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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Κοζάνη είναι ένας τόπος, η ιστορία του οποίου, χάνεται μέσα 
στους αιώνες. Η μακραίωνη παράδοσή της έχει τις ρίζες της στην Αρχαία 
Ελλάδα και την Διονυσιακή λατρεία, εκφραζόμενη μέσα από αρχαία 
τελετουργικά, μεταγενέστερες χριστιανικές γιορτές και φτάνει ζωντανή 
μέχρι τις μέρες μας, μέσα από πληθώρα κοινωνικών εκδηλώσεων. 
Τελετουργικά, γιορτές και εκδηλώσεις, που άλλες παρέμειναν αυτούσιες 
και άλλες παραλλάχθηκαν, ανάλογα πάντα με τις ανάγκες του λαού κατά 
την πάροδο του χρόνου, που με την σειρά τους ήταν ανέκαθεν 
συνυφασμένες με τον ευμετάβλητο ρου της ιστορίας της χώρας, 
ακολουθώντας παντοτινά παράλληλους δρόμους.

Ο Νομός Κοζάνης είναι ταυτόχρονα και μια σύγχρονη περιοχή. Μια 
βασική συνιστώσα στην διατήρηση των εθίμων, είναι η ίδρυση πολλών 
πολιτιστικών συλλόγων-φορέων σε διάφορους Δήμους. Σ' αυτούς 
υπάρχει πληθώρα δραστηριοτήτων (όπως εκμάθηση παραδοσιακών 
χορών και τραγουδιών κ.α.) οι οποίες είτε αποτελούν από μόνες τους 
κάποιο σύνολο από παραδοσιακού τύπου δρώμενα, είτε είναι μέρος 
μακραίωνων παραδοσιακών εθίμων, τα οποία πραγματώνονται σε 
θρησκευτικές, κοινωνικές ή απλά σε τοπικές γιορτές και εκδηλώσεις. Και 
η παράδοση συνεχίζεται...

Με βάση όλα τα παραπάνω, η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί 
μία, όσο το δυνατόν πληρέστερη κατά Δήμο καταγραφή του πολιτιστικού 
γίγνεσθαι του Νομού Κοζάνης, δηλαδή των ηθών, εθίμων, εορτών και 
δρώμενων που λαμβάνουν χώρα σ’αυτόν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. 
Στην αρχή του καθένα από τους 16 Δήμους γίνεται μια σύντομη 
παρουσίαση έκαστου και έπειτα ακολουθεί η καταγραφή. 
Συμπεριλαμβάνονται επίσης στίχοι παραδοσιακών σκοπών που 
τραγουδιόντουσαν σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις.



1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής βρίσκεται στους πρόποδες του 
ορεινού όγκου Βερμίου Β.Α. της Πτολεμαϊδας, είναι ένας 
νεοσύστατος Δήμος απαρτιζόμενος από τέσσερις πρώην κοινότητες 
(Δ.Δ. Αγίου Χριστόφορου έδρα του Δήμου-Δ.Δ. Καρυοχωρίου -Δ.Δ. 
Σπηλιάς - Δ.Δ. Ερμακιάς). Ο συνολικός πληθυσμός του δήμου είναι 
2.100 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του έτους 1991. Η 
ονομασία του Δήμου προέρχεται από το ξωκλήσι της Αγίας 
Παρασκευής που βρίσκεται στους πρόποδες του Βερμίου Β.Α. του 
Δήμου και Ανατολικά του Δ.Δ. Αγίου Χριστόφορου. Η χρονολογία 
υπάρξεως του χάνεται μέσα στους αιώνες

Δ.Δ. Αγίου Χριστοφόρου

Το Δ.Δ. του Αγίου Χριστόφορου διαθέτει ένα πολιτιστικό 
σύλλογο με την επωνυμία Μέγας Αλέξανδρος ο οποίος 
δημιουργήθηκε το 1993 και αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα. Στα 
πλαίσια του συλλόγου λειτουργούν 3 χορευτικά τμήματα: μικρών -  
εφήβων -  μεγάλων ενώ οι δράσεις του μπορούν να συνοψιστούν 
στις εξής:

1. Δεντροφυτεύσεις
2. Παρουσίαση παραδοσιακών χορών σε γιορτές
3. Θεατρικά μονόπρακτα
4. Βραβεύσεις αριστούχων μαθητών
5. Μουσικές συναυλίες
6. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων Δήμων κ' Κοινοτήτων
7. Συμμετοχή των μελών σε έρανο
8. Διοργάνωση εκδρομών -  επισκέψεις σε μουσεία
9. Εκθέσεις φωτογραφίας (ανέκδοτο υλικό)
10. Διοργάνωση διαλέξεων με επίκαιρα θέματα
11. Έκθεση κατασκευών των μαθητών
12. Παρέλαση σε εθνικές και τοπικές επετείους με παραδοσιακές 

φορεσιές

Δ.Δ Καρυοχωρίου

Στο Καρυοχώρι υπάρχει και δραστηριοποιείται ο Ποντιακός- 
Μικρασιατικός σύλλογος «Ο Πρόσφυγας». Το 1982 μία παρέα 
ατόμων στο Καρυοχώρι συνεπαρμένη από την ιδέα της αναβίωσης
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ηθών και εθίμων του χωριού ξεκίνησε δειλά -  δειλά τα βήματά του 
ο σύλλογος άτυπα μεν, ουσιαστικά δε με το ξαναζωντάνεμα του 
εθίμου «Μωμογέρια» ή «κοτσαμάνια» (βλ. Δ. Βερμίου) όπως 
συνηθίζεται να λέγεται. Το έθιμο αυτό της πρωτοχρονιάς έφερε στη 
μνήμη των γεροντότερων κατοίκων σκηνές από τη ζωή τους στην 
πατρίδα (Πόντος). Στη συνέχεια ο σύλλογος δραστηριοποιείται στη 
δημιουργία χορευτικού τμήματος μικρού και μεγάλου. Το 1994 ο 
σύλλογος αποκτά την τυπική του υπόσταση με την επίσημη 
αναγνώρισή του. Έκτοτε και κατόπιν επιτυχών προσπαθειών της 
Διοίκησης του γίνονται τριήμερες εκδηλώσεις του Πρόφητη Ηλία 
με παρουσίαση θεατρική, χορευτικών και λαϊκών συναυλιών. 
Τελευταία ο σύλλογος ξεφεύγει των τοπικών ορίων του Νομού 
Κοζάνης και έχει συμμετάσχει σε διάωορες εκδηλώσεις στην 
Ήπειρο μέχρι και στην Κρήτη, στο Πανκρήτιο φεστιβάλ.

Σκοπός βασικός του συλλόγου εκτός των καθιερωμένων της 
διατήρησης ηθών και εθίμων της παράδοσης και της πολιτιστικής 
μας ταυτότητας είναι η συνεκτικότητα στην ιστορική διαδρομή και 
η παραγωγή πολιτιστικών δομών.

Ήθη και έθιιια

Έθιμα Χριστουγέννων

Τη νύχτα των Χριστουγέννων ομάδες από παιδιά ηλικίας 15-25 
ετών γύριζαν τα σπίτια και εκτελούσαν μια θεατρική παράσταση με 
κωμικό περιεχόμενο. Το έθιμο είναι παμπάλαιο και έχει σχέση με 
τους 3 μάγους της Γραφής. Περιέρχονταν όλα τα σπίτια ανεξαιρέτως 
χωρίς να αποβλέπουν σε είσπραξη χρημάτων και έψαλαν τα 
κάλαντα με συνοδεία λύρας.

Έθιμα Πρωτοχρονιάς

Παρόμοιο έθιμο με μικρές παραλλαγές. Ο θίασος είχε λιγότερα 
μέλη και το σενάριο δεν ήταν τόσο εντυπωσιακό. Γύριζαν τα σπίτια 
και έψελναν τα αντίστοιχα κάλαντα με την απαραίτητη συνοδεία 
λύρας.

Καλάντισμα
Έθιμο το οποίο έχει τις ρίζες του στα βυζαντινά χρόνια. Τα παιδιά 

κρατούσαν στο ένα χέρι το κάλαντο και στο άλλο το φανάρι. 
Πήγαιναν στα σπίτια και από καπνοδόχους ή φεγγίτες κατέβαζαν το 
κάλαντο πάνω στο οποίο ήταν μπηγμένο ένα μήλο. Στο μήλο πάνω 
οι σπιτονοικοκυραίοι κάρφωναν ένα νόμισμα, το οποίο τα παιδιά 
τραβούσαν πάνω και έδιναν τις απαραίτητες ευχές.
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Έθιμα Πάσχα
Το Πάσχα γιορτάζονταν μεγαλόπρεπα και πανηγυρικά. Τηρούνταν 

όλες οι καθιερωμένες τελετές της Εκκλησίας και το τυπικό. 
Διοργανώνονταν χοροί και πανηγύρια ενώ για ένα τριήμερο γινόταν 
διαγωνισμός τσουγκρίσματος αυγών.

Έθιμα γάμου
Οι οικογένειες ζούσαν πατριαρχικά με αποτέλεσμα η αυτοτέλεια 

των αδελφικών οικογενειών να είναι δύσκολη. Οι νέες κοπέλες 
παντρεύονταν με την πρώτη ζήτηση ύστερα από τα 16-17 χρόνια.

Έθιμο του ‘’M ac”
Δεν επιτρεπόταν στη νύφη να μιλάει με τους γονείς του άνδρα της 

και με τους συγγενείς. Με το έθιμο πίστευαν ότι περιφρουρείται ο 
απόλυτος σεβασμός της νύφης προς τους στενούς συγγενείς του 
συζύγου της.

Τοκετός -  Λεχώνα
Έθιμο με το οποίο πίστευαν ότι προστατεύεται το νεογέννητο και η 

λεχώνα από βάσκανο μάτι. Η λεχώνα μέχρι το συμπλήρωμα 40 
ημερών δεν επιτρεπόταν να βγει από το σπίτι. Δεν επιτρεπόταν μετά 
τη δύση του ηλίου ούτε συγγενείς ούτε και φίλοι να μπουν στο σπίτι 
να δουν το νεογέννητο. Υπήρχε επίσης ένας άγραφος νόμος 
προστασίας της εγκύου και της λεχώνας. Μόλις οι συγγενείς 
πληροφορούνταν τον αίσιο τοκετό επισκεπτόταν τη λεχώνα και 
προσέφεραν εκλεκτό φαγητό, υποχρεώνοντας τη λεχώνα να φάει 
έστω και μια κουταλιά. Επίσης υπήρχε το έθιμο του 4’ασημώματος” 
και ’’χρυσώματος’5 του νεογέννητου. Προσέφεραν χρήματα ή 
χρυσαφικά όπου πρωτοέβλεπαν το νεογέννητο.

Καλάντισιια
Παραμονή Χριστουγέννων σηκώνονταν, πήγαιναν στη βρύση και 

καλάντιζαν. Άφηναν δίπλα στη βρύση ένα κλαδί από ελιά, ψημένο 
στάρι και αλάτι και μετά έπαιρναν νερό. Ακόμη πίστευαν ότι εκείνη 
τη νύχτα, οι γυναίκες που δεν είχαν παιδιά θα είχαν τη δυνατότητα 
να τεκνοποιήσουν.

Δ.Δ. Ερμακιάς

Η Ερμακιά χαρακτηριζόταν από την ύπαρξη πολλών ηθών και 
εθίμων από τα οποία τα πιο σημαντικά είναι:
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Η μεταμφίεση σε καρναβάλια, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς 
χρησιμοποιώντας κουρέλια, παλιόρουχα αλλά κυρίως την 
πατροπαράδοτη φουστανέλλα. Τότε άναβαν φωτιές σε κάθε γειτονιά 
ενώ στην κεντρική πλατεία γίνονταν ταυτόχρονα λαϊκός χορός.

Στον αγιασμό των Φώτων γίνονταν πλειστηριασμός ποιος θα 
κρατήσει το σταυρό της Εκκλησίας μέχρι το ρέμα όπου το ρίχνανε 
και βουτούσανε τα εικονίσματα 

Στις Αποκριές ανάβανε φωτιές και χορεύανε γύρω από αυτές και 
το Πάσχα γιορτάζανε ολόκληρο το τριήμερο με χορούς στην 
πλατεία του χωριού 

Τον Ιούνιο του Αγίου Γιάννη του Κλείδωνα τα κορίτσια μάζευαν 
λουλούδια για να φύγουν τα φίδια.

Για να προφυλάγονται από τους καλικάντζαρους και τις 
αρρώστιες οι παλιότεροι είχαν τη συνήθεια να σχηματίζουν στις 
πόρτες τους σταυρούς από το αίμα των χοίρων που σφάζονταν την 
παραμονή των Χριστουγέννων.

Οι παλιότεροι Ερμακιώτες θεωρούσανε αγιασμό το νερό του 
Σπηλαίου του χωριού και γ ι’ αυτό το σκοπό πήγαιναν εκεί τρεις 
φορές το μήνα Μάιο για να πλύνουν το πρόσωπό τους με τον 
«αγιασμό».

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΜΟΥ

9 Μαΐου γιορτή Αγίου Χριστόφορου διήμερες εκδηλώσεις(

Δ.Δ. Αγίου Χριστόφορου)

20 Ιουλίου γιορτή Προφήτη Ηλία τριήμερες εκδηλώσεις (Δ.Δ. 

Καρυοχωρίου)

15 Αυγούστου Κοίμηση της Θεοτόκου διήμερες εκδηλώσεις (Δ.Δ. 

Ερμακιάς)

21 Μαΐου γιορτή Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης (Δ.Δ. Σπηλιάς).
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2. ΔΗΜΟΣ ΑΙΑΝΗΣ

0  Δήμος Αιανής βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Νομού Κοζάνης. 
Περιλαμβάνει τα Δημοτικά διαμερίσματα Αιανής, Αγίας 
Παρασκευής, Ροδιανής, Χρωμίου, Ρυμνίου, Κερασιάς, Κτενίου με 
συνολική έκταση 152.941 στρέμματα.. Ο συνολικός πληθυσμός του 
Δήμου είναι 3.891 κάτοικοι(απογραφή 1991) . Η γεωγραφική θέση 
της περιοχής ορίζεται δυτικά από το όρος Βούρινος, νότια και 
ανατολικά από τα όρη των Καμβουνίων και ανατολικά από τη λίμνη 
του Πολυφύτου.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι οι σημερινοί κάτοικοι δεν 
αλλοτριώθηκαν από το καταλυτικό πνεύμα των καιρών μας και του 
ξενόφερτου τρόπου ζωής, αλλά συνεχίζουν να διατηρούν τα ήθη και 
έθιμα της πατρίδας τους που αποπνέουν ανθρωπιά και ελληνική 
λεβεντιά.

Ένα από τα πολλά παραδοσιακά έθιμα που διατηρούνται με όλη 
την παλιά τελετουργική μεγαλοπρέπεια και αξίζει ιδιαίτερης μνείας 
είναι οι « Λ α ζ α ρ ίν ε ς» .  Έθιμο αρχαιοελληνικό που σχετίζεται με 
την αναγέννηση της φύσης και την ανανέωση της ζωής. Στους 
χριστιανικούς χρόνους συνδέθηκε με το έθιμο του Λαζάρου, ενώ 
στους χρόνους της Τουρκοκρατίας συμβόλιζε την ελπίδα του 
σκλαβωμένου γένους για την εθνική του απελευθέρωση. Κατά τις 
τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις κορίτσια από κάθε γειτονιά 
συγκροτούν παρέες και ντυμένες με τις γραφικότατες τοπικές 
φορεσιές χορεύουν τοπικούς χορούς, επισκέπτονται σπίτια και την 
Κυριακή των Βαΐων, μετά τη θεία Λειτουργία στην Πλατεία του 
χωριού χορεύουν τον Τρανό Χορό.

Η Αιανή αποτελεί ένα χώρο μοναδικό, όπου το παρελθόν με το 
παρόν δένονται αρμονικά καθώς οι φιλόξενοι κάτοικοι της 
εξακολουθούν να διατηρούν ακμαίες τις παραδόσεις που κάνουν πιο 
ανθρώπινη την καθημερινότητα .
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3. ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΙΟΥ

Ο Δήμος Ασκίου δημιουργήθηκε το 1997 με την εφαρμογή 
του σχεδίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ και αποτελείται από τα 
Δημοτικά Διαμερίσματα Καλονερίου, Ναμάτων, Γαλατινής, 
Εράτυρας, Πελεκάνου και Σισανίου, πρώην κοινότητες και 
αντίστοιχους οικισμούς. Η έδρα του Δήμου βρίσκεται προσωρινά 
στο Δημοτικό Διαμέρισμα Καλονερίου, ενώ πρόκειται να 
μεταφερθεί σύντομα στο υπό ανέγερση δημοτικό μέγαρο στην 
περιοχή της Αγίας Κυριακής, 1 χιλιόμετρο από το Δ.Δ. Καλονερίου.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

• Καρναβάλι την 1η Ιανουαρίου στο Δ.Δ. Γαλατινής
Μπουμπουσιάρια -Εράτυρα
Συνεχίζοντας μια μακραίωνη παράδοση από τη βυζαντινή εποχή, η 

Εράτυρα γιορτάζει το καρναβάλι της την Πρωτοχρονιά. Αρχίζοντας 
από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, τα «Σούρβα» το βράδυ της 
30ης Δεκεμβρίου, ομάδες καρναβαλιών με σκεπασμένα πρόσωπα, 
τα «Μπουμπουσιάρια», γεμίζουν χορεύοντας τους δρόμους και την 
πλατεία της Εράτυρας.

Το καρναβάλι κορυφώνεται το μεσημέρι της 2ης μέρας του έτους, 
με την παρέλαση των καρναβαλιών που γίνεται στο «Παζάρι», την 
ιστορική πάνω πλατεία της Εράτυρας.

Τα «Μπουμπουσιάρια» της Εράτυρας είναι ένα από τα πιο 
ζωντανά και διακρινόμενα για τον αυθορμητισμό και το χιούμορ 
τους καρναβάλια της Δ. Μακεδονίας.

Καρναβάλι την 2η Ιανουαρίου στο Δ.Δ. Εράτυρας
Κάψιμο Κλαδιαριών (βλ.επίσης και Δ. Σιάτιστας) τις Αποκριές 

στα Δ.Δ. Γαλατινής και Καλονερίου
• Ο Χορός της Ρόκας την 3η μέρα του Πάσχα στα Δ.Δ. Γαλατινής 

και Πελεκάνου. Συμβολίζει τον αποχαιρετισμό των ανδρών που 
άλλοτε έφευγαν για να δουλέψουν ως χτίστες σε ξένα μακρινά μέρη.

• Πολιτιστικές εκδηλώσεις Αγίας Κυριακής στις 6 και 7 Ιουλίου στο 
Δ.Δ.Καλονερίου

• Γιορτή Φέτας το τελευταίο Σάββατο του Ιουλίου στο Δ.Δ. 
Ναμάτων

• Γαλατινιώτικα το 1° 15νθήμερο Αυγούστου (διάρκεια 1 εβδομάδα) 
στο Δ.Δ. Γαλατινής

Γιορτή Κρασιού τον Σεπτέμβριο στο Δ.Δ. Πελεκάνου

7



4. ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Το Βελβεντό, κωμόπολη της Δυτικής Μακεδονίας. 33 
χιλιόμετρα ΝΑ της Κοζάνης, είναι κτισμένο στους πρόποδες των 
Πιερίων και σε υψόμετρο 450 μ. Στα πόδια της κωμόπολης, που την 
αγκαλιάζει το πράσινο του πανέμορφου βουνού και ο κάμπος με τις 
ροδακινιές και τις μηλιές, απλώνεται η τεχνητή λίμνη Πολυφύτου. 
Είναι παλιός οικισμός, με γραφικά στενά, παραδοσιακό χρώμα, 
πέτρινα σπίτια με όμορφους κήπους, παλιούς νερόμυλους, 
εκκλησίες και πολλά νερά. Συνδεδεμένοι με το Βελβεντό είναι οι 
μικροί οικισμοί της Αγίας Κυριακής, του Παλαιογρατσάνου, του 
Καταφυγίου και του Πολυφύτου, σπαρμένοι στα Πιερία. Η ιστορία 
του Βελβεντου χάνεται στα βάθη των αιώνων.

Το Πνευματικό Κέντρο και ο Μορφωτικός Όμιλος Βελβεντού 
σηκώνουν το βάρος μιας διαρκούς πολιτιστικής ανάπτυξης στην 
περιοχή. Μουσική μπάντα, θεατρικά και χορευτικά τμήματα, 
κινηματογραφική λέσχη και τμήματα φωτογραφίας και ζωγραφικής, 
έκδοση μηνιαίας εφημερίδας και βιβλίων καθώς και κύκλοι 
καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων καθ’ όλη την διάρκεια 
του χρόνου, αποτελούν μερικές από τις δράσεις αυτών των φορέων- 
που στελεχώνονται κυρίως από νεολαία- με κορύφωση τον 
"Πολιτιστικό Αύγουστο”. Τις Αποκριές διοργανώνονται από το 
Δήμο φανοί στις γειτονιές μ' ένα πραγματικό ξεφάντωμα 
καρναβαλιών. Αξιόλογες είναι και οι γιορτές στα εξωκκλήσια 
(Άγιος Αθανάσιος, Άγιος Δημήτριος Γρατσάνης κ.α.)



5. ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΜΙΟΥ

Ο Δήμος Βερμίου βρίσκεται λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από το 
Δ. Πτολεμαΐδας, συνδέεται με την Παραβεγορίτιδα οδό και κατ' 
επέκταση με την Εγνατία Οδό και συνορεύει με τους Νομούς 
Πέλλας, Ημαθίας και Φλώρινας. Αποτελείται από τα Δημοτικά 
Διαμερίσματα Κομνηνών, Μεσόβουνου και Πύργων.

Δ.Δ Κομνηνών

• Το έθιιιο "Μ οιιώ(γ)εροιΠ: Ακόμα ένα έθιμο βγαλμένο μέσα από 
την ποντιακή παράδοση. Αποτελεί μία μυσταγωγία γεμάτη 
συμβολισμούς όπου κορυφώνεται με τον τελετουργικό χορό των 
Μομώγερων. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας και κάτω από το 
βάρος του οθωμανικού ζυγού, οι σκλαβωμένοι Πόντιοι μέσα από 
τον αλληγορικό αυτό χορό, ανύψωναν το ηθικό των συμπατριωτών 
τους αλλά και τους προετοίμαζαν για τον ξεσηκωμό χωρίς να το 
αντιλαμβάνονται οι Τούρκοι. Συμμετέχουν τα εξής πρόσωπα: 
Χορευτική ομάδα 12 ατόμων (Μομώεροι), Μουσικοί, Νύφη, 
Διάβολοι, Γριά, Γιατρός, Δικαστής και ένας Γέρος. Όλοι οι 
παραπάνω είναι άντρες και επί τουρκοκρατίας τους Μομώερους 
αναπαριστούσαν μεταμφιεσμένοι αντάρτες που με τον τρόπο αυτό 
κατέβαιναν στα χωριά και περνούσαν ή μαθαίνανε διάφορες 
πληροφορίες. Στα δρώμενα συμμετείχαν και Τούρκοι χωρίς να 
καταλαβαίνουν τι γίνεται. Το έθιμο διαδραματίζεται κατά τη 
διάρκεια του δωδεκαήμερου, δηλαδή, από τη δεύτερη ημέρα των 
Χριστουγέννων έως τα Φώτα .
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6. ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

Ο Δήμος Δημητρίου Υψηλάντη βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα 
του Ν.Κοζάνης , της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Προήλθε 
από την συνένωση των τεσσάρων πρώην κοινοτήτων Λιβερών , 
Μαυροδενδρίου, Ποντοκώμης και Σίδερών με συνολικό πληθυσμό 
2.853 κατοίκους και έκταση 112.071 στρ.

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Ζωτικό κομμάτι της κοινωνίας του Δήμου αποτελεί η νεολαία , 
η οποία κάνει όλο και πιο εμφανή την παρουσία της και δείχνει 
έντονα το ενδιαφέρον της για τα κοινωνικά δρώμενα. Η συνεχής 
δραστηριοποίηση και η ζηλευτή ενασχόλησή της με τα κοινά 
δημιουργούν διόδους επικοινωνίας , με σκοπό τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και τη δημιουργία μιας τοπικής κοινωνίας 
καλύτερης από τη σημερινή για τις επόμενες γενιές .

Η διατήρηση της ξεχωριστής παράδοσης , η επαφή με τα 
γράμματα , τις τέχνες και τον αθλητισμό και η διεύρυνση των 
σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων , σε τοπικό αλλά και διακρατικό 
επίπεδο , αποτελούν ιδιαίτερη φροντίδα των νέων του Δήμου 
αξιοποιώντας έτσι τον ελεύθερο χρόνο τους με τον πλέον καλύτερο 
τρόπο .

Φορείς της αγωνίας και των δραστηριοτήτων της νεολαίας του 
Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη είναι κυρίως οι πολιτιστικοί και 
αθλητικοί σύλλογοι.

Στο Δήμο δραστηριοποιούνται οι παρακάτω σύλλογοι:

Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μαυροδεντρίου
Πολιτιστικός Σύλλογος Ποντοκώμης
Γυμναστικός Σύλλογος Ποντοκώμης
Αθλητική Ένωση Δημητρίου Υψηλάντη
(συνένωση δύο αθλητικών σωματείων -καλοκαίρι 2000)

Σε όλα τα Δη μ.Διαμερίσματα καταγράφεται και αξιολογείται η 
παράδοση, διατηρείται και διαιωνίζεται ο πολιτισμός, 
επιτυγχάνεται επικοινωνία και σύναψη φιλικών σχέσεων μεταξύ 
των νέων της περιοχής μέσω των δραστηριοτήτων των συλλόγων :
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• Εκμάθηση παραδοσιακών ποντιακών χορών (χορευτικά 
τμήματα)

• Εκμάθηση κιθάρας και ποντιακής λύρας και παρουσία 
μουσικού συγκροτήματος.

• Λειτουργία βιβλιοθήκης με 3.000 βιβλία ποικίλης ύλης
• Ύπαρξη λαογραφικής συλλογής με στόχο τη διατήρηση της 

παράδοσης.
• Λειτουργία εργαστηρίου εικαστικών τεχνών.
• Πληροφόρηση και ενημέρωση των νέων για θέματα που τους 

απασχολούν.
• Πολιτιστικές και κοινωνικές ημερίδες.
• Φιλοξενία νέων με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και 

πολιτιστικής κουλτούρας με γειτονικές χώρες
® Δραστηριοποίηση αθλητικών ομάδων ποδοσφαίρου και 

μπάσκετ που πρωταγωνιστούν στον τοπικόαθλητικό χώρο .
• Διοργάνωση τουρνουά μπάσκετ .
• Ύπαρξη τμήματος μαζικού αθλητισμού με συμμετοχή όλων 

των ηλικιών.
• Δεκαήμερο πολιτιστικών -  αθλητικών εκδηλώσεων, 

Υψηλάντεια (1-10 Λυγούστου Υ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΑΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Καθαρά Δευτέρα ΜΑΥΡΟΔΕΧΔΡΙ

21 ΜΑΙΟΥ ΜΑΥΡΟΔΕΧΔΡΙ

Κούλουμα με

παραδοσιακή 

φασολάδα από το 

Μορφωτικό Σύλλογο 

Μαυροδενδρ ίου-Δάσος 

Μαυροδενδρίου 

Πολιούχος Άγιος

Κων/νος και Ελένη -  

Τοπικό πανηγύρι
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ΜΑΙΟΣ

21 ΙΟΥΑΙΟΥ 

27 ΙΟΥΑΙΟΥ

26

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΑΙΒΕΡΑ

ΣΙΔΕΡΑ

ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ

ΚΤΕΝΑ

ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ

Εκδήλωση τιμής στη 

μνήμη των ανθρώπων 

που έπεσαν στη μάχη 

με τους Γ ερμανούς- 

Μνημείο Λιβερών 

Τοπικό πανηγύρι του 

Προφήτη Ηλία 

Πολιούχος Αγιος 

Παντελεήμων -

Τοπικό πανηγύρι 

Γιορτή Αγίου

Δημητρίου

Γιορτή Εθνικής

Αντίστασης
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7. ΔΗΜΟΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ

Ο Δήμος Ελίμειας με έδρα τον το Δ.Δ Κρόκου, απαρτίζεται από 
τα εξής Δ.Δ : Κρόκου, Άνω Κώμης, Κάτω Κώμης, Σπάρτου, 
Κοντοβουνίου, Αμυγδαλέας και Καισάρειας.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Στον Κρόκο λαμβάνουν χώρα εκδηλώσεις κατά την Πρωτομαγιά, 
ομοίως δε κατά το Σάββατο του Λαζάρου, υπό κοριτσιών 
(Λαζαρίνες - βλ. Δ. Αιανής), με ειδικά άσματα και χορούς.

Κατά την Αποκριά ανάβουν «Κλαόαριές» και ο επισκέπτης ακούει 
παλιά Δημοτικά τραγούδια. Οι γεροντότεροι φορούν ακόμη τις 
ιδιόμορφες ενδυμασίες της περιοχής και κοσμήματα των χρόνων της 
Τουρκοκρατίας.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ

« Ο Κρόκος πανηγυρίζει την Τρίτη ημέρα του Πάσχα. Την Κυριακή 
του Θωμά οι κάτοικοι μεταβαίνουν στην τοποθεσία «Μπάντζι 
Βασί», όπου υπάρχει Ναός παλαιού οικισμού.

• Ο Ενοριακός Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου στην Κεντρική 
πλατεία, πανηγυρίζει την 6η Δεκεμβρίου.

• Κατά την 18η Ιανουαρίου, οι κάτοικοι υποδέχονται την εικόνα και 
μέρος των λειψάνων του Αγίου Νικάνορος Ζάμπορδας. Τα ανωτέρω 
μεταφέρονται υπό ιππέων προσκυνητών.
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8. ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

0  Δήμος Ελλησπόντου βρίσκεται στο ΒΑ άκρο του Νομού 
Κοζάνης και προήλθε από τη συνένωση 2 Δήμων και 7 Κοινοτήτων. 
Ο συνολικός πληθυσμός του (απογραφή 1991) είναι 7.899 κάτοικοι 
(4ος στο Ν. Κοζάνης). Η συνολική έκταση του Δήμου είναι 337.992 
στρέμματα (3ος στο Ν- Κοζάνης). Είναι ημιορεινός Δήμος. Έδρα 
του Δήμου είναι η πρώην Κοινότητα Κοιλάδας. Δημοτικά 
διαιιερίσιιατα : Κοιλάδα, Πολύμυλος, Δρέπανος, Ακρινή(Ινέοβα, 
Ινόμπασι), Αγιος Δημήτριος, Ρυάκιο(Μουρανλί),Βοσκοχώρι 
(Τσιοπανλί).

Η παρουσία και δράση των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου 
συντελούν στην αναβίωση των ποντιακών ηθών και εθίμων, 
αναδεικνύοντας την Ποντιακή παράδοση και τον πολιτισμό. Στους 
συλλόγους λειτουργούν τμήματα εκμάθησης λύρας, τμήμα 
μωμόγερων (θίασος θεατρικός και χορευτικός που συνδέει την 
εποχή του Μ. Αλέξανδρου με το σήμερα), χορευτικά, τμήματα 
φιλαρμονικής, εκμάθησης παραδοσιακών ποντιακών φαγητών.

Στο Δήμο πραγματοποιούνται 3 μεγάλα πανηγύρια σε μεγάλες 
γιορτές : Της Αναλήψεως. στην Ακρινή πραγματοποιούνται
πολιτιστικές εκδηλώσεις, του Αγ. Πνεύματος στο Δρέπανο γίνεται 
3ήμερο πανηγύρι και την τελευταία Κυριακή του Ιουνίου στο 
Βα£ελώνα τελείται θεία Λειτουργία και λιτάνευση, στήνονται 
παραδοσιακοί χοροί και πραγματοποιούνται εκδηλώσεις ανάλογες 
με τις θρησκευτικές και εθνικές παραδόσεις.

Επίσης, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, κατά 
την παραμονή και την ημέρα της εορτής των αγίων, τελείται θεία 
λειτουργία και γίνονται εκδηλώσεις με τη φροντίδα του 
Μορφωτικού Ποντιακού Συλλόγου Αγίου Δημητρίου -  Ρυακίου. 
Τέλος, υπάρχει το Εςωκκλήσι του Αγ. Παντελεήμονος που 
βρίσκεται στην τοποθεσία που ονομάζονταν τεκές -μια πανέμορφη 
τοποθεσία που χρησιμοποιείται και ως τόπος αναψυχής- στην οποία, 
την παραμονή της εορτής διοργανώνεται καλλιτεχνική βραδιά, υπό 
την αιγίδα του ιδίου Συλλόγου, σε συνεργασία με το Δ.Δ. Αγ. 
Δημητρίου.
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9. ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ

0  ορεινός Δήμος Καμβουνίων βρίσκεται στα Νότια του Ν. 
Κοζάνης και το όνομά του το πήρε από την αντίστοιχη ονομασία 
του όρους Καμβούνια. Ο Δήμος αποτελείται από τρία δημοτικά 
διαμερίσματα και δύο οικισμούς: το Δ.Δ Τρανοβάλτου με τους 
οικισμούς Φρούριο και Λαζαράδες, το Δ.Δ Μικροβάλτου και το Δ.Δ 
Ελάτης.

Μάχη των Λαζαράδων: 9 Οκτωβρίου 1912 νικητήρια μάχη του 
Ελληνικού απελευθερωτικού στρατού ενάντια στα τουρκικά 
στρατεύματα. Κάθε χρόνο οργανώνεται επετειακός εορτασμός όπου 
συμμετέχουν όλες οι διοικητικές, στρατιωτικές και εκκλησιαστικές 
αρχές του τόπου.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Αξιόλογο είναι το ταπητουργείο της Ελάτης το οποίο απασχολεί 
17 γυναίκες και λειτουργεί υπό το καθεστώς του Οργανισμού της 
Κοινωνικής Πρόνοιας. Ο Οργανισμός της Πρόνοιας παρέχει τις 
πρώτες ύλες, τους αργαλειούς και κυρίως οργανώνει το κομμάτι της 
διάθεσης και της εμπορίας των χαλιών. Το παραδοσιακό αυτό 
ταπητουργείο αποτελεί ένα ζωντανό χώρο λαογραφίας και 
παράδοσης που συντηρεί και διδάσκει στους νεότερους την τέχνη 
της ταπητουργίας . Οι γυναίκες ασχολούνται εκεί δημιουργούν 
μοναδικά χαλιά, πραγματικά έργα τέχνης και πολύπλοκης τεχνικής. 
Το ταπητουργείο λειτουργεί καθημερινά και οι γυναίκες που 
ασχολούνται εκεί μπορούν να δείξουν στους επισκέπτες την όμορφη 
τέχνη και τα δημιουργήματά τους.
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10.ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο Δήμος Κοζάνης αποτελείται από τα εξής Δ.Δ και κοινότητες :

Κοζάνη, Ανθότοπος, Λευκόβρυση, Άργιλος,
Σκήτη, Αλωνάκια, Μεταμόρφωση, Πρωτοχώρι,
Ξηρολίμνη, Καλαμιά, Καρυδίτσα, Λευκοπηγή, Πετρανά,
Λυγερή, Νέα Νικόπολη, Πτελέα και Οινόη.
Βατερό, Εξοχή, Κοίλα, Νέα
Χαραυγή,

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ -  ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ

Η Κοζάνη γιορτάζει την 6η Δεκεμβρίου τιμώσα την μνήμη του 
Πολιούχου Αγίου της. Γιορτάζει, επίσης, την επέτειο της 
απελευθέρωσής της από τον τουρκικό ζυγό, την 11η Οκτοοβρίου 
1912. Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου τελείται μεγάλη 
εμποροπανήγυρις (Νιάμερος) σε ανοικτό χώρο, στη νοτιοανατολική 
συνοικία της πόλης.

Στις Αποκριές λαμβάνουν χώρα μεγάλες ψυχαγωγικές, 
καλλιτεχνικές και λαογραφικές εκδηλώσεις με τον «Φανό» και 
τον Καρνάβαλο. Όλη την εβδομάδα οι δρόμοι πλημμυρίζουν από 
ευθυμία. Χορευτές, μεταμφιεσμένοι και μη, δίνουν τον τόνο της 
χαράς. Ο τοπικός χορός «Έντεκα» βρίσκεται στην δόξα του. Οι 
γιορτές φτάνουν στο αποκορύφωμα της πρωτοτυπίας και της αίγλης 
την νύχτα της Κυριακής της Τυροφάγου. Στις συνοικίες ανάβουν οι 
φανοί και οι εορταστές τραγουδούν και χορεύουν αδιάκοπα. Ένα 
ανοιχτό μέρος της συνοικίας διακοσμείται καταλλήλως. Στο κέντρο 
τοποθετείται ο φανός και πέριξ αυτού τα «σαμάρια», για να 
καθίσουν οι επίσημοι, οι επισκέπτες και οι γέροντες. Δίπλα τα 
βαρέλια με το άφθαστο στην γεύση «κοκκινέλι» της Κοζάνης, για 
να πίνουν οι εορταστές και να χαίρονται την Αποκριά. Οι συνοικίες 
συναγωνίζονται μεταξύ τους στην καλλιτεχνική εμφάνιση του 
φανού, την άρτια οργάνωσή του και την επιτυχή απόδοση 
καλλίφωνων τραγουδιστών και επιδέξιων χορευτών. Ακούγονται 
τότε και χορεύονται σε ρυθμό 2/4 τα εξής τραγούδια :
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Τραγούδια της λεβεντιάς

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑ

Σύμασε τα περιστέρια σου 
κι έρχονται στην αυλή μου,
Σουλτάνα μαυρομάτα.
Εμένα το χώμα χράζεται 
να φκιάσω πύργον και καϊλιάν, 
να φκιάσω μοναστήρι, 
μέσα να βάλω γούμενον 
και όξω καλογέρους.

Τραγούδια της αγάπης :

ΚΑΠΟΥ ΚΙΝΗΣΑ ΝΑ ΠΑΩ

Κάπου κίνησα να πάω, 
κοντοχάϊδω χαϊδεμένη, 
στο στενό το μονοπάτι, 
βρίσκω μια μηλιά στο δρόμο.
Ήταν μήλα φορτωμένη, 
κοντοχάϊδω χαϊδεμένη, 
κι έσκυψα να πάρω ένα 
κι η μηλιά μ’αντιλοήθ’κε.
-Μη με παίρνετε τα μήλα, 
κοντοχάϊδω χαϊδεμένη, 
τα ’χ ’αγάς μου μετρημένα 
κι η κυρά μ’ λογαριασμένα.

Τραγούδια σατυρικά :

Τ ’Σ ΧΑΤΖΗΝΤΑΜΙΝΑΣ ΟΥ ΜΠΟΥΦΟΥΣ

Ήταν ένας κούφιους δέντρους, 
κι είχιν μέσα χουχουβιάλις.
Κι γιννούσαν κι κλουσσούσαν 
κι έβγαναν τουν κούκου, μπούφουν.
Τ ’ς Χατζηντάμινας ου μπούφους,
έφαγιν τα’αρνίθια όλα κι τουν πέτ’νου τουν χαρχάλι
κι τ ’ς αρνίθας του κιφάλι.
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Η διασκέδαση είναι ολονύκτιος. συνεχίζεται δε και την Δευτέρα. 
Το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρα ς η διασκέδαση μεταφέρεται 
στο πάρκο του Αγ. Δημητρίου (μπαλαμιές), όπου γίνεται και η 
απονομή των διαφόρων βραβείων.
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11. ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ

Ο Δήμος Μουρικίου βρίσκεται ΒΔ του Δήμου Κοζάνης και Δ. του
Δήμου Πτολεμαϊδας. Είναι νεοσύστατος Δήμος με έδρα το Δ.Δ.
Εμπορίου - συνολικής έκτασης 1 12.058 στρ. και πληθυσμού 4.897
κατοίκων - και αποτελείται από τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα
: Αρδασσας, Αναρράχης, Εμπορίου, Μηλοχωρίου και Φούφας.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Τα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής όπως αναφέρονται 
παρακάτω είναι πολλά και ποικίλα. Κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα έχει 
τα δικά του έθιμα, τα οποία διατηρούνται χάρη στις δραστηριότητες 
των νέων, των πολιτιστικών συλλόγων και των κατοίκων τους.

• Παραιιονή Πρωτοχρονιάς

• Στο Δ. Δ. Εμπορίου τα παιδιά ηλικίας μέχρι 18 ετών από 30/12 
μέχρι 31/12 και ώρα 20.00 (οπότε και παραδίδουν την σκυτάλη 
στους μεγαλύτερους) ντύνονται με παραδοσιακές στολές και 
γυρίζουν το χωριό με την συνοδεία ζουρνάδων, λέγοντας τα 
«ΚΟΑΙΑΧΤΑ» (κάλαντα)

• Στο Δ.Δ. Φούφα στις 23/12 λέγονται τα «ΚΟΛΙΑΝΤΑ» με φωτιές, 
με παραδοσιακή μουσική και με παραδοσιακά φαγητά. Στις 31/12 
γίνεται η μικρή αποκριά στην οποία ντύνονται μόνο τα αγόρια με 
παραδοσιακές στολές και χορεύουν γύρω από τις φωτιές με 
ζουρνάδες.

• «ΣΟΥΡΒΑΣ» έθιμο που γίνεται στο Δ. Δ. Αναρράχης. Ντυμένος 
καρναβάλι ο κόσμος της Αναρράχης με την συνοδεία γκάιντας 
επισκέπτονται τα σπίτια του χωριού, ευχόμενοι για το νέο έτος

• «ΚΟΚΟΝΕΣ» έθιμο που γίνεται στο Δ. Δ. Εμπορίου το βράδυ της 
παραμονής της πρωτοχρονιάς μέχρι της 23.30. Ανδρες , γυναίκες 
και παιδιά ντύνονται καρναβάλια και επισκέπτονται τα σπίτια 
αστειευόμενοι με τους νοικοκυραίους.

• Αντίπερα Πρωτοχρονιάς
• Στο Δ. Δ. του Εμπορίου, ανήμερα Πρωτοχρονιάς από το πρωί 

ντύνονται καρναβάλια (οι λεγόμενοι ΓΚΕΚΗΔΕΣ στο Εμπόριο) και 
χορεύουν με γκάιντα και ζουρνάδες παρασύροντας κάθε περαστικό. 
Το απόγευμα γίνεται παρέλαση αποκριάτικων αρμάτων έχοντας 
σκοπό την διασκέδαση των επισκεπτών καθότι τα θέματα και η 
ενδυματολογία τους είναι αυτοσχεδιασμένα. Η συμμετοχή του 
κόσμου παρά το τσουχτερό κρύο κάθε χρόνο από την ευρύτερη
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περιοχή του Δήμου είναι και το έναυσμα για την συνέχιση αυτού 
του εθίμου. Στο τέλος της παρέλασης καλείται να συμμετάσχει και ο 
επισκέπτης χορεύοντας και πίνοντας.

• Τα Φώτα
Στο Δ. Δ. Εμπορίου γίνεται η παραδοσιακή ρίψη του σταυρού στα 

παγωμένα νερά του ποταμού που διασχίζει το χωριό. Επισκέπτες 
από την ευρύτερη περιοχή έρχονται να παρακολουθήσουν την 
τελετή. Για το σημείο όπου ρίχνεται ο σταυρός γίνεται μελέτη για 
την διαμόρφωση του χώρου για την ασφάλεια των επισκεπτών, 
καθώς η προσέλευση του κόσμου είναι μεγάλη.

• Καθαρά Δευτέρα

• Στην περιοχή «ΣΤΑΥΡΟΣ» του Δ.Δ. Αναρράχης, γίνεται το 
παραδοσιακό πέταμα του χαρταετού (διοργανώνεται διαγωνισμός), 
μοιράζεται φασολάδα, ελιές, χαλβάς, λαγάνες.

ο Στην περιοχή «ΚΙΤΕΝΤΑΣ» του Δ.Δ. Εμπορίου, υπό την αιγίδα 
της πρώην Κοινότητας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Εμπορίου, 
οργανώνεται η μάζωξη του κόσμου (κάτοικοι και περαστικοί), 
μοιράζεται χαλβάς, ελιές, κρασί, και φροντίζουν για την διασκέδαση 
του κόσμου με παραδοσιακή μουσική και πέταμα χαρταετού.

• Στο Δ.Δ. Φούφα γίνεται προσπάθεια αναβίωσης των εθίμων για 
την ημέρα αυτή στην περιοχή «ΚΙΤΕΝΤΑΣ» του Δ.Δ. Φούφα

• Απόκριε£

Στα Δ. Δ. Εμπορίου και Αναρράχης το βράδυ των Αποκριών σε 
κάθε γειτονιά του χωριού, ανάβονται φωτιές με κέθαρα (θάμνοι). 
Από το προηγούμενο βράδυ, κάθε γειτονιά, ξενυχτάει φυλάσσοντας 
τα κέθαρα χορεύοντας και τραγουδώντας, πίνοντας και τρώγοντας. 
Ο κόσμος συμμετέχει χορεύοντας γύρω από την φωτιά και 
τραγουδώντας τα παραδοσιακά αποκριάτικα τραγούδια 
(αθυρόστομα). Η συμμετοχή του κόσμου και σε αυτή την εκδήλωση 
είναι μεγάλη.

Ανοιξη - Καλοκαίρι

• Καστανόδασος. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δ. Δ. Εμπορίου 
με την επωνυμία αυτή έχουν πλέον καθιερωθεί στα πολιτιστικά 
δρώμενα της περιοχής και σκοπός είναι να γίνουν γνωστές και πέρα 
από τα όρια του Νομού Κοζάνης. Ο χώρος όπου γίνονται αυτές οι 
εκδηλώσεις είναι ένα φυσικό δάσος με καστανιές στο οποίο δεν έχει 
γίνει καμιά τεχνητή διαμόρφωση του χώρου γιατί η ίδια η φύση έχει 
Φροντίσει γ ι’ αυτό. Χαρακτηρίζονται από την ποιότητα και από την
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προσπάθεια των φορέων για την καλύτερη διεξαγωγή τους και 
διασκέδαση του κόσμου. Οι εκδηλώσεις αυτές γίνονται στις αρχές ή 
στα μέσα του Αυγούστου και διαρκούν μία εβδομάδα. 
Διοργανώνονται βραδιές με παραδοσιακή μουσική, με θέατρο, με 
μουσική τζαζ ,ροκ κλπ. με ποιοτική ελληνική μουσική από 
διάσημους έλληνες καλλιτέχνες.

• Γιορτή των κερασιών: κάθε καλοκαίρι (μέσα στο πρώτο 
δεκαπενθήμερο του Ιουνίου) διοργανώνεται χορός με παραδοσιακή 
μουσική από το Δ.Δ. του Εμπορίου στην πλατεία του χωριού. Στους 
επισκέπτες μοιράζονται κεράσια από την τοπική παραγωγή.

• Ααογραφικό Φεστιβάλ Παραδοσιακής Μουσικής και χορού:
διοργανώνεται με επιτυχία κάθε καλοκαίρι από τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Εμπορίου (συνήθως μέσα στον Ιούλιο) στο Δ.Δ. Εμπορίου, 
με την συμμετοχή παραδοσιακών συγκροτημάτων από όλο τον 
ελλαδικό χώρο.

Λαϊκό Πανηγύρι: 26/07 - Ανήμερα Γ. Παρασκευής - Δ.Δ 
Μηλοχωρίου

• Λαϊκό Πανηγύρι: 23/04 - Ανήμερα Αγ. Γεωργίου - Δ.Δ. 
Αναρράχης. Διοργανώνεται χορός με παραδοσιακές στολές και 
παραδοσιακές μουσικές στον οποίο προσκαλούνται όλοι οι 
πολιτιστικοί σύλλογοι της ευρύτερης περιοχής να συμμετάσχουν.

• Γιορτή της Πατάτας: διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Φούφα (τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη), 
προσφέροντας στους επισκέπτες φαγητά με βάση την ονομαστή 
πατάτα του Φούφα.

• Τριήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων ανήμερα της 
Μεταμορφώσεως (06/08): Στο Δ. Δ. της Άρδασσας, ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Ποντίων Αναρράχης, διοργανώνει βραδιές θεάτρου 
(υπάρχει θεατρική ομάδα), μουσικής (παραδοσιακής, ελληνικής, 
κλπ)

Σε κάθε Δ.Δ. του Δήμου Μουρικίου, διοργανώνονται 
πολιτιστικές εκδηλώσεις υπό τη εποπτεία των τέως Κοινοτήτων ή 
των πολιτιστικών συλλόγων του τόπου. Η πληθώρα των μουσικών 
συγκροτημάτων (χάλκινα και ποντιακή λύρα) της περιοχής αν 
και είναι χωρίς μουσική παιδεία, οι περισσότεροι είναι 
αυτοδίδακτοι, είναι αξιοθαύμαστοι για την ποιότητα της 
μουσικής τους.
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12. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

0  Δήμος Νεάπολης απέχει 50 χλμ. από την πόλη της Κοζάνης 
και 30 χλμ. από την πόλη της Καστοριάς Έχει πληθυσμό 5.299 
κατοίκους, καταλαμβάνει έκταση 243.353 στρ. και βρίσκεται σε 
υψόμετρο 680μ. Απαρτίζεται από τα παρακάτω 20 Δημοτικά 
Διαμερίσματα και 6 οικισμούς :

1. Αηδονοχώρι-οικισμός 
Καλλιστράτη,
2. Αξιόκαστρο-οικ.Κλήμα,
3. Αλιάκμονας,
4. Ασπρούλα-οικ.Κρυονέρι,
5. Βελανιδιά-οικ.Στέρνα,
6. Δρυόβουνο,
7. Λευκοθέα,
8. Μεσόλογγος
9. Μολόχα
10. Νεάπολη-οικ Μελιδόνι

11. Πεπονιά
12. Περιστέρα
13. Πλατανιά
14. Πολύλακκος
15. Πυλωρί
16. Σήμαντρο
17. Σκαλοχώρι
18. Τραπεζίτσα-οικ.Πανάρετη
19. Χειμερινά
20. Χορηγός

Έδρα του Δήμου είναι η Νεάπολη. Διαθέτει ξενοδοχείο με την 
επωνυμία «Γαλήνη», με δυνατότητα φιλοξενίας τουλάχιστον 50 
ατόμων, υπαίθριο θέατρο -  όπου φιλοξενούνται διάφορες θεατρικές 
παραστάσεις στα πλαίσια των ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων -  
ενώ η Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος φιλοξενεί μεγάλο αριθμό θεατρικών και μουσικών 
εκδηλώσεων.
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13. ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΑΕΜΑΪΔΑΣ

Ο Δήμος Πτολεμαϊδας σήμερα μετά από την ψήφιση του 
Νόμου Καποδίστρια, αποτελείται από την πόλη της Πτολεμαϊδας 
και έντεκα μικρές κοινότητες, τις: Ασβεστόπετρα, Γαλάτεια. 
Δροσερό, Καρδιά, Κόμανο, Μαυροπηγή, Ολυμπιάδα, Προάστιο, 
Περδίκκα, Πτελεώνα, και Πεντάβρυσο, που είναι διασκορπισμένες 
γύρω από την πόλη. Ο Δήμος έχει περίπου εξήντα χιλιάδες 
κατοίκους και καλύπτει μια περιοχή 2.179 τ.μ.

Ο Δήμος Πτολεμαϊδας, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της 
πολιτιστικής ανάπτυξης, γεγόνος που φαίνετε από την ίδρυση του 
Μουσείου, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, του Ωδείου, της
φιλαρμονικής και του Πνευματικού κέντρου, όπου αναπτύσσονται
ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους. Τις δραστηριότητες αυτές, ενισχύουν πάντα, οι ιστορικοί 
σύλλογοι της περιοχής, άξιοι συνεχιστές των εθίμων και 
παραδόσεων των κατοίκων της περιοχής.

Ιδιαίτερα, την περίοδο του καλοκαιριού, οι επισκέπτες έχουν την 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν μια σειρά πολιτιστικών
εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος, με συναυλίες 
συγκροτημάτων και τραγουδιστών, εκδηλώσεις με τη συμμετοχή 
παραδοσιακών συγκροτημάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 
θεατρικές παραστάσεις, καθώς και εκθέσεις, βιβλίων, ζωγραφικής 
και φωτογραφίας. Την έναρξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
ανοίγει ο Σύλλογος Ορακική Εστία τον μήνα Ιούνιο με τριήμερες 
εκδηλώσεις, για το έθιμο του Κλύδωνα. Ο κύκλος των
καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων κλείνει με τα 
‘Περδίκκεια’ και τους Κωπηλατικούς και Ιστιοπλοϊκούς αγώνες, 
που πραγματοποιούνται στη μικρή τεχνητή λίμνη στο Φράγμα του 
Περδίκκα.
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14. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ

Δ ι α σ κ ε δ ά σ ε ι ς  - Α σ χ ο λ ί ε ς

Κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας, συνήθως διασκέδαζαν οι 
χριστιανοί Σερβιώτες σε "βεγγέρες" οι οποίες γίνονταν στις 
νυχτερινές ώρες. Συγκεντρώνονταν ορισμένες οικογένειες σε ένα 
σπίτι και διασκέδαζαν ανταλλάσσοντας γνώμες και ιδέες και 
τραγουδούσαν τα τραγούδια του καιρού εκείνου.

Κατά τα γλέντια, το κρασί το έπιναν όλοι με τη σειρά, ο ένας μετά 
τον άλλον από την "τσιτούρα". Με τον ίδιο τρόπο έπιναν και το ρακί 
από την "Τσίτσα".

Απασχόληση των νέων κυρίως γυναικών, ήταν τότε τα 
"νυχτέρια", στα οποία τα κορίτσια κεντούσαν τις προίκες τους , 
έπλεκαν νταντέλες, κάλτσες μάλλινες, φανέλες κ.λ.π.. , βάζοντας και 
τις "οργιές" δηλ. στοιχήματα, ποια θα παραβγεί την άλλη.

Τα "σκφούνια" δηλ. μάλλινες κάλτσες με τα γράμματα και τα 
παρδαλά λουλούδια τα οποία πουλούσαν στο "Νιάημερο", τα 
έπλεκαν κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες δηλ. από τις "θείτσες" και τις 
"μαμάδες".

Κατά το αλώνισμα των σιτηρών, το σπάσιμο του καπνού και του 
καλαμποκιού και τον τρύγο, όλοι οι κάτοικοι έβγαιναν έξω στα 
χωράφια για να εργαστούν, να γλεντήσουν και να χαρούν. Τα 
τραγούδια αντηχούσαν στα "πλάια" ,στην "Κοκκινόη", στα 
"Πλατάνια", στο "λουτρό" και στους "αυλαγάδες". Στο σπίτι έμενε 
μόνο η μητέρα (η μάνα) ή η Μαμάνα (η γιαγιά) να ετοιμάσει το 
φαγητό και να δεχτεί τα καλά από τα χωράφια και τ' αμπέλια .

Οι κούκλες των καλαμποκιών καθαρίζονταν από τα φύλλα, εκτός 
από μερικά, τα οποία τα έκαναν θηλιές και ραματιές, για να τις 
κρεμάσουν στα δοκάρια και να ξεραθούν. Το ξεσπίρισμά τους έδινε 
σε μικρούς και μεγάλους ιδιαίτερη χαρά, τις βραδιές του 
φθινοπώρου, όταν όλη η οικογένεια ξεσπίριζε τα καλαμπόκια με τη 
βοήθεια των συγγενών και των γειτόνων. Το ξεσπίρισμά γινόταν 
χτυπώντας τις σειρές της στεγνής κούκλας με την ανάποδη του 
μαχαιριού ή του στατιριού για να μείνει σκέτο το "κουκότσι". Τα 
στεγνά κουκότσια και τα κλίματα ήταν ένα θαυμάσιο προσάναμμα 
της φωτιάς κατά το χειμώνα.
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Δ ι α τ υ π ώ σ ε ι ς  Α ρ ρ α β ώ ν α - γ ά μ ο υ

Οι διατυπώσεις οι σχετικές με τον αρραβώνα και τον γάμο ήταν 
αρκετά πολύπλοκες. Απαιτούνταν μεγάλη μαεστρία για την 
προξενιά ενός αρραβώνα. Χρειάζονταν άνθρωπος πολύπειρος και 
επιτήδειος για αυτή τη δουλεία, για να κανονίσει τα καθέκαστα, και 
πολλές φορές να παρουσιάσει το μαύρο άσπρο για να επιτευχθεί το 
ποθούμενο.

Προχωρώντας στο γάμο, οι διατυπώσεις πλήθαιναν κυρίως την 
τελευταία εβδομάδα και την ημέρα του γάμου. Το τυπικό των 
διατυπώσεων αυτών έπρεπε να ακολουθηθεί αυστηρά. Δεν έπρεπε 
να γίνει καμιά παράλειψη γιατί ο νουνός, η νουνά, τα μπρατίμια και 
οι συγγενείς, κυρίως του γαμπρού "άπλωναν το ζουνάρι για 
παρεξήγηση".

Προσκλήσεις, καλέσματα, προβαδίσματα, ποιος θα μπει πρώτος, 
ποιος θα βγει τελευταίος, τι θα πει, τι θα ευχηθεί ο καθένας, τι δώρα 
θα σταλούν από τη νύφη στην οικογένεια του γαμπρού και στο σόι 
του ήταν μέσα στις διατάξεις του τυπικού του γάμου.

Τα αναπιάσματα των προζυμιών, τα τσουράκια, οι κουλούρες, τα 
σπασίματα της κουλούρας στο κεφάλι της νύφης και του γαμπρού, 
τα ντουμπέκια, οι καφέδες, τα ξυρίσματα, τα στολίσματα, τα 
τραγούδια τα κατάλληλα για κάθε σκηνή της ιεροτελεστίας, τα 
απλώματα της προίκας, τα σφαχτά, τα κρασιά, τα ρακιά, τα φαγητά, 
τα γλυκίσματα, τα κανίσκια για τους καλεσμένους, οι γαμήλιες 
πομπές, η παραλαβή της νύφης, η αγορά από τον γαμπρό των 
κλειδιών απ' τα σεντούκια με τα προικιά της νύφης, η τελετή των 
στεφανωμάτων, η βροχή των κουφέτων και του ρυζιού ', για το 
ρίζωμα του νέου ζευγαριού, το σπάσιμο από το γαμπρό του 
φυλτζανιού με τις ενδεχόμενες παρεξηγήσεις μεταξύ των 
νεόνυμφων, το πάτημα του ποδιού, τα φλουριά και τα 
Κωνσταντινάτα κάτω από τη γλώσσα των νεόνυμφων, ο χορός του 
Ησαϊα, τα στεφανιάτικα του νουνού, η επιστροφή από την εκκλησία, 
η υποδοχή της νύφης και του γαμπρού από την πεθερά, οι 
διατυπώσεις μπροστά στην πόρτα του σπιτιού του γαμπρού, με τα 
ρύζια, τις κουλούρες και τα τσουράκια κάτω στη μασχάλη της 
νύφης και στο κεφάλι, τα μπουκαλάκια με το κρασί με το οποίο 
δρόσιζε το χώρο μπροστά από το κατώφλι, τα προσκυνήματα του 
πεθερού και της πεθεράς και το φίλημα του χεριού και του ποδιού 
τους από τη νύφη και στη συνέχεια γεύματα και τζιμπίσια, οι χοροί, 
τα τραγούδια, τα ξεπροβοδίσματα του ζεύγους, των νουνών και στη 
συνέχεια τα πιστρόφια, τα τρία τραπέζια του νουνού το Σάββατο το 
βράδυ, την Κυριακή και το μεγαλύτερο της Δευτέρας μαζί με τα 
μπρατίμια, ήταν οι κυριότερες διατυπώσεις του γάμου.
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Γ έ ν ν η σ η  π α ι δ ι ο ύ

Όταν γεννιόταν ένα παιδί και μάλιστα το πρώτο ήταν πολύ μεγάλο 
γεγονός για το σπίτι. Μεταξύ των άλλων δώρων οι συγγενείς 
έστελναν στη λεχώνα πιλάφια και "λαγκίτες". Την Τρίτη ημέρα 
κολυμπούσαν το παιδί και οι συγγενείς δώριζαν χρήματα στη 
μητέρα. Στο νεογέννητο κολλούσαν ένα χρυσό φλουρί "το 
Κωσταντινάτο" ή φυλαχτό από γαλάζια χάντρα, για να το φυλάγει 
από κακό μάτι. Η λεχώνα δεν έβγαινε απ' το σπίτι για σαράντα 
μέρες. Τη τεσσαρακοστή πήγαινε μαζί με το μωρό και την πεθερά 
και άλλους συγγενείς στην εκκλησία όπου ο παπάς διάβαζε ευχές 
για τη μητέρα και το νεογέννητο. Είναι το λεγόμενο σαράντισμα.

Β α φ τ ί σ ι α

Κατά τα βαφτίσια, μετά το δόσιμο του ονόματος από τον νουνό, 
σμήνη παιδιών, έτρεχαν από την εκκλησία στο σπίτι για να φέρουν 
τα "σχαρίκια" αναγγέλλοντας το όνομα του νεοφώτιστου στη 
μητέρα του παιδιού και δέχονταν απ' αυτή διάφορα δώρα, 
νομίσματα, μπιμπίλια και σταφίδες.

Θ ά ν α τ ο ς

Χρέος ηλικιωμένου ετοιμοθάνατου, ήταν να κεράσει στα μέλη της 
οικογένειάς του, από ένα νόμισμα και να δώσει απαραίτητα τις 
τελευταίες του συμβουλές και ευχές στα παιδιά του. 
Μετά τον θάνατο έπρεπε οι στενοί συγγενείς να πλύνουν και να 
ντύσουν τον νεκρό με τα ρούχα που είχαν φυλαγμένα για το σκοπό 
αυτό. Στη συνέχεια οι (οι γριές) έμεναν δίπλα στο νεκρό όλη τη 
νύχτα τον ξενυχτούσαν τραγουδώντας τα μοιρολόγια. Τρεις μέρες 
μετά την ταφή, γινόταν τρισάγιο στο μνήμα του θανόντα . Το ίδιο 
γινόταν στις εννιά και στις σαράντα μέρες.

Έ θ ι μ α  τ ων  Σ ε ρ β ι ω τ ώ ν  σ τ ι ς  γ ι ο ρ τ έ ς

Την παραμονή των Χριστουγέννων , πολύ πριν ξημερώσει 
ακούγονταν στις πόρτες των σπιτιών βροντερά χτυπήματα με τις 
"τζιουμανίκες" και τα "κάλαντα" και με τις φωνές των παιδιών : 
"κόλιαντα -κόλιαντα, Χριστός γεννιέται". Ανήγγειλαν τα το 
χαρμόσυνο γεγονός της γέννησης του Χριστού και δέχονταν δώρα. 
Θα ήταν γρουσουζιά για την νοικοκυρά να μην ανοίξει την πόρτα 
και να μη δώσει στα παιδιά τα προετοιμασμένα από την 
προηγούμενη μέρα, για το σκοπό αυτό, δώρα, όπως κάστανα, μήλα, 
πορτοκάλια, ξυλοκέρατα, ζαχαρομπέμπιλα, σταφίδες και νομίσματα 
(μόνο στα συγγενικά παιδιά).
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Το ίδιο επαναλαμβάνονταν οκτώ μέρες μετά τα "κόλιαντα", κατά 
λεγάμενα "Σούρβα", όταν τα παιδιά την παραμονή του Νέου έτους 
χτυπούσαν πάλι τις πόρτες των σπιτιών, για να αναγγείλουν τον 
ερχομό του νέου έτους με τις κραυγές "Σούρβα, σούρβα κ' 
Αϊβασίλης κι χαρά μεγάλη . Χρόντς' πολλούς". Κατά τον ίδιο 
τρόπο οι νοικοκυρές μοίραζαν τα δώρα στα παιδιά.

Την ημέρα των φώτων μετά τον αγιασμό των υδάτων, όλοι οι 
νεόνυμφοι και οι νεοαρραβωνιασμένοι στα Σέρβια, δέχονταν την 
επίθεση των φίλων τους με βρεξίματα. "Τα βρεξίματα" με το νερό 
δεν σταματούσαν, αν ο νεόνυμφος δεν έταζε "φιλιά", ένα γλέντι το 
οποίο και έπρεπε να πραγματοποιήσει σύντομα.

Την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, γιορτή του Αγίου Βασιλείου, και 
την 6η Ιανουαρίου ημέρα των Φώτων, όλοι σχεδόν οι νέοι των 
Σερβίων, ντύνονταν με στολές ευζωνικές ή αντάρτικες (δηλ. με 
φουστανέλα ή μανδύα, κάλτσες, καλτσοδέτες, τσαρούχια, φέσι με 
μεγάλη φούντα και ασημικά) και συγκεντρώνονταν κατά ομάδες και 
γυρνούσαν από το πρωί ως το βράδυ στα σπίτια των Ελλήνων 
κατοίκων της πόλης και συγκέντρωναν μέσα σε μεγάλους 
κυλινδρικούς τενεκεδένιους κουμπαράδες χρήματα τα οποία 
διατίθενταν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, όπως για τις ανάγκες της 
Ελληνικής χριστιανικής κοινότητας, του Ελληνικού σχολείου κ.λ.π.

Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών ήταν για τα Σέρβια μια χριστιανική 
και εθνική αναβάπτιση, και γινόταν με μεγάλη κατάνυξη και με τη 
συμμετοχή όλων των κατοίκων.
Γινόταν μετά την απόλυση της εκκλησίας μεγάλη σχολική γιορτή, 
με ποιήματα, απαγγελίες εθνικού και χριστιανικού περιεχομένου, 
τραγούδια και εκφωνήσεις πανηγυρικών. Μοιραζόταν κατά την 
τελετή στους μαθητές οι έλεγχοι επιδόσεώς τους στα μαθήματα, για 
το πρώτο εξάμηνο από τους δασκάλους και τους ιερείς και τους 
ανθρώπους της Σχολικής Επιτροπής, μαζί με ένα πιατάκι κουφέτα 
σε κάθε μαθητή.

Το ψέμα της Πρωταπριλιάς ήταν και στα Σέρβια, όπως και σ’ όλη 
την Ελλάδα, καθιερωμένο.

Κατά την Κυριακή της Μεγάλης Αποκριάς, πήγαιναν όλοι οι 
Σερβιώτες στην εκκλησία για να εκκλησιαστούν. Το απόγευμα της 
ίδιας μέρας γινόταν εσπερινός κατά τον οποίο γινόταν η συγχώρηση 
των ιερέων και στη συνέχεια όλοι οι νέοι και ιδιαίτερα οι 
νεοπαντρεμένοι και οι νεοαρραβωνιασμένοι πήγαιναν στα σπίτια 
των πρεσβυτέρων συγγενών τους και φιλούσαν το χέρι τους και 
ζητούσαν συγχώρεση. Εκείνοι δε (παππούδες, μαμάνες, μπαρμπάδες 
και θείτσες) λέγοντας το "σχωρεμένα" κερνούσαν τους νέους
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νομίσματα τα οποία είχαν ετοιμάσει εγκαίρως για το σκοπό αυτό.
Μετά το τραπέζι της ίδιας βραδιάς κατά το οποίο όλοι οι νεώτεροι 

μιας οικογένειας συγκεντρώνονταν στο σπίτι του πρεσβυτέρου 
αρχηγού της οικογένειας με τα φαγητά, τα γλυκίσματα και τα ποτά 
τους, γινόταν το λεγόμενο "χάσκα". Ο αρχηγός της οικογένειας 
έδενε σ' ένα σπάγκο ένα κομμάτι σκληρό χαλβά ή ένα αβγό 
βρασμένο σφιχτό και το άλλο άκρο του σπάγκου το έδενε στην άκρη 
του Πλάστη και κουνούσε το κομμάτι του χαλβά με τη σειρά στο 
στόμα κάθε μέλους της οικογένειας. Αυτός που είχε σειρά άνοιγε το 
στόμα του και προσπαθούσε να αρπάξει, το για μια στιγμή 
κατευθυνόμενο προς στο στόμα του , το κομμάτι του χαλβά ή το 
αβγό το οποίο απέσυρε ο αρχηγός και έτσι έμεινε με το στόμα 
ανοιχτό αυτός που προσπαθούσε να τ' αρπάξει.

Αυτό επαναλαμβανόταν πολλές φορές και κάθε αποτυχία του 
συνοδευόταν από τα ειρωνικά γέλια και αστεία των άλλων. 
Το βράδυ της ίδιας ημέρας όλοι οι νέοι έβγαιναν έξω και γύριζαν 
στους "φανούς" όλης της πόλης, ενώ οι γεροντότεροι στο φανό της 
δικής τους γειτονιάς για να ψυχαγωγηθούν κι αυτοί.

Σ' αυτό το γλέντι στήνονταν χοροί γύρω από τις αναμμένες 
φωτιές. Χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων αυτών των τραγουδιών 
ήταν το "μπρε-μπρε" που λεγόταν ανάμεσα σε κάθε στίχο στα 
αυτοσχέδια "ξανέντροπα" τραγούδια που σκάρωνε ο πρώτος του 
χορού και επαναλάμβαναν όλοι οι άλλοι. Πάνω από το "φανό" 
πηδούσαν οι πιο θαρραλέοι τρεις φορές φωνάζοντας "ψύλλ' ψύλλ'" 
για να καούν οι ψύλλοι που είχαν πάνω τους. Οι φωτιές 
τροφοδοτούνταν συχνά με κέδρα και πουρνάρια, τα οποία 
μετέφεραν οι νέοι και τα αποθήκευσαν πριν από πολλές μέρες ή και 
μήνες από τα γύρω υψώματα και βουνά.

Την καθαρά Δευτέρα, οι Σερβιώτες πήγαιναν στην εκκλησία τρεις 
φορές την ημέρα, κυρίως οι γεροντότεροι. Οι νέες και οι νοικοκυρές 
συγκέντρωναν στην αυλή , όλα τα μαγειρικά σκεύη, τα οποία 
έπλεναν, έβραζαν με σταχτόνερο (κασταλαή), για να μη μείνει ίχνος 
λίπους επάνω σ' αυτά και μολυνθούν κατά την περίοδο της νηστείας 
της μεγάλης Σαρακοστής. Παράλληλα για τον ίδιο λόγο καθάριζαν 
τις πετσέτες, τα τραπεζικά και ολόκληρη την κουζίνα. Στη συνέχεια 
καθάριζαν το στάρι, έβγαζαν τη φλούδα του και το έβραζαν για να 
το έχουν έτοιμο την Τετάρτη, που θα το έτρωγαν όλοι όσοι 
νήστευαν μετά την απόλυση της εκκλησίας (της λειτουργίας των 
προηγιασμένων), καθώς και τα "κοσιάφια" (δηλ. κομπόστες από 
ξηρά δαμάσκηνα, τζιρνίκια, σταφίδες), μουστόπιτες και ταχινόπητες 
με χόρτα, αφού το βράδυ της αποκριάς, ολόκληρη Δευτέρα και 
Τρίτη μέρα σχεδόν το μεσημέρι της Τετάρτης, δεν έβαζαν τίποτε 
στο στόμα τους κρατώντας το λεγόμενο "τρίμερο". Τα χόρτα με τα
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οποία γίνονταν οι πίτες, τα μάζευαν οι κοπέλες την Τρίτη που 
έβγαιναν για το σκοπό αυτό στην εξοχή. 
Μεταξύ των άλλων φαγητών της μεγάλης Τεσσαρακοστής ήταν τα 
πετμέζια, οι σταφυλαρμές, τα ρετσέλια, τα κοσιάρια, οι 
τσουκνιδόπιτες και τα "ανάρτα γιαπράκια" .

Την γιορτή των "Αγίων Θεοδώρων" όλοι οι Σερβιώτες ανέβαιναν 
στο ξωκκλήσι των Αγίων που είναι σκαρφαλωμένο στην πλαγιά του 
βουνού, λίγο πιο πέρα από τις "βρύσες". Μετά το τέλος της θείας 
λειτουργίας έξω από το εκκλησάκι πουλούσαν νηστίσιμους 
χαλβάδες "ταχίν’ χαλβά" κι ένα άλλο είδος πολύ σκληρό με 
στραγάλια. Επίσης γινόταν αγοραπωλησία γουρουνιών. Αγόραζαν 
γουρουνάκια και τα έτρεφαν στο σπίτι τους για να τα σφάξουν τα 
Χριστούγεννα.

Την Μ. Τετάρτη ζύμωναν και έψηναν τα τσουρέκια. Την Μ. 
Πέμπτη έβαφαν τα αυγά κόκκινα, πρωί - πρωί και μετά το πρώτο 
κόκκινο αυγό σταύρωνε η μητέρα όλα τα παιδιά της στο μέτωπο . 
Επίσης σταύρωναν όλα τα ζώα του νοικοκυριού με την κόκκινη 
μπογιά των αυγών.

Το Πάσχα μετά το "Χριστός Ανέστη" μαζί με τα άλλα φαγητά, 
αρνί ψητό στο φούρνο ή στη σούβλα, αυγά, γάλα, γιαούρτι, 
ρυζόγαλο, τσουρέκια, κ.λ.π. απαραίτητα ήταν και τα 
"μπατζιαβούσια" δηλ. εντόσθια αρνιού, μαγειρεμένα με φρέσκα 
κρεμμυδάκια και σπανάκια και με σάλτσα.Τα "αμπαζιαβούσια" του 
Πάσχα, και τα "γιαπράκια" των Χριστουγέννων με το χοιρινό κρέας, 
ρύζι, μπαχαρικά τυλιγμένα σε φύλλα αρμιάς (λάχανο που είχαν 
βάλει οι νοικοκυρές σε άρμη) ήταν φαγητά που η κάθε οικογένεια 
έπρεπε να μαγειρέψει εκτός των άλλων εδεσμάτων και 
γλυκισμάτων.

Την ημέρα του Αγίου Γεωργίου όλοι οι νέοι και οι νέες των 
Σερβίων ζυγίζονταν. Επίσης την ημέρα αυτή οι κτηνοτρόφοι 
κούρευαν τα γιδοπρόβατά τους και το γιόρταζαν ψήνοντας 
"σουγκάρια".

Την πρώτη Δευτέρα μετά τη γιορτή τ' Αη - Γιωργιού, η πλατεία 
γέμιζε , απ' όλους εκείνους, που ήθελαν να δουλέψουν σαν 
"τσοπάνηδες" στο "βιος" των κτηνοτροφών. Στην πλατεία έκλειναν 
την συμφωνία. Προσλαμβάνονταν μόνο για ένα εξάμηνο. Η αμοιβή 
τους ήταν ένα ζευγάρι "γουρνοτσάρουχα", ένα ταλαγάνι (κάπα) και 
λίγα "εκατοστάρικα".

Την Πρωτομαγιά οι νέοι και οι νέες από πολύ νωρίς έβγαιναν



στην εξοχή για να "πιάσουν το Μάη. Απαραίτητα έπρεπε να 
περάσουν "από του Μάη την πέτρα" που βρισκόταν στο "Πλάι" 
κοντά στο ξωκλήσι του Αγίου Πνεύματος.

Την ημέρα της μεταμόρφωσης του Σωτήρα στις 6 Αυγούστου 
συνηθίζονταν στα Σέρβια να πηγαίνουν τα πρώτα σταφύλια στην 
εκκλησία για να ευλογηθεί η παραγωγή.

Π ρ ο λ ή ψ ε ι ς - Δ ε ι σ ι δ α ι μ ο ν ί ε ς

Μερικές από τις προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες που υπήρχαν 
στα Σέρβια αναφέρονται παρακάτω:
Οι άνθρωποι των Σερβίων φορούσαν χαϊμαλιά που τους 
προστάτευαν από πολλά κακά.

Τα παιξίματα των ματιών, τα βουίσματα των αυτιών, οι φαγούρες 
στις παλάμες εξετάζονταν είτε για καλό, είτε για κακό, είτε για 
χρήματα.

Το ανοιγμένο ψαλίδι εξετάζεται ότι σε κατασέρνουν και το τρίξιμο 
της φωτιάς επίσης. Γι' αυτό οι γυναίκες στα Σέρβια σπεύδουν να 
κλείσουν ένα ανοιγμένο ψαλίδι ή να ανακατέψουν τη φωτιά για να 
διακόψουν το σφύριγμα του ξύλου και να πάψει η κακογλωσσιά σε 
βάρος των νοικοκυραίων του σπιτιού.

Το φώναγμα της κουκουβάγιας, τα ουρλιαχτά του σκύλου και το 
σκάψιμο της γης με τα νύχια του, προμηνούσαν μεγάλο κακό για 
τους ακούοντας και βλέποντας.

Επίσης το κόψιμο του δρόμου από φίδι ή λαγό θεωρούνταν κακός 
οιωνός.

Η αλογόμυγα έπρεπε και πρέπει ακόμα να φέρει ευπρόσδεκτο ξένο 
στο σπίτι.

Η πασχαλίτσα θα φέρει κάτι καλό και η αθώα αγριομέλισσα με το 
βουητό της, θα φέρει τη θερμασιά (αρρώστια).

Τα βασκάματα και τα ξεβασκάματα, οι ξηρασίες με τις λιτανείες 
γινόταν στα Σέρβια, τα οποία παραδεχόταν και η θρησκεία .

Αν είχες ελιά στην πλάτη πίσω έχεις τα βάσανα.

Το σφύριγμα τη νύχτα απαγορεύονταν στα παιδιά, για να μη 
"μαζευτούν οι διάβολοι από τη χούνη".
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Δύοντας ο ήλιος απαγορεύονταν να φας γιατί έλεγαν θα πεθάνει η 
μάνα σου.

Οι παλάμες των χεριών δεν έπρεπε να ακουμπούν συγχρόνως τα 
μάγουλα με το σαγόνι γιατί θα έφερνε κάτι κακό.

Π α ρ ο ι μ ί ε ς

Οι παροιμίες που λέγονταν στα Σέρβια είναι παροιμίες που 
λέγονται σχεδόν σ' όλη την Ελλάδα.

Άλλαν' τα μάτια τσ' πέρδικας, κι αλλάν' της Κουκουϊάβας.
Άλλους σκάβει κι κλαδεύει, κι άλλους πίνει κ μυθάει.
Το βαβάλι κι αν ψουφήσει του πιτσιτ' αξίζει.
Του καλό του μήλου του τρώει του γρούνι.
Δομ' κυρά τουν άντρασου και συ κράτα τουν κόπανου.
Όταν έπριπε δεν έβριχει κι τώρα χαλαζώνει.
Γαμπρέμ' γιατί είσι μύξαβους; Είναι απ' του χειμώνα. Σι ξέρου κι απ' 
του καλουκαίρι.
Πάρι γυναίκα απού νταμάρι κι σκύλα απού κουπάδι.
Έμαθα γυμνός κι ντρέπουμι ντυμένους.
Θέλει κι η φακή μαγέρειμα.
Τι σι λείπει κασιδιάρη, σκούφα που μαργαριτάρι.
Προσκυνμένου κιφάλι δεν κόβιτι.
Έρμου μαντρί γιμάτου λύκοι.
Έχει ου κόσμους πρόβατα έχουμι κι ημείς κουδούνια.
Πήριν ου στραβός κατήφουρου.
Η ζουρλός δεν έχει κέρατα.
Τ' αψύ του ξύδι τ' ανγκιότ' χαλνάτι.
Του γκαβό δόστουν κουμάτια, μην τουν δείχνσ' στράτις.
Μι πουρδές αυγά δε βάφουντι.
Ούτι σκόρδου έφαγι. Ούτι σκουρδές μυρίζει.
Ας μι λεν' κυρά Μπηίνα κι ας πιθαίνω από την πείνα.
Κάθι τόπους κι ξακόνι κάθι μαχαλάς κι τάςι.
Του λύκου τουν βλέπουμι τουν ντουρό αραδούμι;
Είνι ψειρά ψόρια.
Γαϊδουρνό πρόσουπου χαριτουμένη ζουή.
Του γρούνι μανάρι γε γίνιτι.

Οι γυναικείες ελληνικές φορεσιές των Σερβίων του καιρού 
εκείνου Π 9ος αιώνας) ήταν:
Το πουκάμισο φτιαγμένο από υφαντό μεταξωτό, είχε όρθιο γιακά 
κεντημένο με "μπιντέμνια" δηλ. άσπρη δαντέλα κεντημένη με 
βελόνι και με μεταξωτή κλωστή, από μετάξι που κατεργάζονταν οι 
ίδιες οι νοικοκυρές στα σπίτια τους, στα οποία εκτρέφονταν
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κουκούλια (μεταξοσκώληκες). Η κάτω φούστα ήταν μάλλινη και 
πάνω από αυτήν φορούσαν το "μαλακόφι" δηλαδή φούστα 
χασιδένια, η οποία κάτω στον φαρμπαλά είχε ένα μετάλλινο ευρύ 
στεφάνι, καλυμμένο βέβαια με ύφασμα για να δίνει την φουσκωτή 
εμφάνιση στο φουστάνι σαν το κρινολίνο. Ούτε η μάλλινη φούστα, 
ούτε η χασιδένια έκλειναν μπροστά στο στήθος αλλά ήταν ανοιχτές 
για να φαίνεται το πουκάμισο το στολισμένο με μπιντέμνια. 
Επάνω σ' αυτή φορούσαν το "γελέκο" από στόφα ή τσόχα ανάλογα 
με την εποχή, το οποίο ήταν κεντημένο με χρυσό σιρίτι μόνο στο 
μπροστινό μέρος.
Πάνω απ' αυτά φοριόταν το φουστάνι, ανοιχτό και αυτό στο στήθος 
για να φαίνεται το γιλέκο και το πουκάμισο. Το φουστάνι έπαιρνε το 
σχήμα του "μαλακοφιού" στο κάτω μέρος και γινόταν φουντωτό. Το 
φουστάνι ήταν φτιαγμένο από στόφα ή βελούδο. 
Επάνω απ' αυτά οι νεώτερες στην ηλικία γυναίκες φορούσαν τις 
"μπόλκες" δηλ. ζακέτες από σατέν ή βελούδο ή τσόχα ανάλογα με 
την εποχή και την οικονομική κατάσταση της κάθε μιας. Οι μπόλκες 
γύρω στο λαιμό και στα δυο μπροστινά φύλλα είχαν γούνα και 
δίπλα από τη γούνα και γύρω στο λαιμό και μπροστά ως κάτω και 
γύρω γύρω ήταν στολισμένες με "χάρτζια" δηλ. κεντήματα τα οποία 
γίνονταν με πεταλούδες και χάντρα διαφόρων μεγεθών.

Οι ηλικιωμένες αντί για "πόλκες" φορούσαν τα "κιούρκια" ή 
"τζουμπέδες" τα οποία γίνονταν από τσόχα χρώματος μαύρου και 
έφταναν λίγο κάτω από τα γόνατα. Από μέσα τα κιούρκα ήταν 
ντυμένα με γούνα κατώτερης ποιότητας, γύρω γύρω όμως στο λαιμό 
και τα μπροστινά φύλλα είχαν γούνα άριστης ποιότητας.

Τα καλοκαίρια δεν φορούσαν τις μπόλκες και τα κιούρκια, αλλά 
τα κοντογούνια τα λεγάμενα "λιμπαντέδες". Αυτά ήταν κοντά ως τη 
μέση, ήταν φτιαγμένα από τσόχα και σατέν με λίγη στενή γούνα 
γύρω στο λαιμό και μπροστά με "χάρτζια" ή χωρίς αυτά, ανάλογα με 

τις περιστάσεις.
Στο κεφάλι, οι πολύ γριές και οι χήρες φορούσαν φέσια . Γύρω γύρω 
στα φέσια έδεναν μαύρα μαντίλια, που τα έλεγαν "νταρντμάδες".

Οι "Βλάχσες", δηλ. αυτές που κατάγονταν από το Λιβάδι, επάνω 
στο φέσι και γύρω-γύρω απ' αυτό φορούσαν μαύρη φούντα την 
οποία κτένιζαν κατάλληλα έτσι ώστε να μην φαίνεται το φέσι.

Οι γυναικείες κάλτσες, ήταν άσπρες μάλλινες χειροποίητες, τα 
λεγάμενα "σκφούνια" με λουλούδια χρωματιστά. Οι μύτες τους 
γίνονταν κόκκινες με λίγα λουλούδια.
Λίγο αργότερα οι γυναίκες φορούσαν "τα κρέπια". Το "κρέπι" ήταν 
μαντήλι μεταξωτό σκούρου χρώματος μαύρο ή μπλε ή καφέ με 
δαντέλα μαύρη γύρω-γύρω που δένονταν σαν καπέλο.

Οι "Βαροσλήδες" δηλ. οι γηγενείς Σερβιώτες φορούσαν 
"αντιριά" από ύφασμα μεταξωτό ή αλατζά ή σατέν χρώματος
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σκούρου τα οποία δίπλωναν με το ένα φύλλο πάνω στο άλλο. Στη 
μέση φορούσαν ζωνάρια μάλλινα ή μεταξωτά ή και λουριά. Στο 
λαιμό μπροστά φαινόταν το άσπρο πουκάμισο με πιέτες. Στο κεφάλι 
φορούσαν φέσια. Κάλτσες (σκφούνια) φορούσαν μάλλινες άσπρες 
ως τα γόνατα. Υποδήματα φορούσαν καλά ή και απλά
"ντρουμπατζίκια".

Υπήρχε και επίσημη στολή των πιο εύπορων ντόπιων, το 
"σιαλβάρι" φαρδύ παντελόνι σαν βράκα, που στις κνήμες στένευε 
και "πατούρια". Το σιαλβάρι ήταν κεντημένο με χρυσό σιρίτι στις 
τσέπες και στα πλάγια από το γόνατο ως πάνω. Στο στήθος 
φορούσαν το "τζιαμαντάνι" φτιαγμένο από το ίδιο ύφασμα με το 
σιαλβάρι κεντημένο με χρυσό σιρίτι γύρω-γύρω και με μανίκια , 
κάλτσες ίδιες και φέσι.
Τα ίδια φορούσαν και οι "βλάχοι" δηλ. οι Σερβιώτες που 
κατάγονταν από το Λιβάδι.

Οι "Ζευγαλατιανοί" δηλ. οι ντόπιοι Σερβιώτες γεωργοί φορούσαν 
τα πατούρια μαύρα στο χρώμα και πουκάμισα μακριά ως τα γόνατα. 
Από πάνω φορούσαν το "σιγκούνι" με μανίκια ζωσμένο στη μέση με 
ζωνάρι. Στα πατούρια έδεναν τις "γκέτες" με φούντες.
Για υποδήματα είχαν παπούτσια ή τσαρούχια ή γουρνοτσάρουχα. 
Όλοι το χειμώνα πάνω από τις φορεσιές τους φορούσαν τα παλτά.

Τα τραγούδια τα οποία τραγουδιόνταν στα Σέρβια
διακρίνονταν σε τραγούδια πατριωτικά, τραγούδια του γάμου , 
του χορού, του γλεντιού, τραγούδια λυπητερά και μοιρολόγια.

Του Ζήνδρου

"Ο Ζήντρος κάνει τη χαρά, χαρά στουν ανεψιό του 
κι ακάλιασι την κλεφτουριά κι όλα τα παλικάρια.
Του Λάπα δεν ακάλιασι, του πρώτου παλικάρι 
κι ου Λάπας πάϊσι ακάλιαστους, μι λάφι στολισμένου 
κι απ' του φλουρί Δε φαίνουνταν κι απ' του μαργαριτάρι 
κι ανάμεσα στα κέρατα σταυρό μαλαματένιο.
-Γειά σου χαρά σου Ζήντρο μου 
-Καλώς του Λάπα πούρθι".

Του καπετάν Λούκα

"Ένα πουλάκι λάλησε στου Λέχουβου τη ράχη 
Δεν κελαηδούσε σαν πουλί, κι ούτε σα χελιδόνι 
Μουν κελαηδούσε κι έλεγε μουν κελαηδεί και λέγει:
-Καλά ήσαν Λούκα μ' στα βουνά και στα Καστανοχώρια, 
τι χάλευες, τι γύρευες στου Λέχουβου τη ράχη;
Πάεινα για το Μυρίχοβο και για την Καρατζιόβα

33



Γιατί μας κατηγόρησαν Ζιάκας κι Παπαδήμας
Δεν καν' ου Λούκας γι' αρχηγός κι ούτε για καπετάνιος".

Το τραγούδι του Ζιαζιά και του Γιανκούλα

"Βγαίνει ου ήλιους κόκκινους κι του Φίγγάρι μαύρου 
κι ου λαμπιρός αυγιρινός πουλύ βαλαντουμένους.
- Τ' έχεις καϋμέν1 αυγερινέ κι στέκεις μαραμένους:
- Τι να σας πω μωρέ πηδγιά, τι να σας μουλουγήσου; 
Σκουτώσανε την κλεφτουριά, ρημάξαν τα λημέρια 
Βάρσαν του μαύρου του Ζιαζιά, του Φώτη τουν Γιανκούλα.
- Παν οι λεβέντες απ' τα βουνά, πάνε τα παλικαριά!".

Όταν το Σάββατο καλούν τον Νουνό για το γάμο

" Σήμερα λάμπει ο ουρανός, σήμερα, λάμπ' ημέρα 
σήμερα στεφανώνιτι αητός μι μ' πιριστέρα.
Ακάλιασαν τουνΈςαρχου Νούνου να στεφανώση.
Κάνει στεφάνια από φλουρί λαμπάδες ασημένιες 
Κι του στεφανουσκέπασμα αγνής μαργαριτάρι".

Όταν στόλιζαν τη νύφη

"Τι στέκισι χρυσό μ' διντρί, κι αν δεν κινάς κι αν δεν πανή 
Ιγώ πουνώ τη μάνα μου, πουνώ κι τουν πατέρα μ' 
κι δεν κινώ κι δεν πανώ.
Ιγώ πουνώ τ' αδέλφια μου, πουνώ κι τσ' αδελφές μου 
Κι δεν κινώ κι δεν πανώ.
Πουνώ κι τ' αςαδέλφια μου κι όλους τους συγγενείς μου 
Κι δεν κινώ και δεν πανώ".

Την Κυριακή όταν ντύνουν τη νύφη

"Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα 
σήμερα αποχωρίζεται μάνα και θυγατέρα 
Σήμερα γάμος γίνεται σήμερα πανηγύρι 
Σήμερα αποχωρίζεται η κόρη από τον κύρη.
Νύφη μου το φουστάνι σου αγγέλοι σου το ράψαν 
Και κάτω στον ποδόγυρο το όνομά σου γράψαν.
Δυο άσπρα γαρύφαλλα σε ασημένιο τάσι 
τ' αντρόγυνο που γίνεται να ζη και να γεράση.
Νύφη μου εκεί που πας με τα πεθερικά σου 
Σαν κυπαρίσσι να σταθής, σα βέργα να λυγίσης".
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Η κατάρα της μάνας

"όλες οι μάνες τα παιδιά τ' αφκιούντι να προκόψουν 
κι μια μάνα σκυλομάνα, του γυιό της καταργιέτι.
-Πιδί μ' σαν πας στην ξενητειά, πίσου να μη γυρίσης.
-Σ' ευχαριστώ μανούλα μου του λόγου που με είπες.
Μάνα μ' σαν πας στην εκκλησιά να κάμης το σταυρό σου 
να ιδής τους νηούς, να ιδής τις νηές, να ιδής τα παλικάρια 
να ιδής και του στασίδι μου που στέκει μαραμένου 
στου σταυρουδρόμ' να καρτερής διαβάτες κι αν περάσουν: 
-Μην είδιτι το Γιώργο μου το μοναχό μ' παιδί μου;
-Ιψές προυψές τουν είδαμε στης Πόλης τα λημέρια 
μαύρα πουλιά τουν έτρουγαν, άσπρα τουν τριγυρνούσαν. 
-Δεν τρως πουλί μ' χρυσό μ' πουλί από την κεφαλή μου 
Να πας χαμπέρ' στη μάνα μου στη σκύλα αδελφή μου 
Να πης πως επαντρεύτηκα. Πήρα την πέτρα πιθιρά 
τη μαύρη γης γυναίκα".

Σαββάτου μέρα κίνησαν

"Σαββάτου μέρα κίνησαν όλις οι παντριμμένες 
να παν στουν Παντιλέημουνα, ψηλά στην Παναγιά.
Σαν πήραν τουν ανήφουρου σαν έρμις περδικούλις 
Περδίκ' απ' άλλου μαχαλά, περδίκα απ' άλλη χώρα 
Περδίκα πάει να πιή νερό κι πιάσθηκι στα βράχια,
Κι ο κυνηγός από κουντά ρίχνει να τη σκουτώση.
Μη μι σκουτώνεις κυνηγέ να σπω ένα τραγούδι 
Να σπω του Μάη με τη δρουσιά, του Μάη μι τα λουλούδια. 
Τώρα μαϊά τώρα δροσιά, τώρα του καλουκαίρι 
Τώρα κι ου ξένους βούλιτι να πάη στα δικά του".

Διαμαντούλα

"Κάτω στα δασιά πλατάνια, στην κρυόβρυση 
κάθονται δυο παλικάρια και μια λυγερή,
Κάθονταν και τρων και πίνουν και την ξέταζαν. 
-Διαμαντούλα μ' τ' είσαι τέτοια, τέτοια μελανή;
Μην ο ίσκιος σε πατάει, μήνα φάντασμα;
-Ούτε ίσκιος με πατάει ούτε φάντασμα 
με πατάει ένας λεβέντης τα μεσάνυχτα".

Μοιρολόγια

"Μάνα κι γυιός εκάθουνταν σ'ένα προυσκεφαλάκι 
"Μάνα κρατούσι του κηρί κι γυιός της ξιψυχούσι.



- Εσύ πιθαίνεις γυιόκα μου κι ιμένα που μ' αφήνει 
ιμένα κι τη νύφη σου;
- Μάνα μ' δεν κλαις τα νειάτα μου δεν κλαις τη λεβεντιά μου 
Μουν κλαις μάνα μ' τη νύφη μου του που θα την αφήσου; 
Άλλον υγυιόν ' χεις να στείλεις να την πάρη.
Κι ου Γιάννης αφουγκράστηκε απού του παραθύρι, 
παίρνει του Κώστα τ' άλουγου πάει για να την πάρη.
Κι' η νύφη του εκάθουνταν απάν' στου παραθύρι.
Βλέπει στου Κώστα τα' άλουγου ήταν ου Γιάν'ς καβάλα 
-Καλημερά σου νύφη μου - Καλώς του Γιάννη απ' ούρθι. 
-Γιάννη μου πούνει ου Κώστας μου;
-Ου Κώστας μας απέθανι κι ήρθα να σι πάρου.
-Όταν θα στείψη η θάλασσα κι βγάλει κυπαρίσια 
τότι κι ιγώ θα παντριφτώ να πάρου ισένα άντρα".

...."Αφίνου γεια σι όλες σας, στουν τάφου κατιβαίνου
κι στη δεξιά μου τη μεριά να φίκτι παραθύρι 
για ν' άρχουντι η μανούλα μου να μη καλημερνάει.
-Καλή μεράσ' μώρ' κόρη μου 
-Καλώς του του κουρίτσι μ'.
-Τι καλή μέρα έχου γω ν' ιδώ στη μαύρ' απούμι;
Την καλημέρα έχτ' ισείς, που είστ' απάν' στουν τόπου 
Που καρτιράτι μ' Πασκαλιά, τις πίσημις τις μέρις 
Νι γω η μαύρη μ' τι καρτιρώ";
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15. ΔΗΜΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σημαντικές εκδηλώσεις που λαβαίνουν χώρα καθ’όλη τη διάρκεια 
του έτους στο Δήμο Σιάτιστας αφορούν:
Την τέλεση εθίμων, εκδηλώσεις πολιτιστικές των διαφόρων 
Συλλόγων της πόλης και εκδηλώσεις που οργανώνει η Δημοτική 
Επιχείρηση Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Τουρισμού και Συλλόγους 
της πόλης μας. (Αθλητικούς, Πολιτιστικούς, Ιππικό), καθώς και με 
τους Συλλόγους των Δημοτικών Διαμερισμάτων Παλαιοκάστρου- 
Δαφνερού και Μικροκάστρου, όπου αναβιώνουν παλιά έθιμα

Τα κυριότερα έθιμα

Οι Κλαδαριές (=φωτιές) που ανάβονται προπαραμονή 
Χριστουγέννων, ένα πανάρχαιο έθιμο, που οι ρίζες του βρίσκονται 
στην αρχαία Ελλάδα (=αποτρόπαιον πυρ) και τα Μπουιιπουσιάρια 
(^Καρναβάλια), έθιμο με ρίζες στη Διονυσιακή λατρεία (βλ. Δ. 
Αγίας Παρασκευής), τα Χοροστάσια της Αποκριάς, τα καλοκαιρινά 
πανηγύρια της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νικάνορα, που 
τελούνται στην Πλατεία της Γεράνειας με τη συνοδεία 
Παραδοσιακής ορχήστρας και τέλος το κορυφαίο και θεαματικό 
έθιμο του Πανηγυριού του Δεκαπενταύγουστου με τους έφιππους 
καβαλάρηδες -  προσκυνητές της εικόνας της Παναγίας στο 
Μοναστήρι του Μικροκάστρου, έθιμα στα οποία συμμετέχει όλος ο 
λαός της Σιάτιστας, αλλά και πλήθος επισκεπτών κάθε χρόνο.

Οι Σύλλογοι οργανώνουν κατά διαστήματα διάφορες εκδηλώσεις 
μορφωτικές, καλλιτεχνικές, χορευτικές, ενώ η Δ.Ε.Π.Π.Τ.Α.Σ 
οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις μέσα στο χρόνο με το Θεατρικό 
Εργαστήρι και το Ωδείο που λειτουργεί (θεατρικές παραστάσεις ή 
μουσικές εκδηλώσεις ) ή τις «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις» του 
Καλοκαιριού, που έχουν γίνει θεσμός τα 15 τελευταία χρόνια, με 
μετάκληση διάφορων καλλιτεχνικών σχημάτων ή σε 
συνδιοργάνωση με τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους 
της πόλης.
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16. ΔΗΜΟΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

0  Δήμος Τσοτυλίου εκτείνεται στο δυτικό άκρο του Νομού 
Κοζάνης. Η έκταση του νέου Δήμου Τσοτυλίου είναι συνολικά 
325.193 στρέμματα και αποτελεί το 9% του Νομού. Ο Νέος Δήμος 
Τσοτυλίου με έδρα το Τσοτύλι προέκυψε από την συνένωση 
δεκαεννέα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης -  σύμφωνα με τον 
Ν. 2539/97 (I. Καποδίστριας) από 1-1-1999 -  των παρακάτω :
1. Δήμος Τσοτυλίου.
2. Κοινότητα Αγιάσματος (οικισμοί Αγιάσματος, Αγίων Θεοδώρων, 
Αχλαδιάς, Αγίας Παρασκευής & Κοιλαδίου).
3. Κοινότητα Αγίων Αναργύρων.
4. Κοινότητα Αυγερινού.
5. Κοινότητα Δαμασκηνιάς
6. Κοινότητα Δάφνης.
7. Κοινότητα Διχειμάρρου.
8. Κοινότητα Δραγασιάς.
9. Κοινότητα Ζώνης.
10. Κοινότητα Κλεισώρειας.
11. Κοινότητα Κορυφής.
12. Κοινότητα Κριμηνίου.
13. Κοινότητα Λικνάδων (οικισμοί Λικνάδων & Λεύκης).
14. Κοινότητα Λούβρης.
15. Κοινότητα Μόρφης.
16. Κοινότητα Πλακίδας.
17. Κοινότητα Πολυκαστάνου.
18. Κοινότητα Ροδοχωρίου και
19.Κοινότητα Χρυσαυγής.

Το Τσοτύλι αποτελεί από το 1873 Πνευματικό κέντρο της 
ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας αφού εδώ και εκατόν 
τριάντα χρόνια περίπου λειτουργεί το Ιστορικό Οικοτροφείο -  
Γυμνάσιο η ονομαζόμενη Τσοτύλειος Σχολή. Τέλος, κάθε χρόνο τον 
Αύγουστο ο Δήμος διοργανώνει πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
ενώ ιδιαίτερο χρώμα δίνουν το ίδιο διάστημα τα παραδοσιακά 
πανηγύρια στα χωριά της περιοχής.



ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΙΑΡΙΑ ΕΡΑΤΥΡΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΡΑΝΕΙΑΣ
(Α. ΕΛΙΜΕΙΑΣ)

ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΡΟΚΑΣ (Α. ΑΣΚΙΟΥ)
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ΧΑΡΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
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Λιστϊ»ιπο·οΡ0Σ

Δ  ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

/

ΑΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

1. Δήμος Αγίας Παρασκευής
2. Δήμος Αιανής
3. Δήμος Ασκίου
4. Δήμος Βελβεντου
5. Δήμος Βερμίου
6. Δήμος Δημητρίου Υψηλάντη
7. Δήμος Ελίμειας
8. Δήμος Ελλησπόντου
9. Δήμος Καμβουνίων
10. Δήμος Κοζάνης

11. Δήμος Μουρικίου
12. Δήμος Νεάπολης
13.Δήμος Πτολεμαϊδας
14. Δήμος Σερβίων
15.Δήμος Σιάτιστας
16. Δήμος Τσοτυλίου
17. Κοινότητα Βλάστης
18. Κοινότητα Λιβαδερου
19. Κοινότητα Πενταλόφου

40



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Γνωριμία με τον Νομόν Κοζάνης. Θεσσαλονίκη : Νομαρχία Κοζάνης, 

1970

2. Σιαμπανόπουλος, Κωνσταντίνος. Οι λαζαρίνες : ένα έθιμο της 

Λιανής και της περιοχής Τσιαρσιαμπά Νομού Κοζάνης. Θεσσαλονίκη: 

εκδ. Σύνδεσμος γραμμάτων και Τεχνών Νομού Κοζάνης, 1973

3. Παπασιώτης, Λεωνίδας. Η παλιά Κοζάνη : ποιήματα γραμμένα στο 

Κοζανίτικο γλωσσικό ιδίωμα. Θεσσαλονίκη : εκδ. Σύνδεσμος Γραμμάτων 

και Τεχνών Νομού Κοζάνης, 1972

4. Γεώργιος Κ Σπυριδάκης και Σπυρίδων Περιστέρης. Ελληνικά Δημοτικά 

τραγούδια, τόμος γ ’. Αθήνα : εκδ. Ακαδημία Αθηνών, 1999

5. Διαδίκτυο

41


