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Αυτή η εργασία που έχει ως θέμα της τα Δαρνακοχώρια του Νομού Σερρών, 

αναφέρεται περιληπτικά στα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις και τα τραγούδια των 

Δαρνακοχωριτών.

Ο λόγος που επέλεξα αυτό το θέμα σαν πτυχιακή εργασία είναι ότι τα Δαρνα

κοχώρια έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προκαλούν την περιέργεια ειδικά όσων 

δεν τα γνωρίζουν.

Έτσι μου δόθηκε και η ευκαιρία να καταγράψω και δαρνάκικα τραγούδια τα 

οποία δεν έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα.

Στην εργασία αυτή με βοήθησε ο κ. Βάκουλης X., δάσκαλος του συλλόγου 

Αγίου Πνεύματος στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος εκτός από την βιβλιογραφία μου έδω

σε και πολλές άλλες πληροφορίες για τους Δάρνακες (όπως π.χ. για τις στολές τους) 

που δεν υπήρχαν σε βιβλία.

Τον ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερα όπως και τους επιβλεποντες καθηγητές της 

εργασίας αυτής κ. Παπαδόπουλο Ηλία και κ. Ταπάκη Κυριάκο, οι οποίοι με βοήθη

σαν για την ολοκλήρωση και τελείωση της εργασίας





ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΡΝΑΚΕΣ

Το παρωνύμιο Δαρνακοχώρι ή Νταρνακοχώρι (Λάρνακες), περιλαμβάνει 

τους κατοίκους των πέντε χωριών, του νομού Σερρών, τα οποία βρίσκονται λίγα χι

λιόμετρα έξω από την πόλη των Σερρών, προς τη μεριά της Δράμας.

Τα ονόματα των πέντε αυτών χωριών είναι: Εμμανουήλ Παππάς, Άγιο Πνεύ

μα, Χρυσό, Πεντάπολη και Νέο Σούλι.

Μερικοί το επεκτείνουν σε όλα τα ανατολικά των Σερρών και δυτικά του 

Παγγαίου χωριά με τους γηγενείς κατοίκους. Συμπεριλαμβάνουν στα Δαρνακοχώρια 

μέχρι και τα χωριά Πρώτη και Ροδολίβος, ενώ άλλοι βάζουν και την Οινούσα με την 

Τούμπα. («Η κοινότητα του Αγίου Πνεύματος Σερρών ... »)*

Η άγνοια για την προέλευση του ονόματος Δαρνακοχώρια δημιούργησε πολ

λές αντικρουόμενες εκδοχές, αφού ο καθένας έδινε τη δική του ερμηνεία αναζητώ

ντας τη ρίζα της λεξεως σε διάφορα ονόματα. Αρκεί να αναφερθεί ότι και το όνομα 

του Δαρείου χρησιμοποίησαν, για να θεωρήσουν τους κατοίκους ως κατάλοιπα του 

Περσικού στρατού, εκδοχή καθαρά αστήρικτη αφού, όπως θα φανεί πιο κάτω, η ετυ

μολογία του όρου είναι αρχαιοελληνική.

Επίσης υπάρχει μία παράδοση στην Αλιστράτη (στο τοπικό ιδίωμα) , η οποία 

δεν ευσταθε ίΑπέ  τη Φίλιπποι ίσαμε το Τσαϊλίκι ήταν ο Φίλιππος. Απ’ εκεί και πέ

ρα ήταν η Δάρικη βασιλιάς. Για τούτο και σήμερα εκείνοι που κάθονται κοντά σε 

κείνα τα μέργια λέγονται Δαρνάκηδες κι’όλο με το δάρι μιλάνε” 2. Και εν ευσταθεί 

διότι δεν συμβιβάζεται με την ιστορία στα χρόνια του Φιλίππου, του ιδρυτού των Φι

λίππων, να κατέχει ο Φίλιππος τα ανατολικότερα μέρη και το δυτικότερα ο Δαρείος. 

Δεν συνέβει ποτέ αυτό στην ιστορία στα χρόνια του Φιλίππου Β.

1 Κ. Παπακυριάκου, σελ.34-35
2 «Η κοινότητα του Αγίου Πνεύματος Σερρών ... » Κ. Παπακυριάκου, σελ.3 5
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Η Βουλγαρική εξαρχία θέλησε να επωφεληθεί του ονόματος Νταρνακοχώρια 

στο Μακεδονικό αγώνα του 1904 -  1908 και επηρέασε το βουλευτή της Αγγλίας Σο- 

δεφέρβ να γράψει άρθρα που δημοσιεύτηκαν στις 16-17 Φεβρουάριου το 1904 στην 

εφημερίδα “Νέα Ημέρα” του Λονδίνου, ότι τα γνησιότερα ελληνικά χωριά, τα Δαρ

νακοχώρια, τα οποία κατά την περίοδο εκείνη υπήρξαν «θύματα» των Βουλγάρων και 

υπέστησαν τους περισσότερους διωγμούς, διότι μιλούσαν την πάτρια ελληνική γλώσ

σα, και έλαβαν ενεργό μέρος στις εκάστοτε επαναστάσεις για την απελευθέρωσή τους
ο

από κάθε ξένο ζυγό και την ένωσή τους με την Ελλάδα, ήταν βουλγαρικά.

Έτσι δυσφημίστηκε το όνομα -θεωρήθηκε από μερικούς ως ύβρις- ενώ αντι- 

θέτως στην πραγματικότητα φανερώνει την αρχαιότητα και τη γνησιότητα της ελλη

νικής αυτής φυλής που κατοίκησε από τους αρχαιοτάτους χρόνους στον τόπο αυτό 

και διατήρησε την αρχαία Δωρική διάλεκτο (έστω και παραφθαρμένη).

Η ετυμολογία της λέξεως, όπως θα δούμε παρακάτω, μας αποδεικνύει τελικά, 

ότι τα Δαρνακοχώρια κατοικούνταν από αρχαιοτάτων χρόνων από γνήσιους Έλληνες 

και έμειναν για πάντα στην πλειοψηφία τους , ακόμα και στα χρόνια της τουρκοκρα

τίας, ελληνικά χωριά.

Το ορεινό του εδάφους δεν προκαλούσε την εγκατάσταση των Τούρκων σ’ 

αυτά. Οι Τούρκοι συνήθως κατοικούσαν σε πεδινά μέρη, ενώ οι χριστιανοί κατέφευ

γαν στα ορεινά και σε απόμερα ακόμα μέρη για να μην έχουν δοσοληψίες μ’ αυτούς. 

Στο Βεζνίκο, όπως λεγόταν στα χρόνια της τουρκοκρατίας το Αγιο Πνεύμα, φαίνεται 

ότι εγκαταστάθηκε ένα ποσοστό 10 με 12% από Τούρκους, γιουρούκους και κονιά- 

ρους. Είχαν ένα μικρό τζαμί στο χώρο της σημερινής παιδικής χαράς. Εσφαλμένη εί

ναι η πληροφορία του Χατζηκυριάκου το 1906 ότι η μικρά κόμη Βέζνα “κατοικείται

3 «Η κοινότητα του Αγίου Πνεύματος Σερρών ... »Κ. Παπακυριάκου, σελ.3 5

2



κυρίως από Οθωμανούς ’ . Από τα αρχεία του 20™ αιώνα, αλλά και από τον κώδικα 

της Μητρόπολης Σερρών και Νιγρίτης, τον οποίον αναφέρει ο Π. Παπαγεωργίου στο 

βιβλίο του “Αι Σέρραι και τα Προάστια... ”.5

Ο αριθμός των κατοίκων του Βενζίκου το 1894 ήταν 900 χριστιανοί και 125 

τούρκοι. Ο αριθμός των Χριστιανών στον καζά6 Σερρών αυξήθηκε στις αρχές του 

19ου αιώνα από μετανάστες της Θεσσαλίας, της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου 

που καταδιώχτηκαν από τον Αλή Πασά. Τότε εγκαταστάθηκαν μερικοί και στο Βεν- 

ζίκο. Κυρίως όμως αυξήθηκε ο αριθμός κατοίκων από τους κατοίκους των διαλυθέ- 

ντων χωριών Ράχοβα και Δράναβο. Πάντοτε η πλειοψηφία, 90% περίπου των κατοί

κων του χωριού, ήταν Έλληνες και η γλώσσα τους Ελληνική.

4 Γ. Χατζηκυριάκου, Σκέψεις και εντυπώσεις εκ περιοδείας ανά την Μακεδονίαν, 
σελ. 135

s 5 Π. Παπαγεωργίου “Αι Σέρραι και τα Προάστια..”, σελ.284” .
6 επαρχία αποτελούμενη από μία πόλη και τα γύρω χωριά με ανώτατο αξιωματούχο 
τον σούμπαση ή βοεβόδα
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ΤΟ ΠΑΡΩΝΥΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Η προέλευση της λέξης “ Λάρνακας” είναι ένα σχετικά δυσεπίλυτο πρόβλη

μα. Εμείς θα αναφέρουμε μερικές από τις εκδοχές που υπάρχουν για την ετυμολογία 

και την προέλευση αυτού του ονόματος.

Σύμφωνα με τον Γαβριήλ Κουντιάδη, ο οποίος ήταν ιερομόναχος στην Ι.Μ. 

Τιμίου Προδρόμου Σερρών , όπως αναφέρει στο “ Λεύκωμα του Σουμπάσκιοϊ” το 

1925, το όνομα Λάρνακας προέρχεται από τις αρχαίες λέξεις “ήδη ώρα” , τις οποίες 

χρησιμοποιούσαν συγκεκομμένες στη Δωρική διάλεκτο οι κάτοικοι των χωριών που 

αναφέραμε, για να δηλώσουν ότι τώρα είναι η ώρα. Π.χ. αντί να πούνε ‘’είναι η ώρα 

να έλθεις” , λένε “ δάρη να έλθεις” . Το “ δάρη” προέρχεται από τις αρχαίες λέξεις 

‘’ήδη ώρα” , σύμφωνα με τους κανόνες της δωρικής διαλέκτου. Η ίδια έννοια συνηθί

ζεται να λέγεται και στο Χρυσό με τις λέξεις “ εδώ να” , και τις οποίες συνδέουν και 

χάριν εμφάσεως βάζουν και ως κατάληξη τον σύνδεσμο και, οπότε ακούγεται η λέξη 

εδωνάκα. Η σύνθεση των δύο συντετμημένων λέξεων “ δάρη -  εδωνάκα” έδωσε το 

όνομα στους κατοίκους των πέντε χωριών Δαρνάκα.

Επίσης υπάρχει η εκδοχή του Σβορώνου, για την προέλευση της λέξης “ Δοϊ

ράνη” , από την οποία μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα και για την προέλευση 

της λέξης “ Λάρνακας” . Ο Σβορώνος λοιπόν λέει: "... αυτή η λίμνη και οι περιοχές 

που την περιβάλλουν ονομάζετοα σήμερα Δοριάνη, Δοράνη, Δοϊράνη, Ντοριάν, Ντοϊ- 

ράν, ονόματα από τα οποία μπορεί κανείς να αναγνωρίσει ίχνη ή απομεινάρια του ονό

ματος της χώρας των Δερρώνων, της Δερρωνίας, τόσο μάλλον ότι τα ελληνικά ονόματα 

δέρρις, δέρριον, δέρος γράφονται επίσης ως δορά. Ήταν λοιπόν η χώρα, όπου οι κάτοι

κοι φορούσαν δέρματα, κάτι που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα για όλους τους
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κατοίκους αυτής της περιοχής, της Μακεδονίας. Η  ανάγκη αυτή διατηρήθηκε ως τις μέ

ρες μας, να φορούν δέρματα” .7

Είτε λοιπόν η ονομασία είναι “ Λάρνακες” είτε “ Λέρωνες” και “ Δέρρωνες” , 

έχει να κάνει με τα δέρματα. Στην πρώτη περίπτωση η λέξη προέρχεται από το λήμμα 

“νάκη” , και στη δεύτερη περίπτωση προέρχεται από το λήμμα “ δέρος” ή “ δέρας” 

ή από το “ δέρριον” , που μεταφράζεται στη νεοελληνική σαν “ τρίχινο σακκίον” ή 

από το λήμμα δέρρις, που είναι το δερμάτινο κάλυμμα ζακέτας και γενικά των ρού

χων.

Τέλος, ας αναφέρουμε και μια ρομαντική εκδοχή για την καταγωγή 

των Δαρνακοχωριτών, σύμφωνα με την οποία, οι Λάρνακες είναι απόγονοι κάποιου 

μυθικού ήρωα, θεϊκής καταγωγής: του Λάρνακα.

Ο Δάρναξ υπήρξε γενάρχης μιας αρχαίας ελληνικής φυλής, δωρικής καταγω

γής. Την ερμηνεία αυτή για την καταγωγή των Δαρνακήδων, φέρεται να υποστηρίζει 

ο καθηγητής Κακριδής.

Επί τουρκοκρατίας, οι Σερραίοι αναφέρονταν υποτιμητικά στους κατοίκους 

των πέντε χωριών. Η λέξη “ ντάρνακας” , ήταν συνώνυμη με τον αγροίκο, τον α

γράμματο, τον κακοντυμένο, τον χωριάτη.

Όμως τα πράγματα δεν ήταν έτσι, τουλάχιστον για εκείνη την περίοδο. Τα τε

λευταία χρόνια της τουρκοκρατίας και στα μέσα του μεσοπολέμου, τα Δαρνακοχώ

ρια, εξαιρούμενων των περιόδων πολεμικών επιχειρήσεων, γνώρισαν οικονομική και 

πνευματική άνθιση. Οι Ντάρνακες έχτισαν εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκκλησιές και αρ

χοντικά και όταν κατέβαιναν στην πόλη των Σερρών για ψώνια, αναζωογονούσαν την 

τοπική αγορά. Η εποχή της προβιάς, της νομαδικής ζωής στο βουνό, είχε τελειώσει 

οριστικά για τους Ντάρνακες.

η
Εφημερίδα «Ή Φωνή», του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, τεύχος 2
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Μπορούμε να υποθέσουμε , ότι κύρια ασχολία των ανθρώπων αυτών, κατά 

εποχές, ήταν η αλιεία στις πάμπολλες τότε λίμνες της Ανατολικής Μακεδονίας και η 

κτηνοτροφία, που έπαιξε καθοριστικό παράγοντα για την επιβίωσή τους επάνω στα 

βουνά. Τους τελευταίους αιώνες όμως , παρατηρούμε μία στροφή προς τη γεωργία, 

με την κάθοδό τους προς τις πεδινές περιοχές.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΔΑΡΝΑΚΟΧΩΡΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑΣ

Από όσα γνωρίζουμε, σύμφωνα με κάποια στοιχεία, η Δοβίστα (αυτό ήταν το 

όνομα του χωριού πριν πάρει το όνομά του πρωτοκορυφαίου Δοβιστιανού αγωνιστή 

στο Μακεδονικό Αγώνα, Εμμανουήλ Παππά) δεν υπήρχε ως οικισμός αλλά ούτε και 

ως τοπωνύμιο στο «θέμα Σερρών και Στρυμόνος» τον 13° και 14° αιώνα ούτε εντοπί

ζεται σε άλλες πηγές όπως τα «καπετανίκια» Ζιχνών και Σερρών, τα όρια των οποίων 

βρίσκονταν μεταξύ των χωριών Ποθολινού, Εσφαγμένου και Βερνάρους.

Η πρώτη εμφάνιση της Δοβίστας σε επίσημο έγγραφο γίνεται στο οθωμανικό 

φορολογικό κατάστιχο του 1455 (η πιο πιθανή χρονολόγηση), σύμφωνα με τα στοι

χεία του οποίου στη Δοβίστα κατοικούσαν εκείνη τη χρονολογική περίοδο 21 οικογέ

νειες, 2 ανύπαντροι και 6 χήρες. Επρόκειτο, δηλαδή για ένα μικρό οικισμό, που πα

ρόλο τον μικρό αριθμό των κατοίκων του είχε μία αξιόλογη παραγωγή σιταριού,
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βρόμης, καρυδιών, μούρων, βαμβακιού και εκτροφή ζώων που απέφερε εκείνη τη 

χρονιά στον τιμαριούχο εισόδημα 2.728 «άσπρων».

Δεν μπορούμε, όμως, να προσδιορίσουμε το αν η Δοβίστα προϋπήρχε ή όχι 

της κατάληψης της περιοχής από τους Τούρκους στα τέλη του 14ου αιώνα.

Το σίγουρο είναι ότι η δημιουργία του χωριού ήταν αποτέλεσμα της ταραγμέ

νης κατάστασης που επικρατούσε τον 14° αιώνα στην περιοχή των Σερρών, της οποί

ας ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ήταν η υπογεννητικότητα και η μιζέρια, λόγω της 

τραγικής κατάστασης που είχαν περιέλθει οι αγρότες.

Εμφύλιες έριδες, λεηλασίες, αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς στις μεγάλες 

ιδιοκτησίες, η κατάληψη της περιοχής από τους Σέρβους και τέλος η τουρκική διείσ

δυση στη Μακεδονία, οδήγησαν τους χωρικούς στην εξαθλίωση και τη φυγή.

Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, λίγα πράγματα άλλαξαν στο χωριό. Οι κάτοι

κοι καλλιεργούσαν τη γη τους και πλήρωναν φόρους στο οθωμανικό κράτος, όπως 

όλοι οι υποτελείς ραγιάδες.

Είναι χαρακτηριστική η εικόνα της Δοβίστας, το 1821, που σώθηκε από τον 

Κωνσταντίνο Βοζιάννη (την εποχή του Μεσοπολέμου) που αναφέρει ότι η Δοβίστα 

εκείνη την περίοδο «...ήτο εν μικρό και άσημον χωρίον με 60-80 περίπου οικίας, ως 

επί το πλείστον μονώροφους και αραιοκατοικημένας και τα μεταξύ των οικίων γήπεδα 

περιστοιχισμένα διά μανδροτοίχων...».

Η μεγάλη διαφοροποίηση επέρχεται στο τέλος του 19ου αιώνα. Στα 1859 ο 

Βασίλειος Νικολαΐδης αναφέρει ότι η Δοβίστα είχε 150 σπίτια. Στα 1886 ο ταγματάρ

χης του Μηχανικού Νικόλαος Σχινάς μας πληροφορεί ότι η Δοβίστα είχε 150 οικογέ

νειες. Ενώ λίγα χρόνια αργότερα, στα 1889 ο Γκόπτσεβιτς, ο οποίος έψαχνε για Σέρ

βους στη Μακεδονία, παραδέχεται ότι η Δοβίστα είχε 232 σπίτια και 600 Έλληνες 

κατοίκους, κανένα Σέρβο, κανένα Μουσουλμάνο και κανέναν Τσιγγάνο.



Στις αρχές το 20ου αιώνα η Δοβίστα έχει 1.500 κατοίκους, το 1913 έχει 2.038, 

ενώ το 1920 ο πληθυσμός μειώνεται στους 1.652 λόγω της κατοχής της περιοχής από 

τους Βουλγάρους, της ομηρίας του 1916-1918 και της μικρασιατικής εκστρατείας.

Ένα σημαντικό πρόσωπο στην ιστορία του χωριού αλλά και του έθνους, είναι 

ο Δοβιστιανός Εμμανουήλ Παππάς. Θεωρείται ίσως και η σημαντικότερη μορφή του 

19ου αιώνα στη Μακεδονία.

Όσο για τις οικονομικές πτυχές του χωριού, η Δοβίστα μετά την μικρασιατική 

καταστροφή απασχόλησε εκατοντάδες κατοίκους των γύρω περιοχών, δίνοντάς τους 

δουλειά, και με τα καπνομάγαζά της αποτέλεσε οικονομικό κέντρο της περιοχής για 

πολλά χρόνια. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στον οικονομικό τομέα του χωριού, εί

ναι τέλος και η ύπαρξη σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, πριν από την ίδρυση της ΔΕΗ.

Φυσικά, η ιστορία συνεχίζεται με τη φυγή των κατοίκων του χωριού, προς τα 

αστικά κέντρα και το εξωτερικό κατά τις δεκαετίες του ’60 και ’70.

Σήμερα, έχει ακόμη μόνιμους κατοίκους, αλλά οι περισσότεροι, που ανήκουν 

στην προηγούμενη κατηγορία, επισκέπτονται το χωριό και τα σπίτια τους μόνο προ

σωρινά, κατά τις ημέρες των διακοπών τους και επιστρέφουν πάλι στα αστικά κέ

ντρα, τις μόνιμες πλέον κατοικίες τους.8

ο

* Από την εισήγηση του Βασιλείου Κάρτσιου, «Σύντομη Παρουσίαση της ιστορίας της 
Δοβίστας» , στον κιν/φο Αστέρια Σερρών, 28/04/01. Δημοσιεύτηκε στην εφημ. «Φω
νή» Δήμου Εμ. Παππά στο τεύχος 2, σελ.4
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ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

Το Άγιο Πνεύμα, τοπικό διαμέρισμα του δήμου Εμμανουήλ Παππά, βρίσκεται 

χτισμένο σε επτά λόφους. Είναι από τα λίγα χωριά που διατηρεί ακόμη τα στενά δρο

μάκια του, τα όμορφα ξωκλήσια του κλπ.

Κατά την πολύχρονη ιστορία του έλαβε διάφορα ονόματα, όπως Μονόσπιτο ή 

Μονοσπίτια, κατά τη βυζαντινή εποχή, Βεζνίκο και Βεζνίκιοι, δηλ. χωριό του ζυγού 

ακρίβειας (πιο ελεύθερα «Δικαιοχώρι»), Κατά την τουρκική κατοχή, Μόνοικον. Κατά 

την τριετία 1927-1930 και πέρα μέχρι σήμερα, Άγιο Πνεύμα, από το ομώνυμο μονα

στήρι του.

Το Άγιο Πνεύμα παρουσιάζει μια εντυπωσιακή διάρκεια ζωής. Σύμφωνα με 

κάποια αρχαιολογικά ευρήματα της παλαιολιθικής και νεολιθικής εποχής, που βρέθη

καν στο λόγο του Αγίου Κωνσταντίνου, στο Άγιο Πνεύμα, συμπεραίνουμε ότι ο πρώ

τος προϊστορικός οικισμός της νεολιθικής εποχής στην περιοχή του σημερινού Αγίου 

β Πνεύματος χτίστηκε περίπου το 2500 π.Χ. στο λόφο αυτό.
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Ο λόφος αυτός έχει εκ φύσεως μια σχετική οχύρωση απ’ όλα τα μέρη, γι’ αυ

τό και ίσως να ήταν η ακρόπολη του οικισμού και νοτιοανατολικά να ήταν η κυρίως 

πόλη του πανάρχαιου οικισμού.

Το 1400-1200 π.Χ., όμως, όταν κατέβηκαν οι Δωριείς στη Μακεδονία, επειδή 

δεν επαρκούσε η φυσική οχύρωση του λόφου του Αγίου Κωνσταντίνου, αναγκάστη

καν να εγκατασταθούν σε πιο οχυρωμένο εκ φύσεως λόφο, το λόφο του Γραντήσκου. 

Μέχρι και σήμερα υπάρχουν ερείπια του τείχους του Γραντήσκου ορατά στην κορυφή 

του.

Το Αγιο Πνεύμα ήταν και είναι μέχρι και σήμερα καπνοχώρι. Ελάχιστοι άν

θρωποι στο χωριό ασχολούνται πλέον με την κτηνοτροφία.

Το 1920, ο πληθυσμός του χωριού έφτανε τους 1.616 κατοίκους, ενώ το 1961 

τους 3.049. Σήμερα, με την απογραφή του 2001, αριθμεί 1.952 κατοίκους.9

9 Από την εισήγηση του Ζαχαρία Σπίντιου, «Σύντομη Παρουσίαση της ιδιαίτερης πα
τρίδας του , του Αγίου Πνεύματος» , στον κιν/φο Αστέρια Σερρών, 28/04/01. Δημοσι
εύτηκε στην εφημ. «Φωνή» Δήμου Εμ. Παππά στο τεύχος 2, σελ. 10
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ΧΡΥΣΟ

Στο Χρυσό υπήρχε ζωή από τους προϊστορικούς χρόνους και ευρήματα έχου

με στην περιοχή Φακίστρα Χρυσού.

Η περιοχή κατοικούνταν από θρακικά φύλα (Μύγδονες, Παίονες, Ηδωνούς, 

Βισάλτες) και κατά τη διάρκεια της ιστορίας του χωριού, από την περιοχή πέρασαν 

και άλλοι λαοί.

Το στίγμα όμως και τη γλώσσα έδωσαν οι Μακεδόνες και οι κατακτήσεις των 

Αθηναίων στην περιοχή.

Φαίνεται ότι από τα κλασικά χρόνια και τη Ρωμαϊκή κατάκτηση εδώ υπήρχαν 

οικισμοί, που συνέχισαν και στη Βυζαντινή αυτοκρατορία.

Το 1383-1389 με την κατάκτηση της Μακεδονίας από τους Τούρκους, τα 

Νταρνακοχώρια και το Χρυσό, υπήρχαν σαν χωριά και αντιστάθηκαν στους Τούρ

κους.

Η καταγραφή 269 κατοίκων είναι σημαντικό νούμερο για την εποχή εκείνη.
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Καθ’ όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας ο πληθυσμός παραμένει ορθόδοξος 

και ελληνόφωνος.

Μετονομάζεται το χωριό σε «Τοπολιάν». Από έρευνες που έγιναν αναφέρο- 

νται και κάποιες άλλες ονομασίες: «Τοπόλτζος», αναφέρεται σε χρυσόβουλο του 

Στεφάνου Δουσάν το 1345, «Τοπόλτζα», αναφέρεται σε κώδικα της Παλαιάς Μητρό

πολης Σερρών, «Τοπόλνιτσα», όνομα που χρησιμοποιείται το 1465, «Ταχταλή», ανα- 

βρίσκεται σε έγγραφα του 1568, «Τοπόλιανη», τύπος που χρησιμοποιήθηκε στα τέλη 

του 19ου και τον 20° αιώνα, «Τιπουλιάν», δημώδης τύπος.

Με το από 28/12/26 Β.Δ. και το Α7/27 ΦΕΚ, το χωριό παίρνει το όνομα 

«Χρυσό», που έχει και σήμερα.

Από μαρτυρίες γερόντων, γίνεται γνωστό ότι δόθηκε το όνομα αυτό λόγω του 

πλο του που είχε συγκεντρωθεί την εποχή εκείνη, καθότι η παραγωγή γεωργικών 

προϊόντων και ιδιαίτερα καπνού, απέδιδε αρκετό εισόδημα αλλά και της συνήθειας 

που είχαν οι νεαρές κοπέλες και οι νιόπαντρες κατά τις διάφορες κοινωνικές εκδηλώ

σεις να φοράνε δύο-τρεις ή και περισσότερες σειρές χρυσά φλουριά στο λαιμό τους.

Το Χρυσό σήμερα είναι η έδρα του καποδιστριακού δήμου Εμμανουήλ Παπ-

,10 Από την εισήγηση του Πέτρου Πλακανδάρα, «Για την ιστορία του Χρυσού» , στον 
κιν/φο Αστέρια Σερρών, 28/04/01. Δημοσιεύτηκε στην εφημ. «Φωνή» Δήμου Εμ. 
Παππά στο τεύχος 2, σελ. 10
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ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ

Πολύ παλιά η ιστορία του Νέου Σουλίου. Έχουν βρεθεί πολλά ευρήματα που 

αναφέρονται ακόμη και σε προϊστορικές περιόδους και δείχνουν ότι υπήρχε κάποιος 

προϊστορικός οικισμός. Ο λόφος που βρίσκεται στα ανατολικά του χωριού με το όνο

μα «Αγριάνστα» επιβεβαιώνει τη σχέση της περιοχής με ένα θρακικό φύλο τους «Α- 

γριάνες» που κατοικούσαν γύρω από το Στρυμόνα και αναφέρονται από τον Ηρόδο

το.

Η αρχική του ονομασία ήταν «Οινόεσσα» (Νούτσα) [από το οίνος=κρασί].

Παλαιότερα όλα τα υψώματα γύρω από αυτό (Αηλιάς, Ελιά, Κούτρα, Μου- 

σταφά Κούτρα) ήταν γεμάτα από αμπέλια. Η ονομασία αυτή (Οινούσα) στα νεότερα 

χρόνια, δόθηκε στο διπλανό χωριό, που παλαιότερα ανήκε στην κοινότητα του Ν. 

Σουλίο, τη Δερβέσιανη.

Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, αναφέρεται ως «Σουμπάσκιοϊ». Η λέξη προ- 

έρχεται από το συνδυασμό τριών τούρκικων λέξεων: σου=νερό, μπας=πολύ καλό,
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κιόϊ=χωριό, που σημαίνει δηλαδή: Χωριό με πολύ και καλό νερό. Γι’ αυτό και το ι

στορικό πανηγύρι του χωριού, που γιορτάζεται προς τιμή του Αγίου Γεωργίου, συν

δέεται άμεσα με το νερό. Η παράδοση λέει:

Κάποτε είχε κοπεί το νερό. Το είχε κόψει το στοιχειό (ο δράκος) και δεν είχαν 

μήτε να πιουν μήτε να ποτίσουν τα χωράφια τους. Παρακάλεσαν τότε τον Άγιο Γε- 

ώργιο να σκοτώσει το δράκο και να απολύσει το νερό να τρέξει. Έτσι και έγινε. Ο 

Άγιος Γεώργιος σκότωσε το δράκο και το νερό άρχισε και πάλι να τρέχει.

Η σημερινή ονομασία «Νέο Σούλι» δόθηκε από το ελληνικό κράτος με Διά

ταγμα στις 28/12/1926. Το νέο αυτό όνομα δεν δόθηκε τυχαία. Έχει δεθεί με τους 

αγώνες των συμπατριωτών μας, εναντίον των Βουλγάρων.

Η πρόσφατη ιστορία του κατά τον τελευταίο αιώνα, πολύ περιληπτικά είναι: 

Δύο φορές χτυπήθηκε από χολέρα στην αρχή του 20ου αιώνα. Μια φορά το 1911 και 

το 1913. Επιπλέον, είχε και τις επιδρομές των Βουλγάρων κατά την πρώτη επιδρομή 

τους το 1913. Πολλές οι συλλήψεις και οι φυλακίσεις ιδιαίτερα των προκρίτων πολι

τών. Μια σημαντική ημέρα για τους κατοίκους του χωριού, είναι η 23η Ιουνίου του 

1917 κατά την οποία οι Βούλγαροι συνέλαβαν και έστειλαν ως ομήρους στη Βουλγα

ρία 350 άνδρες, από 17 έως 50 χρονών. Και από αυτούς τους 350, οι 170 πέθαναν στη 

Βουλγαρία, για τη μνήμη των οποίων εδώ και μερικά χρόνια, κάθε χρόνο η κοινότητα 

του χωριού τελεί μνημόσυνο.

Το 1941-1944 οι κάτοικοι του χωριού, γνώρισαν και πάλι τη βαρβαρότητα 

των Βουλγάρων. Βασανιστήρια, ξυλοδαρμοί, καταναγκαστικά έργα (γνωστά είναι τα 

τάγματα εργασίας των Ντουρντουβάκηδων), διωγμοί, πυρκαγιές, στερήσεις, παιδομά

ζωμα, ομαδικές εκτελέσεις ήταν η συνηθισμένη τακτική των Βουλγάρων, κατά την 

κατοχή της περιοχής.
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Αργότερα, η εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση έπληξε και το Ν. Σούλι. 

Τα τελευταία χρόνια ήδη πολλοί Νεοσουλιώτες που έλειπαν χρόνια από το χωριό γυ

ρίζουν πάλι πίσω. Αλλά και πολλοί Σερραίοι κτίζουν σπίτια και εγκαθίστανται μόνιμα 

στο χωριό, με αποτέλεσμα αυτό να αναγεννιέται.11

ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ

Η Πεντάπολη είναι το κεφαλοχώρι των Δαρνακοχωρίων και δεσπόζει μεταξύ 

αυτών: του Ν. Σουλίου, Αγίου Πνεύματος, Χρυσού και Εμμ. Παππά. Γι’ αυτό άλλω

στε ονομάστηκε Πεντάπολη.

Από την εισήγηση του Δημήτρη Μεσάικου, «Για την ιστορία του Ν. Σουλίου» , 
στον κιν/φο Αστέρια Σερρών, 28/04/01. Δημοσιεύτηκε στην εφημ. «Φωνή» Δήμου 
Εμ. Παππά στο τεύχος 2, σελ. 12
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Η ιστορία της είναι γενικότερα της Μακεδονίας και γνώρισε τους ίδιους κα- 

τακτητές που απείλησαν την πολύπαθη ευρύτερη περιοχή των Σερρών.

Σε ιστορικό αρχειακό υλικό της Οθωμανικής αυτοκρατορίας του Συμβουλίου 

Προεδρίας Κωνσταντινουπόλεως η Πεντάπολη το 13° αιώνα αναφέρεται με το βυζα

ντινό όνομα «Ξυλοπήγαδο». Στα μέσα του 14ου αιώνα ονομάζεται από τον γραμματέα 

του σουλτάνου «Σαρμουσακλή» και το 1927 μετονομάζεται σε «Πεντάπολη».

Σε βυζαντινή απογραφή, πρώτος ιδιοκτήτης της Πεντάπολης αναφέρεται ένας 

απόγονος των Παλαιολόγων. Οι μόνιμοι κάτοικοί της ήταν πάντα «Έλληνες Χριστια

νοί...».

Πιο συγκεκριμένα μια επίσημη απογραφή που έγινε μετά την άλωση της 

Κωνσταντινουπόλεως το 1454 βρίσκει την Πεντάπολη με σύνολο 185 σπιτιών με οι

κογένειες.

Σε άλλες απογραφές του 14ου και 15ου αιώνα, φθάνει να έχει 330 οικογένειες 

με σπίτια, όταν η Δράμα μετρά 328 σπίτια, οι Σέρρες 1.292 και η Ζίχνη 593.

Στα τέλη του 19ου αιώνα καταγραφές που έχουμε για την Πεντάπολη μαρτυ

ρούν στοιχεία ανάπτυξης και ευημερίας. Αρχίζει να παράγει τότε φημισμένα και ε

κλεκτά καπνά.

Οι κάτοικοι της Πεντάπολης συμμετείχαν ενεργά σε όλους τους εθνικούς α

γώνες της πατρίδας μας. Ο ερχομός του 20ου αιώνα επεφύλασσε και πάλι νέους αγώ

νες. Περίπου 1.500 κάτοικοι έχυσαν το αίμα τους στα πεδία των μαχών όλων των πο

λέμων (Βαλκανικός, Α' Παγκόσμιος, Μικρασιατική εκστρατεία, Β' Παγκόσμιος) και 

400 περίπου βασανίστηκαν, υπέφεραν ή άφησαν τη ζωή τους ως όμηροι στη Βουλγα

ρία.
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Στη διάρκεια του 20ου αιώνα αυξάνουν όλες οι παραγωγές, ενώ παράλληλα 

αυξάνονται όλες οι κοινωνικο-πολιτιστικές δραστηριότητες και κτίζονται εκκλησίες 

και σχολεία με δικά τους χρήματα.

Η Πεντάπολη, σήμερα, ζει και αναπτύσσεται σημαντικά σε όλους τους το-

--12 Από την εισήγηση του Απόστολου Τσιμπερίδη, «Για την ιστορία της Πεντάπολης» , 
στον κιν/φο Αστέρια Σερρών, 28/04/01. Δημοσιεύτηκε στην εφημ. «Φωνή» Δήμου 
Εμ. Παππά στο τεύχος 2, σελ. 13
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ΤΟ ΙΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΔΑΡΝΑΚΟΧΩΡΙΤΩΝ

Οι Δαρνακοχωρίτες μιλάνε με ένα ιδιαίτερο τρόπο .Αν τους ακούσει κάποιος , 

που δεν είναι Δάρνακας , να μιλάνε , δύσκολα θα κατανοήσει τι λένε ,ίσως και καθό

λου.

Κι όμως δεν πρόκειται περί διαφορετικής γλώσσας. Απλά είναι ένα ιδίωμα της 

ελληνικής γλώσσας. Ας δούμε το θέμα από την αρχή.

Οι Δάρνακες διατήρησαν έστω και παραφθαρμένη την αρχαία ελληνική Δω

ρική διάλεκτο. Όπως αναφέρεται και στο βιβλίο του Κυριάκου Παπακυριάκου “/ /  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ...”13 : Οι Βούλγαροι έκαναν το παν 

για να παρουσιάσουν τη διάλεκτο των Δαρνακοχωρητών ως σλαυόφωνη. Συγκρότη

σαν επιτροπή από Ρώσους καθηγητές επιστήμονες το 1900 και επισκέφθηκαν τις 

Σέρρες και άλλες πόλεις , για να αποδείξουν ότι δήθεν η εθνικότητα και η γλώσσα 

των κατοίκων αυτών ήταν βουλγάρικη. Προσπάθησαν να τους δωροδοκήσουν για να 

συμπεριλάβουν και τη γλώσσα των Δαρνακοχωριτών στο σλαυικό ιδίωμα , όμως οι 

καθηγητές Δραγάνωφ και Μάικωφ και ο ιστορικός Δορνουβώ δε διεφθάρησαν και ο 

Δραγάνωφ έγραψε στην εφημερίδα “Ειδήσεις Πετρουπόλεως”14 : “Δέον να απαλλά- 

ξωμεν της μορφής εκείνης περί της ως σλαυικής ούσης της γλώσσης των Δαρνακοχωρι- 

τών και της Μεσημβρινής Μακεδονίας . Δεν μπορούμεν να συγχέω μεν την σλαυικήν 

γλώσσαν ,μήτε να αποδώσωμεν τοιαύτην ιδιότητα στους κατοίκους της Μεσημβρινής 

Μακεδονίας ειμή , Εθνικήν,Ελληνικήν”. Φυσικά δεν ήταν δυνατόν να ήταν Σλαύοι οι 

κάτοικοι των Δαρνακοχωρίων ,αφού από τη Δοβίστα με τον Εμμανουήλ Παπά ξεκί

=13 Κυριάκου Παπακυριάκου ‘Ή  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ...” 
σελ. 36
14 αρ.φ. 200 27/7/1900

19



νησε η επανάσταση του 1821 και από τα χωριά αυτά ήταν πολλοί άνδρες στα σώματα 

των Μακεδονομάχων στο Μακεδονικό αγώνα του 1904-1908.

Η διάλεκτος των Δαρνακοχωρίων θεωρείται συνέχεια της αρχαίας ελληνικής 

δωρικής διαλέκτου στην οποία οφείλουν και την προσωνυμία τους.

ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΟΥΣ

Στο λεξιλόγιό τους οι Λάρνακες παρουσιάζουν πολλές ιδιομορφίες στο τυπικό 

και στην προφορά. Πριν τη δεκαετία του πενήντα , δηλαδή προτού διασκορπιστούν 

σ’όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό , ήταν ακόμη εντονότερο το φαινόμενο αυτό.

Χαρακτηριστικό της διαλέκτου τους είναι ότι χρησιμοποιούν λέξεις από την 

αρχαία ελληνική γλώσσα ,την “καθαρεύουσα” , όπως την αποκάλεσε ένας ντόπιος, 

όμως με πολλές συνιζήσεις , σχετικές συγκοπές ,αλλαγές φωνηέντων και κοπή των 

περισσοτέρων φωνηέντων αλλά και των καταλήξεων. Π.χ. το ίδιο το προσωνύμιό 

τους που είναι δάρνακας ή ντάρνακας , το προφέρουν “ντάρνακς”, λείπει το “α”. Τη 

λέξη ,π.χ. λάδι, τη λένε “λαδ” κόβουν δηλαδή την κατάληξη. Επίσης όταν θέλουν να 

πουν εκεί επάνω, λένε: “τσαπάν”, ή προς τα κάτω: “τσκάτ”, ή εκείθε : “τσκείθι”, ή 

στην κάτω πόλη “σγκατνόπολ”. Έτσι κάνουν στις περισσότερές τους λέξεις.

Αυτά ήταν παραδείγματα από συγκοπές και συνιζήσεις των λέξεων. Η προέ

λευση των λέξεων από την αρχαία ελληνική γλώσσα φαίνεται έντονα αν δούμε μερι

κές φράσεις :π.χ. “χτες έθηκα καπνό”. Το “έθηκα” είναι αόριστος του αρχαίου ρήμα

τος “τίθημι”. Άλλο παράδειγμα : “Απέδειρεις τα αγγεία απ’ το νεροχύτ”. Το “απέδει- 

ρεις” προέρχεται από το ρήμα “απογείρω” με εναλλαγή του συμφώνου δ με γ. Τα 

“αγγεία” είναι τα πιάτα, οι κατσαρόλες, κ.λ.π. Ένα άλλο παράδειγμα είναι και το εξής
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: “έβρεχε και προφυλαχτήκαμε κάτω από την αστριχιά”. Η “αστριχιά” προέρχεται 

από την αρχαία λέξη “όστρακο” που σημαίνει το οστρακοειδές κεραμίδι που έβαζαν 

στην άκρη της στέγης των σπιτιών.

Αν λοιπόν μελετήσει κάποιος με πολλή προσοχή το λεξιλόγιο των Δαρνα- 

κοχωριτών θα διαπιστώσει, ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό του είναι προσαρμοσμένο 

στο τοπικό γλωσσικό ιδίωμα, το οποίο προέρχεται άμεσα από το αρχαίο ελληνικό.

21



01 ΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΛΑΡΝΑΚΩΝ

Οι Λάρνακες ,όπως και όλοι οι άνθρωποι σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας 

,είχαν τις ιδιαίτερες στολές τους ,δηλαδή τα χαρακτηριστικά τους ενδύματα ,που φο

ρούσαν στην καθημερινή τους ζωή και φυσικά και στις επίσημες στιγμές της ζωής 

τους.

Οι γυναικείες παραδοσιακές στολές των Λαρνάκων αποτελούνταν από το 

φουστάνι ,ένα μακρύ απλό φόρεμα από γυαλιστερό συνήθως ύφασμα και στενό στη 

μέση ,το οποίο το λέγανε και φουστανούσα ή στην πιο βαριά μορφή της Λαρνάκικης 

ομιλίας «φστανού».

Πάνω από το φουστάνι δεμένη στη μέση ήτανε πάντα η ποδιά , αρκετά μακριά 

με ραμμένα κρόσσια να κρέμονται στην άκρη της ή ανάλογα με την προτίμηση της 

κοπέλας που την φορούσε μπορεί και να’τανε ραμμένα πάνω στην ποδιά τα κρόσσια 

.Σ’ αυτήν την περίπτωση ήταν σαν κολλημένα ,λίγο ψηλότερα όμως από τα προηγού

μενα , χωρίς να κρέμονται.

Το χειμώνα , πάνω από το φουστάνι και την ποδιά φορούσανε την κάπα. Μια 

μαύρη κάπα αμάνικη , χωρίς κουμπιά , από βαρύ χοντρό ύφασμα. Αυτό ήτανε το επα

νωφόρι τους .Στις επίσημες στιγμές φορούσανε συνήθως τον “τζεμπέ”, δηλαδή κάπα 

με μανίκι .Το κεφάλι τους ,το είχαν πάντα καλυμμένο με τον “κεφαλοδέτη” ή “κεφα

λομάντηλο” , δηλαδή με μια μαντήλα .Η μαντήλα είχε ραμμένα φλουριά γύρω-γύρω 

,που κρεμόντουσαν γύρω από το πρόσωπο της κοπέλας στολίζοντας το.

Γύρω από το λαιμό τους φορούσαν μακριές αλυσίδες με φλουριά , μόνο αν 

ήταν παντρεμένες. Τα φλουριά συνήθως τα’κανε δώρο ο πεθερός στη νύφη. Οι ελεύ

θερες δε φορούσαν τίποτε μέχρι να παντρευτούν κι αυτές και να στολιστούν με τα 

φλουριά του πεθερού τους.

22



Οι αντρικές στολές ήταν απλές και δίχρωμες . Αποτελούνταν από ένα άσπρο 

πουκάμισο, απλό , χωρίς γιακά και με κουμπιά μέχρι το στήθος(δηλαδή φοριότανε 

σαν μπλούζα). Από πάνω φορούσαν τον “ντουλαμά”, που ήταν ένα πλεκτό μαύρο γι

λέκο.

Στη θέση του σημερινού παντελονιού φορούσαν το “σαλβάρι”. Το “σαλβάρι” 

ήταν ένα παντελόνι μαύρο από χοντρό ύφασμα , το οποίο ήτανε πολύ φαρδύ από την 

μέση μέχρι τα γόνατα και από εκεί και κάτω στένευε , ώσπου έφτανε να είναι κολλη

μένο γύρω από τον αστράγαλο.

Τα παπούτσια που φορούσαν οι άντρες λεγότανε “τσερβούλια”. Αυτά ήταν τα 

καθημερινά τους υποδήματα , που έμοιαζαν με τσαρούχια και τα φορούσαν παντού , 

στο χωράφι, στις άλλες εργασίες κ.λ.π. Το υλικό που ήταν φτιαγμένα , ήταν δέρμα 

από χοίρο.

Τα επίσημα υποδήματα τους τα ονομάζανε “τουλούμπες”. Αυτά ήταν μεγάλα 

και ασουλούπωτα λόγω του ότι ο τσαγκάρης του χωριού που τα κατασκεύαζε , δεν 

είχε πολλές τεχνικές δυνατότητες, αφού τα έφτιαχνε ολομόναχος με τα χέρια του.

Τα ενδύματα τους γενικά δεν ήταν χρωματιστά και τα γυναικεία και τα ανδρι

κά. Επειδή στα χρόνια της τουρκοκρατίας , οι Τούρκοι, εκτός από τη θρησκεία και 

τα λοιπά που απαγορεύανε , απαγορεύανε και τα χρωματιστά ρούχα. Έπειτα , όμως 

μετά την απελευθέρωση από τον τούρκικο ζυγό ,οι Δαρνακοχωρίτισες στόλισαν πάλι 

πλούσια τα ενδύματα τους, με τα διάφορα χρώματα.

Αυτές ήταν συνοπτικά οι δαρνάκικες στολές. Παρακάτω παραθέτουμε μια 

φωτογραφία με Δαρνακοχωρίτες, όπου φορούν τις παραδοσιακές στολές τους.
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ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΔΑΡΝΑΚΟΧΩΡΙΤΩΝ

Οι Δαρνακοχωρίτες έχουν πλήθος από έθιμα, κοινωνικά, εορταστικά αλλά και 

αγροτικά, που συνοδεύουν τη ζωή του ανθρώπου από τη μέρα που γεννιέται μέχρι και 

την ημέρα που φεύγει από αυτή τη ζωή.

Εδώ θα τα αναφέρουμε όσο πιο περιληπτικά γίνεται.15

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ 

ΓΕΝΝΗΣΗ

Μόλις γεννηθεί το παιδί, το παίρνει η μαμή και το πλένει μέσα σε μια λεκάνη, 

στην οποία έχουν ρίξει προηγουμένως αλάτι και χρήματα. Τη λεχώνα την πλένει μετά 

από τρεις ημέρες. Για τρεις ημέρες η λεχώνα δε βγαίνει έξω από το δωμάτιό της. Την 

τρίτη ημέρα ρίχνουν στο πρόσωπο της λεχώνας μια πετσέτα, της δίνουν ένα κομμάτι 

ψωμί, ένα κρεμμύδι και ένα μπαστούνι και τη βγάζουν στο «τσιαρδάκι», δηλαδή στο 

σαλόνι του σπιτιού.

Στο κατώφλι του σαλονιού βάζουν μια κούπα γεμάτη νερό, για να την κλω

τσήσει η λεχώνα. Αν η κούπα γυρίσει ανάποδα, σημαίνει ότι το άλλο παιδί, που θα 

γεννηθεί λένε ότι θα είναι αγόρι. Την τρίτη ημέρα πηγαίνει ο ιερέας στο σπίτι της λε

χώνας και της διαβάζει σχετική ευχή. Για σαράντα ημέρες θυμιάζουν καθημερινά οι 

οικείοι στο δωμάτιο της λεχώνας. Τις πρώτες τρεις ημέρες δεν την αφήνουν μόνη της 

στο δωμάτιο.

15 Αναλυτικά υπάρχουν στο βιβλίο «Ιστορία και Λαογραφία της Κοινότητος» του Α
ποστόλου και της Βασιλικής Ψαθά (1979), από όπου αντλήσαμε και τις πληροφορίες
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Από την πρώτη ημέρα μετά τη γέννηση του παιδιού κρεμούν στην πόρτα του 

δωματίου της λεχώνας ένα προσόψι με μια κόκκινη κορδέλα για να μην μπαίνει κα

νείς μέσα. Στον τοίχο, πάνω από το προσκέφαλο της λεχώνας κάνουν με μελάνη ή με 

μουντζούρα τρεις σταυρούς. Επίσης κάνουν ένα σταυρό στο μέτωπο της λεχώνας. 

Στο στήθος της κρεμούν μια σκελίδα σκόρδου και ένα χρυσαφικό με μια κόκκινη 

κορδέλα. Όλα αυτά τα κάνουν για να μη ματιάσουν τη λεχώνα και χάσει το γάλα της. 

Τα διατηρεί σαράντα ημέρες.

ΒΑΠΤΙΣΗ

Μέσα στις πρώτες ημέρες από τη γέννηση του παιδιού, γίνεται και η βάπτιση 

από κοινό νουνό για όλη την οικογένεια.

Η βάπτιση γίνεται καθημερινή και οποιαδήποτε ώρα. Η μαμή παίρνει ένα λε

μόνι και πηγαίνει να καλέσει τον νουνό. Ο νουνός ετοιμάζει τα δώρα για το βαπτιστι- 

κό: ένα παπλωματάκι ή κουβερτούλα, μια σκουφίτσα, μια αλλαξιά, ένα κομμάτι ύφα

σμα και άλλα μικρά δωράκια.

Όταν είναι να γίνει η βάπτιση, η μαμή παίρνει το παιδί και το πηγαίνει στην 

εκκλησία. Τη συνοδεύουν μερικά συγγενικά κοριτσάκια, τα οποία μετά τη βάπτιση 

παίρνουν τα ρουχάκια του μωρού, τα πηγαίνουν στη μάνα του και τα δίνει από ένα 

«φράγκο», φιλοδώρημα.

Η νουνά παίρνει μαζί της ό,τι και σήμερα συνηθίζεται να παίρνουν οι νονοί: 

πετσέτα, λάδι κλπ.

Μετά την τέλεση του μυστηρίου, το παιδί το πάνε στο σπίτι είτε με ψαλμωδία, 

μαζί με τον ιερέα, τον ψάλτη και το νουνό, είτε η μαμή μόνη της. Αν είναι και ο νο

νός (στην πρώτη περίπτωση), η μητέρα του παιδιού του βάζει τρεις μετάνοιες, του
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δίνει ένα φρούτο (μήλο, πορτοκάλι κλπ.) και μετά παίρνει το παιδί. Ακολουθεί τραπέ

ζι με όσους συνοδέυσαν το παιδί απ’ την εκκλησία στο σπίτι και με τους παππούδες 

του παιδιού.

Επί δύο ημέρες την «τάβλα» (τραπεζομάντιλο), το «λαδόπανο» και τη «κου

κούλα», τα έχουν κάτω από το προσκέφαλο του παιδιού. Την τρίτη ημέρα τα πλένουν 

και τα νερά τα μαζεύουν και τα ρίχνουν σε μια γωνιά της εκκλησίας.

Όσα παιδιά είναι βαπτισμένα στην ίδια «τάβλα» θεωρούνται πνευματικά α

δέλφια και δεν επιτρέπεται να παντρευτούν.

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥΓΑΜΟΥ

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Η αρραβώνα, όπως συνηθίζουν να λένε τους αρραβώνες, γίνεται πάντοτε με 

προξενιό. Τη νύφη για το γιο τη διαλέγουν οι γονείς του παιδιού. Χωρίς να πουν τίπο

τε στο γιο τους, καλούν τον προξενητή και τον στέλνουν στο σπίτι της υποψήφιας 

νύφης.

Ο προξενητής, κρυφά από τη νύφη, συζητά με τους γονείς της, το σκοπό της 

επίσκεψής του. Αν στους γονείς του κοριτσιού αρέσει ο γαμπρός δίνουν τη συγκατά

θεσή τους στον προξενητή. Ο προξενητής επιστρέφει στο σπίτι του γαμπρού και τους 

μεταφέρει την απόφαση των γονιών της κοπέλας.

Μετά οι γονείς των νέων φανερώνουν το προξενιό. Το παλικάρι και η κοπέλα 

χωρίς αντίρρηση δέχονται την απόφαση των γονιών τους.

Ο προξενητής παίρνει τις βέρες από το γαμπρό και τα πηγαίνει στη νύφη ανε-
«.

πίσημα.
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Ύστερα από μερικές ημέρες γίνονται οι επίσημοι αρραβώνες. Ο γαμπρός ε

τοιμάζει τα δώρα της νύφης, ένα «ζνάρ» (ζώνη με μεγάλο ασημένιο τοκά), ένα «σπα- 

λέτο» (λουλουδάτη μαντίλα ολόγυρα κεντημένη), μια ποδιά από «στόφα» (είδος με

ταξωτού υφάσματος) και φλουριά περασμένα σε μεταξωτή κορδέλα που την κρεμούν 

από τους ώμους με δύο «δούλ’» (μεγάλες κόψες).

Όλα αυτά τα βάζουν μέσα σε ένα μεγάλο «σινί» (ρηχό ταψί από ορείχαλκο) 

με πολλά ζαχαρωτά. Το σινί αυτό το παίρνει ο προξενητής και το πηγαίνει μόνος του 

στο σπίτι της νύφης. Εκεί τον υποδέχεται η νύφη στολισμένη, παίρνει τα δώρα και 

δείχνει στη μάνα της, στον πατέρα της και στους άλλους συγγενείς που έχουν συγκε

ντρωθεί στο σπίτι της.

Αμέσως μετά η νύφη κερνά τον προξενητή και μετά ετοιμάζει τα δώρα του 

γαμπρού: ένα ή δύο ζευγάρια «μοδάτα τσιράπια» (πλεκτές κάλτσες με σχέδιο), ένα 

μαντίλι και ένα ρολόι τσέπης. Στον πεθερό, την πεθερά και στους άλλους σπιτικούς 

στέλνει η νύφη από ένα ζευγάρι τσιράπια. Κάθε κοπέλα πλέκει 30 ως 40 ζευγάρια 

τσιράπια για να τα έχει έτοιμα την ημέρα των αρραβώνων της.

Ο γαμπρός δίνει στον προξενητή για δώρα ένα «ντουλαμά» (γιλέκο) ή χρήμα

τα.

Τα κουφέτα και τα ζαχαρωτά που στέλνει ο γαμπρός στη νύφη την ημέρα των 

αρραβώνων τα κερνάνε στους συγγενείς. Τα δώρα του γαμπρού προς τη νύφη τα στο

λίζουν σε μια άλλη κοπέλα η οποία γυρνά στο χωριό μαζί με δυο τρία άλλα κορίτσια, 

για να τα δουν και να πουν επαινετικά λόγια.

Λίγο καιρό μετά την ημέρα των αρραβώνων γίνονται οι επισκέψεις μεταξύ 

των συμπεθέρων και των συγγενών τους.
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Μετά από τους συμπεθέρους έρχεται και ο γαμπρός με την παρέα του για 

πρώτη φορά στο σπίτι της νύφης. Την ώρα που τον καλωσορίζει η νύφη, της δίνει το 

«μπαξίσι» ένα «φλουρούδ’» (φλουρί, χρυσό νόμισμα).

Ύστερα αρχίζει το γλέντι. Τραγουδούν τραγούδια της τάβλας και τραγούδια 

εύθυμα και χορευτικά. Κάθονται 2-3 ώρες και φεύγουν.

ΓΑΜΟΣ

Ο γάμος αρχίζει από την Πέμπτη, που γίνονται τα «καλέσματα». Το βράδυ της 

Πέμπτης ο προξενητής και μερικοί άλλοι συγγενείς του γαμπρού πηγαίνουν να «κα- 

λέσουν» τη νύφη. Παίρνουν μαζί τους ένα τραγί σφαγμένο καθαρισμένο, ένα δεμάτι 

ξύλα, κρασί μέσα σε κανάτες, ψωμί και γλύκισμα.

Στο σπίτι της νύφης που έχει καλέσει και αυτή μερικούς συγγενείς της, γίνεται 

τραπέζι, ακολουθεί γλέντι με τραγούδια και χορό και αργά το βράδυ τους χαιρετούν 

και φεύγουν.

Το Σάββατο στολίζουν την προίκα της νύφης. Το απόγευμα του Σαββάτου την 

«αξιώνουν». Βάζουν δηλαδή στο πάτωμα ένα πάλωμα και πάνω σε αυτό τοποθετούν 

και άλλα είδη της προίκας. Έπειτα κάθονται επάνω στο πάπλωμα ένα αγόρι και ένα 

κορίτσι και μερικά κορίτσια σηκώνουν ψηλά το πάπλωμα και φωνάζουν «άξια», ενώ 

οι άλλες κοπέλες και οι γυναίκες ρίχνουν επάνω ρύζι, κουφέτα και χρήματα. Τα κορί

τσια τραγουδούν το παρακάτω τραγούδι:

Τι σας έκαμα συντροφίνις μου

τι σας έκαμα κι μι διώχνιτι

και δεν μι θέλετε και μι παντρεύιτι;
Q.

Γιατί είναι’ τα χείλη σου κούρη μου κόκκινα;
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Θέλου να σου πω πατέρ’ μ κι αντρέπουμι.

Πες μου το κόρη μου και μη αντρέπισι. 

π’ ανάθεμα πατέρ’ μ τη μάνα μου 

που μ’ έστειλε μεσ’ στου μπαξέ 

μεσ’ στου περιβόλ’ 

να πουτίσω πατέρ’ μ του βασιλικό 

του βασιλικό του δεντρουλίβανο.

Έπισε ένας κλώνος κι μι βάρισι, 

κι μι βάρισι κι μι θανάτουσι.

Το Σάββατο το πρωί η νύφη λούζεται, λούζει και τρία μικρά παιδιά, δύο κορι

τσάκια κι ένα αγόρι. Την ημέρα αυτή καλούν τον κόσμο για το γάμο. Πέντε έξι κορι

τσάκια παίρνουν μαζί τους ένα καλάθι γεμάτο μήλα και δίνοντας ένα μήλο σε κάθε 

σπίτι, τους καλούν στο γάμο. Το βράδυ οι φιλενάδες της νύφης είναι συγκεντρωμένες 

στο σπίτι της νύφης τραγουδούν και χορεύουν μέχρι αργά το βράδυ.

Την Κυριακή το πρωί οι φίλοι του γαμπρού και κοπέλες συγγενείς του, πηγαί

νουν με μουλάρια στολισμένα να πάρουν την προίκα από το σπίτι της νύφης. Φορτώ

νουν την προίκα κι επάνω κάθονται μικρά παιδιά, που κρατούν λουλούδια. Πηγαί

νουν την προίκα στο σπίτι του γαμπρού και τη στολίζουν για να περάσει, μετά τις 

στέψεις ο κόσμος να τη δει.

Όταν πλησιάζει η ώρα για τις στέψεις, ξεκινούν από το σπίτι του γαμπρού, ο 

γαμπρός, ο παράγαμπρος και οι γονείς του, οι συγγενείς του και όλοι οι φίλοι και 

" γνωστοί και πηγαίνουν στο σπίτι του νουνού.
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Ο νουνός πριν ξεκινήσουν παίρνει μαζί του το δίσκο με τα κουφέτα, το ρύζι 

και κάποια άλλα πράγματα και πάνε να πάρουν τη νύφη. Ξεκινούν με τη φράση: 

«Πάμι να πάρουμι τ’ νύφ».

Βρίσκουν τη νύφη μπροστά στο «νυφοστόλ» (σεντόνι στηριγμένο στο τοίχο 

με δύο καρφιά και στολισμένο με κισσό), στολισμένη με το καινούριο φουστάνι, την 

ποδιά, την «σιρβέτα» (μανδήλα κόκκινη λουλουδάτη) στο κεφάλι και μπροστά στο 

πρόσωπό της πέφτουν τα τέλια. Στα πόδια της φορεί τα «κουντούρια» (παπούτσια), 

που τα δωρίζει ο γαμπρός στους αρραβώνες.

Στο διάστημα που περιμένει η νύφη το γαμπρό να έλθει να την πάρει, περνούν 

οι συγγενείς της ένας-ένας και της δίνουν δώρα, συνήθως χρήματα.

Αφού φτάσουν ανεβαίνουν όλοι επάνω στο σπίτι και πηγαίνουν να ασπασθούν 

τη νύφη, εκτός από το γαμπρό, ο οποίος στέκεται σε μια άκρη με την πλάτη γυρισμέ

νη στη νύφη. Δεν επιτρέπεται να δει τη νύφη στο πρόσωπο. Περνούν όλοι οι συγγε

νείς του γαμπρού, για να τη χαιρετίσουν. Οι γονείς του της κάνουν μερικά δώρα, ό

πως και ο νονός και αφού χαιρετίσουν όλοι, κατεβάζουν το «νυφοστόλ». Το ρίχνουν 

τρεις φορές επάνω στο κεφάλι της νύφης και το αφήνουν κάτω.

Καθώς η νύφη κατεβαίνει τα σκαλιά του σπιτιού της, οι φίλες της τραγουδούν 

το παρακάτω τραγούδι:

Μάνα μου τα λουλούδια μου συχνά να τα ποτίζεις 

μάνα μ’ έχε γεια. Φεύγω μανούλα μ’ φεύγω, 

αχ πάω στη ξενιτειά.

δώσε μου την ευχή σου, δε θα με βλέπεις πια.

Αφήνω γεια τη γειτονιά κι όλα τα παλικάρια, 

αφήνω και στη μάνα μου τρία μπουκάλια μόσχο.
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Το ένα να πίνει το πρωί και τ’ άλλο το μεσημέρι

το τρίτο το καλύτερο, το βράδυ να κοιμάται.

Πριν βγει η νύφη από την εξώπορτα του σπιτιού της, γυρίζει προς το σπίτι της, 

κάνει τρεις φορές το σταυρό της, κάνει τρεις μετάνοιες κι έπειτα βγαίνει από το πα

τρικό της. Όλοι μαζί τώρα βαδίζουν προς την εκκλησία. Καθώς βαδίζουν προς την 

εκκλησία, από τα παράθυρα και τα μπαλκόνια των σπιτιών ρίχνουν ρύζι.

Μέσα στην εκκλησία γίνεται το μυστήριο του γάμου και όταν ψάλλουν το 

«Ησαΐα χόρευε...», το γαμπρό και τη νύφη συνοδεύουν και οι γονείς τους.

Έπειτα φεύγουν από την εκκλησία και κατευθύνονται στο σπίτι του γαμπρού. 

Μόλις φθάσει η νύφη στην εξώπορτα του σπιτιού, της δίνει η πεθερά της τρία μήλα. 

Τα παίρνει η νύφη και τα ρίχνει το ένα στο σπίτι, το άλλο προς τον κόσμο, κοντά της 

και το τρίτο ψηλά και μακριά. Μετά μπαίνει στο σπίτι.

Ανεβαίνουν όλοι στο σπίτι και κάθονται στα τραπέζια. Ο γαμπρός και η νύφη 

κάθονται κοντά κοντά. Μετά περνά ένας «πηρέτσ’» (υπηρέτης, σερβιτόρος) και τους 

κερνά όλους. Έπειτα αρχίζουν τα τραγούδια και ο χορός. Τα μουσικά όργανα που συ

νοδεύουν το γλέντι είναι τα νταούλια και οι γκάιντες.

Καθώς τρώνε ακούγεται πότε πότε και κανένας καλλίφωνος τραγουδιστής να 

τραγουδά τραγούδι κλέφτικο ή τραγούδι αργό της τάβλας, από αυτά που ακούγονται 

στους γάμους και τις αρραβώνες. Όταν έρθει η ώρα του κρασιού, σηκώνονται η νύφη 

με το γαμπρό, με το ποτήρι και με την κανάτα και κερνούν όλους τους καλεσμένους.

Όταν τελειώσει το φαγητό αρχίζει ο χορός, για ώρες ολόκληρες. Όταν σταμα

τούν τα όργανα αρχίζουν τα τραγούδια. Τραγούδια εύθυμα, χαρούμενα, χορευτικά, 

που τραγουδούν όλοι μαζί. Ο γάμος είναι σπουδαίο γεγονός που το ζει όλο το χωριό, 

συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, όλοι οι συγχωριανοί.
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Τη Δευτέρα, η νύφη θα σηκωθεί το πρωί, θα σκουπίσει όλο το σπίτι, και το 

απόγευμα θα αρχίσει τις επισκέψεις στους γονείς της και στους στενούς συγγενείς.

ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Όταν κάποιος είναι άρρωστος και αισθάνεται πως είναι στα τελευταία του, ζη

τάει να συγχωρεθεί με τους εχθρούς του και δίνει συνήθως ευχές στους συγγενείς 

του. Για να βγει πιο εύκολα η ψυχή του ετοιμοθάνατου, ανάβουν την κανδήλα, τον 

στρέφουν προς την Ανατολή και βάζουν κοντά του την εικόνα των αρχαγγέλων Μι

χαήλ και Γαβριήλ.

Ο ετοιμοθάνατος, λίγο πριν ξεψυχήσει, κάνει το σημείο του σταυρού.

ΤΑ ΜΟΙΡΟΛ ΟΓΙΑ

Αφού ο άνθρωπος φύγει από αυτή τη ζωή και γίνονται οι συνηθισμένες ετοι

μασίες για την κηδεία του, τη νύχτα οι γυναίκες του χωριού που τον ξενυχτάνε συνη

θίζεται να μοιρολογούν.

Τα μοιρολόγια αναφέρονται στη ζωή του νεκρού, στην κοινωνική του θέση, 

στην οικογένειά του.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας το μοιρολόγι διακόπτεται και οι γυναίκες λέγουν 

μεταξύ τους διάφορα περιστατικά από τη ζωή του νεκρού.

Αφού γίνει η κηδεία του κεκοιμημένου και τον θάψουν, μετά από την ταφή 

όλοι επιστρέψουν στο σπίτι του νεκρού. Μπαίνοντας στην αυλή του σπιτιού μια γυ

ναίκα θα ρίξει νερό να πλένουν τα χέρια τους. Κάθονται στο δωμάτιο που ήταν ο νε

κρός. Περιμένουν τον ιερέα να διαβάσει ανάπαυση για την ψυχή του νεκρού. Προς
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τον σκοπό αυτό επάνω σε ένα τραπέζι, θα τοποθετήσουν ψωμί κομμένο σε κομμάτια 

μικρά, μια κούπα με κρασί, ένα πιάτο με φαγητό και ένα με ελιές.

Ύστερα από την ευχή του ιερέα, θα καθίσουν να φάνε, να κάνουν «σχώριο».

Το γεύμα αποτελείται από φασόλια και πατάτες στο φούρνο.

Τα μνημόσυνα του κεκοιμημένου τελούνται κανονικά, όπως και σήμερα.

ΕΘΙΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Το θύμίασμα

Μια ωραία συνήθεια του χωριού, η οποία συνεχίζεται και σήμερα είναι το θύ- 

μιασμα, που γίνεται το βράδυ της παραμονής στο τραπέζι.

Μετά την προσευχή ο αρχηγός της οικογένειας παίρνει το θυμιατήρι και πη

γαίνει σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού και θυμιατίζει. Έπειτα κατεβαίνει στο στάβλο 

και θυμιατίζει τα ζώα. Ανεβαίνει πάλι επάνω και αφήνει το θυμιατήρι στο εικονοστά

σι. Και έπειτα συνεχίζεται το φαγητό.

Τα κάλαντα

Την παραμονή το πρωί, βγαίνουν τα παιδιά να τραγουδήσουν τα κάλαντα. 

Πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα και τραγουδούν:

Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα πρώτη γιορτή του χρόνου

για βγαίτε, δέτε μάθετε πως ο Χριστός γεννιέται.

Γεννιέται και ανατρέφεται με μέλι και με γάλα.
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Το μέλι τρώνε οι άρχοντες, το γάλα οι αφεντάόες 

και το μελισσοβότανο να λούζονται οι κυράδες.

Κόρά χρυσή, κυρά καλή, κυρά ευτυχισμένη 

κυρά με τον εγιόκα σου.

Οι νοικοκυρές στα παιδιά που ψάλλουν τα κάλαντα δίνουν χρήματα.

Το απόγευμα ανήμερα των Χριστουγέννων όλοι οι χωρικοί βγαίνουν στο 

«γιουφύρ’» (στη σημερινή πλατεία του χωριού, παλαιότερα υπήρχε γεφύρι) και κά

θονται γύρω γύρω στα πεζούλια. Οι νέοι και οι νέες χορεύουν και τραγουδούν. Το 

γλέντι κρατά μέχρι το βράδυ. Ένα από τα πολλά τραγούδια που τραγουδούν είναι και 

το παρακάτω:

Βγήτι κουρίτσια στου χουρό παλικάρια στου σεργιόνι 

να διήτι και να μάθητι πώς πιάνητι η αγάπη.

Από τα φρύδια πιάνητι στα χείλη κατηβαίνει 

και από τα μάτια ξέβγήκε στα χείλη κατηβαίνει 

και από τα χείλη ξέβγηκε στα στήθια κατηβαίνει 

κι από τα στήθια ξέβγηκε σ' καρδούλα κατηβαίνει 

καρφί ’ναι και καρφώνηται ρίζα ’χει και ριζώνει.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όπως και των Χριστουγέννων, θυμιάζουν 

το βράδυ στο τραπέζι. Μετά το φαγητό παίζουν διάφορα τυχερά παιχνίδια με καρύδια 

για να δοκιμάσουν την τύχη τους.
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Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, πριν ξημερώσει τα αγόρια του χωριού σηκώνο

νται να σουρβίσουν. Παίρνουν μια «κόκθα» (χοντρή ξύλινη βέργα), πηγαίνουν από 

πόρτα σε πόρτα και σουρβίζουν. Χτυπούν δηλαδή την πόρτα με το ξύλο και τραγου

δούν:

Σούρβα σούρβα. Πολλή γεια και πολύ μπερεκέτ’.

Δώσε κυρά καρύδια να ρίξουμι στα κεραμύδια 

να δώσει ο Θεός αρνούδια, κατσικούδια 

και τ’ χώρας τα γρουνούδια (τα γουρουνάκια).
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ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Το Σάββατο του Λαζάρου

Το Σάββατο του Λαζάρου ντύνονται «Λαζαρίνες». Φορούν την τοπική ενδυ

μασία -μακριά φουστάνια- που παίρνουν από τις γριές. Στη μέση φορούν ζωνάρι με 

ασημένιο τοκά και στο κεφάλι «σπαλέτο» (μαύρη μαντήλα κεντημένη γύρω γύρω και 

στις τέσσερις γωνίες ένα κόκκινο τριαντάφυλλο). Έχουν μαζί τους και αγόρια, «Λα

ζάρους», που κουβαλούν καλάθια και σακκούλια.

Το Σάββατο το πρωί ξεκινούν παρέες παρέες, που η καθεμιά αποτελείται από 

τέσσερις «Λαζαρίνες» και δύο «Λαζάρους». Πηγαίνουν σε όλα τα σπίτια του χωριού. 

Μπαίνουν μέσα στην αυλή και αρχίζουν να τραγουδούν χαρακτηριστικά τραγούδια 

και χορεύουν.

Αν το σπίτι έχει μοναχογιό λένε το παρακάτω τραγούδι:

Έναν τον έχει η μάνα του έναν και χαϊδεμένο

στον δάσκαλο τον έστελνε να μάθει να διαβάζει

και ο δάσκαλος τον δέχονταν (έδερνε) μ ' ένα κλωνάρι μόσχο.

Τον πήρε το παράπονο στη μάνα του πηγαίνει, 

κι η μάνα του τον ρώτησε κι η μάνα του πηγαίνει, 

κι η μάνα του τον ρώτησε κι η μάνα του τον λέει:

«Πού είναι γιε μ * τα γράμματα σ ’ πού είναι γιε μ ’ ο νους σου;»

«Τα γράμματα είν ’ στο χαρτί κι νους μου στην αγάπη.

Θέλω να γίνω «κουγιουμτζής» (χρυσοχόος, χρυσικός), να φτιάχνω δαχτυλίδια 

να τα πουλώ στις έμορφες και στις μαυροματούσες
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να τα δωρώ σε κείν ’  π ’ αγαπώ σε κείν ’ όπου θέλω».

Αν το σπίτι έχει μοναχοκόρη λένε το τραγούδι:

Μία την έχ ’ η μάνα της μικρή και χαϊδεμένη 

στα σύννεφα την έκρυβε να μην την αβασκάνουν.

Και σκόρπισαν τα σύννεφα και φάνκει το κουράσι (κορίτσι).

Φάνηκαν μάτια καμνιστά και φρύδια γαϊτανένια 

φάνηκε το κεφάλι της σκουφί μαργαριτάρι 

φάνηκε το κορμούδι της όλο φλουρί γιομάτο.16

Μέχρι την Κυριακή των Βαΐων, το μεσημέρι, οι Λαζαρίνες περνούν απ’ όλα 

τα σπίτια του χωριού. Τραγουδούν τα παραπάνω τραγούδια ή και άλλα ανάλογα με 

την περίπτωση (λ.χ. για προξενητάδες, πλούσιους κλπ.).

Οι Λαζάρ’ (Λάζαροι) μόλις τελειώνει το τραγούδι φωνάζουν: «αυγά, ψαρού- 

δια, αλεύρι», και οι νοικοκουρές τους δίνουν ό,τι υπάρχει μέσα στο σπίτι. Το απόγευ

μα της Κυριακής γυρίζουν στα μαγαζιά του χωριού και τραγουδούν. Όποιον συνα

ντούν στο δρόμο, τον σταματούν, ρίχνουν επάνω του μια μαντήλα και του λένε τρα

γούδι, ανάλογο με την ιδιότητά του. Εκείνος στέκεται, ώσπου να τελειώσει το τρα

γούδι, δίνει το δώρο του και οι Λαζαρίνες πηγαίνουν σε άλλον. Όταν περάσουν απ’ 

όλα τα μαγαζιά, κάθονται σε ένα μέρος, μοιράζονται τα είδη και τις εισπράξεις των 

χρημάτων και πηγαίνουν στα σπίτια τους.

*16 Τα τραγούδια αυτά διορθωμένα στο μέτρο, είναι δημοσιευμένα σε βιβλίο, του ι
στορικού συγγραφέα και λογοτέχνη κ. Γ. Καφταντζή, με τον τίτλο: «Τα δημοτικά 
τραγούδια του Ν. Σερρών», έκδοση Σερραϊκής Πολιτιστικής Εταιρίας, Σέρρες 1978.
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Τη νύχτα, όταν χτυπά η καμπάνα για την Ανάσταση, όλοι ξεκινούν για την 

εκκλησία, «για τον καλό τον λόγο» όπως λένε.

Οι αρραβωνιασμένοι έχουν λαμπάδες με κορδέλες και είναι στολισμένες με 

του γαμπρού τα δώρα. Μετά τη λειτουργία της Αναστάσεως επιστρέφουν στο σπίτι 

με τις λαμπάδες αναμμένες. Σβήνουν την κανδήλα και την ανάβουν με το φως της 

λαμπάδας. Κατόπιν κάνουν τρεις σταυρούς με την καπνιά των λαμπάδων στο κατώ

φλι και στις πόρτες για να καούν οι ψύλλοι και οι κοριοί. Μετά στρώνουν το «σο

φρά» (στρογγυλό και χαμηλό τραπέζι φαγητού) και τρώνε τα πασχαλινά φαγητά.

Τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα, μετά τη Θεία Λειτουργία, γυρίζουν τα εικονί

σματα στα χωράφια του χωριού, σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου γύρω από την εκκλησία 

του χωριού.

Κατά την επιστροφή, μπροστά στην Εκκλησία με το «τραγούδι της εξομολο- 

γήσεως», όπως το αποκαλούν, οι κάτοικοι χορεύουν σε πολύ αργό ρυθμό.

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ 

Σήμερα μάνα μ ' Πασχαλιά, σήμερα πανηγύρι 

ο κόσμος πάει στην Εκκλησιά, πάει και μεταλαβαίνει.

Σήμερα αλλάζει ο καιρός, αλλάζει το φεγγάρι 

αλλάζ’ η μάνα τον υγιό κι η αδερφή τον ζώνει 

τον ζώνει χρυσοζούναρο χρυσό μαλαματένιο 

και κίνησαν και ττήγαιναν να παν ’ να μεταλάβουν.

Μπροστά πηγαίνει η μόνα του και πίσω η αδελφή του 

στη μέση πάει ο κούτσικος σα μήλο μαραμένος
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σα μήλο σα τριαντάφυλλο σα κίτρινο «ζυμπόγι» (η βιολέτα, ο μενεξές). 

Ως έφτασν στην εκκλησιά στη μέση της σταθήκαν 

κ ’ η εκκλησιά ταράχτηκε και τ ' Άγια παραμέρισαν 

και οι παπάδες φώναζαν κει που ελειτουργούσαν 

και οι ψαλτάδες φώναζαν κει που κανοναρχούσαν:

«Πίσω, πίσω παράνομε, πίσω καταραμένε...»

Γυρίζει η μάνα τον ρωτά και τον καλοξετάζει:

«Τι έκανες παιδάκι μου και είσαι κολασμένος;»

«Θυμάσαι μόνα μ ’ που πήγαμ * σε τούρκικο σεργιάνι;

Όλοι εδέναν το μαύρο τους σ ’ ένα κλωνάρι δάφνης 

και γω μάνα μ ’ τον έδεσα σε μιας νύφης λημέρι.

Κι ο μαύρος ήταν ζωηρός ήταν και παιχνιδιάρης 

έσκαφτε με τα πόδια του τα ’ αργυροπέταλά του 

και κει που 'σκάφτε μάνα μου έβγαλε τη νυφούλα 

και γω τήνε λιμπίστικα σκύφτω και τη φιλάω».

Αυτό το κρίμα έκανα και είμαι κολασμένος.
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ

Του Ανίου Πνεύματος

Στο Άγιο Πνεύμα αυτή την ημέρα οι κάτοικοι διακόπτουν κάθε εργασία για να 

εορτάσουν το πανηγύρι. Το πρωί όλοι οι χωρικοί ανεβαίνουν στο γραφικό μοναστήρι 

για τη Θεία Λειτουργία. Μετά την απόλυση οι νέοι και οι νέες κατεβαίνουν λίγο πιο 

κάτω σε ένα ανοικτό μέρος και χορεύουν με νταούλια και βιολιά μέχρι το μεσημέρι. 

Κατόπιν κατεβαίνουν στο χωριό, στα σπίτια τους μαζί με φίλους και γνωστούς από τα 

γύρω χωριά για να φάνε.

Το απόγευμα γίνεται το «γκιρέσ’» (η πάλη). Όλος ο κόσμος βγαίνει «στ’ αλώ

νι», κοντά στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου για να παρακολουθήσει την πάλη, 

ενώ το πανηγύρι συνοδεύουν μουσικά όργανα. Το έπαθλο για το νικητή είναι ένα μι

κρό ή μεγάλο ζώο. Άλλα αγωνίσματα είναι το λιθάρι, το τρέξιμο και το πήδημα. Το 

τρέξιμο γίνεται αμέσως μόλις τελειώσει η Θεία Λειτουργία. Αυτοί που παίρνουν μέ

ρος στο τρέξιμο ξεκινούν από την τοποθεσία «δρομούδι», που βρίσκεται στα μισά 

του δρόμου για το «Ζιλί» και ανεβαίνουν μέχρι το μοναστήρι. Το πήδημα και το λι

θάρι γίνονται «στ’ αλώνια» πριν από την πάλη.

Μετά την πάλη ακολουθεί χορός με όργανα που διαρκεί μέχρις ότου δύσει ο 

ήλιος. Κατόπιν συνεχίζεται στην πλατεία του χωριού. Χορεύουν όλοι, όσοι είναι στο 

πανηγύρι.

Αφού και στην πλατεία χορέψουν ώρα πολλή, φεύγουν ένας ένας για τα σπί

τια τους.

Αυτό είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι του χωριού. Πανηγυρίζουν και την εορτή 

του Αγίου Κωνσταντίνου ως και του Προφήτη Ηλιού αλλά όχι με τόση μεγαλοπρέ

πεια.
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ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ

Ο τρύνοο

Τον τρύγο των αμπελιών τον κάνουν όλοι μαζί τον Σεπτέμβριο, την εορτή του 

Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (26 του μηνός). Μαζεύονται παρέες παρέες, και ξεκι

νούν πρωί πρωί για το αμπέλι. Εκεί, τραγουδώντας κόβουν τα σταφύλια και τα βά

ζουν στα καλάθια. Έπειτα ακολουθεί όλη η διαδικασία μέχρι που πατούν στα σταφύ

λια στο πατητήρι (ή «κάδα»).

Τα παλαιότερα χρόνια εκεί που ο τρύγος έπαιρνε την όψη πανηγυριού, ήταν, 

όταν τρυγούσαν τα αμπέλια των μοναστηριών του Αγίου Κωνσταντίνου και του Αγί

ου Πνεύματος. Τα μοναστήρια αυτά είχαν πολλά αμπέλια και τα τρυγούσαν τελευ

ταία. Μαζεύονταν όλα τα παλικάρια και όλες οι κοπέλες του χωριού για να τρυγή

σουν τα αμπέλια των μοναστηριών. Κανένας νέος και καμιά νέα δεν ήθελε να λείψει 

από το πανηγύρι αυτό του τρύγου. Ενώ τρυγούσαν τα γλυκά σταφύλια, τραγουδού

σαν. Γινόταν συναγωνισμός ποιος να τελειώσει πρώτος τη σειρά του και να βγει στην 

άκρη. Το μεσημέρι τους φίλευαν τα μοναστήρια με φαγητά που ετοίμαζαν οι καλόγε

ροι.

Για πρώτη φορά μαζεύουν σταφύλια την ημέρα της Μεταμόρφωσης του Σω- 

τήρος. Τα βάζουν σε ένα πιάτο και τα πηγαίνουν στην εκκλησία να τα ευλογήσει ο 

παπάς. Από την ημέρα εκείνη και μετά συνεχίζουν να πηγαίνουν στα αμπέλια, να μα

ζεύουν σταφύλια και να τρώνε μέχρι την ημέρα του τρύγου.

Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας οι κάτοικοι του χωριού δεν ήταν ελεύθεροι να 

πηγαίνουν στα αμπέλια και να κόβουν σταφύλια όποτε ήθελαν. Έπρεπε να πάρουν 

άδεια από τον Τούρκο «Ζαμπίτη» (Διοικητής), γιατί οι αμπελοφύλακες δεν επέτρεπαν
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σε κανένα να πάει σε αμπέλι αν δεν είχε άδεια από τον Διοικητή. Και μόνο δύο φορές 

την εβδομάδα είχαν δικαίωμα να πάνε στο αμπέλι: Πέμπτη και Κυριακή.

Επίσης και στον τρύγο έπρεπε να πάρουν άδεια για να τρυγήσουν.

Αυτά ήταν τα έθιμα των Δαρνακοχωριτών (κοινωνικά, εορταστικά, αγροτικά), 

τα οποία ίσχυαν και τελούνταν περισσότερο κατά τη δεκαετία του ’70, ’80 και πριν.

Σήμερα, που οι εποχές άλλαξαν, ίσως τα περισσότερα να παραλείπονται και 

να μη τελούνται, αλλά δεν έχουν ξεχαστεί.
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ΑΑΡΝΑΚΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Ακολουθούν δέκα τραγούδια από τα Δαρνακοχώρια κατεγραμμένα 

στην βυζαντινή και στην ευρωπαϊκή σημειογραφία.

Τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αναγράφονται για το κάθε τρα

γούδι μας τα έδωσε ο κ. Βάκουλης Χρήστος, από το Αγ. Πνεύμα, με κάθε επιφύλαξη 

για την καταγωγή και το ιστορικό του κάθε τραγουδιού εκτός από μερικά, όπως π.χ. 

‘ ‘Στο Γεφύρι το Πετρί’ ’, 4‘Στα παράθυρα τα ψηλά’ ’... μια και αναφέρονται σε υπαρ

κτές τοποθεσίες και καταστάσεις.

Ο ίδιος μας είπε ότι αυτά τα τραγούδια τα έχει ακούσει από μεγαλυτέρούς 

του, όταν ήταν μικρό παιδάκι. Τα άκουγε στα γλέντια, στους γάμους και σε άλλες εκ

δηλώσεις. Αν και βέβαια, πιο πολύ στα νταρνάκικα γλέντια, όπως μας είπε, συνηθί

ζανε να τραγουδούν επιτραπέζια τραγούδια.
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Ιο Αγίου Πνεύματος 

‘ΠΟΨΙΔΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΙΝΩ

Αυτό το τραγούδι είναι χορευτικό. Ο ρυθμός του είναι 7/8, 4+3, δηλαδή 

Μαντηλάτος και είναι ήχος πλάγιος του δευτέρου σκληρού χρωματικού γένους.

Το τραγουδούσαν συνήθως στα γλέντια, τα οποία πάντα άρχιζαν με επι

τραπέζια τραγούδια και συνέχιζαν με χορευτικά.

Αφού το γλέντι πλησίαζε στο τέλος του και κάποιοι ετοιμαζόταν για να 

φύγουνε, εκείνοι που τους είχε αρέσει τόσο πολύ το γλέντι και δε θέλανε να φύγουν, 

τραγουδούσαν αυτό το τραγούδι: “ποψι δω θέλου μείνου, κι αύριο βράδ’ εγώ να φύ- 

γου”.

Σαν απάντηση, εκείνοι που θέλουν να φύγουνε, τραγουδούσανε ένα άλλο 

τραγούδι: “Άϊντε παιδιά να φύγουμε , να μη μας βαρεθούνε της γειτονιάς οι όμορφες 

θέλουν να κοιμηθούνε”.

Πάντα, φυσικά , τραγουδούσανε χωρίς όργανα, γιατί στα Δαρνακοχώρια 

ποτέ δεν είχαν οργανοπαίχτες και κανένα όργανο.

Τα νεότερα, μόνο, χρόνια είχαν αρχίσει να φέρνουν οργανοπαίχτες από άλ

λα χωριά, όπως π.χ. απ’τη Τζουμαγιά (Ηράκλεια Σερρών) ζουρνάδες νταούλια κ.λ.π.
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Πόψι ’δω θέλου να μείνω
Μαντηλάτος
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Πόψι δω θέλου να μείνω 
κι αύριο βράδ’ θέλου να φύγου.
Στην αξιά τη γειτονιά μου 
κάθιτι πουλί κι αηδόνι 
κι τιριάζει κι μιριάζει.
Τ'άσκημα τα παλληκάρια 
παίρνουν τσ’ όμορφες τα’ γυναίκες.
Τα ’μουρφα τα παλληκάρια 
παίρνουν τσ’ άσκημις τσ’ γυναίκες 
Όποιους έχ’ όμορφ’ γυναίκα, 
στη χαρά να μην πηγαίν’ 
τη χαρά την έχ’ στο σπίτ’.
Όποιους έχ’ άσκημ’ γυναίκα, 
στον νικρό να μην πηγαίν’, 
του νικρό τον έχ’ στου σπίτ’.



Πόψι ’δω θέλου να μείνω
Μαντηλάτος
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Πόψι δω θέλου να μείνω 
κι αύριο βράδ’ θέλου να φύγου. 
Στην αξιά τη γειτονιά μου 
κάθιτι πουλί κι αηδόνι 
κι τιριάζει κι μιριάζει.
Τ'άσκημα τα παλληκάρια 
παίρνουν τσ’ όμορφες τσ’ γυναίκες. 
Τα ’μουρφα τα παλληκάρια 
παίρνουν τσ’ άσκημις τσ’ γυναίκες 
Όποιους έχ’ όμορφ’ γυναίκα, 
στη χαρά να μην πηγαίν’ 
τη χαρά την έχ’ στο σπίτ’.
Όποιους έχ’ άσκημ’ γυναίκα, 
στον νικρό να μην πηγαίν’, 
του νικρό τον έχ’ στου σπίτ’.



2ο Αγίου Πνεύματος 

ΣΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΟ ΠΕΤΡΙ

Είναι επίσης χορευτικό, σε ήχο πρώτο, διατονικού γένους και ο ρυθμός του 

είναι 4/4

Στο Άγιο Πνεύμα, σε όλους τους δρόμους υπήρχαν μεγάλοι λάκκοι με νερό 

στη μέση. Μόνο δεξιά και αριστερά υπήρχαν στενά δρομάκια, ίσα-ίσα να χωρούν να 

περνάνε οι άνθρωποι με τα ζώα. Έτσι λοιπόν δεν μπορούσε να περάσει κανείς απένα

ντι, παρά μόνο το καλοκαίρι που λιγόστευε το νερό και έμπαινε μέσα στο λάκκο για 

να βγει από την άλλη μεριά.

Ένας άλλος τρόπος ήτανε τα γεφυράκια. Ένα τέτοιο πέτρινο γεφύρι υπήρχε 

στην κεντρική πλατεία του Αγίου Πνεύματος.

Εκεί καθότανε και αυτή η κοπέλα που δημιούργησε αυτό το τραγούδι “Στο 

γεφύρι το πετρί πέρασα κι γω ’που κει. . . ”



Στο Γεφύρι το Πετρί

Ρυθμός: Τετράσημος
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Στο Γ εφύρι το Πετρί 
πέρασα κι γω που κει.
Βρίσκου μια αγαπητική 
παντριμένη με πιδί.
Και μηλιά μες την αυλή, 
κόφτουν μήλα απ’ τη μηλιά 
και τα δίνουν στα παιδιά 
και φιλούν τις μάνες τους.
Άντρα μου κακόγνωμε,
’κειν’ τ’ βραδιά που μ’ έδιουξις 
τρία φλουριά καζάντισα.
’κόμα μια να μ’ έδιουχνις 
θα λα σι φτιάξου ντουλαμά.
Ντουλαμά μεταξουτό 
και στη μέσ’ αραδοντό.
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Στο Γ εφύρι το Πετρί 
πέρασα κι γω που κει.
Βρίσκου μια αγαπητική 
παντριμένη με πιδί.
Και μηλιά μες την αυλή, 
κόφτουν μήλα απ’ τη μηλιά 
και τα δίνουν στα παιδιά 
και φιλούν τις μάνες τους. 
Άντρα μου κακόγνωμε,
’κειν’ τ’ βραδιά που μ’ έδιουξις 
τρία φλουριά καζάντισα.
’κόμα μια να μ’ έδιουχνις 
θα λα σι φτιάξου ντουλαμά. 
Ντουλαμά μεταξουτό 
και στη μέσ’ αραδοντό.



3ο Χρυσού

ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΡΘΕΙ Η ΑΝΟΙΞΗ

Αυτό το τραγούδι είναι από το Χρυσό. Είναι τραγούδι χορευτικό, σε ήχο πρώ

το, διατονικού γένους και ο ρυθμός είναι 4/4.

Μόλις αρχίζει να τελειώνει ο Φεβρουάριος και να πλησιάζει η Ανοιξη, η πιο 

όμορφη εποχή του χρόνου, όλοι οι άνθρωποι αγωνιούν, περιμένουν την αναγέννηση 

της φύσης, το άνοιγμα του καιρού κ.λ.π.

Αυτά τα συναισθήματα θέλοντας να τα εκφράσει κάποιος τα κατέ

γραφε. Έτσι έχουμε το :

“Πότε θα έρθει η άνοιξη 

του Μάη το καλοκαίρι 

που πρασινίζουν ταϊ βουνά ”



Πότε θα έρθει η Ανοιξη
Ρυθμός: Τετράσημος
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1) Ερ πότε, πότε θα έρθ’ η άνοιξη, 
του Μάη το καλοκαίρι,
που πρασινίζουν τάϊ βουνά.

2) Ερ που πρα- που πρα- που πραινίζουν τάϊ βουνά, 
και ρουλουϊδούν τα δέντρα
που κάνουνε τη ζάχαρη.

3) Ερ που κά- που κά- που κάνουνε τη ζάχαρη, 
και το γλυκό τους μούστο,
κλαίνε οι μάνες τα παιδιά.

4) Ερ κλαίνε, κλαίνε, κλαίνε οι μάνες τα παιδιά, 
και τα παιδιά τις μάνες,
κλαίει μια Κωσταντίναινα.



Πότε θα έρθει η Ανοιξη
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1) Ερ πότε, πότε 0α έρθ’ η άνοιξη, 
του Μάη το καλοκαίρι,
που πρασινίζουν τάϊ βουνά.

2) Ερ που πρα- που πρα- που πραινίζουν τάϊ βουνά, 
και ρουλουϊδούν τα δέντρα
που κάνουνε τη ζάχαρη.

3) Ερ που κά- που κά- που κάνουνε τη ζάχαρη, 
και το γλυκό τους μούστο,
κλαίνε οι μάνες τα παιδιά.

4) Ερ κλαίνε, κλαίνε, κλαίνε οι μάνες τα παιδιά, 
και τα παιδιά τις μάνες,
κλαίει μια Κωσταντίναινα.



4ο Αγίου Πνεύματος

MAP* Ν’ ΑΠΟΨΕ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

Είναι τραγούδι χορευτικό, σε ήχο πρώτο, διατονικού γένους και ο ρυθμός εί

ναι 4/4.

Από κάποιο ντόπιο μάθαμε ότι είναι του Αγίου Πνεύματος το τραγούδι και ότι 

είναι λίγο πιο σύγχρονο σε σχέση με τα υπόλοιπα.

Όλα τα Δαρνακοχώρια, κάποια στιγμή της ιστορίας τους υπήρξαν κάτω από 

την Τούρκικη κυριαρχία.

Φυσικά όσες συνήθειες είχαν οι κάτοικοι και κατά συνέπεια όλη η ζωή τους 

άλλαξε υπό τον Τούρκικο ζυγό.

Είναι προφανές ότι και στο θέμα της πίστεως επηρέασαν τους υποδουλωμέ

νους ανθρώπους. Απαγόρευαν ότι είχε σχέση με τη θρησκεία. Δεν άφηναν τους κα

τοίκους των χωριών να πηγαίνουν στην εκκλησία. Γι’ αυτό και αυτοί, επειδή είχαν 

έντονη την πίστη μέσα τους, πήγαιναν τη νύχτα στα μοναστήρια, που ήταν κοντά στα 

χωριά τους.

Κι επειδή οι Τούρκοι δεν υπολόγιζαν ώρες και μέρη, τύχαινε πολλές φορές να 

βρίσκονται και αυτοί τα μεσάνυχτα στα ορθόδοξα μοναστήρια που πήγαιναν κρυφά 

οι Χριστιανοί.

Κάποιος που βίωσε το γεγονός το έκανε τραγούδι:

4 Map ’ ν ’ απόψε τα μεσάνυχτα 

κοντά στο μεσονύχτι 

[ ........... ]

πααίνουν Τούρκοι στα τζαμιά 

Ρωμιοί στα μοναστήρια ”.
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Map’ ν’ απόψι τα μεσάνυχτα

Ρυθμός: Τετράσημος
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1) Map’ ν’ απόψι τα-τα μισάνυχτα, (2) 
κουντά στου μισονύχτι ωχ! αμάν αμάν 
κουντά στου μισονύχτι φραγκοκόρη μου.

2) Map’ λαλούν τ’ αρνί-ρνίθια τρεις φουρές,(2) 
κι τα παγόνια πέντι ωχ! αμάν αμάν,
κι τα παγόνια πέντι φραγκοκόρη μου.

3) Map’ πααίνουν Τού-Τούρκοι στα τζαμιά, (2)
Ρουμιοί στα μοναστήρια ωχ! αμάν αμάν,
Ρουμιοί στα μοναστήρια φραγκοκόρη μου.

4) Map’ πααίν’ κι ο Ισμα-Ισμαήλ αγάς, (2) 
πααίν’ να προσκυνήσει ωχ! αμάν αμάν, 
πααίν’ να προσκυνήσει φραγκοκόρη μου.



Map’ ν’ απόψι τα μεσάνυχτα
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1) Map’ ν’ απόψι τα-τα μισάνυχτα, (2) 3) Map5 πααίνουν Τού-Τούρκοι στα τζαμιά, (2)
κουντά στου μισονύχτι ωχ! αμάν αμάν, Ρουμιοί στα μοναστήρια ωχ! αμάν αμάν,
κουντά στου μισονύχτι φραγκοκόρη μου. Ρουμιοί στα μοναστήρια φραγκοκόρη μου.

2) Map’ λαλούν τ’ αρνί-ρνίθια τρεις φουρές,(2) 4) Map’ πααίν’ κι ο Ισμα-Ισμαήλ αγάς, (2) 
κι τα παγόνια πέντι ωχ! αμάν αμάν, πααίν’ να προσκυνήσει ωχ! αμάν αμάν,
κι τα παγόνια πέντι φραγκοκόρη μου. πααίν’ να προσκυνήσει φραγκοκόρη μου.



5ο Αγίου Πνεύματος 

ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΑΕΝΤΡΑ

Είναι τραγούδι χορευτικό, σε ήχο τέταρτο, διατονικού γένους και ο ρυθμός εί

ναι 4/4.

Αυτό το τραγούδι, είναι ολόκληρο ένας ερωτικός καημός.

Αποτελείται από στιχάκια που ανταλλάσσουν οι ερωτευμένοι.

Αν παρατηρήσουμε, βλέπουμε τον διάλογο στο ρεφρέν:

Έλα κόρη μ ’

-Δεν έρχουμι 

Επίσης στο τραγούδι στην 3η στροφή:

.......τώρα καταλαβαίνω

πως άλλον αγαπάς 

ενώ στην 5η ... ‘ ‘γιατί ειμι βαρεμένη

μη λαχ ’ κι σκουτουθώ”.

Αυτό, συνήθως , το έλεγαν οι νέοι στις νέες , όταν από βαθύ έρωτα, πήγαιναν 

να τις κάνουν καντάδα.

Από τους στίχους καταλαβαίνουμε , ότι ο άγνωστος δημιουργός του παρακο

λουθούσε τη νέα αυτή κοπέλα και μετά πήγε και τις είπε όλα όσα τον άφησαν παρα

πονεμένο.

Οι κάτοικοι του Αγίου Πνεύματος μου πληροφόρησαν , ότι ακόμη και σήμερα 

τραγουδιέται αυτό το τραγούδι από τους νέους.

*κραίνω: φωνάζω
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Ή χος / ^ Β ο »

Αυτά τα μαύρα δέντρα
Συρτός Αργός

Ρυθμός: Τετράσημος
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1) Αυτά τα μαύρα δέντρα που κάνουν τις ελιές, 
έχω κι εγώ μιράδι από τις κοπελιές. (2)
έλα κόρη μ’, δεν έρχουμι, η 
είμι μικρή κι αντρέπουμι. J πω 0ί=

2) Εσύ στο παραθύρι και γω στον καφενέ 
ρίξε μου μια δεκάρα να πιω έναν καφέ. (2)

Επωδός

3) Σε κραίνω, δε με κραίνεις, σου μιλώ, δε μου μιλάς, 
τώρα καταλαβαίνω πως άλλον αγαπάς. (2)

Επωδός

4) Εσύ τρως το σταφύλι και γω το τσάμπουρο 
άλλοι φιλούν στα χείλη και γω στο μάγουλο. (2)

Επωδός

5) Για κόψ’ του πορτοκάλι και δός μου το μισό 
γιατί είμι βαρημένη μη λάχ’ κι σκουτουθώ. (2)

Επωδός



Αυτά τα μαύρα δέντρα
Συρτός Αργός
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1) Αυτά τα μαύρα δέντρα που κάνουν τις ελιές, 
έχω κι εγώ μιράδι από τις κοπελιές. (2) 
έλα κόρη μ’, δεν έρχουμι,
ειμι μικρή κι αντρεπουμι

2) Εσύ στο παραθύρι και γω στον καφενέ 
ρίξε μου μια δεκάρα να πιω έναν καφέ. (2)

Επωδός

3) Σε κραίνω, δε με κραίνεις, σου μιλώ, δε μου μιλάς, 
τώρα καταλαβαίνω πως άλλον αγαπάς. (2)

Επωδός

4) Εσύ τρως το σταφύλι και γω το τσάμπουρο 
άλλοι φιλούν στα χείλη και γω στο μάγουλο. (2)

Επωδός

5) Για κόψ’ του πορτοκάλι και δός μου το μισό 
γιατί είμι βαρημένη μη λάχ’ κι σκουτουθώ. (2)

Επωδός



6ο Αγίου Πνεύματος

ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΙΑ ΤΑ ΨΗΛΑ

Είναι τραγούδι σε ήχο πρώτο, διατονικού γένους και σε ρυθμό 3/4.

Αυτό το τραγούδι μπορούμε να πούμε χωρίς επιφύλαξη, ότι είναι από το Άγιο 

Πνεύμα.

Διότι στο συγκεκριμένο Δαρνακοχώριη δομή των σπιτιών ήταν τέτοια, ώστε τα παρά

θυρα όλων των σπιτιών του χωριού να είναι ψηλά.

Στον κάτω (10) όροφο είχαν πάντα τον στάβλο. Στον επόμενο είχαν την απο

θήκη τους. Αυτά τα δύο (στάβλος και αποθήκη) τα έλεγαν με μια λέξη καλύβια. Οπό

τε ο επόμενος όροφος ήταν ο κατοικήσιμος, όπου είχε και το “ σαλόνι” : μεγάλος α

νοιχτός χώρος, για να κρεμούν τα καπνά (ως καπνοχώρια που ήταν τα Δαρνακοχώ

ρια).

Για πρακτικούς λοιπόν καθαρά λόγους είχαν πολλά παράθυρα, στα οποία α- 

ναφέρεται και το τραγούδι.

Άλλα στοιχεία του τραγουδιού α) “ κάτι (κάθεται) κουπέλα κι κιντά” γιατί τό

τε, μιας και δεν έβγαιναν έξω οι κοπέλες, η μοναδική τους ασχολία στις ελεύθερες 

ώρες τους ήταν το κέντημα, δίπλα στο παράθυρο, για να τους βλέπει και λίγο ο ήλιος.

“ Σταυραϊτός κι αν πέρασι... ” σταυραϊτός είναι ο μικροέμπορος, ο πλανό

διος που πέρασε κάτω από το παράθυρο της κοπέλας.

Στο τέλος λέει “ κι αν δε σε κλέψου” λόγω του ότι απαγορευόταν ο έρωτας. 

Οι άνθρωποι παντρευότανε μόνο με συνοικέσια. Αν κάποιοι ερωτεύονταν μεταξύ 

τους, αυτό θα γινόταν κρυφά και αναγκαστικά θα κλέβονταν για να παντρευτούνε, 

αφού ίσως οι γονείς τους αποφάσιζαν κάτι “καλύτερο” για τον γιο ή για την κόρη 

τους.
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Στα παραθύρια τα ψηλά

Ρυθμός Τρίσημος
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1) Στα παραθύρια αμάν ωφ αμάν 
στα παραθύρια τα ψηλά,
στα παραθύρια τα ψηλά 
κάτι κουπέλα κι κιντά.

2) Σταυραϊτός κι αμάν ωφ αμάν 
σταυραϊτός κι αν πέρασι, 
σταυραϊτός κι αν πέρασι 
κόρη μας τουν πιργέλασι.

3) Άιντε καλή μου αμάν ωφ αμάν 
άϊντε καλή μου άϊντε χρυσή μ’ 
κι αν δε σι κλέψου μια βραδιά 
από της μάνας την αγκαλιά.



Στα παραθύρια τα ψηλά
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1) Στα παραθύρια αμάν ωφ αμάν 
στα παραθύρια τα ψηλά,
στα παραθύρια τα ψηλά 
κάτι κουπέλα κι κιντά.

2) Σταυραϊτός κι αμάν ωφ αμάν 
σταυραϊτός κι αν πέρασι, 
σταυραϊτός κι αν πέρασι 
κόρη μας τουν πιργέλασι.

3) Άϊντε καλή μου αμάν ωφ αμάν 
άϊντε καλή μου άϊντε χρυσή μ’ 
κι αν δε σι κλέψου μια βραδιά 
από της μάνας την αγκαλιά.



7ο Αγίου Πνεύματος

ΠΕΣ ΜΑΣ MAP’ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Είναι αργό τραγούδι, σε δεύτερο ήχο, μαλακού χρωματικού γένους και ο ρυθ

μός είναι 7/8.

Αυτό το τραγούδι, δεν είναι σίγουρο πως είναι ντόπιο δαρνάκικο. Ο λόγος εί

ναι, ότι όπως προαναφέραμε τα νταρνακοχώρια ήταν καπνοχώρια. Οι κάτοικοι ασχο

λούνταν μόνο με την καλλιέργεια του καπνού. Έτσι δεν υπήρχαν άλλα επαγγέλματα 

απαραίτητα για την καθημερινή τους ζωή.

Έτσι λοιπόν για να χτίσουν τα σπίτια τους καλούσαν χτίστες από την Δυτική 

Μακεδονία, οι οποίοι όταν ερχόταν, πολλές φορές δεν ξανάφευγαν, γιατί προέκυπτε 

κάποιος γάμος κ.λ.π.

Οπότε, κάποιοι απ’ αυτούς ίσως μεταφέρανε τραγούδια του τόπου τους, τα 

οποία με τον καιρό αφομοιώθηκαν και θεωρήθηκαν τοπικά.

Μία τέτοια περίπτωση υπάρχει και γι’ αυτό το τραγούδι, το οποίο μας τρα

γούδησε ένας “ γαμπρός” στο χωριό, δηλαδή, κάποιος που ήρθε από αλλού και πα

ντρεύτηκε στο Αγ. Πνεύμα.

Το θέμα του τραγουδιού είναι πάλι ο ερωτικός καημός, αυτή τη φορά μιας κο

πέλας που τη λέγαν Πολυξένη.

Κι όπως, λέει, ενώ την παρακαλεί η μάνα της να της πει τί έχει και κλαίει, αυ

τή απαντά: “τζ να σου πω μανούλα μου...

από έρωτα δεν ξέρεις 

κι από κρυφό καημό”.

Δηλαδή, επαληθεύονταν αυτά που αναφέραμε πριν για τον απαγορευμένο ε- 

'κείνα τα χρόνια έρωτα.
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Πες μας μαρ’ Πολυξένη
Ρυθμός: επτάσημος
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1) Πες μας μαρ’ Πολυξένη _ 
τί έχεις κι όλο κλαις  ̂
και το παράπονό σου

/ ο  \

σε μένα δεν το λες. 0̂1̂

2) Τί να σου πω μανούλα μου
τί να σου διηγηθώ, '  ι<='
από έρωτα δεν ξέρεις , 
κι από κρυφό καϋμό '  ’ '

3) Καλύτερα κόρη μου 
νεκρή να σε ιδώ, 
παρά τον Καλογιάννο 
γαμπρό να τον ιδώ. (^ιζ)
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1) Πες μας μαρ’ Πολυξένη 
τί έχεις κι όλο κλαις  ̂ ι<̂  
και το παράπονό σου 
σε μένα δεν το λες. 0̂1(̂

3) Καλύτερα κόρη μου 
νεκρή να σε ιδώ, ^ lc=)
παρά τον Καλογιάννο 
γαμπρό να τον ιδώ. (^ιζ)

2) Τί να σου πω μανούλα μου 
τί να σου διηγηθώ, * ι<='
από έρωτα δεν ξέρεις 
κι από κρυφό καϋμό (δις)



8ο Αγίου Πνεύματος 

ΑΧ ΝΕΟΥΛΝΤΙ

Είναι τραγούδι σε ήχο βαρύ, εναρμονίου γένους σε ρυθμό 4/4.

Το Ντουλντί είναι τούρκικη λέξη. Είναι κλιτική προσφώνηση.

“ ΑχΝεουλντί” σημαίνει περίπου “ αχ! τι θα κάνω” .

Στη συνέχεια υπάρχει η φράση: “ έχει μέρες που δε σε είδα” .

Αυτό το λέει γιατί ακόμη και οι αρραβωνιασμένοι δεν βλεπόντουσαν μεταξύ 

τους. Οι επισκέψεις απαγορεύονταν ρητά μέχρι το γάμο.

Ακόμη και στα χωράφια που δούλευαν μαζί, δεν μιλούσαν μεταξύ τους, παρά 

μόνο μετά τον γάμο. Οπότε δεν αποκλείεται το τραγούδι να αναφέρεται σε μία τέτοια 

περίπτωση.

Παρακάτω υπάρχει η λέξη: “ ταχιά” , που σημαίνει αύριο.

“Αχ κι ταχιά κι την άλλη γιορτή” .

Κι αυτό δηλώνει το πόσο σπάνια βρισκόντουσαν και τη λαχτάρα την 

ελπίδα που είχαν για να βρεθούν.



Αχ Νεουλντί
Ρυθμός: Τετράσημος

Γ
ΎΙ

\  >Ρ

κ  χ  νε ουλ ντι βαχ νε ουλ ντι αχ κι τα χια α κι

γ\ -° Γ
V r l r f l : \\  u

τη ην α αλλ1 γιο ορ τη α α α ση με νια α

^  ^  ί  — γ  ^  ^ c Ic—  ν*
α α α λυ σι ι δα ε χει με ρες που - δε - σ'ει ει ει

ι * γ * ι -  γ - γ - . .  ν »  I
1 1  _______— - f  1 ■ — -V — V — - Γ   -V I V . . . .  '  -  ί

ει ει ει δα ε χει με ρες που - δε ε σ'ει δα ^

1) Αχ! νεουλντί, βαχ! νεουλντί, 
αχ! κι ταχιά κι την άλλ’ γιουρτή. 
Ασημένια αλυσίδα (2)
έχει μέρες που δε σ’είδα (2)

2) Αχ! νεουλντί, βαχ! νεουλντί, 
αχ! κι ταχιά κι την άλλ’ γιουρτή. 
Σα σι διω σι ξένα χέρια (2) 
ζώνουμι μι τα μαχαίρια (2)

4) Αχ! νεουλντί, βαχ! νεουλντί, 
αχ! κι ταχιά κι την άλλ’ γιουρτή. 
Ρίξει τα μαλλιά στην πλάτη (2) 
κοίταξέ και με κομμάτι (2)

5) Ρίξει τα μαλλιά σου πίσου (2) 
να σι διω να σ’ αγαπήσου (2)
Αχ! νεουλντί, βαχ! νεουλντί, 
αχ! κι ταχιά κι την άλλ’ γιουρτή.

3) Αχ! νεουλντί, βαχ! νεουλντί, 
αχ! κι ταχιά κι την άλλ’ γιουρτή 
Σα σι διω και στα δικά μου (2) 
σώζιτι κι η καρδιά μου (2)



Αχ Νεουλντί
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1) Αχ! νεουλντί, βαχ! νεουλντί, 
αχ! κι ταχιά κι την άλλ’ γιουρτή. 
Ασημένια αλυσίδα (2)
έχει μέρες που δε σ’είδα (2)

2) Αχ! νεουλντί, βαχ! νεουλντί, 
αχ! κι ταχιά κι την άλλ’ γιουρτή. 
Σα σι διω σι ξένα χέρια (2) 
ζώνουμι μι τα μαχαίρια (2)

3) Αχ! νεουλντί, βαχ! νεουλντί, 
αχ! κι ταχιά κι την άλλ’ γιουρτή
Σα σι διω και στα δικά μου (2) 
σώζιτι κι η καρδιά μου (2)

4) Αχ! νεουλντί, βαχ! νεουλντί, 
αχ! κι ταχιά κι την άλλ’ γιουρτή. 
Ρίξει τα μαλλιά στην πλάτη (2) 
κοίταξέ και με κομμάτι (2)

5) Ρίξει τα μαλλιά σου πίσου (2) 
να σι διω να σ’ αγαπήσου (2)
Αχ! νεουλντί, βαχ! νεουλντί, 
αχ! κι ταχιά κι την άλλ’ γιουρτή.



9ο Αγίου Πνεύματος 

ΚΡΥΩΣΑ ΓΙΑΤΡΕ

Είναι χορευτικό τραγούδι, σε ήχο πλάγιο του δευτέρου, σκληρού χρωματικού 

γένους και σε ρυθμό 7/8.

Είναι ένα επίσης ερωτικό τραγούδι, όπου ο δημιουργός του αρρώστησε από το 

να περιμένει να δει το “ φουστάνι το μπλε” , δηλαδή την κοπέλα που αγαπά και που 

φορά μπλε φουστάνι.

“φέρτε το γιατρό τον πόνο μου να δω”.

Ένας ντόπιος σχολίασε ότι, το “να δω” και όχι “να πω” , φανερώνει το πό

σο αβάσταχτος είναι ο πόνος, που δεν μπορεί να τον δει κανείς.

*Η λέξη σκιτζέρης, σημαίνει ψευτογιατρός, κομπογιαννίτης , που ήταν ταυτό

χρονα και “ φαρμακοποιός” .
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Κρύωσα Γ ιατρέ
Καλαματιανό
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1) Κρύωσα γιατρέ (3)
με το φουστάν’ το μπλέ 
κρύωσα, κρύωσα στο μπαλκονάκι 
για την έ- για την έρημη τ’ν’ αγάπη.

2) Φέρτε το γιατρό (3) 
τον πόνο μου να πω
το γιατρό και το σκιτζέρη
πο ’χ’ τα φά- πο ’χ’ τα φάρμακα στο χέρι.



Κρύωσα Γ ιατρέ
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1) Κρύωσα γιατρέ (3)
με το φουστάν’ το μπλέ 
κρύωσα, κρύωσα στο μπαλκονάκι 
για την έ- για την έρημη τ’ν ’ αγάπη.

2) Φέρτε το γιατρό (3) 
τον πόνο μου να πω
το γιατρό και το σκιτζέρη
πο ’χ’ τα φά- πο ’χ’ τα φάρμακα στο χέρι.



1 Οο Νέου Σουλίου

ΙΨΕΣ ΑΡΓΑ

Είναι αργό τραγούδι, διατονικού γένους σε ήχο τρίτο και σε ρυθμό 7/8.

Το “ ιψες αργά” είναι ένα τραγούδι από το Νέο Σούλι.

Στο τραγούδι αυτό φαίνεται η λαχτάρα της κοπέλας να παντρευτεί.

Οι στίχοι λένε πως η κοπέλα αυτή είδε ένα όνειρο, το οποίο η μητέρα της το 

ερμήνευσε συνδυάζοντάς το με το θάνατο της κόρης της.

Η κοπέλα όμως από τη λαχτάρα της αυτή, της λέει, ότι “ δεν το ερμήνευσες 

καλά τ’ όνειρο που 4 δα ψες αργά” . Και το ερμήνευσε έτσι με τον δικό της τρόπο, 

συνδυάζοντας το με το γάμο της.



Ιψες αργά που κοιμόμουνα
Αργό Καλαματιανό
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Εισαγωγή τραγουδιού:
Ιψες αργά που κοιμόμουνα 
πολύ ονειρευόμουνα (δις)

1) Σε πε- μανούλα μου- 
σε περιβόλι βρέθηκα, 
ψηλό πύργο ανέβαινα.

2) Και δυο - μανούλα μου- 
και δυο ποτάμια με νερό 
να τα περάσω δεν μπορώ.

3) Το πε - κορίτσι μου-
το περιβόλι^είν^ο τάφος σου, 
ο πύργος είναι η κάσα σου.

4) Τα δυο - κορίτσι μου- 
τα δυο ποτάμια με νερό
τα δάκρυα που θα χύνω εγώ.

5) Δεν το - μανούλα μου- 
δεν το εξήγησε καλά
τ’ όνειρο που ’δα ’ψες εγώ.

6) Το πε - μανούλα μου-
τοπεριβόλιείν^ογάμος μου 
κι ο πύργος είναι ο άντρας μορ

7) Τα δυο - μανούλα μου- 
τα δυο ποτάμια με νερό 
κρασί για το συμπεθεριό.



Ιψές αργά που κοιμόμουνα
Αργό Καλαματιανό
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Εισαγωγή τραγουδιού:
Ιψές αργά που κοιμόμουνα 
πολύ ονειρευόμουνα (δις)

1) Σε πε- μανούλα μου- 
σε περιβόλι βρέθηκα, 
ψηλό πύργο ανέβαινα.

2) Και δυο - μανούλα μου- 
και δυο ποτάμια με νερό 
να τα περάσω δεν μπορώ.

3) Το πε - κορίτσι μου-
το περιβόλημν^ο τάφος σου, 
ο πύργος είναι η κάσα σου.

4) Τα δυο - κορίτσι μου- 
τα δυο ποτάμια με νερό
τα δάκρυα που θα χύνω εγώ.

5) Δεν το - μανούλα μου- 
δεν το εξήγησε καλά
τ’ όνειρο που ’δα ’ψες εγώ.

6) Το πε - μανούλα μου-
το περιβόλνείν^ο γάμος μου 
κι ο πύργος είναι ο άντρας μου

7) Τα δυο - μανούλα μου- 
τα δυο ποτάμια με νερό 
κρασί για το συμπεθεριό.



Επίλογος

Ο τρόπος δημιουργίας όλων των τραγουδιών είναι κοινός. Επειδή όπως είπαμε 

δεν υπήρχαν όργανα στα νταρνακοχώρια, οι κοπέλες για να χορέψουν αναγκαστικά 

έπρεπε να τραγουδούν ταυτόχρονα.

Έπειτα, όπως είπαμε δεν βγαίνανε έξω. Μερικές φορές όμως για να ξεσκά

σουνε συγκεντρωνόντουσαν όλες μαζί στο σπίτι κάποιας, κάνανε δηλαδή, τα λεγόμε- 

να “ σχολεία” : συνάξεις (από το ασχολούμαι -  ασχολία) και κεντούσανε και τρα

γουδούσανε ταυτόχρονα, όλες μαζί ή μόνο τραγουδούσανε για να διασκεδάσουν.

Και τέλος, ήταν μια έκφραση των συναισθημάτων των ερωτευμένων, π.χ. κα

ντάδες. Αλλά και άλλα πολλά, που δεν μπορούμε να ξέρουμε ή και να υποθέσουμε.

ΤΕΛΟΣ
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