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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Στο τεύχος αυτό  συγκεντρώθηκαν  στοιχεία που συλλέξαμε   για τους 

παραδοσιακούς χορούς και τα παιχνίδια του τόπου μας. Μέσα από έντυπα, 

συνεντεύξεις, συζητήσεις με ηλικιωμένα άτομα, συναντήσεις  με τα μέλη του 

χορευτικού  του ΚΑΠΗ, προσωπική  συμμετοχή σε αναβίωση  χορευτικών 

συνηθειών  και παλαιών παιχνιδιών  καταφέραμε να μεταφερθούμε σε μια άλλη 

εποχή. Προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με την πολιτιστική μας κληρονομιά 

και τη λαϊκή μας παράδοση. Νιώσαμε την ανάγκη  να γνωρίσουμε τον τρόπο 

ζωής των προγόνων μας  και να φανταστούμε ποιες ήταν οι κοινωνικές και 

οικονομικές συνθήκες που δημιούργησαν την ανάγκη της έκφρασης μέσα  από 

τα συγκεκριμένα παιχνίδια και χορούς. Θελήσαμε να  κατανοήσουμε αυτές τις 

συνθήκες.                                                                                               

 Η συνεργασία μας  με τους ηλικιωμένους δημιούργησε ένα πολύ ευχάριστο 

κλίμα. Εργαστήκαμε με ευχαρίστηση και εκφραστήκαμε  παίζοντας και 

χορεύοντας. Συλλέγοντας, καταγράφοντας και τακτοποιώντας  το υλικό που 

συγκεντρώσαμε, εξασκηθήκαμε στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. 

Καλλιεργήσαμε τις δεξιότητες της εποικοδομητικής συζήτησης και της 

διαπραγμάτευσης, μάθαμε  να εργαζόμαστε ομαδικά και  δημιουργικά. 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΜΕ 

Οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε κατά την εκπόνηση της εργασίας 

μας ήταν το  θέμα της εύρεσης κοινού χρόνου για τις εξωσχολικές συναντήσεις 

μας καθώς επίσης και ο συνδυασμός του δικού μας χρόνου με το χρόνο που 

μπορούσαν να μας αφιερώσουν   οι άνθρωποι που μας έδωσαν πληροφορίες  και 

βοήθησαν στη δημιουργία της εργασίας μας. Eπίσης πολλά στοιχεία της 

παράδοσης που δεν έχουν καταγραφεί, έχουν ξεχαστεί και είναι δύσκολο να 

συντεθούν κομμάτι-κομμάτι.  

 Στην πορεία της έρευνάς μας διαπιστώσαμε ότι υπάρχει αρκετό υλικό που θα 
μπορούσαμε να επεξεργαστούμε και να καταγράψουμε, αλλά χρειαζόμαστε  
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περισσότερο χρόνο. Έτσι αποφασίσαμε να καταγράψουμε αυτά που θεωρήσαμε 

ότι κατανοήσαμε περισσότερο. 

ΧΟΡΟΙ 

ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΣΤ’ ΑΛΩΝΙΑ 

Οι χοροί στ’ αλώνια ήταν πανάρχαιο έθιμο.  Η πρόσχαρη και αισιόδοξη ψυχο-

σύνθεση των Βελβεντινών εκφραζόταν  εκεί μέσα από το χορό και το τραγούδι. 

Τέτοια  αλώνια ήταν : Το Βρυσούλι, τ’ Τσιαβέ, τ’ Ζίμπρα, τ’ Φέτσ’ και  η Βορίλα. Τ 

’ αλώνια ήταν  επίπεδοι κυκλικοί  πλακόστρωτοι χώροι  όπου    γινόταν το 

αλώνισμα των σιτηρών. Εκεί γιορταζόταν  η αφθονία του ψωμιού και ήταν τόποι 

χαράς και επικοινωνίας. Εκεί επίσης γίνονταν οι κυριακάτικοι χοροί των 

κοριτσιών, όπου οι νέοι είχαν την ευκαιρία να δουν το κορίτσι που τους άρεσε , 

αλλά και να καμαρώσουν τις αδελφές και τις ξαδέλφες τους. Πολλές φορές 

στηνόταν εκεί το γλέντι του γάμου. 

  Μετά το γεύμα  οι κοπέλες που ήταν σε ηλικία γάμου  φορούσαν τα καλά τους 

και το φέσι τους και πήγαιναν στο πιο κοντινό  αλώνι  όπου  άρχιζαν τα τραγού-

δια  και οι χοροί. Μερικές  μεγαλοκοπέλες κάθονταν στο κατώφλι της αχυρώνας 

και έδιναν το ρυθμό  χτυπώντας τον πατροπαράδοτο νταϊρέ ( ντέφι), ενώ τ ‘ 

άλλα κορίτσια  σκαρφίζονταν στίχους και τους τραγουδούσαν σε χορευτικούς 

ρυθμούς. Οι νεαροί έτρεχαν από αλώνι σε αλώνι για να δουν τις κοπέλες.  Τα 

τραγούδια του χορού είχαν παρόμοια μορφή με το παρακάτω: 

-Δείξι μου ,μικρή ΒαΪούλα, όπου κάθιση. 

-Τι σοι μέλει, εσένα Τζιάνουμ όπου κάθουμη; 

Στου Μπελιά την πόρτα ,Τζιάνουμ λίγου παρακάτ’, 

Έχου παραθύρ’ τα όξου, τζιάνουμ, γλέπου του σουκάκι. 

-Έβγα Βαϊούλα στου παραθύρι  

Να ιδείς τουν ήλιου κι του φιγγάρι. 

Να ιδείς τουν νέουν που δα σι πάρει, 

Που δα σοι πάρει κι δα σ’ αφίκει  
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Μες στου παζάρι στη Σαλουνίκη. 

Μες στου παζάρι στη Σαλουνίκη, 

Βγήκι ένας μπέης να σιργιανίσει, 

Να σιργιανήσει, να γκιζηρήσει, 

Να βρει δυο ‘λάφια δυο μαύρα μάτια,  

 δυο μαύρα μάτια  για ν ’αγαπήσει. 

 Όταν χτυπούσε η καμπάνα του εσπερινού ,κοντά στο ηλιοβασίλεμα, τα μικρά 

παιδιά έμπαιναν στον κύκλο φωνάζοντας «ίίίίίίίί….» και έτσι τελείωνε ο χορός. 

Τα τραγούδια ήταν σχετικά με την εποχή ή τις γιορτές της εποχής. 

 Οι χοροί στ’ αλώνια άρχισαν σιγά –σιγά να αραιώνουν όταν οι νέοι άρχισαν να 

παίρνουν το δρόμο της ξενιτειάς. ΟΙ κοπέλες άρχισαν η μια μετά την άλλη  να μην 

πηγαίνουν πια στο χορό. Πρώτα άρχισαν ν’ αποσύρονται οι μεγαλοκοπέλες και 

μετά οι νεότερες. Στις αρχές του εικοστού  αιώνα το έθιμο σταμάτησε να 

υπάρχει. 

Ο ΤΡΑΝΟΣ ΧΟΡΟΣ 

O  τρανός χορός ήταν ο  επίσημος χορός του Βελβεντού όπου έπαιρναν μέρος 

όλες οι γυναίκες της κωμόπολης. Γινόταν  τις επίσημες γιορτές, Χριστούγεννα, τ’  

Αϊθανασιού, τη Μεγάλη Αποκριά και το Πάσχα. Ο  χορός γινόταν  στου «Τσιούμα 

τα πλατάνια» ή στου «Τζίμπρα τ’ αλώνι» τη δεύτερη και την τρίτη μέρα των 

Χριστουγέννων, του Αγίου Αθανασίου και την Κυριακή της Μεγάλης αποκριάς. 

Τη δεύτερη και την Τρίτη μέρα του Πάσχα γινόταν «στ’ Φίγκα τ’ αλώνια», 

απέναντι από το σημερινό Δημοτικό Σχολείο. Τότε όλες οι γυναίκες φορούσαν  το 

πιο επίσημο ένδυμά τους, στολίζονταν και  μετά την καμπάνα του εσπερινού 

συγκεντρώνονταν για τον τρανό χορό. Οι νιόπαντρες ντύνονταν με τον κίτρινο 

μεταξωτό  καπλαμά και οι μεσήλικες με την καλή συγκούνα που τη φορούσαν 

πολύ σπάνια. Το χορό έσερναν δυο κοριτσάκια και ακολουθούσαν οι μεσήλικες, 

οι νεόνυμφες και οι ανύπαντρες κατά ηλικία. Ο χορός είχε πολλές δίπλες. Άρχιζε 

με το τραγούδι «Η Αρετή», συνέχιζε με την «Περιστέρα» και το «Μωρέ Μέλιο». 

Μόλις τελείωναν αυτά συνεχιζόταν ο χορός με άλλα χορευτικά τραγούδια. Τα 

τραγούδια έλεγαν οι γεροντότερες γυναίκες που κάθονταν στην άκρη, 
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τραγουδούσαν όμως κι οι άλλες που χόρευαν. Γύρω απ’ το χορό στέκονταν ή 

κάθονταν σε πέτρες ή πρόχειρα καθίσματα από πέτρες και ξύλο  όλοι οι άντρες 

και οι νέοι  και τον παρακολουθούσαν. Οι  πατεράδες θαύμαζαν τα κορίτσια τους 

και οι νέοι διάλεγαν τις νύφες. Πολύ συχνά έρχονταν και οι μπέηδες από τα 

Σέρβια για να παρακολουθήσουν το χορό. Πριν βασιλέψει ο ήλιος ο χορός 

τελείωνε. Ο πιο σημαντικός τρανός χορός ήταν αυτός που γινόταν την πρώτη 

μέρα του Πάσχα μετά τη λειτουργία της Δεύτερης Ανάστασης, που γινόταν  στ’ 

Φίγκα τ’ αλώνια, όπου από νωρίς είχαν στηθεί οι εξέδρες για τους επίσημους 

Τούρκους αξιωματούχους .Το  τοπίο ήταν ειδυλλιακό, γεμάτο πλατάνια και νερά 

που έτρεχαν. Εκεί  σχηματίζονταν τρείς ομόκεντροι κύκλοι .Στον κεντρικό κύκλο 

ήταν πιασμένες οι πιο ηλικιωμένες, στον μεσαίο οι παντρεμένες γυναίκες και 

στον εξωτερικό τα κορίτσια. Μαζί με τα όργανα που έπαιζαν, τραγουδούσαν και 

οι γυναίκες που χόρευαν. Το σούρουπο ο χορός διαλυόταν με έφοδο των μικρών 

παιδιών στο κέντρο του χορού.    

Το έθιμο του τρανού χορού συνεχίστηκε και μετά την τουρκοκρατία. 

Εγκαταλείφθηκε  την εποχή των εμφυλίων και του πρώτου παγκόσμιου 

πολέμου.  

 Ο Ν. Φυλακτός στο τραγούδι που έχει γράψει για τη Βορίλα μας δίνει μια 

ολοζώντανη εικόνα  για το έθιμο του χορού στ ’αλώνια. 

Βορίλα με τα’ αθάνατο νερό σου 

πού  είν’ τα τρανά χλωρά, πλατάνια σου; 

Πού είναι οι χαρές κι οι ομορφιές σου 

που χες τον παλιο καλό καιρό; 

Πού είναι οι χλωροσιές σου, 

Βορίλα με τ’ αθάνατο νερό; 

                                                 Εδώ ‘ναι που τραγούδησαν 

παλιούν καιρού μεράκια. 

Εδώ ‘ναι που χορέψανε 

Κορίτσια ντροπαλά 



6 
 

Συρτούς χορούς και πηδηχτούς, 

ΝταΪράδες, παλαμάκια 

Εδώ ‘ναι π’αντηχήσανε 

Τα χρόνια τα παλιά. 

                                        Βορίλα πουν’ το κιόσκι το σκιερό σου  

με τα  ψηλόκορφα καβάκια σου; 

Πού’ναι οι μέρες οι λαμπρές 

Πού ‘χες τον παλιό καιρό; 

 

ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΣΤ’ ΑΛΩΝΙΑ 

Μετά τους χορούς στ’ αλώνια ο τρόπος διασκέδασης άλλαξε. Τις Κυριακές και τις 

επίσημες (χρονιάρες) μέρες παρέες νέων με γκάιντες και βιολιά γύριζαν το χωριό 

και σταματούσαν στα σταυροδρόμια όπου  χόρευαν. Συμπαράσερναν στο χορό 

τους συγγενείς τους και τις γυναίκες της γειτονιάς και γινόταν μεγάλο γλέντι 

όπου χαίρονταν όλοι, μικροί και μεγάλοι, νέοι και γέροι. 

ΟΙ   ΧΟΡΟΙ ΤΩΝ ΦΑΝΩΝ 

Oι φανοί ήταν έθιμο που υπήρχε σε κάθε μαχαλά. Το βράδυ της Μεγάλης 

Αποκριάς άναβαν φωτιές στις γειτονιές, όπου υπήρχαν ευρύχωρα σταυροδρόμια  

ή κοντά στα πηγάδια. Το κρασί έρεε άφθονο και το κέφι άναβε.  Το έθιμο ήταν τα 

κορίτσια να φορούν λευκές σάρπες, και να πηγαίνουν με τις οικογένειές τους 

στους φανούς. Γύριζαν από φανό σε φανό όπου χόρευαν και γλεντούσαν όλοι 

και κυρίως οι νέοι. Οι γειτονιές ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για το ποια θα έχει 

τον καλύτερο φανό. Τα τραγούδια που έλεγαν και που χόρευαν, ήταν κυρίως  

σατυρικά, μερικά λεβέντικα  αλλά και τα«μασκαράδικα»  που περιείχαν 

αθυρόστομους στίχους: 

 

 Τούτις οι μέρις το ‘χουνε κι τούτις οι βδουμάδις 

να  χουρεύ’ν οι κουρασιές κι να χαίρουντι οι μανάδις 
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Δόστου του χουρού να πάει, τούτη η γη θέλ’ να μας φάει. 

Τούτη η γη που την πατούμε όλοι μέσα θέλ’ να μπούμε. 

 

Απ’ τα μέρη της Αγιας κατιβαίν’ ένας Πασιάς. 

Γράφουν τα φιρμάνια του κι αστράφ’ν τα στράνια του, 

Για να παντρευτούν οι γριές, τα κουρίτσια καλουγριές. 

Σαν τ’ ακούν αυτές, που λές, λούζονταν, χτινίζουνταν, 

Μουσχουσαπουνίζουνταν, στου γυαλί γαλίζουνταν…. 

 

ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ 

 Εκτός από τον  τρανό χορό μετά τη δεύτερη Ανάσταση, οι Βελβεντινοί  χόρευαν 

και στα άλλα θρησκευτικά πανηγύρια που γίνονταν, όπως  ήταν αυτά   στον 

Αργύρο, στον Αϊλια  και στο Σωτήρο.  

Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα η εκκλησία των Αγίων Αναργύρων πανηγύριζε. 

Μετά τη θεία λειτουργία,  αφού έτρωγαν τα πασχαλινά αυγά και το αρνί που 

είχαν φέρει μαζί τους, ακολουθούσαν τα τραγούδια και οι χοροί με τη συνοδεία 

των βιολιών. Το παρακάτω  τραγούδι του φιλόλογου Νίκου Φυλακτού 

αναφέρεται στο έθιμο:  

Σήμερα που’ ναι Πασχαλιά  

Κι αγάπης όλοι αλλάζουνε φιλιά 

Άιντε στολίσου  

πάρε μαζί σου 

αυγά, κουλούρες και κρασί 

κουκούλωσε κι ένα γλυκό φιλί σου 

άιντε  να ζεις καλό  μ’ εσύ. 
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Κι έλα με τς άλλες πέρα στουν Αργύρου 

θα ‘ρθώ κι εγώ να σε χαρώ 

στην εκκλησιά να σύρεις πρώτη  γύρω 

τον όμορφο γλυκό χορό. 

Θα  ‘ρθουν και ξένες κοπελιές 

 ξανθομαλλούσες και μελαχρινές.  

Την Τρίτη μέρα το Πάσχα στο εκκλησάκι του απάνω Αϊ-Λια  γινόταν ένα 

ξεχωριστό πανηγύρι. Αφού τελείωνε η λειτουργία όπου πρωτοστατούσε ο 

δεσπότης, μοίραζε σε όλους κόκκινα αυγά. Έπειτα άρχιζαν να παίζουν τα όργανα 

και οι ιερείς έσερναν τον πρώτο χορό. Τους ιερείς ακολουθούσαν οι άρχοντες, οι 

γέροντες και τελευταίοι οι πιο νέοι. Ο χορός γινόταν γύρω από το εκκλησάκι.  

Παλιότερα οι γυναίκες έκαναν πιο πέρα δικό τους κύκλο .  Το πρώτο τραγούδι 

που χόρευαν ήταν το « Γιε μ’ στουν Αϊλιά»,το οποίο είναι καθαρά τοπικό 

τραγούδι και χορευόταν  μόνο την Τρίτη μέρα του Πάσχα στον απάνω  Αϊλιά 

Γιε μ’ στουν Αϊλιά 

Μαζώνουντι πιδιά 

Γιε μ’ πίνουν κρασί για την Ανάσταση. 

Πέρασι κι ου Σπαχής τα καλημέρσι 

-Κόπιασι Σπαχή μ’ 

να πιεις γλυκό κρασί. 

Δαν ήρθα για κρασί 

μα για την Ανάσταση. 

Ακολουθούσε  το αποκλειστικά τοπικό  τραγούδι «Περιστέρα»: 

Περιστέρα σεριανίζει στου  Σελιώτικο  τουν κάμπου 

Περιστέρα σεριανίζει 

Με τα’ αρζά, με τα γαλάζια 
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Περιστέρα πουν’ ου άντρας; 

Ου άντρας μ’ ήταν ένας κλέφτης                                                              

κι ου αδερφός μ’ ήταν προδότης 

Πάει κι πρόδοκιν τουν ήλιο                                           

πως αργεί να βασιλέψει. 

Πρώτα τραγουδούσαν οι χορευτές και κατόπιν επαναλάμβαναν το ρυθμό τα 

τοπικά μουσικά όργανα που παραβρίσκονταν στην εκδήλωση.   

Ακολουθούσαν  ύστερα οι άλλοι χοροί στις παρέες, κυρίως κλέφτικοι, που 

εξέφραζαν τον πόθο για τη λευτεριά. Αφού ξεπροβόδιζαν το δεσπότη νωρίς το 

απόγευμα, οι υπόλοιποι συνέχιζαν το γλέντι μέχρι να δύσει ο ήλιος.  

  Στις 6  Αυγούστου γιορτάζεται η Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Τη μέρα αυτή 

παλιότερα οι Βελβεντινοί είχαν μεγάλη γιορτή στο Σωτήρο, δηλαδή στο 

εκκλησάκι της  Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Το έθιμο ήταν να τρώνε τηγανιτό 

ψάρι και καρπούζια και ύστερα άρχιζε το τραγούδι και ο χορός. Το τραγούδι του  

Βελβεντινού φιλόλογου Νίκου Φυλαχτού μιλάει για το πανηγύρι στο Σωτήρο: 

Όλες οι νιες, οι νιες κι οι μορφoνιές  

Κι οι μορφoνιοί του Βε-του Βελβεντού 

Επάνω στου Σωτήρου τις μαγευτικές πλαγιές, 

Χορεύουν και πηδούνε με τραγούδια και χαρές. 

Σήμερα παρδαλίζουν τα σταφύλια μας φανταχτερά, 

Τσαμπολογήστε τα λοιπόν και τραγουδήστε με χαρά. 

Χορεύετε παιδιά του Βελβεντού. 

Τα νιάτα φεύγουν, δεν ξαναγυρνούν. 

Χορεύετε, πηδάτε στα χορτάρια τα χλωρά, 

Φάτε γλυκά πεπόνια και καρπούζια δροσερά. 
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ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 

  

Δε θα μπορούσε από μια τέτοια μέρα σαν την πρωτομαγιά  να λείπει ο χορός και 

το τραγούδι. Στην πρωτομαγιάτικη εξόρμηση όλες οι οικογένειες έβγαιναν στα 

τσαΐρια. Εκεί έτρωγαν έπιναν, τραγουδούσαν και χόρευαν. Το σούρουπο 

επέστρεφαν   φέρνοντας  μαζί τους αγριολούλουδα. Εκείνη τη μέρα τα κορίτσια 

της κάθε γειτονιάς έστηναν στο σταυροδρόμι ένα δοχείο με νερό  (τενεκές, γκίμι, 

στάμνα κλπ). Μέσα σ’ αυτό έριχνε η κάθε κοπέλα ένα δικό της κόσμημα. Στην 

κορυφή τοποθετούσαν ένα σταυρό από πράσινα φύλλα  ζουμπουλιού. Έπειτα 

γέμιζαν το δοχείο με αγριολούλουδα και χόρευαν κυκλικά  γύρω από τα 

λουλούδια. Το έθιμο λεγόταν Κλήδονας  και έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα. 

Κλήδονας ονομαζόταν ο Δίας, προστάτης των μαντειών. Ένα από τα τραγούδια 

που χορεύονταν στον Κλήδονα  ήταν το εξής: 

Τώρα το Μάη το Μαγιό τώρα το καλοκαίρι 

Τώρα κι ο ξένος βούλεται στην ξενιτιά να πάει. 

Βάνει σελώνει τ ’άλογο, βάνει το καλιγώνει 

Βάνει τα πέταλα χρυσά και τα καρφιά απ’ ασήμι 



11 
 

Και τα καλιγωσφύρια του όλο μαργαριτάρι. 

Κει που θα πας λεβέντη μου θα ‘ρθω κι εγώ μαζί σου, 

Να μαγειρεύω  να δειπνάς,  να στρώνω να πλαγιάζεις. 

Να πλένω τα ποδάρια σου σ’ ένα χρυσό λιένι 

-Εκεί που πάω, αγάπη μου, κορίτσια δεν πααίνουν. 

Γιατί είν ’αγάδες με σπαθιά και Τούρκοι με μαχαίρια. 

Μάη μ’ δροσερέ και καλοκαιρινέ. 

Μάη μου με τα λουλούδια, πού ’σαι αγάπη μου καινούρια. 

 

 

 

ΧΟΡΟΙ ΣΤΑ ΤΣΙΜΠΟΥΣΙΑ 

Τα τσιμπούσια είναι μια πολύ παλιά συνήθεια των βελβεντινών. Γίνονταν το 

χειμώνα που οι αγροτικές δουλειές λιγόστευαν. Οι γυναίκες της παρέας που θα 

συμμετείχε στο τσιμπούσι συγκεντρώνονταν σ’ ένα από τα σπίτια και ετοίμαζαν 

τα φαγητά .Ύστερα πήγαινε η καθεμιά στο σπίτι της. Την ώρα του δείπνου 

μαζεύονταν όλοι, άντρες και γυναίκες σ’ ένα σπίτι και κουβαλούσαν μαζί τους  

τις πίτες που είχαν φτιάξει, ξηρούς καρπούς, φρούτα και κρασιά. Μετά το 

τραπεζιάτικο τραγούδι «Εδώ σ’ ετούτο το σοφρά…», άρχιζαν οι χοροί που ήταν 

καθαρά τοπικοί. Χόρευαν κυρίως το συγκαθιστό (σηκωθείτε παλικάρια), το 

μπροστά-πίσω (χορέψτε δυο μου μάτια), το λιανό (γυρίζου-τρουϊρίζου) και 

διάφορους συρτούς.  
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Ο αρραβώνας όπως γινόταν παλιά 

 

Tα  παλιά  χρόνια  τα  κορίτσια  για  να  αρραβωνιαστούνε  έπρεπε  να  γιορτάζει κάποιο εξωκκλήσι  

π.χ. ο Άγιος  Νικόλαος, ο Άγιος  Δημήτριος  και  η  Παναγιά.  Στα  εκκλησάκια   αυτά    πήγαιναν   το  

πρωί  τα  κορίτσια  και  τα αγόρια.  Μόλις   τελείωνε  η  εκκλησία  έβγαιναν στο   δρόμο  ή  σε     ένα  

μπαϊρι  απέναντι  τα  αγόρια  από  τα κορίτσια  και  μάλιστα τότε  είχε  πολλά  χιόνια.  

Τα  αγόρια έκαναν μπάλες  από  χιόνι  και  τις  πετούσαν  στα  κορίτσια  που αγαπούσαν  αλλά και  

τα κορίτσια  κοιτούσαν  τα  αγόρια  και έτσι  καταλάβαιναν  ότι  αγαπιούνταν. Τα  αγόρια  πήγαιναν 

σε ένα θείο  τους  και  του  έλεγαν  ότι  ήθελαν  ένα  κορίτσι  και  τότε  ο  θείος  έπρεπε  να  πάει  να 

πει  στους  γονείς  τους  για  να  πάνε  να  ζητήσουν  το  κορίτσι  αυτό. Ο θείος  και  ο  πατέρας 

πήγαιναν  στον  πατέρα  του  κοριτσιού και  του  έλεγαν  ότι  ο γιος  του  αγαπάει αυτό  το  κορίτσι  

και  ότι θα  πάνε  την  επόμενη  μέρα να  το  ζητήσουνε. Το κορίτσι  μπορεί  να  τον  ήθελε  αλλά  

ντρεπόταν να  το  πει  στους  γονείς  συμφωνούσαν  τι    ήθελαν  να  πάρουνε  για παράδειγμα  ένα  

χωράφι  και  50  λίρες. Πήγαιναν  το  βράδυ  για να  μην τους  δει  κανείς. Όταν  έφταναν  εκεί  τους  

καλωσορίζανε  και  τους  κερνούσανε  ένα τσίπουρο  και  μετά ξεκινούσαν  τα  προξενιά. Έλεγε  ο  

θείος  του  αγοριού: <<  Έχεις  μια  κόρη. Την  παντρεύεις; να  δώσουμε  τον  ανιψιό μου>>. Ο  

μπαμπάς  έλεγε να τους  την δώσει  αλλά  πρώτα  να φωνάξουν  το κορίτσι  να  το ρωτήσουν  άμα  

ήθελε  το αγόρι. Το  κορίτσι  τους  έλεγε ότι  άμα  τον  ήθελαν οι  γονείς  της  θα  τον  έπαιρνε. Ο 

μπαμπάς του κοριτσιού  λέει  αν έχουν  κάποια απαίτηση  από  αυτόν, αν  του  ζητούσαν  προίκα 

και  αυτοί  του έλεγαν  ότι θέλουν  ένα χωράφι  στην  Κουκνόη  και  50  λίρες. Όμως τον  ρωτούσαν  

αν  έχει  να  τους  τα  δώσει  και  τότε  τους  έλεγε << Θα  σφίξω  την  καρδιά  μου  και  θα σας τα 

δώσω>>. Δίνουν  τα  χέρια  και συμφωνούν  και  μετά  λένε  αϊ  χαρλούθκα  και  αμέσως  μετά 

βγαίνει  το  κορίτσι   και  κερνάει  ένα  ούζο  και  λίγο  μεζέ. Ύστερα  πάνε  στο  σπίτι  του  γαμπρού  

ο  οποίος  περίμενε  με  αγωνία  να μάθει  αν  έγινε  το  προξενιό  και  μετά  ξεκινούσαν  ποια  μέρα  

θα  παν  για  τον αρραβώνα. Ο αρραβώνας  γινόταν Σάββατο  βράδυ  και  πήγαιναν  οι  συγγενείς  

του  αγοριού  πήγαιναν να  αλλάξουν  δαχτυλίδια. Η  νύφη  περίμενε μέχρι  να έρθουν  και  τους  

κερνούσαν  ένα  με  δυο τσίπουρα, έλεγαν  τις  ευχές  και  μετά  τους  έβαζαν  σε  δύο καρέκλες  και  

έλεγαν  πως  θα  αλλάξουν  τις  βέρες. Φώναζαν  ένα  παιδάκι  για  να  αλλάξει  τις  βέρες, 

κερνούσαν  στραγάλια, λουκούμια, κρασί  και  μετά  άρχιζαν  το  τραγούδι. Μετά  το  τραγούδι  

τους  έδιναν  πάλι  κέρασμα  και  τραγουδούσαν  το <<Πέρδικα  περδικούλα  μου>>. Αμέσως  μετά  

σηκώνονταν  το  ζευγάρι  και  χόρευαν  το <<Χορέψτε  δυο  μου  μάτια>>. Την  νύφη  και  τον  

γαμπρό  τους  χόρευαν  οι γονείς.  Άλλα τραγούδια  που  χόρευαν  ήταν  το <<Ψηλά σ' εκείνο  το  

βουνό (Αναστασιά)>>, την   << Νεραντζούλα >>, το << Περδικά  μου  γκιουρντανάτη >> και  το  << 

Χίλια  τραγούδια  είπαμε  μα  κρασί  δεν ήπιαμε>>.  

Συνέντευξη από την   κ. Κούλα  Λάππα                                                                                                                      

Ελένη Σκούμπα 
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                                   Χορέψτε δυο μου μάτια 

(Ομπρός και πίσω – συρτός) 

Χορέψτι ιδυό μου μάτια, κορμί μ’ αγγελικό, αμάν, αμάν, 

κι στο χορό μυρίζεις σαν το βασιλικό. 

Εσύ ’συ το σταφύλι κι ’γω το τσαμπουρό, αμάν, αμάν, 

ολοί σε φλουν στα χείλη κι ’γω στο μάγουλο. 

Μουρή διαβουλιμένη και τζαναπέτισσα, αμάν, αμάν 

Ρακί κρασί δεν ήπια, σ’είδα κι μέθυσα. 

 

Του μαύρου του μαντήλι που δένεις στα μαλλιά, αμάν, αμάν, 

να μην του ξαναδέσεις, ζουρλαίνεις τα πιδιά. 

Εσύ ’σαι ένας ήλιος φεγγάρι λαμπερό, αμάν, αμάν, 

μοι θάμπωσες το φως μου και δεν μπορώ να ιδώ. 

Τραλαλα λα λα λα λα, τραλαλα λα λα... 

 

Ανάθιμά σοι ύπνι, που μ’αποκοίμισις αμάν, αμάν, 

μοι πήραν την αγάπη κι δαν μοι ξύπνοισις. 

Αλοίμονο σ’ιμένα κι αμ τι κατάλαβα, αμάν, αμάν, 

π’αγάπησα ισένα και δεν μιτάλαβα. 

Αναστινάζου  Θεέ μου τα δέντρα καίγουντι, αμάν, αμάν, 

κι όσα πουλιά ’ναι πάνου όλα μαραίνουντι 

Τι να στου ’πω λιβέντι μ’, τι να στου ’χω κρυφό, αμάν, αμάν, 

δεν ξέρεις απ’αγάπη και απού τρανό καημό. 

 

Δαν θέλου να δουλεύεις να βαλαντώνισι, αμάν, αμάν, 

θέλω να τρως, να πίνεις, να φκιασιδώνισι. 

Τραλαλα λα λα λα λα, τραλαλα λα λα… 
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ΧΟΡΟΙ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ 

Ο γάμος γινόταν  Σάββατο. Μετά το γάμο ακολουθούσε  το γαμήλιο γλέντι, με 

άρχοντα τον κουμπάρο, ο οποίος μετά από λίγους τυπικούς χορούς αποχωρούσε. 

Τον συνόδευαν τα όργανα και τα μπρατίμια. Το γαμήλιο γλέντι συνεχιζόταν  με  

λεβέντικους και άλλους χορούς. 

Την Κυριακή μετά τα στεφανώματα οι γονείς της νύφης  μαζί με όλο το «σόϊ» και 

λίγους φίλους επισκέπτονταν τους συμπέθερους  στο σπίτι το γαμπρού .Οι 

γυναίκες φορούσαν τον αρξό (κίτρινος ολομέταξος καπλαμάς )  και η νύφη 

ακόμη τα νυφικά της .Μετά από μεγάλο φαγοπότι και επιτραπέζια τραγούδια 

άρχιζαν οι χοροί. Ο κουμπάρος σήκωνε ένα- ένα τα ζευγάρια ανάλογα με το 

βαθμό της συγγένειας αρχίζοντας από τους πιο κοντινούς. Κάθε ζευγάρι 

αποτελούνταν από πρόσωπα του ίδιου φύλου, ένα από το σόι της νύφης κι ένα 

από του γαμπρού. Η σειρά των χορών ήταν κι αυτή τυπική.  Πρώτος ήταν το 

συγκαθιστό, το οποίο,  παρόλο που είχε ηρωικούς στίχους είχε ταυτιστεί με τα 

έθιμα του γάμου και συνοδευόταν από νταϊρέ (ντέφι). 

Σηκουθείτι παληκάρια κι χρυσοί μου λιβινταδις  

Μον’ κι πάρτι ζώστι τα σπαθιά, 

 γιε μ’ κι πάρτι τα ντουφέκια 

να διώξουμι τουν  Μόσκουβα. 

Γιε μ’ να διώξουμι του Μόσκουβα 

 κι αυτόν  τουν  σκύλου- Φράγκου 

κι αυτός ραγιάς δεν γένιτι, 

χαράτσι δεν πληρώνει. 

Γιε μ’ κι αυτός δεν έχει χάρη, 

μον’ καρτηρεί την άνοιξη 

να’ρθει του καλουκαίρι, 

να  μπουμπουκιάσουν τα κλαδιά, 
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ν’ ανθίσουνε τα δέντρα. 

Να βγουν οι βλάχσις στα ιβουνά, 

να βγούν κι οι βλαχουπούλις. 

Να βγεί κι ένα βλαχόπουλο 

λαλώντας τη φλουέρα, 

να βγεί κι μια μικρόνυφη 

τρεις μέρις παντριμένη 

μι του γκιουρντάνι στου λιμό 

του σήμα στου κιφάλι.  

Ύστερα  χόρευαν τον μπρος-πίσω (Χορέψτε δυο μου μάτια), ο οποίος άρχιζε με 

τους κανονικούς στίχους και κατόπιν  πρόσθεταν αυτοσχέδια στιχάκια. 

Ακολουθούσε  ο τρίτος και τελευταίος επίσημος χορός,  ο λιανός : 

Γυρίζου τρουϊρίζου 

που του σουκάκι σου  

κι  διάφουρου δαν έχου 

που του σπιτάκι σου. 

-Καλημέρα Κατερίνα!  

-Ω καλώς τουν του γιατρό! 

Γιατρέ μ’ να μι γιατρέψεις  τουν πόνου π’ έχου ιδώ 

Κι όσα φλουριά κι αν θέλεις πάρτα απ’ του λιμό. 

-Δαν θέλου, Κατερίνα, δαν θέλου τα φλουριά 

Μόν’ θέλου του κουρμί σου να το ‘χου μια βραδιά. 

Έλα έλα μι τι μένα  

Να περνάς χαριτουμένα 
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έλα μάτια μ’ έλα φώς μου 

μην ακους λόγια του κόσμου. 

-Αδύνατου να γένει  γιατρέ μ’ αυτή η δλειά. 

Μαθαίν’ η κόσμους όλους, μαθαίν’ κι η γειτουνιά. 

Μαθαίν’ η κόσμους όλους, μαθαίν’ η γειτουνιά,  

μαθαίν’ τα παλικάρια στουν πέρα μαχαλά. 

Όταν η νύφη πήγαινε για πρώτη φορά για νερό στο πηγάδι της γειτονιας του 

γαμπρού συνοδευόμενη από το σύζυγο και τα μπρατίμια  τραγουδούσαν και 

χόρευαν το τραγούδι: 

Πάησα στη βρύση,βέργα μου λιγνή 

Πάησα στη  βρύ-στη βρύση για νερό, 

Βάια αμάν αμάν , να πιω κι να γιουμίσου. 

Γκιουζέλ αμάν αμάν να πιω κι να γιουμίσου. 

Μου ‘πεσιν  του,  βέργα μου λιγνή,  

Μου ‘πεσιν του μαντήλι μου, 

Βάια αμάν αμάν  του χρυσουκιντιμένου, 

Γκιουζελ αμαν αμάν  του του χρυσουκιντιμένου,  

Που του κιντού- βέργα μου λιγνή-που του κιντούσανε 

Βάια αμαν αμάν τρία καλά κουρίτσια. 

Γκιουζέλ αμάν αμάν τρία καλά κουρίτσια. 

Το ‘να του λέ-του λένε Μαριγώ, 

Βάια αμάν αμάν κι τ’ άλλου Κατιρίνα 

Γκιουζέλ αμάν αμάν  κι τ’  άλλου Κατιρίνα. 

Του τρίτου του-του ‘μουρφότιρου  
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Βάια αμάν αμάν του λεν Καψουκαρδούσα. 

Που έκαψιν-βέργα μου λιγνή 

 Που έκαψιν ιννιά καρδιές, 

Βάια αμάν αμάν κι τη δική μου δέκα 

Γκιουζέλ αμάν αμάν κι τη δική μου δέκα.  

 

 

 

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΒΕΛΒΕΝΤΙΝΗ  ΦΟΡΕΣΙΑ 

 Κύριο χαρακτηριστικό της βελβεντινής φορεσιάς ήταν το κατσιούλι. 

Το κατσούλι ήταν κεφαλόδεσμος σαν περικεφαλαία που σχηματιζόταν από το  

περίτεχνο δέσιμο πολλών κόμπων των μαλλιών με το γκιβιζί. 

Το γκιβιζί ήταν μακρύ σάλι κοντά δυο μέτρα κυλινδρικά λοξοραμμένο για να 

διευκολύνεται το δέσιμο, υφαντό στον αργαλειό από βροχό σε χρώμα βισσινί 

βαμμένο με αρζάρι. 

Οι ελεύθερες άκρες του γκιβιζιού έπεφταν στην άσπρη μεσάλα, που ήταν 

μαντήλι τριγωνικά δεμένο με την ελεύθερη γωνία στην πλάτη. Η μεσάλα  ήταν 
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υφαντή στον αργαλειό από λινομέταξο ύφασμα και στις άκρες της  κατέληγε σε 

πλεκτές κλωστίτσες, τα μπιντέμια. 

  Η κυρίως φορεσιά ήταν ο καπλαμάς. Μετά  το εσώρουχο η βελβεντινή κυρά  

φορούσε το πχάμσου, μακρύ, ριχτό πάνινο ύφασμα που κατέληγε λίγο πιο πάνω 

απ’ τον αστράγαλο. Ο μικρός του σηκωτός γιακάς  κατέληγε σε λεπτή δαντέλα. 

Τα μανίκια ήταν φαρδιά και τελείωναν σε δαντέλα. Το πχάμσου  στις πλευρές 

του ενωνόταν με σαραντώματα (σαράντα σχέδια βελονιάς μπλεγμένα)που ήταν 

φτιαγμένα με λεπτή μάλλινη κλωστή σε χρώμα βισσινί ή μαύρο (όταν είχαν 

πένθος). 

 

 Πάνω από το πχάμσου δενόταν σταυρωτά το καβάδι που ήταν φτιαγμένο από 

βελούδο ή ατλάζι σε λαμπερά χρώματα με πλούσια στολίδια και κέντημα .Στις 

άκρες του είχε δυο σειρές χρυσοβαμμένα ή συρματερά κουμπιά. 

 Πάνω από το καβάδι φορούσε τον καπλαμά. Η λέξη βγαίνει από το καπλατίζω, 

γιατί εξωτερικά, ιδίως ο γιορτάσιμος, ήταν καπλατισμένος με πολύτιμα 

υφάσματα, μάλλινα ή μεταξωτά σε φανταχτερά και πολύχρωμα σχέδια. 

Εσωτερικά είχε αστάρι πάνινο  με διάφορες στρώσεις στουπιά. Έμοιαζε με 

λεπτό, σκληρό  πάπλωμα. Ήταν μακρύς αλλά πιο κοντός από το πχάμσου. Στη 

μέση η κατσουλάτη  φορούσε το ζ’νάρ(ι)  φαρδιά μάλλινη ή μεταξωτή ζώνη 
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μακρύτερη από δύο μέτρα .Από πάνω δενόταν η φίτρα, ποδιά υφαντή στον 

αργαλειό με κατακόρυφα σχέδια και κύριο χρώμα το κόκκινο. 

Στα χέρια από τους καρπούς μέχρι τους αγκώνες, φορούσαν τα χειρότια, που 

έμοιαζαν με τα επιμάνικα των ιερέων. Ήταν βελούδινα ή ατλαζένια με 

λεπτοδουλεμένα χρυσοκέντητα στολίδια. 

 Οι κάλτσες ήταν πλεκτές και μάλλινες  με χαρωπές πολύχρωμες παραστάσεις. 

Είχαν τσάκιση μπρος και πίσω.  

Η ΑΝΤΡΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ 

H αντρική  φορεσιά είχε τις αποχρώσεις του άσπρου και του μαύρου. Η επίσημη 

ενδυμασία ήταν οι σαλιβάρες που τις φορούσαν οι νέοι σε ηλικία γάμου. 

  Ο σαλιβάρας στο κεφάλι φορούσε φέσι με 

φούντα στην κορφή ή κορδέλα   γύρω-γύρω. 

Οι ευκατάστατοι γέροντες του χωριού 

φορούσαν στο κεφάλι  κούκο αστρακάν σε 

μαύρο χρώμα. 

 Πάνω από τα εσώρουχα φορούσαν μαύρη 

σατέν πουκαμίσα με κουμπιά και λαιμόκοψη 

και τη σαλιβάρα, φαρδιά μαύρη βράκα που 

έφτανε ως το γόνατο και ήταν φτιαγμένη 

από σκουτί υφαντό στον αργαλειό.  Στα 

πόδια φορούσαν σκούνια  και παπούτσια 

που τα κάλυπταν με χολέβια. Τα χολέβια 

ήταν υφασμάτινες περικνημίδες σκληρές και 

μαύρες. 

Το κοντόσι ή σταυρωτό ήταν μαύρο γιλέκο, που έφτανε ως τη μέση και  

κούμπωνε σταυρωτά. Από το καρέ του κοντοσιού συχνά φαινόταν το προσλούκι, 

μπλαστρόν από όμορφο ύφασμα και μαλλί βελονιασμένο σαν πάπλωμα. 

Στη μέση έζωναν το ζωνάρι, μάλλινο, λινό ή μεταξωτό σε χρώμα μαύρο, βυσσινί, 

άσπρο ή γαλάζιο. 
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Τα παιδιά του Βελβεντού  μεγάλωναν μέσα  στη φύση και η ζωή  τους ήταν μια 

διαρκής εναλλαγή δουλειάς και παιχνιδιού. Tα παιχνίδια που έπαιζαν ήταν 

ομαδικά και ατομικά. Τα περισσότερα παίζονταν έξω, στις αυλές και στους 

πλακόστρωτους δρόμους, στα μπαΐρια  και στα χωράφια. Πολλά από τα 

παιχνίδια τους ήταν σκληρά, όπως σκληρή και δύσκολη ήταν η ζωή τους, και 

απαιτούσαν πολύ καλή φυσική κατάσταση και σκληραγωγημένο  οργανισμό. 

Υπήρχαν όμως και παιχνίδια πιο ήπια  με  λιγότερη κίνηση ή και στατικά, όπως η 

τριότα, τα γκουγκουσάκια, οι μπίλιες. Τα κοριτσίστικα παιχνίδια ήταν πιο ήρεμα 

και  πιο  ήπια από τα αγορίστικα. Για τα παιχνίδια τους χρησιμοποιούσαν υλικά 

από τη φύση: ξύλα, πέτρες, κουκούτσια από φρούτα, σπόρους, καρπούς. Τα 

παιχνίδια όπως οι κούκλες κατασκευά-ζονταν από τα ίδια τα παιδιά ή από τους 

γονείς τους. Για την κατασκευή τους χρησιμοποιούσαν υφάσματα, νήματα και 

ό,τι άλλο υπήρχε στο σπίτι. 

 Πολλά από τα παιχνίδια που παίζονταν παλιά έχουν εξαφανιστεί καθώς άλλαξαν 

οι συνθήκες  και ο τρόπος ζωής.  Άλλα  διαφοροποιή-θηκαν και σήμερα παίζονται 

διάφορες παραλλαγές τους.  

 

ΛΑΧΝΙΣΜΑΤΑ 

Σε μερικά από τα παιχνίδια  οι παίχτες έπρεπε να παίζουν με τη σειρά ή έπρεπε 

να βρουν ποιος θα τα φυλάει. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις τη λύση έδιναν τα 

λαχνίσματα. Υπήρχαν πολλών ειδών λαχνίσματα. Λάχνισμα με μέτρημα, με 

δεκανίκια,  με πέτρες, με σειρά  λέξεων, με σκουμπανιά, με κουκούτσια  από 

φρούτα  κλπ. 

Λάχνισμα  με τα δεκανίκια 

Το λάχνισμα αυτό χρησιμοποιούνταν για τα παιχνίδια που παίζονταν με τα 

δεκανίκια (μικρές  ή μεγάλες βέργες). Στηνόταν μια μεγάλη πέτρα και τα παιδιά   

από μια ορισμένη απόσταση  πετούσαν τα δεκανίκια προς την πέτρα. Όποιου το 

δεκανίκι έφτανε  πιο  κοντά στην πέτρα θα έπαιζε πρώτος, ο αμέσως επόμενος 

δεύτερος κοκ.  
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Λάχνισμα με πέτρες 

Αυτό το λάχνισμα γινόταν κυρίως για τα παιχνίδια που παίζονταν με πέτρες. Τα 

παιδιά πετούσαν  πέτρες σ’ ένα συγκεκριμένο σημείο που είχαν ορίσει. Το παιδί 

που θα έριχνε την πέτρα του πιο κοντά στο σημείο εκείνο, θα  έκανε το ξεκίνημα 

του παιχνιδιού και θα ακολουθούσαν οι άλλοι  ανάλογα με το πόσο κοντά  στο 

στόχο έφτανε η πέτρα τους. 

Λάχνισμα με μέτρημα 

Οι παίκτες όριζαν έναν αριθμό και μετρούσαν μέχρι αυτό τον αριθμό. Όποιος 

τύχαινε αυτό τον αριθμό  θα γινόταν φύλακας ή κυνηγός. 

Λέξεις χωρίς νόημα 

Μια σειρά λέξεις λεγόταν από κάποιο παιδί. Σε κάθε λέξη ακουμπάει  ένα από τα 

παιδιά που πρόκειται να παίξουν και στέκονται γύρω του ή απέναντί του. Ένα 

παράδειγμα λέξεων είναι : ένα μου-ντούκου μου-τρί κακά- τσέτσιλα -πέγκα – 

λέγκα – σούιντι – μούιντι – ντάλι --μπιντέκ. Τα φυλούσε εκείνος που τύχαινε στη  

λέξη  μπιντέκ. 

Λάχνισμα  με τραγουδιστά στιχάκια 

Ένα από τα παιδιά της παρέας τραγουδούσε ένα μικρό τραγουδάκι. Τα άλλα 

παιδιά στέκονταν γύρω του. Σε κάθε συλλαβή που έλεγε  ακουμπούσε και από 

ένα παιδί με τη σειρά. Έβγαινε αυτός στον οποίο τελείωνε το τραγουδάκι όταν 

τον ακουμπούσε. Πολλές φορές πριν το τραγουδάκι έλεγαν τη λέξη «μπουφ». 

Ένα από τατραγουδάκια ήταν: 

Πέντε ποντικοί βαρβάτοι 

 μου χαλάσαν το κρεβάτι 

και οι δυο γονατισμένοι 

μου το φκιάσαν οι καημένοι. 

                                   (παππούς Γιώργος  Ρόκας) 
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Σκουμπανιά 

Το λάχνισμα αυτό γινόταν με τρία άτομα. Γύριζαν τις παλάμες  και τις άπλωναν 

μπροστά  με τη ράχη ή το εσωτερικό τους. Αν  έδειχναν  και οι τρεις το ίδιο  μέρος 

της παλάμης, τότε δεν «έβγαινε» κανένας. Αν  ένας από τους τρεις  είχε 

τοποθετήσει διαφορετικά την παλάμη του, εκείνος « έβγαινε» δηλαδή  δε θα τα 

φυλούσε. Αν τα παιδιά  ήταν περισσότερα, τα υπόλοιπα  περίμεναν και έπαιρναν 

ένας- ένας τη θέση εκείνου που « έβγαινε». Οι τελευταίοι δύο που έμεναν, έριχναν 

σκουμπανιά  μαζί με τη μάνα, δηλαδή  τον πρώτο απ’ όλους  που είχε βγει   

λέγοντας: όπως το’ χει η μάνα βγαίνει κι ου παπάς μιταλαβαίνει. Έβγαινε τότε 

εκείνος που είχε βγάλει την παλάμη όπως η  «μάνα», οπότε έμενε μόνο ένας που 

δεν είχε βγει  και που θα τα φυλούσε. Αυτό το λάχνισμα το βρίσκουμε και 

σήμερα. 

Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Α 

Τσινιά 

 Τα τσινιά ήταν ένα παιχνίδι που το έπαιζαν συνήθως τα κορίτσια. Έβαζαν στις 
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δύο χούφτες τους πετραδάκια ίδιου μεγέθους (περίπου ίσα με το μέγεθος ενός 

κερασιού).O αριθμός των τσινιών καθοριζόταν από τους παίκτες (δέκα, είκοσι 

τριάντα).Ύστερα πετούσαν ψηλά τα τσινιά, γύριζαν την μια παλάμη με τη ράχη 

προς τα πάνω και προσπαθούσαν να κρατήσουν πάνω στη ράχη της μιας 

παλάμης όσα περισσότερα πετραδάκια (τσινιά) μπορούσαν. Ύστερα πετούσαν 

πάλι ψηλά τα τσινιά που είχαν πιάσει και τα γύριζαν από τη ράχη στη χούφτα 

της  ίδιας  παλάμης. Έπρεπε να τα πιάσουν όλα. Αν τους έπεφτε έστω και ένα, 

έχαναν και έπαιρνε τα τσινιά ο άλλος. Τα τσινιά που έπιαναν τα  άφηναν στην 

άκρη. Απ’ αυτά έπαιρναν  ένα, το πετούσαν ψηλά και έπρεπε  να το πιάσουν με 

το ένα χέρι  πιάνοντας παράλληλα κι  όσα μπορούσαν από αυτά που είχαν 

σκορπισμένα κάτω (συνήθως ένα). Αν έπεφτε το τσινί που  πετούσαν ψηλά, 

έχαναν και κρατούσαν τα τσινιά που είχαν πάρει μέχρι τότε. Επίσης αν 

ακουμπούσαν κάποιο τσινί από αυτά που είχαν κάτω και δε μπορούσαν να το 

πάρουν, έλεγαν πως τσίμπησαν και έπαιρνε ο επόμενος   τα  τσινιά, εκτός από 

αυτά που είχε πάρει ο προηγούμενος πριν χάσει. Κέρδιζε αυτός που θα έπαιρνε 

τα περισσότερα τσινιά.  

                                       

Έχω πάπλωμα χρυσό (Φλασταράς) 

Τα κορίτσια στέκονταν το ένα δίπλα στο άλλο σε μια σειρά. Ένα στεκόταν 

απέναντι από το πρώτο και άρχιζε ο παρακάτω διάλογος.  

-Φλασταρά, Φλασταρά! 

-Ορίστε, αφέντη Κεχαγιά. 

 -Έχου πάπλουμα χρυσό. 

-Έχου κι μιταξουτό, 

-Δώστου λίγου να του  ιδώ. 

-Το’ χει ου Γιάννης στου χουριό . 

-Έμαθα πως πέθανιν. 

-Ποιος παπάς τουν έθαψιν; 
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Όταν τελείωναν αυτά τα λόγια, έδιναν τα χέρια. Το κορίτσι που ήταν απέναντι 

από την πρώτη της σειράς, της έδινε το χέρι και όλες μαζί προχωρούσαν 

τραγουδώντας τα παρακάτω λόγια, χωρίς ν’ αφήνουν τα χέρια και περνούσαν 

κάτω από τα χέρια των δύο τελευταίων, μέχρι να ξαναφτάσουν στη θέση τους : -

Ου παπάς ου γούμινους  

μι τα γουμινάκια του κι μι τα πιδάκια του. 

 Ύστερα επαναλάμβαναν την παραπάνω στιχομυθία και τα κορίτσια περνούσαν 

όλα  κάτω  από τα  χέρια  της κοπέλας που είχε γυρισμένη την πλάτη και της 

επόμενης, οπότε, στο τέλος του τραγουδιού, βρισκόταν κι εκείνη με  γυρισμένη 

πλάτη και σταυρωμένα χέρια. Αυτό επαναλαμβανόταν μέχρι να γυρίσουν όλα τα 

κορίτσια. 

Μια παραλαγή των  δύο τελευταίων στίχων  είναι: 

Ου παπάς κι η παπαδιά. 

-Κάλλιου να τουν παντρέψουμι. 

-Ποια κυρά τουν δώσουμι; 

-Τουν δώσουμι την…. 

Και έλεγαν το όνομα μιας κοπέλας. 

Σκλεντζάκι 

Τα παιδιά χωρίζονταν σε δύο ομάδες. Έστηναν έναν παπά  (μια μεγάλη 

πλακατερή πέτρα  ή ένα δέντρο).Ένα παιδί από τη μια ομάδα φύλαγε τον παπά. 

Απέναντι, πίσω από μια γραμμή που χάραζαν, στεκόταν η άλλη ομάδα που 

μπορούσε να είναι και δύο άτομα ή και μόνο ένα.  Με την έναρξη του παιχνιδιού 

το παιδί που φύλαγε τον παπά έπαιρνε το δεκανίκι (ένα μακρύ,ίσιο ξύλο, 

περίπου ένα μέτρο μακρύ και με διάμετρο γύρω στα δύο εκατοστά )  και 

χτυπούσε τη σκλέντζα (ένα κοντό κομμάτι ξύλου, δύο ως τρεις πόντους πάχος 

και πέντε ως έξι πόντους μάκρος, συνήθως πιο χοντρό από το δεκανίκι). Αν 

κάποιος από την απέναντι ομάδα έπιανε τη σκλέντζα, η άλλη  ομάδα έχανε και 

καταλάμβανε τον παπά η ομάδα του. Αυτός που φυλούσε τον παπά 

προσπαθούσε με το δεκανίκι ν’ αποκρούσει τη σκλέντζα.  Άν την απέκρουε,  
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μετρούσαν την απόσταση από τον παπά μέχρι το σημείο που έπεσε η σκλέντζα 

σε βήματα. ΄Οσα  ήταν τα  βήματα, τόσους πόντους έπαιρνε η  ομάδα. Στην 

περίπτωση  που, μετά την απόκρουση της σκλέντζας, την έπιανε στον αέρα 

κάποιος από την άλλη ομάδα ,τότε οι αντίπαλοι έχαναν όλους τους πόντους που  

είχαν κερδίσει. Αν δεν κατάφερνε να την αποκρούσει και η σκλέντζα  χτυπούσε 

τον παπά,  καταλάμβανε τον παπά η άλλη ομάδα. Κέρδιζε η ομάδα που θα μάζευε 

πρώτη τους πόντους που είχαν ορίσει ως όριο για τη νίκη.                   

Καμηλίτσα 

Το παιχνίδι άρχιζε με το χώρισμα των παιδιών σε δύο ομάδες. Τα παιδιά της μιας 

ομάδας στέκονταν στη σειρά  σκυφτά με λυγισμένα τα γόνατα.   Τα παιδιά της 

άλλης ομάδας έτρεχαν το ένα πίσω από το άλλο και πηδούσαν με τη σειρά πάνω 

από τα άτομα της άλλης ομάδας.΄Αν κάποιος έπεφτε τότε οι ομάδες άλλαζαν 

ρόλους.  

 

 

 



26 
 

Τσικουλίκα ή τσιλίκα 

Τα παιδιά έστηναν έναν παπά  και δίπλα έσκαβαν μια λακούβα στενόμακρη. 

Πάνω από τη λακούβα τοποθετούσαν κάθετα την τσιλίκα (κομμάτι από δεκανίκι 

με πάχος περίπου ένα δάχτυλο και μάκρος γύρω στους δεκαπέντε πόντους). 

Έπειτα ένας-ένας με τη σειρά έβαζαν  την άκρη από το δεκανίκι τους (ίσιο και 

μακρύ ξύλο, περίπου ένα μέτρο μακρύ  και γύρω στα δύο εκατοστά πάχος) μέσα 

στη λακούβα, κάτω από την τσιλίκα. Σήκωναν με δύναμη την τσιλίκα με το 

δεκανίκι  και προσπαθούσαν να την πετάξουν όσο πιο μακριά από τον παπά 

γινόταν.Νικητής ήταν εκείνος που πετούσε την τσιλίκα μακρύτερα.  

 

Η  τριώτα 

Η τριώτα ήταν παιχνίδι που παιζόταν από δύο παίκτες. Ο κάθε παίκτης είχε τρία 

όμοια πετραδάκια .Έπρεπε όμως να είναι διαφορετικά   από του άλλου για να τα 

ξεχωρίζουν. Πολλές φορές ο ένας έπαιζε με  κομμάτια από κεραμίδι.  Χάραζαν στο 

χώμα  ή  στο τσιμέντο  με  κεραμίδες  ένα τετράγωνο  με πλευρά περίπου  15 - 20 

εκατοστά.  Ύστερα  χάραζαν  τις  δύο  διαγώνιες  και  τις  δύο   μεσοκάθετες  που  

σχημάτιζαν   σταυρό. 
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 Λάχνιζαν για να δουν ποιος θα τοποθετήσει πρώτος το πετραδάκι του. Τα 

πετραδάκια τοποθετούνταν μόνο εκεί που ενώνονταν δύο ή περισσότερες 

γραμμές. Αφού τοποθετούσαν και οι δύο τα πετραδάκια  με τη σειρά και εναλλάξ,  

έπρεπε ο καθένας να προσπαθήσει να φέρει τα πετραδάκια του σε μια ευθεία. 

Ταυτόχρονα μετακινούσε τα πετραδάκια σε θέσεις που εμπόδιζαν τον άλλον να 

σχηματίσει ευθεία με τις πέτρες του. Νικητής ήταν εκείνος που πρώτος θα 

έφερνε τα πετραδάκια του σε μια ευθεία. 

 

Το γράμμα 

 Για το παιχνίδι χρειαζόταν μια πέτρα πλακατερή  2-3 εκατοστά πάχος. Τα 

παιδιά σχεδίαζαν στο χώμα ένα παραλληλόγραμμο και το χώριζαν σε πέντε 

μικρότερα  κουτάκια. Έπειτα ο πρώτος έριχνε την πέτρα στο πρώτο κουτάκι. Με 

το  ένα πόδι έπρεπε να μπει στο κουτάκι και με κουτσό να σπρώξει την πέτρα και 

να τη βγάλει έξω χωρίς να πατήσει κάτω το πόδι του και χωρίς να πατήσει την 

πέτρα(να τσιμπήσει). 
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Δεν επιτρεπόταν να πατήσει με το πόδι του καμία από τις γραμμές ούτε η  πέτρα 

να ακουμπήσει γραμμή. Αν ο πρώτος δεν έχανε , έριχνε την πέτρα στο δεύτερο 

κουτάκι  και  τη γύριζε πίσω, μετά  στο τρίτο, στο τέταρτο, στο πέμπτο. Όταν 

έχανε ο πρώτος, άρχιζε ο επόμενος από το πρώτο κουτάκι. Νικητής ήταν όποιος 

τελείωνε πρώτος με επιτυχία όλα τα κουτάκια. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές 

του παιχνιδιού αυτού. 

Η λυγιά. 

  Η λυγιά ήταν όμοια με το σχοινάκι που 

παίζεται και σήμερα, μόνο που η καμάρα 

γινόταν με κλαδί λυγαριάς. Δύο άτομα 

κρατούσαν ο καθένας από μια άκρη της 

λυγαριάς και τη  γύριζαν 

συγχρονισμένα. Οι άλλοι πηδούσαν 

πάνω από τη λυγαριά προσέχοντας να 

μην την πατήσουν. Καθώς πηδούσαν, 
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τραγουδούσαν διάφορα τραγούδια 

Το τζιζ ή μπιζ 

Όποιος φυλούσε  έβαζε το αριστερό χέρι του με την παλάμη δίπλα στο δεξί μάτι 

κάθετη και με τη ράχη της προς την πλευρά του ματιού ,ώστε να μη μπορεί να δει 

δεξιά και πίσω. Το δεξί χέρι το περνούσε κάτω από την αριστερή μασχάλη και το 

έβγαζε πίσω με  την παλάμη τεντωμένη προς τα πάνω , έτσι ώστε να φαίνεται το 

εσωτερικό της, και κλειστή. Γύριζε την πλάτη του στους άλλους παίκτες . Ένας 

από τους άλλους παίκτες που βρίσκονταν πίσω του, του χτυπούσε το χέρι 

δυνατά και όλοι μαζί έλεγαν «τζιζζζζζζζζζζζζ». 

  Ο παίκτης που φυλούσε έπρεπε να βρει ποιος τον είχε χτυπήσει. Αν έβρισκε,  

φυλούσε ο άλλος, αν όχι, φυλούσε ο ίδιος. 
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Καραλή –Μαραλή 

Ένα παιδί στέκεται όρθιο με την πλάτη γυρισμένη στα άλλα παιδιά. Είναι εκείνος 

που φυλάει. Τα άλλα παιδιά  στέκονται πίσω του. Ένα από τα παιδιά χτυπάει 

ρυθμικά την πλάτη του παιδιού που φυλάει και όλοι μαζί τραγουδούν: 

Καραλή Μαραλή του κιφάλι σ’ να καεί 

Σαν  απχάς κι σαν απχάς , πόσα δάχλα  έχου;  

Το παιδί που χτυπάει την πλάτη δείχνει έναν αριθμό από δάχτυλα (μέχρι το  10) 

ή στούμπο (κλειστή παλάμη). Αυτός που φυλάει θα πρέπει να μαντέψει πόσα  

είναι τα δάχτυλα που δείχνει. Αν κάνει λάθος, ξαναφυλάει. Αν μαντέψει σωστά 

φυλάει  αυτός που έδειχνε τα δάχτυλα. 
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  ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Για   την υλοποίηση το προγράμματός μας επισκεφτήκαμε το λαογραφικό 

μουσείο για να μπούμε στο πνεύμα της παλιάς εποχής. 
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Συνεργαστήκαμε με το χορευτικό του ΚΑΠΗ και χορέψαμε μαζί τους  παλιούς 

χορούς. 
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Επισκεφτήκαμε αρκετές φορές το ΚΑΠΗ  όπου μας διηγήθηκαν ιστορίες για 

παλιά παιχνίδια και χορούς.  
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Πήραμε συνέντευξη από το δάσκαλο του χορευτικού του ΜΟΒ κύριο Γιάννη 

Γκόγκο, ο οποίος μας περιέγραψε τα χαρακτηριστικά των πιο βασικών  

Βελβεντινών  χορών, μας ανέλυσε τα βήματα και τη μουσική τους και μας έδωσε 

κάποια ιστορικά τους στοιχεία. 
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Πήραμε πληροφορίες από ηλικιωμένους συγγενείς μας  και επισκεφτήκαμε το 

χορευτικό της « Τσούκας» . 

 

 Χορέψαμε τους χορούς στις συναντήσεις μας  και μάθαμε αρκετούς από αυτούς  
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Παίξαμε μεταξύ μας τα παιχνίδια ώστε να τα μάθουμε καλύτερα και να τα 

διαδώσουμε  και διασκεδάσαμε πάρα πολύ.  
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Ζωγραφίσαμε  σκηνές από τους χορούς και τα παιχνίδια όπως τα φανταστήκαμε. 

 



38 
 

  

     Σκλέντζα 
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Στην υλοποίηση του σχολικού προγράμματος 

συμμετείχαν οι μαθητές της Γ2  Γυμνασίου: 
Παπασπανός Μάρκος 

Ρήγας Θωμάς 

Σκούμπα Ελένη  

Σταμλόγλου Ιωάννης 

Στεργιόπουλος Ιωάννης 

Στεργιοπούλου Αικατερίνη 

Συρόπουλος Αθανάσιος 

Τσίκας Θεόδωρος 

Τσιτσιμίκλη Αικατερίνη 

Χάνι Γκρισέλντα 

Χάνι Ρεζιάν   

Χατζηνικολάου Μάρκος 

Χρήστου Ιωάννα 

 

 

Υπεύθυνες καθηγήτριες προγράμματος: 

Παπαϊωάννου Πετρούλα ΠΕ 

Χατζήνα Αθηνά ΠΕ11 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1.ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ.  Αθηνάς Τζινίκου Κακούλη 

2.Εφημερίδα το Βελβεντό 

3. Μελετήματα για το Βελβεντό. Αντωνίου Ν. Ζανδέ 

4. Ζούσαν και βασίλευαν και εμάς μας φίλευαν.  Άννας Κατσαντώνη 

5. Διαδίκτυο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


