τις ζύγιζε µε το κουτάρι, (είδος ζυγαριάς) λέγοντας συγχρόνως διάφορα 

χωρατά για το βάρος τους. 

Στη συνέχεια οι κάτοικοι µε τραγούδια, ανέβαιναν στην «τούµπα». Οι νέοι και 

οι νέες σχηµάτιζαν δύο κύκλους και χόρευαν τους τρεις αργούς καθιερωµένους 

χορούς. Οι κοπέλες για να µπουν στον κύκλο του χορού, έπρεπε να φορούσαν 

πουκαµίσα ή σάγια, κεντηµένη µε κόκκινη κλωστή. Αργότερα φορούσαν και κόκκινα 

φουστάνια. Κατεβαίνοντας από τη τούµπα, πήγαιναν στην πλατεία, χορεύοντας και 

τραγουδώντας. Το γλέντι τελείωνε αργά το βράδυ. Τα τρία τραγούδια που έλεγαν 

χορεύοντας στην τούµπα ήταν τα παρακάτω. 

Το πρώτο τραγούδι λεγόταν για την ίδρυση του νέου χωριού και έλεγε: 

Αυτή τη µέρα τη λαµπρή, 

του Αϊ Γιώργη τη γιορτή, 

που ο ήλιος λάµπει από ψηλά 

κι η γη φοράει τα καλά, 

αυτή τη µέρα τη τρανή, 

ήρθανε άνθρωποι πολλοί, 

ήρθαν και δυο δίδυµοι αδελφοί, 

µε δίδυµο ζευγάρι. 

Μπροστά τραβάνε τ’ άγια  

και πίσω το ζευγάρι, 

κάνανε κύκλονε τρανό, 

γύρω από το σηµάδι. 

Κι εκεί στο κύκλο βάζουνε, 

τη θεία ευλογία, 

τη θεία ευλογία 
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κι ανθρώπων ευτυχία. 

 

Το δεύτερο τραγούδι συµβόλιζε τον ερχοµό των κατοίκων από τα γύρω χωριά 

και έλεγε: 

Ήρθε ναι από µακριά 

κι είδε από δω ψηλά, 

είδε κάµπονε πλατύ 

και τη θάλασσα µακριά. 

Και τη θάλασσα µακριά,  

µε τη νύφη τη ξανθιά. 

Κι άρεσε της νιας πολύ, 

το Θεό παρακαλεί: 

¨Να βρω νιο από εδώ 

και να κάνω σπιτικό. 

Και να κάνω σπιτικό 

σ’ αυτό τ’ όµορφο χωριό. 

 

Το τρίτο τραγούδι που λεγόταν «τραγούδι του Μαυροδία», συµβόλιζε τα 

βάσανα των κατοίκων από τους Τούρκους: 

Καθόταν ο Μαυροδίας  

διάβαζε τ’ άσπρο χαρτί. 

-Τι σου γράφει Μαυροδία µ’ 

µέσα τ’ άσπρο το χαρτί; 

-Θα ‘ρθουν µάνα µου οι Τούρκοι 

θα ‘ρθουν µάνα µ’ να µε πάρουν. 

-Μη φοβάσαι Μαυροδία µ’ 

έχω ‘γω εννιά κατώγια, 

εκεί µέσα θα σε βάλλω  

και θα κρύψω τα κλειδιά, 

θα τα πλέξω στα ξανθά, 

τα µαλλιά της αδελφής σου. 

Να και φτάνουνε οι Τούρκοι 

και ρωτάν µάνα και κόρη, 

µα καµιά δεν απαντά. 
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Ψάχνουν βρίσκουνε το γιο 

και του δένουνε τα χέρια, 

ψάχνουν βρίσκουν και τη µάνα  

και της βγάζουνε τα µάτια, 

ψάχνουν βρίσκουν και τη κόρη  

και της κόβουνε τα χέρια. 

Πρώτη έσερνε το χορό η τελευταία νεόνυµφη της χρονιάς. 

 

 

Αγίας Παρασκευής 26 Ιουλίου 

Η γιορτή της Αγίας Παρασκευής γινόταν µε µεγαλοπρέπεια καθώς την ηµέρα 

αυτή γιόρταζε το χωριό, αντί της ηµέρας του Αγίου Νικολάου, που πέφτει το 

χειµώνα. Πλήθος πιστών συνέρρεε την ηµέρα αυτή στο παρεκκλήσι για να 

προσκυνήσει και να ζητήσει τη βοήθεια της Αγίας θεραπεύτριας των 

οφθαλµολογικών παθήσεων. 

Όσο υπήρχε το πρώτο παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής, η λειτουργία και ο 

Αγιασµός αυτής της µέρας γινόταν εκεί. Η ποµπή προχωρούσε µε τις εικόνες, όπως 

και κατά τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Στη ποµπή υπήρχαν και κάτοικοι των γύρω 

χωριών που ερχόντουσαν για την πανήγυρη του χωριού. 

«Η παραπάνω πληροφορία επιβεβαιώνεται κι από εµάς τους νεότερους, οι 

οποίοι προλάβαµε τα πολλά αφιερώµατα και την εντυπωσιακή ανεξήγητη συνήθεια 

των πιστών να κρεµάνε στους παρακείµενους θάµνους εκατοντάδες αντικείµενα 

πιθανόν των πασχόντων οικείων τους (κλωστές, κορδέλες, κοµµατάκια από 

πανωφόρια, ζακέτες κλπ.)». Αυτές τις µαρτυρίες αναφέρει στις χειρόγραφες 

καταγραφές του ο κ. Χρήστος Παρασκευάς. 

Αργότερα όταν καταστράφηκε το παρεκκλήσι, η λειτουργία γινόταν στον Άγιο 

Νικόλαο και µόνο ο Αγιασµός γινόταν πάνω στις πηγές. Η γιορτή και η πανήγυρη του 

χωριού, συνεχιζόταν ως αργά το βράδυ, µε φαγοπότι και χορό στην πλατεία του 

χωριού. 

«Σχετικά µε το πανηγύρι θα πρόσθετα ότι στα παλαιότερα χρόνια – ώσπου 

φτάνει η µνήµη µου- οι κάτοικοι το περίµεναν ως εξαιρετικά ξεχωριστό γεγονός. 

Παρατούσαν κάθε ασχολία κι αυτό τον αλωνισµό ακόµη και επιδίδονταν 

συναγωνιστικά στον ευπρεπισµό των σπιτιών και των αύλειων χώρων κι έτσι το 
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χωριό έπαιρνε τη γιορτινή του όψη. Η κορύφωση βέβαια της γιορτής ήταν ανήµερα 

στην πλατεία του χωριού (χορολίστι), όπου χορευτές κάθε ηλικίας αναλώνονταν στην 

κυριολεξία υπό τους ήχους της γκάιντας ή της λατέρνας αργότερα, µε οργανοπαίκτες 

τους συντοπίτες µας Αλέκο Κασσάρη, Νικόλα Καραολάνη και Βασίλη Τσάρη. Τα 

νοσταλγικά αυτά όργανα τα διαδέχτηκαν οι ζουρνάδες και µετέπειτα τα γνωστά µας 

χάλκινα». Κι αυτά επίσης τα αναφέρει ο κ. Χρήστος Παρασκευάς στις χειρόγραφες 

καταγραφές του. 

Από το 1975 οι εκδηλώσεις αυτού του πανηγυριού έγιναν εξαήµερες και µε 

ποικίλο περιεχόµενο και τις οργανώνει κάθε χρόνο ο πολιτιστικός σύλλογος της 

Νεοχωρούδας. 

 

 

Κοίµηση της Θεοτόκου 

Γιορταζόταν απλά, συνεχιζόταν όµως κι αυτή η γιορτή επί τρεις µέρες. Κατά τη 

παραµονή το βράδυ της γιορτής της Παναγίας τα παλικάρια του χωριού έκαναν την 

«καµήλα». ∆ύο νέοι παρίσταναν τα πόδια της  «καµήλας». Με ξύλα και κουβέρτες 

την τελειοποιούσαν όσο καλύτερα µπορούσαν. Στο λαιµό της κρεµούσαν και µεγάλα 

κουδούνια. Τα άλλα παλικάρια µασκαρευόντουσαν φορώντας γυναικείες φορεσιές. 

Έτσι γυρνούσαν τη «καµήλα» στα σπίτια του χωριού και έπαιρναν φιλοδωρήµατα. 

Με ένα µέρος των εσόδων έκαναν ένα δώρο στην εκκλησία και µε τα υπόλοιπα 

γινόταν το γλέντι της γιορτής. 

 

 

Αγίου Νικολάου 6 Ιανουαρίου 

Η ηµέρα αυτή γιορταζόταν επίσηµα καθώς η ενορία του χωριού είχε το όνοµα 

του Αγίου Νικολάου. Μετά τη λειτουργία όµως ο κόσµος δεν µπορούσε να γλεντήσει 

έξω στην πλατεία, γιατί συνήθως ο καιρός δεν το επέτρεπε. Έτσι ο εορτασµός, 

περιοριζόταν στα σπίτια. 
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ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥ∆ΑΣ
31 

 

-Τρεχάτος ή φιδίσιος : Έχει καταγραφεί στα ΜΜΕ ως χορός της Νεοχωρούδας και  

είναι πολύ παλιός χορός. Κατά µία εκδοχή έχει τις ρίζες του στα χρόνια του Θησέα 

και τον χορεύουν σε πολλά µέρη της Ελλάδας µε διάφορες βέβαια παραλλαγές. Είναι 

γνωστός και ως Λαβύρινθος. Συνίσταται σε ελιγµούς που θυµίζουν τη δραµατική 

δραπέτευση του Θησέα από το παλάτι του Μίνωα. 

-Καρασούλι : τον χόρευαν οι γεροντότεροι στους γάµους και στους αρραβώνες. 

Ξεκινάει µε αργό ρυθµό και στην εξέλιξή του ζωηρεύει πολύ, σαν να θέλουν οι 

χορευτές να δείξουν πως κρατούν ακόµη τα πόδια τους. 

-Ο χορός της Γκάιντας : Μακεδονικός χορός που τον χόρευαν µε την γκάιντα 

(άσκαυλο). Αργός στην αρχή και στην εξέλιξη του ζωηρός µε πολλές φιγούρες του 

πρωτοχορευτή. Στη Νεοχωρούδα, κορυφαίος γκαϊντατζής υπήρξε ο µακαρίτης 

Νικόλαος Καραολάνης. 

-Αντικριστός ή συγκαθιστός : Τον χόρευαν στους γάµους κυρίως το Σάββατο 

βράδυ οι συγγενείς (σόι) της νύφης, όταν της πήγαιναν τα δώρα του γαµπρού. 

Χορεύεται από ζευγάρια και αναπτύσσεται σε τέσσερεις φάσεις. Έχει χάρη και 

τρυφερότητα. Απαραίτητο εξάρτηµα η άσπρη µαντίλα για τους ποικίλους 

σχηµατισµούς. 

-Κρινίτσα ή Μακρινίτσα : τον πρωτοχόρεψαν γυναίκες της Νάουσας, όταν για να 

αποφύγουν την αιχµαλωσία και εξευτελισµό των Τούρκων, ρίχτηκαν στους 

καταρράκτες. Λέγεται πως η πρώτη που έσυρε τον χορό, ονοµαζόταν Κρινική γι’ 

αυτό και ο χορός Κρινίτσα. 

  

ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ
32 

                                                           
31

 Από τις χειρόγραφες καταγραφές του κ. Χρήστου Παρασκευά  
32

 www.vlahoi.net, επιλέχτηκαν μόνο οι χοροί που αναφέρθηκαν στις συνεντεύξεις των Βλάχων της 

Νεοχωρούδας. Οι χοροί αυτοί χορεύονταν όταν οι Βλάχοι πήγαιναν στα Μεγάλα Λιβάδια και σπάνια 

χόρευαν τους χορούς αυτούς στη Νεοχωρούδα καθώς, όπως είπαμε και παραπάνω, οι Βλάχοι του 

χωριού για να εκδηλώσουν την ταυτότητα τους αναζητούσαν το αντίστοιχο περιβάλλον. 
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Το γεγονός ότι ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα αποµάκρυναν τους 

Βλαχόφωνους Έλληνες από τις µητροπολιτικές τους κοινότητες, σε συνδυασµό µε τη 

µετέπειτα εγκατάστασή τους στα σηµερινά αστικά κέντρα, συνέβαλλε  στη 

διαφοροποίηση παραδοσιακών χορευτικών δρώµενων λόγω των κοινωνικών 

επιδράσεων αλλά και στην εγκατάλειψη πολλών εξ αυτών. Χοροί χάθηκαν εντελώς, 

και άλλοι έχουν µεταλλαχθεί είτε γιατί είχαν περάσει πολλά χρόνια και η συλλογική 

µνήµη είχε εξασθενήσει, είτε γιατί για τις ανάγκες χορευτικών συγκροτηµάτων έγιναν 

πολλές χορογραφίες που τελικά αλλοίωσαν τον χορό από την αυθεντική του µορφή. 

Επίσης να επισηµάνουµε πως παλιά δεν υπήρχαν χοροδιδάσκαλοι και η µετάδοση 

των χορών από γενιά σε γενιά δε γίνονταν µε διδασκαλία. Η κοινωνία η ίδια ήταν 

συµµετοχική και εξασφάλιζε την εκµάθηση του χορού στις ίδιες τις περιστάσεις όπου 

οι συµµετέχοντες µάθαιναν χορό ερχόµενοι σε άµεση επαφή µεταξύ τους.  

Φυσικά η παράδοση δεν είναι στατική και αυτό αποτυπώνεται και στους χορούς 

και στα µουσικά όργανα που συνόδευαν τους χορευτές. Στην Κεντρική και 

Ανατολική Μακεδονία στις αρχές του προηγούµενου αιώνα οι χοροί των Βλάχων 

συνοδεύονταν από την Γκάιντα. Αργότερα είχαµε την εισαγωγή ορχήστρας που 

αποτελούνταν από κλαρίνο, βιολί, λαούτο και ντέφι. Τα ίδια όργανα 

χρησιµοποιούνταν σε Ήπειρο και Θεσσαλία όπως και στα χωριά των Γρεβενών. Στην 

∆υτική Μακεδονία (Κλεισούρα, Νυµφαίο) επικρατούσαν οι χάλκινες ορχήστρες της 

περιοχής. 

Οι χοροί που χόρευαν οι βλάχοι της Νεοχωρούδας, σύµφωνα πάντα µε όσα οι 

ίδιοι ανέφεραν, ήταν οι παρακάτω: 

 

-Μπεράτι: Ανδρικός και γυναικείος χορός. Είναι χορός «συγκαθιστός», και 

χορευόταν συνήθως στους γάµους, όταν οι συγγενείς συνόδευαν τη νύφη και το 

γαµπρό στην εκκλησία. Γι’ αυτό και δεν έχει καθορισµένο σχήµα και διακρίνεται για 

την ελευθερία και την µεγάλη ποικιλία των βηµάτων του.  

-Tσάµικος: Ανδρικός χορός αρχικά, από τους πιο λεβέντικους παραδοσιακούς 

χορούς. Το όνοµά του το πήρε από χορό που χόρευαν στην Τσαµουριά, σηµερινή 

Θεσπρωτία. 
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-Αρβανιτοβλάχικο ή Αρβανιτόβλαχα: Το Αρβανιτοβλάχικο χορεύεται συνήθως 

ελεύθερα από άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι στη συνέχεια σχηµατίζουν ζευγάρια. 

-Βλάχικος Μακεδονίας (Ζαχαρούλα): Ο χορός αυτός είναι ένας από τους 

πολλούς που έφεραν οι Βλάχικες οµάδες πληθυσµού κατά τις µετακινήσεις τους προς 

την περιοχή της Βέροιας-Νάουσας. Είναι µικτός χορός που χορεύεται από άνδρες και 

γυναίκες σε ξεχωριστούς κύκλους, (διπλοκάγγελο) ή και στον ίδιο κύκλο. 

-Συρτό στα τρία: Ρυθµικά και µουσικά ανήκει στα πωγωνήσια (συρτό), αλλά 

χορεύεται µε τον βηµατισµό του χορού στα τρία, συνήθως στα Τζουµέρκα και στο 

Βλαχοζάγορο, αλλά και αλλού. 

-Πωγωνήσιος: Από τους πιο συνηθισµένους ρυθµούς και χορούς. Κατηγορία τους 

είναι και τα κοφτά (κοφτός, γιατρός). 

Φεζοδερβέναγας: Ο «Φεζοδερβέναγας» είναι χαρακτηριστικό τραγούδι του 

Ανατολικού Ζαγορίου ή Βλαχοζάγορου όπως αποκαλείται. Αναφέρεται στον 

δερβέναγα Φέζο ο οποίος σκοτώθηκε από κλέφτες στο «Τσιρνέσ’», τοποθεσία κοντά 

στην Βωβούσα.  
 

Βιογραφικά τραγουδιστών 

 

Ο κος Χρήστος Μιχ. Παρασκευάς κάτοικος Νεοχωρούδας είναι πτυχιούχος του 

κλασικού τµήµατος της φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε στη ∆ηµόσια Εκπαίδευση, αναλώνοντας την όλη 

καθηγητική του θητεία σε σχολεία της Θράκης και µάλιστα-λόγω ειδικών συγκυριών- 

ως επί το πλείστον, στη Μειονοτική Εκπαίδευση. Άσκησε διευθυντικά καθήκοντα, 

επί 15 χρόνια, στο Μ/κό Ιεροσπουδαστήριο της Κοµοτηνής, απ’ όπου και 

συνταξιοδοτήθηκε το 1996. 

Παράλληλα, το ενδιαφέρον του για τα πολιτιστικά πράγµατα της Νεοχωρούδας, 

του χωριού µας, όπως λέει ο ίδιος, υπήρξε, εξαιρετικά έντονο και αµείωτο. 

Μετά την µεταπολίτευση (1974) ήταν από τα πρωτοστατήσαντα ιδρυτικά µέλη 

του Πολιτιστικού συλλόγου Νεοχωρούδας «ο Μέγας Αλέξανδρος», επί σειρά ετών, 
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µέλος των ∆ιοικητικών Συµβουλίων, ενώ τα τελευταία 10 χρόνια, εξακολουθεί και 

παραµένει εν δράσει, ως προϊστάµενος της Εξελεγκτικής Επιτροπής του συλλόγου 

και ενεργό µέλος της µεικτής χορωδίας, την οποία, για µεγάλο διάστηµα, διηύθυνε, 

όπως και κατά την έκδοση το cd µε το χαρακτηριστικό δείγµα των παραδοσιακών 

τραγουδιών του χωριού. 

 

Η κα Χριστίνα Σαρµή, κάτοικος Νεοχωρούδας γεννήθηκε το 1943 στη 

Θεσσαλονίκη από γονείς ντόπιας καταγωγής. Είναι απόφοιτος εξατάξιου Γυµνασίου. 

Παντρεύτηκε και απέκτησε δύο παιδιά. Σήµερα είναι συνταξιούχος και από µικρή, 

όπως µας λέει η ίδια, ασχολήθηκε ερασιτεχνικά µε το τραγούδι. Τα τελευταία 15 

χρόνια συµµετείχε στη χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεοχωρούδας. έχει 

πάρει µέρος σε πολλές εκδηλώσεις χορωδιών και έχει τραγουδήσει στο cd µε τα 

δηµοτικά τοπικά τραγούδια και χορούς του χωριού. 

 

 

Κατάλογος τραγουδιών 

Τραγούδια των ντόπιων: 

1) Μάνα µου, τι µου έκανες : τραγουδούν ο κος «Χρήστος Παρασκευάς» 

µαζί µε την κα «Χριστίνα Σαρµή». Τραγούδι του γάµου. 

2) Σ’ αυτό το σπίτι το ψηλό : τραγουδούν ο κος «Χρήστος Παρασκευάς» 

µαζί µε την κα «Χριστίνα Σαρµή». Από το τραγούδι λείπει η 

αλληλουχία. Τρεις κοπέλες η καθεµία µε το εργόχειρό της και το θέµα 

της. Επαναλαµβάνεται το όνοµα Ελένη χωρίς καν να διευκρινίζεται η 

παρουσία της. Ο βασιλιάς, µάλλον, είναι ο λεγάµενος. Τραγούδι του 

γάµου. Το τραγουδούσαν µόλις τελείωνε η διαδικασία του προζυµιού.  

3) Μαύρη είναι η καρότσα : τραγουδούν ο κος «Χρήστος Παρασκευάς» 

µαζί µε την κα «Χριστίνα Σαρµή».  

4) Κοπέλα ρούσα και ξανθιά : τραγουδάει η κα «Χριστίνα Σαρµή» και στο 

ρεφρέν τραγουδάει µαζί της ο κος «Χρήστος Παρασκευάς». Τραγούδι 

του γάµου. 

5)  Αφήνω γεια στη γειτονιά : τραγουδάει η κα «Χριστίνα Σαρµή» και 

κάθε δεύτερη φορά τραγουδάει µαζί της ο κος «Χρήστος Παρασκευάς». 

Τραγούδι του γάµου. 
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6) Σου είπα µάνα : τραγουδούν ο κος «Χρήστος Παρασκευάς» µαζί µε την 

κα «Χριστίνα Σαρµή». Τραγούδι του γάµου. 

7) Μπιζέρισα καλέ µάνα : τραγουδούν ο κος «Χρήστος Παρασκευάς» µαζί 

µε την κα «Χριστίνα Σαρµή».  

8) Θέλω να πάω στην Αραπιά : τραγουδούν ο κος «Χρήστος Παρασκευάς» 

µαζί µε την κα «Χριστίνα Σαρµή». 

9) Η Παναγιώτα : τραγουδούν ο κος «Χρήστος Παρασκευάς» µαζί µε την 

κα «Χριστίνα Σαρµή». 

10) Μαριγώ : τραγουδούν ο κος «Χρήστος Παρασκευάς» µαζί µε την κα 

«Χριστίνα Σαρµή». 

11) Ψες το βράδυ : τραγουδούν ο κος «Χρήστος Παρασκευάς» µαζί µε την 

κα «Χριστίνα Σαρµή». Το τραγούδι ανήκει στις καντάδες. 

12) Φεύγουν τα πλοία : τραγουδούν ο κος «Χρήστος Παρασκευάς» µαζί µε 

την κα «Χριστίνα Σαρµή». 

13) Ο Γιάννος και ο Μήτσος : τραγουδούν ο κος «Χρήστος Παρασκευάς» 

µαζί µε την κα «Χριστίνα Σαρµή». 

14) Τι ωραίο φεγγαράκι : τραγουδούν ο κος «Χρήστος Παρασκευάς» µαζί 

µε την κα «Χριστίνα Σαρµή». Το τραγούδι ανήκει στις καντάδες. 

15) Θα φύγω κόρη µ’ : τραγουδούν ο κος «Χρήστος Παρασκευά» µαζί µε τη 

κα «Χριστίνα Σαρµή». 

16) Τέσσερα µήλα κόκκινα : τραγουδούν ο κος «Χρήστος Παρασκευάς» 

µαζί µε την κα «Χριστίνα Σαρµή». 

17) Τώρα βγήκε νέα µόδα : τραγουδούν ο «κος Χρήστος Παρασκευάς» µαζί 

µε την κα «Χριστίνα Σαρµή». 

18) Το Λαµπίκο : τραγουδούν ο κος «Χρήστος Παρασκευάς» µαζί µε την κα 

«Χριστίνα Σαρµή».  

19) Ποιος το έβαλε στα λόγια : τραγουδούν ο κος «Χρήστος Παρασκευάς» 

µαζί µε την κα «Χριστίνα Σαρµή». 

20) Νανούρισµα : τραγουδάει η κα «Χριστίνα Σαρµή». Το τραγουδούσαν 

στα µικρά παιδιά για να κοιµηθούνε. 

21) Χελιδόνα έρχεται : τραγουδούν ο κος «Χρήστος Παρασκευάς» µαζί µε 

την κα «Χριστίνα Σαρµή». Το τραγουδούσαν κάθε χρόνο την 1η 

Μαρτίου οµάδες από παιδιά του σχολείου και επισκέπτονταν τα σπίτια 

του χωριού. 
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22) Ήρθε ο Λάζαρος : τραγουδούν ο κος «Χρήστος Παρασκευάς» µαζί µε 

την κα «Χριστίνα Σαρµή». Το τραγουδούσαν κάθε χρόνο το Σάββατο 

του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαίων. 

23) Έναν τον έχει η µάνα του : τραγουδούν ο κος «Χρήστος Παρασκευάς» 

µαζί µε την κα «Χριστίνα Σαρµή». Και αυτό το τραγούδι το 

τραγουδούσαν την Κυριακή των Βαίων όταν στο σπίτι που πήγαιναν και 

τραγουδούσαν υπήρχε µοναχογιός. 

24)  Το παλικάρι τ’ όµορφο : τραγουδούν ο κος «Χρήστος Παρασκευάς» 

µαζί µε την κα «Χριστίνα Σαρµή».  

25) Αυτό τον γιο : τραγουδούν ο κος «Χρήστος Παρασκευάς» µαζί µε την 

κα «Χριστίνα Σαρµή». Το τραγούδι αυτό λεγόταν την Κυριακή των 

Βαίων όταν στο σπίτι που τραγουδούσαν υπήρχε ελεύθερος γιος. 

26) Ένα παλικάρι : τραγουδούν ο κος «Χρήστος Παρασκευάς» µαζί µε την 

κα «Χριστίνα Σαρµή».  

Τραγούδια Βλάχων : 33 

27) Τι να τον κάµω κοντούλα µ’ : τραγουδάει ο κος «Αστέριος Χατζής». 

28) Κάτω στο νερό στ’ αυλάκι : τραγουδάει ο «κος Αστέριος Χατζής». 

29) Παιδιά της Σαµαρίνας : τραγουδάει ο κος «Αστέριος Χατζής». 

30) Σε τούτη τη τάβλα που ‘µαστε : τραγουδάει ο κος «Αστέριος Χατζής». 

31) Μωρέ Βαπούλα : τραγουδάει ο κος «Αστέριος Χατζής». 

32) Τρεις αδερφούλες ήµασταν : τραγουδάει ο κος «Αστέριος Χατζής». 

33) Τα χιόνια και τα κρούσταλλα : τραγουδάει ο κος «Αστέριος Χατζής». 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Ο κος Αστέριος Χατζής τραγουδάει ακόμη 6 τραγούδια στη βλάχικη διάλεκτο. Δεν γνωρίζω τη 

διάλεκτο αυτή γι αυτό και δεν μπορώ να μεταγράψω τα τραγούδια. 
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Στοιχεία µουσικής ανάλυσης των κοµµατιών που µεταγράφηκαν 

 

Αφήνω γεια: το κείµενου του τραγουδιού αποτελείται από ιαµβικούς 

δεκαπεντασύλλαβους στίχους. Είναι στροφικό. Η µελωδία είναι επίσης στροφική, 

επαναλαµβάνεται πάντα η ίδια µελωδία µε διαφορετικούς ποιητικούς στίχους. Ο 

ρυθµός είναι 4σηµος και ανήκει στο χρωµατικό γένος και στον ήχο πλάγιο του Β΄. 

Ήρθε ο Λάζαρος: το κείµενο του τραγουδιού αποτελείται από τροχαϊκούς 

δεκασύλλαβους στίχους. Είναι στροφικό και κάθε στροφή αποτελείται από δύο 

δεκασύλλαβους στίχους. Η µελωδία ίδια σε κάθε στίχο. Ο ρυθµός είναι 7σηµος και 

ανήκει στο διατονικό γένος στον ήχο πλάγιο του ∆΄.   

Κοπέλα ρούσα και ξανθιά: το κείµενο του τραγουδιού αποτελείται από 

ιαµβικούς οκτασύλλαβους στίχους και στο ρεφρέν το µέτρο αλλάζει και γίνεται 

σύνθετο µε τους περισσότερους στίχους τροχαϊκούς. Η µελωδία αλλάζει κι αυτή στο 

ρεφρέν του τραγουδιού ενώ στις στροφές παραµένει η ίδια. Ο ρυθµός είναι 3σηµος 

και ανήκει στο εναρµόνιο γένος στον Α΄ εναρµόνιο ήχο. 

Ποιός το έβαλε στα λόγια: το κείµενο του τραγουδιού αποτελείται από 

τροχαϊκούς δεκαπεντασύλλαβους στίχους. Είναι στροφικό. Η µελωδία είναι επίσης 

στροφική, επαναλαµβάνεται δηλαδή η ίδια µελωδία σε κάθε στροφή. Ο ρυθµός είναι 

7σηµος  και ανήκει στο διατονικό γένος στον ήχο πλάγιο ειρµολογικό του Α΄. 

Σ’ αυτό το σπίτι το ψηλό: το κείµενο του τραγουδιού αποτελείται από 

ιαµβικούς δεκαπεντασύλλαβους στίχους. Είναι στροφικό. Η µελωδία είναι και αυτή 

στροφική. Ο ρυθµός είναι 4σηµος και ανήκει στο χρωµατικό γένος στον ήχο πλάγιο 

του Β΄.  

Σου είπα µάνα: το κείµενο του τραγουδιού αποτελείται από τροχαϊκούς 

οκτασύλλαβους στίχους. Είναι στροφικό και η κάθε στροφή αποτελείται από δύο 

τροχαϊκούς οκτασύλλαβους στίχους. Η µελωδία είναι στροφική. Ο ρυθµός είναι 

7σηµος και ανήκει στο διατονικό γένος στον Α΄ ήχο.  

Παιδιά της Σαµαρίνας: το κείµενο του τραγουδιού αποτελείται από ιαµβικούς 

επτασύλλαβους στίχους και επτασύλλαβα τσακίσµατα. Είναι στροφικό. Η µελωδία 

είναι στροφική. Ο ρυθµός είναι 4σηµος και ανήκει στο διατονικό γένος 

χρησιµοποιώντας γλισάντα από την 4η προς την βάση. 

Τα χιόνια και τα κρούσταλλα: το κείµενο του τραγουδιού αποτελείται από 

ιαµβικούς δεκαπεντασύλλαβους στίχους. Είναι στροφικό. Η µελωδία είναι επίσης 
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στροφική. Ο ρυθµός είναι 7σηµος και ανήκει στην πεντατονική µινόρε κλίµακα µε 

βάση το λα. 

Τι να τον κάµω τον Θεό: το κείµενο του τραγουδιού αποτελείται από ιαµβικούς 

δεκαπεντασύλλαβους στίχους. Είναι στροφικό. Η µελωδία είναι κι αυτή στροφική. Ο 

ρυθµός είναι 4σηµος  και η κλίµακα που χρησιµοποιείται είναι µινόρε χωρίς µεγάλη 

έκταση, µέχρι την 3η πάνω από τη βάση και χρησιµοποιεί και την 5η βαθµίδα κάτω 

από την βάση. 

Τρεις αδερφούλες ήµασταν: το κείµενο του τραγουδιού αποτελείται από 

ιαµβικούς δεκαπεντασύλλαβους στίχους. Είναι στροφικό και η κάθε στροφή 

αποτελείται από δύο δεκατετρασύλλαβους στίχους. Η µελωδία είναι επίσης στροφική. 

Ο ρυθµός είναι 4σηµος και η κλίµακα που χρησιµοποιείται είναι το Καρτσιγιάρ µε 

γλισάντα από την 3η προς τα κάτω που µπορεί να φτάσει µέχρι την έβδοµη βαθµίδα. 

 

 

Μουσικά συµπεράσµατα 

 

Συµπεραίνουµε ότι η µουσική ήταν και είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής 

των ανθρώπων. Γι αυτό και συναντάµε τραγούδια που σχετίζονται µε τον κύκλο της 

ζωής ή γενικότερα τις κοινωνικές δραστηριότητες που αφορούν την επιβίωση της 

κοινότητας όπως τα τραγούδια του θρήνου, της ξενιτιάς, τραγούδια του γάµου, 

καντάδες, νανουρίσµατα, τραγούδια για την ίδρυση του χωριού, τα οποία διαφέρουν 

από τόπο σε τόπο καθώς είναι συνδεδεµένα µε δεδοµένο τόπο, χρόνο και πρόσωπα. 

Τα τραγούδια και η µουσική πλαισιώνουν κάθε κοινωνική και θρησκευτική έκφραση 

των κατοίκων της κοινότητας.  

Από την πρώτη έρευνα που έγινε στα τραγούδια της Νεοχωρούδας φαίνεται ότι 

υπάρχει ένα παλιό αρχαϊκό ελληνόφωνο τραγουδιστικό υπόστρωµα, όπως φαίνεται 

από τα εθιµικά τραγούδια του γάµου, που παρουσιάζουν στο τέλος και το 

χαρακτηριστικό τύπου κραυγής επιφώνηµα ιιιιιιιιι! Το παλιό αυτό ελληνόφωνο 

υπόστρωµα φαίνεται να συµµετέχει και να είναι µέρος της ευρύτερης µουσικής 

παράδοσης της κεντρικής Μακεδονίας και της Χαλκιδικής, (βλέπε ενδεικτικά δίσκος: 

Τραγούδια του Τριλόφου). Η µελωδία τους φαίνεται να είναι µελισµατικού 

χαρακτήρα που µας θυµίζει βυζαντινότροπες µελωδίες. Ταυτόχρονα συνυπάρχει ένα 

πιο πρόσφατο αστικού τύπου µουσικό ελληνόφωνο ρεπερτόριο. 
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∆υστυχώς µέχρι στιγµής κατά την παρούσα µικρή έρευνα στη Νεοχωρούδα δεν 

µας στάθηκε δυνατό να καταγράψουµε το εθιµικού τύπου σλαβόφωνο ρεπερτόριο 

ώστε να καταστεί δυνατή η σύγκριση αυτού του αρχαϊκού ελληνόφωνου ρεπερτορίου 

µε το πιθανό σλαβόφωνο ρεπερτόριο ώστε να δούµε εάν το σλαβόφωνο θα 

ακολουθούσε στην περίπτωση της Νεοχωρούδας τις ίδιες µουσικές νόρµες µε το 

παλιότερο εθιµικό ελληνόφωνο ρεπερτόριο, πράγµα που θα υποστήριζε (όπως 

συµβαίνει σε άλλους οικισµούς της περιοχής), την σταδιακή προσχώρηση στη 

διγλωσσία, µέρους του παλαιότερου γηγενούς ελληνόφωνου πληθυσµού ή στη 

συναγωγή άλλων συµπερασµάτων. Είναι ακόµη πιθανόν η διγλωσσία και η 

υιοθέτηση της σλαβοφωνίας να µην είχε πολύ βάθος χρόνου στην Νεοχωρούδα και 

αυτό να µην επέτρεψε την δηµιουργία νέων σλαβόφωνων τραγουδιών ή την 

µετατροπή παλιών ελληνόφωνων τραγουδιών σε σλαβόφωνα. Αυτό µόνο η συνέχεια 

της έρευνας θα µπορέσει να µας το δείξει.  

Τα τραγούδια της εθνοτικής οµάδας των Βλάχων ακολουθούν το πεντατονικό 

σύστηµα της µουσικής παράδοσης της Πίνδου. 

Ενδεχοµένως η συνέχεια της έρευνας στη Νεοχωρούδα να µας αποκαλύψει κι 

άλλες πτυχές του µουσικού της πολιτισµού.  

 

Τα µουσικά φωνητικά και οργανικά ιδιώµατα ντόπιων- βλάχων. 

Μια σύντοµη συγκριτική προσέγγιση 

 

Από τα τραγούδια συµπεραίνουµε ότι τα βλάχικα τραγούδια είναι τραγούδια 

που ανήκουν στο µουσικό ιδίωµα της ∆υτικής Ελλάδας. Χαρακτηριστικό γνώρισµα 

των βλάχικων τραγουδιών είναι τα γλισσάντα. Στα µατζόρε κοµµάτια τα γλισσάντα 

από την τέταρτη προς τη βάση και στα µινόρε από την τρίτη προς τη βάση. Επίσης 

χρησιµοποιείται πολύ το µακάµ καρτσιγιάρ αλλά µ’ έναν διαφορετικό τρόπο, µε 

γλισσάντο από την τρίτη προς τα κάτω και όχι όπως το χρησιµοποιούν στην 

ανατολίτικη µουσική. Ακόµη παρατηρούµε ότι οι περισσότεροι ρυθµοί τους είναι 

αργοί. Τα κύριο όργανο που συνόδευε τους σκοπούς αρχικά ήταν η αυτοσχέδια 

φλογέρα, ενώ αργότερα και µέχρι σήµερα το κλαρίνο έγινε το κύριο όργανο της 

κοµπανίας που συµπληρώθηκε µε λαούτο και ντέφι. 

Αντίθετα στα τραγούδια των ντόπιων βλέπουµε ότι χρησιµοποιούν πιο 

γρήγορους και ζωντανούς ρυθµούς και όπως αναφέρθηκε µελισµατικές µελωδίες. 
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Πολλά κοµµάτια είναι γραµµένα σε 7σηµο ρυθµό. Τα τραγούδια και οι χοροί των 

ντόπιων έχουν αρκετές επιρροές από την περιοχή της Φλώρινας και Γουµένισσας.  

Ένα χαρακτηριστικό στα τραγούδια της περιοχής είναι η µελωδία να κινείται 

µέχρι την 5η και την 6η  βαθµίδα πάνω από την βάση.  

Επίσης σε πολλά τραγούδια όπως και σε χορούς της περιοχής της Φλώρινας και 

Γουµένισσας ο ρυθµός είναι έντονος µε εναλλαγές ανάµεσα στα µέτρα.  

Τα όργανα που χρησιµοποιούν είναι τα χάλκινα πνευστά. 
 

  

 

Η επίδραση της µουσικής στην πολιτιστική ζωή της κοινότητας 

 

Η µουσική και κυρίως η παραδοσιακή µουσική επηρέασε σε µεγάλο βαθµό την 

πολιτιστική ζωή του χωριού. Κυρίαρχη θέση στη ζωή των κατοίκων κατέχει ακόµη 

και σήµερα ο πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρούδας «ο Μέγας Αλέξανδρος». ∆ιατηρεί 

παραδοσιακά χορευτικά τµήµατα, που έδωσαν τη δυνατότητα στους νέους, να φέρουν 

επί σκηνής, την ενδυµασία και τους χορούς των προγόνων µας και να τους 

προβάλλουν σε διεθνείς διοργανώσεις. Ακόµη και σήµερα τα χορευτικά 

συγκροτήµατα του χωριού εκπροσωπούνται από όλες τις ηλικίες. 

Ιδρύθηκαν επιπλέον τµήµατα θεάτρου, εκµάθησης µουσικών οργάνων, τµήµατα 

µπαλέτου, φλαµέγκο, λάτιν µε έντονη παρουσία στο Μέγαρο Μουσικής 

Θεσσαλονίκης, στο Κρατικό Θέατρο, στη Μονή Λαζαριστών κα. 

Ο πολιτιστικός σύλλογος διατηρεί και το τµήµα Λαογραφίας, µε τη 

συγκέντρωση και καταγραφή πλούσιου Λαογραφικού υλικού και µεγάλο αριθµό 

ασπρόµαυρης παραδοσιακής φωτογραφίας. Το τµήµα χορωδίας παραδοσιακών 

τραγουδιών της Νεοχωρούδας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, το οποίο έχει 

εκδώσει και το cd της Νεοχωρούδας µε τα παραδοσιακά τραγούδια του τόπου. 

Κάθε καλοκαίρι, στις 26 Ιουλίου, γιορτή της Αγίας Παρασκευής, γίνεται 

µεγάλο πανηγύρι. Στα πλαίσια αυτής της γιορτής που κρατάει έξι µέρες, αναβιώνουν 

πολλά ήθη και έθιµα του χωριού. ∆ίνονται παραστάσεις από τα χορευτικά 

συγκροτήµατα του Συλλόγου καθώς και από συγκροτήµατα των γύρω περιοχών αλλά 

και του εξωτερικού (π.χ. Τουρκία, Τσεχία. Βουλγαρία κ.α.).  
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Σήµερα αναβιώνουν στο χωριό τα ήθη και έθιµα των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς, τα χελιδονίσµατα (1η Μαρτίου), οι Λαζαρίνες (του Λαζάρου), οι 

χαραµίες (παραµονή Πρωτοµαγιάς), η αιώρα (της Ζωοδόχου Πηγής). 

Αναπαρασταίνονται γεωργικές παραδοσιακές ασχολίες (αλωνισµός, θέρος κ.α.) και 

παραδοσιακά παιχνίδια. 

 

 

 

Επίλογος 

 

Η αγάπη µου για την παραδοσιακή µουσική καθώς και η πολύ φιλότιµη 

προσπάθεια που έκαναν ορισµένοι άνθρωποι της Νεοχωρούδας για τη διατήρηση της 

πατρογονικής κληρονοµιάς, µου έδωσαν το έναυσµα να παρουσιάσω στην πτυχιακή 

µου εργασία ένα θέµα σχετικό µε τη µουσική παράδοση της Νεοχωρούδας. Ενός 

τόπου που οι κάτοικοι του ακόµα και σήµερα – αν και ζουν καθηµερινά στην καρδιά 

µιας µεγάλης πόλης – επιµένουν να διατηρούν και να συντηρούν την παράδοση και 

το παραδοσιακό χρώµα του χωριού.  

Και επιπλέον αυτή η µουσική, κυρίως, παράδοση µεταλαµπαδεύεται και στις 

επόµενες γενιές αβίαστα και ευχάριστα. Όπως φαίνεται η κάθε στιγµή – καθηµερινή 

ή γιορτινή – έγινε τραγούδι και χορός και το κάθε τραγούδι µε το στίχο και τη 

µελωδία µετέδωσε και µεταδίδει από στόµα σε στόµα κι από γενιά σε γενιά όλα όσα 

βίωσαν, σκέφτηκαν κι εργάστηκαν οι άνθρωποι. Η ζωή έγινε τραγούδι και το 

τραγούδι διατήρησε τη ζωή. Η επίδραση της µουσικής είναι έντονη και παραµένει 

ζωντανή µέχρι σήµερα. 

Οι λέξεις και οι φράσεις των τραγουδιών αναφέρονται σε όλους µικρούς και 

µεγάλους, άνδρες και γυναίκες, ντόπιους και βλάχους, πλούσιους και φτωχούς, 

εργάτες και αγρότες. Όλοι ενωµένοι µε τη µουσική αντιστάθηκαν στη λαίλαπα των 

δυσκολιών. Γι αυτό και σήµερα γίνεται προσπάθεια από πολλούς φορείς όπως π.χ. 

τους πολιτιστικούς Συλλόγους, τα δηµοτικά µας τραγούδια µαζί µε όλη την υπόλοιπη 

λαϊκή και πολιτιστική µας κληρονοµιά να βοηθήσουν να διατηρηθεί η ταυτότητα του 

τόπου µας. Ευχή µου η σύντοµη αυτή εργασία µου να είναι ένα πολύ µικρό λιθαράκι 

που θα συµβάλει προς αυτή την κατεύθυνση. 
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