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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

«Είμαστε ένας λαός με παλληκαρήσια ψυχή, που
κράτησε τα βαθιά κοιτάσματα της μνήμης του
σε καιρούς ακμής και σε αιώνες διωγμών
και άδειων λόγων.
Τώρα, που ο τριγυρινός μας κόσμος
μοιάζει να θέλει να μας κρατήσει τρόφιμους
ενός οικουμενικού πανδοχείου,
θα την απαρνηθούμε άραγε αυτή τη μνήμη;
Θα το παραδεχτούμε τάχα να γίνουμε απόκληροι;»

Γιώργος Σεφέρης

Καθώς συμπληρώνεται ―όπου να ‘ναι― η πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα μ.Χ.,
είναι ολοφάνερο ότι, ο Ασπρόπυργος που γνωρίσαμε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία,
και πριν από μας οι γονείς και οι παππούδες μας, φαινομενικά μοιάζει να μην
έχει καμία σχέση με τη σημερινή, πολυάνθρωπη και φιλόδοξη Πόλη μας.
Με πληθυσμό περίπου σαράντα χιλιάδες (40.000) ψυχές, κι αφού ξεπέρασε
―προ πολλού χρόνου, με επίπονη προσπάθεια και χωρίς την ουσιαστική βοή-
θεια της Πολιτείας― τα πιο βασικά προβλήματά του, απόρροια και συνάρτη-
ση της μόνιμης εγκατάστασης ―στο Δήμο μας―, των είκοσι χιλιάδων (20.000)
περίπου στη συντριπτική πλειοψηφία τους ομογενών μας Ποντίων, ο Ασπρό-
πυργος, εκτός από το γεγονός ότι είναι η μεγαλύτερη Πόλη της Δυτικής Αττι-
κής, καμαρώνει και για το καθημερινό του επίτευγμα, να κατακτά ―με αξιο-
θαύμαστη ενότητα των Πολιτών του― την ανάπτυξη και την πρόοδο.
Με πρωτοβουλίες και προσπάθειες, που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή,
μέσω μιας αξιθαύμαστης και παραδειγματικής αλληλεγγύης, ανάμεσα στους
γηγενείς και τους νεοφερμένους κατοίκους της, η Πόλη μας, εργάζεται με
δυναμισμό, σε όλα τα μέτωπα, γι’ αυτό και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον
της. Κι η πιο σημαντική πρωτοβουλία, των τελευταίων χρόνων, η πιο σημα-
ντική προσπάθειά μας, αυτή που απογείωσε την πορεία και τους στόχους του
Ασπρόπυργου, αφορά στη βαθιά γνωριμία, την κατανόηση και τον αλληλο-
σεβασμό, που πετύχαμε, όλα τα σύνοικα στοιχεία σε αυτήν την Πόλη, τόσο
οι ντόπιοι όσο και οι νέοι συνδημότες μας.
Κατά γενική ομολογία, λοιπόν, όλοι μας ανταποκριθήκαμε στις αυξημένες
απαιτήσεις αυτής, της νέας κοινής μας πορείας, που συμπληρώνει ―όπου
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να ‘ναι― δύο δεκαετίες. Με περισσή ωριμότητα, κατανοώντας την ιστορι-
κή πρόκληση να μοιραστούμε, το Τόπο, να αντιμετωπίσουμε με αποφασι-
στικότητα τα προβλήματά του, και να οικοδομήσουμε τη θετική, μελλοντική
προοπτική του, ήρθαμε πιο κοντά, «χνοτιαστήκαμε» με τους νέους Συμπο-
λίτες μας, κι αντιληφθήκαμε όλοι πως ταιριάζουμε, γιατί είμαστε ζυμωμένοι
με τα ίδια ιδανικά, τις ίδιες αξίες, που μας κατέλιπαν οι πρόγονοί μας.
Έχουμε κληρονομήσει το ίδιο δημιουργικό πείσμα, την ίδια περηφάνια,
που φουσκώνει τα στήθη όσων ανθρώπων πορεύονται στη ζωή, με συνείδη-
ση της κληρονομιάς και του χρέους προς την Πατρίδα και τις επερχόμενες
γενιές. Αυτό το χρέος αναδεικνύει, με την εκπληκτική συγγραφική του προ-
σπάθεια, ο εκλεκτός Συμπολίτης μας κ. Δημήτρης Καλλιέρης!
Ίχνη του χθες, που κληροδοτήθηκαν στους νεότερους, για να γνωρίσουν το
παρελθόν και να χρωματίσουν το παρόν, πλημμυρίζουν κάθε σελίδα του βι-
βλίου. Κι είναι θαυμαστή η ευλάβεια, με την οποία ―ο λόγιος Συμπολίτης
μας― εξετάζει, καταγράφει και ταξινομεί, όλα όσα οι πρόγονοί μας, κατά
παράδοση έλεγαν, ενεργούσαν ή έπρατταν, στο σπίτι, στο χωράφι, στην αγο-
ρά, σε ατομικό, οικογενειακό και συλλογικό επίπεδο. Έτσι, το περιεχόμενο
των θεμάτων της έρευνας του Δημήτρη Καλλιέρη, συνιστά τη διαχρονική
αποτύπωση της ψυχικής και κοινωνικής ζωής του λαού του Ασπροπύργου, το
ζωντάνεμα του υλικού βίου και της λαϊκής δημιουργίας, σε αυτήν την ευλο-
γημένη γωνιά της Αττικής γης.
Τα ήθη, τα έθιμα, τα «καλυβιώτικα» λαϊκά δρώμενα εν γένει, που παρου-
σιάζονται από τις σελίδες του παρόντος βιβλίου, συνθέτουν τις βασικές πα-
ραμέτρους, ικανές να αναδείξουν λεπτομερειακά την εικόνα του Τόπου μας
και την πολιτιστική του κληρονομιά. Οι λαογραφικές αφηγήσεις του, είναι
λεπτομερειακές. Διότι, η λεπτομέρεια ―σε τοπικό επίπεδο― έχει ιδιαίτερη
σημασία, για τη σύνθεση της τοπικής ιστορίας. Την ίδια στιγμή, πάντως, με
τις ερμηνευτικές σημειώσεις του, ο συγγραφέας-ερευνητής, μας βοηθά και
στην κατανόηση της συμπεριφοράς μιας ιδαίτερης κοινωνίας, όπως ήταν πά-
ντα ―κι εξακολουθεί να είναι και σήμερα― ο Ασπρόπυργος.
Γι’ όλα αυτά που αποκαλύπτει, με τη διεισδυτική του έρευνα, ο Τόπος μας,
όλοι οι Πολίτες και ιδίως οι νέοι, του οφείλουμε χάριτες. Διότι, με το παρόν
έργο του και την εν γένει προσφορά του, ο Δημήτρης Καλλιέρης, μας βοη-
θάει να κατανοήσουμε, τη σοφία με την οποία μας γαλούχησαν οι πρόγονοί
μας, στηριγμένοι στην πλούσια παράδοση αυτού του Τόπου. Κάθε σελίδα
του βιβλίου, μας βοηθά, επίσης, να «ανακαλύψουμε» πτυχές της καθημερι-
νής ζωής του χθες, που όσο ασήμαντη και αν τη θεωρούσαμε, επειδή ποτέ
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δεν τη μελετήσαμε με ευαισθησία, τόσο ουσιαστική και αληθινή θα τη βρού-
με! Γιατί, πέρα από τα κορυφαία ιστορικά γεγονότα, που βιώνει η κάθε γε-
νιά, η πραγματική ζωή υφαίνεται γύρω από έθιμα, όπως ο γάμος, τα βαφτί-
σια, τα πανηγύρια, οι γιορτές, το κατευόδιο των αγαπημένων μας προσώ-
πων. Πλούτος, που συνθέτει το λαϊκό ήθος, τη λαϊκή ποίηση, τα τραγούδια
και τις παροιμίες μας, όλα αποτυπωμένα στη νοηματοδότηση του βίου των
πατέρων και των παππούδων μας. Μια κληρονομιά, που δεν έσβησε, άσχε-
τα αν ―μέχρι πριν λίγα χρόνια― δεν μπορούσαμε να τη διακρίνουμε, και η
οποία φωτίζει, σαν αναμμένο καντήλι που ουδέποτε έσβησε, και το δικό μας
βηματισμό!...
Όλα, όσα περιλαμβάνονται σε αυτό το εξαίρετο πόνημα, αποδεικνύουν πως,
ακόμη και τις όποιες επιρροές, τα «δάνεια» ή τις «προσλήψεις», από γειτο-
νικές κοινωνίες ή κάποιους περαστικούς από τον Τόπο μας, οι πρόγονοί μας
τα αφομοίωσαν και τα ενέταξαν στον δικό τους τρόπο, στα δικά τους, τα γη-
γενή στοιχεία. Γι’ αυτό, στα Καλύβια της Χασιάς αρχικά, στον Ασπρόπυργο
στη συνέχεια, δε χάθηκε ποτέ η πολιτιστική αυτοσυνειδησία του Λαού, δεν
αλλοτριώθηκε ―ούτε κατ’ ελάχιστο―η Ελληνική μας Ταυτότητα, παρά τις
όποιες προσπάθειες που εκδηλώθηκαν κατά καιρούς, ξενοκίνητες και ενίο-
τε λυσσαλέες.
Αυτή η συνείδηση της Ταυτότητάς μας, όπως τη σμίλευσε το λαϊκό ήθος, στο
Ασπροπυργιώτικο σπίτι αλλά και στην αγορά του Χωριού μας, ήταν το στοι-
χείο που «ξεκλείδωσε» κι άνοιξε τη «βαριά θύρα» του Τόπου μας, της κοι-
νωνίας μας και της καρδιάς μας, στα τυραννισμένα αδέλφια μας από τον Πό-
ντο. Κι έκτοτε, εδώ και δυο δεκαετίες, μοιραζόμαστε το παρόν και το μέλ-
λον αυτής της Πόλης, προσπαθώντας να μάθουμε και να νιώσουμε, όλα εκεί-
να τα χαρακτηριστικά, που συγκροτούν την ιδιαιτερότητα κάθε συνιστώσας
του Ασπρόπυργου, και προοιωνίζονται μια πιο δυναμική πολιτισμική παρα-
γωγή και συνέχεια για τον Τόπο μας!
Γι’ όλους αυτούς, τους πολύ σημαντικούς λόγους, αισθάνομαι την υποχρέω-
ση να εκφράσω την ευγνωμοσύνη της Πόλης μας και των κατοίκων της, προς
τον κ. Δημήτρη Καλλιέρη, για το παρόν πόνημά του, που έρχεται να προστε-
θεί σε μια πολύχρονη και γόνιμη πνευματική δραστηριότητα. Αποκωδικο-
ποιώντας το μήνυμα της κληρονομιάς του στην Πόλη μας, ο Δήμος Ασπρο-
πύργου, δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια του εμπνευσμένου Συ-
μπολίτη μας. Για να διασώσουμε και να αναδείξουμε, όλα όσα τραγούδησε,
στοχάστηκε, έγραψε, φιλοσόφησε, ζωγράφισε, έπλασε κι έχτισε, διαχρονι-
κά, η κάθε πληθυσμιακή και πολιτιστική συνιστώσα του σημερινού Ασπρό-
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πυργου. Όλα εκείνα τα στοιχεία, που καταξιώνουν πνευματικά τη ζωή των
λαών που είχαν, έχουν και δημιουργούν παράδοση!
Το οφείλουμε, στους Προγόνους μας, στα παιδιά μας, σε αυτούς που άνοι-
ξαν το δρόμο για τη διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, και μας
βοήθησαν να κατανοήσουμε και να πορευόμαστε με τις ίδιες ακατάλυτες
αξίες και τα ίδια σταθερά εσωτερικά αποταμιεύματα.

Νικόλαος Ι. Μελετίου
Δήμαρχος Ασπροπύργου

Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ένας ασήμαντος οικισμός ήταν η γενέτειρά μου, τα Καλύβια της Χασιάς,
όταν αναγνωρίστηκε η ανεξαρτησία της Ελλάδος και δημιουργήθηκε το Νέο
Ελληνικό Κράτος. Χρόνια μετά, μετονομάστηκε Ασπρόπυργος. Ο μικρός οι-
κισμός γινόταν με τον καιρό όλο και πιο αξιόλογο αγροτικό χωριό και δια-
τήρησε αυτή τη φυσιογνωμία για ενάμισο περίπου αιώνα.
Όλα άλλαξαν τις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα που πέρασε. Διάφορες
πληθυσμιακές ομάδες ήρθαν για μόνιμη εγκατάσταση. Άλλαξε η χρήση της
γης. Βιοτεχνίες, βιομηχανίες, διακίνηση εμπορευμάτων. Η αγροτική γη έγι-
νε εμπόρευμα. Το χωριό έγινε πόλη τριάντα και πλέον χιλιάδων κατοίκων
και συνεχώς διογκώνεται. Η αστικοποίηση του πληθυσμού ξεπέρασε κατά
πολύ τους ρυθμούς που παρατηρήθηκαν μεταπολεμικά σε άλλες περιοχές.
Θα μπορούσα να δώσω σ’ αυτόν τον τόμο τον τίτλο τα «Λαογραφικά του
Ασπροπύργου» χωρίς να επιδιώξω να προσθέσω κάποια ασήμαντη ψηφίδα
στη σχετική με τη λαογραφία βιβλιογραφία. Μου αρκεί όμως η προσπάθεια
να διατηρήσω ζωντανή τη μνήμη δύο αιώνων διαδρομής των κατοίκων της
γενέτειράς μου. Γι’ αυτό έχω ανάγκη να διατρέξω διπλή πορεία. Τη μια στ’
αχνάρια της λαογραφίας. Την άλλη αναδιφώντας τα ιστορικά γεγονότα. Δύο
παράλληλες έρευνες. Η κάθε μία συμπληρωματική της άλλης. Δύο όψεις ζω-
ής των προγόνων, των ανθρώπων που έζησαν στη γενέτειρά μου. Ελπίζοντας
ότι θα αποτελέσουν προσπάθεια απόδοσης των εκδηλώσεων της ζωής του
λαού, πνευματικών, ψυχικών, τεχνικών και καλλιτεχνικών που αποτελούν
τον πολιτισμόν του, των δημιουργικών δυνάμεων της ομαδικής του ψυχής,
της κοινωνικής του συγκρότησης.
Τη μία πορεία ακολουθεί αυτή η εργασία. Ελπίζω σύντομα ν’ ακολουθήσει
και η άλλη.
Το λαογραφικό υλικό αντλήθηκε: Από τα προσωπικά μου βιώματα μισού αιώ-
να και από τις εμπειρίες που είχα και τη γνώση των αγροτικών εργασιών από
τα νεανικά μου χρόνια. Από διηγήσεις και πράξεις ηλικιωμένων ανθρώπων και
τις σχετικές σημειώσεις που κράτησα κατά καιρούς από αγάπη προς το αντι-
κείμενο της έρευνας. Από καταγραφή των μνημείων του λόγου. Από έρευνα
ηθών, εθίμων και δοξασιών. Έγκαιρη υπήρξε η διαπίστωση ότι για τη σωστή
συλλογή του υλικού, την ορθή κατανόηση των φαινομένων του λαϊκού βίου κα-
θώς και των φαινομένων που ενδιαφέρουν τη λαογραφία ήταν απαραίτητη η
εξοικείωση με την επιστήμη της λαογραφίας. Για την εξασφάλιση της ακρίβει-
ας και της σαφήνειας της περιγραφής των φαινομένων του λαϊκού βίου που πε-
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ριλαμβάνει η παρούσα εργασία κατεβλήθη ιδιαίτερη προσπάθεια.
Ως στερνοπαίδι πολυμελούς οικογένειας έζησα και άκουσα πολλά βιώματα
των γονιών και των αδελφών μου που με οδήγησαν σε αχνάρια που τα περπά-
τησα και τα αποτύπωσα σ’ αυτή την εργασία.
Παράλληλα αισθάνομαι την ανάγκη τιμώντας τη μνήμη του να τονίσω πόσα
οφείλω στον Μπάρμπα Μήτσο Πέτση. Στεκόμαστε στην αυλόπορτα του σπιτι-
ού του και μου παρουσίαζε ανάγλυφη τη ζωή του χωριού από τα τέλη του 19ου

αιώνα μέχρι τα μέσα του 20ου. Μνήμη και κρίση υποδειγματική. Έτρεχα μετά
και κρατούσα σημειώσεις που τις αξιοποίησα.
Οφείλω ευχαριστίες στον Αθανάσιο Πετρόγιαννο και τον Όθωνα Πέππα για
τη συνεργασία που είχαμε και τις πληροφορίες που αποκόμισα για να γράψω
τα ποιμενικά. Στον Γιάννη Μυλωνά για τη Μελισσοκομία, στον Δημήτριο Ηλία
για το παζάρι του σανού, στους Δημήτριο Δήμα, Ελευσίνιο, και Τέλη Μιχαήλ
για την επίσκεψη στο λιοτρίβι τού πρώτου που παραμένει με όλο τον εξοπλι-
σμό καθώς και για τις αναλυτικές πληροφορίες που μου έδωσαν, και στον Κων-
σταντίνο Σαμπάνη στον τελευταίο σαγματοποιό του Ασπροπύργου.
Επισκέφτηκα κατοικίες και φωτογράφησα αντικείμενα 1) του Δημοσθένη
Καματερού, 2) της Μαρίκας Γκολέμη, 3) του Προκόπη Γ. Τόλια, 4) της Ξαν-
θής Χήρας Δημητρίου Μαυράκη, 5) του Γιάννη Μαυρομήτρου, 6) της Τα-
σίας Καλέργη. Φωτογράφησα αντικείμενα στους φούρνους της Γαρουφα-
λιάς Τσάκαλη και του Γιάννη Ε. Τσίγκου. Επίσης επισκέφτηκα την κτηνο-
τροφική μονάδα των αδελφών Βεζυριάνη. Φωτογραφίες για το συγκεκριμέ-
νο αυτό σκοπό είχα συγκεντρώσει αλλά και ο ίδιος είχα φωτογραφήσει κα-
τά καιρούς και είχα δημιουργήσει πλούσια συλλογή.
Φωτογραφίες μού παραχώρησαν ο Παναγιώτης Πέστροβας, ο Μίμης Καμα-
τερός, ο Κων/νος Αθ. Τσίγκος και η Σπυριδούλα και ο Ευάγγελος Σαμπάνης.
Οφείλω να ευχαριστήσω και τις γυναίκες με τις οποίες συζήτησα και πήρα
πληροφορίες σχετικά με την οικοσκευή, τη χειροτεχνία και την ενδυμασία.
Ευχαριστώ τη σύζυγό μου για τη συμπαράσταση και για όσα άλλα τής οφεί-
λω. Τέλος ευχαριστώ το Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ασπρο-
πύργου που με τόση προθυμία έχει περιλάβει στο πρόγραμμά του την υλο-
ποίηση εκδόσεων για την ανάδειξη του τρόπου ζωής των προγόνων μας.

Δημήτρης Καλλιέρης



Το Ρολόϊ του Ασπροπύργου



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Ως επιστήμη αυτοτελής η λαογραφία είναι δημιούργημα των Άγγλων από τα
μέσα του 19ου αιώνα. Τότε καθορίστηκαν τα όρια, η περιοχή και ο σκοπός
της, ως μάθηση μεθοδική και σκόπιμη. Οι Άγγλοι σπούδασαν τις δοξασίες,
τα έθιμα και την ποίηση του λαού από ενδιαφέρον καθαρά αρχαιολογικό
γιατί πίστεψαν ότι ο λαός διατήρησε στοιχεία παλαιοτάτων καταστάσεων
που δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζουμε κατ’ άλλο τρόπο, απ’ αλλού.
Οι Αρχαίοι Έλληνες ενδιαφέρθηκαν για τα φαινόμενα του βίου των ξένων
λαών, με τους οποίους συνήψαν σχέσεις. Οι πρώτες ειδήσεις των αρχαίων
αφορούν στην εθνογραφία. Όμηρος, Εκαταίος κ.α. Ο Ηρόδοτος παράλληλα
με τις εθνογραφικές διαπιστώσεις εξετάζει και τον τρόπο ζωής: διατροφή,
ήθη και έθιμα. Ο Ιπποκράτης αναζητώντας την αιτία των διαφορών που πα-
ρουσιάζουν η σωματική διάπλαση, η δίαιτα και οι νόμοι των λαών της Ασίας
και της Ευρώπης βρίσκει ότι οφείλονται στις κλιματολογικές και γεωγραφι-
κές συνθήκες διατυπώνοντας έτσι την πρώτη εθνολογική θεωρία. Ο Κριτίας
στο σύγγραμμά του «Περί των Ελληνικών Πολιτειών» αναφέρεται σε συνή-
θειες, τοπικές ενδυμασίες, στην υπόδηση, έτσι που η λέξη πολιτεία να ση-
μαίνει τον βίο, τον τρόπο του βίου μιας πόλης. Στα αποσπάσματα από τα
συγγράμματα του Αριστοτέλη για τις Πολιτείες καταλαμβάνουν μεγάλο χώ-
ρο οι αναφορές στα λαογραφικά. Αναζήτησε το νόημα των μύθων, περιέ-
γραψε τους «λαϊκούς μύθους» και αξιολόγησε το κριτικό πνεύμα του λαού.
Ακολούθησαν οι μαθητές του. Ακόμα η θεωρία του για την ανακύκλωση του
πολιτισμού κατά την οποία οι σημερινές δοξασίες (δόξες) δεν είναι άλλο πα-
ρά οι παλαιές που περισώθηκαν ως λείψανα ή ως εγκαταλείμματα μπορεί να
σχετιστεί με τον περί επιβιώσεως νόμον του Άγγλου εθνολόγου Taylor.
Σημαντική προσφορά λαογραφικού υλικού έχουμε από τους Πλούταρχο,
Λουκιανό, Παυσανία, Στράβωνα, Αθήναιο. Από τους Απόστολους και Πα-
τέρες της Εκκλησίας καθώς και τους Κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων,
τα συναξάρια των αγίων, από τους λόγιους και κληρικούς των Ι’, ΙΑ’, ΙΒ’ αι-
ώνων, λαογράφους της υστεροβυζαντινής περιόδου, ύστερα από την Άλωση
της Κωνσταντινούπολης. Ο Χιώτης Λέων Αλλάτιος (1568-1669) αποδεικνύε-
ται ως ο πρώτος λαογράφος των νεότερων χρόνων.
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Η ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΔΥΣΗ

Στη Δύση οι πρώτες ρίζες της Λαογραφίας βρίσκονται τον 17ο αιώνα όταν
δημοσιεύονται το 1646 οι «Έρευνες περί λαϊκών και κοινών πλάνων» του
Άγγλου Thomas Brown και το 1667 το σύγγραμμα «Πραγματεία περί δεισι-
δαιμονίων» του Γάλλου Jean Thier. H καθυστέρηση της ανάπτυξης της λαο-
γραφικής επιστήμης στη Δύση οφείλεται κατά τον Γεώργιο Μέγα 1) Στην έλ-
λειψη δημοκρατικού πνεύματος και 2) Στην έλλειψη ισότητας μεταξύ των αν-
θρώπων.
Ακολούθησε ο αιώνας του διαφωτισμού. Το 1725 δημοσίευσε ο Ιταλός
Giovanni Batista Vico το έργο «Αρχαί περί νέας επιστήμης αφορώσης εις
την κοινήν φύσιν των ανθρώπων». Ο J. J. Rousseau (1712-1778) έστρεψε τα
βλέμματα των λογίων προς την τάξη των χωρικών και εκήρυξε τη θεωρία της
κυριαρχίας του λαού. Ο Γερμανός ποιητής και φιλόσοφος Herder (1744-
1803) αναπτύσσει τις ιδέες του Vico. Το 1768 εκδίδει το έργο «Φωνές των
λαών σε τραγούδια». Ο Goethe, o Μοser, διοικητής της Βεσφαλίας από αγά-
πη προς τον λαό βλέπει στην τάξη των χωρικών την ενσάρκωση των υγιών
δυνάμεων ενός λαού.
Αλλά η μεγάλη εποχή της Λαογραφίας άρχισε τον 19ο αιώνα. Στη Γερμανία
γεννήθηκε η Λαογραφία όταν οι παραδόσεις, τα άσματα, τα έθιμα θεωρή-
θηκαν ότι αποτελούσαν δύναμη που ενεργούσε μυστηριωδώς, ότι υπάρχει
λαϊκή ψυχή που αποτελεί βάση για μια εθνική αναβίωση. Λόγιοι και ποιη-
τές, εχάρισαν συλλογές από τραγούδια (1806), δημώδη βιβλία (1807) παρα-
μύθια (1812). Οι λανθασμένες αντιλήψεις για τα παραμύθια, τις παραδόσεις
και τα έθιμα, οι εσφαλμένες ερμηνείες και η αντίληψη ότι επιδίωξη της Λα-
ογραφίας έπρεπε να είναι η αναζήτηση της αρχαιότητας οδηγούσαν σε αυ-
ξανόμενη ανυποληψία τη λαογραφική επιστήμη. Στις χώρες όμως του Βορ-
ρά και της Δύσης είχε η εργασία των Γερμανών ευνοϊκό αποτέλεσμα. Πολ-
λοί ασχολήθηκαν με την περισυλλογή των παραδόσεων του λαού, των ηθών
και των εθίμων και η εξέτασή των τέθηκε σε επιστημονικότερη βάση. Η ανε-
παρκής επιστημονική κατάρτιση των ενασχολούμενων με τη Λαογραφία, η
ασάφεια και η σύγχυση του περιεχομένου αυτής της επιστήμης είχε ως απο-
τέλεσμα να την εντάσσουν μια εδώ μια εκεί, στην Ιστορία, στην Εθνολογία,
στην Κοινωνιολογία, στην Πατριδογνωσία, στην Ψυχολογία των λαών. Ούτε
καθορισμένο όνομα είχε.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ
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ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ

Στην Αγγλία πήρε αρχικά το όνομα Popular antiquities (λαϊκές αρχαιότητες)
στη Δανία, αναμνήσεις του λαού, στη Γαλλία traditiones (παραδόσεις λαϊκές
δημώδεις), στην Ιταλία tradizioni popolari (δημώδεις παραδόσεις). Ωστόσο
στην Αγγλία το 1846 στο περιοδικό «Αθήναιον» ο William Thoms επινόησε
τον όρον Folklore για να δηλώσει τις λαογραφικές σπουδές. Ο Μέγας δεν
θεωρεί αρκετά επιτυχή τον όρο γιατί δεν δηλώνει τη γνώση για τον λαό αλ-
λά τι γνωρίζει ο λαός. Ο όρος επικράτησε. Οι παραδόσεις του λαού συνελέ-
γησαν και μελετήθηκαν και στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Βέλγιο,
Ιταλία, Σκανδιναβικές χώρες).
Στη Γερμανία το 1858 ο Wilhelm Heinrich Riehl, καθηγητής της ιστορίας του
Πολιτισμού και της Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου με λόγο
που εξεφώνησε «Η λαογραφία ως επιστήμη» αποσαφήνισε τον σκοπό της
Λαογραφίας, ξεχώρισε το υποκείμενο της έρευνάς της από τις άλλες επι-
στήμες με τις οποίες είχε εν μέρει ή εν όλω κοινά θέματα και υποστήριζε ότι
κέντρο τής έρευνάς της είναι η ιδέα του έθνους. Τον δε αγγλικό όρο του
Folklore του William Thoms απέδωσε με τον γερμανικό όρο Volkskunde.
Στην Ελλάδα την ονομασία λαογραφία καθιέρωσε ο ιδρυτής Νικόλαος Γ. Πο-
λίτης. Από το 1884 είχε χρησιμοποιήσει τον όρο λαογραφία και τα παράγωγά
του, όμως το 1909 ίδρυσε την Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία και το περιο-
δικό της Εταιρείας «Λαογραφία». Στον πρώτο τόμον του περιοδικού και
πρώτο άρθρο με τίτλο «Λαογραφία» έδινε ορισμό, διάγραμμα τής ύλης και
εξηγούσε τους σκοπούς τής νεοσύστατης επιστήμης.Στην αρχαιότητα η λέξη
χρησιμοποιήθηκε με διαφορετική σημασία. Στην Αίγυπτο λαογραφία λεγό-
ταν ο κεφαλικός φόρος που κατέβαλε μεγάλο μέρος των κατοίκων ηλικίας
14 έως 50 ετών. Αλλά παρά τη διαφορετική σημασία που είχε η λέξη στην Αί-
γυπτο τη θεώρησε καταλληλότατη για να ονομάσει τη μάθηση που έχει υπο-
κείμενο τη σπουδή του λαού.

Τι είναι λαογραφία. Ορισμός.
Ο Πολίτης έδωσε τον ακόλουθο ορισμό: Η Λαογραφία εξετάζει τις κατά πα-
ράδοση δια λόγων πράξεων ή ενεργειών, εκδηλώσεις του ψυχικού και κοινω-
νικού βίου του λαού. Τις εκδηλώσεις των οποίων η πρώτη αρχή είναι άγνωστη
και δεν προήλθε από την επίδραση κάποιου υπέροχου ανδρός, που δεν οφεί-
λονται στην ανατροφή και τη μόρφωση και εκείνες που είναι συνέχεια ή δια-
δοχή κοινωνικής κατάστασης που προηγήθηκε ή είναι μεταβολή ή παραφθο-
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ρά άλογος (αλλόκοτη) ελλόγων (συνετών) εκδηλώσεων του βίου στο παρελ-
θόν. Συνεξετάζει και τις εκδηλώσεις που δεν εκπορεύονται άμεσα από την
παράδοση αλλά αφομοιώνονται ή συνδέονται στενά με τις κατά παράδοση.
Ο Κυριακίδης έδωσε συντομότερο ορισμό: Η λαογραφία εξετάζει τη ζωή
του λαού στο σύνολο, σε όλες τις εκδηλώσεις αυτής εφ’ όσον έχουν χαρα-
κτήρα αυθόρμητο και κατά παράδοση και δεν προέρχονται από τον σύγ-
χρονο πολιτισμό, που είναι δημιούργημα ορισμένων υπερόχων ατόμων, δη-
λαδή εξετάζει με άλλες λέξεις το λαϊκό πολιτισμό.
Για τον ορισμό του Πολίτη έγραψε ότι είναι συγκεκροτημένος μετά πολλής
προσοχής και περισκέψεως, αλλ’ έχει το ελάττωμα πρώτον να είναι διεξοδι-
κός και δεύτερον να στηρίζεται επί της περί επιβιώσεως θεωρίας του Tylor.
Τόνισε τους κινδύνους που έχει η εξάπλωση του ενδιαφέροντος για τη λαο-
γραφία σε ανθρώπους λογίους και επιστήμονες οι οποίοι δεν φρόντισαν
πρωτύτερα να εξακριβώσουν τί είναι λαογραφία και δημιούργησαν αρκετές
παρανοήσεις, που βλάπτουν σημαντικά την επιστημονικότητα του λαογρα-
φικού έργου. Αναφέρει παρανοήσεις σχετικά με τον σκοπό της λαογραφίας,
τις παρακάτω:
Πρώτη: Η αναζήτηση στη σημερινή ζωή του ελληνικού λαού μόνο των λει-
ψάνων του παρελθόντος είτε του κλασσικού είτε του βυζαντινού. Παρά την
εν μέρει ορθή περί επιβιώσεως θεωρία του Tylor δεν θα άξιζε η λαογραφία
να λέγεται επιστήμη, αν το έργο αυτής ήταν μόνο να περισυλλέγει τα λείψα-
να του παρελθόντος που υπάρχουν στο παρόν.
Για να έχει κάποια αξία η ελληνική λαογραφία πρέπει να την αντλεί από την
αξία αυτής τής ζωής του νέου ελληνικού λαού και όχι από την πολλή ή λίγη
αξία των υπολειμμάτων σ’ αυτήν του παρελθόντος.
Δεύτερη: Αυτή γίνεται από τους λαογραφούντες γλωσσολόγους που πρέ-
πει πρώτα να μάθουν ότι όπως η γλώσσα έτσι και τα δημιουργήματα της
πνευματικής και της υλικής ακόμη ζωής του λαού ακολουθούν και στη γέ-
νεση και την ανάπτυξή τους ορισμένους κανόνες, φυσικούς, ιστορικούς και
ψυχολογικούς. Και αναφέρει ως τυπικό παράδειγμα τέτοιων αλαογράφη-
των ερμηνειών πραγματεία για «το έτυμον της λέξεως καλλικάντζαρος»
(Λαογραφία Η’ σελ.488).
Τρίτη: Δεν υπάρχουν κοινωνικοί νόμοι για τη λαογραφία, ούτε μπορεί αυ-
τή να υποκαταστήσει την κοινωνιολογία. Η λαογραφία πέτυχε τον σκοπό της
αν κατορθώσει να δώσει πλήρη εικόνα της ζωής κάθε λαού, δηλαδή του λαϊ-
κού του πολιτισμού και να εξιχνιάσει τις ιστορικές και ψυχικές πηγές της κά-
θε εκδήλωσης.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ

18



Τέταρτη: Η άποψη ότι όλος ο πολιτισμός, που δημιούργησε ο άνθρωπος εί-
ναι προϊόν και αποτέλεσμα οικονομικών όρων. Είναι θεωρία ακατάλληλη
για την έρευνα της λαϊκής ζωής και των εκδηλώσεών της, τής οποίας κύριο
χαρακτηριστικό είναι κατά το πλείστον το συναισθηματικό και το παράλογο.
Πέμπτη: Γίνεται από εκείνους που, επειδή κατέγραψαν μερικά άσματα ή πα-
ραμύθια ή παραδόσεις και χόρεψαν τους λαϊκούς χορούς, νόμισαν ότι είναι
λαογράφοι και ότι η λαογραφία δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά η καταγραφή
ασμάτων, παραμυθιών, εθίμων και των παρομοίων. Ο λαογράφος δεν αρκεί
μόνο να συλλέξει, πρέπει να έχει την ικανότητα να ερμηνεύσει το συλλεγόμε-
νο σύμφωνα με κανόνες και μεθόδους που μόνο η επιστήμη μπορεί να διδάξει.
Έκτη παρανόηση: Κάθε τι που προέρχεται από τον λαό δεν είναι αντικεί-
μενο έρευνας. Τέτοια πίστη είναι πολύ ρομαντική, εμποδίζει την ορθή εκτί-
μηση της αξίας καθενός από τα δημιουργήματα του λαού και οδηγεί σε λαν-
θασμένες και εκ των προτέρων καταδικασμένες προσπάθειες.
Ο Κυριακίδης στον τόμο Ζ’ της «Λαογραφίας» (1923) που επιγράφεται
«Μνημόσυνον Ν.Γ. Πολίτου» έγραψε μεταξύ άλλων για τον Πολίτη ότι ανα-
δείχτηκε «εἱς τῶν κρατίστων τοῦ κόσμου λαογράφων, δημιουργός δε, ἱδρυ-
τής καί θεμελιωτής τῆς ἑλληνικῆς λαογραφίας. Ὀ Πολίτης ἄρχισε τό λαο-
γραφικό του ἔργο κινούμενος ἀπό τά πατριωτικά ἐλατήρια τοῦ ἀγῶνος κα-
τά τοῦ Fallmerayer. Στά πρῶτα του ἔργα ἡ προσπάθειά του ἦταν καθαρά
ἀρχαιολογική ἀνιχνεύοντας στό παρόν λείψανα τοῦ παρελθόντος».
Δέχτηκε την επίδραση του Alb Dieterich ο οποίος υποστήριξε ότι στην προϊ-
στορική περίοδο του βίου εκάστου λαού σχηματίστηκε ολόκληρο στρώμα
θρησκευτικών διανοημάτων, θρησκευτικών παραστάσεων και θρησκευτι-
κών νομίμων. Το ίδιο συνέβη και με τα ήθη και τα έθιμα για τον καθορισμό
των οποίων τα ανάγει στα σχήματα των πρώτων κοινωνικών οργανώσεων
καθώς και σε δημιουργήματα που ονομάζουμε άσματα, παραμύθια, παρα-
δόσεις. Και άλλα πάλι που είναι γνωστή η αρχή τους στο παρελθόν, είναι σε
δυσαρμονία προς τις ιδέες και τις ανάγκες της παρούσας κοινωνικής κατά-
στασης, διατηρήθηκαν όμως με τη δύναμη της συνήθειας και διατήρησαν και
τον λόγο και τη σημασία που ανέκαθεν είχαν.
Από τα κατά παράδοση λεγόμενα ή γινόμενα άλλα είναι λείψανα προγενε-
στέρων περιόδων. Ο λόγος ένεκα του οποίου υπήρχαν στο παρελθόν εξέλι-
πε, σώθηκαν, ωστόσο, κατά τρόπον παράλογο και ακατανόητο και προκα-
λούν απορία πρώτα σ’ εκείνους που επιμένουν σ’ αυτά και προσπαθούν με
εικασίες να τα εξηγήσουν. Ο Άγγλος εθνολόγος Edward Tylor ονόμασε αυ-
τά survivals in the culture, «οιονεί εγκαταλείμματα» γράφει ο Πολίτης, και
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έθεσε τον νόμο της επιβιώσεως προς εξήγηση του φαινομένου (1869).
Συνεχίζει όμως ο Πολίτης με την εξής διαφοροποίηση. «Ἀλλ’ ὀρθότερον νο-
μίζομεν εἶναι νά διακριθῶσι τούτων καί νά ὑπαχθῶσιν εἰς ἄλλην κατηγο-
ρίαν, ὅσα οὐδέν ἔχουσι τό ἔκτροπον, διατηροῦντα τόν ἐν ἀρχῆ λόγον καί
τήν ἔννοιαν αὑτῶν, καί δυνάμενα νά θεωρηθῶσιν ὡς μερική ἀλλ’ ἀδιά-
σπαστος ἐξακολούθησις προτέρου βίου».
Ο Κυριακίδης υποστήριξε ότι δέχτηκε ο Πολίτης την επίδραση των Dieterich
και Tylor χωρίς όμως να εξαρτηθεί τελείως απ’ αυτούς. Απομακρύνθηκε από
τη θεωρία της επιβιώσεως κατά το ότι αναγνώρισε «μερικήν, ἀλλ’ ἀδιάσπα-
στον ἔλλογον ἐξακολούθησιν τοῦ προτέρου βίου, καί ἰδίως ὅτι προσθέτει
καί τήν νεωτέραν δημιουργίαν, ἐν τῶ συνόλω παραμένει ἐντός τοῦ κύκλου
τῶν ἀντιλήψεων περί παραδόσεως καί λειψάνων του παρελθόντος, ὧν τήν
διατήρησιν ἀποδίδει μετά τοῦ Tylor εἰς μόνην τήν συνήθειαν, δέν φθάνει
δέ εἰς τό σημεῖον τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς ἑνότητος τοῦ σύγχρονου λαϊκοῦ
βίου ἐξετάζων τάς κατά παράδοσιν ἐκδηλώσεις χωριστά καθεμίαν καί χω-
ρίς καμίαν προσπάθειαν συγκροτήσεως αὐτών εἰς μίαν οὐσιώδη βιωτικήν
καί ψυχικήν ἑνότητα, ἀπόρροιαν τῆς ἑνότητος τοῦ λαϊκού βίου καί τῆς
λαϊκῆς ψυχῆς, εἰς ἕνα δηλονότι ἑνιαῖον λαϊκόν πολιτισμόν».
Από τις αντιλήψεις του δασκάλου μου άρχισα να απομακρύνομαι ενώ ζούσε
ακόμα, γράφει ο Κυριακίδης. Εξετάζοντας, τα κατά την παράδοση, στον μο-
ναδικό παράγοντα ως συντελεστή που θεωρούσε ο Πολίτης τη συνήθεια
πρόσθεσε δύο άλλους 1) τον κοινωνικό (τον παράγοντα του πλήθους των συ-
γκροτούντων την κοινωνία ατόμων, στο οποίο οφείλεται η σταθεροποίηση
των μορφών των λαϊκών δημιουργημάτων και η κληροδότηση στις νεότερες
γενιές) και 2) τον ψυχολογικό (τα θεμελιώδη και ζωτικά του ανθρώπου συ-
ναισθήματα, όσα δεν δύναται ο ορθός λόγος να κατασιγάσει στην ψυχή ού-
τε του υπερβολικά πεπαιδευμένου ορθολογικά ανθρώπου). Το 1922, συνεχί-
ζει ο Κυριακίδης, χωρίς να απομακρυνθώ οριστικά από τις γνώμες του Πο-
λίτη για το έργο της Λαογραφίας, κατένειμα τις εκδηλώσεις του λαού κατά
βιοτικά και ψυχολογικά γνωρίσματα. Και τα χώρισε: 1) Σε εκδηλώσεις πε-
ρί το φυσικό βίο, 2) σε εκδηλώσεις περί τον ψυχικό και πνευματικό βίο και
3) σε εκδηλώσεις περί τον κοινωνικό βίο.
Όμως οι έρευνες και οι απόψεις για τη Λαογραφία έχουν συνέχεια. Ενδει-
κτικά θα αναφέρω ορισμούς και σκέψεις μετέπειτα καθηγητών.
Μέγας: ― Έργον της Λαογραφίας ως επιστήμης του λαϊκού πολιτισμού εί-
ναι: η εξέταση των δημιουργικών δυνάμεων της εθνικής ψυχής, σκοπός δε
απώτερος η γνώση της ψυχικής και πνευματικής ιδιοσυστασίας του ανθρώ-
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που του λαού εν τω πλαισίω ενός και του αυτού έθνους.
― Όλα όσα ένας λαός κατά παράδοση λέγει, ενεργεί και πράττει, αποτε-
λούν εκδηλώσεις του ψυχικού και κοινωνικού βίου του λαού, εκφάνσεις του
λαϊκού πολιτισμού, τας οποίας εξετάζει ιδιαιτέρα επιστήμη η Λαογραφία.
― Τα έργα τέχνης του λαού δεν είναι ατομικά δημιουργήματα των κατα-
σκευαστών των, αλλά έχουν τις ρίζες των εις την παράδοση και, όπως τα
πνευματικά προϊόντα, οι δοξασίες, τα ήθη και τα έθιμα του λαού, αντικατο-
πτρίζουν και αυτά τη λαϊκή ψυχή.
Λουκάτος: ― Λαογραφία γενικά είναι η επιστήμη που παρακολουθεί και ερ-
μηνεύει τις εκδηλώσεις της ζωής του λαού, πνευματικές, ψυχικές και καλλιτε-
χνικές, αυτές που αποτελούν τον πολιτισμό του ίδιου του λαού, του έθνους.
― Σκοποί της είναι επιστημονικοί, εθνικοί, ανθρωπιστικοί και διεθνιστικοί.
Μερακλής: ― Η λαογραφία μελετάει πολιτισμούς λαών που οπωσδήποτε
βρίσκονται σε μια εξελιγμένη βαθμίδα, τους μελετάει σε εθνικό επίπεδο, εί-
ναι εθνική επιστήμη. Ο ανθρωπολογικός-κοινωνικός χαρακτήρας της λαο-
γραφικής ύλης υπερβαίνει τα εθνικά όρια.

Η έννοια του λαού
Η έννοια της λέξης λαός είναι βασική για τη λαογραφία. Κατά τον Κυριακί-
δη λαός είναι όχι μόνο ο όχλος αλλά ολόκληρο το ανθρώπινο πλήθος, μορ-
φωμένο και αμόρφωτο, το οποίο συνδέει η συναίσθηση της κοινής καταγω-
γής, ομότροπα ήθη, κοινή παράδοση και κοινός τρόπος του σκέπτεσθαι.
― Μέγας: Η λέξη λαός εκφράζει την εθνική κοινότητα στο σύνολό της, χρη-
σιμοποιείται όμως και προς δήλωση των κατωτέρων στρωμάτων της κοινω-
νίας. Υπάρχει η ευρύτερη έννοια του populus που σημαίνει το έθνος, την αν-
θρώπινη κοινωνία, την οποία συνέχει η συναίσθηση της κοινής καταγωγής,
τα ομότροπα ήθη, ο κοινός τρόπος του σκέπτεσθαι και οι κοινές παραδόσεις.
Μέσα στην εθνική κοινότητα ζει μία ανθρώπινη κοινωνία διαφοροποιημένη
πνευματικά και ψυχικά και τα αίτια της διαφοροποίησης είναι η αγωγή και
η μόρφωση. Από το populus προέρχονται και τα άτομα οι προνομιούχες
προσωπικότητες που τα έργα τους υψώνονται πιο πάνω από την εποχή τους
και τον λαό τους. Αυτό το είδος δημιουργίας δεν εξετάζεται από τη Λαο-
γραφία. Η στενότερη έννοια του λαού περιορίζεται στα κατώτερα στρώμα-
τα είναι ο όχλος (Vulgus). Η Λαογραφία ασχολείται με τους πολλούς, με το
κοινωνικό σύνολο εφ’ όσον αυτό έχει ένα κοινό πνευματικό και συναισθη-
ματικό κόσμο, μία λαϊκή διανόηση. Αυτή προσιδιάζει στο κατώτερο στρώμα
της κοινωνίας αλλά είναι κατά κάποιο τρόπο διάχυτη και στα άλλα της στρώ-
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ματα. Στη Λαογραφία υπάρχει φυσική συνένωση του populus και του
Vulgus, των δύο εκδοχών της εννοίας του λαού.
― Παρόμοια ερμηνεία δίνει και ο Κυριακίδης όταν ορίζει τον λαϊκό πολιτι-
σμό «οὐχί ὡς ἀνήκοντα εἰς ὡρισμένα λαϊκά στρώματα, ἀλλ’ ὡς παράλλη-
λον καί σύμβιον πρός τόν ἀνώτερον λεγόμενον πολιτισμόν, διάχυτον δέ
κατά τό μᾶλλον ή ἦττον εἰς ὅλα τά κοινωνικά στρώματα, ἀπό τῶν κατω-
τάτων μέχρι τῶν ἀνωτάτων».
― Μερακλής: Ο λαός της λαογραφίας είναι μία πολυσυζητημένη έννοια.
Εκείνοι που δημιούργησαν στα μέσα του 19ου αιώνα τη νέα επιστήμη με όχι
επιτυχημένους όρους Volks-Kunde, Folklore είχαν στο νου τους μόνο μια τά-
ξη την αγροτική ως τον κατεξοχήν συντηρητή του παραδοσιακού πολιτισμού
ή έστω και ορισμένα (τα χαμηλότερα) αστικά στρώματα, αφού τους ενδιέ-
φεραν τα στοιχεία μόνο εκείνα που αποτελούσαν επιβιώσεις (survivals) πα-
λαιών ή και παλαιότατων πολιτισμικών καταστάσεων και τα οποία εντοπί-
ζονται στα πιο συντηρητικά στρώματα του πληθυσμού (χωρικοί κατά κύριο
λόγο, αλλά και ο αμόρφωτος πληθυσμός). Σήμερα η έννοια του λαού έχει δι-
ευρυνθεί στη λαογραφία. Είναι πολυταξική και πολυστρωματική επιστήμη.
Υπάρχει εκτός από την αγροτική και η εργατική και η αστική λαογραφία.

Χαρακτηριστικά των λαογραφικών φαινομένων
Α) Ομαδικό. Οι λαογραφικές εκδηλώσεις είναι ομαδικές. Γνώρισμα των
όσων ερευνά η Λαογραφία είναι ότι αυτά έγιναν δεκτά από μια κοινωνία
και ως εκ τούτου πρόκειται για κοινωνικό αγαθό που εν τούτοις χαρακτηρί-
ζεται από μία ομαδική ατομικότητα (της οικογένειας, της γενιάς, του φύλου,
του λαού). Από τον χαρακτήρα του ομαδικού προκύπτουν δύο θεμελιώδεις
κανόνες. 1) Καμία ερμηνεία για να είναι ασφαλής δεν πρέπει να αρχίζει
από ένα μεμονωμένο γεγονός. 2) Κάθε λαογραφικό φαινόμενο πρέπει να
προκαλεί κοινωνιολογική έρευνα. Να ερευνάται το έθιμο, η πίστη σε ποια
αφορά κοινωνική ομάδα.
Καμία ομάδα δεν δημιουργεί. Από κάποιο άτομο δημιουργείται και το πα-
ραμικρό τραγουδάκι. Όμως η ατομική δημιουργία έχει ως βάση τη λαϊκή
ομάδα, μέσα στην οποία ζει και κινείται το άτομο. Αν η ψυχική του διάθεση
συμφωνεί με τη λαϊκή ομάδα, τότε το άτομο είναι σε θέση να αποκαλύψει τη
λαϊκή ψυχή (Μέγας).
Β) Το αυθόρμητο. Ο χαρακτήρας αυτός έχει σχέση με το συνειρμικό -χωρίς την
παρέμβαση της βούλησης- τον μαγικό τρόπο σκέψης. Λέγοντας ότι τα λαογρα-
φικά στοιχεία έχουν χαρακτήρα αυθόρμητο, εννοούμε κυρίως ότι δεν υφίστα-
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νται τον έλεγχο του ορθού λόγου αλλά πηγάζουν από το σύνολο της ανθρώπι-
νης ψυχής χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου λογικού συλλογισμού. πχ. η αντίδρα-
ση στην εμφάνιση μιας μαύρης γάτας. Ο ναυτικός που πέφτει σε δυνατή θύελ-
λα και καρφώνει το μαχαίρι στον ιστό για να καρφώσει τον σίφουνα.
Γ) Το κατά παράδοση. Τα λαογραφικά φαινόμενα εκδηλώνονται σύμφωνα
με την παράδοση. Ακολουθούν τον γνωστό δρόμο που πήρε μορφή λίγο, λί-
γο με το πέρασμα του χρόνου. Η λαογραφική έρευνα δεν αποκλείει τελείως
τη λογική σκέψη όμως οι περισσότερες λαογραφικές εκδηλώσεις αν κριθούν
με το μέτρο της λογικής φαίνονται παράλογες και καθυστερημένες.
Στο ερώτημα από πού προήλθε το παράλογο και η προσήλωση στην παράδο-
ση σε εποχές που κυριαρχεί η λογική και ο νεωτερισμός, η καινοτομία, απα-
ντούν: 1) Η περί επιβιώσεως θεωρία του Tylor: Είναι λογική εκδήλωση πα-
λαιότερης φάσης του πολιτισμού που διατηρήθηκε μέχρι σήμερα γιατί δεν
προσαρμόζεται με το νεότερο περιβάλλον. Η δύναμη της συνήθειας και το
συντηρητικό πνεύμα του λαού διατήρησαν την παράδοση. 2) Ο Γάλλος φιλό-
σοφος Levy-Bruhl έδωσε την ακόλουθη ερμηνεία: Τα παράλογα στοιχεία
ποτέ δεν υπήρξαν λογικά. Ήσαν γεννήματα προλογικής ή μυστικιστικής σκέ-
ψης πρωτόγονων λαών. 3) Τρίτη ερμηνεία έδωσε ο Κυριακίδης που υποστή-
ριξε ότι ο άνθρωπος ποτέ δεν υπήρξε μία ύπαρξη μόνο και κατ’ εξοχήν λογι-
κή. Παράλληλα με τον ορθό λόγο η ανθρώπινη ψυχή κρύβει συναισθήματα
και σκοτεινές ορμές που κανονίζουν πολλές φορές τις σκέψεις και τις πρά-
ξεις του ανθρώπου, αντίθετα από τις υπαγορεύσεις της λογικής, σύμφωνα με
δικούς των νόμους και κανόνες.
Δ) Η μυθική του κόσμου αντίληψη αποτελεί έναν ακόμα χαρακτήρα των λα-
ογραφικών φαινομένων. Παράδειγμα ο ανεμοστρόβιλος. Ο επιστήμονας ερ-
μηνεύει το φαινόμενο ότι προέρχεται από αντίθετα ισόρροπα ρεύματα αέ-
ρα, που δημιουργούν δίνη. Κατά τον λαϊκό άνθρωπο τον προκαλούν Νεράϊ-
δες που μέσα τρέχουν και χορεύουν.
Στα τέσσερα αυτά χαρακτηριστικά ο Μέγας πρόσθεσε: Ε) Την επανάληψη
και αναδημιουργία (με παραλλαγές η λαϊκή ψυχή επεμβαίνει αναδημιουρ-
γούσα). ΣΤ) Τα λαογραφικά φαινόμενα έχουν διεθνή και ταυτόγχρονα το-
πικό ή εθνικό χαρακτήρα (κάθε χώρα με ιδιάζουσα μορφή). Ζ) Έχουν χα-
ρακτήρα ενεργό (δεν παραμένουν στη ιδέα, στη θεωρία, προχωρούν στην
πράξη. Το ρόδι στον σπόρο για γονιμότητα, η πίστη στο μάτιασμα). Η) Δια-
τηρούν αμετάβλητη τη μορφή, μεταβάλλονται ως προς το περιεχόμενο. Είναι
η λεγόμενη λαογραφική μετατροπή. (Οι φωτιές το Πάσχα άλλοτε να διώ-
ξουν τα πονηρά πνεύματα, σήμερα για το κάψιμο του Ιούδα).
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Αντινομίες
Γράφτηκε στον πρόλογο ότι ο Ασπρόπυργος ακολούθησε ενάμισο περίπου
αιώνα μια πορεία με δεσπόζουσα την αγροτική οικονομία και σε ελάχιστο
χρονικό διάστημα, λίγες δεκαετίες, αστικοποιήθηκε βίαια και εμφάνισε ση-
μεία αλλοτρίωσης. Ο πληθυσμός μεταμορφώθηκε. Οι ντόπιοι που είχαν συ-
νεχίσει να ζουν σύμφωνα με τα ήθη και τα έθιμα των προγόνων ναι μεν δεν
μετακινήθηκαν, δεν έφυγαν από χωριό να πάνε σε πόλη, αλλά έγινε πόλη το
χωριό τους. Οι μετανάστες που ήρθαν με σκοπό τη μόνιμη εγκατάσταση κου-
βαλώντας την παράδοση των τόπων προέλευσης συνετέλεσαν κι αυτοί να με-
τατραπεί ο τόπος προσλαμβάνοντας τα χαρακτηριστικά της πόλης.
Όταν ακόμα ο Ασπρόπυργος ήταν χωριό πέρασε η μηχανή στην υπηρεσία
των αγροτών. Μαγγάνια, πετρελαιομηχανές, μοτέρ, αλωνιστικές μηχανές,
τρακτέρ, αυτοκίνητα. Συμπεριλαμβάνονταν ανάμεσα στο πλήθος των οργά-
νων και των μηχανών που επινόησε ο άνθρωπος για ν’ αυξήσει, ν’ αντικατα-
στήσει ή ν’ αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα τη δική του δύναμη και των ζώ-
ων για να πετύχει φυσικό έργο με τη μετατροπή μιας μορφής ενέργειας σε
άλλη αποδοτικότερη ή χρησιμότερη. Κι ήσαν αρχικά οι μηχανές «υπόσχεση
ευεργεσίας προς την ανθρωπότητα».
Στις ημέρες μας οι αγρότες στον Ασπρόπυργο ελαχιστοποιήθηκαν και τη γη
κατέλαβαν βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Ήρθαν τεχνοκράτες και αξιοποίη-
σαν τις γνώσεις των εφαρμοσμένων επιστημών, τις εφευρέσεις, την εξειδι-
κευμένη τεχνογνωσία αλλά η τεχνολογική πρόοδος που δημιουργήθηκε προ-
κάλεσε δεινά στην ύπαρξη των κατοίκων και στο γύρω περιβάλλον.
Ωστόσο η στάση που παίρνουν οι άνθρωποι απέναντι σ’ αυτή την κατάστα-
ση είναι αντιφατική. Γιατί ενώ κατακρίνουν τα δεινά που συσσωρεύτηκαν
ούτε θέλουν, ούτε μπορούν να απαλλαγούν από αυτή γιατί αποτελεί αναμ-
φισβήτητο γεγονός η χρησιμότητά της στην πρακτική ζωή και την απασχό-
ληση, και στην πρόοδο της επιστημονικής γνώσης.
Οι κάτοικοι υιοθέτησαν τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου της πόλης, του
homo urbanus. Έγιναν αστοί. Είναι γεγονός ότι η ζωή του χωριού δεν ήταν
και δεν είναι ρόδινη. Μόχθος πολύς και σκληρός με αβεβαιότητα για το απο-
τέλεσμα των προσπαθειών. Ζωή πτωχική, λιτή μόνο με τα απολύτως απαραί-
τητα. Τα παιδιά των αγροτών αποφεύγουν να συνεχίσουν τη ζωή των γονιών
τους. Στην ανάγκη προτιμούν τη ζωή του βιομηχανικού εργάτη με τη σταθερή
αμοιβή και την εξασφάλιση.
Ωστόσο ο άνθρωπος της πόλης ζει κάτω από συνθήκες ιδιαίτερου ανταγωνι-
σμού. Η πολλαπλότητα και το ακόρεστο των αναγκών τον οδηγεί να μη αρ-
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κείται σε όσα έχει και για να τις ικανοποιήσει θυσιάζει τον ελεύθερο χρόνο.
Είναι εξαρτημένος, χωρίς όριο αυτάρκειας, από το δόλωμα τής κοινωνίας
τής αφθονίας. Ο άνθρωπος της πόλης είναι τύπος εγωκεντρικός. Περιορίζε-
ται στην πυρηνική οικογένεια. Το ενδιαφέρον, η αγάπη, η επικοινωνία με το
ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον αποτελεί παρελθόν. Χάνεται η επικοινωνία
με τη γειτονιά. Ο χωρικός όσο κι αν μοχθεί στον ελεύθερο χρόνο θα βγεί
στην αγορά, θα συζητήσει, θα επικοινωνήσει. Ο αστός όλο και περισσότερο,
αν του απομείνει κάποιος χρόνος, στέκεται μοναχός στην τηλεόραση και
παίρνει χωρίς να δώσει. Βομβαρδίζεται, αλλοτριώνεται χωρίς να απαντήσει.
Στερείται τις ομαδικές διασκεδάσεις που δίνουν στον χωρικό την ευκαιρία
να ψυχαγωγηθεί με τους συγγενείς, τους φίλους, τους γνωστούς, τους ντόπι-
ους, τους συντοπίτες. Όλοι γνωστοί μεταξύ τους.
Ο άνθρωπος της πόλης χάνει την επαφή με τη γη, με τη χλωρίδα και την πα-
νίδα. Τη γη που γονιμοποιεί. Ο γεωργός που καλλιεργεί τη γη, ο κηπουρός,
ο βοσκός παρακολουθούν από κοντά τη διαλεκτική διαδικασία της ζωής
και του θανάτου, τη δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Ο γεωργός ρί-
χνει τον σπόρο στη γη, το βλέπει να βλαστώνει, να ωριμάζει και να φθάνει
στο τέλος αφήνοντας τον καρπό για νέο κύκλο. Πιο εντυπωσιακή είναι η
παρακολούθηση της παράλληλης διαδικασίας στα κηπευτικά. Στα ζώα: ο
κύκλος γέννηση, ζωή, αναπαραγωγή, θάνατος, φέρνει πιο κοντά στην ιδέα
του θανάτου.
Ο Μερακλής αναλύοντας το φαινόμενο του φολκλορισμού γράφει ότι πρό-
κειται για «αναγέννηση και αναβίωση παραδοσιακών μορφών του λαϊκού
βίου και πολιτισμού, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται κατά τρόπο οργανικό
και ζωτικό στις ανάγκες της σύγχρονης ζωής, αλλά ασκούν, παρ’ όλα αυτά
μια γοητεία σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Οφείλεται στην αγάπη του
ανθρώπου για το παρελθόν και στην τάση του να θέλγεται από κάθε είδος
εξωτισμού». Και συνεχίζει σχολιάζοντας ότι η τάση των αστών προς το χω-
ριό και το ύπαιθρο είναι με διαλείμματα και ανακόλουθη και τονίζει ως λύ-
ση που προτιμούν οι αστοί τη δημιουργία μιας δεύτερης εξοχικής κατοι-
κίας που πηγαίνουν να ησυχάσουν να αναλάβουν δυνάμεις και να επανέλ-
θουν.
Η έλξη της πόλης υπερέχει απέναντι στην έλξη του χωριού. Η τάση των χω-
ρικών να μπουν στην πόλη είναι συνεχής. Υπάρχει αντινομία στις τάσεις
αστών και χωρικών. Η αντινομία ως ένα καθολικό και κυρίως αστικό φαι-
νόμενο εκφράζει μάλλον την έλλειψη ικανοποιήσεως του σημερινού ανθρώ-
που ως προς το νέο «τύπο» που δημιούργησε και τη βαθύτατη επιθυμία του
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να πειραματισθεί ακόμα μια φορά, συνδυάζοντας σε μια βάση ισοτιμίας
στοιχεία του αστικού με στοιχεία του αγροτικού πολιτισμού. Και συμπεραί-
νει: Αυτό θα είναι πρόοδος, όχι οπιστοδρόμηση.

Η Λαογραφία μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο
Τα προβλήματα της Λαογραφίας ύστερα από μία ολιγόχρονη διακοπή τέθη-
καν ξανά επί τάπητος μετά τη λήξη του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Πα-
ρά το γεγονός ότι στους νεότερους χρόνους είχαν σημειωθεί λαμπρά επι-
τεύγματα, το όνομα της λαογραφίας ούτε εννιαίο είναι διεθνώς ούτε αυστη-
ρά καθορισμένο. Η λαογραφία ως νέα επιστήμη είχε καταλάβει χώρο ανά-
μεσα στις πνευματικές και ανθρωπολογικές επιστήμες και δεν είχε διαγρά-
ψει με αρκετή ευκρίνεια τα όριά της ούτε είχε αποσαφηνίσει ικανοποιητικά
το περιεχόμενο των βασικών εννοιών: λαός, παράδοση, ομάδα.
Η έρευνα για τις θεωρητικές κατευθύνσεις συνεχίστηκε και υποβλήθηκαν αμ-
βισβητήσεις γύρω από τα όρια μεταξύ της Λαογραφίας και α) της Εθνολογίας,
β) της Κοινωνιολογίας, γ) της Ιστορίας του Πολιτισμού, δ) της Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας σε Γερμανία, Σουηδία, Γαλλία, Ελβετία, Αυστρία, Ελλάδα.
Η Λαογραφία έχει ως σκοπό να ενεργήσει την έρευνα στο πλαίσιο ενός
έθνους. Τής προσδίδεται ο χαρακτήρας εθνικής επιστήμης που έχει ως έρ-
γο την έρευνα της ψυχικής ιδιοσυστασίας του ανθρώπου του λαού στο πλαί-
σιο ενός και του αυτού έθνους. Η Εθνολογία εξετάζει τα φαινόμενα του βί-
ου που ―πέρα από κάθε εθνικό δεσμό― ανάγονται στη βαθμιαία ανάπτυ-
ξη του ανθρώπου στη γλώσσα, την τέχνη, τη θρησκεία, τον μύθο, τα έθιμα,
το δίκαιο δηλαδή σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού (Μελάς). Η Λαο-
γραφία είναι η επιστήμη που ενδιαφέρεται για τον σύγχρονο άνθρωπο και
αυτό είναι που την αντιδιαστέλλει από την Ιστορία του Πολιτισμού ή από
οποιαδήποτε μερική ιστορική επιστήμη που το αντικείμενό της είναι τοπο-
θετημένο στο παρελθόν. Διαφέρει και από την Κοινωνιολογία γιατί η τε-
λευταία, όταν διατυπώνει τους νόμους της και απαρτίζει τα δομικά σχήμα-
τά της μένει αδιάφορη για τις ψυχικές και πνευματικές διαθέσεις και αντι-
δράσεις ενός λαού, καθώς και για την ποικιλία των μορφών, που ο λαός δί-
νει σ’ αυτές (δηλαδή τον πολιτισμό του). Η Λαογραφία έχει ένα ξεκάθαρο
αντικείμενο έρευνας: τον λαό μιας χώρας, ολόκληρο τον λαό, όπως αυτός
εκφράζεται μέσω του πολιτισμού του, και του πνευματικού και του υλικού,
τον οποίο ο λαός συνεχώς πλάθει χρησιμοποιώντας στοιχεία της παράδο-
σης μαζί με νέα στοιχεία που του προσφέρει το παρόν, οι νέες κάθε φορά
συνθήκες (Μερακλής).
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Η αλματώδης βιομηχανική και γενικότερα οικονομική ανάπτυξη οδήγησε,
ιδιαίτερα στη Γερμανία, ένα μέρος των λαογράφων να αφήσουν την αγροτι-
κή τάξη, που προσέλκυε το ενδιαφέρον των λαογραφικών ερευνών για με-
γάλο χρονικό διάστημα, και να αρχίσουν να ερευνούν μια νέα λαογραφία,
τη βιομηχανική και την εργατική.

Διαγράμματα λαογραφικής ύλης
― Ο Πολίτης καταλήγοντας στα κυριότατα θέματα με τα οποία πρέπει να
ασχοληθεί ο Έλληνας λαογράφος τα κατάταξε σε Α) Μνημεία του λόγου
και σε Β) Κατά παράδοση πράξεις και ενέργειες.
― Ο Κυριακίδης κατένειμε τις εκδηλώσεις του λαού σε Α) Περί τον φυσι-
κόν βίον Β) Περί τον ψυχικόν ή πνευματικόν βίον και Γ) Περί τον κοινωνι-
κόν βίον.
― Παρόμοια και ο Μέγας: Α) Υλικός βίος και τέχνη του λαού Β) Ο πνευ-
ματικός βίος του λαού Γ) Ο κοινωνικός βίος του λαού.
― Τα χωριστά θέματα της Ελληνικής Λαογραφίας κατά τον Λουκάτο εί-
ναι: Τμήμα Α’. Φιλολογική λαογραφία «Μνημεία του λόγου». Τμήμα Β’
Εθιμική λαογραφία «Αι κατά παράδοσιν πράξεις και ενέργειαι του Ελληνι-
κού Λαού».
― Ο Μερακλής σχολιάζει το θέμα της ταξινόμησης της λαογραφικής ύλης
ως εξής: «Στα λαογραφικά εγχειρίδια προτείνεται συνήθως μια τριμερής δι-
αίρεση σε υλικό, κοινωνικό και πνευματικό βίο (και με διάφορες υποδιαι-
ρέσεις). Η συμβατικότητα της διαίρεσης αυτής είναι φανερή. Η οικοδόμηση
ενός σπιτιού ή το σπίτι το ίδιο ως αρχιτεκτόνημα που τοποθετείται, θεματι-
κά, στον «υλικό βίο» είναι κατ’ εξοχήν κοινωνικό φαινόμενο, όπως κοινωνι-
κό φαινόμενο είναι και η θρησκευτική συμπεριφορά μιας ομάδας ή τα καλ-
λιτεχνικά ενδιαφέροντα ή έργα της που συνήθως τοποθετούνται στον «πνευ-
ματικό βίο». Στην επόμενη διαίρεση, γράφει, γίνεται προσπάθεια να υπερ-
κεραστούν οι ταξινομικές αυτές δυσκολίες με τη βασική σκέψη ότι στα λαο-
γραφικά φαινόμενα υπάρχει κατ’ αρχήν μια κοινωνική καθολικότητα». Κά-
νοντας ανακατατάξεις στις διάφορες υποδιαιρέσεις διαιρεί την ύλη σε:
Α) Κοινωνική συγκρότηση, Β) Ήθη και έθιμα, Γ) Τέχνη.
Στην παρούσα εργασία ακολουθείται το διάγραμμα του Γ. Α. Μέγα επειδή
τα κατά καιρούς συγκεντρωθέντα λαογραφικά στοιχεία έγιναν με βάση αυ-
τό το διάγραμμα.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
― Ν.Γ. Πολίτου

1) Λαογραφία, Α’ Τόμος του περιοδικού «Λαογραφία» 1909 (σελ.3-18)

2) Ίδρυση Λαογραφικού Αρχείου, (σχόλιο) Λαογραφία Τόμος ΣΤ’ Τεύχος Γ’ & Δ’ σελ.660.

3) Έρευνα περί της Ελληνικής Λαογραφίας κατά τους Μέσους χρόνους: Λαογραφία Τόμ.

Γ’, σελ.605-610.

― Στίλπων Π. Κυριακίδης

1) Ν. Γ. Πολίτης. Λαογραφία Τόμος Ζ’ (Θ’-να’) 1923.

2) Τί είναι Λαογραφία και εις τι δύναται να ωφελήσει η σπουδή της. Λαογραφία Τόμος ΙΒ’
(σελ.130-157), 1938-1948.

― Γεωργίου Α. Μέγα

1) Εισαγωγή στην Λαογραφία, 1967.

2) Η σπουδή της Λαογραφίας. Σκοπός και έργον αυτής. «Πλάτων» ετ. Γ’ 1951 Τεύχος Α’,
(Δελτίον της Εταιρείας Ελλήνων φιλολόγων). Αναδημοσίευση Λαογραφία Τόμος ΚΕ’
σελ.3-38.

3) Λαογραφία, Εθνογραφία, Εθνολογία Τόμος ΚΕ’ σελ.39-42.

4) Κριτική, σχόλια Γ. Α. Μέγα εις: Θ. Παπαδόπουλου, το πεδίον και το περιεχόμενον της

Λαογραφίας δια του ορισμού αυτής. Λαογραφία Τόμος ΚΖ’ σελ.349-354.

5) Ο Μιχαήλ Ψελλός ως λαογράφος «Λαογραφία» Τόμος ΚΕ’, σελ.57-66.

― Δημητρίου Σ. Λουκάτου

1) Εισαγωγή στην Ελληνική λαογραφία, Έκδοση Δ’, Μ.Ι.Ε.Τ. 1992.

2) Σύγχρονα Λαογραφικά, Αθήναι 1963.

― Μιχάλης Γ. Μερακλής

1) Ελληνική Λαογραφία, Κοινωνική Συγκρότηση (Οδυσσέας).

2) Λήμμα Λαογραφία, Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα.

3) Ο Άνθρωπος της Πόλεως, Λαογραφία Τόμος ΚΘ’ 1974.

4) Τι είναι ο Folklorismus, Λαογραφία Τόμος ΚΗ’ 1972 (σελ.27-38).

5) Η μηχανή και ο λαϊκός άνθρωπος. Λαογραφία ΚΗ’ 1972 (σελ.115-125).

6) Διαβρώσεις και επιβιώσεις στον λαϊκό πολιτισμό της Βορείου Ελλάδος.

Α’ Συμπόσιον Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού χώρου, Θεσσαλονίκη 1974.

Λαογραφία Τόμος ΚΘ’ (σελ.85-92).

7) Οι θεωρητικές κατευθύνσεις της Λαογραφίας μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, Τό-

μος ΚΖ’ (σελ.3-23).

― Δημήτριος Β. Οικονομίδης

Συμβολή εις την Ιστορίαν της Ελληνικής Λαογραφίας, Λαογραφία Τόμος ΛΕ’, σελ.11-86. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΥΛΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Περιβάλλον
Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης τα Καλύβια της Χασιάς ήταν
ένα χωριουδάκι χτισμένο στη μέση του κάμπου του Θριασίου. Αμέσως μετά
την Εθνική Παλιγγενεσία άρχισαν να συγκεντρώνονται οι οικογένειες που
ζούσαν διάσπαρτα στον κάμπο κυρίως όμως άρχισαν να κατεβαίνουν, για
μόνιμη εγκατάσταση, από τη Χασιά, το Κεφαλοχώρι από τα χρόνια της
Τουρκοκρατίας κι ακόμα παλαιότερα. Σε ένα έντυπο της εποχής διαβάζου-
με ότι η Χασιά είναι σε περιοχή ορεινή τριγυρισμένη από πετρώδεις λό-
φους, υγιέστατη, ενώ τα Καλύβια της Χασιάς σε πεδινή και υγιεινή όχι όμως
όπως εκείνη της Χασιάς. Αντλούν νερά πόσιμα από πηγάδια, πνέουν άνεμοι
δυτικοί και βόρειοι και προϊόντα τους είναι το στάρι, το κριθάρι, το κρασί
και λίγο λάδι. Είναι γεωργοί, εύρωστοι και δυνατοί. Σχεδόν η μισή γη είναι
καλλιεργημένη η δε λοιπή που είναι ανεπίδεκτος καλλιεργείας είναι χέρσα.
Η αμπελοφυτεία προοδεύει και η δενδροφυτεία είναι ολωσδιόλου αμελη-
μένη. Ασθένειες στα Καλύβια: διαλείποντες πυρετοί και διάρροιες μερικές
φορές στα παιδιά. Αιτίες: οι μικροί βάλτοι που βρίσκονται στον δρόμο που
οδηγεί στην Αθήνα και απέχουν από τα Καλύβια μισή περίπου ώρα. Μέτρα
πρέπει να ληφθούν για την αποξήρανση των βάλτων.
Η μισή γη ήταν «ανεπίδεκτος καλλιεργείας και χέρσα» επειδή καλυπτόταν
από βελανιδιές, θάμνους και πλακοειδείς πέτρες. Τέτοιο έδαφος ήταν ακα-
τόρθωτο να οργωθεί με το αλέτρι που χρησιμοποιείτο τότε και που διέφερε
από το ησιόδειο μόνο στο σιδερένιο υνί. Το αλέτρι που έφερε ο Καποδί-
στριας δεν είχε επικρατήσει. Μόλις το 1860 άρχισαν να χρησιμοποιούν αλέ-
τρι γνωστό ως «γερμανικό» με το οποίο μπόρεσαν να κάνουν βαθύ όργωμα
και να αξιοποιούν τα χέρσα χωράφια με μεγάλη προσπάθεια.
Η αμπελοφυτεία ευδοκιμούσε στις νότιες περιοχές του κάμπου εκεί που πο-
τίζονταν από τα νερά των χειμάρρων της Γιαννούλας και Μαύρης Ώρας.
Όσα νερά δεν χύνονταν στη θάλασσα τροφοδοτούσαν τους βάλτους. Μόνο
μετά τα μέσα του 20ου αιώνα οι βιομηχανίες εξαφάνισαν και τα τελευταία
βούρλα που είχαν απομείνει.
Ο 19ος αιώνας πέρασε με πολλές δυσκολίες. Λίγα περιβόλια αναπτύχθηκαν
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σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα. Ήσαν τα πηγάδια ρηχά μόλις λίγα μέ-
τρα. Τα μαγγάνια, οι πρώτες μηχανές που χρησιμοποίησαν για να καλλιερ-
γήσουν, τα κινούσαν άλογα περιφερόμενα γύρω από το πηγάδι. Αντλούσαν
νερό και ποτίζονταν τα περιβόλια. Όμως στις αρχές του 20ου αιώνα δεν ήσαν
λίγοι οι νέοι που πήραν τον δρόμο για την Αμερική, αναζητώντας καλύτερη
τύχη. Οι μισοί γύρισαν πίσω και έλαβαν μέρος στους βαλκανικούς πολέμους.
Πέρασαν πολλά χρόνια με πολέμους. Βαλκανικοί, Μακεδονία στον Πρώτο
Παγκόσμιο, Μικρασιατική Εκστρατεία. Ύστερα έπεσαν με πάθος στη δου-
λειά. Οι πετρελαιομηχανές και τα μοτέρ έδωσαν τη δυνατότητα να προχω-
ρούν τα περιβόλια όλο και πιο βόρεια στον κάμπο. Πηγάδια με τριάντα, σα-
ράντα, πενήντα μέτρα βάθος και αργότερα με τις αντλίες πολύ περισσότερο.
Ένας απέραντος μπαξές ήταν ο κάμπος στα μέσα του 20ου αιώνα.
Έτυχε κάποτε ν’ αντικρύσω τον λόγγο από ψηλά, από την κορυφή του Ποι-
κίλου όρους. Όταν ξεπέρασα το πρώτο ξάφνιασμα με όσα έβλεπα πιάτο κά-
τω, άρχισα να οριοθετώ με το βλέμμα το σμίξιμο του κάμπου και της θάλασ-
σας. Ο λόγγος, πυκνό τεράστιο γκριζοπράσινο στρώμα απλωνόταν από το
Ποικίλο μέχρι το Τρίκερι, ξετυλιγόταν μέχρι τον ομφαλό του κάμπου και
στην άλλη πλευρά εκεί που έσμιγε με τη θάλασσα, ακολουθούσε σχολαστι-
κά τα παιγνιδίσματα των κολπίσκων, κομμένο και ραμμένο έτσι, ώστε να μην
αφήνει κάτι γυμνό και ξέσκεπο.
Τριγύρω ορθώνονταν τα βουνά, όγκοι που σωριάστηκαν πλάϊ, πλάϊ και σχη-
μάτισαν κύκλο, σταθερό τεράστιο αμετακίνητο βρόχο, που έκλεισε μέσα κά-
μπο και θάλασσα, αφού δε γινόταν αντιληπτό ότι, στο νοτιά, τα βουνά της
Κούλουρης δεν ενώνονταν με τη στεριά γιατί τα δυο θαλασσινά περάματα
που αγκάλιαζαν το νησί δεν ήσαν ορατά. Ύστερα το βλέμμα λαίμαργο
σβάρνιζε τον χώρο εντοπίζοντας λεπτομέρειες όσπου στάθηκε στον Ευκά-
λυπτο. Στον Παλιό Σταθμό του τρένου, κοντά εκεί που μοιράζανε το νερό
του χειμάρρου και ποτίζανε τ’ αμπέλια, ένας ευκάλυπτος θέριεψε τόσο που
τον διέκρινες από οποιοδήποτε σημείο του κάμπου. Εκείνος από ψηλά σου
έδινε την εντύπωση ότι διαφέντευε τον λόγγο.
Είχα καλά γνωρίσει τον λόγγο παιδί ακόμα και έφηβος. Δένδρα διάφορα,
ελιές, συκιές, αμυγδαλιές, μουριές, ροδιές, όλα τόσο πυκνοβαλμένα που
εμπόδιζαν τη ματιά να προχωρήσει βαθιά στον ορίζοντα. Όμως θα μπορού-
σες να βαδίζεις με τις ώρες στο ίδιο ατέλειωτο σκηνικό, που άλλαζε όσο προ-
χωρούσες μόνο στις λεπτομέρειες. Έβλεπες, μύριζες, αφουγκραζόσουν τον
λόγγο μέσα από τα σπλάχνα του. Ανάλογα με την εποχή διαφορετικό γιατί η
κάθε μια με τον δικό της τρόπο έκανε αισθητή τη δική της παρουσία.
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Βορειότερα ο κάμπος. Η ανεπίδεκτη καλλιεργείας χέρσα γη των πρώτων χρό-
νων έμοιαζε μοιρασμένη σε μεγάλα σχήματα τετράγωνα, τρίγωνα, σκαληνά
χρωματισμένα κόκκινα, πράσινα, κίτρινα ανάλογα αν ήταν τα χωράφια ορ-
γωμένα, φυτεμένα ή θερισμένα. Διάσπαρτες σε όλο τον κάμπο υπόγειες αχλα-
δοειδείς δεξαμενές. Δεχόντουσαν τα νερά της βροχής και τα χρησιμοποιού-
σαν οι γεωργοί να ποτίζουν τα ζώα και όπου αλλού ήταν αναγκαίο το νερό.
Η Κοινότητα είχε καθορίσει τις ζώνες που επιτρεπόταν να βόσκουν οι ποι-
μένες τα πρόβατα, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκε και η αγελαδοτροφία σε
συνδυασμό με την κηπουρική και τη γεωργία. Αναπτύχθηκε η συνεταιριστι-
κή ιδέα με αποτέλεσμα τη δημιουργία συνεταιριστικής βιομηχανίας γάλα-
κτος. Η παραγωγή γάλακτος έφτασε στο σημείο να τροφοδοτεί και δεύτερη
συνεταιριστική βιομηχανία εγκατεστημένη στην πρωτεύουσα.
Για τα οργώματα και τις μεταφορές άλογα σέρβικα και ουγγαρέζικα και με-
τά τον πόλεμο άλογα φερμένα από την Αμερική. Στους δρόμους μέσα στο
χωριό και έξω στον κάμπο και στα περιβόλια σούστες και κάρρα να μετα-
φέρουν φορτία. Γάϊδαροι και άλλα ζώα με σαμάρι για μετακινήσεις και μι-
κρότερου βάρους μεταφορές.
Ήρθε καιρός που οι μηχανές υποκατέστησαν τα ζώα. Τρακτέρ και αυτοκί-
νητα. Η δεκαετία του εξήντα αποτέλεσε την αφετηρία για τη ραγδαία μετα-
βολή του φυσικού, του κοινωνικού, του πολιτιστικού και του οικονομικού πε-
ριβάλλοντος. Στον πληθυσμό δημιουργήθηκε διχασμός. Ήσαν μαζί και
αγρότες και αστοί. Στο φυσικό περιβάλλον άρχισε η αλλαγή χρήσης της γης.
Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, κατατεμαχισμός της αγροτικής γης σε πολύ μικρά
αγροτεμάχια που χαρακτηρίστηκαν οικόπεδα. Συνέβησαν αθεράπευτες αλ-
λοιώσεις και παραμορφώσεις του χώρου. Από τις δύο μορφές που εμφανί-
στηκε η αυθαίρετη δόμηση στην Αττική η μεν αστική με αρχιτεκτονική επι-
τηδευμένη, με ποιότητα και ανέσεις επέλεξε άλλες περιοχές. Στο θριάσιο
απλώθηκε η δεύτερη η προλεταριακή. Διάσπαρτοι οικισμοί με φτωχικές κα-
τοικίες προς εξασφάλιση μιας μόνιμης εγκατάστασης.
Η συσσώρευση βιομηχανιών, βιοτεχνιών χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον και
η αυθαίρετη δόμηση, οδήγησαν στην οικολογική καταστροφή.
Μια μέρα διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε ο Ευκάλυπτος. Στεναχωρήθηκα πολύ.
Δεν μπόρεσα να εξηγήσω γιατί είχα τόση λατρεία σε ένα δένδρο. Γρήγορα
αντιλήφθηκα ότι ήταν ανάγκη να φύγει γιατί επηρέαζε τις γραμμές του τρέ-
νου. Τι σου είναι όμως οι συμπτώσεις! Ο λόγγος άρχισε να καταστρέφεται.
Αιτία η αλλαγή χρήσης της γης. Κι έμοιαζε σαν να έπεσε σε μαρασμό όταν
έχασε τον αρχηγό του.
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Άρχισαν να αλλάζουν και το κοινωνικό περιβάλλον (οικογενειακές σχέσεις,
θέση της γυναίκας κλπ.) πολιτιστικό (εκπαίδευση, τρόποι διαβίωσης, γενι-
κότερες αλλαγές) οικονομικόν (οι ασχολίες οι επαγγελματικές των κατοί-
κων, η μισοαστική ζωή σε βάρος της αγροτικής, η αύξηση του αριθμού των
ασχολούμενων σε εξαρτημένη εργασία).

Συνοικισμός
Ποια μορφή είχαν τα Καλύβια της Χασιάς όταν ιδρύθηκαν; Δύο είναι οι πλέ-
ον γνωστοί τύποι συνοικισμών. Ο Συγκεντρωτικός όπου τα σπίτια κτίζονται
γύρω από μία κεντρική πλατεία με την εκκλησία και το κοινοτικό κατάστημα
και οι δρόμοι καταλήγουν ακτινωτά εκεί. Και ο επιμήκης που τα σπίτια κτί-
ζονται από τις δύο πλευρές δημόσιας οδού. Τα Καλύβια δεν μπορούν να θε-
ωρηθούν ότι συγκλίνουν στον επιμήκη τύπο επειδή ο κεντρικός δρόμος κα-
ταλήγει στο κέντρο χωρίζοντας το χωριό σε ανατολικό και δυτικό τμήμα
όπως συμβαίνει και με τις δύο εκκλησιαστικές ενορίες. Ανήκει στον συγκε-
ντρωτικό αλλά το πιθανότερο είναι ότι εξελίχτηκε σ’ αυτόν τον τύπο. Συνή-
θως τα χωριά που παίρνουν όνομα στο πληθυντικό δημιουργήθηκαν από συ-
στάδες σπιτιών έτσι που να φαίνεται ότι αρχικά ο συνοικισμός αποτελείτο
από γειτονιές που στη συνέχεια συμπληρώθηκαν τα διάκενα και σχηματί-
στηκε ενιαίος. Στο ΒΑ άκρο του χωριού το εκκλησάκι με αγιογραφίες του
1700 υπήρξε νεκροταφείο. Αν λάβουμε υπόψη ότι στα νεκροταφεία συνηθι-
ζόταν να κάνει αφιέρωμα ο καθένας μόνο μία αγιογραφία (εικόνα) και αυ-
τό είχε συμβεί εκεί, θα έπρεπε και πριν το 1700 να ήταν νεκροταφείο.
Η ρυμοτομία όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο αποτελείται από κάθε-
τους και παράλληλους δρόμους ενώ στο κέντρο αυτό δεν είναι εφικτό. Η πα-
λαιότερη γειτονιά ήταν στον Άγιο Δημήτρη. Πίσω από το ιερό του, το πιο πα-
λαιό πηγάδι, με τοίχιση από ογκώδη μάρμαρα, πάνω στα οποία τα σχοινιά
είχαν δημιουργήσει αυλακιές με τον καιρό από την πολλή χρήση. Πότε χτί-
στηκε η εκκλησία δεν μπορεί να είναι απόλυτα βέβαιο. Τη γκρέμισαν στη δε-
καετία του τριάντα δηλαδή έναν αιώνα μετά το χτίσιμο που πιθανολογείται
ότι ήταν αμέσως μετά την απελευθέρωση. Μετά από τρεις δεκαετίες, ίσως το
1858 χτίστηκε η δεύτερη εκκλησία η Ευαγγελίστρια ―σύμφωνα με μια πλη-
ροφορία που είχε ταυτίσει τον χρόνο της γέννησης συγκεκριμένου ατόμου
με τη θεμελίωση της εκκλησίας―. Άλλοι υποστήριξαν ότι ιδρύθηκε μία ει-
κοσαετία αργότερα. Ίσως για να μπορέσουν να την γκρεμίσουν αφού δεν θα
είχε συμπληρώσει εκατονταετία. Ωστόσο την γκρέμισαν το 1979-80 και χτί-
σανε καινούρια. Εκατό περίπου μέτρα βόρεια της Ευαγγελίστριας το πηγά-
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δι του Λιοτριβιού. Ανάμεσα στα δύο πηγάδια ένα τρίτο στην επέκταση του
κεντρικού δρόμου, βόρεια. Του Κολιό Γεωργάτση (Νικ. Τριβέλα). Δεν ήταν
ιδιόκτητο. Αλλά για να το προσδιορίζουν έδωσαν το όνομα του γείτονα όπως
και το πηγάδι του Γκολέμη στην ανατολική πόρτα του Δημοτικού Σχολείου.
Δυτικά στη μικρή παιδική χαρά στην οδό Καραϊσκάκη ήταν το πηγάδι του
Στάθη. Γύρω από τα πηγάδια κύκλος λιθόστρωτος, καλντερίμι για να μη λα-
σπώνει ο χώρος από τα νερά που χύνονταν κατά την άντληση. Καθώς επε-
κτεινόταν το χωριό δημιουργήθηκαν ανατολικά άλλα δημοτικά πηγάδια και
πολλά ιδιωτικά.
Η αυλή του Αγίου Δημητρίου υπήρξε το πρώτο χοροστάσι. Αργότερα μετα-
φέρθηκε στην Πλατεία, στο Α’ Δημοτικό σχολείο όπου και το Ηρώο των Πε-
σόντων. Μέχρι στις αρχές της δεκαετίας του 70 που κτίστηκε το Δημαρχείο,
το Κοινοτικό Κατάστημα ―δύο δωμάτια με διάδρομο στη μέση και αυλή
μπροστά― ήταν βόρεια του Αγίου Δημητρίου. Στη θέση του κατασκευάστη-
κε το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου. Στην αυλή του Κοινοτικού Καταστή-
ματος μνημείο των πεσόντων στους βαλκανικούς πολέμους. Σωρός πέτρινος
καλοχτισμένος και μια μαρμάρινη πλάκα με τα ονόματα. Αργότερα δημι-
ούργησαν το γνωστό και σήμερα Ηρώο όπου γράφονταν οι πεσόντες όλων
των πολέμων από το Δώδεκα και μετά.
Δημοτικό σχολείο λειτουργούσε στα Καλύβια από την εποχή που καθιερώ-
θηκε η δημοτική εκπαίδευση. Λειτούργησε σε διάφορα οικήματα. Σχολείο
γνωστό που το κτίριο ανήκε στην Κοινότητα και χρησιμοποιήθηκε μέχρι τα
μέσα του 20ου αιώνα ήταν μια μεγάλη αίθουσα, το «Νηπιαγωγείο» όνομα που
καθιερώθηκε από την τελευταία του χρήση. Χρησιμοποιήθηκε και στα χρό-
νια της γερμανικής κατοχής από το ιδιωτικό γυμνάσιο Παπασιδέρη. Στη θέ-
ση του, κτίστηκε καινούργιο κτίριο αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε ως σχολείο.
Το τελευταίο γκρεμίστηκε ύστερα από την αβαρία με τον σεισμό του 1999
και κτίστηκε εκεί το 2006 το νέο που φιλοξενεί το Α’ ΚΑΠΗ.
Το 1903-4 κτίστηκε με δωρεά του Συγγρού το Α’ Δημοτικό Σχολείο. Διά-
δρομος με τη μια πόρτα στην Πλατεία και την άλλη στην αυλή του σχολείου,
δύο μεγάλες αίθουσες δυτικά, μία μεγάλη και μία μικρότερη ανατολικά.
Πολλά σχολικά κτίρια δημιουργήθηκαν μετά, κυρίως τις τελευταίες δεκαε-
τίες, αλλά το ιστορικό τους καθώς και η εξέλιξη της εκπαίδευσης θα περι-
γραφεί στην εργασία της ιστορίας του Ασπροπύργου.
Σημαντική για την κοινωνική ζωή του χωριού υπήρξε η αγορά. Δεν είχε σχέ-
ση με οικονομικές συναλλαγές και με το εμπόριο. Ήταν τα συγκεντρωμένα
καφενεία στον κεντρικό δρόμο, στη μια μεριά και στην άλλη, και περιορίζο-
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νταν στο τμήμα μεταξύ των δύο εκκλησιών, οι οποίες απείχαν από την αγο-
ρά η κάθε μία εκατό περίπου μέτρα, ανατολικά ο Άγιος Δημήτριος και δυτι-
κά η Ευαγγελίστρια.
Εκεί χτυπούσε η καρδιά του χωριού. Εκεί, τα βράδυα κυρίως μετά τη δου-
λειά, έβγαιναν οι άντρες στα κεφενεία να συναντήσουν την παρέα τους ή
ν’ αναζητήσουν κάποιον για συγκεκριμένη υπόθεση. Πιο σπάνια η συνά-
ντηση ανθρώπων κάποιας ηλικίας γινόταν σε κρασοπουλειό. Ένα κατο-
στάρι κι ένα δεύτερο, η γλώσσα λυνόταν κι άφηνε τη σκέψη να βγάλει από
μέσα, καημούς και βάσανα.
Εκεί ήταν μια μικρή πλατεία, όπου χτίστηκε το ρολόϊ το 1929. Είχε ύψος δέ-
κα επτά μέτρα. Οι κάτοικοι άκουγαν την ώρα μέσα από τα σπίτια τους με-
τρώντας τους κτύπους της καμπάνας ή την έβλεπαν σ’ ένα από τα τέσσερα
καντράν που υπήρχαν ψηλά στις τέσσερεις πλευρές.
Κάποιες φορές ο τελάλης αποσπούσε την προσοχή των θαμώνων και ανα-
κοίνωνε κάποια πληροφορία της κοινότητας ή έκανε γνωστή την άφιξη κά-
ποιου εμπόρου και το είδος της πραγμάτειας του. Στα μέσα του αιώνα που
πέρασε, υπήρχε ένας γραφικός τύπος. Ο Τάκης. Ανύμπορος από το ένα του
πόδι, σχεδόν το έσερνε στηριζόμενος στο μπαστούνι του, κτυπούσε με το
αριστερό χέρι την κουδούνα να γίνει σιωπή. Και πράγματι σιωπούσαν να
ακούσουν περί «τίνος επρόκειτο». Πήγαινε δυο φορές στον κεντρικό δρόμο
πάνω και κάτω και με τη βροντερή φωνή του περνούσε το μήνυμα.
Στις αρχές τις δεκαετίας του τριάντα ήρθαν και διευκόλυναν τη ζωή των κα-
τοίκων δύο αγαθά. Το φως και το νερό. Τα μαγαζιά της αγοράς και τα γύ-
ρω σπίτια πήραν ηλεκτρικό ρεύμα. Εγκαταστάθηκε δίκτυο ύδρευσης και
βρύσες από την Κοινότητα σε επίκαιρα σημεία. Άφησαν τα πηγάδια, εγκα-
τέλειψαν τον κουβά και το σχοινί με τα οποία αντλούσαν το νερό από το βά-
θος του πηγαδιού και έτρεξαν στις βρύσες. Συχνά μπορούσε να δει κανείς
ένα νέο ή μια νέα να περπατούν γρήγορα έχοντας στα δυο τους χέρια τενε-
κέδες γεμάτους νερό και να οδηγούνται στα σπίτια τους. Νερό για τους αν-
θρώπους, τα ζώα και τη λάτρα. Αργότερα όταν το δίκτυο επεκτάθηκε από-
κτησαν βρύσες και στα σπίτια.
Εξετάζοντας την εξέλιξη του οικισμού παρατηρούμε ότι από την εποχή της
ίδρυσής του και μέχρι τα μέσα του εικοστού αιώνα οι παράγοντες που επιδρούν
συνήθως στην οικοδομία, όπως το κλίμα, η φύση του εδάφους και τα οικοδομι-
κά υλικά του τόπου, οι ασχολίες των κατοίκων, ο παράγων άνθρωπος, επέδρα-
σαν ομαλά και αρμονικά.
Έκτοτε παρατηρείται επιταχυνόμενη αλλαγή, που τη διαπιστώνει κανείς όταν
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μπορεί να έχει μια πανοραμική εικόνα του οικισμού. Πυκνότερη δόμηση περι-
μετρική αύξηση του πολεοδομικού σχεδίου, διαφοροποίηση της εσωτερικής
σύνθεσης των κεντρικών κτιρίων του οικισμού -εκκλησιών, πλατειών, δημοτι-
κών κτιρίων, σχολείων- κι ακόμα της ύδρευσης και του φωτισμού. Αποκέντρω-
ση της «αγοράς» -του χώρου συνάντησης και επικοινωνίας των ανδρών- νόθα
και τραυματική διαφοροποίηση του κάμπου. Άναρχη δόμηση, δημιουργία οικι-
σμών χωρίς κανένα σχεδιασμό, στρεβλή και προβληματική οικιστική ανάπτυξη.

Η Κατοικία
Η μορφή, ο τύπος, η εσωτερική διαίρεση και η λειτουργικότητα του σπιτιού,
τα παράσπιτα, η αυλή, ο κήπος, το «σπιτομάζωμα», τα υλικά δόμησης και γε-
νικά η όλη εξέλιξη της οικιστικής δραστηριότητας από τη δημιουργία των
πρώτων μαχαλάδων μέχρι το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα που πραγ-
ματοποιήθηκαν απότομες και ραγδαίες αλλαγές ενδιαφέρουν τη λαογρα-
φία. Είναι έργα των χεριών του λαϊκού τεχνίτη και αντικατοπτρίζουν ικανό-
τητες ανθρώπων, φορέων της λαϊκής παράδοσης. Είναι δημιουργήματα των
ανθρώπων του λαού με τρόπους και συστήματα προηγούμενων γενεών που
προκύψανε γιατί δόθηκε η ευκαιρία στους λαϊκούς τεχνίτες να ασκήσουν την
τεχνική τους επιδεξιότητα και να αναπτύξουν την έμφυτή τους καλαισθησία
ακόμα και όταν αναζητώντας λύσεις στα διάφορα προβλήματα θριάμβευσαν
πάνω στην τεχνική της ανάγκης, της λιτότητας και της φτώχιας.
Στα τέλη του 19ου αιώνα, στα Καλύβια, χτίστηκε ένα μέγαρο με ημιυπόγειο
και δύο ορόφους, αρχοντικό νεοκλασσικής αρχιτεκτονικής με τη σφραγίδα
του περίφημου Τσίλερ. Ήταν το σπίτι του Φώτη Λιάκου. Ασύγκριτη η αξία
αυτού του αρχοντικού χωρίς όμως λαογραφικό ενδιαφέρον. Οι τεχνίτες που
το έχτισαν κάτω από τις οδηγίες του ονομαστού αρχιτέκτονα-μηχανικού
ασφαλώς ήρθαν από αλλού, λογικά από την Αθήνα. Δεν είχαν καμία σχέση
με τον τόπο. Τη διαφορά θα τη διαπιστώσουμε καλύτερα αν αναλογιστούμε
τα αρχοντικά στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί είναι οι λαϊκοί τεχνίτες που δημι-
ούργησαν την παράδοση.
Η λαϊκή τέχνη αποτελεί εκδήλωση της υλικής και καλλιτεχνικής ζωής του λα-
ού και η μελέτη αυτής έχει μεγάλη σημασία για την κατανόηση της λαϊκής
ψυχής. Οδεύοντας από τις απλούστερες στις συνθετότερες μορφές παρατη-
ρούμε διάμεσους, μεταβατικούς σταθμούς στην όλη εξέλιξη της λαϊκής τέ-
χνης. Συναντάμε παραλλαγές από τις αρχικές μορφές, όμως η ποικιλία των
μορφών δεν είναι χωρίς αλληλουχία και αλληλοεξάρτηση.
Η λαογραφία δεν ερευνά μόνο το παρελθόν. Αλλά μειώνεται το ενδιαφέρον
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εκεί που έχει εκθρονιστεί η δημιουργία, ο αυτοσχεδιασμός και η πρωτοβου-
λία του λαϊκού τεχνίτη.
Κάθε αγρότης σ’ όλα τα μέρη της γης, υποστήριξε ο Μέγας, αντιμετωπίζει το
πρόβλημα της κατοικίας. Να στεγάσει την οικογένεια, τα ζώα, τις ζωοτρο-
φές. Δεν βρίσκει όμως τη λύση εξ αρχής. Αντιμετώπισαν το πρόβλημα και οι
πρόγονοί του. Έδωσαν μια λύση μια μορφή που αποτυπώθηκε με τον καιρό
σε ορισμένο τύπο και σύστημα. Τον τύπο και το σύστημα που έχει κληρονο-
μήσει το προσαρμόζει προς τα πραγματικά δεδομένα και τα μέσα που δια-
θέτει για να πληρούν τις ανάγκες διαβίωσης της οικογένειάς του και να εξυ-
πηρετούν τις ασχολίες που προκύπτουν από τη ζωή του. Από την εκάστοτε
προσαρμογή πηγάζουν οι παρεκκλίσεις και οι παραλλαγές από την αρχική
μορφή αλλά παρουσιάζουν αλληλουχία και αλληλοεξάρτηση και δείχνουν
οργανική εξέλιξη φυσική για κάθε ανθρώπινο έργο1.

Ποια μπορεί να ήταν η ενιαία εξωτερική μορφή που παρουσίαζαν τα σπίτια
για ένα και πλέον αιώνα μετά την απελευθέρωση; Υπήρχαν μέχρι πριν λίγες
δεκαετίες αρκετά παλαιά σπίτια και υπάρχουν ακόμα μερικά, που επιτρέ-
πουν να διατυπωθούν κάποιες σκέψεις. Ο προσανατολισμός του σπιτιού
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1) Γεωργίου Α. Μέγα, Εισαγωγή στην Λαογραφία, σελ.115.

Παλαιά οικία, διώροφη, με στενομέτωπη πρόσοψη. Ν.Α. όψη.



ήταν νότιος, σε λιγότερες περιπτώσεις προς την ανατολή και τη δύση και
σπάνια ―μόνο αν δεν υπήρχε άλλη λύση― βορεινός. Το δάπεδο από τη γη
μόλις λίγο υπερυψωμένο. Ο οικισμός χτίστηκε σε πεδιάδα σε ομαλό και ανε-
παίσθητα κεκλιμένο επίπεδο από το βουνό προς τη θάλασσα, Βορράς-Νό-
τος. Το υψόμετρο ανέρχεται περίπου 15 μέτρα ανά χιλιόμετρο από τη θά-
λασσα προς το βουνό. Τα σπίτια είναι μονώροφα και σπάνια διώροφα του
ενός δωματίου σε κάθε όροφο. Οι στέγες με κεραμίδια μονόρριχτες ή δίρ-
ριχτες τα πρώτα χρόνια. Αργότερα με τρεις ή τέσσερεις πλάτες. Δεν υπήρχε
σπίτι με επίπεδη στέγη, δώμα. Η επικρατέστερη μορφή της πρόσοψης ―της
πλευράς της εισόδου στο σπίτι― ήταν πλατυμέτωπη δηλαδή η διάσταση τής
πρόσοψης μεγαλύτερη εκείνης του βάθους. Η στενομέτωπη πρόσοψη δηλα-
δή μικρότερη εκείνης του βάθους, δεν επικράτησε. Η αιτία θα γίνει αντιλη-
πτή στην ανάλυση για την επαύξηση του χώρου. Το τζάκι. Η ύπαρξή του γι-
νόταν αντιληπτή από την καμινάδα.

Εντυπωσιάζει και η τοιχοποιΐα. Δημιουργείται η απορία αν οι χτίστες χρη-
σιμοποιούσαν τα πρώτα χρόνια ράμα και βαρύδι, το νήμα της στάθμης. Κα-
κοτεχνίες που ίσως σε μικρό ποσοστό να οφείλονται στα δομήσιμα υλικά:
ακανόνιστες μεγάλες πέτρες πλατιές, κροκάλες φερμένες από τους χειμάρ-
ρους, και που ούτε το σοβάντισμα εξουδετέρωνε τις επιφανειακές ανωμα-
λίες των τοίχων. Με το πέρασμα του χρόνου η βελτίωση ήταν ολοφάνερη. 
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Η στενομέτωπη οικία Ν.Δ. Η σκάλα συμπαγής.
Το ισόγειο κάτω του ορόφου, πλην του δωματίου

κάτω από το προστώο, αποθηκευτικός χώρος.
Τμήμα οροφής. Εικονοστάσι.

Εντοιχισμένο ντουλάπι.



Οι τοίχοι κάθετοι με επίπεδη και ομαλή επιφάνεια. Ύψη μελετημένα. Συμ-
μετρία στα ανοίγματα για την τοποθέτηση των κουφωμάτων. Αισθητική βελ-
τίωση της μορφής.

Η τριπλή σύσταση του αγροτικού σπιτιού ―κατοικία, αποθηκευτικοί χώροι,
στάβλοι για τα ζώα― τα πρώτα χρόνια ήταν υποτυπώδης. Αλλά οι ανάγκες για
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Αργότερα έγινε συστηματική χρήση πλίθρων στην τοιχοποιΐα κυρίως για
την ελαχιστοποίηση της δαπάνης.

Πύργος δεύτερης φάσης,
με παλαιά παράθυρα.

Στο ισόγειο η στοά αποτελεί την
είσοδο της οικίας και της αυλής.



επέκταση του χώρου δεν ήταν επιτακτικές. Όλα ήσαν περιορισμένα: η αγρο-
τική παραγωγή, το νοικοκυριό, τα ζώα και η ανάγκη αποθήκευσης ζωοτροφών.
Δεν αποκλείεται η περίπτωση, τα πρώτα χρόνια, φτωχές οικογένειες να πε-
ριορίζονταν σε σπίτι αποτελούμενο από ένα ευρύχωρο δωμάτιο που στη μια
πλευρά ήταν η κατοικία των ανθρώπων και στην άλλη στάβλος για τα ζώα
και αποθήκη. Ωστόσο καθώς οι ασχολίες αυξάνονταν και βελτιωνόταν η πα-
ραγωγή τότε και η τριπλή σύσταση γινόταν περισσότερο αναγκαία. Η εντα-
τικοποίηση της αγροτικής παραγωγής, η καλλιέργεια κηπευτικών, ο συνδυα-
σμός αυτών με την ανάπτυξη της αγελαδοτροφίας δημιούργησαν την ανάγκη
νέων χτισμάτων. Κατοικία, παράσπιτα για την αποθήκευση τροφών, κρα-
σιών, νοικοκυριού και αγροτικών προϊόντων, αποθήκες ζωοτροφών, στά-
βλοι, χώρος για τα αγροτικά εργαλεία, σκεπαστός χώρος για τη σούστα και
το κάρρο, θέση για τα χάμουρα του αλόγου.
Δεν είχαν φυσικά όλα τα αγροτικά σπίτια την τριπλή σύσταση σ’ αυτή την
έκταση. Είχαν όμως τα περισσότερα. Αρχικά η κατοικία μετά οι αποθηκευ-
τικοί χώροι, τα παράσπιτα, ύστερα οι στάβλοι κλπ. Υπήρχαν σπίτια που κα-
λύπτονταν περισσότερες πλευρές του οικοπέδου, και η δεύτερη και η τρίτη,
με χτίσματα στραμμένα προς την αυλή.
Στη διάρκεια μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων στον Ασπρόπυργο προ-
μηθεύτηκαν πολλά άλογα ράτσας ―σέρβικα, ουγγαρέζικα― που εντυπωσία-
ζαν. Αυτά συνέβαλαν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής, η οποία ήταν
αναγκαία και για την αγελαδοτροφία καθώς και στις μεταφορές. Το άχυρο
ήταν απαραίτητο για τροφή των αγελάδων, ο σανός για το άλογο, ωστόσο σα-
νός πουλιόταν και στο παζάρι της Αθήνας στους σανοπώλες δεδομένου ότι
υπήρχαν πολλά σανοπωλεία στην Αθήνα και στους οικισμούς του λεκανοπε-
δίου. Έπρεπε να αποθηκεύσουν το άχυρο και τον σανό που χρειάζονταν για
όλο τον χρόνο και απαιτούντο ευρύχωρες αποθήκες. Επειδή δεν υπήρχε χώ-
ρος σε αρκετά οικόπεδα για να χτιστεί αποθήκη πλάι στους στάβλους των
σπιτιών, αρκετοί τις έχτιζαν στα περιβόλια ή σε κάποιο κοντινό στο χωριό
χωράφι. Είχαν ύψος 6-8μ., πρόσοψη 8-10μ. και βάθος 5-6μ. με δίρριχτη στέ-
γη. Στην πρόσοψη μεγάλη συρόμενη πόρτα για να μπάζουν τη σούστα μέσα
στην αποθήκη να ξεφορτώνουν ή να φορτώνουν.
Ακολουθώντας τη διαδοχή από τις αρχικές μορφές στις συνθετότερες θα
αναζητήσουμε παραλλαγές και μεταβατικούς σταθμούς στην εξέλιξη της κα-
τοικίας. Στα παλαιά σπίτια το δάπεδο ήταν σχεδόν στο ύψος της αυλής. Συ-
νηθιζόταν το χτιστό πεζούλι στην πρόσοψη. Κάλυπτε είτε τμήμα αυτής, είτε
όλη την πρόσοψη αφήνοντας μόνο τον αναγκαίο χώρο για τις εισόδους στο
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σπίτι. Το χρησιμοποιούσαν για να κάθονται
αλλά και για το απίθωμα διαφόρων αντικειμέ-
νων ιδιαίτερα κατά το ξεφόρτωμα των ζώων,
Υπήρχαν σπίτια που στον κενό χώρο μπροστά
στην πόρτα για πρακτικούς αλλά και καλαί-
σθητους λόγους τοποθετούσαν ατόφυα πέτρα
όμοια με πέτρινη πλάκα που κάλυπτε όλο το
εύρος ανάμεσα στο κατώφλι και τα πεζούλια,
λεία και επίπεδη, όπου πατούσε πριν διαβεί
την πόρτα ο εισερχόμενος. Τις πέτρες αυτές
τις ξελάκκωναν από τον κάμπο σε συγκεκρι-
μένες περιοχές. Από την ύπαρξή τους προέκυ-
ψαν και τα τοπωνύμια των περιοχών. Με βα-
σανιστικές προσπάθειες πετύχαιναν να κά-
νουν τα χωράφια καλλιεργήσιμα και να εξα-
σφαλίζουν πέτρες για την οικοδομή.
Οι πόρτες δίφυλλες, χωρίς φεγγίτες που για τη
σταθερότητα και την εξασφάλιση από παρα-
βίαση είχαν τα κολντεμίρια. Σιδερένιες βέρ-
γες μακρύτερες από το εύρος του κάθε φύλ-

λου της πόρτας ώστε να αποτελούν την υποτείνουσα ενός νοητού τριγώνου
που η μία κάθετος οριζόταν από το φύλλο της πόρτας και η άλλη από τον
τοίχο. Η μία άκρη τους κατέληγε σε κρίκο για να προσδένεται στην πόρτα
και η άλλη σε κάμψη ορθής γωνίας για να περνάει σε σιδερένια υποδοχή

Οικία με πλατυμέτωπη πρόσοψη.
Μεταξύ των δύο δωματίων, κόγχη (πονίτσα).

Γύψινη διακόσμηση.

Πλατυμέτωπη οικία
με ευρύχωρη αυλή.

Δάπεδο στο ύψος της αυλής.
Πεζούλια. Πέτρινη πλάκα στην

είσοδο της δίφυλλης πόρτας.
Πρόσοψη πλατυμέτωπη που

επεκτεινόταν δεξιά.
Στο μέτωπο της στέγης επιμήκης
σανίδα καρφωμένη στα πάτερα.



μπηγμένη στον τοίχο ή και το αντίστροφο. Με το κολντεμίρι η πόρτα φρά-
καρε και δεν άνοιγε. Η ανάγκη για φωτισμό επέβαλε τους φεγγίτες. Οι κά-
σες δεν κατασκευάζονταν μόνο για τις πόρτες αλλά στο πάνω μέρος άφη-
ναν χώρο για τους φεγγίτες που καλύπτονταν άλλοι με τζάμια μόνο και άλ-
λοι με σιδερένιους επί πλέον κατασκευασμένους με εξαιρετικό γούστο και
εντυπωσιακά σχέδια.

Η εξέλιξη των παραθύρων πέρασε από τρεις διαφορετικές φάσεις. Η διά-
κρισή τους είναι άμεσα αντιληπτή. Πρώτη: Άγαρμπες κάσες, δύο παραθυ-
ρόφυλλα, πάνω στο καθένα καρφωμένες δύο σανίδες και στην καθεμιά το
ένα κομμάτι του μεντεσέ. Δεύτερη: Κάσες και παραθυρόφυλλα δουλεμένα
με την πλάνη για τη λείανση του ξύλου και την εξομάλυνση της επιφάνειας.
Αποτελούνται ή από δύο απλά παπαραθυρόφυλλα ή από δύο μεν αλλά που
το καθένα διπλώνεται στα δύο. Τρίτη: Παράθυρα γνωστά με το όνομα γαλ-
λικά, με γρίλιες. Μικρά επιμήκη ξύλινα τεμάχια τοποθετημένα οριζόντια με
κλίση προς τα κάτω, αφήνοντας κενά να περνάει αέρας και ελάχιστο φως.
Η προσπάθεια αισθητικής βελτίωσης της μορφής γίνεται αισθητή και στο
γείσο. Αρχικά η στέγη ―πάτερα, σανίδια, κεραμίδια― δεν προεξείχε του
τοίχου. Ακολούθησε προεξοχή της στέγης μέχρι σαράντα εκατοστά. Βελ-
τιώθηκε η εικόνα με το κάρφωμα λεπτής επιμήκους σανίδας στα πάτερα
υπό μορφή προμετωπίδας. Η ζεύξη τοίχου και στέγης με σειρές από συ-
μπαγή τούβλα ήταν προσπάθεια μεταγενέστερη. Αρχίζοντας από τον τοίχο
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Τα πρώτα παράθυρα.
Με τριπλές σανίδες.Τα πρώτα παράθυρα.



και ανεβαίνοντας προς τη στέγη τρεις επάλληλες σειρές τούβλων που η κά-
θε μια προβάλλεται περισσότερο προς τα έξω. Αυτή η εκφορά συμβάλλει
στην καλαισθησία. Στις εξαιρετικές παρακλίσεις που δεν καθιερώθηκαν,
μία περίπτωση: αντί να προβάλλονται τα ξύλινα πάτερα, σαν συνέχεια αυ-
τών και σαν φουρούσια προβάλλονται συμπαγή τούβλα δημιουργώντας την
ψευδαίσθηση ότι συγκρατούν τη στέγη.

Η στέγη
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος στέγασης του σπιτιού. Η πιο
απλή στέγη είναι μονόρριχτη. Από τους τέσσερεις εξωτερικούς (περιμετρι-
κούς) τοίχους στου σπιτιού συνήθως ο χαμηλότερος τοίχος αποτελεί την πρό-
σοψη, ο ψηλότερος την πλάτη και οι δύο πλαϊνοί καλύπτουν τις μεταξύ των
δύο αποστάσεις. Τα πάτερα2 στηρίζονται στους τοίχους της πλάτης και της
πρόσοψης τοποθετημένα παράλληλα και σε ίσιες αποστάσεις (60-70 εκατο-
στά). Σ’ αυτά καρφώνονται τα σανίδια χωρίς να αφήνουν κενά και πάνω τους
τοποθετούνται τα κεραμίδια και δημιουργείται ένα κεκλιμένο επίπεδο.
Η δίρριχτη στέγη δεν έχει μεγάλες διαφορές από τη μονόρριχτη. Οι τοίχοι της
πρόσοψης και της πλάτης φθάνουν σε ύψος στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο χωρίς
αυτό να είναι πάντοτε απαραίτητο. Οι δύο πλαϊνοί τοίχοι καταλήγουν σε αέ-
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Τρίτη φάση.
Γαλλικά παράθυρα.Δεύτερη φάση.

2) Πάτερα: Μεγάλα ξύλινα δοκάρια για την υποστήριξη στέγης ή πατώματος.



τωμα. Δοκάρι μακρύ και παχύ,
ίσιος κορμός δένδρου, η σταυ-
ρώμα3 ―ο καβαλάρης ή κορ-
φιάς ή κολοφών― εδράζεται
στις κορυφές των δύο αετωμά-
των. Εκεί καρφώνονται τα πά-
τερα και οδηγούνται τα μεν
προς τον τοίχο της πρόσοψης,
τα δε προς τον τοίχο της πλά-
της με τρόπο όμοιο με εκείνο
της μονόρριχτης στέγης.
Στέγη με τέσσερεις επικλινείς
επιφάνειες. Οι περιμετρικοί τοίχοι φθάνουν το ύψος του αυτού οριζόντιου
επιπέδου. Η όλη ξύλινη κατασκευή είναι σύνθετη και απαιτεί ιδιαίτερη μα-
στοριά. Ο τριγωνικός σκελετός, ζευκτός, απαρτίζεται από συναρμογή ξύ-
λων. Τα πάτερα εδράζονται στους τοίχους πρόσοψης και πλάτης, παράλλη-
λα και σε ίσιες αποστάσεις. Στα πάτερα, στη μέση εκάστου, τοποθετούνται
ισοϋψή υποστηρίγματα, αντιστύλια, πάνω στα οποία προσαρμόζεται ο κα-
βαλάρης το μήκος του οποίου δεν φθάνει μέχρι τους πλαϊνούς τοίχους. Κά-
θε άκρη του απέχει ίσες αποστάσεις από τις γωνίες του προσκείμενου πλαϊ-
νού τοίχου. Δύο ίσια δοκάρια, οι μαχιάδες4, καρφώνονται στην άκρη του κα-
βαλάρη και καταλήγουν στις γωνιές του τοίχου σχηματίζοντας λάμδα. Στις
άκρες κάθε πάτερου προσαρμόζονται, ανά ένα σε κάθε πλευρά δύο δοκά-
ρια, τα ψαλίδια και η άλλη τους άκρη καρφώνεται στο καβαλλάρη έτσι που
πάτερο και ψαλίδια να σχηματίζουν τρίγωνο, που διχοτομείται από το αντι-
στύλιο. Ψαλίδια διαφορετικού μήκους τοποθετούνται από μαχιάδες προς τα
πάτερα και από τους μαχιάδες προς τον πλαϊνό τοίχο. Καρφώνονται πάνω
στα ψαλίδια τα σανίδια, τοποθετούνται τα κεραμίδια και προκύπτουν τέσ-
σερεις επικλινείς επιφάνειες. Οι δύο έχουν σχήμα τριγώνου και οι άλλες δύο
τραπεζίου. Τα τραπέζια έχουν πλευρές τον καβαλλάρη, δύο μαχιάδες και
την πρόσοψη το ένα, την πλάτη το άλλο. Τα τρίγωνα έχουν κορυφή την κάθε
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Δίρριχτη στέγη.

3)Σταυρώμα= Λέξη ελληνική που περιλαμβάνεται στην αρβανίτικη διάλεκτο: Μετατέθηκε ο τονι-

σμός. Σταυρώνω=τοποθετώ σταυρωειδώς. Το σταύρωμα (αρχ.) από το σταυρώ (όω) η αρχική σημα-

σία «πασσαλώνω, περιφράσσω με πασσάλους». (Μπαμπινιώτης σελ.1667).

4) Δημήτρη Λουκόπουλου, Αιτωλικαί οικήσεις σκεύη και τροφαί, Εκδόσεις Δωδώνη, σελ.41-46.



άκρη του καβαλάρη και πλευ-
ρές μαχιάδες και πλαϊνό τοί-
χο αντίστοιχα.
Στέγη με τρεις επικλινείς επι-
φάνειες υπάρχει όταν στη μία
πλευρά ισχύει ότι στη δίρρι-
χτη και στην άλλη ότι σε στέ-
γη με τέσσερεις επιφάνειες.
Το εσωτερικό του σπιτιού.
Με την πάροδο του χρόνου
διαπιστώθηκε ότι για τη λει-
τουργικότητα της κατοικίας
ήταν αναγκαία η δημιουργία
δύο δωματίων για κύρια κα-

τοικία. Το ένα χρησιμοποιείτο περισσότερο αφού σ’ αυτό μαγείρευαν σ’ αυ-
τό έτρωγαν. Σ’ αυτό ετοιμάζονταν να ξεκινήσουν για τις δουλειές, σ’ αυτό
επέστρεφαν. Σ’ αυτό ήταν το τζάκι. Το δεύτερο δωμάτιο ήταν το καλό. Ήταν
πάντα πιο περιποιημένο. Εκεί δέχονταν κάποιο επισκέπτη που δεν είχαν μα-
ζί του ιδιαίτερη οικειότητα. Εκεί έστρωναν γιορτινό τραπέζι με καλεσμέ-
νους. Ήταν η κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού. Αν όμως η οικογένεια ήταν
πολυμελής τότε μοιράζονταν για τον ύπνο και στα δύο δωμάτια. Εκεί κι όταν
απόκτησαν κάποια σκεύη για διακόσμηση όπως η «καλημέρα5», κρεβάτι με
σομιέ και στρώμα, ντουλάπα ή σιφονιέρα.

Το τζάκι
Δεν νοείτο σπίτι χωρίς τζάκι. Η φωτιά χρειαζόταν για το μεγείρεμα και τη
ζεστασιά το χειμώνα. Η πιο συνηθισμένη θέση του στη μέση του ακραίου τοί-
χου του πλατυμέτωπου σπιτιού, κάτω περίπου από τον καβαλάρη. Εξαιρετι-
κά χτιζόταν σε μια από τις ακραίες γωνιές του δωματίου. Είχε το χτίσιμο του
τζακιού τα μυστικά του για να απορροφά τον καπνό με επιτυχία. Στο κούτε-
λο του τζακιού και περισσότερο στο πάνω μέρος της προεξοχής τοποθετού-
σαν μικροαντικείμενα για διακόσμηση καθώς και φωτογραφίες αλλά και για
προσωρινή διευκόλυνση τη λάμπα φωτισμού, ένα ποτήρι ή φλυτζάνι, μια οκά
(κανάτα) για να την αποσύρουν όταν πια δεν θα χρειαζόταν εκεί.
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5) Κρεμάστρα πετσέτας, ξύλινη, διαστάσεων περίπου 25x60cm με καθρέπτη.

Κεραμοσκεπές.
α) Δίρριχτης στέγης. β) Στέγης με τέσσερεις

επικλινείς επιφάνειες.



Όταν χτιζόταν το σπίτι προέβλεπαν και δημιουργούσαν στους τοίχους διά-
φορα βαθουλώματα που τα χρησιμοποιούσαν μετά κατασκευάζοντας εντοι-
χισμένα ντουλάπια ή μικρότερες κόγχες τις «πονίτσες6» για να τοποθετούν
διάφορα σκεύη. Σε κάποια γωνιά ο σταμνοστάτης χτισμένος μια πιθαμή ψη-
λότερα από το δάπεδο ώστε να γυρίζουν τη στάμνα ή τη βούτσα7 σε οριζό-
ντια θέση για ευκολότερο άδεισμα του νερού.
Η οροφή, το εσωτερικό επιστέγασμα κάθε δωματίου, καθιερώθηκε πολλά
χρόνια αργότερα. Σε μονόρριχτες ή δίρριχτες στέγες δεν είχε πρακτική
εφαρμογή. Όποιος σήκωνε το βλέμμα θα συναντούσε τα πάτερα και τα σα-
νίδια. Μόνο όταν καθιερώθηκε η στέγη με τις τέσσερεις επικλινείς επιφά-
νειες που τα πάτερα ήταν σε οριζόντια θέση στάθηκε δυνατή η δημιουργία
οροφής. Η εσωτερική επικάλυψη με ξύλινους πήχεις και ασβεστοκονίαμα.
Το δάπεδο σε σπίτια πολύ φτωχών πολλές φορές από χώμα. Για πολλά χρό-
νια ο κανόνας ήταν με συμπαγή τούβλα. Όταν ανυψώθηκε από την επιφά-
νεια της αυλής το σπίτι με λίγα σκαλοπάτια χρησιμοποιήθηκε ξύλο αλλά και
τσιμέντο κι άλλα επιστρώθηκαν με πλακάκια απλά ή με σχέδια και αργότε-
ρα με μωσαϊκό.

Διώροφα σπίτια
Τα πρώτα διώροφα σπίτια ήσαν μικρά με ένα δωμάτιο στον κάθε όροφο.
Η σκάλα γεμάτη, χτιστή χωρίς κενό από το έδαφος μέχρι τα σκαλοπάτια
και το πλατύσκαλο. Υπήρχαν και σκάλες που ήταν χτισμένες με μια μεγά-
λη κόγχη, πονίτσα, ημικυκλική όπου άφηναν πρόσκαιρα κάποια αντικείμε-
να και εργαλεία για να τα χρησιμοποιούν σε κάθε ζήτηση. Το μπαλκόνι
μπροστά στην πόρτα του ανωγείου άλλοτε ήταν εστεγασμένο άλλοτε όχι.
Για κάποιες δεκαετίες, στα μέσα του 20ου αιώνα επικράτησε το πλατυμέτω-
πο σπίτι των δύο δωματίων, υπερυψωμένο δυο-τρια σκαλοπάτια. Στην πρό-
σοψη το πλατύσκαλο εκτεινόταν σε όλο της το εύρος, εκτός εάν στη μία άκρη
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6) Πονίτσα είναι η κόγχη με τη σημασία της ως κοίλωμα του τοίχου για την τοποθέτηση διαφόρων

αντικειμένων ή για διακοσμητικούς χώρους. Με αυτήν τη σημασία την χρησιμοποιούν οι Έλληνες

Αρβανίτες. Ο Χριστοφορίδης (Λεξικόν της Αλβανικής Γλώσσης) σημειώνει ότι μιλιόταν στις περιο-

χές Βεράτι-Πρεμετή. Τα σύγχρονα αλβανικά λεξικά την αγνοούν.

7) Βούτσα, βουτσί=μικρό βαρέλι για νερό: βουτσί<μεσν. βουτσίον<μτγν. βουτίον<λατ. buttis, «βα-

ρέλι»<βοῦττις «δοχείο, κάδος» αγν. ετύμου, πιθανώς δάνειο (Μπαμπινιώτης). Μπούτ, μπούτι λένε οι

Έλληνες Αρβανίτες το βαρέλι.



υπήρχε πόρτα υπογείου. Κάθε δωμάτιο είχε τη δική του πόρτα στην πρόσο-
ψη κι ανάμεσα στις πόρτες μία κόγχη που τόνιζε τη μεταξύ τους συμμετρία.
Χτίζονταν τα θεμέλια και οι τοίχοι λίγο ψηλότερα από το έδαφος με πέτρα
και μετά με ωμές πλίθρες, που έφτιαχναν οι ίδιοι με λάσπη που την ανακά-
τευαν με άχυρα και έχυναν σε καλούπια αφήνοντάς τες λίγες ημέρες να στε-
γνώσουν και να σκληρύνουν.
Στο μονώροφο σπίτι των δύο δωματίων προστέθηκε πανομοιότυπος όροφος
και δημιουργήθηκε τύπος διωρόφου σπιτιού. Υπήρξε για λίγες δεκαετίες το
σπίτι οικογενειών με κάποια οικονομική ευχέρεια. Οι σκάλες τσιμεντένιες
και ο όροφος με προστέγασμα (χαγιάτι).
Υποκείμενο λαογραφικής έρευνας είναι και ο τρόπος επαύξησης του χώρου
του σπιτιού όταν έχουν αυξηθεί οι ανάγκες και το μεγάλωμα του σπιτιού
αναπόφευκτο. Οι ερευνητές της λαϊκής κατοικίας υποστηρίζουν ότι η επαύ-
ξηση του χώρου του σπιτιού νοείται κατά δύο τρόπους: α) Με επέκταση του
κορυφαίου ξύλου της στέγης, του καβαλάρη β) επέκταση κατά τη διεύθυνση
των πλευρών του αετώματος.
Στον Ασπρόπυργο όταν προέκυπτε ανάγκη αποθηκευτικών χώρων για
σκεύη, εργαλεία, αποθήκευση τροφών και οικοσκευής ικανοποιείτο με τα
παράσπιτα. Επέκταση του καβαλάρη ήταν δυνατό να απαιτηθεί μόνο αν
το σπίτι είχε μείνει ημιτελές λόγω οικονομικής αδυναμίας και επεκτεινό-
ταν για να λάβει την οριστική μορφή. Δηλαδή σπίτι πλατυμέτωπο που προ-
οριζόταν για δύο δωμάτια χτίστηκε το ένα δωμάτιο και θα χτιζόταν το άλ-
λο στο μέλλον. Τον 19ο αιώνα είχαν χτιστεί σπίτια που οι αποθηκευτικοί
χώροι συμπεριλαμβάνονταν στην κύρια κατοικία.

Περίπτωση επέκτασης της κύ-
ριας κατοικίας υπήρξε όταν
στα πλατυμέτωπα σπίτια των
δύο δωματίων προστέθηκε
μπροστά στο ένα δωμάτιο κα-
λύπτοντας μέρος του προστώ-
ου (προστεγάσματος) και χρη-
σιμοποιείτο ως κουζίνα.
Πολλά σπίτια είχαν και πατη-
τήρι, δωμάτιο για το πάτημα
των σταφυλιών, που τον υπό-
λοιπο χρόνο χρησιμοποιείτο
ως αποθηκευτικός χώρος. Πλάϊ
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Το δωμάτιο μπροστά στο προστώο,
προστέθηκε αργότερα.



όμως στο πατητήρι υπήρχε υπόγεια δεξαμενή στην οποία διοχετευόταν ο μού-
στος που έβγαινε ενώ πατούσαν τα σταφύλια.
Η αυλή στα αγροτικά σπίτια χωριζόταν, όχι πάντα, σε δύο χώρους. Ο ένας
προορίζονταν για τα ζώα που αυλίζονταν την ημέρα με εξαίρεση σε καιρό
βροχερό ή χιονιά. Αγελάδες, άλογο, γάϊδαρος, πουλερικά, σκύλος κάποιο
πρόβατο ή κατσίκα όλα μαζί. Αυλόπορτες δίφυλλες και τρίφυλλες με σχέδια,
ρόμβους, σχήματα σπειροειδή, ελικοειδή, μαργαρίτες κ.α.
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Αυλή. Γυναίκες, λάτρα, ζώα.

Ένας μεγάλος αριθμός από μεταλλικές πόρτες
δεν υπάρχει πλέον.

Ακολούθησαν την τύχη 
της τριπλής σύστασης του αγροτικού σπιτιού.

Αυλόπορτα με στέγαστρο.
Η ξύλινη πόρτα έχει

αντικατασταθεί από μεταλλική.
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Κάποια σπίτια αποτέλεσαν την αρχή ενός νέου τύπου κατοικίας που δεν ήταν
ούτε στενομέτωπη, ούτε πλατυμέτωπη. Είχε μορφή τετραγώνου. Τα τρία τε-
ταρτημόρια ήταν δωμάτια και το τέταρτο, εστεγασμένη βεράντα. Μέχρι τό-
τε, δεν είχε υπάρξει χώρος λουτρού και αποχωρητηρίου ενσωματωμένος
στην κύρια κατοικία. Ήταν πάντα σε κάποιο ξεχωριστό σημείο της αυλής.
Μόνο όταν άρχισαν να χτίζονται σπίτια με μελέτη και επίβλεψη μηχανικού
άλλαξε και η διαρρύθμιση της κατοικίας, αυξήθηκαν τα δωμάτια και συ-
μπεριελήφθηκαν όλα όσα είχε ανάγκη ένα αστικό σπίτι.
Οι αγρότες σιγά, σιγά έγιναν μειοψηφία. Δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν, ελάχι-
στοι ασχολούνται με τα κηπευτικά, οι στάβλοι καταργήθηκαν, τερμάτισε η αγε-
λαδοτροφία. Κάποιες μόνο μονάδες μακριά από την πόλη. Δεν υπάρχει πλέ-
ον αγροτικό σπίτι με την τριπλή σύσταση. Πολυτελή σπίτια χτίζονται, μονο-
κατοικίες, πολυκατοικίες με χρήματα κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από πω-
λήσεις κτημάτων. μειώνεται όμως, μέρα με τη μέρα και το ποσοστό ιδιοκα-
τοίκησης. Πολλά νέα ζευγάρια καταφεύγουν στο νοίκι. Ισχύει και στον
Ασπρόπυργο ότι σημειώνει ο καθηγητής Μερακλής. Ο πληθυσμός σ’ ένα με-
γάλο ποσοστό είναι ημιαστικός και ετερογενής. «Τρέφει ένα βαθύτατο διχα-
σμό, είναι αγρότης και αστός μαζί, και μάλιστα με τρόπο που δεν γεφυρώνει
τις διαφορές, αλλά οδηγεί σε σοβαρές ανισορροπίες και μεταπτώσεις8».

Έπιπλα-σκεύη-εργαλεία
Το αγροτικό σπίτι με την τριπλή σύσταση (κατοικία - αποθήκες - στάβλισμα
ζώων) χαρακτηρίζεται από τη λιτή επίπλωση και την ποικιλία σκευών και ερ-
γαλείων.
Η κατοικία των δύο δωματίων παρουσίαζε συνήθως την πάρα κάτω εικόνα.
Δωμάτιο υποδοχής. Ένα τραπέζι στη μέση στρωμένο με τραπεζομάντηλο
με κεντήματα, καρέκλες περιμετρικά. Στη μια γωνιά του δωματίου το κρε-
βάτι. Παλαιότερα με τρίποδα και σανίδια και στρώμα δικής τους κατα-
σκευής γεμισμένο συνήθως με άχυρο. Αργότερα αγόραζαν κρεβάτια με
σουμιέ, στο κεφαλάρι και στα πόδια κάγκελα ξύλινα σκαλιστά ή μπρούτζι-
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8) ―Γεωργίου Μέγα: Η Ελληνική Οικία. Ιστορική αυτής εξέλιξης και σχέσις πρός την οικοδομίαν των

λαών της Βαλκανικής. Αθήναι 1949. ―Στίλπων Π. Κυριακίδης: Βιβλιοκρισία (Γ. Μέγα, Η Ελληνική

Οικία), Λαογραφία, ΙΓ’ (Τεύχος ΓΔ’), σελ.373-380. ―Αικατερίνη Δημητσάνου-Κρεμέζη: Το Καμα-

ρόσπιτο της Αττικής, Αθήνα 1986. ―Μιχάλης Γ. Μερακλής: Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική Συ-

γκρότητση, σελ.25-33.



να με πόμολα. Στον τοίχο ανάμεσα στο κεφαλάρι και τα πόδια κρεμούσαν
τη μπάντα, ένα ύφασμα, κεντημένο με πουλιά, κλωνάρια με φύλλα, μαργα-
ρίτες και άλλα άνθη.
Ήταν ευτύχημα σ’ ένα σπίτι, όταν υπήρχε
ένας μεγάλος καθρέπτης με ξύλινο πλαίσιο
και διακόσμηση με διάφορα σχήματα ανάγλυ-
φα στην κορυφή του. Για το σπίτι ήταν ένα
στολίδι είχε ωστόσο και πρακτικό σκοπό
αφού εκεί προσέφευγαν πριν από μια επίση-
μη παρουσίασή τους να διαπιστώσουν αν εί-
χαν σωστά ντυθεί και καλά προετοιμαστεί.
Κάτω από τον καθρέπτη ένα μικρό τραπέζι
και γύρω κρεμασμένες κάποιες φωτογραφίες
που θύμιζαν σημαντικά γεγονότα από τη ζωή
τους. Σεντούκι ή μπαούλο για τα ρούχα. Όσο
μεγαλύτερο τόσο πιο εντυπωσιακό. Η καλή
νοικοκυρά το σκέπαζε με ύφασμα ραμμένο
στα μέτρα του. Πλάϊ σε άλλη γωνιά ο γιούκος
καλυμμένος με χράμι για να μη σκονίζονται
τα ρούχα. Ακόμα κάποιο εντοιχισμένο ντου-
λάπι, ένα ράφι στον τοίχο, μια σανίδα με τα
υποστηρίγματά της και πάνω διάφορα πήλινα επί το πλείστον, κανάτες, πιάτα
και άλλα διακοσμητικά. Ίσως μια πτυσσόμενη ξύλινη κρεμάστρα ή μια «κα-
λημέρα», κρεμάστρα για προσόψι με καθρέπτη που είχε γίνει μια εποχή της
μόδας. Εικονοστάσι εντοιχισμένο συνήθως σε τοίχο, ανατολικό. Ήρθε η επο-
χή που οι νέοι που άνοιγαν σπίτι άρχισαν να αγοράζουν τα πρώτα έπιπλα,
σιφονιέρα ή ντουλάπα για τα ρούχα ή και τις δυο.
Στο δεύτερο δωμάτιο υπήρχε το τζάκι. Η φωτιά για το μαγείρεμα και τη ζε-
στασιά τις κρύες ημέρες του χειμώνα. Στα πλαϊνά εσωτερικά τοιχώματα κρε-
μούσαν τις σιδροστιές (πυροστιές). Σε μια άκρη η μάσσα9, η τσιμπίδα για να
μεταφέρουν τα πυρωμένα κάρβουνα αλλά κι ένα σίδερο, μια γωνιά σιδερέ-
νια με μακρύ χερούλι, σιδερένια βέργα ίσαμε ένα πήχυ, για να μετακινούν
τη φωτιά και τα αναμένα κούτσουρα. Ένα τραπέζι με συρτάρι. Εκεί κάθο-
νταν την ημέραν, υπήρχαν δίπλα καρέκλες, και εκεί ακουμπούσαν διάφορα
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9) Μάσσα, η μασιά<μασίον<τουρκ. maca.

Καθρέπτης, μικρό τραπέζι,
κεντημένο τραπεζομάντηλο,
λάμπα πετρελαίου, οκά και
άλλα διακοσμητικά σκεύη.



αντικείμενα αλλά για να φάνε είχε επικρατήσει χρόνια να κάθονται τριγύ-
ρω στον σοφρά σε σκαμνιά, στα θρόνια10. Νιώθανε πιο κοντά αντίκρυ ο ένας
με τον άλλο και ήταν πιο άμεση η επικοινωνία μεταξύ τους. Άρχιζαν κάνο-
ντας τον σταυρό και τον επαναλάμβαναν τελειώνοντας.
Μετά το φαγητό μετέφεραν τον σοφρά και ελευθέρωναν τον χώρο για να κι-
νούνται πιο άνετα στο δωμάτιο όπως τοποθετούσαν στις θέσεις τους και τα
διάφορα σκεύη μετά τη χρήση τους. Υπήρχαν κάποια παλιά σπίτια με αποθή-
κη στην πλάτη της κατοικίας με την οποία είχε μοναδική επικοινωνία. Άλλα
σπίτια είχαν υπόγειο, τα περισσότερα όμως είχαν παράσπιτα. Στο δωμάτιο σε
εντοιχισμένο ή φορητό δίφυλλο ντουλάπι τοποθετούσαν τα επιτραπέζια
σκεύη: πιάτα, γαβάθα (τσανάκια, πινάκια) μαχαίρια, πηρούνια, κουτάλια, πο-
τήρια, φλιτζάνια, κανάτες για νερό και κρασί, δίσκους, κάποιοι είχαν και πια-
τοθήκη. Από τα μαγειρικά σκεύη φυλάγονταν στην αποθήκη τέτζερης, κα-
τσαρόλες, τηγάνι, σχάρα, τσουκάλι, γιουβέτσι, ταψί, ταβάς και το καβουρτι-
στήρι του καφέ, αν υπήρχε, και στο δωμάτιο καφετιέρα, αλατιέρα, λαδερό,
κουτάλες σούπας και τρυπητές, τρίφτες, γουδί ξύλινο, γουδί σιδερένιο. Λίγα
σπίτια είχαν τρίφτη για τα μπαχαρικά. Όταν χρειάζονταν να τρίψουν αλάτι
χονδρό χρησιμοποιούσαν πέτρα ειδικά διαλεγμένη μεγάλη, στρογγυλή και
λεία. Σε σίγουρο μέρος φύλαγαν, όσοι είχαν, και τον μύλο του καφέ.
Στο κελάρι ή σε κάποιο από τα παράσπιτα υπήρχαν ένα ή περισσότερα βα-
ρέλια για το κρασί, η κάσα του λαδιού, ξύλινη με επένδυση τσίγκου, το
αμπάρι: ξύλινη κατασκευή ποικίλης χωριτικότητας για καρπό δύο έως πέ-
ντε τόνους. Η μεταφορά του σταριού στον μύλο για άλεση γινόταν με τις σα-
κολέβες11, μάλλινα χονδρά σακιά με χρωματιστές ρίγες. Ακόμα θα μπορού-
σε να δει κανείς πιθάρια με πράσινες τσακιστές ελιές (αχλατσάδες) και μαύ-
ρες αλατισμένες, αμύγδαλα, τζίτζυφα, ξερά σύκα, πλεξούδα σκόρδα κρεμα-
σμένη, ξερά κρεμμύδια. Κάδη για παραγωγή βουτύρου με χτύπημα του γά-
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10) Θρόνια τα χαμηλά χωριάτικα σκαμνάκια όπως τα ονόμαζαν οι Αρβανίτες και συντηρούσαν μία

ακόμα πανάρχαια ελληνική λέξη όπως τονίζει η Μαρία Μιχαήλ-Δέδε (Από τη ζωή στα Μεσόγεια

Αττικής σελ.34).

11) Σακολέβα (σαγολαίφα, σαγολέβα). Τετράγωνο πανί, του οποίου η ραφή είναι τέτοια ώστε να γε-

μίζει (φουσκώνει) από τον άνεμο σχηματίζοντας ένα είδος σάκου (Μπαμπινιώτης σελ.1579). Έτσι

ονομάζεται και το ιστίο «λοίπαδος» που είναι παραλλαγή τραπεζοειδούς ιστίου. Μ’ αυτό εξοπλίζονται

μικρές βάρκες και τρεχαντήρια που λόγω του ιστίου ονομάζονται σακολέβες. Τα τσουβάλια για το

αλεύρι λέγονταν σακολέβες από το είδος του πανιού που ήσαν κατασκευασμένα.



λακτος. Απαραίτητα επίσης η παλάντζα και το καντάρι. Φυσικά δεν είχαν
όλα τα σπίτια παρόμοιο κελάρι. Μαζί με τους αγρότες συμβίωναν και διά-
φοροι επαγγελματίες και μεροκαματιάρηδες που το εισόδημά τους προερ-
χόταν αποκλειστικά από την εργασία αλλά και οι αγρότες, παρόλο που δεν
υπήρχαν τσιφλικάδες, δεν είχαν όλοι την ίδια περιουσιακή κατάσταση.
Το ζύμωμα, η μπουγάδα, το σιδέρωμα, η ύφανση, το πλέξιμο ήταν δουλειές
των γυναικών. Το αλεύρι ήταν από δικό τους στάρι που το πήγαιναν στο μύ-
λο για άλεσμα. Πλήρωναν τα αλεστικά ή άφηναν αλεύρι στον μυλωνά. Πα-
λαιότερα σε ώρα ανάγκης, για λίγο αλεύρι, χρησιμοποιούσαν τη μόκρα12.
Ήταν δυο μυλόπετρες στρογγυλές με διάμετρο η κάθε μια μισό περίπου μέτρο
με ομαλή τη μια τους επιφάνεια. Στερέωναν τη μια σε οριζόντια θέση, έριχναν
επάνω το στάρι, το σκέπαζαν με την άλλη πέτρα και τη γύριζαν με το χέρι για
να συνθλίβεται ο καρπός. Ούτε η άλεση ήταν ικανοποιητική, ούτε το άλεσμα
αρκετό. προσφερόταν όμως για αλεύρι κατάλληλο για τραχανά.
Για το ζύμωμα η νοικοκυρά έβαζε τη σκάφη πάνω στο σοφρά για να βολεύει
το ύψος, κοσκίνιζε το αλεύρι με τη σήτα, την ψιλή κλησάρα, έριχνε το ανα-
γκαίο νερό, αλάτι, άδειαζε και το προζύμι που είχαν κρατήσει από προηγού-
μενο ζύμωμα και ανακατεύοντάς τα άρχιζε να πλάθει συμπληρώνοντας κάθε
τόσο με το απαραίτητο νερό. Το πλάσιμο διαρκούσε αρκετή ώρα. Ύστερα
έκοβε από το ζυμάρι κομμάτι τόσο όσο χρειαζόταν για ένα καρβέλι το στρογ-
γύλευε πάνω στο σοφρά που είχε απλωμένο λίγο αλεύρι ή πάνω στη μάγκε13

(ατόφια ξύλινη πλάκα συνήθως με περίπου διαστάσεις 60x70 και πάχος 3-4 πό-
ντους, αποκομμένη από κορμό δένδρου και σφυρηλατημένη) και τοποθετούσε
στην πινακωτή στην οποία είχε απλωμένη τη μεσάλα, ύφασμα που χρησιμο-
ποιείτο για να μην κολλάει το ζυμάρι στο ξύλο. Όταν όλο το ζυμάρι είχε απο-
κοπεί και τοποθετηθεί στην πινακωτή, είχε κρατηθεί και το προζύμι για το
επόμενο ζύμωμα, τη σκέπαζε με χονδρά ρούχα και όταν θα έφτανε η στιγμή,
που θα είχε φουσκώσει το ζυμάρι, θα μεταφέρονταν στο φούρνο για ψήσιμο.
Με την ξύστρα καθάριζε τη σκάφη από τα προζύμια την έπλενε και τοποθε-
τούσε στη θέση τους στην αποθήκη τη σήτα, τη σκάφη, τη μάγκε αν την είχε
χρησιμοποιήσει, και την ξύστρα στο δωμάτιο μαζί με τα επιτραπέζια σκεύη.
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12) Μόκρα ονομάζουν τον χειρόμυλο οι Αρβανίτες, moker-mokra οι Αλβανοί. (μό-κ-ν) στη γκέκικη

(μό-κ-ρ) στην τόσκικη γράφει ο Χριστοφορίδης.

13) Μάγκε λέγεται η σκάφη που ζυμώνουν ψωμί. Οι Αρβανίτες έλεγαν σκάφη ή μάγκε την γνωστή

σκάφη, μάγκε όμως πάντοτε την ξύλινη πλάκα όπως περιγράφεται.



Κάποιες φορές κρατούσαν λίγο ζυμάρι για τηγανόπιττες ή κουκούλα στη χό-
βολη, ψήνανε όμως και πιτταστές. Άπλωναν με τον πλάστη το ζυμάρι μέχρι
που γινόταν πολύ λεπτό φύλλο και το έψηναν στο τζάκι, πάνω στη ντράσα14,
πλάκα σιδερένια πολύ λεπτή, που την τοποθετούσαν πάνω στην πυροστιά.

Για το πλύσιμο των ρούχων
υπήρχαν σπίτια που είχαν
στην αυλή κορύτα15, πέτρινη
σκάφη τοποθετημένη σε μια
άκρη της αυλής γιατί δεν ήταν
εύκολα μετακινήσιμη. Αν δεν
υπήρχε κορύτα χρησιμοποι-
ούσαν τη σκάφη του ζυμώμα-
τος προσθέτωντας στη μία
άκρη πλάκα ξύλινη με ρα-
βδώσεις και σχήμα τραπεζίου
με δύο παράλληλες και άνι-
σες πλευρές. Κοντά στην κο-

ρύτα ή στο μέρος που τοποθετείτο η σκάφη άναβαν φωτιά, μια μεγάλη τρί-
ποδη πυροστιά και πάνω το καζάνι με το νερό να βράζει. Κάθε τόσο με κου-
βά μετέφεραν το ζεστό νερό από το καζάνι στην κορύτα. Χρησιμοποιούσαν
σαπούνι πράσινο αλλά και άσπρο που τους έφτιαχνε ο σαπουνάς με μούργα
και λάδι δικό τους. Του έδιναν τη μούργα και το λάδι και τους έφερνε το σα-
πούνι. Για το πλύσιμο χρησιμοποιούσαν αλισίβα, νερό βρασμένο με στάχτη.
Ακόμη και οι άνθρωποι έπλεναν τα κεφάλια τους με αλισίβα. Στην μπουγά-
δα έντυναν κοφίνια με ντύμα, χονδρό βαμβακερό ύφασμα. Αφού είχαν πλύ-
νει μια φορά τα ρούχα τα τοποθετούσαν στα κοφίνια βάζοντας κάτω τα πιο
παλιά και πιο πάνω τα καλύτερα. Τελευταία άπλωναν τα σταχτόπανα που τα
κάλυπταν με κοσκινισμένη στάχτη απαλλαγμένη από κομμάτια κάρβουνα ή
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14) Ντρά-σ, ντράσα λέγοντας οι Αρβανίτες εννοούν την πλάκα (ξύλινη ή πέτρινη), Ντρασαρέ και

Ντρασαριά τοπωνύμιο στις βορειοανατολικές παρυφές της πόλης του Ασπροπύργου. Ντρού το ξύλο.

Οι Αλβανοί λένε dru-ri και το δένδρο. rrase με δύο ρ την πέτρινη πλάκα και pllake-α η πλάκα, το αβά-

κιο (πλάκα των μαθητών), το δίσκο γραμμοφώνου, το πλακάκι.

15 Κορύτα, αρβανίτικα κορύτ και κορύτε, κατά τον Χριστοφορίδη και στο Ελβασάν. Οι Αλβανοί την

σκάφη για πλύσιμο την λένε fovate-α. Ο κόρυτος είναι σκάφη εκ κορμού δένδρου κοιλασθέντος προς

ποτισμόν ζώων (Δημητράτος). Κορύτα: ξύλινη σκάφη<μεσν. κορύτα<σλαβ. koryto (Ανδριώτης).

Κορύτα.



ξύλα. Μετά έριχναν την αλισίβα κατά διαστήματα γνωρίζοντας τη στιγμή της
κάθε επανάληψης για να προλάβουν να μη «σκάσει» η στάχτη. Όταν έβγα-
ζαν τα ρούχα από τα κοφίνια ακολουθούσε πάλι πλύσιμο και ξέβγαλμα.
Κάθε Άνοιξη πλένανε τα χειμωνιάτικα κλινοσκεπάσματα. Όταν ακόμα το
χωριό ήταν μικρό, τότε που αντλούσαν νερό από τα πηγάδια, ο δήμος είχε
επιτρέψει το πλύσιμο στα περιφερειακά πηγάδια. Αργότερα όταν οι μετα-
φορές με τις σούστες αποτελούσαν κανόνα, το πλύσιμο γινόταν στο Κεφα-
λάρι, στη μία από τις λίμνες των Ρειτών, εκείνη που επιχωμάτωσαν τα Διυ-
λιστήρια. Τα νερά ανανεώνονταν. Στην άκρη υπήρχαν πέτρες γυαλιστερές,
σμιλευμένα βράχια. Τραβούσαν εκεί τα πλυμένα ρούχα και τα χτυπούσαν με
το κοπάνι να στραγγίξουν. Ύστερα τα άπλωναν σε κλαριά γύρω από τη λί-
μνη για κάμποση ώρα. Γυρίζοντας στο σπίτι τα άφηναν εκτεθημένα να στε-
γνώσουν καλά και μετά έπαιρναν τη θέση τους στο γιούκο μέχρι τον επόμε-
νο χειμώνα.
Για το σιδέρωμα χρησιμοποιούσαν το «βαποράκι», σίδερο που θερμαινόταν
εσωτερικά με ξυλοκάρβουνα. Τα άναβαν και τα άφηναν να πυρώσουν.
Έβγαζαν συνήθως το σίδερο στην αυλή ανοιχτό να αερίζεται. Όταν τα σπί-
τια εφοδιάστηκαν με ηλεκτρική εγκατάσταση άρχισαν να χρησιμοποιούν σί-
δερα ηλεκτρικά. Υπήρχε και σίδερο που ξεχάστηκε, το σκανταλέτο. Χρησι-
μοποιείτο για το σιδέρωμα της φουστανέλας.
Για τον φωτισμό τα βράδια είχαν τη λάμπα και το λυχνάρι. Η λάμπα ήταν
φορητή, με τη βάση της για να στερεώνεται αλλά και να πιάνεται για τη με-
ταφορά της. Με χώρο για το πετρέλαιο, γυάλινο για να ελέγχεται το περιε-
χόμενο. Τον μηχανισμό που ανεβοκατέβαζε το φιτίλι και το γυαλί που προ-
στάτευε τη φλόγα. Χωρίς αυτό η λάμπα ήταν άχρηστη. Το λυχνάρι με το λί-
γο φως, απαραίτητος προπομπός να φωτίζει για τη μετακίνηση στα δωμάτια,
στα παράσπιτα, στον στάβλο, όποτε χρειαζόταν. Ύστερα ήρθε ο ηλεκτρι-
σμός και φωτίστηκε ο τόπος όλος. Στη γωνιά του δωματίου ο σταμνοστάτης
με τη στάμνα ή τη βούτσα για το νερό. Σε μια άκρη του τοίχου κρεμασμένο
ένα ταγάρι με το ψωμί. Επειδή όταν ζύμωναν, έκαναν τρία, τέσσερα καρ-
βέλια έβαζαν το ένα καρβέλι στο ταγάρι και τα άλλα κάποιοι σε σακολέβα
απ’ όπου τα αφαιρούσαν ένα, ένα. Σε σπίτια, μετρημένα, ήρθε η εποχή που
υπήρχε για τη διατήρηση του ψωμιού και για φαγώσιμα είδη, φανάρι (οψο-
φυλάκιο).
Η προίκα σε ρουχισμό, ιδιαίτερα, σε κλινοσκεπάσματα, όπως είχε καθιε-
ρωθεί στο χωριό που δεν περιοριζόταν στα αναγκαία αλλά σε τόσα που να
επαρκούσαν σε όλη τη ζωή, αποτελούσε αντικείμενο ιδιαίτερης μέριμνας.
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Σε οικογένειες που υπήρχαν πολλά κορίτσια οι μανάδες έχαναν τον ύπνο
τους. Μάθαιναν τις κόρες να υφαίνουν, και ο χώρος για τα εργαλεία υφα-
ντικής ήταν απαραίτητος. Λανάρια, ναμαδούρα (ανεμίδα, ροδάνι), ανέμη,
κλουβί, αδράχτι, σφοντύλι, τυλιγάδι, σαΐτες, μασούρια είχαν τη δική τους
θέση στα παράσπιτα κι ο αργαλειός αν ήταν μεγάλο το δωμάτιο καθημερι-
νής χρήσης μπορούσε να είναι σε μια γωνιά αλλιώς ήταν σε ένα δωμάτιο
από τα παράσπιτα και σε σημείο που ο φωτισμός θα ήταν εξασφαλισμένος.
Όταν εργάζονταν στα χωράφια η εργασία διαρκούσε μέχρι αργά το από-
γευμα. Έπαιρναν μαζί τους το ψωμί στο ταγάρι, ελιές, τυρί στο γκαβανό16,
φαγητό στο καπακλί17. Συνήθως έπαιρναν «ξηρά τροφή». Το ασκί που δια-
τηρούσε δροσερό το νερό, την τσότρα με κρασί. Για το άλογο σανό, δοχείο
με νερό και κουβά για να το ποτίζουν.
Για τις γεωργικές εργασίες απαραίτητα εργαλεία ήσαν: Αλέτρι, παλάντζα,
τραβηχτά, αλυσίδες, σβάρνες για το όργωμα. Δραπάνια, κόσες για το θέρος.
Ντουγένι, δρεμόνι, πηρούνι ξύλινο για το αλώνισμα. Σκάλες και πόχες για
το μάζεμα της ελιάς και δίκοπη για το κλάδεμα. Μπότσα και στειφτηλιά για
τον τρύγο. Εργαλεία για πολλαπλές χρήσεις όπως: Σκεπάρνια, τσάπες, αξί-
νες, γκασμάδες, πηρούνια, φτυάρια, σβαρνάδες, πριόνια, κλαδευτήρια, κο-
φίνια, καφάσια, ζεμπίλια, τσουγκράνες, κόσκινο κοπριάς, ψεκαστήρα, κ.α.
Οι δουλειές στον στάβλο άρχιζαν από τα χαράματα. Άρμεγμα, σκούπισμα,
τάϊσμα. Το άρμεγμα γινόταν με τα χέρια. Το γάλα στον κουβά και άδειασμα
στη συνέχεια σε δοχεία για τη μεταφορά στον Συνεταιρισμό ή στον έμπορα.
Χρειαζόταν επιδεξιότητα στο άρμεγμα για να δεχθεί η αγελάδα να δώσει
όλο το γάλα. Αργότερα σε στάβλους με πολλές αγελάδες χρησιμοποιήθηκε
μηχανή αρμέγματος. Καθημερινά με τσουγκράνες και φτυάρια συγκέντρω-
ναν και κουβαλούσαν σε μια γωνιά της αυλής την κοπριά που κατά καιρούς
μετέφεραν στα περιβόλια. Βαμβακόπιττα, άχυρο, πίτουρα και χλόη από τα
περιβόλια ήταν η τροφή για τις αγελάδες που την παρείχαν σε τακτά χρονι-
κά διαστήματα της ημέρας. Στην αυλή υπήρχε βαρέλι ή καζάνι που έπλεναν
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16) Γκαβανός: ξύλινο σκεύος, εύκολα μεταφερόμενο μέσα στο ταγάρι. Εκεί έβαζαν το προσφάϊ. Πλα-

τύ με διάμετρο 16-18 πόντους, ύψος μόνο 4-5 πόντους. Έκλεινε ερμητικά με όμοια ξύλινο καπάκι. Λέ-

ξη που θυμίζει την τούρκικη kavanoz (γυάλινο κυλινδρικό δοχείο) Σπ. Αθανασιάδης τουρκοελληνικό

Λεξικό.

17) Καπακλί. Για μεταφορά φαγητού. Σκεύος σε σχήμα κυλίνδρου από αλουμίνιο ή εμαγιέ. Κλείνει με

καπάκι και έχει λαβή για να μεταφέρεται εύκολα.



το άχυρο. Με το πηρούνι το βύθιζαν στο νερό και μετά, βρεγμένο, το στοί-
βαζαν σε κοφίνια ή καφάσια για να μεταφερθεί στα παχνιά ανακατεμένο με
πίτουρα. Με ξυστρί και βούρτσα ξύστριζαν και καθάριζαν τις αγελάδες που
λερώνονταν όταν κάθονταν κάτω. Κάπου κρεμασμένο υπήρχε ένα τρίγωνο
σιδερένιο που το χρησιμοποιούσαν στις αγελάδες αμέσως μετά τη γέννα για
λίγες ημέρες.
Το άλογο κι ο γάϊδαρος σταβλίζονταν σε ξεχωριστό χώρο στην άκρη του στά-
βλου σε χώρο απομονωμένο με χαμηλό τοίχο. Στον ακραίο τοίχο κρεμούσαν
τα χάμουρα του αλόγου: κεφαλαργιά, λαιμαργιά, σαμαράκι, πισινέλα, το τσού-
λι και το χεροτσούβαλο (τάγιστρο) και στη γωνιά το σαμάρι του γαϊδάρου.
Για τη σούστα και το κάρρο στέγαστρο (χαγιάτι) δεν είχαν όλα τα σπίτια.

* * *

Τι όμως έχει παραμείνει για να θυμίζει την οι-
κοσκευή και τα εργαλεία που περιγράψαμε;
Αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχουν πλέον αγροτι-
κά σπίτια με την τριπλή σύσταση. Ούτε αγε-
λαδοτροφία, ούτε γεωργικές εργασίες. Ελάχι-
στα μόνο περιβόλια. Περιττοί οι αποθηκευτι-
κοί χώροι. Δεν υπάρχουν στάβλοι γιατί δεν
υπάρχουν αγελάδες, άλογα και γάϊδαροι. Δεν
αποθηκεύονται άχυρα, σανός, και δημητρια-
κοί καρποί γιατί δεν σπέρνουν και δε θερί-
ζουν. Η διαρρύθμιση των σπιτιών άλλαξε ρι-
ζικά. Το σπίτι χτίζεται με μελέτη αρχιτεκτονι-
κή και στατική. Πολύ σπάνια να χτιστεί σπίτι
με κεραμοσκεπή. Η στέγη επίπεδη από μπε-
τόν. Οι μαραγκοί εξοβελίστηκαν ακόμα και
από την κατασκευή των κουφωμάτων. Η επί-
πλωση σύγχρονη, νεωτεριστική με απόρριψη
της παράδοσης. Το τζάκι δεν είναι αναγκαίο ούτε για το μεγείρεμα, ούτε για
τη θέρμανση. Ηλεκτρική κουζίνα για το μαγείρεμα, μοντέρνα και ποικίλα
μαγειρικά σκεύη. Ηλεκτρικό ψυγείο για τη συντήρηση των τροφίμων κι όσοι
έχουν περισσότερες οικονομικές δυνατότητες έχουν και πλυντήρια ρούχων
και πιάτων. Δεν αλέθουν το στάρι στο μύλο, δεν ζυμώνουν, αγνοούν τη μπου-
γάδα και την αλισίβα, το βαποράκι για το σιδέρωμα, τη λάμπα και το λυ-
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Πιθάρι για αποθήκευση νερού,
χρησιμοποιείται πλέον για τη

διακόσμηση της αυλής.



χνάρι. Δεν υφαίνουν, δεν πλένουν, δεν κεντάνε. Δεν χρησιμοποιούν το πρά-
σινο σαπούνι. Οργιάζουν καθημερινά οι διαφημίσεις για τα απορρυπαντικά.
Η εκμηχάνιση, η εισαγωγή μηχανικού εξοπλισμού στη γεωργία με την εντυ-
πωσιακή πρόοδο που πραγματοποίησε αντικατέστησε σε ελάχιστο χρόνο τους
παραδοσιακούς τρόπους οργώματος, θέρους και αλωνίσματος. Η μηχανή κα-
θώς εισέβαλε στην παραγωγική διαδικασία του χωριού μετέφερε το πνεύμα
της αλλαγής. Ο κόσμος του χωριού δεν δέχτηκε μόνο εξωτερικές επιδράσεις.
Η παράδοση διαβρώθηκε και μέσα από τους ίδιους τους κατοίκους18.
Η νέα γενιά δεν γνώρισε τρύγο αφού τη θέση των αμπελιών κατέλαβαν τα
Διυλιστήρια, οι βιομηχανίες και οι οικισμοί της περιοχής. Τα ελαιόδεντρα
μειώθηκαν σημαντικά. Η εποχή που ξεκινούσαν οι σούστες από το χωριό νύ-
χτα να τους βρει το χάραμα στο χωράφι, που άναβαν πρόχειρα λίγη φωτιά
να ζεσταθούν λίγο πριν ανέβουν στις σκάλες ν’ αρχίσουν το μάζεμα πέρασε
χωρίς επιστροφή. Στα ελαιόδεντρα που έχουν απομείνει γίνεται το μάζεμα
του ελαιόκαρπου χωρίς τίποτα να θυμίζει τη δραστηριότητα του παρελθό-
ντος. Τα ελάχιστα περιβόλια περιορίζουν την παραγωγή τους μόνο για τις
λαϊκές αγορές. Και εκεί οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Υπάρχουν όμως δύο το-
μείς με πρωτοφανή ανάπτυξη. Ο πρωτογενής έδωσε τη θέση στο δευτερογε-
νή και τριτογενή στη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και στην παροχή υπηρεσιών.

Παραδοσιακή διατροφή
Αναγκαία προϋπόθεση για να συντηρηθεί και να επιβιώσει ο άνθρωπος είναι
η εξασφάλιση της διατροφής του. Η έρευνα για τις τροφές και τον τρόπο πα-
ρασκευής τους γίνεται σε αναφορά με το οικογενειακό και το κοινωνικό-οι-
κονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζει και κινείται ο άνθρωπος και με το οποίο
είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένος με ήθη και έθιμα19. Τη λαογραφία ενδια-
φέρουν οι παραδοσιακοί τρόποι εκλογής και ετοιμασίας των φαγητών, η λαϊ-
κή προσαρμογή στην τοπική παραγωγή, στο κλίμα και στις ανάγκες και οι
απλές επινοήσεις στη μαγειρική, τη ζαχαροπλαστική και στην ποτοποιΐα του
σπιτιού20. Από τα τροφικά είδη διακρίνονται εκείνα που ο άνθρωπος πήρε
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18) Μ. Γ. Μερακλή: Ο άνθρωπος της πόλεως, Λαογραφία ΚΘ’ 1974, σελ.73.

19) Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντώνη: Παραδοσιακή Διατροφή (πρωτογενή διατροφικά είδη) φρούτα-

καρποί-σιτάρι, Μαγικο-θρησκευτικές επισημάνσεις, σελ.341. Πρακτικά Ιστορίας Λαογραφίας Αττι-

κής. Ασπρόπυργος 1992.

20) Δημητρίου Σ. Λουκάτου: Εισαγωγή στην Ελληνική Λαογραφία, Δ’ έκδοση σελ.168.



αυτούσια από τη φύση στην πρωταρχική τους μορφή: καρποί, φρούτα, δημη-
τριακά, όσπρια, αλάτι, αβγό, γάλα, μέλι κ.α. Αυτά στις παραδοσιακές κοινω-
νίες είναι φορτισμένα με ποικίλες μαγικοθρησκευτικές ενέργειες και συμβο-
λισμούς σε όλες τις θρησκείες, τις μυθολογίες, τις παραδόσεις, τους μύθους,
τα όνειρα κλπ., με διάφορες κατά τόπους και λαούς παραλλαγές. Τα σχετικά
έθιμα, οι δοξασίες, τα διατροφικά είδη που χρησιμεύουν ως σύμβολα διαφό-
ρων εκδηλώσεων όπως στους κύριους σταθμούς της ανθρώπινης ζωής, γέν-
νηση, γάμο, θάνατο, στα περιοδικά έθιμα λατρείας και τις εορτές, στις γεωρ-
γοκτηνοτροφικές ενασχολήσεις, ενδιαφέρουν τη λαογραφία21.
Ακολουθώντας τη φυσική τους διαίρεση οι τροφές διακρίνονται σε φυτικές:
χόρτα, δημητριακά, όσπρια, πατάτες, καρποί, λαχανικά κ.α., ζωικές: κρέας,
ψάρι, κυνήγι, αβγά, γαλακτερά κλπ, και σύνθετες. Το ψωμί αποτέλεσε την
κύρια τροφή. Είδαμε ότι τα πρώτα χρόνια μετά την Παλιγγενεσία στα Κα-
λύβια της Χασιάς καλλιεργείτο η μισή γη γιατί η άλλη μισή ήταν ανεπίδεκτη
καλλιέργειας κι ότι καλλιεργούσαν από τα δημητριακά στάρι και κριθάρι.
Όταν χρησιμοποιήθηκε το γερμανικό άροτρο επεκτάθηκε η καλλιέργεια
χρόνο με το χρόνο σ’ ολόκληρο τον κάμπο. Υπήρχαν δύο νερόμυλοι. Ο ένας
στην εκροή της λίμνης Κουμουνδούρου και ο άλλος στο Κεφαλάρι. Τους ση-
μειώνει ο Κάουπερτ το 1878-79. Στις αρχές του 20ου αιώνα υπάρχει ατμόμυ-
λος στον Ασπρόπυργο. Οι μύλοι έβγαζαν αλεύρι ολικής αλέσεως, δηλαδή
δεν αφαιρούσαν τα πίτουρα από το αλεύρι.
Καλλιεργούσαν σκληρά στάρια ιδιαίτερα το γραμμένο, λόγω της μεγάλης
αντοχής σε μη ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες. Το αποκαλούσαν «γρεμε-
νέ». Άριστης ποικιλίας στάρι είναι το μαυραγάνι. Το στάχυ του καταλήγει σε
μαύρα άγανα. Όταν ανοίχτηκαν πηγάδια μακρυά, σε απόσταση από τη θά-
λασσα και μπορούσαν να ποτίσουν το σπαρμένο χωράφι προτιμούσαν το μαυ-
ραγάνι αλλά και τη «μεϊντάνα» μαλακό στάρι που εμφανίστηκε κυρίως στα
χρόνια του μεσοπολέμου φερμένο από την Ιταλία. Άλλο ένα είδος μαλακού
σταριού το «νούμερο» που προτιμάται ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της
στρεμματικής απόδοσης δεν χρησιμοποιήθηκε.
Για ένα ολόκληρο αιώνα υποχρεώνονταν οι νοικοκυρές και κοσκίνιζαν το
αλεύρι για να του αφαιρέσουν τα πίτουρα. Το ψωμί22 ήταν από σταρένιο αλεύ-
ρι, πολύ σπάνια κάποια φτωχή οικογένεια να το ανακάτευε με κριθαρένιο.
Το ζύμωμα αναφέρθηκε στην περιγραφή της οικοσκευής. Τα πρώτα χρόνια
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21) Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντώνη: οπ.π. σελ.348.



έψηναν τα ψωμιά σε σπιτικούς φούρνους. Πάρα πολλά σπίτια είχαν φούρ-
νους στις αυλές. Θεμελιώνονταν πάνω σε συμπαγή τετράγωνη βάση που το
ύψος της έφτανε στη μέση ανθρώπου με κανονικό ανάστημα. Η επιφάνειά
της επίπεδη, καλυμμένη με συμπαγή πυρότουβλα. Πάνω της ο θάλαμος με
την εσωτερική του επιφάνεια ημισφαιρική χτισμένη κι αυτή με συμπαγή τού-
βλα, έχοντας αφημένο μπροστά ημικυκλικό άνοιγμα, την πόρτα του φούρ-
νου, που την έκλειναν με μεταλλικό κάλυμμα.
Όταν επρόκειτο να ψήσουν ψωμί, έβαζαν ξύλα στο φούρνο, τα άναβαν και
περίμεναν να καούν όλα. Ύστερα άδειαζαν τα αποκαϊδια και με ένα πανί δε-
μένο σε μακρύ ξύλο αφαιρούσαν τη στάχτη. Την ίδια ώρα τα ψωμιά που εί-
χαν ζυμώσει ήσαν έτοιμα για φούρνισμα. Τα φούρνιζαν και ήξεραν σε πόσο
χρόνο έπρεπε να παρακολουθήσουν αν ψήθηκαν για να τα βγάλουν από το
φούρνο. Στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχαν στον Ασπρόπυργο δύο φούρνοι
για ψηστικά. Ακολούθησαν κι άλλοι αργότερα. Οι σπιτικοί φούρνοι άρχισαν
να μειώνονται μέχρι που ήρθε καιρός και έπαψαν να τους χρησιμοποιούν.
Εκτός από το ψήσιμο στο φούρνο υπήρχαν κι άλλοι, πρόχειροι, τρόποι να ψη-
θεί ψωμί. Η κουκούλα23, η γνωστή στην Ήπειρο σταχτοκουλούρα και στη Λέ-
σβο αχλιόπιτα (αχλιάς=τέφρα). Στο τζάκι που είχαν δημιουργήσει θρακιά την
άφηναν να μισοσβήσει. Ύστερα την παραμέριζαν, άπλωναν το ζυμάρι και το
σκέπαζαν με τη μισοσβησμένη και ανακατωμένη με στάχτη θρακιά. Υπολόγι-
ζαν πόσος περίπου χρόνος απαιτείτο και ξεσκέπαζαν την ψημένη κουκούλα
και την τίναζαν να φύγει από πάνω της η στάχτη που είχε επικαθήσει.
Το πλατέτσι24. Κάποιες φορές όταν τοποθετούσαν τα προζύμια στην πινακωτή
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22) στο Βυζάντιο ονόμαζαν καθαρό άρτο το ψωμί από σταρένιο αλεύρι χωρίς πίτουρο και χωρίς να εί-

χε αναμειχθεί με αλεύρι άλλων δημητριακών καρπών. Στην Ελλάδα από της Ρωμαϊκής εποχής δύο εί-

δη καθαρού άρτου υπήρχαν ο σιλιγνίτης ο πιο καθαρός και μετά ο σεμιδαλίτης. Σε μεσαιωνικό γλωσ-

σάριο αναφέρεται ότι «σιλίγνις παρά Ρωμαίοις ἡ Ἑλληνιστί σεμίδαλις ὀνομαζομένη». Υπήρχε και ψω-

μί για τη μεσαία τάξη το μεσοκάθαρο καθώς και το ρυπαρό. Κατασκευαζόταν από άλφιτο, αλεύρι από

χονδροκοπανισμένο κριθάρι ανάμιχτο και ακοσκίνιστο που προοριζόταν για χρήση των φτωχών. Κα-

τώτερο και από το ρυπαρό ήταν το πιτουράτο για τους ευρισκόμενους «εις εσχάτην ένδειαν».

Φαίδωνος Κουκουλέ «Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός», Τόμος Ε’ σελ.12-21.

23) Ψωμί που έψηναν «επί θερμανθέντος εδάφους διά της επιθέσεως επ’ αυτού θερμής ανθρακιάς»,

οι αρχαίοι το ονόμαζαν άρτον σποδίτην ή εγκρυφίαν, ο δε Θεόδωρος ο Πρόδρομος (ΙΒ’ αιώνας) το

ονομάζει σταχτοκυλισμένον. Φ. Κουκουλέ, οπ.π. σελ.26.

24) Πλατέτσι, δηλαδή το είχαν κάνει πιο πλατύ, ήταν πεπλατυσμένο.



κρατούσαν ένα κομμάτι. Το πατούσαν κι έπαιρνε το σχήμα και το πάχος της
λαγάνας. Με ένα πηρούνι σχημάτιζαν σχέδια και το πήγαιναν στο φούρνο
για ψήσιμο χωρίς να έχει φουσκώσει «λειπανάβατο25» γιατί δεν είχε ολο-
κληρωθεί η ζύμωση. Το έτρωγε κανείς αναγκαστικά. Κάθε μπουκιά και
σβώλος στο στομάχι έτσι που όταν κάποιος αισθανόταν βαρυστομαχιά ύστε-
ρα από κάτι που είχε φάει έμοιαζε σαν να είχε φάει πλατέτσι. Κι έλεγε: μου
πήγε πλατέτσι στο στομάχι.
Οι πιταστές26. Ψηνόντουσαν στη ντράσα, έλασμα σιδερένιο πιο παχύ από τη
λαμαρίνα. Άνοιγαν το προζύμι με τον πλάστη, φύλλο λεπτό, και το άπλωναν
πάνω στην ντράσα που ήταν τοποθετημένη σε σιδροστιά και θερμαινόταν
από την αναμμένη φωτιά. Κάθε τόσο αναποδογύριζαν την πιταστά για να
μην καεί, τρεις τέσσερεις φορές, όσπου να ψηνόταν.
Ακόμα οι τηγανόπιτες: Τηγανίζονταν με λάδι και τρώγονταν με μέλι ή πετι-
μέζι.
Απ’ όλα τα είδη διατροφής το ψωμί αντιμετωπιζόταν με ιδιαίτερο σεβασμό27.
Ψωμί χρησιμοποιεί η Εκκλησία στη Θεία Κοινωνία ως σώμα Χριστού. Ψω-
μί για ύψωμα και αντίδωρο. Στο ζύμωμα όταν τοποθετούσαν τα προζύμια
στην πινακωτή έκαναν το σημείο του σταυρού. Το ίδιο και ο πατέρας στο
τραπέζι με το μαχαίρι που θα έκοβε το ψωμί. Χριστόψωμο, το ευλογημένο
ψωμί του τραπεζιού, τα Χριστούγεννα με στολίδια από ζυμάρι. Σχημάτιζαν
σταυρό με τις μύτες του πηρουνιού και έβαζαν στις άκρες του και στο κέντρο
καρύδια. Ψωμί κι η βασιλόπιτα28 της Πρωτοχρονιάς που εξελίχτηκε σε γλύ-
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25) Λειπανάβατα επειδή δεν είχαν υποστεί τελεία ζύμωση, όπως και το πλατέτσι, ονομάζει ο Πρό-

δρομος και άζυμα ο Θεόδωρος ο Βαλσαμών (α-ζύμα, χωρίς ζύμη) τα προφούρνια. Αλλά και προ-

φούρνες στην Αμοργό και πρόπυρα ή πρόπιττα στην Κάρυστο. Φ. Kουκουλέ, οπ.π. σελ.27-28.

26) Πιταστέ, (πίτα-στε) αποδίδει την έννοια σαν πίτα. Η ντράσα (δες σημείωση 14) εδώ είναι πλάκα

σιδερένια. Ψήνονται οι πιταστές επειδή θερμαίνεται η πλάκα αλλά είναι ένα απλό σκεύος και δεν

σχετίζεται με τη μπογάνα (Πελοπόννησος), γάστρα, γάστρος (Ήπειρος, Θεσσαλία, Ευρυτανία) τσε-

ρέπα (Κεφαλληνία), πλακίν (Πόντος).

27) Τον σεβασμό στο ψωμί τονίζει και η Μαρία Μιχαήλ-Δέδε (οπ.π. σελ.66) και αναλύει τους λόγους.

28) «Η βασιλόπιτα είναι συνδυασμός του «εορταστικού άρτου» και του «μελιπήκτου» των αρχαίων

προσφορών, τόσο προς τους Θεούς όσο και προς τους νεκρούς ή τους κακούς δαίμονες, για την εξα-

σφάλιση της ευετηρίας, της υγείας, της μαντικής και της καλής τύχης». Δημ. Σ. Λουκάτος «Χριστου-

γεννιάτικα και των γιορτών» σελ.125. «Τα Ρωμαϊκά Σατουρνάλια ή τα Ελληνικά Κρόνια, είναι το πλα-

τύ έδαφος, που πάνω του αναπτύχθηκαν όλα τα έθιμα της Πρωτοχρονιάς» Λουκάτος οπ.π. σελ.126.



κισμα και με το φλουρί σε δοκιμαστήριο της τύχης. Παλιότερα συνήθιζαν
πριν διανείμει ο αρχηγός του σπιτιού του καθενός το κομμάτι να αφήσουν να
κυλήσει η βασιλόπιτα στο πάτωμα κι ανάλογα με την πλευρά που θα φαινό-
ταν όταν θα ηρεμούσε αποφαίνονταν, αν θα έχουν πλούσια σοδειά σε στάρι
ή σε κριθάρι.
Η ετοιμασία των ψωμιών την εβδομάδα προ του γάμου ως σημαντική εκδή-
λωση29, οι γαμήλιοι άρτοι, τα κουλούρια του γαμπρού και της νύφης. Τα πρό-
σφορα στην Εκκλησία για τη Θεία Κοινωνία, τα κουλούρια στα μνημόσυνα
καθώς και το στάρι στα νεκρολατρικά κόλλυβα30.
Η ανθρώπινη σχέση που δημιουργείται μεταξύ των ομοτράπεζων, η κοινωνία
τραπέζης, η επικοινωνία, η επαφή εκείνων που κάθονται και τρώνε στο ίδιο
τραπέζι είχε καταστεί σύμβολο στενότατης μεταξύ των φιλίας. Αποδόθηκε με
τη φράση «φάγαμε μαζί ψωμί κι αλάτι». Η ιδέα παλαιότατη. Στην αρχαία
Αθήνα κατά την εισαγωγή των παίδων στους φράτερες (φατρία=αδελφότητα,
φυλή) οργανώνονταν τακτά φυλετικά δείπνα με σκοπό τη θρησκευτική κύρω-
ση του συνδέσμου των ομοδείπνων31. Το γεγονός ότι η κοινωνία τραπέζης, το
«φάγαμε ψωμί κι αλάτι» αποτέλεσε σύμβολο στενότατου φιλικού δεσμού μαρ-
τυρεί και η φράση του Αρχίλοχου: Ὄρκον ἐνοσφίσθης μέγαν, ἅλας τε καί
τράπεζαν ―νοσφίζομαι=εγκαταλείπω, αφήνω―.
Για το κοινό ψωμί και ο όρκος, όπως μαρτυρεί ο ακόλουθος στίχος δημοτι-
κού τραγουδιού32: Μα το ψωμί που φάγαμε, μα την αδελφοσύνη. Ο όρκος
στο ψωμί συνηθιζόταν στην ύπαιθρο Αττική κι ήταν όρκος βαρύς.
Η λέξη ψωμί συναντάται σε διάφορες φράσεις που εκφράζουν τρόπο ζωής,
έσοδα από την εργασία, προσφορά εργασίας κ.α., καθώς και συνεκδοχικά
το φαγητό, την τροφή, τις απολαβές, το τραπέζι33.
Όλο το χρονικό διάστημα, από την Παλιγγενεσία μέχρι και πολύ μετά από
περασμένο ένα αιώνα, που ο πληθυσμός απασχολείτο κατά το μεγαλύτερο
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29) Μιχάλης Γ. Μερακλής «Ελληνική Λαογραφία, Ήθη και Έθιμα, σελ.48». Η ετοιμασία των ψωμιών

αποτελούσε ίσως την κύρια και σημαντικότερη εκδήλωση, τουλάχιστον πριν από τη στέψη.

30) Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, οπ.π. σελ.366-372.

31) Νικαλάου Γ. Πολίτου: Παροιμίαι, Εκδόσεις Ιστορική Έρευνα, Τόμος Α’ σελ.119 (άλας, 7).

32) Σ. Π. Κυριακίδου «Τά σύμβολα ἐν τῆ Ἑλληνική Λαογραφία». Λαογραφία, Τόμος ΙΒ’ σελ.150.

Νικολάου Γ. Πολίτη: Εκλογή από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού (Γράμματα 1991) σελ.59, ποίημα

42. Ο κλέφτης εξορκίζει τους συντρόφους του στο ψωμί που φάγανε και την αδελφοσύνη να μη μπουν

στη μάνα και την αδελφή ότι σκοτώθηκε αλλά ότι παντρεύτηκε στα ξένα.



ποσοστό στον πρωτογενή τομέα η ζωή ήταν λιτοδίαιτη. Φαγητό ετοίμαζαν
μόνο για το βράδυ. Για το μεσημέρι μόνο τις Κυριακές και σε μεγάλες
γιορτές. Στο χωράφι αλλά και στο σπίτι περνούσαν την ημέρα με προσφάι.
Συμπλήρωναν το ψωμί με ελιές ή τυρί, με κρεμμύδια, χαλβά, με παστές
σαρδέλες ή ρέγκες, αν ήταν καλοκαίρι και ντομάτες. Σε λίγες περιπτώ-
σεις και με αβγά. Κάποιοι προτιμούσαν να τ’ ανταλλάξουν. Μια ρέγκα
αντί γι’ αβγά34. Σαν απόμακρη φωνή έρχεται στη σκέψη μια φράση: «Να
ξεγελάσουμε το ψωμί» (τ’ κέσ-μ’ μπού-κ-ν) και εννοούσαν όταν έτρωγαν
να περιορίζουν τα συμπλωρώματα για να μπορούν να τρώνε περισσότερο
ψωμί μ’ αυτά.
Αλλά το ψωμί δεν αποτελούσε την κύρια τροφή μόνο στο προσφάι. Το πλι-
γούρι ήταν στάρι χοντραλεσμένο, σπυρωτό και το μαγείρευαν. Με το ίδιο
χοντραλεσμένο στάρι και γάλα έφτιαχναν τραχανά. Το άφηναν στον ήλιο
και στέγνωνε. Στάρι και γάλα έπηζαν, στερεοποιούντο σε μεγάλα κομμάτια
τα οποία έτριβαν και διαλύονταν. Για τηγανόπιτες και χορτόπιτες αν και
σπάνια έκαναν, χρειαζόταν αλεύρι καθώς και για τις χυλοπίτες που τις δια-
τηρούσαν, όπως και τον τραχανά, και για μελλοντική κατανάλωση.
Σπιτικά μακαρόνια, που είχαν καθιερωθεί στις απόκριες και ιδιαίτερα στην
εβδομάδα της Τυροφάγου, έκαναν, τις γνωστές «τζό-λ-λιες35». Ζύμωναν το
αλεύρι κι ύστερα κόβοντας κομμάτια ζύμης τα έπλαθαν και τους έδιναν τη
μορφή ράβδου. Μετά τα έκοβαν μικρά κομμάτια σε μέγεθος περίπου κερα-
σιού και με τα δάκτυλα τους έδιναν το σχήμα και τη λεπτότητα που απαιτεί-
το. Ρίχνοντάς τα στην κατσαρόλα με βραστό νερό, παρακολουθούσαν πότε
άρχιζαν να κατεβαίνουν στον πάτο γιατί σε λίγο με το ανέβασμά τους θα εί-
χε πραγματοποιηθεί το βράσιμο. Μετά τα πασπάλιζαν με τριμμένο τυρί,
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33) Βγάζω το ψωμί (τα αναγκαία προς το ζην), έχει ψωμί η δουλειά (κέρδη), έχω πολλά ψω-

μιά/καρβέλια ακόμη (έχω πολλά χρόνια μπροστά μου), για ένα κομμάτι ψωμί (έναντι ευτελούς αμοι-

βής), τρώω ψωμί από κάποιον (μου παρέχει εργασία). Το ψωμί του λαού - Τους κλέβουν το ψωμί τους

οι ξένοι εργάτες - Πάμε να φάμε ψωμί (κι εννοούν το τραπέζι). Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό σελ.2022.

34) Μου έχουν διηγηθεί πώς κάποτε στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, ο Σπ. Τσουρέλης, γραφι-

κός και πολύ συναισθηματικός τύπος, απέτρεπε τις γυναίκες και τις υποχρέωνε να κρατήσουν τα αυ-

γά ως προτιμότερα από τις ρέγκες.

35) Στον Ασπρόπυργο λέγονται τζόλ-λ-λιες (οι παύλες για τη διευκόλυνση της προσφοράς). Στις

Αχαρνές και τα Μεσόγεια ντόντιλιες. Επειδή τζολ σημαίνει σβώλος νομίζω ότι τζόλ-λ-λιες είναι σω-

στότερο.



προτιμούσαν μυζήθρα και τα περίχυναν με καυτό λάδι ή βούτυρο.
Αλεύρι χρειαζόταν και στα σπιτικά γλυκύσματα. Μελομακάρονα τα Χριστού-
γεννα και την Πρωτοχρονιά και δίπλες κυρίως των Φώτων. Γαλακτομπούρε-
κο τις Απόκριες, το πουπέκι, με φύλλα από ζυμάρι αφού δεν ήταν διαθέσιμα
τα φύλλα κρούστας. Μουστοκούλουρα και μουσταλευριά μετά τον τρύγο και
λουκουμάδες σε ονομαστικές εορτές, γεννήσεις, αρραβώνες, γάμους.
Για τους λουκουμάδες διάλεγαν αλεύρι καλής ποιότητας. Το ζύμωναν και το
σκέπαζαν περιμένοντας να ολοκληρωθεί η ζύμωση και να φουσκώσει. Στο
τηγάνι έκαιε το λάδι. Καθισμένη σε σκαμνί η νοικοκυρά κοντά στο τζάκι, με
τη λεκάνη με τη ζύμη πλάι της άρχιζε με το ένα χέρι να χουφτώνει και να συ-
μπιέζει το ζυμάρι έτσι που ανάμεσα στον κύκλο που σχημάτιζαν ο αντίχει-
ρας, η παλάμη και ο δείκτης ξεπεταγόταν ένας βώλος τον οποίο αφαιρούσε
με το κουτάλι που κρατούσε στο άλλο χέρι και το άδειαζε στο τηγάνι. Καθώς
ψηνόταν στο καυτό λάδι διατηρούσε τη στρογγυλάδα. Όταν ήταν σχεδόν γε-
μάτο το τηγάνι με την τρυπητή κουτάλα τις ανακάτευε κι όταν έβλεπε πως εί-
χαν ροδίσει τις έβγαζε έτοιμες πλέον και συνέχιζε πάλι να γεμίζει το τηγά-
νι. Χρειαζόταν κάποια επιδεξιότητα. Ας πούμε να έχει «ελαφρύ χέρι» στο
ζύμωμα η νοικοκυρά, να διατηρείται η στρογγυλάδα γιατί κάποιες φορές κα-
τέληγαν σε σχήμα ακαλαίσθητο και δεν προσφέρονταν για σερβίρισμα. Τις
σερβίριζαν με μέλι και καννέλα.
Για βραδινό φαγητό μαγείρευαν: όσπρια, ζυμαρικά, πατάτες, ρύζι, ζαρζα-
βατικά, χόρτα. Κρέας μια φορά την εβδομάδα. Υπήρξαν και εποχές που
πολλές οικογένειες μαγείρευαν κρέας σε αραιότερα χρονικά διαστήματα.
Από τα όσπρια προτιμούσαν τα κοινά φασόλια. Πολυτέλεια αποτελούσαν οι
γίγαντες ενώ τα μαυρομάτικα κόστιζαν μεν φθηνότερα είχαν όμως γεύση
στυφή και δεν τα προτιμούσαν ιδιαίτερα. Από τα φασόλια λιγότερο, τα ρε-
βύθια και οι φακές. Από τα ζυμαρικά τα μακαρόνια, περισσότερο όταν τα
μαγείρευαν με κρέας. Πατάτες πιο συχνά.
Όταν εντατικοποιήθηκε η καλλιέργεια των κηπευτικών τα ζαρζαβατικά
αφθονούσαν. Κολοκύθια, μπάμιες, μελιτζάνες, ραδίκια, χλωρά φασόλια που
καλλιεργούσαν στις αμπολές, λάχανα, κουνουπίδια, μπρόκολα ανάλογα με
την εποχή. Ντομάτες, αγγούρια, μαρούλια για σαλάτες, ραπάνια, πιπεριές,
ρέβες, ορεκτικά και στο μαγείρεμα μαϊντανός και άνηθο, σέλινο, δυόσμος
και βασιλικός. Από τα κρέατα προτιμούσαν αρνί και προβατίνα, κατσίκι και
γίδα. Πολύ αργά άρχισαν να τρώνε βοδινό και σπάνια γουρούνι. Πουλερικά
δεν αγόραζαν. Έτρωγαν από εκείνα που έτρεφαν στις αυλές τους. Χόρτα
μάζευαν στον κάμπο διάφορα ανάλογα με την εποχή. Για αφεψήματα: χα-
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μομήλι, φασκόμηλο, τσάι του βουνού. Μάζευαν σαλιγγάρια, έβγαζαν βολ-
βούς με το σκεπάρνι άλλοι έψαχναν για μανιτάρια. Πολλοί τα απέφευγαν
αφού πολλά απ’ αυτά ήσαν δηλητηριώδη. Τα προτιμούσαν όμως οι κρασό-
φιλοι που ήξεραν να τα ξεχωρίζουν.
Οι καρποί πορτοκάλι, κυδώνι, σύκο, μήλο, ρόδι ήσαν φορτισμένοι με μαγι-
κο-θρησκευτικές ενέργειες και συμβολισμούς36, όπως θα διαπιστώσουμε πε-
ριγράφοντας τα σχετικά έθιμα. Περιβόλια με πορτοκαλιές δεν υπήρχαν
εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις κάποια συγκεκριμένη εποχή. Ακόμα περισσό-
τερο δεν υπήρχαν κυδωνιές. Πορτοκαλιές, νερατζιές, λεμονιές, μηλιές υπήρ-
χαν ακόμα και σε αυλές σπιτιών πλην όμως ολιγάριθμες. Αντίθετα με τις συ-
κιές και τις ροδιές που τις φύτευαν στα όρια των χωραφιών και ιδιαίτερα των
περιβολιών. Τζιτζυφιές υπήρχαν σε παραθαλάσσια κτήματα αλλά εξαφανί-
στηκαν με τον καιρό με την αλλαγή χρήσης της γης. Αμυγδαλιές υπήρχαν
πολλές, αχλαδιές επίσης και ιδιαίτερα σε περιοχή όπου υπήρχαν οι άγριες,
οι γκοριτσές και απ’ αυτές πήρε το όνομά της Γκοριτσά το γνωστό τοπωνύ-
μιο με τις πολλές γκορίτσες. Όσο για τα ελαιόδεντρα σε όλο το νότιο τμήμα
του κάμπου υπήρχαν και απλώνονταν δυτικά και βορειοδυτικά μέχρι τις
υπώρειες των βουνών. Σε κάποια περιβόλια φύτεψαν σχετικά πρόσφατα, δο-
κιμαστικά ίσως, βερυκοκιές και ροδακινιές, όμως συστηματική προσπάθεια
ανάπτυξης δενδροκαλλιέργειας έγινες το τελευταίο τρίτο του 20ου αιώνα με
φυστικιές για βελτίωση του εισοδήματος. Ωστόσο και αυτή η καλλιέργεια
εγκαταλείπεται. Αιτία η αλλαγή χρήσης γης.
Άφησα τελευταία τη μουργιά. Η θέση της, σ’ όλα τα περιβόλια, ήταν πλάι
στο πηγάδι, στη στέρνα, στο χαμόσπιτο του περιβολιού κι ήταν καταφύγιο τις
ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Οι φίλοι, οι συνομήλικοι, οι κάτοικοι της γε-
νιάς μου θα τις νοσταλγούν. Όχι μόνο γιατί σκαρφαλώναμε και τρώγαμε
ασταμάτητα, αχόρταγα μούρα. Όποιος δεν δοκίμασε δεν μπορεί να κατα-
λάβει. Αλλά γιατί ευλύγιστοι, ευέλικτοι σκαρφαλώναμε μέχρι τα πιο λεπτά
κλαριά αδιαφορώντας για το επικίνδυνο χαμήλωμά τους από το βάρος κα-
θώς κρεμόμασταν σ’ αυτά. Αναπόληση νοσταλγική! Νιάτα φευγάτα!
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36) Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, οπ.π. σελ.339-391.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Α) ΑΠΟ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ ΣΤΟΝ 20ο

1. Απογραφή του 1900. Η απασχόληση των κατοίκων
Ο Ασπρόπυργος του 1900, σύμφωνα με την τότε απογραφή, είχε 509 άνδρες.
Απ’ αυτούς 130 είχαν δηλώσει γεωργοί, 78 κηπουροί, 48 κτηματίες, 72 ποι-
μένες και 87 εργάτες. Οι τελευταίοι, σχεδόν όλοι, δούλευαν μεροκαματιά-
ρηδες στα χωράφια και τα περιβόλια όσων είχαν ανάγκη από πρόσθετα ερ-
γατικά χέρια επειδή, η ακτημοσύνη τους ή τα λίγα ιδιόκτητα χωράφια, τους
υποχρέωναν να ξενοδουλεύουν για να εξασφαλίζουν τον βιοπορισμό τους.
Μαζί, 415 όλοι τους, αποτελούσαν το 81,5%. Οι άλλοι 94 που απέμεναν, το
18,5%, ασκούσαν 38 διαφορετικά επαγγέλματα. Η εικόνα που έχουμε από
την απογραφή δεν δείχνει όλη την πραγματικότητα ωστόσο εκφράζει τις ερ-
γασίες στις οποίες ρίχνανε το βάρος κατά προτεραιότητα. Η διάκριση σε
κτηματίες, γεωργούς, κηπουρούς δεν ήταν απόλυτα ακριβής.
Δεν διέφεραν οι κτηματίες από τους γεωργούς ουσιαστικά ή από τους κη-
πουρούς και αυτό γινόταν φανερό με την πάροδο του χρόνου. Πάντως ο κτη-
ματίας έπρεπε να κατείχε κάπως μεγαλύτερη ακίνητη περιουσία. Η εικόνα
ήταν παραπλανητική για τις γυναίκες. Δήλωναν «οικιακά» ωσάν να μην έκα-
ναν καμία άλλη εργασία έξω από το σπίτι. Δούλευαν στα περιβόλια και στις
εποχικές αγροτικές εργασίες χωρίς διάκριση και οι γυναίκες μέλη της κάθε
οικογένειας και οι γυναίκες των οικογενειών των εργατών για το μεροκά-
ματο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής οι κηπουροί αντιστοιχούσαν στο
15,3% επί του συνόλου των 509 ανδρών, στο 31,2% του συνόλου των 250 γε-
ωργών κτηματιών, ποιμένων, και το 43,8 των 178 γεωργών και κτηματιών.
Μια εξέλιξη που χρειάστηκε για να πραγματοποιηθεί 2/3 του αιώνα όσα
ήσαν τα χρόνια από την απελευθέρωση μέχρι το 1900.
Οι αιώνιες αντιθέσεις μεταξύ των γεωργών και των ποιμένων δεν αποτέλε-
σαν εξαίρεση. Οι ποιμένες διεκδικούσαν περισσότερες εκτάσεις για βοσκή
και οι γεωργοί απαιτούσαν περισσότερη προστασία της γεωργικής παραγω-
γής. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας η ζωή στα βουνά ήταν πιο ελεύθερη και
ο ποιμενικός βίος ανθούσε. Η ζωή στον κάμπο του Θριασίου ήταν εκτεθει-
μένη σε πολλαπλούς κινδύνους. Όσοι καλλιεργητές αποτολμούσαν, ζούσαν
μόνιμα ή εποχικά ανάλογα με τη διάρκεια της απασχόλησης κατά πατριές
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και διάσπαρτα στον κάμπο. Μετά την απελευθέρωση άρχισε η κάθοδος από
το βουνό στον κάμπο με μόνιμη πλέον εγκατάσταση. Η Χασιά, το κεφαλο-
χώρι κατά την Τουρκοκρατία, έχανε μέρα με τη μέρα το ηγετικό της ρόλο.
Η σκυτάλη πέρασε στα Καλύβια στο δικό της χωριό στον κάμπο. Έτσι πή-
ρε και η γεωργία τα πρωτεία από την ποιμενική. Η ανάγκη για μονιμότερη
απασχόληση συνετέλεσε να στραφούν με περισσότερη έμφαση στην κηπου-
ρική και δεν άργησαν να αντιληφθούν ότι ήταν επιβεβλημένη η συνύπαρξη
και η αλληλοσυμπλήρωση της κηπουρικής και της γεωργίας με την κτηνο-
τροφία και ειδικότερα με την αγελαδοτροφία.
Σύμφωνα με την πάρα πάνω απογραφή οι τέσσερεις στους πέντε ασχολού-
νταν με την αγροκαλλιέργεια και την κτηνοτροφία και ο πέμπτος ασκούσε
κάποιο άλλο επάγγελμα. Αν αναφερθούμε σ’ αυτά τα επαγγέλματα μπορού-
με να κατανοήσουμε τον τρόπο που ζούσαν, μάλιστα αν συσχετίσουμε το εί-
δος της απασχόλησης με την κατασκευή σπιτιών, την οικοσκευή, την ενδυ-
μασία, τη διατροφή, το εμπόριο, τα αναγκαία εργαλεία για τις αγροτικές ερ-
γασίες, τις μετακινήσεις και τις παροχές διαφόρων υπηρεσιών θα έχουμε
μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.

2. Η μορφή του κάμπου και η εξέλιξή του
Στη δημοτική περιφέρεια Ασπρόπυργου ανήκουν σχεδόν τα 3/5 της όλης
έκτασης του Θριασίου. Μέχρι το 1960, που η χρήση της γης ήταν αποκλει-
στικά γεωργική οι Ασπροπυργιώτες, στην πλειοψηφία γεωργοί, είχαν επε-
κτείνει τις αγροτικές ιδιοκτησίες και στις γειτονικές δημοτικές περιφέρειες.
Στον Ασπρόπυργο δεν υπήρξαν μεγάλες ιδιοκτησίες, γεγονός που συνέτεινε
στις ομαλές κοινωνικές σχέσεις των κατοίκων. Η Ελληνική Παλιγγενεσία
βρήκε το Θριάσιο με μοναδική μεγάλη ιδιοκτησία ένα πρώην μούλκι Τούρ-
κου πασά στο νότιο τμήμα του κάμπου (γειτνίαζε με τη θάλασσα και το Ποι-
κίλο όρος) το γνωστό Στεφάνι, και ορισμένες εκτάσεις στα βορεινά του κά-
μπου τα «μοναστηριακά» που ανήκαν στη Μονή Κλειστών. Όμως αρχικά το
Στεφάνι και αργότερα τα «μοναστηριακά» μοιράστηκαν με παραχωρητήρια
και με κλήρους στους Ασπροπυργιώτες! Έκτοτε και μέχρι πρόσφατα στη δε-
καετία του εξήντα οι ιδιοκτησίες της πλειοψηφίας των αγροτών κυμαίνονταν
από 30 μέχρι 150 στρέμματα ενώ ελάχιστοι είχαν συνολική ατομική ιδιοκτη-
σία μεταξύ 300 και 500 στρεμμάτων.
Στις αγροτικές εργασίες απασχολείτο όλη η οικογένεια και σε περιόδους
αιχμής ή όταν η οικογενειακή προσφορά εργασίας δεν επαρκούσε καλού-
σαν αγροτοεργάτες άνδρες και γυναίκες από τις φτωχότερες οικογένειες,
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ημερομίσθιους, με τους οποίους η οικογένεια εργαζόταν πλάι, πλάι και
έτρωγαν όλοι μαζί σε κοινό τραπέζι χωρίς να αφήνονται περιθώρια να δη-
μιουργηθούν κοινωνικές διακρίσεις.
Στις αρχές του εικοστού αιώνα τα περιβόλια ήσαν παραθαλάσσια. Άρχιζαν
από τη θάλασσα και προχωρούσαν μερικές εκατοντάδες μέτρα μέσα στον
κάμπο, επειδή τα μαγγάνια περιστρέφονταν με άλογα και τα πηγάδια δεν
ήταν δυνατό να έχουν μεγάλο βάθος. Στην περιοχή αυτή το βάθος εποίκιλλε
από 3 μέχρι 12 μέτρα.
Από την απελευθέρωση του γένους μέχρι τις αρχές του αιώνα, όλα αυτά τα
χρόνια, πάσχιζαν γενιές για να αλλάξουν την άγρια χλωρίδα του Θριάσιου.
Να ημερώσουν ένα τόπο που δέσποζαν οι βελανιδιές και οι θάμνοι. Τις πρώ-
τες δεκαετίες όργωναν με αλέτρι που διέφερε από το πρωτόγονο ησιόδειο
στο υνί που ήταν σιδερένιο. Άροση ρηχή, επιφανειακή με περιορισμένη από-
δοση στο πετρώδες έδαφος. Το 1860 χρησιμοποιήθηκε το γερμανικό, όπως
το έλεγαν, αλέτρι. Όργωνε βαθειά και ξέθαβε τις πέτρες. Τις μάζευαν και
τις μετέφεραν για οικοδομική χρήση. Έτσι με τα χρόνια μετάτρεψαν την
άγονη γη σε γόνιμη.
Όμως και στις αρχές του 20ου αιώνα πολλές περιοχές εξακολουθούσαν να
παραμένουν βελανιδότοποι. Είχαν οι κάτοικοι κι από τα βελανίδια κάποιο
εισόδημα αλλά η ζωή ήταν πολύ δύσκολη. Μεγάλη φτώχεια. Το μετανα-
στευτικό ρεύμα προς την Αμερική παρέσυρε πολλούς Ασπροπυργιώτες. Πο-
λύ λίγοι έμειναν εκεί, οι περισσότεροι γύρισαν να πολεμήσουν στους Βαλ-
κανικούς πολέμους. Ακολούθησαν άλλα δέκα χρόνια πολέμων. Οι άνδρες
που έμειναν πίσω μαζί με τις γυναίκες δούλευαν σκληρά στα περιβόλια που
αυξάνονταν προχωρώντας βορεινά προς το χωριό. Αλλά η μεγάλη ανάπτυξη
έγινε τα χρόνια του μεσοπολέμου. Δεν χρησιμοποιούνται πλέον τα άλογα
για την άντληση του νερού. Αντικαταστάθηκαν από πετρελαιομηχανές κι αυ-
τές με τη σειρά τους από ηλεκτρικούς κινητήρες, τα μοτέρ. Καινούργια πη-
γάδια ανοίχθηκαν 25, 30 ,35, 40 μέτρα βάθος. Στα καινούργια μαγγάνια δια-
φοροποιήθηκε το σύστημα μετάδοση κίνησης. Νέες ράτσες αλόγων. Δυνατά,
γρήγορα άλογα, σέρβικα, ουγγαρέζικα αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη
της παραγωγής και της οικονομίας κάθε οικογένειας όμως τα περισσότερα
τελείωσαν τον προορισμό τους στα αλβανικά βουνά το 1940.
Μετά τον πόλεμο και μέχρι τη δεκαετία του εξήντα τα περιβόλια επεκτάθη-
καν βορειότερα με πηγάδια των 50, 60, 70 μέτρων βάθους. Μένω με την
εντύπωση ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει άλλος τόπος με μεγαλύτερη πυκνό-
τητα πηγαδιών.
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Η υπερβολική άντληση επέδρασε στην ποιότητα του νερού της υπόγειας
υδροφόρου λεκάνης. Οι νότιες περιοχές έχουν υφάλμυρα νερά. Η παρουσία
μερικών υπερβολικά υδροβόρων βιομηχανιών που στραγγίζουν καθημερινά
τα αποθέματα του νερού επέδρασε και στην ποιότητα των νερών των βορεί-
ων περιοχών.
Μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα οι περιοχές που κυρίως προμήθευαν κηπευτι-
κά την Αθήνα και τον Πειραιά ήσαν οι δυτικές της Αθήνας κατά μήκος του
Κηφισού και το Θριάσιο. Βόρεια και ανατολικά της Αθήνας η παραγωγή
ήταν περιορισμένη. Όταν το αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά
προϊόντων από τη δεκαετία του τριάντα, νέες περιοχές, κυρίως η Αργολίδα,
άρχισαν να ανταγωνίζονται τις πρώτες. Η ραγδαία συγκέντρωση του πληθυ-
σμού στη δεκαετία του πενήντα στο λεκανοπέδιο της Αθήνας επηρέασε τον
όγκο παραγωγής. Ήταν η βασική αιτία της επέκτασης των περιβολιών βο-
ρειότερα. Αλλά δεν διαφοροποιήθηκε μόνο ο όγκος αλλά και η διαδικασία
της παραγωγής από την κάθετη τεχνολογική ανάπτυξη. Η συστηματική επέ-
κταση των θερμοκηπίων με αποτέλεσμα την δημιουργία κλιματολογικών
συνθηκών διαφορετικών σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον μεγιστοποίησε
τον χρόνο παραγωγής πολλών προϊόντων. Η ανάπτυξη της βιομηχανίας ψύ-
χους επέτρεψε τον εφοδιασμό της αγοράς με νωπά προϊόντα που σε προη-
γούμενα χρόνια δεν μπορούσαν να διατεθούν στην κατανάλωση γιατί δεν
ήταν δυνατό να συντηρηθούν.
Αλλά και η συνεχής βελτίωση των μεταφορικών μέσων, των οδικών αρτη-
ριών και η δυνατότητα να φθάσουν σε μερικές ώρες ή σε μια νύχτα τα προϊ-
όντα από τον τόπο παραγωγής στην κατανάλωση ευνόησε απόμακρα διαμε-
ρίσματα της χώρας και νησιά να μειώσουν τη σημασία και να υποβαθμίσουν
τη θέση που κατείχε το Θριάσιο στην παραγωγή κηπευτικών προϊόντων.
Όμως η νέα αυτή εξέλιξη για την κηπευτική και τη γεωργία του Ασπροπύρ-
γου δεν οφείλεται μόνο στον ανταγωνισμό των άλλων περιοχών. Η μέσα σε
λίγα χρόνια υδροκεφαλική πληθυσμιακή συσσώρευση στην πρωτεύουσα με
αποτέλεσμα την άναρχη ανάπτυξη της Αττικής γενικότερα, οδήγησε στην
αλλαγή χρήσης της γης. Βιομηχανίες, βιοτεχνίες και κάθε τι ρυπαρό οδηγή-
θηκε στο Θριάσιο και η γη έγινε εμπορεύσιμο αγαθό. Οι δομές του υλικού
βίου μεταμορφώθηκαν. Παρατηρούνται βαθειές αλλαγές στην οικονομία, τις
κοινωνικές σχέσεις, στον παραδοσιακό τρόπο διαβίωσης και στην πληθυ-
σμιακή σύνθεση. Ο υλικός βίος εμφανίζει στα μέσα του 20ου αιώνα:
1. Αυξημένο ποσοστό οικονομικής αυτάρκειας. Η παράλληλη ενασχόληση
της πλειοψηφίας των κατοίκων με την κηπουρική και τη γεωργία και η ύπαρ-
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ξη οικόσιτης κτηνοτροφίας, που εντάθηκε στα μέσα του 20ου αιώνα με τη στα-
βλισμένη αγελαδοτροφία, εξασφάλιζε επάρκεια στα περισσότερα είδη δια-
τροφής καθώς και σε ζωοτροφές. Αλλά και τα κλινοσκεπάσματα και κάποια
υφάσματα για ένδυση που ύφαιναν, κεντούσαν και έρραβαν οι γυναίκες συ-
ντελούσαν στην επαύξηση της επάρκειας. Αν συνυπολογισθεί και ο λιτός
τρόπος διαβίωσης οι δαπάνες για καταναλωτικά αγαθά ήταν περιορισμένες.
2. Τον θεσμό της οικογένειας πολύ ισχυρό. Κάθε αγροτική εκμετάλλευση
αποτελούσε μία οικογενειακή οικονομική μονάδα. Όλοι για τον ένα και ο
ένας για όλους. Το κάθε μέλος πρόσφερε ότι μπορούσε και για τις ανάγκες
τους, η προσφορά όλων των υπολοίπων συλλογική.
3. Πολύ υψηλό ποσοστό αγροτών σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού.
Η απασχόληση δεν ήταν εποχική. Ήταν συνεχής και εντατική, από το πε-
ριβόλι, στο χωράφι κι από το χωράφι στο στάβλο, τις περισσότερες ημέρες
του χρόνου από νύχτα σε νύχτα.
Από τα πάρα πάνω χαρακτηριστικά άλλα εξαλείφθηκαν και άλλα διαφορο-
ποιήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, που αποτελούν τη δεύτερη περίοδο της
κηπουρικής. Διαφέρει από τη πρώτη γιατί μειώθηκε αισθητά η παραγωγή
και τα προϊόντα διαθέτουν στις λαϊκές αγορές οι ίδιοι οι παραγωγοί.
Η ζωή έγινε αστική. Δημητριακά δεν καλλιεργούνται. Δεν υπάρχουν άλογα και
τα άλλα ζώα που χρησιμοποιόντουσαν για άροση και για μεταφορές. Οι όποι-
ες μεταφορές γίνονται με μικρά ιδιόκτητα φορτηγά αυτοκίνητα. Τα κάρρα,
οι σούστες και οι άμαξες λησμονήθηκαν. Η μηχανοκίνητη άροση, που εντά-
θηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, μειώθηκε κατακόρυφα. Οι αγροτικές
εκμεταλλεύσεις, που είχαν ως βάση την οικογένεια και εξασφάλιζαν αυξη-
μένο ποσοστό αυτάρκειας σε τρόφιμα και άλλα είδη, φθίνουν οριστικά και
το ποσοστό του πληθυσμού που ασχολείται γενικά με τη γεωργία είναι πολύ
περιορισμένο. Η κηπουρική που ανθούσε περιορίστηκε στο ελάχιστο. Μερι-
κοί στράφηκαν στην δενδροκαλλιέργεια, φιστικιές κυρίως, αλλά όπως φαί-
νεται προσωρινά. Πολλοί ξεριζώνουν τα δένδρα για να χρησιμοποιήσουν σε
άλλες δραστηριότητες τη γη. Όσοι παρέμειναν κηπουροί, καλλιεργούν τα
αναγκαία είδη που μπορούν να διαθέσουν οι ίδιοι στις λαϊκές αγορές της
Αθήνας και του Πειραιά.
Οι αλλαγές, που δεν είναι μόνο ποσοτικές αλλά και ποιοτικές, παρατηρούνται
και στις παραδοσιακές μεθόδους και τεχνικές καθώς και στα παραδοσιακά
εργαλεία πολλά από τα οποία είναι άγνωστα στη νέα γενιά. Γι αυτό η κάποια
αναφορά παρουσιάζει ιδιαίτερο λαογραφικό ενδιαφέρον.
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3. Τα κωδωνοειδή ή αχλαδόσχημα πηγάδια
Στον κάμπο του Θριασίου διατηρούνται ακόμα πολλές υπόγειες δεξαμενές
βρόχινου νερού, γκρόπες, αρκετές μάλιστα γνωστές με το επώνυμο κάποιου
που σε κάποια εποχή ήταν ιδιοκτήτης του κτήματος στο οποίο βρίσκεται η κά-
θε συγκεκριμένη δεξαμενή.
Το πρώτο ερώτημα που σου γεννιέται παρατηρώντας τις είναι το μυστικό της
κατασκευής τους. Το στόμιο είναι στο αυτό επίπεδο με την επιφάνεια του
εδάφους για να ρέει το νερό από το χωράφι στη δεξαμενή. Έχει διάμετρο
ένα μέτρο και πολλές φορές μικρότερη. Όταν κοιτάς το εσωτερικό της δε-
ξαμενής διαπιστώνεις ότι ο πάτος, μια επίπεδη κυκλική επιφάνεια στον βυ-
θό της, έχει διάμετρο μεγαλύτερη εκείνης του στομίου. Το βάθος κυμαίνεται
συνήθως από 3,5 μέχρι 5 μέτρα. Αν κατέβουμε στον πάτο και κοιτάξουμε ψη-
λά διαπιστώνουμε ότι όσο ανεβαίνει η ματιά τα καμπυλοειδή πλαϊνά τοιχώ-
ματα πλαταίνουν μέχρι τα 2/5 σχεδόν του ύψους. Εκεί αν θα μπορούσαμε να
φανταστούμε μια οριζόντια τομή θα είχαμε την πιο πλατιά περιφέρεια της
δεξαμενής με διάμετρο να προσεγγίζει τα 3/5 του βάθους της. Από το σημείο
αυτό και μέχρι το στόμιο τα τοιχώματα στενεύουν, συγκλίνουν. Λόγω αυτής
της μορφής έχουν ονομάσει τις δεξαμενές κωδωνοειδείς ή αχλαδόσχημες,
επειδή έχουν σχήμα κουδουνιού ή αχλαδιού.
Το νερό αντλούσαν δένοντας σε σχοινί ένα κουβά και πετώντας το να βυθι-
σθεί στο νερό της δεξαμενής. Αν φαντασθεί κανείς τον γεωργό γερμένο πά-
νω στο στόμιο να αντλήσει νερό, πατάει σε μια επιφάνεια χώματος που στο
βάθος αυτής υπάρχει κενό, πατάει σε κάποιο σημείο που αν προεκτείνουμε
νοερά την κατακόρυφο συναντάμε το κενό της δεξαμενής. Το χώμα γύρω
από το στόμιο όχι μόνο δεν υποχωρούσε στο βάρος του ανθρώπου, αλλά και
στο βάρος του ζώου που θα πατούσε εκεί.
Την απορία την έχω από τα παιδικά μου χρόνια. Οι χωρικοί απέδιδαν την
ανθεκτικότητα των τοιχωμάτων στο αργιλοκονίαμα με το οποίο τις είχαν
αλείψει. Στην πορσελάνη όπως ονόμαζαν το κονίαμα και κάποιοι μάλιστα
παρεφθαρμένα την έλεγαν μπουρσελάνα. Όμως αυτή η επάλειψη εξασφά-
λιζε τη στεγανότητα. Εμπόδιζε τη διήθηση του νερού, δεν είχε σχέση με τη
στατική της δεξαμενής.
Ρώτησα πολλούς κατά καιρούς αν είχαν ακούσει το όνομα κάποιου γνώστη
της τεχνικής που χρησιμοποιείτο για την κατασκευή. Δεν γνώριζαν. Μου
απαντούσαν ότι έτσι τις είχαν γνωρίσει, θέλοντας να πουν ότι υπήρχαν από
παλιά και οι πιο πολλές γνωστές με κάποιο όνομα. Του Καματερού, του Γκο-
λέμη, του Κατσάρη, του Αγίου Γεωργίου κ.λπ. Προέρχονταν τα ονόματα από
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εκείνα διαφόρων οικογενειών, που σύμφωνα με την παράδοση έμεναν εκεί
μόνιμα ή εποχιακά ή ακόμα όσο διαρκούσαν οι εργασίες στα χωράφια.
Υπήρχαν και δεξαμενές, γκρόπες, με άλλη ονομασία που προερχόταν όχι
από επώνυμο αλλά με κριτήριο τη γειτνίαση με κάποιο μνημείο ή εκκλησία
(Αγίου Γεωργίου) ή κάποιο τοπωνύμιο (Στις Ομπόρες).
Δεν έχω σταματήσει να αναζητώ την ερμηνεία του τρόπου κατασκευής. Πολ-
λές φορές συζήτησα με Πολ. Μηχανικούς, γνώστες στατικής, αλλά παρέμει-
ναν απλές συζητήσεις. Φαίνεται ότι δεν μπόρεσα να τους δημιουργήσω εν-
διαφέρον. Διάβασα βιβλία που αναφέρονταν σε τεχνικές της νεολιθικής
εποχής, σε τεχνικές μεταγενέστερων χρόνων σχετικές με την οικοδόμηση
και την αρχιτεκτονική. Δεν είναι δυνατό να εκφράσεις υπεύθυνη άποψη αν
δεν είσαι ειδικός. Απλώς θα αναφέρω κάποιες σκέψεις με επιφύλαξη. Ο εκ-
φορικός τρόπος χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία καμπυλόγραμμων σχη-
μάτων. Με εκφορικό τρόπο είναι κατασκευασμένη και η γέφυρα της Οίης
στο χείμαρρο «της Μαύρης Ώρας37». Άλλες ενδεικτικές περιπτώσεις εις
Χρήστου Τσούντα. Ιστορία της αρχαίας ελληνικής τέχνης38.
Η τεχνική του εκφορικού τρόπου στέγασης είναι γνωστή. Κάθε πέτρα ή
πλίνθος που τοποθετείται όσο ανεβαίνει η τοιχοποιία εκφέρεται, δηλαδή
προεξέχει εσωτερικά μέχρι ότου φθάνει να κλείσει στην κορυφή με την υπό-
λοιπη τοιχοποιία. Οι αντίρροπες δυνάμεις εξουδετερώνονται και δημιουρ-
γείται ισορροπία. Το ίδιο συμβαίνει με τη διάνοιξη μιας σήραγγας. Επομέ-
νως και στις υπόγειες δεξαμενές που έπρεπε να έχουν αναγκαστικά μικρό
στόμιο, τα τοιχώματα δεν υποχωρούν γιατί πρέπει και εδώ οι δυνάμεις που
ασκούν οι χωμάτινες μάζες να εξουδετερώνονται και να ισορροπούν. Συ-
μπέρασμα που ελέγχεται αν είναι και αληθές. Εκείνο που δεν μπορεί να μη
θαυμάσει κανείς είναι η ικανότητα και η εμπειρία να δημιουργήσουν τις
αναγκαίες καμπύλες σκάβοντας και αφαιρώντας το χώμα που θα εξασφάλι-
ζαν τη στατική του υπογείου αυτού κενού που δημιουργούσαν. Ένα αποτέ-
λεσμα που δημιουργείτο χωρίς τη χρήση υποστυλωμάτων.
Οι αναγκαίες απαντήσεις δεν περιορίζονται μόνο στον τρόπο κατασκευής.
Επεκτείνονται και στον χρόνο. Ποιοι τις κατασκεύαζαν, ποιοι τις πρωτο-
χρησιμοποίησαν, ποιοι τις διατήρησαν. Πόσο παλιές είναι. Δημιουργήθηκαν
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εντός του τείχους της Ακρόπολης της Τίρυνθας σελ.31 και 35. -Οι Θολωτοί Μυκηναϊκοί Τάφοι σελ.41.



μετά την απελευθέρωση, κατά την Τουρκοκρατία, είναι ακόμα παλαιότερες;
Ο χρόνος κατασκευής αποτελεί τεκμήριο για συναγωγή συμπερασμάτων
σχετικά με την κατοίκηση της περιοχής.
Η μεγαλύτερη δεξαμενή που υπήρχε στον κάμπο του Θριασίου ήταν η γκρό-
πα στις Ομπόρες. Σε ξάφνιαζε το μέγεθος της. Στο μεγαλύτερο εύρος της η
διάμετρος ξεπερνούσε τα 5 μέτρα. Όσο για το βάθος της έπρεπε να αφαι-
ρούσαν τα διάφορα μπάζα, σκουπίδια και λοιπές ακαθαρσίες που είχαν κα-
λύψει σημαντικό από τον χώρο της δεξαμενής για να μπορούσε κανείς να
συμπεράνει ποιο ήταν στην πραγματικότητα. Δεδομένου ότι ο οικισμός
πρέπει να έπαψε να υπάρχει μετά την έναρξη της Τουρκοκρατίας στην
Αττική η πιο πιθανή εκδοχή είναι η δεξαμενή αυτή να κατασκευάστηκε πριν
από τα μέσα του 15ου αιώνα. Δυστυχώς τώρα δεν υπάρχει ώστε να την ερευ-
νούσαν ειδικοί επιστήμονες. Ελπίζω ότι κάτι θα μπορούσαμε να αποκαλύ-
ψουμε μελετώντας εκείνες που διασώζονται. Απαιτείται όμως ενδιαφέρον
και κινητοποίηση.
Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, υπήρχαν οικογένειες εγκατεστημένες σε
διάφορα σημεία του κάμπου προτού να συγκεντρωθούν στα Καλύβια που
ήταν ο σημαντικότερος πυρήνας. Οι Λιοσαίοι ήσαν οι τελευταίοι που ανα-
γκάστηκαν να εγκαταλείψουν το Ζουνό (τοπωνύμιο ανατολικά του χωριού)
και να εγκατασταθούν στα Καλύβια για μεγαλύτερη ασφάλεια. Ωστόσο δια-
βίωση χωρίς νερό δεν ήταν δυνατό να υπάρξει. Στα Καλύβια υπήρχαν τα πη-
γάδια απ’ όπου αντλούσαν την αναγκαία ποσότητα νερού. Το βάθος τους μό-
λις που επέτρεπε την άντληση. Βορειότερα στον κάμπο αυτά τα χρόνια ούτε
σκέψη για πηγάδια. Έπρεπε να ήσαν πολύ βαθιά για να φθάσουν στην
υδροφόρο λεκάνη όπως αποδείχτηκε τις τελευταίες δεκαετίες. Κι ακόμα αν
ήταν δυνατό να υπάρξει κάποιο πηγάδι δεν ήταν δυνατή η άντληση με τις δυ-
νατότητες και τα μέσα αυτών των καιρών. Ώστε η χρησιμότητα των δεξαμε-
νών με βρόχινο νερό για την κατοίκηση ή τουλάχιστο για την καλλιέργεια
του κάμπου, την γεωργία και την κτηνοτροφία είναι αυταπόδεικτη. Το νερό
χρησιμοποιείτο για το πότισμα των ζώων και για κάθε μορφής λάτρα. Απα-
ραίτητη ήταν κατά διαστήματα και η συντήρηση της δεξαμενής και ο καθα-
ρισμός από τα χώματα και ότι άλλα είχαν κατακαθίσει στον πυθμένα.
Ερώτημα γεννιέται με το πόσιμο νερό. Πώς το προμηθεύονταν. Από μεταγε-
νέστερες εποχές όταν δηλαδή οι γεωργοί ξεκινούσαν από τα σπίτια τους στο
χωριό για το χωράφι γνωρίζουμε ότι φόρτωναν στη σούστα μαζί με τα απα-
ραίτητα, ανάλογα με το είδος της δουλειάς, εργαλεία και δοχείο ή βούτσα με
νερό καθώς και το απαραίτητο ασκί. Όμως σε προγενέστερες εποχές, χωρίς
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σούστα με τις μεταφορές να γίνονται πάνω στα σαμάρια των ζώων, όταν
παρέμεναν στο χωράφι και στις πρόχειρες καλύβες και ενώ δεν υπήρχε
στον κάμπο τρεχούμενο νερό τι συνέβαινε; Διήγηση καμία δεν μου είναι
γνωστή. Όμως μπροστά στην ανάγκη πείθονται και οι θεοί. Και τίποτε δεν
αποκλείει για κάποιους να έρχοταν στιγμή που να έβραζαν νερό της δεξα-
μενής και να το χρησιμοποιούσαν. Ποιος ρώτησε, εξ’ άλλου, βοσκό αν πά-
νω στη δίψα του δεν έσκυψε και ήπιε νερό από σπιθάρι, δηλαδή νερό σε
κοίλωμα βράχου;
Θεώρησα απαραίτητο να μην αφήσουμε χωρίς σχολιασμό τις γκρόπες, τις
δεξαμενές με βρόχινο νερό, αυτά τα δημιουργήματα της ανάγκης, γιατί εί-
χαν κι’ αυτές τη δική τους συμβολή στην εξασφάλιση της διαβίωσης. Η αρχή
ήταν το νερό39.

Β) ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1. Το όργωμα 
Ο Φρειδερίκος Τιρς στο βιβλίο του Η Ελλάδα του Καποδίστρια αναφέρε-
ται στην κατάσταση των αγροτών της Ελλάδος στα χρόνια 1828–1833 και
γράφει για το όργωμα. «Ο Έλληνας χωρικός που κάπως τα βολεύει δια-
θέτει συνήθως για να οργώσει τη γη, ένα άροτρο και ένα ζευγάρι βόδια
και μερικά γαϊδούρια για τη μεταφορά των προϊόντων από τα χωράφια
του. Η μορφή του άροτρου αντιστοιχεί ακόμα και σήμερα ακριβώς με τις
περιγραφές που έκανε ο Ησίοδος. Εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια τίποτα
δεν άλλαξε. Είναι το σιδερένιο υνί που δεν σκίζει παρά την επιφάνεια της
γης σε βάθος σχεδόν τριών δακτύλων. Συνδέεται με ένα ξύλινο κομμάτι
λυγισμένο, που το κατευθύνει το αριστερό χέρι του γεωργού, ενώ με το δε-
ξιό οδηγεί και τσιγκλάει τα βόδια με μια βουκέντρα που έχει σιδερένια
αιχμή. Τα ζώα, χωρίς σχοινί ή λουριά, δεν συγκρατούνται παρά μονάχα με
τη ζεύγλα. Αυτή είναι ένα ξύλο με λυγισμένα άκρα, που αγκαλιάζει τον
τράχηλο των ζώων και συνδέεται έπειτα με το άροτρο μέσω ενός ξύλου
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39) Γκρόπα, γκρόπες: λέξεις που χρησιμοποίησαν οι δίγλωσσοι Αρβανίτες. Σε αλβανικό λεξικό

grope,a = λάκκος, τάφος, γούβα, κοίλωμα, γούρνα. Aρχαίες ελληνικές λέξεις: Γράω = τρώγω, ροκα-

νίζω. Γρώνη = σπήλαιον, κοιλότητα, βαθούλωμα, γούρνα. Γρώνος = καταφαγωμένος. Η ρίζα gres,

γρες = κομματιάζω. Μετατροπή του ε σε ο (ετεροίωση. ΓΛΩΣ. Το μακρό μετατρέπεται σε άλλο μα-

κρό και το βραχύ σε άλλο βραχύ).



επίσης. Δεν υπάρχουν μάλιστα τοπικές παραλλαγές στην κατασκευή του
άροτρου. Βρίσκεται στην ίδια απλότητα και ακριβώς με τις ίδιες λεπτομέ-
ρειες στην Πελοπόννησο, στην Ηπειρωτική Ελλάδα, στα νησιά και ως τη
Μικρά Ασία. Για να χρησιμοποιηθεί το άροτρο χρειάζεται δυο βόδια.
Αλλά η κατάσταση αθλιότητας που βρίσκονται οι Έλληνες χωρικοί εξ αι-
τίας του πολέμου είναι τέτοια που κατά τον θάνατο του Κυβερνήτη μονά-
χα το ένα τρίτο των αγροτών διαθέτανε ένα ζευγάρι. Όσο για τους άλλους,
πολλοί διαθέτουν βόδια από κοινού ή δεν έχουν διόλου και είναι υποχρε-
ωμένοι να οργώνουν τη γη με το τσαπί40».
Ο Τιρς έδωσε ανάγλυφη την εικόνα του αγρότη τα πρώτα χρόνια της απε-
λευθέρωσης. Σε όλη την Ελλάδα όργωναν με βόδια και με αλέτρι όπως το
περιέγραψε ο Ησίοδος πανομοιόμορφο χωρίς τοπικές παραλλαγές. Η μετα-
φορά γινόταν με γαϊδούρια. Αναφέρεται στον κανόνα. Δεν πρέπει να πα-
ραλείψουμε τις εξαιρέσεις. Το μουλάρι ακόμα και άλογο με σαμάρι. Επίσης
όταν γράψει μερικά γαϊδούρια δεν θα εννοούσε ότι ο κάθε γεωργός διέθε-
τε μερικά. Δεν περιγράφει από ποια μέρη συγκροτείτο το άροτρο. Αναφέρει
μόνο το υνί, και δυο ξύλινα κομμάτια χωρίς όνομα. Η βουκέντρα και η ζεύ-
γλα δεν αποτελούν μέρος του αρότρου. Έχουμε όμως αρκετές περιγραφές
για περιοχές που χρησιμοποιήθηκε τον εικοστό αιώνα που επαληθεύουν τη
διαβεβαίωση του Τιρς ότι δεν υπήρχαν παραλλαγές τοπικές στην κατασκευή
του αρότρου.
Στα Καλύβια της Χασιάς (Ασπρόπυργο) το γνωστό με το όνομα γερμανι-
κό άροτρο ήρθε για πρώτη φορά γύρω στο 1860. Μου το είχε διαβεβαιώ-
σει ο αιωνόβιος μπάρμπα Μήτσος Πέτσης, που διέθετε παροιμιώδη μνήμη
και τετράγωνη λογική. Ώστε το όργωμα με βόδια και με το πρωτόγονο
άροτρο κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος του 19ου αιώνα και στο Θριάσιο
επειδή θα απαιτήθηκε και κάποιος χρόνος να χρησιμοποιηθεί από όλους
τους γεωργούς το γερμανικό και αφού χρειαζόταν να αντικατασταθούν τα
βόδια από άλογα.
Ο Ησίοδος αναφέρει από ποια μέρη αποτελείται το άροτρο. Εχέτλης είναι
το αλετρόχερο. Έλυμα το αλετροπόδι, το ξύλο στο οποίο προσαρμόζεται το
υνί. Υνίς, το σιδερένιο αιχμηρό έλασμα που χαράζει το έδαφος. Γύης, το στα-
βάρι που το ένα του άκρο είναι μπηγμένο στο μέσο του ελύματος και το άλ-
λο άκρο συνδέεται με τον ιστοβοέα. Ιστοβοεύς το τιμόνι, μάτισμα, ξύλο που
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40) Tόμος Α’ σελ.290. (Εκδόσεις Αφών Τολίδη).



επιμηκύνει την γύην και συνδέεται με τον ζυγόν.
Ο γεωργός κατασκεύαζε το αλέτρι πάντα από την αρχαιότητα και μέχρι τον
20ο αι. όσο χρησιμοποιείτο αυτό το συγκεκριμένο είδος. Ο Ησίοδος συμβου-
λεύει ποια εποχή έπρεπε να κόψει ο γεωργός τα ξύλα. Τα φθινοπωρικά τα
πρωτοβρόχια που το αστέρι ο Σείριος λίγο τη μέρα προχωρεί και πιο πολύ
τη νύχτα είναι που χαίρεται, τότε είναι ο καιρός που όποιο ξύλο κι αν κόψει
το πελέκι αυτό περισσότερο από κάθε άλλο πιο πολύ βαστιέται αφάγωτο
από το σάπισμα. Τα δέντρα ρίχνουν τα φύλλα καταγής και παύουν να φου-
ντώνουνε. Και περιγράφει ποια ξύλα προτιμάει. Η δάφνη κι ο φτελιάς είναι
για το τιμόνι (ιστοβολέα) η βαλανιδιά γι’ αλετροπόδι (έλυμα) και το πουρ-
νάρι για σταβάρι (γύη). Επίσης συμβούλευε βόδια που θα προμηθευτείς να
είναι εννιαχρονίτικα και αρσενικά, και να μη περιμένεις να γυρίσει ο ήλιος
(το χειμερινό ηλιοστάσιο) για να οργώσεις την ιερή τη γη γιατί τότε θα θε-
ρίσεις καθιστός και λίγο πράμα θ’ αδράζει το χέρι σου. Γύρνα τη γη την
Άνοιξη και αν τη διβολίσεις το θέρος δεν θα σου βγάλει στα χαμένα τις ελ-
πίδες.
Ο Εχέτλης, το έλυμα, η ύνις, η γύης λέγονται στην Τσακωνιά χερολάβα, κου-
ντούρι, υνί, σταβάρι. Στην Ευρυτανία και γενικά στη Ρούμελη χερολάβη, χέ-
ρα, χερούλι λένε τον Εχέτλη, κουντούρα ή αλετροπόδα το έλυμα. Πουάρι
στη Ρόδο και ποδάριν στην Κύπρο την αλετροπόδα. Το σταβάρι που ουσια-
στικά αποτελείται από δύο τμήματα ενωμένα στη Ρόδο λένε βούλα το κομ-
μάτι που συνδέεται με το πουάρι (την αλετροπόδα) και κοντάι το δεύτερο
κομμάτι που δένεται στη σκάλη του ζυγού και έχει ρόλο ιστοβολέα. Στην Κύ-
προ τα δυο κομμάτια τα ονομάζουν βούλα και αμμάτιστον. Ο Λουκόπουλος
γράφει ότι το σταβάρι έχει σχήμα που μοιάζει με ραχοκοκαλιά αλόγου.
Ακόμα το φτερό ή φτερά λέγεται και παράβολο στη Ρούμελη και παρούτι
στη Ρόδο. Σφηνώνεται ανάμεσα στο υνί και την αλετροπόδα και βοηθάει να
απλωθεί το χώμα που σχίζει το υνί και να σχηματίσει αυλάκι. Η σπάθη, πε-
ρόνα στη Ρόδο ενώνει το σταβάρι με την αλετροπόδα. Ακόμα υπάρχουν και
διάφορα άλλα μικρά και λιγότερο σημαντικά μέρη που είναι απαραίτητα στη
τελική συναρμολόγηση του αρότρου.
Ο Ζυγός αποτελείται από το κυρίως ξύλο. Στη μια πλευρά έχουν πελεκή-
σει δυο καμάρες τις ζυγοφωλιές που θα προσαρμοσθούν στον σβέρκο του
κάθε βοδιού. Η ζεύγλα είναι ξύλο που του έδωσαν σχήμα καμπυλωτό.
Περνιέται στο λαιμό του βοδιού σαν να είναι περιδέραιο ενώ οι άκρες της
ζεύγλας μέσα από τις ζυγότρυπες δένονται στο ζυγό. Στη μέση του ζυγού
ανοίγεται μια άλλη τρύπα η κλειδαρότρυπα όπου προσδένεται η σκάλη και
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σ’ αυτή το άκρο του σταβαριού, ο ιστοβολέας. Κρατάει ο γεωργός με το
ένα χέρι τη χειρολάβη με το άλλο χέρι, κεντάει με τη βουκέντρα και ξεκι-
νούν τα βόδια41.
Στο γερμανικό αλέτρι το με-
ταλλικό του τμήμα είναι μια
κατασκευή στην οποία αλετρο-
πόδα, φτερό ή παράβολο και
υνί αποτελούν ενιαίο σύνολο η
ορθότερα η μεταλλική κατα-
σκευή αντικατέστησε τους ρό-
λους των τριών αυτών μερών
του ησιόδειου αρότρου. Η αρι-
στερή πλευρά είναι μια κάθετη
μεταλλική επιφάνεια. Η δεξιά
ενώνεται με την αριστερή σχη-
ματίζοντας μυτερή οξεία γω-
νία. Όσο επεκτείνεται προς τα πίσω ανοίγει προς τα έξω καθιστώντας όλη την
κατασκευή αμβλυγώνια. Η σκοπιμότητα αυτής της μορφής είναι να ανοίγεται
με την άροση το χώμα και να σχηματίζεται αυλάκι. Στο κάτω μέρος της δεξιάς
πλευράς εφαρμόζεται το υνί το μυτερό κομμάτι που τρυπάει το χώμα στο όρ-
γωμα. Επειδή αμβλύνεται με τη χρήση μπορεί να αποκολληθεί και ο σιδη-
ρουργός να του επαναφέρει τη σκληρότητα.
Τα άλλα τμήματα του αρότρου οι διπλές χειρολαβές και το σταβάρι είναι
από ξύλο. Το σταβάρι μοιάζει με δοκό και έχει μήκος περίπου 1,5 μέτρων.
Στο πίσω μέρος είναι ενσωματωμένες οι χειρολαβές, στο μέσο και στην αντί-
θετη πλευρά η μεταλλική κατασκευή που περιγράψαμε. Όταν αντικρύζει
κανείς το αλέτρι διαπιστώνει ότι το σταβάρι σε σχέση με το έδαφος σχημα-
τίζει οξεία γωνία. Είναι πιο χαμηλό στο πίσω μέρος και υψώνεται περισσό-
τερο μπροστά. Αυτή τη κλίση τού τη δίνει το μεταλλικό τμήμα στο οποίο έχει
επικολληθεί. 
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41) Για το ησιόδειο άροτρο δες: Ησιόδου Έργα και Ημέραι στίχοι 383–495. Δημήτρη Λουκόπουλου:

Γεωργικά της Ρούμελης σελ.14-26. Θαν. Π. Κωστάκη: Γεωργικά της Τσακωνιάς, Λαογραφία ΛΑ’

σελ.55-60. Κ. Π. Χατζηιωάννου: Γεωργικά και ποιμενικά Κύπρου, Λαογραφία ΙΑ’ σελ.76-78. Αναστ.

Γ. Βρόντη: Οι ζευγάδες της Ρόδου, Λαογραφία ΙΒ’ σελ.107-109. Ηλία Κ. Σαμαρά: Λαογραφικά του

Κλειστού Ευρυτανίας, Λαογραφία Λ’ σελ.317-318.

Δύο άροτρα, τοποθετημένα σε δύο παχνιά.



Στο προστινό άκρο του σταβαριού διαπεράται έλασμα με μορφή πεπλατι-
σμένης ράβδου με υποδοχές. Σχηματίζει με το σταβάρι ορθή γωνία και είναι
σχεδόν κατακόρυφο. Εκεί σε μια από τις υποδοχές περνιέται ο κρίκος της
παλάντζας όταν το όργωμα θα γίνει με δύο άλογα ή του τραβηχτού όταν γί-
νει με ένα. Γιατί υπάρχει το έλασμα με τις υποδοχές; Από την υποδοχή στην
οποία θα περάσει ο γεωργός τον κρίκο της παλάντζας ή του τραβηχτού
εξαρτάται το βάθος που θα εισχωρήσει το αλέτρι αλλά και το εύρος που θα
έχει το αυλάκι.

Η παλάντζα και το τραβηχτό
έχουν ίδιο σχήμα. Η πρώτη εί-
ναι κατά τι μεγαλύτερη. Απο-
τελούνται από ένα ομοιόμορ-
φο σε όλο του το μήκος ξύλο
που η τομή του είναι ελλειψο-
ειδής με μέγεθος ενός μεγά-
λου αβγού. Στο μέσο, υπολο-
γισμένο με ακρίβεια υπάρχει
μεταλλικός κρίκος και στα
άκρα με αντίθετη φορά δυο
γάντζοι δεμένοι στο ξύλο με
μεταλλικό στεφάνι. Στους γά-
ντζους περνούν αλυσίδες που

ενώνονται με τη λαιμαργιά του αλόγου. Στην περίπτωση των δύο αλόγων η
παλάντζα προσκολλάται στο αλέτρι και τα τραβηχτά στους κρίκους της πα-
λάντζας. Σε όργωμα με ένα άλογο, εξυπακούεται, η παλάντζα είναι περιττή.
Στον Ασπρόπυργο δεν άκουσα ποτέ να υπάρχει γεωργός με δυο άλογα. Πά-
ντα με κάποιο συγγενή, φίλο ή γείτονα που διέθετε άλογο της ίδιας δυναμι-
κότητας συνεννοούντο και χρησιμοποιούσαν εναλλακτικά τα άλογά τους
στις περιπτώσεις οργώματος με δύο άλογα.
Το σβάρνισμα ήταν απαραίτητο μετά από σπορά ή κυρίως στα περιβόλια
πριν διαμορφώσουν το χωράφι σε κατεβατά (λαχίδια). Υπήρχαν σβάρνες
δύο ειδών. Η ξύλινη, φύλλο ξύλου πάχους 3-4 πόντων με μήκος 1,8-2,2 μέτρων
και πλάτους 30 περίπου πόντων με δύο γάντζους για τις αλυσίδες. Το άλογο
τραβούσε τη σβάρνα με το γεωργό να πατάει στη σβάρνα και να κρατά τα
ηνία του αλόγου. Πόσες φορές μικρά παιδιά της οικογένειας δεν ανέβαιναν
πάνω στη σβάρνα και ισορροπούσαν γαντζωμένοι στο πανταλόνι του γεωρ-
γού. Χρειαζόταν προσοχή και δεξιοτεχνία διότι αν αντιλαμβάνονταν ότι θα
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Η παλάντζα με δύο τραβηχτά.
Δεμένο με σχοινί ηνί παλαιού (Ησιόδιου) αρότρου.

Στην άκρη αλυσίδες.



χάσουν την ισορροπία έπρεπε να προσπαθήσουν να πέσουν πίσω για να μη
παρασυρθούν τα πόδια τους από τη σβάρνα με δυσάρεστες συνέπειες.
Όταν όμως το όργωμα είχε γίνει χωρίς να υπάρχει ο κατάλληλος ρόγος και
είχαν σχηματισθεί μεγάλοι χωμάτινοι σβώλοι λόγω πρόσθετης υγρασίας ει-
δικά σε καλλιέργειες περιβολιών χρησιμοποιείτο η σιδερένια σβάρνα.
Ήταν ένα πλέγμα από ελάσματα που σχημάτιζαν ρόμβους. Στη μία της επι-
φάνεια μυτερά κομμάτια σιδερόβεργιες, τα τσατάλια (Catal=πιρούνι, δί-
κρανο) κάθετα κολλημένα στις κορυφές των ρόμβων 10-15 πόντους το κά-
θε τσατάλι, συνθλίβανε και θρυμμάτιζαν τους σβώλους.
Το πρώτο όργωμα γινόταν κατά τον Νοέμβρη και χρησιμοποιόντουσαν δύο
άλογα. Ο κρίκος της παλάντζας προσδένονταν σε υποδοχή πλησιέστερη στη
γωνία της ορθογώνιας πεπλατυσμένης ράβδου της αποτελούμενης από ένα
κάθετο και ένα οριζόντιο τμήμα και προσαρμοσμένης στο μπροστινό άκρο
του σταβαριού για να μη δημιουργείται αυλάκι με μεγάλο εύρος και να ανα-
δεύονται οι καλαμιές, τα υπολείμματα μετά τον θερισμό και να θαύονται κά-
τω από το χώμα. Το διβόλισμα γινόταν την άνοιξη (Απρίλιο) με ένα άλογο.
Ο κρίκος του τραβηχτού προσδένονταν δεξιότερα σε υποδοχή που απείχε
περισσότερο από τη γωνία της ράβδου απ’ ότι στο πρώτο όργωμα δίνοντας
περισσότερο εύρος στο αυλάκι. Πριν τη σπορά καθάριζαν το χωράφι από τυ-
χόν αγκάθια που θα είχαν στο μεταξύ φυτρώσει. Και κατά τη σπορά το όρ-
γωμα γινόταν με ένα άλογο.
Στα περιβόλια τα λαχίδια αποτελούσαν πρόσθετη εργασία που ακολουθού-
σε μετά το όργωμα όπως μέχρι τώρα περιγράφτηκε. Ο τρόπος που σχηματί-
ζονταν θα περιγραφεί στο σχετικό κεφάλαιο.

2. Η σπορά
Τα χωράφια νότια του χωριού προς τη θάλασσα χρησιμοποιούνταν κυρίως
για την κηπουρική (περιβόλια). Στην περιοχή αυτή υπήρχαν επίσης αμπέλια
και διάφορα καρποφόρα δένδρα. Στα βορεινά από το χωριό, προς τα βου-
νά, στα λεγόμενα ξωχώραφα καλλιεργήθηκαν δημητριακά. Στα ξωχώραφα
εφαρμόζονταν η αμειψισπορά, κυρίως με βίκο, καθώς και η αγρανάπαυση.
Στα περιβόλια δεν ήταν κανόνας. Η καλλιέργεια αποτελούσε εξάρτηση της
έκτασης. Στα μικρής έκτασης περιβόλια επιδιώκετο να μη καλλιεργείται στο
ίδιο χωράφι συνεχώς το ίδιο είδος και ασφαλώς ήταν ευτύχημα αν μπορού-
σε να χρησιμοποιηθεί ξεκούραστο χωράφι που θα είχε μεγαλύτερη απόδο-
ση. Υπήρχαν όμως και ιδιοκτήτες με περισσότερα από ένα περιβόλια καθώς
και περιβόλια που η έκτασή τους ξεπερνούσε εκείνη που χρειαζόταν για την
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καλλιέργεια των λαχανικών. Σ’αυτό το περίσσευμα γης καλλιεργούσαν και
δημητριακά. Τα έλεγαν ποτιστικά αφού δεν εξαρτιόντουσαν από τη βροχή.
Είχαν τη δυνατότητα να τα ποτίζουν με νερό από τα πηγάδια και να τα σπέρ-
νουν όψιμα. Προτιμούσαν να φυτεύουν στάρι μαυραγάνι κατά προτίμηση.
Είχε πάρει αυτό το όνομα από το μαύρο άγανο που είχε αυτό το είδος στα-
ριού, τη βελονοειδή απόφυση του σταχυού.
Οι περισσότερες οικογένειες έσπερναν τόσο στάρι όσο χρειάζονταν για
την ετήσια διατροφή τους σε ψωμί. Λίγοι ήσαν εκείνοι που δημιουργούσαν
περίσσευμα. Ο Τίρς περιγράφοντας την κατάσταση της αγροτικής τάξης
μετά την Παλιγγενεσία τονίζει ότι η καλλιέργεια της σίκαλης42 και της βρώ-
μης ήσαν άγνωστες σε αντίθεση με τη διαδεδομένη καλλιέργεια του κριθα-
ριού και του σταριού. Σίκαλη (βρίζα) έσπερναν στον Ασπρόπυργο τόση
όση χρειαζόταν για τα δεματικά με τα οποία έδεναν τα δεμάτια. Με την
ανάπτυξη της αγελαδοτροφίας καλλιεργήθηκε βρώμη, την οποία θέριζαν
πριν ωριμάσει ο καρπός, καλαμπόκι που καλλιεργείτο στα περιβόλια και
τα τελευταία χρόνια πριν την εγκατάλειψη της και σόργο. Όλες αυτές οι
καλλιέργειες για την αγελαδοτροφία και μόνο. Πάντα έσπερναν κριθάρι.
Το περισσότερο το θέριζαν σανό όταν δεν είχε ακόμα ωριμάσει το στάχυ.
Ήταν τροφή για το άλογο όμως η γειτνίαση με το λεκανοπέδιο της Αθήνας
αποτελούσε κίνητρο για τη δημιουργία περισσεύματος και τη διάθεση στο
εμπόριο. Όσο για το κριθάρι που άφηναν να ωριμάσει αποτελούσε τροφή
για το άλογο και σπόρο για την επόμενη χρονιά. Στα χρόνια της κατοχής,
στον Β’ πόλεμο, χρησιμοποιήθηκε και για την κατασκευή ψωμιού καθώς
και το καλαμπόκι.
Ο γεωργός έπρεπε να αποφασίσει τι θα σπείρει πόσο στάρι πόσο κριθάρι,
και σε ποιο από τα χωράφια του. Αυτός ο προγραμματισμός ήταν απαραίτη-
τος πριν αρχίσει η σπορά.
Είναι γνωστό στο πανελλήνιο ότι την ημέρα του Σταυρού 14 Σεπτέμβρη43, πη-
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42) Φρειδερίκου Τίρς, οπ.π. Τόμος Α’ σελ291.

43) Δημ. Σ. Λουκάτου, Φθινοπωρινά σελ.40-44. Μιχ. Χρ. Σλίνη, Αγροτικά Έθιμα Δρυμού Μακεδο-

νίας, Λαογραφία ΙΒ’ σελ.92-93. Θανάση Κιζλάρη, Αγροτικός Βίος των Θρακών, Λαογραφία ΙΒ’

σελ.391-392. Μ. Σκανδαλίδη, Λαογραφικά της νήσου Χάλκης των Δωδεκανήσων, Λαογραφία Λ’

σελ.347-348. Γεώργιος Αμοιράλης, Αγροτικά Έθιμα Τήνου, Λαογραφία ΚΗ’ σελ.376. Αναστασίου Γ.

Βρόντη, οπ.π. Λαογραφία ΙΒ’ σελ.104-105. Ηλία Κ. Σαμαρά, οπ.π. Λαογραφία Λ’ σελ.319. Δ. Ευαγ-

γελίδης, Συνήθεια του Θέρου και της σποράς (Επίδαυρος), Λαογραφία Γ’ σελ.675-676.



γαίνουν στις εκκλησίες τους σπόρους για να τους ευλογήσουν. Στον Ασπρό-
πυργο πήγαιναν στην εκκλησία όχι μόνο στάρι αλλά και κάθε σπόρο που θα
χρησιμοποιούσαν στα ξωχώραφα και στα περιβόλια όλα σε μια πετσέτα τυ-
λιγμένα, άσπρη συνήθως. Αρκούσε η ευλογία των σπόρων από τον παπά και
ήσαν άγνωστες ή περιττές οι λοιπές λαϊκές δοξασίες που απαντούμε σε πολ-
λά άλλα μέρη της πατρίδας μας.
Σημειώνουμε ενδεικτικά: Στο Δρυμό της Μακεδονίας έβαζαν μαζί με το
στάρι βασιλικό, ροιά, σκόρδο, ασήμι με κάποια ιδιαίτερη σημασία για το κα-
θένα και δεν περιορίζονταν μόνο σ’ αυτά.
Στη Ρόδο ίσχυε η «αρκιχρονία». Κρεμούσαν στο μεσιά σακκούλι με στάρι,
καρύδια, κρεμμύδι, σκόρδο, ρόδι, κεχρί, βαμπάκι σταφύλι. Ακόμα τα τρία
κεριά στη σκάφη κ.α. Στη Θράκη, στην Τήνο, στη Νάξο άλλα έθιμα. Στο
Κλειστό της Ευρυτανίας μεταξύ άλλων και καντζοστάχτη, στάχτη που είχαν
μαζέψει το δωδεκαήμερο. Στη Χάλκη (Δωδεκάνησα) βάζαν στο στάρι
κρεμμύδι είναι όμως αξιοσημείωτο ότι επιστράτευαν ένα γέρο με πολλά
παιδιά ν’ αρχίσει τη σπορά.
Ο καιρός κουμαντάριζε τον χρόνο της σποράς. Διάλεγαν να έχει το χωράφι
ρόγο, την κατάλληλη υγρασία για να φυτρώσει ο σπόρος. Στον Σκαραμαγκά
(τοπωνύμιο) υπάρχει εκκλησία που γιορτάζει στην 21η Νοέμβρη. Εισόδια
της Θεοτόκου. Τώρα περικλείεται από τη ναυτική βάση. Οι χωρικοί τής εί-
χαν δώσει δικό τους όνομα. Παναγία η Μισοσπορίτισσα. Γινόταν πανηγύρι
και πήγαιναν με τις σούστες κάθε τέτοια ημέρα. Δεν ήταν τυχαία η ονομα-
σία. Γιατί κάθε τέτοια ημέρα το σπάρσιμο είχε αρκετά προχωρήσει αλλά δεν
είχε περατωθεί.
Ο γεωργός όταν επρόκειτο να σπείρει προετοιμαζόταν από βραδύς. Αλέτρι,
τραβηχτά, σβάρνα, σπόροι, νερό και ότι άλλο χρειαζούμενο όλα έτοιμα για
φόρτωμα. Το λυκαυγές τον έβρισκε στο χωράφι. Ξεφόρτωνε πρώτα τη σού-
στα και μετά ξέζευε ή άλλαζε τη σειρά μισοξεφορτώνοντας πρώτα αν έτσι
τον βόλευε. Αφαιρούσε από το άλογο τα περιττά χάμουρα (σαγή) το σαμα-
ράκι και την πισινέλα και άφηνε την κεφαλαριά για να οδηγεί το άλογο στο
όργωμα και τη λαιμαριά όπου έδενε δυο αλυσίδες δεξιά κι αριστερά και με-
τά τις προσκολλούσε στο τραβηχτό. Περνούσε τον χαλκά του τραβηχτού στο
αλέτρι και ξεκινούσε να κόψει την πρώτη σποριά. Χάραζε με το αλέτρι ένα
πρώτο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο οριοθετώντας το με ένα αυλάκι. Η μα-
κριά διάσταση, το μήκος, ήταν ανάλογο με το σχήμα του χωραφιού. Στο πλά-
τος της σποριάς έδινε ο γεωργός σημασία. Το περιόριζε σύμφωνα με την
εμπειρία του σε τόσο εύρος ώστε να είναι σίγουρος ότι κατά το σπάρσιμο, η
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διασπορά του σπόρου να κάλυπτε ομοιόμορφα όλη την επιφάνεια της σπο-
ριάς. Ύστερα έδενε το άλογο στην πορτέλα της σούστας και μια ποδιά στη
μέση του. Κρατούσε με το ένα χέρι τις δυο ελεύθερες άκρες της ποδιάς και
τη γέμιζε με σπόρο. Μετά ξεκινούσε βαδίζοντας με σταθερό βηματισμό πα-
ράλληλα με το αυλάκι της μεγαλύτερης διάστασης και με απόλυτο συγχρονι-
σμό γέμιζε τη χούφτα του ελεύθερου χεριού με σπόρο και την εκσφενδόνιζε
δυο φορές μπροστά στην ευθεία και μια φορά διαγώνια. Όταν είχε πλέον κα-
λύψει το σύνολο της σποριάς με σπόρο την όργωνε. Για κάθε νέα σποριά
επαναλαμβανόταν η ίδια εργασία. Ήταν πολύ επίπονη γιατί διαρκούσε σχε-
δόν όλη την ημέρα με μόνη ανάπαυλα το λιτό προσφάγι και το τάισμα του
αλόγου. Αλλά δεν ήταν μόνο το ολοήμερο περπάτημα στο φρεσκοοργωμένο
χώμα. Ήταν και η δύναμη που χρειαζόταν για να σηκώνει το αλέτρι κάθε φο-
ρά που ξεκινούσε ένα επί πλέον αυλάκι και να τοποθετεί το υνί στη σωστή
θέση.
Η όλη ροή της δουλιάς δεν τελείωνε με τη σπορά και το όργωμα. Στο τέλος
ακολουθούσε το σβάρνισμα. Άφηνε το αλέτρι και το τραβηχτό στην άκρη και
προσκολλούσε τις αλυσίδες στη σβάρνα. Καθώς πατούσε η σβάρνα, (πάνω
στην οποία στεκόταν όρθιος ο γεωργός κρατώντας τα ηνία του αλόγου κα-
τευθύνοντάς το), και σερνόταν στο οργωμένο χωράφι, έστρωνε τα αυλάκια.
Το χωράφι αποκτούσε στρωμένη, επίπεδη επιφάνεια και ο σπόρος είχε κα-
λυφθεί από το βρεσκοργωμένο χώμα. Ο ήλιος πήγαινε να δύσει και ο γεωρ-
γός, έβαζε στο άλογο τα χάμουρα που είχε αφαιρέσει, έζευε τη σούστα, τη
φόρτωνε και έπαιρνε κατάκοπος τον δρόμο της επιστροφής.
Υπήρχαν διάφορες ποικιλίες σταριού. Πρώτα ήταν μια ανθεκτική ποικιλία
σταριού. Γρεμενέ το έλεγαν οι ντόπιοι. Στερούσε σε ποιότητα και σε από-
δοση ήταν όμως αρκετά ανθεκτικό στην ανομβρία. Από το 1920 περίπου
έφεραν μια ιταλική ποικιλία τη μεντάνα, άλλοι την έλεγαν μεϊντάνα και αμέ-
σως μετά το μαυραγάνι. Μαύρο άγανο συναντούσες και στον γρεμενέ αλλά
δεν ήταν η ίδια ποικιλία. Τα δύο αυτά είδη είχαν μεγαλύτερη στρεμματική
απόδοση, καλύτερη ποιότητα, ειδικότερα το δεύτερο που ήταν πλούσιο σε
σιμιγδάλι αλλά τα προτιμούσαν ποτιστικά γιατί τότε αυξανόταν η απόδοσή
τους και μπορούσε να είναι μικρότερος ο χρόνος απασχόλησης του χωραφι-
ού, αφού είχαν τη δυνατότητα να τα σπείρουν όψιμα. Μια ακόμα ποικιλία
έγινε γνωστή που είχε πολύ μεγαλύτερη στρεμματική απόδοση. Ήταν στάρι
μαλακό, το γνωστό «νούμερο». Δεν καλλιεργήθηκε καθόλου στο Θριάσιο.
Δεν συγκρινόταν ποιοτικά με το μαυραγάνι και τη μεντάνα. Καλλιεργείται
πολύ στη Βόρεια Ελλάδα.
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3. Ο θερισμός 
Ο θέρος θα μπορούσε να διαιρεθεί σε χρονικές περιόδους ανάλογα με το καλ-
λιεργήσιμο είδος. Για τα σανά άρχιζε από τα τέλη του Μάρτη, σημαντικός επί-
σης παράγοντας ήταν και ο καιρός. Πώς είχαν εξελιχθεί οι κλιματολογικές
συνθήκες. Αργότερα θέριζαν τα κριθάρια, όταν πλέον το στάχυ είχε μεστώσει.
Ακολουθούσαν τα στάρια που τα θέριζαν μέχρι και τον Ιούνιο.

Υπήρχε σχετικά με την πρωιμότητα των δημητριακών κάποια χρονική διαφο-
ρά μεταξύ του Θριασίου και των χωριών της Βοιωτίας. Ο θέρος στον Ασπρό-
πυργο ήταν πιο πρώιμος. Έτσι δινόταν η ευκαιρία να μετακινηθούν εργάτες
και εργάτριες από τα προσκείμενα χωριά της Βοιωτίας αφού ο θέρος στα δι-
κά τους μέρη αργούσε να αρχίσει. Όσο χρονικό διάστημα θα διαρκούσε ο θε-
ρισμός, έπρεπε να φιλοξενηθούν. Σπάνια εργάζονταν όλη τη διάρκεια της πα-
ραμονής τους στον ίδιο ιδιοκτήτη, αφού δεν είχαν όλοι οι γεωργοί να τους
προσφέρουν τόση δουλιά. Αλλά ρυθμιζόταν με ευχέρεια η κατανομή ανά ιδιο-
κτήτη, πού και πότε θα εργάζονταν. Γιατί δεν έρχονταν μόνο μια χρονιά. Κά-
θε χρόνο και αφού είχε προηγηθεί κάποια επικοινωνία γνώριζαν όταν ξεκι-
νούσαν από τα χωριά τους πού θα εργασθούν και σε ποια σπίτια θα φιλοξε-
νηθούν. Δεν ήταν επίσης λίγες οι περιπτώσεις που ανεξάρτητα από τον χρόνο
απασχόλησης σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες, παρέμεναν φιλοξενούμενοι στις
οικογένειες που είχαν δημιουργηθεί πιο στέρεες ανθρώπινες σχέσεις.
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Για το θέρος ξεκινούσαν οι σούστες πριν το χάραμα φορτωμένες με την εργα-
τιά, με δρεπάνια, νερό, ταγάρια με το φαγητό. Φθάνονταν στο χωράφι έπαιρ-
ναν θέση σε παράταξη. Ειδικές ικανότητες έπρεπε να είχε ο πρώτος από δεξιά
της παράταξης. Αυτός καθόριζε το εύρος της παράταξης των θεριστών. Το δε-
ξιό του τμήμα ήταν ακόμα αθέριστο και έπρεπε να τηρεί την ευθυγραμμία. Συ-
ζητώντας με μεγαλύτερο σε ηλικία συγγενικό μου πρόσωπο άκουσα να λεει ότι
εμείς είχαμε στο δικό μας θέρος γι’ αυτή τη δουλιά τον μπάρμπα Σπύρο, η θειά
μας την Κατερίνα. Πολύ ικανοί και οι δύο τους. Τα πρόσωπα μού ήταν γνωστά,
ξαφνιάστηκα μαθαίνοντας αυτή τους την ικανότητα πιο πολύ όμως ξαφνιάστη-
κα όταν άκουσα να τους αποκαλεί «εργοδότες». Γνωρίζοντας τι σημαίνει ερ-
γοδότης απόρησα και προς στιγμή σκέφτηκα μήπως λόγω ηλικίας βρισκόταν σε
κάποια σύγχυση. Μήπως ήθελε να πει εργοδηγός; Αργότερα άρχισα να βασα-
νίζω τη λέξη και να βασανίζομαι απ’ αυτή και τελικά δεν τη βρήκα παράλογη.
Εργοδότης. Όχι φυσικά εκείνος που παρέχει εξαρτημένη εργασία αλλά εκεί-
νος που δίνει που καθορίζει το συγκεκριμένο έργο, από εδώ μέχρι εκεί. Σ’ αυ-
τό το εύρος σου καθορίζω να εργασθείς. Μια δεύτερη παρατήρηση από τη συ-
ζήτηση προέκυψε για τη θέση που έπρεπε να πάρουν στην παράταξη οι αρι-
στερόχειρες αφού είχε προσωπική πείρα. Έπαιρνε πάντα ακραία αριστερή
θέση να έχει πάντα δεξιά του τον οποιοδήποτε δεξιόχειρα γιατί αν τον είχε
αριστερά του θα μπορούσαν να τυλίγονται τα δρεπάνια.
Υπήρχε συναγωνισμός μεταξύ των θεριστών χωρίς φυσικά να τον επιδιώ-
κουν. Εάν θα προχωρούσε κάποιος σε βάθος αφήνοντας τους άλλους πίσω
θα έσπαγε η ευθυγραμμία της παράταξης. Έτσι προσπαθούσαν να προχω-
ρούν ομοιόμορφα κι αν υπήρχε διαφορά δυνατοτήτων μεταξύ των θεριστών
ο ικανότερος μπορούσε να αυξήσει το εύρος που τού αναλογούσε.
Ότι έπιανε με το χέρι ο θεριστής το θέριζε με το δρεπάνι, το τύλιγε με το κα-
λάμι από ένα στάχυ, ξαναχούφτωνε μέχρι που σχημάτιζε ένα χερόβολο και
κάνοντας λίγα βήματα πίσω το εναπόθετε χιαστί, σταυρωτά, στο σωρό με τα
χερόβολα που είχαν τοποθετήσει οι διπλανοί του. Ανά δύο συνήθως αυτοί οι
σωροί με τα χερόβολα αποτελούσαν το δεμάτι.
Το δέσιμο των δεματιών δεν γινόταν την ίδια ημέρα. Έμεναν κάποιες ημέ-
ρες άδετοι οι σωροί με τα χειρόβολα. Έφτιαχναν, στα σπίτια τα δεματικά
από πρόσφατα θερισμένη βρίζα, που την έβρεχαν για να γίνει πιο εύκαμπτο
το καλάμι της. Έπαιρναν κάποια καλάμια βρίζας με το ένα χέρι κι άλλα τό-
σα με το άλλο και τα έπλεκαν κοτσίδα σχηματίζοντας μ’ αυτό τον τρόπο το
δεματικό. Το δέσιμο των δεματικών δεν ήταν απλά ανδρική δουλιά. Ήταν
επίπονη και χρειαζόταν μυϊκή δύναμη. Άπλωμα του δεματικού και απίθωμα
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δύο σωρών με χερόβολα πάνω στο δεματικό. Αυτήν τη δουλιά μπορούσε να
την κάνει και κάποιος δεύτερος που τυχόν θα συνόδευε τον δέτη. Η πιο δύ-
σκολη δουλειά ήταν αυτή που ακολουθούσε. Άρπαζε ο δέτης τις άκρες του
δεματικού. Πατούσε με το γόνατο τα χερόβολα και έσφιγγε με δύναμη το δε-
ματικό, του έστριβε τις άκρες και τις έχωνε στο δεματικό που έσφιγγε σαν
βραχιόλι το διαμορφωμένο δεμάτι. Δεν ήσαν λίγοι εκείνοι που στη μικρή
μας κοινωνία είχαν ξεχωρίσει και είχαν γίνει γνωστοί για το μεγάλο αριθμό
δεματιών που μπορούσαν να δέσουν μέσα σε μια ημέρα.
Από το χωράφι τα σανά μεταφέρονταν στις αποθήκες ενώ τα κριθάρια και
τα στάρια, σε χώρους που είχαν προσδιορίσει ότι θα αλωνίσουν οι αλωνι-
στικές μηχανές. Ήδη από το 1920 περίπου ο Ασπρόπυργος απόκτησε την
πρώτη αλωνιστική μηχανή και λίγα χρόνια μετά δεύτερη.
Τα δεμάτια δεν τα φόρτωναν στη σούστα τυχαία. Σχημάτιζαν καλοτοποθετη-
μένες ντάνες απαραίτητες για την ευστάθεια του φορτίου αλλά και για να
υπάρχει η δυνατότητα να πάρουν αρκετό ύψους και να φορτωθούν όσο ήταν
μπορετό περισσότερα δεμάτια. Γέμιζαν το κασόνι, την ποδιά, την πορτέλα και
με τη χρήση μιας σχάρας τετράγωνης από τέσσερα ενωμένα στις άκρες κα-
δρόνια που είχαν τοποθετήσει πάνω στη σούστα, το φορτίο ανέβαινε σε τρεις
ντάνες βάζοντας πρώτα μια στρώση με δεμάτια στη δεξιά και την αριστερή
ντάνα και ύστερα στη μεσαία, τα άκρα του κάθε δεματιού της οποίας πατού-
σαν τα εσωτερικά άκρα της κάθε εξωτερικής ντάνας αυξάνοντας την ευστά-
θεια. Όταν έφθανε το φόρτωμα σε αρκετό ύψους πετούσαν ψηλά τα δεμάτια,
πολλές φορές αφού πρώτα τα κάρφωναν με πιρούνι, στον άνθρωπο, που ανε-
βασμένος εκεί ψηλά τα στοίβαζε, για να μπορεί να τα πιάνει και να τα τοπο-
θετεί. Στο τέλος έριχναν σχοινιά και έδεναν το φορτίο εκμεταλλευόμενοι
ακόμα και τις σιδερένιες σκάλες της σούστας που χρησίμευαν για να πατούν
με το πόδι και χρησιμοποιώντας και τα χέρια να ανεβαίνουν σ’ αυτή.
Επιστρέφοντας στην περιγραφή του θέρους, θα ήταν παράλειψη αν δεν
αναφέραμε με λίγα λόγια την ειδυλλιακή εικόνα που μας δείχνει πώς έφθα-
νε στο τέλος μια ημέρα θέρους. Όλη η εργατιά άνδρες και γυναίκες ανέ-
βαιναν στις σούστες και ξεκινούσαν. Ήταν σχεδόν πάντα σούρουπο. Στους
δρόμους του κάμπου συνέρρεαν όλοι λες και είχαν συμφωνήσει να ανταμώ-
σουν. Η κόπωση της ημέρας δεν είχε εξαλείψει τη διάθεση για τραγούδι.
Έτσι όσο διαρκούσε η επιστροφή με ισοκράτη τον τροχασμό των αλόγων ο
κάμπος αντιλαλούσε από τραγούδια πολλές φορές με στίχους αυτοσχέδιους
που εκφράζανε ενδόμυχες επιθυμίες ή και υπαινικτικούς για να σατυρίσουν
κάποιες γνωστές στη μικρή κοινωνία του χωριού καταστάσεις.
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4. Το αλώνισμα
Από την αρχή του μεσοπολέμου μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες ―μισό και
πλέον αιώνα― το αλώνισμα στον Ασπρόπυργο γινόταν με αλωνιστικές μη-
χανές. Στην περίοδο αυτή η καλλιέργεια άρχιζε από τα ριζά των βουνών που
περικλείουν τον κάμπο και έφτανε στη θάλασσα. Πριν το 1940 υπήρχαν δύο
αλωνιστικές, του Συνεταιρισμού και η ιδιωτική του Καούτσκι. Μετά τον πό-
λεμο και η ιδιωτική του Καματερού.
Όλο τον χρόνο, όπως ήταν επόμενο, ήσαν σε στάθμευση σε ειδικά κτήρια,
αλλά την άνοιξη άρχιζε η συντήρηση και επισκευή που διαρκούσε μια και ο
μηχανικός είχε κοντά του ένα το πολύ δύο βοηθούς. Έπρεπε να επισκευά-
σουν και να συντηρήσουν ότι χρειαζόταν στο σύνολο των μερών που τις
απαρτίζανε και που η κάθε μια αποτελούσε ολόκληρο συρμό.
Ο κάμπος είναι επίπεδος. Δεν υπήρχε καμιά δυσκολία να μετακινηθούν σε
διάφορες τοποθεσίες. Ωστόσο οι μετακινήσεις δεν ήσαν αρκετές. Μια, δυο
βία τρεις όλες κι όλες. Οι θέσεις δεν ήσαν πάντα σταθερές. Δεν ήταν απα-
ραίτητο στις ίδιες τοποθεσίες να μετακινηθούν και την επόμενη χρονιά. Πά-
ντως κάποιες συνεννοήσεις θα έπρεπε να γίνονται ώστε να γνωρίζουν οι
καλλιεργητές πού θα αλωνίσει η κάθε μηχανή και να τοποθετήσουν ανάλο-
γα με την επιλογή τους τη θημωνιά τους.
Η έξοδος τής μηχανής αποτελούσε γεγονός. Σήμερα ή την τάδε ημέρα ή τό-
τε «βγαίνει» η αλωνίστρα του Συλλόγου ή ανάλογα του «Γερμανού». Την
αλωνιστική μηχανή έλεγαν αλωνίστρα. Ήταν ένα θέαμα κυρίως για τα παι-
διά να βλέπουν αυτό τον συρμό να διασχίζει τους δρόμους του χωριού και
να κατευθύνεται στον κάμπο σφυρίζοντας κατά διαστήματα να γίνει αντιλη-
πτό το πέρασμά του.

Επέλεγαν ένα σημείο, ανάμε-
σα στις συγκεντρωμένες θη-
μωνιές των οποίων ο αριθμός
ήταν αρκετά μεγάλος, ώστε να
είναι όσο το δυνατόν πιο κο-
ντινή η απόσταση κατά τη με-
ταφορά των δεματιών από τη
θημωνιά στην αλωνίστρα την
ώρα του αλωνισμού. 
Θα προσπαθήσω να αποδώσω,
όσο μπορέσω, την εικόνα στον
χώρο του αλωνισμού. Ο ανα-
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γνώστης ας φανταστεί για λίγο τον εαυτό του επισκέπτη. Θα διαπίστωνε από
κάποια απόσταση καθώς θα κατευθυνόταν εκεί ότι σ’ ένα χώρο που τον περι-
κλείανε θημωνιές ανέβαινε σύννεφο από μπουχό με σκόνη και με πολύ μικρά
κομμάτια άχυρο και καθώς ανέβαινε διαφοροποιούσε σε διαύγεια την ατμό-
σφαιρα σε αρκετό ύψους. Πλησιάζοντας δυνάμωνε η οχλοβοή και ο θόρυβος
από τη λειτουργία της αλωνιστικής. Το πλήθος που βρισκόταν εκεί συμμετείχε
με διαφορετικούς ρόλους. Πρώτα οι εργάτες της αλωνίστρας. Ο μηχανικός στο
πόστο του την κυλινδρομηχανή. Τεράστια. Αυτή για την έλξη, και τη μεταφορά
του συρμού. Αυτή για τη μετάδοση της κίνησης. Χωρίς αυτήν η αλωνίστρα ήταν
άχρηστη. Για να γίνει πιο αντιληπτή στον αναγνώστη ήταν ίδια με εκείνες που
χρησιμοποιόντουσαν για την επίστρωση δρόμων. Ίσως η ονομασία να είχε
προέλθει από τους τρεις τεράστιους σιδερένιους κυλινδρικούς τροχούς.
Η μπατόζα (το πιθανότερο να είναι ιταλική λέξη, πάντως στα γαλλικά μπα-

τάζ είναι ο αλωνισμός) ήταν το πρώτο το μεγαλύτερο σε όγκο και ύψος μέ-
ρος της αλωνιστικής και το σημαντικότερο. Άλλοι ανεβασμένοι πάνω στη
σκεπή της δεχόντουσαν τα δεμάτια που τούς πετούσαν οι άλλοι από κάτω,
και τα τοποθετούσαν εκεί που τα έπαιρνε μέσα η μπατόζα για τη συνέχεια.
Κάτω άλλοι κουβαλούσαν κι άλλοι πετούσαν τα δεμάτια στη σκεπή της.
Μπροστά από μία χοάνη έβγαινε το στάρι διαχωρισμένο από το περίβλημά
του. Ήταν τοποθετημένο ένα ξύλινο αμπάρι, που συγκρατούσε ότι περίσ-
σευε από το γέμισμα του πινακίου. Ήταν το πινάκιο σκεύος σχήματος κυ-
λινδρικού. Η μια του επίπεδη επιφάνεια ανοιχτή με λαβή σε θέση διαμέτρου.
Ο εργάτης που στεκόταν μπροστά άφηνε για λίγο να χυθεί από το γεμάτο πι-
νάκιο στο αμπάρι και με ένα σανίδι σάρωνε την επιφάνεια έτσι ώστε το πι-
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Τρακτέρ αντί κυλινδρομηχανής και μπατόζα.
Αλωνιστική Καματερού.

Οι εργάτες φωτογραφίζονται
μπροστά στην μπατόζα.



νάκιο να είναι πλήρες. Συνε-
χιζόταν η διαδικασία για συ-
σκευασία και μεταφορά του
σταριού ενώ παράλληλα ο
αριθμός των πινακίων μετρού-
σε και το μέγεθος του αλωνί-
σματος. Π.χ.: Ο τάδε έκανε
300 πινάκια, ο δείνα 420 κ.λπ.
Σε ελληνικό λεξικό δεν βρή-
κα λέξη πινάκι ως μονάδα μέ-
τρησης. Όμως και στο σχήμα
και στο μέγεθος ταιριάζει το

τούρκικο κοιλό που αντιστοιχεί σε 24 περίπου οκάδες. Αν δεν αντιστοιχού-
σε σ’ αυτό ήταν κάτι παρεμφερές.
Στη πίσω πλευρά της μπατόζας προσκολλημένο δεύτερο μέρος που συνέχιζε
την επεξεργασία του άχυρου και αυτό ακολουθείτο από ένα τρίτο όπου τε-
λείωνε και η διαδικασία με το άχυρο. Συσκευασμένο σε μπάλες ραμμένες με
σύρμα μεταφέρονταν και τοποθετούνταν σε ντάνες ξέχωρα για κάθε γεωρ-
γό. Ένας αριθμός εργατών συμμετείχε σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Αλλά δεν ήσαν μόνοι οι εργάτες της αλωνίστρας. Όταν αλώνιζε ο γεωργός συ-

νοδευόταν από ολόκληρη κου-
στωδία, την οικογένειά του
σχεδόν όλη και τυχόν συγγε-
νείς ή εργάτες. Να μεταφέ-
ρουν από τη θημωνιά κοντά
στην αλωνίστρα δεμάτια, να
συσκευάζουν για μεταφορά το
αλώνισμα. Σούστες, άλογα,
μεταφορές. Να φορτώσουν τις
μπάλες άχυρο για την αποθή-
κη. Και δεν ήταν μόνο όσοι
αλώνιζαν τη συγκεκριμένη

στιγμή. Ήσαν κι όσοι συνέχιζαν εργασίες που δεν είχαν ολοκληρωθεί και άλ-
λοι προετοιμάζονταν γιατί θα ακολουθούσε η δική τους σειρά. Μετά τη μετα-
φορά του σταριού στο σπίτι και πριν το τοποθετήσουν σε αμπάρια έστρωναν
στις αυλές στρωσίδια και το άπλωναν αφήνοντάς το μια δυο μέρος στον ήλιο
να στεγνώσει.
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* * *

Η περίοδος των αλωνιστικών μηχανών είναι ως προς τη χρονική της διάρ-
κεια ασήμαντη αν τη συγκρίνουμε με ότι προηγήθηκε και ίσχυσε σχεδόν πα-
νομοιόμορφα από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα σε πολλές περιοχές.
Στον Ασπρόπυργο σε αγροτόσπιτα που δεν τα έχουν υποκαταστήσει ακόμα
με νέες οικοδομές θα υπάρχουν κάποια αγροτικά εργαλεία που θυμίζουν το
παραδοσιακό αλώνισμα. Στη θέση Ομπόρες μέχρι πριν λίγα χρόνια, όσο οι
διατεταγμένες μπουλντόζες δεν είχαν σαρώσει με σκοπό να εξαφανίσουν
και τα τελευταία ίχνη αυτού του ιστορικού οικισμού, είχε διατηρηθεί σε άρι-
στη κατάσταση το αλώνι. Αλλά και διάφοροι χώροι κοινόχρηστοι στον κά-
μπο κι ακόμα στα τότε όρια του χωριού ―με την αλλαγή χρήσης της γης δεν
υπάρχουν― είχαν χρησιμοποιηθεί για το αλώνισμα.
Αν λάβουμε υπόψη τη σύσταση και το επίπεδο του εδάφους δεν πρέπει να
απαιτείτο ειδική φροντίδα για το φτιάξιμο του αλωνιού. Ο Δημήτρης Λουκό-
πουλος44 διακρίνει τ’ αλώνια σε χωματάλωνα που τα στρώνανε με λάσπη ανα-
κατεμένη με κοπριά βοδιού, γελαδοσβουνιά ώστε καθώς αυτή θα είχε ξερα-
θεί δεν θα επέτρεπε να βγαίνουν τα χώματα με τις πατημασιές των αλόγων,
και σε πετράλωνα που για να τα κάνουν επίπεδα οι μαστόροι έκτιζαν στο χα-
μηλότερο μέρος τοίχο, τη σφεντόνα, για να βαστάει τα χώματα και ολόγυρα
στο αλώνι έφτιαναν τα χείλη με πλακωτές πέτρες που έμπηζαν τη μια κοντά
στην άλλη. Ο Φαίδων Κουκουλές45 γράφει για το αλώνι παραπέμποντας σε
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44) Δημήτρη Λουκόπουλου, οπ.π. σελ.247-248.

45) Φ. Κουκουλέ, οπ.π. Τόμος Ε’ σελ.263.

Η εξέλιξη: Θερίζει. Και συσκευάζει το άχυρο σε μπάλες.



βυζαντινή βιβλιογραφία, ότι κατασκευαζόταν σε τόπο υψηλό για να δέχεται
τον άνεμο, ήταν κυκλικό με φυτεμένες πλάκες στην περιφέρεια, το έδαφος
ήταν στρωμένο με πλάκες ή ήταν χωμάτινο που το κατάβρεχαν και το πατού-
σαν με κύλινδρο για να μην υπάρχουν ρωγμές και παίρνουν τα μυρμήγκια τον
καρπό. Ο Ησίοδος46 γράφει στον αδελφό του Πέρση: Ευθύς μόλις πρωτοφα-
νεί ο γίγαντας Ωρίωνας (εννοεί τον αστερισμό) τ’ άγιο της Δήμητρας το στά-
ρι να λιχνίζουνε, μέσα σ’ ένα τόπο καλοπνεούμενο και πάνω σ’ ένα αλώνι κα-
λοϊσιασμένο. Στην Τήνο ο Γ. Αμοιράλης γράφει47: Το αλώνι έχει σχήμα κύ-
κλου, περίπου ένα μέτρο πιο βαθύ στη γη με κάθετες πλάκες στην περιφέρεια
τους «αζούρους» να κρατάνε το χώμα. Στο χωριό Πελεκάνο της επαρχίας
Σιάτιστας τα αλώνια τα καθαρίζουν από τα αγριόχορτα και τα αλείφουν με
σβουνιά για να μη βγαίνει το χώμα. Στη μέση στερεώνουν το «στέντζερο» γύ-
ρω από το οποίο γυρίζουν τα βόδια ή τα άλογα.
Βόδια, άλογα, μουλάρια ήσαν τα ζώα που χρησιμοποιούσαν γενικά στο αλώ-
νισμα. Τα ίδια ζώα και στην Αρχαία Ελλάδα όπως αναφέρει ο Ξενοφών στον
Οικονομικό48 και τονίζει ότι την όλη φροντίδα για το αλώνι και τα ζώα είχαν
οι επαλώσται. Επαλώστης, ο (επί+αλοάω), ο αλωνίζων, ο ελαύνων βους κα-
τά το αλώνισμα49.
Τη λέξη βαλμάς χρησιμοποιεί ο Ε. Μώρος, μεταφραστής του «Οικονομικού»
για να ερμηνεύσει τον επαλώστη. Ο Δ.. Λουκόπουλος γράφει ότι οι Ρουμελιώ-
τες αλωνίζουν μόνο με άλογα και στην ανάγκη με μουλάρια ή γαϊδούρια. Τα
άλογα του αλωνισμού τα τρέφουν κυρίως τσοπαναραίοι που τους λένε βαλμά-
δες. Πριν από τον αλωνισμό τα έχουν απολυμένα στα βοσκοτόπια και βόσκουν
λεύτερα. Όταν φτάνει ο καιρός τα πιάνουν, τα καλιγώνουν και συνεταιρίζονται
με άλλους βαλμάδες που τα άλογά τους, ταιριάζουν. Κατά τον Ν. Π. Ανδριώτη
βαλμάς ―λέξη άγνωστου έτυμου― είναι ο βοσκός μεγάλων ζώων. Ο Δ. Δημη-
τράτος ερμηνεύει τον βαλμά ως εκείνο που τρέφει άλογα ή μουλάρια για εμπο-
ρία ή μίσθωση. Οι λαογράφοι που ερευνούν τον υλικό βίο θεωρούν τον βαλμά
εξειδικευμένο να χρησιμοποιεί τα άλογα στον αλωνισμό50.
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46) Ησιόδου: Έργα και Ημέραι, στ. 598, 599.

47) Γεώργιος Αμοιράλης, οπ.π. Λαογραφία ΚΗ’ σελ.378.

48) Ξενοφώντος Οικονομικός, XVIII, 5.

49) Ι. Σταματάκου: Λεξικόν αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης.

50) Δημήτρη Λουκόπουλου: οπ.π. σελ.249. Ν. Π. Ανδριώτη, Ετυμολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελ-

ληνικής. Δ. Δημητράκου: Νέον Ορθογραφικόν και Ερμηνευτικόν Λεξικόν.



Στον Ασπρόπυργο δεν ήταν δυνατό να υπάρχουν βαλμάδες και να τρέφουν
άλογα με σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν στο αλώνισμα. Κι ούτε θα έπρεπε να
τους ήταν γνωστή η λέξη και η ερμηνεία της. Το αλώνισμα περιλαμβανόταν
στον κύκλο των γεωργικών εργασιών. Η γνώση και η εμπειρία περνούσε από
τη μια γενιά στην άλλη και χρησιμοποιούσαν στο αλώνισμα τα ζώα που είχαν
και για τις άλλες αγροτικές δουλειές. Πολλές οικογένειες αλώνιζαν σε ιδιό-
κτητα κτήματα στα όρια του χωριού. Θέμα όμως προτεραιότητας δεν έπρεπε
να υπήρχε ούτε στους κοινόχρηστους χώρους – δεν είναι γνωστές παρόμοιες
διαφωνίες – γιατί όπως γράφτηκε πάρα πάνω το επίπεδο τού εδάφους και η
σύστασή του δεν απαιτούσαν ιδιαίτερη φροντίδα για να δημιουργηθεί ένα
αλώνι και κατά συνέπεια δεν δημιουργείτο στενότητα χώρου.
Ο Δ. Λουκόπουλος γράφει ότι η σειρά εξασφαλιζόταν ανάλογα με το ποιος
έμπηζε γρηγορότερα ένα χερόβολο στάρι στη κορφή του στρίγερου. Ήταν ο
στύλος που έμπηζαν στο κέντρο του αλωνιού. Ο Λουκάτος το γράφει στοι-
χερό, στην Οφιονεία της Ναυπακτίας στρίαρο, στον Πελεκάνο της Σιάτιστας
στέντζερο και στιγερό στην Τσακωνιά. Στην Οφιονεία της Ναυπακτίας επει-
δή τα αλώνια είναι λίγα, και σ’ αυτά πρέπει να αλωνίσουν όλοι οι γεωργοί,
για να πάρουν σειρά την καπαρώνουν τοποθετώντας μεσ’ στ’ αλώνι όρθιο
ένα δεμάτι.
Κατά την προετοιμασία του αλωνίσματος μετά το σκούπισμα άπλωναν τα δε-
μάτια στο αλώνι ―η εμπειρία ήταν κι εδώ απαραίτητη για το πώς θα τα
απλώσουν― και βρόντιζαν, πριν να αρχίσουν, να προστατεύσουν τα ζώα
ώστε να μη περνάει η άχνη από το άχυρο στα ρουθούνια. Πολύ παλιά τακτι-
κή. Οι Βυζαντινοί τα προστάτευαν δένοντας στο στόμα τους ένα καλάθι συ-
νήθως φτιαγμένο από βούρλα τον φιμό ή κημό51.
Πώς γινόταν όμως το αλώνισμα; Ποια ήταν η διαδικασία; Δύο ήσαν βασικά
οι τεχνικές. Η μια μόνο με τη χρήση των ζώων, η άλλη με τη χρήση της δο-
κάνης. Στην πρώτη διαδικασία περνούσαν μια θηλιά στο λαιμό κάθε ζώου
και τις ένωναν μεταξύ τους. Μια ζυγή με δυο ή περισσότερα, διζευγία με
τέσσερα ή περισσότερα σε δύο σειρές. Έδεναν μια τριχιά στη θηλιά του μέ-
σα προς το κέντρο αλόγου και την άλλη στο στοιχερό. Τα ζώα άρχιζαν να πε-
ριστρέφονται, η τριχιά όλο και τυλιγόταν στο στοιχερό και τα άλογα σίμω-
ναν όλο και περισσότερο προς το κέντρο κι όταν ήταν πια δύσκολο να γυρί-
ζουν τα σταματούσαν, άλλαζαν τη φορά τους προς την αντίθετη κατεύθυνση
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51) Φ. Κουκουλέ, οπ.π. Τόμος Ε’ σελ.263-264.



δένοντας την τριχιά στη θηλιά του ζώου που πριν ήταν στην έξω θέση και τώ-
ρα έπαιρνε την εσωτερική. Έτσι τα στάχυα τσακίζονταν, ο καρπός βαρύτε-
ρος πήγαινε κάτω και από πάνω τα άχυρα. Κάποια στιγμή σταματούσαν τα
ζώα να τα ξεκουράσουν και με τα δικούλια αναποδογύριζαν το αλωνισμένο
αλλού το λένε λειώμα, αλλού μάλαμα, ώστε τα στάχυα που θα είχαν μείνει
κάτω ατσάκιστα να έρθουν στην επιφάνεια. Η διαδικασία συνεχιζόταν μέ-
χρι που να διαπιστωνόταν ότι το αποτέλεσμα είχε επέλθει. Τότε το συγκέ-
ντρωναν σε ημικυκλικό σωρό, που σε ορισμένες περιοχές το ονομάζουν λα-
μνί (από το λάμνω που σημαίνει ελαύνω, θέτω σε κίνηση, οδηγώ).
Από τις δοκάνες –ντουγένια– που υπάρχουν ακόμα σε ορισμένα αγροτόσπι-
τα στον Ασπρόπυργο βγαίνει το συμπέρασμα ότι ακολουθούσαν τη δεύτερη
τεχνική. Αλλά και υπερήλικες που έχουν βιώματα από τα νεανικά τους χρό-
νια βεβαιώνουν ότι γνώρισαν το αλώνισμα με το ντουγένι. Η λέξη δοκάνη
έχει πολλές σημασίες μεταξύ των οποίων μία είναι και η ακόλουθη. «Αλωνι-
στική συσκευή εξ επιμήκους σανίδος μετά πυριτολίθων». Αυτό είναι και το
ντουγένι. Μακρόστενη σανίδα που στη μια της πλευρά έχουν τοποθετηθεί
πυριτόλιθοι που μοιάζουν με μαχαίρια. Αυτή η επιφάνεια πατάει πάνω στα
δεμάτια. Η μια άκρη της σανίδας κάπτεται ελαφρά αντίθετα από την επιφά-
νεια των πυριτολίθων. Εκεί είναι τοποθετημένος χαλκός για να προσδεθεί
και να συρθεί από το ζώο. Κατά την ώρα του αλωνισμού ευέλικτος νέος πα-
τούσε πάνω στο ντουγένι και πολλές φορές ισορροπούσε κρατώντας την ου-
ρά του αλόγου, όπως μου διηγήθηκαν.
Ο Φ. Κουκουλές αναφερόμενος στα κείμενα των βυζαντινών γράφει ότι
εκτός από τα βόδια που πατούσαν τα στάχυα υπήρχαν και όργανα για να τα
θρύβουν (θρυμματίζουν). Και είναι οι τρίβολοι κοινώς η τυκάνη ή δουκάνη
η οποία ήταν σανίδα που είχε μήκος μέχρι δύο μέτρα και είχε από κάτω πε-
ρασμένους σκληρούς και οξείς πυρόλιθους, που κατέκοπταν τα άχυρα52.
Ο Θ. Π. Κωστάκης την αναφέρει σβάρνα53. Γράφει ότι δεν δένει ο γεωργός
τη σβάρνα από την αρχή στα ζώα, αλλά τα γυρίζει χωρίς αυτήν για να κατα-
καθήσουν πρώτα τα δεμάτια κατευθύνοντάς τα ζώα με το καπιστρόσκοινο.
Όταν δένουν τη σβάρνα βάζουν κάποτε πάνω ένα μικρό παιδί, όχι μεγαλύ-
τερο από φόβο να μη κοπούν τα λουριά. Κάθε τόσο σταματούν τα ζώα, ανα-
ποδογυρίζουν τη σβάρνα και την καθορίζουν από τα άχυρα που χώνονται
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52) Φ. Κουκουλέ, οπ.π. Τόμος Ε’ σελ.264.

53) Θαν. Π. Κωστάκη, οπ.π. Λαογραφία Τόμος ΛΑ’ σελ.62-63.



ανάμεσα στις σβαρνόπετρες και τα πριόνια και εμποδίζουν το κόψιμο. Άρα
δοκάνη, ντουγένι και σβάρνα της Τσακωνιάς, αν τυχόν κατασκευαστικά δεν
είναι ακριβώς το ίδιο εργαλείο, εξυπηρετεί την ίδια τεχνική σχετικά με το
αλώνισμα.
Οι εργασίες στη συνέχεια συ-
μπίπτουν. Το γύρισμα του
αλωνιού με τα δικράνια, το μά-
ζεμα, το λίχνισμα, το δρεμόνι-
σμα, η μεταφορά της σοδειάς.
Ακόμα και τα εργαλεία του
αλωνισμού είναι παρεμφερή.
Σε πάπυρο54 του Φαγιούμ (100
μ.Χ.) ένας γεωργός ζητάει να
του σταλούν δύο θρίνακες, δύο
λικμητρίδες και ένα πτύον. Εί-
ναι εργαλεία που χρησιμοποι-
ούνται στο λίχνισμα. Το δικούλι ή δικριάνι, το τριάχτυλο, το θρινάκι, ο για-
μπάς, το καρπολόγι είναι είδη ξύλινου φτυαριού με δόντια κατασκευασμένα
με τρόπο παρεμφερή και για την ίδια συγκεκριμένη χρήση. Στο λίχνισμα, ο λι-
χνιστής πρέπει να είναι έμπειρος ώστε να μη του ξεφύγει το στάρι και να ακο-
λουθήσει το άχυρο. Επίσης έχει σημασία η ένταση του ανέμου, η θέση του λι-
χνιστή. Όταν το πολύ άχυρο έχει ξεχωρίσει από τον καρπό, χρησιμοποιείται
το φτυάρι. Ο αέρας παίρνει το
άχυρο που έχει ακόμα μείνει
στο σιτάρι.
Ο σωρός του σταριού, το λα-
μνί, θα περάσει από το δρεμό-
νι, μεγάλο κόσκινο με δερμά-
τινο πάτο, και μεγάλες τρύπες.
Το στάρι περνάει από τις τρύ-
πες και το δρεμόνι συγκρατεί
πέτρες, κότσαλα (φρύγανα),
άτριφτα στάχυα, και άλλες ξέ-
νες ύλες. Ακολουθεί και δεύ-
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54) Φ. Κουκουλέ, οπ.π. Τόμος Ε’ σελ.264-265.

Φτυάρι με δόντια, δρεμόνια, δρεπάνια.

Εκθέματα στο προσωρινό Λαογραφικό Μουσείο.



τερο πέρασμα από συρμάτινο κόσκινο που συγκρατεί το στάρι και αφήνει να
περάσει ο μπουχός, το χώμα το οποίο θα έχει τυχόν απομείνει.
Σχετικά με τα αγροτικά εργαλεία ο Θανάσης Κιζλάρης εκτός από τα ήδη
γνωστά μας πλέον όργανα ντουκάνη, δικιργιάνι, γιαμπά (για το λίχνισμα με
5-6 δόντια), καρπολόγι, δρεμόνι, κόσκινο προσθέτει ακόμα τη τσουγκράνα
που τραβάει τα κότσαλα στην άκρη, τον σύρτη, τα φρουκάλια, σκούπα από
χόρτο, κυρίως όμως το γιουβαρλάκι55.
Yuvarlak, λέξη τούρκικη, σημαίνει σφαιρικός. Είναι λέει πέτρα σφαιρική ή
ξύλο, σέρνεται από μια ουρά αμαξιού με δύο τροχούς και αλωνίζει κριθά-
ρια, βρώμες, σίκαλη αφήνοντας την καλαμιά χονδρή, σάλμα, που μ’ αυτή
σκεπάζουν το άλλο άχυρο και τα μαντριά των προβάτων.

* * *

Ρωτήθηκαν Ασπροπύργιοι μεγαλύτερης ηλικίας, που έζησαν περισσότερο
την παράδοση, αν γνώριζαν έθιμα για το αλώνισμα και γενικά για τις γεωρ-
γικές εργασίες που να σχετίζονται με τη μαγεία. Αν πίστευαν στην αποτελε-
σματικότητά της, στην ενέργεια υπερφυσικών δυνάμεων που δεν εξηγούνται
με φυσικούς νόμους, ότι θα μπορούσαν να πετύχουν το ποθούμενο με πράγ-
ματα, λόγους ή πράξεις που είχαν εξαιρετική δύναμη ή ότι μπορούσαν να
εξαναγκάσουν το θεό με λόγους ή πράξεις. Η απάντηση ήταν αρνητική.
Υπήρχαν μαγικές ενέργειες που σχετίζονταν με τους κύριους σταθμούς της
ανθρώπινης ζωής. Πίστευαν επίσης σε κατάδεσμους, καρφώματα, ξεματιά-
σματα, ξόρκια, φυλακτά αλλά παρόμοια έθιμα που να σχετίζονται με αγρο-
τικές εργασίες δεν προκύπτει να υπήρχαν. Περιορίζονταν μόνο στην ευλο-
γία της εκκλησίας.
Ακολουθούν μερικά παραδείγματα56, ενδεικτικά, εθίμων που σχετίζονται με
το αλώνισμα και άλλες γεωργικές εργασίες. Στη Ρούμελη ενώ λιχνίζει ο γε-
ωργός όλη μέρα μπήζει στο σωρό ένα μαχαίρι, για να σιδερώσει το σιτάρι,
να πάρει του σίδερου τη στεριάδα. Στον Δρυμό της Μακεδονίας πριν περά-
σουν το γένημα από το δρεμόνι τοποθετούν μια σιδερένια ζεύλα για να γί-
νει το στάρι γερό σαν το σίδερο, κλαδιά από παλιούρα (είδος θάμνου) που
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55) Θανάση Κιζλάρη, οπ.π. Λαογραφία ΙΒ’ σελ.407.

56) Δημήτρη Λουκόπουλου, οπ.π. σελ.250 και 256. Μιχ. Χρ. Σλίνη οπ.π. Λαογραφία ΙΒ’ σελ.102.

Θαν. Π. Κωστάκη, οπ.π. Λαογραφία ΛΑ’ σελ.118.



χρησιμεύουν να αποτρέψουν τη βασκανία. Θεωρούν επίσης κακό ή αμαρτία
να περάσουν πάνω από το μικρό σωρό σταριού που απομένει ενώ λιχνίζουν.
Για να περάσουν απέναντι κάνουν κύκλο. Και στην Τσακωνιά πετούν τελει-
ώνοντας το αλώνι ένα σιδερικό για να σιδερώσουν τον καρπό. Στην Εύβοια,
στη Γούβα του δήμου Ιστιαίων, όταν έχουν τελειώσει το αλώνισμα και έχει
σχηματιστεί το λαμνί, η οικοδέσποινα κρατώντας λαγήνι προσφέρει νερό
στους αλωνιστές να πλυθούν. Και κάθε ένας που πλένεται ραντίζει κυκλικά
το γένημα. Η συνήθεια να ραντίζει η σύζυγός τον γεωργό που επιστρέφει
από τη σπορά είναι έθιμο που παρατηρείται στην Επίδαυρο. Τα καταχύσμα-
τα απασχόλησαν τη λαογραφία.
Κατάχυσμα (από το καταχέω=ρίχνω σε κάποιον από πάνω). Το ρύζι, τα άν-
θη, τα ροδοπέταλα είναι καταχύσματα. Ξηροί καρποί, σύκα, καρύδια, αμύ-
γδαλα που προσφέρονται ή με τα οποία τους ραντίζουν για να εκδηλώσουν
ευχές για την ευπορία τους και τη γονιμότητα. Στη περίπτωση του γεωργού
της Επιδαύρου έχουμε συμπαθητική μαγεία, που αποβλέπει στην ευόδωση
της σποράς όπως αποβλέπουν τα καταχύσματα στη γονιμότητα του ανδρό-
γυνου στους γάμους, στον πολλαπλασιασμό των παιδιών στη γέννηση και
στη βάπτιση57. Η μαγεία διακρίνεται σε άμεση, έμμεση (αναλογική ή συμπα-
θητική) και έντεχνη. Στη συμπαθητική, πιστεύεται, ότι η μαγική πράξη αφού
αποτελεί απομίμηση του ποθούμενού θα προκαλέσει κατ’ αναλογία το πο-
θούμενο. Τα κατασχύματα αποτελούν την έκφραση της γονιμότητας άρα θα
προκαλέσουν κατ’ αναλογία γονιμότητα58.
Στην Κω έχει παραμείνει μια συνήθεια που πιστεύεται ότι την πρώτη αρχή
έχει στον Τριπτόλεμο, τον οποίο η θεά Δήμητρα επέλεξε για να διδάξει στον
κόσμο την καλλιέργεια του σταριού. Όταν ο γεωργός τελειώσει το αλώνισμα
και μαζέψει αλωνισμένο και καθαρισμένο τον καρπό, συνηθίζεται να κάνει
με το φτυάρι ένα σταυρό και να το χώνει στην κορφή του σωρού ευχόμενος
κι’ από χρόνου καλύτερα ή χίλια μόδια. Ο Θεόκριτος (πιθανολογείται ότι
γεννήθηκε το 305π.Χ.) έγραψε πολλά είδη ποίησης μεταξύ των οποίων και
ειδύλλια. Το ειδύλλιο ―υποκοριστικό του είδους― είναι μικρό αφηγηματι-
κό ποίημα με υπόθεση τις περισσότερες φορές αγροτοποιμενική. Το έβδομο
από τα ειδύλλια του Θεόκριτου επιγράφεται Θαλύσια και η σκηνή του ει-
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57) Ν. Γ. Πολίτης: Παρατηρήσεις περί των εθίμων του θέρους και της σποράς. Λαογραφία Γ’

σελ.676-682.

58) Γ. Α. Μέγα: Εισαγωγή στη Λαογραφία σελ.154.



δυλλίου εκτυλίσσεται στην Κω. Τα Θαλύσια, ήταν οι καθαυτό γιορτές του
θερισμού προς τιμή της Δήμητρας αλλά γιορτάζονταν στην Αθήνα και τα
Θαργήλια τιμώντας την Άρτεμη και τον Απόλλωνα γιορτές που προηγούντο
του θερισμού. Η υπόθεση του ειδυλλίου Θαλύσια τελειώνει με το τραγούδι
του Σιμιχίδου ως εξής (μεταφρασμένο). Είθε το φτυάρι μου ξανά να μπήξω
στο σωρό του σιταριού της (εννοεί τη θεά Δήμητρα) πετώντας το απ’ αλάρ-
γα, κι εκείνη να γελά, κρατώντας στάχυα κι ανεμώνες59.
Θάργηλος ή θαλύσιος άρτος ήταν το πρώτο ψωμί από τη νέα σοδειά που
προσφερόταν στον Απόλλωνα. Στα Λακκοβίκια της Μακεδονίας60 ζυμώνουν
το πρώτο ψωμί από τη νέα σοδειά, πάνε στη βρύση και το βρέχουν κι’ ύστε-
ρα το μοιράζουν στους περαστικούς. Το φάγωμα του πρώτου ψωμιού συν-
δέεται με μαγικές τελετές σε πολλούς λαούς. Σε πολλά μέρη κρατούν το τε-
λευταίο δεμάτι του θέρους και ζυμώνουν, από το στάρι του, ψωμί με διάφο-
ρα σχήματα και το τρώνε.
Πολλά άλλα έθιμα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε που σχετίζονται με τη
μαγεία και αποβλέπουν στο ποθούμενο.

5. Οι δεκατιστές
Για να κατανοήσει κανείς το φορολογικό σύστημα επί Τουρκοκρατίας θα
πρέπει να εξετάσει μαζί και το ιδιοκτησιακό καθεστώς καθώς και το σύστη-
μα κοινοτικής αυτοδιοίκησης. Να γνωρίζει ακόμα τις παραλλαγές σε διάφο-
ρα σαντζάκ (διοικητικές υποδιαιρέσεις), τα προνόμια και τις εξαιρέσεις που
είχαν εξασφαλίσει ορισμένες περιοχές.
Η δεκάτη ήταν φόρος που ίσχυε κυρίως για τα σιτηρά και το λάδι. Μόνο σε
ορισμένες περιοχές και για ειδικούς λόγους παρατηρήθηκε δεκάτη ζώων
(για προμήθεια του οσμανικού στρατού σε σφάγια) καθώς και δεκάτη των
ψαριών σε λίμνες και ψαρότοπους. Παρά το γεγονός ότι δεκάτη εσήμαινε
καταβολή του δέκατου του προϊόντος η ποσοστιαία αναλογία επί του προϊό-
ντος δεν ήταν πάντα σταθερή. Ποίκιλλε από περιοχή σε περιοχή και από
χρόνο σε χρόνο, η δε καταβολή γινόταν σε είδος. Η εφαρμογή οριζόταν κα-
τά τρόπο ευκρινή τόσο από τα φορολογικά κατάστιχα συλλογής της δεκάτης
όσο και από τους κανουνναμέδες (τις συλλογές κανόνων/νόμων).
Το σαλαριγέ, επακόλουθο πολλές φορές της δεκάτης, δεν ήταν αμιγής φό-
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ρος δεκάτης αλλά κάτι επί πλέον. Αναφερόταν στην τροφοδοσία των σιπα-
χήδων. Η ετυμολογία άλλωστε της λέξης σημαίνει «δικαίωμα του αγά». Ανα-
φορικά με το σιτάρι ο σιπαχής ή ο αντιπρόσωπος του το αποδεκάτιζε μετά
το αλώνισμα και τον εκκοκκισμό. Ο ραγιάς μπορούσε να το αποθηκεύσει
μόνο ύστερα από αυτή τη διαδικασία61.
Ο Παναγής Σκουζές αφηγούμενος την τυραννία του Χατζή-Αλή Χασεκή
στην τουρκοκρατούμενη Αθήνα 1772-1796, αφού μνημονεύει πρώτα κανουν-
ναμέ του 1475 και τη συμφωνία των Αθηναίων όταν υποτάχτηκαν στους
Τούρκους, γράφει για τη δεκάτη στην Αττική. Στα τρία είδη στάρι, κριθάρι,
λάδι ο φόρος ήταν στα δέκα ένα. Ο βίκος, το ρόβι, η βρίζα ασύδωτα δίχως
κανένα φόρο. Στο στάρι και το κριθάρι άμα είχε κάνει ένας από δέκα κοιλά
και πάνω έδινε ένα κοιλό όση ποσότητα κι αν είχε κάνει και το έλεγαν σα-
λαρία. Το κοιλό ήταν 24 οκάδες περίπου. Άρα έδιναν την ανάλογη δεκάτη
και για παραγωγή πάνω από 240 οκάδες, 24 οκάδες έδιναν για σαλαρία.
Ήταν ο φόρος σαλαριγέ που αναφέρθηκε πάρα πάνω62.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Χασιά (εξυπακούεται και τα Καλύβια της Χασιάς)
ήταν δερβένι και σύμφωνα με το φιρμάνι του 1817 για τους φύλακες του δερ-
βενίου της Χασιάς (υπάρχει το φιρμάνι στον δήμο Ασπροπύργου) όσοι καλ-
λιεργούσαν στάρι και κριθάρι υποχρεώνονταν να καταβάλουν μόνο ένα
φόρτωμα για το καθένα. Δηλαδή δυο σακιά. Τόσο ισοδυναμούσε κάθε φόρ-
τωμα. Το φιρμάνι εκδόθηκε για να απαγορέψει στον Βοεβόδα να ζητάει πα-
ράλογες απαιτήσεις υποκινούμενος από τον δημογέροντα της Αθήνας Πα-
ναγή που ήταν όπως αναφέρεται στο φιρμάνι άνθρωπος αισχροκερδής και
πανούργος (εννοεί τον Παναγή Ζαχαρίτσα63).
Η δεκάτη ίσχυσε και μετά την απελευθέρωση. Αποπειράθηκε να την καταρ-
γήσει ο Κουμουνδούρος (1862) και ο Χαρίλαος Τρικούπης : Νόμος ΩΙ’, φο-
ρολογία των αροτριώντων. Ακολούθησε η φορολογία του καθαρού εισοδή-
ματος. Και σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα ίσχυσε και πάλι, και στη συ-
νέχεια καταργήθηκε πάλι η δεκάτη.
Πολλοί έχουν περιγράψει τη διαδικασία με την οποία γινόταν ο δεκατισμός.
Θα αναφέρω δύο. Ο Αναστάσιος Γ. Βρόντης (οι ζευγάδες της Ρόδου) γρά-
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σελ.133, Κέδρος 1975.

63) Δημήτρης Καλλιέρης: Στο Δρόμο προς την Εθνεγερσία, σελ.18-20.



φει64: «Μόλις ετοιμασθεί ο σωρός, έρχεται ο δεκατιστής, που τον λέγουν και
σούμπαση με την βούλλα του και τον βουλλώνει, για να μην του κάμουν απά-
τη. Όταν έλθει η σειρά, ο δεκατιστής με το μισοκοίλι μετρά το σιτάρι φωνά-
ζοντας κάθε δέκα μισοκοίλια τάλλια. Όταν φτάσει στις δέκα τάλλιες, φωνά-
ζει τάλλια γράντε. Επί Τουρκίας ο δεκατιστής στα εκατόν κοιλά έπαιρνε δέ-
κα, ενώ τώρα παίρνουν ένδεκα». Συνεχίζει γράφοντας ότι παλιά εκτός από
το δέκατο έπαιρναν και για τα τουρκικά σχολεία κάποιο φόρο και περιγρά-
φει τον τρόπο. Η βούλλα ήταν ξύλινη σφραγίδα με την οποία ο δεκατιστής
σφράγιζε τους σωρούς των αλωνιών. Οι λέξεις τάλλια (από το ιταλικό
talio=κόπτω) καθώς και τάλλια γράντε, τάλλια μεγάλη δεν πρέπει να μας
ξενίζουν. Δεν ήταν δυνατό να τις χρησιμοποιεί Τούρκος δεκατιστής. Άλλω-
στε τους Τούρκους διαδέχτηκαν οι Ιταλοί στα Δωδεκάνησα. 
Ο Δ. Λουκόπουλος μας πληροφορεί65: Καλούσαν τον δεκατιστή όταν ο σω-
ρός ήταν έτοιμος. Εκείνος κρατούσε μια μεγάλη ξύλινη σφραγίδα και την
πατούσε πάνω στο σωρό. Ούτε ο καλογιάννης το πουλί, δεν μπορούσε να πά-
ρει σπειρί από το σωρό δίχως να τον καταλάβουν, γράφει. Οι δυστυχισμένοι
γεωργοί όταν ο δεκατιστής αργούσε να δεκατίσει, επειδή ο νόμος ήταν αυ-
στηρός, έμεναν στο αλώνι μια, δυο και περισσότερες μέρες περιμένοντας
τον δεκατιστή με φόβο και καρδιοχτύπια. Αφού περιγράφει στη συνέχεια
πώς με το κρηνί, ένα ξύλινο κάδο, γινόταν ο δεκατισμός και έπαιρνε ο δε-
κατιστής την αναλογία του, γράφει για το υπόλοιπο.
Από το δεκατισμένο σωρό έπρεπε να βγει το αγροφυλακιάτικο, το παπαδι-
κό, το γυφτιάτικο και τ’ αλωνιάτικο (σε κάθε κάδο μια οκά). Ότι περίσσευε
απ’ αυτά τα ξικέματα (τις αφαιρέσεις) κοφίνιαζε ο απελής (κακόμοιρος) γε-
ωργός. Απ’ αυτόν τα πουλιά, τα ζουλάπια (αγρίμια) τα ζούμπερα (έντομα),
οι δεκατιστάδες, οι παπάδες, οι γύφτοι, οι αλωνιαραίοι. Κι αν ήταν σεμπρι-
κό το σιτάρι, κι έπρεπε να μοιραστεί στα δύο, το μισό να πάρει αυτός, το άλ-
λο μισό ο αφέντης τι έμενε στον γεωργό; (Σέμπρος είναι αυτός που καλ-
λιεργεί ξένα κτήματα, ο επίμορτος καλλιεργητής, ο κολλήγας). 

6. Παραλειπόμενα από τη ζωή των γεωργών
Μετρήσεις εκτάσεων
Αν ρωτηθεί ένας γεωργός πώς μετρώνται τα χωράφια πώς μετράμε την έκτα-
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σή τους θα απαντήσει με το στρέμμα. Κι ίσως προσθέσει. Παλαιότερα ξέ-
ραμε και το βασιλικό στρέμμα. Το στρέμμα ισοδυναμεί με 1000μ2 και το βα-
σιλικό με 1270μ2.
Στο απώτερο παρελθόν οι μετρήσεις γίνονταν με διάφορα μέσα. Με το σχοι-
νίο, ήταν 10 έως 12 οργιές. Με το πλέθρον. Είναι αρχαία μονάδα μήκους ίση
με 100 πόδια, το 1/6 του σταδίου. Κατά τον Α. Σ. Αρβανιτόπουλο το στάδιο
εποίκιλλε: 192,27μ. το Ολυμπιακό, 181,08μ. της Επιδαύρου, 177,55μ. των
Δελφών και το μετέπειτα σε χρήση για γεωγραφικές αποστάσεις 177,40μ.
Στα λεξικά των Γ. Μπαμπινιώτη και Ι. Σταματάκου 184,87μ., ενώ η Μ. Πλά-
τωνος αναφέρει 177μ. το αττικό και 165μ. το πύθιο. Ο Σουΐδας γράφει: «έχει
δε το πλέθρον πήχεις ξστ’ δίμοιρον» δηλαδή 66 πήχεις μοιρασμένους στα
δύο=33 πήχεις. Ώστε το πλέθρο αν υπολογισθεί σύμφωνα με τα πάρα πάνω,
ως μονάδα μήκους θα κυμαίνεται μεταξύ 27,5μ. και 32μ. και ως μονάδα επι-
φανείας μεταξύ 757μ2 και 1025μ2. 
Χρησιμοποιήθηκε επίσης το μόδιο και ήταν η έκταση ενός μοδίου τόση, όση
μπορούσε να σπείρει κανείς χρησιμοποιώντας σπόρο ενός μοδίου. Υπολογι-
ζόταν αυτή η έκταση 800μ2 περίπου. Χρησιμοποιήθηκε και το κοιλό ή κάβος
με το ίδιο σκεπτικό. Με την έκταση που σπέρνεται μ’ ένα κοιλό σπόρο. Αλλά
η χωρητικότητα του κοιλού διέφερε κατά τόπους, και δεν μπορούσε να έχει
ευρύτερη ισχύ. Το μόδι στην Κύπρο αλλά και σε άλλες περιοχές ως μέτρο
επιφάνειας ισοδυναμεί με 200 τετραγωνικές οργιές. Αν θεωρήσουμε ότι το
μήκος μιας οργιάς είναι περίπου 2 μέτρα, η τετραγωνική οργιά θα είναι 4μ2

και οι 200 τετραγωνικές οργιές 800μ2.
Οι Έλληνες της Κάτω Ιταλίας εξισώνανε το ζευγάρι με 30 μόδια. Μ’ αυτό
τον υπολογισμό 1 ζευγάρι είναι ίσο με 24 στρέμματα. Ωστόσο δεν μπορούμε
να αφήσουμε ασχολίαστο αυτό το νούμερο. Το ζευγάρι ως μέτρο μέτρησης
επιφάνειας χρησιμοποιήθηκε κατά την Τουρκοκρατία και μετά την απελευ-
θέρωση κι ακόμα ήσαν γνωστά στην περιοχή μας τα ζευγάρια ως συγκεκρι-
μένες εκτάσεις γης, που αγοράστηκαν στην Ελευσίνα λίγα χρόνια πριν την
Επανάσταση του ’21.
Ζευγάρι είναι η έκταση γης που μπορεί να καλλιεργηθεί από ένα ζευγάρι
―cift― βόδια κατά τον χρόνο της άροσης. Με πιο απλά λόγια: όταν είναι η
εποχή του οργώματος πόσα στρέμματα μπορούν συνολικά να οργώσουν δύο
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ρία, εξέταση των οικιστικών μοντέλων». Οικονομική δομή των βαλκανικών χωρών, σελ.478, Μέλισσα.



βόδια. Γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι δεν μπορεί να προκύψει ένας σταθερός
αριθμός και είναι εύκολο να αναλυθούν οι λόγοι. Ο Ilhan Tekeli στο άρθρο
του66 γράφει ότι ένα ζευγάρι ―cift― μπορεί να κυμανθεί από 60 μέχρι 150
ντονούμ. Το ντονούμ είναι ίσον με 939,3μ2 και υποδιαίρεση αυτού το αυλάκι
1/4 του ντονούμ ίσον με 254,8μ2. Επιλέγεται όμως ο αριθμός των 100 ντο-
νούμ. Τότε το ζευγάρι ―939,3 x 100 = 93930― είναι σχεδόν 94 στρέμματα.
Αν δούμε να αναφέρεται το ζευγάρι μεταξύ 80 και 120 στρεμμάτων αυτή η
απόκλιση θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή. Κάθε μεγαλύτερη απόκλιση δεν
εκφράζει την πραγματικότητα.

Η προστασία της γης και της γεωργικής παραγωγής
Για να μην αμφισβητούνται τα σύνορα των χωραφιών τοποθετούνται διάφο-
ρα σταθερά διακριτικά γνωρίσματα. Διαφορετικά είναι τα σημάδια στα χω-
ράφια που καλλιεργούνται δημητριακά και στα περιβόλια. Στα πρώτα συνη-
θιζόταν να τοποθετούνται σε κάποια διαστήματα σωροί από μεγάλες πέτρες.
Αν υπήρχε υποψία ή απόπειρα μετακίνησης των ορίων τοποθετούνταν πιο
σταθερά γνωρίσματα όπως πάσσαλοι μπηγμένοι με βάση τσιμεντένια ή ότι
δεν ήταν εύκολο να μετακινηθεί. Εγγύηση για τον καθορισμό των ορίων
αποτελούσαν και τα δένδρα ως αμετακίνητα με γνωστές τις αποστάσεις από
τα όρια. Εμφανή ήσαν τα όρια από τη διαχωριστική γραμμή που προέκυπτε
καθώς ένα χωράφι ήταν οργωμένο, ενώ άλλο ήταν με τη καλαμιά μετά το θέ-
ρος ή χέρσο. Αλλά στην περίπτωση αυτή, αν δεν υπήρχε κάποιο άλλο στα-
θερό σημείο, όποιος όργωνε τελευταίος μπορούσε να μετακινήσει το όριο αν
είχε διάθεση να το κάνει.
Στα περιβόλια τα σύνορα ήσαν πιο σταθερά. Άλλοτε με περίφραξη, ή με
δενδροφύτευση, με κάποια σταθερά σημάδια, τις περισσότερες φορές όμως
με τα διαμορφωμένα πεζούλια, μικρά αναχώματα. Αλλά και οι διαφορετικές
καλλιέργειες στον συγκεκριμένο χρόνο. Ακόμα και η διάταξη των κατεβα-
τών, των λαχιδιών που ακολουθούσαν αναγκαστικά τη μορφή και την κλίση
του εδάφους. Στα περιβόλια η μετακίνηση των ορίων ήταν σχεδόν ανέφικτη.
Γεωργοί που επιθυμούσαν να μεταθέσουν τα όρια υπήρχαν πάντοτε. Στη βυ-
ζαντινή αυτοκρατορία για τη φύλαξη των συνόρων υπήρχαν ειδικοί φύλα-
κες, γνωστοί ως οροφύλακες. Παρά ταύτα, επειδή τα σημάδια με τον καιρό
μπορούσαν να καταστούν εξίτηλα οι νόμοι ήσαν πολύ αυστηροί. Στα «Βασι-
λικά» ―31ος τίτλος του 60ου βιβλίου― προβλεπόταν μαστίγωση, χρηματική
ποινή και εξορία ανάλογα με την ηλικία και την κοινωνική τάξη του «ορό-
γλυφου». Κατά τον Γεωργικό νόμο αν μετακινούσε κανείς το όριο στο νέω-
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μα (το φρέσκο οργωμένο χωράφι) έχανε το νέωμα, αν στη σπορά έχανε τον
σπόρο τη γεωργία και την επικαρπία.
Η γεωργία αποτέλεσε όλη σχεδόν την ιστορική περίοδο τη βάση της οικονο-
μίας και την κύρια πηγή εσόδων των κρατών. Στο Γεωργικό νόμο των Βυζα-
ντινών προβλεπόταν να μη σύρονται στα δικαστήρια οι γεωργοί κατά τη
διάρκεια του θέρους. Χαρακτηριστικό είναι και το μέτρο προστασίας από
τους καυσαλώνηδες, τους φαύλους που από εκδίκηση έβαζαν φωτιά σε θη-
μωνιές ή στο καρπό και τα άχυρα στο αλώνι. Καταδικάζονταν σε χειροκο-
πία ή στον δια πυρός θάνατο. 
Στον Ασπρόπυργο η μετατόπιση των συνόρων δεν ήταν σύνηθες φαινόμενο.
Δεν έλειπαν όμως οι εξαιρέσεις και όσοι συνήθιζαν να «σπρώχνουν» τα
όρια κακοχαρακτηρίζονταν και βγάζανε όνομα στη μικρή παλαιότερα, κοι-
νωνία. Η πρώτη ενέργεια ήταν να προσκαλέσουν συγγενείς, γείτονες ή τυ-
χόν άλλους καλλιεργητές που είχαν καλλιεργήσει τα χωράφια παλαιότερα
και είχαν τη δυνατότητα να επανακαθορίσουν τα όρια στη προτέρα κατά-
σταση. Γνώμη μπορούσε να έχει και ο αγροφύλακας. Εάν δεν ήταν δυνατή η
αποκατάσταση των συνόρων τον λόγο είχαν τα δικαστήρια. Πολλές φορές
πάνω στον εκνευρισμό παρατηρούντο ενέργειες αυτοδικίας, η συνηθέστερη,
όργωμα από τον ζημιωθέντα προς αποκατάσταση των συνόρων.
Οι αγροφύλακες ήσαν πάντα απαραίτητοι για να αποτρέψουν με την πα-
ρουσία τους κλοπές και αγροζημιές. Τους αγροφύλακες εξέλεγε το Δημοτι-
κό Συμβούλιο. Το 1907 ο Δήμος Φυλής είχε χωρίσει την όλη του έκταση σε
μικρότερες κτηματικές περιφέρειες τρεις του Ασπρόπυργου και μια της Χα-
σιάς. Ενέκρινε κτηματικούς καταλόγους και προχώρησε στην εκλογή έξι
αγροφυλάκων για τον Ασπρόπυργο, δύο για κάθε κτηματική περιφέρεια και
τριών αγροφυλάκων για τη Χασιά. Άλλη απόφαση αναφερόταν στη φύλαξη
των βελανιδόδενδρων. Αποτελούσαν περιουσία του Δήμου. Υπάρχουν πολ-
λές αποφάσεις του Δήμου που αποδεικνύουν ότι υπήρχαν αρκετοί ενδιαφε-
ρόμενοι για την αγορά των ξερών δένδρων με αποτέλεσμα για την απόκτη-
ση κάθε δένδρου να διενεργείται πλειστηριασμός.
Η συλλογή των καρπών και η εξαγωγή τους κυρίως στη Βενετία είναι γνωστή
από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Με συμβόλαιο του 1844 ο Αθανάσιος Κα-
μπόλης, από τα Α. Λιόσια, είχε μισθώσει τα βελανιδόδενδρα. Τρία χρόνια
αργότερα στο προαύλιο του Αγίου Δημητρίου Καλυβίων 184 κάτοικοι ―158
των Καλυβίων, 13 του Καματερού και 13 των Λιοσίων― με συμβολαιογράφο
και μάρτυρες συντάξανε έγγραφο στο οποίο εξουσιοδοτήθηκαν τέσσερεις
Καλυβιώτες και ένας Λιοσιώτης να ενεργήσουν δικαστικώς επειδή ο μισθω-
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τής είχε καταστεί αφερέγγυος. Ένα γεγονός που εξηγεί την οικονομική ση-
μασία των βελανιδόδενδρων για τον τότε Δήμο Φυλής. Με τον καιρό τα βε-
λανιδόδενδρα παραχωρούσαν τη θέση τους στη γεωργική εκμετάλλευση.
Οι γεωργοί με τους ποιμένες βρίσκονταν όλο τον καιρό σε αντιπαλότητα.
Οι ποιμένες ζητούσαν περισσότερο χώρο για βοσκοτόπια. Οι αγροζημίες
ήταν αναπόφευκτες σε χώρους που γειτνίαζαν με τις γεωργικές καλλιέρ-
γειες, με ελαιόδενδρα, αμπελοφυτείες και γενικά με δενδροκαλλιέργειες. 
Η αντιπαλότητα έχει την αρχή της σε χρόνους αμνημόνευτους. Για την απα-
γόρευση της βόσκησης διάφορα σήματα, σωροί από πέτρες, ασβεστώματα,
στήλες, ριζωμένες πέτρες, βράχοι ασβεστωμένοι, δένδρα, κλαδιά, πάσσαλοι
χρησιμοποιήθηκαν διαχρονικά στην αρχαιότητα, το Βυζάντιο και τη νεότερη
εποχή67.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του τ. Δήμου Φυλής αλλά και το Κοινοτικό Συμ-
βούλιο μεταγενέστερα του Ασπροπύργου καθόριζε περιοχές που απαγορευ-
όταν γενικά η βόσκηση. Άλλες που επιτρεπόταν για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα. Υπήρχαν ακόμα περιοχές στις οποίες έθεταν όρους και στους
ιδιοκτήτες των κτημάτων. Ποια και πόσα (περιορισμένος αριθμός) ιδιόκτη-
τα ζώα επιτρεπόταν να βοσκήσουν στα δικά τους κτήματα. Τα όρια καθορί-
ζονταν με σαφήνεια. Περιγράφονταν στην απόφαση των δημοτικών ή κοι-
νοτικών συμβουλίων όλη η περίμετρος της απαγορευμένης ζώνης. Ανατολή,
νοτιάς, δύση, βοριάς με τα τοπωνύμια, τους αγροτικούς δρόμους με άλλα σα-
φώς καθορισμένα σημεία, γέφυρες, ρέματα, οικοδομές κι αν δεν υπήρχε σε
κάποια περιοχή κάτι παρόμοιο περιγράφονταν ιδιοκτησίες με τα ονόματα
των ιδιοκτητών. 
Χαρακτηριστικό γεγονός που θα μπορούσε να τονίσει την αντιπαλότητα που
υπήρξε κάποια εποχή στον Ασπρόπυργο είναι ότι οι κοινοτικές εκλογές δεν
κρίθηκαν από τις πολιτικές πεποιθήσεις αλλά από τη διαμάχη γεωργών και
ποιμένων για τον καθορισμό των βοσκοαπαγορεύσεων.
Εποχιακοί φύλακες ορίζονταν για να φυλάνε τις θημωνιές από τότε που το
αλώνισμα άρχισε να γίνεται με τις αλωνιστικές μηχανές. Οι θημωνιές ήσαν
πολλές και συγκεντρωμένες στους τόπους του αλωνισμού, η φύλαξη κρινό-
ταν απαραίτητη και οι φύλακες αποζημιώνονταν με σχετικό παρακράτημα
από το προϊόν του αλωνίσματος.
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67) Δ. Σ. Λουκάτου: Αγροτικά σήματα βοσκοαπαγορεύσεων στον ελληνικό χώρο, Λαογραφία ΛΑ’

σελ.15-28.



Πέρα από την προστασία της γης και της γεωργικής παραγωγής από τους
ανθρώπους υπάρχουν και άλλοι εχθροί. Είναι τα διάφορα είδη πουλιών και
ζώων καθώς και εντόμων. Επιβλαβή πουλιά είναι τα παμφάγα κοράκια και
οι σπουργίτες. Υπάρχουν όμως και πουλιά όπως η κουκουβάγια που τρώει
ποντίκια και αρουραίους και άλλα που τρώνε έντομα όπως τα κοτσύφια, οι
κούκοι και ο νυκτοπάτης γνωστός και ως γιδοβυζάστρα. Επιβλαβή ζώα είναι
ο αρουραίος ο αγροτικός και γενικά τα ποντίκια όπως επίσης ο λαγός, ο
ασβός, το κουνάβι κ.α. Για την αντιμετώπισή τους χρησιμοποιούνται διάφο-
ρα σκιάχτρα αποτρεπτικά που σχετίζονται με την όραση: ομοιώματα αν-
θρώπου, σκοτωμένα ζώα και πουλιά, κρανία κ.λπ. Σκιάχτρα με ηχητική
ενέργεια: κανονάκι με χρήση ασετυλίνης, ντουφέκια κ.α.68

Στον Ασπρόπυργο χρησιμοποιούσαν σκιάχτρα στα περιβόλια και σπάνια
στους αγρούς. Όταν όμως παρουσιάζονταν έκτακτοι κίνδυνοι κυρίως από
ακρίδες ή αρουραίους η αντιμετώπιση ήταν πάνδημη. Ο τ. Δήμος Φυλής και
μετέπειτα η Κοινότητα καλούσαν τους κατοίκους να προσφέρουν προσωπι-
κή εργασία, τη γνωστή αγγαρεία. Ενδεικτικές μεταξύ άλλων οι δυο περι-
πτώσεις που αντιμετωπίστηκαν με τη συμμετοχή των κατοίκων. 1) Ο τ. Δή-
μος Φυλής αγόρασε ακάθαρτο πετρέλαιο και ράντισαν τα αμπέλια στα
οποία είχαν καταπέσει, σμήνη ολάκερα, ακρίδες. 2) Για την αντιμετώπιση
των αρουραίων ξεκινούσαν ομάδες πολιτών από τα γραφεία της Κοινότητας
με τρόμπες ειδικές και καπνογόνα φάρμακα. Έφθαναν στις φωλιές των
αρουραίων που γινόντουσαν αντιληπτές από τα στόμια, τις τρύπες εισόδου,
διοχέτευαν το καπνογόνο φάρμακο και πετύχαιναν το επιδιωκόμενο αποτέ-
λεσμα.

Αγροτικές εργασίες και η εποχή τους
Οι θέσεις ουρανίων σωμάτων αποτέλεσαν οδηγό για την έναρξη πολλών
αγροτικών εργασιών και την πρόβλεψη καιρικών συνθηκών. Ο Ησίοδος69

συμβουλεύει τον αδελφό του Πέρση να αρχίζει τις διάφορες αγροτικές ερ-
γασίες παρατηρώντας την εμφάνιση ή τη θέση διάφορων αστέρων. Με την
ανατολή των Πλειάδων να αρχίζει ο θέρος και με τη δύση το όργωμα (στ.
383). Αν περιμένεις, γράφει, να οργώσεις όταν γυρίσει ο ήλιος, εννοώντας
το χειμερινό ηλιοστάσιο, τότε θα θερίσεις καθιστός (στ. 479). Και σε άλλο
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68) Νικ. Ι. Σφακιανός: Παραδοσιακά αγροτικά φόβητρα, Λαογραφία ΛΕ’ σελ.308-320.

69) Ησιόδου: Έργα και Ημέραι.



σημείο (στ. 615) γράφει : Κι όταν πια δεις να βυθούν οι Πλειάδες και οι Υά-
δες και ο γίγαντας Ωρίωνας τότε καιρός είναι να θυμηθείς πως ήρθε πάλι η
εποχή για τ’ όργωμα και πως ο σπόρος κάτω από τη γη πρέπει να βρει πια
θέση. Το αλώνισμα το συνδέει με τον αστερισμό του Ωρίωνα. Μόλις πρωτο-
φανεί ο γίγαντας Ωριώνας, τ’ άγιο της Δήμητρας στάρι να λιχνίζουνε (στ.
598). Καλύτερη στιγμή για το κλάδεμα των αμπελιών θεωρεί την εποχή που
για πρώτη φορά ανατέλλει ο αστερισμός του Αρκτούρου και που εμφανίζε-
ται η Χελιδόνα, η κόρη του Πανδίονα. Ο ερχομός της Άνοιξης με την εμφά-
νιση των χελιδονιών (στ. 564). Σύμφωνα με τη Θηβαϊκή παράδοση οι κόρες
του Πανδίονα κυνηγημένες από τον Τηρέα έγιναν με την παρέμβαση του
Δία η μια αηδόνι κι η άλλη χελιδόνι70. Για το σκάψιμο των αμπελιών (στ. 572)
γράφει71: Όταν τα σαλιγκάρια ανεβαίνουν από τη γη στη φλούδα των δέν-
δρων, εποχή που έχουν ήδη ανατείλει οι Πλειάδες και ακολουθεί περισσό-
τερη ζέστη. Για τον Τρύγο (στ. 610), όταν ανέβουν στα μεσοούρανα ο Ωρίω-
νας και ο Σείριος και αντικρίσει η ροδοδάχτηλη αυγούλα τον Αρκτούρο.
Έχει σχεδόν κλείσει τον κύκλο της μία χρονιά όταν επανέρχεται λέγοντας:
Όταν οι Πλειάδες τρέχοντας πέφτουν να ξεφύγουν από τη δύναμη του φο-
βερού Ωρίωνα πέφτουν στο μαύρο πέλαγος τότε κάθε λογής αγέρηδων λυσ-
σομανάει το φύσημα. Εδώ υπενθυμίζει τον άσχημο καιρό για τα καράβια και
παράλληλα τον μύθο για την προσπάθεια των Πλειάδων στη Βοιωτία να
αποφύγουν το κυνήγι του ερωτευμένου Ωρίωνα όπως έχει διηγηθεί και ο
Πίνδαρος. Και τέλος προτρέπει να δώσει προσοχή στο κράξιμο του γερά-
νου72 γιατί φθάνει η εποχή του βροχερού χειμώνα (στ. 448).
Ο λαός μας όμως δεν έπαψε να συνδέει τις εποχικές εργασίες με τους αστε-
ρισμούς. Κυριαρχεί η Πούλια. Είναι οι Πλειάδες των αρχαίων Ελλήνων που
αποτελούν και την επιστημονική ονομασία.

Στις δέκα εφτά, στις δέκα οχτώ, 
πέφτει η Πούλια στο γιαλό

και πίσω παραγγέλει,
μήτε στανίτσα στα βουνά, 

μήτε γιωργός στους κάμπους.
(αναφέρεται στον Νοέμβριο μήνα).
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70) Απολλόδωρου Μυθολογία (Βιβλίο ΙΙΙ, §193).

71) Ησιόδου οπ.π. στ.572 και 610.

72) Ησιόδου οπ.π. στ.448. Η απόδοση των κειμένων βασίζεται στη μετάφραση του Παναγή Λεκατσά.



Του αγίου Μηνά διαβαίνοντας
κι’ η Πούλια βασιλεύοντας
μηδέ τσοπάνος στα βουνά
μηδέ γεωργός στον κάμπο.

Και για το ερχομό του χιονιού:
Του αϊ Μηνός εμήνυσα και τ’ αϊ Φιλίππου αυτού είμι.

Στον Ασπρόπυργο ο χρόνος έναρξης των εργασιών βασιζόταν στην εμπειρία
που είχαν αφήσει κληρονομιά οι προηγούμενες γενεές. Τα αποδημητικά
πουλιά έδιναν κάποιο μήνυμα για το αν θα περίμεναν πρώϊμο ή όψιμο χει-
μώνα ή καλοκαίρι. Οι επικρατούσες συγκεκριμένη εποχή καιρικές συνθήκες
επηρέαζαν για λίγες ημέρες την έναρξη. Αναμνήσεις εκτάκτων καιρικών
συνθηκών σε χρόνους ασυνήθιστους μπορούσαν να επηρεάσουν αλλά πάντα
βραχυχρόνια. Του αγίου … ή της αγίας … συνέβηκε αυτό το ασυνήθιστο για
την εποχή γεγονός. Με το εορτολόγιο απομνημόνευαν τα γεγονότα.
Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι την εκκλησία που υπάρχει στο Σκαραμαγκά
και εορτάζονται τα «Εισόδια της Θεοτόκου» 21 Νοεμβρίου, την είχαν ονο-
μάσει «Μισοσπορίτισσα». Καραβάνια από σούστες πήγαιναν και τιμούσαν
τη μνήμη της κάθε τέτοια ημέρα. Και ασφαλώς η ονομασία «Παναγία η Μι-
σοσπορίτισσα» δεν ήταν τυχαία. Είχε σχέση με τον χρόνο της σποράς.

7. Mε σανό στο παζάρι
Η καλλιέργεια των δημητριακών αποσκοπούσε στην ικανοποίηση αναγκών
διατροφής της οικογένειας και την εξασφάλιση ζωοτροφών. Σπάνια επιδίω-
καν να περισσέψει στάρι ή κριθάρι για να έχουν απ’ αυτά κάποιο εισόδημα.
Προτιμούσαν να έχουν σανό για πούλημα. Η απόσταση του χωριού από την
Αθήνα και τον Πειραιά τους ευνοούσε. Στάρι και κριθάρι συνέφερε να με-
ταφερθεί και από μακρινές αποστάσεις όχι όμως και σανός. Ήταν το κόστος
ασύμφορο.
Η τιμή του σανού διαμορφωνόταν καθημερινά στα σανοπάζαρα ανάλογα με
την προσφορά και τη ζήτηση, συνήθως όμως είχαν το πάνω χέρι οι αγορα-
στές. Στην Αθήνα γνωστά παζάρια στα χρόνια του μεσοπολέμου ήταν του
Πανόπουλου κοντά στην Ιερά Οδό μετά τον Κηφισό πηγαίνοντας προς την
Αθήνα και νότια μέσα στα περιβόλια και ένα άλλο στο Ρούφ, στον Άγιο Βα-
σίλη δίπλα στην αλάνα που υπήρξε κάποτε γήπεδο του Απόλλωνα. Στον Πει-
ραιά μεγάλο παζάρι γινόταν στη Λεύκα μπροστά στο εργοστάσιο του Δηλα-
βέρη.
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Οι διακυμάνσεις της τιμής του σανού γίνονταν γνωστές στο χωριό. Τις μά-
θαιναν οι ενδιαφερόμενοι βγαίνοντας τα βράδυα στα καφενεία από εκεί-
νους που είχαν πάει στο παζάρι. Όσοι είχαν οικονομική αντοχή περίμεναν
να διαθέσουν τον σανό όταν θα ήταν η εποχή που θα τους ευνοούσε, οι πε-
ρισσότεροι όμως τους πρώτους μήνες του καλοκαιριού πιεζόμενοι από την
ανέχεια και τις ανάγκες πήγαιναν στο παζάρι μην έχοντας άλλη επιλογή.
Η σούστα ήταν φορτωμένη από βραδύς. Η διαδρομή ήταν τριών έως τεσσά-
ρων ωρών διάρκειας. Με το «φανάρι της σούστας» αναμμένο και κρεμα-
σμένο στη μια πλευρά γινόταν το ξεκίνημα τη βαθιά νύχτα έτσι που να έφτα-
ναν στο παζάρι πριν το ξημέρωμα. Στη διαδρομή συναντούσαν ύστερα από
αρκετή ώρα άνθρωπο, μια σούστα, κάτι να πηγαίνει μπροστά ή κάτι να έρ-
χεται, να πλησιάζει. Το παράξενο ήταν ότι ένιωθαν φόβο κάποιες φορές όχι
από τους ανθρώπους αλλά από τα ξωτικά, τις λάμιες. Αιτία το γεγονός της
μετάδοσης από στόμα σε στόμα ότι στο τάδε ή στο δείνα μέρος εμφανίζο-
νται. Δεν έλειπαν εντελώς και οι αλαφροΐσκιωτοι που έβλεπαν φαντάσματα
και στοιχειά. Στην εποχή μας χάθηκαν οι λάμιες και έγιναν οι άνθρωποι επι-
κίνδυνοι.
Από το παζάρι στον Άγιο Βασίλη διατηρώ στη μνήμη μου κάποιες εικόνες.
Δεν θυμάμαι πώς αποφάσισε ο πατέρας μου να με πάρει μαζί του, ένα εν-
νιάχρονο παιδί, ούτε πώς είχαμε σκαρφαλώσει πάνω στη σούστα αφού τα
σκαρφαλώματα ήταν ενέργειες καθημερινές. Θυμάμαι όμως έντονα τις σού-
στες παραταγμένες στην αλάνα τα άλογα ζεμένα και ένα μπουλούκι ανθρώ-
πων. Μικρές ομάδες να συζητούν μεταξύ τους. Η ώρα περνούσε, ο ήλιος εί-
χε ανέβει αρκετά. Ύστερα άρχισαν οι σούστες να φεύγουν. Κάποια στιγμή
ξεκινήσαμε κι εμείς. Ο πατέρας είχε συμφωνήσει την τιμή. Πήγαμε και ζυ-
γίστηκε το άλογο και η σούστα φορτωμένη. Μετά στο σανοπωλείο για ξε-
φόρτωμα. Ύστερα πάλι για ζύγι το άλογο και η σούστα άδεια αυτή τη φορά.
Λογαριασμό, πληρωμή και επιστροφή στο χωριό. Αργότερα, όταν γνώρισα
καλύτερα την περιοχή το σανοπωλείο θα έπρεπε να ήταν κάπου μεταξύ Κα-
μινίων και Παλιάς Κοκκινιάς.
Ζήτησα πρόσθετες πληροφορίες από τον Μήτσο Ηλία (Λιάκουρα) που είχε
βιώματα έντονα. Τον είχε εντυπωσιάσει ιδιαίτερα το παζάρι στη Λεύκα του
Πειραιά. Ανάφερε ονόματα εμπόρων και φάνταζε σαν να τους βλέπει να κι-
νούνται μπροστά του. Ο Δημητρίου, είχε το σανοπωλείο στα Καρβουνιάρι-
κα (στην ακτή Ξαβερίου), ο Βενετσιάνος στην Παλιά Κοκκινιά. Θυμόταν τον
Καραβοκύρη που εμφανιζόταν εντυπωσιακά στο παζάρι, πάνω στο «φάε-
τρο» το δίτροχο μικρό αμαξάκι φτιαγμένο για περίπατο και για μετακινή-
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σεις των εχόντων. Έπαιρνε σανό για το στρατό. Τον ρώτησα για τα σανο-
πωλεία στην Αθήνα. Είχε πολλά, μου απάντησε. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας
ο Οικονόμου, Κριεκουκιώτης. Μας πήγαιναν στην οδό Βουλιαγμένης στο
τέρμα Λιοσίων στα Σεπόλια, ήταν τα αδέλφια οι Γκιζωραίοι. Στο Μαυρομ-
μάτη στη στροφή Μεγάλου Αλεξάνδρου ο Περδικούρης, ήταν και ο Μαμάης
που πουλούσε κτηνοτροφικά. Ήσαν πολλά τα σανοπωλεία.
Μου εξηγούσε γιατί οι έμποροι προτιμούσαν σανά με κοντό κοτσάνι κι ακό-
μα πώς τα άλογα δεν αφομοίωναν τα άγανα και τα απέβαλλαν. Εντυπωσια-
κό όμως ήταν ένα γεγονός που συνέβη παραμονή Χριστουγέννων, το 1938,
μια ημέρα βροχερή. Σ’ αυτό ταιριάζει «πήγε το βουνό στο Μωάμεθ». Φαί-
νεται θα υπήρχε μεγάλη έλλειψη, αφού αναγκάστηκαν ο Δημητρίου και ο
Βενετσιάνος να τους επισκευτούν στον Ασπρόπυργο. Αγόρασαν όσο σανό
είχε η αποθήκη σε τιμή αρκετά υψηλή, τέσσερεις και μισή δραχμές την οκά.

Γ) ΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ

1. Η μορφή του περιβολιού
α) Το πηγάδι. Η πρώτη εικόνα που σε οδηγεί να συμπεράνεις ότι ένα χωρά-
φι είναι περιβόλι είναι η ύπαρξη πηγαδιού με μαγγάνι και στέρνα. Δίπλα
στο πηγάδι υπάρχει αναγκαστικά ένα πολύ μικρό δωμάτιο, το καμαράκι, δυο
μέτρα επί τέσσερα το μεγαλύτερο. Η αναγκαιότητά του προέκυψε όταν η κί-
νηση των μαγγανιών άρχισε να γίνεται αρχικά με πετρελαιομηχανές και αρ-
γότερα με ηλεκτρικό κινητήρα ―μοτέρ― τότε που η μεταφορά του ηλεκτρι-
κού ρεύματος επεκτάθηκε και στα περιβόλια, κατά τη δεκαετία του τριάντα,
γιατί έπρεπε να στεγαστεί η πετρελαιομηχανή ή ανάλογα ο ηλεκτρικός κι-
νητήρας. Είχε μόνο μία πόρτα και στην πλευρά του πηγαδιού μικρό παρά-
θυρο για τον ιμάντα ―το λουρί― που μετέδιδε την κίνηση από τον κινητή-
ρα στο μαγγάνι. Αν δεν υπήρχε άλλο χτίσμα στο περιβόλι χρησιμοποιείτο ο
μικρός χώρος που περίσσευε για την αποθήκευση εργαλείων.
Παλαιότερα, όταν το μαγγάνι κινούσαν άλογα, ένα παρόμοιο καμαράκι δεν
ήταν δυνατό να υπάρξει δίπλα στο πηγάδι γιατί ο κύκλος γύρω απ’ αυτό
έπρεπε να είναι χώρος διαθέσιμος ώστε να μπορούσε να περιφέρεται το
άλογο όταν κινούσε το μαγγάνι.
Δεν ήσαν λίγα τα περιβόλια που είχαν άλλα χτίσματα που τα χρησιμοποιού-
σαν για αποθήκες και για προσωρινή διαμονή, κυρίως τα καλοκαίρια. Ήταν
πλινθόκτιστα, ασουβάντιστα πολλές φορές και με χώμα το δάπεδο. Επειδή η
κλίση του εδάφους είναι από τον βοριά στο νοτιά, τα χτίσματα, το πηγάδι και
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η στέρνα κατείχαν σχεδόν πάντα το βορεινό άκρο. Η θέση αυτή ήταν ανα-
γκαία ώστε να διευκολύνεται το πότισμα όλου του κτήματος.
Τα πρώτα πηγάδια ήσαν πλησιέστερα προς τη θάλασσα όπου η στάθμη του
υδροφόρου ορίζοντα ήταν αβαθής και η άντληση κατορθωτή. Τα κατα-
σκεύαζαν κυκλικά παρόλο που αυτό δυσκόλευε την τοποθέτηση του μαγγα-
νιού πάνω στο πηγάδι. Οι πηγαδάδες χάραζαν στην επιφάνεια του εδάφους
ένα κύκλο με τρία πάνω-κάτω μέτρα διάμετρο και προχωρούσαν σκάβο-
ντας μέχρι τη στάθμη των υπόγειων υδάτων και ακόμα βαθύτερα. Για πε-
ρισσότερο νερό δημιουργούσαν ακτινωτά πολλές φορές, μια ή και δεύτερη,
στοές, γαλαρίες, για να αυξήσουν την υδάτινη λεκάνη του πηγαδιού. Με το
εύρος που είχε το στόμιο του πηγαδιού ήταν αδύνατη η τοποθέτηση του
μαγγανιού. Γι’ αυτό όταν το σκάψιμο έφτανε τα δυο περίπου μέτρα έκτιζαν,
παράλληλα το ένα με το άλλο, δυο τόξα ημικύκλια πάνω στα οποία θα στηρι-
ζόταν το μαγγάνι. Τα άκρα των τόξων πατούσαν σε σταθερό έδαφος έξω από
τον κύκλο του πηγαδιού. Η απόσταση μεταξύ των δύο παράλληλων τόξων
ήταν σχεδόν ίση με το μισό μήκος της διαμέτρου. Για το χτίσιμο των τόξων
χρειαζόταν ιδιαίτερη μαστοριά. Πολλές φορές καλούσαν μαστόρους από την
Ελευσίνα που είχαν βγάλει όνομα. Σύντομα όμως κάποιος ανακάλυψε το
αβγό του Κολόμβου. Έκανε την αρχή και ακολούθησαν και οι επόμενοι. Τα
πηγάδια ανοίγονταν σε σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Και οικονομι-
κότερο ήταν το σκάψιμο και σε σταθερή βάση πατούσε το μαγγάνι.
β) Το μαγγάνι. Υπάρχουν βασικές διαφορές ανάμεσα στα μαγγάνια που κι-
νούσαν άλογα και τα μαγγάνια με πετρελαιοκίνηση ή ηλεκτροκίνηση. Αν θέ-
λουμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί ένα μαγγάνι, πρέπει να διαχωρί-
σουμε τα εξαρτήματα και να τα εντάξουμε σε δύο βασικές λειτουργίες:

α) στη μετάδοση της κίνησης
β) στην άντληση του νερού.
Η μετάδοση της κίνησης στα
μαγγάνια που λειτουργούν
–που λειτουργούσαν– με άλο-
γα γίνεται με δύο άξονες, ένα
κάθετο κι ένα οριζόντιο. Ο κά-
θετος άξονας έχει στην κορυ-
φή του ένα εξάρτημα σε σχή-
μα κύβου. Από τις έξι έδρες
του, οι δύο είναι ακάλυπτες
για να διέρχεται μέσα από το
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εξάρτημα η μία άκρη του ξύλι-
νου δοκαριού με τετράγωνη
διατομή. Το δοκάρι έχει το
ανάλογο μήκος ώστε στο άλλο
άκρο να ζεύεται το άλογο.
Όταν περιφέρεται το άλογο
μεταδίδει την περιστροφή
στον κάθετο άξονα, ο οποίος
με τη σειρά του την μεταδίδει
στον οριζόντιο που διέρχεται
από το κέντρο του τυμπάνου.
Έτσι ονομάζεται το κύριο
εξάρτημα του μαγγανιού. Ο κάθετος άξονας πατάει με ένα κουζινέτο στη μια
από τις δύο χτιστές πλευρές του πηγαδιού και στηρίζεται σε ένα χονδρό έλα-
σμα σχήματος Π.
Στην κορυφή αυτού του ελάσματος με τους δύο βραχίονες σε σχήμα Π εμπε-
ριέχεται ένα δεύτερο κουζινέτο που επιτρέπει την περιστροφή του άξονα.
Στον καθένα από τους δύο άξονες είναι ενσωματωμένος ένας οδοντωτός
τροχός. Έχουν οι δύο τροχοί τις ίδιες διαστάσεις και τα γρανάζια τους κλί-
ση 450. Καθώς είναι τοποθετημένοι ο ένας οριζόντια και ο άλλος κάθετα
μπορούν να θηλυκώνουν, η προεξοχή του ενός με την εγκοπή του άλλου.
Όταν περιστρέφεται ο ένας περιστρέφεται και ο άλλος. Έχοντας τις ίδιες
διαστάσεις όσες στροφές κάνει ο κάθετος άξονας τόσες και ο οριζόντιος.
Ανάλογα με την περιστροφή που δημιουργεί στον κάθετο άξονα το κινούμε-
νο άλογο, περιστρέφεται και το τύμπανο του μαγγανιού.
Τι μπορεί να συμβεί όταν κάποια στιγμή σταματήσει να λειτουργεί το μαγ-
γάνι; Τότε οι γεμάτοι νερό κουβάδες, του τμήματος της αλυσίδας που ανέρ-
χεται, που δεν έφτασαν στο τύμπανο για να αδειάσουν, πιέζουν προς τον πά-
το του πηγαδιού και μπορούν να δημιουργήσουν αντίστροφη περιφορά.
Εξουδετερώνεται όμως με μία καστάνια (επίσχεστρον) που υπάρχει στον
κάθετο άξονα. Ο οδοντωτός τροχός του έχει προεξοχές και στην άλλη του
πλευρά (διακρίνονται στη φωτογραφία). Αυτές οι προεξοχές έχουν σχήμα
ορθογώνιου τριγώνου. Όταν ο τροχός περιστρέφεται η καστάνια αναπηδά
από υποτείνουσα σε υποτείνουσα. Όταν σταματά ο τροχός η καστάνια θη-
λυκώνεται στην εγκοπή και πιεζόμενη από την κάθετη πλευρά της προεξο-
χής φρακάρει τον τροχό και δεν του επιτρέπει να αλλάξει φορά. Έτσι ακι-
νητοποιείται το μαγγάνι. Φυσικά αυτή η καστάνια δεν θα επαρκούσε σε πη-

107

ΥΛΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

Δεν υπάρχει η αλυσίδα με τους κουβάδες.



γάδι με μεγάλο βάθος, όπως δεν επαρκεί και το άλογο.
Στα μαγγάνια με ηλεκτροκίνηση ―και με πετρελαιομηχανές― δημιουργεί-
ται πρόβλημα με τις περιστροφές των τροχαλιών. Οι τροχαλίες των κινητή-
ρων περιστρέφονται με μεγάλη ταχύτητα με την οποία είναι ακατόρθωτο να
κινηθεί το μαγγάνι.

Η πρώτη μείωση των στρο-
φών γίνεται από τον κινητήρα
στην τροχαλία του μαγγανιού.
Η πολύ μικρή τροχαλία του
κινητήρα μοτέρ ή πετρελαιο-
μηχανής, περιστρέφεται πολ-
λές φορές για να πραγματο-
ποιηθεί μια ολόκληρη στροφή
της τροχαλίας του μαγγανιού.
Ακολουθούν άλλες μειώσεις
στροφών καθώς η κίνηση με-
ταδίδεται από τον άξονα της

τροχαλίας σ’ ένα δεύτερο ενδιάμεσο κι’ απ’ αυτό στον άξονα του τυμπάνου.
Πάντα ένας μικρότερος οδοντωτός τροχός επενεργεί σ’ ένα μεγαλύτερο.
Ο ενδιάμεσος άξονας έχει ένα μεγάλο οδοντωτό τροχό που δέχεται την κί-
νηση από τον μικρό της τροχαλίας, και ένα μικρό που μεταδίδει την κίνηση
στο μεγάλο του τυμπάνου και δύο ακόμα τροχούς που και οι εγκοπές και οι
προεξοχές καλύπτονται στα πλάγια ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα να με-
τατοπιστούν οι καστάνιες που είναι προσαρμοσμένες σ’ αυτά. Άλλος ένα τρο-
χός με καστάνια υπάρχει και στον άξονα του τυμπάνου ώστε οι τρεις μαζί
τροχοί εξασφαλίζουν την ευ-
στάθεια όταν το μαγγάνι δεν
λειτουργεί και η μισή αλυσίδα
έχει ακόμα τους κουβάδες γε-
μάτους νερό.
Τα καλοκαίρια με τη μεγάλη
κατανάλωση του νερού, όταν
έπεφτε η νύχτα και το πότι-
σμα είχε σταματήσει, οι στέρ-
νες ήταν τις περισσότερες φο-
ρές άδειες. Για να είναι το
πρωΐ με το ξεκίνημα της ημέ-
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ρας γεμάτες τα μαγγάνια «δούλευαν» και τη νύχτα. Ακουόταν ο μεταλλικός
ήχος από τις καστάνιες που προσπαθούσαν να τις συναγωνιστούν τα τζιτζί-
κια. Όσοι έτυχε να έχουν μείνει τα βράδυα στα περιβόλια, έχουν γνώση αυ-
τής της ιδιότυπης συναυλίας, που αναστάτωνε την απόλυτη ησυχία της νύ-
χτας, αλλά τη δεχόντουσαν ευχάριστα γιατί συντρόφευε τη μοναξιά τους.
Το τύμπανο και η αλυσίδα των κουβάδων αποτελούν τα βασικά εξαρτήματα
για την άντληση του νερού. Στο τύμπανο στηρίζεται (κρέμεται) η αλυσίδα.
Όταν γυρίζει το τύμπανο, περιστρέφει και την αλυσίδα. Οι κουβάδες κατε-
βαίνουν προς τον πάτο του πηγαδιού άδειοι, γεμίζουν νερό και ανεβαίνουν
παράλληλα με το κατέβασμα, αδειάζουν στο τύμπανο και επαναλαμβάνουν
την ίδια περιστροφή. Τις πλευρές του τυμπάνου αποτελούν δύο κύκλοι από
μαντέμι με διάμετρο ίσως λίγο μεγαλύτερη από ένα μέτρο, παράλληλοι με-
ταξύ τους.
Από το κέντρο του κάθε κύκλου διέρχεται ο τρίτος ο μεγάλος άξονας, τα
άκρα του οποίου εδράζονται στις δύο χτιστές πλευρές του πηγαδιού. Στα
μαγγάνια για άλογα που κατασκευάστηκαν αρχικά οι περιφέρειες των κύ-
κλων συνδέονταν μεταξύ τους με ραβδοειδή ελάσματα τοποθετημένα σε ίση
απόσταση μεταξύ των, τέτοια ώστε να ακουμπούν τα παρμάκια των κουβά-
δων και να αδειάζουν το νερό.
Μια σιδερένια σκάφη ήταν δεμένη έτσι ώστε να κρέμεται κάτω από το τύ-
μπανο και να δέχεται το νερό από το άδειασμα των κουβάδων. Η σκάφη πα-
λινδρομούσε ελαφρά από την κρούση του νερού με το άδειασμα και οι απώ-
λειες ήταν μεγάλες. Η κατασκευή του τυμπάνου τροποποιήθηκε. Συμπληρώ-
θηκε με τοιχώματα μαντεμένια που συγκλίνανε από τα ραβδοειδή ελάσματα
προς τον άξονα και δημιουργήθηκαν αντίστοιχες σκάφες που η καθεμιά δε-
χόταν όλο το νερό που ανέβαζε ο κουβάς ή δε εκροή γινόταν από αντίστοι-
χο για κάθε σκάφη άνοιγμα στο εξωτερικό κύκλο του τυμπάνου.
Τους κουβάδες κατασκεύαζαν οι φαναρτζήδες από λευκοσίδηρο (τενεκέ).
Είχαν σχήμα μισού κυλίνδρου. Η μεγάλη διάσταση ημικυκλική και οι πλευ-
ρές επίπεδες. Πλέγματα με κομμάτια τσέρκια τα περιέκλειαν κολλημένα με
γόμφους, ήλους γυρωτικούς. Έτσι ήσαν κολλημένα και στις επίπεδες επιφά-
νειες των κουβάδων σε πλήρη συμμετρία και σε σχήμα περίπου Η τα παρ-
μάκια. Ήσαν τα παρμάκια ελάσματα σε μήκος μισό μέτρο περίπου, πλάτος
πέντε πόντους και πάχος ένα πόντο. Πυρωμένα τα αναδίπλωναν στις άκρες,
την μία από τις οποίες διαμόρφωναν έτσι ώστε όταν συνδεόταν με το παρ-
μάκι του επόμενου κουβά να διατηρείται η ευθεία γραμμή της αλυσίδας. Κα-
θώς ήσαν ακόμα πυρωμένα στις άκρες τα παρμάκια οι σιδηρουργοί άνοιγαν
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με τρυπάνι τρύπες για να περνούν οι τσαβέττες. Ήταν σιδερένιοι ράβδοι με
κεφαλή από την μια άκρη και τρύπα από την άλλη. Οι τσαβέττες αποτελού-
σαν τα εξαρτήματα που ολοκλήρωναν τις συνδέσεις των κουβάδων μεταξύ
τους και δημιουργούσαν την αλυσίδα. Στο άκρο με την τρύπα περνούσαν ένα
τσιβί. Μια φουρκέτα που της άνοιγαν, αφού πρώτα περνούσαν τη μισή από
τη τρύπα, τις άκρες για να μη μετακινείται.
Αναμφισβήτητα η περιγραφή ήταν λεπτομερειακή, έγινε όμως γιατί τα μαγ-
γάνια αποτελούν παρελθόν. Σήμερα η άντληση γίνεται με υδραντλίες μεγά-
λων δυνατοτήτων και από μεγάλα βάθη73.
γ) Η στέρνα. Απαραίτητο επακόλουθο ενός πηγαδιού ήταν η στέρνα. Την
έκτιζαν πλάϊ στο πηγάδι. Είχε σχήμα τετράγωνο, το ύψους των τοιχωμάτων
κυμαινόταν συνήθως γύρω στο μέτρο, υπήρχαν όμως και στέρνες με μεγα-
λύτερο ύψος. Όλες ήταν ακάλυπτες, στεγανοποιημένες με τσιμεντοκονίαμα.
Σπάνια μια στέρνα δεν είχε χρυσόψαρα. Άλλα με χρώμα γρίζο ή καστανό κι
άλλα τα πιο όμορφα ήσαν χρυσοκόκκινα. Ζούσαν και πολλαπλασιάζονταν
ανενόχλητα. Χάνονταν και επανεμφανίζονταν μέσα στους υδρόβιους οργα-
νισμούς που αναπτύσσονταν στις στέρνες και έμοιαζαν με μαλλιά αραιωμέ-
να που κολυμπούσαν ανάλαφρα στο νερό.
Τα ψάρια συγκατοικούσαν με τους βατράχους, αλλά εκείνοι το είχαν δίπορ-
το, πότε στο νερό και πότε έξω, με άλματα μια εδώ μια εκεί. Όμως ποιος
μπορούσε να αντέξει το κόασμά τους. Όταν άρχιζαν δεν ήξεραν να σταμα-
τήσουν. Ωστόσο κανείς δεν τα ενοχλούσε. Ήσαν κι’ αυτά μόνιμοι κάτοικοι
με δικαιώματα στη στέρνα και γύρω απ’ αυτή.
Η περιοχή γύρω από το πηγάδι και τη στέρνα, τα χτίσματα, ο χώρος γύρω με
μια ή και δυο, σε πολλά περιβόλια, μουριές που εύρισκε κανείς καταφύγιο
στη σκιά τους τα ζεστά καλοκαίρια, τα κάποια τυχόν αραιά δένδρα, συκιές,
ελιές, αμυγδαλιές πιο σπάνια, κάποιες ροδιές στα σύνορα του χωραφιού αλ-
λά και τα καλλιεργήσιμα κάθε εποχή είδη ολοκλήρωναν τη μορφή κάθε πε-
ριβολιού. Οι γείτονες αλλά και οι κάτοικοι του χωριού που ήξεραν την πε-
ριοχή γνώριζαν και τους ιδιοκτήτες. Όμως και τα περιβόλια είχαν τη δική
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τασκευαστές των μαγγανιών στις περιπτώσεις που περιγράφηκαν.



τους ταυτότητα. Ήταν η μορφή τους που ο περαστικός μπορούσε να συ-
γκρατήσει στη μνήμη του. Αυτή τους εξασφάλιζε την αναγνώρισή τους.

2. Ο κηπουρικός εξοπλισμός
Για το άροτρο, το τραβηχτό με το οποίο σέρνει το άλογο στο όργωμα το άρο-
τρο, την παλάντζα όταν οργώνουν δύο άλογα μαζί και τις δύο σβάρνες, τη
ξύλινη και τη σιδερένια, έγινε περιγραφή στο κεφάλαιο που αναφέρεται
στις γεωργικές εργασίες. Όμως με το όργωμα ξεκινούν και οι κηπουρικές
εργασίες και τα πάρα πάνω εργαλεία εντάσσονται και στον κηπουρικό εξο-
πλισμό. Μια σειρά από εργαλεία που ακολουθούν: γκασμάς, αξίνα, τσάπα,
σκεπάρνι, φτυάρι, πιρούνι, δίκοπη, κόσα έχουν κάτι κοινό. Το στειλιάρι. Εί-
ναι ξύλο κυλινδρικό, μακρύ και χρησιμοποιείται ως λαβή ή μοχλός. Όλα επί-
σης τα πάρα πάνω όργανα έχουν στις σιδερένιες κεφαλές τους τρύπα για να
περνά και να εφαρμόζεται το στειλιάρι.
Ο γκασμάς είναι εργαλείο επίμηκες, αιχμηρό.
Στη μέση η τρύπα για το στειλιάρι. Το ένα άκρο
πολύ αιχμηρό το άλλο ελαφρά πεπλατισμένο.
Σπάνια χρησιμοποιείται στο περιβόλι. Μόνο
όταν το σκάψιμο θα γίνει σε χώμα που δεν εί-
ναι οργωμένο ή για κάποιο χαντάκι. Η ααξίνα
έχει την κεφαλή σιδερένια ή ατσάλινη. Από τη
μια άκρη η τρύπα. Το μεγαλύτερο τμήμα πε-
πλατισμένο και κοφτερό για σκάψιμο. Από την
άκρη της τρύπας μικρή προεξοχή που μοιάζει
με ουρά γυρισμένη 90ο, χρησιμοποιείται μόνο
για να θρυμματίσει κάποιο σκληρό σβώλο ή
κάτι παρόμοιο. Η τσάπα έχει την πιο πλατιά
επιφάνεια, από τα λοιπά σκαπτικά εργαλεία.
Χρησιμοποιείται στο σκάψιμο όχι όμως σε
κάθε περίπτωση. Χρησιμοποιείται στο πότισμα για να αλλάξει τη ροή του
νερού στην αμπολή. Κι’ ακόμα στη διαμόρφωση του χωραφιού μετά το όρ-
γωμα σε κατεβατά, αλίες και τραπέζια διότι με τη μεγάλη της επιφάνεια δεν
σκάβει μόνο αλλά μεταφέρει, μετατοπίζει, αρκετή ποσότητα χώματος. Σκε-
πάρνι ονομάζουν οι κηπουροί το σκαλιστήρι. Δεν έχει σχέση με το σκεπάρ-
νι που χρησιμοποιείται στις ξυλουργικές και οικοδομικές εργασίες. Θα μπο-
ρούσαμε να πούμε ότι είναι μια μικρή τσάπα περίπου, ελαφρύ και εύχρηστο
για σκάλισμα και ελαφρό σκάψιμο. Το φτυάρι αποτελείται εκτός από το
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στειλιάρι από μια πλατιά μεταλλική επιφάνεια συνήθως ημικυκλική. Μπορεί
να εισχωρήσει σε χώματα, λάσπες, πέτρες και η ποσότητα των υλικών που θα
αποσπάσει να μεταφέρεται για φόρτωση ή για ανακάτωμα με άλλα στερεά
υλικά. Το πιρούνι είναι το συμπληρωματικό του φτυαριού. Με τις τέσσερις
αιχμηρές απολήξεις του μπορεί να εισχωρήσει εκεί που δυσκολεύεται το
φτυάρι. Στη φόρτωση ή μετατόπιση κοπριάς, άχυρου κ.λπ. Η δίκοπη έχει κοι-
νό με την αξίνα το σχήμα, αφού και στα δύο εργαλεία η μία πλευρά σχημα-
τίζει σταυρό με την άλλη. Χρησιμοποιείται στη κοπή ξύλων, στο κλάδεμα της
ελιάς. Δεν είναι σκαπτικό εργαλείο. Η κόσα έχει πολύ μακρύ στειλιάρι και
δίνει τη δυνατότητα να θερίζει κανείς σε όρθια στάση. Χρησιμοποιείται κυ-
ρίως για θερισμό χλωρής τροφής για διατροφή των ζώων. 
Η μεταφορά της κοπριάς, της φυσικής λίπανσης στις αλίες γινόταν με ζεμπίλια,
σάκους από ψάθα ανοιχτούς με δυο χερούλια. Κουβάδες χρησιμοποιούνταν
στα πρώτα ποτίσματα της ντομάτας και κατά τη συγκομιδή. Για τη συσκευασία
και μεταφορά στο παζάρι χρησιμοποιείτο το κοφίνι, μεγάλο πλεκτό καλάθι, το
ύψους του έφτανε το μέτρο, από κλαδιά λυγαριάς ή καλαμιάς. Το καφάσι κι-
βώτιο για μεταφορά και φύλαξη οπωροκηπευτικών. Ο πάτος ήταν ελλειψο-
ειδής. Σχήμα έλλειψης μεγαλύτερο είχε και το στόμιο. Σανίδες ένωναν τις
δύο ελλείψεις με κενά ανάμεσά τους. Χρησιμοποιήθηκε για μια μακρά πε-
ρίοδο για τη μεταφορά της ντομάτας κυρίως. Καλύπτετο με ένα καπάκι από
σανίδες που είχαν πάλι κενά μεταξύ τους και το έδεναν στις τέσσερις γωνιές
με σύρμα. Τη θέση του πήρε το τελάρο πρόχειρο κιβώτιο από ξύλινους πή-

χεις ορθογώνιο με ελάχιστο ύψος. Το πανέρι
ήταν κι’ αυτό κατασκευασμένο από πλεχτές
φυτικές ίνες όπως το κοφίνι. Δεν είχε βάθος
και δεν χρησιμοποιείτο στη μεταφορά των
προϊόντων στο παζάρι αλλά για υποτυπώδεις
μεταφορές σε μικρές αποστάσεις.
Μια σειρά από χρήσιμα εργαλεία όπως πριό-
νι, κλαδευτήρι, δρεπάνι, ψαλίδι, μαχαίρι, πέν-
σα, τανάλια, σφυρί υπήρχαν στη διάθεση των
κηπουρών κατά κανόνα. Ο σβαρνάς ήταν απα-
ραίτητος στη συγκομιδή χειμερινών προϊόντων
όπως κουνουπίδια και λάχανα και για τον κα-
θαρισμό αυτών από τα φύλλα. Πόχες στρωσί-
δια που έστρωναν (απόχες) για να αδειάζουν
τα διάφορα κηπευτικά και να ακολουθεί η συ-
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σκευασία. Ο ψεκαστήρας ήταν απαραίτητος διότι πολύ σπάνια απέφευγε ο
κηπουρός τον ψεκασμό. Διάφορα κόσκινα μεταξύ των οποίων και το κόσκινο
από λευκοσίδηρο και τρύπες που το χρησιμοποιούσαν στον διαχωρισμό του
σπόρου της ντομάτας.
Δεν αναφέρθηκε ακόμα το κυριότερο όπλο του κηπουρού, του γεωργού, του
αγρότη γενικά. Το άλογο. Η σούστα, το κάρρο και το αμάξι ήσαν τα μέσα
για να πραγματοποιηθούν οι μεταφορές με άλογο. Τα αμάξια είχαν τέσσε-
ρεις τροχούς. Ήσαν δύσχρηστα παρόλο που μπορούσαν να δεχθούν περισ-
σότερο φορτίο. Τα κάρρα χρησιμοποιούνταν στη μεταφορά της κοπριάς από
τους κηπουρούς. Η σούστα ήταν όμως το ευέλικτο μέσο για τις καθημερινές
μεταφορές και για το παζάρι. Γι’ αυτό άλογο χωρίς σούστα δεν ήταν νοητό.
Κάρρο μπορούσαν όσοι δεν είχαν να το δανεισθούν κάποια στιγμή από
συγγενή ή φίλο. Όμως και το άλογο είχε ανάγκη από το δικό του εξοπλισμό.
Τα χάμουρα. Αποτελούνταν από 1) την κεφαλαργιά. Είναι γνωστή και ως
χαλινάρι, καπίστρι, γκέμι, κανένα όμως δεν αποδίδει το νόημα όπως η κε-
φαλαργιά με την οποία νοείται το σύνολο του πλέγματος που φορούσαν στο
κεφάλι του αλόγου. Το χαλινάρι αποδίδει περισσότερο τη δυνατότητα του
περιορισμού του ζώου απ’ αυτό. Το καπίστρι δεν σε οδηγεί στα χάμουρα αλ-
λά σε κάτι λιτό που δένανε στο κεφάλι του ζώου και κρατώντας το από ένα
σχοινί μπορούσαν να το οδηγήσουν πεζοί ή να το δέσουν κάπου. Η δε τούρ-
κικη λέξη γκεμ στο πληθυντικό γκέμια έφερνε στο νου περισσότερο τα λου-
ριά, τα ηνία. 2) την λαιμαργιά. Όπως φανερώνει η λέξη την περνούσαν στο
λαιμό του ζώου, το οποίο δεχόταν την πίεση στο στήθος όταν δημιουργούσε
την έλξη 3) το σαμαράκι που συγκρατούσε τα τιμόνια σε ισορροπία, τοπο-
θετημένο στη ράχη του αλόγου και 4) η πισινέλα ένα πλέγμα από λουριά
που αγκάλιαζαν τα καπούλια. Χρησίμευε για να γίνει η αναγκαία μετακί-
νηση προς τα πίσω.
Δεύτερο επίσης χρήσιμο ζώο ο γάϊδαρος δεν μπορούσε να φανεί χρήσιμος
χωρίς το σαμάρι. Γενικά όμως για τα χάμουρα και τα μέσα μεταφοράς στο
κεφάλαιο για τα επαγγέλματα.

3. Σπόροι, φυτά, κηπευτικά προϊόντα
Η ντομάτα ήταν το κυριότερο είδος που καλλιεργείτο κατά την περίοδο που
οι κηπουροί περιορίζονταν αποκλειστικά στην παραγωγή των κηπευτικών
προϊόντων και στη μεταφορά τους στις αγορές, σχεδόν στο σύνολό τους στη
λαχαναγορά της Αθήνας ―τον Πειραιά προτιμούσαν ελάχιστοι― απ’ όπου
τα προμηθεύονταν οι λιανοπωλητές.
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Ακολουθούσαν δυο φορές το χρόνο, πρώιμα και φθινοπωρινά, τα αγγούρια
και τα κολοκύθια. Σημαντική ήταν και η καλλιέργεια της μελιτζάνας. Προτι-
μούσαν τη μακρουλή γνωστή και ως Αργίτικη από τη φλάσκα, που την έλε-
γαν μάλλον έτσι από το σχήμα της. Χειμωνιάτικα προϊόντα ήταν τα κουνου-
πίδια και τα λάχανα.
Μπάμιες, φασολάκια, κρεμμύδια, άνηθο, μαϊντανό, καρότα φύτευαν βασικά
για ιδιοκατανάλωση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε μικρές ποσότητες
για το παζάρι: ρέβες, ραπάνια, πράσα, πιπεριές, σέλινο, κουκκιά χλωρά
πριν να έχουν καλά μεστώσει ή και μεστωμένα. Ειδικά αποφεύγανε το ρα-
δίκι και το σπανάκι. Τα περιβόλια της Κολοκυνθούς, του Ρέντη και του Μο-
σχάτου καλλιεργούσαν περισσότερο τα προαναφερθέντα είδη. Και πατάτες
μπορούσαν να καλλιεργήσουν και αγκινάρες αλλά τις απόφευγαν γιατί οι
τελευταίες διατηρούσαν τη γη σε αποκλειστική τους χρήση πολυετή, χωρίς
να μπορεί ο κηπουρός να καλλιεργήσει παράλληλα κάποιο άλλο είδος.
Η εξασφάλιση των σπόρων ανήκε στην αποκλειστική φροντίδα του καλλιερ-
γητή. Διάλεγε τα φυτά ή τους καρπούς τους πιο εύρωστους και τους άφηνε
να υπερωριμάσουν. Να ξεπεράσουν το στάδιο της ωρίμανσης, να παραγί-
νουν και να αρχίσουν να αλλοιώνονται. Τις ντομάτες τις έθλιβαν σε ένα με-
ταλλικό με τρύπες κόσκινο και εξασφάλιζαν τον διαχωρισμό των σπόρων.
Τα υπερώριμα αγγούρια και κολοκύθια καθώς και τις μελιτζάνες άφηναν
στο ήλιο μέχρι την ώρα που έπρεπε να διαχωρίσουν τους καρπούς. Το κου-
νουπίδι άφηναν να βλαστώσει και το λάχανο αποτελούσε ξεχωριστή περί-
πτωση. Έκοβαν το λάχανο πρώτα και άφηναν τη ρίζα με το κοτσάνι. Ύστε-
ρα το μεταφύτευαν, βλάστωνε και από την ωρίμανση των βλαστών ξεχώρι-
ζαν τους σπόρους. Πολλές φορές παρατηρείτο εκφυλισμός των σπόρων. Τό-
τε εξασφάλιζαν καλύτερη ποιότητα από συγγενή ή φίλο ή γείτονα με δανει-
σμό ή ανταλλαγή με σπόρους άλλων ειδών ή και αγορά.
Οι σπόροι σπέρνονταν στα τζάκια, φυτώρια, όπου αναπτύσσονταν σε φυτά
κι’ ύστερα μεταφυτεύονταν. Ορισμένα όπως το αγγούρι και το κολοκύθι διέ-
φεραν. Έβαζαν τους σπόρους πρώτα στο νερό κι’ ύστερα τους τύλιγαν σε
βρεγμένο πανί να βγάλουν φύτρα και να τους φυτέψουν.
Τα κηπευτικά που φυτεύονταν την άνοιξη αναπτύσσονταν στα φυτώρια τον
χειμώνα. Την ντομάτα έριχναν (έσπερναν) στα τζάκια τον Δεκέμβρη. Για
να προστατευθούν και να αναπτυχθούν τα φυτά ήταν ουσιαστική η δημι-
ουργία κατάλληλων κλιματικών συνθηκών. Κατασκεύαζαν τα φυτώρια στην
άκρη του κτήματος κοντά στις άλλες εγκαταστάσεις, πηγάδι στέρνα κτίσμα-
τα. Ήταν μια ορθογώνια παραλληλόγραμμη αλία με τη μια της διάσταση 2
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έως 3 μέτρα και την άλλη ανάλογα με τις προβλεπόμενες ανάγκες σε φυτά.
Είχαν περιμετρικό ανάχωμα ή πρόχειρο τοιχίο από τούβλα μιας το πολύ
δύο πιθαμών ύψους ή ακόμα και απλά στηρίγματα για ν’ ακουμπούν τα τε-
λάρα, που υποβάσταζαν τα τζάμια με τα οποία εκαλύπτετο η επιφάνεια. Τα
βράδυα και τις ημέρες με άσχημο καιρό τα σκέπαζαν με χράμια, τσουβάλια,
ή μουσαμάδες, ενώ την ημέρα με καλό καιρό και ηλιοφάνεια τα ξεσκέπα-
ζαν για να δέχονται τα φυτά το φως και τις ακτίνες του ήλιου.
Στο περιβόλι ενός πρόσφυγα είδαν να καλύπτονται τα τζάκια με ένα ξύλινο
πλέγμα, τη σέρα. Σύντομα ο ένας με τον άλλο τον μιμήθηκαν. Σέρα την άκου-
σαν, σέρα την συνέχισαν και εννοούσαν αυτό το πλέγμα. Πώς είχε φθάσει,
με ποια ακριβώς σημασία, η γαλλική λέξη Serre που σημαίνει θερμοκήπιο,
στους Μικρασιάτες; Ποιος ξέρει.
Ας φανταστούμε ένα δωμάτιο με δίρριχτη στέγη και μισό μέτρο κάτω από τη
στέγη να φέρουμε οριζόντια τομή. Το σχήμα μιας στέγης που στηρίζεται σε
τετράπλευρο τοιχίο ύψους μισού μέτρου ήταν όμοιο με εκείνο της σέρας.
Ήταν μια ξύλινη κατασκευή από καδρόνια που οι κενές της επιφάνειες κα-
λύπτονταν με τζάμια. Έτσι καλυμμένη από τζάμια η σέρα περιέκλειε αρκετό
όγκο αέρα απαραίτητο για την ανάπτυξη των φυτών και περισσότερο φώς.
Τα τελευταία χρόνια δεν έχουν τζάκια οι κηπουροί στον Ασπρόπυργο. Τα φυ-
τά τα προμηθεύονται από θερμοκήπια. Οι σπόροι είναι σχεδόν όλοι εισαγό-
μενοι. Ίσως ανθεκτικοί σε ασθένειες και αποδοτικοί σε ποσότητα. Όμως η
ντόπια ντομάτα η καλυβιώτικη ―Καλύβια η παλαιά ονομασία του Ασπρο-
πύργου― που την έκοβες κι ήταν ζάχαρη και τα γνωστά καλυβιώτικα αγγού-
ρια που γινόντουσαν αντιληπτά από τη μυρωδιά τους όταν τα έσπαγες δεν
υπάρχουν πλέον.

4. Λαχίδια, φυτέματα
Τα συστήματα της αμειψισποράς και της αγρανάπαυσης εφαρμόζονταν με
σχολαστικότητα στη γεωργία όχι όμως και στην κηπουρική. Τα περιβόλια
εκτός από εξαιρέσεις δεν διέθεταν αυτή την πολυτέλεια αφού οι εκτάσεις
τους ήσαν περιορισμένες και σπανίως υπήρχε η άνεση της αγρανάπαυσης
και της αμειψισποράς κηπευτικών με δημητριακά. Γι’ αυτό εκεί που είχε
καλλιεργηθεί κάποιο κηπευτικό είδος, την επόμενη χρονιά καλλιεργείτο κά-
ποιο άλλο. Πάντως θεωρείτο ευτύχημα να καλλιεργηθεί χωράφι που προερ-
χόταν από αγρανάπαυση.
Μετά το στρώσιμο, ύστερα από το όργωμα του χωραφιού ακολουθούσε η
διαδικασία διαμόρφωσης του χωραφιού. Το χωρίζανε σε λαχίδια74.

115

ΥΛΙΚΟΣ ΒΙΟΣ



Το λαχίδι ονόμαζαν και κατεβατό. Γενικά λέγεται κατεβατός αυτός που έχει
κλίση προς τα κάτω. Στον κάμπο του Ασπροπύργου αυτή είναι η πραγματι-
κότητα. Αν αφήσεις νερό να τρέξει θα κατέβει, θα κατηφορίσει. Η κλίση δεν
είναι πουθενά απότομη αλλά κατεβαίνει από το βουνό προς τη θάλασσα.
Και τα λαχίδια χωρίζονταν έτσι ώστε να κατεβαίνουν. Ήσαν κατεβατά.
Το ξεκίνημα της διαμόρφωσης γινόταν με τη χρησιμοποίηση του αρότρου.
Παλαιότερα και μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα και αυ-
τή η εργασία γινόταν με την τσάπα, ώσπου ο μπάρμπα-Πέτρος, το όνομά του
παρέμεινε γνωστό, σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει το αλέτρι. Δεν άργησε να
καθιερωθεί αυτός ο νεωτερισμός. Όλοι τον μιμήθηκαν και οι ώρες εργασίας
που εξοικονομήθηκαν είναι ανυπολόγιστες.
Η περιγραφή που ακολουθεί αναφέρεται στη διαμόρφωση του χωραφιού
για καλλιέργεια της ντομάτας που ήταν το κύριο είδος που καλλιεργείτο και
οι εργασίες γινόντουσαν την άνοιξη. Στην καλλιέργεια της ντομάτας ένα λα-
χίδι δεν χωρίζεται μόνο σε αλίες αλλά και σε τραπέζια την χρησιμότητα των
οποίων θα αναλύσουμε σε άλλο κεφάλαιο. Για τα άλλα είδη κηπευτικών δεν
χρειάζονται τα τραπέζια. 
Τα κατεβατά που θα διαμορφωθούν στο παράδειγμά μας έχουν κλίση από
βορρά προς νότο. Πρέπει ένα κατεβατό να αρχίσει με τραπέζι και να τελει-
ώσει με τραπέζι. Αφού θα υπάρχουν εναλλάξ τραπέζια, αλίες, τραπέζια
κ.λπ., το σύνολο των τραπεζιών θα υπερέχει κατά μία μονάδα εκείνου των
αλίων.
Στο βόρειο όριο του κτήματος θα χαραχτεί αμπολή. Αφού το αλέτρι οργώ-
νοντας, σχηματίζει αυλάκι πλαγιάζοντας το χώμα δεξιά θα πρέπει να αρχί-
σει το όργωμα από την ανατολή προς τη δύση και θα πλαγιάσει το χώμα βό-
ρεια. Ύστερα ακολουθώντας το αυλάκι που διαμορφώθηκε θα οργώσει από
τη δύση προς την ανατολή να πλαγιάσει το υπόλοιπο χώμα νότια. Στη δεύτε-
ρη φάση με την τσάπα θα διαμορφώσουν οριστικά την αμπολή. Στη συνέχεια
αφήνοντας πάντα τις ανάλογες αποστάσεις θα πρέπει να οργώνουν κατά
τρόπο που στα τραπέζια να μη πλαγιάζει το χώμα αλλά πάντα εκεί που θα
διαμορφωθούν οι αλίες.
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74) Λαχ – και το υποκοριστικό ίδι. Μικρός κλήρος, μικρό μερτικό. Ένα λαχίδι ήταν μια υποδιαίρεση

του όλου χωραφιού. Λαχνός < λάχμος<λαγχάνω = λαμβάνω δια κλήρου ή παρά της τύχης. Λάχος =

κλήρος, μερίδιο. Λαχαίνω, λάχεμα, λαχεμός. Λάχεσις η μία από τις τρεις Μοίρες (Κλωθώ, Λάχεσις,

Άτροπος) που διέθετε τους κλήρους των ανθρώπων. Μοίραζε τις τύχες.



Μετά απ’ αυτές τις διευκρινίσεις ας υποθέσουμε ένα ιδανικό κτήμα με δια-
στάσεις από βορρά προς νότο 101 μέτρα και από ανατολή προς δύση 100
μέτρα. Αν και τα τραπέζια και οι αλίες έχουν πλάτος 1 μέτρο τότε σε πρώ-
τη φάση οργώνοντας δύση ―ανατολή― δύση και αφήνοντας κάθε φορά
απόσταση ενός μέτρου το κτήμα θα έχει διαιρεθεί, αν ονομάσουμε κάθετη
τη διάσταση των 101 μέτρων (βορράς-νότος) και οριζόντια τη διάσταση των
100 μέτρων (ανατολή-δύση), σε 101 οριζόντιες λωρίδες διαστάσεων 1x100
μέτρων. Αν τις αριθμήσουμε από βορρά προς νότο θα έχουν προκύψει 51
λωρίδες με περιττούς αριθμούς (1, 3, 5, 7, κ.λπ.) και 50 λωρίδες με άρτιους
(2, 4, 6, 8, κ.λπ.). Οι λωρίδες με περιττούς αριθμούς θα αποτελέσουν τα τρα-
πέζια και οι λωρίδες με τους άρτιους τις αλίες. Το όργωμα έγινε κατά τρό-
πο που στα τραπέζια δεν πλάγιασε χώμα. Αντίθετα στις αλίες πλάγιασε μέ-
σα το χώμα από τις δύο πλευρές και δίνει την εικόνα αναποδογυρισμένης
σκάφης.
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης χαράζονταν οι αμπολές. Αν στο πα-
ράδειγμά μας επιλέξουμε μήκος αλίας 5 μέτρων τότε κάθετα πλέον από βορ-
ρά προς νότο θα πρέπει να χαράξουμε 20 αμπολές (100:5). Εδώ τελείωνε η
εργασία με το αλέτρι. Το αποτέλεσμα θα ήταν 20 λαχίδια (κατεβατά), 1.000
αλίες και 1.020 τραπέζια.
Είναι ευνόητο ότι γι’ αυτή την εργασία δεν χρησιμοποιούσαν ούτε μέτρα, ού-
τε ράμματα. Ενεργούσαν εμπειρικά, μετρούσαν με τη ματιά και το αποτέλε-
σμα ήταν εντυπωσιακό. Αν το τραπέζι ήταν κατά τι βαρδύτερο σε βάρος της
αλίας αυτό όπως θα εξηγηθεί ήταν πλεονέκτημα για τη ντομάτα.
Στη συνέχεια η εργασία ήταν χειρονακτική. Το χώμα, που υπήρχε σωρός μέ-
σα στην αλία σαν σκάφη που την είχες γυρίσει ανάποδα μετά την χάραξη
που είχε προηγηθεί με το αλέτρι, το άπλωναν για να δεχθεί σε όλο της το
πλάτος η αλία τη φυσική λίπανση που θα ακολουθούσε. Την κοπριά που χρη-
σιμοποιούσαν για τη λίπανση την είχαν μεταφέρει από τους στάβλους στο
περιβόλι αρκετό καιρό πριν. Καθώς την είχαν ξεφορτώσει σε μια γωνιά του
περιβολιού μετά από παρέλευση κάποιου χρονικού διαστήματος τη γύριζαν
δηλαδή τη μετατόπιζαν με πιρούνια σε διπλανή θέση για να εκτεθεί στον
ήλιο και τον αέρα η κοπριά που ήταν σκεπασμένη μέχρι τότε στο εσωτερικό
του σωρού. Με αυτή τη διαδικασία η κοπριά στέγνωνε και ήταν κατάλληλη
για χρήση. Ήταν όπως την έλεγαν κοπριά «χωνεμένη».
Η κοπριά μεταφερόταν στις αλίες με ζεμπίλια. Ανάλογα με την έκταση που
καλλιεργείτο, ένας ή δυο γέμιζαν τα ζεμπίλια με κοπριά, τα έπαιρναν στην
πλάτη τους εκείνοι που τα μετέφεραν στις αλίες και άλλοι άπλωναν την κο-
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πριά. Άντρες και γυναίκες χωρίς εξαίρεση. Κι επειδή σ’ αυτές τις περιπτώ-
σεις τα μέλη μιας οικογένειας δεν επαρκούσαν, «έπαιρναν» εργάτες και ερ-
γάτριες για να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Γιατί ακολουθούσε σκάλισμα
ώστε να αναμιχθεί ομοιόμορφα η κοπριά με το χώμα. Μετά οι πιο επιδέξιοι
έστρωναν με την τσάπα τις αλίες για να γίνουν επίπεδες με ελαφρά κλίση
που διεκόλυνε τη ροή του νερού στο πότισμα, διεύρυναν και ομαλοποιούσαν
τις αμπολές, ενίσχυαν και σταθεροποιούσαν τα περιθώρια, τα «φρύδια» στις
αμπολές και τις αλίες.
Οι τελευταίες εργασίες αυτής της φάσης γινόντουσαν με τη τσάπα. Η απο-
ζημίωση όταν ολοκληρωνόταν η δουλειά ήταν η αισθητική ικανοποίηση και
απόλαυση από τις ευθυγραμμίες και τα σχήματα στα οποία είχαν μετασχη-
ματίσει την άμορφη χωμάτινη μάζα με τον ιδρώτα τους.
Το απομεσήμερο, λίγες ώρες πριν το γέρμα γίνονταν τα φυτέματα. Οργα-
σμός. Είχαν βγάλει φυτά από τα τζάκια και είχαν προφυλάξει τις ρίζες τους
σε νωπά τσουβάλια. Τρία, τέσσερα ή και περισσότερα άτομα με το σκαλι-
στήρι στο ένα χέρι αφού το έχωναν στο αφράτο χώμα σε σημείο της αλίας
κοντά στο τραπέζι το τραβούσαν λίγο ώστε να σχηματισθεί κενό πίσω από
το σκαλιστήρι και έμπηχναν το φυτό που κρατούσαν στο άλλο χέρι. Αμέσως
μετά κάλυπταν το κενό με το σκαλιστήρι σχηματίζοντας με τη άκρη του μι-
κρή λακκούβα για το πότισμα του φυτού. Επιστρατευμένα και τα μικρά παι-
διά της οικογένειας. Κρατώντας στο ένα χέρι μια χεροβολιά φυτά, ξεχώρι-
ζαν με το άλλο χέρι ένα και το έδιναν για φύτεμα. Μ’ αυτό τον τρόπο εκεί-
νος που φύτευε δεν είχε παρά να απλώνει το χέρι και να παίρνει το φυτό χω-
ρίς να κρατάει ο ίδιος χερόβολο από φυτά και να αποσπάει το καθένα για
φύτεμα. Η όλη διαδικασία γινόταν ταχύτατα. Μια αριστερά, μια δεξιά, τα
φυτεμένα σε διάταξη επαναλαμβανόμενου ζήτα. Τέλειωνε μια αλία και ο
καθένας έσπευδε στην αμέσως επόμενη αφύτευτη για να συνεχίσει.
Πίσω από το φύτεμα με ποτιστήρια και κουβάδες έχυναν νερό στις λακκού-
βες. Ανά δέκα έως δεκαπέντε τραπέζια, έσκαβαν ένα, δημιουργώντας ένα
μεγάλο λάκκο. Άφηναν, ανοίγοντας τη στρόφιγγα της στέρνας, νερό και γέ-
μιζαν τους λάκκους ώστε να μπορούν από εκεί να γεμίζουν τα ποτιστήρια
και τους κουβάδες και να μη χρειάζεται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις
για να μεταφέρουν το απαιτούμενο για το πότισμα νερό. Έτσι συνεχιζόταν
το πότισμα για αρκετές ημέρες ώσπου ρίζωναν για τα καλά τα φυτά και επι-
τρεπόταν πλέον να «αμολήσουν» το νερό δηλαδή να γίνεται το πότισμα από
τις αμπολές με τη τσάπα και σε όλο το πλάτος της αλίας.
Το αγγούρι και το κολοκύθι φυτεύονταν πάλι ως προς τη θέση σαν επανα-
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λαμβανόμενο ζήτα σε λακκουβίτσες με τους σπόρους να έχουν βγάλει φύ-
τρα. Για το αγγούρι οι αλίες χωρίζονταν από μικρά σε εύρος τραπέζια επει-
δή καθώς αναπτυσσόταν η αγγουριά επεκτεινόταν πλάγια. Το κολοκύθι και
η μελιτζάνα καλλιεργούνταν σε αλίες χωρίς τραπέζια. Το κολοκύθι φυτευό-
ταν όπως και το αγγούρι, ενώ η μελιτζάνα γινόταν πρώτα φυτό στα τζάκια
κι’ ύστερα μεταφυτευόταν. Πολλοί ακολουθώντας κάποια πρόληψη φύτευαν
ανάμεσα στις μελιτζάνες και κάποιες ρίζες βασιλικού. Ρέβες, ραπάνια, πρά-
σα, άνηθο, μαϊντανό, πιπεριές, σέλινο, κουκιά φύτευαν σε αλίες χωρίς τρα-
πέζια. Ποτέ όλα τα είδη την ίδια χρονιά και σε ελάχιστες ποσότητες ή και
καθόλου.
Φύτευαν όμως στις αμπολές, στα φρύδια, μπάμιες αν δεν τις προόριζαν για
πώληση, φασολάκια, κρεμμύδια κυρίως όμως καλαμπόκι για ζωοτροφή.

5. Σκαλίσματα, παραχώματα, λίπανση, ασθένειες
Όταν τα φυτά είχαν αρκετά αναπτυχθεί έπρεπε να σκαλιστούν οι αλίες.
Ταυτόχρονα με το σκάλισμα, σκάλιζαν με προσοχή γύρω από τις ρίζες, και
αύξαναν το χώμα γύρω απ’ αυτές πλαγιάζοντας τις ντοματιές στα τραπέζια.
Αυτή η εργασία λεγόταν παράχωμα γιατί αυξανόταν το χώμα που τοποθε-
τείτο γύρω από τη ρίζα του φυτού και μ’ αυτό τον τρόπο διατηρείτο περισ-
σότερο η υγρασία του εδάφους. Αλλά και με το πλάγιασμα διευκολυνόταν η
ωρίμανση και θα ήταν ευκολότερη αργότερα η συγκομιδή του καρπού. 
Οι κηπουροί δεν περιορίζονταν μόνο στα φυσικά λιπάσματα (κοπριά ζώων)
αλλά ενίσχυαν τη γονιμότητα του εδάφους και με τεχνητά λιπάσματα. Τρία
είναι τα κύρια χημικά στοιχεία που υποβοηθούν τη γονιμότητα του εδάφους.
Το άζωτο, το φωσφορικό οξύ και το κάλιο. Τα πλέον γνωστά ήσαν : Α) τα
αζωτούχα όπως το νιτρικό νάτριο (15,5-16%) άζωτο και η θειική αμμωνία
(20-21%) άζωτο. Β) Τα φωσφορούχα, όπως το υπερφοσφωρικό με (16-18%)
φωσφορικό οξύ. Γ) Τα καλιούχα, πιο γνωστός ο καινίτης με 12% κάλιο.
Πολλές φορές γίνονταν προσμείξεις λιπασμάτων αλλά έπρεπε να γνωρίζουν
ποιες απ’ αυτές ήσαν επιβλαβείς και δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθούν. Τα λι-
πάσματα φυσικά δεν ήσαν πλήρως γνωστά στους καλλιεργητές με τις πάρα
πάνω ονομασίες. Συνήθως γνώριζαν τα λιπάσματα με τρεις αριθμούς που εί-
χαν σχέση με τη σύσταση αυτών, ήξεραν όμως το δεσπόζον χημικό στοιχείο
στο καθένα από τα λιπάσματα.
Η χρήση των λιπασμάτων γινόταν όταν τα φυτά είχαν αρκετά αναπτυχθεί
αλλά δεν είχαν αρχίσει ακόμα να αναπτύσσονται οι καρποί.
Η φυσική λίπανση μπορούσε να εφοδιάσει το έδαφος με μικροοργανισμούς
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ωφέλιμους και ακόμα με οξέα που παράγονταν καθώς προχωρούσε το σά-
πισμα, η σήψη αυτής. Η χημική σύσταση της κοπριάς εξαρτιόταν από το εί-
δος του ζώου, την ηλικία, από το είδος της τροφής αυτού, από τον χώρο δια-
μονής (κατάσταση του στάβλου, και γενικά από το στρώμα της διαμονής) κι
ακόμα από τη συντήρηση και τον τρόπο χρήσης. Στον Ασπρόπυργο χρησι-
μοποιούσαν κοπριά αγελάδας. Σε ειδικά εξαιρετικές περιπτώσεις, κυρίως
στα τζάκια, γινόταν πρόσμειξη με γιδήσια που ήταν, όπως έλεγαν, πολύ δυ-
νατή. Υπήρχαν ακόμα περιπτώσεις για ενίσχυση και ενώ είχαν αρκετά ανα-
πτυχθεί τα καλλιεργήσιμα είδη όπως ο εφοδιασμός με κοπριά που διαλύετο
στο νερό κατά τη διάρκεια του ποτίσματος.
Η εμφάνιση ασθενειών ήταν αναπόφευκτη. Οι πιο γνωστοί εχθροί ήταν ο
περονόσπορος και ο τετράνυχος. Ο περονόσπορος ήταν είδος μύκητος.
Υπάρχουν αρκετά είδη μεταξύ αυτών ο παρασιτικός, ο σαπροφυτικός. Βλά-
πτει κυρίως τα φύλλα και τους βλαστούς και σπανιότερα τους καρπούς. Πιο
γνωστός ακόμα είναι ο περονόσπορος της αμπέλου. Ο τετράνυχος ανήκει
στην τάξη των μικρών αραχνοειδών ζώων, στα διάφορα ακάρια που μόλις
διακρίνονται με γυμνό μάτι. Δημιουργεί κηλίδα που μοιάζει με φυσαλίδα
στα φύλλα, στον βλαστό και στους καρπούς του φυτού. Αλλά και στους καλ-
λιεργητές φλύκταινες, φουσκάλες στο δέρμα με πύον.
Οι μέχρι πριν λίγες δεκαετίες κηπουροί, του τρόπου καλλιέργειας των οποί-
ων γίνεται περιγραφή, δεν γνώριζαν τι σημαίνουν φυτοφάρμακα. Χρησιμο-
ποιούσαν θειάφι. Έριχναν μέσα σε ένα μαντίλι γυναικείο ή σε ύφασμα πα-
ρόμοιο θειάφι, χούφτωναν τις άκρες του υφάσματος και με τινάγματα του
χεριού πάνω από τα φυτά έπεφτε πάνω τους το θειάφι υπό μορφή σκόνης.
Ακόμα χρησιμοποιούσαν γαλαζόπετρα, διάλυμα θειικού χαλκού και ασβε-
στίου και ράντιζαν κυρίως για την καταπολέμηση του περονόσπορου. Χρη-
σιμοποιούσαν τη ραντιστήρα. Συσκευή που περνούσαν στην πλάτη με δύο
ζωστήρες στους ώμους. Με το αριστερό χέρι χρησιμοποιούσαν ένα μοχλό
για την άντληση του διαλύματος και με το δεξί την επέκταση της συσκευής
(λάστιχο και χειρολαβή) που την οδηγούσαν έτσι ώστε να βρέχεται όλη η
επιφάνεια του φυτού.

6. Συγκομιδή, συσκευασία, μεταφορά στο παζάρι
Προς το τέλος του Ιουνίου οι ντοματιές είχαν καλύψει τα τραπέζια αφήνο-
ντας τις αλίες ελεύθερες. Μέσα στις αλίες μπορούσαν να κυκλοφορούν και
έτσι διευκολύνονταν στη συγκομιδή. Οι ντοματιές είχαν αναπτυχθεί ακο-
λουθώντας την κλίση που τους είχε δοθεί κατά το παράχωμα. Το πλάγιασμα
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ευνοούσε την αποκάλυψη των καρπών. Η ωρίμανση δεν ήταν ταυτόχρονη.
Από τη στιγμή που ωρίμαζαν οι πρώτοι καρποί και μέχρι να γινόταν η συ-
γκομιδή των τελευταίων μεσολαβούσε διάρκεια σαράντα μέχρι και σαρα-
νταπέντε ημερών. Μετά τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου άρχιζε το φορτσά-
ρισμα και το αποκορύφωμα, η ένταση της συγκομιδής που συνέπιπτε κοντά
στις ημέρες του τοπικού πανηγυριού, πάνω κάτω στο τριήμερο, 25-26-27
Ιουλίου.
Η συγκομιδή του κολοκυθιού προηγείτο χρονικά και ακολουθούσε του αγ-
γουριού. Στα κολοκύθια χρησιμοποιούσαν μαχαίρι, τα αγγούρια τα έστρι-
βαν να αποκοπούν και δεν τα τραβούσαν για να μη παρασύρουν μαζί και την
ευαίσθητη αγγουριά ενώ για τις ντομάτες δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη φροντί-
δα για να τις αποσπάσουν από τις ντοματιές. Στα αγγούρια γινόταν επιλογή
τα χώριζαν σε τρεις κατηγορίες. Πρώτα, δεύτερα και τρίτα. Τα μεγαλύτερα
αποτελούσαν την πρώτη κατηγορία, τα αμέσως μικρότερα τη δεύτερη και τα
πολύ μικρά και στραβοκαμωμένα ήσαν τα τρίτα. Αυτά δεν τα έστελναν στο
παζάρι, τα κρατούσαν για ζωοτροφή.
Τρία ήσαν τα γνωστά είδη ντομάτας. Το κυρίαρχο είδος η «ντόπια». Δεν
υπάρχει, έχει εξαφανισθεί. Είχε ομαλή επιφάνεια, λεπτό φλοιό, ήταν πολύ
νόστιμη κι όταν την έκοβες ή την έσπαγες με το χέρι αποκαλύπτετο η επι-
φάνεια που έμοιαζε σαν να έχει επικαθίσει ζάχαρη. Άλλο είδος γνωστό χω-
ρίς και να καλλιεργείτο εκτός από τυχόν ελάχιστες περιπτώσεις ήταν η
«βραώνα», παραφθορά της λέξης Βραυρώνα. Ήταν μεγαλύτερη σε μέγεθος
με ανώμαλη επιφάνεια και πιο παχύ φλοιό. Το τρίτο είδος καλλιεργείτο ανα-
γκαστικά σε περιβόλια κοντά στη θάλασσα, επειδή το νερό τους ήταν υφάλ-
μυρο και η «ντόπια» που ήταν ευαίσθητη στην ποιότητα του νερού δεν ευδο-
κιμούσε. Την έλεγαν «Τούρκα». Μικρότερη από την «ντόπια» σε μέγεθος,
σκληρή, ανθεκτική, πικρή σε γεύση και πάντα με μια μαύρη βούλα που δεν
τρωγόταν. Έπρεπε να την αφαιρέσεις με μαχαίρι. Και αυτής η καλλιέργεια
ήταν ελάχιστη όσο τα περιβόλια επεκτείνονταν μακριά από τη θάλασσα και
τα νερά για πότισμα ήταν πολύ καλά. Τώρα από υπερβολική άντληση ο
υδροφόρος ορίζοντας έχει αρκετά διαφοροποιηθεί.
Όπως έχει ήδη τονισθεί το σπουδαιότερο κηπευτικό προϊόν του καλοκαιρι-
ού ήταν η ντομάτα. Η καλλιέργειά της κατείχε το πιο μεγάλο τμήμα της έκτα-
σης του περιβολιού. Είχε διάρκεια και απαιτούσε πολυπρόσωπη απασχόλη-
ση. Πολύ πρωί άρχιζε το μάζεμα. Το μάζεμα, η μεταφορά στο σημείο συ-
σκευασίας, η συσκευασία, όλα έπρεπε να αποτελούν μια συνέχεια μιας ενι-
αίας διαδικασίας. Στο μάζεμα πλειοψηφούσαν οι γυναίκες. Με κουκουλω-
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μένο το κεφάλι να αντισταθούν στον καυτό
ήλιο, το κατακαλόκαιρο, φορώντας αντί για
γάντια παλιές κάλτσες να προφυλάξουν τα
χέρια έμπαιναν στην αλία βαδίζοντας σε στά-
ση ημιεπίκυψης και γέμιζαν τους κουβάδες
που τους άδειαζαν σε καφάσια τοποθετημένα
πάνω στα φρύδια της αμπολής. Δεν φορού-
σαν τις κάλτσες στα χέρια τόσο για να τα δια-
τηρούν ωραία όσο για να περιορίσουν την
πρασινόμαυρη γλοιώδη ουσία που όταν τέλει-
ωνε η δουλειά το πράσινο σαπούνι δεν ήταν
αρκετό να την αποβάλει και έτριβαν τα δά-
κτυλα τους και τις παλάμες τους αρκετή ώρα
με λείες πέτρες και με ντομάτα για να απαλ-
λαγούν απ’ αυτή. Άνδρες σήκωναν τα γεμάτα

με ντομάτες καφάσια στους ώμους και τα μετέφεραν στον χώρο συσκευα-
σίας αδειάζοντάς τα σε σωρό. Ήταν συνήθως ο χώρος συσκευασίας κάποιο
δένδρο για να προφυλάγονται από τον καυτό ήλιο. Αν δεν υπήρχε δέντρο σε
μια βολική απόσταση είχαν φτιάξει ένα πρόχειρο στέγαστρο.
Η συσκευασία χρειαζόταν δύο άτομα για να γίνεται εκμετάλλευση του χρό-
νου. Ο ένας διάλεγε τις ντομάτες και τις έριχνε στο καφάσι που ο δεύτερος
το είχε πρώτα επενδύσει με εφημερίδες για να μη πληγωθούν. Ο πρώτος
επέλεγε τις μικρότερες ή λιγότερο εμφανίσιμες και τις έριχνε να τοποθετη-
θούν στον πάτο του καφασιού και κρατούσε για τις πάνω ντάνες τις καλύτε-
ρες, τη μόστρα, όπως συνήθιζαν να λένε. Ο δεύτερος που τις τακτοποιούσε
χρειαζόταν να έχει αποκτήσει τη συνήθεια να ενεργεί με ταχύτητα, να μην
αφήνει κενά και αν είχε γνώση πώς εξέταζε στο παζάρι το καφάσι για να
διαπιστώσει την ποιότητα ο μικροπωλητής θα έπρεπε να αποφεύγει να το-
ποθετεί στο κέντρο κάθε ντάνας μη εμφανίσιμες ντομάτες. Γιατί όταν οι μα-
νάβηδες ελέγχανε δειγματοληπτικά στο παζάρι ένα καφάσι προχωρούσαν
μέχρι τον πάτο αποκαλύπτοντας τις ντομάτες που υπήρχαν στο κέντρο.
Αν είχε ολοκληρωθεί το μάζεμα και υπολείπετο ακόμα να ολοκληρωθεί η
συσκευασία ερχόντουσαν και άλλοι να βοηθήσουν. Για να τοποθετήσουν τα
καπάκια στα καφάσια έστρωναν πρώτα φύλλο εφημερίδας και ύστερα στις
τέσσερις γωνίες έδεναν με σύρμα και τη χρήση πένσας τα καπάκια στα κα-
φάσια.
Ακολουθούσε το φόρτωμα της σούστας και η μεταφορά στο παζάρι. Αυτός
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ήταν ο κανόνας. Δυο τρία χρόνια πριν τον πόλεμο του σαράντα είχαν αγο-
ράσει επαγγελματίες αυτοκινητιστές έξι, επτά φορτηγά αυτοκίνητα για με-
ταφορές. Αμερικάνικα. Φορντ οκτακύλινδρες μηχανές, Σεβρολέτ, Στουντε-
μπέκερ. Όταν έγινε επιστράτευση ακολούθησαν τον στρατό στην Αλβανία.
Αργότερα, μετά τη λήξη του πολέμου τα αυτοκίνητα αυξήθηκαν και δημι-
ουργήθηκε η «Συνεργατική» μια κοινοπραξία μεταξύ των αυτοκινητιστών.
Ούτε τότε όμως σταμάτησε η μεταφορά με τις σούστες.
Η εμπειρία σχετικά με το φόρτωμα της σούστας είχε γίνει κοινό κτήμα.
Όσες σούστες κι αν έβλεπες θα διαπίστωνες ότι ήσαν ομοιόμορφα φορτω-
μένες στην καρότσα, στην πόρτα πίσω, στην ποδιά, στις σκάλες με ισοζυ-
γιασμένο το βάρος. Η διαδρομή μέχρι το παζάρι διαρκούσε περίπου τέσσε-
ρεις ώρες. Το δυσκολότερο σημείο της διαδρομής ήταν το ανέβασμα μέχρι
τη Χαμοστέρνα. Ήταν η τοποθεσία διακόσια μέχρι τριακόσια μέτρα δυτικά
από τη βυζαντινή εκκλησία στο Δαφνί. Από τον Σκαραμαγκά στο Δαφνί ο
δρόμος δεν ήταν ευθύς όπως είναι σήμερα ούτε είχε ομοιόμορφη κλίση.
Ανέβαιναν με στροφές και πλησιάζοντας στη Χαμοστέρνα εύρισκαν τη με-
γαλύτερη ανηφόρα. Πολλοί κατέβαιναν και ενεθάρρυναν το άλογο συμπο-
ρευόμενοι και προσπαθώντας να βοηθήσουν. Από το ύψος του Χαϊδαρίου
και μετά ο δρόμος ήταν κατηφορικός και είχε την ανάλογη δυσκολία. Περί-
που στην πλατεία Δαβάκη στο «Μπαρουτάδικο» μπορούσαν να ποτίσουν τα
άλογα. Ήταν δυο τρεις στη σειρά που ασκούσαν αυτό το επάγγελμα. Πάνω
σ’ ένα μικρό τοιχίο, ένα μέτρο ψηλά μια σκάφη που τη γέμιζαν νερό. Ένα-
ντι φυσικά κάποιας αμοιβής πότιζαν τα άλογα.
Στη γωνία ―Ιεράς οδού και Πειραιώς― ήταν το Παζάρι. Κατεδαφίστηκε και
είναι τώρα χώρος πρασίνου μετά τη μεταφορά της λαχαναγοράς στο Ρέντη.
Μικρό σε έκταση δεν ήταν αρκετό για τις ανάγκες της Αθήνας που σε πολύ
λίγα χρόνια αναδείχτηκε, με τον υπέρμετρο συγκεντρωτισμό, τη δυσανάλογα
μεγάλη ανάπτυξή της, μια υδροκέφαλη πρωτεύουσα. Αν βρισκόσουνα μέσα
στο παζάρι θα είχες την αίσθηση ότι είχες ξυπνήσει ξαφνικά σε μια λιλιπού-
τεια πολύβουη πόλη με στενά δρομάκια με διώροφα, ισοϋψή, ομοιόμορφα
παραπήγματα όπου η κυκλοφορία γινόταν με μεγάλη δυσκολία. Κι όμως αυ-
τής της πόλης η έκταση δεν ήταν παρά μόνο ελάχιστα στρέμματα. Εκεί έφτα-
ναν οι σούστες αργά το απόγευμα ή και όταν είχε βραδιάσει για να μπορούν
να ξεφορτώσουν και να τακτοποιηθούν στη πόστα τα καφάσια γιατί η διά-
θεση ξεκινούσε τα χαράματα της επόμενης ημέρας. Η πόστα ήταν ένα από
τα παραπήγματα με πρόσοψη τρία-τέσσερα το πολύ μέτρα, χωρίς καμιά πόρ-
τα ή χώρισμα, ένας ανοιχτός εσωτερικός χώρος για να χωράει όσο γίνεται
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περισσότερο εμπόρευμα, το ίδιο και το πατάρι που αποτελούσε τον όροφο
του παραπήγματος. Την εκμεταλλευόταν ο τσαμπάζης, ο έμπορος που είχε
την πόστα, πουλούσε το εμπόρευμα και έβγαζε το τελικό χρηματικό ποσό
στον παραγωγό ύστερα από κάπως αυθαίρετους υπολογισμούς. Η προσφο-
ρά και η ζήτηση προσδιόριζαν τη τιμή και παρακαλούσαν οι παραγωγοί να
μη φθάσουν αυτοκίνητα από το Άργος. Ήταν η περιοχή που ανταγωνιζόταν
τον Ασπρόπυργο στα κηπευτικά. Το ξημέρωμα εύρισκε το παζάρι σε εμπό-
λεμη κατάσταση. Οι εργάτες, οι αχθοφόροι, οι μεταφορείς, η βροντερή δια-
φήμιση της πραμάτιας και κάθε τόσο στο άκουσμα: καντάρια, έτρεχε ο κα-
νταρτζής με ένα ξύλινο λοστό και το καντάρι στο χέρι να ζυγίσει το εμπό-
ρευμα που είχε αγοράσει ο μανάβης της γειτονιάς. Σήμερα με την εξέλιξη
και τα νέα μέσα, υπάρχουν άλλα όργανα και συσκευές που ζυγίζουν και με
τον καιρό εκτοπίστηκε κι’ αυτό το επάγγελμα.
Ποια ήταν η τελική απολαβή του παραγωγού θα αναλυθεί στη σχετική πα-
ράγραφο. Θα ήταν όμως παράλειψη αν δεν τονιζόταν το γεγονός ότι η επι-
κοινωνία των παραγωγών με τον κόσμο του παζαριού και η ευκαιρία που
τους δινόταν να γνωρίσουν κάτι πάρα πάνω από τη ζωή της πόλης συντε-
λούσαν στην αύξηση των κοινωνικών σχέσεων. Δεν ήταν μόνο η συνανα-
στροφή με άλλους ανθρώπους. Παρακολουθούσαν θεατρικές παραστάσεις,
σύχναζαν σε μαγαζιά με λαϊκές ορχήστρες: Στο Μαυρομάτι, στο Θησείο,
στην Ομόνοια. Οι επιπτώσεις από αυτή την εμπειρία θα φανούν στα κεφά-
λαια που θα αναφέρονται στον κοινωνικό βίο.

7. Κηπευτικά του φθινοπώρου και του χειμώνα
Αγγούρι και κολοκύθι δεν ήσαν μόνο τα ανοιξιάτικα, ήσαν και τα φθινοπω-

ρινά. Ιδιαίτερα το κολοκύθι.
Το φύτευαν δεύτερη φορά
στο τέλος του καλοκαιριού.
Τον χειμώνα δύο κηπευτικά
καλλιεργούντο εντατικά, το
κουνουπίδι και το λάχανο. Οι
συνθήκες εργασίας πάντα
ήσαν αντίξοες. Το καλοκαίρι
ο καύσωνας με τις ώρες, χει-
ρότερες όμως οι συνθήκες το
χειμώνα. Το κρύο, η βροχή, η
υγρασία που τους περόνιαζε
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ως το κόκκαλο. Κι όμως ερχόταν στιγμή που ζητούσαν το κρύο γιατί ο χει-
μωνιάτικος καιρός ευνοούσε τα κουνουπίδια και τα λάχανα. Έσφιγγαν πε-
ρισσότερο, γινόταν πιο πυκνή η μάζα τους και βελτιωνόταν η εμφάνισή τους.
Ερχόταν η ώρα της συγκομιδής. Μπαίνανε στις αλίες, λασπωμένες τις πε-
ρισσότερες φορές, με τον σβαρνά στο χέρι, με τα ρούχα μουσκεμένα από το
δροσό που κρατούσαν τα φύλλα. Τα έκοβαν, τα κουβαλούσαν έξω από το
φυτεμένο χώρο, εκεί όπου τα καθάριζαν από τα περιττά φύλλα και τα έβα-
ζαν στα κοφίνια. Μάζευαν τα φύλλα και τα μετέφεραν στους στάβλους για
τροφή των ζώων, μάζευαν κι εκείνα που είχαν παραμείνει άκοπα στις ρίζες
των κουνουπιδιών. Υπήρχαν περιπτώσεις που, μετά τη συγκομιδή αν δεν εί-
χαν αφαιρέσει τα φύλλα τα άκοπα από τις ρίζες, άφηναν τα πρόβατα να βο-
σκήσουν.

8. Αναδιαρθρώσεις και ανακατατάξεις λόγω μεταβολής των συνθηκών
Η διαδικασία παραγωγής και εμπορίας των κηπευτικών μεταβλήθηκε. Δια-
φοροποιήθηκαν οι συνθήκες με κύριες αιτίες: 1) Τη βελτίωση του οδικού δι-
κτύου, την εξέλιξη των μέσων μεταφοράς στη στεριά, τη θάλασσα και τον αέ-
ρα με αποτέλεσμα να φθάνουν τα προϊόντα από την παραγωγή στην κατα-
νάλωση από μακρινές περιοχές σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, 2) την πρόο-
δο της βιομηχανίας ψύχους που εξασφαλίζει τη συντήρηση ευπαθών προϊό-
ντων και τη διάθεση αυτών στην κατανάλωση για μεγάλο χρονικό διάστημα,
3) τα θερμοκήπια που συμβάλλουν στη διεύρυνση του χρόνου παραγωγής
προϊόντων δημιουργώντας τις κατάλληλες κλιματικές συνθήκες.
Η τεχνολογική πρόοδος. Η άρδευση με σταγόνες νερού αποτελεί τεχνολο-
γική επανάσταση. Εξοικονόμηση σημαντικής ποσότητας νερού και χρόνου
απασχόλησης. Άλλοτε τα μαγγάνια αντλούσαν ολημερίς νερό από τα πηγά-
δια, γέμιζαν στέρνες. Όταν πότιζαν έτρεχε ποτάμι το νερό στις αμπολές, γέ-
μιζαν οι αλίες, κι αν έμεναν τρίτη μέρα απότιστες, τότε το χώμα διψούσε.
Έσπευδαν γιατί ήξεραν ότι έπρεπε να ποτίσουν. Εκείνος που πότιζε, με την
τσάπα στο χέρι, διοχετεύοντας το νερό από αλία σε αλία μόλις που έπαιρνε
ανάσα, όταν μάλιστα έσπαγε το ανάχωμα η αγκλάστρα στην αμπολή από την
πίεση του νερού και προσπαθούσε να την επανορθώσει. Τώρα το πότισμα
γίνεται με χρονοδιακόπτη. Αρχίζει και τελειώνει χωρίς καμιά παρέμβαση.
Αλλά κι αν δεν χρησιμοποιείται χρονοδιακόπτης αρκεί κάποιος να ενεργο-
ποιήσει το σύστημα. Μπορεί να φύγει και να επιστρέψει να το σταματήσει
την καθορισμένη ώρα.
Ξεχάστηκαν τα τζάκια, η σέρα. Αγοράζουν τα φυτά από φυτώρια και την
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επόμενη φορά πάλι. Δεν αναπαράγουν φυτά. Δεν αξιποιείται ο σπόρος τους.
Η τεχνολογία κράτησε το μυστικό και δεν παρέχει αυτή τη δυνατότητα.
Την προτιμούν οι παραγωγοί αυτή τη λύση της αγοράς των φυτών γιατί αυ-
ξάνεται η αποδοτικότητα, η ποσότητα και η εμφάνιση των καρπών. Σημαντι-
κή και η συμβολή των φυτοφαρμάκων για την πρόληψη ασθενειών. Μοναδι-
κό ίσως μειονέκτημα σε σχέση με το παρελθόν η ποιότητα των προϊόντων.
Το σπουδαιότερο όμως γεγονός που συνέβαλε στη συνέχιση της κηπουρικής
στον Ασπρόπυργο είναι η δημιουργία λαϊκών αγορών. Δεν ήταν δυνατό να
επιβιώσει η κηπουρική όσο μεσολαβούσε ο έμπορος μεταξύ παραγωγού και
καταναλωτή. Όσο επικρατούσε αυτή η κατάσταση ήσαν υποχρεωμένοι να
καλλιεργούν μεγάλες εκτάσεις με αυξημένο κόστος και χρόνο απασχόλη-
σης. Αυξημένη πολύ η ποσότητα των παραγομένων προϊόντων. Μετέφεραν
τα προϊόντα στην Κεντρική λαχαναγορά και εναπόθεταν τις ελπίδες τους
στην τύχη. Πώς θα πάει το παζάρι-προσφορά και ζήτηση. Όμως η προσφο-
ρά ήταν ανελαστική. Τα προϊόντα έπρεπε να πουληθούν σ’ οποιαδήποτε τι-
μή. Δεν τα γύριζαν πίσω. Έστεκαν και περίμεναν την «εκκαθάριση» από τον
τσαμπάζη και τις περισσότερες φορές ήταν απογοητευτική.
Οι λαϊκές αγορές έβγαλαν από τη μέση τον έμπορο και οι παραγωγοί έγι-
ναν και λιανοπωλητές. Οι εκτάσεις που καλλιεργούν κατά πολύ μικρότερες.
Η απασχόληση περιορίστηκε. Προσαρμόστηκαν σε κηπευτικά που δεν μπο-
ρούσαν να τα ανταγωνιστούν καλλιεργητές από μακρινές αποστάσεις. Ότι
άλλοτε καλλιεργούσαν για ιδιοκατανάλωση τώρα αποτελούν κύριο μέλημα.
Ντομάτα, αγγούρι, μελιτζάνα, εν μέρει και το κουνουπίδι σε δεύτερη μοίρα.
Τα προϊόντα που καλλιεργούσαν οι περιβολάρηδες της Κολοκυνθούς του
Ρέντη, των Σεπολίων άλλοτε, άρχισαν να τα καλλιεργούν στον Ασπρόπυρ-
γο. Λίγο απ’ όλα. Τα άλλοτε περιφρονημένα μαρούλια, παντζάρια, ραδίκια,
σπανάκι, πιπεριές, μπάμιες, μπρόκολο, γουλιά, κουκιά, ραπάνια, καρότα,
πράσα, κρεμμύδια, άνηθο, μαϊντανό, σέλινο, φασολάκια, αγκινάρες, αν
υπάρχει διαθέσιμο χωράφι επειδή δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ταυτό-
χρονα με άλλο είδος, και φυσικά λάχανα, το χειμωνιάτικο είδος που παρέ-
μεινε. Αργά το βράδυ προετοίμαζαν τα προϊόντα που θα φόρτωναν στο μι-
κρό φορτηγό τους ή σηκώνονταν νύχτα ―πρωϊνή κοψιά― για να είναι φρέ-
σκα και ξεκινούσαν για τη Λαϊκή που είχαν πόστο τη συγκεκριμένη ημέρα.
Έτσι σώθηκαν. Είδαν δραχμή στην τσέπη τους.
Το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα, εντατικοποιήθηκε η προτίμηση προς τη
δενδροκαλλιέργεια που είχε ήδη δειλά αρχίσει. Άρχισαν να φυτεύουν φυ-
στικές που όπως αποδείχτηκε ευδοκικούσαν. Εργασίες για τις φυστικιές της
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χρονιάς: όργωμα, αρκετά ραντίσματα ειδικά από τον Μάϊο. Πότισμα τους
καλοκαιρινούς μήνες, λιπάσματα. Ειδική περίπτωση το ράντισμα με γύρη
από την περισυλλογή των ανθέων των «αρσενικών» δένδρων, ύστερα από
κοπιώδη εργασία, αλλά δεν είχε μιμητές. Η συγκομιδή γίνεται τους μήνες
Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Ακολουθεί αποφλοίωση και ξήρανση, με έκθεση αυ-
τών στον ήλιο.
Αυτού του είδους η καλλιέργεια όχι μόνο δεν έχει συνέχεια αλλά είναι άλλο
ένα ακόμα θύμα της αλλαγής χρήσης της γης. Τα δένδρα ξεριζώνονται για
να χρησιμοποιηθεί η γη ακόμα και για ενοικίαση ως υπαίθριος χώρος.

Δ) ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1) Η καλλιέργεια του αμπελιού
Ο χώρος
Η δημιουργία των Διυλιστηρίων (1956), η Χαλυβουργία και η Βιομηχανία
Χαλύβων, οι διάφορες τριγύρω βιοτεχνίες, η επέκταση του συνοικισμού της
Παραλίας, εξαφάνισαν την καλλιέργεια των αμπελιών.
Καλλιεργούντο νότια της σιδηροδρομικής γραμμής με ανατολικό όριο την
παλαιά εκκλησία της Αγίας Σωτήρας που γκρεμίστηκε και καλύφτηκε από
τα Διυλιστήρια, με επίκεντρο τις τοποθεσίες Στεφάνι και Λουτρό και όσο
προχωρούσε κανείς δυτικά ανάμεσα στον λόγγο και τα περιβόλια η καλ-
λιέργεια ήταν πιο εκτατική.

Η διαδοχή των εργασιών
Το φθινόπωρο μετά τον τρύγο γινόταν το ξελάκκωμα, άνοιγμα λάκκων γύ-
ρω από τις ρίζες (καΐλες) και η λίπανση με κοπριά. Περί το Φλεβάρη το
κλάδεμα και αργότερα το σκάλισμα. Η διάταξη των δένδρων επέτρεπε να
ανοίγουν δεξιά κι αριστερά τα σκαμμένα χώματα ώστα να παρουσιάζουν
μορφή κυμάτων. Αυτού του είδους τα αναχώματα τα ονόμαζαν «καράβια».
Την Άνοιξη, Απρίλης-Μάης, ισοπέδωναν τα χώματα σκορπίζοντας τα «κα-
ράβια». Ακολουθούσε το ρίξιμο των φύλλων, έκοβαν κάποια κλωνάρια.
Αργότερα ψεκάζανε με γαλαζόπετρα και τέλος έκοβαν τα βλαστάρια.

Το πότισμα
Ξεχώρισα το πότισμα από τις άλλες εργασίες που θα πρέπει να γίνονται κα-
τά τον ίδιο ή παρεμφερή τρόπο σε διάφορες άλλες περιοχές. Το πότισμα
ήταν απόλυτα εξαρτημένο από το φυσικό περιβάλλον. Η κύρια παροχή νε-
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ρού προερχόταν από τον χείμαρρο της Γιαννούλας σε έντονες χιονοπτώσεις
και βροχοπτώσεις. Από τον χείμαρρο, στο ύψος του Νεκροταφείου αποσπά-
το μέρος του κυρίου όγκου με κατεύθυνση δυτική. Στον Παλιό Σταθμό ο χεί-
μαρρος διασπάτο («Δέλτα») σε περισσότερα κανάλια (αμπολές). Σε κάθε
κανάλι οι καλλιεργητές με τσάπες αποσπούσαν μέρος του νερού και γέμιζαν
τις γούρνες των αμπελιών. Η ανατολική περιοχή ποτιζόταν με τα νερά του
χειμάρρου της Μαύρης ώρας.
Το πότισμα δεν προγραμματιζόταν κι όταν προέκυπτε δεν επιδεχόταν ανα-
βολή. Οργασμός. Μπορεί να ήταν μεσάνυχτα, μπορεί χαράματα. Ακούονταν
οι φωνές στις γειτονιές: Σηκωθείτε, έρχεται το ποτάμι.

Ιδιοκατανάλωση
Η καλλιέργεια του αμπελιού στο Ασπρόπυργο δεν προορίζονταν για εκμε-
τάλευση. Το κρασί και τα σταφύλια του σπιτιού εξασφάλιζαν. Γι’ αυτό εκτός
από το κύριο είδος το σαββατιανό καλλιεργούσαν σποραδικά μέσα στο ίδιο
το αμπέλι και άλλες ποικιλίες για φάγωμα. Ο καλλιεργητής συνήθως με τον
γάϊδαρο πήγαινε στο αμπέλι το επιθεωρούσε και γέμιζε ένα κιβώτιο ή κοφί-
νι σταφύλια για την οικογένεια.

Βαρέλια-Πατητήρια-Στυφιλιές75

Από τις ταβέρνες και τα σπίτια έβγαζαν τα άδεια βαρέλια σε ελεύθερους
χώρους (δρόμο ή αυλές) για πλύσιμο και στεγανοποίηση. Με ξύστρες και ζε-
στό νερό καθάριζαν εσωτερικά τα βαρέλια κυρίως από το ρετσίνι που είχε
επικαθήσει στα τοιχώματα. Μια δουλειά που έπαιρναν μέρος και παιδιά
επειδή μπορούσαν με ευχέρεια να κινούνται στο εσωτερικό του βαρελιού
και να απολαμβάνουν καθώς μετακινούντο τις παλινδρομήσεις και μετατο-
πίσεις αυτού.
Ύστερα, ακολουθούσε ο βαρελάς με τα απαραίτητα σύνεργα στην ποδιά
του. Τοποθετούσε όπου έκρινε ανάμεσα στις «ντούγιες» φύλλα ψάθας και
ακέφαλα καρφιά και χτυπούσε τα στεφάνια που περιέβαλαν το βαρέλι με το
σφυρί και τη σφήνα, να σφύξουν ώστε να εξασφαλισθεί η στεγανότητα. Πα-
τητήρια δεν υπήρχαν σε όλα τα νοικοκυριά. Όποιος είχε, εκτός από τη δική
του χρήση το διέθετε σε συγγενείς και φίλους. Επρόκειτο για ένα από τα
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75) Τις ονόμαζαν στυφιλιές. Αντί του ρήματος στύφω ορθότερο το στείβω. Όχι στύψιμο αλλά στείψι-

μο. Αντί στυφιλιές στειβιλιές, πιο σωστό.



βοηθητικά δωμάτια του αγροτικού σπιτιού που έβλεπε στην αυλή, στρωμμέ-
νο με πλάκες ή τσιμέντο. Εκεί πατούσαν τα σταφύλια και ο μούστος περ-
νούσε από τρύπα στο χαμηλότερο σημείο του δαπέδου και χυνόταν σε υπό-
γεια στέρνα στην αυλή ή και μέσα στο πατητήρι. Από τη στέρνα το αντλού-
σαν για να το μεταφέρουν.
Το πατητήρι, που είχε χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος όλο το χρό-
νο, καθάριζαν και έπλεναν καθώς και την υπόγεια στέρνα και τη στυφιλιά76.
Η τελευταία ήταν μηχάνημα που ο κορμός του είχε σχήμα κυλίνδρου και
ήταν τοποθετημένος κάθετα σε σιδερένια βάση με δύο τροχούς για να τη με-
ταφέρουν με άλογο από πατητήρι σε πατητήρι, διότι δεν είχαν όλοι στυφι-
λιές.

Ο τρύγος
Δικαιολογημένα έχει ειπωθεί «τρύγος, πόλεμος» αφού πρέπει να περατω-
θούν όλες οι σχετικές εργασίες σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Γι’ αυτό
χρησιμοποιούντο όσο το δυνατό περισσότερα άτομα. Εκείνοι που τρυγού-
σαν, δηλαδή έκοβαν τα σταφύλια και τα τοποθετούσαν σε κιβώτια ή κοφί-
νια. Άλλοι που τα κουβαλούσαν σε μέρος που ήταν δυνατό να φθάσει το με-
ταφορικό μέσο. Αυτοί που τα μετέφεραν στο σπίτι ή στο πατητήρι. Την επο-
χή του τρύγου ήταν καθημερινή η εικόνα, τα άλογα και οι φορτωμένες σού-
στες που κυκλοφορούσαν στους δρόμους του χωριού και που συναντούσες
μπροστά σου.
Στο πατητήρι απλώνανε ανάλογη ποσότητα σταφυλιών και τρεις, τέσσερεις ξυ-
πόλυτοι με γυρισμένα παντελόνια μέχρι το γόνατο, πατούσαν ασταμάτητα σαν
σε βήμα σημειωτόν. Ύστερα από αρκετό χρόνο όταν είχαν μείνει σχεδόν τα
κοτσάνια και οι φλούδες τα μάζευαν για τη στυφιλιά. Το περίβλημα του κυλίν-
δρου της αποτελείτο από ξήλινους πήχεις με κενά ανάμεσά τους. Σε κάθετο με
ραβδώσεις σιδερένιο άξονα περιέστρεφαν σιδερένιο καπάκι κατά τρόπο που
πιεζόταν το περιεχόμενο του κυλίνδρου. Από τα κενά των πήχεων έρρεε έξω
από τον κύλινδρο ο μούστος, που τον μάζευαν σε δοχεία. Ακολουθούσε η με-
ταφορά του μούστου σε βαρέλια που είχαν πλυθεί και τοποθετηθεί σε βοηθη-
τικό δωμάτιο ή σε υπόγειο. Έριχναν την απαιτούμενη ποσότητα ρετσινιού και
άφηναν ανοιχτό το στόμιο βάζοντάς του πολλές φορές ένα κλωνάρι σχοίνου.
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76) Στην Τσακωνιά ονομάζουν ληνό το πατητήρι και τη στυφιλιά πιεστήριο. Αποτελείται α) από τη βά-

ση β) από την κάδη και γ) από τον άδραχτα. (Θαν. Π. Κωστάκη, οπ.π. σελ.138-140).



Πολλοί έπαιρναν δείγμα για να το εξετάσει ο οινολόγος και να υποδείξει
ποιες χημικές ουσίες θα χρησιμοποιούσαν αν απαιτείτο. Το στόμιο θα έμε-
νε ανοιχτό μέχρι να ολοκληρωνόταν η ζύμωση και μόνο τότε το έκλειναν.
Όταν πιθανολογούσαν ότι είχε πλέον ψηθεί ο μούστος και ήταν έτοιμο το
κρασί το δοκίμαζαν αντλώντας μικρή ποσότητα από το στουπί.

Μουσταλευριά - Πετιμέζι - Μουστοκούλουρα
Σε οποιαδήποτε περίπτωση έβραζαν πρώτα τον μούστο με τον πάρα κάτω
τρόπο. Τον έβραζαν, τον ξάφριζαν ενώ είχαν βάλει μέσα και τουλουπάνι
που περιείχε καθαρή στάχτη. Εξαιρετικά (παρέκκλιση από τον κανόνα)
χρησιμοποιείτο άσπρο καθαρό χώμα από την Χασιά.
Μουσταλευριά: Όταν είχε κατασταλάξει κατά τον πάρα πάνω τρόπο βρα-
σμένος ο μούστος το ανακάτευαν με αλεύρι με αναλογία 5 προς 1, δηλαδή 5
φλιτζάνια μούστο, 1 φλιτζάνι αλεύρι. Στο τέλος κι όχι από την αρχή για να
μη κατακαθίσουν έριχναν στο μείγμα και μύγδαλα. Αυτή ήταν η μουσταλευ-
ριά, που όπως ήταν παχύρευστη την άπλωναν σε βρεμένη πιατέλα ή πιάτο.
Όταν ήθελαν να διατηρηθεί περισσότερο την άπλωναν σε ταψί να στεγνώ-
σει και τη χάραζαν σε κομμάτια σχήματος ρόμβου συνήθως. Όμως για να
διατηρηθεί τη στέγνωναν στον ήλιο.
Πετιμέζι: Αρχικά έβραζαν το μούστο όπως στην περίπτωση της μουσταλευ-
ριάς. Όταν είχαν αφαιρέσει και το τουλουπάνι με τη στάχτη συνέχιζαν το
βράσιμο αλλάζοντας και το σκεύος που το έβραζαν μέχρι που γινόταν παχύ-
ρευστο σαν νερόμελο.
Μουστοκούλουρα: Είναι τα κουλούρια που το αλεύρι ζυμώθηκε με πετιμέζι,
προσθέτοντας καννέλα, γαρύφαλο και λάδι.
Σταφίδες: Δεν συνηθιζόταν. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις όταν στο
αμπέλι είχαν ειδική ποικιλία σταφυλιών χωρίς κουκούτσι. Έπλεναν τα στα-
φύλια με αλισίβα και τα στέγνωναν στον ήλιο μέχρι να κοκκινίσουν77.

2) Η καλλιέργεια της ελιάς
Ελαιόδενδρα υπήρχαν, όπως αναφέρθηκε, σε όλο το νότιο τμήμα του κάμπου
και απλώνονταν δυτικά και βορειοδυτικά μέχρι τις υπώρειες των βουνών.
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77) Δ. Ν. Καλλιέρη. Η Καλλιέργεια του αμπελιού στον Ασπρόπυργο, Λαμπηδόνα Τεύχος 11ο, σελ.18-

19. Μαρίας Μιχαήλ-Δέδε, Από την Λαογραφία του Αμπελιού και του Κρασιού (Αναφορά στα Μεσό-

γεια της Αττικής), Λαμπηδόνα Τεύχος 11ο σελ.15-17.



Κάθε Νοέμβριο και Δεκέμβριο οι σούστες φορτωμένες με σκάλες και τα λοι-
πά χρειαζούμενα μαζί με το προσωπικό ξεκινούσαν για το μάζεμα της ελιάς
τη βαθιά νύχτα για να έχουν φθάσει στο χωράφι με το χάραμα της ημέρας.
Τσουχτερό το κρύο, ειδικά εκεί ψηλά στις βορειοδυτικές περιοχές. Άναβαν
φωτιά μαζεύοντας φρύγανα τριγύρω στο χωράφι για να ζεστάνουν τα ξυ-
λιασμένα τους χέρια. Μαζεμένοι γύρω από τη φωτιά έπαιρναν κάτι από το
προσφάι που είχαν μαζί τους για πρωινό κι ύστερα σηκώνονταν να συνεχί-
σουν το μάζεμα.

Οι σκάλες τρίποδες. Τα δυο πόδια, καδρόνια που ενώνονταν στην κορυφή
σε σχήμα λάμδα και άλλα μικρότερα καδρόνια καρφωμένα οριζόντια που
αποτελούσαν τα σκαλοπάτια. Στην κορυφή της σκάλας ενωνόταν και η άκρη
του τρίτου ποδαριού και καθώς μια μεταλλική βέργα διαπερνούσε τις άκρες
των τριών ποδιών επέτρεπε να μετακινείται το τρίτο στο σημείο που εξα-
σφάλιζε τη σταθερότητα της σκάλας.
Έστρωναν κάτω από την ελιά πόχες και τσουβάλια, τοποθετούσαν τις σκά-
λες σε σημεία που έφταναν τα κλαριά. Με τις χούφτες παρέσυραν τους καρ-
πούς που έπεφταν στις πόχες. Όταν τελείωναν το μάζεμα ενός δένδρου έβα-
ζαν τις πεσμένες στις πόχες ελιές στα τσουβάλια και μετακινιόντουσαν στο
επόμενο δένδρο. Ωστόσο δεν έπιναν το αμίλητο νερό. Η δουλειά, δουλειά
και η γλώσσα ροδάνι. Εκεί μεταδίδονταν τα νέα του χωριού από στόμα σε
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στόμα. Ιστορίες, κάποια κουτσομπολιά, και πολλές φορές αντηχούσε το τρα-
γούδι. Αργά το βράδυ γύριζαν έχοντας επί πλέον τον καρπό της ημερήσιας
συγκομοιδής και συνέχιζαν όσες ημέρες χρειάζονταν για να τελειώσει το
μάζεμα. Τα λιοντρίβια είχαν ανοίξει, δηλαδή εργάζονταν. Ο κάθε καλλιερ-
γητής είχε επιλέξει το λιοντρίβι και είχε κανονίσει τη σειρά ή του την είχαν
ορίσει, για την έκθλιψη του ελαιοκάρπου και την εξαγωγή του λαδιού.
Στον ελαιώνα όργωναν και καλλιεργούσαν τα χωράφια. Με εξαίρεση το μά-
ζεμα του ελαιοκάρπου στην υπόλοιπη διάρκεια κάθε χρονιάς δεν είχαν ανά-
γκη άλλης φροντίδας εκτός από το κλάδεμα και την αντιμετώπιση των ασθε-
νειών. Το κλάδεμα απαιτούσε ξεχωριστή μαστοριά, γι’ αυτό και εκείνοι που
κλάδευαν τις ελιές ήσαν γνωστοί και συγκεκριμένοι. Είχε μεγάλη σημασία
το σχήμα που θα δινόταν στο δένδρο, από την αρχή όταν ακόμα σχηματιζό-
ταν αλλά και στη συνέχεια. Η φωτιζόμενη επιφάνεια του δένδρου, η διεύ-
θυνση που πρέπει να έχουν τα κλαριά και η αραίωση αυτών στο κέντρο συμ-
βάλλουν αποφασιστικά στην καρποφορία του δένδρου. Τα αποκομμένα με
το κλάδεμα κλαριά τα χώριζαν στα μικρά, τα νεαρά με φύλλωμα, τη θαλλιά
που αποτελούσε τροφή για τα πρόβατα και στα χονδρά για διάφορες χρή-
σεις και για καυσόξυλα που όσοι είχαν την τύχη να τα καίνε στο τζάκι απο-
λάμβαναν τη φωτιά. Άλλοτε, υπήρχαν αυλές με αποθηκευμένα ξύλα ελιάς
αχρησιμοποίητα αφού λόγω πληθώρας δεν τα είχαν καταναλώσει.
Πολλές είναι οι ασθένειες της ελιάς. Ο δάκος που καταστρέφει τον καρπό,
ο πυρηνοτρίτης, ο ρυγχίτης και άλλες που προσβάλλουν τα φύλλα. Η φυμα-
τίωση ή καρκίνωση που έχει ως κατάληξη να αποξηραίνονται ολόκληρα
κλαδιά. Ο πιο επικίνδυνος όμως εχθρός της ελιάς είναι ο δάκος. Έχει σχή-
μα κοινής οικιακής μύγας με μήκος 5-6 χιλιοστών. Προς το τέλος Μαΐου μέ-
χρι τα μέσα Ιουνίου εναποθέτει τα αβγά ―κάθε θηλυκιά εναποθέτει περί τα
100― στον καρπό. Το αβγό σε 6 το πολύ ημέρες εκκολάπτεται, γίνεται σκου-
λήκι και τρέφεται με το φυτικό ιστό του καρπού. Η αντιμετώπιση του δάκου
απασχόλησε πολύ τους ειδικούς. Μία γνωστή μέθοδος ―του Μπερλέζε―
συνέστησε επανειλημμένα ραντίσματα με αρσενικομελασσούχο υγρό. Απαι-
τεί όμως ραντίσματα σε όλα τα δένδρα και αμφισβητήθηκε η αποτελεσματι-
κότητά της. Χρήση οργανοφοσφωρικών εστέρων γίνεται για κάθε δένδρο
χωριστά. Ακολούθησαν και άλλα εντομοκτόνα: ψεκασμός με παραθείον και
Diazinon. Ακόμα έγινε ψεκασμός από αέρος με ειδικά αεροπλάνα όταν ο
κάμπος δεν είχε δεχθεί την αλλαγή της χρήσης γης που επακολούθησε. Πρέ-
πει ακόμα να επισημανθεί ότι δεν καταστρέφει μόνο τον καρπό ο δάκος αλ-
λά επιδρά και στην ποιότητα του ελαιολάδου.
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Ε) ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΑ

Ι) Καθημερινή απασχόληση
Ο στάβλος ―πλατυμέτωπος,
μονόρριχτος επί το πλείστον
και κεραμοσκεπής― υπήρξε
η επέκταση της κατοικίας. Με
μια μεγάλη πόρτα ―δεύτερη
μόνο όταν ο στάβλος ήταν αρ-
κετά μεγάλος― και μικρά πα-
ράθυρα (50 x 60cm) περίπου.
Εσωτερικά: Στην πίσω μεγά-
λη πλευρά σε σειρά τα πα-
χνιά. Το δάπεδο, σε παλαιότε-
ρουςστάβλους χωμάτινο, καθιερώθηκε τσιμεντένιο καθώς εξελίσσετο η αγε-
λαδοτροφία. Σε απόσταση ίση με το συνηθισμένο μήκος μιας αγελάδας από
τα παχνιά και παράλληλα μ’ αυτά βάθαινε το δάπεδο 5-10 πόντους και σχη-
μάτιζε ρείθρο με πλάτος κοντά μισό μέτρο με τον πάτο του επίπεδο για να πα-
ρασύρει η τσουγκράνα τα απόβλητα που κατέληγαν εκεί.

Το σκούπισμα του στάβλου
ήταν η πρώτη φροντίδα κάθε
πρωί για να μην ξάπλωναν πά-
νω στην κοπριά τα ζώα και λε-
ρώνονταν αλλά και για να
μπορούσαν να κυκλοφορούν
πιο ελεύθερα όσοι τα φρόντι-
ζαν. Επειδή όμως ήταν αναπό-
φευκτο το λέρωμα των ζώων
παρά το σκούπισμα που γινό-
ταν και σε άλλες ώρες της ημέ-
ρας, τους έξυναν και καθάρι-
ζαν το τρίχωμα με το ξυστρί.

Τάϊσμα γινόταν πολλές φορές την ημέρα: Πλυμένο άχυρο πασπαλισμένο με
πίτουρο το πρωί. Στη διάρκεια της ημέρας: βαμβακόπιτα που την έκαναν
πολτώδη, ανακατωμένη με νερό, χλωρή τροφή, ανάλογα με την εποχή ―κα-
λαμπόκι χλωρό, βίκο, σόργο, φύλλα κουνουπιδιού, λάχανου κ.α. και πάλι
άχυρο―. Δεν τους είχε υποδειχθεί συγκεκριμένο σιτηρέσιο. Κάθε αγελαδο-
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Στάβλος.

Οικόσιτη αγελαδοτροφία.



τρόφος ενεργούσε με δική του πρωτοβουλία αφού λάβαινε υπόψη και την
εμπειρία και παράδοση της δικής του οικογένειας. Ωστόσο οι συζητήσεις με-
ταξύ των αγελαδοτρόφων και οι ανταλλαγές γνωμών δημιουργούσαν μια τά-
ση προσέγγισης.
Το άρμεγμα γινόταν δύο φορές την ημέρα. Πρωί, βράδυ. Τον πρώτο καιρό
μετά τη γέννα και τρεις φορές. Αγελαδοτρόφοι με πολλές αγελάδες χρησι-
μοποιούσαν μηχανή αρμέγματος. Η ενημέρωση και η πειθώ καθώς και η
αποδοχή από τους αγελαδοτρόφους μιας προσπάθειας, σύντομης σχετικά,
δηλαδή του βαπτίσματος του δοχείου με το γάλα ευθύς μετά το άρμεγμα σε
νερό με θερμοκρασία μικρότερη των 180C, που θα εμπόδιζε τον πολλαπλα-
σιασμό των μικροβίων, θα συνέβαλλε στην παραγωγή υγιεινού γάλακτος.
Το γάλα μεταφερόταν πρωί και απόγευμα στους χώρους συγκέντρωσης.
Οι συνέταιροι του συνεταιρισμού ΑΣΠΡΟ στο εργοστάσιο και των άλλων
συνεταιρισμών στα καθορισμένα σημεία. Έξω από τους χώρους συγκέ-
ντρωσης, έφταναν με κάθε μεταφορικό μέσο που διέθεταν φορτηγό, τρα-
κτέρ, σούστα, γάϊδαρο και με τη σειρά τους παράδιναν το γάλα, που ζυγι-
ζόταν και αναγραφόταν στις καταστάσεις που τηρούσαν οι συνεταιρισμοί
και στα βιβλιάρια, τα ατομικά δελτία των συνεταίρων.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα γινόταν η προμήθεια ζωοτροφών από τις
αποθήκες των συνεταιρισμών κυρίως πίτουρα και βαμβακόπιτα. Για τη
χλωρή τροφή πιο συχνά από τα περιβόλια ή τα χωράφια. Απαιτούσε χρόνο
κι αυτή η εργασία αφού ανάλογα με το είδος έπρεπε να θερίσεις βίκο ή
σόργο, να μαζέψεις τα φύλλα κουνουπιδιού, λάχανου ή όποιας άλλης χλόης
στο περιβόλι, να τα φορτώσεις στο μεταφορικό μέσο και να τα μεταφέρεις
στην αποθήκη.
Στον στάβλο δεν υπήρχαν μόνο γαλακτοφόρες. Υπήρχαν ακόμα ένα, δύο δα-
μάλια που εκτρέφονταν για να πουληθούν την κατάλληλη στιγμή σε έμπορο
κρεάτων καθώς και οι μοσχίδες, που τις μεγάλωναν για το μέλλον. Θα ερ-
χόταν η εποχή που θα γεννούσαν και θα έδιναν γάλα. 
Τα ζώα δεν αφήνονταν ελεύθερα. Δεν υπήρχε κατάλληλος χώρος, μόνο ο
στάβλος και η αυλή. Πάντα δεμένα στα παχνιά, τα έλυναν μόνο και τα οδη-
γούσαν για πότισμα. Τις ζεστές ημέρες τα έβγαζαν στην αυλή και το καθένα
είχε τη δική του θέση.
Η απασχόληση με τα ζώα δεν εξαντλείτο με την καθημερινή φροντίδα.
Έπρεπε να τα παρακολουθούν αν άλλαζαν συμπεριφορά, κάποιο προμή-
νυμα ή ένδειξη για τυχόν εκδήλωση κάποιας ασθένειας από τις συνήθεις.
Η δαμαλίτιδα που παρουσίαζε φουσκάλες με πύον γύρω από τους μαστούς,
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ασθένεια των αγελάδων που μοιάζει με την ευλογιά. Οι γαλακτοφόρες αγε-
λάδες προσβάλλονται και από τη μολυσματική μαστίτιδα. Είναι μεταδοτική.
Χαρακτηρίζεται από μερική ή ολική ελάττωση της λειτουργικής ενέργειας
ενός ή και αμφότερων μαστών και οδηγεί σε ατροφία αυτών.
Άλλη ασθένεια είναι η τυμπανίτιδα. Προκαλείται από γαστρική δυσπεψία.
Αναπτύσσονται αέρια στη μεγάλη κοιλία του στομάχου και δυσχεραίνουν
την αναπνοή μέχρι αποπνιγμού. Σε λίγες ώρες χάνεται από ασφυξία. Ήμου-
να παιδί όταν αντίκρυσα παρόμοια περίπτωση. Η αγελάδα ήταν πεσμένη
στην αυλή. Στο σπίτι όλοι αναστατωμένοι. Έτρεξε κάποιος και κάλεσε έναν
πρακτικό. Ήταν αλμπάνης το επάγγελμά του αλλά είχε αντίληψη και παρα-
κολουθώντας από κοντά ένα Μεγαρίτη κτηνίατρο, που ερχόταν μια δυο φο-
ρές την εβδομάδα στο χωριό μας, είχε μάθει αρκετά. Τον έπαιρναν στα γεν-
νητούρια των αγελάδων όταν αντιμετώπιζαν δυσκολίες κι όταν αρρώσταιναν
τα ζώα. Τρύπησε στο σημείο της κοιλιάς της αγελάδας που ήταν πρησμένο
και το ζώο σώθηκε. Μετά από λίγες ημέρες είχε «κλείσει» και η πληγή.
Αλλά η ασθένεια που προξενούσε μεγάλες οικονομικές απώλειες και με
επακόλουθα λιγόστεμα του γάλακτος, εκτρώσεις, στείρωση ήταν ο αφθώδης
πυρετός, η άφθα επιζωοτική. Ασθένεια μεταδοτική, με πυρετό και φουσκά-
λες στο δέρμα με πύον (φλυκταινώδη εξανθήματα). Η μετάδοση ήταν γρή-
γορη και εξαπλωνόταν με μορφή επιδημίας, με το νερό, την τροφή, τα σκυ-
λιά, το σάλιο ακόμα και από τους ανθρώπους και τα μεταφορικά μέσα. Ει-
δικό φάρμακο δεν υπήρχε για να αντιμετωπιστεί η αρρώστεια.

ΙΙ Συνοπτικό Ιστορικό
Α) Η αγελαδοτροφία πριν τον πόλεμο του Σαράντα
Το ιστορικό της αγελαδοτροφίας στον Ασπρόπυργο περιορίζεται χρονικά
στον 20ο αιώνα. Ξεκίνησε στις αρχές του αιώνα, παρουσίασε αργά αλλά στα-
θερά αξιοθαύμαστη πρόοδο, πέρασε μετά στην παρακμή και τελείωσε χωρίς
να αφήσει ίχνη. Οι ελάχιστες μονάδες που υπάρχουν στον κάμπο δεν έχουν
σχέση με την αγελαδοτροφία του Ασπροπύργου. Μεταφέρθηκαν τις τελευ-
ταίες δεκαετίες από περιοχές του λεκανοπεδίου της Αθήνας, γιγαντώθηκαν
στον Ασπρόπυργο χωρίς όμως να σχετίζονται άμεσα με τη ζωή των κατοίκων.
Στον Ασπρόπυργο, περί το 1900, τρεις συγκεκριμένες οικογένειες στάθηκαν
πρωτοπόρες. Δημιούργησαν στα σπίτια τους στάβλους για αγελάδες και
αγόρασαν λίγες, δυο-τρεις η κάθε οικογένεια. Πώς αντιλήφθηκαν αρχικά
την αγελαδοτροφία; Ένα περιστατικό είναι χαρακτηριστικό. Κάποιος το
1905 αγόρασε μία μοσχίδα, την έθρεψε, την μεγάλωσε και την πούλησε κι
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αγόρασε άλογο78. Αγελαδοτροφία σήμαινε πάχυνση των ζώων με σκοπό την
πώληση. Ήταν ένας κουμπαράς.
Από το 1915 άρχισαν κάποιοι δειλά, παράλληλα με τις γεωργικές εργασίες,
να ασχολούνται και με την αγελαδοτροφία. Η αργή της ανάπτυξη επηρεά-
στηκε και από τους πολέμους. Η μακρόχρονη διάρκειά τους υπήρξε ανα-
σταλτικός παράγοντας. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή η απασχόληση
με την αγελαδοτροφία έγινε πιο έντονη. Ξεπεράστηκαν αρχικές δυκολίες
που σχετίζονταν με την αναπαραγωγή και τη διάθεση του γάλακτος στην κα-
τανάλωση. Ταύροι δεν υπήρχαν και υποχρεώνονταν να μεταφέρουν τις αγε-
λάδες στην Ελευσίνα. Δεν κράτησε αυτή η κατάσταση πολύ79. Έγινε αντιλη-
πτό ότι όποιος θα διατηρούσε ταύρους θα έβγαινε κερδισμένος, κάτι που σύ-
ντομα πραγματοποιήθηκε. Όταν είχαν οργασμό «όταν ζητούσαν οι αγελά-
δες τις πήγαιναν στο δαμάλι». Το γάλα αρχικά το μετέφεραν για να πουλη-
θεί στην Αθήνα με σούστες80. Ακολούθησαν οι γαλακτέμποροι. Άνοιξαν επι-
χειρήσεις. Αγόραζαν το γάλα από τους παραγωγούς και τους προμήθευαν
και τις ζωοτροφές.
Το 1936 ιδρύθηκε ο συνεταιρισμός με λίγα μέλη. Το 1938 τα μέλη έγιναν 150
και 400 το 1940. Οι αγελάδες το 1938 ήταν 620 από τις οποίες μόνο 202 γα-
λακτοπαραγωγικές ενώ το 1940 έφτασαν τις 3000. Καθώς δυνάμωνε ο συνε-
ταιρισμός μέρα με τη μέρα αντιμετώπιζε τον ανταγωνισμό από την Ε.Β.Γ.Α.,
τη βιομηχανία γάλακτος, η οποία χρησιμοποιούσε κάθε μέσο οικονομικό
που θα μπορούσε να αποτρέψει κάθε προσπάθεια με στόχο να διεκδικήσουν
οι κτηνοτρόφοι τα συμφέροντά τους ενωμένοι και οργανωμένοι. Αλλά και
την έλλειψη πολιτικής υποστήριξης αφού κατόρθωσε η Ε.Β.Γ.Α. ώστε ο τότε
υπουργός αγορανομίας να υποχρεώσει τον συνεταιρισμό (1939) να της προ-
σκομίζει υποχρεωτικά το γάλα με συγκεκριμένη τιμή81.
Ωστόσο η ιδέα του συνεργατισμού είχε ριζώσει και στον Ασπρόπυργο. Μία
εικοσαετία πριν η πολιτεία είχε θεσπίσει νόμο για τη δημιουργία συνεταιρι-
σμών82. Οι σκαπανείς που πραγματοποίησαν το πρώτο εγχείρημα είχαν
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78) Δ. Μελετίου: Ἡ ἀγελαδοτροφία ἐν Ἀσπροπύργω. «Ασπροπυργιακά Νέα», φύλλο 9ο, Μάρτιος

1958. Μηνιαία Εφημερίς του Μορφωτικού Συλλόγου «Αθηνά».

79) Δ. Μελετίου, οπ.π.

80) Δ. Μελετίου, οπ.π.

81) Σιδέρη Αθ. Τσίγκου: Ο συνεταιρισμός είν’ η ζωή μας, σελ.26.

82) Ν. 602/1915 «Περί Συνεταιρισμών».



προηγηθεί έναν αιώνα. Είχαν εφαρμόσει τον συνεργατισμό με τη συλλογική
τους προσπάθεια φτωχοί κι απλοϊκοί υφαντουργοί στα 184483. Υπήρξε δημι-
ούργημα της ανάγκης. Τον γέννησαν οι αντίξοες οικονομικές συνθήκες που
αντιμετώπιζαν οι ασθενέστερες τάξεις. Άτομα με μικρότερη δυναμικότητα
επιβάλλετο να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Ιδιαίτερα από τότε που πέρασε
στην παραγωγή η μηχανή και έγινε απαραίτητο το μεγάλο κεφάλαιο. Γιατί
με τη μηχανή και την επικράτηση του φιλελευθερισμού έχασαν την ελευθε-
ρία τους οι πτωχές τάξεις που με τον μικρό τους κλήρο και τη μικρή τους βιο-
τεχνία αισθάνονταν κάποια ανεξαρτησία. Με τον συνεργατισμό θέλησαν να
αντικαταστήσουν την ασκούμενη οικονομία, που λειτουργούσε αναρχικά
ένεκα του απόλυτου ατομισμού και να οργανώσουν την οικονομική ζωή με
την έρρυθμη συνεργασία των συνεταιρισμών. Να προαγάγουν τα οικονομι-
κά τους συμφέροντα με ελεύθερη σύμπραξη των ενδιαφερομένων με ίσους
όρους για όλους και με την ειλικρινή τους συνεργασία.

Β) Στα χρόνια της Κατοχής
Όσοι έζησαν τα χρόνια της κατοχής γνώρισαν τα φοβερά δεινά που συσσω-
ρεύτηκαν και έκαναν δραματική τη διαβίωση του ελληνικού λαού. Γνώρισαν
και την έλλειψη τροφής που οδήγησε στον θάνατο χιλιάδες ανθρώπους αφού
πρώτα για αρκετό διάστημα πριν τελειώσουν βασανίζονταν σκελετωμένοι
από την πείνα το φοβερό συνεχές και παρατεταμένο εκείνο αίσθημα. Γνώ-
ρισαν τη μαύρη αγορά, φράση τότε του συρμού. Τους μαυραγορίτες που εκ-
μεταλλεύονταν την ανάγκη του πληθυσμού για τρόφιμα και τους τα πουλού-
σαν σε υπέρογκες τιμές ή τα αντάλλασσαν με αντικείμενα μεγάλης αξίας.
Η έλλειψη ζωοτροφών δεν εξαιρέθηκε από την επικυριαρχία της μαύρης
αγοράς. Οι έμποροι έγκαιρα τις είχαν συγκεντρώσει και αποκρύψει. Ο συ-
νεταιρισμός αγωνιζόταν να βρει τροφές να κρατήσουν οι συνεταίροι τις αγε-
λάδες. Πλήρωναν όσα, όσα για λίγη βαμβακόπιτα. Τον Γενάρη του 1942 επι-
σκέφτηκε το χωριό σταλμένος από τις ιταλικές αρχές ο Πουτσίνι, Ιταλός κα-
θηγητής ζωοτεχνίας και πρότεινε να σφάξουν τις μοσχίδες για να εξοικονο-
μηθούν ζωοτροφές. Του απάντησαν ότι σ’ αυτές τις μοσχίδες στηρίζουμε τις
ελπίδες μας. Εκείνον τον ενδιέφερε το παρόν, οι κτηνοτρόφοι όμωςελπίζα-
νε στο μέλλον. Ωστόσο από τον Αύγουστο του 1941 μέχρι τον Μάη του 1942
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Γερμανοί και Ιταλοί έσφαξαν 500 αγελάδες84. Θυμάμαι την αντίδραση της
αδελφής μου όταν μας πήραν από τον στάβλο μία από τις καλύτερες αγελά-
δες. Την άρμεγε, την έπλενε ξυστρίζοντάς την από κοπριά και λάσπη, της μι-
λούσε και λες και γνώριζε το ζώο την ανθρώπινη λαλιά, ανταποκρινόταν.
Δεν άντεξε βλέποντάς την στην αυλή να την κρατούν από το καπίστρι και να
απομακρύνονται οι συνεργάτες των κατακτητών. Ξέσπασε σε κλάματα.
Τον Ιούνιο του 1942 έφτασαν 500 τα μέλη του Συνεταιρισμού. Λίγοι χωρια-
νοί που είχαν αγελάδες έμεναν ακόμα έξω. Οι προσπάθειες για εξασφάλι-
ση και διανομή κτηνοτροφών, σπόρων, λιπασμάτων, φαρμάκων τους έκανε
να γραφτούν και να εμπιστευθούν τον Συνεταιρισμό85.
Στα δύο επόμενα κατοχικά χρόνια η ήττα του Άξονα άρχισε να γίνεται ορα-
τή και σύντομα ακολούθησε η απελευθέρωση. Όμως το χωριό έβγαινε βα-
ριά πληγωμένο. Η μαύρη σελίδα που γράφτηκε στο χωριό μας επέδρασε και
στο συνεργατισμό που ακολούθησε διχασμένος.

Γ) Η άνοδος και η πτώση
Η αγελαδοτροφία στον Ασπρόπυργο, τα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέ-
ρωση πέρασε από την Σκύλλα στη Χάρυβδη. Ιδιαίτερα δοκιμάστηκε ο «Συ-
νεταιρισμός Πωλήσεως και Επεξεργασίας Προϊόντων Αγελαδοτρόφων
Ασπροπύργου». Πολύπλευρες ήταν οι αντιδράσεις αλλά αντιμετωπίστηκαν
με την πίστη των μελών στον επιδιωκόμενο σκοπό. Τον οικονομικό πόλεμο
αντιμετώπιζαν παρά τη ζημιά που τους προκαλούσε με υπομονή ελπίζοντας
σε καλύτερες ημέρες στο μέλλον.
Το 1951-52 λειτούργησε το εργοστάσιο του συνεταιρισμού ΑΣΠΡΟ. Το 1953
το ΑΣΤΥ (στο οποίο συμμετείχαν αρκετοί συνεταιρισμοί της Αττικής μεταξύ
των οποίων και ο συνεταιρισμός «Αναπαραγωγή» Ασπροπύργου καθώς και
οι συνεταιρισμοί της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης) με χρηματοδότηση
από το σχέδιο Μάρσαλ μέσω της Αγροτικής Τράπεζας.
Οι συνεταιριστικές βιομηχανίες γάλακτος είχαν να αντιμετωπίσουν τον συνα-
γωνισμό της ΕΒΓΑ που είχε καθιερωθεί και είχε οργανώσει τη διάθεση του γά-
λακτος, κυρίως όμως τα δικά τους οργανωτικά προβλήματα που ήσαν και τα
πιο σημαντικά. Δημιουργία πρατηρίων για την πώληση των προϊόντων. Για τη
διανομή, τη μεταφορά στα πρατήρια, αγορά αυτοκινήτων. Προσπάθεια για το
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85) Σιδέρη Αθ. Τσίγκου, οπ.π. σελ.33



επιδιωκόμενο ύψος των εμπορικών συναλλαγών. Στη διαμόρφωση του κόστους
επιδρούσαν: Η σχέση μεταξύ παγίων και μεταβλητών εξόδων, οι ποσότητες με-
ταξύ προσκόμισης γάλακτος και διάθεσης. Προσκομιζόμενο γάλα λιγότερο
από το αναγκαίο για τη λειτουργία του εργοστασίου αύξανε το κόστος καθώς
και το περισσότερο, όταν υπερέβαινε τη δυνατότητα διάθεσης, αφού το περίσ-
σευμα γινόταν αναγκαστικά κρέμα ή άλλο προϊόν με φθηνότερη απόδοση.
Δεν είχε παρέλθει ένα εξάμηνο από την έναρξη λειτουργίας του εργοστασί-
ου ΑΣΤΥ και διαδόθηκε ότι πουλιόταν το εργοστάσιο στην ΕΒΓΑ. Δεν υπήρ-
ξε συνέχεια. Ωστόσο το γεγονός ότι ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΑΣΤΥ, Ι. Καρ-
λαύτης καλούσε με εγκύκλιό του προς τους αγελαδοτρόφους να προσκομί-
σουν το γάλα στο εργοστάσιο εξηγούσε ότι η κυριότερη αιτία της δυσλει-
τουργίας ήταν ότι οι συνεταίροι δεν διέθεταν στο Εργοστάσιο όλη την πο-
σότητα της παραγωγής τους. Αυτή η τακτική των συνεταιρισμών τής Ένωσης
που προσκόμιζαν γάλα στο ΑΣΤΥ συνεχίστηκε πολλά χρόνια. Το 1957 ο
πρόεδρος του ΑΣΤΥ, Δ. Μελετίου δήλωνε86: Από τους συνεταιρισμούς που
απαρτίζουν την ένωση μέρος του παραγόμενου γάλακτος προσκομίζεται στο
εργοστάσιο ενώ το υπόλοιπο το διοχετεύουν αλλού με ευνοϊκότερες τιμές
χωρίς έλεγχο. Μόνο οι συνεταιρισμοί Απροπύργου «Άγιος Δημήτριος»,
«Αναπαραγωγή» και η «Αναγέννησις» Ελευσίνος παραδίνουν ολόκληρη την
ποσότητα του παραγωμένου γάλακτος. Δηλαδή ο Ασπρόπυργος και η Ελευ-
σίνα. Τότε η ημερήσια προσκομιζόμενη ποσότητα γάλακτος, όπως διαβε-
βαίωνε ο εργοδηγός του εργοστασίου ανερχόταν στις 25.000 οκάδες87 από
τις οποίες 9.000 από τους δύο συνεταιρισμούς του Ασπροπύργου «Άγιο Δη-
μήτριο» και «Αναπαραγωγή». Η δυναμικότητα του εργοστασίου ήταν 70.000
οκάδες ημερησίως.
Στη δεκαετία του πενήντα ζητήματα που προβλημάτιζαν τους ασχολούμενους
με την αγελαδοτροφία ήσαν μεταξύ άλλων: η εξασφάλιση δανείων, η έλλει-
ψη προστασίας του ντόπιου γάλακτος από τον συναγωνισμό του φθηνότερου
εισαγόμενου, η υποχρεωτική παστερίωση. Για το θέμα της προστασίας η Κυ-
βέρνηση έπρεπε να επιλέξει: Αύξηση με δασμολόγηση της τιμής του εισαγό-
μενου ωφελούσε τον παραγωγό, ζημίωνε τον καταναλωτή σε ένα βασικό εί-
δος διατροφής. Με την υποχρεωτική παστερίωση υπήρχε διαφωνία και με-
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86) Ασπροπυργιακά Νέα, Φύλλο 5, Νοέμβριος 1957.

87) Η οκά ―400 δράμια― ισοδυναμούσε με 1.282 γραμμάρια. Ίσχυσε μέχρι την 31η Μαρτίου 1959

οπότε αντικαταστάθηκε από το κιλό.



ταξύ των αγελαδοτρόφων. Οι συνεταιρισμοί του λεκανοπεδίου της Αθήνας
είχαν περισσότερες δυνατότητες να διαθέσουν νωπό γάλα στην κατανάλωση.
Οι συνεταιρισμοί της Αττικής καθώς και τα εργοστάσια ευνοούσαν την υπο-
χρεωτική παστερίωση παρά το γεγονός ότι αυξανόταν το κόστος.
Υπήρχε άμεση συνεργασία των συνεταιρισμών με τις υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Γεωργίας και πολλές συγκεντρώσεις είχαν πραγματοποιηθεί στον
Ασπρόπυργο όπου κατεξοχήν είχε αναπτυχθεί η αγελαδοτροφία. Για να επι-
δοθούν βεβαιώσεις υγείας στους συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Γεωργίας
στο «πρόγραμμα καθαρού και υγιεινού γάλακτος» η Διεύθυνση Γεωργίας
Αττικής διοργάνωσε συγκέντρωση των αγελαδοτρόφων στον Ασπρόπυργο88.
Συμμετείχαν στο πρόγραμμα 17 αγελαδοτρόφοι του συνεταιρισμού ΑΣΠΡΟ
και 12 του «Άγιος Δημήτριος» και πληρώθηκαν για το γάλα που είχαν προ-
σκομίσει μέχρι την 15 Νοεμβρίου 1957 διαφορά επί πλέον 0,20δρχ. την οκά89.
Οι τιμές που πλήρωναν τα εργοστάσια ΕΒΓΑ-ΑΣΠΡΟ-ΑΣΤΥ, ήσαν γνωστές
στους αγελαδοτρόφους αλλά παρά τις μεταξύ τους διαφορές δεν παρατηρή-
θηκαν ουσιαστικές μετακινήσεις συνεταίρων στον Ασπρόπυργο επειδή δεν
έβαλαν το οικονομικό συμφέρον σε προτεραιότητα. Η ΕΒΓΑ, πέρα από το γε-
γονός ότι ήταν παλαιότερη και καθιερωμένη, μπορούσε με περισσότερη ευ-
χέρεια να ρυθμίζει την ποσότητα του γάλακτος που της ήταν απαραίτητη
ώστε να έχει ευνοϊκά αποτελέσματα και η τιμή εκκαθάρισης ανά οκά να
υπερτερεί των άλλων. Το ΑΣΠΡΟ συναγωνιζόταν την ΕΒΓΑ και ακολουθού-
σε σταθερή ανοδική πορεία αυξάνοντας τα πρατήρια και δημιουργώντας νέ-
ες επενδύσεις. Πλεονεκτούσε του ΑΣΤΥ γιατί ήταν ιδιοκτησία ενός συνεται-
ρισμού, υπήρχε μεταξύ των συνεταίρων σύμπνοια και πίστη στη συνεταιρι-
στική ιδέα, η αγορά των κτηνοτρόφων και η διανομή στους αγελαδοτρόφους
γινόταν από τον συνεταιρισμό που με αυξημένο κύρος συναλλάσσετο με τους
προμηθευτές και υπήρχε όφελος απ’ αυτή τη συναλλαγή και οι συντελεστές
κόστους (προσκόμιση-πώληση γάλακτος, αναλογία μεταξύ παγίων και μετα-
βλητών εξόδων) ήσαν ευνοϊκότεροι έναντι του ΑΣΤΥ που ήταν εργοστάσιο
μεγαλύτερης δυναμικότητας και ήταν ανεπαρκής η συμπεριφορά έναντι του
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88) 27 Οκτωβρίου 1957. Ο Διευθυντής Γεωργίας Αττικής Παπασταύρου διένειμε τις βεβαιώσεις και

μίλησε ο Διευθυντής επί των Γεωργικών Εφαρμογών του Υπ. Γεωργίας για την κατασκευή των στά-

βλων, την τροφή των ζώων, την αντικατάσταση των ελαττωματικών αγελάδων, τη μείωση του κόστους

διατροφής. (Ασπροπυργιακά Νέα, φύλλο 5, Νοέμβριος 1957).

89) «Ασπροπυργιακά Νέα», φύλλο 6, Δεκέμβριος 1957.



εργοστασίου πολλών συνεταιρισμών που αποτελούσαν την Ένωση.
Το ΑΣΠΡΟ χωρίς να εγκαταλείψει τη συσκευασία του γάλακτος σε γυάλινες
φιάλες προχώρησε στη συσκευασία σε χαρτί την Τέτρα-πακ. Είχε σχήμα πυ-
ραμίδας με τέσσερεις πλευρές. Δεν επικράτησε τότε, δεν τη δέχτηκε ευνοϊ-
κά το καταναλωτικό κοινό. Σήμερα με διαφορετικά σχήματα έχει καθιερω-
θεί η συσκευασία σε χαρτί.
Τα «Ασπροπυργικά Νέα» συνεχίζοντας τις συνεντεύξεις με τις διοικήσεις
των συνεταιριστικών γαλακτοβιομηχανιών έθεσαν στον Πρόεδρο του
ΑΣΠΡΟ, Γ. Μαυράκη και τον Διευθυντή Γ. Παπαθανασίου δώδεκα ερωτή-
σεις90 σχετικές με τη λειτουργία, τον προγραμματισμό και τα προβλήματα
που έπρεπε να αντιμετωπισθούν. Απαντήθηκαν πολλά ζητήματα που αφο-
ρούσαν στην προοπτική, τη συνάρτηση της εκκαθάρισης με την ανάπτυξη των
εργασιών, την ποσότητα του προσκομιζόμενου γάλακτος, του εργοστασια-
κού κόστους ακόμα, στην εκτροφή των ζώων, την καθολική παστερίωση, την
πρόταση του τότε υπουργού Παπαληγούρα, για μια συντονιστική επιτροπή
αγελαδοτροφίας, καθώς και στον τρόπο αύξησης του καθαρού εισοδήματος
του αγελαδοτρόφου που εξαρτάτο: α) Από την αύξηση της τιμής εκκαθάρι-
σης, που η απάντηση ήταν αυτονόητη και β) Από τη μείωση του κόστους πα-
ραγωγής στον στάβλο. Ένα θέμα που η επίλυσή του απαιτούσε μελέτη από
ειδικούς, παρακολούθηση στην εφαρμογή, τήρηση στατιστικών στοιχείων.
Δεν ήταν ζήτημα που μπορούσε να λυθεί από τον παραγωγό χωρίς συγκε-
κριμένες οδηγίες. Η ποιότητα των αγελάδων με μεγάλη ημερήσια παραγωγή
γάλακτος αλλά και η μεγάλη χρονική καμπύλη γαλακτοφορίας καθώς και ο
τύπος ζώων κατάλληλος για τις συνθήκες του τόπου. Επίσης το κόστος της
εκτροφής. Κάθε παραγωγός ρύθμιζε ανεξάρτητα το σιτηρέσιο της κάθε αγε-
λάδας. Είναι γεγονός ότι έγιναν εισαγωγές αγελάδων από Ολλανδία και άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες αλλά μόνο η εισαγωγή δεν έλυνε το πρόβλημα.
Από δημοσίευμα εφημερίδας της τότε εποχής91 μερικά στοιχεία με την ευ-
καιρία της δεκαετίας λειτουργίας του εργοστασίου ΑΣΠΡΟ. Συνεταίροι 432,
στάβλοι με 1-10 αγελάδες 83%, στάβλοι με 11-20 αγελάδες 15%, στάβλοι με
21 και άνω 2%. Γαλακτοφόρες 2.813. Μοσχίδες 918. Εξέλιξη γαλακτοπαρα-
γωγής: τετραπλασιάστηκε. Πρατήρια 180 (1954), 450 (1960). Επεκτάσεις
των εγκαταστάσεων 20.000.000δρχ. Δυναμικό του εργοστασίου ανά 8ωρο,
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90) Δημοσιεύτηκαν στα «Ασπροπυργιακά Νέα», φύλλα 7 και 8, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1958.

91) «Αττικόν Βήμα», 19 Φεβρουαρίου 1961.



40 τόννοι. Προμήθειες κτηνοτροφών για τους συνεταίρους 8.000.000 κιλά
ετησίως. Τις βραχυπρόθεσμες πιστώσεις για τους συνεταίρους πραγματο-
ποιεί ο συνεταιρισμός για λογαριασμό της ΑΤΕ. Συμμετοχή σε προγράμμα-
τα του Υπ. Γεωργίας. Ευκαιρίες απασχόλησης: 130 περίπου οικογένειες
ζουν από μισθούς και ημερομίσθια του εργοστασίου. Το ύψος των αποδοχών
των Ασπροπυργίων εργαζομένων ανέρχεται σε 3.000.000δρχ. περίπου.
Τον Φεβρουάριο του 1961 δημιουργήθηκε αναταραχή στο ΑΣΠΡΟ92. Η εκλο-
γή της Νέας Διοίκησης του Συνεταιρισμού δεν θεωρήθηκε νόμιμη γιατί δεν
είχαν δικαίωμα επανεκλογής ο Γ. Μαυράκης (πρόεδρος) και ο Αθ. Καρα-
μπούλας λόγω νομιμοφροσύνης (Ν.516). Για τον ίδιο λόγο έπρεπε να απο-
λυθούν οι εργαζόμενοι που είχαν αυτόν τον χαρακτηρισμό. Τότε ίδρυσαν τη
ΣΕΓΚΑ ΑΕ93 και ενέταξαν εκεί τους υπό απόλυση υπαλλήλους. Τον συνερ-
γατισμό στον Ασπρόπυργο από το ξεκίνημά του ακολούθησαν στενά οι πο-
λιτικές διαφορές και δεν τον είχαν εγκαταλείψει. Πέρασε ένα διάστημα φαι-
νομενικής ηρεμίας ενώ υπόβοσκε η αντιπαλότητα μεταξύ των συνεταιρι-
σμών και των πολιτικών παρατάξεων, που επανεμφανίστηκε δριμύτερη.
Τον ίδιο μήνα ―Φεβρουάριο 1961― υπογράφηκε από τον Διευθυντή της
Α.Τ.Ε. και εκπροσώπους της Ενώσεως Αγελαδοτρόφων Αττικής και Βοιω-
τίας συστατικό Κοινοπραξίας για την εκμετάλευση του ΑΣΤΥ από κοινού.
Τον Μάρτιο 1963, μελέτη για την ίδρυση εργοστασίου παραγωγής σύνθετων
κτηνοτροφών, που είχε εκπονηθεί από επιτροπή μελετητών για λογαριασμό
της ΣΕΓΚΑ ΑΕ αποδόθηκε στον Υπ. Γεωργίας Δ. Βουρδουμπά από εκπρο-
σώπους της ΣΕΓΚΑ ΑΕ, του ΑΣΠΡΟ και της Ενώσεως Γεωργικών Συνεται-
ρισμών Αττικής-Μεγαρίδος. Είχε συνταχθεί κατόπιν εντολής του Διευθυ-
ντού της ΑΤΕ με σκοπό, αν αποδεικνυόταν η βιωσιμότητα του εργοστασίου,
να δανειοδοτείτο η κατασκευή του από την ΑΤΕ. Τότε στην Αττική ο αριθ-
μός των ζώων ήταν 30.700 (21.300 γαλακτοφόρες και 9.400 μοσχίδες και ταύ-
ροι). Ο Ασπρόπυργος είχε 9.300 ζώα (30,3%), η τέως Διοίκηση Πρωτευού-
σης 8.000 και η υπόλοιπη Αττική 13.400. Η παραγωγή γάλακτος ανερχόταν
σε 180.000 κιλά. Ο Ασπρόπυργος 58.000 κιλά (30,56%) η τ.Δ.Π. 55.000 και η
υπόλοιπη Αττική 67.000 κιλά. Αλλά η κατασκευή του εργοστασίου δεν υλο-
ποιήθηκε. Φορέας για την κατασκευή και την εκμετάλευση θα ήταν η ΣΕΓΚΑ
ΑΕ και θα κατασκευαζόταν στον Ασπρόπυργο94.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ

142

92) «Αττικόν Βήμα», 7 Μαρτίου 1961.

93) ΣΕΓΚΑ ΑΕ. Συνεταιριστική Εταιρεία Γαλακτοκομική-Κτηνοτροφική Αττικής Α.Ε.



Το 1964 στη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού «Άγιος Δημήτριος» δια-
πιστώθηκε η ανοδική πορεία των εργασιών. Κατά την περίοδο του 1963 η
διακίνηση των κτηνοτροφών ανήλθε στα 4 εκατομμύρια κιλά τόσο περίπου
ήταν και το συγκεντρωθέν και εισκομισθέν γάλα στο ΑΣΤΥ. Τα μέλη ήσαν
200 και 1.500 οι γαλακτοφόρες αγελάδες. Ήταν ο δεύτερος σε δύναμη συ-
νεταιρισμός μετά το ΑΣΠΡΟ μεταξύ των τεσσάρων του Ασπροπύργου. Ωστό-
σο το ΑΣΤΥ εξακολούθησε να έχει προβλήματα, όπως φαίνεται από σύσκε-
ψη αγελαδοτρόφων εκπροσώπων συνεταιρισμών στην Ελευσίνα με αίτημα
τη ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεών του95.
Κατά τη διάρκεια της επταετίας (1967-1974) εντάχθηκε στο ΑΣΠΡΟ ο συνε-
ταιρισμός «Άγιος Δημήτριος». Οι διοικήσεις διορίζονταν. Από την αποκατά-
σταση της Δημοκρατίας μέχρι το οριστικό κλείσιμο του εργοστασίου (1974-
1993) ακολούθησαν άλλες δύο δεκαετίες. Δεν θα γίνει αναφορά στις λεπτο-
μέρειες που θα γραφούν στη συμπληρωματική εργασία της παρούσης με αντι-
κείμενο την ιστορία του Ασπροπύργου, από τη δημιουργία του νέου ελληνι-
κού κράτους μέχρι σήμερα. Εκεί θα περιληφθούν: α) Η ανάλυση των αντι-
κειμενικών δυσκολιών που αντιμετώπισε αυτή την περίοδο η αγελαδοτροφία
στον Ασπρόπυργο όπως: η εξασθένηση της αλληλοκάλυψης, της συνεργα-
σίας, μεταξύ αγελαδοτροφίας, γεωργίας, κηπουρικής. Δεν καλλιεργούντο δη-
μητριακά για να εξασφαλισθεί το άχυρο. Μέρα με τη μέρα περιοριζόταν η
έκταση και η ένταση καλλιέργειας της κηπουρικής και μειωνόταν η χλωρή
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94) «Αττικόν Βήμα», 6 Μαρτίου 1963.

95) «Αττικόν Βήμα», 5 Απριλίου 1964.

Στάβλος,
από την αγελαδοτροφική

μονάδα Βεζυριάνη.

Κάποια από τα ζώα σε ελεύθερο χώρο.
Από την ίδια μονάδα.

Μία από τις ελάχιστες στον κάμπο.



τροφή. Αλλά το πιο σημαντικό ήταν η μείωση του ζωϊκού κεφαλαίου με απο-
τέλεσμα να λιγοστεύει το γάλα που προσκομιζόταν στο εργοστάσιο. Οι στά-
βλοι μέσα στην πόλη έκλειναν ο ένας μετά τον άλλο και δεν αντικαθίσταντο.
β) Τα εσωτερικά προβλήματα: η διαχείριση, ο τρόπος αντιμετώπισης των
προβλημάτων, καθώς και πώς οδηγήθηκε το εργοστάσιο στην πτώχευση.
Μία πολύ σημαντική δραστηριότητα που σημάδεψε τη ζωή στον Ασπρόπυρ-
γο για μισό και πλέον αιώνα είχε φθάσει στο τέλος. Γρήγορα ξεχάστηκαν ει-
κόνες που χαρακτήριζαν την καθημερινότητα: οι σούστες, τα καρότσια, τα
ζώα και αργότερα τα μικρά ιδιόκτητα φορτηγά αλλά και τα τρακτέρ που με-
τέφεραν το γάλα από τους στάβλους στο εργοστάσιο ή στους χώρους συγκέ-
ντρωσης των άλλων συνεταιρισμών. Τα ζώα και τα αυτοκίνητα, τα τρακτέρ
που μετέφεραν από τις αποθήκες των συνεταιρισμών στις αποθήκες των σπι-
τιών και των στάβλων τις τροφές.
Ξεχάστηκε η συμβολή των συνεταιρισμών στην παραγωγική διαδικασία.
Η λειτουργία των ως κέντρων που επηρέαζαν άμεσα ή έμμεσα αποφάσεις
των πολιτών. Η επίδραση στην κοινωνική ζωή.
Το συνεταιριστικό κίνημα περνάει κρίση. Γιατί όμως;
Είναι ένα κίνημα που προσφέρει πραγματικά δημοκρατικές και ανθρώπινες
αρχές στην οικονομική και κοινωνική οργάνωση της κοινότητας. Συνυφαίνει
πρακτικότητα και ηθική. Καθιστά αδιανόητη τη σκοπιμότητα χωρίς την ηθική.
Τα πρόσωπα τα οποία τον δημιουργούν έχουν συγχρόνως και την ευθύνη της
λειτουργίας του, τα οφέλη και τους κινδύνους. Είναι ο συνεταιρισμός επιχεί-
ρηση προσφοράς υπηρεσιών και δεν αποβλέπει στο κέρδος. Στον συνεργατι-
σμό ισχύει η αρχή της ουδετερότητας. Δηλαδή δεν πρέπει να επηρεάζεται από
φυλή, θρησκεία, πολιτικές πεποιθήσεις και ιδεολογικούς προσανατολισμούς96.
Αυτή είναι η ουσία και οι αρχές του συνεργατισμού. Αν δεν τηρούνται το συ-
νεταιριστικό κίνημα είναι καταδικασμένο να αποτύχει.

ΣΤ) ΠΟΙΜΕΝΙΚΑ

α) Σχέσεις γεωργών και ποιμένων
Στα Καλύβια της Χασιάς, τα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση του
Έθνους οι ποιμένες ήταν περισσότεροι από τους γεωργούς. Καλλιεργήσιμη
ήταν μόνο η έκταση νότια από το χωριό. Φύτεψαν αμπέλια, ύστερα φύτεψαν
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96) Μαρία Κ. Δέδε, οπ.π. σελ.62, 63, 71.



και ελιές. Με την πάροδο του χρόνου και καθώς άρχισαν να καλλιεργούν τα
χωράφια, τις Απόκριες και το Πάσχα, οι ποιμένες έστελναν τυρί και γάλα
σ’ όσους δεν είχαν ποίμνια για αμοιβή της βοσκής και στην εορτή του Αγί-
ου Γεωργίου κάθε ποιμένας καλούσε συγγενείς και φίλους και διασκέδα-
ζαν στη στάνη. Όταν αυξήθηκε ο πληθυσμός και χρειάστηκε να κτιστεί και
δεύτερη εκκλησία δινόταν η χορτονομή των λιβαδιών στις τοποθεσίες: Ρά-
θερι, Σκάρπα, Ψάρι, Μαγούλα, του Ασπροπύργου, στους ποιμένες και τα
χρήματα που εισπράττονταν τα διέθεταν για την ανέγερση του ναού97.
Το 1902 το Δημοτικό Συμβούλιο του τέως Δήμου Φυλής, καθόρισε τις πε-
ριοχές στον Ασπρόπυργο και τη Χασιά που απαγορευόταν να βόσκουν τα
ποίμνια. Το 1907 επανήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο και με νέα απόφαση
έκανε σαφέστερο τον προσδιορισμό των περιοχών98. Το 1923 ιδρύθηκε από
τους κτηματίες του Ασπροπύργου «Συνεταιρισμός συνιδιοκτησίας και κοι-
νής χορτονομής» με σκοπό να πουλιέται η βοσκή και τα έσοδα να διατίθε-
νται για κοινωφελείς σκοπούς99. Επρόκειτο για την καλαμιά, δηλαδή ότι
απομένει μετά τον θερισμό των ιδιόκτητων χωραφιών. Αρνήθηκαν οι ποι-
μένες. Στα δικαστήρια ―έγιναν προσωρινά μέτρα― κέρδισαν αρχικά οι
κτηματίες. Έκαναν έφεση οι ποιμένες, κέρδισαν και διατήρησαν τη δου-
λεία. Οι κτηματίες δεν δικαιούντο ούτε να βάλουν φωτιά στη βοσκή, μπο-
ρούσαν όμως χωρίς την απειλή ποινής να οργώσουν την καλαμιά.
Η πάρα πάνω απόφαση δεν ίσχυε για τη δημοτική περιουσία. Το λιβάδι στο
Κορορέμι ήταν περιουσία του τ. Δήμου Φυλής και όταν δημιουργήθηκαν οι
δύο κοινότητες Ασπροπύργου και Χασιάς είχαν συνιδιοκτησία. Οι βελανι-
διές αποτελούσαν ιδιοκτησία του Δήμου κι ας ήσαν σε ιδιόκτητα κτήματα.
Έκταση 1200 περίπου στρεμμάτων στο Σκαλιστήρι αποτελούσε σχολάζουσα
περιουσία του τ. Δήμου Φυλής100.
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97) Δ. Μελετίου: Η Δουλεία Βοσκής εις τον Ασπρόπυργου. «Ασπροπυργιακά Νέα» φυλ.6, 1957.

98) Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου, τ. Δήμου Φυλής, Απ.27 και 28/1907.

99) Δ. Μελετίου οπ.π.

100) Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου από τις αρχές του 20ου αιώνα, εγκρίνανε πλειοδοτικούς

διαγωνισμούς σχετικούς με την πώληση ξηρών βαλανοδέντρων: η 46/1907. Οι 16, 33, 36/1908. Η

6/1909. Για το κτήμα στο Σκαλιστήρι: 21, 25 (ενοικίαση από Αντ. Δ. Αντωνίου), 54/1908. Οι 13,26

(καταμέτρηση εσπαρμένων αγρών)/1909. Απόφαση 51/1908. Ενοικίαση της χειμερινής χορτονομής

του δημοτικού λιβαδιού Κορορεμίου. Τελευταίος πλειοδότης Δημ. Γεωργ. Πανταζής δρχ.2.860.

Εγγυητές Στέργιος Γ. Νέζης και Κων. Μ. Παππούς.



β) Τα μαντριά και το νοικοκυριό τους
Μαντριά υπήρχαν σε σπίτια στις παρυφές του χωριού. Άλλα στον κάμπο:
στον Κουταλά, τον Όσιο Λουκά, τη Σκάρπα, το Σαντριβάνι. Στα υψώματα της
Τζαβερδέλας και αρκετά στις πλαγιές των βουνών βορεινά του κάμπου. Με-
τά το 1923 οι Σαρακατσάνοι της Πάρνηθας που ήσαν γραμμένοι στα Μητρώα
του τ. Δήμου Φυλής και μετά στον Ασπρόπυργο δεν πήγαιναν πλέον να ξε-
χειμωνιάσουν στην Ανατολική Αττική. «Με την Μικρασιατική Καταστροφή
―διηγείται ο Οδυσσέας Πετρόγιαννος― τον ερχομό των προσφύγων σταμα-
τήσαμε να πηγαίνουμε στα Μεσόγεια. Μερικοί κατέβαιναν στον Σκαραμα-
γκά, μόνιμα όμως κατεβήκαμε στις πρόποδες του βουνού βορεινά του Θρια-
σίου. Μας βοήθησε ο μπάρμπα Θύμιος Ευθυμίου που ήταν τότε το 1923, κοι-
νοτάρχης στον Ασπρόπυργο, ήταν συγγενής των Σαρακατσάνων. Ένα σόϊ
Πετρογιανναίϊκο έστησε χειμαδιό στη Ρικιά, εμείς στην έξοδο του Χειμάρ-
ρου της Γιαννούλας στις ελιές του Κουράση, άλλοι σε άλλα σημεία. Ήταν η
αρχή γιατί αργότερα έμειναν οριστικά οι οικογένειες στον Ασπρόπυργο101».
Ακόμα και κάποιες Σαρακατσάνικες οικογένειες δημιούργησαν μαντριά στη
γνωστή ως πηγάδι της Τζαβερδέλας περιοχή. Όμως από την Άνοιξη μέχρι το
τέλος σχεδόν του Φθινοπώρου οι Σαρακατσάνοι ανέβαιναν στην Πάρνηθα,
στη Ντράσιζα οι περισσότεροι, που είχαν και μόνιμες κατά οικογένειες εγκα-
ταστάσεις. Αρκετοί ωστόσο από τους Ασπροπυργιώτες είχαν και στο βουνό
μαντριά και οδηγούσαν εκεί τα ποίμνιά τους τα καλοκαίρια.
Η συνηθισμένη εικόνα που μπορεί να διατηρεί κάποιος στη μνήμη του για

μαντρί είναι ένα φτωχικό χα-
μόσπιτο και συνέχεια μ’ αυτό
ένα πιο χαμηλό μονόρριχτο
υπόστεγο για το κοπάδι σκε-
πασμένο άλλοτε με κεραμίδια
και πιο συχνά με τσίγκους.
Μπροστά, αυλή που την περι-
κλείει μάντρα από ξερολιθιά.
Καρδάρες, καζάνια (κακκά-
βια), μπρακάτσες, πήλινα
σκεύη, κάδη, δάρτης (το ξύλο
για το βούτυρο), τσαντήλες,
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101) «Οι Σαρακατσάνοι της Πάρνηθας», Λαμπηδόνα, Τεύχος 23ο/2001 σελ.10.

Η οικογένεια σε μαντρί με γίδια.



ψαλίδια και εργαλεία διάφο-
ρα ήσαν απαραίτητα για το
νοικοκυριό102.
Ο Θανασάκης Πετρόγιαννος
(Θανασάς) φορτωμένος με
αναμνήσεις από τη ζωή στην
Πάρνηθα διηγείται: Νοικοκυ-
ριό είχαμε άλλο στο Κονάκι κι
άλλο στο μαντρί και εννοούσε
την εγκατάσταση στη Ντράσι-
ζα (Κονάκι) και την τοποθε-
σία βοσκής, το βοσκοτόπι (μα-
ντρί). Όσο για την εξασφάλιση της τροφής αναπολούσε το ψωμί και το φα-
γητό στη γάστρα που την κουβαλούσαν μαζί τους στα βοσκοτόπια. Ο Όθω-
νας Πέππας διηγείται ότι όποια εργαλεία είχαμε στο σπίτι ―η μόνιμη κατοι-
κία στον Ασπρόπυργο― είχαμε και στο μαντρί. Είχαμε απ’ όλα και τονίζει
ότι σκεπάζανε τα καζάνια με ξύλα δεμένα έτσι μεταξύ τους, ώστε να προφυ-
λάσσουν το γάλα από τυχόν ποντίκια κι ό,τι άλλο. Τα έλεγαν λεσέτ. Για τη
διατροφή φρόντιζαν να εξασφαλίζουν τα αναγκαία μέχρι την επόμενη επί-
σκεψη στο σπίτι. «Τελευταία είχαμε εκμοντερνιστεί, λέει, με συσκευές υγρα-
ερίου για φαγητά, καφέδες, είχαμε και τα ούζα μας και σούβλα βάζαμε όχι
βέβαια συχνά και σχάρα, είχαμε κάνει το κουμάντο μας».

γ) Σημαδέματα, κουδούνια, ονόματα103

Για να μην συγχέονται τα ζώα ενός κοπαδιού με εκείνα ενός άλλου και να
μην αμφισβητούνται τα σημάδευαν στ’ αυτιά. Τα σημάδια, ίσια για κάθε κο-
πάδι, ήσαν ποικίλα. Άλλα με μια γωνιά κομμένη στο ένα αυτί. Άλλα με ένα
κομμάτι κομμένο από τη μέση της άκρης και μπρος ή από τη μέση της άκρης
και πίσω. Άλλου κοπαδιού με μια τρύπα στο αυτί ή με σημάδι από τη μέση
του αυτιού και μπροστά, μπροστοκλείδι κλπ. Δεν υπήρχε συμφωνία μεταξύ
των βοσκών για το σημάδι που έπρεπε να επιλέξει ο καθένας. Αλλά ανα-
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102) Αναστ. Μ. Καραναστάση: Ποιμενικά της Κω. Λαογραφία ΙΣΤ’, Τεύχος Α’ σελ.36-42. Κ.Ν. Ηλιο-

πούλου, Ποιμενικά της Ηλείας, Λαογραφία ΙΒ’ σελ.282-283.

103) Αναστ. Μ. Καραναστάση, οπ.π. σελ.42-55. Κ. Ν. Ηλιοπούλου, οπ.π. σελ.268-272. Κ.Π. Χατζηιω-

άννου, Γεωργικά και Ποιμενικά της Κύπρου. Λαογραφία ΙΑ’ σελ.102-104 και 107-108.

Διάφορα χαλκώματα στάνης.



γνώριζαν τα σημάδια που είχαν επιλεγεί και σε ποιον ανήκαν.
Τα κουδούνια που φορούν οι βοσκοί στα γιδοπρόβατα βασικά έχουν πρα-
κτική σημασία. Από τον ήχο του κουδουνιού μπορούν να αντιληφθούν πού
βρίσκεται πρόβατο ή γίδι που έχει απομακρυνθεί από το κοπάδι κυρίως όμως
σε εποχή που πλησιάζει ο καιρός να γεννήσουν. Γιατί πολλά ζώα επιδιώκουν
να ανακαλύψουν απόμερη, κρυφή γωνιά για να γεννήσουν και προφυλάξουν
το νεογέννητο. Βέβαια αποτελούν τα κουδούνια και στολίδι για το κοπάδι, ει-
δικά τα μεγάλα που κρεμούν στα γκεσέμια ―τράγους ή κριάρια― που προ-
πορεύονται και οδηγούν το κοπάδι. «Θέλω να δω τα πρόβατα ν’ ακούσω κου-
δουνάκια» έλεγε κάποιο τραγούδι και δεν ήσαν λίγοι που ενθουσιάζονταν
στο άκουσμα. Για τα κουδούνια ταξίδευαν στα Σάλωνα να εμπλουτίσουν τη
συλλογή τους. Κάθε κουδούνι ξεχωριστό ήχο και όνομα.
Στα ζωντανά ―πρόβατα ή γίδια― έδιναν διάφορες ονομασίες ανάλογα με
ποιά σημάδια διακρίνονταν. Κρούτα το πρόβατο με κέρατα. Σούτα χωρίς κέ-
ρατα. Σούλα οι Σαρακατσάνοι το πρόβατο με μικρά αυτιά ενώ τα γίδια με
μικρά οι άλλοι βοσκοί τσίπες. Μονοβύζες εκείνες με ένα μαστάρι. Λάγια τα
μαύρα πρόβατα και βάκρες επίσης. Παρδαλές τις ασπρόμαυρες προβατίνες.
Κάλεσα η προβατίνα με λευκό πρόσωπο και μαύρες κηλίδες και το τρίχωμα
του κορμιού λευκό. Βρούσα με μαύρο τρίχωμα και λιγοστά άσπρα. Ενώ με
άσπρα και λίγα μαύρα υβάτρα. Από το χρώμα επίσης και οι καραλιότες. Και
από την ηλικία: βυζανιάρικο, αρνί, ζυγούρι (το δίχρονο), φτούλι η χρονιάρι-
κη κατσίκα (αλβ: ftiyë), προβατίνα, κριάρι, γίδα, τράγος.
Αλλά υπάρχουν και λέξεις που εννοούν πρόσωπα σχετιζόμενα με τα ποιμε-
νικά όπως: 1) ο τσέλιγκας. Είναι κτηνοτρόφος με πολλά πρόβατα, γίδια κλπ.,
ο ιδιοκτήτης μεγάλου κοπαδιού, που κοντά του εργάζονται διάφοροι μικρο-
κτηνοτρόφοι104. 2) Συνώνυμες λέξεις: ποιμένας105, βοσκός, τσοπάνης, πιστι-
κός106. Ο τελευταίος μισθωτός. Τσοπάνο έλεγαν στην Πάρνηθα τον πιστικό
οι Σαρακατσάνοι. Η πληρωμή κάθε έξι μήνες. Κάποιος που είχε προσληφθεί

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ

148

104) Τσέλιγκας<σλαβ. tselnik «γενάρχης οικογένειας».

105) Ποιμένας<ποιμήν. Χρησιμοποιείτο για πρόβατα και βόδια και γενικά αργότερα. Ειδικότερα

στην αρχαιότητα: αιπόλος και αιγοβοσκός (για γίδια), βουκόλος (για βόδια) και οιοπόλος (για πρό-

βατα). Η λέξη με γενική χρήση σήμερα τσομπάνης<τουρκ. çoban (Μπαμπινιώτης).

106) Μπιστικός<ν-πιστικός<εμπιστευόμενος<πιστός. Έφτασε να αποκτήσει πολύ συγκεκριμένη ση-

μασία, αυτή του ανθρώπου στον οποίο ―σε αγροτοκτηνοτροφικές κοινωνίες― εμπιστεύονται την κύ-

ρια περιουσία τους τα ζώα, έφτασε δηλαδή να σημαίνει τον «βοσκό» (Μπαμπινιώτης).



του Αγίου Δημητρίου περίμενε την ημέρα του Αγίου Γεωργίου. Την παρα-
μονή τυλιγμένος στην κάπα του περίμενε να φέξει, δηλαδή να ανατείλει η
ημέρα να πάρει τους μισθούς του.

δ) Βοσκή, βοσκοτόπια, αγορά τροφής
Τα πρόβατα δεν μπορούν να βοσκήσουν με τη ζέστη, μου έλεγαν. Όταν ήσαν
στα χειμαδιά έβοσκαν πρωινές και απογευματινές ώρες και τη νύχτα, αδια-
φορώντας για τον καιρό που επικρατούσε, τα σκάριζαν δυο-τρεις ώρες μετά
τα μεσάνυχτα, ενώ τα καλοκαίρια έβοσκαν όλη τη νύχτα και την ημερα έμε-
ναν στο μαντρί ή κάτω από τη σκιά μεγάλων δένδρων. Η έξοδος στα βουνά
άρχιζε την Άνοιξη και τελείωνε το Φθινόπωρο. Οι εορτές των αγίων Γεωρ-
γίου και Δημητρίου αποτελούσαν την αρχή και το τέλος της καλοκαιρινής
και της χειμερινής περιόδου. Εκτός από τους Σαρακατσάνους, που η επιθυ-
μία τους ήταν να παραμείνουν όσο γινόταν περισσότερο στην Πάρνηθα107,
και οι περισσότεροι βοσκοί του κάμπου μετέφεραν τα κοπάδια τους στα
βουνά.
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107) Θυμάμαι, σε μια επίσκεψη φίλων στη Ντράσιζα, τον Γιάννη Μαυρομήτρο με τι αγαλίαση και ευ-

φορία, καθώς στεκόταν στη θέση που ήταν το κονάκι της οικογένειάς του, σάρωνε με τη ματιά του όλη

την έκταση από την Ντράσιζα μέχρι τα βουνά της Εύβοιας.

Ντράσιζα.
Πέτρα τριβής για κάθε χρήση.

Σελάχι.



Πολλές φορές όταν υπήρχε πολύ χορτάρι παρέτειναν την παραμονή τους στο
βουνό. Δεν έλειπαν όμως και οι απρόοπτες και απρόβλεπτες εξελίξεις.
Απρόβλεπτες από τους ανθρώπους και πολλές φορές προβλέψιμες από τα
ζώα και τα αισθητήρια με τα οποία η φύση τα έχει εξοπλίσει.
Μια χρονιά, μου διηγήθηκε ο Θανασάς, είχε πολύ χορτάρι. Είχαν οδηγήσει
το κοπάδι για βοσκή στο Λοιμικό. Τα κονάκια τους ήσαν στη Ντράσιζα αλ-
λά εκεί έμεναν μόνο οι οικογένειες, ενώ τα κοπάδια μεταφέρονταν σε πε-
ριοχές που είχαν επιλέξει για βοσκή. Ένα βράδυ ―ήταν της Αγίας Αικατε-
ρίνης― ο θείος του είχε πάει στην Αγία Τριάδα και στο κοπάδι ήταν μόνος.
Τα πρόβατα ήσαν ανήσυχα. Έπαιρναν το δρόμο προς το κονάκι στη Ντρά-
σιζα και προσπαθούσε με δυσκολία κάθε τόσο να τα σταματήσει. Τη νύχτα
χιόνισε πολύ. Αναγκάστηκε να ακολουθήσει άλλα κοπάδια που γνώριζαν να
κατηφορίζουν προς τον Αυλώνα και να οδηγήσει εκεί το δικό του. Έμειναν
τρεις-τέσσερεις ημέρες και η κακοκαιρία δεν υποχωρούσε. Φόρτωσαν το
κοπάδι στο τρένο μέχρι το Μενίδι και από εκεί έφτασαν στα χειμαδιά στην
έξοδο της Γιαννούλας στον κάμπο του Θριασίου.

Παλαιότερα η βοσκή αποτε-
λούσε τη μόνη τροφή για τα
πρόβατα. Αργότερα τα τάϊζαν
και με βαμβακόπιτα, καλα-
μπόκια, κριθάρι και ορισμένοι
βαμβακόσπορο. Εγώ τα τάϊζα
βαμβακόσπορο, μου είπε ο
Όθωνας. Ήταν καλή τροφή.
Δεν έδινε πολύ γάλα αλλά τα
πάχαινε και τα δυνάμωνε.

ε) Περίοδος αναπαραγωγής, γεννητούρια, αρμέγματα
Η περίοδος κατά την οποία «ζητούσαν» την επαφή τα δύο φύλα για την ανα-
παραγωγή άρχιζε για τα καμπίσια νωρίς από Απρίλιο-Μάϊο ενώ για τα βου-
νίσια αργότερα από Μάϊο μέχρι Ιούλιο και τα καλοζωισμένα συνέχιζαν να
μαρκαλιώνται, όταν μάλιστα δεν είχαν κρατήσει, μέχρι τον Σεπτέμβριο. Τη
διάρκεια εγκυμοσύνης προσδιορίζει ακριβώς ο Όθωνας λέγοντας τέσσερεις
μήνες και 25 ημέρες.
Την περίοδο της αναπαραγωγής τα κριάρια προσπαθώντας να επιβληθούν
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Κοπάδια σε βοσκότοπο.



συγκρούονται συχνά και οι συγκρούσεις είναι σφοδρές πολλές φορές. Θυ-
μάται ο Θανασάς σύγκρουση δύο κριαριών με τέτοια σφοδρότητα που το
κουδούνι του ενός έγινε πίτα. Στην ερώτηση ποια κριάρια μουνουχίζουν
απάντησε, αυτά που προορίζονται για γκεσέμια.
Ο Όθωνας αναφερόμενος σε ουσιαστικές διαφορές που έχουν τα γίδια από
τα πρόβατα τονίζει: Εκτός από το είδος και τον τρόπο και χώρο αναζήτησης
της τροφής διαφέρουν και στον χρόνο που διαρκούν τα μαρκαλίσματα για τη
σύλληψη και τα γεννητούρια. Μέσα σε δύο το πολύ εβδομάδες έχουν όλες οι
γίδες γεννήσει γι’ αυτό και τα μπερδέματα. Χάνει η μάνα το παιδί και το παι-
δί τη μάνα.
Τα γεννητούρια αραιά στην αρχή, πιο εντατικά από τον Νοέμβριο και τα
βουνίσια τον Δεκέμβριο. Τα νεογέννητα έπρεπε να πιουν από το πρωτόγα-
λα, την κουλόστρα108 για να πιάσουν πυτιά109. Υπήρχαν και νεογέννητα που
οι μανάδες τους τα είχαν παρατήσει, τα «ορφανά». Τα πήγαιναν στις τσα-
γκάδες. Είναι οι προβατίνες ή οι γίδες που δεν έχουν αρνιά ή κατσίκια για
να βυζάξουν.
Το άρμεγμα γινόταν πρωΐ και βράδυ. Όταν λιγόστευε το γάλα άρμεγαν μό-
νο μια φορά. Όταν τρώγανε χλωρό βάσταγε πιο αργά το γάλα. Λιγόστευε
όταν ξεραινόταν η γη γι’ αυτό παρέμεναν περισσότερο εκεί που υπήρχε χορ-
τάρι.

στ) Τα προϊόντα και η διάθεση αυτών
Τα προϊόντα τους ήταν το γάλα και τα γαλακτοκομικά, το κρέας, τα τομάρια,
τα μαλλιά. Το γάλα στον έμπορα προσκομιζόταν όταν έγινε ευχερέστερη η
μεταφορά στον τόπο συγκέντρωσης. Παλαιότερα έπηζαν τυρί το γάλα και το
μετέφεραν στο τυροκομείο. Την καλοκαιρινή περίοδο στην Πάρνηθα υπήρ-
χαν τυροκομεία του Μόσχου (Μενιδιάτη) στις θέσεις Μπίμπιζα, Κλημέντι,
και μια εποχή στη Ντράσιζα. Πριν τον πόλεμο του σαράντα τυροκομείο είχε
και ο Βοριάς. Πάρα πολλοί μετέφεραν το τυρί με τις τσαντήλες. Στον Ασπρό-
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108) Κουλόστρα=πρωτόγαλα. Λέξη που χρησιμοποιούν κυρίως οι Αρβανίτες και κατά τον Κων. Χρι-

στοφορίδη μιλιέται στην Πρεμετή.

109) Πυτιά=Ένζυμο, εκκρινόμενο εις το στόμαχον νεογνών των μηρυκαστικών, χρήσιμον προς πήξιν

του γάλακτος (Δημητράτος). Πυτιά<πυετία<πυός=πρωτόγαλα (Ανδριώτης). Πυός=το πρώτο γάλα

(Σταματάκος). Πρωτόγαλα=το πρώτο γάλα που βγαίνει από τους μαστούς μετά τη γέννα (Μπαμπι-

νιώτης).



πυργο δημιουργήθηκε συνεταιρισμός ποιμένων. Ο Πρόεδρος ενεργώντας για
λογαριασμό των μελών αποφάσιζε για τη διάθεση του γάλακτος. Δεν είχε
ωστόσο μεγάλη διάρκεια. Η αιτία ήταν ότι οι ποιμένες είχαν ανάγκη των χρη-
μάτων για να συντηρηθούν. Προσέφευγαν στον έμπορα και προσυμφωνούσαν
την τιμή που θα πουλούσαν το γάλα και εισέπρατταν μία προκαταβολή. Ο συ-
νεταιρισμός δεν διέθετε χρηματικά αποθέματα να ικανοποιήσει τις ανάγκες
των ποιμένων. Αναγκάστηκαν να σταματήσουν τη συνεταιριστική δραστηριό-
τητα και επέτρεψαν σε κάθε μέλος να ενεργήσει με δική του πρωτοβουλία.
Για να παρασκευάσουν τυρί προσθέτανε στο γάλα πυτιά και σε χρονικό διά-
στημα από είκοσι λεπτά μέχρι δύο ώρες ανάλογα με το είδος του τυριού το
γάλα έπηζε. Το άδειαζαν σε τσαντήλα κρεμασμένη πάνω από καζάνι στο
οποίο έτρεχε το τυρόγαλο. Στην τσαντήλα έμενε το τυρί μαλακό. Ωριμάζει
γρήγορα γιατί η ποσότητα του υγρού που διαθέτει διευκολύνει τη ζύμωση
και επιτυγχάνεται η ωρίμαση. Για να διατηρηθεί πρέπει να αλατισθεί και να
μπει σε ψυγεία.

Στο τυρόγαλο έριχναν γάλα το έβραζαν και
έβγαιναν πάνω κομμάτια. Τα έπαιρναν και τα
έβαζαν στην τσαντήλα. Τα στράγγιζαν και ότι
απέμενε ήταν η μυζήθρα την οποία χρησιμο-
ποιούσαν στα μακαρόνια. Για βούτυρο έρι-
χναν άβραστο γάλα στην κάδη και το χτυπού-
σαν με τον δάρτη, ίσιο ξύλο που στο ένα του
άκρο ήταν κολλημένο άλλο στρογγυλό σαν
πιάτο με τρύπες. Ανέβαινε στην κάδη το βού-
τυρο που το μάζευαν. Το γάλα που έμενε στην
κάδη το έπηζαν τυρί ή το έριχναν και το ανα-
κάτευαν με το υπόλοιπο γάλα. Το βούτυρο
που πήραν από την κάδη το έλειωναν και δια-
χώριζαν το καθαρό από το ντρα, εκείνο που
απέμενε.
Τα αρνιά μεγάλωναν βυζαίνοντας γάλα για

ένα διάστημα και μετά τρέφονταν όπως και το υπόλοιπο κοπάδι. Ξεχώριζαν
όσα ήθελαν να «κρατήσουν για μπρος» δηλαδή να αυξήσουν το κοπάδι και
πουλούσαν τα υπόλοιπα στους εμπόρους ιδιαίτερα όταν πλησίαζε το Πάσχα.
Έτρεφαν όμως και μερικά για ένα και πλέον χρόνο και τα πουλούσαν ζυ-
γούρια.
Τα τομάρια πουλούσαν σε πλανόδιους πραγματευτές κι αυτοί σε εμπόρους
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Κάδη για βούτυρο με τον δάρτη.



για τα βυρσοδεψεία. Το εισόδημα δεν ήταν υπολογίσιμο σε αντίθεση με τα
μαλλιά. Συνήθιζαν να πηγαίνουν για να πουλήσουν τα μαλλιά στην εμπορο-
πανήγυρη της Θήβας που γινόταν ―και γίνεται― τον Αύγουστο. Αρχίζει
στα εννιάμερα της Παναγίας (Απόδοση) και διαρκεί μία εβδομάδα.
Η αναχώρηση για τη Θήβα πάντα εντυπωσιακή και θορυβώδης. Θυμούνται
μια Κυριακή όσοι την έζησαν στη δεκαετία του πενήντα. Τα καφενεία γεμά-
τα κόσμο. Στον κεντρικό δρόμο του χωριού λίγο βορειότερα από την πλατεία
είχαν παραταχτεί τα φορτηγά με το εμπόρευμα και τους ποιμένες στα κασό-
νια των αυτοκινήτων. Ένας από τους ποιμένες είχε οργανώσει μια ομάδα
πλακατζήδων να αρχίσουν τις επευφημίες όταν θα περνούσαν τα αυτοκίνη-
τα μπροστά στα καφενεία. Έτσι και έγινε. Οι ποιμένες χαιρετούσαν. Άρχι-
σαν οι ζητωκραυγές και τα σφυρίγματα που γενικεύτηκαν σε όλα τα καφε-
νεία. Οι πλακατζήδες διέδωσαν ότι ακόμα και ο εγκρατής και γνωστός για
τη σεμνότητα γιατρός παρασύρθηκε από το πανδαιμόνιο που ξεσηκώθηκε,
άφησε την εφημερίδα που διάβαζε στο τραπέζι και φθάνοντας στην πόρτα
του καφενείου σφύριξε κι αυτός αυθόρμητα για πρώτη φορά στη ζωή του.

ζ) Το κούρεμα
Την Άνοιξη από το πολύ χορτάρι που έτρωγαν τα «σούριζε» πολλές φορές.
Λερώνονταν από την ευκοιλιότητα. Για καθαριότητα και για ευκολία στο
κούρεμα που θα ακολουθούσε αργότερα τα κούρευαν λίγο στο κεφάλι, στην
κοιλιά και στην ουρά. Το κούρεμα γινόταν τον Μάϊο και αποτελούσε δια-
σκέδαση για τους ποιμένες. Κάθε κοπάδι το κούρευαν ομαδικά. Η ομαδικό-
τητα και η διασκέδαση γίνεται φανερή από τη σχετική με το κούρεμα διήγη-
ση του Οδυσσέα Πετρόγιαννου. «Τα κουρεύαμε τον Μάϊο ομαδικά. Όλοι
μαζί στον ένα, ύστερα στον άλλο, ήταν πραγματικό γλέντι. Θυμάμαι μια χρο-
νιά που κουρεύαμε τα γίδια. Η παρέα μού ζήτησαν λαγό. Θα σκοτώσεις ένα
λαγό μου είπαν. Το ένα πρωΐ σκότωσα τον λαγό και τον πήρε η μητέρα να
τον μαγειρέψει την άλλη μέρα στο κούρεμα. Όμως εκείνο το πρωΐ καθώς
περπατούσα, όλο και κρατούσα κάποια πέτρα στο χέρι. Περπατώντας μου
πετάχτηκε ένας λαγός. Ήμουνα πολύ δυνατός στην πέτρα. Του την πέταξα
και ξέφυγε από το σημάδι αλλά ο λαγός έτυχε να τρέξει προς την πέτρα και
τον πέτυχε. Έτσι αντί για έναν λαγό είδαν ξαφνικά δύο110».
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110) Λαμπηδόνα: οπ.π. Τεύχος 23ο, σελ.10.



η) Ασθένειες και εχθροί
Τις ασθένειες τις αντιμετώπιζαν με ό,τι τους είχαν μάθει οι παλαιότεροι.
Με πρακτικά εμπειρικά φάρμακα που τα έφτιαχναν σύμφωνα με προφορι-
κές συνταγές. Κτηνίατροι δεν υπήρχαν. Αρρώστειες όπως η μαστίτιδα ή η
τυμπανίτιδα δεν τους τρόμαζαν. Ειδικά η τυμπανίτιδα ήταν άγνωστη στους
παλαιότερους. Άρχισε να γίνεται γνωστή από την εποχή που τα τάιζαν βί-
κο. Είχε πολύ σπιρτάδα ο βίκος και μπορούσαν να πάθουν τυμπανίτιδα. Η
παρμάρα όμως ήταν η αρρώστεια που τους τρόμαζε.
Διάβασα για την παρμάρα και συγκράτησα μερικά: Αγαλακτία μολυσματική
των αιγοπροβάτων κοινώς παρμός ή παρμάρα. Είναι μεταδοτική. Δημιουρ-
γεί επίσχεση της γαλακτικής εκκρίσεως, φλεγμονικές αλλοιώσεις στους μα-
στούς, βλάπτει αρθρώσεις και οφθαλμούς. Παρουσιάζει πυρετό σε οξεία
μορφή. Εκληλώνεται στην αρχή της Ανοίξεως και υποχωρεί με τα πρώτα
κρύα. Οι θάνατοι είναι στην οξεία μορφή 15-20% στη χρόνια 10%. Προλη-
πτικά επιβάλλεται ο αποχωρισμός των ασθενών από τις υγιείς.
Μ’ αυτές τις λίγες πληροφορίες για την παρμάρα άρχισα συζήτηση με αν-
θρώπους που την είχαν γνωρίσει στο πετσί τους. Μεγάλη ζημιά, έλεγε ο ένας.
Χάνανε το γάλα, αρρώστεια μεταδοτική κολλητική. Χάνανε το γάλα, συ-
μπλήρωνε ο άλλος. Στραβώνονταν, κουτσαίνανε. Ρωτούσα: Αποχωρίζατε
από το κοπάδι τα άρρωστα;΄Τα κρατούσαμε μέσα στο μαντρί γιατί ήσαν
ανήμπορα να ακολουθήσουν. Κρατούσαμε τα άρρωστα αλλά μετά ακολου-
θούσε άλλη παρτίδα. Αρρώσταιναν την Άνοιξη και το Καλοκαίρι, τον Ιούλιο,
το Φθινόπωρο όχι. Εκείνα που είχαν αρρωστήσει μια φορά δεν τα ξανάπια-
νε παρμάρα. Γάλα έφερναν πάλι όταν ξαναγεννούσαν. Τη χρονιά της επιδη-
μίας δεν περιγράφεται η καταστροφή. Οι καρδάρες γυρίζουν ανάποδα.
Τελείωσα τις ερωτήσεις με τους εχθρούς των αιγοπροβάτων. Πιο επικίνδυ-
νο είναι το τσακάλι. Λύκοι υπήρχαν πολύ παλιά. Δεν υπάρχουν στα βουνά
μας λύκοι. Η αλεπού τρώει κανένα νεογέννητο, απομακρυσμένο από το κο-
πάδι. Ο αετός σπάνια, όσο για φίδια καμιά φορά η οχιά εκεί που βόσκαγαν
αλλά στο μέρος που μάζευε υγρό τρυπούσαμε με μια βελόνα ή κάποιο ξύλο
αιχμηρό και έτρεχε και αλείφαμε μετά την πληγή με λίγο γάλα. Ζημιά όμως
έκανε το τσακάλι. Χτυπούσε το ζώο στο λαιμό και στο μαστάρι κι αν δεν το
είχε καταφέρει το χτυπούσε πλάγια, του έσχιζε την κοιλιά και βγαίναν έξω
τ’ άντερα.

θ) Η επαφή τους με τη φύση
Ο τρόπος ζωής των ποιμένων, η συνεχής επαφή με τη φύση, η ανάγκη να ερ-
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μηνεύσουν φυσικά φαινόμενα, να προβλέψουν τις μεταβολές του καιρού, να
ερμηνέψουν σημάδια από τα σφαχτά καθώς και όνειρα οδηγούν στη ροπή
προς τη μαντική. Αλλά και τα συναισθήματα και οι σκέψεις από τη μοναχι-
κή ζωή τούς σπρώχνουν να πιστέψουν στη μαγεία και τις δεισιδαιμονίες. Ιδι-
αιτερότητες συναντάμε στα ήθη και τα έθιμα. Στα σχετικά κεφάλαια η επέ-
κταση σ’ αυτά.
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Κρεμάστρα, μπαστούνι, αγκλίτσες (2), ξύλα για να συλαμβάνουν τα ζώα.
(Από τη συλλογή του Δημοσθένη Καματερού.)

Άποψη μεγάλης στάνης, κοντά στην περιοχή
του εργοστασίου «Τιτάν».



Ζ. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

Στον κάμπο του Ασπροπύργου, βορεινά, κοντά στις πρόποδες του βουνού,
υπάρχει περιοχή γνωστή με το τοπωνύμιο «Μελίσσια». Εκεί τοποθετούσαν
οι μελισσοτρόφοι τις κυψέλες111. Στα μέσα του 20ου αιώνα, είχαν τοποθετηθεί
250 περίπου κυψέλες. Οι ιδιοκτήτες είχαν προσλάβει φύλακα με αμοιβή 150
δράμια στάρι το μήνα για κάθε κυψέλη. Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετού-
σε ο κάθε μελισσοτρόφος τις κυψέλες δεν ήταν τυχαίος. Ήσαν προσανατο-
λισμένες προς τον νοτιά και δεν επιτρεπόταν να τοποθετήσει μπροστά τους
άλλος μελισσοτρόφος τις δικές του. Ο λόγος ήταν ότι τα μελίσσια κατά την
επιστροφή τους θα έμπαιναν στις νοτιότερες κυψέλες και θα έχανε ο μελισ-
σοτρόφος που θα είχε βορειότερα τις κυψέλες του τα δικά του μελίσσια112.
Οι μέλισσες αντλούν την τροφή τους από το θυμάρι, το ρείκι και το πεύκο κυ-
ρίως. Τρέφονται, αν δεν έχουν χορτάσει, με το μέλι τους και με τροφή που
τους παρέχει ο μελισσουργός. Μπορούν ακόμα να αντλήσουν τροφή από φα-
σκομηλιά, κουμαριά, αρακά, εσπεριδοειδή, αμυγδαλιά, χαρουπιά, αχλαδιά,
λυγαριά113. Για την εξασφάλιση της τροφής οι μελισσοτρόφοι αναγκάζονται
να μεταφέρουν τα μελίσσια σε τόπους που γνωρίζουν ότι υπάρχει άφθονη
τροφή κυρίως σε πευκοδάση για το μελόπευκο ή σε μέρη πλούσια σε ρείκι
και σε δάση με έλατα. Παλαιότερα η μετακίνηση ήταν δυσκολότερη. Με τα
σημερινά μέσα μεταφοράς πηγαίνουν τα μελίσσια στην Εύβοια στην Πελο-
πόννησο (Αρκαδία) σε τοποθεσίες που έχουν επισημάνει από καιρό πριν.
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111) Ο Δήμος ενοικίαζε μεταξύ άλλων φόρων και τον δημοτικό φόρο μελισσίων. Αποφάσεις του Δη-

μοτικού Συμβουλίου των αρχών του 20ου αιώνα αποδεικνύουν ότι η μελισσοκομία στον Ασπρόπυργο

δεν ήταν ασήμαντη. Με την 35/1908 απόφαση του Δ. Σ. τελευταίος πλειοδότης αναδείχτηκε ο Σπ. Δ.

Τριβέλας με 180δρχ. και με εγγυητή τον Άγγελο Δ. Τριβέλα. Με την 39/1909 τελευταίος πλειοδότης ο

Ιωάννης Καμπόλης με 105δρχ.

112) Μανόλης Γεωργίου Σέργης: Λαογραφικά και εθνογραφικά από το Γλινάδο Νάξου, σελ.173. Το

πήλινο «υψέλι» το τοποθετούσαν πάντοτε υπήνεμο σε δροσερό και σκιερό μέρος, «γιατί άμα do χτυ-

πά ο ήλιος, ξεκολλούνε απάνω από το υψέλι οι πίττες».

Αναστασίου Γ. Βρόντη: Η μελισσοκομία και το μαντατόρεμα στη Ρόδο. Λαογραφία ΙΒ’ σελ.196. «Το

μελισσοτόπι πρέπει να βρίσκεται σε παρηλιακό μέρος, να μην το πειράζουν οι άνεμοι και να βρίσκω-

νται εκεί κοντά νερά και δάση. Το καλύτερο προσόν του μελισσοτόπου είναι να το επισκέπτεται ο

ήλιος τα λιοβασιλέματα και τα λιοβγάλματα».

113) Αναστασίου Γ. Βρόντη: οπ.π. σελ.197-199.



Αρχικά οι ασχοληθέντες με τη μελισσοκομία εγκατέστησαν τις μέλισσες σε
κιβώτια, πήλινα αγγεία, κοφίνια ή κτιστές κυψέλες αυτά όμως τα αρχέγονα
συστήματα τελειοποιήθηκαν με την εφεύρεση κινητών πλαισίων114. Οι κυψέ-
λες εξελίχθηκαν ώστε να εκπληρώνουν όλους τους όρους ευνοϊκής συντήρη-
σης και εκμετάλλευσης των μελισσών. Εκτός από τις φυσικές κηρήθρες, που
κατασκευάζουν οι μέλισσες, επινοήθηκαν και οι τεχνητές που κατασκευά-
ζονται με διάφορα ειδικά μηχανήματα χειροκίνητα ή μηχανικά.
Κατασκευάστηκαν κυψέλες με κάθετα πλαίσια (Λαγιάν) με οριζόντια πλαί-
σια (Δαδάν) και άλλες με οριζόντια και κάθετα πλαίσια και με μικρές τρο-
ποποιήσεις ως προς τις διαστάσεις και το σχήμα. Τα κινητά πλαίσια που επι-
τυγχάνονται με τις τεχνητές κηρήθρες παρέχουν τη δυνατότητα στον μελισ-
σοτρόφο να έχει στη διάθεσή του τις μέλισσες, να διευθύνει τις εργασίες και
να νέμεται τα προϊόντα χωρίς να βλάπτονται.
Οι κυψέλες που συναντάμε στην περιοχή μας είναι ξύλινες. Έχουν σχήμα
ορθογώνιο εξάεδρο. Τα πλαίσια είναι ξύλινα.
Τέσσερεις πήχεις που σχηματίζουν ορθογώ-
νιο τετράπλευρο. Τοποθετούνται κάθετα στην
κυψέλη και έχουν δέσει σ’ αυτά 4-5 σειρές λε-
πτά σύρματα οριζόντια και παράλληλα μετα-
ξύ τους από τα οποία περνούν τις κηρήθρες
μέσα έξω από πάνω προς τα κάτω για να τις
στερεώσουν.
Συζητάω με τον Γιάννη Μυλωνά. Δεν έχει
πολλές κυψέλες αλλά γνωρίζει καλά τη μελισ-
σοκομία. Ήταν και φύλακας κάποια χρόνια
στο μελισσοτόπι. Τον ρωτάω να μου περιγρά-
ψει μια κυψέλη. Μου απαντάει γενικά για τις
κυψέλες. Είναι τετράγωνες με σανίδι κάπως
καλό χωρίς ρόζους. Τις βάφουμε να μη μπει

157

ΥΛΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

114) Οι κυψέλες στη Ρόδο λέγονται διψέλια. Κατασκευάζονται από φελλούς και σκεπάζονται με πέ-

τρες και πευκοφλοιούς. Άλλες κατασκευάζονται από κορμούς κυπαρισσιών ή πεύκων τα μονοκούβα-

να διψέλια. Οι χύτες ή καταχύτες από κορμούς δένδρων σκαφιδωμένους και ανοιχτούς σαν ένα αυ-

λάκι που το σκεπάζουν με ένα σανίδι το κατωφέλλι και πρέπει να το ονομάζουν έτσι γιατί καθώς γυ-

ρίζουν το διψέλι το κατωφέλλι πάει από κάτω και αποτελεί τη βάση του. Ακόμα τα πήλινα διψέλια και

τα σανιδένια που άρχισαν να χρησιμοποιούν τελευταία (Αναστ. Γ. Βρόντη, οπ.π. σελ.195-197).

Κυψέλη.



κρύο, να μην μπουν νερά.
Έχουν και καλή στρώση.
Όσα πέφτουν κάτω τα καθα-
ρίζουμε μια φορά το χρόνο,
συνήθως την Άνοιξη. Συνεχί-
ζει περιγράφοντας την κηρή-
θρα που αγοράζουν από τον
έμπορο. Του δίνουμε κερί,
κρατάει ένα ποσοστό και μας
δίνει κηρήθρες αλλά είναι νο-
θευμένες, δεν είναι από ολο-
κάθαρο κερί. Είναι σαν χαρ-

τί. Από τη μία πλευρά έχουν μία τρύπα από την άλλη πέντε. Γίνονται οι δέ-
σεις. Την περνάμε στα σύρματα, τη δένουν και οι μέλισσες και αφού υπάρ-
χει βοσκή πιάνουν και ρίχνουν γόνους. Αφού ρίξει τον γόνο αρχίζει και με-
γαλώνει το χωνί.
Όταν πιάνει η Άνοιξη, όποτε έχει ανθοφορία μεταφέρουν τις κυψέλες σε
διάφορα μέρη. Κάποιοι εκτός από τη συνηθισμένη μετάβαση στην Εύβοια
πηγαίνουν τις κυψέλες στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Βυτίνας αλλά
και σε άλλα μέρη όπου υπάρχουν πολλά εσπεριδοειδή.
Εχθρούς οι μέλισσες έχουν πολλούς. Έντεκα115 αναφέρει ο Α. Γ. Βρόντης
που περιγράφει τη μελισσοκομία στη Ρόδο. Πολλούς απαντάει ο Μυλωνάς
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115) α) Το ψυχάρι, είδος πεταλούδας, β) Ο κουρκούτης (μαυριδερή σαύρα), γ) ο αγριάουρας (μεγά-

λη κόκκινη σφήκα), δ) ο μελισσοφάς (γνωστό πουλί με πολύχρωμα φτερά), ε) ο μέρμηγκας ο μαύρος,

στ) η ρουά (είδος αράχνης), ζ) η αγριοσφηκόνα (μικρή κίτρινη σφήκα), η) ο έφκιος (μαύρο φίδι που

καταπίνει τις μέλισσες), θ) τα χελιδόνια, ι) το ατσίδι (είδος ίκτιδας), ια) ο χεριόβουλλας (ανοίγει τις

κυψέλες και τρώει τις πίττες). Α. Γ. Βρόντη, οπ.π. σελ.200-201.

116) Φίλος ερασιτέχνης μελισσοκόμος μου αναφέρει κάποια ονόματα εχθρών των μελισσών και ανοί-

γω λεξικά για περισσότερες πληροφορίες. Άκαρι (τσιμπούρι) έχει μορφή μικροσκοπικής αράχνης.

Κηροσκώρος: έντομο του γένους των λεπιδόπτερων. Η επιστημονική ονομασία είναι γαλερία η μελι-

τοφάγος, κατατρώει τις κηρήθρες. Είναι από τα είδη τα πιο καταστρεπτικά των κυψελών των μελισ-

σών. Η σήψη του γόνου, αποτελεί την πανούκλα των μελισσών. Ο μελιφάγος, νυκτόβιο ζώο που τρέ-

φεται με μικρά θηλαστικά και πτηνά και έχει ιδιαίτερη προτίμηση στο μέλι γι’ αυτό και το όνομα με-

λιφάγος. Συγκρίνοντας τον κηροσκώρο και τον μελιφάγο με το ψυχάρι και τον χεριόβουλα (σημείω-

ση 115) διαπιστώνω ότι ίσως να υπάρχει αντίστοιχη ταυτότητα.

Ο Γιάννης Μυλωνάς στα «Μελίσσια».



περιορίζεται όμως σε τρεις. Στον αέρα, το χελιδόνι και τη σφήκα. Το χελι-
δόνι που γεννά την Άνοιξη βάζει τα μικρά στα ηλεκτροφόρα σύρματα κου-
βαλάει τροφή, μέλισσες, και τα θρέφει. Και η σφήκα κουβαλάει και ταΐζει
τα μικρά. Αλλά είναι από Θεού, λέει. Η μέλισσα ρίχνει πολλούς γόνους και
καλύπτεται116.
Οι μέλισσες ―οι βασίλισσες― γεννάνε συνέχεια εκτός από τον χειμώνα.
Κόβουν Νοέμβρη μήνα, τον Δεκέμβριο και στις 10-20 Γενάρη αρχίζουν.
Τρύγος γίνεται αφού γεμίσει η κυψέλη με μέλι. Πρώτα συμπληρώνει τον
στρατό. Τί εννοείς λέγοντας στρατό τον ρωτάω, άλλες μέλισσες; Άλλο γόνο
μου λέει. Συνεχίζει τη διήγηση αλλά αρχίζω να μην πολυκαταλαβαίνω. Μου
αναφέρει πώς κάνει αντικατάσταση η βασίλισσα, πώς δημιουργεί βασιλο-
κέλλια κλπ. Ότι η βασίλισσα αρχικά είναι μια συνηθισμένη μέλισσα που την
ταΐζουν με βασιλικό πολτό, ειδική τροφή και γίνεται βασίλισσα σε 16 ημέ-
ρες. Οι κηφήνες σε 18 και οι εργάτες σε 22.
Ύστερα συζητάμε για τη σμηνουργία. Το σμήνος με νέα βασίλισσα που φεύ-
γει από την κυψέλη μαζί με το σμήνος προς αναζήτηση νέας κατοικίας. Πρέ-
πει σε 24 ώρες να φθάσει ο μελισσοκόμος στο σημείο που έχει εγκαταστα-
θεί. Να το πλησιάσει με το καπνιστήριο, με μάσκα και γάντια κι αν είναι μα-
κριά από τον μελισσότοπο να το ρίξει σε ένα τσουβάλι, μια μαξιλαροθήκη ή
ακόμα στη φανέλα που φοράει αφού πρώτα την κουμπώσει καλά. Όμως
στην κυψέλη που θα τοποθετήσει το σμήνος πρέπει να έχει ένα πλαίσιο με
γόνο για να το αγκαλιάσει γιατί αλλιώς θα σηκωθεί να φύγει.
Παλαιότερα για να διαχωρήσουν το μέλι από
το κερί έλειωναν με τα χέρια την κηρήθρα, συ-
γκέντρωναν το μέλι που περνούσε κάτω από
διάτρητο σκεύος και συνέχιζαν να επεξεργά-
ζονται τους σβώλους από την κηρήθρα. Τώρα
υπάρχει ο μελιτοεξαγωγέας. Αποτελείται από
ένα βαρέλι στο εσωτερικό του οποίου υπάρχει
τετράεδρο σύστημα που μπορεί να περιστρέ-
φεται μέσα στο βαρέλι ως χειροκίνητο ή μηχα-
νοκίνητο. Κάθε έδρα είναι μια διάτρητη σχά-
ρα στην οποία ενσωματώνεται ένα πλαίσιο με
την κηρήθρα. Με την περιστροφή το μέλι εκτο-
ξεύεται από τις κηρήθρες στα τοιχώματα του
βαρελιού, κατέρχεται στον πυθμένα και εξέρ-
χεται από την στρόφιγγα.
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Μελιτοεξαγωγέας.



Ο μελισσοκόμος είχε προγραμματίσει να ταΐσει τις μέλισσες. Πήγα μαζί του.
Άναψε το καπνηστήρι και πλησίασε στις κυψέλες. Από τις μπουκάλες με νε-
ρό στο οποίο είχε διαλύσει ζάχαρη άδειαζε σε διαφανείς λεπτές σακούλες
νάϋλον τις έδενε με σπάγγο, σήκωνε το καπάκι της κυψέλης και άπλωνε πά-
νω τη σακούλα. Με μια βελόνα τρυπούσε την πάνω επιφάνεια της πλαγια-
σμένης σακούλας για να μπορούν οι μέλισσες να ρουφούν το περιεχόμενο.
Έλεγχε την κάθε κυψέλη, έσυρε ψηλά διάφορα πλαίσια και έβλεπε τις μέ-
λισσες να έχουν επικαθήσει στις κηρήθρες. Ήμουνα πολύ κοντά και με κα-
λούσε να πιάσω κάποιο πλαίσιο. Δεν είχαμε μάσκες και γάντια για να προ-
φυλαχτούμε. Ήσυχες οι μέλισσες ανενόχλητες από την παρουσία μας ακο-
λουθούσαν τη δική τους πορεία. Για τον μελισσοκόμο ήταν μια δουλειά ρου-
τίνας και για μένα κάτι κανούργιο που μου έλυνε μια σειρά από απορίες.
Η μελισσοκομία στον Ασπρόπυργο έχει σχεδόν διαγράψει τη διαδρομή της.
Παλαιότερα πολλές οικογένειες είχαν μέλι για ιδιοκατανάλωση από τη δική
τους παραγωγή και κάποιες μικρό εισόδημα γιατί περίσσευε και το πουλού-
σαν. Τώρα έχουν μείνει λίγοι εραστές που δεν αποχωρίζονται τη μελισσο-
κομία γιατί τους δημιουργεί ευχαρίστηση. Όμως μέχρι πότε!

Η. ΜΥΛΟΙ - ΦΟΥΡΝΟΙ - ΛΙΟΤΡΙΒΙΑ

α) Αλευρόμυλοι
Η ανάγκη μετατροπής των δημητριακών σε αλεύρι παρουσιάστηκε από την
εποχή που ο άνθρωπος άρχισε να καλλιεργεί δημητριακά. Ζήτησε να βρει
κάποιο τρόπο από το άμεσο φυσικό περιβάλλον. Χρησιμοποίησαν την πέ-
τρα. Η λέξη όλμος στην αρχαία Ελληνική γλώσσα σημαίνει: 1) λίθο στρογ-
γυλό και λείο, κύλινδρο, 2)ιγδίον, γουδί, 3) σκάφη ζυμώματος117.
Χρησιμοποίησαν κυλίνδρους κυλισμένους πάνω σε λείες πέτρες και αργότε-
ρα μυλόπετρες που η περιστροφή τους γινόταν με το χέρι. Είναι γνωστή η αι-
γυπτιακή χειρομύλη. Πανομοιότυπή της, η μόκρα, χρησιμοποιήθηκε ευρύτα-
τα μέχρι πρόσφατα από τους προγόνους μας.
Οι υδρόμυλοι αναφέρονται από τον Βιτρούβιο λίγα χρόνια πριν τη γέννηση
του Χριστού. Οι ανεμόμυλοι από τον ΙΑ’ αιώνα και οι ατμοκίνητοι μύλοι από
τον ΙΗ’ αιώνα.
Στους υδρόμυλους η κίνηση μεταδίδεται με δύο άξονες (ατράκτους). Περι-
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117) Ι. Σταματάκου: Λεξικόν Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης.



στρεφόμενος ο οριζόντιος μεταδίδει την κίνηση και στον κάθετο. Ο πρώτος
έχει στο ένα άκρο την πτερωτή πάνω στην οποία πέφτει το νερό με δύναμη
και την περιστρέφει και μαζί της περιστρέφεται και ο άξονας ο οποίος έχει
έναν οδοντωτό τροχό που θηλυκώνει με τον αντίστοιχο του κάθετου άξονα
σχηματίζοντας ορθή γωνία. Η κίνηση από τον οριζόντιο άξονα μεταδίδεται
στον κάθετο που διέρχεται από το κέντρο της σταθερής μυλόπετρας και πε-
ριστρέφει τη δεύτερη πάνω από τη σταθερή.
Αδειάζουν το στάρι στη σκάφη. Έχει τη μορφή ανάστροφης πυραμίδας.
Ανοιχτή και φαρδιά στο πάνω μέρος με τις άλλες πλευρές να συγκλίνουν
προς τα κάτω, αφήνοντας μόνο ένα μικρό στόμιο για να εκρέει το στάρι σε
ένα ξύλινο φτυαράκι κάτι σαν σέσουλα. Πάνω στον κάθετο άξονα και σε ση-
μείο που εφάπτεται με την ξύλινη σέσουλα υπάρχει εξόγκωμα. Όταν ο μύ-
λος είναι σε λειτουργία το εξόγκωμα σπρώχνει τη σέσουλα προς τα έξω, ένα
ελατήριο την επαναφέρει και αυτή η παλινδρόμηση επιτρέπει να περνάει
από το κυκλικό άνοιγμα της περιστρεφόμενης μυλόπετρας η αναγκαία για
να αλεστεί ποσότητα χωρίς να δημιουργεί μπούκωμα.
Οι μυλόπετρες κατασκευάζο-
νται από διάφορα πετρώμα-
τα: χαλαζία, γρανίτη, βασάλ-
τη, πορφυρίτη. Άριστες είναι
οι κατασκευαζόμενες από χα-
λαζία. Οι μυλωνάδες θεωρού-
σαν καλύτερες τις μυλόπετρες
από τη Φώκεα. Τις Φωκιανές.
Οι όψεις που παρουσιάζουν οι
μυλόπετρες έχουν τα εξής χα-
ρακτηριστικά. Το μεγαλύτερο
μέρος της επιφάνειας αποτε-
λείται από επίπεδα ψαλιδωτά
τμήματα. Η κορυφή τους αρχί-
ζει από το κέντρο και το άνοιγμά τους καταλήγει στην περιφέρεια. Διαχωρί-
ζονται από τα κανάλια. Ευθύγραμμες αυλακιές από το κέντρο προς την περι-
φέρεια με τη μια πλευρά να αποτελεί κεκλιμένο επίπεδο και την άλλη κάθετη.
Αρχίζει η κλίση από το επόμενο ψαλιδωτό από μηδενικό βάθος και καταλήγει
στην επαφή με το προηγούμενο ψαλιδωτό σε βάθος δύο πόντων. Πέφτοντας
το στάρι ανάμεσα στις μυλόπετρες, σπρώχνεται από τα κανάλια στα ψαλιδω-
τά, όπου με την περιστροφή της μυλόπετρας αλευροποιείται και παρασύρεται
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Μυλόπετρα.
Διακρίνονται τα κανάλια (αυλακοειδείς εγκοπές)

και οι ψαλιδωτές επιφάνειες.



με τη φυγόκεντρο δύναμη προς την περιφέρεια. Την έξοδο του αλεύρου υπο-
βοηθά και ο αέρας που εισέρχεται από την ανοιχτή τρύπα της μυλόπετρας, ψύ-
χει τις μυλόπετρες και δεν δημιουργείται υπερθέρμαση.
Οι μυλόπετρες κάθε τόσο χαράσσονταν. Έστελναν τα μυλοκόπια στο «γύ-
φτο» για βαφή. Πυράκτωση σε ορισμένη θερμοκρασία και μετά απότομη
ψύξη σε νερό ή λάδι για βελτίωση της σκληρότητας του χάλυβα. Τα ψαλιδω-
τά μέρη χαράσσονταν από την περιφέρεια προς το κέντρο με αυλακοειδείς
εγκοπές απειροελάχιστου βάθους, και στα κανάλια αποκαθίστατο η κλίση
που είχε με τη χρήση κάπως αλλοιωθεί.
Με δύο μυλόπετρες, τη μία σταθερή και την άλλη περιστρεφόμενη αλέθουν
οι υδρόμυλοι, οι ανεμόμυλοι και οι ατμοκίνητοι μύλοι καθώς και οι πετρό-
μυλοι οι κινούμενοι με πετρελαιομηχανές ή ηλεκτρικούς κινητήρες. Διαφέ-
ρουν μόνο στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης. Οι κύλινδροι χρησιμοποιή-
θηκαν αρχικά περί το 1830 στην Ελβετία. Υπάρχουν κύλινδροι από πέτρα,
χυτοχάλυβα, περσελάνη. Οι αλευρόμυλοι χρησιμοποιούν κυλίνδρους από
χυτοχάλυβα. Δεν θερμαίνονται και χαράσσονται με σπειροειδείς χαραγές.
Στην περιοχή του Ασπροπύργου είναι γνωστή η ύπαρξη μύλου κατά την πε-
ρίοδο της Επανάστασης του 1821118. Στους χάρτες του Κάουπερτ σημειώνο-
νται δύο μύλοι στην εκροή των υδάτων των Ρειτών ―της Λίμνης Κουμου-
ντούρου και του Κεφαλαριού― προς τη θάλασσα119. Από τις αρχές του 20ου αι-
ώνα ιδρύθηκε ατμοκίνητος μύλος στον Ασπρόπυργο120. Το 1924-25 λειτουργεί
ατμοκίνητος με άλλο ιδιοκτήτη121. Πριν το σαράντα οι μύλοι είχαν γίνει δύο
και στον καθένα υπήρχε ένας κύλινδρος μαζί και ο πετρόμυλος. Ακολούθησε
ένας πετρόμυλος στην κατοχή που σύντομα συμπληρώθηκε και με κύλινδρο.
Λίγο αργότερα οι μύλοι έγιναν τέσσερεις, οι οποίοι σταμάτησαν την ανεξάρ-
τητη λειτουργία τους και δημιούργησαν κοινοπραξία με ένα μύλο. Λειτούρ-
γησε λίγα χρόνια και διαλύθηκε. Ιδρύθηκε τη δεκαετία του εβδομήντα κυλιν-
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118) Κωνσταντίνου Αθαν. Διαμάντη: Αθηναϊκόν Αρχείον, σελ.234, τον Οκτώβριον 1824. Στα έξοδα

για τους μύλους. «Εἰς τόν κ. Μελέτη διά τοῦ Στεφάνου τόν μύλον_ γρ: ...Λογαριασμός Γενικός

των Προσόδων και Εξόδων της Επαρχίας των Αθηνών από την α’ Μαρτίου των 1824 μέχρι την α’

Μαρτίου των 1825».

119) Karten von Attika BL.VI Pyrgos, 1878/79, όπου σημειώνονται οι θέσεις των δύο υδρομύλων στη

λίμνη Κουμουνδούρου και στο Κεφαλάρι.

120) Ν. Ιγγλέση: Οδηγός της Στερεάς Ελλάδος 1915.

121) Ν. Ιγγλέση: Οδηγός της Στερεάς Ελλάδος 1924-1925.



δρόμυλος με πέντε κυλίνδρους και δυνατότητες παραγωγής αλεύρων όλων
των ειδών. Με πλυντήρια, καθαριστήρια σίτου (Εύρηκα), πλήθος αναβατο-
ρίων, αντικατάσταση των κυλινδρικών κόσκινων (μπουράτων) με επίπεδα
κόσκινα (πλανσίστερ). Λειτούργησε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ογδό-
ντα. Από τότε δεν λειτουργεί πλέον αλευρόμυλος στον Ασπρόπυργο.
Η λειτουργία των μύλων στον Ασπρόπυργο χωρίζεται σε τρεις περιόδους.
Στη μακρά περίοδο μέχρι το τέλος της δεκαε-
τίας του πενήντα. Οι μύλοι λειτουργούν αλέθο-
ντας το προσκομιζόμενο από τους κατοίκους
στάρι. Ακολουθούν δύο δεκαετίες κατά τις
οποίες αλέθουν το στάρι που έχουν οι κάτοικοι
από τη δική τους παραγωγή, όπως και την πρώ-
τη περίοδο, αλέθουν όμως και σημαντικές πο-
σότητες έμποροι αλεύρων που τις πουλούν σε
φούρνους ιδίως της Αθήνας και του Πειραιά.
Υπάρχει και η τρίτη περίοδος κατά την οποία
λειτουργεί ο τελευταίος κυλινδρόμυλος. Δεν
καλλιεργείται στάρι πλέον στον Ασπρόπυργο.
Ο μύλος αλέθει στάρι και το πουλάει σε φούρ-
νους χωρίς τη μεσολάβηση εμπόρων.
Η επικοινωνία γεωργού και μυλωνά υπήρχε
μόνο κατά την πρώτη περίοδο. Ο γεωργός σε
τακτές περιόδους έπαιρνε στάρι από το αμπά-
ρι, γέμιζε τις σακολέβες και πήγαινε στον μύ-
λο, φορτώνοντάς τες στο γάϊδαρο ή στη σούστα. Έξω από το μύλο ζώα, άλλα
να τα φορτώνουν παραλαμβάνοντας το αλεύρι κι άλλα δεμένα στην αυλή να
περιμένουν να τελειώσει το άλεσμα. Το αλεύρι ζυμωνόταν, γινόταν ψωμί. Επι-
κοινωνία της νοικοκυράς με το φούρνο. Τώρα όλη η διαδικασία από την πα-
ραγωγή του σταριού μέχρι και την παραγωγή του ψωμιού είναι υπόθεση των
εμπόρων των μύλων και των αρτοποιείων χωρίς τη μεσολάβηση του γεωργού
παραγωγού και της νοικοκυράς για να το ζυμώσει.

β) Φούρνοι
Περιγράφοντας σε προηγούμενο κεφάλαιο την οικοσκευή και την παραδο-
σιακή διατροφή γνωρίσαμε την αρτοποίηση. Την παρασκευή του ψωμιού και
άλλων παρασκευασμάτων από αλεύρι, αλάτι και νερό και μερικών εμπλου-
τισμένων με πρόσθετα υλικά: ζάχαρη, γάλα, βούτυρο, αβγά καθώς και το
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Ο τελευταίος κυλινδρόμυλος στον
Ασπρόπυργο (οδός Υψηλάντου).
Λειτούργησε μέχρι τη δεκαετία

του ογδόντα.



ψήσιμο στους σπιτικούς φούρνους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε διά-
φορα σκεύη. Φούρνοι, καταστήματα με ειδική εγκατάσταση για το ψήσιμο
ψωμιού και φαγητών των κατοίκων, υπάρχουν στις αρχές του 20ου αιώνα.
Το 1905-6 αναφέρονται δύο αρτοποιοί ο Π. Ζαμάνος και Α. Χατζής. Δεν
έχουμε άλλα στοιχεία για να προσδιορίσουμε τον χρόνο κατασκευής των
φούρνων. Δέκα χρόνια μετά, το 1915, υπάρχουν πάλι δύο φούρνοι με αρτο-
ποιούς τον Δ. Κουράση και τον Δ. Τσακίρη και στο τέλος της επόμενης δε-
καετίας 1924, οι φούρνοι είναι πέντε: των Ε. Αναστασίου, Φ. Γκιόκα, Ι. Θε-
ολογίτη, Κ. Καβριτσή και Αχ. Τσάκαλη122.
Διαπιστώνουμε από τα επώνυμα των αρτοποιών ότι οι περισσότεροι δεν εί-
ναι ντόπιοι. Τα επώνυμα Χατζής, Κουράσης, Γκιόκας είναι γνωστών ντόπιων
οικογενειών ο δε Τσάκαλης δημιούργησε οικογένεια στον Ασπρόπυργο και
υπάρχουν δισέγγονα. Ο φούρνος που ανήκε το 1905 στον Χατζή είναι ο ίδιος
φούρνος που το 1915 ανήκε στον Κουράση και το 1924 στον Γκιόκα στην οδό
Αθ. Τσίγκου. Τα επώνυμα Ζαμάνος, Τσακίρης, Αναστασίου, Θεολογίτης,
Καβριτζής παρέμειναν άγνωστα χωρίς καμία συνέχεια. Περαστικοί που ση-
μειώνουμε την παρουσία τους χάρη στους «Οδηγούς» του Ν. Ιγγλέση. Μα-
στόροι, ενοικιαστές ή συνεταίροι που πέρασαν και έφυγαν. Ούτε μπορούμε
να πούμε σε ποιούς φούρνους εργάστηκαν. Μπορούμε όμως να προσδιορί-
σουμε τις θέσεις των φούρνων που κτίστηκαν στο εγκεκριμένο σχέδιο της πό-
λης: Απ’ αυτούς ορισμένοι λειτουργούν, άλλοι υπάρχουν και δεν λειτουργούν
κι άλλοι γκρεμίστηκαν και κτίστηκε κάποια νέα οικοδομή στη θέση τους.
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122) Ν. Ιγγλεση: Οδηγοί της Ελλάδος 1) 1905, 2) 1915, 3) 1924-5.

Φούρνος σε υπαίθριο χώρο. Φούρνος στην αυλή σπιτιού.



Η απαρίθμηση γίνεται από δύση προς ανατολή ανεξάρτητα από τη σειρά αρ-
χαιότητας.
1) Παπαδά (Καποδιστρίου), 2) Ηλία (Καραϊσκάκη), 3) Καμπόλη-Καλή (Κα-
ραϊσκάκη), 4) Καμπόλη-Γαλάντρα (Ισ. Τριβέλα), 5) Σωτ. Πέππα (Υψηλάντου
και Χίου), 6) Ι. Τσίγκου (Υψηλάντου), 7) Πετρόγιαννου (Θερμοπυλών), 8)
Πηλιχού-Πέππα (Περικλέους), 9) Πάντου (Συγγρού), 10) Φυλακτού (Δημο-
κρατίας), 11) Πέππα (Δημοκρατίας), 12) Καμπόλη-Τσίγκου (Δημοκρατίας),
13) Πανάκη Τσίγκου-Πίνη (Δημοκρατίας), 14) Τσάκαλη (Ισ. Τσίγκου), 15)
Γκιόκα (Αθ. Τσίγκου), 16) Παπαδιά (Παπαφλέσα), 17) Μαρνίκα (Φυλής),
18) Αβραάμ (Θεμιστοκλέους), 19) Πάντου (Αγ. Ιωάννου), 20) Ντάρα (Θρα-
συβούλου), 21) Μικέλη Τσίγκου (Αθ. Τσίγκου & Θρασυβούλου), 22) Καμπό-
λη-Μυλωνά (Μπουμπουλίνας), 23) Ζαχ. Τσίγκου-Ρ. Φίλη (Μεγαρίδος).
Λειτουργούν τα αρτοποιεία: Ηλία (2), Σωτ. Πέππα (5), Ι. Τσίγκου (6), Πη-
λιχού-Πέππα (8), Πάντου (9), Πέππα (11), Καμπόλη-Τσίγκου (12), Παπαδιά
(16), Πάντου (19), Ντάρα (20), Καμπόλη-Μυλωνά (22), Ζ. Τσίγκου (23), σύ-
νολο δώδεκα.
Δεν υπάρχουν και στη θέση τους κτίστηκαν καινούριες οικοδομές τα υπ’
αριθμόν: Παπαδά (1), Καμπόλη-Καλή (3), Καμπόλη-Γαλάντρα (4), Φυλα-
κτού (10), Πανάκη Τσίγκου-Πίνη (13), Μικέλη Τσίγκου (21), σύνολο έξι.
Υπάρχουν αλλά δεν λειτουργούν τα υπ’ αριθμόν: Πετρόγιαννου (7), Τσάκα-
λη (14), Γκιόκα (15), Μαρνίκα (17), Αβραάμ (18), σύνολο πέντε.
Ωστόσο φούρνοι στον Ασπρόπυργο δεν είναι μόνο εκείνοι που αναφέρθη-
καν. Φούρνος υπάρχει στον οικισμό «Γερμανικά» στην ανατολική επέκταση
του πολεοδομικού σχεδίου, που αναπτύχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες.
Φούρνοι στην Παραλία Ασπροπύργου, στην Ιερά Οδό και μέσα στον οικι-
σμό. Είναι γνωστό πώς αναπτύχθηκαν και με ποια ταχύτητα σχεδόν σε όλη
την πεδινή περιφέρεια του Δήμου Ασπροπύργου πολυπληθείς οικισμοί.
Ήταν φυσικό επακόλουθο η κατασκευή και λειτουργία αρτοποιείων για να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες των κατοίκων.
Μέσα σε δύο αιώνες, και όχι ολόκληρους, ποια ήταν η εξέλιξη; Από τις πι-
ταστές, την κουκούλα, το πλατέτσι, τους φούρνους στα σπίτια πέρασαν στους
φούρνους τους παραδοσιακούς με τα καρβέλια, το ζύμωμα και τα ψηστικά.
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123) Οι Αιγύπτιοι έχτισαν τους πρώτους φούρνους από ψημένο πηλό του Νείλου. Είχαν δύο διαμερί-

σματα. Στο κάτω διαμέρισμα έκαιγαν ξύλα για να θερμάνουν τον φούρνο. Στο πάνω διαμέρισμα που

κατέληγε σε κώνο έψηναν το ψωμί.



Με τον καιρό οι κάτοικοι έγι-
να πελάτες στα αρτοποιεία.
Παραμερίστηκαν οι φούρνοι
με τη θολωτή κατασκευή123 και
πήραν τη θέση τους οι μεταλ-
λικοί. Δεν είναι οι γνωστοί
φούρνοι για το ψήσιμο του
ψωμιού και των φαγητών. Τώ-
ρα παρασκευάζουν ψωμί και
αρτοσκευάσματα για να τα
πουλήσουν. Παρασκευή άρ-
του προς εμπορία.
Οι παραδοσιακοί φούρνοι με

τη θολωτή κατασκευή, το ημισφαιρικό σχήμα στο εσωτερικό τους, που θερ-
μαίνονταν με ξύλα και κάρβουνα (κωκ), επικράτησαν μέχρι πρόσφατα. Κάτω
από τη θολωτή κατασκευή ήταν διαμορφωμένος ο χώρος όπου καίονταν τα
υλικά για τη θέρμανση. Μία τρύπα στο κέντρο της επίπεδης κυκλικής επιφά-
νειας του φούρνου, της επιφάνειας όπου εναπόθεταν τα ψωμιά και τα φαγη-
τά για ψήσιμο, επέτρεπε να περνάει μέσα η θέρμανση. Φάτσα στην πρόσοψη
του φούρνου υπήρχε πάντα μια ανεξάρτητη ξύλινη κατασκευή. Είχε ύψος ίσο
με τη βάση του ημικυκλικού στομίου του φούρνου και επιφάνεια 5-6m2.
Ήταν τοποθετημένη σε απόσταση από την πρόσοψη του φούρνου μέχρι ενά-
μισο μέτρο για να αφήνει ελεύθερο χώρο να μπορεί να εργάζεται ο φούρ-
ναρης.
Με το φουρνόξυλο, έχοντας το μάκτρο (φουρνόπανο) δεμένο στη μία του
άκρη, καθάριζε την επιφάνεια του φούρνου από την καπνιά και τα μικρά κα-
μένα κομμάτια ξύλου ή κάρβουνου που είχαν εκσφενδονιστεί μέσα περνώ-
ντας από την τρύπα μαζί με τη φλόγα που διοχέτευε τη θέρμανση στο φούρ-
νο, όταν ήταν αναμμένος. Όταν ήταν η στιγμή κατάλληλη να φουρνίσει πα-
ραμέριζε το σιδερένιο κάλυμμα ελευθερώνοντας το στόμιο του φούρνου στε-
ρέωνε το φουρναρόφτυαρο στην ποδιά μπροστά στο στόμιο και πίσω στην
ξύλινη κατασκευή, πλησίαζε την πινακωτή, γύριζε κάθε ζυμάρι στο φτυάρι
και το τοποθετούσε σε θέση που συγκρατούσε στη μνήμη του. Κατά διαστή-
ματα τραβούσε έξω από το στόμιο τα μισοψημένα καρβέλια, τα έλεγχε και
τους άλλαζε θέση, ξέροντας σε ποια απόσταση από το κέντρο (την τρύπα)
έπρεπε να τα ξαναβλέπει μέχρι να ολοκληρωθεί το ψήσιμο.
Οι φούρνοι που ήσαν κοντά στο κέντρο, την αγορά του χωριού, μόλις δημι-
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Φούρνος Τσάκαλη με ξύλα.
Στο πάνω μέρος μετασκευή.



ουργήθηκε ζήτηση ψωμιού
από τα μαγειρεία, τις ταβέρνες
αλλά και από οικογένειες που
παρεπιδημούσαν ή που δεν
ενασχολούντο με τη γεωργία,
παράλληλα με τα ψηστικά, ζύ-
μωναν χρησιμοποιώντας υπο-
τυπώδη ζυμωτήρια ψωμιά
προς πώληση. Διέφεραν οι δι-
κές τους πινακωτές από τις
σπιτικές ως προς το μήκος που
ήταν μεγαλύτερο. Όταν έβγα-
ζαν ψημένα πλέον τα δικά τους ψωμιά, άλειφαν
την επιφάνειά τους με μια βούρτσα που τη βου-
τούσαν στο νερό.
Όσοι φούρνοι λειτουργούν τώρα στον Ασπρό-
πυργο, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων είναι με-
ταλλικοί. Όταν κάποιος επισκεφτεί φούρνο με
μηχανολογικό εξοπλισμό δεν θα αντικρύσει τη
γνωστή πρόσοψη του παραδοσιακού φούρνου,
την ξύλινη κατασκευή (πάγκο), πινακωτές,
φουρναρόφτυαρα, και φουρναρόξυλα. Αν δεν
αντιληφθεί ποιος είναι ο φούρνος θα του δεί-
ξουν μια τρισδιάστατη ογκώδη μεταλλική κα-
τασκευή. Στην πρόσοψή της
διακρίνονται οριζόντια χωρί-
σματα ανάλογα με τη δυναμι-
κότητα του φούρνου. Όλη η
διαδικασία από το ζύμωμα μέ-
χρι το ψήσιμο διαφέρει ριζι-
κά. Η μηχανή έχει υποκατα-
στήσει τον άνθρωπο. Η διοχέ-
τευση των υλικών στον ζυμω-
τήρα, η μάλαξη αυτών για να
παραχθεί το ζυμάρι, η ωρί-
μανση, το πέρασμα του ζυμα-
ριού από κόφτη, στρογγυλευ-
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Μεταλλικός φούρνος.

Βιοτεχνία αρτοποιείας οικογένειας Δ. Πέππα.

Ζυμωτήριο.



τήρα, πλάστη, στις φόρμες και στην ταινία μεταφοράς για ψήσιμο, όλα είναι
αυτοματοποιημένα.
Στον Ασπρόπυργο οι φούρνοι αποτελούν κατά κανόνα οικογενειακές επι-
χειρήσεις. Όταν δεν επαρκούν τα μέλη της οικογένειας προσλαμβάνουν κά-
ποιον υπάλληλο ή τεχνίτη. Πολλοί φούρνοι επεκτείνονται και στη διανομή
των προϊόντων. Πέραν από τους φούρνους που προαναφέρθηκαν λειτουργεί
και μεγάλη βιοτεχνία αρτοποιείας. Η διοίκηση, επίβλεψη, συναλλαγή, επι-
κοινωνία με την πελατεία είναι οικογενειακή υπόθεση. Το προσωπικό ερ-
γάζεται στην παραγωγή και τη διανομή των προϊόντων στα καταστήματα
υπεραγορών (σούπερ-μάρκετ), σε εργοστάσια, στρατώνες και λοιπά κέντρα
κατανάλωσης αρτοσκευασμάτων.

γ) Λιοτρίβια
Στη διασταύρωση των οδών Περικλέους και Ευαγγελίστριας έχει διαμορ-
φωθεί μία μικρή πλατεία. Εκεί ήταν ένα δημοτικό πηγάδι που σκεπάστηκε
στις αρχές της δεκαετίας του εξήντα όπως και τα άλλα που υπήρχαν και ικα-
νοποιούσαν τις ανάγκες σε νερό των κατοίκων μέχρι την εγκατάσταση στις
αρχές του τριάντα του δικτύου ύδρευσης. Ήταν γνωστό ως «πηγάδι του λιο-
τριβιού». Παλιά, υπήρχε βόρεια από το πηγάδι λιοτρίβι και ονόμαζαν έτσι
το πηγάδι για να προσδιορίσουν ευχερέστερα τη θέση. Όσοι θυμούνται την
περιοχή πριν τη διαμόρφωσή της από τον δήμο, βόρεια του πηγαδιού, στη
θέση της οικοδομής που κτίστηκε, υπήρχαν τα υπολείμματα παλαιού κτί-
σματος και ογκώδεις πέτρες. Εκεί, κι ίσως να επεκτεινόταν περισσότερο βό-
ρεια, ήταν το λιοτρίβι του Ντέντε (Δέδε).
Το 1905 δεν συμπεριλαμβάνεται στον «Οδηγό» του Ιγγλέση. Αναφέρονται
τα λιοτρίβια των Ε. Κουράση, Α. Ευθυμίου, Ν. Ευθυμίου. Το 1915 από τα
ονόματα του 1905 υπάρχει εκείνο του Α. Ευθυμίου και δύο άλλα νέα των
Τσίγκου Δ. και Τσίγκου Α.Δ.
Το 1924 παραμένει το όνομα του Δημ. Τσίγκου και προστίθενται των Αντ.
Αντωνίου, Α. Καλλιέρη, Π. Λιόση, Νικ. Τσεβά. Απ’ αυτά το λιοτρίβι του Νικ.
Τσεβά συνέχισε στο όνομα του Φ. Λιόση. Του Αντ. Αντωνίου το λειτούργησαν
οι κληρονόμοι. Ήταν το μόνο που εκσυγχρονίστηκε από τους Α. Αντωνίου-Τέ-
λη Μιχαήλ, λειτούργησε μέχρι πρόσφατα, ήταν και το τελευταίο γιατί δεν
υπάρχει πλέον λιοτρίβι στον Ασπρόπυργο. Τα άλλα είχαν σταματίσει τη λει-
τουργία τους σταδιακά. Είχε εν τω μεταξύ ιδρυθεί και το λιοτρίβι των Πηλιχών.
Η λειτουργία των λιοτριβιών συνδυαζόταν με το μάζεμα της ελιάς. Στα μισά
του Νοέμβρη άνοιγαν τα λιοτρίβια και λειτουργούσαν όσο διαρκούσε το μά-
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ζεμα. Εργάζονταν μέρα και νύχτα με βάρδιες χωρίς διακοπή. Σε χρόνο προ-
καθορισμένο μεταφέρονταν οι ελιές στο λιοτρίβι. Η δουλειά ακολουθούσε
δύο φάσεις. 1) το άλεσμα μέχρι να πολτοποιηθούν οι ελιές. 2) Η πίεση του
πολτού για να δώσει το λάδι.
Από τις γούβες ή όποιο άλλο
μέρος εκφορτώνονταν οι ελιές
ο «μυλωνάς» τις μετέφερε τρο-
φοδοτώντας τους μύλους. Απο-
τελούντο από μια οριζόντια
χτιστή, σταθερή πέτρα και δύο,
συνήθως, κάθετες που τις κι-
νούσαν δύο άξονες, έτσι που
να περιστρέφονται οι ίδιες και
να κάνουν κύκλους πάνω στη
σταθερή πέτρα και να πολτο-
ποιούν τις ελιές.
Παλαιότερα η κίνηση ενεργείτο με τη βοήθεια αλόγων. Κατά διαστήματα
σταματούσαν για να ξεκουράσουν τ’ άλογα. Αργότερα χρησιμοποιήθηκαν
μηχανές.
Τον πολτό της ελιάς, το χαμούρι124, το μετέφεραν στη γούρνα και από εκεί σε
ξύλινο πάγκο125 και γέμιζαν τα μουτάφια126. Τα τοποθετούσαν το ένα πάνω
στο άλλο και τα φόρτωναν στο πιεστήριο και τα πίεζαν. Έβαζαν το πρώτο
λάδι κι ύστερα έβρεχαν με καυτό νερό τα μουτάφια και τα πίεζαν δεύτερη
και τρίτη φορά για να βγάλουν και το τελευταίο λάδι που είχε η ζύμη (το χα-
μούρι). Τα παλιά πιεστήρια ήταν χειροκίνητα127. Ήταν η βαριά δουλειά για
τους εργαζόμενους σε λιοτρίβι.
Με τον Αριστοτέλη Μιχαήλ, τελευταίο ιδιοκτήτη λιοτριβιού πήγαμε στην
Ελευσίνα στον Μήτσο Δήμα, συμμαθητή μου στο Γυμνάσιο. Στον Ασπρό-
πυργο δεν υπάρχουν ούτε ίχνη λιοτριβιού ενώ ο Δήμας δεν το λειτουργεί μεν
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124) χαμούρι=ζυμάρι (τουρκ. hamur, Ανδριώτης). Hamur=ζύμη, άψητος (Σπ. Αθανασιάδης, Τουρ-

κοελληνικό λεξικό).

125) Δημ. Β. Βασιλειάδη. Η λαϊκή αρχιτεκτονική της Αιγίνης. Λαογραφία τόμος ΙΣΤ’ σελ.491-495 τα

λιοτρίβια. «από τις γούρνες παίρνουν τη ζύμη και τη βάζουν απάνω σε ένα ξύλινο πάγκο σε ρηχό κα-

σόνι ντυμένο με λαμαρίνα, και γεμίζουν... τα μουτάφια».

126) μουτάφια=χοντρά μάλλινα (τρίχινα) σακιά.

Οι μύλοι με τη σταθερή και τις δύο κάθετες πέτρες.



από χρόνια, το έχει όμως διατηρήσει. Γνώρι-
σα μύλο μηχανοκίνητο, πιεστήριο εντυπωσια-
κό επίσης μηχανοκίνητο και πολλά άλλα συ-
μπληρωματικά εξαρτήματα.
Συζητώντας μού επανάλαβαν και επαλήθευ-
σαν τις διάφορες φάσεις λειτουργίας του λιο-
τριβιού. Μου εξηγούσαν ότι έπρεπε να ζεστα-
θεί ο πολτός για να διασπαστεί και μου διη-
γήθηκαν τη σειρά των εργασιών στα σύγχρο-
να, τα μοντέρνα λιοτρίβια. Οι ελιές περνούν
στο πλυντήριο και αποφλοιωτήριο και μετά
στο ζυγιστήριο όπου ζυγίζονται αυτόματα.
Μετά προωθούνται στον σπαστήρα. Είναι το
μηχάνημα που υποκατέστησε τον μύλο με τις
πέτρες. Στον προμαλακτήρα, ζεσταίνεται ο

πολτός με νερό, στους μαλακτήρες αναδύεται και αρχίζει να σπάει. Κάποι-
ος διαχωρισμός γίνεται με το ζέσταμα. Προχωράει ο πολτός στους διαχωρι-
στήρες και ακολουθεί η διαδικασία της εξαγωγής.
Και η μούργα; ρωτάω, η μούργα που τη δίναμε στον σαπουνά τον γυρολό-
γο και μας έφερνε σαπούνι; ―Δεν υπάρχει μούργα. Με τα μηχανήματα τώ-
ρα γίνεται πλήρης ο διαχωρισμός. Και επανήλθαν στη διήγηση με τα πιε-
στήρια, το πρώτο λάδι το «αθέρμιαστο» όπως το γράφει ο Βασιλειάδης128,
και μετά με το καυτό νερό που έβρεχαν τα μουτάφια και έτρεχε λάδι και νε-
ρό μαζί στην κάσα. Το νερό κάτω, το λάδι πάνω κι άρχιζε το μάζεμα με το
σαλιγκάρι.
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127) Ο Δ. Β. Βασιλειάδης (οπ.π. σελ.494), περιγράφει χειροκίνητο πιεστήριο καθώς και τα τμήματα

από τα οποία αποτελείτο. Μανέλα, εργάτης, συρματόσκοινο, κοπάνα, αδράχτι, κοχλίας. Η μανέλα

ήταν μεγάλο ξύλινο δοκάρι. Γύριζε με τη βοήθεια του εργάτη, κατακόρυφου ξύλινου άξονα που περι-

στρεφόταν από δύο ανθρώπους. Συρματόσκοινο δεμένο στην άκρη της μανέλας περιτυλίγετο στον

άξονα και κατέβαζε την κοπάνα που πίεζε τα μουτάφια. Μανέλα=μοχλός, στρόφαλος (Δημητράκος).

Μανέλα=μοχλός, στρόφαλος, ιταλ. maniglia (Aνδριώτης).

Πριν κάποιες δεκάδες χρόνια, όταν ήμουνα παιδί συνηθιζόταν η φράση: θα φας μανέλα ελληνικά και

στα αρβανίτικα: ντο χας μανέ-λ, και εννοούσαν άγριο ξυλοδαρμό. Η φράση αυτή έπαψε από χρόνια

να χρησιμοποιείται. Οι νεότεροι δεν την άκουσαν ποτέ. Ωστόσο δεν γνωρίζουμε πώς η μανέλα εξέ-

φρασε τον ξυλοδαρμό αφού η σημασία της είναι στρόφαλος.

128) Οπ.π. σελ.494 δηλαδή που δεν έχουν θερμανθεί ακόμα με καυτό νερό τα μουτάφια.

Πιεστήριο.



Έφυγε για λίγο από κοντά μας
ο Μήτσο-Δήμας και γύρισε
κρατώντας το σαμάρι ενός τε-
ράστιου σαλιγκαριού. Τα ‘χα-
σα και δεν το ρώτησα τί είδους
σαλιγκάρι ήταν αυτό. Πάντως
μ’ αυτό μαζεύανε το λάδι. Κι
άρχιζε όσο λιγόστευε το λάδι
να γίνεται πιο δύσκολο το μά-
ζεμα αφού το λάδι που επέ-
πλεε έφτανε να έχει βάθος
ελάχιστα χιλιοστά.
Τώρα στα λιοτρίβια δεν θα συναντήσεις εργάτες με λαδωμένα ρούχα. Θα
δεις να αδειάζουν τις ελιές σε μια χοάνη κι ύστερα από λίγη ώρα στην άλλη
άκρη του μηχανολογικού εξοπλισμού του λιοτριβιού να σε καλούν να παρα-
λάβεις το λάδι.
Άλλη μια διαδρομή στην ιστορία του ανθρώπου από γενιά σε γενιά και από
εποχή σε εποχή. Από την εποχή που έλειωναν τις ελιές σε γουβωτές πέτρες
και μετά έβαζαν σε σακούλια τον πολτό και τον πατούσαν, στους χειροκίνη-
τους μύλους και τα χειροκίνητα πιεστήρια της αρχαίας ελληνικής και ρω-
μαϊκής εποχής, στους μετέπειτα αιώνες μέχρι το σήμερα και την κάθετη πρό-
οδο της τεχνολογίας.

Θ. ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΕΤΑΛΩΤΗΡΙΑ - ΚΑΡΡΟΠΟΙΕΙΑ

α) Σαγματοποιεία
Στον Ασπρόπυργο άλογα και
γαϊδούρια υπήρξαν πολλά για-
τί ήσαν αναγκαία όχι μόνο για
τις μεταφορές αλλά και για τις
λοιπές γεωργικές εργασίες.
Ειδικά κατά την περίοδο του
μεσοπολέμου αγόρασαν πολ-
λά άλογα ράτσας και επαυξή-
θηκε η ανάγκη να αγοράζουν
χάμουρα. Τα κατασκεύαζαν οι
σαράτσηδες και δεν πρέπει να
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Το σαλιγκάρι.

Ξύλινος σκελετός σαμαριού.



τους συγχέουμε με τους σαμαρτζήδες, τους σαμαράδες που κατασκεύαζαν
σαμάρια129.
Καθώς μου διηγήθηκε ο μπάρμπα-Μήτσος Πέτσης130, τα χρόνια λίγο πριν την
Παλιγγενεσία ήρθε ο Καραμπούλας από το Λαμπίρι και κατοίκησε στο
Μπόρσι της Πάρνηθας. Αυτός κατασκεύαζε σαμάρια. Ένα σχεδόν αιώνα
μετά, στην απογραφή του 1900 αναφέρεται ένας με το επάγγελμα σαμαρ-
τζής. Πρόκειται για τον Παναγή Τσοκάνη που είχε μετοικήσει στον Ασπρό-
πυργο από τα Βίλλια. Ήταν τότε 55 ετών, είχε πολυμελή οικογένεια και
έπρεπε να ασκούσε το επάγγελμα από το 1875 περίπου. Ο γιός του Παναγή
το 1900 ήταν 18 χρονών. Διαδέχτηκε τον πατέρα του και εργάστηκε μέχρι τα
μέσα του 20ου αιώνα. Για μια εικοσαετία (1955-1975 περίπου) έφτιαχνε σα-
μάρια ο Φίλης από τη Μάντρα που είχε εγκατασταθεί στον Ασπρόπυργο και
ήταν πολύ καλός στη δουλειά του. Αυτή την εποχή ερχόταν και έπαιρνε πα-
ραγγελίες κάποιος δερβενοχωρίτης. Αλλά η ζήτηση υποχώρησε γιατί έφτια-
χναν και για γαϊδούρια χάμουρα και τα έζευαν σε μικρές σούστες.
Σαράτσικο άνοιξε το 1929-30 ο Γεώργιος Πηλιχός και τον ακολούθησε και
ο αδελφός του Μήτσος. Όπως μου διηγήθηκε ο τελευταίος σαράτσης στον
Ασπρόπυργο ο Κώστας Σαμπάνης αναφερόμενος στον Γεώργιο: ήταν κορυ-
φή στη δουλειά του, είχε μεγάλη φήμη στα δερματοπωλεία της Αθήνας. Στα
χρόνια της κατοχής σαράτσικο άνοιξε και ο μαστρο-Ανδρέας από την Ελευ-
σίνα. Εκεί άρχισε να μαθαίνει τη δουλειά ο Κ. Σαμπάνης. Αργότερα τον ζή-
τησε ο Μήτσο-Πηλιχός ―ο Γεώργιος είχε πεθάνει το 1948― και όταν γύρι-
σε τελειώνοντας με τη στρατιωτική θητεία άνοιξε το δικό του και τελευταίο,
αφού είχαν απομείνει ελάχιστα άλογα, σαγματοποιείο.
Τα χάμουρα: Κεφαλαριά, χαλινό, γκέμια είναι το σύνολο της σκευής που
προσαρμόζεται στο κεφάλι του αλόγου. Ειδικότερα η κεφαλαριά είναι η κο-
ρυφαία του χαλιναριού. Κυρίως χαλινάρι λέγεται το μεταλλικό εξάρτημα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ

172

129) Σάττω (αρχ.), σαμαρώνω και φορτώνω φορτηγά ζώα. Σάγμα, το σαμάρι η σέλλα, σαγή (Σταμα-

τάκος):Σαγή=χάμουρα: τα εξαρτήματα που τοποθετούνται πάνω στα υποζύγια για την ίππευση, τη

φόρτωση ή το ζέψιμό τους. Ηamuri (ρουμ.) πληθυντικός του hum=σαγή ίππου (Μπαμπινιώτης). Σα-

ράτσης<τουρκ. saraç σελοποιός (Ανδριώτης).

130) Ο μπάρμπα Μήτσος Πέτσης υπήρξε αιωνόβιος. Κατά διαστήματα είχα συζητήσει μαζί του και εί-

χα διαπιστώσει, τη μνήμη, τη σταθερότητα και την ακρίβεια με την οποία εξιστορούσε τα γεγονότα.

Όποτε μπορούσα να διασταυρώσω με άλλες πηγές τα λεγόμενά του έμενα έκπληκτος διαπιστώνοντας

το αλάθητό του. Χωρίς τη δική του συμβολή αρκετά γεγονότα θα μου ήταν άγνωστα.



που τοποθετείται στο στόμα του αλόγου. Γκέμια (τουρκ. gem) λέγονται επί-
σης τα ηνία του αλόγου αλλά περισσότερο αντιλαμβάνεται κανείς τις δερ-
μάτινες λωρίδες που έχουν προσδεθεί στην κεφαλαριά και φθάνουν στον
αμαξά, τον οδηγό, που τις κρατεί και κατευθύνει το άλογο.
Λιμαριά, το σωστότερο λαιμαριά. Από τη λιμαριά και το αρβανίτικο λιμαρέ.
Προσδένεται στο σημείο που ο λαιμός του ζώου ενώνεται με το υπόλοιπο
σώμα. Είναι η σκευή για την έλξη.
Το σαμαράκι. Τοποθετείται στην πλάτη του αλόγου και διατηρεί την ισορ-
ροπία στο όχημα (κάρρο-σούστα).
Πισινέλα: δεν βρίσκω τη λέξη στα λεξικά. Τοποθετείται στα καπούλια του
ζώου και χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση του οχήματος στην κατηφόρα
καθώς και σε κάποια περίπτωση που χρειάζεται να οπισθοχωρήσει.
Η λιμαριά και η πισινέλα δένονται με τα τιμόνια της σούστας με μπράτσα
ενώ με του κάρρου και της άμαξας με αλυσίδες. Τα χάμουρα τα εμπλουτί-
ζουν με τον λαιμοδέτη, το χαϊμαλί131, το μπιλιάνι και τα κουδούνια.
Για να εξασφαλίζεται η σταθερή πορεία και η ισορροπία της σούστας και
του κάρρου στα τιμόνια δένουν ένα κολάνι132. Στο ζέψιμο αν η σούστα εί-
ναι πισώβαρη το κολάνι πιέζει την κοιλιά του αλόγου και δεν αφήνει τα τι-
μόνια να ανυψωθούν και φυσικά μετατοπίζουν το φορτίο για να υπάρξει
ισορροπία. Όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Κολάνι έχει και το σαμαράκι για
να εξουδετερώνει το ανέβασμα των τιμονιών ενώ με τα μπράτσα του, πε-
ρασμένα στα τιμόνια, δέχεται την πίεση όταν το φορτίο είναι μπροστόβα-
ρο. Η πέτσινη λωρίδα που καταλήγει στα μπράτσα είναι περασμένη στο
σαμαρόξυλο. Το σαμαρόξυλο το αγόραζαν στο εμπόριο. Οι σαράτζηδες
έφτιαχναν τα μπράτσα και τη στρώση. Το σαμαρόξυλο είχε δυο παγίδες
―έτσι τις έλεγαν― η κάθε μια δύο τρύπες. Περνάγανε δερμάτινα σιρίτια133

και δένανε το σαμαρόξυλο πάνω στη στρώση.
Η πισινέλα ήταν ένα πλέγμα από δερμάτινες λωρίδες που κάλυπταν τα κα-
πούλια. Μια λωρίδα στη ράχη προσδενόταν στο σαμαράκι και δυο λωρίδες
στα πλάγια με μπράτσα για τις σούστες και αλυσίδες για κάρρα και αμάξια
προσδένονταν στους γάντζους των τιμονιών.
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131) χαϊμαλί<χαμαϊλί<τουρκ. hamayli.

132) κολάνι (τουρκ. kolan)=ζώνη (Ανδριώτης).

133) σιρίτι= 1) μεταξωτή ή χρυσοΰφαντη ταινία, διακοσμητική σε ένδυμα, 2) υφασμάτινη ταινία δια-

κριτικό στολής αξιωματικού<τουρκ. şirit<şerit (Μπαμπινιώτης). Συν. κορδόνι, γαϊτάνι.



Για να είναι πιο εντυπωσιακή
η εμφάνιση του αλόγου συ-
μπλήρωναν τα χάμουρα με
λαιμοδέτη, χαϊμαλιά και το
μπιλιάνι. Ο λαιμοδέτης ήταν
από δέρμα, με καρδιές, κρε-
μούσαν και κουδουνάκια.
Δερμάτινα ήσαν και τα χαϊ-
μαλιά. Τρυπούσαν και περ-
νούσαν ρίπια134 (πέτσινα κορ-
δόνια) με τρεις και τέσσερεις
σειρές χάνδρες, με φούντες

και κρόσια. Το μπιλιάνι ήταν λουρί που το έδεναν στη λιμαριά και στο κο-
λάνι του σαμαρακιού αφού πρώτα το περνούσαν ανάμεσα στα μπροστινά
πόδια του αλόγου. Είχε μια άσπρη φούσκα και μια καρδιά.
Εργαλεία: 1) το καλούπι της λιμαριάς. Ήταν ξύλινο, απαραίτητο για να πετύ-
χει ο κατασκευαστής τη σωστή φόρμα. Πάνω του φτιάχνανε τον σκελετό από
βρίζα ή ψάθα. Το χτυπούσανε με το μουστά ―σιδερένιο σκεύος που χτυπούν
το κρέας― έραβαν μία λινάτσα, την έφερναν βόλτα τη μοντάρανε και την καρ-
φώνανε με πεταλόκαρφα. Γύρναγαν τη λινάτσα, έβαζαν το μαλλί, της έρραβαν
το δέρμα και την πήγαιναν στον σιδερά. Έπρεπε να εφαρμόσει πάνω στη λι-
μαριά σιδηροκατασκευή στην πλευρά που δεν ακουμπούσε στο ζώο, παρό-

μοια με πέταλο, σύμφωνα με
το σχήμα της λιμαριάς. Εκεί
και στα τιμόνια προσδένανε
τα μπράτσα ή τις αλυσίδες
ανάλογα με το όχημα. Είχε με-
γάλη σημασία η επιδεξιότητα
που έπρεπε να έχει ο σιδεράς
ώστε να μπορεί να καταφέρει
το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2) το καβαλέτο135. Ήταν ξύλινο
κι έμοιαζε με αλογάκι. Σκάρω-
ναν το δέρμα στον πάγκο και
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Χαϊμαλιά στο τιμόνι της σούστας.

Καβαλέτο μπροστά στις γλάστρες.

134) ρίπι, αρβανίτικη λέξη, που σημαίνει πέτσινο κορδόνι. Όχι λουρί ή ζώνη που σημαίνει η αλβανι-

κή λέξη rrip.



το μάγκωναν στο καβαλέτο. Είχε μία βίδα. Έσφιγγαν το δέρμα, τρύπωναν
με το σουβλί και άρχιζαν να ράβουν.
3) Μηχανή που έσχιζαν τα πετσιά. Το δέρμα που αγόραζαν είχε συνήθως
διαστάσεις δυόμιση επί ενάμισο μέτρα. Το άπλωναν στον πάγκο, του καθά-
ριζαν τις άκρες, ρύθμιζαν τη μηχανή και έκοβαν λωρίδες από το δέρμα για
ηνία, πισινέλες, πράτσα και ό,τι άλλο χρειάζονταν.

β) Πεταλωτήρια
Όπως προκύπτει από τα δηλωθέντα επαγγέλματα κατά την απογραφή του
πληθυσμού, το 1900, υπήρχε στον Ασπρόπυργο ένας πεταλωτής ο Γεώργιος
Ιωάν. Κουράσης 30 ετών, παντρεμένος. Ασφαλώς θα ασκούσε αυτό το επάγ-
γελμα και κάποια χρόνια πριν. Στους «οδηγούς» του Ν. Ιγγλέση 1905-1915-
1924, δεν αναφέρεται αυτό το επάγγελμα. Οπωσδήποτε οφείλεται στην έλ-
λειψη σωστής πληροφόρησης. Δεν ήταν δυνατό να μην υπήρχε πεταλωτής σε
ένα χωριό με πολλά άλογα ή να μη συνέχισε ο Κουράσης το επάγγελμα. Στο
πρώτο μισό του 20ου αιώνα ζούσε στη διασταύρωση Αγίου Δημητρίου και
Αχαρνών Ασπροπυργιώτης με παρωνύμιο αλμπάνης136, όνομα που του είχε
δοθεί λόγω επαγγέλματος. Αγνοώ το επώνυμο.
Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου είχαν πεταλωτήριο τα αδέρφια Σερέπα
και συνέχισαν μετά τον πόλεμο καθώς και ο ανηψιός τους, τρίτο μέλος της
οικογένειας. Ο ένας από τα αδέρφια απόκτησε εμπειρικές γνώσεις στις αγε-
λάδες και εκαλείτο, ιδίως σε δύσκολες γέννες, να δώσει λύσεις. Την ίδια
εποχή δημιούργησε και ο Τσουμπρής πεταλωτήριο και το συνέχισαν τα παι-
διά του.
Γνώριζε από άλογα ο Τσουμπρής και τον συμβουλεύονταν πολλοί, όταν αγό-
ραζαν άλογο. Συνέβη και στο πατρικό μου. Ο πατέρας είχε αδυναμία στ’ άλο-
γα. Τα γνώριζε και τ’ αγαπούσε όπως γενικά και οι Ασπροπυργιώτες. Πάντα
είχε καλό άλογο. Πριν τον πόλεμο του σαράντα χρειάστηκε άλογο γιατί, ο ψα-
ρής του, τα είχε φάει τα ψωμιά του. Πούλησε μια αγελάδα, συγκέντρωσε τα
χρήματα, πήρε μαζί του τα δυο μεγάλα αγόρια, κάλεσε και τον Τσουμπρή, (κα-
λό ήταν να έχει και μια γνώμη πάρα πάνω) και πήγαν στο χάνι που πουλούσαν
τ’ άλογα. Ο Τσουμπρής και τ’ αγόρια κατέληξαν σ’ ένα άλογο. Ήταν πράγμα-
τι εντυπωσιακό. Δεν κάνει, είπε ο πατέρας. Ξαφνιάστηκαν. Έκανε ένα κλικ
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135) καβαλέτο<cabaletto=αλογάκι, υποκοριστικό του caballo (ιταλ.) άλογο.

136) Αλμπάνης, ο πεταλωτής αλόγων<ναλμπάντης<τουρκ. nalbant.



ρουφώντας τη γλώσσα και από την αντίδραση του αλόγου βεβαιώθηκε. Δεν
έβλεπε από το ένα μάτι. Διάλεξε ένα τρίχρονο άλογο: αυτό είπε. Τον βαπτί-
σαμε Τσίλη. Αποδείχτηκε πολύ γρήγορο και δυνατό. Λίγους μήνες μετά στα
αλβανικά βουνά έδωσε κι αυτό τη δική του προσφορά στον αγώνα, όπως και
όλα τ’ άλλα άλογα που συγκέντρωσαν τότε στην πλατεία του Σχολείου.
Όμως η δουλειά του πεταλωτή κατά κύριο λόγο ήταν να πεταλώνει τ’ άλογα.
Στον Ασπρόπυργο άλογα είχαν μόνο. Σπάνια θα συναντούσε κανείς μουλά-
ρια. Τα πέταλα προστάτευαν τις οπλές από τη φθορά και εξασφάλιζαν τη
σταθερότητα στο βάδισμα. Οι οπλές, τα νύχια των αλόγων όπως ήταν φυσι-
κό μεγάλωναν και έπρεπε να κόβονται και να καθαρίζονται αλλά κυρίως και
για να μένουν τα πέταλα σταθερά καρφωμένα. Γιατί καθώς μεγάλωναν τα
νύχια χαλάρωναν τα πεταλόκαρφα και έφευγαν τα πέταλα.
Πρώτη κίνηση του πεταλωτή ήταν να αφαιρέσει τα καρφιά από τα πέταλα
που δεν έλειπαν από τα πόδια του αλόγου και να τα αποσπάσει από τις
οπλές. Είχε ανάψει φωτιά που την αναρρίπιζε με το φυσερό και είχε βάλει
τα πέταλα να πυρακτώνονται. Ένας βοηθός ή ένα από τα παιδιά του κρα-
τούσε γυρισμένο το πόδι του αλόγου και ακουμπισμένο σταθερά στο ένα του
γόνατο. Ο πεταλωτής με κοπίδι και σφυρί καθάριζε τις οπλές. Είχε σφυρη-
λατήσει στο αμόνι τα πυρακτωμένα πέταλα και τα είχε σβήσει κολυμπώντας
τα σε νερό. Σβησμένα πλέον τα πέταλα και πάντα με τη βοήθεια του παιδι-
ού, που κρατούσε στη γνωστή στάση το πόδι του αλόγου γυρισμένο και
ακουμπισμένο στο γόνατό του, τα προσάρμοζε και τα κάρφωνε στις οπλές.
Θυμάμαι, παιδί τότε, στο πεταλωτήριο του Τσουμπρή μια μηχανή για κού-
ρεμα. Ένα τρίποδο λίγο ψηλότερο από ένα μέτρο. Στην κεφαλή του το σύ-
στημα που κινητοποιούσε το σύστημα κοπής. Συνδέονταν μεταξύ τους τα δύο
με ένα εύκαμπτο σωλήνα με διάμετρο μιας ίντσας και μήκος αρκετό για να
φτάνει τα διάφορα σημεία του ζώου. Τέτοιες μηχανές είχαν πάντα όσα πε-
ταλωτήρια λειτούργησαν στον Ασπρόπυργο.

γ) Καρροποιεία
Στην απογραφή του 1900 διαβάζουμε: καρροπώλης 1, καρραγωγείς 6, αμα-
ξάδες 3. Οι καρραγωγείς έκαναν μεταφορές. Γι’ αυτούς το κάρρο ήταν μέσο

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ

176

137) Αυτά τα χρόνια, τέλη 19ου-αρχές 20ου, ακόμα και αγρότες που δεν ασκούσαν το επάγγελμα του

καρραγωγέα πήγαιναν στη Βοιωτία κατά τη διάρκεια του θέρους με τα κάρρα τους για ολιγοήμερη,

εποχιακή απασχόληση. Το θέρος στο Θριάσιο προηγείτο χρονικά εκείνου της Βοιωτίας.



για να ασκήσουν το επάγγελμά τους137. Το ίδιο και οι αμαξάδες. Οι άμαξες
αποτελούσαν τα συγκοινωνιακά μέσα της εποχής, και οι ελάχιστες άμαξες
που υπήρχαν είχαν αγοραστεί στην πηγή τους. Όμως ο καρροπώλης τί ήταν
έμπορος ή κατασκευαστής; Αν ήταν έμπορος, θα αγόραζε κάρρα από τα καρ-
ροπωλεία της Αθήνας και του Πειραιά και θα τα πουλούσε. Η δήλωση του
επαγγέλματος ως καρροπώλη σωστά ερμηνευμένη αυτήν την εξήγηση δίνει.
Η εκδοχή να κατασκεύαζε κάρρα φαίνεται λιγότερο πιθανή. Στην απογραφή
αναφέρεται καρροπώλης ο Θρασύβουλος Παπαϊωάννου ετών 26. Οι μετα-
φορές με κάρρα άρχισαν από το 1860 χωρίς να πάψουν να χρησιμοποιούν τα
σαμαριάρικα ζώα και με τις σούστες από το 1900 σταδιακά και όχι με πλήρη
αντικατάσταση των κάρρων.
Στους «Οδηγούς» του Ν. Ιγγλέση στους οποίους υπάρχει αρκετά σαφής η ει-
κόνα των επαγγελμάτων κατά το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα, δεν αναφέρο-
νται καρροποιεία. Υπάρχει όμως το καρροποιείο του Φίλη στη δεκαετία του
τριάντα και κάποια χρόνια μετά τον πόλεμο. Κάποιοι συνεχιστές δεν είχαν με-
γάλη διάρκεια γιατί άλλα μέσα μεταφοράς υποκατέστησαν τα άλογα και τις
σούστες που δεν κατασκευάζονταν πλέον γιατί έπαψαν να έχουν ζήτηση.
Συνδυασμός ξυλουργικών και
σιδηρουργικών κατασκευών
ήταν απαραίτητος για να ολο-
κληρωθεί η εργασία του καρ-
ροποιού. Το κάρρο ήταν πιο
απλό στην κατασκευή του. Ξύ-
λινη και χονδροειδής η κατα-
σκευή του κασονιού, ξύλινα τα
τιμόνια και οι ακτίνες των τρο-
χών με το περίβλημά τους. Σι-
δερένιος ο άξονας προσκολ-
λημένος στη μέση του κασονι-
ού, σιδερένια και τα στεφάνια
των τροχών. Χονδρά παξιμάδια βιδωμένα στα άκρα του άξονα συγκρατούσαν
στη σωστή θέση τους τροχούς. Το ανέβασμα στο κάρρο ήθελε νιάτα. Το ένα
πόδι σε ακτίνα του τροχού, το άλλο στο τιμόνι, τα χέρια στο παραπέτι138 και δύ-
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138) Παραπέτια ονόμαζαν τις ξύλινες προσθήκες στις τέσσερεις πλευρές του κασονιού με τις οποίες

αυξανόταν η χωριτικότητα. Ίσως παραπέτι<παραπέτο<parapeto:Ιταλ. petto=στήθος.

Σούστα. (Δημοσθένη Καματερού).



ναμη ν’ ανέβεις. Άλλο πράγμα η σούστα. Η καρότσα της εδράζονταν στις σού-
στες, στα ελατήρια του άξονα των τροχών και είχε τη δυνατότητα να μειώνει
τους κραδασμούς, τα ταρακουνήματα που δημιουργούντο από τις ανωμαλίες
των οδοστρωμάτων. Τέσσερεις αναβατήρες. Δυο μπροστά, δύο πίσω. Πιο εύ-
κολο το ανέβασμα. Κατασκευή λεπτή, κομψή. Η καρότσα χωριζόταν στο τμή-
μα που προοριζόταν για τη φόρτωση, με προεξοχή στο πίσω μέρος μετά την
πορτέλα. Μπροστά ξεχωριστό κάθισμα. Το κασελάκι. Το έλεγαν έτσι γιατί
άνοιγε το καπάκι του και έβαζαν κάθε τι που ήθελαν να προφυλάξουν. Και
πιο μπροστά η ποδιά, όπου όσοι κάθονταν στο κασελάκι είχαν την ευχέρεια
να απλώνουν και να ακουμπούν τα πόδια τους. Σε όλες τις πλευρές η καρότσα
κατέληγε σε ξύλινο κιγκλίδωμα, δρύφακτο (=ξύλινο παραπέτο). Στον Ασπρό-
πυργο έβαφαν τις σούστες αλλά δεν τις ζωγράφιζαν. Υπήρχαν σε άλλα μέρη
ορισμένοι που είχαν σούστες με ζωγραφισμένες παραστάσεις κυρίως με κη-
πευτικά και φρούτα. Ελάχιστα ήταν και τα αμάξια, τετράτροχα. Ήσαν λιγό-
τερο ευκίνητα.

Ι) ΧΤΙΣΤΕΣ, ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ, ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΙ, ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ

Το πέρασμα από τον 19ο στον 20ο αιώνα βρήκε:
α) Πέντε χτίστες. Τον Δημήτριο Αναγνώστη Κόλια ετών 55. Το γιό του Σι-
δέρη Κόλια 28 ετών. Τον Ιωάννη Νικ. Παπαδά 45 ετών. Ο πατέρας του είχε
μετοικήσει από τη Σαλαμίνα. Τον Αθανάσιο Ανυφαντή 32 ετών. Η πρώτη
καταχώρηση του επωνύμου ήταν Υφαντής, μετοίκησε από την Ελευσίνα, και
τον Δ.Ι. Μουλτή 27 ετών από τα Μέγαρα.
Στους «Οδηγούς» του Ν. Ιγγλέση των ετών 1904-5 και 1915 δεν έχουν κατα-
χωρηθεί χτίστες, ενώ στον «Οδηγό» 1924-5 αναφέρονται ο Σωτήρης Δέδες,
ο Ε. Καμπόλης, ο Γ. Ρηγόπουλος γνωστός ως Σκοπελίτης γιατί καταγόταν
από τη Σκόπελο και ο Γεώργιος Παπασωτηρίου γιός του ξυλουργού Νικό-
λαου Παπασωτηρίου.
Ωστόσο οι πληροφορίες είναι λειψές. Το 1924 ο Δημήτριος Ανυφαντής είναι
30 ετών και ο Ευάγγελος 26. Επίσης όλα τα παιδιά του Αθανάσιου Ανυφα-
ντή που γεννήθηκαν μετά το 1900 άσκησαν αυτό το επάγγελμα καθώς και τα
εγγόνια του. Αργότερα ήρθαν από την Ελευσίνα τα αδέλφια Λαζάρου και
συνέχισαν τα παιδιά τους. Το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα οι χτίστες αυξή-
θηκαν τόσο που είναι αδύνατη η απαρίθμηση.
β) Βρήκε τέσσερεις ξυλουργούς: τον Νικόλαο Δημ. Παπασωτηρίου ετών 40,
εγγονό του παπά Σωτήρη από τον οποίο και το επώνυμο. Τον Δημήτριο
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Αθαν. Πηλιχό 35 ετών. Τον Δημήτριο Γκολέμη 26 ετών και τον Αναστάσιο
Μπουγατιώτη 26 ετών. Το επώνυμο κατά την πιθανότερη εκδοχή σχετίζεται
με τον τόπο καταγωγής.
Το 1924 από τους πάρα πάνω τέσσερεις αναφέρονται οι Δημήτριος Πηλιχός
και Δημήτριος Γκολέμης, ενώ έχουν προστεθεί ο Γεώργιος Χαλδαίος, Αιγι-
νίτης και ο Αθανάσιος Δημητρίου, που έφυγε νωρίς η οικογένειά του στην
Αθήνα. Ήταν και ψάλτης και η μάνα του ήταν το γένος Πίνη, δηλαδή ο πα-
τέρας του είχε παντρευτεί Ασπροπυργιώτισσα.
Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου ήρθε από το Μεσολόγγι ο Κασκαρίκας,
από την προσφυγιά ο Μπόζος γιος παπά και τελευταίος ο Καπάτος Επτανή-
σιος. Τα παιδιά του Γκολέμη Γιώργος και Αντώνης, συνέχισαν την τέχνη του
πατέρα τους καθώς και οι νέοι Αγησίλαος Καλλιέρης, Παν. Τσίγκος, Ευάγ.
Πέστροβας, Νικ. Μυλωνάς, οι κληρονόμοι Κασκαρίκα και Καπάτου, και άλ-
λοι ακόμα. Πλήθυναν μεν οι ασχολούμενοι με την επιπλοποιΐα αλλά δεν
υπήρχε ζήτηση για στέγες και κουφώματα αφού το ξύλο υποκαταστάθηκε
από το μέταλλο και το τσιμέντο.
Απαριθμήσαμε τους τεχνίτες που με τα χέρια τους έφτιαξαν τα σπίτια που
κουρνιάσαμε εμείς και οι πρόγονοί μας. Γνωρίσαμε τους πρώτους χτίστες. Την
άγαρμπη τοιχοποιΐα. Πώς εξελίσσονταν οι γενιές που ακολούθησαν. Οι τεχνί-
τες που μας ήρθαν από άλλα μέρη. Ορισμένοι δούλεψαν την πέτρα, έφτιαξαν
κομψοτεχνήματα, τον Άγιο Δημήτρη. Ύστερα άλλαξαν οι στόχοι, άλλαξαν τα
γούστα. Λιγοστές οι κεραμοσκεπές. Δεν χτίζονται στέρνες στα περιβόλια ού-
τε καμάρες στα πηγάδια να στερεώσουν τα μαγγάνια. Οι χτίστες εξειδικεύτη-
καν. Άλλοι για την τοιχοδομή, άλλοι μπετατζήδες, σοβατζήδες, μπογιατζήδες.
Στέγες μονόρριχτες, στέγες δίρριχτες, στέγες σαμαρωτές μέρα με τη μέρα
αποτελούν παρελθόν. Τέλος και οι τότε γνωστές εντοιχισμένες ντουλάπες, οι
σοφράδες, τα σκαμνιά, οι σκάφες και οι πινακωτές καθώς και άλλα ανα-
γκαία σκεύη όπως σανίδες και τρίποδα για κρεβάτια. Τέλος και οι σέρες στα
περιβόλια.
γ) Ο Νικόλαος Φρατζόλης αναφέρεται το 1900 ως οινοπώλης. Ήταν τότε 65
ετών και είχε στην αγορά οινοπωλείον. Άσκησε στη ζωή του το επάγγελμα
του οπλοεπισκευαστού. Ο πατέρας του Ιωάννης ήρθε από την Αγιάσο γι’ αυ-
τό και τον έλεγαν Mυτιληνιό. Ήταν παρών στα χρόνια της Επανάστασης και
του είχε απονεμηθεί αριστείο. Ο Ιωάννης, πρωτότοκος γιος του Νικολάου 34
ετών, έφτιαχνε κυρίως κουβάδες, λαμάκια και τζαβέτες για τα μαγγάνια και
άλλες φαναρτζήδικες εργασίες.
Στο Μητρώον των Αρρένων, στο έτος 1901 με αριθ.39 είναι γραμμένος ο Ιω-
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άννης Γεωργίου Σμυρνιωτόπουλος και στις πα-
ρατηρήσεις γράφει «Α.Ν./18». Το 1905 με
αριθ.32 είναι γραμμένος Ιωάννης Γεωργίου
Σμυρνιωτόπουλος και στις παρατηρήσεις, «εκ
γενετής». Ίσως ο πρώτος είχε γεννηθεί πριν
έρθει ο μπάρμπα-Γιώργης στον Ασπρόπυργο
και τον έγραψε στο Μητρώο Ασπροπύργου.
Ίσως ήταν το ίδιο παιδί τις δύο φορές ή ήταν
δύο παιδιά. Δεν έχει σημασία. Ένα ακόμα παι-
δί του ο Νικήτας γεννήθηκε το 1908. Γεγονός
είναι ότι ο Σμυρνιωτόπουλος κατοικεί τα πρώτα
χρόνια του 20ου αιώνα στον Ασπόπυργο και ως
σιδηρουργός κατασκευάζει αλέτρια, τσάπες,
σκεπάρνια, τσεκούρια κ.λ.π. Είχε σπίτι με αμυ-

γδαλιές, φυστικιές κ.λ.π. στο
οικόπεδο μεταξύ Καραϊσκάκη
και Τζαβέλα το οποίο φεύγο-
ντας πούλησε στον Σωτήρη Ρό-
δη ή στον πατέρα του. Αναφέ-
ρεται στον «Οδηγό» του 1905
του Ν. Ιγγλέση. Το 1915 δεν εί-
χε περιληφθεί στον «Οδηγό»
σιδηρουργός και το 1924 υπάρ-
χουν ο Π. Βούλγαρης, ο Νικη-
φόρος Μιχαήλος και ο Αποστ.
Πηλιχός, καθώς και δύο φανο-
ποιοί ο Ευάγ. Καλλιέρης και ο
Λεωνίδας Σπυρίδων.
Ο Π. Βούλγαρης είχε το σπίτι
και το μαγαζί στην οδό Τζαβέ-
λα και μετοίκησε περί το 1930.
Τον Πηλιχό ακολούθησαν
στην τέχνη τα αδέρφια του και
ο γιός του. Τον Μιχαήλο επί-
σης τα παιδιά του. Στο ΒΔ
άκρο της Πλατείας Δημαρχεί-
ου είχαν εγκατασταθεί ο Μι-
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χαήλος, ο Νικ. Σπυρίδων σιδηρουργοί, ο Ευάγ. Καλλιέρης φανοποιός και άλ-
λοι και διατηρήθηκαν εκεί τα μαγαζιά από τους συνεχιστές μέχρις ότου απαλ-
λοτριώθηκε ο χώρος και χτίστηκε το Δημαρχείο. Τον Ιωάννη Φρατζόλη διαδέ-
χτηκε ο γιός του Αναστάσιος. Αξιόλογο ήταν στην οδό Υψηλάντου τα σιδη-
ρουργεία των Σούτα και Πέτση, του Χρ. Μυλωνά του Αναστάσιου Καλλιέρη
καθώς και κάποιων άλλων που μου διαφεύγουν. Πέρασαν κατά καιρούς και
άλλοι που ασχολήθηκαν πρόσκαιρα. Η νεότερη γενιά έχει αρκετούς που ασχο-
λούνται ως εξειδικευμένοι σε σιδηρουργικές εργασίες ασκούν όμως εξαρτη-
μένη εργασία σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
Αναλογίζομαι τα δημιουργήματα αυτών των ανθρώπων. Τις αυλόπορτες, τα
κιγκλιδώματα, τους φεγγίτες. Τα γεωργικά και κηπευτικά εργαλεία και τα
διάφορα σκεύη. Τις εκατοντάδες αλυσίδες των μαγγανιών: κουβάδες, λαμά-
κια, τζαβέτες. Τα διάφορα μαστορέματα. Τις αυλόπορτες με τους ρόμβους,
τους ρόδακες και τα λοιπά στολίδια. Τους φεγγίτες με τους ελικοειδείς κύ-
κλους. Μικρά δημιουργήματα φτιαγμένα με μεράκι, με διάθεση καλλιτέχνη,
που εκφράζουν την αντίληψη του τεχνίτη για την ομορφιά.

ΙΑ) ΚΟΥΡΕΙΣ, ΡΑΦΤΕΣ, ΤΣΑΓΚΑΡΗΔΕΣ

α) Κουρείς
Γνωστός κουρέας από τον 19ο αιώνα, γεννημένος το 1872, υπήρξε ο Χρήστος
Κόλιας γνωστός και ως Κίτσο-μουγγός, παρωνύμιο με το οποιο τον ξεχώρι-
ζαν γιατί δεν διέθεται την ικανότητα της ομιλίας και προσπαθούσε με κραυ-
γές να εκφραστεί. Άφησε όνομα και ως πρακτικός οδοντίατρος. Όποιος είχε
πονόδοντο αποφάσιζε να τον επισκεφτεί στο κουρείο, που το είχε σε μια γω-
νιά του καφενείου του αδερφού του, και εκείνος του έβγαζε το δόντι. Το 1915
κι ένας δεύτερος κουρέας είχε προστεθεί ο Νικ. Δέδες. Λίγα χρόνια αργότε-
ρα άλλοι δυο κουρείς εμφανίστηκαν ο Γιάννης Λιόσης και ο μικρασιάτης Γε-
ώργιος Σιδευτσής. Μνημονεύει και τους τέσσερεις ο Ν. Ιγγλέσης στον «Οδη-
γό» του 1924.
Μπορεί να άφησε ότι είχε ο Σιδευτσής στις αλησμόνητες πατρίδες, έφερε
όμως μαζί του τις συνήθειές του. Ίσως να μη γνώριζε άριστα την τέχνη του,
δίδαξε όμως στους ασκούμενους στο κουρείο του το ήθος, την πάστρα, την
ευγένεια. Πάντα περιποιημένος έλαμπε ο ίδιος έλαμπε και το κουρείο του.
Για κάποιες δεκαετίες από τη δεκαετία του τριάντα και μετά πολλοί κουρείς,
αναδείχτηκαν. Εξειρετικοί στη δουλειά τους και τα κουρεία υπήρξαν χώροι
στους οποίους μπορούσες να ακούσεις όλα τα τεκταινόμενα και πολλές και
ποικίλες συζητήσεις από τους παρευρισκόμενους που περίμεναν ο καθένας
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τη σειρά του. Και τούτο γιατί ήσαν οι πελάτες του κουρείου γνωστοί μεταξύ
τους, συνήθιζαν να ξυρίζονται στα κουρεία και έκοβαν συχνά και σε τακτά
χρονικά διαστήματα τα μαλλιά τους.
Στις ημέρες μας τα πράγματα έχουν αντιστραφεί. Ο πληθυσμός αυξάνεται
αλλά η δουλειά στα κουρεία είναι περιορισμένη. Αντίθετα, ευδοκιμούν τα
κομμωτήρια των γυναικών που ήσαν ανύπαρκτα κάποιες δεκάδες χρόνια
πριν. Τότε που οι γυναίκες δεν ήξεραν τι ήταν το κομμωτήριο. Μόνες τους
χτενίζονταν. Λούσιμο με αλισίβα πολλές φορές, πάντα χωρίστρα στη μέση
και τα μαλλιά κοτσίδες.
β) Ράφτες
Γνωρίζουμε από πληροφορίες γερόντων ότι ο Αθανάσιος Ευθυμίου και ο
Γεώργιος Χατζή Κουμπάρδας έρραβαν κάπες, πατατούκες, περικνημίδες
(τίρκια), γονατάρια. Το ράψιμο όμως γι’ αυτούς ήταν πάρεργο, αφού άλλες
ήσαν οι κύριες δραστηριότητές τους. Τα ρούχα των ανδρών τα έρραβαν οι
γυναίκες, χειροποίητα αν αναλογιστούμε πόσο αργότερα έκαναν χρήση της
ραπτομηχανής139.
Το 1905 ήταν ράπτης, όπως γράφει ο Ιγγλέσης, ο Αντώνιος Αντωνίου και το
1924 ο Δημήτριος Λιόσης και ο πρόσφυγας Αριστείδης Συλβεστριάδης, θύ-
μα κι αυτός της Μικρασιατικής καταστροφής. Στον μαστρο-Αρίστο έμαθαν
ράφτες νέοι της εποχής. Αργότερα άνοιξαν δικά τους ραφεία ο Σταμάτης
Πηλιχός, ο Γιωργάκης Λιόσης, ο Κων. Μίχας και άλλοι αρκετοί. Ήταν όμως
κοντά η Αθήνα. Κάποιοι πελάτες είχαν γνωρίσει ράφτες στην πρωτεύουσα.
Ένας ονόματι Ιωαννίδης, είχε ραφείο στην οδό Αιόλου και τις Κυριακές
επισκεπτόταν το χωριό ―έτσι λέγαμε τότε τη γενέτειρά μας και μας έγινε
συνήθεια μέχρι σήμερα κι ας έγινε πόλη με αρκετούς κατοίκους―.
Πέρασε κι αυτή η εποχή που οι νέοι είχαν στο πρόγραμμά τους να ράψουν
κοστούμι γιατί θα ήσαν καλεσμένοι σε γάμο, γιατί προβλεπόταν κάποιο ση-
μαντικό γεγονός, γιατί πλησίαζε το πανηγύρι. Μέρα με τη μέρα εκτοπίζεται
το επάγγελμα του ράφτη από τις βιοτεχνίες και το έτοιμο ρούχο.
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139) Χρειάστηκε μισός αιώνας για να ολοκληρωθεί η κατασκευή της ραπτομηχανής. Προσπάθειες

από το 1790. Το 1829 ο Βαρθολομαίος Τιμοννιέ επινόησε τη βελόνη με άγκιστρο που εκτελούσε με

συνεχές νήμα απλή αλυσιδωτή ραφή. Ακολούθησαν ο Ουώλτερ Χωντ 1834 με διπλή επιρραφή που

ολοκλήρωσε ο Ηλίας Χάου 1846 και ο Ι. Σίνγκερ δημιούργησε στην Αμερική τις χειροκίνητες και πο-

δοκίνητες ραπτομηχανές.



γ) Τσαγκάρηδες
Μεταξύ των επαγγελμάτων που είναι δηλωμένα στην απογραφή του έτους
1900 ξεχωρίζουμε τον υποδηματοποιό, τον σανδαλοποιό, τον τσαρουχά και
τον μπαλλωματή. Όλοι τους έχουν σχέση με τα παπούτσια. Ποια είδη πα-
πουτσιών όμως κατασκεύαζαν; Αν σταθούμε στις λέξεις ο υποδηματοποιός
εξέφραζε κάτι γενικότερο δεν περιοριζόταν σε συγκεκριμένο είδος, ο σαν-
δαλοποιός κατασκεύαζε σανδάλια, ο τσαρουχάς τσαρούχια που θα έπρεπε
να διακρίνονται στα επίσημα με φούντες για τις φουστανέλες και τα άλλα
για την καθημερινή χρήση και ο μπαλλωματής ήταν επιδιορθωτής, έβαζε βό-
λες και σόλες στα φθαρμένα παπούτσια. Ωστόσο δεν εκφράζεται σωστά η
πραγματικότητα με την ειδικότητα του σανδαλοποιού. Το σανδάλι είναι κα-
λοκαιρινό υπόδημα με σόλα και λουριά, περισσότερο ταιριάζει το πέδιλο.
Οι δηλώνοντες σανδαλοποιοί (ήσαν και οι περισσότεροι) κατασκεύαζαν
στιβάλια. Ήσαν τα επίσημα. Κάλυπταν και τους αστραγάλους στο σημείο
των οποίων αντί δέρματος είχαν ελαστικό κομμάτι για να διευκολύνεται η
είσοδος του ποδιού στο παπούτσι. Ο μπάρμπα-Μήτσος Πέτσης τους κατα-
νόμαζε και τους ξεχώριζε: αυτοί στιβάλια, εκείνοι τσαρούχια.
Υποδηματοποιός δήλωνε ο Εμμανουήλ Ευσταθίου Κρητικός. Ήταν το 1900
σαραντάρης με γυναίκα και παιδιά. Υποδηματοποιός και ο Ευάγγελος Καλ-
λιέρης (ο Τούργελος). Σ’ αυτό το επάγγελμα κυριαρχούσε, ωστόσο, το επώ-
νυμο Σπυρίδων140. Τα σπίτια των περισσοτέρων γύρω από την Ευαγγελίστρια
αλλά υπήρχαν και οικογένειες στην ενορία Αγίου Δημητρίου. Ο Δημήτριος
Σπυρίδων το 1900 ήταν 70 ετών και τα παιδιά του Σταύρος 29, Γιώργος 23,
Μιχαήλ 20, όλοι με τα παπούτσια, άλλοι στιβάλια κι άλλοι τσαρούχια. Και
πάλι άλλη μία οικογένεια Σπυρίδων, ο Μάρκος Μιχ. Σπυρίδων τριαντάρης
τότε. Το ακολούθησαν στο επάγγελμα από τα παιδιά του ο Μιχάλης και ο
Γιάννης (οι Μάκηδες). Την ίδια εποχή τσαγκάρης και ο Δημ. Γιώργας και ο
Γεώργιος Κ. Ηλίας (ο Μαστοράντζας).
Όμως πρέπει να ξεχωρίσουμε κατά τη δεκαετία του τριάντα και αργότερα
υποδηματοποιούς που αναδείχτηκαν άριστοι στη δουλειά τους μεταξύ των
οποίων ο Πετρής, ο Καματερός (Καραβίδας), ο Ευάγ. Λιάκος (Βήτσας), ο

183

ΥΛΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

140) Το επώνυμο Σπυρίδων από τα παλαιότερα στα Καλύβια της Χασιάς. Ο Δημητράκης Σπυρίδων

προεστός της Χασιάς το 1826. Ο Γεώργιος Σπυρίδων (του απονεμήθηκε Σιδηρούν Αριστείον. Φάκελ-

λος Αριστείων αριθ.31). Ο Παναΐ Δημητράτσης, Σπυρίδων το επώνυμον, Δημητράτσης από τον Δημη-

τράτση πατέρα του.



Θανάσης Νέος, ο Μουλντής ο οποίος εργάστηκε και στην Αθήνα με πελάτες
από τον καλλιτεχνικό κύκλο και άλλοι εκ των οποίων ο νεότερος όλων Σω-
τήρης Σπυρίδων. Ήταν η εποχή που οι νέοι κυρίως προμηθεύονταν τα πα-
πούτσια κατά παραγγελία. Ήταν η Αθήνα όμως σε κοντινή απόσταση και
ακόμα και τότε αγοράζονταν «έτοιμα». Υπήρξε και η εποχή που γονείς αγό-
ραζαν παπούτσια στα παιδιά τους χωρίς να τα έχουν μαζί τους με μέτρο
προσδιορισμού του μήκους ένα κομμάτι ξύλο. Το έβαζαν μέσα στο παπούτσι
που είχαν επιλέξει κι αν ταίριαζε τα αγόραζαν.
Σήμερα δεν πάνε να επιδιορθώσουν παπούτσια. Σπάνια συναντάς επιδιορ-
θωτή, μπαλλωματή. Υπάρχει ακόμα ένας Σπυρίδων, ο τελευταίος των Μοϊ-
κανών για να θυμηθώ μια φράση που μας έμεινε από τον κινηματογράφο.
Έχει σχολάσει, όμως δεν τον εγκαταλείπει το μεράκι. Μαστορεύει φτιά-
χνοντας τα δικά του παπούτσια.

ΙΒ) ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ

Ο Σιδέρης Βάθης ―επονομαζόμενος και πατούσες ή λοπάτας141, παρωνύμιο
κληρονομικό από τον πατέρα του― το 1900 ήταν 65 ετών. Μεταξύ των ετών
1860-1880 είχε μικρή βιοτεχνία ποτοποιΐας. Οι εγκαταστάσεις ήσαν στο πα-
τρικό του στη γωνία Λεωφόρου Δημοκρατίας και Μιαούλη απέναντι από το
Α’ Δημοτικό Σχολείο. Είχε δύο αγόρια και μια κόρη. Τον ένα γιό τον σκό-
τωσαν, ο άλλος πέθανε νωρίς. Το ποτοποιείο και τα πρατήρια έκλεισαν
αφού δεν υπήρχε συνεχιστής.
Στην απογραφή του 1900 κάποιος δηλώνει βιομήχανος. Πρόκειται για τον
πρωτότοκο γιό του Φώτη Λιάκου, ο οποίος είχε ιδρύσει ξυλουργικό εργο-
στάσιο στην Αθήνα. Ανεξάρτητα από τη λειτουργία και την όποια συνέχεια
η επιχείρηση αυτή δεν σχετιζόταν με τον Απρόπυργο, ούτε επηρέασε τη ζωή
των κατοίκων. Το μόνο σχετικό γεγονός ήταν η καταγωγή του ιδιοκτήτου.
Στην Ιερά Οδό, στην περιοχή του Ασπροπύργου, κοντά ένα χλμ. δυτικά της
Διασταύρωσης (με τη Λεωφόρο Δημοκρατίας) υπήρχε μέχρι πριν λίγα χρό-
νια κτίσμα που εντυπωσίαζε η μορφή του αφού δεν έμοιαζε να είναι για
αγροτική χρήση. Σε χάρτη του J. A. Kaupert το 1891 σημειώνεται με την ονο-
μασία Vlachos γιατί υπήρξε πρώην ιδιοκτησία της γνωστής οικογένειας των
Αθηνών. Ο χώρος αυτός, το κτίσμα, χρησιμοποιήθηκε αρκετά χρόνια ως
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141) Επειδή είχε φαρδύ και μεγάλο πέλμα οι συγχωριανοί του τον βάπτισαν μ’ αυτό το παρατσούκλι.

Πατούσες από την πατούσα=πέλμα και λοπάτας από τη λοπάτα (αρβ.)=φτυάρι.



βυρσοδεψείο. Το 1900 δηλώνουν βυρσοδέψες ο Ευάγγελος Σιδ. Γκολέμης 19
ετών και ο Δημήτριος Σωτ. Γκολέμης 18 ετών, δύο αδερφών παιδιά. Γνωστός
με το παρωνύμιο Ταμπάκης το οποίο ακολούθησε και τα παιδιά του ήταν ο
Μιχάλης Λιόσης. Σύμφωνα με την πληροφορία του μπάρμπα-Μήτσου Πέτση
ο Μιχ. Λιόσης ασχολήθηκε από το 1885-1890 περίπου ενώ πρώτος μάστορας
υπήρξε ο Κων. Πλαβούκος (Κώτσ-Μπέτσος).
Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας φορτώνονταν καράβια με βελανίδια στο λι-
μάνι της Ελευσίνας και εξάγονταν κυρίως στην Βενετία142. Ο φλοιός του βε-
λανιδιού, το κύπελλο του καρπού, χρησιμοποιείτο στη βαφή ―για το κόκκι-
νο χρώμα― και στη βυρσοδεψία. Η ζήτηση των βελανιδιών για τις συγκε-
κριμένες αυτές χρήσεις συνεχίστηκε μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Μετά
την Παλιγγενεσία οι βελανιδιές αποτέλεσαν ιδιοκτησία του τέως Δήμου Φυ-
λής, ο οποίος με πλειοδοτικό διαγωνισμό πουλούσε τον καρπό143. Ακόμα και
στις αρχές του 20ου αιώνα σύμφωνα με την παράδοση κάτοικοι του Ασπρο-
πύργου συγκέντρωναν βελανίδια και τα πουλούσαν κι είχαν μ’ αυτόν τον
τρόπο ένα πενιχρό εισόδημα. Ορισμένοι μάζευαν και τα κόπρανα των σκύ-
λων τα οποία ήσαν χρήσιμα στη βυρσοδεψία. Όμως και αυτή η επιχείρηση
δεν είχε συνέχεια.
Ο Ευθύμιος Καράμπελας καταγόταν από το Γαλαξίδι. Ήρθε στα Καλύβια
και απόκτησε τρία αγόρια: τον Αθανάσιο το 1844, τον Νικόλαο το 1852 και
τον Γεώργιο το 1864. Το επώνυμο Καράμπελας γρήγορα ξεχάστηκε και επι-
κράτησε ως επώνυμο της οικογένειας το βαπτιστικό του, Ευθυμίου. Τέσσε-
ρα αγόρια και δύο κόρες ο Αθανάσιος, τρία αγόρια και τέσσερεις κόρες ο
Νικόλαος. Άτεκνος ο Γεώργιος, υιοθέτησε ένα αγόρι. Κανένας τους δεν
ασχολήθηκε με αγροτικές εργασίες.
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142) Κυριάκου Σιμόπουλου, «Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα», Τόμος Α’ 333μ.Χ.-1700, σελ.671. Από

την έκθεση του Γάλλου προξένου Ζιρώ για την κατάσταση των Αθηνών το 1673.

«Το βελανίδι που μαζεύεται στον κάμπο της Ελευσίνας και στα Μεσόγεια του ανήκει. ―εννοεί στον

Τούρκο βοεβόδα―. Το συγκεντρώνουν οι Αρβανίτες των χωριών που πληρώνονται ένα τιμίνι το σακ-

κί (ένα καντάρι) κι αυτός το μεταπουλάει στα καράβια μισό πιάστρο το καντάρι. Υπάρχουν χρονιές

που η παραγωγή βελανιδιών ξεπερνάει τα 10.000 καντάρια».

143) Το 1847 έγινε συγκέντρωση των δημοτών στον Άγιο Δημήτριο των Καλυβίων. Παραβρέθηκαν

αρκετοί από τα Καλύβια, τη Χασιά, τα Α. Λιόσια και το Καματερό και όρισαν με συμβολαιογραφική

πράξη πενταμελή επιτροπή (πληρεξούσιους) για να στραφεί δικαστικώς εναντίον του πλειοδότου και

ενός συνυπευθύνου επειδή δεν εξεπληρώθησαν οι συμβατικές υποχρεώσεις.



Συναντήσαμε τον Αθανάσιο να έχει ως πάρεργο τη ραπτική, να ράβει κάπες
και πατατούκες. Όμως όλους τους Ευθυμαίους θα τους συναντήσουμε να
ασχολούνται με το εμπόριο. Στις αρχές του 20ου αιώνα ξεκίνησαν ως βιοτέ-
χνες. Δημιούργησαν ατμοκίνητο αλευρόμυλο, ελαιοτριβείο, ρετσινάδικο κα-
θώς και μηχανή κοπής φλοιών σχοίνων και βελανιδιών που ήταν πρώτη ύλη
για τα ταμπάκικα. Ωστόσο γρήγορα, σε λίγα χρόνια, σταμάτησαν τη λει-
τουργία τους. Τα κτήρια όπου είχαν τις εγκαταστάσεις στο τέρμα της οδού
Σαλαμίνος φάτσα στον περιφερειακό είχαν διατηρηθεί πολλά χρόνια και
ενοικιάζονταν για αποθηκευτικοί χώροι.
Στην απογραφή του 1900 αναφέρεται ο Γεώργιος Κ. Βασιλείου ετών 40
κεραμοποιός και το 1915 στον «Οδηγό» του Ν. Ιγγλέση επαναλαμβάνεται.
Το κεραμοποιείο ήταν κοντά στη γέφυρα που διασταυρώνεται ο δρόμος
προς τον Κουταλά με το ρέμα Γουρούνας και ανατολικά αυτής. Στην πε-
ριοχή των εγκαταστάσεων της Χαλυβουργίας Α.Ε. υπήρχαν και γίνονταν
αντιληπτοί στους περαστικούς οι μεγάλοι λάκκοι απ’ όπου είχε αφαιρεθεί
το χώμα. Εκεί υπήρχε ένα ακόμα κεραμοποιείο.

ΙΓ) Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

α) Η αγορά
Ο τόπος που καθιερώθηκε να ονομάζεται αγορά δεν είχε ρόλο αποκλειστι-
κά οικονομικό. Δεν ήταν τόπος συγκέντρωσης παραγωγών, εμπόρων και κα-
ταναλωτών. Δεν εξέφραζε την εμπορική, την συναλλακτική σημασία ―αγο-
ρά, αγοράζω― αλλά είχε τη σημασία της συνάθροισης, της συγκέντρωσης144.
Είχε ρόλο επικοινωνιακό και ψυχαγωγικό. Συνέβαλλε ώστε οι άνθρωποι να
γίνονται πιο κοινωνικοί, πιο εκδηλωτικοί, να μη μένουν στην απομόνωση και
την εσωστρέφεια.
Η αγορά αναπτύχθηκε στον κεντρικό δρόμο (Δημοκρατίας) στο ύψος μετα-
ξύ των δύο εκκλησιών. Από τον κεντρικό δρόμο προς την ανατολή μετά από
ένα οικοδομικό τετράγωνο ο Άγιος Δημήτριος, προς τη δύση μετά από ένα
οικοδομικό τετράγωνο η Ευαγγελίστρια. Χτίστηκαν μαγαζιά στον κεντρικό
δρόμο, χτίστηκαν και στις παρόδους και διατηρήθηκαν χρόνια πολλά. Έγι-
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144) αγείρω=φέρω επί το αυτό, συναθροίζω επί το αυτό, συγκεντρώνω, συμμαζεύω. Αγείρο-

μαι=έρχομαι επί το αυτό, συγκεντρώνομαι, συναθροίζομαι (Σταματάκος). Αργότερα αναπτύχθηκε

προς δύο σημασιολογικές κατευθύνσεις: 1) προς την εμπορική-συναλλαγματική: αγοράζω. 2) προς την

πολιτική-κοινωνική: αγορεύω (Μπαμπινιώτης).



ναν γνωστά άλλα με τα ονόματα των ιδιοκτητών και άλλα με των νοικάρη-
δων. Πέρασε η μια γενιά, ήρθε η άλλη, έφυγαν οι προηγούμενοι, ήρθαν οι
επόμενοι. Πελάτες έδωσαν τη δική τους παρουσία. Κάθε γενιά τα δικά της.
Γνώρισε ο χώρος τη ζωντάνια των ανθρώπων, χαρές και λύπες, γεγονότα,
ακμή και παρακμή.
Κάθε μαγαζί είχε τη δική του ιστορία. Η ταβέρνα των Πηλιχών (του Σωτη-
ράκη) νότια από το Ωρολόϊ λίγα, σχετικά, χρόνια έχει που ξανακτίστηκε με
την τωρινή της μορφή. Το προηγούμενο κτίσμα δημιούργησε ο Αναστάσιος
Παπαδημητρίου γεννημένος το 1833. Ο ίδιος έκτισε και το γνωστό καφενείο
του Μουζάκα που γκρεμίστηκε πρόσφατα και χτίστηκε στη θέση του τριώ-
ροφη οικοδομή. Είχε το καφενείο τη δική του ιστορία. Μέχρι το 1918 που πέ-
ρασε στην εκμετάλλευση του γαμπρού του Ιωάννη Μουζάκα γνώρισε ενοι-
κιαστές τον Γεώργιο Ευθυμίου, τον λαουτιέρη, τον Νίκο (Κολή) Λιάκο, τον
Δημ. Πανταζή και τον Παναή Χατζή (Κατσάρη).
Το μαγαζί, συνεχόμενο νότια του Σωτηράκη, γκρεμίστηκε πρόσφατα και στα
θεμέλια βρέθηκε μικρή μαρμάρινη πλάκα που έγραφε: Αναγνώστης Τσίγκος
1863. Πολλά χρόνια μετά μεταβιβάστηκε στην ιδιοκτησία του Γεωργίου Αθ.
Ευθυμίου. Το τελευταίο μισό του 20ου αιώνα πέρασαν ενοικιαστές ο Τζανής
(μαγειρείο), ο Ρούντης (ζαχαροπλαστείο), γνώρισε γλέντια αποκριάτικα και
άλλα ως ταβέρνα του Σωτήρη Βερούτη και έκλεισε οριστικά ενώ ήταν ζαχα-
ροπλαστείο.

Νοτιότερα, στην αρχή της οδού Αθανασίου Τσίγκου, στη βορεινή γωνία, το
καφενείο του Γιωρ. Κόλια. Μια ταμπέλα στην πρόσοψη έγραφε: «Η Νέα
Υόρκη». Ούτε που τη διάβασε ποτέ κανείς. Για επτά και πλέον δεκαετίες με-
τά τους βαλκανικούς πολέμους υπήρξε πάντα το καφενείο της νεολαίας.
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Καφενείο Μουζάκα. Β.Δ. Καφενείο Μουζάκα. Ν.Δ.



Εκεί του κάθε εκκολαπτόμενου η πρώτη έξοδος στην αγορά. Μαγαζάτορας
ήπιος, συμπαθής και καλός επαγγελματίας ο μπάρμπα Γιώργης. Μουζικά-
ντης ο ίδιος, λαουτιέρης, παρών σε χορούς και γάμους, έφερνε κάθε χρόνο
στο πανηγύρι τις πιο φημισμένες κομπανίες της εποχής. Παρελθόν κι αυτό
το μαγαζί σήμερα. Στη θέση του διώροφο κτίριο με τράπεζα στο ισόγειο.
Ανάμεσα στα δύο μαγαζιά του Ευθυμίου και του Κόλια έμπαινε σφήνα το
κουρείο του Σιδευτσή. Πέρασε εκεί ο Σιδευτσής όλα του τα χρόνια μετά τον
ερχομό από τις αλησμόνητες πατρίδες και συνέχισαν μετά εκεί οι δικοί του
καλφάδες.

Στην απέναντι γωνία, στη δυ-
τική πλευρά του δρόμου η τα-
βέρνα των Μαυράκηδων και
συνεχόμενο βόρεια του Γιωρ.
Θύμιου (Ευθυμίου) που το
συνέχισε ο υιοθετημένος γιος
και τα παιδιά του. Ο χώρος
των δύο μαγαζιών ανήκε αρ-
χικά στον Κων. Μπρέμπο με-
τά στον Αναγνώστη Τσίγκο κι
ύστερα στους Μαυράκη και
Ευθυμίου. Ο Μιχ. Μαυράκης
το 1905 είχε ήδη κρεοπωλείο.

Τρίτος γιος, γεννημένος το 1868, ανάμεσα στους επτά γιούς του Αναστασί-
ου Μαυράκη που είχε μετοικήσει από την Κρήτη στα Καλύβια.
Μετά τον Ευθυμίου, βόρεια, το οινομαγειρείο του Κων. Νάκου από τη δε-
καετία του 1920. Ήταν ένα από τα δύο στέκια που σύχναζε ο Βάρναλης όταν
ερχόταν στον Ασπρόπυργο και συναντιόταν με την εδώ παρέα του. Με τους
απλούς ανθρώπους του ποτηριού και της θυμοσοφίας. Σήμερα υπάρχει πο-
λυώροφη οικοδομή και τεχνικό γραφείο. Δεν ήταν Νάκος το επώνυμο. Ήταν
αρχικά Καματερός. Κάποιοι Καματεροί το άλλαξαν να μη θυμίζει τα καμα-
τερά. Μακρόστενο δωμάτιο, μανάβικο πολλά χρόνια ήταν ανάμεσα στου
Νάκου και του Βαγγέλη Λιάκου το καφενείο. Νεόδμητο το τελευταίο ανά-
μεσα σ’ άλλα, ίσως από τη δεκαετία του τριάντα ήταν το καφενείο των δα-
σκάλων και άλλων με κάποια κοινωνική προβολή. Για δυο-τρεις δεκαετίες
διατήρησε αυτά τα χαρακτηριστικά. Λειτουργεί σήμερα.
Αμέσως μετά την κατοχή κτίστηκε το συνεχόμενο βόρεια καφενείο του Ν. Κα-
λέργη, αφού γκρέμισαν ένα μαγαζί που είχε κι αυτό τη δική του ιστορία.
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Η ταβέρνα Μ. Μαυράκη και αργότερα των υιών,
με τους χαρακτηριστικούς ημικύκλιους φεγγίτες.



Το 1900 το είχε ο Νικ. Φρατζόλης που δήλωσε οινοπώλης και ήταν 65 ετών.
Ο πατέρας του Ιωάννης ήρθε στα χρόνια της Επανάστασης από την Αγιάσο
της Μυτιλήνης. Όποιος κι αν έκτισε το μαγαζί ο πατέρας ή ο γιός, μάλλον ο
δεύτερος, το μαγαζί ήταν παλιό. Αργότερα ιδιοκτήτης ήταν ο Κολή-Μουζά-
κας. Οι θαμώνες, αξιοπρεπείς κατά τ’ άλλα, υπέφεραν οι περισσότεροι από
τα αγροτικά χρέη και αυτοσατυριζόμενοι ονόμασαν το μαγαζί «στρούγκα
ζωριάρα» εννοώντας ψώρα τα χρέη τους. Το νέο μαγαζί που χτίστηκε είχε
στις πόρτες μάρμαρα. Οι πελάτες άλλης γενιάς, επιδίωκαν την υπεροχή, και
θεωρούντο η «ελίτ» του τόπου. Όμως δεν έλειψε από τους τρίτους το σκώμ-
μα με κάποια κακεντρέχεια. Το ονόμαζαν περιπαικτικά «τα μάρμαρα».
Υπάρχει σήμερα με άλλους ιδιοκτήτες χωρίς την αίγλη του παρελθόντος.
Γωνία Δημοκρατίας και πά-
ροδο προς Ευαγγελίστρια.
Παλαιό μαγαζί, τώρα χωρι-
σμένο σε ενοικιαζόμενους μι-
κρότερους χώρους. Ιδιοκτη-
σία Αφών Τριβέλα. Γνωστό
μετά την κατοχή για κάποια
χρόνια με το όνομα του ενοι-
κιαστού. Καφενείο Χρήστου
Αδάμ. Οι Τριβελαίοι το αγό-
ρασαν από τη Μαργαρίτα χή-
ρα Φωτίου Λιάκου χρόνια με-
τά τη δολοφονία του συζύγου
της. Παραμένει η εξωτερική μορφή του κτηρίου με τα πήλινα φουρούσια, στο
γείσο, στην κορνίζα της στέγης. Μετά τη λήξη του τριετούς ηρωικού απελευθε-
ρωτικού αγώνα στην Κρήτη 1866-1869, ήρθαν και στα Καλύβια αναζητώντας
εργασία Κρητικοί που τους υποχρέωσαν να εγκαταλείψουν το νησί. Ο Φώτης
Λιάκος νεαρός, παιδί ακόμα, διατηρούσε παντοπωλείο. Συναντήθηκε με τους
εργάτες, τους εφοδίασε με ένα σημειωματάριο και τους κάλεσε να ψωνίζουν
στο δικό του μαγαζί και να εξοφλούν τα χρωστούμενα όταν πληρώνονται.
Εφάρμοσε την εξόφληση σε δόσεις νεαρό παιδί και απόσπασε την πελατεία
από τους ενήλικες του χωριού.
Διασχίζοντας την πάροδο από τη μια γωνιά στην επόμενη το καφενείο του
Μπρέμπου. Αγόρασε το οικόπεδο από τη Μαργαρίτα Φ. Λιάκου ο Αν. Μπρέ-
μπος και έκτισε το καφενείο. Ήταν εργολάβος ο Μαμαλούκος από την Ελευ-
σίνα. Πριν το σαράντα ήταν το στέκι των προοδευτικών νέων της εποχής της
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Καφενείο Τριβέλα (πρώην παντοπωλείο Φ. Λιάκου)
με τα πήλινα φουρούσια.



γενιάς που θα αμφισβητούσε την προηγούμενη. Ενοικιαστής ο Π. Κουμπάρ-
δας. Μετά τον πόλεμο για αρκετά χρόνια ο Δημ. Τόλιας. Είναι ένα από τα λί-
γα καφενεία που έχει παραμείνει στην αγορά.
Βόρεια και συνέχεια με το καφενείο υπήρξε η κατοικία της οικογένειας Φώ-
τη Λιάκου. Νεοκλασικό κτίριο. Κτίστηκε με αρχιτέκτονα τον Ερνέστο Τσίλ-
λερ. Με ημιυπόγειο και δύο ορόφους. Κλιμακοστάσιο, πατώματα, διάδρο-
μοι, όλα δρύϊνα. Επιβλητική είσοδος, έγχρωμη διακόσμηση των οροφών,
που ήταν η αδυναμία του Τσίλλερ.
Με αρχιτεκτονικά πρότυπα νεοκλασσικισμού και το σπίτι του Νικολάου
(Κολή) Λιάκου στην επόμενη γωνιά. Διώροφη κατοικία, δεν υπάρχει κι αυ-
τή. Νέα οικοδομή τώρα και στο ισόγειο υπεραγορά (σουπερμάρκετ).
Στην ανατολική πλευρά του δρόμου το διώροφο σπίτι του Γ. Βερούτη ορθώ-
νεται στην οδό Δημοκρατίας και στενεύει ακόμα σήμερα τη συνέχεια του
δρόμου προς τον Βορρά. Αγοράστηκε από την αδελφή του Φώτη Λιάκου, χή-
ρα Π. Πέππα. Στο ισόγειο σχεδόν όλο τον 20ο αιώνα λειτούργησε ως ταβέρ-
να και γνώρισε γλέντια και μόνιμη πελατεία. Τώρα μαγαζί που πουλάει πα-
πούτσια. Ανατολικά διώροφο κτίριο οικογένειας Μελετίου με διάφορες κα-
τά καιρούς χρήσεις.
Το καφενείο του Μπάμπη Μαρνίκα μαζί με τον ανοιχτό χώρο τη «Δροσιά»
αγκαλιάζουν ΒΑ την πλατεία του Ωρολογιού. Σήμερα τίποτα. Γνώρισε όμως
δόξες στα πανηγύρια πριν το σαράντα και τρεις-τέσσερεις δεκαετίες αργότε-

ρα. Δεν θα είναι ποτέ κατανοητό στον ανα-
γνώστη αν δεν απαριθμηστούν τα ονόματα που
παρήλασαν όλα αυτά τα χρόνια.
Φθάσαμε εκεί απ’ όπου ξεκινήσαμε περιγρά-
φοντας τα μαγαζιά από τη μια πλευρά και την
άλλη του κεντρικού δρόμου. Αφετηρία και
τέρμα το Ωρολόϊ: χτισμένο το 1929. Το καφε-
νείο του μετά την κατοχή έγραψε τη δική του
ιστορία. Οι χώροι του καφενείου ήσαν μικροί
και το χειμώνα συνωστίζονταν ο ένας επάνω
στον άλλο. Τα καλοκαίρια όμως με τα τραπέ-
ζια απλωμένα σ’ όλη την πλατεία του ωρολο-
γιού αναδεικνυόταν ένας χώρος ελκυστικός
για τον καθένα περαστικό.
Όχι όμως και για όλους τους ντόπιους. Τα πέ-
τρινα χρόνια, τα καφενεία χωρίστηκαν. Από
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Το Ωρολόϊ και η κίνηση
στη Λεωφόρο Δημοκρατίας.



εδώ οι μεν, από εκεί οι δε. Και ο χωροφύλακας να κρατάει δευτέρι και να
σημειώνει, σε ποιο καφενείο συχνάζεις.
Ωστόσο η αγορά επεκτεινόταν και λίγο πιο πέρα. Ανατολικά στις δύο παρό-
δους προς τον Άγιο Δημήτρη. Δυτικά στις δύο παρόδους προς την Ευαγγε-
λίστρια. Νότια στη συνέχεια του κεντρικού δρόμου, στο τμήμα που αποτελεί
σήμερα την ανατολική πλευρά της Πλατείας Δημαρχείου.
Πρώτη Πάροδος: Ωρολόϊ-Άγιος Δημήτριος. Στην δεξιά πλευρά τη νοτινή. Πα-
λαιότερα σαράτσικο και κουρείο για πολλά χρόνια. Ακολουθούσαν μαγαζιά
Πηλιχών και το κουρείο του Πίνη που αργότερα έγινε χασάπικο και έκλεισε
με τον θάνατο του οικοδεσπότη. Αριστερά το οινομαγειρείο του Ι. Κουμπάρ-
δα, το καφενείο του Σπύρου Μπρέμπου (Μπινιάρη), η ταβέρνα του Κων. Κό-
λια, το παντοπωλείο του Δημ. Ευθυμίου διέγραψαν τον κύκλο τους χρόνια
πριν και άλλα δεν υπάρχουν ως κτίσματα και άλλα όπως όλη σχεδόν η πλευ-
ρά έχουν χωριστεί και χρησιμοποιούνται ως ενοικιαζόμενοι χώροι.
Δεύτερη πάροδος (οδός Αθανασίου Τσίγκου). Σήμερα εμπορική οδός με αρ-
κετά καταστήματα. Νότια ήταν κουρείο, ακολουθούσε (λίγο πριν και κατά την
κατοχή) το μέρος συγκέντρωσης του γάλακτος του Συνεταιρισμού που εξελί-
χτηκε στον «ΑΣΠΡΟ». Εκεί στην αυλή λειτούργησε ο πρώτος θερινός κινημα-
τογράφος. Στη συνέχεια του δρόμου, πριν το σαράντα ο Π. Τσίγκος είχε πρα-
τήριο λιπασμάτων και το συνεχόμενο οίκημα χρησιμοποιήθηκε από τον Συνε-
ταιρισμό. Βορεινά η ταβέρνα του Φρατζόλη τη δεκαετία του εξήντα, και το
φαρμακείο Παπαδημητρίου που ιδρύθηκε μετά τους Βαλκανικούς πολέμους.
Από το Ωρολόϊ στην Ευαγγελί-
στρια. Νοτινά το παντοπωλείο
του Ευθύμιου Νικολάου Ευθυ-
μίου εγγονού του Ευθύμιου
Καράμπελα συνεχιστή του πα-
τέρα του Νικόλαου. Αργότερα
λειτούργησε από τον γιό του
Κώστα ως οινομαγειρείο. Βό-
ρεια δυο συνεχόμενες οικοδο-
μές με αυλές, χρησιμοποιήθη-
καν κατά καιρούς η μεν ως πε-
ταλωτήριο, η δε ως ξυλουρ-
γείο, επιπλοποιείο και για διά-
φορες άλλες χρήσεις. Σήμερα πολυώροφες οικοδομές.
Δεύτερη πάροδος: Η βορεινή πλευρά της Πλατείας Δημαρχείου. Μαγαζί του
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Παντοπωλείο και τελευταία ταβέρνα.
Οικογένειας Ν. Ευθυμίου.



Γεωργίου Παναγή Τσίγκου πουλήθηκε και επεκτάθηκε ο Αναστάσιος Μαυ-
ράκης. Ακολούθησαν υποδηματοποιείο, ραφείο και το οινομαγερείο του
πρόσφυγα Μήτσου ζαχαροπλάστη. Έτσι τον αποκαλούσαν. Αυτός ο πονεμέ-
νος άνθρωπος ήταν χρυσοχέρης. Χρησιμοποιήθηκε και ως μάγειρας σε εκα-
τοντάδες γάμους λόγω της πείρας του και της επιδεξιότητάς του στη μαγειρι-
κή. Ο δρόμος σταματούσε στο επόμενο τετράγωνο. Εκεί ένα πολύ παλιό κρα-
σοπουλειό. Προς την πλευρά του δημαρχείου μια σειρά από παλιά μονόρρι-
χτα δωμάτια για αρκετά χρόνια σιδηρουργεία και φανοποιεία. Η υπόλοιπη
έκταση μια αλάνα που έμεινε έτσι χρόνια γιατί ο χώρος τελούσε πρώτα από
την Κοινότητα και στη συνέχεια από τον Δήμο υπό απαλλοτρίωση.
Έτσι έμενε και η πρόσοψη της πλατείας στον κεντρικό δρόμο. Κάποια πε-
ρίοδο όταν οι φορτηγατζήδες ίδρυσαν τη «Συνεργατική» έβλεπε κανείς
αραγμένα φορτηγά αυτοκίνητα σε αναμονή για κάποιο αγώγι. Και πιο κάτω
παλιά άλλα κι άλλα μισογκρεμισμένα σπίτια. Εκεί από την κατοχή και μετά
υποδηματοποιείο, σαράτσικο για κάποια χρόνια και βιβλιοπωλείο για λίγο
καιρό. Είχε τη μορφή παλιού μικρού μαγαζιού κι αν η πληροφορία είναι σω-
στή χρησιμοποιήθηκε κάποτε και ως παντοπωλείο. Αρχές της δεκαετίας του
εβδομήντα πήραν η πλατεία και το Δημαρχείο τη σημερινή τους μορφή.
Απέναντι από την πλατεία, με εξαίρεση το καφενείο του Μουζάκα, όλα κτί-
σματα του Δημ. Τσίγκου (Πανάκη) και των κληρονόμων του. Από Βορρά
προς Νότο: Κάποιες χαμοκέλλες. Πόσοι επαγγελματίες δεν είχαν εκεί κατά
καιρούς το στέκι τους. Μετά ακολουθούσε το μπακάλικο της μιας του κόρης.
Ένα διάστημα νοικιάστηκε από την αστυνομία. Μετά τον δρόμο και το δεύ-
τερο τετράγωνο. Ο μικρός πύργος κτίστηκε πριν το σαράντα. Κάτω για αρ-
κετά χρόνια φαρμακείο, τελευταία ταξιδιωτικό γραφείο. Ακολούθησε ατό-
φιο στη συνέχεια το παντοπωλείο της Πανάκαινας. Ηρωίδα γυναίκα, φιγού-
ρα συμπαθητική. Χήρεψε και άρπαξε τα ηνία και δεν τα εγκατέλειψε ποτέ
μέχρι τα βαθειά γεράματα. Η πλευρά ολοκληρονώταν με τον φούρνο. Συνη-
θίστηκε να λέγεται με το όνομα του γαμπρού. Πίσω στην αυλή άλλη μια ακό-
μα ιστορία. Υπολείμματα λιοτριβιού και καμινάδες από παλαιότερη βιοτε-
χνία. Τώρα έσβησε όλο το παρελθόν: από το καφενείο του Γιωρ-Κόλια μέ-
χρι και το φούρνο του Κωτσ-Πίνη στους ισόγειους χώρους πέντε τράπεζες.
Πόσο αλλάζει η ζωή από γενιά σε γενιά! Μόνο που στις προηγούμενες γε-
νιές η αλλαγή συντελείτο αργά, αργά σαν το ποτάμι που το παρατηρείς και
δεν καταλαβαίνεις καλά καλά προς τα πού προχωράει το νερό. Σ’ αυτή τη
γενιά το ποτάμι έγινε χείμαρρος, έγινε καταρράχτης. Δεν προλαβαίνεις να
δεις πού χτυπάει το νερό και πώς δέρνεται.
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Ενάμισο αιώνα η αγορά έμοιαζε χώρος κλειστός σαν μπεζεστένι. Στο δρόμο
της αγοράς πού και πού μια σούστα ή κι ένα αυτοκίνητο διατάραζε τη γαλή-
νη τους. Όλα τα μαγαζιά τριγύρω με τον κόσμο τους στα τραπέζια, ο δρόμος
στη διάθεση των ανθρώπων, μικρές παρέες να περπατούν να συζητούν, να
στέκονται. Όλος ο χώρος στο βωμό της επικοινωνίας και της ψυχαγωγίας.
Σήμερα ο δρόμος της αγοράς είναι πηγμένος από αυτοκίνητα, άλλα μόλις να
προχωρούν κι άλλα να είναι σε στάση, «σημειωτόν». Περιμένεις να βρεις ευ-
καιρία για να περάσεις πεζός από τη μια πλευρά του δρόμου στην άλλη. Στα
καφενεία που έχουν απομείνει, κατάλοιπα μιας άλλης εποχής, βλέπεις αν-
θρώπους τρίτης ηλικίας ή όσους βρίσκονται στο κατώφλι της. Το γέλιο σπα-
νίζει.
Σήμερα η αγορά ξεμαλλιασμένη, κακοφτιαγμένη, γερασμένη, διώχνει και
μας που τη ζήσαμε στις ομορφιές της. Τί έχει για να ελκύσει τους νέους; Αυ-
τοί προσπαθούν να σταθεροποιήσουν τη δική τους περπατησιά. Γι’ αυτούς η
αγορά, το κέντρο της πόλης όπως το περιγράψαμε είναι τόπος άβατος. Δεν
είναι ανεξήγητο που τα στέκια των νέων αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται
διάσπαρτα σε διάφορα σημεία της πόλης. Μοιάζουν να θέλουν να κόψουν
κάθε δεσμό με τις προηγούμενες γενιές. Η κυριότερη αιτία ―αλλά δεν είναι
η μόνη― είναι ότι άλλαξαν ριζικά: ο τρόπος ζωής, τα προβλήματα, τα ήθη, ο
τρόπος διεκδίκησης των δικαιωμάτων.

β) Το εμπόριο
Ξεκινώντας πάλι την έρευνα από τις αρχές του του 20ου αιώνα διαπιστώ-
νουμε ότι δηλώνουν έμποροι: 1) ο Γεώργιος Ι. Κουμπάρδας, 40 ετών με κα-
τάστημα στη γωνιά βόρεια του Αγίου Δημητρίου και ανατολικά του Πνευ-
ματικού κέντρου. 2) ο Νικόλαος Ευθυμίου ετών 48 γυιός του Ευθύμιου Κα-
ράμπελα που ήρθε στα Καλύβια από το Γαλαξίδι. Το κατάστημά του μετα-
ξύ οδού Δημοκρατίας και Ευαγγελίστριας το συνέχισε ο γυιός του Ευθύ-
μιος. 3) ο Ιωάννης Παν. Πέππας ετών 22. Δεν επανεμφανίζεται. Μέλος της
οικογένειας που κατοικούσε στην πλατεία Ωρολογίου, όπου μετέπειτα η τα-
βέρνα του Βερούτη. 4) ο Αλέξανδρος Π. Μαυράκης 40 ετών και για περισ-
σότερη ενημέρωση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας πατέρας του Γιαβρού-
μη. 5) Παντοπώλης είχε δηλώσει μόνο ο Ευάγγελος Ιωάννου Πανταζής, 30
ετών. Το οικοδομικό τετράγωνο από την αρχή της οδού Ειρήνης μέχρι το
Α’ ΚΑΠΗ, (παλιό νηπιαγωγείον) κατοικείτο από οικογένειες Πανταζή.
Τρία αδέρφια του Ευάγγελου είχαν δηλώσει οινοπώλες, ο Γεώργιος 24
ετών, ο Χρήστος 24, ο Δημήτριος 21.
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Το 1905 έχουν παντοπωλείο ο Νικόλαος Ευθυμίου, ο αδελφός του Αθανά-
σιος, ο Αλέξανδρος Μαυράκης. Προστίθεται ο Γ. Σπυρίδων δεν αναφέρο-
νται όμως ο Γ. Κουμπάρδας και ο Ιωάν. Πέππας. Εντυπωσιάζει το γεγονός
ότι δεν αναφέρονται καφενεία στην απογραφή του 1900 ούτε στους «Οδη-
γούς» το 1905. Στους «Οδηγούς» του 1915 υπάρχουν τρία καφενεία και εξα-
κολουθούν να αυξάνονται τα οινοπωλεία. Τα εδωδιμοπωλεία έχουν γίνει
οκτώ και τα παντοπωλεία τρία. Δεν είναι γνωστό αν πωλούσαν ότι δήλωναν.
Εδώδιμο είναι ότι προορίζεται, ότι είναι κατάλληλο για φάγωμα. Το 1924
όλα αναφέρονται παντοπωλεία και ανεβαίνουν στον αριθμό δέκα επτά.
Τα καφενεία τρία. Απ’ αυτά τα δύο του Μουζάκα και του Κόλια θα πάρουν
τη μορφή με την οποία διατηρήθηκαν μέχρι τέλος. Ο Ιωάννης Μουζάκας που
είχε παραλάβει σχεδόν από τους βαλκανικούς πολέμους το μαγαζί, αφήνει
στο γυιό τα ηνία από το 1918. Ο Γ. Κόλιας κι αυτός το είχε σαν οινοπωλείο
αρχικά το μετέτρεψε σε καφενείο. Υπήρχε και τρίτο του Παναγή Τσίγκου.
Τα κρεοπωλεία, οινομαγειρεία και οινοπωλεία έκαναν τη λειτουργία τους
πιο συγκεκριμένη.

Από τα παντοπωλεία άλλα λειτούργησαν πε-
ρισσότερο, άλλα λιγότερο μερικά όμως, του
Ι. Αβραάμ, του Ν. Φίλη, του Κ. Λιάσκου, για
κάποιες δεκαετίες κράτησαν το μεγαλύτερο
ποσοστό των εμπορικών συναλλαγών στο χω-
ριό μας. Εκτός από τα τρόφιμα έβρισκαν ό,τι
χρειάζονταν οι νοικοκυρές για να υφάνουν
και να κεντήσουν. Ψιλικά αλλά και υφάσμα-
τα. παπούτσια καθημερινά, κυρίως καλοκαι-
ρινά και παντόφλες. Αγροτικά εργαλεία και
είδη κιγκαλερίας, οικιακά σκεύη, γυαλικά,
σχοινιά και κτηνοτροφές ακόμα.
Στις συναλλαγές είχαν και άλλοι μερτικό, κά-
ποιο μικρό ποσοστό. Ήσαν οι γυρολόγοι, οι
πλανόδιοι μικροπωλητές. Οι περισσότεροι
πωλούσαν με δόσεις, δοσατζήδες. Χαρακτη-
ριστικός τύπος ένας πρόσφυγας που ερχόταν

από την Ελευσίνα, ο Μητσούλας. Είχε μια κλειστή άμαξα με άλογο και μέ-
σα όλη του την πραμάτεια. Ο Ν. Κόλιας είχε μπακάλικο, είχε όμως κι ένα εί-
δος εξειδίκευσης στα υφάσματα. Πωλούσε στο μαγαζί περιφερόταν και με
το σουστάκι στις γειτονιές συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Με υφάσματα
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μια εποχή και ο μπάρμπα-Θεόφιλος. Τον σήκωσε ο τόπος, νοίκιασε σπίτι και
έμενε εδώ. Κάποια εποχή τις Κυριακές, κάποιος κυρ-Τάσος αλλά και άλλοι
πωλούσας πετσέτες, φανέλες, κάλτσες. Αργότερα συνέχισαν με σούστα το
ίδιο επάγγελμα και άλλοι Ασπροπυργιώτες.
Οι ορνιθοπώλες αγόραζαν και πωλούσαν. Συγκέντρωναν και αβγά. Αλλά και
κάποιοι γυρολόγοι έπαιρναν αβγά αντί για χρήματα και τα μεταπουλούσαν.
Το επάγγελμα του γανωτζή για τα χάλκινα σκεύη. Η ανάγκη κάλυψης αυτών
με κασσίτερο για προφύλαξη από τη διάβρωση. Ο γανωτζής είχε γανωματά-
δικο αλλά σπάνια του πήγαιναν εκεί τα σκεύη για γάνωμα. Γύριζε, τον άκου-
γαν τον καλούσαν να του δώσουν ότι είχαν για γάνωμα. Κάποιες μέρες μετά
επέστρεφε με τα γανωμένα. Σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα τύχαινε να
ακουστεί στους δρόμους παλιατζής ή ακονιστής που κουβαλούσε στην πλάτη
του τον τροχό και ακόνιζε μαχαίρι, ψαλίδια και άλλα παρεμφερή.

ΙΔ) ΑΛΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Στην απογραφή του 1900 αναφέρονται και τα πάρα κάτω επαγγέλματα: Βυ-
τιοποιός, Γεώργιος Ι. Ευσταθίου 30ετών. Ναυτικός, Κωνσταντίνος Γ. Γκολέ-
μης 30 ετών. Οικονόμος, Περικλής Χατζηδάκης 50 ετών. Υπάλληλοι: Πέτρος
Ν. Καμπόλης 44 ετών, Σωτήριος Σιδ. Παπασωτηρίου 35 ετών, Κωνσταντίνος
Γ.Β. Τσίγκος 25 ετών, Δημήτριος Σταύρου Χατζηδάκης 21 ετών. Τυπογρά-
φος, Κων/νος Αθ. Καματερός 30 ετών, Μελισσοκόμος, Μελέτιος Μυλωνάς
70 ετών. Ρυτινοσυλλέκτης, Ιωάννης Μελετίου Μυλωνάς 54 ετών. Καλαθο-
πλέκτης, (διαφεύγει το όνομα). Φοιτητής, Χρήστος Μ. Μαυράκης 18 ετών
(αρρώστησε και αποβίωσε).
Ο Κων/νος Αθ. Καλλιέρης 35 ετών κυνηγός. Τον γνώρισα σε πολύ προχω-
ρημένη ηλικία. Δεν αποχωριζόταν το σελάχι του. Είχε ένα μονόκανο όπλο.
Μου είχαν διηγηθεί πώς ασκούσε το επάγγελμα. Του παράγγελναν από
βραδύς ένα λαγό, ας πούμε, για την επόμενη ημέρα. Ξεκινούσε νύχτα και
πήγαινε στο καρτέρι και γύριζε πίσω με το λαγό. Αρκούσε ένα φυσίγγι.
Στην απογραφή έχουν δηλώσει οργανοπαίκτες ο Κωνσταντίνος Σ. Καμπό-
λης ετών 52 και ο Γεώργιος Κόλιας 24 ετών που τον αναφέραμε ως ιδιοκτή-
τη καφενείου. Λαουτιέρης όμως ήταν και ο Γεώργιος Ευθυμίου γυιός του
Καράμπελα 36 ετών τότε. Ο Κων/νος Καμπόλης έπαιζε γκάϊντα. Ήταν ορ-
φανός και τον υιοθέτησε ο Δημήτριος Καμπόλης που έπαιζε νταούλι. Υπήρ-
χε και ο Νικόλαος (ούτι) πήγε στα Λιόσια. Παιδιά του Κων/νου Καμπόλη
επίσης υπήρξαν οργανοπαίκτες. Ο Ιωάννης (κλαρίνο) έφυγε κάπου στο Ρέ-
ντη ή στο Αιγάλεω. Ο Ευάγγελος έμεινε στον Ασπρόπυργο, ο Τουρούρης,
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παππούς του αλησμόνητου Γιώργου Καμπόλη.
Το 1900 βρήκε τον Ασπρόπυργο με τρεις γιατρούς και ένα δικηγόρο: τον
Προκόπη Δημητρίου Παπαδημητρίου 55 ετών, τον Κωνσταντίνο Αναστασίου
Παπαδημητρίου 32 ετών ―θείο και ανηψιό― τον Ευάγγελο Ιωάννου Κών-
στα 31 ετών, γιατρούς και τον Στυλιανό Παναγή Πέππα 25 ετών δικηγόρο.
Το 1905 οι γιατροί είναι δύο. Έχει αποβιώσει ο Κωνσταντίνος Παπαδημη-
τρίου, δεν αναφέρεται δικηγόρος, έχει μετοικήσει, και στα επαγγέλματα
υπάρχει επί πλέον ένας αλευροπώλης ο Κ. Ρόδης.
Το 1915 γιατρός είναι μόνο ένας ο Κωνσταντίνος Προκοπίου Παπαδημητρί-
ου 34 ετών και έχει φαρμακείο ο αδερφός του Γεώργιος 35 ετών ο οποίος εί-
ναι και Πρόεδρος της Κοινότητας. Δικαστικός κλητήρας είναι ο Χαρ. Πα-
παϊωάννου πρώην δήμαρχος του τέως Δήμου Φυλής.
Το 1925 οι γιατροί είναι τρεις. Ο Κων. Παπαδημητρίου, ο Κων. Ευθυμίου
και ο Ευάγγελος Κ. Ιωάννου. Δικηγόρος ο Ιωάννης Λιάκος και ο Ιωάννης
Ευθυμίου, χημικοί ο Δημήτριος Φ. Λιάκος και ο Γεώργιος Μουζάκης. Δικα-
στικός κλητήρας ο Ε. Χατζηδάκης.
Έχει δημιουργηθεί η ανάγκη να διατεθεί το παραγόμενο γάλα στην κατα-
νάλωση. Δημιουργήθηκαν γαλακτοπωλεία από τους Καραμπούλα Σ., Κόλια
Γ., Μπρέμπο Α., Φυλακτό Δ., καθώς και πρατήρια γεωργικών προϊόντων
από τον Σ. Καραμπούλα και τη χήρα Φ. Λιάκου.

ΙΕ) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

α) Λεωφορεία με άλογα και Χάνια
Πηγές πληροφοριών για τα λεωφορεία με άλογα αποτελούν οι ίδιες οι δη-
λώσεις των επαγγελματιών κατά την απογραφή του 1900 και οι πληροφορίες
του μπάρμπα Μήτσου Πέτση.
Ο Ν. Ιγγλέσης δεν αναφέρει στους «Οδηγούς» 1905 και 1906 καμία πληρο-
φορία, μόνο στον οδηγό 1924-5 γράφει για τα αυτοκίνητα συγκοινωνίας ονό-
ματα ιδιοκτητών-σωφέρ χωρίς διάκριση μεταξύ τους.
Στην απογραφή αμαξάδες είναι ο Παναγής Σπ. Βερούτης 50 ετών, ο Νικό-
λαος Π. Μπρέμπος 45 ετών και ο Παναγής Δ. Λιάκος 28 ετών. Στους καρ-
ραγωγείς μεταξύ άλλων ο Σταμ. Σπ. Λιάκος. Ο μπάρμπα Μήτσος έχει δη-
λώσει: Λεωφορεία με ένα άλογο τα εξής δύο. 1) του Παναΐ Βερούτη, πατέ-
ρα της Λενίτσας της φουρνάρισσας. 2) του Τσάμου (Σταμάτη) Λιάκου, πα-
τέρα του Γώγου. Οι διευκρινίσεις λέγονταν για να γίνουν τα ονόματα πιο συ-
γκεκριμένα.
Λεωφορεία με δύο άλογα, τρία 1) του Νικολάου Π. Μπρέμπου (της απο-
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γραφής), 2) των Χρήστου Πηλιχού και Σωτήρη Ι. Καραμπούλα και 3) των
Γεωργίου Κόλια (Θουθούνα) και Σπύρου Μπρέμπου (Μπινιάρη). Τα δύο
τελευταία μετά το 1900.
Και συνεχίζει τη διήγησή του με τα Χάνια. Αφετηρία στην Αθήνα ήταν το
Χάνι του Παναΐ Κώστα κοντά στους Αγίους Ασωμάτους. Ήταν από τη Μάν-
δρα Αττικής. Το επώνυμό του Λιάσκος.
Στην περιοχή του Ασπροπύργου: Ιερά οδός. Χάνι του Μήτρου Λιάκου (θέ-
ση Κολωνάκι). Πατέρας του Φώτη Λιάκου. Είχε στάβλους, δωμάτια και πα-
τητήρια. Γνώρισα, είπε, χανιτζή τον Παναϊ Βλάχα (Νερούτσο). Χάνι του Πα-
ναΐ Δημητράτση (επώνυμο Σπυρίδων, σπίτι νότια της Ευαγγελίστριας) το χά-
νι ήταν λίγο πριν το χάνι του Μανώλη. Είχε στάβλους, δωμάτια και πατητή-
ρια. Χάνι του Μανώλη (Χατζηδάκη) είχε στάβλους και δωμάτια, όχι πατη-
τήρια. Και αφήνοντας την Ιερά Οδό αναφέρει το Χάνι του Καμπόλη (στο
δρόμο προς τα Δερβενοχώρια) λέγοντας: Ήταν Ασπροπυργιώτης. Χάνι για
τους Δερβενοχωρίτες και για τους άλλους που συνέχιζαν προς τα ‘κει.
Για να ολοκληρωθούν οι πληροφορίες για τα Χάνια μεταξύ των θέσεων Ψά-
ρι και Σαρανταπόταμου στο δρόμο προς τα Δερβενοχώρια υπήρχε το Χάνι
Αδάμ. Σε ανακοίνωσή του ο Νικ. Λαζάρου αναφέρει το Χάνι Γουντίμα λίγο
ανατολικά από τη διασταύρωση της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την Ιερά
Οδό145. Δεν μου το ανάφερε ο μπάρμπα-Μήτσος.

β) Αυτοκίνητα: Λεωφορεία και φορτηγά
Στον «Οδηγό» των ετών 1924-5 έχει γραφεί: Αυτοκίνητα Συγκοινωνίας
(ιδιοκτήτες-σωφέρ) Ηλίας Σ., Καλέρης Γ., Κουράσης Δ., Λιόσης Σταμ.,
Μαυράκης Δημ., Μαρνίκας Λυσ., Μπρέμπος Αντ., Μπρέμπος Παν., Πηλι-
χός Χρ., Φυλακτός Σ.
Ο Ν. Ιγγλέσης κάνει καταγραφή μιας κατάστασης τη συγκεκριμένη στιγμή
που κάνει την έρευνα. Ο μπάρμπα Μήτσος Πέτσης επιστρατεύει τη μνήμη
του και διηγείται: Λεωφορεία είχαν 1) οι Δ. Κουράσης, Δ. Χατζής, Γ. Ευ-
θυμίου λεωφορείο Lancia 15 περίπου ατόμων. 2) Ο Κολή Μπρέμπος λεω-
φορείο πιθανώς Fiat. 3) Λεωφορείο και οι Γ. Κόλιας, Στ. Φυλακτός, Ι. Κα-
στανάς. Φορτηγτά 1) Γ. Κόλιας (Θουθούνας) μετέφερε κυρίως γάλατα. 2)
Γ. Καλλιέρης, ΙΧ με κασόνι με κάγκελα σούστας, μετέφερε γάλατα. 3) Λύ-
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σανδρος Μαρνίκας. 4) Δημ. Μαυράκης.
Δεν συνέχισε να απαριθμεί άλλα αυτοκίνητα γιατί από μία εποχή και μετά
μπορούσα να γνωρίζω είτε από προσωπική εμπειρία, είτε από διηγήσεις.
Στη δεκαετία του τριάντα αρκετά και μεγάλα φορτηγά αυτοκίνητα αγόρα-
σαν: Chevrolet, Studebaker, Ford. Οι Κ. Τσίγκος (Πανάκης), Γιάννης Λιό-
σης (Καπάτσος), ο αδερφός του Γιώργος και άλλοι. Μικρότερα φορτηγά
άλλα για ιδιωτική χρήση κι άλλα για μεταφορές αρκετά. Αυτά όλα επιτά-
χθηκαν και στάλθηκαν το Σαράντα στην Αλβανία. Πάλιν όμως αυξήθηκε
ταχύτατα μετά τον πόλεμο ο αριθμός των φορτηγών αυτοκινήτων και σύ-
ντομα οι ιδιοκτήτες οδηγήθηκαν στη δημιουργία κοινοπραξίας, τη «Συνερ-
γατική». Η πλατεία Δημαρχείου ήταν αδιαμόρφωτη. Εκεί υπήρχε μικρό
γραφείο της Συνεργατικής. Εκεί στάθμευαν τα αυτοκίνητα και έπαιρναν
εντολές για μεταφορές.
Αυτή την εποχή δίνονταν περιορισμένες άδειες αγοράς αυτοκινήτων επιβα-
τηγών για τη συγκοινωνία των επιβατών με την Αθήνα. Πέντε αυτοκίνητα
συγκοινωνίας αγοράστηκαν από Ασπροπυργιώτες. Παράλληλα προέκυψε η
τάση αγοράς φορτηγών αυτοκινήτων Μερτσέντες, Βόλβο, Σκάνια, τα οποία
εκτελούσαν μεταφορές φθάνοντας πολλές φορές μέχρι την Ορεστιάδα.
Οι εργασίες της Συνεργατικής μετά την παρέλευση της πρώτης δεκαετίας
μειώθηκαν και τελικά διαλύθηκε. Αιτία η σταδιακή μείωση της παραγωγής
κηπευτικών και αγροτικών προϊόντων. Μειώθηκαν οι μεταφορές από και
προς τον Ασπρόπυργο. Τα φορτηγά αυτοκίνητα για επαγγελματική χρήση
περιορίστηκαν στο ελάχιστο και σ’ αυτό συνετέλεσε επί πλέον το γεγονός ότι
οι αγορές μικρών ιδιόκτητων φορτηγών συνεχώς αυξάνονταν.
Η άναρχη δόμηση απλώθηκε σ’ όλο το Θριάσιο πεδίο. Τώρα οι μετακινήσεις
δεν εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τους κατοίκους του Θριασίου. Εξαρ-
τώνται από τις ανάγκες των βιομηχανιών και των βιοτεχνιών και από τη δια-
κίνηση των εμπορευμάτων από και προς τους αποθηκευτικούς χώρους. Κα-
θημερινά μετακινούνται χιλιάδες. Τα αστικά λεωφορεία εκτελούν διαδρο-
μές προς όλες τις κατευθύνσεις. Δημοτικά επιβατηγά λεωφορεία συνδέουν
το κέντρο με τους οικισμούς. Αφθονούν τα ΙΧ αφού η επιδίωξη του καθενός
σήμερα είναι: Πρώτα αυτοκίνητο και ύστερα σπίτι.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΛΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Α) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΞΑΣΙΕΣ, ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ, ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑ ΒΙΩΜΑΤΑ

1) Ορισμοί
Οι αντιλήψεις που δεν θεμελιώνονται επιστημονικά αλλά αποτελούν προϊόν
υποκειμενικής σκέψης και συνδέονται συνήθως με λαϊκές και πρωτόγονες,
μαγικοθρησκευτικές κυρίως παραδόσεις και πρακτικές ονομάζονται δοξα-
σίες. Θρησκευτικές και δεισιδαίμονες από μακρά παράδοση δοξασίες απο-
τελούν την πίστη του λαού. Ενώ θέλει να συμμορφώνεται με τα διδάγματα
και τους κανόνες της θρησκείας που πρεσβεύει, διατηρεί και αντιλήψεις που
δεν είναι χριστιανικές. Είναι δοξασίες βαθιά ριζωμένες στο πνεύμα του λαϊ-
κού ανθρώπου, κληρονομημένες από την πάρα πολύ μακρινή αρχαιότητα
και σε πολλά σύμφωνες με τον τρόπο του σκέπτεσθαι του πρωτόγονου αν-
θρώπου146.
Ο φόβος προς τους θεούς, η ευλάβεια ήταν η αρχική σημασία της δεισιδαι-
μονίας. Δεισιδαίμων ο φοβούμενος τους δαίμονες. Δείδω=φοβούμαι, δαί-
μων=θεός, θεά, θεότης. «Δεισιδαιμονία θάμβος ἐργάζεται» έγραψε ο Πλού-
ταρχος και ο Θεόφραστος στους «Χαρακτήρες» περιγράφει μεταξύ άλλων
τον δεισιδαίμονα147. Ο Λουκάτος ορίζει τις δεισιδαιμονίες ως τις ανθρώπινες
δοξασίες για την εχθρική μάλλον παρουσία και επενέργεια των δαιμόνων
και των δαιμονικών, οι «ἀπό τῶν δαιμόνων φόβοι» και τις προλήψεις ως τις
προκαταλήψεις που έχει, από τη δεισιδαιμονική του παράδοση, σχηματίσει
ο λαός, για τις κακές επιδράσεις ορισμένων ενεργειών του ή συμπτώσεων
και για την ανάγκη της αποφυγής τους148. Ο Μέγας ορίζει τη δεισιδαιμονία
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146) Γ. Α. Μέγα: οπ.π. (Εισαγωγή...) σελ.146.

147) Θεοφράστου χαρακτήρες (εκδ. οίκος Ι. Ν. Ζαχαρόπουλου) σελ.60-63. Περιγραφή της συμπερι-

φοράς του δεισιδαίμονα: στη γιορτή των Χοών, στο αντίκρισμα γάτας, φιδιού στο σπίτι, σε σταυρο-

δρόμι, αν του τρυπήσει ποντικός σακκί με αλεύρι, αν στο δρόμο του σκούξουν κουκουβάγιες. Δεν πα-

τάει τάφο, δεν πλησιάζει νεκρό, δεν πάει σε λεχώνα. Πώς συμπεριφέρεται τετάρτη και εβδόμη ημέρα

κάθε μήνα. Για κάθε όνειρο τρέχει σε ονειροκρίτες κι αν αντικρίσει τρελό ή σεληνιασμένο ανατρι-

χιάζει και φτύνει στον κόρφο του.

148) Δημ. Λουκάτου: οπ.π. (Εισαγωγή...) σελ.240.



ως παν ό,τι δεν στηρίζεται στη θρησκευτική διδασκαλία, αλλ’ είναι πίστη
στην ενέργεια και αντίληψη υπερφυσικών δυνάμεων, οι οποίες δεν εξηγού-
νται με τους φυσικούς νόμους149.
2) Ο Χριστιανισμός και ο άνθρωπος του λαού
Για τον αληθινό χριστιανό η πνευματική σχέση προς τον Θεό και τους Αγί-
ους είναι σύμφωνη με το πνεύμα της χριστιανικής πίστης. Πώς εννοεί αυτή
τη σχέση ο άνθρωπος του λαού; Ο Χριστιανισμός είναι θρησκεία εξ αποκα-
λύψεως είναι και ιστορική λόγω της καθόδου του Υιού του Θεού υπό μορφή
ανθρώπου και υπάρχουν γραπτά μνημεία της διδασκαλίας. Έχει δογματική
κατοχύρωση. Δόγμα από θρησκευτική άποψη είναι το σύνολο των βασικών
πεποιθήσεων μιας θρησκείας. Η διδασκαλία είναι αυθεντική διατυπωμένη
από Οικουμενική Σύνοδο. Η Α’ Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια το 325
διατύπωσε τα οκτώ άρθρα του συμβόλου της πίστεως ορθοδόξων και καθο-
λικών και η Β’ Οικουμενική Σύνοδος τα υπόλοιπα μέχρι και το δωδέκατο
άρθρο. Είναι αλήθεια με απόλυτο κύρος και γίνεται προσιτή μόνο με την πί-
στη. Η καθολική εκκλησία πρόσθεσε στο σύμβολο της πίστεως το filioque
(και του Υιού), ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιόν.
Ο χριστιανός πιστεύει στην Αγία Τριάδα, στο Θεό, τον Υιό του Θεού και το
Άγιον Πνεύμα. Τριάδα ομοούσιο και αχώριστο. Ο Θεός δημιούργησε τον
κόσμο εκ του μηδενός και τον άνθρωπο και τον προίκισε με υπέρτατη γνώ-
ση και ελεύθερη βούληση. Η υπόσταση του ανθρώπου είναι διφυής: σώμα-
ψυχή. Η θεία χάρη μεταδίδεται μέσα από υλικά και αισθητά στοιχεία και
κατά τρόπο μυστηριώδη σε κάθε μέλος της Εκκλησίας που συμμετέχει σ’ αυ-
τήν με την κάθε μια από τις επτά ιερές τελετές (βάπτισμα, χρίσμα, Θεία Ευ-
χαριστία, μετάνοια ή εξομολόγηση, ευχέλαιο, γάμος, ιεροσύνη).
Ο Ιησούς Χριστός θα έρθει πάλι στον κόσμο ―Δευτέρα Παρουσία― να κρί-
νει ζώντας και νεκρούς. Το αποτέλεσμα της καθολικής κρίσεως θα είναι για
μεν τους δίκαιους αιώνια ζωή. Θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρα-
νών. Για τους αμαρτωλούς η αιώνια ποινή. Θα ριφθούν στη γέενα του πυρός
―κόλαση― και στο πυρ το εξώτερον, το πιο απόμακρο.
Πώς θα είναι ο τόπος και ποια θα είναι η μακαριότητα των δικαίων είναι κά-
τι απρόσιτο στη δική μας διάνοια. Εκφράσεις της Γραφής όπως «ἃ ὀφθαλμός
οὐκ εἶδε καί οὖς οὐκ ἤκουσεν καί ἐπί καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ὁ
Θεός τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν» εξαίρουν μόνον το άρρητον μεγαλείον της θεί-
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149) Γ. Α. Μέγα: οπ.π. σελ.153.



ας δόξης και μακαριότητος των δικαίων. Δεν το περιγράφουν.
Με την ελπίδα της ανταπόδοσης ο άνθρωπος του λαού τάζει στην Παναγία
και τους Αγίους και προσφέρει. Ποιος δεν έχει δει, ακούσει, γνωρίσει τέ-
τοιες μαρτυρίες λατρείας να υπόσχονται ή να προσφέρουν και να διατυπώ-
νουν κάποιο αίτημα; Την πνευματική σχέση προς τον Θεόν και τους Αγίους
ο άνθρωπος του λαού την εννοεί, όπως γράφει ο Μέγας ως do ut des (δίνω
για να μου δώσεις) που είναι η βάση κάθε φυσικής λατρείας και ο Μερακλής
συμπληρώνει: Μαρτυρίες τέτοιας λατρείας, που περιμένει ανταπόδοση,
υπάρχουν πάμπολες, αφού αποτελούν τη βάση της λατρευτικής σχέσης του
ανθρώπου με τη θεότητα150.
Σύμφωνα με τη λαϊκή πίστη ο άνθρωπος συνεχίζει στον άλλο, τον Κάτω Κό-
σμον, την προτέρα του ζωή, μόνον ότι διακόπτει κάθε δεσμόν του με τον
επάνω κόσμο, τον οποίο τελείως λησμονεί, μόλις πιεί από τη βρύση της λη-
σμονιάς, που βρίσκεται στον Άδη. Φαντάζεται τον νεκρό ολόσωμο να μετα-
βαίνει με όποια σωματιική κατάσταση τον ηύρε ο θάνατος επί της γης, παρά
το γεγονός ότι σύμφωνα με τα διδάγματα της θρησκείας μας οι θνητοί μετα-
βαίνουν στην άλλη ζωή ως άϋλα πνεύματα151.
Σε κηδεία συγγενικού μου προσώπου: Ο νεκρός είχε χάσει το ένα του πόδι.
Όταν όμως πέθανε η μητέρα του, ήταν αρτιμελής και υγιέστατος. Μία από
τις γυναίκες ενώ μοιρολογούσαν φαντάστηκε τη συνάντηση του νεκρού με τη
μητέρα του και συνέχισε μοιρολογώντας:

―Η μάνα σου τι θα πει ―μ’ ένα πόδι όταν σε δει.
―Μ’ ένα πόδι σαν σε δει ―βρε Κωστάκη θα σου πει

―Πώς σε άφησα εγώ ― Πώς μούρθες εσύ εδώ.
Την παραμονή του ετήσιου μνημόσυνου του πατέρα μου, αφού κατά το έθι-
μο ετοίμασαν πρώτα τα κόλλυβα, άρχισαν μετά το μοιρολόϊ. Ξεκίνησε πρώ-
τα η θεία μου, η αδελφή του:

―Βάτε Κόλλα, μπίλι βί-ν / εδέ σθό-τ, πρ, τ βίνj
―Πήγε ο Κόλλιας έκλεισε χρόνο και δε λέει για να έρθει

(δηλαδή να γυρίσει).
Γυναίκα που είχε χάσει την κόρη της σε νεαρή ηλικία, μοιρολογούσε πάνω
από τη νεκρή συγγενή της και τη συμβούλευε τι θα μετέφερε στην κόρη της
όταν θα συναντιώντουσαν. Δεν έχω συγκρατήσει τις ομοιοκατάληκτες στρο-

201

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

150) Γ. Α. Μέγα: οπ.π. σελ.146. Μιχάλης Γ. Μερακλής: Ελληνική Λαογραφία, Ήθη και έθιμα σελ.124.

151) Γ. Α. Μέγα: οπ.π. σελ.147.



φές του μοιρολογιού, μού είχε κάνει όμως εντύπωση το περιεχόμενο του μη-
νύματος. Της έλεγε να τη ρωτήσει αν παντρεύτηκε και απαντούσε πάλι η
ίδια. Δύστυχη μάνα δεν ξέρεις ότι σ’ αυτόν τον κόσμο δεν παντρεύονται.
Αλλά και σε πολλά τραγούδια του λαού περιγράφεται η ζωή στον άλλο κό-
σμο σαν μια συνέχεια της ζωής επί γης.
3) Δεν ξεριζώθηκαν οι μικρότερες αγροτικές θεότητες
Ο M. P. Nilsson γράφει σχετικά152: Η χριστιανική διδασκαλία του Ουρανού
και της Κόλασης είναι γνωστή. Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι η ιδέα που
έχει ο Όμηρος για τον Κάτω Κόσμο, έχει τόσο βαθειά επηρεάσει τη λαϊκή
αντίληψη, ώστε ούτε η μυθολογία ούτε ο Χριστιανισμός μπόρεσαν να την ξε-
ριζώσουν.
Η Εκκλησία προσπάθησε με διδασκαλίες και νουθεσίες, με απειλές και τι-
μωρίες, να εκριζώσει μύθους και τις συνήθειες της παλαιάς θρησκείας όμως
ο άνθρωπος έμεινε ο ίδιος στη σκέψη και το αίσθημα προληπτικός και δεισι-
δαίμων γεμάτος φόβους και τρόμους για την ύπαρξή του και την ευτυχία του.
Προοιωνίζεται δεινά τα οποία προσπαθεί να προλάβει ν’ αποτρέψει, ν’ απο-
σοβήσει με τρόπους και μέσα που δεν έχουν πολλές φορές σχέση με την αλη-
θινή πίστη στον Θεό, αλλά είναι μέθοδοι και συστήματα της μαγείας και της
αρχαίας λατρείας153.
Ο Χριστιανισμός ενώ εσάρωσε τους μεγάλους Θεούς, δεν κατόρθωσε να
ξεριζώσει τις μικρότερες αγροτικές θεότητες (Νύμφες, Μοίρες, Χάρο
κ.λ.π.). Για να καταργήσουν τις πολυθόρυβες και δημοφιλείς γιορτές των
εθνικών που συνέπιπταν με την χειμερινή τροπή του ήλιου μετέφεραν τις
χριστιανικές και μ’ αυτόν τον τρόπο τις αντικατέστησαν. Στη θέση των εθνι-
κών Θεών και Ηρώων ετοποθέτησαν τους Αγίους και απέδωσαν σ’ αυτούς
τις ιδιότητες που είχαν πριν οι επί μέρους θεότητες. Κι ακόμα αιματηρές θυ-
σίες, μαγική χρήση της φωτιάς, επωδές, ξόρκια, μαντικές ενέργειες αποτε-
λούν προχριστιανικές επιβιώσεις. Πριν αναφερθούμε λεπτομερώς σ’ αυτές
τις επιβιώσεις για την πληρέστερη κατανόηση θα αναζητήσουμε την αρχική
τους προέλευση καθώς και την εξέλιξη της ελληνικής ειδωλολατρικής θρη-
σκείας.
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152) M. P. Nilsson: Ιστορία της αρχαίας ελληνικής θρησκείας (εκδ. Δ. Ν. Παπαδήμα) σελ.317.

153) Γ. Α. Μέγα: οπ.π. σελ.148.



Β) Η ΑΡΧΑΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Από τον παλαιολιθικό άνθρωπο μέχρι την επικράτηση του Χριστιανισμού.
Παλαιολιθικός άνθρωπος. Πρώτη μορφή θρησκείας, η πίστη στη δύναμη συγκε-
κριμένων αντικειμένων. Νεολιθική θρησκεία: Διαποτισμένη η δομή της με μα-
γικό περιεχόμενο. Επιφύλασσε εξαιρετική θέση σε αντικείμενα με μαγική δύ-
ναμη και σε μαγικές ιερουργίες.
Κυκλαδίτες, τέλος της 4ης ως το τέλος της 2ης π.Χ. χιλιετηρίδας. Η μελέτη των τά-
φων και των ταφικών εθίμων επιτρέπει την εξαγωγή μερικών συμπερασμάτων
για τις εσχατολογικές πεποιθήσεις τους. Υπάρχουν ενδείξεις για την πίστη στην
αθανασία του γένους. Οι τάφοι, μικρές κατασκευές αλλά επιμελημένες και
διαρκέστερες από τα σπίτια των ζωντανών. Τα φυλαχτά, ―λίθινοι φαλλοί και
πουλιά― διάτρητα για να τα κρεμούν πάνω τους επειδή πίστευαν στη μυστική
γονιμοποιό αλλά και αποτρόπαια δύναμή τους ικανή να αποτρέψει κακές εξω-
τερικές επήρειες.
Στην Κρήτη λατρεύονται χθόνιες θεότητες με κύρια γνωρίσματα την υπεράν-
θρωπη δύναμη και την ευχέρεια του εξευμενισμού τους με την προσευχή και τη
θυσία. Στα μινωικά χρόνια η εμφάνιση της προσευχής στη λατρεία αναγνωρίζε-
ται ως ένδειξη ωριμότητας της θρησκευτικής ζωής. Αιματηρές προσφορές, λα-
τρεία στις σπηλιές. Κοντά στην Αμνισό, επίνειο της Κνωσού, λατρεία σε σπηλιά
αφιερωμένη στη θεά του τοκετού Ειλείθυια.
Δεύτερο μισό του όγδοου π.Χ. αιώνα: Η Ιλιάδα παρόλο που αναφέρεται στη Μυ-
κηναϊκή Εποχή απηχεί τις θρησκευτικές αντιλήψεις και τη λατρεία του τέλους της
γεωμετρικής περιόδου. Η επίσημη θρησκεία θα παραμερίζει τις χθόνιες θεότη-
τες, οι οποίες όμως θα κρατήσουν σταθερά την πρώτη θέση στις λαϊκές λατρείες.
Στην ιεράρχηση των θεών άρχισαν να ισχύουν ανακατατάξεις. Τα ομηρικά έπη
διαδόθηκαν γρήγορα και συνέβαλαν στην εγκαθίδρυση αρκετών τοπικών λα-
τρειών ηρώων. Οι δύο αιώνες της αρχαϊκής εποχής που ακολούθησαν ―έβδομος
και έκτος π.Χ.― ανέσυραν από την αφάνεια τις λαϊκές λατρείες και έκαναν την
επίσημη θρησκεία να συνυπάρχει μ’ αυτές χωρίς να τις περιφρονεί154.
Ο Όμηρος άσκησε τεράστια επίδραση στη θρησκευτική ανάπτυξη των μεταγενέ-
στερων χρόνων. Λέγεται ότι μαζί με τον Ησίοδο δημιούργησαν τους ελληνικούς
θεούς. Οι ιδέες για τους νεκρούς που επικρατούσαν στον ομηρικό κόσμο συνε-
τέλεσαν ώστε η μισή από την παλαιά θρησκεία να έχει χάσει την επιρροή της
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154) Νικολάου Παπαχατζή: Η Θρησκεία στην Αρχαία Ελλάδα (Εκδοτική Αθηνών) σελ.14-15, 26-28,

35-38, 42-46, 73-78, 80.



επάνω στους ανθρώπους. Έπαψε να ισχύει η παλιά αντίληψη ότι ο νεκρός συνέ-
χιζε τη ζωή μέσα στον τάφο. Έπαψε να υπάρχει η δύναμη των νεκρών επάνω
στους ζωντανούς όπως μέχρι τότε πίστευαν. Αυτό που επιζεί από τον άνθρωπο εί-
ναι η «ψυχή», η σκιά τίποτε περισσότερο. Η ζωή μετά θάνατον γίνεται χλωμή και
άδεια ώστε δεν είναι μακρυά από την ανυπαρξία. Γι’ αυτή τη ζωή παραπονέθη-
κε ο Αχιλλέας στον Οδυσσέα όταν συναντήθηκαν στον Κάτω Κόσμο (Οδύσ-
σεια_Λ. 489-491). Ο Όμηρος παρουσιάζει τους θεούς με ανθρώπινη μορφή και
αποδίδει στη θεότητα ανθρώπινη βούληση και αίσθημα. Με αφετηρία τον ανιμι-
σμό155 πλάθει την εσωτερική φύση μιας θεότητας επάνω στην ανθρώπινη φύση156.
Οι θεοί αποτέλεσαν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς τους, χωρίς δόγ-
μα, χωρίς εκκλησία, χωρίς την ιδέα του «προπατορικού αμαρτήματος». Η θρη-
σκευτικότητα συνίστατο στην ακριβή τήρηση των λατρευτικών τελετών στις
οποίες εκφραζόταν ο σεβασμός και αποδίδονταν οι οφειλόμενες τιμές στους θε-
ούς μέσω των θυσιών και των αναθηματικών προσφορών. Στον θεό του Κάτω
Κόσμου ούτε ναό, ούτε λατρεία είχαν αφιερώσει. Ο τρόμος που ενέπνεε ο κό-
σμος του αθέατου, του ανείπωτου, της μίανσης δημιούργησαν την ανάγκη των
μυστηρίων, μιας διαφορετικής θρησκευτικής εμπειρίας, μακριά από τους χώ-
ρους της δημόσιας λατρείας που ετελείτο στο φως της ημέρας. Με τις επιστημο-
νικές και τις θρησκευτικές αιρέσεις εκφράστηκε μια άλλη πλευρά της θρησκευ-
τικότητας των Ελλήνων157.
Για τον αρχαίο άνθρωπο, γράφει ο Robert Flacelière, το σύμπαν ήταν γεμάτο
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155) Ανιμισμός: Λατινικά anima=ψυχή. Αποτελούν ανιμισμό:1) Η πίστη ότι τα φυσικά φαινόμενα

(σεισμοί, πλημμύρες κ.λ.π.), τα αντικείμενα και το ίδιο το σύμπαν έχουν ψυχή ή πνεύμα και επεμβαί-

νουν στη ζωή των ανθρώπων. 2) Η πίστη ότι οι ψυχές μπορούν να υπάρξουν χωριστά από τα σώματα

(γενικ.) η πίστη σε πνευματικές υπάρξεις (λ.χ. φαντάσματα, πνεύματα). 3) Η φιλοσοφική θεωρία που

δέχεται ότι η ψυχή διαδραματίζει το σημαντικότερο ρόλο στην ψυχοσωματική εξέλιξη του ανθρώπου

(Λεξικό Μπαμπινιώτης). Ο ανιμισμός περιλαμβάνεται μεταξύ των νεότερων θεωριών (19ος αιώνας αρ-

χές 20ου) για την έννοια του θεού. Είναι μια τάση είτε διανοητική κατάσταση του ανθρώπου, στη γενι-

κότερη έννοια, να φαντάζεται τον κόσμο ανθρωπομορφικά, να δίνει ζωή και ψυχή σε αντικείμενα και

στα φαινόμενα του φυσικού κόσμου. Ο Bergier (18ος αιώνας) υποστήριξε ότι αυτή η τάση υπήρξε η αι-

τία που γεννήθηκαν δύο αρχικές μορφές της θρησκείας, ο φετιχισμός και η αστρολογία. Ο Ed. Tylor

με συστηματική έρευνα ―κύριο έργο του: Primitive culture 1871― θεμελίωσε μια θεωρία, που επι-

βλήθηκε με το βάρος των θετικών πληροφοριών και την εσωτερική συνοχή (Χρήστου Θεοδωρίδη: Ει-

σαγωγή στη Φιλοσοφία ―Δεύτερη Έκδοση― σελ.376-380).

156) M. P. Nilsson: οπ.π. σελ.147-151, 154-155.



από θεότητες μικρές και μεγάλες, ευεργετικές και φοβερές. Αυτή η πίστη είναι
η πηγή του πολυθεϊσμού, που μετά από μια φάση ανιμισμού παίρνει στην Ελλά-
δα πολύ γρήγορα ανθρωπομορφική όψη. Και συνεχίζει πιο κάτω: Όλη τη ζωή
τους την κανόνιζαν με τον ρυθμό τους οι θρησκευτικές γιορτές της οικογένειας,
του δήμου, της φυλής, της πόλης, κι η με σχολαστικό τρόπο τέλεση των τελετών,
όπως τις είχαν κληρονομήσει από τους προγόνους (τα πάτρια)158. Και οι Claude
Mossè και Annie Schnapp-Gourbeillon διευκρινίζουν πως «οι θεϊκές μορφές,
τόσο οικείες και σχεδόν ανθρώπινες των ομηρικών επών, δεν είναι στην κυριο-
λεξία «πρόσωπα» αλλά δυνάμεις με υπερφυσική ισχύ που συγκεντρώνουν πολ-
λαπλές όψεις κάτω από το ίδιο όνομα159».
Μετά τους περσικούς πολέμους, κατά την πεντηκονταετία που ακολούθησε, άρ-
χισε να συντελείται σημαντική αλλαγή. Με οδηγό τον ορθό λόγο οι σοφιστές,
πρωτεργάτες του ζωηρότερου κινήματος διαφωτισμού που γνώρισε ο τόπος,
διακήρυξαν τη συμβατικότητα της θρησκευτικής πίστης και την έλλειψη αδιαφι-
λονίκητων αποδείξεων για την ύπαρξη θεών και δαιμόνων. Πολλοί έβλεπαν την
εξάπλωση των νέων ιδεών ως διαλυτική της πολιτικής και κοινωνικής ζωής τους
και υποκίνησαν σειρά δικών «αθεΐας» ή «ασέβειας160».
Η πνευματική ανάπτυξη της Ελλάδας έφερε στο φως τα ελαττώματα των θεών
της και τής θρησκείας της161. Η Ιωνική162 φυσική φιλοσοφία με το ερώτημα για
την αρχική ουσία των όντων προσπάθησε να εξηγήσει πώς είχε δημιουργηθεί
και ρυθμιστεί ο κόσμος. Οι εξηγήσεις των φυσικών φιλοσόφων παρουσιάστη-
καν ως αντίπαλες των θρησκευτικών ιδεών. Ο Ξενοφάνης163 (570-475π.Χ.) δίδα-

205

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

157) Mario Vegetti: «Ο άνθρωπος και οι θεοί» στο ο Έλληνας Άνθρωπος (Ελληνικά Γράμματα)

σελ.379-424.

158) Robert Flacelière: Ο Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος των Αρχαίων Ελλήνων (εκδ. Παπαδήμα) σελ.235.

159) Claude Mossé, Annie Schnapp-Gourbeillon: Επίτομη Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας (2000-

31π.Χ.) σελ.386, Εκδόσεις Παπαδήμα.

160) Νικολάου Παπαχατζή: οπ.π. σελ.146-147.

161) M. P. Nilsson: οπ.π. κεφ.VIII, H θρησκεία των μορφωμένων τάξεων και η θρησκεία των χωρικών.

162) Τσέλλερ-Νεστλέ: Ιστορία της Ελληνικής Φιλοσοφίας, (Βιβλ. Εστίας) σελ.27-28 (Θαλής, Αναξί-

μανδρος, Αναξαμένης). Διογένους Λαέρτιου: Βίοι καί γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφία εὐδοκιμησά-

ντων (Πάπυρος), Βιβλίον Α σελ.38-55 (Θαλής), Βιβλίον Β σελ.120-124 (Αναξίμανδρος, Αναξαμένης).

163) Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος, ύστερα από μακρόχρονη περιπλάνηση εγκαταστάθηκε στην Ελέα

(Velia) της Κάτω Ιταλίας όπου δημιουργήθηκε η Ελεατική φιλοσοφική σχολή: ο Ηράκλειτος και οι Ξε-

νοφάνης, Παρμενίδης, Ζήνων, Μέλισσος.



ξε ότι υπήρχε ένας θεός που δεν έμοιαζε στη μορφή ούτε στις ιδέες με τους αν-
θρώπους, ολότελα διαφορετικός από τους θεούς που φαντάζεται ο λαός. Ο Ανα-
ξαγόρας από τις Κλαζομενές (500-428π.Χ.) έφερε την ιωνική φιλοσοφία στην
Αθήνα και είχε στενή συναναστροφή με τον Περικλή. Έγινε θύμα του νόμου
που προτάθηκε το 432π.Χ. από τον μάντη Διοπείθη «να καταδικάζονται όσοι
δεν τιμούν τη θρησκεία και διδάσκουν αστρονομικές θεωρίες» (μετατάρσια)164.
Ο Πρωταγόρας165 από τα Άβδηρα (481-411π.Χ.) υποστήριξε τη σχετικότητα των
εθίμων και των νόμων. Δεσμεύουν την ανθρώπινη κοινωνία που τους έφτιαξε,
ισχύουν όσο τους θεωρούν καλούς. Δεν υπάρχει θρησκεία, απόλυτη ηθική, από-
λυτο δίκαιο. Διώχθηκε από την Αθήνα για αθεϊσμό. Ο Αντισθένης166 (445-365π.Χ.)
τα έβαλε κι αυτός με τη θρησκεία και τη λατρεία του λαού: Μονάχα ένας θεός
υπάρχει, δήλωνε, που δεν μοιάζει με τίποτα το ορατό. Χρειάστηκε η παράδοση
(ο νόμος) για να πλάσει τους πολλούς θεούς.
Οι διωγμοί συνεχίστηκαν και τον τέταρτο αιώνα. Το 399π.Χ. καταδικάστηκε ο
Σωκράτης γιατί εισήγαγε καινά δαιμόνια. Η διαδικασία αποσύνθεσης της ελλη-
νικής θρησκείας που τα πρώτα συμπτώματα παρουσιάστηκαν τον πέμπτο αιώνα
ήταν μακρόχρονη. Μπόρεσε να ζήσει ακόμα οκτώ και πλέον αιώνες από τον τέ-
ταρτο π.Χ. μέχρι το τέλος του τέταρτου μ.Χ. Άχισε με τον μαρασμό των «κρατών
πόλεων» την ελάττωση της πολιτικής δύναμης. Η πατροπαράδοτη ευλάβεια μπή-
κε σε δοκιμασία. Έγιναν προσπάθειες για αναδιοργάνωση παλαιών ιερών χω-
ρίς αποτέλεσμα. Η παρακμή της ολυμπιακής θρησκείας εξακολουθούσε. Στα ελ-
ληνιστικά χρόνια λατρεύτηκαν αιγυπτιακές θεότητες: Όσιρις, Ίσις, Ώρος, Σά-
ραπις. Η Φρυγική μεγάλη Μητέρα. Η λατρεία του Μίθρα. Η καταγωγή της λα-
τρείας του από το Ιράν. Από το δεύτερο μ.Χ. αιώνα ως το τέταρτο η λατρεία δια-
δόθηκε παντού κι έφτασε μέχρι τη ρωμαϊκή διοίκηση. Κατά των χριστιανών έγι-
ναν βιαιότητες. Αργότερα οι χριστιανοί καταφέρθηκαν κατά των εθνικών, όμως
η παλαιά θρησκεία είχε πεθάνει πριν από τη νίκη του χριστιανισμού167.
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164) Μετατάρσιος 1) σηκωμένος ψηλά, 2) αιωρούμενος στο κενό, 3) μετέωρος. Οι περί μεταρσίων δι-

δάσκοντες δηλαδή όσοι κάνουν λόγο για τα ουράνια σώματα. Ο Αναξαγόρας δήλωνε ότι ο ήλιος ήταν

μια πυρακτωμένη μάζα και το φεγγάρι μια μάζα γης. Για τον Αναξαγόρα (Τσέλλερ-Νεστλέ οπ.π.

σελ.76-81) και (Διογένους Λαέρτιου, οπ.π. Βιβλίον Β σελ.124-131).

165) Τσέλλερ-Νεστλέ: οπ.π. σελ.102-106, M. P. Nilsson οπ.π. σελ.280-282.

166) Τσέλλερ-Νεστλέ: οπ.π. σελ.136-141. M. P. Nilsson οπ.π. σελ.287.

167) Νικολάου Παπαχατζή: οπ.π. σελ.177-224.



Γ) ΠΡΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙΣ

1) Οι Νύμφες και το Νυμφαίον στην Πάρνηθα
Ο Χριστιανισμός ενώ εσάρωσε τους μεγάλους θεούς δεν κατόρθωσε να ξε-
ριζώσει τις μικρότερες αγροτικές θεότητες168. Οι Νύμφες, αν και θείας κα-
ταγωγής, κατείχαν θέση ενδιάμεση μεταξύ των θεών και των θνητών γυναι-
κών. Πνεύματα των υδάτων ζούσαν στα ποτάμια και στα βουνά απ’ όπου πη-
γάζουν τα ποτάμια. Ορεστιάδες ονομάζονταν οι Νύμφες των δασών, Ναϊά-
δες των ποταμών και των πηγών και προστέθηκαν αργότερα οι Αμαδρυάδες
Νύμφες των δένδρων. Κυριότερες θεότητες των πηγών και των ποταμών οι
Ναϊάδες διέμεναν κατά προτίμηση σε σπήλαια. Θεότητες αποκλειστικά το-
πικές οι Νύμφες, δεν είχαν ναούς. Ωστόσο από το πλήθος των ευρεθέντων
αναθημάτων καταδείχνεται πόσο είχε αναπτυχθεί η λατρεία των Νυμφών
όπου μιλιώταν η ελληνική γλώσσα169.
Ο Ηρόδοτος υποστηρίζει ότι η λατρεία του Πανός εισήχθη στην Αθήνα την
εποχή των μηδικών πολέμων. Ήταν γιός του Ερμή και της Νύμφης Δρυόπης
σύμφωνα με το σχετικό ομηρικό ύμνο. Τον ακολουθούσαν οι Ορεστιάδες
Νύμφες και τραγουδούσαν μαζί του. Από τις Νύμφες η Σύριγξ, η Ηχώ και η
Πίτυς είχαν δραματικό τέλος170. Στην Πάρνηθα, στη χαράδρα του χειμάρρου
της Γιαννούλας λίγα χιλιόμετρα ΒΔ της Μονής Κλειστών υπάρχει το Σπήλαιο
του Πανός (Νυμφαίον) γνωστό και με την αρβανίτικη ονομασία Λυχναρίστε
(δηλαδή Λυχνάρι και κατάληξη στε. Με άλλα λόγια τοποθεσία με λυχνάρια).
Από τις ανασκαφές που έγιναν στις αρχές του εικοστού αιώνα εντοπίστηκαν
τρία αλλεπάλληλα στρώματα. Το πάνω στρώμα ελληνιστικών, ρωμαϊκών και
πρώιμων βυζαντινών χρόνων και τα πιο κάτω επόμενα δύο στρώματα χρό-
νων προϊστορικών. Βρέθηκαν αναθηματικά ανάγλυφα με παραστάσεις του
Ερμή, του Πάνα, Νυμφών, με την προσωποποίηση του ποταμού Αχελώου, με
τον Πρίαπο (γιό του Άδωνι και της Αφροδίτης) με νέο που παίζει αυλό, με
γενειοφόρο άνδρα. Ευρήματα, που δείχνουν την ύπαρξη αρχαιότατης λα-
τρείας, προϊστορικής κεραμικής. Αγγεία μεταγενέστερα (πρωτοελλαδικά)
κομμάτια μυκηναϊκών αγγείων, μικρά ληκύθια του 5ου αιώνα π.Χ. και πολλά
άλλα ευρήματα που δείχνουν τη διαχρονικότητα της λατρείας.
Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει ο αριθμός των λυχναριών ―χίλια περίπου―
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168) M. P. Nilsson οπ.π. σελ.315-317.

169) Jean Richepin: Ελληνική Μυθολογία Τόμος Α’ Οι Θεοί σελ.426-430 (Εκδ. Οίκος Βίβλος).

170) Jean Richepin οπ.π. σελ.511-518.



που τα πιο πολλά ανήκαν στους χριστιανικούς χρόνους. Η Μαρία Πλάτωνος-
Γιώτα συμπεραίνει ότι το σπήλαιο ήταν σημαντικός τόπος χριστιανικής λατρεί-
ας από τον 4ο αιώνα μ.Χ. και μετά. Η διακόσμησή τους αποτελείται από ρόδα-
κες, κλαδιά αμπελιού, ανθέμια ή απλά φύλλα. η προτομή της Αθηνάς υπάρχει
στη διακόσμηση των λυχναριών των χριστιανικών χρόνων, ενώ από τα χρι-
στιανικά σύμβολα το περιστέρι ή το περιστέρι πάνω στο Άγιο Δισκοπότηρο, το
Δισκοπότηρο, τα ψάρια, ο φοίνικας, ο σταυρός και τα μονογράμματα Χ και Ρ171.
Οι Νύμφες, οι Νηρηίδες172 (οι πενήντα κόρες του Νηρέα και της Δωρίδας)
είναι οι Νεράϊδες της σύγχρονης Ελλάδας. Η Λάμια κόρη του Βήλου και της
Λιβύης. Την ερωτεύθηκε ο Δίας και η Ήρα από ζήλια σκότωσε τα παιδιά
της. Αποθηριώθηκε και από φθόνο άρπαζε και εφόνευε τα παιδιά όπως η
Γελλώ, η Έμπουσα και η Μορφώ. Στις νεοελληνικές παραδόσεις και στα
παραμύθια οι Λάμνιες πνίγουν βρέφη, ρουφούν το αίμα ζώων και ανθρώ-
πων, εμφανίζονται σε πηγάδια και στη θάλασσα.
2) Γελλώ, Έμπουσα, Μορφώ, Μοίρες
Η Γελλώ κατά τη μυθολογία ήταν νέα γυναίκα από τη Λέσβο. Πέθανε στον
τοκετό και εμφανιζόταν ως μορμολύκειο και έπνιγε τα παιδιά. Προσομοία-
ζε δε προς τα κακοποιά πνεύματα της Λάμιας και της Έμπουσας. Παραδό-
σεις για τη Γελλώ έχει περιλάβει στα κείμενά του ο Μιχαήλ Ψελλός ―ενδέ-
κατος αιώνας― ενδιαφέρει δε ιδιαίτερα η παράδοση για τη Μελετινή και τα
παιδιά της. Όταν έχασε από τη Γελλώ και το έβδομο παιδί της ο Άγιος Σι-
σίνιος καταδίωξε τη Γελλώ, τη συνέλαβε, την εβασάνισε και όταν της έδωσε
γάλα από τους μαστούς της Μελετινής, ξέρασε η Γελλώ τα παιδιά ζωντανά173.
Η Έμπουσα ανήκε στη λατρεία της Εκάτης. Φάντασμα διαμονιώδες, θηρίο
που άλλαζε γρήγορα μορφές. Ονομαζόταν και ονοσκελίς. Είχε το ένα πόδι
χάλκινο και το άλλο όνειο (γαϊδουρινό). Η Λάμια της Αράχοβας, την παρά-
δοση της οποίας δημοσίευσε ο Πολίτης, έχει τρία ή περισσότερα πόδια κι
απ’ αυτά ένα χαλκοματένιο και ένα γαϊδουρινό174.
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171) Μαρία Πλάτωνος-Γιώτα: Αχαρναί, (Δήμος Αχαρνών) σελ.398-404. Κώστας Ρωμαίος: Ευρήματα

ανασκαφής του επί της Πάρνηθος Άνδρου, Αρχαιολογική Εφημερίς 1905, σελ.101-138 και 1906

σελ.88-115.

172) Ησιόδου Θεογονία στ.233-264, 1003.

173) Μιχαήλ Ψελλού: «Ιστορικοί λόγοι, επιστολαί και άλλα ανέκδοτα». Κ. Σάθα: Μεσαιωνική Βι-

βλιοθήκη, Τόμος Ε’ σελ.573-575. Δ. Β. Οικονομίδου: Η Γελλώ. Λαογραφία, Τόμος Λ’, σελ.246-278.

174) Νικ. Γ. Πολίτου: Παραδόσεις, αριθ.805, η Λάμνια (Αράχοβα της Λεβαδείας) Τόμος Β’.



Η Μορφώ, δαίμονας θηλυκός, μυθικό φάντασμα που το ανάφεραν για να
σιωπήσουν τα παιδιά και οι Μοίρες175 ―Κλωθώ, Λάχεσις, Άτροπος― ζω-
ντανές μορφές στη λαϊκή πίστη της σύγχρονης Ελλάδας.
Ο Κώστας Ρωμαίος συγκρίνει τις δύο εποχές τη μακρινή, γεμάτη θρύλο και
ποίηση και τη σημερινή δική μας εποχή, γεμάτη πεζότητα, αμφιβολία και άγ-
χος και σχολιάζει176:

Και ιδού που συμβαίνει το απίστευτο: Οι μυθικές εκείνες ιστορίες που
βρίσκονται χιλιετηρίδες ολόκληρες μακριά μας, οι «προομηρικές»
εξακολουθούσαν να ζουν αδιάκοπα και έντονα όλους τους ενδιάμε-
σους αιώνες. Ο Ελληνικός λαός έως την τελευταία γενεά, εδώ και
τριάντα χρόνια177, τις πίστευε ―και σ’ αρκετά μέρη, πιο απομεμονω-
μένα συγκοινωνιακά, εξακολουθεί να τις πιστεύει― σαν αληθινές
ιστορίες, σαν αναμφισβήτητα ιστορικά γεγονότα, που πραγματικά συ-
νέβησαν στον τόπο τους εδώ και λίγα χρόνια. Και πίστευαν ότι τα γε-
γονότα αυτά συνέβησαν σε ορισμένη τοποθεσία του χωριού τους, σε
ορισμένη χρονολογία με πρωταγωνιστές της ιστορίας ορισμένα άτομα
γνωστά, υπαρκτά, απόλυτα αληθινά, που περπατούσαν και μιλούσαν
μαζί τους, αλλά και που κάποιες στιγμές περπάτησαν και ζήσανε μα-
ζί με τις ομηρικές «Νηρηίδες» τις νύμφες των νερών.

3) Οι Νεράιδες
Ο Πολίτης το 1904 δημοσίευσε 1.013 παραδόσεις και τις κατέταξε σε 39 κα-
τηγορίες ανάλογα με τα πράγματα στα οποία αναφέρονται178. Απ’ αυτές 146
αναφέρονται στις Νεράϊδες, 17 στις Λάμιες και πάρα πολλές άλλες σε Στρίγ-
γλες, Μοίρες, Βραχνά, Βρυκόλακες, φαντάσματα, μάγους και μάγισσες.
Έκτοτε τα δημοσιεύματα και τα σχόλια για τις παραδόσεις συνεχίστηκαν
από τους διακονούντες τη λαογραφία.
Οι Νεράϊδες είναι γυναίκες εξαιρετικού κάλλους. Χορεύουν και τραγου-
δούν. Οι νέοι και ωραίοι άνδρες αποτελούν τον ιδιαίτερο στόχο τους, πιο
πολύ όμως οι λυράρηδες που τους αρπάζουν και τους κρατούν για να παί-
ζουν λύρα κι εκείνες να χορεύουν. Συμβαίνει όμως και οι θνητοί να αρπά-
ζουν Νεράϊδες και οι σχετικές ιστορίες είναι πιο γοητευτικές. Ερωτευμένοι
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175) Ησιόδου Θεογονία στ.217 και 905.

176) Κώστα Ρωμαίου, «Νεράϊδες, Νύμφες και Νηρηίδες» ―Αθάνατο νερό 1973, σελ.77-78.

177) Δημοσιεύτηκε το 1973 («Εδώ και τριάντα χρόνια» άρα 1943-1973).

178) Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, Τόμος Α’ (1-559), Τόμος Β’ (560-1013).



οι άνδρες τις εξαναγκάζουν σε γάμο κρατώντας κρυμμένο κάποιο δικό τους
αντικείμενο, μαντίλι ή κάτι άλλο. Κι όταν κάποια στιγμή έχουν μπορέσει οι
γυναίκες να το αποσπάσουν παρά το γεγονός ότι απόκτησαν παιδιά, δημι-
ούργησαν οικογένεια, πάλι τότε εξαφανίζονται, επιστρέφουν όπου ήσαν
πρώτα, γίνονται πάλι Νεράϊδες. Από τις πολλές συνηθισμένες περιπτώσεις
και η παράδοση για τους Βρεττούς στο Μενίδι που είχε το ίδιο τέλος. Όταν
κατόρθωσε να βρει τη μπόλια έτρεξε στο χορό τραγούδησε το δίστιχο αρ-
βανίτικα.

Βάλε-ν τρι βόλ-τα ε σίελ
ε δε γκρίχεμ ου ντ κίελ.

Τον χορό τρεις βόλτες το φέρνω
και σηκώνομαι εγώ στον ουρανό179.

Η Μαρία Δέδε-Μιχαήλ έγραψε δύο ιστορίες με γυναίκες γοργόνες στο νη-
σί Γιάρ του Ειρηνικού. Τα ίδια χαρακτηριστικά: Βγαίνουν από τη θάλασσα,
βγάζουν και κρύβουν την ουρά και συμμετέχουν σε χορό. Βρίσκονται τα
κρυμμένα, δεσμεύονται και στο τέλος όταν τα ξαναποκτούν επανέρχονται
γοργόνες στη θάλασσα. Συνεχίζει επίσης με δύο παραδόσεις. Μία στη Βοι-
ωτία και την άλλη στα Βίλια. Δεν τις αναφέρει Νεράϊδες αλλά Ζέρες. Και
στις δύο περιπτώσεις οι Ζέρες θα επανέλθουν στην αρχική κατάσταση αλλά
η Ζέρα των Βιλίων θα έρχεται τη νύχτα να βλέπει τα παιδιά της από το φεγ-
γίτη, ενώ η άλλη του χωριού της Βοιωτίας, έβγαλε τα μάτια του παιδιού και
πέθανε γιατί δεν ήθελε να αφήσει σπορά από άνθρωπο, κάτι που αποτελεί
εξαίρεση και δεν ανταποκρίνεται στη συμπεριφορά της Νεράϊδας που εξαν-
θρωπίζεται180.
Παρόμοια και η περίπτωση στο Χλεμποτσάρι του δήμου Τανάγρας Θη-
βών181. Ο Σταμάτης Νίκας από το Χλεμποτσάρι άρπαξε τη μπόλια μιας από
τις Νεράϊδες που έπλεναν τα ρούχα τους στον Ασωπό. Δεν μπόρεσε να φύ-
γει. Έμεινε έκαμε παιδιά, όλα κορίτσια. Όταν κάποτε της έδωσε τη μπόλια
πήγε στο χορό και στον τρίτο γύρο σηκώθηκε ψηλά και χάθηκε. Ύστερα ερ-
χόταν κάπου, κάπου και έβλεπε τα παιδιά της. Η υπ’ αριθ.776 παράδοση
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179) Δημ. Γιώτα «Ο Πέπλος της Νεράϊδας», Λαμπηδόνα Τεύχος 20ο σελ.14-15. Επίσης Ν. Γ. Πολίτη,

η υπ’ αριθ.770 «Οι Βρεττοί» και Δημ. Καμπούρογλου, Η Ιστορία των Αθηναίων, Τόμος Α’ σελ.223 «Ο

πέπλος της Νεράϊδας».

180) Μαρίας Δέδε-Μιχαήλ «Νεραϊδοϊστορίες» Λαμπηδόνα, Τεύχος 19 σελ.19.

181) Ν. Γ. Πολίτου: Παραδόσεις, Τόμος Β’ υπ. αριθ.778 «Η μπόλια».



έχει παρόμοιο θέμα «Το μαντήλι της Νεράϊδας» (Γαλαξίδι).
Ο Κώστας Ρωμαίος διατυπώνει την άποψη ότι οι νεοελληνικοί θρύλοι αρκε-
τές φορές με το δικό τους φως φωτίζουν ακόμη και το σκοτάδι και την ασά-
φεια που περιβάλλει αρχαίους μύθους182. Και συνεχίζει: Ο Πηλέας με τη βία
εξανάγκασε τη Νηρηίδα Θέτιδα να τον παντρευτεί. Γεννήθηκε ο Αχιλλέας
και έζησαν μέχρι που κάποτε η Θέτιδα παράτησε τον Πηλέα μονάχο και δεν
έδειξε το παραμικρό ενδιαφέρον. Και υποθέτει ο Κ. Ρωμαίος: κάποιο «κρή-
δεμνο183» θα της είχε αρπάξει ο Πηλέας και ίσως το ξαναβρήκε κάποτε, από-
κτησε την ελευθερία της και ξαναγύρισε στη θάλασσα. Αλλά και το «κρήδε-
μνο» της νύμφης Λευκοθέας σχολιάζει που δάνεισε στον Οδυσσέα και καρ-
τερούσε να το ξαναπάρει για να γυρίσει στο πέλαγος184.
Στα χρόνια των πατεράδων μας και των παππούδων μας ήταν γνωστό το έθι-
μο της βίαιης αρπαγής του μαντηλιού μιας νέας από νέο ανεπιθύμητο για γα-
μπρό. Άλλοτε εξαναγκαζόταν η οικογένεια της κοπέλας να αποδεχτεί το μοι-
ραίο κι άλλοτε υπήρχαν αντιδράσεις με δυσάρεστα επακόλουθα. Το έθιμο
αυτό υπήρχε και σε άλλα μέρη και ισοδυναμούσε με βίαιο αρραβώνιασμα.
Ο ανεμοστρόβιλος και οι Νεράϊδες. Ο ανεμοστρόβιλος είναι φυσικό φαινό-
μενο που χαρακτηρίζεται από την περιορισμένη σε έκταση, αλλά μεγάλης
σφοδρότητας, περιστροφή αερίων μαζών πάνω από την επιφάνεια της στεριάς
ή της θάλασσας. Οι γονείς μας γνώριζαν μια παλιά παράδοση σχεδόν πανελ-
λήνια ότι μεσ’ τον ανεμοστρόβιλο χορεύουν οι Νεράϊδες. Μια αθηναϊκή πα-
ράδοση «Οι Νεράϊδες από το Κακόρεμα» (είναι η αριθ.737). Το περιστατικό
συνέβη στον κυνηγό Ρόζη, όμορφο παλικάρι. Τον άρπαξε ανεμοστρόβιλος και
χόρευε χωρίς να θέλει. Παίζανε τα όργανα, άκουε χωρίς να καταλαβαίνει.
Πάνω σε ένα δένδρο τον κράτησαν οκτώ μερόνυχτα οι Νεράϊδες.
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182) Κ. Ρωμαίου, οπ.π. σελ.82-83.

183) κρήδεμνον=κεφαλόδεσμος, γυναικείον κάλυμμα της κεφαλής κατερχόμενον εκατέρωθεν μέχρι

των ώμων (Σταματάκος)= το μαντήλι.

184) Η αναχώρηση του Οδυσσέα από το νησί της νύμφης Καλυψώς και η μετάβασή του στο νησί των

Φαιάκων περιγράφεται στο Ε της Οδύσσειας. Στη διαδρομή ο Ποσειδώνας κατάστρεψε το καράβι του

Οδυσσέα. Η Ινώ κόρη του Κάδμου που είχε γίνει θαλάσσια θεότητα με το όνομα Λευκοθέα πόνεσε

τον Οδυσσέα για τα πάθη που τραβούσε. Έφτασε εκεί που θαλασσοδερνόταν και του είπε: βγάλε τα

βαριά σου ρούχα κι αμόλα τα στους ανέμους και πάρε αυτό το μαντήλι (κρήδεμνον) ν’ απλώσεις κα-

τάσαρκα στα στήθια σου. Όταν έφτασε στο νησί των Φαιάκων έλυσε από πάνω του το μαντήλι και το

άφησε να κυλήσει στη θάλασσα. Το πήρε πίσω η Λευκοθέα και βυθίστηκε στο νερό.



Ο Κ. Ρωμαίος περιγράφει και αναλύει τρεις παραδόσεις για τον ανεμο-
στρόβιλο και τις Νεράϊδες: Αθήνας, Ζακύνθου, Αρκαδίας185. Πρόκειται για
χορό διαβατικών Νεράϊδων. Για κάθε θνητό θεατή υπάρχει σοβαρός κίνδυ-
νος. Ενδιαφέρει να σταθούμε στα αποτελεσματικότερα όπλα προς αποτρο-
πή του κινδύνου. Κατά σειρά ιεράρχησης: Το αλάτι. Όπως και στον ανεπι-
θύμητο επισκέπτη έτσι και στη Νεράϊδα το αλάτι τις εξαναγκάζει να φύγουν.
Το μαυρομάνικο μαχαίρι να το καρφώσει όποιος το έχει στο χώμα. Ο απή-
γανος. Αν έχει ένα κλαρί να το βγάλει και να φωνάξει: «Σ’ εξορκίζω με τον
απήγανο» και τα «αγιακά» τελευταία. Εκκλησιαστικές προσευχές και το χά-
ραγμα του σταυρού. Αποτελεσματικότερα όπλα σύμφωνα με την αρκαδική
μαρτυρία από το 1892 για τον ανεμοστρόβιλο πρώτα τα πρωτόγονα μαγικά
κι έπειτα τα κυρίως θρησκευτικά. Η ιεράρχηση ενδεικτική της μεγάλης δύ-
ναμης που έχει ή είχε στο λαό η αρχαία λατρεία και τα μέσα που επί αιώνες
χρησιμοποιούσε. Στη Σάμο (αριθ.686, Οι Νεράϊδες στη σπηλιά) αποτρεπτι-
κή δύναμη είχε το ψωμί.
Σε πολλά μέρη οι δοξασίες για τις Νεράϊδες συγχέονται με τις παραδόσεις
της Γελλούς. Ο Δ. Β. Οικονομίδης στη μελέτη του «Ἡ Γελλώ εἰς τήν ἑλλη-
νικήν καί ρουμανικήν λαογραφίαν» εξετάζει παραδόσεις, δοξασίες και
εξορκισμούς για τη Γελλώ. Στη Μύκονο, Ζάκυνθο και στον Πόντο αποδίδο-
νται στις Νεράϊδες χαρακτηριστικά ιδιώματα της Γελλούς, ενώ στα νησιά
Λέσβο, Θήρα, Σύμη, Αμοργό, Νάξο η Γελλώ τίποτα κοινό δεν έχει με τη Νε-
ράϊδα. Είναι δαίμων άρπαξ των βρεφών. Στη Ρουμανία είναι γνωστή η πα-
ράδοση για τον άγιο Σισίνιο και τα παιδιά της αδελφής του Μελεντίας (Με-
λετινής) και του διαβόλου αντί της Γελλούς, από τον 16ο αιώνα. Υπάρχει και
νεότερη παραλλαγή που διαφέρει στην εισαγωγή νέων στοιχείων και σε κά-
ποιες λεπτομέρειες, που πλησιάζουν προς το κείμενο του Ψελλού που δημο-
σίευσε ο Κ. Σάθας στη «Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη» (δες σημείωση 173)186.
4) Οι Λάμνιες
Οι Λάμνιες, όπως και οι Γελλούδες, διατήρησαν το αρχαίο όνομα. Ο Δ. Κα-
μπούρογλους και ο Νικ. Πολίτης περιέλαβαν στις παραδόσεις της Αττικής τη
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185) Κ. Ρωμαίου, «Ο Ανεμοστρόβιλος», Αθάνατο Νερό 1973, σελ.240-245.

186) Δ. Β. Οικονομίδου: «Ἡ Γελλώ εἰς τήν ἑλληνικήν καί ρουμανικήν λαογραφίαν». Λαογρα-

φία, Τόμος Λ’ (ΧΧΧ), σελ.246-278.

187) Δημητρίου Καμπούρογλου, Ιστορία των Αθηναίων, Τόμος Α’ σελ.224. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδό-

σεις Τόμος Β’ η υπ. αριθ.817 (σελ.497).



«Λάμνια του Κορωπιού187». Σ’ ένα παλιό πηγάδι του Κορωπιού έβγαινε μια
Λάμνια, έπνιγε τα ζωντανά και ρουφούσε το αίμα. Κανείς δεν τολμούσε να
την τουφεκίσει γιατί φοβόταν μη γυρίσει το βόλι και τον σκοτώσει. Το τόλ-
μησε ένας χωριάτης που η Λάμνια έπληξε τα δυο του βόδια, τη μοναδική του
περιουσία. Τη σκότωσε και το σώμα της ήταν τρεις οργιές. Όπου έσταξε το
αίμα της χορτάρι δεν ξαναφύτρωσε.
Στο νου μου έρχεται μια φράση που άκουγα κάποια χρόνια πριν: Λάμνια ε
Κοκκίνιτ (αρβ.) η Λάμνια του Κοκκινιού. Καμία όμως άλλη πληροφορία.
Το Κοκκίνι στη διαδρομή από το Θριάσιο στα Δερβενοχώρια είναι περιο-
χή δασώδης με πολλά τρεχούμενα νερά. Ρώτησα κάτοικο των Δερβενοχω-
ρίων μήπως γνώριζε περισσότερα και μου είπε: Η φήμη για Λάμνια στο
Κοκκίνι αποτελούσε πασίδηλο, όμως δεν γνωρίζει κάποιο περιστατικό που
να έχει συμβεί εκεί. Πριν χρόνια ο πατέρας μου, συνέχισε, πήγαινε στο
Κοκκίνι τα μελίσσια. Μικρός είχα ακούσει τις αδελφές μου να συζητούν.
Ρωτούσε η μία την άλλη, είδες, άκουσες τίποτα. Είδα μια νύχτα κάτι φώτα
στο δάσος πέρα, κάτι θα είναι. Όταν ο μικρός μεγάλωσε είδε κι έμαθε για
τις πυγολαμπίδες188 και εξήγησε τι ήταν τα φώτα, οι φωτιές που έλεγε η
αδελφή του. Ανεξάρτητα αν η φήμη δημιουργήθηκε από τους κρωμνούς και
τους θορύβους που άκουγαν τη νύχτα ή από κάποιο περιστατικό, οι αρβα-
νίτικες φράσεις, Λάμνια ε Κοκκίνιτ και (τ, τ, χάγι(ë) Λάμνια), να σε φάει η
Λάμνια ακούονταν παλαιότερα συχνά. Όπως και η φράση «με τον απήγα-
νο» ύστερα από απομάκρυνση ανεπιθύμητου.
5) Οι Άγιοι στη θέση των εθνικών θεών και ηρώων
Γράφει ο Μέγας για τον λαϊκό άνθρωπο189. Στη θέση των εθνικών θεών και
ηρώων τοποθέτησε τους Αγίους και απέδωσε σ’ αυτούς τις ιδιότητες που εί-
χαν πριν οι επί μέρους θεότητες. Αντί του Δία στις κορυφές των βουνών κα-
τοικεί τώρα ο προφήτης Ηλίας, έγινε ο έφορος της βροχής και των ανέμων,
των βροντών και αστραπών. Ο Κοσμάς και ο Δαμιανός διαδέχθηκαν τους
Διόσκουρους. Ο Άγιος Νικόλαος είναι ο έφορος της θάλασσας και προστά-
της των ναυτιλλομένων, ο Άγιος Γεώργιος ο θεός της στάνης και των ποιμέ-
νων. Άλλοι άγιοι είναι θεράποντες ή φύλακες και προστάτες κατά ασθενει-
ών και παθών. Η Αγία Βαρβάρα είναι προστάτιδα των παιδιών κατά της ευ-
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188) πυγολαμπίδα: κολεόπτερο έντομο. Στο κάτω μέρος της κοιλιάς του φέρει ειδικά όργανα που εκ-

κρίνουν μια ουσία που όταν οξιδώνεται παράγει φως.

189) Γ. Α. Μέγα, οπ.π. σελ.148.



λογιάς, ο Άγιος Μόδεστος προστάτης των αροτριόντων ζώων. Σε κάθε περί-
σταση ο πιστός επικαλείται τον Άγιο που έχει τη δύναμη να τον βοηθήσει και
προσπαθεί με δεήσεις και προσφορές να τον εξευμενίσει. Μόνον η Πανα-
γία είναι ο ακούραστος για τον καθένα βοηθός.
Ο Nilsson με το ίδιο πνεύμα τονίζει τη μεταμφίεση των ειδωλολατρικών θε-
ών με χριστιανικά ενδύματα και συγκρίνει την πανσπερμία ―μίγμα διαφό-
ρων καρπών― με τα κόλλυβα. Η πανσπερμία χρησιμοποιείται στη λατρεία
των νεκρών, στη μεγάλη Γιορτή των Ψυχών ή στις γιορτές που γίνονταν για
να προφυλάξουν τα νεαρά στάχυα και τον καρπό που ωρίμαζε. Τα κόλλυβα,
καθιερωμένα στη λατρεία των νεκρών, στη γιορτή των Ψυχών, Ψυχοσάββα-
το. Στην εκκλησία πάνε τους καρπούς για να τους ευλογήσει ο παπάς190.
6) Χριστιανικές γιορτές που πήραν τη θέση των Εθνικών
Κατά τους τελευταίους ρωμαϊκούς χρόνους είχαν αποβεί οικουμενικές, πο-
λυθόρυβες και δημοφιλείς εορτές των εθνικών που συνέπιπταν προς τις χει-
μερινές τροπές του ήλιου. Για να πετύχει η Εκκλησία την κατάργησή τους επι-
δίωξε την αντικατάσταση ή μάλλον τη μετατροπή τους σε χριστιανικές ορίζο-
ντας να εορτάζονται στις αντίστοιχες ημέρες μεγάλες δεσποτικές εορτές191.
Bruma λεγόταν λατινικά η μικρότερη ημέρα του έτους, το χειμερινό ηλιο-
στάσιο. «Βραχύ ἦμαρ» ετυμολογεί τη λέξη ο Ιωάννης Λυδός192. Η ημέρα αυ-
τή σχετιζόταν με τα Σατουρνάλια (Κρόνια). Σατούρνους λατινικά ο Κρόνος.
Γιορτάζονταν στον Σατούρνινο λόφο που ονομάστηκε μετέπειτα Καπιτώλιο.
Στα Βρουμάλια (από τη Bruma) θυσίαζαν χοίρο στον Κρόνο και στους ιε-
ρείς της Δήμητρας προσέφεραν «ἀπαρχάς τῶν καρπῶν, οἷον ἔλαιον,
σῖτον καί μέλι καί πάντα τά ἀπό δένδρων».
Calendae ονόμαζαν οι Ρωμαίοι την πρώτη εκάστου μηνός. Από το 46π.Χ.
που θεσπίστηκε το Ιουλιανό ημερολόγιο, ορίστηκε αρχή του έτους η πρώτη
Ιανουαρίου αντί της πρώτης Μαρτίου που ίσχυε και καθιερώθηκε να ονο-
μάζουν Καλάνδες την πρώτη εκάστου έτους. Τα Βότα ή Βοτά γιορτάζονταν
την πρώτη Ιανουαρίου στη Ρώμη και συνηθιζόταν να γίνονται θυσίες και δη-
μόσιες ευχές ―Vota publica― υπέρ ευτυχίας της πολιτείας και από το
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190) M. P. Nilsson: οπ.π. σελ.313-314.

191) Δεσποτικές λέγονται οι εορτές που τελούνται προς τιμή του Χριστού κατά τις οποίες μνημονεύ-

ονται τα σπουδαιότερα γεγονότα του βίου του (Χριστουγέννων, Θεοφάνεια κ.λ.π.).

192) Συγγραφέας. Γεννήθηκε το 490 στη Φιλαδέλφεια της Λυδίας. Άγνωστη η ακριβής ημερομηνία

του θανάτου.



44π.Χ. προστέθηκαν και δεήσεις υπέρ του αυτοκράτορος193.
Την 25η Δεκεμβρίου γιορτάζονταν τα γενέθλια του Μίθρα, του αήτητου Ήλι-
ου, που στα χρόνια του Σεβήρου και ιδιαίτερα του Αυριλιανού ο Μιθραϊσμός
είχε παγκόσμια για την εποχή εκείνη εξάπλωση. Οι Χριστιανοί εόρταζαν τη
γέννηση του Χριστού μαζί με τα Θεοφάνεια την 6η Ιανουαρίου. Το 354 πρώ-
τος ο Πάπας εόρτασε τα Χριστούγεννα την 25η Δεκεμβρίου για να συμπέσει
με τα γενέθλια του Μίθρα. Στα Ιεροσόλυμα ο συνεορτασμός Γενεθλίων και
Θεοφανείων συνεχίστηκε μέχρι το 431.
Η Εκκλησία θέλησε να αλλάξει τον χαρακτήρα της γιορτής των Καλανδών
που τελούσαν οι Ρωμαίοι την πρώτη Ιανουαρίου και την όρισε ημέρα νη-
στείας. Η καθιέρωση νηστείας την Πρωτοχρονιά δεν απέτρεψε τις συνήθει-
ες των Εθνικών. Μετέφερε την αρχή του έτους από την 25η Δεκεμβρίου στην
1η Ιανουαρίου και ανέχτηκε σιωπηρά όλες τις συνήθειες των Εθνικών: τα
γλέντια, το πιοτό, τα τυχερά παιγνίδια, την ανταλλαγή δώρων, τις μεταμ-
φιέσεις, τις συναθροίσεις ομάδων παιδιών ή ενηλίκων για να ψάλουν τα κά-
λαντα. Σημασία δεν είχε να καταργηθούν οι ευωχίες, οι πότοι και η κυβεία,
όμως είχε να μην τελούνται οι ίδιες αυτές εκδηλώσεις ρωμαϊκά αλλά χρι-
στιανικά194.
Πολλές εορτές και τελετές της λατρείας των τελευταίων χρόνων της μεταγε-
νέστερης αρχαιότητας παραλήφθηκαν στο χριστιανικό εορτολόγιο και προ-
σαρμόστηκαν στις παραδόσεις και το τυπικό της νέας θρησκείας. Κι ακόμα
παρέμειναν από την αρχαιότητα, με ποικίλες μορφές, γιορτές που σχετίζο-
νταν με ορισμένες ημέρες του έτους195.
Οι Βυζαντινοί από τον Γ’ αιώνα και μετά γιόρταζαν την 3η Ιανουαρίου τα Βό-
τα με πολυτελείς δείπνους και με αγώνες δρομέων στον Ιππόδρομο. Ο Αρκά-
διος και ο Ονώριος στο τέλος του Δ’ αιώνα απαγόρευσαν τις θυσίες, επέτρε-
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193) Φαίδωνος Κουκουλέ: Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός, Τόμος Β’, Ι σελ.13 επ. Καλάνδες, 24 τα

Βότα και τα Βρύτα, 25 εορτή των Βρουμαλίων.

194) Μιχάλης Γ. Μερακλής, Ήθη και Έθιμα σελ.129. Ν. Γ. Πολίτη, Λαογραφικά Σύμμεικτα Γ’

σελ.205.

195) Γ. Α. Μέγα, οπ.π. σελ.152.

196) Το 691 συγκλήθηκε από τον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό Β’ Σύνοδος 175 Επισκόπων της Ανατολής

για να ρυθμίσει ζητήματα που έμειναν εκκρεμή από την Πέμπτη και την Έκτη Οικουμενική Σύνοδο

και έμεινε γνωστή ως «Πενθέκτη» καθώς και εν Τρούλλω γιατί συνεδρίασαν στα Ανάκτορα στην αί-

θουσα του Τρούλλου.



ψαν όμως τα συμπόσια. Στην εν Τρούλω και Πενθέκτη Οικουμενική Σύνο-
δο196, ο 62ος κανόνας διέταξε: τις Καλάνδες, τα Βοτά, τα Βρουμάλια, την πα-
νήγυριν της πρώτης Μαρτίου... «καθάπαξ ἐκ τῆς τῶν πιστῶν πολιτείας
περιαιρεσθῆναι βουλόμεθα» ―περιαιρέω=αφαιρώ, απομακρύνω―, που
σημαίνει ότι μέχρι το 691 ετελούντο οι πάρα πάνω εορτές. Αλλά και ο 9ος κα-
νόνας της Συνόδου που συγκροτήθηκε το 743 στη Ρώμη απαγόρευσε τα
Βρουμάλια197.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ

216

197) Φαίδωνος Κουκουλέ, οπ.π. σελ.21 και 26.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Το κεφάλαιο αυτό, ασφαλώς, δεν αναφέρεται στη μεταφυσική ως κλάδο της φιλο-

σοφίας που πραγματεύεται τις πρώτες αρχές και τις αιτίες των όντων και συνδέεται

στενά με την επιστημολογία ―τον επιστημονικό κλάδο που έχει ως αντικείμενο

έρευνας και μελέτης του την ίδια την επιστήμη―.

Η μεταφυσική εδώ εκλαμβάνεται ως η γενική και αφηρημένη θεωρία που ερμηνεύ-

ει τις μεταφυσικές ανησυχίες με μη ορθολογιστικό τρόπο.

Α) ΜΑΓΕΙΑ

1) Ορισμοί
Η μαγεία ορίζεται ως το σύνολο των πράξεων με τη χρήση αντικειμένων ή
των λόγων με τα οποία πιστεύεται ότι μπορεί κανείς να κάνει αόρατες δυ-
νάμεις της φύσεως, πνεύματα, δαίμονες, να επιδράσουν για την επίτευξη
επιθυμητού σκοπού (Μπαμπινιώτης)198. ―Μαγεία είναι η παράλογη μετα-
φυσική ενέργεια που επικαλείται άγνωστα μεταφυσικά όντα, για πιθανά φυ-
σικά αποτελέσματα... είναι ενέργεια, που γίνεται με σχετικά συμβολικά μέ-
σα... και με έμμετρα ή τραγουδιστικά λόγια... και που έχει σκοπό την εξα-
σφάλιση της συνεργασίας των δαιμονικών, για το ατομικό καλό ή κακό του
αντιπάλου (Λουκάτος)199. ―Σκοπός της μαγείας δεν είναι η θεραπεία του
θείου, ως εν τη θρησκεία, αλλ’ η επίτευξις του ποθούμενου ή με πράγματα,
λόγους και πράξεις εχούσας εξαιρετικήν δύναμιν ή με εξαναγκασμόν του
θείου δια λόγων ή πράξεων εχουσών την προς τούτο δύναμιν (Μέγας)200.
Ώστε, των δεισιδαιμονιών κύριο χαρακτηριστικό είναι η πίστη στην ύπαρξη
υπερφυσικών δυνάμεων που επηρεάζουν διαμορφώνοντας αποτέλεσμα, ενώ
χαρακτηριστικό της μαγείας είναι η πράξη, οι ενέργειες, τα μέσα με τα
οποία επιδιώκεται το ποθούμενο.
2) Είδη μαγείας
Έχουμε μαγεία άμεση όταν η μαγική ενέργεια κατευθύνεται αμέσως στο
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198) Γ. Μπαμπινιώτη: Λεξικό Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

199) Δημ. Σ. Λουκάτου: Εισαγωγή... σελ.247.

200) Γ. Α. Μέγα: Εισαγωγή... σελ.153-154.

201) Τα γινόμενα σε περίπτωση ανομβρίας. Η περπερούνα στη Χαλκιδική (Ιερισσός), Λαογραφία Δ’

σελ.736-737. Το άσμα της Μπαρμπαρούσας στο Δήμο Μακρυνείας (νομός Αιτωλίας και Ακαρνανίας),

Λαογραφία Τόμος Β’ σελ.446-7. Και στις δύο περιπτώσεις ντυμένοι και καλυμμένοι με πυκνά κλαδιά

περιέρχονταν στους δρόμους και τους κατάβρεχαν με νερό.



αντικείμενο αυτής, έμμεση (αναλογική ή συμπαθητική) όταν η μαγική πρά-
ξη είναι απομίμηση του ποθούμενου201, και η έντεχνη μαγεία που προϋποθέ-
τει μάγους και οι μαγικές πράξεις παίρνουν σταθερό και μόνιμο χαρακτήρα
και αναπτύσσεται η μαγική τέχνη202.
Στην αρχαία Ελλάδα οι μάντεις περιορίζονταν αυστηρά στην ερμηνεία των
χρησμών και των οιωνών. Μέχρι στους Ελληνιστικούς χρόνους η μαγεία δεν
αναμείχθηκε με τη θρησκεία αλλ’ έμεινε ως δεισιδαιμονία. Άλλαξαν όμως
τα πράγματα μετά τον Μέγα Αλέξανδρο. Η μαγεία αναμείχθηκε με τη θρη-
σκεία και την αστρολογία και αναπτύχθηκε σε πλήρη απόκρυφη επιστήμη,
τη θεουργία203. Χρησιμοποίησε την έκσταση, τον υπνωτισμό και ανάμειξε το
θείο με τις δεισιδαίμονες τελετές αυτής. Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους
Πολιτεία και Εκκλησία καταδίωξαν τους μάγους204.
Οι μαγικές πράξεις, αυθόρμητες αρχικά, έλαβαν σταθερό και μόνιμο χαρα-
κτήρα και αναπτύχθηκε η μαγική τέχνη. Χρησιμοποιούνται διάφορα αντι-
κείμενα: δόντια, μαχαίρια μαυρομάνικα, σκόρδα, κογχύλια κ.λ.π. καθώς και
αντικείμενα προερχόμενα από τη λατρεία όπως το βαμβάκι το βουτηγμένο
στο λάδι του καντηλιού κι ακόμα φάρμακα και δηλητήρια. Σε ειδικά γραμ-
μένα βιβλία (Σολωμονικές) έχουν καταγραφεί ενέργειες και οδηγίες ανά-
λογα με τις περιπτώσεις που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και πώς πρέπει να
εφαρμοσθούν.
Ορισμοί και επεξηγήσεις. Όταν η μαγεία χρησιμοποιείται για καλό σκοπό
λέγεται λευκή. Για κακό σκοπό μαύρη καθώς και μαγγανεία. Ωστόσο μαγ-
γανεία λέγεται και κάθε είδους μέσο που χρησιμοποιείται σε μαγικές πρά-
ξεις. Τα μέσα205 που χρησιμοποιούνται είναι καρφώματα και κατάδεσμοι,
επωδές ―λέξεις και λόγια που συνοδεύουν τις πράξεις― διάφορα αντικεί-
μενα που χρησιμεύουν ως αποτρόπαια και διάφοροι τρόποι επικοινωνίας:
πρόσκληση πνευμάτων, έκσταση που χρησιμοποιούν οι μάγοι.
Η μαγεία ζητάει να επιδράσει σε πρόσωπα ή πράγματα με ορισμένο τρόπο.
Επειδή δεν έχει στη διάθεσή της τα πρόσωπα ή τα πράγματα τα αντικαθιστά
με ομοιώματα και εικόνες και τις πραγματικές ενέργειες με εικονικές. Ο Κυ-
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202) Γ. Α. Μέγα, οπ.π. σελ.154. Δημ. Σ. Λουκάτου, οπ.π. σελ.247.

203) θεουργός=αυτός που ασχολείται με τη μαγεία και παριστάνει ότι κάνει θαύματα. ΣΥΝ. τσαρλα-

τάνος, θαυματοποιός, αγύρτης.

204) Γ. Α. Μέγα, οπ.π. σελ.155-156. Φαίδωνος Κουκουλέ οπ.π. Τόμος Α’, ΙΙ σελ.123-136.

205) Γ. Α. Μέγα, οπ.π. σελ.154.



ριακίδης διερωτάται κατά πόσον μπορούν να θεωρηθούν συμβολικές οι
πράξεις που χρησιμοποιούνται στη μαγεία όπως: δέσιμο και λύσιμο κόμβων,
κόψιμο με μαχαίρι, κάρφωμα με καρφιά ή βελόνες, διάλυση αλατιού στο νε-
ρό, κάψιμο στη φωτιά, κατάχυση νερού ή άλλων υγρών κ.λ.π. τις οποίες
ασκούν μόνες ή με τη συνοδεία επωδών που παρουσιάζουν τα ίδια χαρα-
κτηριστικά, επειδή ο εκτελών κάθε φορά την πράξη δεν τη θεωρεί συμβολι-
κή αλλά δυναμική ως έχουσα τη δύναμη να επιφέρει το αποτέλεσμα. Δέχε-
ται όμως τελικά ότι μετριάζεται ο δυναμικός χαρακτήρας επειδή ο μαγεύων
έχει τη γνώμη ότι η πράξη του δεν επιδρά απ’ ευθείας αλλά καθ’ ομοιότη-
τα206.
3) Καρφώματα και κατάδεσμοι
Μαγικές πράξεις που πιστεύεται ότι προκαλούν εμπόδιο ή βλάβη σε κάποι-
ον ή ότι τον αναγκάζουν να κάνει κάτι. Στα καρφώματα γίνεται συνήθως
χρήση ανθρωποειδών ομοιωμάτων από κερί. Το τρυπούν με βελόνες ή και
με καρφιά, τοποθετούν νύχια ανθρώπινα, τρίχες από το μισούμενο πρόσω-
πο. Άλλοτε καρφώνουν τη σκιά του ή το μέτρο του σώματός του. Ο Καμπού-
ρογλους περιγράφει πώς πτωχή κόρη που εγκαταλείφθηκε από νέο ο οποί-
ος παντρεύτηκε πλούσια, κατέφυγε σε μάγισσα. Κατασκεύασε η μάγισσα
κέρινο ομοίωμα της νύφης, την εμελέτησε και την κάρφωσε. Η νύφη πέθα-
νε, ο νέος παντρεύτηκε με άλλη, επαναλήφθηκε παρόμοιο κάρφωμα, πέθα-
νε και η δεύτερη και τελικά ο νέος παντρεύτηκε τη φτωχή και στέριωσε ο γά-
μος207. Ο ίδιος περιγράφει το κάρφωμα της γυναίκας κάποιου παπά από την
αντίζηλό της. Έγινε κουλούρα, άσχημη και παράλυτη. Έτρεξε ο παπάς σε
Τούρκα μάγισσα κι εκείνη του συνέστησε να πάει στη Χαλκίδα σε κάποια
ονομαστή. Περιγράφει στη συνέχεια τι ζήτησε και τι έκανε η μάγισσα και
στο τέλος έψαξε ο παπάς στο μέρος που του υπέδειξε και βρήκε ένα κουτί
τενεκεδένιο. Είχε μέσα ένα παπούτσι που είχε χάσει η παπαδιά την ημέρα
του γάμου καρφωμένο μ’ ένα μεγάλο καρφί, ένα κομμάτι ξερό σαπούνι με
πολλές καρφοβελόνες, χιλιομπερδεμένη πλεξίδα μαλλιά και μια κλειδωνιά.
Η παπαδιά έγινε όμορφη όπως ήταν πρώτα αλλά δεν τεκνοποίησε γιατί μη
μπορώντας ν’ ανοίξει την κλειδωνιά ο παπάς, την πέταξε στη θάλασσα208.
Ο Μέγας αναφέρει κάρφωμα που συνέβαινε στο Μενίδι και αποτελούσε
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206) Σ. Π. Κυριακίδου. Τά σύμβολα ἐν τῆ Ἑλληνικῆ λαογραφία. «Λαογραφία» ΙΒ’ σελ.537-9.

207) Δημ. Καμπούρογλου, Ιστορία των Αθηναίων, Τόμος Γ’ σελ.60.

208) Δημ. Καμπούρογλου, οπ.π. Τόμος Α’ σελ.216-7.



έθιμο γάμου. Έδιναν στη νύφη μαυρομάνικο μαχαίρι και πριν περάσει την
πόρτα του σπιτιού του γαμπρού το κάρφωνε στο τσετσερβέ (ανώφλι) της
πόρτας κι έλεγε: «Έτσι να καρφωθούν οι οχτροί και κάθε κακό μάτι209».
Η χρήση καταδέσμων είναι γνωστή από την αρχαιότητα, έθιμο παμπάλαιο
και πάγκοινο αφού πιστοποιείται η ύπαρξή του σε λαούς όπως οι ιθαγενείς
του Μεξικού. Στους Νεοέλληνες ο πιο συνήθης από τους κατάδεσμους εί-
ναι ο ασκούμενος κατά των νεονύμφων προς παρακώλυση της συνουσίας.
Το «δέσιμο». Συνήθως γίνεται την ώρα που τελείται το μυστήριο του γάμου
και πιο σπάνια πριν απ’ αυτό. Ο τρόπος που γίνεται ποικίλλει κατά περιο-
χές. Επίσης ποικίλλουν κατά περιοχές τα προφυλακτικά μέτρα που παίρ-
νουν210. Υπάρχουν γενικά πολλοί τρόποι για να λυθεί το αμπόδεμα δηλαδή
το με κόμβο δέσιμο. Σ’ αυτό συντελούν και οι εξορκισμοί, οι γητιές. Επι-
διώκεται η αποπομπή του δαιμονικού πνεύματος με αποτρεπτικές ευχές
και τελετές. Ωστόσο υπάρχει και ειδική εκκλησιαστική πράξη που απο-
σκοπεί μέσω της ανάγνωσης ευχών στο να απομακρύνει την αρνητική επή-
ρεια των πονηρών πνευμάτων.
Με διάφορους τρόπους γίνεται και ο φιλτροκατάδεσμος, όταν κάποια θέλει
να προσελκύσει τον διαρκή έρωτα. Άλλες περιπτώσεις αποτελούν οι κατά-
δεσμοι μέσω των οποίων επιδιώκεται η δημιουργία έριδας μεταξύ των συζύ-
γων ώστε ο ενεργών ή η ενεργούσα να συζευχθεί με το πρόσωπο που αγα-
πά. Το δέσιμο των κλεφτών. Επίσης κατάδεσμοι κατά των ασθενειών: ίκτε-
ρος, πονόματο, μάτιασμα, θέρμες, οσφυαλγία. Ειδικότερα κατά της πανού-
κλας (πανώλης) και της χολέρας211.
Λέξεις και λόγοι που συνοδεύουν μαγικές πράξεις εξελίσσονται σε επω-
δές212 (ξόρκια, γητιές) που διατηρούνται και με τον καιρό χωρίς να αλλοιώ-
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209) Γ. Α. Μέγα, Παραδόσεις περί ασθενειών. «Λαογραφία» Τόμος Ζ’ σελ.518.

210) Ο Δημ. Καμπούρογλους (Μνημεία της Ιστορίας των Αθηναίων, Τόμος Γ’ σελ.6) γράφει: «Ἳνα μή

τις ἀποδέσῃ τήν νύμφην, φίλη τις αὐτῆς, ἐνῶ γίνεται ἠ τελετή τοῦ γάμου, κινεῖ ἀδιακό-

πως τόν χαλκάν τῆς θύρας».

211) Γ. Α. Μέγα, οπ.π. σελ.465-520.

212) Σχετική βιβλιογραφία: Στέφ. Δ. Ήμελλου, Λαογραφικά, Τόμος Β’ Ποικίλλα (Νάξια καί Επωδαί,

σελ.39-59). Σπ. Καβάσιλα, Λαογραφικά σύμμικτα εκ Νυμφών Κερκύρας (Β’ Επωδαί και Κατάδεσμοι)

Λαογραφία Β’ σελ.645-655. Θ. Ι. Αθανασόπουλου, Δ. Λουκόπουλου, Αντ. Οικονόμου, Σ. Δ. Παγώνη,

Ε. Δ. Παπαναστασίου, Γ. Ρούσια, Ι. Π. Φωτίου: Συναγωγή Επωδών και Κατάδεσμων. Λαογραφία Δ’

σελ.35-59.



νονται δύσκολα κατανοούνται. Απαγγέλονται για την αποτροπή του κακού
γενικά, αρρώστειας, για την εξασφάλιση σοδειάς ή ερωτικών δεσμών και
χαιρέκακα για την πρόκληση κακού σε άλλους. Τα ξόρκια είναι είδος εθι-
μογλωσσικό που κινείται ανάμεσα στη μαγεία, στη θεραπευτική, στη δεισι-
δαιμονία και στη λατρεία. Είναι έμμετρα και πεζά. Είναι πολλά όσες και οι
μικροενοχλήσεις που πειράζουν ή φοβίζουν τον άνθρωπο (πονοκέφαλοι,
εξανθήματα, ανεμοπύρωμα, χρυσή, ηλίαση, κριθαράκι, πονόδοντος, δάγκω-
μα, βασκανία κ.α.). Ξόρκια και για τα βλαβερά ζώα. Ξόρκια και οι κτηνο-
τρόφοι για τα ζώα τους και οι γεωργοί για τα δέντρα213.
Μούρχεται στο νου η μητέρα μου ―γεννημένη το 1896― κατά καιρούς να
σταυροκοπιέται και να λέει τα γνωστά ανά το πανελλήνιο: «Στα όρη στα
βουνά» και το «Ιησούς Χριστός νικάει, όλα τα κακά σκορπάει και τα πάντα
βοηθάει». Όταν είμαστε παιδιά και τρέχαμε ανέμελα στις αλάνες και τα χω-
ράφια και σε χώρους που είχαν φυτρώσει τσουκνίδες, ακουμπούσαν τα γυ-
μνά πόδια και η φαγούρα ήταν ανυπόφορη. Τρέχαμε να βρούμε μολόχες και
με τα φύλλα τους τρίβαμε τα σημεία στα οποία είχαν ήδη δημιουργηθεί φου-
σκάλες. Τρίβαμε και λέγαμε: Βγες τσουκνίδα, μπες μουλάγγα, βγες τσου-
κνίδα μπες μουλάγγα (δηλαδή μπες μολόχα). Όταν άρχισα να «σκαλίζω» τα
βιβλία διαπίστωσα ότι και στην Αθήνα το ξόρκι ήταν γνωστό. Γράφει ο Κα-
μπούρογλους: ―«Σαν αγκυλώσεις το χέρι σου με την κληγιά (τσουκνίδα),
πάρε ευθύς αμπελοχόφυλλο (μολόχα) και τρίψε το μέρος που σε αγκύλωσε
η κληγιά και πες τρεις φορές ―Έμπα έμπα αμπελόχη, έβγα, έβγα τζύλω-
μα― και ευθύς περνά214».
Για τη βασκανία215: Είχα ακούσει ότι η γιαγιά Αφροδίτη ήξερε να ξεματιά-
ζει. Είναι χρόνια πια μακαρίτισσα όμως εγώ τελευταία πληροφορήθηκα το
ξόρκι που είχε εμπιστευθεί σε μια νεότερη. Εννιά φορές έλεγε το ξόρκι και
εννιά φορές το πάτερ ημών. Το έλεγε στα αρβανίτικα και προτιμώ την πάρα
κάτω γραφή γιατί διευκολύνει τη σωστή προφορά αφού τα μεμονωμένα σύμ-
φωνα αποτελούν συλλαβές, χωρίς να προφέρονται μαζί με κάποιο από τα
γνωστά φωνήεντα (α, ε, ι, κ.λ.π.).

Ν’-ντ, γιά-ν, ν’-ντ, ζγιά-ν,         Εννιά, είναι, εννιά, δεν είναι
κους, ε θά, ψε ν’-ντ, γιά-ν         Ποιος το είπε ότι εννιά είναι
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213) Δημ. Σ. Λουκάτου, οπ.π. σελ.101-106.

214) Δημ. Καμπούρογλου, Ιστορία... Τόμος Γ’ σελ.158.

215) Ναξιακές επωδές για τη βασκανία: Στεφ. Δ. Ήμελλου, οπ.π. σελ.43-46.



άι, ε θά, α γιό ε θά         Αυτός το είπε, αυτή το είπε
ν’-ντ, γιά-ν, κους ε θά         Εννιά είναι όποιος το είπε.

Μέσα της μαγικής τέχνης αποτελούν και διάφορα αντικείμενα στα οποία
αποδίδονται διάφορες δυνάμεις (πέτρες, δόντια ή κόκκαλα ζώων) φυλαχτά,
που χρησιμευούν ως αποτρόπαια. Η δύναμη των σαράντα κυμάτων. Ο πολύ
τυχερός που ότι θέλει του γίνεται, έχει το κοκκαλάκι της νυχτερίδας. Το μαν-
νόγαλο με το οποίο πότιζαν στη Χίο τον καταδενόμενο νεόνυμφο216, στην
Κέρκυρα προς διατήρηση του έρωτος και συμφιλίωση των εν διαστάσει συγ-
γενών και φίλων217, ή στον νομοκάνονα των Ιβήρων να ποτίζουν οι γυναίκες
μαννόγαλο τους άνδρες για να τις αγαπούν218.
Για την τεκνοποίηση παράδοξες τελετές γίνονταν στο Δήμο Ελευσίνος της
Γορτυνίας219. Στο Βυζάντιο ο γαγάτης λίθος και ο αετίτης220 διευκόλυναν τον
τοκετό, ιδιαίτερα ο τελευταίος που συντελούσε να μην αποβάλλουν οι έγκυες
το έμβρυο221.
Στον Ασπρόπυργο για να αποφύγουν την επόμενη αποβολή, όταν είχε προη-
γηθεί άλλη ζητούσαν από τρία αντρόγυνα που τα ονόματά τους ήσαν Ιωάν-
νης και Μαρία κάποιο μικρό χρηματικό ποσό και αγόραζαν μία κλειδαριά.
Και ναι μεν εγνώριζαν το τυπικό μέρος αυτού του κατάδεσμου αλλά δεν εί-
ναι βέβαιο ότι ήξεραν και ερμήνευαν γιατί προτιμάτο η κλειδαριά, ότι αρχι-
κά στην πρώτη της εφαρμογή πιστεύετο ότι κλείδωνε το έμβρυο και δεν επέ-
τρεπε την αποβολή του.
Θα πρέπει να διευκρινισθεί ποια ήταν η απήχηση που είχαν τα μάγια στον
Ασπρόπυργο. Δεν απασχολούσαν τους άνδρες. Οι γυναίκες όταν μιλούσαν
για μάγια επηρεάζονταν ευκολότερα, ωστόσο δεν είχαν καμιά εκτίμηση στις
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216) Φαίδωνος Κουκουλέ, οπ.π. Λαογραφία Θ’ σελ.458.

217) Νοεμής Α. Ζωηρού Πασσά, Λαογραφικά Σύμμεικτα εκ Κερκύρας και άλλων τόπων, «Λαογρα-

φία» ΙΑ’ σελ.123-4.

218) Ν. Γ. Πολίτου, Εν κεφάλαιον νομοκάνονος (εκ του νομοκάνονος των Ιβήρων) «Λαογραφία» Γ’

σελ.381-389. (386, 12).

219) «Λαογραφία», Τόμος Ε’ , Τεύχος Α’, Β’ και Γ’ σελ.408-9. Θ. Ι. Αθανασόπουλου, τελεταί προς τε-

κνοποίηση. Η γυναίκα τοποθετείται σε μυλόπετρα νέου υδρομύλου πριν τεθεί σε χρήση και περι-

στρέφεται μέχρι να αλεσθεί μικρή ποσότητα σταριού.

220) Γαγάτης: Ορυκτό είδος άνθρακος χρήσιμου στην κοσμηματοποιΐα. Αετίτης: ο αετόλιθος, φημο-

λογούμενος λίθος φωλιάς αετού.

221) Φαίδωνος Κουκουλέ, Τόμος Α’, ΙΙ σελ.259. Κ. Σάθα: Μ. Β. Τόμος Ε’ σελ.327-8.



μάγισσες και σ’ όποιες τα χρησιμοποιούσαν γιατί δεν έλειπαν οι εξαιρέσεις.
Έχω άμεση γνώση μιας γυναίκας που επιθυμούσε ποικιλότροπα να επηρε-
άσει τη ζωή της διπλανής οικογένειας. Κάποια νύχτα η μαγγανεύτρια πέτα-
ξε στη διπλανή αυλή ένα πάνινο σβώλο που περιείχε καρφίτσες, τρίχες, νύ-
χια και άλλα σιχαμερά. Άνοιξε τα είδε η γειτόνισσα και αηδιασμένη τα πέ-
ταξε στη γωνιά της αυλής όπου συγκέντρωναν την κοπριά των ζώων. Επιμέ-
νοντας η μαγγανεύτρια επαναλάμβανε κατά καιρούς τα ίδια όσπου κάποια
φορά η γειτόνισσα πήρε το προϊόν του «καρφώματος» και της το πέταξε πί-
σω στην δική της αυλή και έτσι ησύχασε.
Στα χρόνια του μεσοπολέμου και λίγα χρόνια μετά την κατοχή ήταν στο χω-
ριό μας ένας παπάς πονεμένος, ανθρώπινος, ανοιχτό μυαλό, ο παπά-Κώ-
στας. Μια φορά, κάποια γυναίκα τον καλούσε επίμονα στο σπίτι να κάνει
μια ευχή να φύγουν τα ποντίκια. Στο τέλος ενέδωσε ο παπάς και πήγε. Διά-
βασε τις σχετικές παρακλήσεις και ευχές και φεύγοντας είπε στη γυναί-
κα:―Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, καλό όμως είναι να αγοράσετε και καμιά
φάκα.
Μια άλλη φορά τον κάλεσαν σ’ ένα περιβόλι γιατί κάτι δεν πήγαινε καλά με
τα κηπευτικά τους. Ο παπά-Κώστας άρχισε τα σχετικά άλλοτε διαβάζοντας
κι άλλοτε από μνήμης και έκλεισε συνεχίζοντας στον ίδιο ήχο:
― Κοπριά και νερό, κάνει λάχανο καλό.
Ξαφνιάστηκε ο περιβολάρης και είπε μέσα του. ―Ρε τον τραγογένη τι είπε
κι ύστερα γυρίζοντας στον παπά του είπε: ―Παπά γράφουν κι αυτό τα βι-
βλία. Αλλά ο παπά-Κώστας προφασίστηκε πώς δεν άκουσε και το άφησε να
περάσει.
Στην αυλή ενός σπιτιού η μουριά είχε τόσο θεριέψει που σε μια ακτίνα γύ-
ρω της οι ρίζες ανασήκωναν την αυλή κι ίσως να επηρέαζαν τα θεμέλια της
γειτονικής κατοικίας. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, παρόλο που ο ίσκιος της
μουριάς ήταν τόσο πολύ αναγκαίος και ευχάριστος, αποφάσισε να την κό-
ψει. Φίλος του, είχε πριν από κάποια χρόνια μετοικήσει στον Ασπρόπυργο,
ακούοντας την απόφασή του τού είπε:
― Μην κάνεις τίποτα. Θα πάρω έναν δικό μου και θα έρθουμε να την κό-
ψουμε μόνο την ημέρα και την ώρα θα την υπολογίσω εγώ.
Είχε τον σκοπό του. Έπρεπε να υπολογίσει το σημείο της διαδρομής της σε-
λήνης και τη συγκεκριμένη ώρα. Έτσι έγινε. Ήρθαν κάποια νύχτα και έκο-
ψαν τη μουριά αφήνοντας τον κορμό είκοσι πόντους πάνω από το χώμα της
αυλής. Αυτή τη φορά φάνηκε ευκολόπιστος ο άνδρας και πιο δύσπιστη η γυ-
ναίκα του σπιτιού. Πέρασε λίγος καιρός και τρία κλωνάρια φύτρωσαν στο
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απομεινάρι του κορμού. Την άλλη χρονιά είχαν πάρει ύψος. Έδωσαν ορι-
ζόντιο σχήμα στις κορυφές τους και σχημάτισαν μια υπέροχη κρεβατίνα. Κα-
θόταν το αντρόγυνο και απολάμβανε τον ίσκιο και για να μην χαλούν τη ζα-
χαρένια τους δεν έκαναν κουβέντα για τα μαγικά του φίλου που δεν έπια-
σαν τόπο.
Ασφαλώς ο φίλος δεν γνώριζε αστρολογία. Ποιος ξέρει πώς και από πού εί-
χε ακούσει και είχε πιστέψει πως αν έκοβε το δένδρο σε μια συγκεκριμένη
ώρα και θέση της σελήνης δεν θα ξαναφύτρωνε. Ωστόσο η αστρολογία έχει
πανάρχαιο παρελθόν όπως θα φανεί στη συνέχεια.

Β) ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΓΙΑ

ΤΙΣ ΩΡΕΣ, ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ, ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΤΗ

1) Αστρολογία
Οι Έλληνες έμαθαν την αστρολογία από τους Βαβυλώνιους λόγω της επι-
κοινωνίας που δημιουργήθηκε με τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου
και τη διέδωσαν οι Στωϊκοί που δέχονταν την ταυτότητα Θεού και Φύσεως
και πίστευαν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των ουρανίων σωμάτων και της γης
και των σωμάτων αυτής.
Οι Βυζαντινοί είχαν συσχετίσει την αστρολογία με τους Χαλδαίους γι’ αυτό
και κάθε αστρολόγο τον ονόμαζαν Χαλδαίο. Αλλά με την αστρολογία ασχο-
λούντο και οι Αιγύπτιοι και αργότερα Αθίγγανοι, Αρμένιοι, Ιλλυριοί, Πέρσες,
Σύροι κ.λ.π. Σύμφωνα με όσα δίδασκαν οι αστρολόγοι η θέση των πλανητών
στο ζωδιακό κύκλο την ώρα που γεννιόταν ένα παιδί, πρόλεγε την τύχη του.
Πίστευαν ότι η τύχη και οι πράξεις των ανθρώπων εξαρτώντο από τα άστρα
και ότι τα πάντα στη ζωή τους δεν εξαρτώντο από τη βούλησή τους αλλά από
το πεπρωμένο, απ’ ότι ήταν γραπτό. Έτσι γεννήθηκε η πίστη στην Ειμαρμένη.
Ακόμα πίστευαν ότι και η τύχη μιας πόλης εξαρτάτο από τα γενέθλιά της.
Οι αστρολόγοι προέλεγαν επαναστάσεις εθνών, πράξεις βασιλέων, κηρύ-
ξεις πολέμων, αλώσεις πόλεων και αιχμαλωσίες, φόνους ανθρώπων και λοι-
μούς, την έκβαση μιας εκστρατείας. Η Εκκλησία πολέμησε σφοδρά την πί-
στη στην αστρολογία. Μέγας Βασίλειος, Θεολόγος Γρηγόριος, Χρυσόστο-
μος, ο Ιεροσολύμων Κύριλλος. Αλλά και η Άννα Κομνηνή, ο Μιχαήλ Γλυκάς,
ο Επιφάνιος και πόσοι άλλοι222. Ο Μιχαήλ Ψελλός κατακρίνει τους αστρο-
λογήσαντες στο «Ἐγκώμιον εἰς τήν μητέρα αὐτοῦ223».
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222) Φαίδωνος Κουκουλέ: οπ.π. Τόμος Α’, ΙΙ σελ.136-150.



Δυστυχώς στην εποχή μας ενώ από τη μια άλλοι μεν διευρύνουν καθη-
μερινά τις γνώσεις τους με ασύλληπτους ρυθμούς, από την άλλη πλήθος
ανθρώπων έχουν φτάσει να συμπεριφέρονται έτσι που να επιτρέπουν να
έχουν πέραση οι αστρολόγοι. Οι σταθμοί της τηλεόρασης να μεταδίδουν
καθημερινά τις προβλέψεις των αστρολόγων και ο ηλεκτρονικός, ο ημε-
ρήσιος και ο περιοδικός τύπος να προπαγανδίζουν την πίστη στην
αστρολογία.

2) Οι Ώρες
Από αστρολογικούς κώδικες των Βυζαντινών είναι γνωστό ότι οι πρόγονοί
μας παρατηρούσαν τις αγαθές και τις κακές ώρες κάθε ημέρας και νύχτας
καθώς και την ώρα γέννησης και η πίστη σ’ αυτές διατηρήθηκε μέχρι στις
ημέρες μας. Συχνά μπορούσες ν’ ακούσεις τον αγανακτησμένο από τις δυ-
σκολίες στη ζωή του να λέει: Ανάθεμα την ώρα που γεννήθηκα. Παλαιότερα
στο χωριό μας, όταν στην καθημερινή ομιλία μαζί με την Ελληνική γλώσσα
μιλούσαν και τα Αρβανίτικα, ακουόταν συχνά η φράση: Τ μος γιέ-σσ λέ-ρ.
Να μην είχα γεννηθεί. Και δεν ήταν μόνο η απαξίωση της ζωής αλλά και η
αναφορά στην ώρα που γεννήθηκε.
Υπήρχαν ώρες αγαθές όπως για παράδειγμα η ευχή εν όψει του γάμου:
Η ώρα η καλή. Και ώρες κακιές. Πόσες φορές δεν απέδιδαν ένα δυσάρεστο,
οδυνηρό γεγονός στην κακιά ώρα. Κατάρα που σήμαινε τη συγκοπή της καρ-
διάς λεγόταν: «Να σε βρει κόλπος της ώρας224». Σε μέρη της Λακωνίας πί-
στευαν ότι πιάνουν οι κατάρες που λέγονται σε κακιά ώρα. Έλεγαν οι γυ-
ναίκες: «Μη καταργιέσαι το παιδί σου γιατί τυχαίνει κακιά ώρα». Κι ακόμα
ότι «Όσα είναι σακάτικα, έτυχε να τα καταραστούν σε κακιά ώρα225».
Στη Σύρο όταν άλλαζαν (ρούχα) κρατούσαν ένα κομμάτι ψωμί για να τους
φυλάει την κακιά ώρα από φωτιά, νερό και κάθε κακό226. Στη Χίο πίστευαν
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223) Κ. Ν. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, Τόμος Ε’ σελ.56. Τό δ’ ἀληθεύειν περί τοῦ μέλλοντος,

οὔτε σχηματισμοῖς δίδωμι, οὔτε πλάσεσιν, οὐ φωναῖς ὀρνίθων, οὐ πτήσεσιν, οὐ κλαγγαῖς,

οὐ κινήσεσιν, οὐκ ἀσήμοις ἤχοις, οὐ λόγοις θυραίοις, οὐχ ὃσοις ο Ἑλληνικός λόγος περι-

πλάνηται· εἰ δέ μοι ἡ τῶν κανόνων πολυπραγμονεῖται ἀκρίβεια τῆς ἀστρονομουμένης

σφαίρας, ἀλλά γε τοῦτο φιλόκαλον ὁμοῦ καί φιλόσοφον, κἄν εἰ περί ἀρχῶν ζητῶ καί

πηγῶν, καί τοῦτο ψυχαῖς φιλοθεάμοσιν ἐφετόν.

224) Λαογραφία Ε’ σελ.390, Γ. Δ. Μανολακάτος (Κότρωνας Λακωνίας).

225) Λαογραφία Β’ σελ.475, Δ. Ν. Σαραντόπουλος (Πότε πιάνουν οι κατάρες).

226) Λαογραφία Η’ σελ.228, Δ. Γρ. Καμπούρογλους (Λαογραφικά Απανθίσματα).



ότι τα πονηρά πνεύματα εμφανίζονται μεσάνυχτα, μεσημέρι και πάσαν άλ-
λην κακήν ώραν227. Στη Θράκη δεν άφηναν τη νύχτα που κοιμώντουσαν ανοι-
χτό παράθυρο μην έμπαινε δαιμόνιο και φυλάγονταν απ’ το κακό αγέρα και
την κακιά ώρα228.
Εγκεφαλική ασθένεια προβάτων που μοιάζει με τρέλα και είναι ανίατη, οι
πιστικοί της Κεφάλου (Κως) τη λένε ώρα. «Ἢπκιασέ des ἡ ὣρα τούς229».
Στην Τσακωνιά ορκίζονται στην ώρα: «Μά τάν οὓρα π’ ἑρέσμαϊ». Μα την
ώρα που βρεθήκαμε230.
Φράσεις επίσης όπως: «Για κοστέσσερες ώρες», εννοώντας μικρό διάστημα
χρόνου, (Λαογ. Ι’ 118, 2). «Γιάτι ώρα»=ένα σημείο της ώρας, ένα λεπτό
(Λαογ. Δ’ 523, 8). «Ώρα ανοιχτή», «Όλες οι ώρες ανοιχτές» (Λαογ. Δ’ 35
και 513, 4). Κι ακόμα στις παρατηρήσεις του Ουμπέρ Περνώ για τη διάλεκτο
της Χίου οι εκφράσεις «απ’ ωρού» και «απ’ ώρας231».
3) Οι Ημέρες
Άλλες ημέρες θεωρούνταν ευοίωνες και άλλες αποφράδες. Από τη Μάκρη
και το Λιβίσι της Μ. Ασίας ευχές: Εράν νάχεις, μέραν νάχεις (νάχεις καλή
τύχη). Καλώς τον και καλώς ήρτιν σαν την καλήν ημέρα232. Καλημέρα, η κα-
θημερινή ευχή. Καλήν ημέραν άρχοντες, ευχή σε κάλαντα.
Η Τρίτη θεωρείται αποφράδα ημέρα επειδή Τρίτη ήταν που αλώθηκε η
Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με μελέτη του Ν. Πολίτη233 τον Ι’ και ΙΑ’ αιώ-
να δεν απέπλεαν καράβια Τρίτη και Πέμπτη και θεωρούσαν δυσοίωνη την
Πέμπτη επειδή αυτήν την ημέρα ο Ιούδας παρέδωκε τον Κύριον. Αλλά και
στην αρχαιότητα η Τρίτη ήταν δυσοίωνη επειδή ήταν ημέρα του Άρη του ερι-
στικού και φιλοπόλεμου. Αν συμπέσει να είναι Τρίτη και δεκάτη τρίτη ημέ-
ρα του μήνα θεωρείται ιδιαίτερα δυσοίωνη αφού και ο αριθμός 13 θεωρεί-
ται δυσοίωνος. Η πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι στο Μυστικό Δείπνο δέκατος
τρίτος ήταν ο Ιούδας.
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227) Λαογραφία Η’ σελ.442, Στυλιανού Βίου: Χιακαί Παραδόσεις.

228) Λαογραφία ΙΓ’ σελ.215, Ελπ. Σαραντή-Σταμούλη, Προλήψεις Θράκης.

229) Λαογραφία ΙΣΤ’ σελ.77, Αναστ. Μ. Καραναστάση, Ποιμενικά της Κω.

230) Λαογραφία Ζ’ σελ.36, Μιχαήλ Δέφνερ: Χαιρετισμοί, ευχαί, κατάραι, όρκοι, άσματα των Τσα-

κώνων.

231) Λαογραφία Ζ’ σελ.292-303, Hubert Pernot: Remarques sur la dialecte de Chio.

232) Μιχαήλ Π. Δελησάββα: Λαογραφικά Μάκρης και Λιβισίου Λυκίας Μ. Ασίας, σελ.255.

233) Ν. Γ. Πολίτου: Λαογραφικά Σύμμεικτα Α’, 42 επ.



Σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος οι αντιλήψεις του λαού για τις ευοίωνες
και τις αποφράδες ημέρες άλλοτε συμπίπτουν κι άλλοτε είναι αντίθετες με-
ταξύ τους234. Βρίθουν οι περιπτώσεις και μία απ’ αυτές η σχετική με τους
σαββατογεννημένους. Μια παροιμία λέει: «Σάββατο γιο μη χαίρεσαι και
Τρίτη θυγατέρα» ενώ κατά μία άλλη παράδοση ο σαββατογεννημένος είναι
ευνοημένος από την τύχη.
Για αρκετά χρόνια κάθε φορά που επρόκειτο να κόψω τα νύχια κοντοστε-
κόμουν για λίγο και σκεπτόμουν ποια ημέρα ήταν. Γιατί αν ήταν Τετάρτη
ή Παρασκευή απέφευγα να τα κόψω παρά το γεγονός ότι αυτή η αποτρο-
πή ήταν παραλογισμός. Ωστόσο μου είχε γίνει βίωμα. Μου το είχε επιβά-
λει η μάννα μου όταν ήμουνα παιδί τραγουδιστά και ομοιοκατάληκτα.

Τετάρτη και Παρασκευή
τα νύχια σου μη κόψεις

και Κυριακή να μη λουστείς
αν θέλεις να προκόψεις.

Η Τετάρτη και η Παρασκευή είναι ημέρες νηστείας για τους Χριστιανούς.
Ετηρούντο παλαιότερα από πολλούς πιστούς, στις ημέρες μας όμως έχουν
παραμείνει ελάχιστοι που επιμένουν.
Οι έξι πρώτες ημέρες του Αυγούστου ονομάζονται Δρίμες, κατ’ άλλους και
οι έξι πρώτες ημέρες του Μάρτη. Στο Σοποτό Καλαβρύτων τις έξι ημέρες
του Αυγούστου δεν μαζεύουν καρπούς, δεν πλένουν ρούχα και δεν πλένο-
νται να μην πέσουν οι τρίχες της Κεφαλής235. Ότι οι ημέρες είναι δυσοίωνες
και επιζήμιες για εκτέλεση έργων πιστεύεται σε πολλά μέρη της Ελλάδος.
Στις Δρίμες του Αυγούστου θεωρείται επικίνδυνο να λουσθείς γιατί κατα-
στρέφεται η κόμη, να κολυμβήσεις γιατί θα γεμίσεις εξανθήματα, να πλύνεις
γιατί τα πλυμένα ρούχα όταν εκτεθούν στον ήλιο κόβονται γεμίζουν τρύπες,
ενώ στις Δρίμες του Μάρτη δεν πρέπει να κόψεις ξύλα γιατί σαπίζουν και
σαρακιάζουν. Λέει η παροιμία: τ’ Αυγούστου οι δρίμες στα πανιά και του
Μαρτιού στα ξύλα. Στις δρίμες του Αυγούστου γίνεται και η πρόγνωση του
καιρού για όλο το έτος. Διάφορες απόψεις διατυπώθηκαν για την ετυμολο-
γία του ονόματος, άλλοι υποστήριξαν ότι είναι θηλυκοί δαίμονες (Δρυάδες)
που εμφανίζονται ορισμένες ημέρες, ο δε Σ. Π. Κυριακίδης υποστήριξε ότι
η δοξασία περί δριμών είναι κυρίως αστρική236.
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234) Φαίδωνος Κουκουλέ, οπ.π. Α’, ΙΙ σελ.150-155.

235) Λαογραφία Ε’ σελ.209. Θ. Ι. Αθανασόπουλος (Δρίμες).



4) Μήνες και Έτη.
Χωρίς να αγνοεί ο λαός τα καθιερωμένα ονόματα του Ρωμαϊκού ημερολογί-
ου μεταχειρίζεται κατά τόπους διάφορα που έπλασε λαμβάνοντας υπόψη τη
βλάστηση, τις γεωργικές εργασίες, τη μετεωρολογική κατάσταση, τα αποδη-
μητικά πουλιά, τις εορτές και το μήκος του μήνα σε ημέρες237. Στον Ασπρό-
πυργο από την πληθώρα των ονομάτων ελάχιστα χρησιμοποιούνται και τα
ονόματα αυτά είναι πανελλήνια καθιερωμένα. Κουτσοφλέβαρος ο Φεβρου-
άριος επειδή έχει λιγότερες ημέρες. Γδάρτης και παλουκοκάφτης ο Μάρτιος
επειδή πολλές φορές παρατείνεται ο Χειμώνας και βρίσκουν πολλές οικο-
γένειες χωρίς καυσόξυλα.
Λόγω των γεωργικών εργασιών τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Σεπτέμβριο
ονομάζουμε αντίστοιχα θεριστή, αλωνάρη, τρυγητή και τον Νοέμβριο μή-
να μισοσπορίτη. Γιορτάζαμε στην εκκλησία στον Σκαραμαγκά όπου τώρα
είναι οι ναυτικές εγκαταστάσεις κάθε χρόνο την 21η Νοεμβρίου τη Μισο-
σπορίτισσα.
Πολλές είναι οι δοξασίες και οι προλήψεις που έχουν σχέση με τους μήνες,
ιδιαίτερα με την πρώτη του κάθε μήνα. Ο «Μάρτης», πολύχρωμη κλωστή
―δύο και τρία χρώματα― που περνούσαν στο δάκτυλο ή στο χέρι βραχιόλι
ή στο λαιμό. Το έθιμο ήταν πανελλήνιο, ακραιφνώς Ελληνικό. Διατηρήθηκε
αδιάσπαστα από τους αρχαίους χρόνους και τους βυζαντινούς, και μεταδό-
θηκε σε Αλβανούς, Βούλγαρους, Ρουμάνους από Έλληνες. Στους Ρειτούς
υποδέχονταν τους μύστες οι Κροκωνίδες «κρόκῃ καταδοῦνται τήν δεξιάν
χεῖρα καί τόν ἀριστερόν πόδα, καί τοῦτο λέγεται κροκοῦν238».
Επειδή ως μελαχρινός μαύριζα ακόμα περισσότερο από τον ήλιο φρόντιζε η
μάννα μου να με προστατέψει με τον «Μάρτη». Λένε ότι οι κοπέλες όταν τέ-
λειωνε ο μήνας τον πετούσαν στο πηγάδι. Πάντως το έθιμο ήταν αθηναϊκό.
Ο Καμπούρογλους σημειώνει με δυο δίστιχα ότι το πετούσαν στο πηγάδι ή
σε τριανταφυλλιά.

Πηγάδι, παρ’το Μάρτη μου
και δός μου τη δροσιά σου.
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236) Στίλπων Κυριακίδης: Λήμμα Δρίμες (Εγκυκ. Ελευθερουδάκη).

237) Αθ. Μπούτουρα, Τα ονόματα των μηνών εν τη Νεοελληνική καθώς και του ιδίου, Προσθήκαι εις

την πραγματείαν περί των ονομάτων των μηνών εν τη Νεοελληνική (Λαογρ. Β’ σελ.304-306) και Δ. Μ.

Σάρρος, Ονομασίες μηνών (Λαογρ. Β’ σελ.698-699).

238) Ν. Γ. Πολίτου: Λαογραφικά Σύμμεικτα Β’, Ο Μάρτης, σελ.248-259.



και
Πάρε, ρόδο το Μάρτη μου

και δός μου τη θωρειά σου239.
Το Μάϊο δεν γίνονταν γάμοι. Άλλοι ερμήνευαν την αποχή με το γεγονός ότι
τον Μάη «παντρεύονται» οι γάϊδαροι, άλλοι ότι παντρεύονται οι βασιλιάδες
κι άλλοι για να αποφεύγουν τα μάγια. Ο Φ. Κουκουλές σημειώνει ότι τον
Μάϊο οι Ρωμαίοι τελούσαν τη γιορτή των Λεμουρίων προς τιμήν των κατα-
χθονίων και θεωρούσαν τον μήνα απαίσιο240.
Τον γάμο αποφεύγουν όταν το έτος είναι δύσεκτο.

Γ) Η ΜΑΝΤΙΚΗ

1) Διακρίσεις της μαντείας.
Ο Μέγας διακρίνει τη μαντεία σε άμεση (φυσική) και έμμεση (τεχνητή). Στη
φυσική μαντεία τα σημεία εμφανίζονται αυθόρμητα χωρίς να προκαλέσει
την εμφάνιση τους ο άνθρωπος, αντίθετα απ’ ότι συμβαίνει στη τεχνητή μα-
ντεία. Η μαντική γενικά είναι κατά τη μορφή ή καθαρά θρησκευτική ή μαγι-
κή. Όταν νομίζει κάποιος ότι το θείον αποκαλύπτεται και λέει τη γνώμη του,
είναι θρησκευτική μαντική. Όταν νομίζει ότι κάποιες ενέργειες έχουν τη δύ-
ναμη να γνωρίζουν το μέλλον, είναι μαγική μαντική. Στον Όμηρο ο χαρα-
κτήρας της μαντικής είναι θρησκευτικός241.
Ο Αισχύλος στον «Προμηθέα» αναφέρει τους τρόπους της μαντικής. «Τους
πολλούς έπειτα χώρισα τρόπους της μαντικής, και πρώτος έκρινα τα όνειρα
ποιά ξεδιαλύνουν στον ξύπνιο, και τ’ ακούσματα τούς έμαθα τα σκοτεινά και
τα συναπαντήματα των δρόμων και των γαμψώνυχων πουλιών την πτήση ξε-
χώρισα, ποια δεξιά και ποια δυσοίωνα σημεία, ποιές συνήθειες έχουνε κι
έχθρες τα κάθε λογής και τι αγάπες και συνταιριασμούς· και πώς είναι και
πιάνονται τα σπλάχνα, τι χροιά νάχουνε πρέπει για ν’ αρέσουν στους θεούς,
και την πολυμορφία της χολής και του λοβού και σκεπαστά μεριά κι οσφύ με
λίπος καίγοντας έδειξα δρόμο τέχνης δύσκολης στους ανθρώπους, τα πριν
τυφλά σημεία μάτια λαμπρά στη φλόγα ανοίγοντας242».
Ο Λουκάτος διακρίνει τη μαντεία σε φυσική, ψυχική, θρησκευτική και τε-

229

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

239) Δ. Καμπούρογλου, Ιστορία των Αθηναίων Τόμος Α’ σελ.283.

240) Φ. Κουκουλέ, Τόμος Α’, ΙΙ σελ.155.

241) Γ. Α. Μέγα: Εισαγωγή... σελ.157-160.

242) Αισχύλου: Προμηθεύς Δεσμώτης, μετάφραση Γ. Θέμελη στ.484-499.



χνητή. Θεωρεί ότι η μετεωρολογία και η αστρολογία ήταν τα πρώτα σκέλη
κι ίσως η πρώτη αφορμή γενικής μαντικής. «Τα φυσικά φαινόμενα, οι κινή-
σεις των μακρινών άστρων, οι τυχαίοι ήχοι, οι φωνές των ζώων, τα πετάγ-
ματα των πουλιών, οι οργανικές εκδηλώσεις του ανθρώπινου σώματος, οι
καρποφορίες των φυτών κλπ οδήγησαν σιγά σιγά στη φυσική μαντεία ή τον
οιωνισμό, που θεωρεί τα φυσικά φαινόμενα διερμηνείς των αποφάσεων της
Τύχης ή του Θεού. Ακολούθησε, σε πιο εξελιγμένη μορφή, η ψυχική μαντεία,
που παρακολουθεί τα μηνύματα της ψυχής (προαισθήσεις, όνειρα, οπτασίες,
παραισθήσεις, φραστικά λάθη), έπειτα η θρησκευτική (τρίξιμο αγαλμάτων ή
εικόνων, καπνός θυμιατηρίου κ.α. , που αυτή συνεκδηλώθηκε με τη λατρεία).
Και ήρθε τέλος η τεχνητή μαντεία, που μπορούσε ο άνθρωπος να την προ-
καλέσει ο ίδιος, είτε στον φυσικό κόσμο (ανάβοντας π.χ. φωτιά για να πα-
ρακολουθήσει τις κινήσεις και τον καπνό της) είτε μέσα στον ψυχικό (προ-
καλώντας όνειρα) είτε και στο θρησκευτικό (ζητώντας μηνύματα από τους
θεούς, τους ήρωες, τους αγίους)243. Οι Βυζαντινοί παρά τον πόλεμο εναντίον
των μαντείων εξακολουθούσαν να πιστεύουν σε διάφορα είδη μαντείας και
να τα μεταχειρίζονται244.
2) Φυσική μαντεία
Σημάδια Φυσιογνωμικά: Τα πυκνά ή αραιά δόντια.Τα αραιά προμηνύουν
πλούτο245. Οι ελιές του σώματος, ανάλογα σε ποια θέση είναι246. Τα μαλλιά
κεφαλής. Οι γραμμές της παλάμης. Από τις τρεις κύριες γραμμές προκύπτει
αν κάποιος θα είναι μακρόβιος ή βραχύβιος, αν θα αποκτήσει παιδιά, αν θα
πλουτίσει κλπ. Τα στίγματα των νυχιών. Στη Θράκη γράφει η Ελπ. Σαραντή-
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243) Δημ. Σ. Λουκάτου, Εισαγωγή... σελ.244.

244) Φαίδωνος Κουκουλέ, Α’, ΙΙ σελ.155-226 (Αλεκτορομαντεία, αλευρομαντεία, βιβλιομαντεία, γεω-

μαντεία, εικονομαντεία, η δι’ ήχων μαντική, θεοκρισία, κατοπτρομαντεία, κλεπτέλεγχος, κληδόνες,

κληρομαντεία, κριθομαντεία, λεκανομαντεία, νεκρομαντεία, νεφομαντεία, το οικοσκοπικόν είδος της

μαντείας, ιππομαντεία, ονειρομαντεία, ονοματομαντεία, η εκ παλμών και ήχων μαντική, πυρομαντεία,

ραβδομαντεία, ιεροσκοπία και σπλαγχνοσκοπία, ωμοπλατοσκοπία, τεφρομαντεία, η δια φλοιών και

φύλλων μαντική, ψηφομαντεία και κυβομαντεία, μορφοσκοπία και φυσιογνωμία, παλαμοσκοπία, αι

του σώματος ελαίαι, οιωνοσκοπία, χρησμοί, οι ενόδιοι σύμβολοι, και η εκ μετεωρολογικών φαινομέ-

νων μαντική).

245) Καλ. Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Λαογραφικά Θράκης Α’ σελ.89. Ελπ. Σαραντή-Σταμούλη,

Προλήψεις Θράκης «Λαογραφία» ΙΓ’, Τεύχος ΓΔ’ σελ.234.

246) Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως: Αι του σώματος ελαίαι, «Λαογραφία» Α’ σελ.579-581.



Σταμούλη: «Όποιου τα νύχια είχανε άσπρα σημάδια, θα έκαμνε καινούργια
ρούχα και θα γινόταν άρχοντας247».
Σχετικά με τα στίγματα των νυχιών διατηρώ την ανάμνηση από την παιδική
μου ηλικία. Μου κρατούσε η μητέρα τα χέρια και μου μετρούσε τα στίγμα-
τα. Όσα μετρούσε στα νύχια του δεξιού χεριού αποτελούσαν τις καλές πρά-
ξεις και στου αριστερού τις κακές. Τώρα που γράφω αυτές τις γραμμές θυ-
μήθηκα. Τέντωσα τα δάκτυλα να κάνω τον απολογισμό αλλά τα στίγματα δεν
υπάρχουν, ποιος ξέρει από πότε σβήστηκαν!
Όποιος έχει δυο κορφές στο κεφάλι παίρνει δυο γυναίκες(Βερβίτσα Ολυ-
μπίας και Τοπόλια248). Η δεισιδαιμονία αυτή ήταν γνωστή και στον Ασπρό-
πυργο. Παιδιά, μάς κούρευαν με την «ψιλή μηχανή». Θυμάμαι ένα γειτονό-
πουλο με δυο κορφές (δυο «σαλίγκαρους» στα μαλλιά). Όμως ο δύστυχος
δεν παντρεύτηκε ποτέ. Πέθανε νέος σε δυστύχημα.
Οι διάφοροι παλμοί. Η πίστη στην μαντική δύναμη των παλμών είναι ευρύτα-
τα διαδεδομένη. Όταν παίζει το μάτι πιστεύουν ότι κάτι προμηνύει. Οι περισ-
σότερες περιοχές πιστεύουν ότι το δεξί είναι για καλό και το αριστερό για κα-
κό. Στον Ασπρόπυργο το παίξιμο του ματιού δημιουργούσε ανησυχία όσο πε-
ρισσότερο διαρκούσε. Γιατί θεωρείτο διαβεβαίωση που προειδοποιούσε για
κάτι που επρόκειτο να συμβεί. Και ο φόβος ήταν μήπως προμήνυε κάτι κακό.
Οι ερμηνείες που αποδίδοντο δεν συνέπιπταν όπως προκύπτει από έρευνες
σε ίδια ευρύτερη περιοχή, εν προκειμένω στην Θράκη. Στη Σηλυβρία «Σαν
έμνισκε(;) το μάτι, θα ‘βλεπαν για συγγενή για φίλο από μακρινό μέρος».
Ενώ «όταν έπαιζε το μάτι, τόχαν σε καλό, κι όταν έτρωγε, ήτανε κλάματα249».
Η Καλ. Παπαθανάση-Μουσιοπούλου αναφέρεται γενικά στη Θράκη και
γράφει: «αν παίζει το δεξί σου μάτι ―το πίστευαν και οι αρχαίοι Έλληνες―
είναι καλό, ενώ αν παίζει το αριστερό είναι κακό250». Στην Κομοτηνή «Όταν
παίζει το μάτι σου, αν είναι το αριστερό (αν εκείνο έχεις για καλό) θα δεις
καλό, αν το δεξί θα δεις κακό251».
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247) Ελπ. Σαραντή-Σταμούλη, οπ.π. σελ.234.

248) Δημ. Λουκόπουλος: Δεισιδαιμονίαι και δεισιδαίμονες συνήθειαι, «Λαογραφία» ΙΓ’ Τεύχος ΑΒ’

σελ.144.

249) Ελπ. Σαραντή-Σταμούλη, οπ.π. σελ.235.

250) Καλ. Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, οπ.π. σελ.190.

251) Στιλπ. Π. Κυριακίδου, Δεισιδαιμονίαι και δεισιδαίμονες συνήθειαι (εκ Γκιουμουλτσίνας της

Θράκης) «Λαογραφία» Β’ σελ.422. Σημ. Γκιουμουλτσίνα προηγούμενο όνομα της Κομοτηνής.



Το φτέρνισμα. «Ὅποιος φτερνίζουνταν, τόν θυμούντανε. Γιά νἄβρισκαν
ποιός τόν θυμήθηκε, ὀνομάτιζε μέ τό νοῦ τά δάχτυλα τοῦ ἑνοῦ χεριοῦ κι
ὁ ἂλλος τραβοῦσε ἕνα. Σ’ ὅποιου ὄνομα τό δάχτυλο ἤτανε ὠνοματισμένο
κεῖνος τόν θυμήθηκε» (Σηλυβρία). Όταν ένας μιλώντας φτερνίστηκε, αυτό
που είπε ήταν αλήθεια (επίσης Σηλυβρία252). Όμοια και στον Ασπρόπυργο
και επί πλέον όποιος ήταν παρών ευχόταν σ’ εκείνον που φτερνίστηκε «με της
υγείας σου», κι αυτός απαντούσε «ευχαριστώ».
Το παρατεταμένο χασμουρητό, στον Ασπρόπυργο λένε ότι οφείλεται σε μά-
τιασμα (βασκανία). Οι παρευρισκόμενοι φτύνουν για να αποτρέψουν τη βα-
σκανία και ο ματιασμένος ανοιγοκλείνοντας την παλάμη του μπροστά στο
στόμα μιμείται το σημείο του σταυρού. Το χασμουρητό του ματιασμένου δια-
φέρει από το χασμουρητό του νυσταγμένου, είναι πιο έντονο. Και στην Κο-
μοτηνή το παιδί όταν χασμουριέται πιστεύεται ότι είναι βασκαμένο253.
Όταν κάποιος αισθάνεται ήχο στο αφτί, θεωρείται ότι κάτι θα ακούσει κά-
ποιο μήνυμα, κάποιο γεγονός. Συνήθως αντιμετωπίζοντας τον ήχο με ήχο
από την τριβή του αντίχειρα με το μεσαίο δάκτυλο και τον δείκτη και την με-
τακίνηση του χεριού μια προς το δεξί αφτί και μια προς τ’ αριστερό, ρωτάει
τον παρευρισκόμενο:
―Ποιο αφτί μου σφυρίζει;
Αν απαντάει πετυχαίνοντας το αφτί που σφυρίζει τότε του λέει:
―Μαζί θα το μάθουμε.
Η φαγούρα (ο κνησμός) της παλάμης. Σχεδόν πανελλήνια επικρατεί η άπο-
ψη ότι αν ο δερματικός αυτός ερεθισμός είναι στη δεξιά παλάμη «θα πάρεις
χρήματα» αν στην αριστερή «θα δώσεις χρήματα».
Αιφνίδιες κινήσεις όπως: το «αρκούδιασμα» παιδιού. Όταν, ενώ έχει συνη-
θίσει να περπατάει κανονικά, του ανοίγει η όρεξη να περπατήσει στα τέσ-
σερα, με τα γόνατα και τις παλάμες. Επειδή η κίνηση αυτή προμήνυε ερχο-
μό επισκέπτη πολλές φορές απέτρεπαν το παιδί και το εξανάγκαζαν να ση-
κωθεί. Όταν τα ξύλα που καίονται στο τζάκι ή τα κάρβουνα κροταλίζουν λέ-
νε πως η φωτιά κουβεντιάζει. Φέρνω στον νου μου αυτόν τον ήχο, που μου
έμοιαζε αρκετά εριστικός, από τα παιδικά και εφηβικά μου χρόνια. Κι ακό-
μα κυρίως τις γυναίκες να λένε: «Αν τρώγετε με μας, πίσω στο δικό του κε-
φάλι». Για τη «φωτιά που κουβεντιάζει» ο Πολίτης γράφει: «Ὑπολαμβάνου-
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252) Ελπ. Σαραντή-Σταμούλη, οπ.π. σελ.234 και 235.

253) Στιλπ. Π. Κυριακίδου, οπ.π. σελ.423.



σι δέ τούς ἀκουομένους κρότους ὡς ἀπηχήσεις μακρινών λόγων καί πι-
στεύουσι κοινῶς ὅτι εἶναι τοῦτο σημεῖον εἲτε κακολογίας τοῦ οἰκοδε-
σπότου ή τινός τῶν περί τήν πυράν καθημένων, γινομένης ἒξω τῆς οἰκίας
κατά τήν αὐτήν ὣραν, ἤ ἁπλῶς λόγων περί τῶν ἐν τῇ οἰκία ἂδηλον δ’
ὅμως ἂν εὐμενῶν ἤ δυσμενῶν». Αναφέρει ακόμα ότι στην Πλαγιά της Βό-
νιτσας και στους Λακκοβικίους Μακεδονίας (Οφρύνιον Καβάλας) η σπινθι-
ροβολία από την πύρωση της σιδεροστιάς προμηνύει είσπραξη χρημάτων254.
Αλλά και στον Ασπρόπυργο το ίδιο πίστευαν. «Λεφτά θα πάρουμε».
Θραύση καθρέπτου, στέγης ή εικονισμάτων, χύσιμο κανδήλας, κίνηση κε-
φαλής νεκρού κατά την εκφορά, δίνουν δυσοίωνες προβλέψεις.
Συναπαντήματα και απαντήματα ζώων: Δεν είναι λίγοι εκείνοι που νοιάζο-
νται ποιος θα τους κάνει «ποδαρικό» την Πρωτοχρονιά αλλά και την πρώ-
τη κάθε μήνα. Για την Πρωτοχρονιά γράφει ο Λουκάτος: Ανήμερα του Αγί-
ου Βασιλείου, από το χάραμα ο λαϊκός άνθρωπος ή κάθε άνθρωπος, βρί-
σκεται στη δεισιδαιμονική αναμονή να πρωτακούσει ή να πρωταντικρίσει
κάτι καλό και ευοίωνο. «Πρωταντικρίσματα» και «πρωτακούσματα» είναι
τα βασικά στοιχεία της αγωνιώδους μαντικής του πρωινού της Πρωτοχρο-
νιάς. Το καλό ποδαρικό στο σπίτι και το καλό πρώτο συναπάντημα στο δρό-
μο είναι έγνοια των ανθρώπων, αμέσως μετά το ξύπνημά τους255.
Στις ημέρες μας στον Ασπρόπυργο οι περισσότερες οικογένειες σκηνοθε-
τούν το ποδαρικό έχοντας προσκαλέσει κάποιο παιδί, συγγενικό τις περισ-
σότερες φορές. Έρχεται με γλυκά και κρατώντας στο χέρι ένα άγριο κρεμ-
μύδι(μπόσκα) ή ένα πορτοκάλι χτυπά στο κεφάλι όλους όσοι βρίσκονται μέ-
σα στο σπίτι και τους εύχεται «χρόνια πολλά, καλλή χρονιά». Τον φιλεύουν
με γλυκίσματα και ένα χρηματικό ποσό256.
Ονομάζουμε γουρλή όποιον μεταφέρει καλή τύχη ―γούρι― στους άλλους.
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254) Ν. Γ. Πολίτου: Πυρομαντεία και εμπυροσκοπεία παρά τω καθ’ ημάς λαώ, «Λαογραφία» Τόμος

Γ’ σελ.345-349.

255) Δημ. Σ. Λουκάτος: Χριστουγεννιάτικα και των Γιορτών, σελ.111.

256) Στην Θράκη (στο Σαμάκοβο) την πρωτοχρονιά το πρωί η μητέρα με κλαδί ακρανιάς χτυπούσε

από τρεις φορές τη ράχη των παιδιών κι έλεγε: «Σίδερο σαν την ακρανιά, νιο ποδάρι, νιο σταυρί, γε-

ρό κεφάλι, γερό κορμί και του χρόνου γεροί». (Ελπ. Σαραντή-Σταμούλη, οπ.π. σελ.205).

Στη Σάμο τα παιδιά μετά την εκκλησία πηγαίνουν σε συγγενικά σπίτια και λένε την «Καλή μέρα κι Άη

Βασίλης. Το βάρος μου μάλαμα» ή «Καλή μηνιά κι καλή χρονιά. Το βάρος μου μάλαμα» (Αναστ. Βρό-

ντη, Το παιδί στη Σάμο, «Λαογραφία» ΙΣΤ’ σελ.243).



Στις συναλλαγές, και ιδιαίτερα όσοι πουλάνε εμπορεύματα και εισπράτουν
χρήματα, δίνουν ξεχωριστή σημασία σ’ όποιον τους έκανε σεφτέ με το ξεκί-
νημα της ημέρας θεωρώντας ότι συνέβαλε ανάλογα ή ευνοϊκά, ή ενάντια στη
δημιουργία του τζίρου. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που όταν εισπράτουν τα πρώ-
τα χρήματα με μια κίνηση του χεριού τους τα περνούν πάνω από το κεφάλι,
να γίνουν πολλά όπως και τα μαλλιά της κεφαλής.
Στις μικρές κοινωνίες, όπου όλοι σχεδόν οι κάτοικοι γνωρίζονται μεταξύ
τους, συμβαίνει πολλές φορές να χαρακτηρίσουν γρουσούζηδες κάποιους
και να αποφεύγουν να τους συναντήσουν. Σε περιπτώσεις που η αντίληψη
αυτή γενικεύεται δημιουργεί πρόβλημα σε όσους θεωρούνται πρόξενοι κα-
κοτυχίας.
Ο Θεόφραστος περιγράφοντας τον χαρακτήρα του δεισιδαίμονα αναφέρει
μεταξύ άλλων τη συμπεριφορά του όταν διαβεί μπροστά του γάτα ή δει φίδι,
όταν διαβαίνει σταυροδρόμια κι όταν στο δρόμο του σκούζουν κουκουβά-
γιες. Στο σκούξιμο της κουκουβάγιας ο δεισιδαίμονας ταράζεται και προ-
χωράει αφού πρώτα πει «Η Αθηνά είναι δυνατότερη». Θεωρούσαν την κου-
κουβάγια κακό οιωνό, στην Αθήνα όμως πίστευαν ότι ήταν προάγγελος της
νίκης. Για τον νικητή έλεγαν: Γλαῦξ ἳπταται257.
Στην Κομοτηνή: Όταν φωνάζει η κουκουβάγια είναι κακό και άμα ακού-
σουν λένε τρεις φορές:

―Όσα ρέματα περνάς
μαύρο αίμα να ξερνάς
ψαλίδι στην ουρά σου

κόκκαλο στον λαιμό σου
και φτύνουν τρεις φορές258.
Παράδοση από τη Μεγάλη Μαντινεία Λακωνίας περιγράφει πώς η Αρετή
μοναχοκόρη με δέκα αδέρφια παντρεύτηκε στη ξενιτειά. Τα αδέρφια της πέ-
θαναν. Ο τελευταίος αδελφός από το μνήμα υποσχέθηκε στη μάννα του ότι
θα της φέρει πίσω την Αρετή. Όταν συναντήθηκαν μάννα και κόρη αγκαλιά-
στηκαν, έκλαψαν και η μάννα ζήτησε από τον θεό να την κάνει πουλίνα να
περπατάει στα μνήματα, να κλαίει τους πεθαμένους. Κι αμέσως φτερούγισε
κι έγινε νεκροπούλι. Τότε κι η Αρετή ζήτησε από τον θεό να την κάνει κου-
κουβάγια να περπατάει στα βουνά και να κλαίει τ’ αδέρφια της. Γι’ αυτό σή-
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257) Θεοφράστου χαρακτήρες: 16 Ο Δεισιδαίμονας.

258) Στίλπ. Π. Κυριακίδου, οπ.π. Τόμος Β’ σελ.424 (54).



μερα άμα, φωνάζει κουκουβάγια ή νεκροπούλι κάποιος θα πεθάνει259.
Στην Κύπρο: «Άμα η κουκουβάγια πετάξει πάνω στο σπίτι που κάθεσαι και
κλάψει και αυτό γίνει δυο τρεις φορές κάποιος από το σπίτι θα πεθάνει260.
Στην Αμυγδαλιά της Θράκης αν φώναζε η κουκουβάγια τρεις φορές πάνω
στο σπίτι τόχαν σε κακό. Κάποιος θα πέθαινε στο σπίτι. Αν καθόταν σε δέ-
ντρο μέσα στο χωριό κάποιος γείτονας ή θ’ αρρώσταινε βαρειά ή θα πέθαι-
νε. Κι όταν φώναζε κου, κου, κου θα χάλαε ο καιρός261.
Από τα ανέκδοτα κείμενα του C. Fauriel που δημοσίευε ο Δ. Πετρόπουλος
αντιγράφω: Άν η κουκουβάγια λαλεί επάνω εις οίκον ή αν τα σκυλία ουρ-
λιάζονται, όλα αυτά φανερώνουν ότι κάποιος θα αποθάνει. Κι ακόμα: Όταν
λαλήσει όρνιθα, αποθνήσκει ο οικοκύρης και δια τούτο την σφάζετε με το
πελέκι εις το κατώφλιον262.
Στον Ασπρόπυργο ίσως παλαιότερα η κουκουβάγια να σχετιζόταν με τον
θάνατο. Ένα ζευγάρι, αρραβωνιαμσένοι, έκτισαν το σπίτι όπου θα έμεναν
μετά τον γάμο. Όμως ο αρραβωνιαστικός αρρώστησε, ο γάμος δεν έγινε και
σε λίγο καιρό πέθανε. Το σπίτι έμεινε ακατοίκητο και ειπώθηκε: εκεί θα μέ-
νουν κουκουβάγιες. Πάντως οι νεότεροι δεν ενοχλούντο από την παρουσία
τους. Άμα άκουγαν τη φωνή της σε τέμπο γρήγορο κουκουβάου, κουκουβά-
ου έλεγαν: Θα έχουμε καλό καιρό. Το αντίθετο συνέβαινε όταν ακουόταν σε
αργόσυρτο ρυθμό κόου, κόου έλεγαν: ο καιρός θα χαλάσει.
Το τίναγμα της κότας στην πόρτα του σπιτιού σήμαινε, όπως και σε πολλά άλ-
λα μέρη, τον ερχομό επισκέπτη ενώ το παρόμοιο με πετεινού κελάϊδισμα κα-
κό οιωνό γι’ αυτό και την έσφαζαν. Ίδια δεισιδαιμονία με εκείνη στα ανέκ-
δοτα κείμενα του Fauriel ο οποίος δεν αναφέρει τον τόπο από τον οποίο
άντλησε την πληροφορία είναι όμως γεγονός ότι χρονικά οδηγούμεθα στις
αρχές του 19ου αιώνα, εποχή κατά την οποία παρεπιδημούσε στην Ελλάδα.
Έντονη είναι η ανησυχία και το δυσάρεστο συναίσθημα που προκαλεί το
κλάμα του σκύλου. Δεν είναι το συνηθισμένο γαύγισμα. Η διαφορά γίνεται
αμέσως αντιληπτή και η πρώτη αντίδραση είναι να σπεύσουν να του επιβά-
λουν την σιωπή. Ερμηνεύεται ως προαίσθημα θλιβερού γεγονότος που επί-
κειται. Δεν πρέπει να σπεύσει κανείς να χαρακτηρίσει την περίπτωση ως
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259) Χρ. Β. Φραγκούλης, Παραδόσεις «Λαογραφία» Τόμος ΣΤ’ Τεύχος Α’ και Β’ σελ.250,1.

260) Κ. Π. Χατζηιωάννου, Γεωργικά και Ποιμενικά Κύπρου «Λαογραφία» ΙΑ’ σελ.91.

261) Ελπ. Σαραντή-Σταμούλη, οπ.π. σελ.232,3.

262) Δ. Πετροπούλου, Ανέκδοτα κείμενα του C. Fauriel «Λαογραφία» Τόμος ΙΣΤ’ Τεύχ. Α’ σελ.206.



αναμφισβήτη δεισιδαιμονία γιατί έχει επανειλημμένα επαληθευτεί. Πρέπει
πρώτα ν’ ακουστεί η επιστήμη. Όσοι γνώρισαν τον Ασπρόπυργο, χωριό
αγροτικό, με τα ζώα στις αυλές και κατά κανόνα μεταξύ αυτών και ο σκύλος,
φέρνουν στο νου τους αυτό το «κλάμα» καθώς και την αντίδραση των αν-
θρώπων αλλά και πολλές φορές το αποτέλεσμα. Στον θάνατο του τάδε, δεν
σταματούσε με τίποτα το «κλάμα» του σκύλου. Άλλος πάλι θυμάται: Έλεγα
στον γείτονα πριν πεθάνει ακούοντας τον σκύλο: σκότωσέ το, δεν είναι κα-
λό σημάδι. Πόσες άλλες περιπτώσεις. Σκυλιά που μαράζωσαν και ακολού-
θησαν τα αφεντικά τους στον θάνατο μετά από λίγες μέρες.
Υπάρχουν κάποιες πεταλούδες μικρότερες σε μέγεθος από τις συνηθισμέ-
νες, με χρώμα καφετί σκούρο. Όταν παλαιότερα ο δημοτικός φωτισμός ήταν
σχεδόν ανύπαρκτος, οι αυλές σκοτεινές και τα σπίτια με χαμηλό φωτισμό,
καθώς έμεναν τα καλοκαίρια με τα παράθυρα ανοιχτά, περνούσαν μέσα στο
φωτιζόμενο σπίτι και φτερουγίζοντας γυρόφερναν τα δωμάτια. Οι μανάδες
επέβαλαν στα παιδιά να μην τις διώχνουν. Είναι ψυχές τους έλεγαν. Τους εί-
χε μεταδοθεί αυτή η πίστη. Ήταν ψυχές που επισκέπτονταν το σπίτι κι ήσαν
προάγγελοι κάποιου ευτυχούς γεγονότος. Έφερναν τα συχαρίκια.
3) Ονειρομαντεία
«Ἀδιάκοπος πίστις αἰώνων παρακολουθεῖ τήν ὀνειρομαντείαν263». Οι αρ-
χαίοι λαοί έδιναν σημασία στα όνειρα. Αναζητούσαν σ’ αυτά προμηνύματα,
ενδείξεις για το μέλλον και θεωρούσαν ότι είχαν πρακτική αξία. Υπήρχαν
εποχές που Έλληνες αλλά και άλλοι Ανατολικοί λαοί δεν επιχειρούσαν εκ-
στρατεία αν δεν τους ακολουθούσαν ονειροσκόποι.
Γνώμη για τα όνειρα διατύπωσε ο Δημόκριτος. «Περί ἐνυπνίων καί περί τῆς
καθ’ ὓπνον μαντικῆς» έγραψε ο Αριστοτέλης264 και για τη μαντική εξέφρα-
σε την ακόλουθη άποψη.
«Περί δέ τῆς μαντικῆς τῆς ἐν τοῖς ὓπνοις γινομένης καί λεγομένης συμ-
βαίνειν ἀπό τῶν ἐνυπνίων, οὔτε καταφρονῆσαι ῥάδιον οὔτε πεισθῆναι».
Δεν είναι εύκολο ούτε να την περιφρονήσουμε ούτε να την παραδεχθούμε.
Για τα όνειρα έγραψε και ο Ιπποκράτης (περί ενυπνίων) και ο Λουκιανός265.
Στη διάρκεια της Ελληνορωμαϊκής περιόδου η ερμηνεία των ονείρων εφαρ-
μοζόταν και έχαιρε μεγάλης εκτίμησης. Το πρώτο ονειροκριτικό βιβλίο γρά-
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263) Μιχαήλ Κ. Στεφανίδου, Ονειροπομποί «Λαογραφία» Ζ’ σελ.259-265.

264) Αριστοτέλους, Μικρά Φυσικά (458b-464b).

265) Λουκιανού Έργα: Περί του ενυπνίου, ήτοι βίος Λουκιανού.



φτηκε από τον Αρτεμίδωρο τον Δαλδιανό που έζησε την εποχή του Αυτο-
κράτορα Αδριανού. Μεγάλη ήταν και κατά τους Βυζαντινούς χρόνους η πί-
στη στα όνειρα. Οι Πατέρες της Εκκλησίας προσπάθησαν να αποτρέψουν
τον λαό να πιστεύει στα όνειρα χωρίς αποτέλεσμα. Η πίστη στα όνειρα εξα-
πλώθηκε περισσότερο266.
Διασώθηκαν αρκετά μεσαιωνικά ονειροκριτικά, μετά το παλαιότερο του
Αρτεμίδωρου. Το ονειροκριτικόν του Αστράμψυχου, αρχαίου ιερέως Αιγυ-
πτίου, σε Βυζαντινό δωδεκασύλλαβο, όπως και εκείνο του Πατριάρχη Νικη-
φόρου. Το ονειροκριτικό του Πατριάρχου Γερμανού267. Το ονειροκριτικό
του Άραβα Αχμέτ. Ο Φαίδων Κουκουλές υποστήριξε ότι ο Αχμέτ ήταν
Έλληνας268. Το επ’ ονόματι του προφήτου Δανιήλ269. Ανώνυμος Ονειροκριτι-
κός και ο Ελληνικός Κώδικας 2511 της Βιβλιοθήκης Παρισίων κα.
Χαρακτηριστική περίπτωση μαντικής αποτελεί η περί γάμου ονειρομαντεία
με την οποία επιδιώκεται η πρόκληση ονείρου με μαγικές τελετές. Συνταγές
προκλήσεων ονείρων περιγράφει ο Μιχαήλ Κ. Στεφανίδης που αναγράφο-
νται στον πάπυρο V του Λουγδούνου ―αρχαίο όνομα της πόλης Λυών― της
Γ’ μ.Χ. εκατονταετηρίδας270. Την ιδιάζουσα τάξη μεταξύ των ειδών της μα-
ντικής που έχει η περί γάμου ονειρομαντεία τονίζει και ο Πολίτης. Γράφει:
«ενώ εκείνα τα είδη συνίστανται εις ορθήν παρατήρησιν και ερμηνεία ση-
μείων, κατά τρόπον τυπικόν, κεκανονισμένον υπό της παραδόσεως, η τοιαύ-
τη ονειρομαντεία συνίσταται εις μαγικάς τελετάς προς πρόκλησιν ονεί-
ρων271». Περιέγραψε συνήθειες που συνέβαιναν σε διάφορες ελληνικές πε-
ριοχές καθώς και παραπλήσιες σε χώρες της Ευρώπης. Τις ποικίλες ενέρ-
γειες προετοιμασίας κατά περίπτωση μέχρι στο πλάγιασμα για ύπνο και το
αναμενόμενο αποτέλεσμα. Στον Ασπρόπυργο ήταν γνωστή η συνήθεια με τα
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266) Φαίδωνος Κουκουλέ, Τόμος Α’, ΙΙ σελ.184.

267) Franz Drexl, Das Traumbuch des Patriarchen Germanos (Oνειροκριτικόν του Πατριάρχου Κων-

σταντινουπόλεως Κυρού Γερμανού) «Λαογραφία» Ζ’ σελ.428-443.

268) Φαίδων Κουκουλές, F. Drexb: Achmes oneirocriticon «Λαογραφία» Θ’ Τεύχος Α’ και Β’ σελ.285-

292 (Βιβλιογραφία).

269) Σ. Β. Κουγέας, Ανέκδοτος ονειροκριτικός (Βερολίνειος κώδικας Philipps 1479) με τίτλο: «Ονει-

ροκριτικόν βιβλίον του προφήτου Δανιήλ προς τον βασιλέα Ναβουχοδονόσορ κατά αλφάβητον».

«Λαογραφία» Β’ σελ.240-246.

270) Μιχαήλ Κ. Στεφανίδου: οπ.π. «Λαογραφία» Ζ’.

271) Ν. Γ. Πολίτου: Μαγικαί Τελεταί προς πρόκλησιν ονείρων «Λαογραφία» Γ’ σελ.3-50.



Γαμήλια κουφέτα. Από τον δίσκο του γάμου κουφέτα που τα έβαζαν κάτω
από το προσκέφαλο με την ελπίδα ότι θα έβλεπαν στο όνειρό τους τον άν-
θρωπο με τον οποίο θα παντρεύονταν.
Όνειρα έβλεπαν οι άνθρωποι από τότε που συνειδητοποίησαν την ύπαρξή
τους. Βλέπουν και θα βλέπουν στο μέλλον. Βλέπουμε όνειρα που δεν θυμό-
μαστε όταν ξυπνάμε, όνειρα που θυμόμαστε εν μέρει και πολλές φορές κά-
ποια που θυμόμαστε έντονα και μπορεί να μας απασχολούν όλη την ημέρα
και να μας προβληματίζουν.
Από τον μεσαίωνα αλλά και σήμερα ακόμα πιστεύεται ότι αληθεύουν της
αυγής τα όνειρα. Ο Θεσσαλονίκης Ευστάθιος έγραψε: «περί ὄρθρον ὃτε
μάλιστα οἱ ὄνειροι δοκοῦσιν ἀληθεύειν272». Ενώ του Σαββάτου διαρκεί η
επαλήθευσή τους ένα ολόκληρο χρόνο. «Ὂναρ Σαββάτου χρονικήν ἱσχύν
φέρει273». Της δε Κυριακής είναι ταχύτερη η έκβαση του πρώτου ονείρου,
πολλές φορές αυθημερόν274. Αντίληψη που φθάνει σαν ηχώ από τα παιδικά
μου χρόνια: Της Κυριακής τα όνειρα μέχρι το μεσημέρι. Οι γυναίκες κυρίως
που έλεγαν αυτή τη φράση καμία γνώση δεν είχαν από τα πάρα πάνω ανα-
φερόμενα εκτός από τα ακούσματα του περιβάλλοντος με τα οποία είχαν γα-
λουχηθεί.
Άκουσα μια φορά μια γυναίκα να λέει: Τον πεθερό μου δεν τον είχα γνωρί-
σει και παρακαλούσα να βρισκόταν τρόπος να δω την φυσιογνωμία του. Φω-
τογραφία του δεν υπήρχε. Από τα πολλά παρακάλια στις προσευχές μου εί-
δα ένα όνειρο. Παρουσιάστηκε κάποιος και μου είπε: «Ήθελες να με γνω-
ρίσεις και ήρθα. Είμαι ο πεθερός σου». Κι έτσι τον γνώρισα.
Δεν απάντησα όπως και στην ακόλουθη περίπτωση. Ο συζητητής μου κάποια
στιγμή άρχισε να λέει: εμένα μου βγαίνουν τα όνειρα. Και διηγήθηκε τρία.
1) Πώς ενώ δεν είχε ποτέ δει το σπίτι της γυναίκας που παντρεύτηκε, είχε
δει στο όνειρό του τον χώρο όπως τον γνώρισε αργότερα στην πραγματικό-
τητα. 2) Ένα δεύτερο όνειρο χωρίς ειρμό στην ακολουθία των παραστάσε-
ων αλλά που εκείνος το ερμήνευσε ότι θα ακολουθούσε ο Ελληνοϊταλικός
πόλεμος στην Αλβανία, όπως και έγινε. 3) Ένα βράδυ στο όνειρό του ανα-
ζητούσε την πεθαμένη γυναίκα του στον άλλο κόσμο. Άρχισε να περιγράφει
τα διάφορα στάδια της αναζήτησης όσπου σε κάποιο σημείο άκουσε: σε 400
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272) Φαίδωνος Κουκουλέ: οπ.π. Α’, ΙΙ σελ.184.

273) Ονειροκριτικόν Πατριάρχου Γερμανού «Λαογραφία» Ζ’ σελ.443 (165).

274) Μιχαήλ Κ. Στεφανίδου, οπ.π. σελ.260-261.



χρόνια θα κατέβει ο Κύριος στη γη. Ξύπνιος πλέον άρχισε να μετράει τον
χρόνο και βρήκε πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Πάλι έμεινα σιωπηλός.
Ήταν αδιάσειστη η πίστη του για την πραγματοποιήση του γεγονότος και αι-
σθάνθηκα την ανάγκη να σιωπήσω275.
Ένα ακόμα γεγονός που σχετίζεται με το προαίσθημα. Με ότι διαισθάνεται
κανείς ότι πρόκειται να συμβεί, αυτό που προαισθάνεται ότι επίκειται. Συ-
νέβη σε μια μάννα πολυμελούς οικογένειας. Ένα από τ’ αγόρια της, δυο
εβδομάδες πριν, έφυγε στην Ευρώπη για σπουδές. Ένα μεγαλύτερο αγόρι
αρραβωνιάστηκε. Ήταν Δευτέρα. Γλέντια και χαρές. Συγγενείς και φίλοι
πηγαινοέρχονταν. Η νύφη χαρισματική όμως η νοικοκυρά του σπιτιού προ-
σπαθούσε να δείξει χαρούμενη, γιατί ήταν μια χαρούμενη ώρα στη ζωή της
κι όμως δεν τής έβγαινε. Είχε δει ένα όνειρο που την είχε τρομάξει. Κουνή-
θηκε ένα δοκάρι του σπιτιού και ένιωθε ένα προαίσθημα. Ότι επρόκειτο να
συμβεί συνέβη. Ήρθε το μαντάτο. Το παιδί γύριζε πίσω. Την Κυριακή θα
πήγαιναν να τον πάρουν στο Αεροδρόμιο. Το μέλλον της υγείας του αβέ-
βαιο. Το καμπανάκι χτύπησε πρώτα στο υποσυνείδητο της μάννας.
Θυμήθηκα τον τίτλο ενός βιβλίου του Αλέξις Καρέλ, «Ο Άνθρωπος, αυτό το
άγνωστο». Ανοίγω την «Εισαγωγή στην Ψυχανάλυση» του Φρόϋντ και δια-
βάζω: «Το όνειρο είναι ένα μέσο εκμηδένισης ψυχικών διεγέρσεων, που
διαταράσουν τον ύπνο. Η εκμηδένιση αυτή γίνεται με τη βοήθεια της παραι-
σθησιακής ικανοποίησης». Τώρα θέλω να κατανοήσω καλύτερα τι είναι πα-
ραίσθηση. Διαβάζω στο λεξικό. Παραίσθηση: αισθητηριακή εμπειρία που
δεν προκαλείται από πραγματικά ερεθίσματα, αλλά από διάφορες σωματι-
κές και πνευματικές δυσλειτουργίες ή από αντίδραση σε συγκεκριμένες το-
ξικές ουσίες. Θελω κάτι πάρα πάνω. Ανοίγω την ψυχολογία του Παπανού-
τσου. Τι είναι η παραίσθηση, πώς γενιέται. Οι αιτίες της που είναι εκτός από
τις ψυχικές αρρώσστιες, ο φόβος, η κόπωση, η εναγώνια προσδοκία277.
Η επιστήμη τραβάει τον δρόμο της και ο λαός θα εξακολουθεί να πιστεύει
όσο δεν θα μπορεί να απαλλαγεί από τις δεισιδαιμονίες.
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275) «Λαμπηδόνα» Τεύχος 23ο σελ.12. Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2001.

276) Σίγκμουντ Φρόϋντ, «Εισαγωγή στην Ψυχανάλυση» Μεταφραστής Α. Πάγκαλος, Εκδόσεις Γκο-

βόστη, Κεφάλαιο ένατο, Η λογοκρισία του ονείρου.

277) Ε. Π. Παπανούτσου, Ψυχολογία σελ.38-39, Τρίτη έκδοση, Εκδόσεις «Δωδώνη».



4) Τεχνητή μαντεία
α) Μου το είπε το ποντίκι. Ο χώρος γύρω από την εκκλησία της Αγίας Βαρ-
βάρας, όπου με τον καιρό διαμορφώθηκε ο ομώνυμος δήμος, πριν κάποια
χρόνια ήταν ακατοίκητος. Στη γιορτή της Αγίας το πανηγύρι διαρκούσε
τρεις ημέρες. Μικροπωλητές διέθεταν την πραμάτεια τους σε πρόχειρα στη-
μένα υπαίθρια μαγαζιά. Αναμνηστικά δώρα, παιδικά παιγνίδια, διάφορα
θεάματα, πλανόδιοι μουσικοί, τυχερά παιγνίδια. Δεν έλειπαν και οι αγύρτες
που έπαιρναν μικρή αμοιβή για να προβλέψουν το μέλλον. Η γυναίκα που
γύρισε προβληματισμένη από το πανηγύρι είχε οδηγηθεί από την περιέργειά
της αλλά και από το συγκεντρωμένο πλήθος σε ένα αγύρτη που πρόβλεπε τα
μέλλοντα με την βοήθεια ενός ποντικού. Ποιος ξέρει πώς ακριβώς έγινε,
ποιούς αριθμούς είχε διαθέσιμους, αν υπολόγιζε την ηλικία του όποιου είχε
απέναντί του και ανάλογα ενεργούσε, πάντος το ποντίκι απεφάνθη: Θα ζού-
σε 62 χρόνια. Σε ηλικία 62 ετών θα πέθαινε.
Μπορεί να φανταστεί κανείς την αγωνία της καθώς η ηλικία της πλησίαζε
στον χρόνο που είχε μαντέψει το ποντίκι και ιδιαίτερα όταν έφτασε 62 ετών.
Ήρθε ο καιρός που πέρασε το φράγμα των 62 ετών και καθώς τα χρόνια
περνούσαν η ανακούφιση είχε γίνει ειρωνεία. Έζησε 86 έτη και είχε σχεδόν
λησμονήσει το ποντίκι και την «προφητεία» του.
β) Η φανουρόπιτα. Πόσες φορές δεν είδαμε σε κάποιο δρόμο του χωριού
μια γυναίκα να κρατάει ένα πανέρι με τεμαχισμένη φανουρόπιτα, να προ-
σφέρει ένα κομμάτι στον κάθε περαστικό, και να του ζητάει να συγχωρήσει
τη μητέρα του Αγίου Φανουρίου ή πολλές φορές να λέει η ίδια την ευχή: για
να συγχωρηθεί η μητέρα του Αγίου Φανουρίου.
Το 1350 στη Ρόδο βρέθηκε τυχαία η εικόνα του στα ερείπια μιας εκκλησίας.
Ο Μητροπολίτης του νησιού διάβασε επάνω «Άγιος Φανούριος». Ανακαίνι-
σε την παλιά εκκλησία και καθιέρωσε γιορτή την ημέρα της εύρεσης 27 Αυ-
γούστου. Η λατρεία απλώθηκε γρήγορα στο Αιγαίο κι ύστερα ήρθε στην άλ-
λη Ελλάδα. Στην άγνωστη βιογραφία του αγίου, πρόσθεσαν ότι η μητέρα του
ήταν αμαρτωλή. Με τις ευχές για συγχώρηση της μάννας του εξευμένιζαν
τον άγιο και μπορούσαν να ζητήσουν να τους φανερώσει χαμένα αντικείμε-
να και στα ανύπαντρα κορίτσια να τους φανερώσει έναν καλό γαμπρό278.
Ο Λουκάτος γράφει ότι οι νοικοκυρές συνηθίζουν να ζυμώνουν την ημέρα
της γιορτής του Αγίου Φανουρίου. Στον Ασπρόπυργο δεν ισχύει αυτός ο πε-
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278) Δημ. Σ. Λουκάτου, Τα καλοκαιρινά, σελ.139.



ριορισμός. Μπορούν να κάνουν Φανουρόπιτα όλες τις μέρες του χρόνου.
Το άπλωμα της λατρείας στο Αιγαίο θα επιβεβαιώσουμε ενδεικτικά με όσα
γράφει για τις παραδόσεις στη Χίο ο Στ. Βίος. Ο Γιώργης Κοντογιάννης εί-
χε χάσει το πουγγί του στο χωράφι. Έταξε του αγίου να τον κάνει εικόνισμα
και την άλλη ημέρα το βρήκε στη ρίζα μιας ελιάς. Σημειώνει ακόμη ότι ο
άγιος φανερώνει και την τύχη των κοριτσιών279.
γ) Ωμοπλατοσκοπία. Ο κώδικας υπ’ αριθ. 1493 της Εθνικής Βιβλιοθήκης
Αθηνών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και Βιβλίον «παραδοθέν ἔκ τε Τούρ-
κων καί βαρβάρων, προδηλωτικόν τῶν ἐσομένων <ἐκ τῶν> ἐν τῶ ὠμο-
πλάτη φαινομένων τεκμηρίων», από Ανώνυμο. Δεν φέρει χρονολογία αλλά
ο Σ. Κουγέας τον υπολογίζει τον ΙΓ  αιώνα. Ο Γ. Α. Μέγας σε μελέτη του με
τίτλο: Βιβλίον ωμοπλατοσκοπίας280 σχολιάζει το κείμενο, εξετάζει τις από-
ψεις εκείνων που εντάσσουν τη σπλαγχνοσκοπία και την ωμοπλατοσκοπία
στις κοινές σε πολλούς λαούς δεισιδαίμονες πράξεις, τονίζει τα σχόλια του
Πολίτη αναφορικά με την πραγματεία του Ψελλού για την ωμοπλατοσκοπία
και την άποψη ότι είναι λείψανο Ουννογοτθικόν. Την ίδια άποψη υποστηρί-
ζει και ο Κ. Σάθας.
Το 405 ο Στηλίχων, τον οποίο ο Θεοδόσιος ο Μέγας είχε ορίσει επίτροπο
των ανήλικων τέκνων του Αρκάδιου και Ονώριου, εξεστράτευσε κατά των
Γότθων που είχαν συγκεντρωθεί στον Ίστρο (Δούναβη). Τους ενίκησε κατά
κράτος. Οι διασωθέντες διαβεβαίωσαν ότι θα αγωνίζονταν υπέρ του Βυζα-
ντινού κράτους. Διάλεξαν δώδεκα χιλιάδες και τους διασκόρπισαν φρου-
ρούς στις κλεισούρες με μισθό, στη Βιθυνία και την Ταυρική. Αλλά και από
τις ελληνικές φυλές διάλεξαν ισάριθμους άνδρες. Μέχρι την εποχή του αυ-
τοκράτορα Μαυρίκιου (582-602) διατήρησαν οι Γότθοι την πολεμική τους
φήμη. Μετά εξελληνίστηκαν. Ονομάστηκαν Γραικογότθοι. Το μόνο λείψανο
αυτής της επιμειξίας, που διασώθηκε στους μετέπειτα αρματολούς είναι η
ωμοπλατοσκοπία, έθιμο καθαρά Ουννογοτθικό281.
Ο Μέγας συνέχισε την έρευνα στην οποία περιέλαβε έντεκα περιγραφές
ωμοπλατοσκοπίας από ποιμένες κυρίως από τις οποίες τις τρείς πρώτες με
προσωπική του επικοινωνία από Σαρακατσάνους της Πάρνηθας. Η μελέτη
δημοσιεύτηκε το 1926. Όταν συγκέντρωσε τις πληροφορίες ο Χρ. Νταβέλης
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279) Στ. Βίου, Χιακαί Παραδόσεις, «Λαογραφικά» Τόμος Ι σελ.169 (90).

280) «Λαογραφία» Τόμος Θ’ Τεύχος Α’ και Β’ σελ.3-51.

281) Κ. Σάθα, Μεσαιωνική βιβλιοθήκη Τόμος Β’, σελ.λε’-λη’.



ήταν 71 ετών, ο Κώστας Στέφας 54 και η Χρίσταινα Μεγαγιάννη γριά, με-
γάλης ηλικίας. Οι άλλες οκτώ από ανακοινώσεις άλλων ερευνητών εκ των
οποίων δύο από ανέκδοτες σημειώσεις του Ν. Πολίτη. Οι περιγραφές είναι
αναλυτικές: 27 επεξηγήσεις από τον Χρ. Νταβέλη, 9 από τον Κώστα Σφέτσα
και 6 από τη Χρίσταινα Μεγαγιάννη.
Τη σπάλα δεν διαβάζουν μόνο οι Σαρακατσάνοι, φυσικά καθώς διαδέχονται
οι γενιές η μια την άλλη, όλο και λιγότεροι. Αρκετοί ποιμένες στον Ασπρό-
πυργο όσο καιρό υπήρχαν γιατί τώρα έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο. Μου
έχουν εξιστορήσει πολλά γεγονότα που επαληθεύτηκαν. Νιώθω σαν τον χο-
ρευτή που ξαφνικά μαρμάρωσε πατώντας στο ένα πόδι μόνο. Γιατί αρνιέται
η λογική να δεχθεί πώς ένα γεγονός που θα πραγματοποιηθεί στο μέλλον
και θα αφορά στους ανθρώπους μπορεί να έχει απεικονισθεί νωρίτερα στα
οστά ή στα σπλάχνα ενός ζώου. Ποια μπορεί να είναι η αιτιώδης συνάφεια;
Δεν τολμώ όμως να διαταράξω αυτό που πιστεύουν, εξάλλου θα ήταν μάται-
ος κόπος. Μιλάω με τον Θανάση και μου λέει. Ο θείος μου με είχε μάθει να
διαβάζω τη σπάλα. Είχα τη γυναίκα μου πολύ άρρωστη στο νοσοκομείο. Εί-
δα τη σπάλα από το πασχαλιάτικο αρνί και διάβασα θάνατο. Τελικά η γυ-
ναίκα μου έζησε αλλά σε λίγο καιρό έχασα την αδελφή μου.
Πολλά μπορούν να διηγηθούν οι δικοί μας, του Ασπρόπυργου, Σαρακατσά-
νοι. Ένα όμως τους έχει συγκλονίσει γεγονός. Η ιστορία με τον λήσταρχο
Μαγγανά από το ίδιο τσελιγκάτο. Στη Ντράσιζα γινόταν γάμος. Ο Μαγγα-
νάς με έναν ακόμη συντροφιά που είχαν μαζί βγει στο κλαρί, συνάντησε δυο
Σαρακατσάνους που είχαν ψήσει μια γίδα. Έφαγαν και τους έδωσαν στο τα-
γάρι κρέας φεύγοντας. Το κρέας είχε και την πλάτη. Στο δρόμο συνάντησαν
τον συγγενή του Μαγγανά τον μπάρμπα Μήτρο Σφέτσα (Κώστας λεγόταν ο
συνομιλητής του Μέγα) και του ζήτησε ο Μαγγανάς να διαβάσει τη σπάλα.
Σαν την είδε ο μπάρμπα Μήτρος, ήξερε και ποιους απειλούσε ο Μαγγανάς,
του λέει γύρνα πίσω, βλέπω να πέφτουν πολλά βόλια. Γέλασε περιφρονητι-
κά. Πάω να δω. Κάτω θα γίνεται γάμος. Τι μπορούν να μας κάνουν, το πολύ
πολύ να τους πάρουμε και τη νύφη. Μη πηγαίνεις, του επανέλαβε ο μπάρ-
μπα Μήτρος. Δεν τον άκουσε. Πήγε στο καραούλι κι εκεί ήταν το τέλος του.
Σταμάτησαν. Σιωπή για λίγο. Τους είδα συγκινημένους. Ύστερα συνέχισε ο
μεγαλύτερος. Αν θα γινόταν στη Ντράσιζα χωριό το πρώτο που θα έπρεπε
να κάνουμε ήταν ένα άγαλμα στον Χρήστο Μαυρομήτρο. Χωρίς αυτόν κα-
νένας από εμάς δεν θα είχε απομείνει. Γύρισα στους άλλους. Μόλις που συ-
γκρατούσαν την συγκίνηση. Του ενός ήταν θείος, ο Χρήστος Μαυρομήτρος.
δ) Τα χαρτιά και το φλιτζάνι του καφέ. Ανήκουν κι αυτά στη τεχνητή μα-

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ

242



ντεία. Ποιος δεν έχει ακούσει για χαρτορίχτες. Για τη χαρτομαντεία με την
οποία προβλέπουν το μέλλον με βάση την τυχαία σειρά των τραπουλόχαρ-
των και τους συνδυασμούς που αυτή επιτρέπει καθώς και το αναποδογύρι-
σμα του φλιτζανιού και την αναγνώριση των σχημάτων που σχηματίζονται
από το κατακάθι.
5) Αριθμομαντεία
Ορισμοί: Αριθμομαντεία είναι η μαντεία που γίνεται με τη βοήθεια αριθ-
μών. Δεν πρέπει να συγχέεται με την αριθμολογία, τον κλάδο των μαθημα-
τικών που περιλαμβάνει την αριθμητική και την άλγεβρα.
Ο Πυθαγόρας και οι Πυθαγόρειοι συνέβαλαν στη διεύρυνση της γνώσης
στην αριθμητική και τη γεωμετρία. Ωστόσο, πέραν από τις πρακτικές εφαρ-
μογές, απέδωσαν στους αριθμούς μεταφυσικές ιδιότητες. Σύμφωνα με τους
Πυθαγόρειους η πραγματικότητα στην ουσία της αναλύεται σε αριθμούς ή
συνίσταται από αριθμούς. Ουσία των όντων είναι ο αριθμός. Οι αριθμοί
καθορίζουν τις κινήσεις των άστρων. Ορισμένοι αριθμοί θεωρούντο ιεροί.
Η τετρακτύς, ο αριθμός δέκα, που ισούται με το άθροισμα των αριθμών 1,
2, 3, 4. Στην τετρακτύν συνήθιζαν οι Πυθαγόρειοι να ορκίζονται.
Ο Σέξτος ο Εμπειρικός (Πρός Ἀριθμητικούς IV, 3) καθορίζει την τετρακτύν
ως εξής: «Τετρακτύς δε προσηγορεύετο παρ’ αὐτοῖς [τοῖς Πυθαγορικοῖς] ὁ
ἐκ τῶν πρώτων τεσσάρων ἀριθμῶν συγκείμενος δέκα ἀριθμός· ἕν γάρ καί
δύο καί τρία καί τέσσερα δέκα γίνεται· ὅς ἐστι τελειότατος ἀριθμός». Από
τους τέσσερεις πρώτους αριθμούς 1, 2, 3, 4 μπορούν να παραχθούν και οι 5,
6, 7, 8, 9. Οι αριθμοί κανονίζουν τους μουσικούς ήχους. Στη μουσική η τε-
τρακτύς είχε ιδιαίτερη σημασία γιατί περιείχε όλες τις συμφωνίες. Το ύψος
των ήχων εξαρτάται από το μήκος των χορδών του μουσικού οργάνου και η
μουσική αρμονία έχει βάση ορισμένες μαθηματικές αναλογίες282.
Μεταφυσικές ιδιότητες αποδίδουν στους αριθμούς και οι ασχολούμενοι με
την αριθμομαντεία. Υποστηρίζουν ότι το όνομά μας και η ημερομηνία της
γέννησής μας καθορίζουν αναπόφευκτα την ατομικότητά μας. Κάνοντας ένα
παραλληλισμό με την αστρολογία λένε ότι ο αριθμός που προκύπτει από το
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282) Ιωάννου Ν. Θεοδωρακόπουλου: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Τόμος Α’, σελ.248επ. Τσέλλερ-Νε-

στλέ: Ιστορία της Ελληνικής Φιλοσοφίας, σελ.44επ. Σόλωνα Μιχαηλίδη: Εγκυκλοπαίδεια της Αρχαί-

ας Ελληνικής Μουσικής, σελ.307-308. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. Hobart Huson: Πυθα-

γόρας (Εισαγωγή-σχόλια: Μαρία Μιχαήλ Δέδε) σελ.22, 53-54, 187επ., Εκδ. Οίκος Δαμιανός. Εγκυ-

κλοπαίδεια Ελευθερουδάκη: λήμμα Πυθαγόρας.



όνομα ενός ατόμου αντιστοιχεί προς το Ζώδιό του, ενώ ο αριθμός που προ-
κύπτει από την ημερομηνία της γέννησης αντιστοιχεί προς το Ωροσκόπιο,
που σημειώνει ακριβώς τη θέση των άστρων στον ορίζοντα τη στιγμή που
ένα ορισμένο άτομο έρχεται στον κόσμο.
Στους αριθμούς από το 1 ως το 9 καθώς και στους 11 και 22 αποδίδουν συ-
γκεκριμένο συμβολισμό και επεξηγούν τα κύρια χαρακτηριστικά που κατά
την παράδοσή τους αναφέρονται για κάθε αριθμό. Προσθέτουν μια σύντομη
επεξήγηση του αριθμού κάτω από το φως του μαγικού απόκρυφου συμβολι-
σμού που μεταφέρει κάθε δεδομένο σε μια μοναδική μήτρα πνευματικού
υπερβατικού χαρακτήρα.
Για τον προσδιορισμό του ονόματος χρησιμοποιείται πίνακας αντιστοιχίας
των γραμμάτων με αριθμούς από το 1 έως το 9. Αθροίζονται πρώτα τα φω-
νήεντα, ύστερα τα σύμφωνα και από τα δύο αθροίσματα προκύπτει το τελι-
κό δηλαδή ο ονομαστικός αριθμός. Είναι πάντα μονοψήφιος, κάποιος αριθ-
μός από το 1 ως το 9. Γιατί και ο κάθε διψήφιος που προκύπτει στα αθροί-
σματα μετατρέπεται σε μονοψήφιο κατά τον εξής τρόπο, πχ. το 23 σε
(2+3)=5.
Δεν έχει νόημα να ασχοληθούμε με τις αριθμητικές μήτρες που χρησιμο-
ποιούν, με τον τρόπο προσδιορισμού της ημερομηνίας γέννησης χρησιμο-
ποιώντας τη μήτρα γέννησης (τρεις γραμμές, τρεις στήλες), τον προσδιορι-
σμό του αριθμού του Πεπρωμένου, με τους τρεις θεμελιώδεις ζωτικούς κύ-
κλους και την ανάλυση της μεθοδολογίας που ακολουθούν. Οι αφετηρίες
της συλλογιστικής τους είναι αυθαίρετες και σαθρές. Δεν υπάρχει λογική
επεξήγηση 1) στον τρόπο αντιστοιχίας γραμμάτων και αριθμών, 2) δημι-
ουργίας αριθμητικών μητρών, 3) στο νόημα και στους χαρακτηρισμούς κά-
θε αριθμού283.
Οι λαοί πάντα πίστευαν στο πεπρωμένο, στη μοίρα, στη δύναμη που υποτί-
θεται ότι προκαθορίζει τις τύχες των ανθρώπων. «Ότι γράφει, δεν ξεγρά-
φει» να μια φράση που την επικαλείται ο λαός, χιλιοειπωμένη και στον
Ασπρόπυργο. Όμως απόπειρα προσδιορισμού του πεπρωμένου με τρόπο
παρόμοιο με την αριθμομαντεία ποτέ δεν έκανε ο λαός. Όπως φαίνεται η
αριθμομαντεία με την αστρολογία πάνε χέρι, χέρι και αλληλοσυμπληρώνο-
νται. Αν δόθηκε με τις πάρα πάνω επεξηγήσεις ιδιαίτερη έμφαση, είναι για-
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283) Jorg Sabellicus: Αριθμομαντεία, η σημασία των αριθμών στο ανθρώπινο πεπρωμένο. Εκδόσεις

«Δίδυμοι».



τί στις ημέρες μας εντάθηκε η αναφορά στα ζώδια και ωροσκόπια από τον
τύπο και τις τηλεοράσεις κυρίως, από άτομα που δεν θεωρούνται λαός αλλά
επιδιώκουν να ενταχθούν στην ελίτ, αφού τους προσφέρονται τα μέσα.

Δ) ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ

1) Διαπιστώσεις
Από την ανάλυση που προηγήθηκε προέκυψε ότι: Οι δεισιδαιμονίες χαρα-
κτηρίζονται από την πίστη στην ύπαρξη υπερφυσικών δυνάμεων που επηρε-
άζουν και διαμορφώνουν αποτελέσματα. Η μαγεία χαρακτηρίζεται από πρά-
ξεις, ενέργειες και μέσα με τα οποία επιδιώκεται το ποθούμενο. Η μαντική
επιδιώκει την ερμηνεία διαφόρων σημείων με την πίστη ότι το θείον αποκα-
λύπτει με αυτά τις θελήσεις του στους ανθρώπους και ασκείται είτε με την
προσωπική τους εμπειρία είτε με την επίκληση στις αγαθές δαιμονικές δυ-
νάμεις για να φανούν ευνοϊκές και να τους προβλέψουν το μέλλον. Οι προ-
λήψεις είναι προκαταλήψεις που έχει ο λαός από δεισιδαιμονική παράδοση
και πιστεύει ότι ορισμένες ενέργειες ή συμπτώσεις έχουν κακές επιδράσεις
και είναι αναγκαία η αποφυγή τους.
Ώστε, από τις δεισιδαιμονίες πηγάζουν η μαγεία που ενεργεί, η μαντεία που
ερμηνεύει και η πρόληψη που αποφεύγει. Πάντα ένα γεγονός δεν περιορί-
ζεται αποκλειστικά στη μαγεία ή τη μαντεία ή τις προλήψεις. Πολλές φορές
οι άνθρωποι ενεργούν για να αποφύγουν ή αποφεύγουν επειδή προβλέπουν
δυσάρεστο γεγονός. Κόβουν το κεφάλι της κότας που κακαρίζει σαν κόκο-
ρας για να αποφύγουν το κακό αλλά αν δεν το κάνουν το κακό θα επέλθει.
Εντυπωσιακή είναι η διασπορά των δεισιδαιμονιών σε τόπο και χρόνο. Οι ίδιες
αντιλήψεις ισχύουν πολλές φορές πανομοιότυπα σε διαφορετικούς τόπους
και εποχές ενώ η ομαδική επικοινωνία λόγω αποστάσεων υπήρξε σχεδόν
αδύνατη. Δεισιδαιμονίες κοινές διαπιστώθηκαν σε όσα γράφτηκαν για τη μα-
γεία και τη μαντεία. Αν η έρευνα θα είχε επεκταθεί και σε άλλες περιοχές
όπως και στους κύριους σταθμούς της ανθρώπινης ζωής και στον κύκλο του
έτους όπου συναντώνται δεισιδαίμονες συνήθειες μαγικές και προλήψεις η
επιβεβαίωση θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη.
2) Προκαταλήψεις
Δεν δανείζουν τη νύχτα: Στο Σοποτό των Καλαβρύτων284: Αλάτι, ξύδι, αλεύ-
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284) Λαογραφία Η’ σελ.216(6).

285) Λαογραφία Γ’ σελ.676.).



ρι, προζύμι, κλησάρα. Στην Επίδαυρο285: Από το καρβέλι ψωμί που δανεί-
ζουν κόβουν ένα κομμάτι. Στους Αργυράδες Κέρκυρας286: αβγά και προζύμι.
Στο Καστρί Κυνουρίας287: Αλάτι, προζύμι, αβγά, λάδι, κλησάρα, ούτε πουλά-
νε αβγά μετά τη δύση του ήλιου γιατί άμα τα δουν τ’ αστέρια δεν γεννούν οι
κότες. Στη Θράκη288: Δεν έδιναν δανεικά αβγά, αλάτι, κόσκινο, αλεύρι, προ-
ζύμι, ψωμί. Τελευταία αν έδιναν ψωμί έκοβαν ένα κομμάτι και το άφηναν
πάνω στα άλλα ψωμιά και προζύμι στην ανάγκη έδιναν λίγο. Την ημέρα του
Πάσχα δεν έδιναν φωτιά, προζύμι, αλάτι, κρεμμύδι, κι αν έδιναν έπρεπε να
τους επιστραφεί πριν το ηλιοβασίλεμα. Οι ποιμένες της Κω289: δεν έδιναν λά-
δι, αλάτι, σπίρτα, κλησάρα. Στην Αιτωλία290: Δεν δανείζουν φωτιά τη νύχτα
γιατί φεύγει η δροσιά από το σπίτι. Παρόμοια υπήρξε και η συμπεριφορά
στον Ασπρόπυργο. Απόφευγαν να δανείζουν τη νύχτα. Κάποιες προλήψεις
που σχετίζονταν με την καθημερινότητα ίσχυαν στον Ασπρόπυργο.
―Το σαπούνι δεν δίνεται χέρι με χέρι. (Για να μη μαλώσουν)
―Το ψαλίδι να μη μένει ανοιχτό (προμηνύει φαγωμάρα, γκρίνια)
―Το κοίταγμα στον καθρέπτη τη νύχτα (κακές συνέπειες)
―Να μη στηρίζεις τα μάγουλα με τα δυο χέρια (θάνατος γονιού)
―Να μη πλέκεις τα δάκτυλα (κλειδώνεις την τύχη)
―Όταν συζητάμε για κάποιον κι εμφανίζεται (αναφωνούμε: Πόσο θα ζή-
σεις).
Όμως οι προλήψεις αυτές ισχύουν κι αλλού. Σε διάφορα μέρη η ίδια πρόλη-
ψη για το σαπούνι291. Για το ψαλίδι στις Καστανιές Θράκης292 «Όταν το ψα-
λίδι ήτανε ανοιχτό, ήταν γλωσσοφαγιά». Στην Κομοτηνή293: «Το ψαλίδι να μη
μένει ανοιχτό γιατί ανοίγουν τα στόματα του κόσμου ούτε και το σεντούκι».
Για τον καθρέπτη. Στην Κομοτηνή294 «Ζήστε χρονίστε, παιδιά μου, τη νύχτα
να μη βλέπετε τον καθρέφτη, χαλνούν τα νιάτα σας». Αλλά και πάλι στη
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286) Λαογραφία Ι’ σελ.143 και 146.

287) Λαογραφία ΙΑ’ σελ.657(1), 658.

288) Λαογραφία ΙΓ’ σελ.215(115), 211(94).

289) Λαογραφία ΙΣΤ’ σελ.97.

290) Λαογραφία ΙΒ’ σελ.13.

291) Λαογραφία ΙΔ’ σελ.174(289).

292) Λαογραφία ΙΓ’ σελ.234 (204).

293) Λαογραφία Β’ σελ.425 (73).

294) Λαογραφία Β’ σελ.426 (78).



Θράκη295 « Άμα βράδιαζε, δεν κοίταζαν στον καθρέφτη· παίρναν οι νεράϊ-
δες την ομορφιά. Γι αυτό μόλις νύχτωνε, τον σκέπαζαν με πετσέτα. Μεσά-
νυχτα όπου ήταν κακιά ώρα, πάθαινε κακό όποιος έβλεπε σε καθρέφτη».
Για τα μάγουλα και τα πλεγμένα δάκτυλα. Ήπειρος296. «Δεν κάνει να στηρί-
ζει τα μάγουλά του με τα δυο του χέρια ή να συμπλέκει τα χέρια γιατί κλεί-
νει την τύχη του». Για την αιφνίδια παρουσία κάποιου που τον συζητάμε. Αι-
τωλία297. Η ίδια αντίδραση: Τώρα σε είχαμε στο στόμα. Πόσα χρόνια θα ζή-
σεις.
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295) Λαογραφία ΙΓ’ σελ.214 (111).

296) Λαογραφία ΚΗ’ σελ.9.

297) Λαογραφία ΙΒ’ σελ.5.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΛΑΪΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ

Α) Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Τ’ ΑΣΤΕΡΙΑ

α) Ο Γαλαξίας. Στα παιδικά μου χρόνια, τα καλοκαίρια, κοιμώμασταν στρω-
ματσάδα στην αυλή του σπιτιού. Πεντακάθαρη η ατμόσφαιρα, λιγοστά τα
φώτα, ειδικά τις νύχτες χωρίς φεγγάρι, ο ουρανός ήταν γεμάτος με αμέτρη-
τα αστέρια με πολύ φως. Σου έδιναν την εντύπωση ότι είχαν κατέβει πιο χα-
μηλά, πιο κοντά στη γη. Ξεχώριζε μεσοούρανα ένα τεράστιο ζουνάρι άσπρο,
διαφανές που απλωνόταν από τα ΝΔ προς τα ΒΑ όμοια με σύννεφο πολύ
αραιό αφού δεν εμπόδιζε τ’ αστέρια να φαίνονται. Όταν μεγάλωσα έμαθα
ότι αυτή η γαλακτώδης ζώνη αποτελείτο από δισεκατομμύρια αστέρια, νε-
φελώματα και νέφη αστρικής ύλης και ονομαζόταν Γαλαξίας.
Το φαινόμενο αυτό είχε προβληματίσει διαχρονικά τους λαούς από την αρ-
χαιότητα. Είναι πολλές και ποικίλες οι παραδόσεις298. Άλλες τον παρομοιά-
ζουν με δρόμο κι άλλες, όπως αποδεικνύεται από παράλληλες εθνολογικές
μαρτυρίες διαφόρων λαών, πολλών μάλιστα και απομακρυσμένων μεταξύ
τους, διασώζουν την ιδέα ότι ο Γαλαξίας είναι ένας άσπρος ουράνιος ποτα-
μός.
«Λιπαράν ὁδόν» τον ονόμασε ο Πίνδαρος αλλά και «Διός ὁδόν». Οι Πυθα-
γόρειοι «ὁδόν ψυχῶν». Σχετικές πληροφορίες έχουμε από πολλούς αρχαί-
ους συγγραφείς. Ο Φίλων, ο Ιουδαίος, αναφερόμενος στον Ερατοσθένη
―Έλληνα αστρονόμο των Αλεξανδρινών χρόνων― γράφει ότι ονόμαζε τον
Γαλαξία με διάφορα άλλα ονόματα αλλά και με το παράδοξο όνομα «Κύ-
κλος τοῦ ἐν σπουδῆ φεύγοντος ἀχυροκλόπου». Ασφαλώς ο Ερατοσθένης
έσωσε «λαϊκή ονομασία» των χρόνων του, που σχετίζεται άμεσα με την πα-
ράδοση για το κλεμμένο άχυρο, που έγινε αστερισμός, για να μένει εκεί ψη-
λά σαν αιώνιο παράδειγμα μιας μισητής κλοπής.
Αλλά και Νεοελληνική παράδοση ερμηνεύει την αιτία του φαινομένου ως
σημάδι θεϊκό που έγινε εκεί σαν αποτέλεσμα μιας ανόσιας κλοπής. Ήταν η
κλοπή, αχάριστη ανταπόδοση σε μια θερμή ευεργεσία. Υπάρχουν δυο πα-
ραλλαγές. Στη μια ο παπάς έκλεψε νύχτα δεμάτια από τον σωρό που είχε ο
γείτονας στ’ αλώνι για να λιχνίσει. Αλλά μόλις τα πήρε και προχώρησε, φύ-

298) Κώστα Ρωμαίου: Το Αθάνατο Νερό, σελ.64-67 και 226-228. Ν. Γ. Πολίτου: Λαογραφικά Σύμμει-

κτα, Τόμος Β’ σελ.236-241.
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σηξε αέρας και σκόρπισε τ’ άχυρο. Ακολουθώντας τ’ αχνάρια βρήκαν το
κλέφτη και τον έπιασαν. Στην άλλη ένας αγωγιάτης μια χειμωνιάτικη νύχτα
έφτασε πεινασμένος και φιλοξενήθηκε στο σπίτι του κουμπάρου. Το πρωί ο
νοικοκύρης διαπίστωσε ότι ο κουμπάρος ήταν φευγάτος και στο αχούρι το
άχυρο ήταν κλεμμένο. Αναζητώντας τον κλέφτη στη βαρυχειμωνιά έπεσε σε
λύκους και του έφαγαν το άλογο. Γύρισε σπίτι και βρήκε ένα του παιδί πε-
θαμένο από την πείνα και αγανακτισμένος είπε: Δεν είναι Θεός να μου δεί-
ξει τον κλέφτη! Τότε βγήκε ο ήλιος, έλειωσε το χιόνι κι ακολουθώντας το
σκορπισμένο άχυρο έφτασε στο σπίτι του κουμπάρου και πήρε εκδίκηση.
Συζητώ με τους δυο ποιμένες τον Όθωνα και τον Θανασά. Προσπαθώ να
μου εξηγήσουν τι γνωρίζουν γι’ αυτό το ζουνάρι που αμέτρητες νύχτες έβλε-
παν στον ουρανό. Κάποια στιγμή με ξάφνιασε ευχάριστα ο Θανασάς λέγο-
ντας: Εννοείς «του παπά τ’ άχυρα».
―Κάστ-ζα απάντησε ο Όθωνας. Καστ λένε το άχυρο αρβανίτικα. Όμως και
η άλλη παραλλαγή ήταν γνωστή. Γιαγιά, μακαρίτισσα, που είχε ζήσει ποιμε-
νική ζωή ονόμαζε τον Γαλαξία «του κουμπάρου τ’ άχυρα».
Αλλά και η παράσταση του Γαλαξία ως ποταμού είναι κοινή σε όλη σχεδόν
την Ελλάδα. Του έδωσαν και χριστιανικό όνομα: Ιορδάνης ποταμός και
υπάρχει και σε δημοτικά τραγούδια299.
β) Αστερισμοί300: Αποτελούνται από ομάδες απλανών αστέρων και εμφανίζο-
νται στην ίδια περιοχή του ουρανού με διάταξη ορισμένου σχήματος. Στους
αρχαίους Έλληνες ήσαν γνωστοί οι αστερισμοί των Πλειάδων, των Υάδων,
του Ωρίωνα, της Άρκτου. Γνωστός ήταν και ο Σείριος το μεγαλύτερο αστέρι
του Μεγάλου Κυνός και το φωτεινότερο από τα απλανή αστέρια. Τους ίδι-
ους αστερισμούς γνωρίζουν και οι χωρικοί της Ελλάδος και τους έχουν οδη-
γούς στις γεωργικές εργασίες και τη ναυτιλία, όπως τους είχαν και στα χρό-
νια του Ησίοδου.
―Τη δημιουργία ποικίλων μύθων και ονομάτων προκάλεσε σε πολλούς λα-
ούς και σε διαφορετικές εποχές ο επιβλητικός αστερισμός της Μεγάλης
Άρκτου. Δύο είναι οι πιο αξιόλογες διαιρέσεις αυτού του υλικού. Η μία με τη
συσχέτιση της παράστασης του αστερισμού με καράβι ή άμαξα. Η άλλη με
την πλοκή μιας μυθικής ιστορίας με κύριο θέμα της το κλέψιμο των βοδιών,
παρομοιάζοντας τα αστέρια της Μεγάλης Άρκτου με βόδια και κλέφτες.

299) Ν. Γ. Πολίτου, οπ.π. σελ.239. Κ. Ρωμαίου, οπ.π. σελ.226-230.

300) Ν. Γ. Πολίτου, οπ.π. σελ.212-241. Κώστα Ρωμαίου, οπ.π. σελ.207-214 και 221-226.



―Τη Μικράν Άρκτον υπέδειξε πρώτος ο Θαλής ο Μιλήσιος. Ο λαός δεν τη
διακρίνει με ξεχωριστό όνομα είναι όμως γνωστό το τελευταίο αστέρι της
ουράς του αστερισμού και το λαμπρότερο, ο πολικός αστέρας γνωστός και
ως άστρο της Τραμουντάνας, που υποδεικνύει ιδιαίτερα στους ναυτιλλόμε-
νους το σημείο του Βορρά.
―Ο αστερισμός του Ωρίωνα λόγω του σχήματός του ονομάστηκε «αλετρο-
πόδι». Με το ίδιο όνομα ή με άλλα παρεμφερή είναι γνωστός σε πολλά μέ-
ρη της Ευρώπης και της Ασίας. Στα μέσα του 20ου αιώνα αλλά και παλαιότε-
ρα στον Ασπρόπυργο οι γεωργικές εργασίες αποτελούσαν την κύρια απα-
σχόληση των κατοίκων. Ήσαν υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τις μετα-
βολές του καιρού και την καθημερινή εικόνα του ουρανού πιο συστηματικά.
Όμως τότε μιλώντας παράλληλα με τα ελληνικά και τα αρβανίτικα χρησιμο-
ποιούσαν τη λέξη «Παρμέ-ντ-ζα» και εννοούσαν συγκεκριμένο αστερισμό
που το σχήμα του είχε ομοιότητα με αλέτρι. Παρμέ-ντ σημαίνει αλέτρι. Παρ-
μέ-ντ-ζα είναι το υποκοριστικό δηλαδή μικρό αλέτρι. Στη συζήτησή μου με τον
Θανασά και τον Όθωνα ρώτησα για την «Παρμέ-ντ-ζα» και για να βεβαιω-
θώ ζήτησα να μου την σκιτσάρουν σε χαρτί. Από τη διάταξη των αστεριών
διαπίστωσα ότι το σκίτσο ήταν σχεδόν παρόμοιο με το σχήμα του Ωρίωνα.
―Ο αστερισμός του Ωρίωνα πέντε ολόκληρους μήνες το χρόνο βρίσκεται
κοντά και λίγο πιο πίσω από το σύνολο των άστρων που αποτελούν την Πού-
λια. Ο μύθος των φευγουσών Πλειάδων είναι γνωστός. Ο Πίνδαρος λέει πώς
ο Δίας κατάταξε σε αστερισμό τις Πλειάδες (δηλαδή την Πληϊόνη την οποία
ερωτεύτηκε ο Ωρίωνας όταν την συνάντησε με τις κόρες της στην Βοιωτία)
για να τις απαλλάξει από το κυνηγητό του. Αλλά και σύμφωνα με νεότερο
ναυτικό θρύλο οι έξι αδελφές εφόνευσαν την εβδόμη που ήταν μνηστή του
Ωρίωνα και έκτοτε τις καταδιώκει χωρίς να κερδίζει έδαφος301.
Ο Ησίοδος συμβουλεύοντας τον αδελφό του Πέρση για το πότε πρέπει να
πραγματοποιούνται οι αγροτικές εργασίες τον προτρέπει να παρακολουθεί
τις θέσεις που πρέπει να έχουν οι Πλειάδες, οι Υάδες, ο Ωρίωνας, ο Αρκτού-
ρος (Μεγάλη Άρκτος) ανάλογα με τη συγκεκριμένη εργασία. Αλλά και ο λα-
ός δεν έπαψε να συνδέει τις εποχικές εργασίες με τους αστερισμούς, ιδιαί-
τερα με την Πούλια, τις Πλειάδες των αρχαίων Ελλήνων302.
―Ρέμα Γουρούνας λέμε στον Ασπρόπυργο μικρό χείμαρρο δυτικά της πόλης
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301) Ησιόδου, Έργα και Ημέραι, σημ.89, Εκδ. οίκος Ι κ Π. Ζαχαρόπουλου.

302) Μέρος Πρώτο, Κεφ. Δεύτερο, σελ.101 (Αγροτικές εργασίες και η εποχή τους).
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―ήδη μεγάλο τμήμα του είναι πλέον εντός σχεδίου― και του δόθηκε το όνο-
μα επειδή πίστευαν ότι κάπου εκεί υπάρχει ένας θησαυρός, μια χρυσή γου-
ρούνα με τα χρυσά της γουρουνόπουλα. Όμως η δοξασία αυτή είναι διαδε-
δομένη παντού όπου βρίσκονται Έλληνες αλλά κανείς απ’ όσους την αναφέ-
ρουν δεν μπορεί σαφώς να την ορίσει. Άλλοι τη φαντάζονται χρυσή, άλλοι
μαρμάρινη, πολλοί πιστεύουν ότι είναι αρχαίος σφραγιδόλιθος που εμπεριέ-
χει «ὗν μετά χοιριδίων» (ὗς=χοίρος, γουρούνι). Το 1851 η Αρχαιολογική
Εταιρεία των Αθηνών αποφάσισε ν’ αγοράσει ένα σπίτι κάτω από την Ακρό-
πολη γιατί υπέθεταν ότι ήταν εκεί η θέση του αρχαίου Βουλευτηρίου. Οι απαι-
τήσεις του ιδιοκτήτου ήσαν υπέρογκες επειδή υπήρχε η φήμη ότι εκεί βρι-
σκόταν η Γουρούνα με τα δώδεκα νεογνά της. Ο Perrot (Annuaire de l’ As-
sociation pour l’ encouragement des études grecques, 1874, σελ.399) γράφει
ότι σε πολλά χωριά της Αττικής και της άλλης Στερεάς Ελλάδος οι χωρικοί
ρωτούσαν πού μπορούσαν να βρουν την πέτρα που έδειχνε τον τόπο με τη
Γουρούνα και τα γουρουνόπουλα. Η δοξασία για το ρέμα Γουρούνας ήταν
βαθιά ριζωμένη αφού είχε περάσει και στην τοπική αρβανίτικη διάλεκτο ως
τοπωνύμιο: «Πρόι ι Ντό-σ-ς» (Πρόι=ρέμα, Ντόσα=γουρούνι).
Σε πολλά μέρη της γης παρομοιάζουν την παράσταση του αστερισμού της
Πλειάδος (της Πούλιας) με κλώσσα το μεγαλύτερο αστέρι της την Αλκυόνη
και κλωσσόπουλα τα άλλα της αστέρια. Ο Πολίτης υποστηρίζει303 ότι συμ-
βαίνει φυσικοί ή αστρονομικοί μύθοι κατά τη μετάπτωσή τους σε παραδό-
σεις που διατηρούνται παντού στην Ελλάδα, η κλώσσα και τα κλωσσόπου-
λα να αναφέρονται ότι αποτελούν θησαυρό ή στοιχειό όπου κρύπτεται θη-
σαυρός. Παραπλήσιες παραδόσεις απαντώνται και σε άλλα μέρη της Ευ-
ρώπης. Άλλες ελληνικές παραδόσεις αντί της κλώσσας με τα κλωσσόπουλα
αναφέρουν γουρούνα με τα γουρουνόπουλά της. Πολύ πιθανό, συνεχίζει ο
Πολίτης, η γουρούνα των δημοτικών παραδόσεων να προήλθε από τον
αστερισμό των Υάδων, που οι παλαιότεροι Έλληνες τον φαντάζονταν ως
αγέλη χοίρων304.

303) Ν. Γ. Πολίτου, οπ.π. σελ.222-227.

304) Οι Πλειάδες (η Πούλια) είναι ομάδα 6-7 αστέρων (υπάρχουν και άλλοι μικρότεροι). Βρίσκονται

στο λαιμό του αστερισμού του Ταύρου. Οι Υάδες, 7 αστέρια, βρίσκονται στο μέτωπο του αστερισμού

του Ταύρου. Όταν ανατέλλουν συγχρόνως με τον Ήλιο, προμηνύουν βροχή. Ο Ταύρος, ο δεύτερος

του ζωδιακού κύκλου κείται μεταξύ των αστερισμών Κριού και Διδύμων του ζωδιακού και των αστε-

ρισμών Περσέως, Ηνιόχου και Ωρίωνος.



γ) Ο Ήλιος και οι πλανήτες. Λέγοντας ηλιακό σύστημα εννοούμε τον ήλιο
μαζί με όλους τους πλανήτες και τα άλλα σώματα που περιστρέφονται γύρω
απ’ αυτόν. Οι πλανήτες είναι εννέα και η σειρά τους με μέτρο την απόσταση
από τον ήλιο είναι: Ερμής ―ο πλησιέστερος προς τον Ήλιο― Αφροδίτη, Γη,
Άρης, Ζεύς, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδών, Πλούτων. Ο Ερμής είναι ορατός
μερικές βραδιές μετά τη δύση και κάποια πρωινά πριν την ανατολή και πα-
ρουσιάζει φάσεις παρόμοιες με τη Σελήνη.
Δεύτερος σε απόσταση από τον Ήλιο πλανήτης είναι η Αφροδίτη. Είναι το
λαμπρότερο φυσικό σώμα στον έναστρο ουρανό μετά την Σελήνη. Ανατέλει
πριν από τον Ήλιο και είναι το γνωστό αστέρι που ο λαός αποκαλεί Αυγε-
ρινό. Το αστέρι που δύει το βράδυ και είναι γνωστό ως Αποσπερίτης είναι
επίσης η Αφροδίτη. Αυγερινός και Αποσπερίτης είναι το ίδιο αστέρι, τη δια-
πίστωση αυτή είχε ήδη κάνει ο Πυθαγόρας. Τρίτη σε απόσταση η Γη κι ακο-
λουθεί ο Άρης ο γνωστός ως ερυθρός, κόκκινος πλανήτης λόγω της ερυθρο-
κόκκινης επιφάνειάς του. Συνδέεται με την έρευνα για την ύπαρξη εξωγήι-
νης ζωής.
Διάφοροι πλανητοειδείς (αστεροειδείς), πολύ μικρά σώματα, περιφέρονται
γύρω από τον Ήλιο, ανάμεσα στις τροχιές Άρη και Δία. Οι πάρα πάνω τέσ-
σερεις πρώτοι πλανήτες είναι μικρού μεγέθους. Ακολουθούν τέσσερεις με-
γάλοι: Ζεύς (ο μεγαλύτερος), Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδών. Ενώ ο έννατος,
ο Πλούτων, ο πιο απόμακρος έχει μάζα ελάχιστα μικρότερη από τη Γη.
Όμως ο λαός δεν ασχολήθηκε ποτέ ούτε και γνώρισε την ύπαρξή τους. Απα-
σχόλησαν τους αστρονόμους και την έρευνα. Ωστόσο δημιούργησε ο λαός
δημώδεις μύθους και άπειρα δημοτικά τραγούδια για τον Ήλιο, τη Σελήνη
καθώς και τον Αυγερινό. Φαντάζεται τον Ήλιο ανθρωπόμορφο και το απο-
δεικνύουν ακόμη και τα καλολογικά στοιχεία με τα οποία τον χαρακτηρίζει.
Παραδόσεις αναφέρονται στον Ήλιο και το φεγγάρι305. Για τα παλάτια, τη
μάννα, τον γάμο του ήλιου. Για τα σημάδια του φεγγαριού, την ύπαρξη
αμαρτωλού στο φεγγάρι, τον Κάιν να προσπαθεί να γιομίσει ένα ξέκωλο κα-
λάθι με τα κόκκαλα του αδελφού του. Ιδέες που συναντιόνται και σε παρα-
δόσεις ιταλικές, βουλγαρικές, βελγικές και άλλες. Για το υλικό της νεοελλη-
νικής λαογραφίας, ο Κ. Ρωμαίος συμπεραίνει ότι «Από το ένα μέρος ενώνε-
ται σταθερά, στην πλατιά βάση του, με τις γενικές εθνολογικές εκδηλώσεις
όλων των λαών. Και από το άλλο μέρος παρουσιάζει ιδιάζουσες μορφές, με
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305) Ν. Γ. Πολίτου: Παραδόσεις υπ’ αριθ.221-240.
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τις ρίζες τους βαθειά ριζωμένες έως τη μακρινή ελληνική αρχαιότητα. Από
το ένα δηλαδή μέρος συνδέεται με ό,τι είναι πανανθρώπινο και από το άλλο
συνθέτει μια φυσιογνωμία καθαρά ελληνική306».
δ) Δύο πειράματα χωρίς αποτέλεσμα. Αυτό το περιστατικό συνέβη σ’ ένα ρα-
φείο. Ήταν τόπος συνάντησης. Μαζευόμασταν εκεί και συζητούσαμε, τρα-
γουδούσαμε, κουτσομπολεύαμε. Καμιά φορά είχαμε και έκτακτες παρου-
σίες. Όπως εκείνη την ημέρα που είχε έρθει στην παρέα μας ο Άγγελος.
Δεν μπορώ να θυμηθώ ποια απορία είχε, που η συζήτηση κατέληξε σε μά-
θημα κοσμογραφίας. Είχε πάθος στο τραγούδι, στη μουσική όπως έλεγε,
στο γλέντι και στα πρόβατα. Παρασύρθηκα και πίστεψα ότι θα μπορούσα
να του εξηγήσω τη βαρύτητα, την περιστροφή της γης, κάποιες κινήσεις των
ουρανίων σωμάτων. Συγκέντρωσα κάποια αντικείμενα πάνω στον πάγκο
του ραφείου και άρχισα να αναπτύσσω το θέμα απευθυνόμενος στον Άγγε-
λο. Οι άλλοι απλά παρακολουθούσαν. Όμως ότι κι αν έλεγα ο Άγγελος με
οδηγούσε στο μαντρί του. Όταν άκουσε τι έλεγα για τη βαρύτητα πήρε το
λόγο: «Μου λες ότι η Γη γυρίζει. Τώρα πατάμε στη γη με τα πόδια κάτω και
το κεφάλι πάνω. Όταν θα πάρει τούμπα η γη, τα πόδια θα είναι πάνω και
το κεφάλι κάτω και δεν θα πέφτουμε». Χωρίς να πάρει ανάσα με πήγε στο
μαντρί. «Βρέχει και η βροχή πέφτει στο μαντρί στους τσίγκους και στη γη
κάτω. Είδες ποτέ όταν γυρίζει η γη, να γυρίζει η βροχή στον ουρανό» με
ρώτησε με ύφος θριαμβευτή. Και κατέληξε: ―Βλάμη αλλιώς σε είχα. Έχα-
σα πάσαν ιδέα.
Δεν απάντησα. Το μάθημα είχε αυτό το τέλος.
―Το δεύτερο «πείραμα» έγινε στο πατρικό μου. Το ανίψι μου, παιδί του
αδελφού μου, ήταν μεταξύ τεσσάρων και πέντε χρόνων. Μου έκανε μια ερώ-
τηση που είχε σχέση με τον ουρανό και τ’ αστέρια. Μούφερε στο νου ένα άρ-
θρο που είχα διαβάσει σε γαλλικό περιοδικό. Είχα συγκρατήσει ότι το παι-
δί σ’ αυτή την ηλικία μπορεί να κάνει τις πιο σοφές ερωτήσεις. Μετά τα πέ-
ντε αρχίζει να κλείνεται στον εαυτό του. Ενθουσιάστηκα κι έτρεξα αμέσως
στο πιο κοντινό περίπτερο κι αγόρασα όλα τα μπαλόνια που είχε. Γύρισα πί-
σω κι άρχισα να φουσκώνω με μανία τα μπαλόνια. Γέμισε το δωμάτιο με
μπαλόνια. Τα έσπρωχνα με τα χέρια για να αιωρούνται και του εξηγούσα ότι
κάπως έτσι είναι και τ’ αστέρια στον ουρανό. Τον έβλεπα διστακτικό. Κάτι
δεν τον ικανοποιούσε. Ώσπου κάποια στιγμή κατευθύνθηκε στον τοίχο και

306) Κ. Ρωμαίου: Αθάνατο Νερό, σελ.217-218.



τον χτύπησε με την παλάμη του λέγοντας. Το δωμάτιο τελειώνει εδώ και ξα-
ναχτύπησε τον τοίχο, ο ουρανός πού τελειώνει; Έχει τοίχο ο ουρανός; Τον
άρπαξα στην αγκαλιά μου και του έλεγα: Τώρα δεν ξέρω να σου πω. Θα με-
γαλώσεις και θα το ξανασυζητήσουμε. Ο Άγγελος με είχε απογοητεύσει, το
ανίψι όμως με είχε πραγματικά κολλήσει στον τοίχο.

Β) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η δημώδης μετεωρολογία είναι κατά το ήμισυ μυθική και κατά το ήμισυ
εμπειρική (Μέγας). Είναι κράμα σωστής παρατήρησης και φανταστικής ερ-
μηνείας, συνδυασμός λογικής και παιδικής σκέψης, που σιγά σιγά προχωρεί
από την αρχική απορία και συνήθεια στην ορθολογιστική διαπίστωση (Λου-
κάτος).
α) Μυθική μετεωρολογία307. Οι άνεμοι αρχικά ήσαν απρόσωποι και ο βασι-
λιάς τους ο Αίολος μπορούσε να τους κλείνει μέσα σε ένα ασκό. Έπειτα εξε-
λίχθηκαν κι έγιναν άνθρωποι φτερωτοί. Ύστερα άρχισαν να τους παριστά-
νουν μόνο με τα κεφάλια και να προκαλείται η κίνηση του αέρα από την ορ-
μητική τους εκπνοή. Ωστόσο ο χαρακτήρας τους έμεινε πρωτόγονος και ερι-
στικός. Συνεχίζεται το μεταξύ των ανέμων πάλεμα. Ειδικά μεταξύ Βοριά και
Νότου. Σχετικές και δημοσιευμένες υπ’ αριθ.264 και 265 παραδόσεις παρ-
μένες από χωρικούς στα χωριά της Παρνασίδος. Η μια περιγράφει την επι-
κράτηση του Κατεβατού (Βοριά) πάνω στη Λιάκουρα και η δεύτερη τη νίκη
του Νότου με την παρέλευση των χειμωνιάτικων καταιγίδων και τη δραματι-
κή αλλαγή των φυσικών φαινομένων. Αυτή η «ανεμομαχία» στην ελληνική
παράδοση αρχίζει από τον Όμηρο και φθάνει έως τον σημερινό Παρνασ-
σό308. Σχετικές με τους ανέμους και οι δύο παραδόσεις. Η 271 (Ξυλόκαστρο)
αναφέρεται στα σαγανάκια (=τις ριπές ανέμου. Sağanak, η μπόρα, τουρκ.).
Όταν περνάνε τα σαγανάκια πιάνουν οι κατάρες και η 273 (Τήνος) για τα
τελώνια (=διαμόνια, στοιχειά) που σε ανεμοστρόβιλο τρέχουν και πέφτουν
στη θάλασσα.
―Η υπ’ αριθ. 261 παράδοση (Κύπρος) για τα σύννεφα που κατεβαίνουν,
ύστερα από βροχή, στην ακροθαλασσιά για να ρουφήξουν νερό και καταπί-
νουν ό,τι βρίσκουν, ανθρώπους, ζώα, πέτρες.
―Σύμφωνα με αθηναϊκή παράδοση ―υπ’ αριθ.259― τα άστρα τρέχουν,
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307) Ν. Γ. Πολίτου: Παραδόσεις υπ’ αριθ.259-274, Κεφ.ΙΓ’ Οι Καιροί.

308) Κώστα Ρωμαίου: Αθάνατο Νερό, σελ.245-249, Το Πάλεμα των Ανέμων.



ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

255

σκουντά το ένα το άλλο και από τις σπίθες που βγάζουν γίνεται η αστραπή.
και με την υπ’ αριθ.260 (Μακεδονία) ο Άγιος Ηλίας κυνηγάει τη Λάμνια για
να μην καταστρέψει τα σπαρτά των ανθρώπων με αστραπές που είναι οι πύ-
ρινες σαΐτες.
―Η υπ’ αριθ.263 (Αράχοβα) μιλάει για ένα ανδρειωμένο παλληκάρι που
δρασκέλισε το ζουνάρι της Καλογριάς (ουράνιο τόξο) κι έγινε γυναίκα πο-
λύ όμορφη αλλά και πολύ δειλή.
Στην Κομοτηνή λένε το ουράνιο τόξο «του Θεού ζουνάρι». Γράφει ο Κυρια-
κίδης: Τα κορίτσια άμα ιδούν του «Θεού το ζουνάρι» (=ουράνιο τόξο) τρα-
βούν τις κοτσίδες τους και λένε:

Νέο φεγγάρι, νέο παλληκάρι
τα μαλλιά μου σαν φουρκάλι (σκούπα)309

Όταν συζητούσα με τον Όθωνα και τον Θανασά για το ουράνιο τόξο, άκου-
σα να λέει ο Όθωνας αρβανίτικα: Ρα μπρέζι ι καλογρέ-ς. Έπεσε το ζουνά-
ρι της καλογριάς. Δηλαδή: Βγήκε το ουράνιο τόξο. Ώστε και στον Ασπρό-
πυργο έλεγαν το ουράνιο τόξο, ζουνάρι της Καλόγριας. Σαν ηχώ από τα παι-
δικά μου χρόνια φθάνει η φράση: Όποιος πηδήσει το ουράνιο τόξο πηγαί-
νει στον Παράδεισο.
β) Εμπειρική μετεωρολογία. Η εμπειρία που έχει αποκτήσει ο λαός από την
πολύχρονη παρατήρηση των καιρικών φαινομένων έχει οδηγήσει στη δυνα-
τότητα μιας επαρκούς πρόγνωσης του καιρού. Παρατηρώντας την κατάστα-
ση της ατμόσφαιρας τις δώδεκα πρώτες ημέρες του Αυγούστου ―τα μερο-
μήνια― μαντεύουν την καιρική κατάσταση όλων των μηνών του έτους.
Αλλού τις έξι πρώτες ημέρες αντί των δώδεκα κατά τις οποίες κάθε ημέρα
αντιστοιχεί σε δύο μήνες. Στον Ασπρόπυργο αρκετοί, ποιμένες κυρίως, πα-
ρακολουθούσαν και αξιολογούσαν τα μερομήνια. Μεταξύ εκείνων που εί-
χαν γίνει γνωστοί για τις επιτυχίες τους στις προβλέψεις ήταν ο Γεώργιος
Αντωνίου. Πόσες φορές σε μήνες όπως ο Μάρτης ή ο Απρίλης που είχε πα-
ρέλθει κατά τα δύο τρίτα ο ετήσιος κύκλος προβλέψεων ρωτιόταν και απα-
ντούσε τι καιρό θα είχαμε και οι προβλέψεις του επαληθεύονταν, ιδιαίτερα
για μεταβολές που λόγω εποχής δεν ήσαν αναμενόμενες.
Με τα μερομήνια οι προβλέψεις κάλυπταν ένα ολόκληρο έτος, μεγαλύτερη
όμως σημασία είχαν οι βραχυχρόνιες προβλέψεις που αφορούσαν στις αμέ-
σως επόμενες ημέρες. Κάθομαι με τους αγαπημένους φίλους μου ποιμένες

309) Στίλπ. Κυριακίδου: Δεισιδαιμονίαι κ.λ.π., Λαογραφία Β’, σελ.425 (62).



και τους ρωτάω για τα σύννεφα, τις αστραπές, το ηλιοβασίλεμα, το αλώνι του
φεγγαριού, τους αέρηδες και τη συμπεριφορά των ζώων. Άρχισαν να φυλ-
λομετρούν τις εμπειρίες τους βασισμένες στις αναμνήσεις μιας ολόκληρης
ζωής στην ύπαιθρο. Σ’ ένα τόπο που είχε επίκεντρο την περιοχή του Ασπρο-
πύργου και επεκτεινόταν στα γύρω βουνά και πιο πέρα μέχρι εκεί που έφθα-
νε η ματιά στο βάθος του ορίζοντα. Είπε ο ένας: Αν ο ουρανός είναι καθα-
ρός και υπάρχει σύννεφο στην κορυφή του Πατέρα σε δυο τρεις ημέρες θα
έχουμε καιρό. Αν ο ουρανός είναι νεφοσκεπής αλλά όχι και στην κορυφή
του Πατέρα δεν θα έχουμε καιρό. Επίσης στον Κιθαιρώνα από το νότιο μέ-
ρος αν υπάρχει σύννεφο χαμηλά, την άνοιξη ή το φθινόπωρο έχουμε βροχή,
το χειμώνα χιόνι. Αν δούμε σύννεφο να αρχίζει από τα Βίλια και τον Κυ-
θαιρώνα και να πηγαίνει προς τη Θήβα, συμπληρώνει ο άλλος, έχουμε βρο-
χή. Ύστερα έστρεψαν την προσοχή τους βορειοανατολικά και συνέχισαν.
Αλλά και στο Πλατοβούνι της Πάρνηθας σύννεφο ή ομίχλη χαμηλά προμη-
νύει, το φθινόπωρο ή την άνοιξη, βροχή και χιόνι τον χειμώνα.
Φαίνεται η μεταβλητή του καιρού ξεκινούσε τις περισσότερες φορές από
τη δύση. Έτσι και με τις αστραπές. Αν άστραφτε στα Βίλια, στον Κιθαι-
ρώνα, έφτανε σε μας η βροχή. Αν άστραφτε βορειότερα, προς τα Δερβε-
νοχώρια η βροχή έφευγε ανατολικά προς την Πάρνηθα και πιο πέρα και
δεν μας έπιανε.
Είχα ακούσει για ηλιοβασίλεμα με κόκκινο τον ορίζοντα ότι προμήνυε αέ-
ρηδες και τους ρώτησα. Αν ο ήλιος πάει να βασιλέψει, είπε ο Θανασάς, με
συννεφιά και τον ορίζοντα δυτικά κόκκινο λέμε: «ο ήλιος πάει κολυμπώ-
ντας» και ο Όθωνας απάντησε: Βάτε ρ’-ντ (rëndë) ντίελι. Πήγε βαρύς, δη-
λαδή φορτωμένος, ο ήλιος.
Για το αλώνι του φεγγαριού έλεγε ο Θανασάς: Αν είναι με χρώματα έχουμε
καιρό (δηλαδή κακοκαιρία), αν είναι μεγάλο και μ’ αστέρια μέσα έχουμε ξέ-
ρα και αέρα. Και ο Όθωνας συμπλήρωνε: Κι όταν το φεγγάρι είναι ορθό με
την πλάτη στον Βοριά έχουμε καιρό. Με κατάλαβε δύσπιστο και συνέχισε:
Πότε βγαίνει ορθό και πότε πάει ξάπλα. Όρθιο το φεγγάρι, όρθιος κι ο κα-
ραβοκύρης και μνημόνευσε τον μπάρμπα-Κολιό που του έλεγε: το φεγγάρι
έχει βάλει πλάτη στον Βοριά, θα έχουμε καιρό. Εγώ συνέχισα σιωπηρά να
σκέπτομαι! Πλάτη στον Βοριά μπορεί να βάλει όταν είναι στο πρώτο τέταρ-
το και έχουμε πρώτο τέταρτο, άνοιξη και καλοκαίρι, φθινόπωρο και χειμώ-
να. Αλλά μπορεί να επηρεάζει και το ύψος της καμπύλης που διαγράφει το
φεγγάρι και που διαφέρει το καλοκαίρι και τον χειμώνα. Ίσως να χρειάζε-
ται πρόσθετη επεξήγηση.
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Αν προσέξεις τα πεύκα θα καταλάβεις πού είναι ο Βοριάς γιατί τα επηρεά-
ζει, είπε ο Όθωνας. Αυτό είναι σωστό για την περιοχή μας, είπε ο Θανασάς.
Στον Αυλώνα τα επηρεάζει ο Νοτιάς. Εκεί τα μαντριά τα φτιάχνουν για να
προστατεύονται από τον Νοτιά. Εγώ συνέχισα να ρωτώ για τη συμπεριφορά
των ζώων, αν δηλαδή προαισθάνονται τη μεταβολή του καιρού, και να η
απάντηση. Τα γίδια δεν τρώνε το πεύκο, μόνο στην ανάγκη. Αν κάποια ημέ-
ρα έτρωγαν πεύκο αισθάνονταν ότι θα ακολουθούσε κακοκαιρία και θα
κλείνονταν στη στάνη. Τα πρόβατα δεν έτρωγαν το χορτάρι της κοπρισιάς
γύρω από το μαντρί. Όταν αναγκάζονταν να το φάνε αισθάνονταν ότι λόγω
καιρού θα τα έκλειναν στο μαντρί.
Με το ακόλουθο περιστατικό κλείνει το θέμα της εμπειρικής μετεωρολογίας.
Πριν μισό περίπου αιώνα στην παραλία του Ασπροπύργου υπήρχαν δύο μό-
νο ψαροταβέρνες. Η μια ανήκε στον μπάρμπα Θανάση Δέδε και το περι-
στατικό που ακολουθεί μου το έχει διηγηθεί ο ίδιος. Μια ημέρα έφτασε στην
ψαροταβέρνα μια μεγάλη παρέα από την Αθήνα για πρώτη φορά. Δεν τους
γνώριζε. Αφού έφαγαν και συζητούσαν χαρούμενα, κάποια στιγμή του ζή-
τησαν τη βάρκα που είχε στη μικρή προβλήτα για λίγη βαρκάδα. Ευχαρίστως
τους απάντησε αλλά να μην απομακρυνθείτε γιατί ο καιρός θα χαλάσει. Γέ-
λασαν με την σύσταση του ταβερνιάρη γιατί όλοι τους είχαν σχέση με τη με-
τεωρολογία. Εργάζονταν στο αστεροσκοπείο και σε παρεμφερείς υπηρε-
σίες.
Είχαν ανοιχτεί στη θάλασσα όταν ακολούθησε φουρτούνα. Η θάλασσα τα-
ράχτηκε και κινδύνεψαν. Ήρθαν πίσω με μεγάλη δυσκολία. Τότε κάλεσαν
στο τραπέζι τον μπάρμπα Θανάση, του συστήθηκαν, είπαν τις σπουδές τους
και τον ρώτησαν να τους εξηγήσει πώς πρόβλεψε τη μεταβολή του καιρού.
Εκεί που δένω τη βάρκα, ξέρω που φτάνει συνήθως η στάθμη της θάλασσας.
Όταν η στάθμη ανεβαίνει θα ακολουθήσει φουσκοθαλασσιά, ο καιρός θα χα-
λάσει. Συμπάθησαν τον μπάρμπα Θανάση και δεν τον εγκατέλειψαν ποτέ.

Γ) ΛΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Για τον πρωτόγονο άνθρωπο οι αρρώστιες θεωρήθηκαν χτυπήματα αόρατων
δυνάμεων θεϊκών ή κακοδαιμονικών και χρησιμοποίησαν για τη θεραπεία
ξόρκια, προσευχές και διάφορα μαγικά. Με τον καιρό άρχισαν να χρησιμο-
ποιούν διάφορα βότανα και άλλα φάρμακα θεραπευτικά που έβρισκαν στη
φύση και σιγά σιγά διαπίστωσαν ότι οι παθήσεις έχουν φυσιολογικά αίτια.
Έγινε γνωστή η αποτελεσματικότητα αυτών των φαρμάκων και άρχισε να
μεταδίδεται η χρήση τους. Άρχισαν να δίνουν πρακτικές συμβουλές και να
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τελειοποιούν τις γνώσεις τους. Σήμερα, παράλληλα με την ανάπτυξη της ια-
τρικής επιστήμης, όλες αυτές οι πρακτικές δοκιμές και θεραπείες συνεχίζο-
νται. Παράπλευρη θέση κατέχει και η χριστιανική θεραπευτική με τη θρη-
σκευτική βοήθεια των αγιωτικών και την επίκληση των θεϊκών πνευμάτων με
προσευχές310.
Ολέθριες επιδημίες ―γνωστές στην ιστορία― ερήμωσαν κατά καιρούς πό-
λεις και χώρες ολόκληρες. Για τον κατάδεσμο των στοιχείων που προξενούν
κάποιο κακό, το θάψιμο και την επίθεση στήλης ή πλάκας ή για το κάρφωμα
αυτών, μεταξύ άλλων παραδόσεων οι αθηναϊκές: Η κολόνα του Αγιαννού
(ήταν γιατρός κι όταν εκόντευε να πεθάνει έστησε μια κολόνα και στο θε-
μέλιό της έθαψε όλες τις αρρώστιες με μετάξια λογιών, λογιών χρωμάτων).
Οι ασθένειες (που τις είχαν πιάσει, τις είχαν βάλει σε μεταξωτά πανιά και
σ’ ένα καζάνι και τις έχωσαν στο Μπούρτζι κοντά στου Νικοδήμου) ή το
κάρφωμα της Πανούκλας (Ζάκυνθος)311. Σε παραδόσεις, παραμύθια και πα-
ροιμίες του λαού μας καθώς και άλλων λαών είναι κοινότατη η δοξασία κα-
τά την οποία μερικοί έχουν τη δύναμη να κλείνουν τους διαβόλους σε κολο-
κύθια ή φιάλη και αγγεία μικρά και να τους κρατούν δεμένους και ακίνητους
μέχρι τη συντέλεια του αιώνος312. Κατά τον Πολίτη οι παραδόσεις για την κα-
τάδεση των στοιχείων έχουν παλαιότερα πρότυπα, τους ελληνικούς μύθους:
την κατάδεση των ανέμων σε βόειο ασκό από τον Αίολο313 καθώς και τον
ησιόδειο μύθο για την Πανδώρα314.
Τις λοιμώδεις ασθένειες ο λαός τις προσωποποίησε. Η Πανούκλα η πιο φο-
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310) Δ. Σ. Λουκάτου: Εισαγωγή κ.λ.π., σελ.234,5.

311) Ν. Γ. Πολίτου: Παραδόσεις, Α’ 155, Β’ 901 και 908.

312) Γ. Α. Μέγα: Παραδόσεις Περί Ασθενειών, Λαογραφία Ζ’, σελ.480. Ν. Γ. Πολίτου: Παροιμίαι

(λήμμα: άνεμος -14. Μαζώνει τον άνεμο στο κολοκύθι. Παροιμία που λέγεται επί ματαιοπονούντων).

313) Ο Αίολος φιλοξένησε ένα μήνα τον Οδυσσέα και για να του εξασφαλίσει τη συνέχεια του ταξι-

διού έγδαρε εννιάχρονο βόδι και στο ασκί του έκλεισε την ορμή των δυνατών ανέμων. Αλλά ενώ πλη-

σίαζαν στην πατρίδα οι ναύτες άνοιξαν το ασκί και χύθηκαν έξω όλοι οι άνεμοι και τους πέταξαν στο

πέλαγο μακριά (Οδύσσεια, Κ. στ.1-76).

314) Ησιόδου: Έργα και Ημέραι, στίχοι 43-104. Ο Δίας έδωσε εντολή στον Ήφαιστο κι έφτιαξε μια

γυναίκα και στις Αθηνά και Αφροδίτη και τον Ερμή και τη φρόντισαν όπως ζήτησε ο Δίας και την

έστειλαν δώρο στον Επιμηθέα, αδελφό του Προμηθέα. Η Πανδώρα, έτσι την ονόμασαν, σήκωσε το

καπάκι του πιθαριού με τα δώρα κι από εκεί ξεπήδησαν όλα τα κακά κι οι θλιβερές για τους άνθρω-

πους έγνοιες.



βερή από τις λοιμώδεις ασθένειες η πλέον θανατηφόρα είναι: τυφλή, γυρίζει
και σκοτώνει όσους αγγίξει. Είναι η μαυροφόρα που σημαδεύει τα σπίτια.
Τρεις οι Πανούκλες σύμφωνα με άλλη δοξασία. Διώχτες της ο Άγιος Χαρά-
λαμπος, η Αγία Παρασκευή και στην Κέρκυρα ο Άγιος Σπυρίδων. Γυναίκες
είναι και η Χολέρα, το Χτικιό κι η Ευλογιά. Η Πανούκλα θεωρείται ως η
πρωταρχική αιτία όλων των ασθενειών και ταυτίζεται με τον Διάβολο, τον
θανάσιμο εχθρό του ανθρώπινου γένους315.
Προς αποτροπή επιδημικών νόσων ακολουθούνται μαγικές και δεισιδαίμο-
νες συνήθειες όπως το κάρφωμα, η σύλληψη του πονηρού πνεύματος και το
κλείσιμο σε φιάλη, το πέρασμα των ασθενειών σε αντικείμενα, η χρήση ζώ-
ων για την αποδιοπόμπηση του κακού, η περιφερική άροση ή άλλος τύπος
περιτειχισμού, τα τρυποπεράσματα και οι άλλες μαγικές συνήθειες που τε-
λούνται στη Θράκη. Περιφορά εικόνων των Αγίων σε καιρό επιδημίας316.
Παρόμοιες παραδόσεις δεν είναι γνωστές στο χωριό μας με εξαίρεση σε πε-
ρίπτωση επιδημίας την περιφορά εικόνων και τη θρησκευτική βοήθεια των
αγιωτικών με προσευχές. Σε χρήση ήσαν και τα φυλαχτά που φοράει κανείς
πάνω του για να τον προστατεύουν από κάθε κακό. Έχει επικρατήσει αντί
φυλαχτού ο σταυρός. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία ως προς το περιεχόμενο ενός
φυλαχτού αν αναλογιστεί κανείς ότι είχε επικρατήσει ανά το πανελλήνιο.
Πιστεύω ότι η χρήση του έχει περιοριστεί στο ελάχιστο ή μάλλον τείνει να
εξαφανιστεί. Αμφιβάλλω αν κάποιοι από τη νέα γεννιά της πόλης μας έχουν
ακούσει και ξέρουν τι σημαίνει ντά-σκ-ζα.

* * *

Το 1839, λίγα μόλις χρόνια μετά τη δημιουργία του Νέου Ελληνικού Κρά-
τους η Χασιά και τα Καλύβια ανήκουν στο Δήμο Φυλής με έδρα τη Χασιά.
Στο υπ’ αριθ.3 φύλλο του «Ελληνικού Ταχυδρόμου» και πιο συγκεκριμένα
στο παράρτημά του δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα παρακάτω. Ο Δή-
μος Φυλής έχει δύο μαίες. Δεν έχει γιατρό, φαρμακοποιό, εμβολιαστή.
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315) Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, ΛΔ’ ασθένειες 901-915. Πανούκλα: 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908,

909, 910. Χολέρα: 911, 912. Χτικιό: 913. Ευλογιά: 914, 915. Γ. Α. Μέγα, Παραδόσεις Περί Ασθενει-

ών, οπ.π. σελ.465-520.

316) Γ. Α. Μέγα: οπ.π. σελ.488-520. Γ. Α. Μέγα: Μαγικαί και Δεισιδαίμονες Συνήθειαι Προς Απο-

τροπήν Επιδημικών Νόσων - Λαογραφία ΚΕ’, σελ.481-533.



Εμβολιασμό κάνει ο γενικός εμβολιαστής Κ. Αλβέρτης. Δεν έχει φλεβοτόμο.
Είναι χειρουργικό εργαλείο με το οποίο πραγματοποιείται η φλεβοτομία για
αφαίμαξη σε περίπτωση εγκεφαλικής συμφόρησης ή μεγάλης αρτηριακής
πίεσης. Ως προς τις ασθένειες, στα Καλύβια της Χασιάς παρουσιάζονται
διαλείποντες πυρετοί και διάρροιες μερικές φορές στα μικρά παιδιά που
οφείλονται στους μικρούς βάλτους που βρίσκονται στον δρόμο που οδηγεί
στην Αθήνα και απέχουν από τα Καλύβια μισή περίπου ώρα. Απαιτείται
αποξήρανση των βάλτων.
Συνοπτική και αρκετά κατατοπιστική εικόνα που δείχνει τις ανάγκες, τις
προτεραιότητες και τις δυνατότητες τα πρώτα αυτά χρόνια της ελεύθερης
ζωής. Προς το τέλος του 19ου αιώνα απόκτησε το χωριό μας, αξιόλογους για-
τρούς. Ήσαν νέοι ντόπιων οικογενειών. Όμως όλα αυτά τα χρόνια οι ανά-
γκες αντιμετωπίστηκαν με γιατροσόφια, εμπειρικές συνταγές και επεμβά-
σεις κομπογιαννίτικες, και πολλές απ’ αυτές τις συνήθειες μάς ακολουθούν
μέχρι σήμερα.
Βότανα. Το φασκόμηλο, το χαμομήλι, το τσάι του βουνού, η μολόχα, ο δυό-
σμος, ο απήγανος είναι γνωστά στο πανελλήνιο. Οι συνομιλητές μου ποιμέ-
νες που πέρασαν τη ζωή τους στην ύπαιθρό μας, ομιλούν για κάποια χόρτα
της περιοχής που τους ζητούσαν φίλοι και γνωστοί. Τα χρησιμοποιούσαν σε
πληγές ή τα έβραζαν και έπιναν το ζουμί τους και τα αποτελέσματα ήσαν θε-
τικά. Μου ανάφεραν ονόματα άγνωστα όπως μπαρ κρίμπετ ονομασία αρβα-
νίτικη που σημαίνει χόρτο σκουληκιών και άλλα χόρτα που τα ήξεραν ως
κουνούκλα ή τουρέσι.
Αλοιφές. Χρησιμοποιούσαν διάφορα σκευάσματα με κύρια συστατικά το
κερί και το λάδι, για πληγές και εγκαύματα. Κερί και λάδι μία περίπτωση.
Κερί και λάδι και λίγο πράσινο σαπούνι, άλλη παρεμφερής. Κερί και λάδι
πιθανώς και αβγό τρίτη συνταγή. Αλλά και ρετσίνη από έλατο στις πληγές
έκαναν χρήση κάποιοι ποιμένες και διαβεβαίωναν την αποτελεσματικότητά
της. Μερικοί τοποθετούσαν πάνω σε πληγές καπνό από τσιγάρο.
Κρυολόγημα. Συνηθισμένη περίπτωση ιδιαίτερα τον χειμώνα που αντιμετω-
πιζόταν με εντριβές, ζεστά κλινοσκεπάσματα, βεντούζες. Για τις εντριβές
θεωρείτο πιο αποτελεσματικό το πετρέλαιο από το οινόπνευμα. Οι βεντού-
ζες διακρίνονταν σε κούφιες κια κοφτές. Συνήθως στις αιχμηρές άκρες πι-
ρουνιού τύλιγαν βαμβάκι, το έλουζαν με οινόπνευμα, το άναβαν και ζέστε-
ναν ποτήρια και εφάρμοζαν τα στόμιά τους στο δέρμα ώστε να συγκεντρω-
νόταν αίμα στα σημεία επαφής. Όταν με κάτι αιχμηρό π.χ. ξυραφάκι χάρα-
ζαν το δέρμα και γινόταν αφαίμαξη τότε οι βεντούζες λέγονταν κοφτές.
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Για την καταπολέμηση του πόνου. Το κατάπλασμα, πολτώδης μάζα με βάση
το λιναρόσπορο καθώς και διάφορα έμπλαστρα τυποποιημένα τα οποία
πουλούσαν και γυρολόγοι κομπογιαννίτες που εμφανίζονταν κατά αραιά
διαστήματα στην πλατεία του χωριού και διαλαλούσαν την πραμάτεια τους.
Ο πόνος αντιμετωπιζόταν με ζεστά επιθέματα, βρεγμένα με οινόπνευμα πα-
νιά ή ζεσταμένο τούβλο τυλιγμένο με πανί. Η άγνοια πολλές φορές οδηγού-
σε σε οδυνηρές καταστάσεις, όταν ο πόνος προερχόταν από σκωληκοειδίτι-
δα, γιατί ενώ απαιτείτο η επίθεση πάγου, τα ζεστά προκαλούσαν ρήξη της
σκωληκοειδούς απόφυσης άλλοτε με μοιραία αποτελέσματα κι άλλοτε με ία-
ση της πληγής, μετά από έγκαιρη εγχείρηση, που διαρκούσε σε παλαιότερες
εποχές που δεν υπήρχαν τα ανάλογα αντιβιοτικά.
Του λύθηκε ο αφαλός, μια φράση γνωστή και ως παροιμία317. Πιστευόταν ότι
πολλοί πόνοι της κοιλιάς οφείλονταν σε χαλάρωση του ομφαλού. Υπήρχαν
γριές που ήξεραν να «βάνουν τον αφαλό» βάζοντας τον δείκτη του χεριού
μέσα στην ουλή και κάνοντας τις γνωστές σ’ αυτές περιστροφές.
Το σήκωμα της μέσης. Ο πόνος ασφαλώς δεν είχε σχέση με τη σπονδυλική
στήλη. Μου συνέβη όταν ήμουν δεκατεσσάρων χρόνων που ενώ βάδιζα και
έπαιζα χωρίς ενόχληση, αναπάντεχα σφάχτης κάτω από τα πλευρά στο ύψος
της μέσης με υποχρέωνε να σωριάζομαι κάτω. Αναζήτησα τη συνδρομή της
γιαγιάς μου. Με ξάπλωσε μπρούμυτα, κάθησε από πάνω μου στα γόνατά
της, εντόπισε κάποια σημεία, έπιασε δεξιά κι αριστερά το δέρμα με δείκτη
και αντίχειρα και μ’ ένα ταυτόχρονο τράβηγμα κι ένα κρακ, ο πόνος εξαφα-
νίστηκε όλα έγιναν όπως πρώτα. Σαλτάρισα κι άρχισα να κινούμαι ελεύθε-
ρα. Μου έμεινε όμως μια φράση που ποτέ δεν εξήγησα. Μου σήκωσε τα
«ψαράκια», ποια εννοούσε λέγοντας ψαράκια;
Στραμπουλίγματα, διαστρέμματα, εξάρθρωση μέλους άνω ή κάτω άκρων αλ-
λά και κατάγματα αντιμετωπίστηκαν κατά καιρούς από κάποιους που τόλμη-
σαν και έκαναν αρχή. Αναγνωρίστηκαν κάποιες επιτυχίες τους έτσι που πολ-
λές φορές γίνονταν το αναγκαίο καταφύγιο δεινοπαθούντων. Αυτοί οι κά-
ποιοι κατά καιρούς δεν ήσαν αποκλειστικά άνδρες. Υπήρξαν και γυναίκες.
Η χρυσή είναι πάθηση του σηκωτιού, ο ίκτερος318. Πολλές είναι οι περιπτώ-
σεις ανά την Ελλάδα που προσπαθούσαν να γιατρέψουν τον ίκτερο με ξόρ-

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

261

317) Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι. Λήμμα αφαλός 3- Του λύθη ο αφαλός και εννοούν από το πολύ γέλιο.

318) Ο ίκτερος είναι πάθηση που οφείλεται στην ύπαρξη υπερβολικής ποσότητας χολερυθρίνης στο

αίμα και κατά την οποία το δέρμα αποκτά κίτρινο χρώμα (Μπαμπινιώτης).



κια319. Αλλού όμως, όπως και στον Ασπρόπυργο την έκοβαν. Κατά μία περι-
γραφή είναι φούσκα κάτω από τα χείλη στα ούλα, με βελόνα και ράμμα
άσπρο την τραβάει έξω και την κόβει με ένα ξουράφι320. Άλλη περιγραφή.
Κάτω από τη γλώσσα, ένα μικρό σπυράκι κι άλλα τρία γύρω σ’ αυτό. Ο για-
τρός με μικρά ψαλιδάκια κόβει τα σπυράκια321.
Ανεξάρτητα από τις ποικίλες δοξασίες, προλήψεις και τα έθιμα αναφορικά με
τις γεννήσεις, δημιουργήματα δεισιδαιμονιών αλλά και εμπειριών σε μια γέν-
να η συνδρομή είναι αναπόφευκτη. Όπου υπήρχε μαμμή την καλούσαν να ξε-
γεννήσει την έγκυο γυναίκα. Αλλά σε ορισμένα μέρη οι συνθήκες διαβίωσης
δημιουργούσαν την ανάγκη εξοικείωσης με τις φροντίδες μιας γέννας. Θυμά-
μαι μια φράση του Οδυσσέα Πετρόγιαννου που οι δικοί του τη μισή τους ζωή
είχαν περάσει στην Πάρνηθα: «Η μητέρα μου ήταν άσσος στις γέννες».
Στη συζήτηση που είχα με τους φίλους ποιμένες έθιξα πώς χρησιμοποιούσαν
παλαιότερα τις βδέλλες για αφαίμαξη και πληροφορήθηκα ότι αυτοί είχαν
στα κοπάδια τους με τις βδέλλες σοβαρό πρόβλημα. Με πληροφόρησαν ότι
στο Κλημέντι ―γνωστή θέση στην Πάρνηθα― υπήρχαν σημεία με λιμνάζο-
ντα νερά όπου έπιναν νερό τα ζώα. Εκεί όμως αναπτύσσονταν πολύ οι βδέλ-
λες. Καθώς έπιναν νερό, έβρισκαν ευκαιρία οι βδέλλες και περνούσαν στο
στόμα του ζώου. Η γίδα έτρωγε πουρνάρι και η βδέλλα απομακρυνόταν μην
αντέχοντας το τρύπημα. Όμως τι συνέβαινε με τα άλλα ζώα; Η μόνη άμυνα
για τα πρόβατα ήταν το κρύο νερό. Οι βδέλλες ευδοκιμούν στο ζεστό νερό
το κρύο δεν το αντέχουν και απομακρύνονται. Ήσαν όμως επικίνδυνες για
τα σκυλιά. Είχαν χάσει πολλά και σοφίζονταν τρόπους να αφαιρούν από τα
σκυλιά βδέλλες που είχαν εισχωρήσει μέσα και πέρα από το στόμα ώστε να
μπορέσουν να επιζήσουν. Ενδιαφέρον είχε και ο τρόπος που αντιμετώπιζαν
τα κατάγματα των ζώων. Σε επαφή με το μέρος του κατάγματος, έβαζαν
βαμβάκι ή πανί, ύστερα το περιέκλειναν με κλωνάρια από θυμάρι, και τελι-
κά έδεναν δύο κομμάτια ξύλο. Έτσι δεμένο έμενε μέχρι ότου αντιλαμβάνο-
νταν ότι το μέρος άρχιζε να πρήζεται.
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319) Σπ. Καβάσιλα, Λαογραφικά σύλλεκτα ἐκ Νυμφῶν Κερκύρας. Λαογραφία Β’ σελ.650. Γ. Δ. Μα-

νολάκος, Σύμμικτα (Επωδαί και Κατάδεσμοι). Λαογραφία Ε’ σελ.610. Μαριέττας Ε. Γιαννοπούλου,

Ζακυθινά Ξόρκια, Λαογραφία ΙΓ’, σελ.264.

320) Γ. Ι. Σαλβάνου, Λαογραφικά Σύλλεκτα εξ Αργυράδων Κερκύρας, Λαογραφία Ι’, σελ.127.

321) Δημ. Λουκόπουλου, Σύμμεικτα Λαογραφικά Αιτωλίας, Λαογραφία ΙΒ’ σελ.7.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΔΗΜΩΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Α) Η ΓΛΩΣΣΑ

α) Προλεγόμενα
Τον 19ο και τον 20ο αιώνα συνεχίστηκε στο χωριό μας, η επικράτηση όπως και
στην ευρύτερη περιοχή, της διγλωσσίας. Μιλήθηκε παράλληλα με την ελληνι-
κή γλώσσα και η αρβανίτικη τοπική διάλεκτος, η οποία κατά τον 19ο αιώνα
και μέχρι τα μέσα του 20ου χρησιμοποιείτο μεταξύ των ντόπιων κατοίκων πε-
ρισσότερο στην καθημερινή ζωή, σύντομα όμως περιέπεσε σε αχρησία.
Θα ακολουθήσουν παροιμίες, τραγούδια, μοιρολόγια στην αρβανίτικη διά-
λεκτο καθώς και τα σχετικά σχόλια, είναι όμως αναγκαίο να προηγηθούν με-
ρικές επεξηγήσεις και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να μην δο-
θούν ερμηνείες ώστε να είναι επιβεβλημένες οι γνώσεις γλωσσολόγου. Πά-
ντα θεωρούσα ευτύχημα κάποιος που θα γνώριζε ως μητρική του γλώσσα
την αρβανίτικη να είχε εξειδικευτεί στη συγκεκριμένη επιστήμη ώστε οι με-
λέτες του να ήσαν αναγνωρίσιμες με τη σφραγίδα της επιστήμης αλλά δυ-
στυχώς απ’ ό,τι γνωρίζω δεν συνέβη αυτό. Αντίθετα, ασχολήθηκαν μερικοί
που οι σπουδές τους δεν είχαν σχέση με τη γλωσσολογία, και προσπαθώντας
να ερμηνεύσουν το έτυμον τής κάθε λέξης που θα τους οδηγούσε στο πο-
θούμενο κατέληξαν στην παρετυμολογία322 και σε αποτέλεσματα με ελεγχό-
μενες σκοπιμότητες.

Στις αρχές του 20ου αιώνα η νεότερη γλωσσολογία αποσπάστηκε από την πα-

λαιότερη την ιστορικοσυγκριτική. Συνειδητοποιήθηκε ότι υπάρχουν δύο δυ-

νατότητες προσπέλασης της γλώσσας η διαχρονική και η συγχρονική και

έγινε αντιληπτό ότι το σημαντικό στη γλώσσα δεν είναι το υλικό της στοιχείο

(η γλωσσική ύλη) αλλά η μορφή που παίρνει αυτή η ύλη στην κάθε γλώσσα.

Η συγκεκριμένη οργάνωση της ύλης σε σύστημα σχέσεων, η δομή της κάθε

γλώσσας. Ο Ferdinand de Saussure εκήρυξε τη δομική έρευνα της γλώσσας,

τον δομισμό (structuralism) υποστηρίζοντας ότι η γλώσσα είναι μορφή, όχι
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322) Παρετυμολογία: Η εσφαλμένη ετυμολογία μιας λέξεως ή φράσεως, η εξήγηση τής προέλευσής

της με αντιεπιστημονικό τρόπο, σύμφωνα με την προσωπική αντίληψη κάποιου. Λ.χ. επειδή δυο λέξεις

είναι ομόηχες (ταυτίζονται ηχητικά, όχι όμως και στη σημασία, προφέρονται το ίδιο ενώ διαφέρουν

στην ορθογραφία και την ετυμολογία) τις συνδέει κανείς και ετυμολογικά χωρίς να προκύπτει κάτι τέ-

τοιο και επιστημονικά (Μπαμπινιώτης).



ύλη. Νέες έννοιες, απόψεις, αντιλήψεις, αναπτύχθηκαν από τις διάφορες

σχολές που δημιουργήθηκαν. Ο ευρωπαϊκός δομισμός με τις Σχολές Γενεύ-

ης, Πράγας, Παρισίων, Κοπεγχάγης κλπ. Ο Αμερικανικός δομισμός που θε-

μελιώθηκε κυρίως από τον Leonard Bloomfield και τον ακολούθησε σειρά

γνωστών γλωσσολόγων. Με τη γενετική-μετασχηματική θεωρία του N.

Chomsky τονίστηκε ο παράγοντας της σύνταξης ως πρωταρχικής στη γλώσ-

σα323, και με τη γενετική σημασιολογία έφτασαν στην αναγωγή της σημασίας

σε κύριο παράγοντα της γλωσσικής επικοινωνίας. Επηρεασμένοι από τον

γλωσσικό δομισμό είναι ο Levi - Strauss324 στις ανθρωπολογικές-εθνολογικές

έρευνές του, ο Barthes στις λογοτεχνικές αναλύσεις, ο Eco και ο Bersein στις

κοινωνιολογικές τους ερμηνείες, ο Foucault στις μελέτες του για τη φιλοσο-

φία της ιστορίας, ο Lacan στην ψυχανάλυση, ο Althusser στις νεομαρξιστι-

κές αναλύσεις του και τόσοι άλλοι δομιστές (στρουκτουραλιστές). Αλλά και

ο Chomsky άσκησε άμεση επίδραση στη θεωρία τής εκμάθησης τής γλώσσας

και τής γνώσης γενικότερα με απρόβλεπτες ακόμη θεωρητικές συνέπειες

και εφαρμογές στον χώρο τής ψυχολογίας, τής φιλοσοφίας, τής κοινωνιολο-

γίας και τής παιδαγωγικής επιστήμης325.

Γράφτηκε αυτό το συνοπτικό κείμενο για τη γλωσσολογία με την ελπίδα ότι,
τουλάχιστον, θα υποψιαστούμε πως χωρίς συγκεκριμένες σπουδές είναι
άπιαστο όνειρο η ενασχόληση με την ετυμολογία των λέξεων και ότι θα πα-
ραμερίσουμε εκείνους που με απερίγραπτο θράσος κόβουν και ράβουν τις
λέξεις στα μέτρα που επιθυμούν.

* * *

Έχει γραφεί, ιδιαίτερα για τον 19ο αιώνα, ότι η πλειοψηφία όσων μιλούσαν
την αρβανίτικη γλώσσα αγνοούσε την Ελληνική κι ένα από τα επιχειρήματα
ήταν ότι έτσι δήλωναν στα συμβολαιογραφεία κατά τη σύνταξη των συμβο-
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323) Από τους τρεις κύριους τομείς της γραμματικής, τον συντακτικόν, τον σημασιολογικόν και τον

φωνολογικόν, ο μεν συντακτικός είναι ο κατ’ εξοχήν γενετικός τομέας της γλώσσας ενώ οι άλλοι δύο

είναι ερμηνευτικοί.

324) Γεωργίου Β. Καβαδία: Γενική Κοινωνιολογία, Τόμος ΙΙ, σελ.153-193.

325) Γεωργίου Μπαμπινιώτη: Θεωρητική Γλωσσολογία, Αθήνα 1998, σελ.11-15, 151-173, 174-220.

Γ. Μπαμπινιώτης: Η Γλώσσα ως Αξία, Εκδόσεις Gutenberg. Noam Chomsky: Συντακτικές Δομές,

Νεφέλη.



λαίων. Αλλά δεν λάβαιναν καθόλου υπόψη ότι ήταν πολλές φορές και προ-
σπάθεια υπεκφυγής, αφού και να γνώριζαν ελληνικά δεν γνώριζαν τους
όρους και τις διατυπώσεις των συμβολαίων κι έπαιρναν μαζί τους κάποιον
που του είχαν εμπιστοσύνη, για σιγουριά, και που τον θεωρούσαν κατάλλη-
λο ως άνθρωπο του «κόσμου» και γνώστη των συναλλαγών.
Από την ανάλυση των τραγουδιών και των μοιρολογιών θα φανεί ότι το αρ-
βανίτικο λεξιλόγιο ήταν ανεπαρκές κι ότι συμπλήρωναν τις φράσεις με ελ-
ληνικές λέξεις, ιδιαίτερα στα μοιρολόγια που τα περισσότερα δεν ήταν προ-
σχεδιασμένα αλλά γεννήματα της στιγμής. Στην ομιλία επίσης για να δώσουν
έμφαση στα λεγόμενα χρησιμοποιούσαν και ελληνικές παροιμίες.
Υπάρχουν λέξεις και φράσεις που τις εποχές που ειπώθηκαν αντιπροσώπευ-
αν πασίγνωστα γεγονότα αλλά, καθώς με την πάροδο του χρόνου μεταβλή-
θηκαν οι περιστάσεις εξ αιτίας των οποίων ειπώθηκαν, έμειναν περίπου σαν
απολιθώματα που μαρτυρούν συνήθειες και καταστάσεις που μόνο όσοι
έχουν γνώση του βίου του λαού μας, σημερινού και μεσαιωνικού, και της
ιστορίας μπορούν ν’ αναπαραστήσουν. Ο Φαίδων Κουκουλές συγκέντρωσε 326

λέξεις και φράσεις που ανάγονται σε ποικίλες χρονικές περιόδους, ερμήνευ-
σε την προέλευσή τους και απέδωσε πιστά τα σχετικά γεγονότα.
Η αντιπαράθεση των ελληνικών φράσεων που δημοσίευσε ο Φ. Κουκουλές
με τις αντίστοιχες φράσεις που χρησιμοποίησαν οι Έλληνες που μιλούσαν
αρβανίτικα θα δείξει την ύπαρξη συγκοινωνούντων δοχείων, που η αρχή
τους ανάγεται στο απώτατο παρελθόν.
Αλλά η αρβανίτικη γλώσσα ήταν γνωστή μόνο από την προφορική ομιλία.
Όσοι τη μιλούσαν δεν σημαίνει ότι ήξεραν να τη γράφουν. Δεν υπήρχε αλφά-
βητο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν ήταν επιτακτική η γραπτή επικοινωνία
χρησιμοποιήθηκε το ελληνικό. Ούτε οι Αλβανοί είχαν αλφάβητο. Ο Αλή Πα-
σάς και οι υπηρεσίες του αλληλογραφούσαν ελληνικά, και γλώσσα της Κρατι-
κής Διοίκησης και των Δικαστηρίων ήταν η ελληνική.
Ο συντάκτης του πρώτου «Λεξικού της Αλβανικής Γλώσσης» Κ. Χριστοφο-
ρίδης (1827-1895) χρησιμοποίησε το ελληνικό αλφάβητο. Το λεξικό είναι
στην πραγματικότητα αλβανοελληνικό γιατί τα λήμματα μεταφράζονται στην
ελληνική γλώσσα αλλά και ένα τέτοιο λεξικό επέβαλαν οι σχέσεις και οι
απαιτήσεις της συγκεκριμένης εποχής. Ορόσημο στη διαμόρφωση της αλβα-
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326) Φαίδωνος Κουκουλέ: Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός, Τόμος Ε’, Παράρτημα: Η Νέα Ελληνική

Γλώσσα και τα Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Έθιμα.



νικής γλώσσας στάθηκε η ιταλική κατοχή της Αλβανίας το 1914. Οι Ιταλοί
για τα δικά τους συμφέροντα και με τη επιθυμία τους οι Αλβανοί να απε-
μπολήσουν κάθε τι ελληνικό, χρησιμοποίησαν το λατινικό αλφάβητο και δια-
μόρφωσαν το αλβανικό. Φρόντισαν οι υποστηρικτές τους και τους συμπλή-
ρωσαν τα τεράστια κενά και τις ελλείψεις της γλώσσας και οι Αλβανοί προ-
σπάθησαν και τη συστηματοποίησαν σχηματίζοντας από τις υπάρχουσες ρί-
ζες γνωστών λέξεων αφηρημένα ουσιαστικά, επιρρήματα με ομοιόμορφες
καταλήξεις κ.α., και επιδόθηκαν να αφομοιώσουν τα δάνεια από τις λατινο-
γενείς γλώσσες.
Για των Ιλλυριών την ιστορία και τη γλώσσα καθώς και των Αλβανών πολ-
λά έχουν γραφεί327. Καμία επιστημονική μελέτη δεν υπάρχει για την αρβα-
νίτικη διάλεκτο, που μιλούν οι Έλληνες. Μοναδική εξαίρεση η προσπάθεια
του Π. Δ. Κουπιτώρη για την αντωνυμία του τρίτου προσώπου σύμφωνα με
τη διάλεκτο των Υδραίων (1879). Οι Αλβανοί μέχρι πριν την καθιέρωση της
γραπτής γλώσσας μιλούσαν μια γλώσσα που ―όπως είχε αποφανθεί ο Mey-
er― ήταν ένα άθροισμα ρωμαϊκών, τούρκικων, σλαβικών, νεοελληνικών,
κοινών βαλκανικών και αγνώστου αρχής λέξεων, με διαφορές από περιοχή
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327) Υπάρχει πλουσιότατη βιβλιογραφία επειδή πολλά ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί κατά τρόπο

πειστικό. Μεταξύ άλλων: 1) Η ιλλυρική γλώσσα παραμένει ακόμα ελάχιστα γνωστή. 2) Δεν γνωρί-

ζουμε επακριβώς ποιά ήταν η κατάσταση, πριν από τις σλαβικές εποικήσεις, στις περιοχές που αργό-

τερα αναγνωρίστηκαν ως κατοικημένες από τους Αλβανούς. 3) Μετά τις σλαβικές εποικήσεις η βυ-

ζαντινή παρουσία στην Αλβανία περιορίστηκε στα παράλια. Προβλήματα ασφάλειας είχαν δυσκολέ-

ψει τη χρήση της Εγνατίας μεταξύ Θεσσαλονίκης και Δυρραχίου και είχε ενταθεί η απομόνωση των

μεσόγειων και ορεινών περιοχών της Αλβανίας. Η Εγνατία οδός άνοιξε σ’ όλο το μήκος όταν ο Βα-

σίλειος ο Βουλγαροκτόνος κατέκτησε και ενοποίησε στις αρχές του 11ου αιώνα όλο το βαλκανικό χώ-

ρο. 4) Θα ήταν εντελώς συμπτωματικό αν υπέθετε κανείς ότι υπήρξε απόλυτη συνέχεια από τους αρ-

χαίους τους προγόνους και να χαρακτηρίζονται αυτόχθονες δεδομένου ότι για τους Αλβανούς και

τους άλλους βαλκανικούς λαούς μόνο για σχετική αυτοχθονία θα μπορούσε κανείς να μιλήσει. 5)

Επειδή δεν μνημονεύται η παρουσία του αλβανικού λαού στα Βαλκάνια πριν τα μέσα του 11ου αιώνα

έχει διατυπωθεί η άποψη ότι οι Αλβανοί δεν αποτελούν συνέχεια των Ιλλυριών κι ότι μετοίκησαν αρ-

γότερα σ’ αυτήν την περιοχή. Η παρουσία τους αναφέρεται στις ελληνικές πηγές περί το 1040 ή αρ-

γότερα το 1079. 6) Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα δεν είχαν γραπτή γλώσσα. Το λεξιλόγιο της αλβα-

νικής γλώσσας εμπλουτίστηκε αναγκαστικά από δάνεια.

Δεν θα επεκταθούμε γιατί οποιαδήποτε επέκταση του θέματος θα είναι έξω από τους στόχους αυτής

της εργασίας.



σε περιοχή. Ο Χριστοφορίδης στο λεξικό ορίζει τις λέξεις που δεν ήσαν γε-
νικά καθιερωμένες και τις περιοχές που μιλιόντουσαν. Τις κατανέμει σε 31
περιοχές ή πόλεις. Αλλά και οι μεγάλες γλωσσικές διαφορές μεταξύ Γκέ-
κηδων και Τόσκηδων δηλαδή Βόρειων και Νότιων δεν αμφισβητούνται.
Ποιος μπορεί να γνωρίζει πώς ακριβώς μιλούσαν οι πρώτοι Αρβανίτες που
μετοίκησαν νοτιότερα αφού δεν υπήρξε γραφή της γλώσσας και είναι γνω-
στό ότι η προφορά, η φωνητική κατάσταση μιας γλώσσας βρίσκεται σε διαρ-
κή μεταβολή κι ακόμα δεν είναι με ακρίβεια γνωστές οι επιδράσεις που δέ-
χτηκαν στο νέο γλωσσικό περιβάλλον; Ο Φουρίκης διατυπώνει την άποψη
πως ελληνικές λέξεις είχαν εμπλουτίσει την αρβανίτικη πολύ πριν οι Αρβα-
νίτες μετοικήσουν328 αλλά όσο κι αν είναι παραδεχτή αυτή η άποψη δεν απο-
τελεί ολοκληρωμένη απάντηση. Με πόση επιπολαιότητα ταυτίζουν πλήρως
την αρβανίτικη διάλεκτο με την αλβανική γλώσσα και δεν τη συνοδεύουν με
μια υποσημείωση ή έναν αστερίσκο κάποιοι δήθεν επαΐοντες. Όταν χαρα-
κτηρίζουν κάποιους αλβανόφωνους δεν πρέπει να σημαίνει ότι μιλούν την
αλβανική γλώσσα; Έχουν κάνει τον κόπο να εξετάσουν ότι ένας Αρβανίτης
αν ανοίξει ένα λεξικό αλβανικής γλώσσας εκτός του άγνωστου αλφάβητου
και της ορθογραφίας ―ας υποθέσουμε ότι κάποιος άλλος του διαβάζει τις
λέξεις― οι λέξεις που θα γνωρίζει τη σημασία τους θα είναι ελάχιστες και
θα υπάρχουν σελίδες χωρίς γνωστή λέξη329;
Τα αρβανίτικα που θα παραθέσω ―παροιμίες, τραγούδια, μοιρολόγια και
ό,τι άλλο― τα γνωρίζω προφορικά από την τοπική παράδοση. Όμως ο προ-
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328) Ἠ ἐν Ἀττικῆ ἑλληνοαλβανική διάλεκτος, Αθηνά τ. ΜΔ και ΜΕ.

329) Θα μπορούσε με αρκετές φυσικά δυσκολίες να γίνει μια μελέτη για το λεξιλόγιο της αρβανίτικης

διαλέκτου. Προϋπόθεση: Οι συντάκτες να ήσαν γνώστες της γλώσσας και να ήσαν επιστήμονες σχετι-

κοί με το αντικείμενο. Οι παρατηρήσεις μου ―ερασιτεχνικές― είναι ότι οι λέξεις σχετίζονται με τη

ζωή στο σπίτι, τη δουλειά, τις βασικές ανάγκες, τη θρησκεία. Γλώσσα των αισθήσεων χωρίς αφηρη-

μένα ουσιαστικά. Δεν χρησιμοποιούνται όλοι οι χρόνοι των εγκλίσεων. Θέμα αποτελεί η ανεύρεση

των λέξεων που υποκαταστάθηκαν με τον καιρό στην ομιλία με ελληνικές. Ένας μιλώντας αρβανίτι-

κα θα δυσκολευτεί να ολοκληρώσει μια ομιλία χωρίς τη βοήθεια της ελληνικής.

330) Γεωργίου Μπαμπινιώτη, Θεωρητική Γλωσσολογία, σελ.86 (Η φωνητική ορθογραφία αποδίδει με

κάθε λεπτομέρεια και ακρίβεια την προφορά μιας λέξης αλλά πρέπει να είναι γνωστή η αρχική, η

πρώτη, της λέξης προφορά. Η ιστορική απαιτεί και γνώση του έτυμου, της αρχικής ρίζας της λέξης και

της σημασίας που προκύπτει από τη ρίζα αυτή. ούτε την αρχική προφορά της κάθε λέξης γνωρίζουμε

ούτε το έτυμό της και μένει μοναδική επιλογή η φωνολογική).



φορικός λόγος θα γίνει γραπτός και πρέπει να γίνει επιλογή αλφαβήτου και
ορθογραφίας. Από τα τρία είδη ορθογραφίας φωνητική, φωνολογική και
ιστορική330, θα χρησιμοποιηθεί η φωνολογική, δηλαδή εκείνη που προφέρο-
ντας ή ακούοντας τη λέξη από τρίτον καταλαβαίνουμε τη σημασία της.
Θα χρησιμοποιηθεί το ελληνικό αλφάβητο, 1) Για την εύκολη γραφή και ανά-
γνωση, 2) Για τον εύκολο εντοπισμό των ελληνικών λέξεων που υπάρχουν
στα αρβανίτικα, 3) Για την πραγματική σημασία των λέξεων. Παράδειγμα:
―Είμαστε για το γάϊδαρο καβάλα. Γιέμι π-ρ γαϊδούρ καβά-λ.
Με αλβανικό αλφάβητο: Jemi për gaïdhur kavalë.
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει φθόγγος στην αλβανική να αποδώσει το γ.
Ένας αλβανόφωνος δεν θα κατανοήσει τη φράση επειδή αλβανικά ο γάϊδα-
ρος λέγεται gomar ή veshgjatë που θα μπορούσε κανείς να ερμηνεύσει ως
εξής: vesh (αφτί) gjatë (μακρύ). Η καβάλα λέγεται hipur.
Για να γράψουμε τις λέξεις και διαβάζοντάς τις να έχουμε προφορά που να
μας φέρνει στο νου την ακριβή σημασία τους, πρέπει να συνειδητοποιήσου-
με ότι υπάρχουν συλλαβές από σύμφωνα χωρίς φωνήεντα. Υπάρχουν στην
ελληνική γλώσσα άφωνα γράμματα που δεν προφέρονται σε ορισμένες λέ-
ξεις (π.χ. εύφορος το υ, άμμος το ένα μ, το π στο σύμπλεγμα μπτ: άκαμπτος)
αλλά δεν έχουμε το γράμμα εκείνο που δεν θα αποτελεί φθόγγο (απλή φω-
νή) και προστιθέμενο σε σύμφωνο θα επιτρέπει να δημιουργείται συλλαβή
του συμφώνου.
Χωρίς να προτείνω καθιέρωση λύσης ―δεν έχω τέτοια φιλοδοξία― θα αντι-
μετωπίσω την περίπτωση ως εξής: Οι συγκεκριμένες συλλαβές θα περικλεί-
ονται από δύο παύλες, κι όταν μια τέτοια συλλαβή είναι τελευταία με μία,
που θα τη χωρίζει από τις προηγούμενες. Παραδείγματα:
Χιλόπι-τ’-ν (την χυλοπίτα), γκλί-στ-ρα (δάκτυλα), καβά-λ (καβάλα), πλακ ή
πλιάκ (γέρος), πλά-κ ή πλιά-κ (γριά), μ’-μ (μάνα).
Δεύτερη περίπτωση αποτελεί η συλλαβή που η προφορά της δεν είναι εκεί-
νη του συμφώνου, είναι κάτι περισσότερο αλλά δεν ακούγεται φωνήεν. Μοι-
άζει να θέλουμε να προφέρουμε τη λέξη νιανιά χωρίς να ακούγονται τα α
όχι όμως και να μας προκύπτει νινί. Ηχεί όπως η κατάληξη της γαλλικής λέ-
ξης vigne (αμπέλι). Σ’ αυτές τις περιπτώσεις θα προστίθεται στο σύμφωνο το
δίψηφο ιē. Παραδείγματα:
Ού-γιẽ (νερό), μά-λιẽ (πάνω), μπρί-νιẽ (κέρατα).
Ό,τι έχει σχέση με την προφορά και κατά συνέπεια με τη σωστή απόδοση σε
γραπτό λόγο, δεν σημαίνει ότι εξαντλήθηκε. Δεν σχολιάστηκαν λέξεις που
τα σύμφωνα προφέρονται πιο παχιά ή βαριά ή έρρινα ή υγρά (τα σύμφωνα
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λ και ρ). Λέξεις στις οποίες παρατηρήθηκε με τον καιρό συνίζηση. Εξάλλου
δεν είναι στόχος μια τέτοια ανάλυση. Ο στόχος είναι διαβάζοντας τη λέξη να
αντιλαμβάνονται, οι δίγλωσσοι Αρβανίτες κυρίως, τη σημασία της, και πρέ-
πει να μην παραγνωρίζει κανείς ότι από περιοχή σε περιοχή υπάρχουν δια-
φορές στην προφορά.

β) Φράσεις που σχετίζονται με γεγονότα
Οι ελληνικές φράσεις που ακολουθούν συνδέθηκαν με γεγονότα που ανά-
γονται σε ποικίλες χρονικές περιόδους. Οι Έλληνες Αρβανίτες τις χρησιμο-
ποίησαν και στα αρβανίτικα με την ίδια σημασία και τις περισσότερες φο-
ρές σε μετάφραση κατά λέξη. Περνούσαν από τη μια γλώσσα στην άλλη
όπως τα υγρά σε συγκοινωνούντα δοχεία αίροντας κάθε αμφισβήτηση για
την ύπαρξη διγλωσσίας.
1) Άϊντε κουρέψου ≠ Άϊντε κέθου
2) μούντζα, μουντζώνω (ασβόλη ― μούτζα ― καπνιά) ≠ μού-ντζ, μουντζός
3) Είμαστε για το γάϊδαρο καβάλα ≠ Γιέμι π’-ρ γαϊδούρ καβά-λ
4) Της κρέμασαν κουδούνια ≠ Ι βά-ρ ντζίγκλια-τ
5) πατσαβουριά, λαπάντσα ≠ σουρδέσσα
Οι πάρα πάνω φράσεις έχουν σχέση με τη διαπόμπευση των ενόχων για αξιό-
ποινες πράξεις. Προηγείτο το κούρεμα. Ήταν προσβολή να εμφανιστεί κά-
ποιος κουρεμένος. Η βρισιά «άϊντε κουρέψου», δηλαδή αυτή είναι η αξιοπρέ-
πειά σου, απ’ εκεί προέρχεται. Ύστερα του άλειφαν το πρόσωπο με καπνιά
δηλαδή με ασβόλη απ’ όπου και η σημασία των φράσεων: αποσβολώθηκα ή
έμεινα αποσβολωμένος. Η ασβόλη λεγόταν και μούτζα (μούντζα). Του άλει-
φαν το πρόσωπο βάζοντας την παλάμη στην αιθάλη με ανοιχτά τα δάκτυλα δη-
λαδή τον μούτζωναν, έτσι το υβριστικό σχήμα με ανοιχτά τα δάκτυλα της πα-
λάμης ονομάστηκε μούντζα. Όταν όμως κάποιος που είχε κατηγορηθεί αθω-
ωνόταν δεν τον μουντζουρώνανε και έβγαινε ασπροπρόσωπος.
Η διαπόμπευση συνεχιζόταν με το ανέβασμα στον γάϊδαρο να βλέπει πίσω
και να κρατάει την ουρά. Από εκεί η φράση είμαστε για το γάϊδαρο καβά-
λα. Τον γύριζαν στους δρόμους, του κρεμούσαν κουδούνια στο λαιμό, πε-
τούσαν οι θεατές περιττώματα, του τύλιγαν εντόσθια βοών ή προβάτων στο
λαιμό. Ι έρθ σουρδέσσα του ήρθε, δηλαδή τον έφτασε, το ύστερο που του εί-
χαν πετάξει, παρεμφερής προσβλητική και η αρβανίτικη φράση.
Για τη διαπόμπευση στην Αθήνα επί Τουρκοκρατίας, τον 17ο αιώνα, γράφει
ο Ζιρώ, ο Γάλλος πρόξενος. «Αν πρόκειται για γυναίκα που κατηγορείται
για μοιχεία πρέπει να πληρώσει πολλά. Αλλιώς διαπομπεύεται στους δρό-
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μους καβάλα στο γάϊδαρο με το πρόσωπο προς την ουρά. Αν είναι Τουρκά-
λα την κλείνουν σ’ ένα σακκί και την πνίγουν στη θάλασσα. Αν ο σύζυγος θέ-
λει να καλύψει το αμάρτημα της γυναίκας του και να την κρατήσει σύζυγό
του, πρέπει να τη σηκώσει στη ράχη του και να δεχθεί στα πισινά εξήντα ρα-
βδισμούς. Έπειτα πληρώνει ένα άσπρο, το αποκαλούμενο «κερατιάτικο».
Κι από τότε καθένας μπορεί να τον φωνάζει κερατά χωρίς να έχει δικαίωμα
να καταφύγει στη δικαιοσύνη331».
6) Θα γυρίσει το φύλλο ≠ Ντο πρίρε-τ φλέτα.
Ο δάσκαλος στο Βυζάντιο υποχρέωνε τον μαθητή να μάθει ανάγνωση και
ερμηνεία ορισμένο τμήμα και δεν του το άλλαζε μέχρι να το μάθει. Η χαρά
του μαθητού ήταν μεγάλη όταν ο δάσκαλος του επέτρεπε ν’ αλλάξει, να γυ-
ρίσει το φύλλο του βιβλίου.
7) Του έκανε με νόημα ≠ Ι μπ’-ρ με νόι-μ
8) Μου έπεσε το πρόσωπο ≠ Μ-ρά προσωπία
9) Τα τσέπωσε ≠ Ι στίου ντ μπούρ-σ (τα έριξε στην τσέπη)
10) Του μπήκε ≠ Ι χίρι
11) Τον έπιασε πυρετός ≠ Ε ζου ζιάρμι (ζίαρμ=φωτιά, πυρετός)
12) Σε παίρνω πάνω μου ≠ Τ μαρ σίπ-ρ
13) Έγινε Τούρκος ≠ Ουμπ’ Τουρκ
14) Τις έριξε τις πέτρες ≠ Μ έρδ-ν γκού-ρ-τ (Μου ήρθαν οι πέτρες)
15) Τα έκανες ρόϊδο ≠ Ι μπ’-ρε ρόιδο
Φράση που προήλθε από το σκόρπισμα των κόκκων ροδιού που ρίχνει η νύ-
φη στο δάπεδο μπαίνοντας στο σπίτι του γαμπρού. Στην προσπάθεια να μην
πατηθούν οι κόκκοι, προκαλείται αναταραχή. Τα έκανες ρόϊδο σημαίνει χει-
ρίστηκες αδέξια την υπόθεση, εματαίωσες τον επιδιωκόμενο σκοπό.
16) Έφαγε χυλόπιτα ≠ Ε χ’-γκρ χιλοπί-τ-ν
17) Τού ‘δωσε τα παπούτσια στο χέρι ≠ Ι δα κουπού-τσ-τ ντ ντό-ρ
18) Έγινε ξεφτέρι ≠ Ου-μπ’ ξεφτέρ
Οξυπτέριον ονομάζετο το είδος των αρπακτικών αετών και γερακιών που
μεταχειρίζονταν οι κυνηγοί, αρχαίοι Έλληνες, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, λόγω
της μεγάλης ταχύτηταςμε την οποία πετούσαν. Από το οξυπτέριον παράχθη-
κε το ξεφτέρι που δεν δηλώνει πλέον το πτηνό αλλά άτομο επιδέξιο και γρή-
γορο στην αντίληψη όσο γρήγορο και το πτηνό.
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19) Θα σε κάνω εικόνισμα ≠ Ντο τ μπ’-νιẽ κονί-σμ
Οι φράσεις δηλώνουν την τιμή προς τα εικονίσματα των εικονολατρών σε
αντίθεση προς τους εικονομάχους.
20) Κατουρήθηκε απάνω του ≠ Ου π-ρ-μούορ ντ μά-λιẽ
21) Τά ‘κανε πάνω του ≠ Ι μπ’-ρι ντ μά-λιẽ
22) Κολοκύθια στο πάτερο ≠ Κούγκουλ ντ ού-γιẽ (στο νερό)
23) Κουκούλωσε το κεφάλι ≠ Ε μούορ κατσού-λ
Έχει σχέση με το κουκούλωμα της νύφης κατά την τέλεση του μυστηρίου του
γάμου ή και σ’ όλη την ημέρα του γάμου. Πολλές φορές είχε δυσάρεστες συ-
νέπειες όταν εξαπατούσαν τον γαμβρόν δίδοντάς του άλλη αντί άλλης.
24) Δεν έχει τσίπα ≠ Σκα τσί-π
Τσίπα=πέπλος, τσεμπέρι. Ότι οι γυναίκες σκέπαζαν το πρόσωπο και άφη-
ναν τα μάτια μόνο για να βλέπουν είναι γνωστό από την αρχαιότητα. Το ανα-
φέρει ο Πλούταρχος για τις γυναίκες της Θήβας, ο Δίων ο Χρυσόστομος για
τις γυναίκες της Ταρσού. Η Άννα Κομνηνή για τις Βυζαντινές γράφει ότι
σκέπαζαν το μέτωπο, τα μάγουλα και την κάτω σιαγόνα και άφηναν ακάλυ-
πτα τη μύτη, το στόμα και τα μάτια. Τελικά ονόμαζαν τσίπα αυτό το άνοιγ-
μα, αυτήν την οθόνη του προσώπου και καλείτο τσετσίπωτη η γυναίκα που
με αναίδεια άφηνε ελεύθερο το πρόσωπό της να φαίνεται.
25) Τόχω βάρος στην ψυχή μου ≠ Ε καμ μπά-ρ ντ σπίρτ
26) Τον έκανα Χριστό ≠ Ε μπ’-ρα Χριστό (Κριστ)
27) Μαγαρίζω (μάγαρα) ≠ μαγαρίς
Σχετίζεται με την λατρεία της Δήμητρας. Κατά τα Θεσμοφόρια έριχναν σε
χάσματα ζωντανά χοιρίδια τα μέγαρα ή μάγαρα και έπαιρναν τα σάπια κρέ-
ατα και τα ανακάτευαν με τον σπόρο για ευφορία. Οι χριστιανοί θεώρησαν
απόβλητες αυτές τις τελετές, εκείνους που συμμετείχαν μιαρούς και κάθε
ρυπαρότητα μαγάρα.
28) Έριξε κανόνι ≠ Στίου, ρα κανόνι (έριξε, έπεσε)
Επί Τουρκοκρατίας η πτώχευση γινόταν γνωστή με κανονιοβολισμό.
29) Τον παίζω στα δάκτυλα ≠ Ε λούο-νιẽ ντ γκλί-στ-ρα
Μέχρι της εισαγωγής των Αραβικών αριθμών για τις μετρήσεις χρησιμοποι-
ούσαν τα δάκτυλα και παρίσταναν μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες κλπ. ανά-
λογα με τη θέση ή την κάμψη αυτών. Τον παίζω στα δάκτυλα σημαίνει τον
απατώ όπως απατά τον συναλλασσόμενο εκείνος που κουνάει τα δάκτυλα
γρήγορα κατά τον υπολογισμόν.
30) Τού ‘ψησε το ψάρι στα χείλη ≠ Ι πιέκου πίσκου-ν ντ μπού-ζ
31) Θα σου πιώ το αίμα ≠ Ντο τ πι γκιά-κν
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Θυμίζει παμπάλαια εποχή και πρωτόγονα έθιμα. Η αντίληψη ότι η ζωή εξα-
κολουθούσε και μετά θάνατο κι ότι η ψυχή έδρευε στο αίμα, ειδικά σε πο-
λέμους, για να εκμηδενιστεί η ψυχή του φονευθέντος και να μη ζητάει εκδί-
κηση, ο πολεμιστής που είχε θανατώσει τον αντίπαλο, έπινε από το αίμα του
νεκρού. Σχετικά αποσπάσματα από τους Θέογνι, Αισχύλο, Απολλώνιο τον
Ρόδιο. Αλλά και το τραγούδι της Κατσάραινας.

Κους τ μ μά-ρ σεβντά-ν, Ντ ποτίρ τι α πί-ν γκιάκν.
Όποιος μου πάρει τον σεβντά, στο ποτήρι να του πιούν το αίμα.

Κους τ μ μά-ρ αγαπί-ν, γκιάκν ντ ποτίρ τι α πί-ν.
Όποιος μου πάρει την αγάπη, το αίμα στο ποτήρι να του πιούν.

Τραγουδούσε η Κατσάραινα τον 19ο αιώνα στο δημόσιο χορό.
32) Του φόρεσε κέρατα ≠ Ι βου μπρί-νιε
Τα αρσενικά κερασφόρα ζώα είναι μωρά και όχι ζηλότυπα προς το θηλυκό
που είναι επιρρεπές προς τα αφροδίσια. Γι’ αυτό κατάντησε να λέγεται κε-
ρατάς όποιος έχει την μωρία και την ανεκτικότητα των κερασφόρων ζώων.
Την άποψη υποστήριξε και ο Μιχαήλ Ψελλός στη διατριβή του: Πόθεν το
του κερατά όνομα.
33) Θα σου φάω τα κόλλυβα ≠ Ντο τ χα κόκιε-τ
34) Ξύνει τα νύχια ≠ Κρούον θό-νιε-τ
35) Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά ≠ Πράπα εκά ντάρδα μπίστι-ν
36) Έριχνε στο βρόντο ≠ στι (έριχνε) στο βρόντο
37) Πήγε σαν σκυλί στ’ αμπέλι ≠ βάτε σι κεν ντ βρέ-στ
Χάθηκε όπως σκοτώνουν το σκυλί που μπαίνει στο αμπέλι όταν τα σταφύλια
έχουν ωριμάσει και κάνει ζημιές, και δε γίνεται λόγος ούτε ζητείται ευθύνη.
38) Φάγε τη γλώσσα σου ≠ Χάε γκλιού-χ-ν
Φράση αρχαία. Αποσπάσματα στους Αισχύλο, Σοφοκλή, Πλούταρχο.
39) Κουνήσου από τη θέση σου ≠ Τούντου γκα βέντι (βέντ=τόπος)
Όταν κάποιος έλεγε κάτι δυσοίωνο, υπήρχε η αντίληψη ότι καθόταν σε τόπο
του Σατανά και ότι εκείνος τον έσπρωχνε να το πει. Γι’ αυτό έπρεπε ν’ αλ-
λάξει θέση για να αποφεύγει την επίδραση του Σατανά.
40) Από το στόμα του λύκου ≠ γκα γκόλια ε ούλιẽκουτ
41) Έριξε πέτρα πίσω του ≠ στίου γκουρ πράπα
42) Μη με τσιγαρίζεις ≠ μος μ τσιγκαρίς
43) Τον πλάκωσε στο ξύλο ≠ Ε πλακόσι ντ ντρου
Άσκησε πίεση με το βάρος του, τον συνέτριψε πλακώνοντας. Στα αρβανίτι-
κα το ρήμα πλακός=πλακώνω. Υπάρχει και το πουστρό-νιẽ με την έννοια
καλύπτω, σκεπάζω.
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44) Το έστρωσα στο ξύλο ≠ Ε στρώβα ντ ντρου
45) Έμεινε στο ράφι ≠ ουμπέτ ντ ραφ
Έχει παραμείνει όπως τα παλαιά αντικείμενα που βάζουν στο ράφι.
46) Τού έβαλε τα γυαλιά ≠ Ι βου κέλκε-τ
47) Έπεσε έξω ≠ Ρα γιά-στ
48) Το πήρε μονόχορδο ή στου κουφού την πόρτα ≠ Σ ι σούρδουρι νταούλε-ν
Χρησιμοποιείται παρόμοια φράση όπως:
Ο κουφός το νταούλι. σούρδρ=κουφός
49) Θα το κάνεις και θα χορέψεις ≠ Ντο τε μπ’-ς εδέ ντο κ-τσές
50) Θα το κάνεις και θα πεις κι ένα τραγούδι ≠ Ντο τε μπ’-ς εδέ ντο θούος
εδέ νιε κ’-ν-γκ
51) Έκοψε καρφιά ≠ Πρέου γκόζντα
52) Πήγε η ψυχή στην Κούλουρη ≠ βάτε σπίρτι ντ Κούλουρ
Επί Τουρκοκρατίας οι Αθηναίοι όταν επίκειτο εισβολή και απειλούντο με
σφαγές έσπευδαν στη Σαλαμίνα γυναίκες και παιδιά για περισσότερη ασφά-
λεια. Όλες οι ψυχές πήγαιναν στην Κούλουρη. Η φράση λέγεται σε κάθε πε-
ρίπτωση μεγάλης αγωνίας.
53) Να τραβάς τα μαλλιά σου ≠ τ χέλ-κ-ς λέσ-τ
Όπως τραβούν τα μαλλιά οι γυναίκες που θρηνούν κατά την κηδεία.
Δεν ερμηνεύτηκαν όλες οι φράσεις για να μη μακρύνει περισσότερο το κεί-
μενο.
Ο Κουκουλές επεξηγεί πολύ περισσότερες φράσεις. Απ’ αυτές χωρίς να μνη-
μονεύω τα γεγονότα με τα οποία σχετίζονται, θα απαριθμήσω φράσεις ελ-
ληνικές που χρησιμοποιούσαν εμβόλιμες στην αρβανίτικη ομιλία.
1) Έγινε του Κουτρούλη το πανηγύρι
2) Τύπος και υπογραμμός
3) Φτου κι απ’ την αρχή
4) Απ’ έξω κι ανακατωτά
5) Στην μπέννα (πέννα)
6) Στο πι και φι
7) Με το νι και με το σίγμα
8) Χαρτί και καλαμάρι
9) Στα κρύα του λουτρού
10) Τράβα με κι ας κλαίω
11) Καλορρίζικα
12) Σιγά τον πολυέλαιο
13) Λαγούς με πετραχήλια
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14) Έχει λάκκο η φάβα
15) Από την πόλη έρχομαι και στην κορυφή κανέλα (κάν έλα)
16) Αλλά μπουρνέζικα (Μπουρνού, φυλή Σουδανική)
17) Το κοκκαλάκι της νυχτερίδας
18) Στου κουφού την πόρτα
19) Κούφια η ώρα
20) Φηλί κλειδί (φηλιά=θηλέα, φηλί-θηλί, υποκοριστικό της λέξεως θηλέα)
21) Στάχτη στα μάτια
22) Γλέντι τρικούβερτο
23) Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του (κατεργάρης=κωπηλάτης των κατέργων)
24) Είναι για τα πανηγύρια
25) Λάβε τα μέτρα σου
Και αρκετές άλλες φράσεις προκειμένου να κάνουν πιο πειστική την ομιλία.

Β) ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΩΔΕΙΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

α) Προλεγόμενα
«Παροιμία είναι ο μικρός έμμετρος ή πεζός λόγος, που διατυπώνει παρα-
στατικά και συχνότατα αλληγορικά μια σοφή γνώμη, μια διατύπωση, μια
συμβουλή, και που επαναλαμβάνεται στον καθημερινό λόγο, σαν επιχείρη-
μα ή παράδειγμα332».
Η παροιμία είναι φράση σύντομη που σου φέρνει στο νου κάποια εικόνα ή
κάποια παρομοίωση. Τη χαρακτηρίζει η μεταφορά: άλλο λέει κι άλλο εννοεί.
Δεν κυριολεκτεί. Εκδηλώνεται με άλλη λέξη ή φράση με την οποία έχει ένα
ή περισσότερα κοινά σημασιολογικά στοιχεία. Με την παροιμία ο άνθρωπος
σχολιάζει, φιλοσοφεί, κρίνει. Είναι η παροιμία το απαύγασμα της ηθικής και
πρακτικής σοφίας του λαού. Αναπηδά από την ίδια την καθημερινότητα, εμ-
φανίζεται στη ροή του καθημερινού λόγου, έξω από οποιεσδήποτε επίσημα
και τελετουργικά προσδιορισμένες καταστάσεις. Είναι είδος λαογραφικό με
περιεχόμενο φιλοσοφικό και κοινωνιολογικό που παίρνει από το φυσικό κοι-
νωνικό περιβάλλον της ζωής. Παιδαγώγησε επί αιώνες τον λαό γι’ αυτό και
είναι σπουδαία η σημασία της στην εθνική μας ζωή. Οι παρομοιώσεις πα-
ρουσιάζουν πολλές φορές ευτράπελο και ειρωνικό χαρακτήρα που όταν ατο-
νεί προβάλλει τότε η αλήθεια που υποκρύπτεται στις παρομοιώσεις και οι πα-
ροιμίες, γίνονται διδακτικές, παίρνουν τη μορφή γνώμης. Όμως χωρίς τον ει-
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κονικό τρόπο έκφρασης, χωρίς κάποια εικόνα ή παρομοίωση, παύει να είναι
παροιμία. Είναι γνώμη, γνωμικό333.
Οι γνώμες είναι ηθικές, κοινωνικές και πρακτικές και εκφέρονται υπό τους
τύπους: 1) γενικής ρήσης (αποφθέγματος), 2) παραγγέλματος, 3) αλληγορι-
κής μεταφοράς από τον φυσικόν ή ανθρώπινον βίον. Πολλές παροιμίες
προήλθαν από ιστορικά γεγονότα, από λόγους και αποφθέγματα ιστορικών
προσώπων, από φράσεις της Αγίας Γραφής κι ακόμη από σύμπτυξη μύθων
και απόσπαση μιας χαρακτηριστικής έκφρασης από κάθε μύθο. Υπάρχουν
και εκφράσεις παροιμιώδεις που αντικαθιστούν την κυριολεξία του λόγου
με εικονική έκφραση334.
Η κατάταξη των παροιμιών μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: α) λημμα-
τοθετική: υπογράμμιση στην κάθε παροιμία της βαρύνουσας λέξης και ύστε-
ρα τοποθέτηση σε αλφαβητική σειρά με οδηγό τη βαρύνουσα λέξη. β) ειδο-
λογική κατάταξη: χωρισμός των παροιμιών σε κεφάλαια από τη φύση και τη
ζωή (μετεωρολογία, ιατρική, γεωργία, οικογένεια, θρησκεία κλπ.). γ) εννοι-
ολογική: αλήθεια, δικαιοσύνη, ελευθερία, κακία, ζωτικότητα, θρησκευτικό-
τητα κλπ. δ) αλφαβητικά: από την πρώτη λέξη του κειμένου335.

β) Τοπικές Παροιμίες και Παροιμιώδεις Εκφράσεις
Επειδή οι παροιμίες και οι παροιμιώδεις εκφράσεις αποτέλεσαν κώδικα συ-
μπεριφοράς θα προτιμηθεί η εννοιολογική κατάταξη αυτών για να είναι ευ-
χερέστερη η διαπίστωση των αντιλήψεων που ίσχυσαν και επηρέασαν τον
τρόπο ζωής στον Ασπρόπυργο δύο σχεδόν αιώνες.
Υπεροψία: Δεν την ανέχθηκε η ασπροπυργιώτικη κοινωνία. Με παροιμίες
που σκοπό είχαν να προβληματίσουν όπως: 1) Σα κα πά-ρ κίο λάκα. Πόσα
έχει δει αυτός ο τόπος (πεδιάδα). Δηλαδή, σκέψου πόσο ασήμαντος και προ-
σωρινός είσαι σ’ αυτόν τον τόπο που τόσα έχει δει. 2) Τσ του νγκίτ ε μος του
σσκίτ. Τι κόλλησε και δεν ξεκόλλησε. Εννοώντας την αναρρίχηση πολλές
φορές με τρόπο επιλήψιμο και την πτώση, την ακμή που έχει συγκεκριμένη
διάρκεια, έχει ημερομηνία λήξης. 3) Πράπα ε κα ντάρδα μπίστι-ν. Η γνω-
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στή: Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά της. Κι άλλες παροιμίες για να ψέξουν την
υπεροψία όπως: 1) Πα φού-ρ-ν ε δέ ε μπ’-ρ κάστρ. Είδε τον φούρνο και το
έκανε κάστρο. 2) Ζου κατσιδιάρη λεσσ, μούορ ξού-λιẽ-ν ντ ντό-ρ. Έπιασε ο
κατσιδιάρης μαλλιά, πήρε τη σκούφια στο χέρι. 3) και η γνωστή: Έκανε η
μύγα κώλο, κι έχεσε τον κόσμο όλο.
Πρόνοια: Οι παροιμίες αποδεικνύουν την ιδιαίτερη σημασία που δινόταν
στην πρόνοια και τη λήψη αποφάσεων: 1) Πίεϊ ντιζέ βέ-τ, εδέ μπ’-ν σι ντι βέ-
τ. Ρώτησε σαράντα και κάνε όπως εσύ ξέρεις. 2) Μέρ-μ κουρ μ τσον, τ μ κες
κουρ μ κ-ρ-κόν. Πάρε με όταν με βρίσκεις, να με έχεις όταν με ζητάς. 3) Ατιέ
τσ σκόϊ λιούμι, ντο ξανασκόνιẽ. Εκεί που πέρασε το ποτάμι, θα ξαναπεράσει.
4) Πριν πηδήσεις, χουπ μη κάνεις. 5) Σι στρον αστού φλε. Όπως στρώνεις,
έτσι κοιμάσαι καθώς και το όπως σπέρνεις, θερίζεις. 6) Κάλιο γαϊδουρόδενε,
παρά γαϊδουρογύρευε. 7) Φύλαγε τα ρούχα σου, νάχεις τα μισά. 8) Κάλιο πέ-
ντε και στο χέρι, παρά δέκα και καρτέρι. 9) Κα εδέ λέδι, βεςς. Έχει και ο τοί-
χος αυτιά: Δηλαδή να μην είσαι απρόσεκτος και δώσεις το δικαίωμα να ακού-
σουν κάτι που δεν θα ήθελες. 10) Σα-τ βί-νιẽ μέντι, βά-ν δέν-τ. Όσπου νά
‘ρθει το μυαλό έφυγαν τα πρόβατα. Ψόγος για την έλλειψη ετοιμότητας.
Αναγκαιότητα: Επισήμανση καταστάσεων που έχουν ξεφύγει από τα αναμε-
νόμενα και δεν υπάρχει δυνατότητα αποφυγής. 1) Ε χα κένι κέ-π-ν; Το τρώ-
ει ο σκύλος το κρεμμύδι; Εννοώντας ότι θέλει δε θέλει θα το φάει. 2) Ρι λιέ-
πουρι εδέ ε κιν μπρέσκα. Κάθεται ο λαγός και τον καβαλάει η χελώνα.
3) Ουρούσ-ν μάλε-τ, ε ουγκί-ν πρόνιε-τ. Κατέβηκαν τα βουνά και ανέβη-
καν τα ρέματα. 4) Κιẽ-ρόϊ να βου ντ βλού-δ τ βέουτ. Ο καιρός μας έβαλε
στη φλούδα του αβγού.
Επέμβαση: Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον επιβάλλεται επέμβα-
ση υπέρ αδυνάτου ο οποίος δέχεται από ισχυρό επίθεση σωματική, παράνο-
μη οικονομική διεκδίκηση, προσπάθεια επιβολής, όταν μάλιστα ο ισχυρός
τελεί εν αδίκω. Οι απόψεις που γράφονται παρακάτω όπως εξελίχθηκαν σε
γνώμες και προσταγές αποτέλεσαν μελανά σημεία, αρνητική κοινωνική συ-
μπεριφορά δεκτή από πολλούς. Είναι όμως ευτύχημα ότι δεν έτυχαν γενικής
αποδοχής:
1) Τσ’-λι ουρούο μ’-μα σε κλιάϊτι. Όποιος φυλάχθηκε, η μάννα του δεν τον
έκλαψε.
2) Σα μπα πράκου ι ντέ-ρ-σ. Όσο κρατά το κατώφλι της πόρτας.
3) Β-ζντό καμινά-δ-ν. Κοίτα την καμινάδα (σου).
4) Β-ζντό πού-ν-ν. Κοίτα τη δουλειά.
5) Όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα τον τρώνε οι κότες.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ

276



6) Μος τσα κρίε-τ. Μη σπας το κεφάλι.
7) Στι πά-ρ. Σπρώξε πέρα (δηλαδή παράκαμψέ το).
8) Πέρα βρέχει. Ένδειξη πλήρους αδιαφορίας, όπως και η επόμενη.
9) Γειά σου Γιάννη, κουκιά σπέρνω.
Η επέμβαση κατά της αδικίας είναι ηθικά επιβεβλημένη. Υπέρ της επέμβα-
σης, και ως αντίρροπο στις πάρα πάνω προσταγές, συνηγορούσαν ο ισχυρός
οικογενειακός δεσμός που υπήρχε με αποδεδειγμένη όταν χρειαζόταν τη
συμπαράταξη των συγγενών καθώς και η τοπικιστική αλληλεγγύη. Ωστόσο
με το πέρασμα από το χωριό στην πόλη, με την παρούσα σύνθεση του πλη-
θυσμού και την εσωστρέφεια στον τρόπο ζωής, η οικογενειακή και η τοπικι-
στική συνοχή φθίνουν.
Αποδοκιμασία: 1) Μος ε στι τ ντέϊμι-ν ψε μπίε βέ-τ. Μην τον σπρώχνεις τον
μεθυσμένο γιατί πέφτει μόνος του. Διδάσκει τη συμπεριφορά προς τον αντί-
παλο που είναι φανερή η φθορά του. 2) Νιẽ μπά-ρ χιέ κε. Ένα φορτίο «πρέ-
πει» έχεις. Η φράση εννοεί το αντίθετο δηλαδή δεν έχεις το «πρέπει» τη σω-
στή συμπεριφορά. Χιε=σκιά, σημαίνει όμως και πρέπει. Μ κα χιε=μου πρέ-
πει, Σ’ τ κα χιε=Δεν σου πρέπει.
Κληρονομικότητα: Παροιμίες που επιβεβαιώνουν τη μετάβαση των φυσικών
ή διανοητικών χαρακτηριστικών από τους γονείς στους απογόνους. 1) Κεν
γκα σταν, νιερί γκα σόϊ, ε μος μάτσε γκα... (ακολουθεί επώνυμο). Σκυλί
(κεν=κύων) από στάνη, άνθρωπο από σόϊ, και ούτε γάτα από... 2) Κατά άρα
εδέ φάρα, κατά δία εδέ κατσίκι. Κατά τον αγρό και ο σπόρος, κατά τη γίδα
και το κατσίκι. 3) Θέλεα γκα καρβέλεα. Η φέτα από το καρβέλι. 4) Το μήλο
από τη μηλιά θα πέσει. Και άλλες παροιμίες που δηλώνουν την εξαίρεση, το
αντίθετο: 5) Γιος παπά, διαβόλου εγγόνι. 6) Απ’ αγκάθι βγαίνει ρόδο, κι από
ρόδο βγαίνει αγκάθι.
Αποκάληψη σκέψεων: Τσ κα μπάρκου τα ντζίερ μπαρδάκου. Ότι έχει η κοι-
λιά στα βγάζει το ποτήρι. Δηλαδή η κατάσταση μέθης.
Για την έξη: Η κακή συνήθεια που δεν αποκόπτεται. Μπί-θ ρεχ, μπ’-θ λέ,
μπίθα ατο τσ ντι σι λε. Κώλο δέρνεις, κώλο αφήνεις, ο κώλος αυτά που ξέ-
ρει δεν τ’ αφήνει.
Για κακές συμπεριφορές που εύκολα λησμονούνται: Τσ ντο μπ’-μ, ε τσ ντο
θά-μ, σκου-ντ-μ γκού-ν-ν ε να ρά-ν. Ότι κάναμε κι ότι είπαμε, τινάξαμε τη
σιγκούνα και μας έπεσαν. Λεγόταν για τις γυναίκες που εύκολα αντάλλασαν
ύβρεις και εύκολα προέβαιναν σε μικροπρέπειες και ύστερα από λίγο και-
ρό σαν κι αυτές δεν ήταν άλλες. Όμως φαίνεται ότι η ισχύς της παροιμίας
μπορεί να φτάσει πολύ πιο πέρα ακόμα και σε συμπεριφορά των πολιτικών. 
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Υπέρ της λεβεντιάς: Λεβεντία ίστε ε γκίμψα ι προκοπί-σ. Η λεβεντιά είναι
η μισή της προκοπής. Λεγόταν επίσης και για την καθαριότητα.
Κατά της τσιγκουνιάς: Νού-κ γιέπ μος έθε-τ. Δεν δίνει ούτε τις θέρμες. Εί-
ναι σχεδόν πανελλήνια. Όπως και η γνωστή: Δεν δίνει του αγγέλου νερό.
Για τα φτηνά πράγματα: Μίσσ-τ ε λί-ρ, μος κέν-τ, σε χά-ν. Το φθηνό κρέας
ούτε τα σκυλιά δεν το τρώνε.
Για τον προπέτη: Σι πόρδα γκα μπέκα. Σαν την πορδή από το βρακί.
Για τον αντιρρησία, για τον οποίο δεν υπάρχει σημείο συμφωνίας: Μος ντ
θες ε μος ντ τρα-στ. Μήτε στη θέση, μήτε στο ταγάρι.
Για τον ασταθή, με τον ευμετάβλητο χαρακτήρα: 1) Μπάε σαμάρι-ν ή μος ε
πρίερ σαμάρι-ν. Κράτα το σαμάρι ή μην γυρίζεις το σαμάρι. Υπάρχουν με-
ρικά τζαναμπέτικα γαϊδούρια που με διάφορες κινήσεις καταφέρνουν και
μετακινούν το σαμάρι, του αλλάζουν θέση και στρέφεται στα πλάγια ή και
φθάνει μέχρι την κοιλιά. 2) Σι νάτα ε βγκιέ-στ-σ. Σαν τη νύχτα του Νοεμ-
βρίου. 3) Ου μπούορ σι βέσα. Χάθηκε σαν δροσιά.
Για την παρακμή: Καιρός φέρνει τα λάχανα καιρός τα παραπούλια.
Για την υπερκατανάλωση: Ι σκόϊ για μπίθα. Τα πέρασε από τον κώλο. Ψό-
γος και αποστροφή για εκείνον που ξόδεψε την περιουσία του με την καλο-
πέραση, τρώγοντας και αφοδεύοντάς την σε αντίθεση προς την εργατικότη-
τα και την αποταμίευση που ήταν κοινή προσπάθεια και καταξίωση στη συ-
νείδηση της κοινότητας.
Ευθυγράμμιση στον καθιερωμένο κώδικα συμπεριφοράς: Ντ’ αβλιάκ. Στο
αυλάκι. Σ’ όποιον λοξοδρομούσε με την συμπεριφορά του έλεγαν με την έν-
νοια της προσταγής να συνεχίσει στο αυλάκι δηλαδή στα καθιερωμένα.
Η εξ αγχιστείας συγγένεια επί θανάτου συγγενούς χωρίς απογόνους: Ψό-
φησε το βόδι, πάει η κολληγιά μας. Ελέγετο όταν χωρίς την ύπαρξη απογό-
νων άρχιζαν οι εκατέρωθεν διεκδικήσεις και δημιουργείτο ψυχρότητα.
Εχθρότητα: Μος μα τρεμπ και στίε μα κ-τού. Μη μου τον φοβίζεις και
σπρώξτο μου εδώ. Πράξεις που θυμίζουν παγίδα (χωσιά). Κράτησέ τον ανυ-
ποψίαστο, φέρτον μου κοντά για να τον μαγγώσω. Καθώς και το κατάπτυ-
στο: Μπίνι ι χούοϊ ίσ-τ. Βαράτε ξένος είναι. Υπήρξε εποχή που ένα μέρος
του συνόλου της κοινότητας ζούσε σε ημιάγρια κατάσταση, με έλλειψη κοι-
νωνικότητας. Κάποιοι νεαροί ανατολικής συνοικίας του χωριού είχαν αυτο-
βαπτιστεί «Ρετζαίοι» και κάποιοι άλλοι βορειοδυτικής «Τσακάλια». Η κρα-
τούσα όμως αντίληψη επιβλήθηκε με τον καιρό σ’ αυτές τις ομάδες και εξα-
λήφθηκε η εχθρότητα έναντι των ξένων.
Για τετελεσμένα πλέον γεγονότα μη ανατρέψιμα: Φρίϊ σκού-μ-σ. Φύσα του

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ

278



αφρού. Φρίε ντ μπί-θ. Φύσα το στον κώλο. Με το να φυσάς τον αφρό δεν
φέρνεις αποτέλεσμα. Για να γδάρουν το σφαγμένο ζώο πρώτα το φυσούσαν
να φουσκώσει. Όταν όμως γινόταν αυτή η πράξη, το φύσημα, η σφαγή, δη-
λαδή το γεγονός, είχε συντελεστεί.
Ο βλάκας δεν είναι ανεκτός: Μπέτσο-ν τσ κε ντ’ αβλί μερ νιé σκοπ ε στέρι
ντι. Τον βλάκα που έχεις στην αυλή, πάρε ένα μπαστούνι και ρίχτου δύο.
Η γυναίκα του άβουλου συζύγου: Ατιέ κ-ντόν πού-λιẽ. Εκεί τραγουδάει κό-
τα. Λέγεται και κακαρίς=κακαρίζει, Αλβανικά κελαηδώ=τσι-τσ-ρόνιẽ, δεν
χρησιμοποιείτο.
Έλλειψη συνύπαρξης: Ντι που-τ’-να ντε νιε αβλί, σι ντο μπ’-νεϊ προκοπί.
Δυο πουτάνες σε μία αυλή, πώς θα γινόταν προκοπή. Για τις παστρικές γυ-
ναικες. Σι κ’-μπα ε πού-λιé-σ. Σαν το πόδι της κότας.
Η ακριβής γνώση: Γκιόνι ε ντί τσ κα τράστα. Ο Γκιόνης ξέρει τι έχει το τα-
γάρι. Μία εξήγηση που δίνεται είναι η εξής. Σ’ ένα γάϊδαρο που τον έλεγαν
Γκιόνη είχαν κρεμάσει ένα ταγάρι που μέσα είχε ένα υνί αρότρου. Ο ανα-
βάτης κάθε τόσο χτυπούσε το ταγάρι και ο γάϊδαρος αισθανόταν το υνί να
τον κεντρίζει. Έτσι ο γάϊδαρος γνώριζε, αισθανόταν, τι περιείχε το ταγάρι.
Ερώτημα: Ποιο είναι το δίδαγμα; Η μόνη εξήγηση είναι ότι σαφέστερη γνώ-
μη για κάποιο γεγονός έχει εκείνος που το υφίσταται.
Πρέπει να τονιστεί ότι δεν έλεγαν ποτέ τον γάϊδαρο Γκιόνη. Το έλεγαν γαϊ-
δούρ δηλαδή χρησιμοποιούσαν την ελληνική λέξη ή γκομάρ. Αν κάποιος
ονόμασε τον γάϊδαρο Γκιόνη, έδωσε την ονομασία του πουλιού που το πά-
θημά του είναι γνωστό στην παράδοση από τη Βιζύη μέχρι τη Λευκάδα, από
την Ανατολική Θράκη και τη Μακεδονία μέχρι στη Ρούμελη, την Πελοπόν-
νησο, την Ήπειρο και τα Ιόνια Νησιά, μπορούμε να πούμε ότι είχε πράγμα-
τι μία ατυχή έμπνευση.
Δεν είναι το θέμα μας να περιγράψουμε τις δύο ποιητικές διασκευές για τον
γκιόνη, του Γεώργιου Δροσίνη («Εστία» 1884) ή του Γεώργιου Βιζυηνού
(«Εστία» 1890). Ούτε τις παραδόσεις από τη Βιζύη, τα Λακκοβίκια της Μα-
κεδονίας, την Αράχοβα, τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες, το Αγρίνιο και τα
Καλάβρυτα, τη Λευκάδα και τα Κουρεντοχώρια της Ηπείρου. Ο Γκιόνης
όμως, όπως αναφέρουν οι παραδόσεις, υπήρξε αδελφοκτόνος, ζήτησε από
τον Θεό να γίνει πουλί, κλαίει κρεμασμένος από ένα κλαρί με το κεφάλι κά-
τω μέχρι η μύτη του να στάξει αίμα.
Η πάρα κάτω εικόνα με τον Γκιόνη έτσι κρεμασμένο να μπορεί να βλέπει το
εσωτερικό ενός κρεμασμένου ταγαριού αποδίδει περισσότερο την έννοια
ότι καθένας γνωρίζει πολύ περισσότερα για τον εαυτό του απ’ ότι γνωρίζουν
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οι άλλοι γι’ αυτόν. Πράγματα άγνωστα στους άλλους τα είδε ο Γκιόνης που
μπόρεσε να δει το εσωτερικό του ταγαριού δηλαδή τα μύχια της ψυχής.

γ) Γνωστές παροιμίες και παροιμιώδεις εκφράσεις
που μιλήθηκαν και στο χωριό μας

Εντυπωσιάζει η διαπίστωση ότι στη ροή του καθημερινού λόγου χρησιμο-
ποιείτο πλήθος παροιμιών και παροιμιωδών εκφράσεων κάτι που τείνει να
εξαλειφθεί στις ημέρες μας.
Λίγο πριν (στις τοπικές παροιμίες) δόθηκε έμφαση περισσότερη στις αρβα-
νίτικες που τις χρησιμοποιούσαν όμως και ως ελληνικές. Είναι, ωστόσο,
απορίας άξιο πώς τόσες γνωστές στο πανελλήνιο παροιμίες, ενδεικτικά θα
γραφούν μερικές στη συνέχεια, δεν είχαν ενταχθεί μόνο παθητικά στο λεξι-
λόγιό τους αλλά τις χρησιμοποιούσαν ενεργητικά στην ομιλία είτε μιλούσαν
αρβανίτικα είτε ελληνικά. Είναι βέβαιο ότι, οι νεότεροι που δεν μίλησαν την
αρβανίτικη γλώσσα, ξαφνιάζονται και απορούν με τη σκέψη ότι ήταν δυνα-
τό να μιλούν αρβανίτικα και να παρεμβάλλουν πανελλήνια γνωστές παροι-
μίες για να συμβάλλουν μ’ αυτές στην ουσία των λεγομένων τους.
Για τον καιρό έλεγαν: Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει καλοκαίρι θα μυρίσει. Για
τον Μάρτη: Απ’ τον Μάρτη καλοκαίρι κι από Αύγουστο χειμώνα. Έλεγαν
όμως για τη ζέστη και αρβανίτικα: Βάτε βάπα με Γκουστ. Πήγε η ζέστη με
τον Αύγουστο (δηλαδή έφυγε).Όμως ο Μάρτης κάνει τα δικά του πολλές
φορές με την παράταση του χειμώνα. «Μάρτης γδάρτης και κακός παλου-
κοκαύτης». Έλεγαν και αρβανίτικα: ντιέ-γκ-ν σούλε-τ ε στ-πί-σ. Καίνε τα
πάτερα του σπιτιού.
Για τη βροχή: Σαν ρίξει ο Μάης δυο νερά κι ο Απρίλης άλλο ένα, χαρά σ’ εκεί-
νο τον ζευγά που τα ‘χει όλα σπαρμένα. Αν όμως η βροχή συνεχιζόταν ήταν
ανεπιθύμητη, προκαλούσε ζημιά. Γι’ αυτό λένε: Στον καταραμένο τόπο Μάη
μήνα βρέχει. Τον Νοέμβριο οι καιρικές συνθήκες είναι ευμετάβλητες. Από
εκεί και η τοπική παροιμία που χρησιμοποιείτο και για το ευμετάβλητο των
ανθρώπων. Σι νάτα ε βγκέ-στ-σ. Σαν την νύχτα του Νοέμβρη.
Για την εργασία: Δεν γράφτηκε στις τοπικές παροιμίες κάτι για την εργασία
γιατί δεν υπήρχε. Οι κάτοικοι ήσαν φιλόπονοι αλλά όμως γνώριζαν τις γνω-
στές και διαδεδομένες:
―Μάθε τέχνη κι άσ’ τηνε κι αν πεινάσεις πιάσ’ τηνε.
―Όποιος βαριέται να ζυμώσει πέντε ημέρες κοσκινίζει.
― Αν ήταν καλή η δουλειά την έκανε και ο Δεσπότης. Την έλεγαν και αρ-
βανίτικα. Τ’ ις εμί-ρ πούνα ε μπ’-ν εδέ δεσπότη. Ειρωνικά όμως για να ψέ-
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ξουν τον τεμπέλη.
― Του κυνηγού και του ψαρά το πιάτο, δέκα φορές είν’ αδειανό και μια φο-
ρά γεμάτο.
―Ράβε ξήλωνε δουλειά να μη σου λείπει.
Και δύο λιγότερο γνωστές.
―Ο τρελός ράφτης πότε τη βελόνα χάνει, πότε την κλωστή.
―Μακριά κλωστή, τεμπέλα γυναίκα.
Για την επικοινωνία:
―Μάτια που δεν βλέπονται, γρήγορα λησμονιούνται.
―Αλάργα, αλάργα το φιλί για νά ‘χει νοστιμάδα.
Για την τροφή:
―Κότα, πίτα το Γενάρη και παπί τον Αλωνάρη.
―Κάθε πράγμα στον καιρό του κι ο κολιός τον Αύγουστο.
―Μήνα που δεν έχει ρο, το κρασί θέλει νερό.
Για τη συναναστροφή:
―Όμοιος τον όμοιο κι η κοπριά στα λάχανα.
―Πες μου με ποιον πας, να σου πω ποιος είσαι.
Οι πάρα κάτω χωρίς σειρά, χωρίς σχόλια.

―Δεν ξέρει να χωρίσει σε δυο γαϊδούρια άχυρο. ―Φταίει ο
γάϊδαρος και βαράει το σαμάρι. ―Αλλού χτυπά, αλλού βροντά.
―Όποιος πεινάει καρβέλια ονειρεύεται. ―Ανεμομαζώματα,
διαβολοσκορπίσματα. ―Αλλού τα κακαρίσματα, κι αλλού γεν-
νούν οι κότες. ―Ο τρελός φοβήθηκε τον μεθυσμένο. ―Από μι-
κρό κι από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. ―Είπε ο γάϊδαρος τον
πετεινό κεφάλα. ―Ο παράς κι ο βήχας δεν κρύβεται. ―Το αγόϊ
ξυπνά τον αγωγιάτη. ―Έφαγε τη θάλασσα με το κουτάλι.
―Φασούλι, φασούλι γεμίζει το σακούλι. ―Λύνει και δένει.
―Το αίμα νερό δεν γίνεται κι αν γίνει δεν πίνεται. ―Σαν στρα-
βός στον Άδη. ―Το άδικον ουκ ευλογείται. ―Καλιγώνει ψύλλο.
―Κάλιο αργά παρά ποτέ. ―Όποιος βιάζεται σκοντάφτει.
―Ούτε ψύλλος στον κόρφο σου. ―Σου τρώει το τομάρι. ―Σαν
τη μύγα μες το γάλα. ― Χώρισε την ήρα από το στάρι. ―Χάρη
του βασιλικού ποτίζεται κι η γλάστρα. ―Όπου ακούς πολλά κε-
ράσια πάρε μικρό καλάθι. ―Κατά τον αγά και το πεσκέσι.
―Μοιάσαμε και συμπεθεριάσαμε. ―Δεν σ’ αφήνουν ν’ αγιά-
σεις. ―Κουτσοί, στραβοί στον Άγιο Παντελεήμονα. ―Κι ο
άγιος φοβέρα θέλει. ―Κάθεται σ’ αναμένα κάρβουνα. ―Ακρι-
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βός στα πίτουρα και φθηνός σ’ αλεύρι. ―Άνθρωπος αγράμμα-
τος, ξύλο απελέκητο. ―Αγάλια, αγάλια γίνεται η αγουρίδα μέ-
λι. ―Αυτό είναι από τ’ άγραφα. ―Στο στόμα του λύκου. ―Πάρ-
τον στο γάμο σου να σου πει και του χρόνου. ―Καλά νιάτα, κα-
κά γεράματα. ―Και την πίτα σωστή και τον σκύλο χορτάτο.
―Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον εβγάλαμε. ―Μαζί κουβε-
ντιάζουμε και χώρια σενεννογιόμαστε. ―Πέτα τα μισά στη θά-
λασσα. ―Όπου το βγάλει η άκρη. ―Του χωριάτη το σχοινί μο-
νό δεν φτάνει, διπλό περισσεύει. ―Τον έκανε τ’ αλατιού. ―Φά-
γαμε ψωμί κι αλάτι. ―Μπάτε σκύλοι κι αλέστε κι αλεστικό μη δί-
νετε. ―Τι γυρεύει η αλεπού στο παζάρι. ―Όσα δεν φτάνει η
αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια (από το μύθο του Αισώπου). ―Κοίτα
την καμπούρα σου (από το μύθο του Αισώπου). ―Γλώσσα λανθά-
νουσα τ’ αληθή λέγει. ―Αλλάζει τρίχα ο λύκος; ― Όπως σου
παίζουν χορεύεις. ―Άλλα τα μάτια του λαγού κι άλλα της κου-
κουβάγιας. ―Άλλος έχει το όνομα κι άλλος έχει τη χάρη. ―Κάλ-
λιο να σου βγει το μάτι παρά τ’ όνομα, ―Λυπάται το καρφί και
χάνει το πέταλο. ―Το ένα του μυρίζει και τ’ άλλο του βρωμάει.

Σημείωση: Πολλές άλλες παροιμίες και ιδιαίτερα παροιμιώδεις εκφράσεις
παραλείφτηκαν. Ωστόσο όσοι εξετάζουν τη διγλωσσία των Ελλήνων Αρβα-
νιτών να μην την αρπάζουν μόνο από τα μαλλιά. Μιλούσαν στο παρελθόν
ελληνικά και αρβανίτικα. Όσοι θέλουν να τους αποκαλούν αλβανόφωνους
δεν έχουν παρά να τους διαβάσουν ―επειδή δεν μπορούν οι ίδιοι να δια-
βάσουν― ένα μικρό κείμενο από αλβανική εφημερίδα ή αλβανικό βιβλίο.
Και τότε θα πάρουν την απάντηση. Θα βρεθούν μπροστά στην αλήθεια.

Γ) ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Η λέξη παράδοση εδώ δεν έχει την έννοια ενός εθίμου που έχουμε κληρονο-
μήσει και το συνεχίζουμε. Λέγοντας παράδοση εδώ αναφερόμαστε σε μια
ιστορία που έχουμε κληρονομήσει ή στην ερμηνεία ενός φαινομένου. Ο Γ. Μέ-
γας την ορίζει ως μυθική διήγηση η οποία συνδέεται με ορισμένο τόπο και χρό-
νο και με ορισμένο πρόσωπο, την οποία ο λαός πιστεύει ως αληθινή. Ο Δημ.
Λουκάτος γράφει: Παραδόσεις ή θρύλοι λέγονται οι φανταστικές διηγήσεις
που πλάθει ο λαός με βάση τις δοξασίες του για ορισμένους τόπους και όντα
που τις πιστεύει για αληθινές. Όλοι τονίζουν τη διαφορά της παράδοσης από
το παραμύθι και ο Μιχ. Μερακλής γράφει συγκεκριμένα. Το παραμύθι είναι
ποιητικότερο, η παράδοση είναι ιστορικότερη. Η διάκριση αυτή σημαίνει ότι η
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παράδοση, σε σύγκριση με το παραμύθι, είναι στενότερα συνδεδεμένη με ένα
τόπο και ένα χρόνο και συνεπώς προβάλλει την αξίωση να γίνει πιστευτή, σαν
κάτι βιωμένο προσωπικά από αυτόν που το αφηγείται, το εξιστορεί (ή το διη-
γείται άλλος ύστερα για λογαριασμό του).
Η παράδοση αποβλέπει κυρίως στο συμβάν, στο βίωμα αυτό καθ’ εαυτό· το
παραμύθι που είναι κατ’ ουσίαν μία βιογραφία του ήρωος, αφορά σ’ αυτόν
που ζει το συμβάν ή την περιπέτεια τον ήρωα της διηγήσεως (Μέγας).
Η παράδοση-θρύλος διαφέρει από το παραμύθι στο ότι είναι δεμένη με τον
τόπο ή τα όντα που τη θυμίζουν και αναπλάσσεται σαν αυτοτελές επισόδιο.
Ο αφηγητής είναι ελεύθερος στη διατύπωση, αλλά δεσμευμένος από τη δο-
ξασία και την κληρονομημένη αιτιότητα των γεγονότων (Λουκάτος).

α) Πώς επέλεξαν τη θέση του χωριού
Παλαιότερα, κατά την Τουρκοκρατία ίσως και πιο παλιά, οι κάτοικοι ζού-
σαν διάσπαρτα στον κάμπο, κατά ομάδες που αποτελούντο κυρίως από συγ-
γενικές οικογένειες. Κάποτε αποφάσισαν να συγκεντρωθούν σε μια θέση
και να χτίσουν εκεί το χωριό. Τους απασχολούσε όμως ο τρόπος επιλογής
τής πιο υγιεινής θέσης. Μετά από πολλές συζητήσεις επέλεξαν κάποιες θέ-
σεις και απ’ αυτές έπρεπε να διαλέξουν μία αλλά με πιο κριτήριο; Αποφά-
σισαν να κρεμάσουν σε κάθε θέση ένα σφαχτό και να περιμένουν πιο θα σα-
πίσει τελευταίο. Έτσι και έγινε και στη θέση του σφαχτού που σάπισε τε-
λευταίο έχτισαν το χωριό, τα Καλύβια της Χασιάς.

β) Το χράμι στο Κεφαλάρι
Γράφει ο Παυσανίας ο αρχαίος γεωγράφος για τη λίμνη Κουμουνδούρου και
το Κεφαλάρι336. «Οι λεγόμενοι Ρειτοί ρέουν όπως τα ποτάμια· το νερό τους εί-
ναι θαλασσινό. Θα μπορούσε να πιστέψει κανείς πως από τον Εύριππο της
Χαλκίδας ρέουν κάτω από το έδαφος και χύνονται σε μια θάλασσα χαμηλό-
τερη». Έρχεται και ταιριάζει η νεότερη παράδοση. Έριξαν, λέει, ένα χράμι
στη Χαλκίδα κι ύστερα από κάμποσο καιρό το χράμι βγήκε στο Κεφαλάρι.

γ) Το ρέμα της Γουρούνας
Στο τρίτο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους αυτού του βιβλίου και συγκεκρι-
μένα στα περί «αστερισμών», γίνεται λόγος για τη διαδεδομένη ανά την
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Ελλάδα δοξασία σχετικά με ένα θησαυρό, μια χρυσή γουρούνα με τα χρυσά
γουρουνόπουλα κι ότι αυτή η δοξασία υπήρχε και στον Ασπρόπυργο. Είχε
προσδιοριστεί περίπου η θέση στον μικρό χείμαρρο που διέρχεται από το
«Αγροκήπιο» δυτικά της πόλης. Γράφτηκε ήδη ότι: το ονόμασαν Ρέμα της
Γουρούνας και η δοξασία ήταν βαθιά ριζωμένη αφού είχε περάσει και στην
τοπική αρβανίτικη διάλεκτο ως τοπωνύμιο: «Πρόι ι Ντό-σ-σ» (Πρόι=ρέμα,
Ντόσα=γουρούνα).

δ) Η Γιαννούλα
Ο αρχαίος ποταμός Κελάδωνας καθιερώθηκε να λέγεται τα νεότερα χρόνια
Ρέμα Γιαννούλας. Είναι ο χείμαρρος που αρχίζει λίγο βορειότερα από την
πηγή της Γκούρας, περνάει τη χαράδρα στο Άρμα και στη Μονή Κλειστών
και στη συνέχεια αφού καταλήγει σ’ αυτό το ρέμα Κόνιαρη και μετά στη θέ-
ση Σκάλιεζα το ρέμα Θοδώρας (Φίχθι) εξέρχεται στον κάμπο του Θριασίου
και εκβάλλει στη θάλασσα στο ύψος των Διυλιστηρίων. Οι Ασπροπύργιοι το
αναφέρουν και ως ρέμα Αγίου Γεωργίου επειδή γειτνιάζει σ’ αυτό το γνω-
στό εξωκκλήσι αλλά εννοούν το τμήμα του χειμάρρου που διασχίζει τον κά-
μπο. Πήρε το όνομα από κάποια παλιά αρχόντισσα που είχε κατασκευάσει
και υδραγωγείο τα ερείπια του οποίου εντοπίζονται σε χάρτες του 1841 και
του 1908.
Την παράδοση για τη Γιαννούλα δημοσίευσε ο Καμπούρογλους337. Γράφει
ότι οι χωρικοί για να παραστήσουν πόσο δαπανηρή ήταν η κατασκευή του
«Υδραγωγείου της Γιαννούλας» έλεγαν ότι οι εργάτες έφαγαν «χιλιάδες
οκάδες αλάτι ώσπου να τελειώσει». Την παράδοση περιέγραψε και ο Dod-
well. Απόσπασμα του κειμένου δημοσίευσε σε μετάφραση ο Καμπούρο-
γλους.
«Πέτρα καί ρύαξ καλοῦνται Γιαννούλα ἀπό τινος, ἀληθοῦς ἤ μυθώδους,
γυναικός, ἥτις ἐκαλεῖτο Γιαννούλα καί ἥτις κατασκεύασεν, ὡς λέγουσιν,
ὑδραγωγεῖον πρός μετόχευσιν τοῦ ὕδατος εἰς τόν ἐν τῆ πεδιάδι ἐλαιώνα
αὑτῆς. Τό ὑδραγωγεῖον εἶναι κατεστραμμένον, καί δέν φαίνεται ὅτι εἶναι
ἔργον τῆς ἀρχαιότητος. Ἐν Χασιά πολλά διαδίδονται περί τῆς ἰσχυράς
ταύτης ἀρχόντισσας. Ἐν τῶ χωρίῳ εὑρίσκεται οἰκία τις ἐν ἐρειπίοις, ἥτις
ἦτο εὐρυχωροτέρα τῶν καλυβῶν τοῦ χωρίου· αὕτη δέ λέγουσιν ὅτι ἦτο τό
μέγαρον αὐτῆς338».
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Ο Άγγλος αρχαιολόγος Edward Dodwell πραγματοποίησε δύο περιηγήσεις
στην Ελλάδα. Το 1801 και το 1805-1806. Το ταξιδιωτικό χρονικό του, δυο
ογκώδεις τόμοι 1.100 σελίδων μεγάλου σχήματος, αποτελεί ένα από τα ση-
μαντικότερα οδοιπορικά της προεπαναστατικής περιόδου339.

ε) Ο Μόρος
Βραχνάς είναι ο νυχτερινός εφιάλτης που, κατά την παράδοση, προκαλείται
από δαιμονικό, το οποίο κατά τη διάρκεια του ύπνου κάθεται πάνω στο στή-
θος του κοιμισμένου. Σύμφωνα με παράδοση της Σάμου ο «Σβραχνάς» είναι
μικρό παιδί που φορεί χρυσή σκούφια και πηγαίνει τη νύχτα στα σπίτια, πα-
τεί στα στήθια τους κοιμισμένους και πασχίζει να τους πνίξει. Στην Αρκαδία
η Μόρα είναι μαλλιαρή και άσκημη και πλακώνει τους ανθρώπους· στους
μεγάλους φέρνει μονάχα μια ζαλάδα αλλά πνίγει όμως τ’ αβάπτιστα παιδιά.
Στην Αθήνα η Μόρα είναι μία Λάμνα πλούσια και δυνατή. Περπατεί μόνο
τη νύχτα όπου απαντά κοιμισμένους, τους πλακώνει στο στήθος τόσο βαριά
που μουγκρίζουν σαν βόδια. Σ’ όλες τις περιπτώσεις φορούν σκούφια που αν
ο βυθισμένος στον ύπνο μπορούσε να τη δει και να την αρπάξει θα έδιναν
ότι τους γύρευαν για να πάρουν τη σκούφια πίσω340.
Στον Ασπρόπυργο ήταν Μόρος, γένους αρσενικού. Όπως και στις πάρα πά-
νω περιπτώσεις φορούσε σκούφο, πατούσε τον κοιμισμένο στο στήθος και
πιστεύετο ότι αν μπορούσε ο κοιμισμένος να του πάρει τον σκούφο θα του
έδινε ότι ζητούσε για να το πάρει πίσω.
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338) Δημ. Καμπούρογλου: οπ.π. σελ.228. Ο Καμπούρογλους γράφει παράδοση για τον Δράκο της Φυ-

λής ότι είχε καθυποτάξει όλα τα γύρω από το φρούριο του Θρασύβουλου μέρη όπου και κατοικούσε

κι ότι εξαπάτησε τους Αθηναίους με τέχνασμα και κατέλαβε την Αθήνα. Η εν λόγω παράδοση δεν

ήταν γνωστή στην περιοχή μας. Αλλά ο βράχος της Θοδώρας αριστερά του δρόμου από Χασιά προς

φρούριο Φυλής είναι πιθανό να σχετίζεται με παράδοση κατά την οποία η Θοδώρα κυνηγημένη προ-

τίμησε αντί του διασυρμού να θέσει εκεί τέρμα στη ζωή της.

339) Κυρ. Σιμόπουλου: Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα, Τόμος Γ1, σελ.144.

340) Νικ. Γ. Πολίτου: Παραδόσεις, Τόμος Β’, σελ.550, 551 (αρ.898, 899, 900). Για την Αθηναϊκή και

Δημ. Καμπούρογλου: οπ.π., σελ.224.

341) Ο Spon έκανε δύο περιοδείες στην Ελλάδα, το 1674-5 και το 1676. Εκδόθηκε στη Lyon το 1678

το έργο του: Voyage d’ Italie, de Dalmatie, de Grèce et du Levant fait en 1675-1676 και ο συνοδοιπό-

ρος του το 1682 εξέδωσε το: Journey into Greece που ήταν μετάφραση του έργου του Spon με λίγες

προσθήκες.



Τι σημαίνει όμως μόρος: (μείρομαι). 1) Το υπό της μοίρας προκαθωρισμέ-
νον δι’ έκαστον, το πεπρωμένον, η τύχη εκάστου. 2) κακή μοίρα, ολέθρια τύ-
χη, όλεθρος, θάνατος (Σταματάκος). 1) Η μοίρα, το πεπρωμένο. 2) όλεθρος,
θάνατος. 3) νεκρός, πτώμα (Δ. Β. Δημητράτος).

στ) Έλειψε σαν τη Λεψίνα
Μέχρι πριν λίγα χρόνια συνηθιζόταν να λέγεται η φράση «Έλειψε ή χάθη-
κε σαν τη Λεψίνα» καθώς και αρβανίτικα «ου μπουόρ σι Λεψίνα» δηλαδή
«χάθηκε σαν τη Λεψίνα». Η παράδοση διατήρησε ένα γεγονός που συνέβη
πράγματι όπως έγραψαν σύγχρονοι περιηγητές.
Τον εξανδραποδισμό της Ελευσίνας περιέγραψε ο Γάλλος γιατρός και αρ-
χαιολόγος Jacob Spon. Ήταν πρόσφατο το γεγονός όταν πέρασε από την
Ελευσίνα με τον συνοδοιπόρο του George Wheler, Άγγλο βοτανολόγο341.
Ο Σαρωνικός αποτελούσε βασίλειο των κουρσάρων. Το 1667 ξεκληρίστηκε
η Σαλαμίνα. Το 1674 ο πειρατής Crevelier έφτασε με 6 πλοία και 3 φρεγά-
τες και συγκέντρωσε, αντί του βοεβόδα, τη δεκατιά στην Αττική. Ο Ζιρώ,
Γάλλος πρόξενος στην Αθήνα, που είχε στενές σχέσεις με τον διαβόητο πει-
ρατή, μεσολάβησε ώστε να εισπράττει από τους Μεγαρείς ετήσιο φόρο και
να σταματήσει τις επιδρομές. Οι Τούρκοι είχαν εγκαταλείψει τα Μέγαρα
γιατί οι χριστιανοί πειρατές είχαν αρπάξει βίαια τον βοεβόδα.
Περνώντας ο Spon από τη Χασιά βρήκε τους χωριάτες ανάστατους γιατί δυο
μέρες πριν είχαν μπει χριστιανοί κουρσάροι Λατίνοι και το είχαν γυμνώσει.
Ο Spon χαρακτήρισε τους χριστιανούς κουρσάρους πιο απάνθρωπους από
τους Τούρκους. Αυτή ήταν η κατάσταση όταν έγινε ο εξανδραποδισμός στην
Ελευσίνα. Οι περιηγητές που ταξίδεψαν τον καιρό εκείνο περιέγραψαν τις
επιδρομές των κουρσάρων από τις οποίες μαστιζόταν ο τόπος342.
Η παράδοση, όπως την κατέγραψε ο Αθανάσιος Τσίγκος μας ωθεί να κά-
νουμε μια συνοπτική αναφορά στις «Φούστες». Όπως γράφει ο Καμπούρο-
γλους φούστα ήταν το πειρατικό πλοίο αλλά και ο πειρατής και για να υπο-
στηρίξει την γνώμη του παραθέτει δημώδες ποιήμα με θέμα την «ἁρπαγήν
κόρης ὑπό φουστῶν343».
Αναδημοσίευσε στη συνέχεια παράδοση που δημοσίευσε στην «Εβδομάδα
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342) Αθανασίου Σιδ. Τσίγκου: Κείμενα για τους Αρβανίτες, σελ.29-34. Κυρ. Σιμόπουλου: Ξένοι Τα-

ξιδιώτες στην Ελλάδα, Τόμος Α’, σελ.108, 110, 673, 689, 693. «Τα Μέγαρα», Επιμέλεια Στ. Χ. Γκίνη

(Μεταφράσεις: Λαζάρου Ν. Σαχινιάν, Μίλτου Φραγκόπουλου).



του 1866» ο Ευ. Γκορίτσιας η οποία αναφέρεται σε φούστα που συνέβη σε θέ-
ση απέχουσα δίωρο από τη Δοβραίνα. Είχαν παραμείνει μόνο κάποια ερεί-
πια και ονομαζόταν «Τάτιζα». Η τακτική ο τρόπος με τον οποίο ενήργησαν οι
πειρατές στην «Τάτιζα» μοιάζει απόλυτα με την περιγραφή του Τσίγκου για
την Ελευσίνα. Είναι γιορτή. Εμφανίζονται ξένοι και τους προσκαλούν στη
γιορτή. Κάποια στιγμή θα σηκωθούν και θα χορέψουν. Θα τραγουδήσουν ένα
τραγούδι που γι’ αυτούς έχει ιδιαίτερη σημασία. Στην Τάτιζα μόνο μια γριά
αντιλαμβάνεται τη σημασία του τραγουδιού αλλά ούτε στον άνδρα της δεν την
εξηγεί παρά παίρνει μόνο το παιδί της και φεύγει στο διπλανό χωριό. Όταν
γύρισαν πίσω ούτε άνθρωποι υπήρχαν, ούτε τέντσερα, ούτε κότες. Τότε το
παιδί φώναξε αναζητώντας τον πατέρα. Τά-τ, τά-τ-ζα. Πατέρα, πατερούλη.
Στην Ελευσίνα είχαν πανηγύρι και γλεντούσαν μαζεμένοι όλοι στην πλατεία
του χωριού. Μια βάρκα αποβίβασε τέσσερεις άνδρες στην παραλία. Αρχικά
πήγαν προς τον αρχαιολογικό χώρο και μετά ήλθαν κι αυτοί στην πλατεία.
Όταν άρχισε να διαλύεται ο χορός ένας από τους ξένους τους παρακάλεσε
να εξακολουθήσουν τη διασκέδαση. Ο χορός συνεχίστηκε πάλι και μαζί τους
χόρεψαν και οι ξένοι. Ο τελευταίος που ήταν και διερμηνέας τους άρχισε να
τραγουδάει και από τα δίστιχα διέσωσε η παράδοση δύο.

«Ντίγκι, ντίγκι το κακάβι, πάει η νύφη στο καράβι»
Το δεύτερο το τραγούδησε στα αρβανίτικα για να δώσει μεγαλύτερη έμφαση.

«Μπ’-ρι γκιέλι κά-κ κίκου, κουσσ ε καταλάβι ί κου»
Δηλαδή: Έκανε ο κόκορας κίκι ρίκου, όποιος το κατάλαβε έφυγε.
Άρχισε να νυχτώνει. Ο κόσμος διαλύθηκε και οι ξένοι τράβηξαν για την πα-
ραλία όπου είχαν αφήσει τη βάρκα. Ο γέρο Κουτσογιάννης που του είχαν
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343) Για το ποίημα δες: Δημ. Καμπούρογλου, Ιστορία κλ.π. Τόμος Α’, σελ.46-47. Νικολάου Γ. Πολίτη:

Δημοτικά Τραγούδια, σελ.147 (αριθ.86) όπου γράφει ότι άσμα με θέμα ωραία γυναίκα που αιχμαλω-

τίζεται ή αγοράζεται και απελευθερώνεται γιατί αναγνωρίστηκε από τον κύριο ότι ήταν αδελφή του

είναι ευρύτατα διαδεδομένο ανά την Ελλάδα. Το συγκεκριμένο εδημοσίευσε πρώτη φορά ο Σπ. Ζα-

μπέλιος.

Η κυρά-Ρήνη του Σκληρού κι η Αρετή του Δούκα,

κι η Χρυσοκουβουκλιώτισσα, πανέμνοστα κορίτσια

βγήκαν να περπατήσουνε και στο λουτρό να πάνε κλπ.

Αναφέρει όμως τις φούστες κατ’ επανάληψη: Μια φούστα κατεβαίνει... δυο φούστες αρμενίζουν...

Την ακριβή της Σκλήραινας ανάγερα την πάνε... Τέλος αναγνωρίζονται ότι είναι αδέλφια και τη στέλ-

νει πίσω στους γονείς.



κάνει εντύπωση τα δίστιχα του διερμηνέα μόλις άκουσε τα κοκόρια ξεσή-
κωσε την οικογένεια ―γιούς, νύφες, εγγόνια― και έφυγαν προς τα πλησιέ-
στερα βουνά στις βελανιδιές του Κοντού.
Η Ελευσίνα ζώθηκε από πειρατές. Όταν μετά λίγες ημέρες γύρισαν στην
Ελευσίνα τα παιδιά του Κουτσογιάννη βρήκαν μόνο 3-4 γέρους που ήσαν
άχρηστοι για τους πειρατές. Η οικογένεια του Κουτσογιάννη και οι λίγοι γέ-
ροι έφυγαν και πήγαν στα Κούντουρα μακριά από τη θάλασσα.
Αποδόθηκε περιληπτικά το κείμενο του Αθ. Τσίγκου που ήταν καταγραφή
της διήγησης της γιαγιάς του, η οποία θα πρέπει να είχε γεννηθεί στα μέσα
του 19ου αιώνα. Η γιαγιά δεν γνώριζε τα ιστορικά γεγονότα. Δεν ήξερε τι
έγραψαν ο Spon και οι άλλοι περιηγητές. Γνώριζε μόνο ένα θρύλο που είχε
μεταδοθεί απο γενιά σε γενιά δυο και πλέον αιώνες. Ο θρύλος αναφέρεται
σε συγκεκριμένο τόπο τη Λεψίνα. Η διήγηση είναι μυθική. Οι περιηγητές
ανέφεραν τον εξανδραποδισμό ως ιστορικό γεγονός. Η παράδοση εξαντλεί-
ται σε λεπτομέρειες που από γενιά σε γενιά μπορεί να έχουν προστεθεί ή
αφαιρεθεί αλλά ισχύει ότι παρά πάνω αναφέρει ο Λουκάτος. Ο αφηγητής
είναι ελεύθερος στη διατύπωση, αλλά δεσμευμένος από τη δοξασία και την
κληρονομημένη αιτιότητα των γεγονότων.

ζ) Το σκυλί του αγά
Στην οδό Μιαούλη, ανατολικά από τη διασταύρωση αυτής με την οδό Τζα-
βέλα, στον Πύργο του Στάθη, είχε κατοικήσει ένας Τούρκος αγάς. Είχε ένα
σκυλί που το υπεραγαπούσε. Μια μέρα το σκυλί βρέθηκε σκοτωμένο. Όλοι
τρόμαξαν γιατί σκέπτονταν την οργή του αγά και τις συνέπειες. Τελικά έγι-
νε πρόταση και έσκαψαν και έθαψαν το σκυλί στη θέση που έβαζαν το κα-
ζάνι και έβραζαν νερό για το πλύσιμο των ρούχων. Άναψαν φωτιά και ζέ-
σταιναν νερό, ποιός μπορούσε να υποψιαστεί τι είχε συμβεί. Ο αγάς έψαξε
παντού, δεν ηύρε το σκυλί αλλά δεν έμαθε και την αλήθεια και οι ραγιάδες
απέφυγαν την οργή του και τις συνέπειες.

η) Το επώνυμο Παπαφλέσσας που έγινε Μανδρίτσας
Στη γειτονιά που έμεινε ο αγάς έζησε μέχρι πρόσφατα η οικογένεια Μαν-
δρίτσα. Υπήρχε παράδοση κατά την οποία άλλαξαν το επώνυμο από Παπα-
φλέσσα σε Μανδρίτσα στα χρόνια της Επανάστασης να αποφύγουν τυχόν
συνέπειες. Αν η παράδοση έχει δόση αλήθειας προκύπτει το ερώτημα:
Ήταν σύμπτωση; Κάποιος από την πολυμελή οικογένεια του ήρωα της Επα-
νάστασης κατέληξε στα Καλύβια της Χασιάς; Αλλά κι αν αυτό είχε συμβεί
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δεν θα λεγόταν Παπαφλέσσας.
Ο πατέρας του Παπαφλέσσα Δημήτριος Δικαίος γενάρχης των Φλεσσαίων
πήρε το παρατσούκλι Φλέσσας από το Εφέσιος. Ήταν από την Πολιανή που
υπαγόταν τότε στο Λιοντάρι της Αρκαδίας. Πήρε δυο γυναίκες και απόκτη-
σε εικοσιοχτώ (28) παιδιά. Αλλά τα επώνυμα ήσαν Δικαίος ή Φλέσσας. Αν
κάποιος θα είχε καταλήξει κατά δω δεν θα λεγόταν Παπαφλέσσας. Το γνω-
στό ιστορικό πρόσωπο έγινε γνωστό με αυτό το όνομα γιατί ήταν κληρικός.
Φλέσσας και παπάς.

θ) Η αρπαγή της Χασιώτισσας
Ο Σιδέρης Ηλίας (Σιδερ-λ-λής) γενάρχης των Ηλίηδων του Ασπροπύργου
στα χρόνια της Επανάστασης ήταν ο πιο πλούσιος στα Καλύβια. Από την
έρευνα για το γενεαλογικό του δένδρο που έκανε απόγονός του, μαθαίνουμε
ότι γεννήθηκε στο Μονοδένδρι του Ζαγοριού. Ήρθε αρχικά στην Ελευσίνα
έμεινε για λίγο και κατέληξε οριστικά στα Καλύβια της Χασιάς. Είχε πολλά
χρήματα επειδή άρπαξε το ταμείο Τούρκου στα Γιάννενα και δραπετεύοντας
μετοίκησε εδώ. Για τον Σιδερ-λ-λή μεταξύ άλλων η τοπική παράδοση διέδω-
σε το ακόλουθο γεγονός. Κάποια χρονιά ―οπωσδήποτε πριν την Επανάστα-
ση― ένας Τούρκος άρπαξε μία Χασιώτισσα και φεύγοντας την πήρε μαζί
του. Το γεγονός διαδόθηκε και ο Σιδερ-λ-λής έσπευσε και πρόλαβε τον
Τούρκο. Άνοιξε το πουγγί του και εξαγόρασε την ελευθερία της Χασιώτισ-
σας, η οποία προς μεγάλη ανακούφιση όλων γύρισε στα γονικά της.

ι) Το ποτάμι της Μαύρης Ώρας
Από την κορυφογραμμή της βορειο-ανατολικής οροσειράς του Θριασίου και
από τις ρεματιές που χαράζουν τη συγκεκριμένη εκείνη πλευρά του βουνού
αρχίζει σε έντονες βροχοπτώσεις η ροή των υδάτων που καταλήγουν σε ένα
ρέμα το οποίο κατευθυνόμενο προς τον νοτιά διέσχιζε κάποτε τον χώρο των
Διυλιστηρίων ενώ τώρα τα μπάζα και οι διάφορες παρεμβάσεις έχουν στρε-
βλώσει τη φυσική και ομαλή διοχέτευση προς τη θάλασσα.
Δεν κατεβάζει συνήθως πολλά νερά. Τυχαίνει όμως σε έντονη τοπική βρο-
χόπτωση, λόγω της ταχύτητας της ροής να γίνεται επικίνδυνο και δύσβατο.
Η παράδοση διασώζει την περίπτωση μιας γυναίκας που προσπάθησε κρα-
τώντας το μικρό της στην αγκαλιά να περάσει. Παρασύρθηκε από την ορμη-
τικότητα των υδάτων και πνίγηκε το παιδί που κρατούσε στην αγκαλιά. Τό-
τε ξεφώνησε: «Μαύρη ώρα» αναφερόμενη στο γεγονός, φράση που παρέ-
μεινε και συνδέθηκε με το ποτάμι.
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Δ) ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΤΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Θα θεωρηθούν εδώ «τύποι διακριτοί» ―που μέσα από το σύνολο ξεχωρί-
ζουν, γίνονται αντιληπτοί― όχι τα άτομα που ούτως ή άλλως έχουν διακρι-
θεί για την ιδιαίτερη συμβολή στην εξέλιξη του χωριού αλλά πρώτον άτομα
που είχαν την ικανότητα να είναι ευχάριστα στην παρέα γιατί εκφράζανε τη
ζωή από την αστεία, την κωμική της πλευρά με εκφράσεις με έξυπνο και
πνευματώδη τρόπο, που κουβέντιαζαν για να αστειευθούν με διάθεση περι-
παικτική και που τη χαρακτήριζε ιδιαίτερη εξυπνάδα. Δεν έλεγαν ανέκδοτα.
Σχολίαζαν με σύντομη αφήγηση άτομα ή καταστάσεις μιας δεδομένης στιγ-
μής. Το σχόλιο είχε αφετηρία κάποιο πραγματικό γεγονός και το διάνθιζαν
με λόγο περιπαικτικό. Διακριτοί τύποι επίσης θα θεωρηθούν άτομα που γί-
νονταν αντιληπτά για τις διακριτές τους συμπεριφορές.
Γεννιέται το ερώτημα: Μπορούμε τα ευτράπελα, τον σκωπτικό λόγο, τα ευ-
φυολογήματα της πρώτης από τις πάρα πάνω δύο διακριτές ομάδες να τα κα-
τατάξουμε στις ευτράπελες διηγήσεις; Ο Λουκάτος γράφει: Η λέξη «ευτρά-
πελος» σημαίνει κάτι που εύκολα (και ευφυώς) τρέπεται σε ελαφρό αστείο.
Οι ευτράπελες διηγήσεις είναι τα λεγόμενα ανέκδοτα ή περιγελαστικά
αστεία ή περιπαίγματα χωριών, που σατιρίζουν ή ειρωνεύονται τρόπους,
επαγγέλματα, χαρακτήρες ή και πνευματικές ατέλειες (κουτούς). Ο Μέγας
τις θεωρεί προϊόν της φιλοπαίγμονος και σκωπτικής διαθέσεως του λαού και
έχουν σκοπόν να προκαλέσουν τον γέλωτα και το σκώμμα, όπως και τα σα-
τιρικά και σκωπτικά άσματα. Ο Μερακλής τις αναζητά στον καθιερωμένο
διεθνώς παραμυθιακό κατάλογο στον οποίο έχουν συμπεριληφθεί και οι ευ-
τράπελες διηγήσεις και διαπιστώνει ότι υπάρχει σ’ αυτές το πανόραμα των
ανθρώπινων αδυναμιών, που άλλοτε στηλιτεύονται σαρκαστικά, άλλοτε δια-
κωκωδούνται εύθυμα, κάποτε, αλλά σπάνια, με κατανόηση για την ανθρώ-
πινη ανεπάρκεια ή και με τρυφερότητα, ακόμα σπανιότερα. Και ξεχωρίζει
τρεις κατηγορίες που κυριαρχούν στη θεματολογία των ευτράπελων διηγή-
σεων: Η κουταμάρα, οι συζυγικές σχέσεις και η αναφορά σε παπάδες και ιε-
ρατικά σχήματα344.
Η απάντηση στο ερώτημα είναι ότι, όπως θα διαπιστωθεί στη συνέχεια, στα
ευφυολογήματα που διάνθιζαν τη συζήτηση υπήρχε το ευτράπελο δεν υπήρ-
χαν όμως η έκταση, το μυθικό, το αλληγορικό, το φανταστικό. Ωστόσο απο-
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344) Δημητρίου Σ. Λουκάτου: οπ.π., σελ.135. Γεωργίου Α. Μέγα: ο.π., σελ.181-186. Μιχάλης Γ. Με-

ρακλής: οπ.π., Γ’ Τόμος, σελ.54-57.



τελούν χαρακτηριστικές σκηνές της ομαδικής ζωής. Απεικονίζουν κάθε φο-
ρά στιγμές κοινωνικότητας κάποιας εποχής.
Ό, τι ακολουθεί δεν κατατάσσεται ξεχωριστά σε κάθε μία από τις δύο ομά-
δες αλλά ιεραρχείται χρονολογικά.

α) Ζήτω και του Κολιοτσίγκου
Στις αρχές του 20ου αιώνα σε τοπικές εκλογές (τότε Δήμος Φυλής) αναμε-
τρήθηκαν ο Νικόλας Παπαδημητρίου και ο Κωνσταντίνος Τσίγκος (πατέρας
του ζωγράφου Τσίγκου). Κάποιος ταλαίπωρος ψηφοφόρος στην προεκλογι-
κή περίοδο μη θέλοντας να κάνει γνωστή δημόσια την προτίμησή του, όταν
ρωτιόταν με ποιον είναι απαντούσε ανάλογα. Οπότε μια μέρα βρέθηκε σε
δύσκολη θέση όταν ρωτήθηκε μπροστά σε οπαδούς και των δύο συνδυα-
σμών.
―Με ποιόν είσαι με τον Κολιό (Κολιός=Νικόλας) ή με τον Τσίγκο; τον ρω-
τούσαν.
Τότε προτίμησε να αναφωνήσει:
―Ζήτω και του Κολιοτσίγκου.
Δεν έμεινε γνωστό πώς ξέμπλεξε ο ψηφοφόρος, αλλά η φράση έμεινε πα-
ροιμιώδης υπονοώντας όποιον είναι με όλες τις καταστάσεις.

β) Το προξενιό
Ο Κόλιας ήταν ο Βενιαμίν μιας πολυμελούς οικογένειας. Όταν πέθανε ο πα-
τέρας του είχαν παντρευτεί οι τρεις μεγελύτερες αδελφές και ο μεγάλος
αδελφός. Η μία από τις αδελφές πέθανε στη γέννα κι έζησε το νεογέννητο.
Πήραν το κορίτσι πίσω στο πατρικό τής μάννας της κι έλυσαν τα χέρια στον
γαμπρό, νέο παλληκάρι, και ξαναπαντρεύτηκε. Έμεναν με τον Κόλια στο
σπίτι δύο ακόμα αδελφές που για την εποχή εκείνη είχε περάσει κάπως η
ηλικία για γάμο καθώς και η ανιψιά, μεγάλη πλέον κοπέλα.
Οι παντρεμένοι ―αδελφός και αδελφές― στο νοικοκυριό τους. Πίσω η ευ-
θύνη στον Νικόλα. Μια μέρα συναντήθηκε στην αγορά με ένα γείτονα.
―Σε ήθελα Νικολή του είπε ο γείτονας.
―Κι εγώ σε ήθελα απάντησε ο Κόλιας που συμπτωματικά είχαν κάνει και οι
δύο την ίδια σκέψη. Συναντήθηκαν σ’ ένα καφενείο, παράγγειλε ο Κόλιας
δυο καφέδες και αφού συζήτησαν αρκετή ώρα, έδωσαν τα χέρια. Αρραβώ-
νιασε τη μία από τις δύο αδελφές. Τότε ο γαμπρός γυρίζοντας προς τον κα-
φετζή είπε:
―Να κεράσω κι εγώ, φέρε μας πάλι δυο καφέδες.
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Του Κόλια τούρθε σκοτοδίνη. Πετάχτηκε όρθιος χωρίς να λογαριάσει ότι το
πρόβλημα της αδελφής θα έμενε άλυτο.
―Στοπ, είπε, το προξενιό χαλάει. Τον άφησε πίσω άναυδο και απομακρύν-
θηκε.

γ) Πώς επιτρέπεις και μολύνουν τα ιερά ύδατα των Σαλαμινομάχων
Έχει κηρυχθεί ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και από τον Ιανουάριο του
1915 έχει προκύψει διαφωνία μεταξύ Στέμματος και Κυβέρνησης Βενιζέλου.
Ο βασιλιάς ζητούσε να τηρηθεί ουδετερότητα ενώ ο Βενιζέλος πίστευε πως
το συμφέρον της Ελλάδος ήταν να βγει στον πόλεμο στο πλευρό των Αγγλο-
γάλλων, της Entente (=συνεννόηση, συμφωνία). Ακολούθησε πολιτική κρί-
ση. Παρά το γεγονός ότι προκηρύχτηκαν εκλογές και τις κέρδισε ο Βενιζέ-
λος, οι διορισμένες κυβερνήσεις διαδέχονταν η μια την άλλη. Τη 14η Ιουνίου
1916 η αποστράτευση που είχαν επιβάλλει οι δυνάμεις της Entente άρχισε
αλλά οι απολυόμενοι οργανώθηκαν σε συλλόγους που ονομάστηκαν «επί-
στρατοι». Τη 10η Οκτωβρίου ο ναύαρχος Φουρνιέ ζήτησε παροπλισμό των
πλοίων, έλεγχο των λιμένων και των σιδηροδρόμων και την 18η Οκτωβρίου
έγινε σύρραξη. Τα πλοία των Αγγλογάλλων βομβάρδισαν την Αθήνα και
ακολούθησε ναυτικός αποκλεισμός. Τότε ο Σπύρος Τσουρέλης έστειλε επι-
στολή στον ναύαρχο Φουρνιέ και μεταξύ άλλων του έγραψε:
―Πώς επιτρέπεις ναύαρχε τα ιερά ύδατα των Σαλαμινομάχων να τα μολύ-
νουν Σενεγαλέζοι; 
Δεν ήταν δυνατό να μάθει κανείς αν έφτασε η επιστολή στον Φουρνιέ. Μάλ-
λον αδύνατο. Αλλά αυτός ήταν ο Τσουρέλης. Δεν μπορούσε να μείνει με
σταυρωμένα τα χέρια. Υπερευαίσθητος, τίμιος, ρομαντικός και στα απλά και
στα δύσκολα. Σταματούσε στο δρόμο τις γυναίκες που πήγαιναν στον μπα-
κάλη να αλλάξουν αβγά με μια ρέγγα και τους ζητούσε να γυρίσουν πίσω λέ-
γοντάς τες πως τα αβγά είναι πιο ωφέλιμα από τη ρέγγα.

δ) O Μπάρμπα-Πέτρος
Γαλήνιος. Ποτέ δεν θύμωσε. Δεχόταν στωικά ό,τι θα μπορούσε να τον αδι-
κήσει. Ήταν εφευρετικός. Απάλλαξε τους κηπουρούς από χιλιάδες ώρες ερ-
γασίας. Δική του ήταν η σκέψη να χαράξουν τα τραπέζια και τις αλίες με το
αλέτρι. Μέχρι τότε χάραζαν με την τσάπα. Σε εποχή που τα ψυγεία ήταν
άγνωστα εκείνος σκέπαζε τα αχλάδια με κληματόφυλλα και τα διατηρούσε.
Δεν ξέφυγε όμως από το σκώμμα, τον περιπαικτικό λόγο, εκείνων που τον
συναναστρέφονταν. Διέδιδαν ότι κατασκεύασε βάρκα μέσα σε δωμάτιο αλ-
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λά δεν πρόβλεψε πώς θα τη βγάλει από εκεί. Γι’ αυτό και χρειάστηκε όταν
την ετοίμασε να αφαιρέσει τη σκεπή για να τη βγάλει. Έλεγαν ακόμα ότι συ-
νιστούσε να φυτεύουν αμπέλια σε βραχώδη περιοχή ανοίγοντας τρύπες με
λοστούς (παραμίνες).
Αλλά η εφευρετικότητά του ήταν αστείρευτη. Ήταν καθιερωμένο να πηγαί-
νουν από το χωριό πολλοί προσκυνητές τον Δεκαπενταύγουστο και λιγότεροι
του Σταυρού στο μοναστήρι της Παναγιάς στα «Κλειστά». Πιο σπάνια, παρέ-
ες από νεαρούς, πήγαιναν και άλλες ημέρες του καλοκαιριού. Επισκέπτονταν
και την πηγή της Φυλής. Κάποια φορά αρκετά άτομα παρέα πήγαν με κλινο-
σκεπάσματα και τρόφιμα, ακολουθώντας τη γνωστή διαδρομή από το ρέμα
της Γιαννούλας και παρέμειναν αρκετές ημέρες. Τα τρόφιμα σώθηκαν και
τους είχε μόνο απομείνει αλεύρι και τυρί για μακαρόνια. Στην παρέα ήταν
και ο Μπάρμπα-Πέτρος. Ψάχνοντας βρήκε ένα κομμάτι τσίγκο. Το έτριψε
και το έπλυνε με σαπούνι αρκετή ώρα. Ύστερα άνοιξε τρύπες και δημιούρ-
γησε τρίφτη από τη μια πλευρά και σουρωτήρι από την άλλη. Ζύμωσε αλεύρι
και έφτιαξε σπιτικά μακαρόνια. Όσο ασχολείτο με την προετοιμασία ειρω-
νεύονταν οι άλλοι λέγοντας:
―Ποιός θα φάει από τα μακαρόνια του Πέτρου.
Ωστόσο όχι μόνο έφαγαν αλλά ακολούθησε πιρουνομαχία για την κατάκτη-
ση του τελευταίου μακαρονιού που είχε απομείνει.
Ήταν πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Ο μπάρμπα-Πέτρος, αρκετά νέος,
συνήθιζε να χορεύει ζεϊμπέκικο που κατέληγε τελετουργικός. Δεμένα μα-
ντίλια σχημάτιζαν στεφάνι που τού το κρατούσαν ανοιγμένο και κάποια
στιγμή πετιόταν και περνούσε από μέσα με όλο του το σώμα. Εκείνο το βρά-
δυ του κρατούσαν το στεφάνι από μαντίλια και εκείνος προετοιμαζόταν
όταν κάποιος τον πλησίασε και του ανάγγειλε τον θάνατο της μητέρας του.
Άπλωσε το ένα του χέρι θέλοντας να του πει να περιμένει και αποτελείωσε
το τελετουργικό, περνώντας από το μαντιλοστέφανο. Ύστερα κρατώντας το
καπέλο του στο τεντωμένο του χέρι υποκλίθηκε και είπε στον κόσμο που
συνδιασκέδαζε:
―Καλή διασκέδαση. Υψηλόν καθήκον μου επιβάλλει να αποχωρήσω.

ε) Τον πάτησες, ε σκέλε
Η διαμάχη μεταξύ βασιλικών και βενιζελικών είχε φθάσει σε σημείο διατα-
ραχής των σχέσεων ακόμη και μεταξύ στενών συγγενών. Οι οπαδοί της μιας
παράταξης δεν πήγαιναν σε μαγαζιά που οι ιδιοκτήτες ανήκαν στην άλλη
παράταξη. Μεταξύ των ατόμων που αποτελούσαν μια σημαντική ομάδα της

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

293



βασιλικής παράταξης είχε δοθεί όρκος τιμής.
Μια Κυριακή, μετά τον εκκλησιασμό, ο επικεφαλής των βασιλοφρόνων, που
μοίραζε τον χρόνο του μεταξύ Αθήνας και χωριού, κατηφόριζε στον κεντρι-
κό δρόμο της αγοράς. Απέναντι από το μαγαζί βενιζελικού, στο πεζοδρόμιο,
έτυχε να στέκει όρθιος ο Ντελής (παρωνύμιο, το επίθετό του ήταν Χατζής)
χωρίς να έχει ιδιαίτερο λόγο. Ήταν ορκισμένος αντιβενιζελικός. Όταν ο αρ-
χηγός των βασιλοφρόνων έφτασε στο σημείο ανάμεσα στο μαγαζί και τον
Ντελή, φωνές μέσα από το μαγαζί τον καλούσαν να περάσει μέσα. Μια αθη-
ναϊκή γνωστή συντροφιά είχε απροειδοποίητα επισκεφθεί το χωριό.
Κεραυνός εν αιθρία. Μπαίνοντας θα πατούσε τον όρκο. Εάν δεν ανταπο-
κρινόταν στην πρόσκληση πώς θα ερμηνευόταν από τους αθηναίους φίλους
του; Κόντρα στη θέλησή του, με δισταγμό γύρισε να ανταποκριθεί στο κάλε-
σμα και όταν περνούσε το κατώφλι ακούστηκε η βροντερή φωνή του Ντελή.
―Ε σκέλε, τον πάτησες! Εννοώντας τον όρκο.
Ωστόσο μ’ αυτόν τον τρόπο δεν απαρνιόταν τον αρχηγό του. Ηδονιζόταν
όμως που είχε στη διάθεσή του ένα στιγμιότυπο ώστε να μπορεί να τον κε-
ντρίζει.

στ) Ὁ Γέρο-Ἠλιούς «τό ἀττικόν ἅλας»
1) Εἰς ποίαν γλῶσσαν
Ένα κυριακάτικο καλοκαιρινό πρωινό ―ήταν κάποια χρονιά της εποχής
του μεσοπολέμου― ο Γέρο Ηλιού, νέος φυσικά τότε, άφησε για λίγο το πε-
ριβόλι και πήγε για έναν καφέ στο κοντινό καφενείο του Γιώρ-Τσίγκου που
ήταν στη «Διασταύρωση» δηλαδή στο σημείο που ο δρόμος από τον Ασπρό-
πυργο καταλήγει στην Ιερά Οδό. Στην αυλή του καφενείου ήταν σταματημέ-
νη μια λιμουζίνα και δίπλα στο τραπεζάκι κάθονταν δυο καλοντυμένοι κύρι-
οι. Τότε τα αυτοκίνητα δεν έκαναν μακρινές διαδρομές χωρίς να κάνουν κά-
ποια στάση να ξεκουράσουν τη μηχανή ή να ρίξουν λίγο νερό στο ψυγείο.
Πέρασε ο μπάρμπα Νίκος μπροστά τους με τα ρούχα της δουλειάς και από
την πόρτα του καφενείου έδωσε την παραγγελία αρβανίτικα με δυνατή φω-
νή. Γυρίζοντας για να καθίσει κι αυτός σ’ ένα τραπέζι της αυλής τους άκου-
σε να τον οικτίρουν: «Δυο βήματα από την Αθήνα κι ούτε ελληνικά δεν γνω-
ρίζουν». Κι ο άλλος συμπλήρωσε «και τι άθλια ζωή». Πλησίασε κοντά τους
και με ύφος αγέλαστο τους είπε:
―Τι είπατε κύριοι· εις ποίαν γλώσσαν και εις ποίαν διάλεκτον επιθυμείτε
να διαγωνισθώμεν. Μήπως εις την αττικήν, την δωρικήν, την κοινήν ή μήπως
εις την γλώσσαν του Ομήρου;
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Και χωρίς χρονοτριβή άρχισε να απαγγέλει:
Ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὅς μάλα πολλά

πλάγχθη, ἐπεί Τροίης ἱερόν πολίεθρον ἔπερσεν.
Πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδε ἄστεα καί νόον ἔγνω κλ.π.

Είχε πάει στο Σχολαρχείο ο μπάρμπα-Νίκος.
Χωρίς να βγάλουν μιλιά, σηκώθηκαν από το τραπέζι, μπήκαν στη λιμουζίνα
και χάθηκαν. Με κάποια χαιρεκακία, φαντάζομαι, και ικανοποίηση για τον
θρίαμβό του, πλησίασε στην πόρτα του καφενείου και απευθύνθηκε στον κα-
φετζή.
―Γιώργη, γίνανε μπουχός, τουτέστιν, κονιορτός. Ουμπούορ-ν σι βέσα. Χά-
θηκαν σαν το δροσό στον ήλιο.

2) Μόϊ Νατά-σ-ζ, Νατά-σ-ζ
Ένα απόγευμα, πλησίαζε να σουρουπώσει, κατηφόριζα στην αγορά με
σκοπό να συναντήσω τους φίλους μου. Έξω από την ταβέρνα του Άγγελου
Νάκου, στο πεζοδρόμιο, ένα τραπέζι με μια παρέα από υπερήλικες. Η μα-
τιά μου έπεσε στον μπάρμπα Νίκο που από τις χειρονομίες του, γινόταν
αντιληπτό ότι είχε το λόγο. Έφηβος εγώ, είχα όμως συμπάθειες με την τρί-
τη ηλικία. Βλέποντάς με, μέ κάλεσαν και πήγα. Πήρα καρέκλα και κάθησα
χωρίς να τους διακόψω. Δεν άργησα, έκπληκτος, να καταλάβω ότι ο μπάρ-
μπα Νίκος είχε ξεκινήσει να τους αναλύει τους «Πέρσες» του Αισχύλου. Εί-
χε όμως ανάγκη πρώτα να τους διασκευάσει. Άλλαξε το όνομα της βασί-
λισσας. Δεν τον βόλευε Άτοσσα με την κατάληξη ζα, που προτιμούσε, κα-
τάληξη αρβανίτικη και προτίμησε Νατάσα. Του ήχούσε καλύτερα Νατά-σ-
ζα. Ύστερα έπρεπε να μεταφέρει τη σύγκρουση από τη θάλασσα στη στε-
ριά. Πήρε την ναυμαχία από τα στενά της Σαλαμίνας και την έκανε μάχη
στο Θριάσιο. Το ακροατήριο δεν είχε ναυτικά βιώματα. Έμεναν ακόμα οι
στρατιώτες και τα όπλα. Σκέφτηκε τους πιο βάρβαρους του χωριού να κρα-
τούν κλάρες αγκαθωτές από άγριες αμυγδαλιές, πουρναρόξυλα, θάμνους
και άρχισε τη διήγησή του.
―Αρού αγγελιοφόρι, ρα ντ γκλιούνιε εδέ θα βασίλι-σ-σ (έφτασε ο αγγελιο-
φόρος, έπεσε στα γόνατα και είπε στη βασίλισσα). Μόϊ Νατά-σ-ζ, Νατά-σ-ζ.
Να ρά-ν με θίρ-μ (Μας πέσανε με φωνές). Ὦ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε (αυτό το
είπε ελληνικά), αράδιασε κάποια ονόματα των πιο άγριων και άξεστων του
χωριού και συνέχισε: με μο-ρ’-ντζα, πράρε, γκλίμπα (με κλαδιά αγριαμυ-
γδαλιάς, πουρνάρια, γαϊδουράγκαθα). Εδέ να μούορ-ν τζά-ρ (και μας πήραν
σβάρνα).
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Έζησαν με το νού τους τη μάχη, τους βάρβαρους χωρικούς που χτυπούσαν
με κλάρες τους Πέρσες και έλαμψαν τα πρόσωπά τους από ευχαρίστηση. Γέ-
λασαν. Χαμογελούσε κι ο μπάρμπα Νίκος ικανοποιημένος κι εγώ είχα μεί-
νει με τη σκέψη: Τι θα μπορούσε να μεταδώσει αν θα ήταν δάσκαλος.

ζ) Η κρασοπαρέα του Βάρναλη
Ήταν μια παρέα ανέμελη, αισιόδοξη, εύθυμη. Πολύτεκνοι οι περισσότεροι
χωρίς ιδιαίτερη οικονομική άνεση. Είχαν στέκι τους, πάντα, κάποιο κρασο-
πουλειό. Αχώριστοι. Ωστόσο τους χώρισαν τα δίσεκτα χρόνια της κατοχής.
Τα παιδιά τους. Άλλα πήραν τον ένα δρόμο κι άλλα τον άλλο. Μάλιστα, τον
έναν από την παρέα τον εκτέλεσαν οι Γερμανοί.
Δεν γνωρίζω πώς τους πρωτοσυνάντησε ο Βάρναλης. Πάντως κάθε τόσο έφευ-
γε από την Αθήνα, παρόλο που δεν ήταν εύκολη η συγκοινωνία, και ερχόταν
και τους συναντούσε. Πολλές φορές και μακριά από την αγορά στου Γιάννη
Μαυράκη κοντά στον Σταθμό του τραίνου. Τι τον είχε προσελκύσει και τους
αναζητούσε; Δεν ήταν μια, δεν ήταν δυο, ερχόταν κάθε τόσο. Την απάντηση
μας τη δίνει ο ίδιος στον πρόλογο της ποιητικής του συλλογής: «Σκλάβοι πο-
λιορκημένοι».

Πάλι μεθυσμένος είσαι, δυόμιση ώρα της νυχτός.
Κι αν τα γόνατά σου τρέμαν, εκρατιόσουνα στητός

μπρος στο κάθε τραπεζάκι. ―«Γειά σου, Κωνσταντή βαρβάτε!»
―Καλησπερούδια αφεντικά, πώς τα καλοπερνάτε;

Ένας σού δινε ποτήρι κι άλλος σού δινε ελιά.
Έτσι πέρασες γραμμή της γειτονιάς τα καπελιά.

Κι αν σε πείραζε κανείς ―αχ, εκείνος ο Τριβέλας!―
έκανες, πως δεν ένιωθες και πάντα εγλυκογέλας.

Χτες και σήμερα ίδια κι όμοια, χρόνια μπρος, χρόνια μετά...
Η ύπαρξή σου σε σκοτάδια όλο πηχτότερα βουτά.

Τάχα η θέλησή σου λίγη, τάχα ο πόνος σου μεγάλος;
Αχ, πού σαι, νιότη, πού δειχνες, πως θα γινόμουν άλλος.

Ήταν γνωστό πρόσωπο, στον Ασπρόπυργο ο Τριβέλας. Ο μπάρμπα Κωστά-
κης. Η φράση «εκρατιόσουνα στητός» μου θυμίζει μια εικόνα. Τον μπάρμπα
Κωστάκη να σιγοπερπατεί στο δρόμο, να ζυγίζεται και να μένει στητός, να
σιγοψιθυρίζει και να έχει διάθεση για κουβέντα. Όποιος τον είχε γνωρίσει
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και έχει διαβάσει το ποίημα του Βάρναλη δεν έχει παρά να θαυμάσει ακό-
μα περισσότερο τον ποιητή γιατί θα διαπιστώσει ότι αποδίδει ανάγλυφη την
προσωπικότητα του Τριβέλα. Κι ακόμα πόσο πετυχημένη ήταν η επιλογή αυ-
τού του ποιήματος για τον πρόλογο της συγκεκριμένης ποιητικής συλλογής.

η) Μπουρδούσκα και Χάρ-δ-λια
Δυο γυναίκες, χαρακτηριστικοί τύποι, που τα παρατσούκλια τους ―Μπουρ-
δούσκα και Χάρδελια― διατηρήθηκαν για αρκετό καιρό στην τοπολαλιά
μας και χαρακτήριζαν την φλυαρία345 και το κουτσομπολιό. Η Μπουρδού-
σκα, Μενιδιάτισσα, ερχόταν στον Ασπρόπυργο σε τακτά χρονικά διαστήμα-
τα κι ακόμα όταν μάθαινε ότι είχε γίνει κάποιο προξενιό ή την ειδοποιού-
σαν να πάρει παραγγελία. Πουλούσε χωριάτικα γυναικεία μαντίλια για κα-
θημερινή χρήση κυρίως όμως για το συμπεθεριό σε αρραβώνες και γάμους.
Δεν είχε ανταγωνιστές στο επάγγελμα και είχε συγκεκριμένα σπίτια που
επισκεπτόταν για να συγκεντρωθούν οι γύρω γυναίκες να πουλήσει την πρα-
μάτεια της.
Λίγο το επάγγελμα, λίγο ο χαρακτήρας, τής πήγαινε η γλώσσα ροδάνι. Με τον
καιρό έμαθε πρόσωπα, νοοτροπία, οικονομική κατάσταση των οικογενειών
και με τις δικές της εκτιμήσεις και την πειθώ της εξελίχθηκε σε εξαιρετική
προξενήτρα. Γι’ αυτή ένα προξενιό θα είχε σαν αποτέλεσμα να πουλήσει με-
ρικές δεκάδες μαντίλια. Δεν ήταν όμως μόνο το κέρδος το κίνητρο. Ήθελε να
είναι το προξενιό πετυχημένο.
Η άλλη συμπαθέστατη γριά δεν εκτελούσε καμιά κοινωνική αποστολή. Η ανά-
γκη επικοινωνίας με τους άλλους τής είχε γίνει πάθος. Έπρεπε να μιλήσει.
Κι έτσι ουαί κι αλοίμονο σ’ αυτόν ή σ’ αυτήν που θα συναντούσε. Τους στα-
ματούσε στη μέση του δρόμου κι άρχιζε να τους λέει και να τους ρωτά. Η συ-
ζήτηση έπαιρνε μάκρος ανάλογα με την αντοχή, την ανοχή και την ευελιξία
του συνομιλητή. Δεν έκανε εξαίρεση σε ηλικία.
Καμιά όμως δεν ήταν κουτσομπόλα κι ανακατωσούρα. Έφτασε καιρός που
αποκαλούσαν «μπουρδούσκα» όποιον φλύαρο μετέφερε με την πρώτη ευκαι-
ρία κάτι που είχε ακούσει με συνέπεια να γίνεται υπαίτιος κουτσομπολιού. Ο
χαρακτηρισμός όμως δεν ήταν πετυχημένος. Αδικούσε την Μπουρδούσκα.
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Ήσαν και οι δυο τους άκακες. Η πρώτη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κα-
πάτσα με όπλο τη φλυαρία. Η δεύτερη καλοκάγαθη φλύαρη.

θ) Φρονηματισμός από αγροίκους
Ήταν ένας τύπος που με τις διηγήσεις του προκαλούσε γέλιο στους συνομή-
λικούς του παρόλο που τα περιπαίγματά του και τα αστεία του είχαν αρκετή
δόση βαρβαρότητας. Η όλη του συμπεριφορά χαρακτηριζόταν από άγνοια
καλών τρόπων. Αποσκοπούσε στη διασκέδαση αλλά και σε κάποιο κατά την
αντίληψή του φρονηματισμό εκείνου προς τον οποίο απευθυνόταν με τον
εμπαιγμό.
Ήταν αντίθετος σε κάθε νεωτερισμό και δεν είχε καμία συστολή να διακω-
μωδήσει τον ίδιο του τον αδελφό, ο οποίος είχε φίλους εξελιγμένους και ζη-
τούσε σεντόνια να κοιμηθεί και μοντέρνα εσώρουχα να φορέσει. Κάποια νύ-
χτα βρήκε την κατάλληλη στιγμή και σκόρπισε μέσα στα σεντόνια φύλλα από
πουρνάρι τα οποία, όπως είναι γνωστό, είναι σκληρά και καταλήγουν τριγύ-
ρω σε αγκαθωτές μύτες. Μπορεί να φανταστεί κανείς τι συνέβει όταν ο
αδελφός του ξάπλωσε στο κρεβάτι για να κοιμηθεί. Εκείνος όμως κάθε φο-
ρά που διηγείτο το γεγονός έσκαγε στα γέλια ικανοποιημένος.
Πολλά ήσαν όσα διηγείτο με παρόμοια νοοτροπία. Ζήτημα όμως δημιουρ-
γήθηκε με το πάρα κάτω γεγονός που καταλόγησε σε συγκεκριμένο πρόσω-
πο. Είχε, λέει, ερωτευθεί μια γιατρίνα που παρεπιδημούσε αυτό τον καιρό
στο χωριό. Αγόρασε μεταξωτά εσώρουχα, προσποιήθηκε τον άρρωστο και
την κάλεσε να τον εξετάσει. Δεν γνωρίζω αν συνέβη πραγματικά ή ήταν δη-
μιούργημα της φαντασίας του. Πάντως κάποιο θέμα δημιουργήθηκε από τον
διακωμωδούμενο γιατί λέγεται ότι ζητούσε να πάρει εκδίκηση.
Ωστόσο δεν ήταν ο μοναδικός που διακωμωδούσαν. Πάντα κάποιοι ξεφύ-
τρωναν. Θύμα διακωμώδησης και ο μπάρμπα Νίκος που αναφέραμε πάρα
πάνω. Μια ημέρα, έλεγαν, έμεινε χωρίς τσιγάρα και βγήκε στην άσφαλτο
(στην Ιερά Οδό) να ζητήσει από κάποιον διερχόμενο. Είδε να έρχεται από
την πλευρά της Αθήνας μια κουστωδία με αυτοκίνητα. Μια έκανε σινιάλο να
σταματήσουν και μια έφερνε στο στόμα το χέρι με ανοιχτό τον δείκτη και το
μεσαίο δάκτυλο και το τίναζε μπροστά για να δείξει ότι ζητούσε τσιγάρο.
Στο πρώτο αυτοκίνητο ήταν ο βασιλιάς και, βλέποντάς τον, ρώτησε τον υπα-
σπιστή: Τί θέλει αυτός. Τσιγάρο, του απάντησε ο υπασπιστής. Ε τότε πετάξ-
τε του ένα πακέτο, είπε ο βασιλιάς.
Δεν έφτανε μόνο αυτό. Ήταν λίγες ημέρες μετά το δημοψήφισμα για την
μορφή του πολιτεύματος της Ελλάδος μετά την απελευθέρωση. Ο μπάρμπα-
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Νίκος είχε κάνει αποχή ηθελημένη ή από άγνοια δεν γνωρίζω. Πήγαν και
τον ρώτησαν γιατί έκανε αποχή κι εκείνος, λένε, προσποιήθηκε ότι δεν γνώ-
ριζε.
―Αλήθεια έγινε δημοψήφισμα και ουδείς εκ των μπάσταρδων υιών μου δεν
με πληροφόρησε;

ι) Το συνήθειο του Καραϊσκάκη
Στα Καλύβια της Χασιάς μετά την Παλιγγενεσία δεν δημιουργήθηκαν κοι-
νωνικές τάξεις με κριτήριο την περιουσία. Διαφορές και αποκλίσεις υπήρ-
χαν. Εποχιακοί εργάτες προσφέρονταν και συμπλήρωναν μ’ αυτόν τον τρό-
πο το εισόδημά τους. Αλλά ιδιοκτήτες και εργάτες εργάζονταν πλάι, πλάι
και έτρωγαν μαζί στο ίδιο τραπέζι.
Στην περιοχή της Κουντούρας ―Μάνδρα, Ελευσίνα― προέκυψαν εντυπω-
σιακές περιουσιακές διαφορές. Υπήρχαν οι πλούσιοι και οι άλλοι. Αναπτύ-
χθηκε νοοτροπία διαφορετική που ήταν η συνέπεια αυτής της κατάστασης.
Ήταν εποχή θέρους. Ασπροπύργιοι είχαν αγοράσει σε περιοχή των Κου-
ντουριωτών αγροκτήματα και έτυχε να θερίζουν στην ίδια περιοχή Καλυ-
βιώτες και Κουντουριώτες. Ο ιδιοκτήτης του κτήματος που θέριζαν Κου-
ντουριώτες, Ελευσίνιος, εμφανιζόταν κατά τις δέκα η ώρα με το φαετράκι346

του και η εμφάνισή του γινόταν αντιληπτή από μακριά καθώς χτυπούσε κά-
θε τόσο ο επιβαίνων με το πόδι το κουδούνι που είχε το φάετρο. Έμενε λί-
γη ώρα, διαπίστωνε την πρόοδο της εργασίας και πάλι επέστρεφε περνώ-
ντας μπροστά από τους Καλυβιώτες. Μία ημέρα ―το θέρος διαρκούσε―
επέβαλαν στις γυναίκες που θέριζαν με τους Καλυβιώτες να απομακρυν-
θούν, όταν άκουσαν ότι πλησίαζε το φάετρο. Κατέβασαν κατά το συνήθειο
του Καραϊσκάκη τα βρακιά τους και συνέχιζαν να θερίζουν. Μόλις ο επι-
βαίνων το φάετρο αντίκρυσε αυτό το θέαμα αισθάνθηκε τέτοια προσβολή
που έφτυσε δυο-τρεις φορές, φρενάρισε το άλογο επί τόπου, γύρισε πίσω
και δεν επισκέφτηκε πάλι το κτήμα, όσο διαρκούσε το θέρος.
Ενέργεια βάρβαρη, χωριατιά, ωστόσο αρκετά αποτελεσματική. Δεν ανέχο-
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346) Το φάετρο ήταν άμαξα με δύο τροχούς. Εξετάζοντας την εξέλιξη των αμαξών διαπιστώνουμε ότι

πολλές φορές οι κατασκευαστές άλλαξαν το σχήμα τους. Υπάρχουν πολλά είδη τέτοιων οχημάτων.

Ελαφρά, κλειστά, ανοιχτά, κουπέ, ανάλογα με το κλίμα και τις ανάγκες. Τύποι όπως: βικτώρια, λα-

ντώ, βρέϊκ, σαίζι, φαέθων. Ίσως από τον φαέθωνα να έδωσαν το όνομα στο φάετρο, ο φαέθωνας

όμως είχε τέσσερεις τροχούς.



νταν οι Καλυβιώτες αυτή τη διάκριση, την αφ’ υψηλού επίβλεψη, τη νοοτρο-
πία τσιφλικά. Φυσικά η ντόσκεζα, έτσι ονόμαζαν αυτά τα αποκαλυπτήρια, δεν
ήταν κανόνας. Δεν ήταν δυνατό ο καθένας να προβαίνει σε τέτοιου είδους
αποκαλυπτήρια. Με τον καιρό δεν βρίσκονταν θιασώτες της ντόσκεζας. Δια-
τηρήθηκε όμως η νοοτροπία να μην υπάρχουν διαχωρισμοί και διακρίσεις.

ια) Τύποι και εποχές
Γνωρίσαμε τύπους που στη συνείδησή τους είχαν κατασκηνώσει τα βιώματα
από τους πολέμους. Εξιστόρηση συμβάντων από εκείνους που τα έζησαν.
Βαλκανικοί Πόλεμοι, Μικρασιατική Εκστρατεία, Ελληνοϊταλικός του Σαρά-
ντα. Ο μπάρμπα-Γιώργης ο Βάθης. Αν τον έβλεπες σκεπτικό ήσουν βέβαιος
ότι φυλλομετρούσε το ημερολόγιο της Μικρασιατικής Εκστρατείας που είχε
καταχωρήσει στην μνήμη του. Αν τον άκουγες να διηγείται, νόμιζες ότι έκα-
νε παρέλαση μπροστά του η αναπαράσταση των γεγονότων.
Ύστερα οι μαθητές που κάθησαν στα θρανία τα πρώτα μετακατοχικά χρό-
νια. Μεγαλωμένοι πρόωρα με ποικίλες αναμνήσεις. Είδαν πεινασμένους,
έζησαν βομβαρδισμούς, γνώρισαν κατακτητές, έγιναν μάρτυρες συγκρούσε-
ων. Κι απ’ αυτούς ξεπήδησαν παιδιά που είχαν ανάγκη να κάνουν φάρσες,
να γελάσουν, να διακωμωδήσουν. Πολλά τα περιστατικά, χρειάζεται όμως
και το αλάτι, εκείνος που θα τα διηγηθεί. Δεν έχουν όλοι αυτό το χάρισμα.
Ήταν μια παρέα. Ικανή και στη δράση και στην περιγραφή. Από δω σ’ έχω,
από κει σ’ έχω δεν έλειπε από τα περιστατικά ο Τελειώνης, ο γυμνασιάρχης.
Σκληρός, βάρβαρος, του οφείλει όμως ο Ασπρόπυργος ότι δημιουργήθηκε
γυμνάσιο κάποια χρόνια νωρίτερα, με δικές του προσπάθειες.
Ξεχώριζε μια τριάδα στη ζωηράδα. Μια φορά ο ένας κατόρθωσε να πει το
μάθημά του και στο τέλος το έχυσε το γάλα. Το μάθημα αναφερόταν στη χλω-
ρίδα της Αφρικής. Η γλώσσα πήγαινε ροδάνι και ο Τελειώνης τον διέκοπτε
για να του λέει: Βλέπεις τι κάνει το διάβασμα. Όμως ο αθεόφοβος δεν τόχε
σε καλό να μην κάνει το δικό του. Στην τελευταία φράση είπε: Φύεται κι ένα
φυτό ―είπε πρώτα το σωστό― και συνέχισε, που εμείς εδώ στον Ασπρό-
πυργο το λέμε... και εκσφενδόνισε αρβανίτικα μία αισχρή φράση. Η τάξη
αντέδρασε ακαριαία με μια φωνή και μετά ακολούθησαν γέλια. Φρένιασε ο
Τελειώνης και δεν το πήγαινε κάτω. Κάλεσε στο γραφείο ένα μαθητή να του
εξηγήσει τι σήμαινε η φράση. Ο μαθητής δεν του εξηγούσε: ντρέπομαι κύριε
γυμνασιάρχα. Αλλά ο Τελειώνης είχε συγκρατήσει τη φράση. Ρώτησε την πα-
ρέα του στο καφενείο. Ο μαθητής αποβλήθηκε κάποιες ημέρες και το χειρό-
τερο, έπρεπε να επανέλθει με τον κηδεμόνα του.
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Ο άλλος της παρέας ήταν ένα σπάνιο ταλέντο. Έχει περάσει μισός αιώνας.
Ανοίγει το στόμα του για χιλιοειπωμένα περιστατικά και δεν μαζεύουμε τα
σαγόνια μας. Μια μέρα διηγείτο το εξής περιστατικό. Έναν μαθητή που ζη-
τούσε ένα πιστοποιητικό. Τον έστειλε ο Τελειώνης να αγοράσει χαρτόσημα
κι ο μαθητής γύρισε με γραμματόσημα. Έξω φρενών ο Τελειώνης τον έσπα-
σε στο ξύλο. Όμως διηγώντας το περιστατικό χωρίς να πολυσκεφτεί το άλ-
λαξε: Καθώς ήταν καθισμένος ο Τελειώνης στην πολυθρόνα ―είπε― άπλω-
σε το χέρι, άρπαξε ένα κεραμίδι από τη σκεπή και του το έσκασε στο κεφά-
λι. Όσο κι αν θα ήθελε να μας πείσει κανείς ότι η εικόνα αυτή ήταν φαντα-
στική δεν θα το κατόρθωνε. Ήταν τέτοια η ταχύτητα και η αναπαράσταση
που ακόμα δεν θέλω να τη διαγράψω από το μυαλό μου. Ψηλός, κουτός ο μα-
θητής και το χέρι του Τελιώνη να επιμηκύνεται τρία μέτρα, μακρύτερο κι
από το χέρι του Καραγκιόζη, να αρπάζει το κεραμίδι από τη σκεπή και να
του το σκάει στο κεφάλι.
Δεν έχουν τέλος τα καμώματά τους. Τι να πρωτοπεριγράψει κανείς! 
Είχαμε εθνική επέτειο. Ένας μαθητής στην παρέλαση, είχε την ατυχία να
του ξεφύγει φυσική εξαέρωση λίγο θορυβώδης κι έφτασε το συμβάν στ’ αυ-
τιά του Τελειώνη. Προσπαθούσε ο δόλιος ο μαθητής να εξηγήσει ότι δεν
ήταν σκόπιμη ενέργεια αλλά ο Τελειώνης άρπαξε το κουδούνι και τον χτύ-
πησε.
Λίγες ημέρες μετά ανηφορίζαμε στον κεντρικό δρόμο ―είμαι μαζί με την
τριάδα― και συναντηθήκαμε με τον πατέρα του παιδιού που κατηφόριζε.
Είχε την ατυχία να ρωτήσει για τη συμπεριφορά του Τελειώνη. Τον κύκλω-
σαν κι άρχισαν να δραματοποιούν το γεγονός. Να κατονομάζουν μαθητές
οικογενειών που είχε σχέσεις ο γυμνασιάρχης και έδειχνε διαφορετική συ-
μπεριφορά. Δικαιολογημένα ο γονιός αγανάκτησε.
―Θα τον σκοτώσω, ξέσπασε.
―Να τον σκοτώσεις, και οι τρεις με ένα στόμα.
Ευτυχώς που η δουλειά του τόν υποχρέωνε την άλλη ημέρα να απουσιάζει.
Ηρέμησε κι έδωσε τόπο στην οργή.

Αλλά κι ο Τελειώνης βρήκε μια μέρα τον μάστορά του. Έπαιζε πρέφα347 στο
καφενείο. Συνήθως γύρω από το τραπέζι κάθονται και άλλοι θαμώνες που
παρακολουθούν το παιγνίδι. Δίπλα του κάθησε ένας τύπος και δεν τον άφη-
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347) Τυχερό παιχνίδι που παίζεται με 32 τραπουλόχαρτα και από τρεις παίκτες.



νε στη στεναχώρια του που δεν τον ήθελε το φύλλο αλλά του έθετε και ερω-
τήσεις:
―Πέστε μου κύριε γυμνασιάρχα, πώς θα περάσουμε ένα σπάγγο μέσα από
ένα σωλήνα πέντε μέτρων;
―Άσε με ήσυχο Γιώργη, τράβα πάρα πέρα.
Όμως ο Γιώργης το βιολί του. Απαντούσε ο ίδιος: Θα πιάσουμε ένα ποντίκι,
θα δέσουμε τον σπάγγο στην ουρά του, θα το βάλουμε μέσα στο σωλήνα και
θα κλείσουμε την τρύπα. Θα δει το ποντίκι φως στην άλλη τρύπα και θα βγει
από εκεί και έτσι θα περάσουμε τον σπάγγο.
Μόλις μπήκε μέσα μια δεκατεσσάρα ο Τελειώνης αφού ο Γιώργης του εί-
χε διασπάσει την προσοχή, κι άρχισε να τον βρίζει: Φύγε από δω χρου-
σούζη.
Είχα κι εγώ την ατυχία να τον υποστώ μια νύχτα, που, σύμφωνα με το έθι-
μο, ξενυχτούσαμε νεκρό. Σκόπευε να βάλει υποψηφιότητα δημάρχου και
μου ανέπτυξε το πρόγραμμά του. Έχω συγκρατήσει τον τρόπο που θα αντι-
μετώπιζε τη ζέστη τα καλοκαίρια. Θα έβαζε ανεμιστήρες στα σταυροδρό-
μια.

Πολλοί έχουν την ατυχία να έχουν πει και κάνει σοφά και φρόνιμα και να
μην μνημονεύονται. Κι αντίθετα να παραμένει ζωντανή μια κουταμάρα για
να διατυμπανίζεται το μέγεθος της βλακείας. Πόσες έξυπνες, εργατικές,
δραστήριες, οικοκυρές έζησαν στον Ασπρόπυργο. Με δυσκολία θα μπορού-
σα να θυμηθώ κάτι που είπε κάποια κάποτε. Ωστόσο μούρχεται στο νου μια
συζήτηση νύφης και πεθερού, που καθώς εξιστορούσε κάποιο περιστατικό
κατέληξε:
―Ήταν ένα γαϊδούρι Παππού, μεγάλο σαν κι εσένα!!!
Έχει πολλές φορές μεγάλη αντοχή στον χρόνο και η κουταμάρα.

ιβ) Ακληρήματα
Ακλήρημα348 σημαίνει απώλεια, ατύχημα. Ωστόσο ακληρήματα έλεγαν και
τα πειράγματα τόπων που ήσαν συχνά και στην αρχαιότητα και αφορούσαν
σε πόλεις γειτονικές ή και μακρυνές349. Στα ακληρήματα θα μπορούσαμε να
εντάξουμε και τα ακόλουθα.
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348) Ι. Σταματάκου: Λεξικόν της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης.

349) Δημ. Σ. Λουκάτου: οπ.π., Εισαγωγή κλ.π., σελ.136.



―Για τους Μεγαρίτες έλεγαν πως είδαν το φεγγάρι που καθρεφτιζόταν στο
πηγάδι, το θεώρησαν κεφαλοτύρι και βούτηξαν να το πιάσουν. Επειδή πολ-
λές λέξεις τις πρόφεραν διαφορετικά λόγω τσιτακισμού350, τους έλεγαν τζου-
τζούληδες.
―Οι Κουντουριώτες έλεγαν εμάς κατσιβέληδες351 επειδή στα χωριά της
Αττικής που προσκύνησαν τον Κιουταχή περιλαμβάνονταν η Χασιά και το
Μενίδι. Αλλά η κατηγορία ήταν άδικη κι όσοι την επικαλούντο ήσαν ανι-
στόρητοι. Μετά την πτώση του Μεσολογγίου η Επανάσταση στη Δυτική
Στερεά είχε ουσιαστικά σβήσει. Ο Κιουταχής προχώρησε χωρίς την παρα-
μικρή αντίσταση μέχρι την Αθήνα. Ονομαστοί καπεταναίοι προσκύνησαν.
Ο Γκούρας κλείστηκε στην Ακρόπολη και τα χωριά της Αττικής εγκαταλεί-
φθηκαν. Έχουν γραφεί τόσα πολλά από τους ιστορικούς για τα αίτια του
προσκυνήματος της Χασιάς και του Μενιδίου και πόσο συνετέλεσε σ’ αυτό
η συμπεριφορά των ανθρώπων του Γκούρα. Δεν είχαν τα χωριά αυτά την
προστασία που είχε η Ελευσίνα. Στην Ελευσίνα δημιουργήθηκε το στρατό-
πεδο. Εκεί συγκεντρώθηκαν οι δυνάμεις που αντιμετώπισαν τον Κιουταχή.
Οι Ελευσίνιοι διακρίθηκαν κυρίως για το βιός που διέθεσαν για να συντη-
ρηθεί το στρατόπεδο και λιγότερο για τη συμμετοχή στις μάχες. Παρά το
προσκύνημα Μενιδιάτες και Χασιώτες υπήρχαν στις τάξεις που πολεμούσαν
τον Κιουταχή με πρώτο και καλύτερο τον Μήτρο Λέκα που μόνο με τον βα-
σανιστικό θάνατό του έγραψε τον επίλογο της δράσης του στον αγώνα.
―Η Φυλή, δηλαδή η Χασιά, σήμερα δεν είναι το πάλαι ποτέ φτωχό χωρι-
ουδάκι. Έχει αλλάξει σημαντικά. Μεγάλος αριθμός κατοίκων του λεκανο-
πεδίου της Αθήνας την επισκέπτεται σχεδόν καθημερινά. Η λιτή ζωή και το
επάγγελμα του καρβουνιάρη αποτελούν παρελθόν. Δεν ξεχνιέται, ωστόσο,
ο αυτοσαρκασμός με τον οποίον διασκέδαζαν την ανέχεια τους και τις δυ-
σκολίες της ζωής. Παράδειγμα η έμμετρη ακόλουθη στροφή.
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350) Τσιτακισμός: Το φαινόμενο της τροπής του συμφώνου κ σε τσ και του συμπλέγματος γκ σε τζ, και

σπανιότατα του τ σε τσ (Μπαμπινιώτης). π.χ. Γκιουλέκας=Τζιουλέτσας.

Ο Δημ. Γρ. Καμπούρογλους (Ιστορία των Αθηναίων, Τόμος Α’, σελ.346-350) γράφει για το Αθηναϊκό

ιδίωμα και το εξαφανισθέν λεξιλόγιον και φρασεολόγιον.

351) κατσίβελος=γύφτος, μεσν. κατσίβελος<Ιταλ. cattiv-ello (=σκλάβος, δυστυχής). Κατά τον Σπ.

Λάμπρου, βλαχ. cacivel<λατ. captivelles. Ώστε λέγοντας κατσιβέληδες, εννοούσαν σκλάβους ή ορθό-

τερα προσκυνημένους, επειδή αποδέχθηκαν την υποτέλεια. Υποτάχθηκαν αναγνωρίζοντας τους

Τούρκους ως κυρίαρχους.



Άντε λιάρτ γκα Μποκοβίλι
ρα γαϊδούρι ου ντέρθ θιγκίλλι.

Νούκου γκρίχεϊ περιδρόμι
ντο να ζ’-ρ αγρονόμι.

Εκεί ψηλά στο Μποκοβίλι / έπεσε ο γάϊδαρος και χύθηκε το κάρβουνο / Δεν
σηκωνόταν ο περίδρομος / θα μας πιάσει (συλλάβει) ο αγρονόμος.
Σε πιο ελεύθερη απόδοση το περιστατικό που περιγράφεται σημαίνει τα
εξής: Με τον γάϊδαρο φορτωμένο με κάρβουνο που παρασκεύασε ο καρβου-
νιάρης παράνομα κόντευε να φτάσει στο χωριό. Στην τοποθεσία Μποκοβίλι,
όχι πολύ μακριά από το χωριό, ο γάϊδαρος σκόνταψε και πέφτοντας χύθηκε
το κάρβουνο. Και δεν έφτανε αυτό. Παρόλη την προσπάθεια που κατέβαλε ο
καρβουνιάρης ο γάϊδαρος δεν σηκωνόταν να απομακρυνθούν κι όσο έστεκε
εκεί αυξανόταν η αγωνία μήπως συλληφθεί από τον αγρονόμο γι’ αυτήν την
παρανομία. Την λέξη περίδρομο352 χρησιμοποιούσαν για να βρίσουν ζώο κυ-
ρίως όπως ο γάϊδαρος όταν η συμπεριφορά του δεν ήταν επιθυμητή.
Είχαν πάθος να ισχυρίζονται ότι γνώριζαν τους νόμους, να μιλούν για δικαστι-
κές πλάνες και να εμφανίζονται στα δικαστήρια. Άκουσα μια φορά να ειρω-
νεύονται έναν ψευδομάρτυρα. Του ζήτησαν να καταθέσει σε δικαστήριο (πα-
ρόλο που δεν είχε συμβεί) ότι σ’ ένα συμβάν είδε «Γερμανοτσολιάδες» κι άφη-
σε εμβρόντητο εκείνον που τον παρακάλεσε να ψευδομαρτυρήσει απαντώντας
του: Μα εσύ δεν τους είδες τους Γερμανοτσολιάδες!!! Σι πάσε Τσουλιέ-τ;
Σε τοπικές εκλογές παλαιότερα η ψήφος για μερικούς είχε καταντήσει εμπό-
ρευμα. Δεν άργησαν να σοφιστούν σχετικό σύνθημα ότι λεγόταν μεταξύ ατό-
μων που πουλούσαν την ψήφο. ―«Κράτα τη μέχρι να σκοτεινιάσει». Οι εν-
διαφερόμενοι υποψήφιοι είχαν τέτοια εμπειρία που είχαν κάνει τη δική τους
καταμέτρηση πριν ανοίξουν οι κάλπες. Όταν πλησίαζε η ώρα να κλείσουν οι
κάλπες γνώριζαν πόσες ψήφους χρειάζονταν. Ακολουθούσε πλειστηριασμός
και η τιμή της ψήφου ανέβαινε.
Μην τα πάρουμε όμως όλα τοις μετρητοίς. Πολλά περιλαμβάνονται στο παι-
χνίδι του αυτοσαρκασμού.
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352) περίδρομος (περί+δρόμος)=περιφέρεια, κύκλος, δίοδος γύρω από οικοδόμημα. Παρωνυχία,

φλεγμονή γύρω από το νύχι. Ισχυρός πόνος στομάχου. Περιδρομιάζω=τρώω πολύ. Όταν αναφερό-

ταν σε πρόσωπο, είχε τη σημασία του σκληρού. Φράση: Φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο. Στη

δεκαετία του τριάντα περίπου εκδίδετο το έντυπο με τίτλος «Περίδρομος» και έβγαζε τα άπλυτα στη

φόρα.



Ε) ΕΥΧΕΣ, ΚΑΤΑΡΕΣ, ΟΡΚΟΙ, ΒΛΑΣΤΗΜΙΕΣ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

α) Γενικά
Οι ευχές και οι κατάρες είναι εκδηλώσεις της ψυχολογίας του κάθε ανθρώ-
που, που, όταν δεν έχει τον τρόπο ή τη δύναμη να κάνει καλό ή κακό, κατα-
φεύγει στον μαγικό λόγο τον οποίο συνοδεύει με χειρονομίες ή ενέργειες:
Γονατίζει μπροστά στην εικόνα με ξέσκεπο το κεφάλι, χύνει κρασί στο χώ-
μα, τσουγγρίζει ποτήρια ή αβγά κλπ. Από τις ευχές και τις κατάρες του κά-
θε λαού μπορεί κανείς να συμπεράνει ποιά είναι, στη σκέψη του ή στις κοι-
νωνικές συνθήκες του, τα μέγιστα αγαθά και ποια τα μέγιστα δεινά353.
Ευχές και κατάρες είχαν και οι αρχαίοι Έλληνες και οι Βυζαντινοί. Ιδιαίτε-
ρη σημασία είχε και έχει η αντίληψη για τη δύναμη της ευχής των γονέων.
Στο βιβλίο «Σειράχ Σοφία» (ή Σοφία Ιησού υιού Σειράχ), ένα από τα λεγό-
μενα δευτεροκανονικά βιβλία της Π. Διαθήκης, διαπιστώνεται αυτή η αντί-
ληψη. Γράφει: «Εὐλογία Πατρός στηρίζει οἴκους τέκνων, κατάρα δέ μη-
τρός ἐκριζοῖ θεμέλια». Οι Βυζαντινοί συχνά ζητούσαν την ευχή των γονέων
και αυτή η επίκληση συνεχίζεται και σήμερα. Στις ευχές συχνά αναφέρεται
ο Θεός: Ο Θεός να σε φυλάει, ο Θεός μαζί σου, ο Θεός να σου δίνει χρό-
νους, καθώς και ο Χριστός και η Παναγία354.
Ο άνθρωπος πιστεύει στην ευχή και την κατάρα κυρίως όμως αισθάνεται και
την ανάγκη τους για κάποιο συναισθηματικό ξέσπασμα και μια κοινωνική
συναλλαγή. Όσο πιο σχετικές και πιο συχνές είναι οι επικοινωνίες και οι δο-
σοληψίες των ανθρώπων τόσο πιο ποικίλες και παραστατικές είναι οι εκ-
φράσεις της ευχής και της κατάρας355.

β) Ευχές
1.) Σε καθημερινές συναντήσεις: Χαιρετισμοί: Καλή μέρα, καλή σπέρα, κα-
λή νύχτα, καλό ξημέρωμα. Να χαίρεσαι τον άνδρα, τη γυναίκα, τα παιδιά,
τους γονείς, τα αδέλφια, ό,τι αγαπάς. Την ευχή μου νάχεις. Χίλια χρόνια να
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353) Δημητρίου Σ. Λουκάτου: οπ.π., σελ.107.

354) Φαίδωνος Κουκουλέ: οπ.π., Βυζαντινών κ.λ.π., Τόμος Γ’, σελ.313.

355) Για ευχές, κατάρες, όρκους κ.λ.π. Δες: Μιχαήλ Δέφνερ: Χαιρετισμοί, ευχαί, κατάραι, όρκοι και

άσματα των Τσακώνων. Λαογραφία Ζ’, σελ.25-37. # Ευχαί, κατάραι και όρκοι 1) Βουρβούνων Κυ-

νουρίας, 2) Κότρωνα Γυθείου, 3) Αγίου του δήμου Αιδηψίων Ευβοίας. Λαογραφία Ε’, σελ.386-392

και 617-620. Δημητσάνης Γορτυνίας, Πάφου και Σωζουπόλεως Θράκης. Λαογραφία Δ’ σελ.289-291.

# Δημητρίου Σ. Λουκάτου, οπ.π., σελ.106-166.



ζήσεις. Νάχεις την υγεία σου. Να μη βασκαθείς. Γειά σας, καλώς όρισες, κο-
πιάστε. Καλώς το καλό παιδί, καλώς το καμάρι μας. Ο Θεός να σ’ ελεήσει
(στον φτωχό).
2.) Στα βιοτικά γεγονότα: (Στην έγγυο) Καλή ελευθερία. (Στη λεχώνα) Σι-
δερένια, σιδεροκέφαλη, να σου ζήσει, καλά σαράντα. (Στη βάπτιση) Να ζή-
σει, να τα κατοστήσει: στους γονείς. Άξιος, πάντα ψυχικά, να σου ζήσει:
στον ανάδοχο. (Στη μνηστεία) και στα μεγάλα, στις μεγάλες χαρές, και στα
στέφανα. (Στον γάμο) Καλορίζικα, τίμια στέφανα, βίον ανθόσπαρτον, κα-
λούς απογόνους. (Στους νέους) Στις χαρές σας, και στα δικά σας. (Στους γέ-
ρους) Καλή ψυχή, καλά γεράματα, καλά στερνά. (Στον στρατιώτη) Καλός
στρατιώτης, καλός πολίτης. (Σε διαγωνισμό) Καλή επιτυχία, συγχαρητήρια
και σ’ ανώτερα. (Σε εγκαίνια) Καλορίζικα, νάρθουν όλα δεξιά, καλές δου-
λειές και (σε αγροτικές εργασίες) Καλή σοδειά, καλά μπερικέτια. (Σε ασθέ-
νεια) Περαστικά. (Σε δύσκολη κατάσταση) Ο Θεός να βάλει το χέρι του. (Σε
θάνατο) Θεός συγχωρέσει τον (την), συλλυπητήρια, ζωή σε λόγου σας, να
ζήσετε να τον (την) θυμόσαστε, υπομονή. (Σε ταξίδι, αποχωρισμός) Ώρα κα-
λή, στο καλό να πας, καλό κατευόδιο, να πας στην ευχή του Χριστού (Θεού)
και της Παναγίας, καλή αντάμωση.
3.) Χρονιάρες μέρες και γιορτές: Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγγεννα, καλή
Πρωτοχρονιά, με υγεία και ευτυχία το νέο έτος, καλή Ανάσταση, καλό Πά-
σχα. Στην ονομαστική εορτή: Χρόνια πολλά, να χαίρεσαι τη γιορτή σου, να
τα εκατοστήσεις, ό,τι επιθυμείς να πραγματοποιηθεί κ.λ.π.
4.) Προπόσεις: Εις υγείαν, στην υγειά σου, εβίβα, καλή όρεξη κ.λ.π.
5.) Παινέματα: Στα κάλαντα για τον αφέντη, την κυρά, το σπίτι κ.λ.π. Στον
ευεργέτη: Όσα καλά έκανες τόσα καλά να εύρεις, χώμα να πιάνεις μάλαμα
να γίνεται, του Αβραάμ και του Ισαάκ τα καλά, Θεός συγχωρέσει τα πεθα-
μένα σου.
Ακόμα αντευχές όταν ανταποδίσει κάποιος την ευχή. Απευχές ή αποτροπές
όταν ζητούμε ν’ απομακρύνουμε με το λόγο ένα κακό: Κούφια η ώρα, μα-
κρυά από δω, Θεός φυλάξει, στα όρη στα βουνά, Ου που να φας τη γλώσσα
σου.

γ) Κατάρες
Αναφέρονται: Στον θάνατο. Να σε κάψει τ’ αστροπελέκι. Να σε πάρει ο χά-
ρος. Να σε πάνε τέσσερεις. Να μην λειώσεις. Να μην βγει η ψυχή σου. Να μη
σώσεις. Φωτιά να σε κάψει. Να σε φάει ο λύκος. Να σου φέρουν το μαύρο
σου χαμπάρι. Οχιά να σε φάει. Μαύρο φίδι να σε φάει. Να φας το κεφάλι
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σου. Να σε νεκροφιλήσω. Να σκάσεις και να πλαντάξεις. Κακό ψόφο νάχεις.
Στον Θεό: Από τον Θεό να το βρεις. Να μη δεις Θεού πρόσωπο.
Στην περιουσία: Χαΐρι να μην κάνεις. Να μην μείνει πέτρα.
Στην εξαφάνιση: Στον αγύριστο. Πίσω από τον ήλιο. Να σε πάρει ο διάβο-
λος. Στου διαβόλου τη μάννα. Να πας και να μη γυρίσεις.
Στο ανάθεμα: Ανάθεμα την ώρα. Ανάθεμα το γονιό σου.
Στη βρισιά: Νύφη προς πεθερό και πεθερά: σκατόψυχε, σκατόψυχη. Άλλες
βρισιές: Σκατά στην ψυχή σου. Σκατά στο λάκκο σου. Τον κακό σου τον φλά-
ρο356.
Για να συμβεί κακό: Κακά, ψυχρά κι ανάποδα. Κακό χρόνο νάχεις. Την κα-
κή σου μέρα. Την κατάρα μου νάχεις. Να μη φας γλυκό ψωμί. Να μη γλυκα-
θεί το χείλι σου. να μη χαρείς τα παιδιά σου. Να σέρνεσαι στα τέσσερα.

δ) Όρκοι
Μα το Θεό. Μα την Παναγία. Μα το Σταυρό. Μα τον τίμιο Σταυρό. Μα τον
Χριστό και την Παναγία. Μα τα δώδεκα Ευαγγέλια. Μα τις άγιες ημέρες
πούρχονται357.
Όρκος στην αλήθεια: Μα την αλήθεια. Όρκους που δίνει κανείς διατυπώ-
νοντας μια αυτοκατάρα, που θα τον βρει αν τους παραβεί: Μα την ψυχή
που θα παραδώσω. Ορκίζομαι στα μάτια μου, στο φως μου, να μην ξημε-
ρωθώ. Να με κάψει αστροπελέκι. Όρκοι με αναφορά σε στενά συγγενικά
πρόσωπα: Να μη χαρώ άνδρα, γυναίκα, (ανάλογα) παιδιά, γονείς. Στην ψυ-
χή στενών συγγενικών προσώπων που έχουν πεθάνει: Στην ψυχή της μάν-
νας μου κ.λ.π.

ε) Βλαστήμιες
Βλαστημία είναι η ανίερη η ασεβής φράση εναντίον του Θεού και ιερών
προσώπων και πραγμάτων και κατ’ επέκταση η βρισιά. Ο Μωσαϊκός νόμος
τιμωρούσε τη βλαστημία με θάνατο δια λιθοβολισμού. Ο Ιησούς απαντώντας
στους Φαρισαίους τονίζει ότι η μόνη βλαστημία που δεν συγχωρείται είναι
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356) φλάρος=καλόγερος καθολικός. Από το μεσν. φράρος<βενετ. frar (N. Π. Ανδριώτη: οπ.π.,

σελ.402).

357) Ο Κύριος είπε να μην ορκίζονται καθόλου μήτε στον ουρανό γιατί είναι ο θρόνος του Θεού. Κα-

τά Ματθαίον Κεφ. Ε, 34. Οι Βυζαντινοί παρά την εντολή του Κυρίου ορκίζονταν συχνά για ασήμαντες

αιτίες. Φ. Κουκουλέ, οπ.π. Γ’ σελ.346-375.



εκείνη που λέγεται κατά του Πνεύματος του Αγίου358.
Από τις μαρτυρίες των συγγραφέων πληροφορούμεθα ότι οι Βυζαντινοί εί-
χαν την κακή συνήθεια να βλαστημούν τον βασιλιά παρά την αυστηρή τιμω-
ρία. Αλλά βλαστημούσαν και τον Θεό, την πίστη, τον Σταυρόν, το Άγιο
Πνεύμα, τον Χριστόν και τους αγίους παρά τις διαμαρτυρίες των πατέρων
της Εκκλησίας. Μέχρι του Ιουστινιανού δεν υπήρχε νόμος να τιμωρεί τους
βλάστημους. Στην 77η Νεαρά ο Ιουστινιανός καθιέρωσε «ἀπέχεσθαι τῶν
τοιούτων βλάσφημων ρημάτων». Όταν όμως συνέχιζαν την κακή συνήθεια
συλλαμβάνονταν από τον Έπαρχο και υποβάλλονταν σε έσχατη τιμωρία359.
Ο Ιωσήφ Βρυέννιος360 ομιλεί για «βλασφημίας ἀρρήτους, ἅς οὐδέ γραφῇ
θεμιτόν παραδοῦναι». Στην προσπάθειά τους να εμποδίσουν το κακό οι άν-
θρωποι της Εκκλησίας επέβαλλαν και εκκλησιαστικές ποινές.
Η συνήθεια συνεχίστηκε αδιάκοπα κατά την Τουρκοκρατία και μέχρι των
ημερών μας. Γράφει ο Spon: Οι Έλληνες ξεπερνάνε όλα τα έθνη του κόσμου
στις βλαστήμιες. Βλαστημάνε το Θεό και την Παναγία, ακόμα και τον Άγιο
Νικόλαο που είναι ο μεγάλος τους Άγιος361.
Το χωριό μας δεν αποτελούσε εξαίρεση. Υπήρχαν οι σεβόμενοι τα Θεία αλ-
λά και ένας σεβαστός αριθμός κατοίκων άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγό-
τερο βλαστημούσαν. Ήταν συνήθεια των ανδρών. Θα αποτελούσε εξαιρετι-
κή περίπτωση η γυναίκα που θα βλαστημούσε. Αντάλλαζαν βρισιές οι γυναί-
κες μεταξύ τους σε καβγάδες αλλά δεν βλαστημούσαν. Ενώ οι άνδρες ακό-
μα και σε καθημερινές αντιξοότητες βλαστημούσαν. Έτσι εκτόνωναν την ορ-
γή τους, άφηναν να εκδηλωθεί ο θυμός. Ήταν μια συνήθεια που περνούσε
από γενιά σε γενιά χωρίς τη βάσανο της εξακρίβωσης της σημασίας της βλα-
στήμιας, του μεγέθους της ασέβειας, της συναίσθησης του απραγματοποίη-
του. Αυτή τη στιγμή στην οργή τους δεν τους απασχολούσε πώς μπορούσαν
χωρίς συνέπειες να στρέφονται και κατά των Θείων, που ήταν τα Θεία του
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358) Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Κεφ. ΙΒ’,§31-32.

359) Φαίδωνος Κουκουλέ, οπ.π., Τόμος Γ’, σελ.375-378.

360) Ιωσήφ Βρυέννιος, θεολόγος (ΙΔ’-ΙΕ’ αιώνας). Έγραψε πολλά έργα αντιρρητικά και κατηχητικά.

Έργα του δημοσίευσε σε τρεις τόμους ο Ευγένιος Βούλγαρης στη Λειψία (1768-1784). Η αντιρρητι-

κή είναι κλάδος της θεολογίας. Έχει ως αντικείμενο την εξέταση των διαφορών που χωρίζουν τις χρι-

στιανικές εκκλησίες, τον έλεγχο των ετερόδοξων και την αναίρεση των αντιρρήσεων που προβάλλο-

νται από αυτούς.

361) Κυρ. Σιμόπουλου: οπ.π., Τόμος Α’, σελ.697.



κάθε βλάστημου αλλά κυρίως και εκείνου προς τον οποίον εκδηλώνονταν.
Είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι τα τελευταία χρόνια δεν ορκίζονται
εύκολα και δεν βλαστημούν ή βλαστημούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
Ίσως επειδή άλλαξε ο τρόπος ζωής. Δεν συναναστρέφονται όπως παλιά.
Πολλοί εγκατέλειψαν τα χωριά και συσσωρεύτηκαν στις πόλεις. Οι συνανα-
στροφές δημιουργούσαν φιλίες, σχέσεις, διαφωνίες, καβγάδες. Έχει όμως
συμβάλει με το πέρασμα του χρόνου και η συνειδητοποίηση ότι παρόμοιες
συμπεριφορές είναι απορριπταίες.
Οι βλαστημίες είναι ποινικά κολάσιμες. Ο ποινικός κώδικας προβλέπει τι-
μωρία με φυλάκιση μέχρι δύο ετών για τη βλαστημία που γίνεται δημόσια
και μέχρι τριών μηνών αν δεν είναι κακόβουλη.

στ) Υβριστικά σχήματα
«Οι χειρονομίες κι άλλες σωματικές κινήσεις (αρχαία ελληνικά «σχήματα»)
που συντροφεύουν σ’ όλους τους λαούς την προφορική έκφραση (λογική ή
συναισθηματική) ή πάνε να την αναπληρώσουν, αποτελούν κι αυτές έναν αν-
θρώπινο «λόγο» που εντάσσεται στη Λαογραφία, ανάλογα προς το κεφά-
λαιο που υπηρετεί»... «Οι χειρονομίες των λαϊκών ανθρώπων (που δεν λεί-
πουν βέβαια και από τους αστούς), μπορούν να συνθέσουν σ’ όλους τους λα-
ούς (και περισσότερο στους μεσημβρινούς) ένα πλήρες Λεξικό Σχημάτων
και Εκφράσεων, που θα φαινόταν απίθανος ο πλούτος του362».
Όταν η γλώσσα δεν είχε εξελιχθεί με φθόγγους, με τις απλές φωνές που
σχηματίζουν τις λέξεις, οι άνθρωποι είχαν κύριο μέσο συνεννόησης τα διά-
φορα σχήματα. Η χρήση πολλών παρέμεινε ακόμα παρόλο που είχε κατα-
στεί περιττή. Χειρονομίες, νεύματα, τρόποι έκφρασης αισθημάτων και ψυχι-
κών διαθέσεων (αγάπη, ντροπή, έκπληξη, απελπισία, απειλή, οργή, θλίψη,
θρήνος, χαρά, φόβος κ.λ.π.). Ανάταση των χεριών στον ουρανό (δέηση),
αρίθμηση με τα δάκτυλα, ο όρκος (το χέρι στο Ευαγγέλιο κ.λ.π.), οι χαιρετι-
σμοί, το χειροφίλημα σε ένδειξη σεβασμού και τιμής, σε περιπτώσεις κινδύ-
νου το σημείο του σταυρού363.
Υπάρχουν και σχήματα υβριστικά όπως το φάσκελο, η μούντζα364. Δεν υπο-
νοούν αισχρή πράξη αλλά την ενέργεια της διαπόμπευσης.Το σχήμα της μού-
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362) Δημητρίου Σ. Λουκάτου: οπ.π., σελ.113.

363) Φαίδωνος Κουκουλέ: οπ.π., Τόμος Α’, ΙΙ, σελ.87-122.

364) Ν. Γ. Πολίτου: Λαογραφικά Σύμμεικτα, Β’, σελ.384-442, Υβριστικά σχήματα.



ντζας είναι μίμηση της κίνησης του χεριού που επάλειφε με μούντζα (ασβό-
λη) τον διαπομπευόμενο υπονοώντας ότι για τέτοια τύχη άξιζε ο υβριζόμενος.
Ο φάσκελος προήλθε από την αρχαία ελληνική λέξη σφάκελος με μετάθεση
του σ365. Διακεκριμένοι ξένοι (B. Schmidt, G. Meyer, Lawson) ενόμισαν ότι
το φασκέλωμα αποσκοπούσε στην αποτροπή βασκανίας αλλά οι Έλληνες
και άλλοι ξένοι το αντιλαμβάνονται ως βρισιά και τελεία καταφρόνηση κά-
ποιου. Από τον λαό θεωρήθηκε αμαρτία. Το χέρι που θα φασκέλωνε επί-
σκοπο δεν θα έλειωνε στον τάφο366.
Σφάκελος στην αρχαία ελληνική γλώσσα σήμαινε: 1. γάγραινα, νέκρωση.
2. σπασμό, σφαδασμό. 3. παραφορά, ορμή367. Σφάκελος σύμφωνα με τη
μαρτυρία μεταγενέστερων γραμματικών λεγόταν ο μεσαίος δάκτυλος του
χεριού, αποτελούσε δε βρισιά όταν τον έδειχνε κανείς σε κάποιον.
Το ρήμα σκιμαλίζω είχε και αυτή τη σημασία δηλαδή το να δείχνει κανείς τη
βρισιά σε κάποιον με το μεσαίο δάκτυλο. Ο Σταματάκος ερμηνεύει το ρήμα
σκιμαλίζω ως εξής: Δίδω εἰς τινά ἕνα κόλαφον (μούντζα) ή κτυπώ τήν μύ-
την μέ τόν μεσαῖον δάκτυλον πρός κατεξευτελισμόν. Το ρήμα σκιμαλίζω
συναντάμε και στον Αριστοφάνη: Καί τόν δορυξόν οἷον ἐσκιμάλισεν368.
Αλλά και στο «Ἀχαρνῆς» (στ.444). Ὅπως ἄν αὐτούς ρηματίοις σκιμαλίσω.
Συνώνυμο και το ρήμα καταδακτυλίζω: Τό ἀσελγῶς τῷ δακτύλω τῆς τοῦ
πέλας (�πλησίον) ἕδρας ἅπτεσθαι.
Ώστε ο μεσαίος δάκτυλος από του αρχαίους Έλληνες θεωρήθηκε αισχρός,
πρόσφορος για αισχρές πράξεις γι’ αυτό και καταπύγων369 επικαλείτο. Το υβρι-
στικό σχήμα του σκιμαλισμού διατηρήθηκε και μάλιστα αχρειότερο του φα-
σκελώματος. Με τα δάκτυλα τεντωμένα το μεσαίο δάκτυλο σε κάμψη να σχη-
ματίζει με την παλάμη ορθή γωνία και το χέρι να πάλλεται. Η χειρονομία και
στις ημέρες μας είναι συνηθισμένη με τη γνωστή σημασία.
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365) Μετάθεση: (Γλωσ). Η αλλαγή θέσης γραμμάτων, συλλαβών ή φθόγγων μέσα στην ίδια λέξη.

366) Από την υπό τον τύπον διηγήματος έκθεση των δοξασιών που επικρατούσαν στην Αίγινα, πιθα-

νότατα, (Λαογραφία Β’ σελ.167-168. Π. Δ. Σεφερλή, Λόγια της κυρούλας μου. Η πικροκαταρούσα).

Η πεθερά πάτησε τα χέρια της νύφης που την είχε φασκελώσει για να μη μείνουν άλειωτα όταν πε-

θάνει «γιατί όποιος φασκελώνει τους γονείς του δεν λειώνουν τα χέρια του, αν δεν πατηθούν από κεί-

νους που φασκελωθήκανε».

367) Ι. Σταματάκου: Λεξ. Αρχ. Ελλην. Γλώσσης.

368) Αριστοφάνους Ειρήνη: Μετάφραση Κώστα Βάρναλη. Ο στ.549 «καί τόν δορυξόν οἷον ἐσκιμάλι-

σεν». Ερμηνεύτηκε «Και του κονταροξύστη βάνει δάκτυλο».



Η ερμηνεία του σκιμαλισμού και ως κτυπήματος της μύτης με το μεσαίο δά-
κτυλο προς κατεξευτελισμόν, με οδηγεί στα παιδικά μου χρόνια. Το πιάσιμο
της μύτης ―άγγιγμα― ήταν η πρώτη κίνηση πρόσκλησης προς τον αντίπαλο
για να χτυπηθούν. Αν ο αντίπαλος δεν αντιδρούσε σήμαινε παραδοχή υπο-
ταγής, ήττας και χλευασμό από τους άλλους. «Ω...ω... σ’ έπιασε από τη μύ-
τη». Συνήθως η πρόκληση δεν γινόταν αποδεκτή και άρχιζε το γρονθοκόπη-
μα που κατέληγε συνήθως σε νικητή ή σε απολογισμό των κτυπημάτων. Δεν
παρενέβαιναν να τους «χωρίσουν» εκτός αν οι συμπλεκόμενοι ήσαν από
διαφορετικές παρέες ή παρευρίσκονταν φίλοι ή συγγενείς, έπαιρναν μέρος
και η συμπλοκή γενικευόταν.
Μούντζα, λέξη συνώνυμη με την ασβόλη (αιθάλη, καπνιά, μουντζούρα, φού-
μο). Μούντζωμα, το αποτέλεσμα της ενέργειας της μούντζας. Μουντζαλιά, η
κηλίδα της μελάνης.
Σε προηγούμενη παράγραφο επισημάνθηκε ο θεσμός της διαπόμπευσης370.
Πρώτη πράξη της προετοιμασίας ήταν το κούρεμα ή ξύρισμα τηςκεφαλής
του διαπομπευόμενου. Ακολουθούσε το μουντζούρωμα, το άλειμμα του προ-
σώπου του με ασβόλη. Τον έντυναν με παλιόρουχα. Το φόρτωναν με διάφο-
ρα πράγματα για να τον γελειοποιούν, άλλα τού τα κρεμούσαν στο λαιμό,
τον στεφάνωναν με εντόσθια. Τον μαστίγωναν. Τον ανέβαζαν σε ζώο και
τον περιέφεραν στα πλήθη.
Αυτά συνέβαιναν στο Βυζάντιο και δεν παρουσίασαν ιδιαίτερες διαφορές
στις μετέπειτα περιόδους: Φραγκοκρατία, Τουρκοκρατία και πρώτα χρόνια
της Ελληνικής Βασιλείας. Κατά τη διάρκεια της πομπής ο κήρυκας διαλα-
λούσε το διαπραχθέν έγκλημα. Η διαλάληση αυτή του κήρυκα λεγόταν γε-
βέντισμα. Γεβεντίζω αρχικά σήμαινε διαλαλώ, κηρύττω. Η σημασία αυτή
σχεδόν λησμονήθηκε. Γεβεντίζω έγινε συνώνυμο με το διαπομπεύω και τα
γεβεντίσματα ταυτίστηκαν με τις πομπές371.
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369) καταπύγων: 1) Ο παρά φύσιν ασελγαίνων, κίναιδος. 2) Έκφυλος, αισχρός, ασελγής, λάγνος, κτη-

νώδης. Πυγή: γλουτός, πρωκτός, «τα οπίσθια».

370) Δες. Μέρος Δεύτερο. Κεφάλαιο Τέταρτο, Α. Γλώσσα. β) Φράσεις που σχετίζονται με γεγονότα.

371) Κύρια πηγή για τα υβριστικά σχήματα αποτέλεσε το ομώνυμο άρθρο του Ν. Γ. Πολίτου στα Λα-

ογραφικά Σύμμεικτα Β’ 1975 (σελ.384-442). Είχε πρώτα δημοσιευτεί στη Λαογραφία Δ’ σελ.601-669

το 1914.



ζ) Ευχές και κατάρες στα αρβανίτικα
Ευχές. Συνάντηση: Μι-ρ έρ-θτ / μί-ρ ου τσούομ. Καλώς ήρθατε / καλώς βρε-
θήκαμε. Σπάνια ο ερχόμενος έλεγε. Φάλεμι δηλαδή προσκυνούμε. Στον
αποχωρισμό: Ορ ε μί-ρ. Η ώρα η καλή. λ’-μ σσ-ντέτ. Αφήνουμε υγεία. Σε
βαπτήσια: τ να ρόνιẽ. Να μας ζήσει. Τ μπίλνιẽ βί τρα-τ. Να κλείσει τα χρό-
νια. Σε γάμους: Τ να ρόνιẽ-ν. Να μας ζήσουν. Σε εορτές: Μότε σού-μ. Χρό-
νια πολλά. Καινούργιος χρόνος. Πάλι. Μότε σού-μ και Με τ μί-ρ τ να βίνιẽ
μότι ρί. Με το καλό να μας έρθει ο κανούριος χρόνος. Στο θάνατο: Τ ρόνι τε
(τι) κουλτό-ν. Να ζήσετε να τον (τους) θυμόσαστε.
Κατάρες. Βρισιά: Πρε μπρίνιε-τ. Κόψε τα κέρατα. Σε ταξιδιάρη: Τ βες
εδέ τ μος βις. Να πας και να μην έρθεις. Τ βες εδέ τ μος πρίρες πρά-π.
Να πας και να μη γυρίσεις ξανά. Απειλή: Ντο τ πι γκιά-κν. Θα σου πιώ το
αίμα. Τ χας κ-μπ-τ. Να φας τα πόδια. Για καταστροφή και θάνατο: Τ μος
γιέσε λέ-ρ. Να μην είχες γεννηθεί. Σκε-π-τί-μ: Αστραπή, ουσιαστικά εν-
νοούσαν τον κεραυνό. Τ τ ζ-ρ (τ τ ρίγιẽ) ντ γκρί-κ. Να σε πιάσει (να σου
μείνει) στο λαρύγγι. Θυμίζει Ευστάθιο Θεσσαλονίκης (είη λάρυγγι). Τι
μος τ τσόνιẽ βίτι. Να μη σε βρει ο χρόνος. Ντ κρίε τ’-ντ. Στο κεφάλι σου.
Τσό-π σα βέσι. Κομμάτια σα το αφτί. Τ ζ’-ς κρίμπα: Να πιάσεις σκουλή-
κια (μεσν.). Χι ε πλιούχουρ. Στάχτη και κονιορτός.
Σημείωση: Ο αριθμός τους είναι περιορισμένος. Χρησιμοποιούσαν στην ομι-
λία και ελληνικές. Εκφράζονταν όμως και με αυτοσχέδιες εκφράσεις ή με
άλλες μεταφέροντας στα αρβανίτικα γνωστές ελληνικές.

ΣΤ) ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΜΟΥΣΙΚΗ - ΧΟΡΟΙ

α) Γενικά
Με την συνοπτική αυτή αναφορά, στα τραγούδια, τη μουσική και τους χο-
ρούς ολοκληρώνεται η περιγραφή της πνευματικής ζωής του χωριού.
Ο Ν. Γ. Πολίτης χώρισε τα δημοτικά τραγούδια στις εξής κατηγορίες: 1) Ιστο-
ρικά, 2) Κλέφτικα, 3) Ακριτικά, 4) Παραλογές, 5) Αγάπης, 6) Νυφιάτικα,
7) Ναναρίσματα, 8) Κάλανδα, Βαΐτικα, 9) Ξενιτιάς, 10) Μοιρολόγια, 11) Μοι-
ρολόγια του Κάτω Κόσμου και του Χάρου, 12) Γνωμικά τραγούδια, 13) Εργα-
τικά και Βλάχικα, 14) Περιγελαστικά. Περιέλαβε ακόμα Α) Δημώδη άσματα
των μέσων χρόνων, Β) Τραγούδια εις ελληνικάς διαλέκτους.
Ο Δ. Σ. Λουκάτος τα χώρισε σε 1) Επικά, 2) Λυρικά, 3) Οικογενειακά, 4) Θρη-
σκευτικά, 5) Εποχικά, 6) Κοινωνικά, 7) Γνωμικά, 8) Παιδικά. Ο Γ. Α. Μέγας
τα κατέταξε σε δύο κατηγορίες: α) Τα κυρίως άσματα στα οποία εκδηλώνο-
νται ισχυρά συναισθήματα της ανθρώπινης ψυχής, β) Τα διηγηματικά άσματα
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τα οποία αποβλέπουν στην ποιητική αφήγηση των γεγονότων: Ιστορικά, κλέ-
φτικα, ακριτικά και τις παραλογές δηλαδή τα δημοτικά τραγούδια με αφηγη-
ματικό χαρακτήρα και φανταστικό περιεχόμενο372.
Ο Πολίτης θέτοντας το ερώτημα πώς πλάστηκαν τα δημοτικά τραγούδια δια-
τύπωσε την πάρα κάτω άποψη: Η δημοτική ποίηση δεν θεωρείται μόνο κτήμα
του λαού αλλά και δημιούργημά του. Αλλά ο λαός ως σύνολο δεν μπορεί να
συνθέσει ένα ποίημα. Ένας από τους πολλούς που έχει το χάρισμα της στι-
χουργικής δεξιότητας και το μουσικό αίσθημα αναπτυγμένο υπακούοντας σε
εσωτερική ώθηση σε στιγμή έξαρσης συνθέτει το τραγούδι ενώ βρίσκει ταυ-
τόχρονα τον ρυθμό και τη μελωδία ή το προσαρμόζει σε άλλα γνωστά. Το επα-
ναλαμβάνει κάποιος άλλος όταν διατελεί σε παρόμοια ψυχική διάθεση και με-
ρικές φορές επιφέρει μεταβολές προσαρμόζοντάς το στα δικά του αισθήματα.
Έτσι, από στόμα σε στόμα, γίνεται κοινό κτήμα. Όσο φέρεται αδέσποτο το
ιδιοποιείται ο κάθε τραγουδιστής και αν βρει κάτι ξένο ή απρόσιτο το απο-
βάλλει. Είναι δε ένα τραγούδι αδέσποτο όταν ο δημιουργός του δεν είχε επι-
θυμία να κάνει γνωστό το όνομά του αλλά το δημιούργησε γιατί τού το επέ-
βαλε η ανάγκη της καρδιάς του. Αλλά και ο επαναλαμβάνων το τραγούδι και
ιδιοποιούμενος αυτό, και σφετερίζεται ξένο πλούτο, αλλά κάνει χρήση κοινού
κτήματος. Οι επαναλαμβάνοντες επιφέρουν μεταβολές και έτσι μπορεί να λε-
χθεί ότι ο λαός απεργάζεται την οριστική μορφή των δημοτικών τραγουδιών.
Οι μεταβολές που συνίστανται σε διορθώσεις, αφαιρέσεις, προσαρμογές
έχουν αρνητικό χαρακτήρα373.
Ο Πολίτης, και πάλι, έθεσε το ερώτημα: Πῶς ἐξηγεῖται τό κάλλος καί ἡ δύ-
ναμις τῆς δημοτικῆς ποιήσεως; Και έδωσε την απάντηση ότι οφείλεται στην
απλότητα και την αλήθεια που εκδηλώνεται σ’ αυτή. Δεν υπάρχει τίποτε το
ψεύτικο και το περίτεχνο. Η παρατήρηση του έξω κόσμου απλή αλλά ακρι-
βής και η έκφραση των παθών βαθιά κι αληθινή χωρίς κοσμητικά.
Το τρίτο ερώτημα που τέθηκε ήταν: Ποιες οι ιστορικές αρχές της δημοτικής
ποίησης. Ο Κοραής μελετώντας το ελληνιστικό μυθιστόρημα διαπίστωσε ότι
στα Αιθιοπικά του Ηλιόδωρου, στα Εφεσιακά του Ξενοφώντος του Εφέσιου
στα κατά Χαιρέαν και Καλλιρόην του Χαρίτωνος αναμειγνύονται εκφρά-
σεις καθαρά νεοελληνικές.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

313

372) Ν. Γ. Πολίτου: Εκλογή από τα τραγούδια του ελληνικού λαού. Δ. Σ. Λουκάτου: οπ.π. Εισαγωγή

κ.λπ., σελ.94. Γ. Α. Μέγα: Εισαγωγή κ.λ.π., σελ.202.

373) Ν. Γ. Πολίτου: Γνωστοί Ποιηταί Δημοτικών Ασμάτων (Λαογραφία Ε’, Τεύχος Δ’, σελ.493-5).



Ο Claude Fauriel στον εισαγωγικό λόγο της ποιητικής συλλογής «Τα δημο-
τικά τραγούδια της σύγχρονης Ελλάδος» βεβαιώνει ότι είχαν αρχίσει να
χρησιμοποιούν την ελληνική δημοτική σε πεζά έργα που προορίζονταν πι-
θανώς για τη διαπαιδαγώγηση του λαού κατά το τέλος του ΙΑ’ αιώνος. Ανα-
φέρει μαρτυρία της Άννας Κομνηνής (ΙΑ’ αι.) κατά την οποία ο λαός της
Κωνσταντινούπολης είχε τη συνήθεια να πανηγυρίζει, με τραγούδια γραμ-
μένα στο γλωσσικό του ιδίωμα, τα δημόσια γεγονότα που τον ενδιέφεραν.
Διαπιστώνει ότι «από του Η’ αι. η λέξις τραγούδια και τα παράγωγά της
εχρησιμοποιούντο δια να σημάνουν άσμα και το ρήμα τραγουδώ δια να ση-
μάνει άδω». Επικαλούμενος τα όσα έγραψε ο Αθήναιος για τα αρχαία λαϊ-
κά τραγούδια καταλήγει: «Η δημοτική ποίηση της συγχρόνου Ελλάδος δεν
εδημιουργήθη ούτε κατά την σημερινήν εποχήν (εννοεί τις αρχές του 19ου αι-
ώνα) ούτε κατά την διάρκειαν του μεσαίωνος· δεν υπάρχει συγκεκριμένη
εποχή, εις την οποίαν θα ηδυνάμεθα να αναγάγωμεν την αρχήν της· και τέ-
λος ότι δεν είναι και δεν δύναται να είναι παρά μία συνέχεια, μία εξακο-
λούθησις, μία αργή και βαθμιαία μεταβολή της αρχαίας ποιήσεως και ειδι-
κώς της αρχαίας λαϊκής ποιήσεως των Ελλήνων».
Μια πιο συστηματική εξέταση του ζητήματος επιχείρησε ο Κυριακίδης374. Με
αφετηρία τις λέξεις τραγούδι και παραλογή (που δηλώνει μια ειδική κατη-
γορία τραγουδιών) και την ανάλυση και ερμηνεία αυτών καταλήγει: «Ώστε
αι δύο αύται λέξεις οδηγούσιν ημάς εις την αρχαιότητα και συνάπτουσιν
το νεώτερον δημώδες άσμα πρός την αρχαίαν τραγωδίαν». Ο κύριος στίχος
του δημοτικόυ τραγουδιού ο ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος, προέρχεται, κα-
τά τον Κυριακίδη, από τον αρχαίο καταληκτικό τετράμετρο που μας οδηγεί
πάλι στο θέατρο γιατί ο στίχος αυτός ήταν πολύ εύχρηστος στην κωμωδία.
Τα στοιχεία αυτά ανάγονται στο θέατρο των αυτοκρατορικών ρωμαϊκών
χρόνων που είχε αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα. Εξετάζει την εξέλιξη του
θεάτρου όπως την περιγράφει ο Λουκιανός στο σύγγραμμά του «Περί Ορχή-
σεως» και τονίζει τη διάσπαση του παλιού δράματος στα τρία στοιχεία: Χο-
ρό, μουσική, ποίηση, από τα οποία τα λυρικά μέρη τα τραγουδούσαν καλλί-
φωνοι «τραγωδοί» και έγιναν σιγά, σιγά τα τραγικά άσματα των μεγάλων
Ελλήνων δραματικών κτήμα ολόκληρου του Ρωμαϊκού κόσμου. Την νέα αυ-
τή ποίηση ο Πλούταρχος την ονομάζει «Πάνδημον» (δηλαδή δημοφιλέστατη)
και αυτό θεωρεί ο Κυριακίδης ότι δηλώνει το δημοτικό χαρακτήρα αυτής.
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374) Στίλπωνος Κυριακίδου: Αι Ιστορικαί Αρχαί της Δημώδους Νεοελληνικής Ποιήσεως.



Το νεοτερικό αυτό θέατρο, όπως είχε εξελιχθεί ως ρωμαϊκό παντόμιμο εξα-
κολουθούσε να ενθουσιάζει και να τέρπει τα πλήθη παρά τον διωγμό που
άσκησε η Εκκλησία εναντίον του, κατά τον χρόνο τον οποίο άρχισε να ανθεί
η νέα ηρωική ποίηση, η ακριτική. Ο Κ. Θ. Δημαράς δεν αρνείται πως το δη-
μοτικό τραγούδι είναι οργανικός συνδετικός κρίκος της αρχαίας με τη νέα
ελληνική φιλολογία, διατύπωσε όμως επιφυλάξεις για τη θεωρία αυτή του
Κυριακίδη375.

β) Μέτρα, ρυθμοί, μελωδία, χορός
Το δημοτικό τραγούδι το χαρακτηρίζει η στενή σχέση ανάμεσα στην ποίηση
και τη μουσική. Ο λαός φτιάχνει τους στίχους τραγουδιστά. Η μουσική και
το κείμενο γεννιόνται ταυτόγχρονα. Είναι δισυπόστατο το δημοτικό τραγού-
δι ή ορθότερα τρισυπόστατο, αφού υπάρχει στενή σχέση και με τον χορό. Λί-
γα τραγούδια δεν χορεύονται. Τα καθιστικά (επιτραπέζια, της τάβλας) και
του δρόμου (πατινάδες). Η μελωδία επιδρά άμεσα στις αισθήσεις ενώ αντί-
θετα οι λέξεις συνδέονται πολύ στενά μ’ ένα συγκεκριμένο νόημα. Η μουσι-
κή συμπράττει με τα λόγια στο δημοτικό τραγούδι και με την ιδιότητά της να
επιδρά άμεσα το κάνει πιο προσιτό και πιο οικείο στον λαό.
Πώς όμως ανταποκρίνονται μεταξύ τους το ποιητικό μέτρο, ο μουσικός ρυθ-
μός και η κίνηση, δηλαδή τα βήματα του χορού; Ας πάρουμε για παράδειγ-
μα το πολύ γνωστό δημοτικό τραγούδι, που πόσες φορές το τραγούδησαν οι
πρόγονοί μας.

Όλα τα πουλάκια, ζυγά ζυγά
τα χελιδονάκια, ζευγαρωτά

τ’ έρημο τ’ αηδόνι το μοναχό
περπατεί στον κάμπο με τον αητό.

Εξετάζοντας το ποιητικό μέτρο διαπιστώνουμε ότι ο στίχος είναι δεκασύλ-
λαβος, και παρουσιάζει την ακόλουθη ιδιορρυθμία. Οι 6 πρώτες συλλαβές
(3 πόδες) κάθε στίχου έχουν μέτρο τροχαίο (—’ U) ενώ οι υπόλοιπες 4 συλλα-
βές (2 πόδες) ίαμβο (U —’ ).

Όλα - τά που - λάκια // ζυγά, ζυγά.
Όλη η στροφή αποτελείται από (4x10)=40 συλλαβές. Τραγουδώντας αυτή
την στροφή και χορεύοντάς την ολοκληρώνονται 3 φορές τα 12 βήματα του
Καλαματιανού. Χορός όμως δεν μπορεί να γίνει ούτε τραγούδι θα εκτελε-
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375) Μιχάλης Γ. Μερακλής: οπ.π. Τόμος Γ’, σελ.88-95.



στεί σωστά χωρίς την συμμετοχή και καθοδήγηση του μουσικού ρυθμού.
Ακούοντας την περιοδικότητα των χτυπημάτων ενός συνοδευτικού οργάνου
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376) Η προφορά της αρχαίας ελληνικής γλώσσας μέχρι της καθιέρωσης της Αλεξανδρινής Κοινής

(300 π.Χ.-6ο αιώνα μ.Χ.) διέφερε σε πολλά σημεία από τη νεότερη βυζαντινή-νεοελληνική προφορά.

Η λέξη ρυθμός απόκτησε μουσική σημασία τον 4ο π.Χ. αιώνα. Ο Αριστόξενος ο Ταραντίνος μαθητής

του Αριστοτέλη στο Λύκειο στην Αθήνα, η πιο σημαντική μορφή στο χώρο της θεωρίας της μουσικής

στην αρχαία Ελλάδα, πολυγραφότατος, μελέτησε πρώτος με συστηματικό τρόπο το φαινόμενο του

μουσικού ρυθμού. Ο παλαιός ρυθμός στηριζόταν στην προσωδία, την αξιοποίηση της μακρότητας ή της

βραχύτητας των συλλαβών (της μακράς ή βραχείας προφοράς των φωνηέντων κατά την προφορά της

αρχαίας Ελληνικής). Σε μεταγενέστερους χρόνους την προσωδία αντικατέστησε ο τονικός ρυθμός που

έχει ως βάση τη συλλαβή. Κύρια ρυθμιστική μονάδα είναι ο πους που αποτελείται από δύο ή περισ-

σότερες συλλαβές ή χρόνους. Οι πιο γνωστοί από τα δημοτικά τραγούδια πόδες είναι οι δισύλλαβοι

ίαμβος (U —’ ) και τροχαίος (—’ U), (την ονομασία Ίαμβος από την Ιάμβη κόρη του Πάνα και της Ηχούς,

θεραπαινίδα της Μετάνειρας, που ψυχαγώγησε τη Δήμητρα, αλλά κατά τον Αριστείδη τον Κοϊντιλια-

νό από το ιαμβίζω=σκώπτω).

Επίσης οι τρισύλλαβοι: δάκτυλος (—UU), ανάπαιστος (UU —) και αμφίβραχυς (U —U). Ακόμα μπορού-

με να αναφέρουμε τον δίμβραχυ ή πυρρίχιο (UU), τον σπονδείο (——), τον αμφίμακρο (—U —) και τους

τετρασύλλαβους πόδες, τα τέσσερα είδη του παίωνος: (—UUU) παιωνικός, (U—UU) κουρητικός ή σύμ-

βλητος, (UU—U) διδυμαίος ή δελφικός ή βρόμιος, (UUU—) κρητικός ή υπορχηματικός.

Ο αρχιμουσικός όταν διευθύνει ορχήστρα μετράει τον χρόνο με τις κινήσεις της μπαγκέτας. Ανάλογα

με τον αριθμό των κινήσεων (θέση, άρση) έχουμε χρόνους δίσημους, τρίσημους, τετράσημους κ.λ.π.

Θα σταθούμε στον επτάσημο ή επίτριτο δεύτερο στον οποίο είναι προσαρμοσμένα τα βήματα του Κα-

λαματιανού. Η προέλευσή του είναι αρχαιοελληνική. Επιγραφή που βρέθηκε στην Καρδίτσα της Βοι-

ωτίας (Ακραίφνιον) αναφέρει ότι ο αγωνοθέτης Επαμεινώνδας Επαμεινώνδου «τάς πατρίους πο-
μπάς καί τῶν συρτῶν τήν ὄρχησιν θεοσεβώς ἐπετέλεσεν». Ο Παυσανίας (στα Ηλιακά Β’ Κεφ.

14 - §9,10) αναφέρει τον Σικυώνιο Πυθόκριτο που είχε νικήσει σε έξι Πυθιάδες, ότι έπαιξε αυλό και

στην Ολυμπία κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος του πεντάθλου και έγινε στήλη με το επίγραμμα

«Πυθοκρίτου Καλλινίκου μνᾶμα ταὐλητᾶ τόδε»: Σ’ ανάμνηση τούτου του αυλητή Πυθόκριτου, γι-

ου του Καλλίνικου, την επιγραφή είχαν συντάξει σε καταληκτικό τετράμετρο επιτρίτων. Τον ρυθμό

αυτό καλλιεργούσαν οι Δωριείς αυλητές και ιδιαίτερα οι Θηβαίοι.

Πηγές: Σόλωνα Μιχαηλίδη, Εγκυκλοπαίδεια της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής (Μ. Ι. Ε. τραπέζης).

Γ. Α. Μέγα, οπ.π. σελ.214-221 (Μετρική της Δημοτικής Ποίησης). Σίμωνος Καρά, Μέθοδος της Ελλη-

νικής Μουσικής, Θεωρητικόν, Τόμος Α’, σελ.134-179. Δ. Γ. Παναγιωτοπούλου: Θεωρίαι και Πράξεις

της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, σελ.152. Δ. Θέμελη: Μουσικοποιητική Δομή στο Ελληνι-

κό Δημοτικό Τραγούδι (Λαογραφία ΚΗ’ σελ.66-80). Παυσανία VI, 14 - 9,10.



όπως είναι π.χ. το τουμπερλέκι, παρατηρούμε ότι επαναλαμβάνονται συνε-
χώς 7 χτυπήματα (3+2+2).
Δηλαδή: τά-μπα-τα / τά-μπα / τά-μπα // τά-μπα-τα / τά-μπα / τά-μπα//. Αυτά
είναι τα απλά χτυπήματα. Χωρίς να προδώσουν τον ρυθμό οι οργανοπαί-
κτες, μπορούν να τα ποικίλλουν.
Ο ρυθμός ονομάζεται επτάσημος. Λένε: ο Καλαματιανός είναι χορός 7/8.
Ο αριθμητής εκφράζει τις χρονικές μονάδες του κάθε ρυθμού, δηλαδή πό-
σα χτυπήματα αντιστοιχούν σε κάθε μουσικό ρυθμό και ο παρονομαστής τη
χρονική διάρκεια κάθε μονάδας.
Στον Καλαματιανό σε κάθε 3 βήματα αντιστοιχεί ένας μουσικός ρυθμός και
στα 12 βήματα 4 μουσικοί ρυθμοί. Ώστε η πάρα πάνω στροφή αριθμεί 40 συλ-
λαβές, χορεύεται με 36 συνολικά βήματα και 12 μουσικούς ρυθμούς δηλαδή
84 χτυπήματα του μουσικού οργάνου. Γίνεται φανερό ότι ο μουσικός ρυθμός
μιας μελωδίας διαφέρει από το ποιητικό μέτρο. Λείπουν από τον στίχο χα-
ρακτηριστικές χρονικές διάρκειες που προσδίδουν στον ρυθμό της μελωδίας
υλική χροιά και την κάνουν άμεσα προσιτή καθώς συμβάλλουν παράλληλα
και τα διαστήματα που προκύπτουν από την σχέση δύο διαφορετικού ύψους
φθόγγων376.

γ) Η τοπική παράδοση
Στην τοπική μας παράδοση δεν θα βρει κανείς διηγηματικά άσματα, όπως
δεν υπάρχουν και σ’ όλη την Αττική377. Συναντάμε: ελάχιστα νανουρίσματα
(ταχταρίσματα), τα τραγούδια του αγερμού (Χριστουγέννων, Πρωτοχρο-
νιάς, Φώτων, Λαζάρου), πλήθος από σκωπτικά αποκριάτικα, θρησκευτικά
της Μεγάλης Εβδομάδος, μοιρολόγια καθώς και τα τραγούδια που θα τρα-
γουδούσαν στο χοροστάσι, στους γάμους και τα πανηγύρια, στις γιορτές,
τραγούδια του γλεντιού και της αγάπης.
―Τα λόγια τους άλλα αρβανίτικα και άλλα ελληνικά. Από τα νανουρίσματα
ένα στα αρβανίτικα που όπως διαπιστώνεται378 ήταν διαδεδομένο από την
Αττικοβοιωτία μέχρι την Αργολιδοκορινθία με μικρές παραλλαγές, ουσια-
στικά μια έμμετρη μελωδική απαγγελία με μέτρο επτασύλλαβο τροχαϊκό που
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377) Γράφει η Μαρία Μιχαήλ-Δέδε (Αρβανίτικα Τραγούδια, Σειρά Α’, σελ.17): Είναι σχεδόν

εκπληκτική η απουσία «ιστορικών» πατριωτικών τραγουδιών παρά τη μεγάλη τους συμβολή στον

απελευθερωτικό αγώνα.

378) Μαρία Μιχαήλ-Δέδε: οπ.π, σελ.119.



γινόταν και οκτασύλλαβο.
―Από τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα μόνο τα πανελλήνια γνωστά ―Καλήν
ημέραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός σας κ.λ.π― σε ιαμβικό δεκαπεντα-
σύλλαβο. Την Πρωτοχρονιά πιθανόν και τα αρβανίτικα ≠Μί-ρ-ζ, τ να βίνιε
βίτι ιρί≠ κάλαντα τα οποία τον 20ο αιώνα, τουλάχιστον, ήταν άγνωστα στον
Ασπρόπυργο. Για τα παιδιά, την παραμονή την ημέρα, πάλι τα καθιερωμένα
κάλαντα Αρχή μηνιά κι αρχή χρονιά ενώ το βράδυ οι μεγαλύτεροι με τα
πρωινά κάλαντα αρκετά παραλλαγμένα σε ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο και
εξαιρετικό βυζαντινό μέλος και χωρίς τα τσακίσματα ή γυρίσματα που προ-
στέθηκαν στα καθιερωμένα σε μεταγενέστερο χρόνο. Των Φώτων την ημέ-
ρα τα παιδιά πάλι το γνωστό «Σήμερα τα Φώτα και ο φωτισμός κι η χαρά
μεγάλη και ο αγιασμός» που θα έπρεπε να καθιερώθηκε όταν κυκλοφόρι-
σαν φυλλάδια με κάλαντα. Τα βράδια πήγαιναν παρέες φίλοι και συγγενείς
στις στάνες γιατί όλες οι ευχές απευθύνονταν σε ποιμένες «Σήκω τσοπάνε
να νυφθείς να κάνεις το σταυρό σου, να πας ν’ ανοίξεις το μαντρί να βγουν
τα ευλογημένα κ.λ.π.». Η μελωδία ίδια με εκείνη της νύχτας της Πρωτοχρο-
νιάς. Τα κάλαντα του Λαζάρου στα ελληνικά αλλά και στα αρβανίτικα αρ-
κετά διαδεδομένα σε περιοχές που μιλιόταν το αρβανίτικο ιδίωμα με πα-
ραλλαγές αλλά το κεντρικό θέμα ίδιο.
―Τα αποκριάτικα τραγούδια όλα στα αρβανίτικα. Η μελωδία τους γνωστή
καθώς και ο χορός. Χορευόταν τις δύο Κυριακές από τις γυναίκες στο χο-
ροστάσι και την τελευταία Κυριακή έκλειναν το χορό οι άνδρες. Το γλέντι
συνεχιζόταν στα σπίτια και πολλές στροφές είχαν καθιερωθεί με την επανά-
ληψη και παρέμεναν ανώνυμες.
―Από τους θρησκευτικούς ύμνουςείχε καθιερωθεί να ψάλλεται θρήνος την
Μεγάλη Παρασκευή όταν τελείωναν την κατασκευή του Επιταφίου. «Σήμε-
ρον μαύρος Ουρανός, σήμερον μαύρη μέρα, σήμερον όλοι θλίβονται και τα
βουνά λυπούνται κ.λ.π». Διαφέρει από παρόμοιο που έχει δημοσιεύσει ο
Καμπούρογλους379.
―Με τα μοιρολόγια θα ασχοληθούμε διεξοδικά στο Τρίτο Μέρος. Δεν είναι
αφηγηματικά. Αναφέρονται σε γεγονότα, αναμνήσεις, καταστάσεις αλλά
πάντα για να εκφράσουν προσωπικά συναισθήματα που απευθύνονται στον
νεκρό και τους δικούς του. Δεν είναι λίγες οι φορές που μοιρολογούν πρό-
σωπα συγγενικά ή φιλικά προσκείμενα για δικούς τους που έχουν χαθεί αν
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379) Δημ. Γρ. Καμπούρογλου: Ιστορία των Αθηναίων, Τόμος Α’ σελ.237.



μάλιστα ήσαν νέοι λες και καθιστούν τον νεκρό μεταφορέα των εκφραζόμε-
νων συναισθημάτων στην επικείμενη συνάντησή τους στον άλλο κόσμο.
Εντυπωσιακή και η μελωδία που ερμηνεύεται ανάλογα με την ένταση της
στιγμής με δύο διαφορετικούς ήχους.
―Συρτούς χορούς των 7/8, το πλεχτό και το Νταρσά χόρευαν οι γυναίκες στο
χοροστάσι, στο προαύλιο του Αγίου Δημητρίου και τραγουδούσαν της εκά-
στοτε πρώτης στο χορό το αυτοσχέδιο τραγούδι. Η όλο και πιο συχνή επικοι-
νωνία με την Αθήνα, οι πόλεμοι που ακολούθησαν στις αρχές του 20ου αιώνα
και γνώρισαν οι νέοι ανθρώπους και συνήθειες πέρα από το στενό τους το-
πικό περιβάλλον επέδρασαν και άρχισαν να αφομοιώνονται καινούργιες με-
λωδίες. Οργανοπαίκτες από τα Μέγαρα και την Κούλουρη και κάποιοι γνω-
στοί από την Αθήνα, συνέβαλαν στην εξέλιξη της τοπικής μας παράδοσης.
Ουσιαστικά, καταλυτική επίδραση δεχτήκαμε κατά τη διάρκεια του μεσοπο-
λέμου και αρκετά χρόνια μετά. Ελπίζουμε ότι θα αναδειχθεί στο Τρίτο Μέ-
ρος όπου θα γίνει λεπτομερέστερη περιγραφή.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ

Α) ΓΕΝΝΗΣΗ, ΒΑΠΤΙΣΗ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

1) Η Γέννηση
Τα έθιμα της γέννησης, του γάμου και του θανάτου αποβλέπουν στον άν-
θρωπο ως μέλος της οικογένειας. Αναφέρονται στα τρία σπουδαιότερα ορό-
σημα που συνοδεύουν τη ζωή του ανθρώπου. Ο Άρνολδ φαν Ζεννέπ τα ονό-
μασε διαβατήρια και είναι τα έθιμα που προσδιορίζουν και αντιμετωπίζουν
τους κινδύνους που παρουσιάζονται κατά την κρίσιμη μετάβαση από τη μια
κατάσταση στην άλλη380. Παράλληλα, και ανεξάρτητα από τον φαν Ζεννέπ,
ο Γερμανός Σάπτερ στο βιβλίο του «Γέννηση, γάμος, θάνατος» στήριξε την
ερμηνεία των εθίμων στον φόβο των δαιμόνων. Το βρέφος, η λεχώ, ο νυμ-
φίος, ο νεκρός και οι επιζώντες απειλούνται όλοι από κινδύνους οι οποίοι
παρίστανται υπό μορφή κακών πνευμάτων381.
Παρόλο που αποτελούν αδιαπέραστο χάος οι απειράριθμες δεισιδαίμονες
συνήθειες κατά τον τοκετό που έχουν περισυλλεχθεί από παντού, μπορούν
να ξεχωρίσουν κάποιες θεμελειώδεις ιδέες από τις οποίες απορρέουν αυτές
οι συνήθειες ή προς τις οποίες προσαρμόζονται. Οι ιδέες αυτές υπάγονται
σε τρεις γενικές κατηγορίες: α) Στις αναφερόμενες στην επήρεια του τοκε-
τού από θείες ή δαιμονικές δυνάμεις, β) Στις συμπαθητικές ή αλληγορικές
πράξεις για βοήθεια, διευκόλυνση ή προφύλαξη της ετοιμόγεννης, γ) Στις
σχετικές με το βρέφος που θα γεννηθεί382.
Ο Πολίτης περιγράφει την Κυλίστρα (Τσουλίθρα), θέση στον λόφο των Νυμ-
φών (Αθήνα) όπου οι επίτοκοι γυναίκες πήγαιναν και κατολίσθαιναν νομί-
ζοντας ότι θα διευκολυνόταν ο τοκετός, καθώς και άλλο βράχο παρά την
Καλλιρόη όπου πήγαιναν οι γυναίκες είτε να διευκολυνθούν στη γέννα είτε
να τεκνοποιήσουν. Αναζητώντας την αρχική δοξασία κατέληξε στην άποψη
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380) Δημητρίου Σ. Λουκάτου: οπ.π, σελ.205. Arnold van Gennep: Les rites de passage και Manuel de

Folklore Francais Contemporain (το κεφ. Du Berceau a’ la Tombe).

381) Γεωργίου Α. Μέγα: Εισαγωγή ..., σελ.234-236.

382) Ν. Γ. Πολίτου: Ωκυτοκία (Λαογραφικά Σύμμεικτα Β’) , σελ.341-342.



ότι ήταν «η δια μαγικής πράξεως παραγωγή δυνάμεως γονιμοποιού έκ τινων
λίθων ή άλλων αντικειμένων», και ότι η γονιμοποιός δύναμη των λίθων μάς
οδηγεί σε πρωτόγονες θρησκευτικές παραστάσεις383.
Αναφέρει, συνεχίζοντας, και άλλες δοξασίες σχετικές με τη γονιμότητα
όπως το τρυποπέρασμα, πηγές με νερό που επιφέρει γονιμότητα, το αλάτι
διαλυμένο στο νερό (δοξασία για την καθαρτήρια δύναμη του αλατιού), τη
θυσία αλέκτορα, το χόρτο γνωστό ως χέρι της Παναγίας, τον αετίτη (φημο-
λογούμανο λίθο της φωλιάς του αετού) καθώς και μαγικά εμπόδια προς απο-
τροπή του τοκετού.
Για συλληπτικά φάρματα γράφει ο Φαίδων Κουκουλές που έκαναν χρήση οι
Βυζαντινές, όπως το αίμα του λαγού, το λίπος χήνας, η τερεβινθίνη (το ρε-
τσίνι που βγαίνει από διάφορα κωνοφόρα δένδρα) κ.α. που προμήθευαν
μαίες και που πολλές φορές αντί καλού επέφεραν τον θάνατο. Φάρμακα
χρησιμοποιούσαν για την αποτροπή του τοκετού: εγκέφαλο βατράχου, λίπος
λιονταρήσιο, βοτάνια, χυλό από καρπό ιτιάς, πυτιά λαγού, κουκιά, δυόσμο,
πιπέρι και τον τρόπο χρήσης αυτών και πολλά άλλα384.
«Το μαγικό πλαίσιμο των εθίμων της γέννησης άργησε να αχρηστευτεί. Κα-
τά τόπους εξακολουθεί να υφίσταται, σε διάφορους βαθμούς ως σήμερα»
γράφει ο Μερακλής, που σημειώνει το «ζήλεμα» καθώς και διάφορα μέσα
για την αποφυγή αποβολής, τη χρήση βοτάνων και τις διάφορες συνταγές για
τεκνογονία, το έθιμο της «αρρενολοχείας» όπως το ονόμασε ο Πολίτης, τον
φόβο της νύχτας και των νυχτερινών δυνάμεων, και τα διάφορα άλλα τα-
μπού385.
Η επιθυμία να γεννηθεί αγόρι υπήρξε διαχρονική. Η έκφραση αυτής της
επιθυμίας διαπιστώνεται σε κείμενα συγγραφέων από την αρχαιότητα και τη
βυζαντινή εποχή καθώς και σε μεταγενέστερους χρόνους και είναι απορίας
άξιο πώς κατέληγαν σε τόσο παράλογα συμπεράσματα να θεωρούν ότι
έχουν βάση πραγματική οι προτεινόμενες γνώμες και συνταγές για αρρενο-
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383) Ν. Γ. Πολίτου: οπ.π., σελ.342επ. Παροιμιώδεις φράσεις στον Όμηρο (Οδύσ. Τ163) υποδηλώνουν

την ύπαρξη παλαιότερων ελληνικών μύθων για τη γένεση ανθρώπων εκ λίθων. Ο Μύθος για τη δημι-

ουργία ανθρώπων από πέτρες που πετούσε ο Δευκαλίων και η Πύρρα μετά τον κατακλυσμό. Κατά τις

μιθραϊκές παραστάσεις ο Μίθρας γεννήθηκε από βράχο (θεός των Περσών). Στις αρχαίες Θεσπιές,

λίθος ο Θορίκιος Πέτρος ετιμάτο ως Έρως.

384) Φαίδωνος Κουκουλέ: οπ.π., Τόμος Δ’, δελ.10-13.

385) Μιχάλης Γ. Μερακλής: οπ.π., Ήθη και Έθιμα, σελ.19-21.



γονία. Σχετικές συνταγές συναντάμε και στα διάφορα ονειροκριτικά και
στις αντιλήψεις του λαού.
Επακόλουθο της επιθυμίας και η πρόβλεψη του φύλου. Χαρακτηριστικά εί-
ναι τα όσα γράφει για την πρόβλεψη και ο Ελευθέριος Μαρινέλλης386. Το φύ-
λο προβλέπεται: Στο συκώτι χοιρινού της Αποκριάς. Ανοίγοντας κακατσί-
δες(;) βελανιδιάς αν βρουν μέσα σκουλήκι θα γεννηθεί αγόρι, αν βρουν μυρ-
μήγκι, κορίτσι. Αν το χωρισμένο με μαχαίρι νεφρό ενός ζώου ανοίξει ή κλεί-
σει στη φωτιά. Από το κοκκαλάκι στο στήθος πουλιού. Από τη σιδερένια βέρ-
γα που τοποθετούν στο «αντί» του αργαλειού. Αλλά και από το σχήμα της
κοιλιάς κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αν είναι στρογγυλή θα γεννήσει
κορίτσι, αν είναι σουβλερή θα κάνει αγόρι.
Στον Ασπρόπυργο ανάλογα με την πανάδα στο πρόσωπο καθώς και η πρό-
βλεψη ανάλογα με το σχήμα της κοιλιάς.
Ίσχυε και στο Βυζάντιο κάπως διαφορετικά η πρόβλεψη. «Περί τοῦ φύλου
τοῦ γεννηθησομένου συνεβουλεύοντο αἱ Βυζαντιναί κατά τό διάστημα τῆς
ἐγκυμοσύνης καί τάς μαίας, αὗται δέ, ἐάν ἔβλεπον ὅτι ἡ κοιλία τῆς ἐγκύ-
ου ἦτο στρογγύλη καί ὡραία καί εἶχε σκληρότητά τινα, προέλεγον ὅτι τό
συλληφθέν ἦτο ἄρρεν, ἄν δ’ ἦτο ἐπιμήκης καί χαῦνος καί ἄσχημος ἤ ἐάν
εἶχε ἡ ἔγκυος περκνάδας πολλάς ἐπί τοῦ προσώπου, ἔλεγον ὅτι τό συλ-
ληφθέν ἦτο θῆλυ». Πρόβλεψη έκαναν και με το γάλα της γυναίκας αν το εύ-
ρισκαν παχύ και γλιστερό ή λευκό και χαλαρό387.
Στο Μενίδι για να διαγνώσουν το φύλο του εμβρύου, έβαζαν την έγκυο να
διαλέξει μία από τις δύο καρέκλες που της πρόσφεραν να καθίσει. Στη μία
έκρυβαν ένα ψαλίδι και στην άλλη ένα μαχαίρι· αν καθόταν στην καρέκλα με
το ψαλίδι θα έκανε κορίτσι, αν στην άλλη με το μαχαίρι, αγόρι. Αλλά κι από
το σχήμα της κοιλιάς. Κορίτσι αν ήταν προς τα κάτω και στρογγυλή, αγόρι αν
ήταν προς τα πάνω και μυτερή. Όσο για την αποφυγή των συχνών αποβολών
και την εξασφάλιση της εγκυμοσύνης μάζευαν χρήματα από 40 μονοστέφα-
νες Μαρίες γυρνώντας στις γειτονιές και έκαναν φυλαχτό με την εικόνα του
Αγίου Στυλιανού388. Στον Ασπρόπυργο ―έχει ήδη γραφεί― ζητούσαν χρή-
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386) Ελευθέριος Μαρινέλλης: Γέννηση, Γάμος, Θάνατος. Στο Σούλι Πατρών (Λαογραφία ΛΑ’,

σελ.178-180).

387) Φαίδωνος Κουκουλέ: οπ.π., σελ.18, 19.

388) Μαίρης και Δημήτρη Γιώτα: Μενιδιάτικα Ήθη και Έθιμα. Κατά τη γέννηση, το γάμο και το θά-

νατο (Λαμπηδόνα, Τεύχος 12ο, σελ.12επ.).



ματα από τρία ανδρόγυνα με ονόματα, Γιάννης-Μαρία και αγόραζαν μια
κλειδωνιά.
Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παίρνονταν ορισμένες προφυλάξεις:
Να μη σηκώνει βάρη, να αποφεύγει τις χειρονακτικές εργασίες, να μη δί-
νουν αφορμή με μυρωδιές από φαγητά ή γλυκίσματα να λιμπίζεται, να λι-
γουρεύεται. Σε παρόμοιες περιπτώσεις έσπευδαν να της δώσουν να γευθεί
για να καταπραϋνουν την επιθυμία της.
Ήταν επόμενο στο χρονικό διάστημα που καλύπτει αυτό το πόνημα να έχει
υπάρξει σταδιακή μεταβολή στον τρόπο αντιμετώπισης της εγκυμοσύνης.
Από την εποχή που μία εγκυμονούσα μπορούσε να προσφέρει βοήθεια στο
χωράφι μέχρι τα προμηνύματα του τοκετού και τη σημερινή εποχή που η
εγκυμοσύνη παρακολουθείται κατά τακτά διαστήματα από γιατρό και γεν-
νά κατά κανόνα σε μαιευτική κλινική. Αρχικά και για πάρα πολλά χρόνια
η γέννα γινόταν στο σπίτι με τη βοήθεια της μαμμής και άλλων γυναικών με
κάποια εμπειρία και είχε σημασία και η θέση που τοποθετούσαν τη μέλ-
λουσα να γεννήσει389. Όταν η γέννα ήταν δύσκολη καλούσαν και γιατρό.
Αξίζει να αναφερθεί ένα γεγονός που συνέβει στις αρχές του 20ου αιώνα,
ενδεικτικό της νοοτροπίας που επικρατούσε. Η μαμμή μη μπορώντας να
ανταπεξέλθει ζήτησε να καλέσουν γιατρό. Ο γιατρός ήταν στενός συγγενής
της γυναίκας που γεννούσε. Πρώτος εξάδελφος. Η γυναίκα αρνιόταν να
δεχθεί τη βοήθεια του γιατρού γιατί πώς ήταν δυνατό να δει ο ξάδελφος τα
«απόκρυφά» της!
Πάντα υπάρχει η αγωνία για το αίσιο αποτέλεσμα μιας γέννας. Όσο όμως
γυρίζουμε πίσω στο παρελθόν αντιλαμβανόμαστε την αυξημένη αγωνία
αφού σήμερα ο θάνατος γυναίκας στη γέννα έχει μηδαμινή πιθανότητα να
συμβεί ενώ παλαιότερα με τα πενιχρά μέσα συνέβαινε συχνά.
Όταν γεννιόταν το παιδί η μαμμή το αφαλόκοβε, το έπλενε, το σπαργάνωνε,
το φάσκιωνε390 και το άφηνε δίπλα στη λεχώνα. Παλαιότερα φάσκιωναν το
βρέφος αρκετούς μήνες και όταν άρχιζαν να αφαιρούν τις φασκιές άφηναν
ελεύθερα πρώτα τα χέρια και αργότερα όλο το σώμα. Στις ημέρες μας η δια-
δικασία αυτή έχει εγκαταληφθεί. Τη λεχώνα επισκεπτόταν η μαμμή μετά τη

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ

324

389) Τις Βυζαντινές τις τοποθετούσαν σε «δίφρο» (διπλό κάθισμα) ή κλίνη. Σέλλα αποκαλούσαν τον

δίφρο στην Κύπρο και τη Ρόδο, σκαμνί στους Παξούς και την Κρήτη (Φαίδωνος Κουκουλέ οπ.π. Τό-

μος Δ’, σελ.22-23). Σκαμνί χρησιμοποιούσαν και στο Μενίδι.

390) φασκιά<λατ. Fascia «δέσμη, λωρίδα, ταινία».



γέννα για τις αναγκαίες περιποιήσεις.
Την 8η Ιανουαρίου, της Αγίας Δόμνας, στη Βόρεια Ελλάδα έχει καθιερωθεί
η Γιορτή της Μαμμής ή «Γυναικοκρατία» και ιδιαίτερα στα χωριά όπου με-
τά την ανταλλαγή των πληθυσμών Ελλάδος και Βουλγαρίας (1923) εγκατα-
στάθηκαν Έλληνες χωρικοί της Ανατολικής Ρωμυλίας391. Την ημέρα αυτή οι
γυναίκες πηγαίνουν με φαγητά στο σπίτι της μαμμής, της πλένουν τα χέρια
με δικό τους σαπούνι και της το αφήνουν, της φορούν δικά τους χρυσαφι-
κά και την κάνουν χρυσοστόλιστη, τρώνε πίνουν και γλεντούν, λένε ανέκ-
δοτα και το απόγευμα ξεχύνονται στους κεντρικούς δρόμους και τα καφε-
νεία. Οι άνδρες δεν κυκλοφορούν. Κανένας δεν τολμά να φανεί στην αγο-
ρά. Ο Γ. Μέγας ερεύνησε προσωπικά τη συνεχιζόμενη παρουσία του εθί-
μου και δημοσίευσε δώδεκα αυθεντικές περιγραφές392.
Την τρίτη ημέρα μετά τη γέννα στρώνουν τραπέζι γιατί πιστεύουν ότι τα με-
σάνυχτα θα επισκεφτούν το σπίτι οι Μοίρες για να μοιράνουν το νεογέννη-
το. Η δοξασία είναι πανελλήνια. Ο Ν. Πολίτης δημοσιεύει παραδόσεις από
την Αράχοβα Λεβαδείας (2), την Αίγινα, την Άμφισσα, τη Λάστα Γορτυνίας
(2), το Καρατσόλ Τυρνάβου. Το έθιμο είχε επικρατήσει στον Ασπρόπυργο
και στην ευρύτερη περιοχή επίσης. Παντού δε στρώνουν στο τραπέζι τα ίδια
πράγματα. Είναι όμως ίδια η κεντρική ιδέα. Να τις γλυκάνουν και να τις ευ-
χαριστήσουν. Διαπιστώνεται από διηγήσεις να έχουν στρώσει ανάλογα, μέ-
λι, καρδιές από καθαρισμένα αμύγδαλα, κρασί, ποτήρια, κουτάλια, πετσέ-
τες, καθίσματα για τις τρεις Μοίρες. Τις περιγράφουν με διαφορές ανά πε-
ριοχή. Στην Αίγινα π.χ. ότι κρατούν η μεγάλη ψαλίδι, η άλλη αδράχτι και η
τρίτη ρόκα με λινάρι και μ’ αυτά προσδιορίζουν πόσο θα ζήσει393. Λέγονται
διάφορες φήμες για ανθρώπους που άκουσαν τις Μοίρες να κουβεντιάζουν,
να αναφέρονται στο μέλλον του νεογέννητου και ότι επαληθεύτηκαν τα όσα
άκουσαν.
Ο Δ. Β. Οικονομίδης γράφει για την Τύχη. «Ὁ Ἑλληνικός λαός πιστεύει εἰς
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391) Ρωμυλία<Ρουμελία< τουρκ. Rum ili (=χώρα των Ρωμιών).

392) Γεωργίου Α. Μέγα: Έθιμα της Ημέρας της Μαμμής (Λαογραφία ΚΕ’, σελ.534-556).

Δημοσιεύτηκε αρχικά στην Επετηρίδα του Λαογραφικού Αρχείου, Τόμος Ζ’ 1952, σελ.3-27. Δημ. Σ.

Λουκάτου: Συμπληρωματικά του Χειμώνα και της Άνοιξης, σελ.83-87. Μαρία Μιχαήλ-Δέδε: «Ημέρα

της Μαμμής ή Μπάμπως στο Κίτρος της Πιερίας» (Αρχείο Θράκης, Τόμος 39) και «Οι Διαστάσεις της

Γυναικοκρατίας» Πρακτικά Γ’ Συμποσίου Λαογραφίας του Β.Ε. χώρου, σελ.493-503.

393) Ν. Γ. Πολίτου: Παραδόσεις, Τόμος Β’, σελ.559-564 (αριθ.916-923).



τήν ὕπαρξιν ἀτομικῆς ἑκάστου τύχης, ἥτις γεννᾶται μαζί μέ τόν ἄνθρω-
πον καί χάνεται μετ’ αὐτοῦ ἀποθνήσκοντος, καί ὅτι ὁ γεννηθείς μέ καλήν
τύχην ἐπιδρᾶ εὐνοϊκῶς ἐπί τούς ἄλλους, εἰς τόν οἶκον καί ἀντιθέτως».
Συνεχίζοντας επισημαίνει ότι πολλές φορές η Τύχη συγχέεται με τη Μοίρα,
αλλά αυτό το αντιλαμβάνεται ο λαός και το διαχωρίζει. Στην Αράχοβα λένε:
«Η Τύχη είναι άλλη από τις Μοίρες. Οι Μοίρες λεν τα τι θα περάσει. Για την
Τύχη λεν: δουλεύει η Τύχη»394. Αλλά δεν είναι λίγες και οι παροιμίες του λα-
ού που αναφέρονται στην τύχη. Π.χ. «Αν έχεις τύχη διάβαινε και ριζικό περ-
πάτει». «Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει». «Κάθεται κι η τύχη του δουλεύει».
Δεισιδαίμονες αντιλήψεις κυριαρχούσαν κατά τη διάρκεια του σαρανταημέ-
ρου. Δεν επιτρεπόταν να βγει έξω από το σπίτι νύχτα η λεχώνα, ούτε να
απλώσουν ρούχα του βρέφους. Δεν επισκέπτονταν τη λεχώνα άνδρες αλλά
και οι γυναίκες αν επέστρεφαν από κηδεία. Μετά από λίγο χρόνο αποβάλ-
λετο μικρό κομμάτι από τον ομφάλιο λώρο που περίσσευε έξω από το αφα-
λοδέσιμο. Κρατιόταν και δινόταν να το φυλάνε, όπως και τις τρίχες που έκο-
βε ο παπάς από το κεφάλι του βαπτιζόμενου.
Ο Φαίδων Κουκουλές μεταξύ των τροφών που έδιναν στην λεχώνα αναφέ-
ρει και το λοχόζεμα. Περιγράφει τη σύστασή του ο Reiske και την αμφισβη-
τεί ο Κουκουλές. Αλλά ενδιαφέρει εδώ μόνο η σημασία της λέξης ζέμα και
πώς έχει διατηρηθεί από τους Έλληνες Αρβανίτες στο αρβανίτικο γλωσσι-
κό ιδίωμα. Ζέμα σημαίνει δυσωδία (βρώμα και δυσωδία) και ζέξ=βρωμάει,
ζέχνει395. Μία ακόμα περίπτωση που τη σημασία της λέξης που μιλιόταν πολ-
λά χρόνια πριν ιδιαίτερα κατά τον μεσαίωνα την έχουν διατηρήσει οι Έλλη-
νες Αρβανίτες στο λεξιλόγιό τους.
Η λεχώνα πλησιάζοντας το σαρανταήμερο πηγαίνει στην εκκλησία να πάρει
ευχή. Συνήθως συνοδεύεται από ένα αγόρι. Μπροστά στην Ωραία Πύλη δια-
βάζει ο παπάς την ευχή. Συνηθιζόταν όταν το βρέφος ήταν αγόρι να το παίρ-
νει ο παπάς στα χέρια του και να κάνει τρεις στροφές γύρω από την Αγία
Τράπεζα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ

326

394) Δ. Β. Οικονομίδου: Η Τύχη εις την Προφορικήν Παράδοσιν του Ελληνικού Λαού (Λαογραφία

ΚΗ’, σελ.3-26).

395) ζέμα= 1) ζύμωσις, 2) βράσις, 3) μτφ, ασέλγεια, 4) αφέψημα, 5) ζεστό νερό. ζέχνω=βρομώ (Δη-

μητράτος). Ζεματίζω<μεσν. ζεματίζω (=βράζω)<μεταγν. ζέμα (Ανδριώτης). Ζέω=βράζω (σανσκρ.

yásati). Eπιθ. ζεστός, ζέσμα, ζέμα, ζέσις (Σταματάκος). Ζέχνω=αναδίδω πολύ άσχημη οσμή.

Ζέω=κοχλάζω (Μπαμπινιώτης).



Ευθύς εξ αρχής το βρέφος τρέφεται πίνοντας γάλα από το μαστό της μητέ-
ρας. Σήμερα το αποκόπτουν σύντομα από το μητρικό γάλα. Αυτό δε συνέ-
βαινε παλαιότερα. Η γυναίκα που το γάλα της δεν επαρκούσε κατέφευγε σε
άλλη γυναίκα συγγενή, γνωστή ή φίλη που το γάλα της περίσσευε και μπο-
ρούσε να θρέψει και το ξένο παιδί. Αυτά που θήλασαν το ίδιο γάλα χωρίς να
έχουν απαραίτητα γεννηθεί από την ίδια μητέρα ονομάζονται ομογάλακτα.

2) Βάπτιση
Η βάπτιση είναι ένα από τα επτά μυστήρια της Εκκλησίας. Ο παπάς βυθίζει
τρεις φορές το βρέφος στο αγιασμένο νερό, του δίνει το βαπτιστικό όνομα
και το καθιστά μέλος της χριστιανικής εκκλησίας. Το έθιμο της βάπτισης πα-
ρουσιάζει ομοιότητες ανά το πανελλήνιο. Δεν είναι μόνο το τελετουργικό.
Παρά το γεγονός ότι η Εκκλησία απαγορεύει να γίνεται η βάπτιση σε άλλο
χώρο εκτός του ναού, συνηθιζόταν να γίνεται και στο σπίτι. Η μητέρα έμενε
στο σπίτι και μόλις τα παιδιά άκουαν το όνομα του βρέφους στον ναό έτρε-
χαν στη μητέρα να πάρουν τα συχαρίκια.
Ο κουμπάρος που είχε στεφανώσει τους γονείς δικαιούτο να βαπτίσει το
πρώτο παιδί. Οι γονείς του πατέρα είχαν προτεραιότητα στο βαπτιστικό όνο-
μα των πρώτων παιδιών.
Ωστόσο και οι υποχρεώσεις νονού και γονεών είναι σχεδόν παντού παρό-
μοιες. Ο ανάδοχος πληρώνει την εκκλησία, αγοράζει τα ρούχα με τα οποία
θα ντύσουν το παιδί μετά τη βάπτιση, τη λαμπάδα, τα μαρτυρικά ―τα σταυ-
ρουδάκια που μοιράζουν στους καλεσμένους― τον σταυρό κι ακόμα φέρνει
το λάδι, το σαπούνι και το λαδόπανο. Οι γονείς αγοράζουν τις μπομπονιέρες
(Ξεχωριστή, διακριτική του νονού) και προσφέρουν φυσικά και διάφορα άλ-
λα δώρα. Έχουν μεριμνήσει για τη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδι-
ού, και την πετσέτα.
Το έθιμο να παραμένει η μητέρα στο σπίτι και να της ανακοινώνουν τα συ-
χαρίκια δεν συνηθίζεται πλέον. Μπροστά στην Ωραία Πύλη ο ανάδοχος πα-
ραδίδει στη μητέρα το παιδί «βαπτισμένο, μυρωμένο κι από το θεό ευλογη-
μένο». Η μητέρα κάνει τρεις μετάνοιες και του φιλά το χέρι. Κατά τον ίδιο
τρόπο γινόταν και η παράδοση του παιδιού στη μητέρα όταν το παραλάμβα-
νε στο σπίτι παλαιότερα.
Η ηλικία του παιδιού κατά τη βάπτιση ποικίλλει. Συνήθως όταν γίνεται χρό-
νος ή λίγο πριν. Δεν λείπουν όμως οι εξαιρέσεις όταν η βάπτιση παρατείνε-
ται για αργότερα από διάφορες αιτίες. Αναγκαία και επιβεβλημένη περί-
πτωση αποτελεί το αεροβάπτισμα όταν το μωρό κινδυνεύει να πεθάνει αβά-
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πτιστο. Ο πρώτος που θα βρεθεί μπορεί να δώσει όνομα αφού κάνει το ση-
μείο του σταυρού, σηκώσει το παιδί τρεις φορές ψηλά και πει: «Βαπτίζεται
ο δούλος του Θεού».
Μετά τη βάπτιση πηγαίνουν τρεις Κυριακές το βαφτιστήρι στην εκκλησία
για μετάληψη, με τη λαμπάδα της βάπτισης και την τελευταία φορά την αφή-
νουν εκεί.
Σπάνια μετά τη λήξη του μυστηρίου της βάπτισης δεν ακολουθούσε τραπέζι.
Ήταν σχετικό με τις διαθέσεις και τις οικονομικές δυνατότητες. Κάποιες
φορές με κομπανία και γλέντι μέχρι πρωΐας.
Ο ανάδοχος είναι πλέον πνευματικός πατέρας. Τα βαπτιστήρια του πνευμα-
τικού πατέρα είναι αδέλφια.. Αν είναι διαφορετικού φύλου υπάρχει κώλυμα
γάμου. Ο ανάδοχος πρέπει να είναι χριστιανός ορθόδοξος. Κάθε άνθρωπος
υποχρεώνεται να βαπτίσει μία φορά στη ζωή του. Υπάρχει η δοξασία που το
επιβάλλει. «Να λυθούν τα χέρια» έλεγαν οι παλαιοί.
Μέχρι να ενηλικιωθεί ο βαπτισιμιός δέχεται από το νονό διάφορα δώρα, την
πρωτοχρονιά, τη Μεγάλη Εβδομάδα λαμπάδα, κοθώνα και άλλα δώρα κα-
θώς επίσης στην ονομαστική του εορτή.

3) Νηπιακή Ηλικία
Το νεογέννητο αρχίζει να μετράει ημέρες, εβδομάδες, μήνες. Κοιμάται, τρέ-
φεται, γκρινιάζει. Κοιμάται το μεγαλύτερο διάστημα του εικοσιτετραώρου
και γκρινιάζει όταν πεινάει ή όταν πονάει. Κρεβάτι του η κούνια396 που μέχρι
πρόσφατα στο χωριό μας ήταν το μονόξυλο σκαφίδι γνωστό από την αρχαιό-
τητα. Όσοι το γνώρισαν είναι ευκολότερο να αντιληφθούν τη δυσκολία της
κατασκευής του. Να βρεθεί ο κατάλληλος κορμός δένδρου για να αποκόψουν
ένα κομμάτι ενός περίπου μέτρου που να είναι ομοιόμορφο σε όλο του το μή-
κος με όμοια και ίση διατομή σε οποιοδήποτε σημείο του. Κι ύστερα να αρ-
χίζει η χρονοβόρα προσπάθεια να το κάνουν λίκνο397, ντιέπ, κούνια μωρού.
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396) Από τον Ζ’ αιώνα χρησιμοποίησαν την λέξη κούνια που προέρχεται από τη λατινική cunae. Κού-

νια<κούνα<cunae «νηπιακή ηλικία» και cunabula «λίκνον νηπίων».

397) Λίκνον: 1) πλεκτό κάνιστρο από λυγαριά με το οποίο λίχνιζαν στο αλώνι το στάρι να το αποχω-

ρίσουν από το άχυρο. 2) πλεχτό καλάθι που χρησιμοποιούσαν στις γιορτές του Βάκχου να βάζουν τα

σκεύη της θυσίας και τους πρώτους καρπούς. 3) πλεχτή κούνια (Σταματάκος).

Λίκνον: λογ., αρχ. λίκνον=κάνιστρο (Ανδριώτης). λίκνο: 1) το έπιπλο μέσα στο οποίο κατακλίνεται και

αναπαύεται το βρέφος. 2) ο τόπος που γεννήθηκε και δημιουργήθηκε κάτι σημαντικό (Μπαμπινιώτης).



Ντιέπ σημαίνει κούνια μωρού, όμως είχαν περιορίσει τη σημασία της λέξης
σ’ αυτό το μονόξυλο κατασκεύασμα αφού αυτό είχαν γνωρίσει ως κούνια.
Χρειαζόταν χρόνος πολύς να σκαλίσουν το ξύλο για να δημιουργήσουν την
κοίλη επιφάνεια που θα δεχόταν το σώμα του μωρού. Και έπρεπε να ήταν
ελάχιστα υπερυψωμένη στην άκρη του σκαφιδίου ώστε να χρησιμεύσει για
προσκέφαλο. Να σκαλίσουν την υπόλοιπη εξωτερική επιφάνεια αφήνοντας
να εξέχουν δύο ημικυκλικές λωρίδες. Μόνο αυτές εφάπτονταν στο πάτωμα
ή όπου αλλού απίθωναν την κούνια και χρησίμευαν στην ευκολότερη παλιν-
δρόμησή της όταν προσπαθούσαν να κάνουν το μωρό να κοιμηθεί ή να παύ-
σει το κλάμα. Η κατασκευή ολοκληρωνόταν με την προσπάθεια να λειάνουν
με πολύ υπομονή όλες τις επιφάνειες.
Παλαιότερα η θνησιμότητα των βρεφών από διάφορες αιτίες ήταν αυξημέ-
νη καθώς και των μητέρων που προσβάλλονταν κυρίως από επιλόχειο πυρε-
τό. Τότε που όλοι οι κάτοικοι του χωριού γνωρίζονταν μεταξύ τους ήξεραν
και σε πόσες οικογένειες είχαν πεθάνει παιδιά σε νηπιακή ηλικία. Ωστόσο
και οι οικογένειες ήσαν πολύτεκνες. Μπορεί να πίστευαν ότι τα παιδιά τα
στέλνει ο Θεός σ’ ένα βαθμό όμως οφειλόταν και η πολυτεκνία στην αυξη-
μένη θνησιμότητα. Όπως και η υπογεννητικότητα σήμερα ασφαλώς οφείλε-
ται σε διάφορους παράγοντες, έχει όμως το μερτικό της και η μείωση της
θνησιμότητας.
Περνώντας από την παραδοσιακή στην αστική ζωή μπορούμε να εντοπίσου-
με πώς ήταν η ανατροφή παλιά και πώς εξελίχτηκε. Ταταρίσματα, παιγνίδια,
διαπαιδαγώγηση, απαγορεύσεις, τρόποι συμπεριφοράς, εκφοβισμοί και τι-
μωρίες, προλήψεις, όλα σταδιακά έχουν μεταβληθεί. Τα παιδιά μεγάλωναν
συνήθως σε πολυμελή οικογένεια με αδέλφια, γονείς και τον παππού και τη
γιαγιά πολλές φορές. Σήμερα οι πυρηνικές οικογένειες αποτελούν τον κα-
νόνα. Αυτές δηλαδή που αποτελούνται από τους γονείς και τα ανήλικα και
άγαμα τέκνα.
Η περίοδος των δύο σχεδόν αιώνων που περιγράφουμε ξεκίνησε με πολύ
δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Όσοι μπορούσαν από την οικογένεια να ερ-
γάζονται κατέβαλαν κοινή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν ικανοποίηση
στοιχειωδών αναγκών. Σκληρή αγροτική ζωή. Πολλές φορές δουλειά από
νύχτα σε νύχτα. Τα παιδιά μεγάλωναν με την όση μπορούσαν να τους προ-
σφέρουν φροντίδα. Πολλές ώρες της ημέρας με τους ανήμπορους γέρους ή
με κάποια μεγαλύτερη αδελφή που την είχαν κρατήσει από το σχολείο για
να τα προσέχει.
Οι επιδράσεις, οι επιρροές, οι διδαχές όλες από τον κλειστό οικογενειακό κύ-
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κλο. Εκεί μάθαιναν το τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Να πειθαρχούν, να αισθά-
νονται ότι η θέληση του πατέρα ήταν νόμος απαράβατος. Και δεν ήταν λίγες
οι φορές που, νήπια ακόμα κάποια, είχαν γνωρίσει τη σκληρή όψη της ζωής.
Υπάρχουν και σήμερα οικογένειες που τα φέρνουν δύσκολα, σπάνια όμως
στη θέση της Βαγγέλαινας, που είχε χηρέψει με μικρά παιδιά. Βράδυ, δίπλα
στο τζάκι, τα παιδιά πεινούσαν κι έκλαιγαν. Κι εκείνη σκέπαζε ένα τούβλο με
στάχτη και τους έλεγε να έχουν υπομονή γιατί είναι ψωμί και ψήνεται. Κι η
νύχτα προχωρούσε μέχρι που, κάποια στιγμή νηστικά, τα έπαιρνε ο ύπνος.
Από γενιά σε γενιά τα πράγματα πήγαιναν προς το καλύτερο. Φτάσαμε στο
σήμερα. Όλα έχουν βελτιωθεί. Η διατροφή, η ένδυση, η ιατρική περίθαλψη
με την τακτή κατά περιόδους παρακολούθηση. Οι αντιλήψεις, ο χρόνος απα-
σχόλησης με τα παιδιά. Υπάρχουν παιδικοί σταθμοί για να διευκολύνουν τις
γυναίκες που εργάζονται. Τα παιδιά πλέον δεν έχουν επιρροές και εντυπώ-
σεις μόνο από το οικογενειακό περιβάλλον. Έρχονται με την τηλεόραση οι
επιρροές και από τον έξω κόσμο.
Τώρα το χωριό θα υπάρχει στις αναμνήσεις ορισμένων. Τώρα ζούμε σε πό-
λη. Υπάρχουν και κάποιοι με ευμάρεια περίσσια. Τους την κληρονόμησαν
γονείς που πέρασαν τη ζωή τους με χαμηλούς όρους διαβίωσης και με αιμα-
τηρή αποταμίευση και οικονομία. Ποιος μπορεί να προβλέψει το μέλλον;
Τώρα υπάρχουν σπίτια στα οποία τα παιδιά έχουν το δικό τους δωμάτιο,
μπορεί στο μέλλον κάποιοι να χρειαστούν για τα παιδιά τους baby-sitter. Δεν
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398) Η Αλκμήνη ενώ κοιμίζει τα δίδυμα παιδιά της Ηρακλή και Ιφικλή ψάλλει:

Εὕδετ’ ἐμά βρέφεα γλυκερόν καί ἐγέρσιμον ὕπνον·

Εὕδετ’ ἐμά ψυχά, δύ’ ἀδελφεώ, εὔσοα τέκνα

ὄλβιοι εὐνάζοισθε καί ὄλβιοι ἀῶ ἵκοισθε.

Μετάφραση Αλ. Φωτιάδη:

Γλυκά αποκοιμηθήτε και κλείστε τα ματάκια σας,

ευτυχισμένα αδέλφια, νάστε γερά κι ο ύπνος σας

νάναι πάντα αλαφρός και το ξημέρωμά σας.

Θεοκρίτου Ειδύλλια, 24(7-9), Εκδοτικός Οίκος Ι. Ν. Ζαχαρόπουλου. ευδώ=πλαγιάζω να κοιμηθώ /

βρέφεα=βρέφη / αδελφέος=αδελφός / εύσοος=σώος και αβλαβής / ευνάζω=βάζω κάποιον να κοι-

μηθεί / όλβιος=μακάριος, ευτυχής, ευλογημένος / ίκοισθε (ικνέομαι και ίκω=έρχομαι ικέτης).

Στο Μεσαίωνα από στίχους της Αχιλληίδος:

κοιμήσου τέκνον μου καλόν, ψυχῆς παρηγορία

ἀνάπαυσις τοῦ γήρους μου, πνοή μου καί ζωή μου.



θα γνωρίσουν όμως τα νανουρίσματα, τα ταταρίσματα, ίσως και την έκδηλη
στοργή της μάννας και την οικογενειακή θαλπωρή. Γιατί τα νανουρίσματα
και τα ταχταρίσματα δεν είναι πλέον της μόδας, παρά το γεγονός ότι συνη-
θίζονταν από την αρχαιότητα γνωστά ως βαυκαλήματα398, χωρίς διακοπή, αλ-
λά και οι baby-sitters όση επαγγελματική ευσυνειδησία κι αν διαθέτουν δεν
μπορούν να υποκαταστήσουν τη μάνα.
Κοίμιζαν τα βρέφη με νανουρίσματα και τα χόρευαν στα χέρια ενώ δεν τα
είχαν ακόμα απαλλάξει από τις φασκιές, ύστερα μεγαλώνοντας τα χόρευαν
στα γόνατα και νήπια πλέον όταν περπατούσαν, μιλούσαν και επικοινωνού-
σαν, καθισμένες οι μανάδες σε σκαμνί κρατώντας τα χέρι με χέρι τούς τρα-
γουδούσαν κι εκείνα ανταποκρίνονταν ρυθμικά πατώντας μία με το ένα πό-
δι και μια με το άλλο. Πασίγνωστο νανούρισμα.

Κοιμήσου και παρήγγειλα
στην πόλη τα προικιά σου
στη Βενετιά τα ρούχα σου

και τα διαμαντικά σου
και η επωδός: Νάνι, νάνι νάνι, νάνι ―Το παιδάκι μου να κάνει.
Νανούρισμα ευρύτατα διαδεδομένο. Στην Μάκρη και το Λιβίσι της Λυκίας
Μ. Ασίας ήταν γνωστό με πολλές στροφές ωραιότατες399.
Στον Ασπρόπυργο, νήπιο πλέον που περπατούσε και αισθανόταν το χόρευαν!

Μια φορά κι έναν καιρό          ή Ντάχτιρι του λέγανε
πήγε ο γάτος στο χορό          και μου το παντρεύανε
και δεν χόρεψε καλά          και του δίνανε προικιά

και του κόψαν την ουρά.                      ένα κόσκινο φλουριά.
Με παραλλαγές λεγόταν το πρώτο στη Γορτυνία και το δεύτερο στην Κρή-
τη400.
Από τα αρβανίτικα ταταρίσματα το ακόλουθο ήταν διαδεδομένο σε Αττικο-
βοιωτία και Αργολίδα.

Τάϊνα του τάϊνα του     Τάϊνα του τάϊνα του
βάιζα βέι νγκα μάνα του     το κορίτσι πήγαινε στις γιαγιάδες.

Μάνα-τ σε ντούα-ν     Οι γιαγιάδες δεν το θέλανε
μίρ-ν πλάκα ε γκιούαι-ν     παίρναν πέτρες και το διώχνανε

σε ε μίρ-ν π-ρ τ χούοϊ     γιατί το περνούσανε για ξένο.
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399) Μιχάλη Π. Δελησάββα: Λαογραφικά Μάκρης και Λιβισίου Λυκίας Μ. Ασίας, σελ.47.

400) Β. Δ. Αναγνωστόπουλος: Λαϊκά τραγούδια και παιχνίδια για παιδιά, σελ.52 και 64.



Νιέρα μάνα ι στίε γκού-ρ     Η μια γιαγιά της ρίχνει πέτρες
Νιάτρα ι ντ-φτόν μπαζντού-ν     η άλλη δείχνει το μπαστούνι

Μοσ’ με γκού-ρ μοσ με πλάκα     ούτε με πέτρες ούτε με πλάκες
μοσ με μιδαλέ αφράτα     ούτε με μύγδαλα αφράτα

Τάϊνα του τάϊνα του     Τάϊνα του τάϊνα του
βάϊζα ερθ ντ μάνα του     το κορίτσι ήρθε στις γιαγιάδες.

Μ-μ-ζό ντο π-ρ-τ-λόνιj Μανούλα με φτερά θε να πετάξω (θα φτερουγίσω)
Κους ε ντι νγκα ντο κιj ντρόνιj ποιος ξέρει που θα ησυχάσω.

Τέντρα πά-ρ ννγκα μάλι     Πέρα αντίκρυ απ’ το βουνό
πο πο πο μ μούαρ μάλλι     πο πο πο με πήρε επιθυμία

πο πο πο νγκα κιj ντιάλι     πο πο πο από εκείνο το παιδί401.

Αυτό το ταχτάρισμα ίσως όχι ολόκληρο και με κάποιες παραλλαγές λεγόταν
και στον Ασπρόπυργο.
Μου διηγήθηκαν όσο θυμόντουσαν που το είχαν ακούσει από τη γιαγιά τους.

Τάνα, τάνα τάνα-τ      Τάνα, τάνα τάνα του
βάϊζα βιν νγκα μάνε-τ     το κορίτσι ερχόταν από τις γιαγιάδες

Μάνε-τ σε ντούοϊ-ν     οι γιαγιάδες δεν την ήθελαν
πο με σκοπ ε γκιούοϊ-ν     αλλά με ξύλο την έδιωχναν.

Νιέρα μάνε εντούοϊ φόρτ     Η μια γιαγιά την ήθελε δυνατά
Νιάτρα μάνε ε βριτ με σκοπ     η άλλη την έδερνε με ξύλο
Νιέρα μάνε ε ντούοϊ σού-μ     Η μια γιαγιά την ήθελε πολύ

Νιάτρα μάνε ε στί ντ λού-μ.     η άλλη γιαγιά την έσπρωχνε στο ποτάμι.

Έτσι διέθεταν τον χρόνο, αν και όποτε είχαν, για τα παιδιά. Όταν το παιδί
φτερνιζόταν έλεγαν: γείτσα (πιθανότατα χαϊδευτικό της λέξης υγεία) πλη-
σίαζαν το χέρι στο στόμα του μωρού και ανοιγοκλείνοντας την παλάμη σαν
να έκαναν το σημείο του σταυρού. Και στην συνέχεια έλεγαν: Ο Ιησούς Χρι-
στός νικάει ―κι όλα τα κακά σκορπάει ―και τα πάντα βοηθάει.
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Β) ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

«Η μελέτη των λαϊκών παραδόσεων έχει σημασία εθνογραφική και κοινω-
νιολογική. Μπορούμε ν’ αναγνωρίσουμε σ’ αυτά παλαιούς κοινωνικούς θε-
σμούς ή έθιμα, που ενώ χάθηκαν από την κοινωνία των ενηλίκων, έμειναν
στην κοινωνία των παιδιών. Ακόμα και τους απλούς τρόπους ζωής των με-
γάλων (επισκέψεις, ανδρόγυνα, γιατρούς, δασκάλες) μιμούνται τα παιδιά,
σαν να προετοιμάζονται για την παραδοσιακή διαδοχή τους402».
Ο καθηγητής Λουκάτος προτείνει για την καταγραφή των ελληνικών λαϊκών
παιγνιδιών και αγωνισμάτων το ακόλουθο διάγραμμα μελέτης: 1) Προετοι-
μασία του παιχνιδιού (λαχνίσματα, χωρισμοί σε ομάδες, σχήματα στο έδα-
φος, σχηματισμοί παικτών). 2) Ατομικά παιχνίδια και αθλήματα. 3) Ζευγα-
ρωτά παιχνίδια (φιλικά ή ανταγωνιστικά, που τα παιδιά παίζουν δύο μόνοι).
4) Ομαδικά παιχνίδια φιλικά. 5) Ομαδικά ανταγωνιστικά υποδιαιρούμενα
σε εκείνα με σωματικές δεξιότητες και σ’ εκείνα με πνευματικές δεξιότητες.
6) Ανδρικά αθλήματα403.
Θα περιγραφούν παιχνίδια που ήσαν γνωστά στα μέσα του 20ου αιώνα στον
Ασπρόπυργο και ασφαλώς θα παραλειφθούν κάποια που η θύμηση τα έχει
διαγράψει. Απ’ αυτά η νέα γενιά γνωρίζει ελάχιστα. Προκαλεί ιδιαίτερη
εντύπωση το γεγονός ότι τα περισσότερα ήταν πανελλήνια404. Φαίνεται πως
τα παιγνίδια, όπως και τα τραγούδια, ταξίδευαν και γίνονταν ευρύτερα γνω-
στά. Είναι φυσικό όλα αυτά τα παιγνίδια να μην ήσαν γνωστά από την αρχή
της περιόδου που περιγράφουμε. Όπως είναι βέβαιο ότι όλα δεν ήσαν εξί-
σου αρεστά. Δεν προκαλούσαν το ίδιο ενδιαφέρον, δεν είχαν την ίδια προ-
τίμηση. Πολλά από τα παιχνίδια ήσαν εποχιακά. Άλλα το χειμώνα, άλλα το
καλοκαίρι. Κάποια παιζόντουσαν στις μεγάλες γιορτές και θα περιγραφούν
στα σχετικά κεφάλαια. Δεν θα περιγραφούν λεπτομέρειες των παιγνιδιών
αφού σε μια τέτοια περίπτωση θα απαιτείτο ειδική μονογραφία.
Ωστόσο, όπως σε σχετικά ελάχιστο χρόνο από αγρότες γίναμε αστοί, το χω-
ριό έγινε πόλη, αλλά και η τεχνολογική εξέλιξη γέμισε την αγορά με βιομη-
χανικά παιγνίδια έτσι υποχώρησε και η λέξη παίξιμο (πάμε να παίξουμε)
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στη λέξη παιχνίδι405. Όταν λέγαμε παιχνίδι εννοούσαμε τη δραστηριότητα με
ορισμένους κανόνες, δεν εννοούσαμε το αντικείμενο: Πάμε να παίξουμε
μπάλα, εννοούμε τη διαδικασία του παιχνιδιού κι όχι τη μπάλα αυτή καθε-
αυτή. Παίζαμε στους δρόμους της γειτονιάς, στις πλατείες, στις αλάνες. Πε-
ριορίστηκε το ομαδικό παιχνίδι. Το παιδί σήμερα παίζει τις περισσότερες
φορές χωρίς συντροφιά, αυτός και το παιχνίδι. Φτιάχναμε μόνοι μας τον αε-
τό, τη σαΐτα, τη σφεντόνα καθώς και διάφορα ιδιοκατασκευάσματα από ξύ-
λο ή άλλα υλικά. Θυμάμαι ένα γειτονόπουλο που είχε κατασκευάσει ένα αυ-
τοκίνητο και είχε χρησιμοποιήσει μόνο σύρμα. Ρόδες μπροστινές που τις γύ-
ριζε δεξιά κι αριστερά, τέσσερεις διπλές, και το τιμόνι έφτανε ψηλά για να
μπορεί σε όρθια στάση να το μετακινεί. Οδηγώντας το μας ήρθε στον Άγιο
Δημήτρη. Πέρασαν τόσα χρόνια και δεν το έχω ξεχάσει. Τώρα όλα τ’ αγο-
ράζουμε.

1) Παιδικά Παιχνίδια
Ένα από τα πρώτα παιχνίδια που γνώριζε μωρό όταν ψέλιζε τα πρώτα λό-
για, ήταν το κου πε πε. Το κρατούσε με το ένα χέρι στην αγκαλιά της η μη-
τέρα και με το άλλο στριφογύριζε την παλάμη. Ενώ μεγάλωνε και καταλά-
βαινε περισσότερο καθώς το κρατούσε «περπατούσε» τα δάκτυλά της από
το στήθος μέχρι το λαιμό και το γαργάλαε «Πάει ο λαγός να πιεί νερό στου
παιδιού μου (αντί παιδιού έλεγε το όνομά του) το λαιμό». Άλλο παιχνίδι με
τα δάκτυλα «Τσίμπι, τσίμπι, το λεπτό, το λεπτό το σιγανό κ.λ.π.». Έφθανε σε
ηλικία που μπορούσε να έχει συμμετοχή σε ομαδικά παιχνίδια: Πετάει, πε-
τάει: Κάθονταν τα παιδιά σε κύκλο και ένας κάθε φορά εκφωνούσε τι πετά-
ει. Όταν έλεγε αυτό που πράγματι πετούσε σήκωναν το χέρι, αν έλεγε αυτό
που στην πραγματικότητα δεν πετούσε όποιος σήκωνε το χέρι είχε την ανά-
λογη τιμωρία. Το δακτυλίδι: Τα παιδιά σε κύκλο με μισόκλειστες τις παλά-
μες. Ένα παιδί κρατώντας το δακτυλίδι στις παλάμες του φέρνει κύκλο
μπροστά στα άλλα παιδιά κι όλα τραγουδούν: ―Πού ’ν’ το, πού ’ν’ το το δα-
κτυλίδι, Νά το νά το δε θα το βρεις κ.λ.π. Σε κάποιου τις παλάμες θα το απο-
θέσει κι ένα άλλο παιδί που είναι στον κύκλο θα υποδείξει ποιο παιδί πήρε
το δακτυλίδι. Αν πετύχει αλλάζουνε θέση, αν δεν πετύχει συνεχίζεται με τον
ίδιο το παιχνίδι. Λύκε, λύκε είσαι εδώ: Ένα παιδί είναι κρυμμένο παριστά-
νοντας τον λύκο. Γίνεται πρώτα ένας διάλογος του λύκου με τα άλλα παιδιά

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ

334

405) Μιχάλης Γ. Μερακλής: Ήθη και Έθιμα, σελ.34-39.



κι ύστερα βγαίνει από την κρυψώνα του και τα κυνηγά. Κι όταν δεν είχε συ-
ντροφιά να παίξει κατασκεύαζε με διάφορα υλικά «σπιτάκια» και ό,τι άλλο
και τις περισσότερες φορές τα χαλούσε για να τα ξαναφτιάξει. Φθάνει σε
ηλικία που μπορεί να βγαίνει στον δρόμο και να παίζει. Κάνοντας άλογο ένα
καλάμι, που το κρατά στη μια άκρη με το χέρι ενώ η άλλη άκρη του σέρνε-
ται στο έδαφος, τρέχει. Ένα παιχνίδι που μας έρχεται από την αρχαιότητα.
Η κούνια: Έδεναν τις άκρες ενός σχοινιού σε κλαρί δέντρου. Ένα μαξιλα-
ράκι για κάθισμα. Κρατιόταν το παιδί από τα σχοινιά και το έσπρωχναν να
αιωρείται.

2) Παιχνίδια κοριτσιών
Οι κούκλες είναι το πρώτο παιχνίδι που παίζει κάθε κοπέλα. Μεγαλώνοντας
συμμετέχει σε διάφορα ομαδικά παιχνίδια. Πινακωτή: Μια κοπέλα ορίζεται
πινακωτή. Πίσω της ακολουθούν τα άλλα παιδιά (αλλού είναι καθιστά σε κύ-
κλο). Γίνεται διάλογος της Πινακωτής με ένα παιδί κάθε φορά. Η συμπερι-
φορά των παιδιών στο κάλεσμα της Πινακωτής διαφέρει στις λεπτομέρειες
κατά τόπους. Περνά, περνά η μέλισσα: Δυο μάννες σχηματίζουν καμάρα (εί-
σοδο). Πλησιάζουν τα παιδιά τραγουδώντας: Περνά, περνά η μέλισσα με τα
μελισσόπουλα και με τα κατσόπουλα. Ακολουθεί διάλογος: από πού έρχο-
νται τι φέρνουν και οι ανάλογες απαντήσεις και μετά επιτρέπουν να περά-
σουν (να εισέλθουν). Τυφλόμυγα: Ένα παιδί μέσα στον κύκλο των άλλων
παιδιών με δεμένα τα μάτια και ενώ τραγουδούν τα άλλα παιδιά προσπαθεί
να πιαστεί απ’ αυτά. Όταν το πιάσει και το αναγνωρίσει αλλάζουν θέσεις.
Αν όχι εξακολουθεί η ίδια κοπέλα ως τυφλόμυγα μέχρι να αναγνωρίσει κά-
ποιαν άλλη. Η Βιολέτα ή τσιγκολέτα ή τσι τσικολέτα: Παίζεται με δυο κοπέ-
λες που πιάνονται με τα χέρια χιαστί. Προχωρούν λέγοντας: Πάω να πιάσω
μια βιολέτα. Στρέφονται πίσω λέγοντας: τσι τσικολέτα, τσι τσικολέτα. Ύστε-
ρα παίρνει τη θέση τους άλλο ζευγάρι. Πού θας πας κυρά-Μαρία: Ένα παι-
χνίδι που δεν λείπουν οι βηματισμοί, έχουν όμως τον πρώτο λόγο οι ερωτα-
ποκρίσεις: Πού θα πας κυρά-Μαρία δεν περνάς, δεν περνάς. Η απάντηση:
Θα υπάγω εις τους κήπους κ.λ.π. Ρωτούν τι θα κάνεις, απαντούν κ.λ.π. Μου
δημιούργησε εντύπωση η χρήση του ρήματος: υπάγω και πιθανολογώ ότι θα
έχει μακρινή προέλευση το παιχνίδι.
Γκέο-βαγκέο: Δύο ισάριθμες ομάδες κοριτσιών αντιμέτωπες. Η πρώτη ομά-
δα προχωρεί λίγα βήματα λέγοντας μία φορά και οπισθοχωρώντας στην αρ-
χική θέση συμπληρώνει την αρχική φράση. Η δεύτερη ομάδα κάνοντας τις
κινήσεις που έκανε η πρώτη απαντά με τον ίδιο τρόπο. Ο διάλογος συνεχί-
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ζεται μέχρι που φθάνουν στο σημείο να πάρει μια κοπέλα ρόλο νύφης, να
πιαστούν χέρι, χέρι οι δύο ομάδες και έχοντας κλείσει στη μέση τη νύφη τρα-
γουδούν. Ο Μερακλής γράφει: «Σ’ αυτό το πανελλήνια γνωστό παιχνίδι έχει
αποτυπωθεί το διαχρονικό θέμα του ενδιαφέροντος της νέας γυναίκας για
το γάμο όπως όμως περνούσε άλλοτε από τον έλεγχο και τις διαπραγματεύ-
σεις των γονέων406».

3) Παιχνίδια για αγόρια και κορίτσια
α) Ατομικά. Το σχοινάκι: Ένα σχοινί που κρατούσαν τις άκρες του, τη μια
με το ένα χέρι και την άλλη με το άλλο και η καμπύλη του που σχηματιζόταν
ακουμπούσε στο έδαφος. Το περιέφεραν περνώντας το κάτω από τα πόδια,
πίσω από την πλάτη, πάνω από το κεφάλι και πάλι κάτω αναπηδώντας τη
στιγμή που περνούσε κάτω από τα πόδια. Έπαιζαν παραμένοντας στην ίδια
θέση ή μετακινιόντουσαν ωσάν να περπατούν.
β) Ζευγαρωτά. Το κουτσό: Σχημάτιζαν καταγής ένα ορθογώνιο παραλληλό-
γραμμο. Με τη διάμεσο των δύο μικρότερων πλευρών χώριζαν το ορθογώ-
νιο σε δύο τμήματα και με παράλληλες προς τις μικρότερες πλευρές γραμ-
μές, σχημάτιζαν ανάλογα έξι ή οκτώ μικρά τετράγωνα. Το παιχνίδι παιζόταν
με ένα κατάλληλο κομμάτι κεραμιδιού. Άρχιζαν από το πρώτο τετραγωνάκι
και συνέχιζαν μέχρι το τελευταίο. Πατούσαν στο ένα πόδι και μ’ αυτό
έσπρωχναν το κεραμίδι από τετράγωνο σε τετράγωνο. Αν με το σπρώξιμο
περνούσε το κεραμίδι δύο τετράγωνα ο παίκτης έχανε τη σειρά του. Δεν
έπρεπε να πατήσει γραμμή. Όταν τελείωνε με επιτυχία αυτή η φάση γυρί-
ζοντας την πλάτη προς το σχήμα πετούσε το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι
με στόχο να σταματήσει σε συγκεκριμένο τετραγωνάκι. Εάν είχε επιτυχία
συνέχιζε με κουτσό να το σπρώχνει προς την έξοδο. Κάθε παίκτης όταν ξα-
ναρχόταν η σειρά του συνέχιζε από εκεί που είχε μείνει. Όμοιο ακριβώς
παιχνίδι και ο σαλίγκαρος μόνο που διέφερε στην σχεδίαση του σχήματος.
Καμπύλες γραμμές αντί ευθειών.
Ζευγαρωτά παιχνίδια σε θέση καθιστή. Τα πεντόβολα: Κάθονταν καταγής
με πέντε πετράδια, με το ένα χέρι να σχηματίζει καμάρα ακουμπώντας στο
χώμα το μεγάλο δάκτυλο και στην άλλη άκρη τον δείκτη επικουρούμενο από
τα λοιπά δάκτυλα. Το άλλο χέρι πετούσε ψηλά ένα πετράδι και όσπου να το
ξαναπιάσει κατεβαίνοντας έσπρωχνε να περάσουν κάτω από την καμάρα
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ένα, ένα τα πετράδια μετά δύο, δύο και με άλλους συνδυασμούς. Αν δεν περ-
νούσε τα πετράδια σύμφωνα με τους όρους του παιχνιδιού συνέχιζε ο άλλος.
Η Τρίλιζα: Το σχήμα είναι ένα τετράγωνο με ενωμένα τα μέσα των αντίθε-
των πλευρών ώστε να σχηματίζουν σταυρό εγγεγραμμένο στο τετράγωνο.
Παίζεται με δύο παίκτες και ο καθένας έχει τρία πετράδια, τα σημεία που
μπορούν να μετακινούνται είναι εννέα. Όλη η προσπάθεια που καταβάλλε-
ται είναι να μη μετακινηθούν από τον αντίπαλο τα πετράδια του σε σημεία
που σχηματίζουν ευθεία γραμμή. Κάθε παίκτης κάνει κάθε φορά μία κίνηση.
γ) Ομαδικά. Το σχοινάκι: Δύο άτομα κρατούσαν ένα σχοινί ο ένας στη μία
άκρη και ο άλλος στην άλλη και το περιέστρεφαν χωρίς διακοπή. Οι παίκτες
προσπαθούσαν να μπουν στον χώρο περιστροφής και να αναπηδούν την κα-
τάλληλη στιγμή ώστε να αποφεύγουν το σχοινί όταν περνούσε κάτω από τα
πόδια τους. Όταν κουράζονταν και ήθελαν να βγουν για ξεκούραση προ-
σπαθούσαν να μην τους χτυπήσει το σχοινί. Τα γουβάκια: Σε ευθεία γραμμή
ανοίγονταν γούβες που να μπορεί να στέκεται το τόπι, τόσες όσοι οι παίκτες
και σε μικρή απόσταση η μία από την άλλη. Ένας παίκτης από απόσταση λί-
γων μέτρων έσπρωχνε το τόπι να κυλήσει προς τις γούβες. Στέκονταν όλοι
προσεκτικά ο καθένας μπροστά στη γούβα του ώστε αν έμπαινε το τόπι στη
δική του γούβα να αντιδρούσε έγκαιρα, αν σε κάποιου άλλου να απομακρυ-
νόταν για να μη δεχτεί χτύπημα από το τόπι. Εκείνος που του στάθηκε το τό-
πι εάν πετώντας το δεν πετύχαινε κάποιον έβαζε πετραδάκι στη γούβα του
εάν πετύχαινε έμπαινε πετραδάκι στον χτυπημένο. Στο τέλος χαμένος ήταν
όποιος είχε τα περισσότερα πετραδάκια. Χώρεζα: Σχημάτιζαν ένα μεγάλο
κύκλο. Ένας κρατούσε ένα τόπι. Ξεκινώντας από την άκρη του κύκλου έτρε-
χε να φθάσει γρήγορα στην απέναντι άκρη. Οι άλλοι παίκτες ξεκινούσαν
από την απέναντι άκρη κι έτρεχαν να φτάσουν εκεί που ξεκίνησε ο παίκτης
με το τόπι. Όταν έφτανε στην άλλη άκρη γύριζε και σημάδευε να πετύχει κά-
ποιο. Η παρτίδα τελείωνε όταν τους χτυπούσε όλους. Κρυφτό: Πασύγνωστο
παιχνίδι. Ένας τα «φύλαγε» όπως έλεγαν. Σε συγκεκριμένο σημείο στραμ-
μένος για να μην βλέπει, μετρούσε μέχρι ένα συμφωνημένο αριθμό κι ύστε-
ρα «έβγαινε» να τους βρει. Άρχιζε να ψάχνει, όποιον έβλεπε έτρεχε στο ση-
μείο όπου είχε κλείσει τα μάτια και έφτυνε κατονομάζοντας και τον παίκτη
που βρήκε. Αν ο παίκτης που αποκαλύφθηκε έφτανε γρήγορα στο σημείο
εκκίνησης δεν έχανε. Το παιχνίδι συνεχιζόταν μέχρι να βρει και τον τελευ-
ταίο. Στη συνέχεια τα «φύλαγε» όποιος είχε αποκαλυφθεί πρώτος. Δεν έλει-
παν και τα παραπλανητικά. Κρυ, κρυ δηλαδή κρύψου. Βγες, βγες κ.λ.π.
Σε θέση καθιστή. Η Κολοκυθιά η γνωστή. Να κάνει τόσα κολοκύθια, γιατί
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να κάνει τόσα, μη πόσα να κάνει, να κάνει τόσα... χωρίς τέλος και ο Βεζύ-
ρης. Το παιχνίδι με το κότσι που έχει τέσσερεις πλευρές που τις ονομάζουν
Βασιλιάς - Βεζύρης - Κλέφτης - Ψωμάς (στη Μάνη λένε Πρίτζηπα τον Βασι-
λιά, Ραβδάτορα τον Βεζύρη και Γάϊδαρο και Ψυχάρη τις άλλες δύο πλευ-
ρές407). Τα παιδιά ρίχνουν με τη σειρά τους το κότσι, όποιος φέρει στην άνω
επιφάνεια ψωμά δεν τιμωρείται, όποιος φέρει κλέφτη τιμωρείται με ξυλιές
από τον Βεζύρη όσες διατάξει ο Βασιλιάς.

4) Παιχνίδια για αγόρια
Ατομικά: Η σφεντόνα: Υπήρξε εποχή που όλα τα παιδιά είχαν σφεντόνα.
Τα περισσότερα την έφτιαχναν μόνα τους. Έκοβαν από κάποιο δένδρο ένα
διχαλωτό κλαρί και έφτιαχναν με ξεχωριστή επιμέλεια τη φούρκα. Έκοβαν
δύο πέτσινες λωρίδες, άνοιγαν στην άκρη της κάθε μιας μία τρύπα και τις
τύλιγαν με σπάγγο σφικτά την κάθε μια στο αντίστοιχο σκέλος της φούρκας.
Αγόραζαν από τον μπακάλη το ειδικό για σφεντόνα λάστιχο, το χώριζαν σε
δυο ίσια κομμάτια. Έδεναν τη μία άκρη τους στις αντίστοιχες τρύπες κάθε
σκέλους της φούρκας και την άλλη στο πέτσινο κομμάτι που ήταν αναγκαίο
για να συγκρατούν εκεί την πέτρα πριν την εκτοξεύσουν στον στόχο.
Με τη σφεντόνα εξοικειώνονταν τα παιδιά στο σημάδι και στο κυνήγι των
πουλιών. Γύρω στο 1940, εποχή που όλα τα παιδιά του Ασπροπύργου γνω-
ρίζονταν μεταξύ τους, ανάμεσα στους πολλούς ικανούς είχαν ξεχωρίσει δύο:
ο Ντανίκος και ο Λελ-Κατσουλιέρης. Μπορούσαν σε μια ημέρα να σκοτώ-
σουν είκοσι και τριάντα πουλιά.
Το στεφάνι: Χρησιμοποιούσαμε ότι είχε σχήμα κύκλου γι’ αυτό και το παι-
χνίδι λεγόταν στεφάνι. Το μετακινούσαμε με μια σιδερένια βέργα κρατώ-
ντας το ένα της άκρο. Στο άλλο δίναμε σχήμα τέτοιο ώστε να αγκαλιάζει το
εύρος του στεφανιού να του δίνει ώθηση και να το συγκρατεί σε όρθια θέ-
ση. Έπρεπε σπρώχνοντας το στεφάνι ούτε να περπατά κανείς γιατί έχανε
την ισορροπία, ούτε να τρέχει υπερβολικά γιατί αποσπάτο ακυβέρνητο. Μια
μέρα το παιχνίδι με το στεφάνι είχε σ’ εμένα δυσάρεστη εξέλιξη. Τσέρκι από
βαρέλι του κρασιού καθώς το έτρεχα στο δρόμο μού ξέφυγε και πήγε πάνω
στην Ασπασία που περπατούσε αμέριμνη. Γειτόνισσα, κακοπερασμένη, γε-
ροντοκόρη, φορούσε τα καινούρια της παπούτσια που με δυσκολίες τα είχε
αγοράσει και κάποιο σημάδι έκανε σ’ αυτά το ακυβέρνητο τσέρκι. Έκλαιγε
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η Ασπασία. Λυπήθηκα πολύ. Με μάλωσαν και οι δικοί μου. Περιστατικό που
δεν ξέχασα. Η σβούρα: Ήταν κι αυτό εποχικό παιγνίδι. Ατομικό, μπορού-
σαν όμως να παίζουν και περισσότεροι μαζί στον ίδιο χώρο. Τρέχαμε στον
μπακάλη, διαλέγαμε τις σβούρες πιθανολογώντας από το σχήμα τους ποιες
θα κρατούσαν περισσότερο χρόνο περιστροφής. Τεντώναμε τον σπάγγο πά-
νω στη σβούρα και το περιτυλίγαμε αρχίζοντας από τη μύτη της σβούρας μέ-
χρι στο περισσότερό της εύρος. Με την άλλη άκρη του σπάγγου στην παλά-
μη και κρατώντας τη σβούρα σφιχτά με τα δάκτυλα μεγάλο, δείκτη και με-
σαίο, την εκσφενδονίζαμε σε χώμα, τσιμέντο, πλακάκια, όπου ακουμπούσε
με τη μύτη και περιστρέφετο. Ζυγώναμε και την ανεβάζαμε να περιστρέφε-
ται στο νύχι ή ενώ γύριζε την σημαδεύαμε με άλλη επιδιώκοντας να συνεχί-
ζει την περιστροφή της η πρώτη. Το πατίνι: Στη διάρκεια της κατοχής και τα
πρώτα μεταπολεμικά χρόνια από διαλυμένα εξαρτήματα, απομεινάρια του
πολέμου, αποσπούσαμε ρουλεμάν για να φτιάξουμε πατίνι. Ένα σανίδι, ένα
μέτρο περίπου μήκος και 10-12 πόντους φάρδος, το χρησιμοποιούσαμε για
τιμόνι στερεώνοντας στο ένα του άκρο το ένα από τα δύο ρουλεμάν. Δυο
κομμάτια από το ίδιο σανίδι τα καρφώναμε σχηματίζοντας ορθή γωνία. Στο
ένα καρφώναμε το ένα από τα δύο ελάσματα και το δεύτερο στο τιμόνι με
τις άκρες τους ορθές γωνίες και από μία τρύπα όπου περνούσαμε μια σιδε-
ρένια βέργα. Ενώναμε μ’ αυτόν τον τρόπο το τιμόνι με το πέλμα του πατινι-
ού. Έτσι που διευκόλυναν να περιστρέφεται το τιμόνι.Στην άκρη του σανι-
διού που αποτελούσε το πέλμα προσδέναμε το δεύτερο ρουλεμάν. Κρατού-
σαμε το τιμόνι, πατούσαμε με το ένα πόδι στο πατίνι, σπρώχναμε με το άλ-
λο, τα ρουλεμάν περιστρέφονταν και το πατίνι κυλούσε.
Ζευγαρωτά. Τύχαινε κάποιες φορές ενώ ήταν συγκεντρωμένα αρκετά παι-
διά να καταλήγουν σε πρόταση να παλέψουν κάποια ζευγάρια μεταξύ τους.
«Έβαζαν μέση». Ήταν η φράση που είχε επικρατήσει για να δηλώνει την
πάλη μεταξύ δύο, δηλαδή το σφιχταγκάλιασμα και την προσπάθεια ο ένας
να καταβάλει τον άλλο. Άλλο παιχνίδι, δεν ήταν σύνηθες, η κοκορομαχία.
Μεταξύ δύο. Πατώντας στο ένα πόδι χτυπιόντουσαν ώμο με ώμο στην προ-
σπάθειά τους ο ένας να καταβάλει τον άλλο.,
Συνηθισμένο παιχνίδι ήταν το ξυλίκι, μπλιτσίκι το έλεγαν οι Μανιάτες. Ένα
κομμάτι ξύλο 10-12 πόντους μάκρος. Στην κάθε άκρη το έξυναν με μαχαίρι
και το έκαναν μυτερό. Αυτό ήταν το ξυλίκι. Ένα ακόμα ξύλο 50-60 πόντους.
Χάραζαν στο χώμα μια μακρόστενη μικρή λακκούβα όπου ακουμπούσαν το
ξυλίκι. Έβαζε ο πρώτος παίκτης την άκρη του μεγάλου ξύλου στην λακκού-
βα και εκσφενδόνιζε το ξυλίκι. Ο άλλος παίκτης περίμενε σε απόσταση να
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πιάσει στον αέρα το ξυλίκι. Κατά κανόνα αποτύγχανε. Έπαιρνε το ξυλίκι
και το πετούσε προσπαθώντας να χτυπήσει το μεγάλο ξύλο που ήταν απιθω-
μένο στην λακκούβα. Αν το χτυπούσε άλλαζαν θέση, έκανε αυτός παιχνίδι.
Αν όχι ο πρώτος θα έκανε στο ξυλίκι τρία διπλά χτυπήματα. Χτύπημα στην
άκρη το ξυλίκι να ανυψωθεί και χτύπημα στον αέρα ν’ απομακρυνθεί. Το ξυ-
λίκι έφτανε σε κάποια απόσταση μετά τα χτυπήματα από τη λακκούβα. Αν
ήταν μικρή ώστε με άλμα τριπλούν να την καλύψει ο δεύτερος, έχανε ο πρώ-
τος, και άλλαζαν θέση. Αν όχι τότε μετρούσε ο πρώτος την απόσταση με μέ-
τρο το μεγάλο ξύλο και απομνημόνευε τον αριθμό. Το παιχνίδι συνεχιζόταν
μέχρι το άθροισμα να φθάσει σε ένα συμφωνημένο αριθμό μέτρων. Προσο-
χή όμως. Όσο δεν είχε επιτευχθεί ρούμπος αν έπιανε ο δεύτερος στον αέρα
το ξυλίκι όσα μέτρα κι αν είχαν συγκεντρωθεί έσβηναν και άρχιζε από το
μηδέν με τον δεύτερο στη θέση του πρώτου.
Ομαδικά παιχνίδια. Το κυνηγητό: Ήταν μια ευκαιρία για τρέξιμο. Ένας
προσπαθούσε να αγγίξει τρέχοντας κάποιον από τους υπόλοιπους. Κι όταν
κάποιον «έπιανε» έπαιρνε τη θέση του ο τελευταίος και το παιχνίδι συνεχι-
ζόταν μ’ αυτόν τον τρόπο. Μπιζ: Ένας καθόνταν σε όρθια στάση, κρατώ-
ντας την παλάμη του ενός χεριού πλάι στο μάτι του να μη βλέπει και το άλ-
λο χέρι του περασμένο κάτω από τη μασχάλη και την παλάμη ανοιχτή. Ένας
από τους άλλους παίκτες τού χτυπούσε την παλάμη με δύναμη και γύριζε να
διαλέξει κάποιον που πιθανολογούσε ότι τον χτύπησε. Όσο δεν πετύχαινε
στην επιλογή του το παιχνίδι συνεχιζόταν. Όταν έβρισκε εκείνον που τον
χτύπησε αλλάζανε θέση. Το παιχνίδι παιζόταν τον χειμώνα. Πρώτη Ελιά:
Ένας με το σώμα του σε κυρτή στάση τα χέρια ακουμπισμένα στα γόνατα
και τα πόδια σε κάμψη. Η πλάτη οριζόντια και πάνω της ακουμπούσαν τα
χέρια τους όσοι τον υπερπηδούσαν. Το παιχνίδι είχε ευρύτερη διάδοση.
Όπως περιγράφεται από τον Κάσση για τη Μάνη και τον Γιαννάκη για την
Αττική παίζει ρόλο τι λέει ο καθένας που πηδάει. Π.χ. Πρώτη ελιά - Δεύτε-
ρη με τα κλαϊδιά - τρίτη με τα χάσικα - πηδάτε τα μπαγάσικα. Στον Ασπρό-
πυργο το παιχνίδι απαιτούσε ικανότητες αθλητού. Αρχικά τραβούσαν μια
πρώτη γραμμή την οποία πατούσε όποιος πήδαγε. Μετά η απόσταση αυξα-
νόταν και πάλι αυξανόταν. Υπήρχαν παιδιά που πατούσαν σε μεγάλη από-
σταση. Το σώμα τους πετούσε οριζόντιο μέχρι να φτάσουν να πατήσουν τα
χέρια τους στο σώμα που έπρεπε να υπερπηδήσουν. Θυμάμαι μαθητής του
Δημοτικού, ένα μεγαλύτερο παιδί. Μίγγος το παρατσούκλι του. Τον χαζεύ-
αμε. Αλλά και ο σκυμμένος έπρεπε να ήταν γερό παιδί ν’ αντέξει τη δύναμη
με την οποία πατούσε πάνω του. Τα Βαρελάκια. Είχαν κοινό με την πρώτη

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ

340



Ελιά τον τρόπο που έσκυβαν για να υπερπηδήσουν οι άλλοι. Αλλά σ’ αυτό
το παιχνίδι όποιος πηδούσε έσκυβε και το πηδούσαν οι επερχόμενοι χωρίς
τίποτε το ιδαίτερο.
Ομαδικά ανταγωνιστικά. Η Διελκυστίνδα παιζόταν σε σπάνιες περιπτώσεις.
Ένα σχοινί, δύο ισάριθμες ομάδες αντιμέτωπες. Η κάθε μια προσπαθούσε
να παρασύρει προς το μέρος της την άλλη. Το Λουρί της Μάννας: Παιζόταν
στον Ασπρόπυργο όπως το περιγράφει ο Δελησάββας ότι παιζόταν στην Μά-
κρη και το Λιβίσι Λυκίας Μ. Ασίας: Ο Βασιλιάς κάθεται στη «μάννα». Ο Βε-
ζύρης κυνηγάει παιδιά με το λουρί... Τα παιδιά τρέχουν για να αποφύγουν τα
χτυπήματα και συγχρόνως προσπαθούν να παρασύρουν το Βεζύρη μακριά
από τη μάννα. Όταν ο βασιλιάς φωνάζει «το λουρί της μάννας» ο Βεζύρης
πρέπει να φτάσει πίσω στη μάννα κουτσαίνοντας όσο πιο γρήγορα μπορεί.
Αν τον προφτάσουν τα παιδιά ή πατήσει το σηκωμένο πόδι στη γη τον ρί-
χνουν κάτω και τον χτυπάνε. Τσαν Τσιν το Γυαλί: παίζεται από δύο ισάριθ-
μες ομάδες παικτών. Σχηματίζουν δύο ομόκεντρους κύκλους που βλέπουν
προς το κέντρο. Οι παίκτες του έξω κύκλου δίνεται το σύνθημα και ανεβαί-
νουν στην πλάτη εκείνων του μέσα κύκλου ενώ ένα από τα παιδιά του έξω
κύκλου λέει τραγουδιστά «τσαν, τσιν, το γυαλί - το καζάνι στην αυλή - λεμο-
νιά πορτοκαλιά κ.λ.π.» και τελειώνοντας με το ένα χέρι κλείνει τα μάτια
εκείνου που του έχει ανέβει στην πλάτη και το άλλο χέρι το ανεβάζει ανοί-
γοντας κάποια δάκτυλα και ρωτώντας «μονά ή ζυγά». Αν πετύχαινε άλλαζαν
θέση οι ομάδες. Το Γκούτσουλι: Δύο ομάδες με μπαστούνια προσπαθούσαν
να προωθήσουν ένα κουκουνάρι στην αντίπαλη εστία και να πετύχουν τέρ-
μα. Η ομοιότητα με το χόκεϊ είναι φανερή. Είναι απίθανο όμως εκείνοι που
έπαιζαν το γκούτσουλι να γνώριζαν τι είναι το χόκεϊ. Η Μακριά Γαϊδούρα:
Δύο ομάδες με 4-5 παίκτες η κάθε μία. Της μιας έσκυβαν βάζοντας ο ένας
το κεφάλι στα σκέλια του προηγούμενου και πιάνοντας με τα χέρια τους τούς
μηρούς του. Τα παιδιά της αντίπαλης ομάδας έπαιρναν φόρα και καβαλού-
σαν στις πλάτες των σκυμμένων έτσι που να φθάνουν ένας σε κάθε ράχη. Ο
τρόπος που κέρδιζε η κάθε ομάδα και άλλαζαν θέσεις διέφερε κατά τόπους.
Στον Ασπρόπυργο την ώρα που πηδούσαν δεν έπρεπε να γονατίσει κανένας
από τους σκυμμένους γιατί καταδικάζονταν σε επανάληψη. Όταν είχαν όλοι
πηδήσει έλεγαν τραγουδιστά μια στροφή. Αν άντεχαν άλλαζαν θέση. Αλλά
και οι επιβαίνοντες δεν έπρεπε να χάσουν την ισορροπία. Αξίζει να ανα-
φερθεί το πάρα κάτω γεγονός λόγω συμμετοχής στο παιγνίδι σημαντικού
προσώπου. Ήταν κάποια χρονιά που ο Σοφοκλής Βενιζέλος υπηρετούσε
στον στρατό λοχαγός ή υπολοχαγός. Αγνοώ σε πιο μέρος είχαν στρατοπε-
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δεύσει, κι έτυχε μια ομάδα φαντάρων να παίζει «μακρυά γαϊδούρα». Ο Βε-
νιζέλος επιθυμούσε να λάβει μέρος στο παιχνίδι και τον τοποθετούσαν πρώ-
το για να μη φθάσει στη ράχη του ο αντίπαλος. Όμως για κακή τύχη μια φο-
ρά στην αντίπαλη ομάδα ήταν ο άκακος αλλά ελαφρά αργόστροφος Χαρί-
λαος Τσίγκος. Του έλεγαν να προσέχει αλλά ο Χαρίλαος δεν έπερνε χαμπά-
ρι. Έπαιρνε φόρα κι έφτανε στο σβέρκο του Βενιζέλου ο οποίος έβαζε τα
γόνατα και δεν είχαν καμιά ελπίδα να απαλλαγούν μέχρι που άλλαξαν ανα-
γκαστικά θέση στη σειρά που πηδούσαν. Δεν πηδούσε πρώτος ο Χαρίλαος
και γλύτωσαν από την εμμονή του. Ο Πετροπόλεμος: Δύο αντίπαλες ομάδες
που πετροβολούσαν η μία την άλλη. Δεν ήταν πάντα φιλικό παιχνίδι. Προέ-
κυπτε και από αντιπαλότητα μιας γειτονιάς με μια άλλη. Π.χ. Σύγκρουση των
Ρετζαίων με τα Τσακάλια. Η σύγκρουση σε πετροπόλεμο δεν ήταν πάντα
αναίμακτη. Στα χρόνια της κατοχής οι κατακτητές είχαν επιτάξει τα σχολεία
και τα μαθήματα γινόντουσαν σε διάφορους ιδιόκτητους χώρους. Στην αρχή
της οδού Υψηλάντου κοντά στην Ευαγγελίστρια έκανε μάθημα η Τρίτη του
Α’ Δημοτικού Σχολείου. Στο τέρμα νότια (κτίριο Δ. Ανυφαντή) η Τρίτη και
Τετάρτη του Β’ Δημοτικού. Τα πρωινά πριν την έναρξη των μαθημάτων
προηγείτο πετροπόλεμος μεταξύ Βορείων και Νοτίων. Ένα πρωΐ ένας Νό-
τιος άνοιξε με πέτρα το κεφάλι ενός Βόρειου. Έγινε ανακωχή και φροντί-
ζαμε τον χτυπημένο. Ο ένοχος έσπευσε στην τάξη και καθόταν στο θρανίο
του. Όλοι οι άλλοι αργήσαμε να πάμε. Μας έβαλε στη σειρά ο δάσκαλος και
μας χειροτόνησε όλους, ενώ ο ένοχος στεκόταν στο θρανίο αδιάφορος.
Στην Κατοχή στις χρονιές 1941-1945 λειτούργησε στον Ασπρόπυργο, στη
γειτονιά του Αγίου Δημητρίου, το ιδιωτικό Γυμνάσιο του Παπασιδέρη γιού
του παπά του χωριού. Ήρθε μαζί με τον Γριτσόπουλο εγκαταλείποντας το
καθιερωμένο στη συνείδηση των Καβαλιωτών σχολείο λόγω βουλγαρικής
κατοχής της Καβάλας. Η γενιά μας τους χρωστάει ευγνωμοσύνη. Αν κά-
ποιοι μάθαμε γράμματα το οφείλουμε σ’ αυτούς. Στο χώρο βόρεια του Νάρ-
θηκα της Εκκλησίας ο Γριτσόπουλος τοποθέτησε φιλέ και τα παιδιά γνώρι-
σαν για πρώτη φορά την πετόσφαιρα (βόλεϋ). Εκεί πάλι με την καθοδήγη-
σή του παίξαμε αμπάριζα408. Ένα παιχνίδι που όπως ήταν γνωστό δεν είχε
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408) Παιχνίδι με ξενική προέλευση κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους όπως φανερώνει το όνομά του

―από το Γαλλικό jeu de barres ή το Ιταλικό barra― ήταν γνωστό τουλάχιστον από το ΙΓ’ αιώνα όπως

μαρτυρεί το χρονικό του Μορέως, στιχ. 5394-5 (Φαίδωνος Κουκουλέ, οπ.π., Τόμος Πρώτος Ι, σελ.180-
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κανένα ενδιαφέρον. Καθιέρωσε ο Γριτσόπουλος συγκεκριμένους όρους
―προσφερόταν και ο χώρος, ο ναός του Αγίου Δημητρίου ημιτελής― τις
θέσεις από όπου ξεκινούσε η κάθε ομάδα, που την αποτελούσε συνήθως
αριθμός 7-8 παικτών, τις θέσεις για τις φυλακές. Εάν υπήρχε κάποιος συ-
ντονιστής που να υποδείκνυε σε κάθε παίκτη ποια στιγμή έπρεπε να μπαί-
νει στο παιχνίδι θα μπορούσε να εξασφαλίζει υπεροχή η ομάδα του. Μια
ημέρα, επειδή δεν γινόταν το μάθημα της γυμναστικής, αποφάσισαν οι κα-
θηγητές να μη γίνει μάθημα αλλά όλοι μαζί να παρακολουθήσουν τα διά-
φορα παιχνίδια. Η αμπάριζα κυριάρχησε και η συναρπαστική συνάντηση
με τις διάφορες επινοήσεις των παικτών κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι τη
λήξη της σχολικής διάρκειας της ημέρας.
Τον ίδιο καιρό και στον ίδιο χώρο παίχτηκαν για λίγο διάστημα δύο παιχνί-
δια το ένα καθιστικό, η δεκαεξάρα παρεμφερές με τη ντάμα. Οκτώ στήλες
και οκτώ σειρές ενός ορθογωνίου παραλληλόγραμμου σχημάτιζαν εξηντα-
τέσσερα μικρά τετράγωνα. Από τις οκτώ σειρές τα πετράδια (πούλια) τοπο-
θετούντο για την έναρξη δεκάξι για τον καθένα στην 2 και 3 σειρά του ενός,
στην 6 και 7 του άλλου. Οι κινήσεις για την κάθε ομάδα μπροστά και πλά-
για. Ήταν κινήσεις που απιτούσαν σκέψη και στρατηγική, παιχνίδι που θα
μπορούσε να ωφελήσει τον παίκτη που θα επιδίδετο στη συνέχεια στο σκά-
κι. Το άλλο καθαρό δημιούργημα της κατοχής που γρήγορα ξεχάστηκε: Στέ-
κα μαν. Δηλαδή αλτ, σταμάτα σε αιχμαλώτησα. Κρατούσαμε στα χέρια ο κα-
θένας ένα ψεύτικο πιστόλι. Κινιόμασταν επιφυλακτικά σε τοίχους και χαλά-
σματα για να μη μας αντιληφθεί ο αντίπαλος κι όταν τον είχαμε στο οπτικό
πεδίο και στην κατάλληλη απόσταση προτείνοντας το πιστόλι τον εξουδετε-
ρώναμε λέγοντας ταυτόγχρονα: στέκα μαν.
Συγκεκριμένη εποχή παίζονταν και οι βώλοι. Έφερνε ο μπακάλης βώλους
πήλινους με γυαλισμένη την επιφάνεια σαν να τους είχαν επικαλύψει με
πορσελάνη, και βώλους γυάλινους. Υπήρχαν και οι μπίλιες, βώλοι μεταλλι-
κοί. Αγοράζαμε κι ένα μεγαλύτερο γυάλινο το λέγαμε «καρά» ή «μπούλα».
Οι βώλοι παίζονταν κατά δύο τρόπους. Ο ένας και μεταγενέστερος με τους
βώλους που έβαζαν για συμμετοχή στο παιχνίδι σε μία γραμμή της οποίας η
μία άκρη ήταν η αρχή και η άλλη το τέλος. Αφού γινόταν το λάχνισμα για τη
σειρά προτεραιότητας έριχνε ο πρώτος από συγκεκριμένη απόσταση τη μπί-
λια του. Πρώτη περίπτωση να μην πετύχει κανένα βώλο από τους τοποθετη-
μένους, δεύτερη να πετύχει βώλο μεταξύ αρχής και τέλους οπότε έπαιρνε
και όλους τους άλλους προς το τέλος και τρίτη περίπτωση να πετύχει την αρ-
χή και να τους πάρει όλους. Τότε έβαζε πάλι την αναλογία των βώλων ο κά-
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θε παίκτης και συνέχιζαν το παιχνίδι.
Ο άλλος τρόπος και ο παλαιότερος απαιτούσε ο παίκτης να είναι δεξιοτέ-
χνης. Οι βώλοι στήνονταν ένας ένας σε απόσταση. Ο παίκτης με τον «καρά»
στο χώμα σημάδευε τον πιο κοντινό βώλο με σπρώξιμο του καρά με το με-
γάλο δάκτυλο ύστερα από πίεση αυτού στο μεσαίο δάκτυλο καθώς είχε κυρ-
τώσει όλα τα δάκτυλα και έτειναν να κλείσουν όπως γίνεται με την χούφτα.
Αν πετύχαινε κάποιο βώλο συνέχιζε. Μόλις δεν πετύχαινε ακολουθούσε ο
επόμενος μέχρι που ερχόταν η σειρά του πρώτου να συνεχίσει από εκεί που
είχε μείνει.
Σ’ αυτό τον τρόπο παιχνιδιού άλλαξε ο τρόπος που πετούσαν την μπούλα.
Γύριζαν την παλάμη και ακουμπούσαν το εξωτερικό της στο έδαφος. Τοπο-
θετούσαν την μπούλα ανάμεσα στο μεγάλο δάκτυλο που πίεζε το μεσαίο και
τον δείκτη που τη συγκρατούσε και με ώθηση του μεγάλου δακτύλου εκ-
σφενδονίζετο διαγράφοντας καμπύλη με στόχο τον βώλο που σημάδευε.
Όταν τελείωνε το παιχνίδι υπήρχαν κερδισμένοι και χαμένοι ανάλογα με
πόσους βώλους πήγαν να παίξουν και με πόσους έφυγαν.
Θα μπορούσαμε ακόμα να θυμηθούμε κάποια παιχνίδια παιδικά που συν-
δυαζόντουσαν με στίχους το σ’ αγαπώ, μ’ αγαπάς, πού με βάζεις κ.λ.π. και το
αλάτι ψιλό, αλάτι χονδρό έχασα τη μάννα μου και πάω να τη βρω. Ακολου-
θούσε η ώριμη ηλικία αλλά πριν να μην λησμονήσουμε:
Τα λαχνίσματα: Δηλαδή πώς κερδιζόντουσαν τα πρωτεία για την έναρξη του
παιγνιδιού α) τα μονά, ζυγά αντικείμενα δηλαδή στη μαζεμένη χούφτα, β) κά-
τι περεμφερές το στρίψιμο της δεκάρας: κορώνα, γράμματα, γ) κάποιο στα-
θερό σημείο, πέταγμα από μακρυά αντικειμένου και καθορισμός της σειράς
ανάλογα με την απόσταση, δ) επιλογή που συνήθιζαν τα παιδιά: Α μπε μπα
μπλουμ, του κείθε μπλουμ, α μπε μπα μπλούμ του κείθε μπλουμ ο μπιμ. Κά-
θονταν τα παιδιά σε κύκλο και ένα καθώς έλεγε τις πάρα πάνω συλλαβές φω-
ναχτά ακουμπούσε σε κάθε συλλαβή το στήθος ενός παιδιού και εξερείτο κά-
θε φορά το παιδί στου οποίου το στήθος ακούστηκε η τελευταία συλλαβή.
Τα γλωσσικά παιχνίδια. Γινόταν επιλογή φράσεων που να είχαν πολυσύλ-
λαβες λέξεις δύσκολες στην προφορά και γινόντουσαν δυσκολότερες όσο το
παιχνίδι απαιτούσε να προφέρονται γρηγορότερα. Το πολύ γνωστό, Εκκλη-
σιά κοντυλωτή - μολυβοπελεκητή με πολυσύλλαβες λέξεις: μολυβοπελέκησε,
μολυβοκοντυλοπελεκητή και κοντυλομολυβοπελεκούσα. Η φράση επανα-
λαμβανόμενη: Η καρέκλα του μπακάλη ξεκαρεκλοποδαριάστηκε. Η φράση:
Φτου σκωληκομερμηγκότρυπα. Άλλη: Άσπρη πέτρα ξέξασπρη κι απ’ τον
ήλιο ξεξασπρότερη κ.λ.π.
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Περιπαιχτικά ονομάτων. Π.χ.: Ο Γιάννης ο Τυρόγαλος, πήγε να κλέψει κό-
τες, κι οι κότες κακαρίσανε, τον Γιάννη κουτσουλίσανε.
Λαχνίσματα, γλωσσικά παιχνίδια, περιπαιχτικά ονομάτων που τα συναντά-
με σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος αλλά και στις αλησμόνητες πατρίδες.
Το παιχνίδι που γιγαντώθηκε και επεκτάθηκε σ’ όλη την υδρόγειο τον εικο-
στό αιώνα είναι το ποδόσφαιρο. Παίζουν τα παιδιά, παίζουν οι νέοι και εξε-
λίχθηκε σε προσοδοφόρο επάγγελμα.
Στον Ασπρόπυργο τα παιδιά στις γειτονιές και τις αλάνες άρχισαν να παί-
ζουν «μπάλα» από τη δεκαετία του τριάντα επηρεασμένα από τα ερασιτε-
χνικά σωματεία409 που ιδρύθηκαν τότε. Δεν είχαν μπάλες ακόμα και το τόπι
ήταν σπάνιο. Αναγκάζονταν να φτιάχνουν τόπι γεμίζοντας με πανιά κομμά-
τια από κάλτσες. Το ποδόσφαιρο έγινε κυρίαρχο, σχεδόν αποκλειστικό παι-
χνίδι, για παιδιά και νέους αμέσως μετά την απελευθέρωση του 1945. Κάθε
γειτονιά και μια ανεπίσημη ομάδα. ΒΑ ο Άτλας, ανατολικά ο Ολυμπιακός,
νοτιότερα τα Μαύρα Πουλιά. Στην αλάνα που υπήρχε μέχρι πρόσφατα στην
οδό Αχαρνών πόσοι δεν έπαιξαν από τους Ιταλούς στρατιώτες μέχρι τον
«Ηρακλή» που τροφοδότησε με αρκετούς παίκτες τα επίσημα σωματεία που
ιδρύθηκαν το 1947. Δυτικά του κεντρικού δρόμου αρχίζοντας από το νοτιά:
Η Ένωση, ο Αστέρας, πιο δυτικά ο Κένταυρος. ΒΔ ο Ατρόμητος και ο κύ-
κλος έκλεινε βορεινά με τον Άρη Δεξαμενής. Έβαζαν όλα τα παιδιά τον
οβολό τους να αγοράσουν μπάλα. Ήσαν οι μπάλες δίφυλλες και τρίφυλλες
όλες με σαμπρέλα. Μικρότερες ελαφριές οι πρώτες, τις έπαιρνε ο αέρας
όπως έλεγαν. Με τις τρίφυλλες έπαιζαν και έτρεχαν κάθε τόσο σε κάποιον
τσαγκάρη γιατί ξήλωναν οι ραφές. Όμως όλες αυτές οι ομάδες αποτέλεσαν
σπουδαίο φυτώριο για τα επίσημα σωματεία που ιδρύθηκαν το 1947. Οι πο-
δοσφαιριστές αναδείχτηκαν από τις ομάδες της κάθε γειτονιάς. Επιλογή
από 180 περίπου νέους.
Τα χρόνια προχωρούσαν. Τα παιδιά έπαιζαν στις γειτονιές. Αναδεικνύο-
νταν νέοι και έπαιρναν τη θέση εκείνων που εγκατέλειπαν το ποδόσφαιρο.
Αλλά οι αλάνες χτίζονταν. Ο τρόπος ζωής μεταβάλλετο μέρα με τη μέρα.
Οι υποχρεώσεις και οι επιδιώξεις των νέων τούς απομάκρυναν από το πο-
δόσφαιρο. Δεν παίζουν μπάλα τα παιδιά στις γειτονιές, δεν τρέχουν να
προπονηθούν στα γήπεδα. Ίσως να εξαιρούνται οι οικισμοί όπου έχουν
ιδρυθεί και αρκετά ποδοσφαιρικά σωματεία. Ο Ασπρόπυργος των 5.500
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κατοίκων εξαπλασιάστηκε, το ποδόσφαιρο όμως έμεινε πολύ πίσω.
Η θάλασσα. Είχαμε μια από τις ωραιότερες θάλασσες. Οι πρόγονοί μας
πλην εξαιρέσεων δεν ήσαν φίλοι της θάλασσας. Άλλαξαν οι συνήθειες από
την εποχή του μεσοπολέμου και εντάθηκε μετά τον πόλεμο η αγάπη για τη
θάλασσα. Τα καλοκαίρια η παραλία πλημύριζε από τον κόσμο που κολυ-
μπούσε. Ερασιτεχνικά μεν αλλά υπήρχαν νέοι που συναγωνίζονταν στο κο-
λύμπι, στο μακροβούτι και βουτούσαν για όστρακα στα σημεία που αφθο-
νούσαν. Αλλά ήρθε ο καιρός που μας εξόρισαν από τη θάλασσα. Μπορεί σή-
μερα ακόμα περισσότερο οι νέοι να αγαπούν τη θάλασσα αλλά δεν υπάρχει
σημείο συνάντησης. Χάθηκε η ομαδική παρουσία, οι παρέες που δημιουρ-
γούσαν μεταξύ τους τον ανταγωνισμό.
Στο δρόμο προς το καφενείο. Τα καφενεία ήταν όλα συγκεντρωμένα στην
αγορά. Οι νέοι αργούσαν να γίνουν θαμώνες καφενείου. «Η Νέα Υόρκη»
ήταν το καφενείο υποδοχής. Εκεί πρωτοσύχναζαν. Έπαιζαν χαρτιά: κολτσί-
να, ξερή και τάβλι. Σιγά, σιγά έμπαιναν στα μυστικά της πρέφας που έπαι-
ζαν οι μεγάλοι και χρειαζόταν αρκετός χρόνος παρακολούθησης για να μά-
θουν να παίζουν. Το σκάκι ήταν άγνωστο. Είχαν μάθει μόνο κάποιοι «πολι-
τικοί κρατούμενοι» στη φυλακή. Σήμερα τα Ασπροπυργιωτόπουλα Ποντια-
κής καταγωγής συμμετέχουν οργανωμένα σε σωματεία και σε ομοσπονδία
σκακιού και διακρίνονται σε διεθνείς συναντήσεις έχοντας αποσπάσει πολ-
λές διακρίσεις.

Γ) ΓΑΜΟΣ

Τα λαογραφικά φαινόμενα όταν επαναλαμβάνονται ποτέ δεν είναι ακριβώς
τα ίδια ούτε συμφωνούν απόλυτα με ό,τι μας είναι γνωστά από την παράδο-
ση αλλά εμφανίζουν πάντοτε παραλλαγές. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν μετα-
δίδονται γραμμένες οι λαϊκές παραδόσεις ούτε υπάρχουν σαν δόγμα απα-
ράβατο αλλά συντηρούνται μόνο όπως τις θυμώνται και ως συνήθεια και κά-
θε φορά επεμβαίνει η λαϊκή ψυχή και αναδημιουργεί410.
Τα έθιμα εξελίσσονται και ταυτίζονται με τη ζωή των φορέων τους. Δέχονται
διάφορες επιδράσεις που επιφέρουν μεταβολές σ’ αυτά. Στον γάμο των ορ-
θοδόξων παραμένουν σταθερά τα γαμήλια σύμβολα: η ιεροτελεστία, το δα-
κτυλίδι του αρραβώνα, τα στέφανα, το κοινό ποτήριο, ο κυκλικός χορός,
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410) Γεωργίου Α. Μέγα: οπ.π., σελ.79.

411) Ν. Γ. Πολίτου: Γαμήλια Σύμβολα (Λαογραφικά Σύμμεικτα, Β’, σελ.260-320).



όπως τα περιέγραψε ο Πολίτης411. Επίσης κάποια έθιμα του γάμου με κά-
ποιες παραλλαγές είναι πανελλήνια και άλλα παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες
από τόπο σε τόπο.
Πολλοί είναι εκείνοι που αδόκιμα και ανεξέλεγκτα ομιλούν για αρβανίτικο
γάμο ωσάν να υπάρχουν συγκεκριμένα έθιμα του γάμου που ισχύουν απο-
κλειστικά σε περιοχές που κατοίκησαν Αρβανίτες και μιλήθηκαν τα αρβανί-
τικα.
Όταν αναφερόμαστε στον αρβανίτικο γάμο θα πρέπει να προσδιορίσουμε
πρώτα τον τόπο στον οποίο απαντάται και να περιγράψουμε στη συνέχεια
τις ιδιαιτερότητές του. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει συγκεκριμένη γεωγραφική
περιοχή που να κατοικείται αποκλειστικά από Αρβανίτες. Είναι γνωστή
ιστορικά η κάθοδος αυτών στην Νότια Ελλάδα, πού και γιατί εγκαταστάθη-
καν, ποιοι και πότε μετακινήθηκαν. Εκεί που επικράτησε ως κύρια γλώσσα
η αρβανίτικη θεωρήθηκαν και οι κάτοικοι όλοι Αρβανίτες. Στα χωριά της
Αττικής και της Βοιωτίας εγκαταστάθηκαν Αρβανίτες και διατηρήθηκε το
γλωσσικό ιδίωμα. Φυσικά δεν εγκαταστάθηκαν σε έρημο τόπο. Μπορεί οι
περιοχές να ήταν αραιοκατοικημένες και τα γεγονότα που επέβαλαν την
αραίωση του πληθυσμού είναι γνωστά όμως συνάντησαν όπου εγκαταστά-
θηκαν τους ντόπιους κατοίκους. Ειδικά στην Αττική και Μεγαρίδα έχουμε
πρώτη εγκατάσταση στις βορειοδυτικές διόδους προς την Αθήνα και στα
δερβένια από Θήβα προς Πελοπόννησο, στο τέλος του 14ου αιώνα και στις
αρχές του 15ου. Στα Μεσόγεια εγκαταστάθηκαν λίγα χρόνια αργότερα. Στη
Σαλαμίνα και το Μενίδι (Αχαρνές) τον 17ο αιώνα.
Για τον γάμο και τα γαμήλια σύμβολα στη Σαλαμίνα έγραψε ο Π. Α. Φουρί-
κης412. Υποστήριξε ότι στη λαογραφία των Ελλήνων Αρβανιτών κρύπτονται
ελληνικά λαογραφικά στοιχεία από τα οποία ένα μεγάλο μέρος μπορούμε με
ευχέρεια να το αναγάγουμε στη βυζαντινή περίοδο, ότι η απόλυτη ελληνική
επίδραση είναι τόσο φανερή, ώστε καθίσταται περιττή κάθε λεπτομερής
υπόδειξη των επί μέρους σχέσεων. Ακόμα ότι η σχετική με τα γαμήλια έθι-
μα αρβανίτικη ορολογία αποτελείται από λέξεις που ανήκουν στη μέση και
στη νέα ελληνική γλώσσα πλην από ελάχιστες αρβανίτικες που τις αναφέρει
και έλπιζε ότι θα μπορούσε να αποδείξει με μεγάλη πιθανότητα τον τόπο,
τον χρόνο και τον τρόπο που πέρασαν τα ελληνικά γαμήλια έθιμα στη ζωή
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412) Π. Α. Φουρίκη: Γάμος και Γαμήλια Σύμβολα παρά τοις Αλβανοφώνοις της Σαλαμίνας, Λαογρα-

φία, Τόμος Β’, σελ.507-563.



των Αρβανιτών οι οποίοι στην Ήπειρο και την κυρίως Ελλάδα διατήρησαν
ως θεματοφύλακες βυζαντινό λαογραφικό υλικό πλουσιότερο και αμιγέστε-
ρο εκείνου των λοιπών Ελλήνων, οι οποίοι άλλα μεν έθιμα πολύ αλλοίωσαν
άλλα δε παράδωσαν στην πρόοδο και τον πολιτισμό.
Για τον αρβανίτικο γάμο έγραψε και ο Βαγγέλης Λιάπης που τον εξειδικεύ-
ει Κουντουργιώτικο. Έγραψε πώς γινόταν πριν πενήντα-εκατό χρόνια στα
χωριά Ελευσίνα, Μάντρα, Μαγούλα, Μάζι που αποτελούνται από παλιούς
Κουντουργιώτες. Τονίζει όμως ότι «Δίπλα μας από όποια πλευρά θέλεις, θα
βρεις διαφορετικές αρβανίτικες φάρες και θα παρατηρήσεις αμέσως, πως
διαφορετική είναι η φορεσιά, τα ζακόνια, οι συνήθειες δηλαδή, καθώς δια-
φορετική και η όλη διαδικασία γύρω από το γάμο. Γι’ αυτό ονομάζω Κου-
ντουργιώτικο το γάμο που με αυτόν θα ασχοληθώ413».
Λεπτομέρειες για τον γάμο στα Μεσόγεια αναφέρει και ο Γ. Δ. Χατζησωτη-
ρίου στα «Λαογραφικά της Μεσογαίας Αττικής414». Γράφει στον πρόλογο.
«Τα λαογραφικά των Μεσογείτικων χωριών δεν παρουσιάζουν διαφορές με-
ταξύ τους. Και τούτο γιατί ο πληθυσμός τους είναι, από έξι αιώνες τώρα, ενι-
αίος. Αυτός ο πληθυσμός κληρονόμησε απ’ το βυζαντινό τις συνήθειες και τις
παραδόσεις και τις παράδωσε από γενιά σε γενιά όπως ακριβώς τις βρήκε».
Στα «Συμπόσια Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής» σε ανακοίνωση της Μαί-
ρης και του Δημήτρη Γιώτα περιγράφεται ο γάμος σύμφωνα με τα Μενιδιά-
τικα ήθη και έθιμα415. Άξιο ιδιαίτερης προσοχής είναι το γεγονός ότι κατά
τον 19ο αιώνα εξακολουθούσαν να υπάρχουν στο Μενίδι δύο διαφορετικά
έθιμα γάμου. Οι γάμοι που γίνονταν όπως και στα γύρω άλλα χωριά και οι
άλλοι οι παρόμοιοι με τους Αθηναϊκούς με την τοποθέτηση της «κορώνας της
Αθηναίας Παναγιάς» του σεργουτσίου στην κεφαλή της νύφης, όπως το πε-
ριγράφει ο Καμπούρογλους416. Το γνωστό γλωσσικό αρβανίτικο ιδίωμα επι-
κράτησε και στο Μενίδι. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση μείξης του ντόπι-
ου στοιχείου με το φερτό και η γλωσσική επικράτηση του τελευταίου που
αποτέλεσε τον κανόνα, όπου εγκαταστάθηκαν οι δίγλωσσοι Αρβανίτες.
Ανακοίνωση για τον «Αρραβώνα και γάμο στον Ασπρόπυργο» έγινε από τις
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413) Βαγγέλη Π. Λιάπη: Αρβανίτικος Γάμος, ο Κουντουργιώτικος, σελ.7-8.

414) Γεωργίου Δ. Χατζησωτηρίου: Τα Λαογραφικά της Μεσογαίας Αττικής, σελ.15.

415) Μαίρης Δ. Γιώτα - Δημήτρη Γιώτα: οπ.π. Μενιδιάτικα Ήθη και Έθιμα κ.λ.π., «Λαμπηδόνα»,

Τεύχος 12ο, σελ.14-16.

416) Δημήτρη Καμπούρογλου: Ιστορία των Αθηναίων, Τόμος Α’, 202επ., Τόμος Γ’, σελ.36-41.



Σοφία Τσίγκου-Αντωνίου και Νίκη Τσίγκου-Κολυβά417 στο 8ο Συμπόσιο
(Μαρούσι 1999). Την προσδιορίζουν από την αρχή του αιώνα μέχρι τη δε-
καετία του ‘60. Υπάρχουν αξιόλογα στοιχεία που αναφέρονται σε όλη τη
διαδικασία από το σημάδι μέχρι και την επομένη του γάμου.

* * *

Εξετάζοντας τον θεσμό του γάμου από τη στιγμή που θα αποφασιστεί και θα
επικυρώσουν τη συμφωνία μέχρι να ολοκληρωθεί παρατηρούμε ότι ακολου-
θούνται συγκεκριμένες διαδικασίες με κοινά χαρακτηριστικά που διαφέ-
ρουν μόνο στις λεπτομέρειες από τόπο σε τόπο. Το προξενιό, το σημάδι, ο
αρραβώνας, η διάρκεια της μνηστείας, τα προκαταρκτικά του γάμου, ο γά-
μος. Κυρίαρχη στο γάμο είναι και η μαγεία που ποικίλλει από τόπο σε τόπο
για να εξασφαλιστεί ευτυχής διαβίωση και να αποτραπεί κάθε κακό και κυ-
ρίως το «δέσιμο» και τα «καρφώματα».
Ποιος όμως αποφάσιζε για τον γάμο; Είχαν οι νέοι δικαίωμα επιλογής; Η
απόφαση για την ώρα και την ηλικία της παντρειάς καθώς και η επιλογή του
γαμπρού ή της νύφης ήταν αποκλειστικό προνόμιο του πατέρα. Διαπιστώνε-
ται η ισχύς αυτού του προνομίου στα χωριά της Αττικής, στη Σαλαμίνα και
τους Κουντουριώτες αλλά και στην Αθήνα που είχε τον αποκλειστικό λόγο ο
αφέντης. Όμως το καθεστώς αυτό δεν ήταν καινούριο. Επικρατούσε γενικά
στον ελλαδικό χώρο και είχε την προέλευσή του από τη Ρωμαϊκή εποχή όπου
ο πατέρας αποφάσιζε. Στο Βυζάντιο είχε καθιερωθεί με νόμο προκειμένου
να έρθουν δυο νέοι εις γάμου κοινωνία να έχει συναινέσει υποχρεωτικά ο
πατέρας418.

1) Τα προξενιά
Όταν έφτανε μια κόρη σε ηλικία που έπρεπε να παντρευτεί άρχιζε ο πονο-
κέφαλος για όλη την οικογένεια, αν μάλιστα περνούσαν κάπως τα χρόνια
εντείνονταν η αγωνία να μη μείνει στο ράφι. Έκφραση που τη χρησιμοποι-
ούν πολύ οι Έλληνες από τη Μ. Ασία μέχρι την Ηπειρωτική Ελλάδα. Για να
πραγματοποιηθεί κάποιο συνοικέσιο έπρεπε να υπάρξει αρχικά κάποια
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417) Σοφία Τσίγκου-Αντωνίου, Νίκη Τσίγκου-Κολυβά: Αρραβώνας και Γάμος στον Ασπρόπυργο,

Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής 1999, σελ.267-280.

418) Φαίδωνος Κουκουλέ: οπ.π., Τόμος Δ’, σελ.70-147.



πρωτοβουλία. Το περιβάλλον του αγοριού είχε επιλέξει την υποψήφια νύφη
προς την οποία θα γινόταν η πρόταση ή και αντίστροφα από την πλευρά της
κόρης πρόταση προς τον υποψήφιο γαμπρό. Συνήθως οι συζητήσεις γίνο-
νταν μεταξύ γυναικών. Επιλέγετο το κατάλληλο για να μεσολαβήσει πρόσω-
πο, μπορεί να ήταν και άντρας. Μία πρόταση μπορούσε να αποκλειστεί χω-
ρίς άλλη συνέχεια. Αν η περίπτωση ήταν συζητήσιμη και δεν υπήρχε τίποτα
μεμπτό στη διαγωγή, ιδίως της κοπέλας, συζητιότανε η προίκα. Ένα συνοι-
κέσιο μπορούσε χωρίς αναβολή να έχει αίσιο τέλος. Ένα άλλο μπορούσε να
διαρκέσει αρκετό καιρό ή να διακοπεί γιατί δεν ικανοποιείτο η μία πλευρά
και να συνεχιστεί αργότερα με κάποιες άλλες προτάσεις.
Γάμος χωρίς προξενειό σε δύο περιπτώσεις μπορούσε να πραγματοποιηθεί
ήταν όμως ελάχιστη η πιθανότητα. Ήταν πρώτα η περίπτωση της εθελουσίας
απαγωγής. Συνήθως κάποια φίλη ή γνωστή της κοπέλας τής καλλιεργούσε τη
συμπάθεια για κάποιο νέο αλλά από την οικογένειά της δεν ήταν αποδεκτός
για γαμπρός. Τις περισσότερες φορές δεν υπήρχε συνέχεια. Η απόφαση
εθελουσίας απαγωγής εξαρτιόταν από την τόλμη και την απόφαση της γυ-
ναίκας. Κατά κανόνα ακολουθούσε μετά τον γάμο συμφιλίωση μετά από λί-
γο ή αρκετό καιρό. Αλλά και στην περίπτωση αυτή υπήρχε πάλι η εξαίρεση:
η μη συμφιλίωση σ’ όλη τη ζωή πατέρα και κόρης.
Η δεύτερη περίπτωση ακόμα πιο σπάνια μπορούσε να συμβεί χωρίς τη θέ-
ληση της κοπέλας. Τολμηρή ενέργεια από τον νιό. Καιροφυλακτούσε και της
άρπαζε το μαντίλι και στη χειρότερη περίπτωση της έκοβε τούφα από τα
μαλλιά της. Από εκεί και το βάρβαρο τραγούδι στα αρβανίτικα. «Ντο τα
πρες κοτσίδε τ, ντο τα ρ-βίvje γκα σκίνε τ». Θα στις κόψω τις κοτσίδες, θα
στις πετάξω στα σκίνα.
Μετά από ένα τέτοιο γεγονός, όπως ήταν αναμενόμενο, ξεσπούσε πόλεμος
μεταξύ των οικογενειών. Η προσβολή ήταν μεγάλη. Έπρεπε ή να τους πα-
ντρέψουν ή να πάρουν εκδίκηση. Η ποινή ήταν να τον σημαδέψουν με ένα
ορατό σημάδι στο πρόσωπο που θα τον συνόδευε σε όλη του τη ζωή, π.χ. κό-
ψιμο της μύτης και οι συνέπειες ήταν πολύ πιο σοβαρές αν η σύγκρουση ήταν
μεταξύ ισχυρών οικογενειών γι’ αυτό και η βάρβαρη αυτή πράξη απαξιώθη-
κε με τον καιρό.
Συνώνυμη λέξη με την προξενήτρα στο Βυζάντιο ήταν η κουρκουσούρα419,
που αργότερα επικράτησε με διαφορετική σημασία. Όπως είναι γνωστό από
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419) Φαίδωνος Κουκουλέ: οπ.π., Τόμος Δ’, σελ.79.



τον Μεσαίωνα άρχισε να διαμορφώνεται, ως μητρική, προφορικά μεταξύ
του λαού και γραπτά από τον 12ο αιώνα, η δημοτική γλώσσα. Η λέξη κουρ-
κουσούρα όπως και η συνώνυμή της κουσκουσούρα στη δημοτική γλώσσα
απόκτησε τη σημασία της κουτσομπόλας, της ανακατωσιάρας. Τα νέα λεξι-
κά (π.χ. Μπαμπινιώτης) δεν την περιλαμβάνουν αλλά και δεν είναι γενικά
γνωστή. Στον Ασπρόπυργο πριν λίγα χρόνια την χρησιμοποιούσαν αλλά
αγνοούσαν την αρχική της σημασία.
Τα προξενιά δεν γίνονταν επ’ αμοιβή. Οι μεσάζοντες ενεργούσαν από
συγγενικό ή φιλικό ενδιαφέρον. Υπήρχαν και κάποιες γυναίκες που αι-
σθάνονταν ιδιαίτερη ικανοποίηση αν είχαν συμμετοχή σε πολλά προξενιά.
Να μπορούν να καυχόνται ότι τους «γίνονται τα προξενιά». Υπήρχαν όμως
και περιπτώσεις που ο μεσάζων συνδύαζε με τα προξενιά την επιτυχή διε-
ξαγωγή του επαγγέλματος. Για μια περίοδο από την εποχή του μεσοπολέ-
μου και λίγα χρόνια μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μια γυναίκα ανα-
δείχτηκε ονομαστή προξενήτρα. Κάλυπτε την περιοχή από το Μενίδι μέ-
χρι και τον Ασπρόπυργο, ίσως να είχε επεκτείνει τη δραστηριότητά της
και πιο πέρα, πουλώντας σταμπωτά μαντίλια, που σε αρραβώνες και γά-
μους διέθετε μεγάλες ποσότητες. Πανέξυπνη, γνώριζε στα χωριά όλους
τους κατοίκους όχι μόνο φυσιογνωμικά αλλά τις νοοτροπίες κάθε οικογέ-
νειας, τα περουσιακά στοιχεία, πολλές φορές και μυστικά αφού μπορούσε
να μπαίνει σε κάθε σπίτι και να δημιουργεί σχέσεις. Για τη δουλειά της
όσα περισσότερα προξενιά τόσο καλύτερα. Σε κάποιες περιπτώσεις τη
χρησιμοποιούσαν. Ήταν εχέμυθη. Έκανε όμως κι από δική της πρωτο-
βουλία συνδυασμούς. Αυτός ταιριάζει μ’ αυτήν. Εκείνη μ’ εκείνον. Και άρ-
χιζε να «σκαλίζει» και να κινητοποιεί. Ήταν πολύ ομιλητική κι ίσως γι’
αυτό της κόλλησαν το παρατσούκλι «Μπουρδούσκα».

2) Το σημάδι
Οι συζητήσεις με τους μεσάζοντες ή την προξενήτρα για την προίκα και για
άλλες λεπτομέρειες ήταν, θα μπορούσαμε να πούμε, προκαταρκτικές. Οι κά-
ποιες πρόσθετες διευκρινήσεις και η οριστική συμφωνία γινόταν κατά τη συ-
νάντηση γονιών ή άλλων στενών συγγενών που εκπροσωπούσαν τις δύο
πλευρές. Επανάληψη, πρόσωπο με πρόσωπο, των προτάσεων και των δε-
σμεύσεων. Δεν αποκλειόταν η μια πλευρά τη στιγμή αυτή να ζητούσε κάτι
περισσότερο για προίκα που δινόταν ή δεν δινόταν. Όλα πάντως τελείωναν
ευνοϊκά όταν «έδιναν τα χέρια». Ήταν όμως μία από τις περιπτώσεις και γι-
νόταν όπου δεν είχαν συνταχθεί προσύμφωνα ή ξωφύλλια.
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Για τα Μεσόγεια ο Χατζησωτηρίου γράφει420: Μέχρι και σήμερα ακόμη, όλοι
σχεδόν οι Μεσογείτες συνηθίζουν να δίνουν την προίκα «δια λόγου» προ-
φορικά δηλαδή και όχι με γραπτή συμφωνία. Το «τάξιμο» από τον πατέρα
της κόρης προς τον πατέρα του γαμπρού μπροστά στον προξενέτη και τους
παρόντες. Σπάνια αθετείται η υπόσχεση. Μόνο όταν έχει «κλεφτεί», όταν
δηλαδή παρά τη θέλησή του ή χωρίς την έγκρισή του, εγκαταλείψει απροει-
δοποίητα το σπίτι της και παντρευτεί εκείνον που αγαπάει, ο πατέρας δεν
έχει καμιά υποχρέωση να προικήσει την κόρη του.
Δια λόγου ήταν η συμφωνία για την προίκα στα Κουντουργιώτικα χωριά και
ήταν μόνο σε χρήμα στα παλαιότερα χρόνια. Δια λόγου και στον Ασπρό-
πυργο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε ένα πρόχειρο χαρτί για αποφυγή
οποιασδήποτε αμφισβήτησης.
Όπως στην Αθήνα, έτσι και στο Μενίδι η προίκα σημειωνόταν στο ξωφύλλι.
Και στη Σαλαμίνα ονόμαζαν ξωφύλλι το έγγραφο που καταρτιζόταν σε απλό
χαρτί από κάποιο εγγράμματο συγγενή που καταχωρούσε ότι του υπαγό-
ρευε ο πατέρας ή η μητέρα ή όποιος ασκούσε την πατρική αξουσία. Τα ξω-
φύλλια που συντάσσονταν στην Αθήνα, το Μενίδι και όπου αλλού είχαν συ-
γκεκριμένο τύπο. Γράφονταν συνήθως από τον ιερέα. Η αρχή γινόταν με το
σκαρίφημα ενός σταυρού όπου σε καθένα από τα τεταρτημόρια έγραφαν
αντίστοιχα τα γράμματα: ΙΣ, ΧΣ, ΝΙ, ΚΑ (Ιησούς Χριστός Νικά). Ακολου-
θούσε θρησκευτική προσφώνηση του ξωφυλλιού και η δήλωση του γονιού με
τη λεπτομερή γραφή των αντικειμένων που αποτελούσαν την προίκα. Με λε-
πτομέρειες το νοικοκυριό και τα προικιά. Τα ξωφύλλια επί Τουρκοκρατίας
και των πρώτων χρόνων της απελευθέρωσης δεν ανέφεραν ακίνητη περιου-
σία παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Την προίκα σε χρήμα ονόμαζαν
νάχτι. Σε άλλα ανάφεραν αντί νάχτι γρόσια και μετά την απελευθέρωση,
δραχμές.
Μετά τη συμφωνία που είχε πραγματοποιηθεί με τη χειραψία ή την αποδο-
χή των όσων σημειώνονταν στο ξωφύλλι ακολουθούσε το σημάδι. Στα έθιμα
του γάμου σημάδι είναι η πρώτη επίσκεψη των εκπροσώπων του γαμπρού
στο σπίτι της νύφης μετά την ολοκλήρωση του συνοικεσίου. Επιβεβαιώνεται
η δέσμευση για τη συνέχεια, είναι η έναρξη των διαδικασιών που θα ολο-
κληρωθούν με τον γάμο. Λιτή και ολιγοπρόσωπη η εκπροσώπηση όσο εξε-
τάζουμε το απώτερο παρελθόν, πολυπρόσωπη με την πάροδο του χρόνου και
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420) Γεωργίου Δ. Χατζησωτηρίου: οπ.π., σελ.96-98.



πιο εορταστική παρουσία. Ο αριθμός των συμπεθέρων του γαμπρού επιβάλ-
λετο να είναι περιττός. Τον τηρούσαν γιατί έτσι το βρήκαν χωρίς άλλη εξή-
γηση. Ο περιττός αριθμός επιβάλλετο σε πολλές άλλες περιπτώσεις ανά το
πανελλήνιο. Ενώ είχαν πλέον εισέλθει στο σπίτι της νύφης, στην αυλή, πυ-
ροβολισμοί από πιστόλι ή όπλο κυνηγητικό ρίπτονταν και γινόντουσαν αντι-
ληπτοί, βοηθούσε σ’ αυτό και η νυχτερινή ησυχία. Για τους χωριανούς πυρο-
βολισμοί μια τέτοια ώρα αποτελούσαν αναγγελία αρραβώνων. Δεν ήσαν λί-
γοι εκείνοι που ξεπετάγονταν στους δρόμους άνοιγαν «πηγαδάκια» και από
στόμα σε στόμα γινόταν γνωστό το γεγονός.
Ο σταδιακά μεταβαλλόμενος τρόπος ζωής, οι βελτιωμένες οικονομικές δυ-
νατότητες, η συμπεριφορά καθιερωμένων προτύπων μπορεί να μην επηρέα-
ζαν τις συνιστώσες των γαμήλιων εθίμων (σύμβολα, σημάδι, αρραβώνες, γά-
μο) ουσιαστικά, ευνοούσαν όμως μεταβολές στις λεπτομέρειες. Όσο πιο μι-
κρή είναι μια κοινότητα τόσο πιο εύκολη είναι η μίμηση.
―Έτσι έκαναν αυτοί να κάνουμε κι εμείς. Αλλά και ο ανταγωνισμός για την
υπεροχή.
―Αυτά τα δώρα έκαμαν εκείνοι, να τους ξεπεράσουμε εμείς. Φυσικά δεν
ήταν κανόνας. Υπόφεραν πολλές οικογένειες να τα βγάλουν πέρα. Ο αντα-
γωνισμός ήταν για οικογένειες που είχαν τη δυνατότητα να ξοδέψουν.
Τα δώρα και τα κεράσματα ακολουθούσαν τις όποιες μεταβολές. Σε πιο πα-
λιές εποχές δακτυλίδι και χαρτονομίσματα στη νύφη, στο σόι του γαμπρού
μαντίλια χωρίς αζούρ μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Χρυσαφι-
κά, χρυσά νομίσματα πιο πλούσια δώρα στη νύφη, μαντίλια με πολλά αζούρ
στο σόι του γαμπρού αργότερα και δώρα για τον ίδιο.
Ντροπαλή, σχεδόν αμίλητη η νύφη τα παλαιότερα χρόνια. Με περισσότερο
θάρρος και πιο απελευθερωμένη με το πέρασμα του χρόνου. Ο γαμπρός δεν
παρίστατο παλαιότερα. Και αυτή η περίπτωση αμβλύνθηκε. Άφηναν και
προχωρούσε λίγο η ώρα από τη στιγμή της επίσκεψης και κάποιος συγγενής
της νύφης γνωρίζοντας πού θα τον συναντήσει πήγαινε, ανταμώνονταν, και
τον οδηγούσε στο σπίτι της νύφης.
Παλαιά οι λιγοστοί, ηλικιωμένοι και σεβάσμιοι που «έδιναν» σημάδι, ύστε-
ρα από το κρασί που είχαν πιεί και είχαν ξεθαρρέψει άρχιζαν το τραγούδι
με γνωστά κυρίως επιτραπέζια, της τάβλας, τραγούδια. Αργότερα με γραμ-
μόφωνα και άλλα μέσα έκαναν τη διασκέδαση πιο εορτάσιμη.
Τις επόμενες ημέρες, χωρίς πρόσκληση, συγγενείς και φίλοι επισκέπτονταν τα
σπίτια της νύφης και του γαμπρού, αντίστοιχα, να ευχηθούν τα καλορίζικα. Και
τα προσφερόμενα γλυκίσματα είχαν τη δική τους εξέλιξη. Στραγάλια, ανακα-
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τεμένα με αμύγδαλα, σταφίδες και σπάνια τζίτζυφα. Ποτό ρακί ή μαστίχα.
Αργότερα φοντάν και λουκουμάδες με άφθονο μέλι λικέρ και άλλα ποτά.

3) Αρραβώνας
Μετά το σημάδι, ύστερα από συνεννόηση των δύο πλευρών, όριζαν την ημε-
ρομηνία των «επίσημων» αρραβώνων. Λίγες ημέρες πριν οι δύο οικογένει-
ες καλούσαν τους στενούς συγγενείς και φίλους να παραστούν στους αρρα-
βώνες. Στο σπίτι της νύφης γυναίκες συγγενείς και φίλες της κόρης και της
οικογένειας βοηθούσαν στην προετοιμασία. Την ημέρα των αρραβώνων
στην καθορισμένη ώρα οι προσκεκλημένοι του γαμπρού συγκεντρώνονταν
στο πατρικό σπίτι και από εκεί ξεκινούσαν πεζοί για το σπίτι της νύφης.
Έτσι πλέον θα την προσφωνούσαν οι συγγενείς του γαμπρού. Νύφη και όχι
με το όνομά της.
Μετά την υποδοχή και κάποιο κέρασμα ακολουθούσε η ανταλλαγή των δώ-
ρων. Ο πατέρας του γαμπρού περνούσε στα δάκτυλα των νέων τις βέρες και
επισημοποιούσε τα αρραβωνιάσματα. Αν υπήρχε παπάς τις ευλογούσε.
Ύστερα πρόσφεραν τα δώρα στη νύφη ιεραρχικά πρώτα η στενή οικογένεια
του γαμπρού και ακολουθούσαν οι λοιποί συγγενείς και φίλοι. Καθ’ όλη τη
διάρκεια που φορέθηκε η παραδοσιακή νυφική στολή σχετικά ήταν και τα
δώρα της οικογένειας του γαμπρού. Ήσαν κοσμήματα που φοριόντουσαν με
τη στολή. Κοσμήματα επιστήθια: το κορδόνι και το γιορντάνι, κοσμήματα
των χεριών: μπεζελίτσα, βελούδινες παντόφλες χρυσοκέντητες με τακούνια
χωρίς φτέρνα (καλίκιες). Αργότερα οι καλίκιες αντικαταστάθηκαν με πα-
πούτσια, το μανταλιό (μενταγιόν) με αληθινά χρυσά φλουριά ιδιαίτερα αν η
οικογένεια του γαμπρού ήταν εύπορη. Όπως ήταν πολλές οι μεταβολές κα-
τά την εξέλιξη του εθίμου έτσι και στα δώρα που προσαρμόστηκαν με την
εξέλιξη του τρόπου ζωής. Δακτυλίδια, περιδέραιο, σκουλαρίκια, ωρολόι
χρυσό, βραχιόλι, καρφίτσα, υφάσματα, χρυσά νομίσματα, χρήματα πριν τον
πόλεμο που τα καρφίτσωναν στο στήθος της νύφης. Από τα χρυσαφικά άλλα
έκανε η πυρηνική οικογένεια, άλλα τα παντρεμένα αδέλφια ή αδελφές αλλά
και στενοί συγγενείς θείοι ή νουνός αν παρίστατο.
Η οικογένεια της νύφης στον γαμπρό δακτυλίδι και με τον καιρό, την εξέλι-
ξη, χρυσό με πέτρα ή χωρίς, πλατίνα ―δεν ήταν λευκόχρυσος, το ονόμαζαν
έτσι από το πλατύ σχήμα― ωρολόϊ χρυσό, μανικετόκουμπα χρυσά, ύφασμα
για κοστούμι, πουκάμισο, κάλτσες, μαντίλι, παπούτσια και άλλα δώρα για
τον γαμπρό από το συμπεθεριό της νύφης. Πρόσφεραν και στο συμπεθεριό
του γαμπρού, μαντίλια σταμπωτά με αζούρ ανάλογα με τη συγγένεια που εί-
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χαν με τον γαμπρό, καλαματιανά μαντίλια και κασκόλ, όλα ριγμένα στις
πλάτες και μαντιλάκια στο πέτο στα νέα παιδιά. Πρόσθετα δώρα στην πεθε-
ρά στους κουνιάδους και τις κουνιάδες.
Ακολουθούσε χορός και τραπέζι.
Από τον αρραβώνα μέχρι τον γάμο μεσολαβούσε χρονικό διάστημα που
εξαρτάτο από διάφορους παράγοντες. Στο απώτερο παρελθόν δεν ήταν λί-
γες οι περιπτώσεις που έμεναν οι νιόπαντροι στο πατρικό σπίτι του γαμπρού
μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια. Δεν ήταν εύκολο να χτιστεί ένα σπίτι. Κα-
θώς περνούσαν τα χρόνια βελτιώνονταν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία
ανεξάρτητης κατοικίας. Ήταν πολλές οι περιπτώσεις συνδρομής της οικο-
γένειας της νύφης στο χτίσιμο του σπιτιού που διέθετε γι’ αυτό ένα μέρος της
προίκας. Ήταν, ωστόσο, φυσική συνέπεια η διάρκεια της μνηστείας να
εξαρτάται από την αποπεράτωση του σπιτιού.
Ρόλο έπαιζε και η στράτευση του νέου όταν καλείτο να υπηρετήσει ενώ ήταν
αρραβωνιασμένος. Θα έπρεπε να ξεμπλέξει με το στρατιωτικό. Στην πατρί-
δα μας οι πολεμικές επιχειρήσεις δεν έλειψαν. Υπήρξαν εποχές που οι πό-
λεμοι στάθηκαν αιτία να μακρύνει η μνηστεία για πολλούς.
Οι κοπέλες την περίοδο της μνηστείας ζούσαν πιο έντονα. Άλλαζε η ζωή
τους. Οι νέες σχέσεις με μια ξένη μέχρι χθες οικογένεια, η πειθαρχία στη συ-
μπεριφορά, νέες υποχρεώσεις. Ένταση να ολοκληρώσουν τα προικιά. Ήταν
όμως και η περίοδος που απολάμβαναν κάποιες ξεχωριστές χαρές. Πλού-
σιες και φτωχιές όμοια παίρναν μέρος στο δημόσιο χορό στις μεγάλες γιορ-
τές. Στη Σαλαμίνα και στα Κουντουριώτικα χωριά, χόρευαν οι ελεύθερες
στο δημόσιο χορό και η σημασία αυτής της εμφάνισης ήταν ότι ήσαν υποψή-
φιες για παντρειά. «Αυτή έχει ένα χρόνο που μπήκε στο χορό» έλεγαν στη
Σαλαμίνα421. Στα Κουντουριώτικα χωριά αποκλειόταν οποιαδήποτε πρόταση
γάμου αν προηγουμένως δεν είχε βγει η κόρη να χορέψει στο χορό της Κυ-
ριακής στην πλατεία του χωριού422. Στον Ασπρόπυργο δεν υπάρχει παρόμοια
παράδοση. Χόρευαν όταν αρραβωνιάζονταν και έπρεπε να τις οδηγήσει στο
χορό κάποια νιόπαντρη συγγενής. Γιατί και οι νιόπαντρες χόρευαν κάποιο
καιρό μετά τον γάμο μαζί με τις αρραβωνιασμένες.
Στον Ασπρόπυργο τον 19ο αιώνα ο χορός γινόταν στην αυλή της εκκλησίας.
Τραγουδούσε και χόρευε η πρώτη με αυτοσχέδια στιχάκια και τα επαναλάμ-
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βαναν οι υπόλοιπες που ακολουθούσαν. Ξαφνιάζει η ελευθεροστομία αφού
μπορούσαν να αποκαλύψουν τραγουδώντας ό,τι τις απασχολούσε. Εκφράζα-
νε κυρίως την αγάπη τους αλλά και απειλές αν κάποια επιβουλευόταν τις
σχέσεις της με τον αγαπημένο κι άλλες μπορούσαν να εκφράσουν και κάποιο
παράπονο. Για αρκετά χρόνια συνεχίστηκαν με τον ίδιο τρόπο οι δημόσιοι
χοροί που συμπληρώνονταν με τη συνοδεία κάποιας ζυγιάς, διάδας οργανο-
παικτών ή και τρίτου ―κλαρίνο, νταούλι, λαούτο― ντόπιων που ασκούσαν
περιοδικά και αυτό το επάγγελμα. Μετά τις αρχές του 20ου αιώνα καταργή-
θηκαν τα αυτοσχέδια τραγούδια. Οι οργανοπαίκτες έγιναν περισσότεροι.
Γνωστά τραγούδια της περιοχής, Ρουμελιώτικα, της Πελοποννήσου ερμηνεύ-
ονταν από τις κομπανίες. Ο δημόσιος χορός με μεγάλη συμμετοχή συνεχί-
στηκε μέχρι πρόσφατα. Τις τελευταίες τρεις τέσσερεις δεκαετίες τα παραδο-
σιακά έθιμα του γάμου έχουν καταλήξει να είναι έθιμα νεκρά. Παραμένουν
τα γαμήλια σύμβολα που έχουν σχέση με τις θρησκευτικές τελετές, μερτικό
διεκδικεί ο πολιτικός γάμος, αλλά το προξενιό, ο αρραβώνας, ο γάμος υπέ-
στησαν ουσιαστικές μεταβολές. Δεν συνεχίζονται όπως τα βρήκαμε.
Κάπως έχει αμβλυνθεί και η αυστηρότητα σχετικά με τη διάλυση του αρρα-
βώνα. Παλαιότερα κάτι τέτοιο ήταν αδιανότητο. Ειδικά αν η διάλυση προερ-
χόταν από τον γαμπρό θα έπρεπε να σκεφτεί τις συνέπειες. Πολύ περισσό-
τερο αν η νύφη είχε αδέρφια ή συγγενείς που θα αντιδρούσαν βίαια για να
ξεπλύνουν την προσβολή.

4) Ο Γάμος
Στον γάμο η πρόσκληση ήταν προφορική. Για το κάθε σόϊ ένας από τους γο-
νείς επισκεπτόταν τους δικούς του συγγενείς και φίλους και τους καλούσε.
Επίσης και ο γαμπρός μπορούσε να καλέσει τους φίλους του. Σε κάποια χω-
ριά η πρόσκληση συνοδευόταν με σακουλάκι στραγάλια, σταφίδες, φου-
ντούκια κλπ. Στη Σαλαμίνα αντί προσκλητηρίου μοίραζαν μικρή ποσότητα
κουνά σε χάρτινα χωνιά σε όλους τους συγγενείς που θα συμμετείχαν στον
γάμο για να βάψουν τα νύχια οι κοπέλες και οι νέες γυναίκες. Περίσσευε
από τη μεγάλη ποσότητα που έστελνε ο νέος στη νέα την Τετάρτη πριν από
τον γάμο που γινόταν την Κυριακή για να αλείψει την Πέμπτη μαλλιά, φρύ-
δια, νύχια και τις αρθρώσεις των δακτύλων.
Η εβδομάδα πριν τον γάμο ήταν χρονικό διάστημα εντατικής προετοιμα-
σίας. Ο νέος είχε τις φροντίδες να ετοιμαστεί το σπίτι. Η νέα να φροντίσει
τα προικιά με τη βοήθεια συγγενών και φιλενάδων. Την Πέμπτη έπρεπε να
τα εκθέσουν. Πρώτα η στοίβα (ο γιούκος), τα κλινοσκεπάσματα. Χράμια,
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χοντρά υφαντά της νεροτριβής, καραμελάτα, φακωτά, δίκλωνα, βαμβακερά
ή μάλλινα, χράμια ψιλά με χειροποίητη δαντέλα. Απαραίτητη και η τσέργα,
χράμι με συμπαγή ύφανση που χρησιμοποιείτο να στρώνεται και στο πάτω-
μα. Το στήσιμο της στοίβας απαιτούσε επιδεξιότητα. Εναλλαγή με χράμια
χοντρά και ψιλά, επιτυχία στον συνδυασμό των χρωμάτων, ευθυγραμμία.
Όταν τελείωναν τα χράμια έβαζαν στην κορυφή της στοίβας μαξιλάρια.
Ύστερα τα ρούχα, κάθε είδους ένδυμα και το λοιπό νοικοκυριό. Όσο τα
προικιά ήσαν εκτεθημένα τα επισκέπτονταν τα ράντιζαν με ρύζι και κουφέ-
τα και τα κερνούσαν με χρήματα. Παράλληλα έφερναν και τα δώρα που σχε-
τίζονταν με το νοικοκυριό. Τα προικιά. Με πόσο κόπο και στερήσεις για τις
πιο πολλές οικογένειες, όταν μάλιστα σε κάποιες υπήρχαν πολλά κορίτσια.
Αλλά και για την καλή στολή, τη νυφική. Να αγοράσουν τα υλικά να την κε-
ντήσουν. Για να την ολοκληρώσουν χρειαζόταν χρόνος πολύς. Όταν υπήρχε
και ανέχεια διαρκούσε χρόνια.
Το στρώσιμο του κρεβατιού, συνήθως Πέμπτη όχι όμως όμοια και την ίδια
ημέρα σε όλα τα χωριά. Ρωτήθηκε μια αιωνόβια γιαγιά. Πώς στρώνατε το
κρεβάτι. Στάθηκε λίγο και απάντησε μετά. Ποιο κρεβάτι! Μήπως είχαν όλοι
κρεβάτι, κι όσοι είχαν ήταν κάποια σανίδια πάνω σε τρίποδα. Όμως τα χρό-
νια καθώς περνούσαν βελτιώνονταν και οι ανέσεις, πλουτιζόταν και η οικο-
σκευή με έπιπλα. Επικράτησε ο γαμπρός να επιβαρύνεται με τη φροντίδα
της κρεβατοκάμαρας. Η μάννα του γαμπρού είχε διαλέξει την πιο όμορφη
κουβέρτα και τα καλύτερα μαξιλάρια να στρώσει στο κρεβάτι. Όταν όλα εί-
χαν τελειώσει άρχιζαν οι επισκέψεις και τα κεράσματα, χρήματα σκορπι-
σμένα πάνω στο κρεβάτι. Κι ένα νεαρό αγόρι με μάννα και πατέρα το έρι-
χναν να κυλιστεί επάνω. Έθιμο πανελλήνιο και ίσως όχι μόνο.
Προετοιμασίες γίνονταν σε σφαχτά και άλλα αναγκαία για το τραπέζι του
γάμου, για τα ψωμιά ειδική όμως ήταν η προετοιμασία για το κουλούρι και
η συμμετοχή στο στόλισμά του επειδή κάλυπταν την επιφάνεια με διάφορα
σχέδια και κεντήματα από ζυμάρι. Κι επειδή κουλούρι έφταχναν στο σπίτι
του γαμπρού, κουλούρι και στο σπίτι της νύφης και την ημέρα του γάμου αλ-
ληλοπροσφέρονταν γινόταν συναγωνισμός ποιο από τα δύο κουλούρια θα
αποδεικνυόταν τελικά το ωραιότερο.
Στον Ασπρόπυργο η στέψη παλαιότερα δεν γινόταν στην εκκλησία. Γινόταν
πολλές φορές στο σπίτι της νύφης. Γινόταν επίσης και ημέρα Παρασκευή με
τους πολύ στενούς συγγενείς συνήθως σε κάποιο εξωκκλήσι ενώ όλη η άλλη
διαδικασία συνεχιζόταν για το γλέντι της Κυριακής. Όταν η στέψη γινόταν
Παρασκευή οι νεόνυμφοι επέστρεφαν στα σπίτια τους. Οι παλαιοί δικαιο-
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λογούσαν την τέλεση της ιεροτελεστίας την Παρασκευή γιατί θεωρούσαν
την ημέρα «αρσενική» (ντίτα μασκουλόρε). Τα νεότερα χρόνια το πιο πιθα-
νό είναι ότι κέρδιζαν χρόνο υπέρ της διασκέδασης. Εξάλλου στον Ασπρό-
πυργο δεν συνηθιζόταν να παίρνουν με όργανα τον κουμπάρο και να τον φέ-
ρουν στο σπίτι του γαμπρού ή να πηγαίνουν με όργανα πριν τον γάμο Πα-
ρασκευή ή Σάββατο να κεράσουν οι συμπέθεροι του γαμπρού τα προικιά της
νύφης. Οι προλήψεις είχαν περιοριστεί στο ελάχιστο. Συμβολικές μάχες με
πυροβολισμούς όπως συνέβαινε στην Σαλαμίνα όπου δύο νέοι στην αυλό-
πορτα της νύφης πυροβολούσαν αντιδρώντας στην ακολουθία του γαμπρού
να εισέλθει και εκείνη ανταπέδιδε τους πυροβολισμούς και εξασφάλιζε την
είσοδο (σύμφωνα με τα όσα έγραψε ο Φουρίκης423) δεν συνέβαιναν. Ακόμα
διέφερε η προικοπαράδοση. Στην Κουντούρα που η προίκα ήταν σε χρήμα
το Σάββατο πριν το γάμο μετρούσε ο πατέρας της νύφης αρχικά στον πατέ-
ρα του γαμπρού, αργότερα στον γαμπρό την προίκα424. Στα Μεσόγεια όπως
περιγράφει ο Χατζησωτηρίου425, όταν η ακολουθία του γαμπρού με τα όργα-
να ήταν στην αυλή του σπιτιού για να πάρουν τη νύφη και τους συμπεθέρους
και να οδηγηθούν στην εκκλησία για τη στέψη, τότε ο ένας πατέρας, μέσα
στο σπίτι μετρούσε στον άλλο το νάχτι, τα μετρητά. Τελείωναν έβγαιναν
στην αυλή γελαστοί και ακολουθούσε η συνέχεια.
Στον Ασπρόπυργο δεν εξαρτάτο ο γάμος από την τελική προικοπαράδοση.
Μετρητά μπορούσαν να δοθούν στον γαμπρό πριν τον γάμο για την αποπε-
ράτωση του σπιτιού. Ακόμα και η μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας μπο-
ρεί να μην είχε γίνει. Το νέο ζευγάρι εκμεταλλευόταν την υποσχεθείσα πε-
ριουσία και η μεταβίβαση γινόταν σε ευθετότερο χρόνο. Σε περίπτωση ανα-
πάντεχου γεγονότος π.χ. θάνατος του διαθέτου, οι συγκληρονόμοι της νύφης,
τακτοποιούσαν κάθε εκκρεμότητα νομική. Αυτός ήταν ο κανόνας, το δέον
γενέσθαι. Οι εξαιρέσεις ήταν σπάνιες.
Τα προικιά μεταφέρονταν με σούστα που την είχαν φροντίσει να είναι κα-
θαρή, περιποιημένη, να ανταποκρίνεται στο συγκεκριμένο γεγονός. Στο χα-
λινό, στην κεφαλαργιά του αλόγου έδεναν μεταξωτό μαντίλι, άλλο επίσης
όταν έφτανε στο σπίτι της νύφης. Ήταν η συμβολική αμοιβή για τη μεταφο-
ρά. Ήταν έθιμο που είχε επικρατήσει σε όλα τα χωριά. Διέφεραν όμως στην
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424) Βαγγέλη Λιάπη: οπ.π., σελ.101.

425) Γεωργίου Δ. Χατζησωτηρίου: οπ.π., σελ.114.



ημέρα που γινόταν η μεταφορά. Στον Ασπρόπυργο τη δεκαετία του τριάντα
που τα φορτηγά για επαγγελματική χρήση ήσαν αρκετά η μεταφορά γινόταν
με φορτηγό αυτοκίνητο. Αλλά και στα Μεσόγεια αναφέρεται ότι χρησιμο-
ποίησαν αυτοκίνητα. Το δέσιμο του μαντιλιού στον καθρέπτη του οδηγού συ-
νεχίστηκε. Ωστόσο στον Ασπρόπυργο η μεταφορά γινόταν ανήμερα, όταν
ξεκινούσε η πομπή από το σπίτι της νύφης. Προτιμούσαν συγκεκριμένο ιδιο-
κτήτη αυτοκινήτου γιατί είχε αναγνωριστεί ως κατάλληλος να φορτώσει
προικιά. Παραλάμβανε τα χράμια κατά τρόπο που οι συγκεντρωμένες γυ-
ναίκες να μπορούν να απομνημονεύσουν τον αριθμό και τα είδη και να
έχουν τροφή για συζήτηση.

Στο φορτηγό δεν φόρτωναν τα σκεύη που μπορούσαν τα συγκεντρωμένα
παιδιά να μεταφέρουν με τα χέρια. Σκεύη μαγειρικά, επιτραπέζια και άλλα
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α) Έχει ξεκινήσει η πομπή.
Διακρίνονται ο Λιάκος (βιολί), ο Πέππας (κλαρίνο).

Πίσω του διακρίνεται το καπέλο του Παπασιδέρη και πιο πίσω ο Μίμης Αδριανός.
β) Ακολουθούν γυναίκες με δώρα και το συμπεθεριό.

Σε άλλο γάμο, μπροστά Σκληρός, Κόρος, Αδριανός και πίσω συμπεθεριό.



που θα συμπλήρωναν τη διακόσμηση του σπιτιού. Ξεκινούσε η πομπή με τα
όργανα μπροστά και κάποιους νέους που αυτοσχεδίαζαν χορεύοντας σύμ-
φωνα με τους ήχους των οργάνων, και ακολουθούσε το συμπεθεριό, με το με-
ταφορικό μέσο και το καραβάνι των παιδιών που μετέφερε τα σκεύη. Μετά
το 1950 στο σπίτι που θα έμεναν οι νιόπαντροι τακτοποιείτο η επίπλωση, συ-
γκεντρώνονταν και τα προικιά της νύφης. Στρώνανε το κρεβάτι την Πέμπτη
και συνέχισαν για δυο τρεις δεκαετίες ανήμερα του γάμου την παράδοση δη-
λαδή το γλέντι όπως παλιά. Μη θέλοντας όμως να καταργήσουν χωρίς κά-
ποια χρονική μεταφορά το γλέντι του γάμου αφού ήταν γεγονός χαρακτηρι-
στικό στη ζωή κάθε ανθρώπου, προτίμησαν να αναδείξουν το γλέντι των αρ-
ραβώνων και να δώσουν σ’ αυτό τα πρωτεία. Αυτά στον Ασπρόπυργο.
Το ξύρισμα του γαμπρού, ο στολισμός του γαμπρού και ιδιαίτερα της νύφης,
οι προλήψεις, τα μαγικά για να αποτρέψουν το «δέσιμο» και το «κάρφωμα»
διέφεραν από χωριό σε χωριό. Σε όλα σχεδόν τα χωριά της Αττικής στο κα-
τώφλι του σπιτιού διαδραματίζονταν έθιμα με κύρια στοιχεία τα πρωτογενή
τροφικά είδη: ρόδι, πορτοκάλι, μήλο, μέλι, ξηροί καρποί, σύκα, γαμήλιοι άρ-
τιοι, λουλούδια, βαμβακόσπορο. Το κατώφλι θεωρείτο ιερό όριο του σπιτι-
ού που σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες, ενδημούσαν ποικίλα πνεύματα με
εναλλασόμενες όψεις καλές ή κακές.
Στο κατώφλι έδιναν στον γαμπρό μέλι με αμύγδαλα (έχει διατηρηθεί στην
εκκλησία για το ζευγάρι, κατά την τέλεση του μυστηρίου) κατά την είσοδο
του γαμπρού προς παραλαβή της νύφης πριν από τη στέψη και στη νύφη με-
τά τη στέψη στο σπίτι του γαμπρού κατά την είσοδο όπου έβαζαν και κάποιο
σίδερο να πατήσει και ρόδι να σκορπίσει για να αποκτήσει πολλά παιδιά.
Τα καταχύσματα, δηλ. το ρύζι και τα άνθη για εκδήλωση ευχών και ευπορίας
των νεονύμφων έχουν τις ρίζες τους στην αρχαιότητα.

5) Το γλέντι
Από την Παλιγγενεσία μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα, από τότε που το χωριό
κατοικούσαν μερικές εκατοντάδες κάτοικοι και μέχρι που έφτασαν να είναι
τριάντα χιλιάδες, η διασκέδαση πέρασε από διάφορες φάσεις και δέχτηκε
ποικίλες επιδράσεις. Είναι όμως βέβαιο ότι το γλέντι εξελίχθηκε αλλά δια-
τηρήθηκαν και ορισμένα χαρακτηριστικά του αναλλοίωτα. Στο σημάδι,
στους αρραβώνες, στους γάμους τραγουδούσαν τα πρώτα χρόνια χωρίς τη
συνοδεία λαϊκών οργάνων. Άρχιζε κάποιος το τραγούδι και τον συνόδευαν
άλλοι, κι ύστερα έπαιρνε την πρωτοβουλία κάποιος άλλος. Πολλές φορές με
λόγια που κάποιος είχε ακούσει και τα είχε αποστηθίσει. Ο χορός πάλι με
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τραγούδια που τραγουδούσαν ομαδικά κι ίσως με κάποιους με πίπιζα και
νταούλι. Είχαμε τον 19ο αιώνα κάποιους ντόπιους οργανοπαίκτες που
ασκούσαν ως πάρεργο αυτό το επάγγελμα και τους καλούσαν στους γάμους.
Κάποιοι έπαιζαν και λαούτο.
Αργότερα καθώς το χωριό μεγάλωνε έρχονταν οργανοπαίκτες από τα Μέγα-
ρα και τη Σαλαμίνα. Ωστόσο ήρθε η εποχή, ξεκινώντας από τα χρόνια του με-
σοπολέμου και μέχρι τη δεκαετία του ογδόντα που δόθηκε ιδιαίτερη σημασία
στην πρόσκληση και συμμετοχή αξιόλογων μουσικών. Οι λαϊκοί μουσικοί που
μας ήρθαν από τη Σμύρνη, από άλλα μέρη της Μ. Ασίας και την Πόλη έκαναν
γνωστή τη μουσική τους παιδεία και στον Ασπρόπυργο, όπου επικρατούσαν
τα τραγούδια της Ρούμελης και της Πελοποννήσου. Οι Ασπροπύργιοι αφο-
μοίωσαν όλα αυτά τα ακούσματα
και υιοθέτησαν χορούς της Πα-
λιάς Ελλάδας μαζί κι εκείνους
του Ελληνισμού της Ανατολής.
Τι παρέμεινε όμως χωρίς να αλ-
λάξει; Η σειρά που χόρευαν ανά-
λογα με τη συγγενική σχέση.
Επειδή ήταν γνωστό το γενεαλο-
γικό δένδρο του καθενός, όσοι
παρακολουθούσαν τον χορό γνώ-
ριζαν ποιος θα ακολουθούσε να
χορέψει πρώτος στη σειρά. Διατη-
ρήθηκαν: τα πρωτεία του κουμπά-
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α) 1942. Δεν έχει αρχίσει ακόμα το γλέντι. Διακρίνονται: το βιολί του Λιάκου,
ο Πέππας (κλαρίνο) ο Γεράσιμος (κιθάρα) & ο Γ. Κόλιας (λαούτο).
β) Το γλέντι έχει αρχίσει. Διακρίνεται ο Βαγγελάκης Σωφρονίου.

1953. Χορεύουν οι συμπέθεροι της νύφης.
Μεταξύ των οργανοπαικτών, Παπασιδέρης και
Αδριανός και οι δικοί μας Πέππας και Λιάκος.



ρου, οι αμοιβές των οργανοπαικτών όταν χόρευαν ο γαμπρός και η νύφη για-
τί τότε όλο το συμπεθεριό κερνούσε τα όργανα. Οι συμπέθεροι της νύφης που
χόρευαν πρώτοι γιατί έπρεπε να αποχωρήσουν και να επιστρέψουν στο πα-
τρικό της νύφης. Αλλά κι όταν τα τελευταία χρόνια καθιερώθηκε να μην απο-
χωρούν δεν άλλαξε η σειρά του χορού, συνεχίστηκε όπως είχε καθιερωθεί.
Μ’ αυτήν την τάξη συνεχιζόταν ο χορός το απόγευμα και αργά μετά το ηλιο-
βασίλεμα, μέχρι την ώρα που έπρεπε να προετοιμάσουν για να στρωθεί το
τραπέζι. Τότε οι άνδρες έχοντας επικεφαλής την ορχήστρα και τους τρα-
γουδιστές οδηγούνταν σε ένα από τα καφενεία της αγοράς μέχρι, πίσω, οι
γυναίκες να στρώσουν το τραπέζι. Συνήθως συμμετείχαν δύο, τρεις και τέσ-
σερεις κάποιες φορές από τους καθιερωμένους στην Αθήνα τραγουδιστές.
Ο καθένας τους προσπαθούσε στα δύο-τρία τραγούδια επιτραπέζια να δεί-
ξει τις ικανότητές του καθώς και τα βιολιά και τα κλαρίνα με τους αυτοσχε-
διασμούς. Δεν πρέπει να μείνει ασχολίαστη η απόλυτη σιωπή του πλήθους
που συγκεντρωνόταν να ακούσει και να απολαύσει αυτές τις μαγευτικές
στιγμές στο καφενείο. Αλλά και ο σεβασμός και η αλληλοεκτίμηση όταν συ-
νέβαινε να γίνονται την ίδια ημέρα δύο γάμοι και να συμπίπτει την ίδια ώρα
να είναι στην αγορά οι δύο κομπανίες. Μου έχουν διηγηθεί ένα γεγονός που
πρέπει να έγινε γύρω στο 1930. Ίσως με συν ή πλην ένα χρόνο. Στη μία κο-
μπανία ήταν τραγουδιστής, σχετικά νέος τότε, ο Βαγγελάκης Σωφρονίου
και στην άλλη ο Καρύπης. Στο Ωρολόϊ, τότε φρέσκο χτισμένο η μία και στο
απέναντι καφενείο η άλλη. Ο Καρύπης είχε θεωρηθεί ο καλύτερος μεταξύ
των τραγουδιστών αλλά είτε από αντιζηλία είτε από κάποια απροσεξία ήπιε
κάτι με αποτέλεσμα να επιρρεαστούν οι φωνητικές του χορδές. Και συνέβη
το εξής. Τραγουδούσε ένα τραγούδι η μια κομπανία και μετά παραχωρού-
σε τη θέση στην άλλη του απέναντι καφενείου. Τραγουδούσε από τη μια ο
Βαγγελάκης με τη γλυκύτατη φωνή κι ήταν στην ακμή της σταδιοδρομίας
του. Κι απαντούσε το πληγωμένο λιοντάρι επιστρατεύοντας όλη την τεχνική
του. Κι οι τυχεροί παρόντες υποκλίνονταν με τη σιωπή τους.
Όπως στο περίφημο πανηγύρι του χωριού, έτσι και στους γάμους παρήλα-
σαν τα πιο σπουδαία ονόματα. Από τα παιδικά μου χρόνια και μέχρι του
ολοκληρωτικού τέλους αυτής της μορφής διασκέδασης διατηρώ στην μνήμη
μου άσβηστες τις εικόνες από την παρουσία εκείνων, αφού από τη γενιά μας
και όσοι τις περισσότερες φορές δεν συμμετείχαμε άμεσα, είμαστε απαραί-
τητα θεατές. Θυμάμαι σ’ ένα γάμο την ταυτόγχρονη παρουσία των Ρούκου-
να, Κάβουρα, Στελάκη και Παπασιδέρη. Σε αρκετούς την παρουσία μαζί με
νεότερούς του τού Μήτσου Αραπάκη. Μεταπολεμικά από το 1947 ο Μίμης
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Αδριανός, από το 1953 ο Βαγγέλης Περπινιάδης και από το 1956 ο Σκληρός,
ήταν οι καθιερωμένοι. Ακόμα κάποιες φορές οι Ζάχος, Μεϊντανάς, Σαρα-
γούδας και βιτρουόζοι σολίστες κι ακόμα από τις λαϊκές κομπανίες θυμάμαι
τον Χιώτη, τον Μοσχονά, τον Καλέργη και από μία φορά τον Μπιθικώτση
και τον Καζαντζίδη. Από τους Ασπροπυργιώτες οργανοπαίκτες θα ήταν πα-
ράλειψη να μην αναφέρω τον Τάσο Πέππα (Λέκα) κλαρίνο, τον Γιώργη Κό-
λια λαγούτο, τον Μήτσο Λιάκο (Οστά) βιολί και τον γιό του Βαγγέλη αρμό-
νιο και ακορντεόν και κάποιες φορές τον Στ. Πανταζή. Και φυσικά θα μπο-
ρούσα να καταρτίσω ολόκληρη λίστα συμμετοχών αλλά δεν είναι αυτός ο
επιδιωκόμενος σκοπός.
Σχετικά με τον χαρακτηρισμό «Αρβανίτικος γάμος» δηλαδή γάμο κατά τον
οποίο υπάρχουν γαμήλια έθιμα αποκλειστικά αρβανίτικα δεν συναντάται
πουθενά. Αποτελεί λαθεμένη ετικέτα που την εμπνεύστηκαν άσχετοι. Ειδικά
στα χωριά της Αττικής διαπιστώνεται ότι υπάρχουν έθιμα κοινά με όσα ισχύ-
ουν πανελλήνια. Υπάρχουν και έθιμα που διαφέρουν από περιοχή σε περιο-
χή της Αττικής στις οποίες είχε παλαιότερα επικρατήσει ως μητρική η αρβα-
νίτικη γλώσσα. Όμως ισχύει το ρητό «κάθε τόπος και ζακόνι» δηλαδή έθιμο.
Όπως επίσης δεν έχουν οι Έλληνες Αρβανίτες μουσική που να χαρακτηρί-
ζεται αρβανίτικη. Τραγούδησαν τραγούδια με αρβανίτικα λόγια αλλά η μου-
σική ήταν δανεισμένη ή πιο σωστά αντιγραμμένη από γνωστές μελωδίες.

Δ) ΝΕΚΡΙΚΑ ΕΘΙΜΑ

α) Γενικά
Τελευταίος σταθμός του κύκλου της ανθρώπινης ζωής ο θάνατος, η οριστική
διακοπή όλων των βιολογικών λειτουργιών του ανθρώπου. Πολλά από τα
Νεοελληνικά έθιμα έχουν διατηρηθεί από την αρχαιότητα. Ο Φαίδων Κου-
κουλές αναφερόμενος στην τελευτή και την ταφή κατά το Μεσαίωνα τονίζει:
Ἐπειδή δ’ ὁ μεσαιωνικός ἡμῶν βίος, μεταξύ τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ καί
τοῦ σημερινοῦ κείμενος, φυσικόν εἶναι μετ’ ἀμφοτέρων νά συνδέεται, ἐκεί-
νου μέν πολλά ἔθιμα διατηρῶν, τούτου δέ τήν ἀρχήν πολλῶν ἑρμηνεύων,
διά τούτο εὐπρόσδεκτον καί λίαν ὠφέλιμον βοήθημα θά ἦτο καί ἡ γνῶσις
καί χρησιμοποίησις ἀφ’ ἑνός μέν τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν περί τήν ταφήν
ἐθίμων, ἀφ’ ἑτέρου δέ τῶν Νεοελληνικῶν, τῶν καί ἀμεσώτερον πρός τά
Βυζαντινά συνδεομένων426.
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426) Φαίδωνος Κουκουλέ: οπ.π., Τόμος Δ’, σελ.148.



Το κράξιμο των κοράκων, πρόληψη για την προαναγγελία μέλλοντος θανά-
του απασχόλησε συγγραφείς και εκκλησία. Ο Μιχαήλ Γλυκάς σε στίχους του
λέει: Τό λέγουσιν οἱ χωρικοί καί λόγος ὁ δημώδης / ὅταν ὁ κόραξ πού
πετᾶ καθίση καί φωνάξη / ἐκεῖ σημαίνει θάνατον καί χωρισμόν ἀνθρώ-
πων. Αυτήν τη δεισιδαιμονία υπαινίσσεται και ο Βαλσαμών ερμηνεύοντας
τον 65ο κανόνα της εν Τρούλλω συνόδου427. Η πρόληψη αυτή ισχύει και στις
ημέρες μας καθώς και το γαύγισμα του σκύλου που μοιάζει με κλάμα κι όταν
συμβαίνει προσπαθούν με κάθε τρόπο να κάνουν τον σκύλο να σωπάσει.
Η συγκέντρωση στο σπίτι του μελλοθάνατου να συμπαρασταθούν ν’ ακούσουν
τα τελευταία του λόγια, τις θελήσεις και τις ευχές, είναι κάτι που συνέβαινε
και στους αρχαίους Έλληνες. Ο Όμηρος παριστάνει την Ανδρομάχη να λέει
το παράπονό της στον νεκρό Έκτορα. «Όμως σε μένα πιο πολύ απ’ όλους θα
μείνουν πικροί πόνοι· γιατί δε μού άπλωσες τα χέρια από το κρεβάτι πεθαί-
νοντας, και ούτε μου είπες κανένα γνωστικό λόγο, που να τον θυμούμαι νύχτα
και μέρα χύνοντας δάκρυα428».
Όταν εξακολουθούσε η επιδείνωση της κατάστασης του ασθενούς ήταν επι-
βεβλημένο να καλέσουν ιερέα για να μεταλάβει των αχράντων του Χριστού
μυστηρίων. Έτσι και σήμερα. Δεν ήταν ασυνήθιστη η εικόνα να προηγείται
ένα μικρό παιδί, κρατώντας ότι του είχε δώσει ο παπάς που ακολουθούσε με
σκεπασμένο το Άγιο Δισκοπότηρο ασκεπής, και να οδηγούνται στο σπίτι του
ασθενούς.
Εάν δεν είχε τακτοποιήσει ο ασθενής τη διάθεση της περιουσίας καλούσαν
συμβολαιογράφο και μάρτυρες παρόντες για τη σύνταξη διαθήκης και στην
αρχή του εγγράφου εκδηλώνετο «τόν νουν καί τάς φρένας σώας, υγιείς καί
ερρωμένας έχων» για να μη ζητηθεί από τους μέλλοντες κληρονόμους η ακύ-
ρωση της διαθήκης. Αυτά στο μεσαίωνα όπως και σήμερα.
Ο Σόλων στην αρχαία Αθήνα με νόμο απαγόρεψε να κακολογεί κανείς πρό-
σωπο νεκρό, επέβαλε ο διαθέτης να αφήνει τα υπάρχοντά του σ’ όποιον ήθε-
λε ―μέχρι τότε άφηνε κανείς τα υπάρχοντά του μόνο σε συγγενικά πρόσω-
πα― και είχε απαγορεύσει να ξεσκίζουν οι θλιμμένοι τα μάγουλά τους, να
μοιρολογάνε και να ξεφωνίζουν στις κηδείες429. Όμως ούτε οι πατέρες της
εκκλησίας δεν εισακούστηκαν και δεν έπαψαν ιδιαίτερα οι γυναίκες και σή-
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427) Φαίδωνος Κουκουλέ: οπ.π., Τόμος Δ’, σελ.151.

428) Ομήρου Ιλιάς, Ω 742-745 (Μετάφραση Όλγας Κομνηνού-Κακριδή).

429) Πλουτάρχου: Σόλων, Κεφ. 21.



μερα να τραβούν τα μαλλιά τους. Η συνήθεια να περιδένονται οι σιαγόνες
του νεκρού έχει την αρχή της στην αρχαιότητα συνεχίστηκε από τους Βυζα-
ντινούς καθώς και από τους Νεοέλληνες.
Μετά το κλείσιμο των ματιών και του στόματος και πριν ντύσουν τον νε-
κρόν τον πλένουν με νερό και κρασί και τον αρωματίζουν όπως έκαναν οι
Αρχαίοι Έλληνες, οι Ρωμαίοι και οι Ιουδαίοι και συνέχισαν και οι Βυζα-
ντινοί. Ο Λουκιανός γράφει: μετά το πλύσιμο επάλειφαν τον νεκρό μύρω τῶ
καλλίστω. Ήταν και συνήθεια εβραϊκή. Μετά την αποκαθήλωση οι Μυρο-
φόρες έφεραν μύρα. Με κρασί πλένουν τον νεκρό και στον Ασπρόπυργο.
Το περατίκι συνεχίζεται στον Ασπρόπυργο. Νόμισμα στο χέρι ή στο στόμα.
Σύμφωνα με την αρχαία Ελληνική Μυθολογία ο Χάρων, γιός του Ερέβους
και της Νυκτός, με ένα σαθρό πλοιάριο, περνούσε από το ποτάμι οδηγώ-
ντας στον Άδη τις σκιές των νεκρών και έπαιρνε για τη μεταφορά έναν οβο-
λό. Ο Λουκιανός στους Νεκρικούς Διαλόγους κριτικάρει, ειρωνεύεται και
χλευάζει, μας δίνει όμως και πολύ ιστορικό υλικό να μελετήσουμε την επο-
χή του, τις ιδέες και τις αντιλήψεις που επικρατούσαν τον πρώτο μ.Χ. αιώ-
να, για την επίγεια και μεταθανάτια ζωή πριν ακόμα ο χριστιανισμός γιγα-
ντωθεί και επικρατήσει. Μεταξύ των νεκρικών διαλόγων ο υπ’ αριθ. 22 με-
ταξύ Χάρωνος και Μένιππου, του κυνικού φιλοσόφου από τα Γάδαρα της
Συρίας430, επικαλούμενου και Σπουδογέλοιου. Ο Μένιππος αρνείται να
πληρώσει τον ναύλο και ακολουθεί μεταξύ τους ένας πνευματώδης και δια-
σκεδαστικός διάλογος.
Ο Στ. Π. Κυριακίδης αφού πρώτα τονίζει ότι τα νεκρικά έθιμα είναι κυρίως
λατρευτικά και καθαρτικά αλλά δεν λείπουν και τα συμβολικά χαρακτηρίζει
ως συμβολικό και το περατίκι και συνεχίζει: Πιστεύεται και σήμερα όπως
και κατά την αρχαιότητα ότι ο οβολός χρησιμεύει ως αμοιβή του Χάρου για
τη διαβίβαση της ψυχής στον Άδη. Αλλά η αρχική σημασία αυτού είναι άλ-
λη, συμβολική, διότι ο οβολός συμβολίζει το μερίδιο της περιουσίας του πε-
θαμένου, που το παίρνει, ικανοποιείται και δεν ενοχλεί τους επιζώντες431.
Η θραύση αγγείων. Κατά την έξοδο του νεκρού από το σπίτι σπάνε ένα πιά-
το ή αγγείο. Ορισμένοι, όχι συχνά, σπάνε και σε δρόμους από τα παρακεί-
μενα σπίτια απ’ όπου περνάει η κηδεία. Στον τάφο αφού καλύψουν με το σε-
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430) Λουκιανού Έργα Γ’ (Νεκρικοί Διάλογοι): Λουκιανού Άπαντα, Τόμος 1ος, σελ.94επ. Εκδοτικός

Οίκος Ι. Ν. Ζαχαρόπουλου.

431) Σ. Π. Κυριακίδου: Τά Σύμβολα ἐν τῆ Ἑλληνικῆ Λαογραφία (Λαογραφία ΙΒ’, σελ.529).



ντόνι τον νεκρό και πριν το καλύψουν με το καπάκι ο παπάς τον ραντίζει
πρώτα με λάδι, συνήθως καντηλιού, κι ύστερα με λίγη λάσπη που έφτιαξε ρί-
χνοντας νερό στο χώμα και ανακατεύοντάς το με το φτυάρι ενώ την ίδια
στιγμή εκφωνεί: «Γῆ εἶ καί εἰς γῆν ἀπελεύσει», θραύοντας και το αγγείο με
το νερό. Όσοι βρίσκονται τριγύρω παίρνουν λίγο χώμα στη χούφτα τους και
το ρίχνουν στον τάφο λέγοντας: Θιός σχωρέσ’ τον!
Το έθιμο αυτό που συνηθίζεται στον Ασπρόπυργο είναι πανελλήνιο, κανένας
παπάς κατά τον ενταφιασμό δεν το παραλείπει, και όπως παρατηρεί ο Πολί-
της «ἡ ἱεροτελεστία αὕτη δέν ἐκυρώθη ὑπό τῆς ἐκκλησίας διότι οὐδεμία
μνεία ταύτης γίνεται ἐν τῆ νεκρωσίμω ἀκολουθία». Συγκρίνοντας παρα-
πλήσια έθιμα σε πολλούς άλλους λαούς διαπιστώνει ότι η θραύση αγγείων
παρατηρείται σε λίγους μόνο τόπους ενώ ευρύτατα διαδεδομένο, όπως και
στην Ελλάδα, είναι το χύσιμο νερού σε διάφορες στιγμές της κηδείας. Διά-
φορες ερμηνείες έχουν διατυπωθεί θεωρεί όμως ότι τον αληθινό λόγο εξηγεί
η μωσαϊκή διδασκαλία κατά την οποία ο θάνατος φέρει μίασμα432. Σε μας, λέ-
ει, όσοι μετέχουν σε κηδεία καθαρίζονται με το πλύσιμο των χεριών γυρίζο-
ντας στο σπίτι του πεθαμένου ή στον περίβολο της εκκλησίας ή και στον τά-
φο433. Στον Ασπρόπυργο είχε καθιερωθεί αυτή η συνήθεια η οποία τείνει να
λησμονηθεί. Ελάχιστοι μετά τον ενταφιασμό πριν εξέλθουν από τον περίβο-
λο του νεκροταφείου γυρίζουν στη βρύση στην πόρτα της εξόδου και πλένουν
τα χέρια.
Αφού πρώτα αναφέρει ο Πολίτης διάφορες ερμηνείες που έχουν υποστηρι-
χθεί για το έθιμο της θραύσης των αγγείων καταλήγει στη δική του εξήγηση
συνδέοντας το ράντισμα και το χύσιμο του νερού στις κηδείες με τη θραύση
των αγγείων των οποίων το νερό χύνεται κατά τη νεκρική πομπή, ενέργειες
που αποσκοπούν στον καθαρμόν του άλγους (του μιάσματος) του θανάτου
διότι ο καθαρμός εξαφανίζει κάθε επήρεια από το μίασμα με το οποίο συ-
μπορευόταν και η κακοποιός ενέργεια δαιμονικών δυνάμεων434.
Οι αρχαίοι στις δαιμονικές αυτές δυνάμεις προσέφεραν μειλίγματα (προ-
σφορές προς εξιλέωση των νεκρών). Μειλίγματα ήσαν και τα προσφερόμε-
να στις καταχθόνιες δυνάμεις καθάρματα, όργανα καθαρισμού τα οποία
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432) Στην Αγία Γραφή γίνεται εκτενής αναφορά (ΑΡΙΘΜΟΙ, ΙΘ’ 11-22).

433) Ν. Γ. Πολίτου: Το έθιμον της θραύσεως των αγγείων κατά την κηδείαν (Λαογραφικά Σύμμεικτα

Β’ σελ.321-327).

434) Ν. Γ. Πολίτου: οπ.π., σελ.330.



ονόμαζαν οξυθύμια. Μεταφέρονταν στις τριόδους, σημεία συνάντησης
τριών οδών, ως προσφορά στην Εκάτη, καταχθόνια θεότητα που λατρευόταν
και ως έφορος καθαρισμού435.
Ο Στ. Κυριακίδης θυμίζει πως για τη σημασία του εθίμου που είναι παλαιό-
τατο στην Ελλάδα αφού και στους μυκηναϊκούς τάφους βρίσκονται επίτηδες
θραυσμένα αγγεία, ειδώλια και άλλα κτερίσματα γράφτηκαν πολλά. Για την
πραγματική σημασία νομίζει ότι ισχύει αυτό που λένε στην Κρήτη τη στιγμή
της θραύσης: «Έναν μας πήρες, Χάρο, νάντοτος. Άλλονε δεν μας παίρνεις».
Σύμφωνα μ’ αυτά η θραύση του αγγείου δηλώνει την πλήρη αφιέρωση αυτού
στον νεκρό του οποίου έτσι διακόπτεται η σχέση προς τους επιζώντες436.
Αλλά και στον Ασπρόπυργο η θραύση γίνεται με τη σημασία της απομά-
κρυνσης του χάρου.
Μνημόσυνα και νεκρόδειπνα. Επακολούθημα της δοξασίας ότι οι νεκροί
επιβιώνουν μετά θάνατο είναι και οι προσφορές στους νεκρούς για τροφή.
Οι χοές ―νερό, λάδι ή κρασί― που γίνονταν πάνω στον τάφο την αρχαία
εποχή437. Κατά τον Κυριακίδη438 συμβολική σημασία έχουν τα νηστήσιμα γεύ-
ματα μετά την ταφή στο σπίτι του πεθαμένου τα οποία εμπεριέχουν «τήν μή
συνειδητήν σήμερον ἔννοιαν τῆς σιτίσεως αὐτού τοῦ νεκροῦ». Την ίδια ση-
μασία και τα κόλλυβα439 που υιοθετήθηκαν από την Εκκλησία. Τα νεκρόδει-
πνα αναφέρονται ως αρχαία Ελληνική και Ιουδαϊκή συνήθεια και σε διάφο-
ρα κείμενα για τον Μεσαίωνα. Ήδη στον Ασπρόπυργο εξακολουθεί να τη-

367

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

435) Αρποκρατίων: Λέξεις των Δέκα Ρητόρων. «Ὀξυθύμια τά καθάρματα λέγεται καί ἀπολύματα·

ταῦτα γάρ ἀποφέρεσθαι εἰς τάς τριόδους, ὅταν τάς οἰκίας καθαίρωσιν, ἐν δέ τῶ ὑπομνήματι τῶ κα-

τά Δημάδου τά ἐν ταῖς τριόδοις φησίν Ἑκαταῖα».

436) Σ. Π. Κυριακίδου: οπ.π., σελ.529-530.

437) Αισχύλου: Χοηφόροι, στίχοι 10-15. Ο Ορέστης ενώ βρίσκεται στον τάφο του πατέρα του και θρη-

νεί, βλέπει να πλησιάζει πομπή γυναικών και σκέπτεται τι από τα δύο συμβαίνει: βρήκε το σπίτι του

καινούρια συμφορά ή έρχονται να φέρουν χοές στον πατέρα. «ή πατρί τὠμῶ τάσδ’ ἐπεικάσας τύχω

χοάς φερούσας νερτέροις μειλίγματα;». νέρτερος=ο υπό την γη, ο υποχθόνιος.

438) Σ. Π. Κυριακίδου: οπ.π., σελ.530.

439) M. P. Nilsson: Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας (Εκδόσεις Παπαδήμα) σελ.314. Ο

Nilsson αναφέρει την «πανσπερμία» ―μείγμα από διάφορους καρπούς― που χρησιμοποιείτο είτε

στη λατρεία των νεκρών στη μεγάλη Γιορτή των Ψυχών ή στις γιορτές που γίνονταν για να προφυλά-

ξουν τα νεαρά στάχυα και τον καρπό που ορίμαζε και συγκρίνει την πανσπερμία με τα κόλλυβα που

επίσης είναι καθιερωμένα στη λατρεία των νεκρών.



ρείται από τους Έλληνες Ποντίους που εγκαταστάθηκαν μονίμως τις τελευ-
ταίες δεκαετίες.
Σχετικά με τη σημασία των μνημοσύνων αξίζει να αναφέρουμε σε περίληψη
παράδοση από την Σαλαμίνα που δημοσίευεσε ο Πολίτης: Ένας βασιλιάς
πρόσταξε να ανοίξουν ένα μεταλλείο και δούλευαν γι’ αυτό διακόσιοι ως
τριακόσιοι άνθρωποι. Το μεταλλείο βούλιαξε και καταπλακώθηκαν όλοι και
πιστέψανε ότι όλοι πέθαναν. Έμεινε πέντε, έξι μπορεί και δέκα χρόνια σκε-
πασμένο οπότε πρόσταξε πάλι ο βασιλιάς να ανοίξουν το μεταλλείο. Ακολου-
θεί λεπτομερής διήγηση για το πώς έφτασαν να βρουν έναν άνθρωπο ζωντα-
νό. Από την αδυναμία του είχε γίνει σαν σκουλήκι. Όταν τον ρώτησαν πώς
έζησε απάντησε με το πρόσφορο και μια χούφτα στάρι που μου ερχόταν κατά
καιρούς. Ήταν τα μνημόσυνα που του κάνανε αφού τον θεωρούσαν πεθαμέ-
νο. Και βεβαίωνε ότι του έφτανε το πρόσφορο και το στάρι μόνο. Όχι ζάχα-
ρη, κουφέτα και τα άλλα περιττά440. Η παράδοση αυτή θεωρώ ότι αποδίδει
θαυμάσια την αντίληψη για την επιβίωση των νεκρών και την ανάγκη σίτισης.
Ο φόβος των νεκρών και οι βρικόλακες. Κατά κανόνα γίνονται βρικόλακες
όσοι έκαναν πολλές αμαρτίες. Δεν αναπαύονται αλλά βγαίνουν από τον τά-
φο και γυρίζουν στα μέρη που σύχναζαν όταν ήσαν ζωντανοί. Από τις πα-
ραδόσεις που δημοσίευεσε ο Πολίτης δέκα (923-932) αναφέρονται στους
Νεκρούς και τις Ψυχές και σαράντα έξι (932-977) στους Βρικόλακες, οι πε-
ρισσότερες από τη νησιωτική Ελλάδα441. Ο Σιμόπουλος δημοσίευσε αποσπά-
σματα442 απ’ όσα έγραψαν: ο François Richard ιερωμένος, από τους πρωτο-
πόρους της εκστρατείας προσηλυτισμού στο Αιγαίο, με τίτλο «Οι ψευδοανα-
στημένοι που οι Έλληνες ονομάζουν βρικόλακες», οι περιηγητές: Pitton de
Tournefort στο: (Relation d’ un voyage du Levant. Paris 1717), ο Thevenot
που ταξίδεψε στο Αιγαίο το 1655 (υπόμνημά του δημοσιεύτηκε στο Voyage
de Μr Thevenot en Europe, en Asie et en Afrique. Edition Amsterdam, 1827,
Τόμ. Α’, σελ.310), ο Sauge στην Ιστορία των φραγκικών δουκάτων του Αι-
γαίου, κυκλοφόρησε στο Παρίσι το 1699. Αλλά και ο Ν. Δραγούμης443 έγρα-
ψε για κωμικοτραγικά επεισόδια το 1823 στη Νάξο και τα ομαδικά βρικο-
λακιάσματα των πεθαμένων.
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440) Ν. Γ. Πολίτου: Παραδόσεις, Τόμος Β’, υπ’ αριθ.927. Τα Μνημόσυνα (Σαλαμίς).

441) Ν. Γ. Πολίτου: Παραδόσεις, Τόμος Β’, σελ.565-609.

442) Κυριάκου Σιμόπουλου: οπ.π., Τόμος Α’, σελ.537-548.

443) «Ἱστορικαί Ἀναμνήσεις», Τόμος Α’, σελ.109-111.



Οι δεισιδαιμονίες για τα βρικολακιάσματα εταλάνισαν τον τόπο μας και κα-
τά τους σκοτεινούς αιώνες της εθνικής δουλείας. Ειδικά στις κυκλάδες όλοι
είχαν υποστεί ομαδική παράκρουση. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην είχε
διαπιστώσει την παρουσία βρικόλακα. Τους ξέθαβαν και τους κάρφωναν
μαχαίρι στην καρδιά κι αν δεν μπορούσαν πάλι να ησυχάσουν τους έκαιαν.
Περιστατικά με βρικόλακες συνέβησαν και σε άλλα μέρη και δημοσιεύτη-
καν όπως για την Κορινθία και τη Φθιώτιδα.
Η εκκλησία δεν βοήθησε αποφασιστικά για την εξάλειψη της δεισιδαιμο-
νίας των βρικολάκων, γράφει ο Μερακλής444, και παραθέτει απόσπασμα μη-
τροπολίτου για τον αφορισμό. «Η μη διάλυσις του σώματος του αφορισθέ-
ντος ανθρώπου αποτελεί έκδηλον φανέρωσιν της στερήσεως προς αυτόν των
ευεγερσιών του Θεού, αποκλειστική υπαιτιότητι του ανθρώπου». Και τονίζει
ότι αυτή η θεολογική άποψη εξασθενίζει την παρατήρηση, ότι στη χριστια-
νική διδασκαλία δεν υπάρχει καμιά σχέση μεταξύ άλειωτων σωμάτων και
βρικολάκων, αφού, σύμφωνα με τη λαϊκή δεισιδαιμονία, βρικόλακες γίνο-
νται οι αμαρτωλοί, που τα σώματά τους δεν λειώνουν.
Στον Ασπρόπυργο δεν είναι γνωστό κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό για
βρικολάκιασμα. Έλεγαν όμως για κάποιον που θεωρούσαν αμαρτωλό ότι
δεν θα λειώσει και ήταν δυσάρεστο το γεγονός να ξεθάψουν πεθαμένο που
δεν είχε λειώσει αγνοώντας ότι το αίτιο ήταν η σύσταση του εδάφους. Ακό-
μα στην παράσταση της επιθανάτιας αγωνίας: Δεν του βγαίνει η ψυχή γιατί
ήταν αμαρτωλός. Σι ντελ σπίρτι. Δεν του βγαίνει η ψυχή.

β) Νεκρικά Έθιμα στον Ασπρόπυργο
Όταν επέρχεται το μοιραίο η πρώτη ενέργεια είναι η διαδικασία του νε-
κροστολισμού. Πλύσιμο με νερό, σαβάνωμα, ντύσιμο445 και τοποθέτηση σε
φέρετρο. Η ανάθεση της κηδείας σε γραφείο τελετών διαφοροποίησε κάπως
την παράδοση. Στενά συγγενικά πρόσωπα, έπλεναν και έντυναν τον νεκρό
και πολλές φορές τον τοποθετούσαν στο στρωμένο με χράμι δάπεδο μέχρι
να φέρουν το φέρετρο. Τώρα, αν ο θάνατος επήλθε εκτός σπιτιού αναλαμ-
βάνει το γραφείο όλη τη διαδικασία αφού έχει παραλάβει τα ρούχα που θα
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444) Μιχάλης Γ. Μερακλής: οπ.π., σελ.77.

445) Πολλές γυναίκες περασμένης ηλικίας προμηθεύονται τα αναγκαία για τον νεκροστολισμό τους

και δίνουν τις απαραίτητες οδηγίες σε συγγενικά τους πρόσωπα. Ίδιες και οι φροντίδες για όσους πι-

θανολογείται ότι ο θάνατος είναι κοντινός.



τον ντύσει. Αν ξεψύχησε στο σπίτι, από το γραφείο τελετών στέλνουν το φέ-
ρετρο και μαζί βάθρο και κάνουν την πρόθεση με προσανατολισμό του φε-
ρέτρου προς ανατολάς, τοποθετούν εικόνα στο στήθος και παίρνουν θέση
γύρω από το φέρετρο σύμφωνα με τη συγγενική ιεραρχία.
Κάποιος πηγαίνει στην εκκλησία της ενορίας να ζητήσει να χτυπήσουν την
καμπάνα πένθιμα. Οι κάτοικοι αρχικά προσδιόριζαν την ενορία και κατόπιν
ρωτούσαν και διέδιδαν ο ένας με τον άλλο ποιος πέθανε. Αυτό σήμερα γί-
νεται, όμως η συγκεκριμένη πληροφορία για τον νεκρό και την κηδεία γίνε-
ται με την τοιχοκόλληση της αναγγελίας σε πολυσύχναστα σημεία. Επίσης
στενός συγγενής ενεργεί για τη δήλωση του θανάτου στο ληξιαρχείο του Δή-
μου, την άδεια ταφής και το άνοιγμα του τάφου. Παλαιότερα άνοιγαν τον τά-
φο συγγενείς ή πλήρωναν εργάτη, τώρα γίνεται από εργάτες του δήμου, το-
ποθετημένους στο Νεκροταφείο.
Ο νεκρός παραμένει στο σπίτι ένα εικοσιτετράωρο. Είναι ευνόητο ότι η
ένταση και ο πόνος διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία του νεκρού, τον φυσι-
κό ή τον βίαιο θάνατο ή τις ειδικές συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε.
Συγγενείς, φίλοι, γνωστοί συρρέουν, προσκυνούν τον νεκρό και οι μεν γυ-
ναίκες παραμένουν στο δωμάτιο όπου έχει τοποθετηθεί ο νεκρός και οι άν-
δρες σε παρακείμενο ή αν είναι καλός καιρός στην αυλή του σπιτιού. Από
γνωστά καφενεία και ταβέρνες δανείζονται καρέκλες για να εξυπηρετήσουν
τους προσερχόμενους. Παλαιότερα προσέρχονταν με κερί πρόσφατα συνη-
θίστηκε να φέρνουν και λουλούδια. Από τους προσερχόμενους πολλοί φεύ-
γουν για να ξανάρθουν. Αρκετοί μένουν και ξενυχτάνε μέχρι τις μεταμεσο-
νύχτιες ώρες και οι πολύ στενοί συγγενείς μένουν άγρυπνοι. Τη νύχτα σερ-
βίρουν καφέδες και παξιμάδια.
Πολλά από τα νεκρικά έθιμα χρόνο με το χρόνο διαφοροποιούνται στις λε-
πτομέρειες. Τα μοιρολόγια όμως δεν διαφοροποιούνται, σχεδόν εγκαταλεί-
πονται. Μοιρολογούσαν οι γυναίκες και παρά το γεγονός ότι η μόρφωσή τους
ήταν περιορισμένη τα μοιρολόγια τους συγκρινόμενα με άλλων περιοχών που
είναι περισσότερο γνωστά και διαδεδομένα θα μπορούσαν να διεκδικήσουν
υψηλή θέση στην αξιολόγηση και μάλιστα σε πανελλήνια κλίμακα. Δεν έχουν
επικό χαρακτήρα, είναι λυρικά. Δεν μοιρολογούν γυναίκες που ασκούν αυτό
το επάγγελμα. Καλλιεργήθηκαν από γυναίκες που γνώριζαν στη ζωή τους τα
χτυπήματα της μοίρας και συνέχισαν στην υπόλοιπη ζωή τους σε όποια ευ-
καιρία τους δόθηκε να μοιρολογούν αλλά και στην καθημερινή τους ζωή σε
στιγμές αυτοσυγκέντρωσης. Είναι μελωδικά. Ο συνδυασμός λόγου και μέ-
λους οδηγεί τη συγκίνηση στο αποκορύφωμα. Άλλοτε σε ήχο που επαυξάνει
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τον ψυχικό πόνο και άλλοτε σε ήχο που τονίζει το παράπονο.
Μοιρολογεί η εξάρχουσα, η γυναίκα που κάνει την αρχή, μία στροφή και την
επαναλαμβάνουν οι συνθρηνούσες. Τα μοιρολόγια δεν είναι πάντα για τον
νεκρό, πολύ περισσότερο αν ο νεκρός δεν είναι νέος στην ηλικία. Χαροκα-
μένες μανάδες ή νεαρές χήρες μοιρολογούν τον δικό τους πόνο και αισθά-
νονται ότι ο νεκρός όταν θα συναντηθεί με τους δικούς τους ―ή θέλουν έτσι
να αισθάνονται― θα τους πληροφορήσει για τη νοσταλγία, τους καημούς
και τα βάσανά τους.
Ο θρήνος εξωτερικευόταν πιο έντονα με το τίναγμα της κόμης και τα νύχια
να ξύνουν το πρόσωπο. Ήταν ξέσπασμα που το υποβοηθούσαν τα μοιρολό-
για. Τώρα χωρίς μοιρολόγια ο πόνος είναι εσωστρεφής. Στρέφεται μέσα
τους με μοναδική διέξοδο το κλάμα. Σε ελάχιστο χρόνο έχουν ντυθεί στα
μαύρα κι αν ακόμα ο θάνατος είναι ξαφνικός και αναπάντεχος. Ακόμα και
με δανεικά γιατί από την επομένη πρέπει να προμηθευτούν δικά τους, αφού
το πένθος θα διαρκέσει. Οι χήρες περνούσαν την υπόλοιπη ζωή τους ντυμέ-
νες στα μαύρα. Στην εποχή μας μετά την παρέλευση αρκετών χρόνων αραι-
ώνουν κάπως τα χρώματα πάντα όμως παραμένουν σκούρα. Στους άνδρες
τα γένια και τα μαλλιά σήμαιναν πένθος. Στην εποχή μας όλα μπερδεύτηκαν.
Την επομένη, την ώρα που έχει οριστεί η κηδεία αρχίζει η συγκέντρωση του
πλήθους. Έρχεται ο παπάς για τα καθιερωμένα και αρχίζει η εκφορά του
νεκρού. Μέχρι πρό τινος το φέρετρο μετέφεραν τέσσερεις από το σπίτι
στην εκκλησία και από την εκκλησία στο νεκροταφείο. Επειδή η απόσταση
ήταν αρκετή εναλλάσσονταν οι μεταφέροντες τον νεκρό για να ξεκουρα-
στούν. Η καμπάνα είχε χτυπήσει και ήταν επιβεβαίωση ότι σήκωσαν τον νε-
κρό. Μόλις ξεκινούσε η πομπή ακουόταν ο ήχος από τη θραύση πιάτου ή
αγγείου. Ακολουθούσαν η οικογένεια του νεκρού, στενοί συγγενείς και
πλήθος κόσμου. Ιδιαίτερα κατά τη νεκρώσιμη ακολουθία στην εκκλησία η
συμμετοχή του κόσμου πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα. Δεν είναι μόνο οι συγ-
γενείς, οι φίλοι, οι γνωστοί. Είναι οι συμπολίτες. Στις χαρές του ο καθένας
καλεί όσους θέλει να συμπαρασταθούν στο χαρούμενο γεγονός. Στον θά-
νατο οι συμπολίτες πηγαίνουν αυτόκλητοι.
Γραφείο τελετών λειτουργεί μία τεσσαρακονταετία περίπου. Νεκροφόρα
παραλαμβάνει τον νεκρό από το σπίτι, τον μεταφέρει στην εκκλησία και με-
τά τη νεκρώσιμη ακολουθία στο νεκροταφείο και την ακολουθούν πεζοί, σε
σπάνιες περιπτώσεις με μεταφορικά μέσα. Τα σπίτια που βρίσκονται στη
διαδρομή που ακολουθεί η κηδεία κλείνουν πόρτες και παράθυρα. Εντυπω-
σιακή είναι η αντίδραση αν τύχει η πομπή να περάσει στην αγορά. Σπεύδουν

371

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ



στα καφενεία οι ιδιοκτήτες και οι σερβιτόροι να κλείσουν πόρτες και παρά-
θυρα και ακούεται έντονα ο θόρυβος που δημιουργείται από τη βιασύνη
τους να προλάβουν.
Παλαιότερα τα μοιρολόγια διακόπτονταν στην είσοδο της εκκλησίας και συ-
νεχίζονταν μέχρι το νεκροταφείο αν ο νεκρός ήταν νέος σε ηλικία και ιδιαί-
τερα αν ο θάνατος ήταν βίαιος. Ο πεζός που θα συναντούσε στο δρόμο του
κηδεία στεκόταν ακίνητος, συμβαίνει και τώρα, μέχρι να προσπεράσει.
Μετά τον ενταφιασμό ―έγινε σχετική περιγραφή― επέστρεφαν στο σπίτι.
Συνηθιζόταν πριν εισέλθουν στο σπίτι να κάθονται για λίγο σε κάποια πέ-
τρα ή πεζούλι της αυλής, αν υπήρχε. Όσοι επιστρέφουν στο σπίτι για τα τε-
λευταία συλλυπητήρια μπορούν να πάρουν και να ευχηθούν «Θεός συγχω-
ρέσει τον» καφέ ή κονιάκ. Συνηθίζεται να υπάρχει στρωμένο τραπέζι με
ψάρια, καλαμάρια, τυρί, ελιές και ψωμί ειδικά ζυμωμένο γι’ αυτήν την ώρα.
Στέκονται λίγοι, οι πιο στενοί συγγενείς ή κάποιοι που τους το ζητούν να τι-
μήσουν τον νεκρό συμμετέχοντας σ’ αυτό το νεκρόδειπνο. Όμως δεν είναι
αυτή η παράδοση. Η λεγόμενη παρηγοριά διαρκούσε τρία βράδυα. Δεν
έστρωναν τραπέζι την ώρα της επιστροφής από το νεκροταφείο. Έφευγαν
και οι συγγενείς και φίλοι με τα δικά τους φαγητά επέστρεφαν το βράδυ. Το
ίδιο γινόταν και τις επόμενες δύο ημέρες. Με τη συζήτηση που περιστρεφό-
ταν σε αναμνήσεις από τη ζωή του νεκρού ή σε διηγήσεις με σκοπό να απα-
λύνουν τον πόνο.
Τις αμέσως επόμενες ημέρες ασχολούντο με τα απαιτούμενα για το πένθος,
συνειδητοποιούσαν την οριστική απουσία του δικού τους ανθρώπου και τις
τυχόν υποχρεώσεις και ευθύνες που τους δημιουργούντο και θα είχαν να
αντιμετωπίσουν. Κατέχονταν από την αντίληψη ότι οι ψυχές των πεθαμένων
μένουν στη γη για ορισμένο χρόνο.
Στο χρόνο που ακολουθεί μετά το θάνατο τιμούν τον νεκρό με τα μνημόσυ-
να. Στις εννιά ημέρες κάνουν ένα πιάτο κόλλυβα το πάνε στην εκκλησία και
επισκέπτονται τον τάφο στο νεκροταφείο. Όμοια και στις τρεις ημέρες αλ-
λά δεν τα πάνε στην εκκλησία. Μνημόσυνα γίνονται στις σαράντα ημέρες,
στους τρεις, έξι, εννιά μήνες και τον ένα χρόνο. Σ’ αυτές τις ημερομηνίες τα
μνημόσυνα είναι υποχρεωτικά. Ορισμένοι συνηθίζουν και σε κάποιες επε-
τείους.
Ωστόσο και στα μνημόσυνα η παράδοση σιγά, σιγά υποχωρεί, αφού άρχισαν
να δίνουν σε γυναίκες που ασχολούνται με τα μνημόσυνα την προετοιμασία
τους. Σύμφωνα με την παράδοση ξεχωρίζουν καλό στάρι από το αμπάρι.
Από τότε που έπαψαν να καλλιεργούν, το στάρι αγοράζεται. Προμηθεύονται
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τα αναγκαία πρόσθετα ―ζάχαρη, σταφίδες, καρύδια, ρόδια, αμύγδαλα,
κουφέτα, μαϊντανό, γλυκάνισο, καναβούρι, σουσάμι, καννέλα κ.λ.π.― και
την παραμονή κάθε μνημοσύνου προσέρχονται οι γυναίκες συγγενείς, φίλες,
γειτόνισσες κ.λ.π. και φτειάχνουν τα κόλλυβα. Στις ημέρες μας, όπου ακο-
λουθείται η παράδοση η προσέλευση είναι περιορισμένη αναφορικά με το
παρελθόν. Εκείνο που δεν γίνεται είναι το μοιρολόι που ακολουθούσε στο
τέλος, μετά την παρασκευή τους.
Η πρόσκληση στη λειτουργία των μνημοσύνων γινόταν με τη διανομή κόλλυ-
βων και ψωμιού στα σπίτια. Το απόγευμα της παραμονής αφού είχαν ετοι-
μαστεί τα κόλλυβα και είχαν ψηθεί τα «κουλούρια», ψωμιά σε μικρό μέγε-
θος, έστελναν στο σπίτι εκείνων που ήθελαν να τους γνωστοποιήσουν την τέ-
λεση του μνημοσύνου, ένα πιάτο κόλλυβα και ένα κουλούρι. Τα κόλλυβα του
«δίσκου» δηλαδή τα κόλλυβα που λειτουργούσαν στην εκκλησία μετά τη λει-
τουργία τα άδειαζαν σε ένα τραπεζομάντιλο και κρατώντας τα στη μία και
την άλλη άκρη δύο άνδρες, μοίραζαν κόλλυβα στον αυλόγυρο της εκκλησίας,
αλλά επειδή δεν τα διέθεταν όλα προχωρούσαν στην αγορά και έδιναν
στους θαμώνες των καφενείων.

γ) Τα μοιρολόγια
Χρόνια έχουν τραβήξει την προσοχή μου τα μοιρολόγια. Θυμάμαι, νήπιο
ακόμα, μια ημέρα, καθώς έπαιζα στην αυλή του σπιτιού, άκουσα τη μητέρα
μου, που ήταν καθισμένη σ’ ένα σκαμνί και έρραβε, να μοιρολογάει και να
κλαίει. Εγκατέλειψα το παίξιμο, πήγα κοντά της να τη ρωτήσω όμως βιά-
στηκα φαίνεται να δώσω και μια εξήγηση γιατί θυμάμαι της είπα: γιατί κλαίς
μάννα γιατί είμαστε φτωχοί; Ξαφνιάστηκε. Σκούπισε γρήγορα τα δάκρυά
της και μ’ αγκάλιασε λέγοντας: Όχι παιδάκι μου, κλαίω τις γιαγιάδες μας
και τους παππούδες, κλαίω τους πεθαμένους.
Τόσο νωρίς με προβλημάτισε το μοιρολόϊ. Αυτό ήταν το πρώτο ερέθισμα και
ποτέ δεν ξέχασα αυτήν την εικόνα. Κι όταν μεγάλος πια τη σκεπτόμουνα
έλεγα. Ίσως να είχα δίκιο, ίσως να μην έκλαιγε τους πεθαμένους αλλά
έκλαιγε αντιδρώντας έτσι στις δυσκολίες τής ζωής.
Αναδιφώντας το παρελθόν έφερνα στο νου μου κηδείες πρόσωπα γεγονότα
και προπαντός αγράμματες γυναίκες που μοιρολογώντας εκφράζανε έντονα
συναισθήματα έχοντας ένα ιδιαίτερο χάρισμα στιχουργικής ικανότητας
αφού τις περισσότερες φορές τα μοιρολόγια δεν τα είχαν από πριν αποστη-
θίσει αλλά ήσαν δημιουργήματα της στιγμής.
Προσπαθούσα να εξηγήσω γιατί με είχαν σημαδέψει τα μοιρολόγια, γιατί
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με είχαν επηρεάσει καθοριστικά, και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι οφει-
λόταν στο πάντρεμα του λόγου και της μελωδίας. Ασχοληθήκαμε με την με-
λωδία πόσες φορές μαζί με ένα αχώριστό μου φίλο που μας συνέδεε και
συγγένεια. Με το όργανό του έψαχνε τους μουσικούς δρόμους, τις μουσι-
κές κλίμακες κι έβρισκε ότι: λυπητερό, δραματικό ήταν το μοιρολόϊ όταν
παιζόταν ο σκοπός σε ήχο Σαμπάχ και όταν εξέφραζε παράπονο γινότανε
τραγούδι σε ήχο Χετζάζ, πλάγιο του δευτέρου, σε γένος χρωματικό. Από
τότε σε κάποιες από τις μουσικές εκδηλώσεις που είχα συμμετοχή στην ορ-
γάνωση ζητούσα να ακουστεί οργανικά το μοιρολόϊ, ο σκοπός του, και στις
δύο κλίμακες. Και μόνη η μελωδία εντυπωσιάζει αλλά και για να αξιολο-
γηθεί σωστά το δικό μας μοιρολόϊ πρέπει να συμπράξουν, να συμπορευ-
θούν, ο λόγος και το μέλος.
Χιλιάδες μοιρολόγια ακούστηκαν στις κηδείες δύο αιώνων. Δεν καταγρά-
φονταν όμως πουθενά. Όσα ακολουθούν δεν είναι δυνατόν να περιλαμβά-
νουν όλο το εύρος την ποικιλία των γεγονότων, των καταστάσεων, των σκέ-
ψεων και των συναισθημάτων που θα μπορούσε κανείς να γνωρίσει έχοντας
ακούσει ή ερευνήσει τα μοιρολόγια. Ωστόσο όσον αφορά στα πάρα κάτω
συμβαίνει να γνωρίζω πρόσωπα και γεγονότα στα οποία αναφέρονται ώστε
να κατανοώ τι ακριβώς θέλουν να εκφράσουν και γιατί και πιστεύω ότι αυ-
τή η γνώση θα βοηθήσει στην πληρέστερη κατανόηση.

* * *

Ρα καμπάνα ε μούορ μάλι     Χτύπησε η καμπάνα και πήρε (τον ήχο) το βουνό
Γκα Κότσα να ερθ χαμπάρι     Από τον Κώστα μας ήρθε το χαμπάρι

Ρα καμπάνα ε μουόρ λιούμι     Χτύπησε η καμπάνα και πήρε (τον ήχο) το ποτάμι
Εδέ ετζού τούτι κατούντι     Και το έμαθε όλο το χωριό.

Ο νεκρός στον Ασπρόπυργο. Έρχονται στην κηδεία συγγενείς από τη Χα-
σιά. Μια γυναίκα, που χήρεψε νωρίς και πέρασε τη ζωή της μοιρολογώντας,
αρχίζει το μοιρολόϊ διατυπώνοντας τον τρόπο της αναγγελίας του θανάτου.
Το βουνό που χωρίζει τον Ασπρόπυργο και τη Χασιά γίνεται ο αγγελιοφό-
ρος του γεγονότος. Το ίδιο και το ποτάμι, το ρέμα Γιαννούλας που κατεβαί-
νει από το βουνό στον κάμπο.
Αλλά από τη Χασιά ήρθαν και δύο ξαδέρφες της μάννας του παντρεμένες
εκεί. Και συμπληρώνουν:
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Τ έρθ-ν σού-μ Χασιώτε     Σου ήρθαν πολλές Χασιώτισσες
γιά-ν μπίτου-ρ ντ λότε     έχουν πνιγεί στα δάκρυα

Ερθ-μ τούτι μόι μανάρε     Ήρθαν όλες αγαπημένε μας
τσ κε τσ σνα βόλε φάρε     τι έχεις που δεν μας μίλησες καθόλου

μανάρε η πρώτη σημασία είναι θρεφτάρι συνηθίζεται όμως να σημαίνει κά-
τι χαϊδευτικό κι αγαπημένο.
Συνεχίζει η μία από τις δύο αδελφές:

Γκα βέτε Κότσ’ (το επώνυμον)     Που πάει ο (όνομα-επώνυμο)
τσ’ ίκ-ν σόντε γκα λημέρι     που φεύγει απόψε από το μέρος που συχνάζει.

Ντο βέ-γιë Κότσα ντ ντιάλι446 Θα πάει ο Κώστας στο παιδί
πο ψε ε κα μά-ρ μάλι     γιατί το έχει επιθυμήσει.

Κώτσα βέτε ντάγιο μ’-ντρα     Ο Κώστας πηγαίνει σ’ αυτή τη μάντρα
τσ’ ίσ-τ τάτα ε δε μ’-μα     που είναι ο πατέρας και η μάνα.

Ντιάλι ι κουσουρί-ρ-σ     Το παιδί της ξαδέλφης
Ασάγια μ τ μί-ρ-σ     εκείνης της καλύτερης.

Η πρώτη στροφή θέτει το ερώτημα που πηγαίνει. Η δεύτερη για όποιον δεν
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446) Ο γιός, 33 ετών, παντρεμένος με δυο μικρά παιδιά, άκουσε την γειτόνισσα που καλούσε σε βοή-

θεια, γιατί την χτυπούσε ηλεκτροφόρο σύρμα στην αυλή της πάνω στο οποίο είχε απλωμένα ρούχα.

Έτρεξε, την έσπρωξε αλλά δέχτηκε ο ίδιος το χτύπημα που τον άφησε νεκρό. Η πάρα κάτω στροφή,

στον τάφο, χαραγμένη σ’ ένα κομμάτι μάρμαρο, αποκαλύπτει τον τρόπο του χαμού και τις συνέπειες.

Χάθηκες όπως χάνεται το φως

στιγμή αστραπής, σύνορο στο σκοτάδι

θυσία η προσφορά σου και χαμός

τέλος· κι αρχή που θέριεψε ο καημός

τέλος που σβήνει του γονιού το χάδι.

Στον δεύτερο στίχο είναι φανερή η μεταφυσική αγωνία, η ζωή μετά θάνατο. Το γεγονός προβάλλεται

ακαριαίο με το φωτεινό, φιδήσιο, στιγμιαίο σχήμα της αστραπής που σβήνεται και παραμένει το απέ-

ραντο σκότος.



γνωρίζει σημαίνει κάτι συνηθισμένο για τους γνωρίζοντες αφορμή να ξε-
σπάσει όλη η ομήγυρη σε κλάμα γιατί φέρνει στη μνήμη τον άδικο και ανα-
πάντεχο χαμό του γιού του. Η τρίτη απλώς μιλάει για τη συνάντησή του με
τους γονείς και η τέταρτη υπενθυμίζει με τον πιο απλό τρόπο την εκτίμησή
τους προς την ξαδέρφη τους: «Εκείνης της καλύτερης» και πράγματι για το
δικό τους σόϊ ήταν η πιο αγαπητή η πιο σεβάσμια η πιο συνετή.
Κι αμέσως παίρνει τη σκυτάλη η άλλη αδερφή για να φέρει στην επιφάνεια
τις επιπτώσεις από τον χαμό του γιού στον νεκρό πια πατέρα.
Ο νεκρός υπήρξε χαρακτηριστικό παράδειγμα υγείας και μυϊκής δύναμης.
Ο χαμός του παιδιού τον έκανε αδιάφορο για τη ζωή. Άφησε τον εαυτό του
και κατέληξε στον ακρωτηριασμό του ενός ποδιού.
Αρχίζει με μια στροφή εισαγωγική.

Πόπο να ου πρις μπουλούκι     Πώ πώ μας χαλάστηκε η συντροφιά
νιë γκα νιë να ίκ-ν τούτι     ένας, ένας μάς έφυγαν όλοι.

συνεχίζει μοιρολογώντας με άλλες στροφές και καταλήγει.

Γιο τ’-μ τσ ντο τ σό-χ     Η μάνα σου που θα σε δει
βρε Κό-τσ τσ ντο τ θό-τ     βρε Κώστα τι θα σου πει.

Τσ ντο τ θό-τ γιο τ’-μ     Τι θα σου πει η μάνα σου
τσ ι βέτε με νιë κ’-μπ     που μ’ ένα πόδι της πηγαίνεις.

Ντο θό-τ σι τ λά-σσ ου     Θα πει πώς σ’ άφησα εγώ
Νάνι σι μ’ έρδε τι κ-τού     τώρα πώς ήρθες συ εδώ.

Αυτή θα ήταν η αντίδραση μιας μάννας που καμάρωνε το παιδί της υγιή και
ρωμαλέο όταν θα τον ξανάβλεπε ακρωτηριασμένο. Αυτό φυσικά δεν θα γί-
νει. Όμως η βαθιά επιθυμία και η πίστη για τη συνέχεια της ζωής, την κάνει
να περιγράφει τη μορφή του νεκρού στην άλλη ζωή όμοια με την επίγεια
όταν επήλθε το τέλος αυτής.

* * *

Τα πάρα κάτω μοιρολόγια αναφέρονται σε έναν μοναχογιό που δολοφονή-
θηκε το 1945 κι ήταν 36 ετών. Δεν συγκράτησα, παιδί τότε, μοιρολόγια από

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ

376



την κηδεία του και όπως είναι ευνόητο λόγω του αναπάντεχου γεγονότος
ήσαν όλα δημιουργήματα της στιγμής. Το ακόλουθο από τα πάμπολλα της
θειάς Μαλλώς πρέπει να ήταν από την κηδεία.

Μόντρα γιό-ν πο κέι νιά-τρ     Η αδελφή μας δεν είχε άλλον
βρε κακούργνιε ψε ι α βρά-τ.     βρε κακούργοι γιατί τής τον σκοτώσατε.

Οπωσδήποτε όμως το μοιρολόϊ που σχετίζεται με το άλογο ήταν τον πρώτο
καιρό μετά τη δολοφονία αφού δείχνει ότι το άλογο ήταν κλεισμένο και
άπραγο στο στάβλο.

Χ-γκ-λόν μπίλτου-ρ κάλι     Τ’ άλογο κλεισμένο χλιμιντρίζει
ε κ-ρκόν τ βί-νιε ντιάλι.     το παιδί ζητάει να γυρίσει (να έρθει).

Ποιά ήταν η σχέση του με το άλογο; Σπάνια περιποίηση, χάμουρα απαστρά-
πτοντα. Μιλούσαν μεταξύ τους εκείνος και το άλογο. Μια χρονιά, καλοκαί-
ρι πριν το σαράντα, στις γραμμές στο Μαυρομάτι τραγουδούσε ο Βαγγελά-
κης Σωφρονίου. Ξεφόρτωσε στην Λαχαναγορά (Ιερά Οδός και Πειραιώς)
τα κηπευτικά και γύρισε με το άλογο ζεμένο στη σούστα στο κέντρο, παρά-
καμψε τα τραπέζια και έφτασε στην πίστα. Γνωστός στους θαμώνες και πιο
γνωστός στον Βαγγελάκη που άρχισε να τραγουδάει ένα Σμυρναίϊκο μινό-
ρε. Τράβηξε τα γκέμια, σήκωσε το άλογο τα μπροστινά του πόδια στεκόταν
στα πισινά και ―λες και αισθανόταν― απολάμβανε κι αυτό την ακρόαση.
Να ποια ήταν η σχέση του με το άλογο.
Ύστερα από χρόνια αποβίωσε ο πατέρας του δολοφονημένου. Βρισκόμουν
μέσα στο δωμάτιο που είχε εκτεθεί ο νεκρός και είδα κάποια στιγμή τον
νουνό μου να περνάει την πόρτα και να μπαίνει μέσα. Ερχόταν από την
Αθήνα, την Κολοκυνθού, αχώριστος φίλος του γιού του. Αστραπιαία η θειά
Μαλλώ άφησε τα μοιρολόγια που είχε ξεκινήσει και συνέχισε ―απορώ πό-
τε πρόλαβε να σκεφτεί η αγράμματη αυτή γυναίκα― με τα ακόλουθα μοι-
ρολόγια:

Χίρι μίκου ντιάλιτ βρά-ρ     Μπήκε ο φίλος του σκοτωμένου παιδιού
τι σι θάσε μος νιë βιά-λ     εσύ δεν του είπες ούτε μια λέξη.

Μίκου ι ντιάλιτ μόϊ μανάρε     Ο φίλος του παιδιού καλέ αγαπημένε
ερθ εδέ σι φόλε φάρε.     ήρθε και δεν του μίλησες καθόλου.
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Τ β-ζετόν με λοτ ντ σι     Σε κοιτάει με το δάκρυ στα μάτια
εδέ τι σι θούοϊ ρι.     και εσύ δεν του λες κάτσε.

* * *

Το μοιρολόϊ που ακολουθεί εκφράζει με τον πλέον υποδειγματικό τρόπο τις
συνέπειες της πολιτικής αντιπαλότητας που γνώρισε ο τόπος.

Κ’-τα, βλέ-ζ-ρ, τ-πά-ρ     Αυτά τα αδέρφια πρώτα (πρώτα ξαδέρφια)
σκέι-ν ντά-ρ μος νιë φιά-λίë δεν είχαν αλλάξει (μοιράσει) ούτε μια λέξη.

Πο έρθ-ν τσα παλιό κ-ρό     Αλλά ήρθαν κάτι παλιοκαιροί
ου μπ’-ν κου-σ-ρίνιε-τ οχτρό     έγιναν τα ξαδέρφια εχθροί.

* * *

Θέμα η έλλειψη κληρονόμων. Ήταν αδελφός και αδελφή και οι δυο τους δεν
άφηναν κληρονόμους. Στην κηδεία του αδελφού συγγενής από τη Χασιά
μοιρολογάει δηλώνοντας στην αδελφή γιατί θα πάψει να την επισκέπτεται.

Λί-ν μος τ κακοβίνιë Κατερίνα μη σου κακοφανεί
τσ ντο τ τα πρες στ-πί-ν.     που θα στο κόψω το σπίτι (δηλαδή δεν θα έρχομαι).

Τ τ βίνιε ντ ντιζέ ντίτ     Θα σου έρθω στις σαράντα μέρες
νού-κ ντι εδέ ντ βίτ.     δεν ξέρω (αν) και στον χρόνο.

Υπονοώντας ότι αιτία θα είναι η έλλειψη στο μέλλον συγγενικών προσώπων.
Ύστερα αναφέρεται στα σπίτια τους που θα μεταβιβαστούν σε ξένους.

Αχ κ-τό στ-πί-τ τούοϊ     Αχ αυτά τα δικά σας σπίτια
ντο τι μά-ρ-ν, τ χούοϊ.     θα τα πάρουνε ξένοι.

Αχ κ-τό στ-πί ντ δρομ     Αχ αυτά τα σπίτια στο δρόμο
σλά-ν φάρε κλιρονόμ.     δεν άφησαν καθόλου κληρονόμους.

Ντι βλέ-ζρ ε ντι στ-πί     Δυο αδέρφια και δυο σπίτια
τσ ι λά-ν πα γκ-ρί.     που τα άφησαν χωρίς συγγενείς.
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και καταλήγει τονίζοντας τι θα συνέβαινε αν ο Κώστας (ο νεκρός) είχε δυο-
τρεις αδελφές και δυο-τρία παιδιά.

Τ κέϊ Κότσα ντι τρι μόντρα     Νάχε ο Κώστας δυο-τρεις αδελφές
τε κλιάϊ-ν τ ντίγκεϊ μπότα.     να τον έκλαιγαν να καιόταν ο τόπος.

Τ κέϊ Κότσα ντι τρε ντιέλμ     Νάχε ο Κώστας δυο-τρία παιδιά
ντο τε μπάϊ-ν μπ βεντ.     να τον κρατούσαν επί τόπου.

* * *

Μοιρολόγια χωρίς να θυμάμαι από ποια κηδεία.

―Τη στιγμή που σήκωναν τον νεκρό.
Τελευταίο ώ-ρ-ν     Την τελευταία ώρα

γκρίχου άνα ντό-ρ-ν.     σήκω δώσε μας το χέρι.

―Πηγαίνοντας προς το νεκροταφείο.
Κλιάνε σοτ σι μπρέ-σρ λότα     Κλάφτε τον σήμερα το δάκτυ σαν χαλάζι

νέστρε ντο τε κλιάνιε μπότα.     αύριο θα τον κλάψει το χώμα.

* * *

―Από επίσκεψη στο νεκροταφείο.
Νταλαντούσε τ κρ-κόβα     Χελιδόνι σε αναζήτησα

σκιόρα δέ-ν εδέ στ τσόβα.     έσκισα τη γη και δεν σε βρήκα.

Σι τ μ ρίχε-τ μέντι     Πώς να μου σταθεί το μυαλό
έρδα εδέ σμ μπα κι βέντι.     ήρθα και δεν με κρατά αυτός ο τόπος.

* * *

Η θειά Μαλλώ ήταν αδελφή του Κόλια και θεία του δολοφονημένου που
αναφέρθηκε πάρα πάνω. Στο ετήσιο μνημόσυνο του Κόλια, την παραμονή
αφού πρώτα ετοίμασαν τα κόλλυβα μετά μοιρολόγησαν όπως συνηθίζετο.
Ο Κόλιας είχε πεθάνει λίγους μήνες μετά τη δολοφονία του ανιψιού.
Έκανε την αρχή η θειά Μαλλώ με το ακόλουθο μοιρολόϊ:
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Βάτε Κόλα μπίλι βί-ν     Πήγε ο Κόλιας έκλεισε χρόνο,
φάρε σθό-τ πρ τ βίνιε.     καθόλου δεν λέει για νάρθει.

Κι ακολούθησε χείμαρρος από μοιρολόγια που διηγιόντουσαν τη συνάντηση
θείου και ανηψιού στον άλλο κόσμο με ατέλειωτους μεταξύ τους διαλόγους.

* * *

Αντέγραψα από τα «Αρβανίτικα Μοιρολόγια» του Βαγγέλη Λιάπη δύο, που
μοιρολόγησε στον Ασπρόπυργο η Σοφία Λιούμη το 1975. Ο Λιάπης γράφει
ότι μοιρολόγησε συγγενή, όμως πρόκειται για τον αδελφό της. Το όνομα
Μήτσος που μνημονεύεται στο μοιρολόϊ, ήταν του αδελφού της ο οποίος πέ-
θανε σ’ αυτήν την ημερομηνία. Η Σοφία, όπως όλες οι συνομήλικές της μετά
βίας είχε αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο. Γράμματα μέχρι εκεί. Αλλά
χειριζόταν θαυμάσια τον λόγο, έμφυτο χάρισμα, ίσως να είχε συμβάλει και
η συμβίωση με τον άνδρα της. Ήταν μορφωμένος και καταγόταν από το Με-
σολόγγι.
Στο πρώτο μοιρολόϊ αναθέτει στον αδελφό της να μεταφέρει στον άνδρα της
τη ζωή της ως χήρα. Στο δεύτερο η ψυχή τού ανδρός της μεταμορφωμένη σε
πουλί φθάνει γύρω από το σπίτι και ακολουθεί μεταξύ τους διάλογος. Σε λί-
γα σημεία έχω αποδώσει τη μετάφραση διαφορετικά ως ορθότερη κατά τη
γνώμη μου.

1
Τ μα μπ’-νι συμπαθί   Να μου το κάνετε συμπάθεια

τ θομ εδέ ου νια ντί     να πω κι εγώ ένα-δυό
σού-μ τ περικαλές     πολύ σε παρακαλώ

μπ’-μ εδέ μα νι σσ-ρ-μπές     κάνε και σε μένα μια εξυπηρέτηση
Τι θούος τ’ φάλλτουρα     Να του πεις χαιρετίσματα

εδέ σού-μ τ κλιάϊτουρα     και πολλά κλαψίματα
τ τσός μυρτοπούλε-ν     να βρεις τη μυρτοπούλα

ε τι γιά-π-ς α-τ λλούλλε-ν     και να της δώσεις αυτό το λουλούδι.
Ντ τ θ’-φτ: «Κουσσ ε ντρ-γκόν»     Αν σου πεί: «Ποιος το στέλνει»

Άγιο Φούλλα τ’ κρ-κόν.     Αυτή η Σοφία, που σε ζητάει.
Ντ τ θ’-φτ: «Κουσσ τα δα;»     Αν σου πει: «Ποιος στο έδωσε;»

Άγιο γκρούογια τσ τ κα.     Αυτή η γυναίκα που σ’ έχει.
Θόϊ τ’ βί-νιε γκα στ-πία     Πέσ του να έρθει (να περάσει) από το σπίτι

Ψε μ χ-γκ-ρ μοναχία     Γιατί μ’ έφαγε η μοναξιά
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Πρίρου, Νίκο, γκ’ άϊ βεντ     Γύρισε, Νίκο απ’ αυτό το μέρος,
Ψε λάσσε Φούλ-λ-ν πα ντιέλμ     γιατί άφησες τη Σοφία χωρίς παιδιά.

Γιά-ν χήρα, σού-μ χήρα     Είναι χήρες, πολλές χήρες
γιο σι μούο κακομοίρα.     Όχι σαν κι εμένα δύστυχες

Μπούκουρ Μήτσο τ μα τσος     Όμορφα (πρόσεξε) Μήτσο να μου τον βρεις
ντ’ στ-πί τ’ μα ντρ-γκόσσ.     στο σπίτι να μου τον στείλεις.

2
Ντ στ-πία ντ άϊ δρομ     Στο σπίτι σ’ αυτό τον δρόμο

κ’ άρδουρ ε θ-ρέτ νιë γκιον     έχει έρθει και φωνάζει ένας γκιόνης
Μ θ-ρέτ τό-ρ γκα στ-πία     Μου φωνάζει γύρω από το σπίτι

νατριχιάσεμ κακομοίρα.     ανατριχιάζω η δύστυχη.
Ψε θ-ρέτ κ-τού ρε γκιον;     Γιατί φωνάζεις εδώ ρε γκιόνη;

Βεντ πα μπού-ρ ε τσ κρ-κόν;     Μέρος χωρίς άνδρα και τι ζητάς;
Γκιόνι φόλλι: «Μόϊ εθά-τ     Ο Γκιόνης μίλησε: «Μωρή ξερή
έρδα ντ στ-πίζα πρά-π.     ήρθα στο σπιτάκι πίσω. (γύρισα)

Πο ου τ θά-σ καλημέρα     Αλλά, εγώ σ’ είπα καλημέρα
τι μ γκιούοϊτε γκα ντέρα.     εσύ μ’ έδιωξες από την πόρτα.

Πο τ θά-σ ώρα καλή,     Αλλά, σου είπα ώρα καλή,
τι μ γκιούοϊτε ντ αβλί.     εσύ μ’ έδιωξες από την αυλή.
Ψε μ γκιούον κακιμοί-ρ;     Γιατί με διώχνεις δύστυχη;

Νούκ ε νιόχε νοικοκύ-ρ;     Δεν γνώρισες το νοικοκύρη;
Ου κ-τσέβα Φούλ-λ λού-μ     Εγώ πήδησα, Σοφία, ποτάμι

σε τ ντόϊ γκρούο σού-μ».     γιατί σε ήθελα γυναίκα πολύ».

δ) Μοιρολόγια στην Ελληνική γλώσσα
Τα μοιρολόγια λέγονταν στην αρβανίτκη γλώσσα και έτσι καθιερώθηκαν.
Ακόμα κι όταν η καθημερινή επικοινωνία γινόταν αποκλειστικά στην ελλη-
νική τα μοιρολόγια λέγονταν στην αρβανίτικη ως συνέχεια μιας παράδοσης
που είχε εδραιωθεί. Ωστόσο παράλληλα με τα αρβανίτικα άρχισαν σιγά, σι-
γά να συνηθίζονται και τα ελληνικά, από τα οποία θα σημειώσουμε μόνο με-
ρικά ώστε να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις.
―Μοιρολόγια που δίνουν το έναυσμα να γίνει η αρχή.

Βοηθήστε με να σηκωθώ     ή Τα μοιρολόγια είναι πικρά
και βάλτε με να κάτσω           τα λένε οι πονεμένες

κι αφήστε τα παιδάκια μου           να κλαίνε χήρες κι ορφανά
θέλω να κουβεντιάσω.           και οι χαροκαμένες.
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―Πάρα πολλά μοιρολόγια μιλούν για την αρρώστια που πέρασε ο νεκρός
πριν το θάνατό του.

Πονούσες και δεν φάνηκε
γιατρός για να σε σώσει
στο πονεμένο σου κορμί

παρηγοριά να δώσει.
Ενώ μοιρολογούσαν νεαρά κοπέλα, στροφή μοιρολογιού για τη μαύρη γη.

Εσύ δεν είσαι η μάνα της
δεν είσαι η αδελφή της

μον’ είσαι μόνο η μαύρη γη
που ζώνεις το κορμί της.

Το φέρετρο σκεπασμένο με λουλούδια. Έχουν μοιρολογήσει διάφορες γυ-
ναίκες δικούς τους. Τα ακόλουθα μοιρολόγια ζωγραφίζουν αυτήν την εικό-
να.

Σε τι περιβόλι μπήκες
τα λουλούδια πού τα βρήκες.

Δεν τάφερες στο σπίτι σου
να τάχεις για στολίδι

Τα παίρνεις όλα από κοντά
στο μακρυνό ταξίδι.

Θα ανοίξεις τα μπουκέτα
μέσα γράφονται ρετσέτα

τ’ όνομά τους θα διαβάσεις
τα λουλούδια θα μοιράσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Α) ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

Γενικά
Οι κάτοικοι του βόρειου ημισφαίριου ξέρουν ότι μέχρι δυο-τρεις ημέρες
πριν τα Χριστούγεννα εξακολουθεί να μεγαλώνει η νύχτα κι από εκεί και
μετά αρχίζει να μεγαλώνει η ημέρα. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν γίνεται αυτή
η αλλαγή την 21-22 Δεκεμβρίου ο ήλιος ―όπως και την 21-22 Ιουνίου― βρί-
σκεται στη μεγίστη απόσταση από τον Ισημερινό. Μέχρι εκείνη την ημέρα ο
ήλιος απομακρύνεται από τον Ισημερινό, τη συγκεκριμένη ημέρα είναι σαν
να στέκεται (ηλιοστάσιο) και μετά αρχίζει να γυρίζει να κατευθύνεται προς
τον Ισημερινό. Φυσικά αυτά είναι της γης καμώματα κι όχι του ήλιου. Από
τις κινήσεις της γης δημιουργείται το φαινόμενο.
Αυτό το άνοιγμα του καιρού, τη μεταβατήρια περίοδο που ελαττώνεται το
σκοτάδι και αυξάνεται το φως που από τον βαρύ χειμώνα άρχιζαν να προ-
σβλέπουν προς την αισιόδοξη άνοιξη αντιμετώπισαν οι άνθρωποι με γιορ-
τές, ανάπαυση από την εργασία, αλλά και με δοξασίες για νυχτερινά πα-
ράξενα όντα και αστρικές επιδράσεις. Έτσι πρωτοσκέφτηκαν οι άνθρωποι.
Στα Ρωμαϊκά χρόνια φαντάζονταν ότι οι δυνάμεις του χειμώνα και του σκο-
ταδιού πάλευαν με πείσμα και δεν ήθελαν να υποταχθούν στον «αήττητο
Ήλιο447».
Πώς οι Χριστιανικές γιορτές πήραν τη θέση των Εθνικών έχει περιγραφεί
στο κεφάλαιο για τη λατρεία. Στο Βυζάντιο εόρτασαν τα Χριστούγεννα την
25η Δεκεμβρίου το 376 για πρώτη φορά. Πριν γιόρταζαν την 6η Ιανουαρίου
μαζί με τα Φώτα. Το 378 εορτάστηκαν στην Κωνσταντινούπολη τα Χριστού-
γεννα την 25η Δεκεμβρίου «γογγύζοντος του λαού», και επικράτησε να εορ-
τάζονται αυτή την ημερομηνία χάρη στις ενέργειες πεφωτισμένων ιεραρχών
κυρίως του Χρυσοστόμου. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος το 380 στην Κωνσταντι-
νούπολη άρχισε τον πρώτο του λόγο την ημέρα εκείνη με το «Χριστός γεν-
νᾶται δοξάσατε, Χριστός ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε, Χριστός ἐπί γῆς ὑψώ-
θητε448».
Κατά τη διάρκεια του Δωδεκαήμερου από τα Χριστούγεννα ως τα Φώτα συ-

383

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

447) Δημ. Σ. Λουκάτος: Χριστουγεννιάτικα και των Γιορτών, σελ.17-18.

448) Φαίδωνος Κουκουλέ: οπ.π., Τόμος ΣΤ’, σελ.151-154.



μπορεύονται έθιμα ειδωλολατρικά μαζί με χριστιανικά. Όπως τονίζει ο
Λουκάτος τα έθιμα τελούνται με τρεις επιθυμητές σκοπιμότητες449.
1) Να χαρούν τη μετάβαση από τη χειμωνιάτικη περίοδο και το σκοτάδι
στο ανοιξιάτικο φως και στη βλάστηση. Στόλιζαν τα σπίτια με κλαριά μυρ-
τιάς, δάφνης, σχίνου ή όποιας πρασινάδας που συμβόλιζε τη βλάστηση, τη
λαχτάρα του πράσινου και του ζωντανού, μέσα στη νεκρή αυτή περίοδο της
ξεραμένης φύσης. Το χριστουγεννιάτικο δένδρο, έθιμο των Γερμανών και
των Σκανδιναβών το πρωτόστησαν του Όθωνα οι Βαυαροί πρώτα στο Ναύ-
πλιο κι ύστερα στην Αθήνα αλλά το έθιμο εκλαϊκεύτηκε στην Ελλάδα μετά
το 1940. Οι πολύχρωμοι φωτισμοί και η αναμμένη εστία. Οι δεισιδαιμονικές
αντιλήψεις για τους Καλικάντζαρους. Το Δωδεκαήμερο ανεβαίνουν από τα
έγκατα της γης οι Καλικάντζαροι. Γυρίζουν στους δρόμους τη νύχτα, περ-
νούν στα σπίτια από την καπνοδόχο και τις χαραμάδες, αναστατώνουν το
νοικοκυριό και μαγαρίζουν τα τρόφιμα. Φοβούνται τη φωτιά και τη στάχτη
και φεύγουν επιστρέφοντας στα έγκατα της γης με τον αγιασμό των υδάτων.
Για τους Καλικάντζαρους ο Ν. Πολίτης δημοσίευσε55 Παραδόσεις. Από την
Πελοπόννησο 18, τα νησιά του Αιγαίου 16, την Αθήνα 5, τη Στερεά Ελλάδα
4, τη Θεσσαλία 4, την Κωνσταντινούπολη 2, τη Ζάκυνθο 2, την Κύπρο 2, τη
Θράκη 1, την Κρήτη 1450.
Τις ποικίλες ονομασίες των Καλικαντζάρων από τα Ιόνια νησιά μέχρι τη
Βάρνα, τον Πόντο, την Καπαδοκία και την Κύπρο έχει δημοσιεύσει ο Φ. Κου-
κουλές ο οποίος και περιέγραψε τις διϊστάμενες γνώμες των Α. Κοραή,
Ν. Πολίτη, Fr. Boll, J. Lawson, Ι. Σβορώνου για την ετυμολογία του ονό-
ματος. Ο ίδιος, ξεκινώντας από τις ζημιές που προξενούσαν οι κάνθαροι
στα αμπέλια και διαπιστώνοντας ότι οι χωρικοί εφαντάζονταν ότι αυτοί
δεν ήσαν απλά έντομα αλλά όντα δαιμονικά που εμφανίζονταν υπό μορ-
φή κανθάρου, κατέληξε ότι το όνομα προήλθε από τους κανθάρους που
τους προτάθηκε το επίθετο καλός κατ’ ευφημισμό. Καλοί κάνθαροι αρχι-
κά και μετά Καλικάντζαροι451.
Στην Αθήνα ονόμαζαν παγανά τα παιδιά που γεννιόντουσαν το Δωδεκαή-
μερο τα οποία και βάπτιζαν αμέσως μήπως πεθάνουν αβάπτιστα. Παγανά
ήσαν και οι Καλικάντζαροι ―Κολοβελόνηδες τους έλεγαν― και τους θεω-
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449) Δημ. Σ. Λουκάτος: οπ.π., σελ.14-15.

450) Ν. Γ. Πολίτου: Παραδόσεις, Τόμος Β’, οι υπ’ αριθ. 590 έως 644.

451) Φαίδωνος Κουκουλέ: Καλλικάντζαροι, Λαογραφία Ζ’, σελ.315-328.



ρούσαν ειδωλολάτρες που παρενοχλούσαν και καταδίωκαν του χριστιανούς
τις Άγιες αυτές ημέρες. Ο Καμπούρογλους αποδίδει τη μορφή του Καλικά-
ντζαρου όμοια με τη μορφή του δαίμονα όπως παρουσιάζεται στις εικόνες
της Αγίας Μαρίνας452. Έγραψε και παραδόσεις για τους Κολοβελόνηδες
αντιγράφοντάς τες από τον Ζήσιο, και τόνισε ότι μ’ αυτές δεν εξαντλείται το
θέμα453. Για το Δωδεκαήμερο γράφει: Όλες οι ψυχές καλές και κακές είναι
στη γη. Οι καλές βλέπουν τους συγγενείς των που τους έχουν αποθυμήσει
και οι κακές είνει οι Κολοβελόνηδες454.
Η πίστη ότι οι νεκροί ορισμένη εποχή επιστρέφουν για λίγο ανάμεσα στους
ζωντανούς οδήγησε τον Γ. Μέγα να θεωρήσει πιθανό τον συσχετισμό των
Καλικάντζαρων με τους νεκρούς455. Παρόμοια δοξασία και των Φαρασιωτών
της Καππαδοκίας για τους «μνημοράτους» (πεθαμένους) που κατά τις νύ-
χτες του Δωδεκαημέρου γυρίζουν στους δρόμους και μπαίνουν στα σπίτια
από την καπνοδόχο456.
Παρόμοια δοξασία συναντάμε και στην αρχαία Αθήνα στην εορτή των Ανθε-
στηρίων προς τιμή του Διονύσου. Η εορτή ήταν τριήμερη. Την πρώτη ημέρα
άνοιγαν τα πιθάρια με καινούρια κρασιά και την ονόμαζαν Πιθοίγια. Η δεύ-
τερη ημέρα ―η σημαντικότερη― αποκαλούνταν Χόες και η τρίτη Χύτροι.
Ήταν αφιερωμένη στους νεκρούς. «Οι ψυχές έπρεπε να βρίσκονται στον
επάνω κόσμο την τρίτη μέρα (οπότε γίνονταν οι προσφορές) αλλά ο Ερμής
τις οδηγούσε στα σπίτια των δικών τους από το βράδυ της δεύτερης μέρας,
επειδή όλες οι υπάρξεις του κάτω κόσμου προτιμούσαν για κάθε κίνησή τους
το σκότος. Η τρίτη ημέρα, η ορισμένη για την ιλαστήρια προσφορά, ήταν η τε-
λευταία της όλης γιορτής. Ολόκληρη την ημέρα αυτή οι ψυχές και μαζί μ’ αυ-
τές και άλλες υπάρξεις του κάτω κόσμου τριγυρνούσαν αόρατες ανάμεσα
στους ζωντανούς. Ύστερα από την προσφορά των βρασμένων καρπών όλες
γίνονταν ευμενείς και ακίνδυνες. Όταν όμως η μέρα περνούσε, μπορούσαν
να βλάψουν τους ζωντανούς, αφού οι προσφορές δεν συνεχίζονταν. Γι’ αυτό
σ’ όλα τα σπίτια προσπαθούσαν να τις αποπέμψουν την επαύριο των Χύτρων
με τη φράση: θύραζε, κᾶρες, οὐκέτ’ Ἀνθεστήρια, δίνοντας στη λέξη «κάρες»

385

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

452) Δημ. Γρ. Καμπούρογλου: Ιστορία των Αθηναίων κ.λ.π., Τόμος Γ’, σελ.66-67.

453) Δημ. Γρ. Καμπούρογλου: οπ.π., Τόμος Α’, σελ.229-232.

454) Δημ. Γρ. Καμπούρογλου: οπ.π., Τόμος Γ’, σελ.164.

455) Γ. Μέγας: Ἑλληνικαί Ἑορταί καί Ἔθιμα τῆς Λαϊκῆς Λατρείας, Ἀθῆναι 1957, σελ.38.

456) Καλ. Παπαθανάση-Μουσιοπούλου: Λαογραφικά Θράκης, Α’, σελ.41.



την έννοια των βλαβερών ή κακοποιών υπάρξεων457».
Στα Μεσόγεια πήγαιναν στο βουνό και στις άγριες εκτάσεις και μάζευαν
αγκαθωτούς ευλύγιστους θάμνους, τους φόρτωναν στο γάϊδαρο και τους
έφερναν στα σπίτια κι έκλειναν τις τρύπες ή τις σχισμάδες της εξώπορτας
και του μαντρότοιχου για να μην μπουν στο σπίτι οι Καλικάντζαροι. Έβαζαν
ένα τεράστιο χονδρό κορμό ή μια ρίζα δένδρου (κουτούκι) στο τζάκι που
έκαιε μερόνυχτα μέχρι τα Φώτα για να μη μπουν οι Καλικάντζαροι στο σπί-
τι από την καμίναδα. Αυτά και άλλα γράφει ο Χατζησωτηρίου που δίνουν
την αίσθηση κάποιας υπερβολής. Και συμπληρώνει: Εδώ και σαράντα πάνω-
κάτω χρόνια, ο κόσμος έπαψε να μπουκώνει το τζάκι με αγκαθωτούς θά-
μνους458 (δηλαδή από το 1940. Γράφτηκε το 1980).
Όπως σε πολλά μέρη διάλεγαν μεγάλα κούτσουρα και τα έβαζαν στο τζάκι
ώστε η φωτιά που άναβαν την παραμονή των Χριστουγέννων να μη σβήσει
αλλά να διαρκεί όλο το Δωδεκαήμερο, έτσι γινόταν και στον Ασπρόπυργο.
Δεν σκούπιζαν τη στάχτη όλο αυτό το διάστημα και στο τέλος κάποιοι σκόρ-
πιζαν λίγη στάχτη στις τέσσερεις γωνίες του σπιτιού. Αυτά μόνο από διηγή-
σεις προγόνων. Καμία άλλη υπερβολή. Οι νεότεροι αγνοούσαν την παράδο-
ση για τους Καλικάντζαρους.
2) Δεύτερη επιθυμητή σκοπιμότητα. Να εξασφαλίσουν την ευτυχία για το
νέο χρόνο που έρχεται: «Με τα κάλαντα, τις ευχές, τα δώρα, τους μπουνα-
μάδες, τα τυχερά παιγνίδια, τις βασιλόπιτες, τα γλυκίσματα και μ’ όλο το
πλήθος των εθίμων, με τα οποία οι άνθρωποι δοκιμάζουν ή επικαλούνται την
καλή τύχη, γύρω από την Πρωτοχρονιά459».

Κάλαντα
Κάλαντα τραγουδούσαν τις παραμονές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρο-
νιάς και των Φώτων. Σπάνια τα «έλεγε» ένα άτομο. Δύο το πολύ τρία. Ήσαν
συνήθως φίλοι αλλά δεν αποκλειόταν να ήσαν και αδέλφια ή ξαδέλφια. Ξε-
κινούσαν και είχαν προγραμματίσει τις επισκέψεις με βάση τους συγγενείς
του καθενός. Φθάνοντας στο κάθε σπίτι φώναζαν δυνατά: Να τα πούμε; και
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457) Νικολάου Παπαχατζή: Η Θρησκεία στην Αρχαία Ελλάδα, σελ.155-157. Για τα Ανθεστήρια και

εις τον Robert Fracelière. Ο Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος των Αρχαίων Ελλήνων, σελ.248-249, Εκδό-

σεις Δ. Ν. Παπαδήμα.

458) Γεωργίου Δ. Χατζησωτηρίου: οπ.π., σελ.220-223.

459) Δημ. Σ. Λουκάτος: οπ.π., σελ.16.



περίμεναν. Μέσα από το σπίτι τις περισσότερες φορές βεβαιώνονταν πρώ-
τα ποιοί ζητούσαν να τα πουν και ακουόταν η απάντηση: πέστε τα, πέστε τα.
Τα παιδιά υπολόγιζαν ανάλογα με τα χρήματα που θα συγκέντρωναν πώς θα
τα διέθεταν.
Υπήρχαν όμως και κάποιες εξαιρέσεις σε παιδιά που είχαν συνειδητοποιή-
σει τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η οικογένειά τους και γύριζαν πρώτα στη
μητέρα τους για ν’ αφήσουν ένα μέρος από τα χρήματα ή τα έδιναν όλα για
να τους αγοράσει ό,τι εκείνη θεωρούσε αναγκαίο.
Την παραμονή των Χριστουγέννων έλεγαν τα πολύ γνωστά κάλαντα:

Καλήν ημέραν , άρχοντες αν είναι ορισμός σας
Χριστού τη θεία γέννηση να πω στ’ αρχοντικό σας

Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει
οι Ουρανοί αγάλλονται χαίρε η κτίσις όλη.

Εν τω σπηλαίω τίκτεται εν φάτνη των αλόγων
ο βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων
πλήθος αγγέλων ψάλλουσι το Δόξα εν Υψίστοις

και τούτο άξιον εστί η των ποιμένων πίστις.
Εκ της Περσίας έρχονται τρεις μάγοι με τα δώρα.
Άστρο λαμπρό τους οδηγεί χωρίς να λείψει ώρα.

Φθάσανε εις Ιερουσαλήμ με πόθον ερωτώσι
πού εγεννήθη ο Χριστός να παν να τον ευρώσι.
Δια Χριστόν ως ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης

αμέσως εταράχθηκεν κι έγινε θηριώδης
Διότι πολλά φοβήθηκε δια τη βασιλείαν

μην του την πάρει ο Χριστός και χάσει την αξίαν.
Στέλνει τους Μάγους και ρωτά που ο Χριστός γεννάται

κι εκείνοι του απήντησαν ως η Γραφή διηγάται.
Τους είπε να υπάγωσι και όπου τον ευρώσι

να τονε προσκυνήσωσι, να παν να του ειπώσι
όπως ειπάγει και αυτός για να τον προσκυνήσει

με δόλον ήθελε αυτός για να τον αφανίσει.

Λέγαμε τα κάλαντα μέχρι το τέλος και μόνο τότε χαμηλώναμε τον τόνο της
φωνής μας και λέγαμε την ευχή «και εις έτη πολλά». Μας δίνανε τα χρήμα-
τα, απομακρυνόμαστε λίγο, τα μετρούσαμε και τα αθροίζαμε στο προηγού-
μενο ποσό που είχαμε εισπράξει.
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Μια εβδομάδα μετά πάλι επί ποδός για τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς. Τα παι-
διά την ημέρα έλεγαν τα κοινά αγιοβασιλιάτικα κάλαντα και το βράδυ οι με-
γάλοι με τα βραδυνά που διέφεραν στα λόγια και τη μελωδία.

Κοινά αγιοβασιλιάτικα κάλαντα
Αρχή μηνιά κι αρχή χρονιά     Ψιλή μου δέντρολιβανιά

κι αρχή καλός μας χρόνος     εκκλησιά μετ’ άγιος θρόνος.
Αρχή που βγήκε ο Χριστός     άγιος και πνευματικός
στη γη να περπατήσει     και να μας καλοκαρδίσει.

(Αρχή κι αρχή του Γεναριού
Γενάρης ξημερώνει).

Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται
από την Καισαρεία σύ ‘σαι αρχόντισσα κυρία

Βαστάει εικόνα και χαρτί ζαχαροκάμπιο ζυμωτή
χαρτί και καλαμάρι δες και με το παλικάρι.

Το καλαμάρι έγραφε τη μοίρα μου την έγραφε
και το χαρτί ομίλει άσπρε μου χρυσέ μου ήλι(ε).
Βασίλη πόθεν έρχεσαι και δεν μας καταδέχεσαι

και πόθεν κατεβαίνεις; και δεν μας απαντηχαίνεις
Από τη μάνα μ’ έρχομαι και γω σας καταδέχομαι
και στο σχολειό μου πάω δεν μου λέτε τι να κάνω.

Κάτσε να φας, κάτσε να πιείς κάτσε τον πόνο σου να πεις
κάτσε να τραγουδήσεις και να μας καλοκαρδίσεις.
Εγώ γράμματα μάθαινα και να σας πω τι πάθαινα
τραγούδια δεν ηξεύρω (αντίκρυ μου να σας εύρω).

Και σαν ηξεύρεις γράμματα πόσες φορές με κλάματα
πες μας την αλφαβήτα πώς πέρασες τη νύχτα.

Γράφτηκαν σε δύο στήλες για να γίνει αντιληπτό ποιος είναι ο συσχετισμός
με τα βραδυνά κάλαντα, που τα αποτελεί η πρώτη στήλη αρχίζοντας από το
δίστιχο της παρένθεσης. «Αρχή και αρχή του Γεναριού, Γενάρης ξημερώνει
κι άγιος Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία κ.λ.π.».
Εάν δεν υπήρχε η ανάγκη να γίνει αυτός ο διαχωρισμός θα γράφονταν τα
κοινά κάλαντα ως εξής:

Αρχή μηνιά κι αρχή χρονιά
ψιλή μου δεντρολιβανιά

κι αρχή καλός μας χρόνος
εκκλησιά με τ’ άλλος θρόνος κ.λ.π.
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Εναλλάξ ένας στίχος της αριστερής στήλης ακολουθούμενος από έναν της
δεξιάς της ίδιας γραμμής. Ωστόσο όπως έχει γραφεί μας διευκολύνει να δια-
πιστώσουμε ότι η δεύτερη στήλη αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη, ανεπι-
τυχή, που μειώνει την αρχική δομή των καλάντων.
Η Μαρία Μιχαήλ-Δέδε προσθέτει στα κοινά κάλαντα μία ακόμα στροφή.

Χλωρό ραβδί, ξερό ραβδί
πότε στην πόρτα σου να βγει

χλωρά βλαστάρια πέτα
ροδοκόκκινη βιολέτα.

Ο Καμπούρογλους δημοσίευσε «Άσμα του Αγίου Βασιλείου460» που έψαλλαν
τα παιδιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Είναι με μικρές παραλαγές τα
βραδυνά μας κάλαντα. Αντί αρχής κι αρχής του Γεναριού, Γενάρης ξημερώ-
νει: Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά κι αρχή προβαίνει ο χρόνος. Βαστάει εικόνα
και χαρτί: Βαστάει στο χέρι του ραβδί. Και το χαρτί ομίλει: Και το χαρτί μο-
λόγα. Και πόθεν κατεβαίνεις: Βασίλη πού πηγαίνεις.
Όμως συνεχίζει με τα πάρα κάτω. Μάλλον κάποια αναφορά σε ραβδί είχαν
και τα τοπικά κάλαντα που μου διαφεύγει και που ασφαλώς γνώριζαν οι πα-
λαιότεροι. Ο Καμπούρογλους συνεχίζει ως εξής:

Και το ραβδί του ακούμπησε να πει τ’ αλφαβητάρι·
ξερό ‘ταν το ραβδάκι του χλωρά βλαστάρια πέτα

κι ανάμεσα στις βλασταριές πέρδικες κηλαϊδούσαν
όχι πέρδικες μοναχά μόνε και περιστέρια.

Στην Ανωγή της Παλικής, κεφαλλονίτικο τραγούδι του Άϊ Βασίλη461, όπου
επίσης αναφέρεται το ξερό ραβδί, οι πέρδικες και τα περιστέρια.

Το ξύλο του ήτανε ξερό, χλωρούς βλαστούς επέτα
κι απάνου στους χλωρούς βλαστούς περδίκια εκακαριώντα·

όχι περδίκια μοναχά, παρί και περιστέρια.
Τα περιστέρια εφύγανε και σ’ τσι βρυσούλες πάνε,

παίρνουν νερό, ραντίζουνται, ραντίζουν τα φτερά τους,
ραντίζουν τον αφέντη τους, ραντίζουν την κυρά τους κ.λ.π.

Διάφορες παραλλαγές με παρόμοιες φράσεις και νοήματα δημοσιεύει ο
Γιάννης Σμυρνιωτάκης462.
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460) Δημητρίου Καμπούρογλου: οπ.π., Τόμος Πρώτος, σελ.235.

461) Δημ. Σ. Λουκάτος: οπ.π., Χριστουγεννιάτικα κ.λ.π., σελ.24.

462) Γιάννη Σμυρνιωτάκη: «Πρωτοχρονιά σ’ όλο τον κόσμο», σελ.181 επ.



Μεταξύ άλλων και:
Και στο ραβδί τ’ ακούμπησε να πει τ’ αλφαβητάρι.

Ξερό χλωρό ήταν το ραβδί, χλωρούς βλαστούς πετάει
κι απάνω στ’ ακροβλάσταρα, περδίκια καρκαρδώνται,
δεν είν’ περδίκια μοναχά, μόν’ είν’ και περιστέρια463.

Την παραμονή των Φώτων τα παιδιά έψαλλαν τα γνωστά κάλαντα:
Ήρθανε (Σήμερα) τα Φώτα και οι φωτισμοί

και χαρά μεγάλη και οι αγιασμοί.
Το βράδυ οι μεγάλοι έψαλλαν τα «Νυχτερινά κάλαντα των Φώτων» και συ-
νηθιζόταν παρέες φίλων να επισκέπτονται μαντριά, μία σε κάθε μαντρί, να
λένε τα κάλαντα ειδικά για τους τσοπάνηδες. Τους υποδέχονταν με σφαχτό
στη σούβλα ή στα κάρβουνα, τυρί, κρασί και τα υπόλοιπα και γλεντούσαν
μέχρι το πρωΐ. Ο Καμπούρογλους αναφέρει άσμα γνωστό ως «Καλημέρα»
που έλεγαν οι Καλημέρηδες (οι ποταμάρχες και οι υπ’ αυτούς) την ημέρα
των Φώτων. Και ο Χατζησωτηρίου γράφει για «Το μεγάλο καλημέρι των Θε-
οφανείων» στα Μεσόγεια464.
Τα κάλαντα των Θεοφανείων έχουν κυρίως ευχές για τον νοικοκύρη και την
οικογένεια. Στις διάφορες παραλλαγές παρεμβάλλονται φράσεις που μοιά-
ζουν να ταξιδεύουν από τον ένα τόπο στον άλλο και από τραγούδι σε τρα-
γούδι και δεν μπορεί να μη σκεφθεί κανείς ότι στο απώτερο παρελθόν θα ξε-
κινούσαν από κάποια κοινή αρχή.
Από αρχιχρονιάτικα κάλαντα που δημοσιεύει ο Σμυρνιωτάκης465 αντιγράφω
το πάρα κάτω απόσπασμα για να γίνει σύγκριση με τα νυκτερινά δικά μας
των Φώτων.

Εσένα, αφέντη, πρέπει σου καρέκλα να καθίζεις
η μια σου χέρα να μετρά κι η άλλη να δανείζει.
Και πάλι ξαναπρέπει σου κορώνα στο κεφάλι,

για να σε προσκυνήσουνε όλοι μικροί -μεγάλοι.
Πολλά είπαμε τ’ αφέντη μας, ας πούμε της κεράς μας:

―Κερά ψηλή, κερά λιγνή, κερά γαϊτανοφρύδα,
κερά μαρμαροτράχηλη και φεγγαρομαγούλα,
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463) Το αντιγράφει ο Σμυρνιωτάκης από του Κωνσταντίνου Σάθα το «Ιστορικόν Δοκίμιον».

464) Δημ. Καμπούρογλου: οπ.π., Τόμος Πρώτος, σελ.236. Γεωργίου Χατζησωτηρίου: οπ.π.,

σελ.228-231.

465) Γιάννη Σμυρνιωτάκη: οπ.π., σελ.183-184.



και κρυσταλλίδα του νερού και πάχνη ‘πό τα χρόνια,
όταν σειστείς και λυγιστείς και πας στην εκκλησιά σου,

ο κόσμος ρόδα γέμισεν από την ομορφιά σου.
Πολλά είπαμε και της κεράς, ας πούμε και της κόρης:

―Κερά, τη θυγατέρα σου γραμματικός τη θέλει·
μ’ αν είναι και γραμματικός πολλά προικιά γυρεύει.
Γυρεύει αμπέλια ατρύγητα, χωράφια με τα στάχυα,

γυρεύει και τη Βενετιά μ’ όλα της τα παλάτια.
Πολλά είπαμε της κόρης σας, να πούμε και του γιού σας.
―Κυρούλα μου, τον γιούκα σου γράμματα τον μαθαίνεις,

τον έλουζες, τον χτένιζες και στο σχολειό τον πέμπεις κ.λ.π.
Η μελώδια των καλάντων του Ασπροπύργου είναι ίδια για τα νυκτερινά κά-
λαντα: της Πρωτοχρονιάς, των Φώτων και των Τσοπάνιδων.

Νυχτερινά Κάλαντα των Φώτων
Για σένα πρέπει αφέντη μου στα πεύκα να καθήσεις

με το ένα χέρι να μετράς με τ’ άλλο να δανείζεις.
Και πάλι ξαναπρέπει σου καρέκλα καρυδένια

για ν’ ακουμπάς τη μέση σου τη μαργαριταρένια.
Να ζήσεις χρόνους εκατό και να τους απεράσεις

κι από τους εκατό και μπρος ν’ αρχίσεις να γεράσεις.
Πολλά είπαμε τ’ αφέντη μας ας πούμε της κυράς μας.

κυρά ψηλή, κυρά λιγνή, κυρά γαϊτανοφρύδα.
κυρά μου όταν στολίζεσαι και πας στην εκκλησιά σου

βάζεις τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι στήθη
και τ’ άστρι τον αυγερινό βάζεις δακτυλιδάκι.

Πολλά είπαμε και της κυράς ας πούμε και της κόρης.
Αν έχεις κόρη όμορφη γραμματικό γυρεύει.

Κι αν είναι και γραμματικός πολλά φλουριά γυρεύει
γυρεύει αμπέλια ατρύγητα χωράφια με τα στάχυα

γυρεύει και τη Βενετιά με όλα τα παλάτια.
Πολλά είπαμε της κόρης σου ας πούμε και του γιού σου.

Αν έχεις γιο στα γράμματα βάλτονε στο ψαλτήρι
του χρόνου σαν και σήμερα να βάλει πετραχήλι.

Εδώ που τραγουδήσαμε πέτρα να μη ραΐσει
κι ο νοικοκύρης του σπιτιού πολλά χρόνια να ζήσει.
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Κάλαντα των Φώτων, βράδυ στα μαντριά των τσοπάνηδων
Σήκω τσοπάνε να νιφτείς να κάνεις το σταυρό σου

να πας ν’ ανοίξεις το μαντρί να βγουν τα ευλογημένα
που τα ευλόγησε ο Χριστός κι η Παναγιά Παρθένα.
Τα στέρφα τα λειανώματα κοντεύουν τρεις χιλιάδες
γεμίζει ο κάμπος πρόβατα και τα βουνά από γίδια
βαράς και τη φλογέρα σου χορεύουν οι στερφάδες
βροντούν και τα κουδούνια σου τα ασημοβαμμένα
πούχεις και τις καρδάρες σου με αργυρά στεφάνια

πούχεις και για ζωνάρια σου μεταξωτά ζωνάρια
πούχεις και τις τσαντίλες σου με σύρματα πλεγμένα

πούχεις και τ’ άγρια σκυλιά με άλυσο δεμένα.
Εδώ που τραγουδήσαμε πέτρα να μη ραΐσει

κι ο νοικοκύρης του σπιτιού πολλά χρόνια να ζήσει.

Το στόλισμα των σπιτιών
Συνηθίσαμε τα τελευταία χρόνια να καταλαβαίνουμε ότι πλησιάζουν τα Χρι-
στούγεννα, οι γιορτές, όταν ο Δήμος τοποθετεί στην πλατεία το χριστουγεν-
νιάτικο δένδρο, μια φάτνη με την αναπαράσταση της γέννησης, λαμπιόνια
και διάφορες θρησκευτικές παραστάσεις σ’ όλο το μήκος της λεωφόρου Δη-
μοκρατίας και σε διάφορα σημεία των οικισμών.
Ο Ασπρόπυργος δεν είναι πλέον τα πάλαι ποτέ χωριό. Είναι πόλη που ξε-
πέρασε τις τριάντα χιλιάδες κατοίκους. Μετά την Παλιγγενεσία αριθμούσε
λίγες εκατοντάδες, έγιναν δύο χιλιάδες το 1900, πέντε χιλιάδες στα μέσα του
αιώνα και μετά ακολούθησε κατακόρυφη αύξηση και ολοκληρωτική αλλαγή.
Από το σπίτι του ενός, των δύο ή το πολύ τριών δωματίων με αυλή και κά-
ποιους βοηθητικούς χώρους φθάσαμε στις μέρες μας και είδαμε σ’ όλον τον
κάμπο διάσπαρτους οικισμούς και στο χωριό πολυκατοικίες δεκάδων δια-
μερισμάτων, που προορίζονται βασικά για πυρηνικές οικογένειες.
Το χωριό για έναν σχεδόν αιώνα δεν είχε δημοτικό φωτισμό, ηλεκτρισμό,
στολίδια στους δρόμους και την αγορά. Η ζωή όμως ξέφευγε από την καθη-
μερινή της ρουτίνα αυτές τις ημέρες. Τώρα όλο και περισσότερο συνηθίζε-
ται το χριστουγεννιάτικο δένδρο στα σπίτια, τα φωτάκια στις βεράντες και
τα μπαλκόνια. Τα σπιτικά γλυκά περιορίζονται και προτιμώνται αγορασμέ-
να από τα ζαχαροπλαστεία. Ερωτήσεις όταν πλησιάζουν οι γιορτές όπως:
Θα πάτε πουθενά, πού θα πάτε τις γιορτές; πληθαίνουν χρόνο με το χρόνο.
Χάνονται σχεδόν οριστικά οι γιορτές στα σπίτια, τα παιδιά φεύγουν μακριά
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από τους γονείς, δεν συγκεντρώνονται οικογενειακά όπως παλιά.
Όσο ήταν χωριό ήταν εντυπωσιακή η γιορτάσιμη προετοιμασία. Στολισμός
στο αγροτικό σπίτι σήμαινε πάστρα στην αυλή, στην πρόσοψη και στους βοη-
θητικούς χώρους. Πρώτα έξω, ύστερα μέσα στο σπίτι, ειδικά στο καλό δω-
μάτιο. Σεντόνια από το γιούκο, καλά τραπεζομάντηλα, φρεσκάρισμα της λι-
τής διακόσμησης: καθρέφτες, ράφια, κουρτίνες, κάδρα όπου υπήρχαν.

Οι προμήθειες για τις γιορτινές ημέρες ήταν αυξημένες. Υλικά για τα γλυ-
κύσματα, προμήθειες για το γιορτινό τραπέζι. Ήταν να καλύψουν και τις ελ-
λείψεις σε ιματισμό. Οι Πατέρες της Εκκλησίας απαιτούσαν σε ημέρες εορ-
τών να φέρουν καθαρά ρούχα στην ανάγκη και να τα δανείζονται. Να λα-
μπροφορούν δηλαδή να φορούν γιορτινά, τα καλά τους ρούχα.
Από τα γλυκύσματα για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά προτεραιό-
τητα είχαν τα μελομακάρονα. Δίπλες έκαναν των Φώτων κάποιοι και την
Πρωτοχρονιά ενώ σπανιότερα έκαναν κουραμπιέδες. Τα μελομακάρονα τα
τοποθετούσαν σε ταψιά ή λαμαρίνες και τα μετέφεραν στο φούρνο της συ-
νοικίας για ψήσιμο. Παλαιότερα, όταν ήσαν ελάχιστοι οι φούρνοι και σε μα-
κρινή απόσταση άναβαν το φούρνο του σπιτιού ή κάποιου γείτονα αν δεν εί-
χαν δικό τους και τα έψηναν εκεί. Τις δίπλες τις έψηναν κολυμπητές στο
καυτό λάδι σε χύτρα στ’ αναμμένο τζάκι.
«Το Χριστόψωμο είναι ένα μεγάλο, ειδικά ζυμωμένο για τη μεγάλη μέρα του
Χριστού ψωμί, που το φτιάνουν σαν προσφορά και το τρώνε σαν μετάδοση,
το μεσημέρι στο τραπέζι τους ή και αποβραδίς στο δείπνο, οι Έλληνες αγρό-
τες... Ξέρουν και συνηθίζουν το Χριστόψωμο, περισσότερο από άλλες περι-
φέρειες η Δυτική και Κεντρική Ελλάδα, η Πελοπόννησος, τα Νησιά του Ιο-
νίου και του Αιγαίου466».
Στον Ασπρόπυργο ζύμωναν πάντα και ζυμώνουν Χριστόψωμο. Με το αλεύρι
κοσκινισμένο και το προζύμι πλάϊ η νοικοκυρά που θα το ζυμώσει κάνει πρώ-
τα το σταυρό της και μετά αρχίζει το ζύμωμα. Τελειώνοντας αλείφει με λάδι
το ταβά και απλώνει το ζυμάρι. Ακολουθεί το κέντημα. Συνήθως με τις μύτες
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466) Δημ. Σ. Λουκάτος: οπ.π., σελ.69-70.

467) Ιερό ψωμί ζύμωναν και στην αρχαία Αθήνα. Έπαιρναν τους πρώτους δημητριακούς καρπούς

που είχαν σχεδόν ωριμάσει αλλά δεν είχε γίνει ακόμα θερισμός, τους άλεθαν και ζύμωναν τον θάρ-

γηλο άρτο τον οποίο πρόσφεραν την έβδομη μέρα του μήνα Θαργηλιώνα ―μετά τα μέσα Μαΐου―

στον Απόλλωνα στα Θαργήλια (Ν. Παπαχατζή, οπ.π., σελ.159).



πιρουνιού σχηματίζει τον σταυρό και κάνει κύκλο στην περιφέρεια. Πολλές
νοικοκυρές συνηθίζουν να βάζουν καρύδια και σύκα στη μέση του σταυρού
και στα άκρα. Κάποιες σχηματίζουν και διάφορα άλλα σχήματα στην επιφά-
νεια με σημασία κι άλλες πάλι στο τέλος το πασπαλίζουν με σουσάμι467.
Το στόλισμα με τα κεντίδια πάνω στην επιφάνεια του ψωμιού συνηθίζεται σε
διάφορες περιοχές και εξαρτάται από την παράδοση και τις τοπικές συνή-
θειες. Στο Δρυμό της Μακεδονίας, τα Χριστούγεννα, το Νέο Έτος και των
Φώτων, κάνουν το Θύμνιασμα της Πίτας. Σχεδιάζουν δηλαδή με ζυμάρι πά-
νω στην πίτα το αλέτρι, τη στάβα με έναν κύκλο που συμβολίζει στοιβάδα δε-
μάτων δημητριακών, βαρέλι οίνου με ένα θήτα με διπλή γραμμή και το σπί-
τι με ένα τετράγωνο σχήμα468.
Παλαιότερα στον Ασπρόπυργο έφτιαχναν τη Βασιλόπιτα όμοια με το Χρι-
στόψωμο κι η διαφορά ήταν στο νόμισμα που έβαζαν σ’ αυτή. Από γενιά σε
γενιά η συνταγή αλλάζει. Χρησιμοποιούν όλο και περισσότερα υλικά: αλεύ-
ρι, βούτυρο, αβγά, ζάχαρη και διάφορες αρωματικές ουσίες. Το μοίρασμα
των κομματιών της βασιλόπιτας ακολουθεί την ιεραρχία: Για τον Χριστό, την
Παναγία, τον Άϊ Βασίλη, το σπίτι, τον νοικοκύρη, τα μέλη της οικογένειας,
το κομμάτι του φτωχού.
Ο Λουκάτος εξηγεί το έθιμο της βασιλόπιτας469 θεωρώντας ότι η βασιλόπιτα
είναι συνδυασμός του «εορτάσιμου άρτου» και του «μελιπήκτου» των αρ-
χαίων προσφορών, τόσο προς τους θεούς όσο και προς τους νεκρούς ή τους
κακούς δαίμονες για την εξασφάλιση της ευημερίας, της υγείας, της μαντι-
κής και της καλής τύχης. Το έθιμο του εορταστικού άρτου υπήρξε στην αρ-
χαιότητα και το πρόσφεραν στους θεούς σε μεγάλες αγροτικές εορτές. Τον
Θάργηλο άρτο στον Απόλλωνα στη γιορτή των Θαργήλιων και τον Θαλύσιο
άρτο στη Δήμητρα στη γιορτή των Θαλύσιων, τις Μειλίχιες προσφορές
στους δαίμονες και τους θεούς του Άδου. Συνήθειες που συνεχίστηκαν από
τον ελληνικό λαό στα μνημόσυνα, στα πρόσφορα που τα αλείφουν με μέλι ή
ζάχαρη, στα μελομακάρονα. Για το νόμισμα γράφει ότι εκτός από τη μαντι-
κή σκοπιμότητά του έχει και μαγική και θρησκευτική σημασία. Το ασημένιο
ή χρυσό και γενικά στιλπνό χρώμα του νομίσματος είναι αντιβασκάνιο. Όλη
η πίτα με τα κομμάτια της φέρνει την ευλογία και την καλή τύχη. Με τις με-
ρίδες που δίνονται στον Χριστό, στην Παναγία και στον Άϊ Βασίλη, η πίτα
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468) Μιχ. Χρ. Σλίνη: Αγροτικά Έθιμα Δρυμού Μακεδονίας, Λαογραφία, Τόμος ΙΒ’, σελ.94-95.

469) Δημ. Σ. Λουκάτος: οπ.π., σελ.124-133.



έχει κιόλας αγιαστεί. Για το κομμάτι του φτωχού γράφει ότι είναι η εξιλέω-
ση και η εξουδετέρωση του «φθόνου» για τα αγαθά που δίνει στους ευτυχείς
το συμπόσιο της βραδιάς. Προέκταση της γενικής αυτής σκέψης για τον φτω-
χό είναι οι σύγχρονες φιλανθρωπικές εσπερίδες της πίτας με τα δώρα για τα
ορφανά, για τους αρρώστους, τους στρατιώτες κ.λ.π. Αναφέρει τέλος την πα-
ράδοση που άκουσε ο Φαίδων Κουκουλές στην Κωνσταντινούπολη το 1904
και τη δημοσίευσε στον «Ξενοφάνη» περιοδικό των Μικρασιατών της Αθή-
νας: Όταν ο Άγιος Βασίλειος ήταν Επίσκοπος στην Καισάρεια ο Έπαρχος
της Καπαδοκίας πήρε σκληρά μέτρα για να εισπράξει τους φόρους. Οι κά-
τοικοι προσέφυγαν στον Επίσκοπο και τους συνέστησε να φέρει ο καθένας
ότι πολύτιμο είχε αντικείμενο. Ο Δεσπότης και ο λαός με τα δώρα πήγαν
στον Έπαρχο. Η πειθώ του Μεγάλου Βασιλείου καταπράϋνε τον Έπαρχο
και δεν θέλησε να πάρει τα δώρα. Αλλά δεν ήταν εύκολο να τα μοιράσουν.
Τότε ο Άγιος διέταξε και κατασκεύασαν ψωμάκια. Στο καθένα έβαλαν από
ένα αντικείμενο και την επομένη τα μοίρασαν. Ο καθένας είδε με έκπληξη
ότι μέσα στο ψωμάκι που πήρε ήταν το δικό του αντικείμενο.

Τα δώρα: Οι αρχαίοι Ρωμαίοι συνήθιζαν να προσφέρουν δώρα την Πρωτο-
χρονιά πρώτα απλά και φθηνά, αργότερα και νομίσματα. Οι Βυζαντινοί επί-
σης αρχικά έδιναν φρούτα και πίτες και με τον καιρό χρήματα και διάφορα
είδη κυρίως παιδικά παιγνίδια. Στον Μεσαίωνα έγινε θεσμός να δίνονται
δώρα την Πρωτοχρονιά. Από το 692 με την Οικουμενική Σύνοδο προσπάθη-
σε η Εκκλησία να καταργήσει το έθιμο και αιώνες μετά το 1780, με τη Γαλ-
λική Επανάσταση, ψηφίστηκε νόμος χωρίς αποτέλεσμα.
Για τους ορθόδοξους καθιερωμένη ημέρα είναι η Πρωτοχρονιά. Ο Άγιος
Βασίλειος αιώνες τώρα έρχεται από την Καισάρεια κάθε Πρωτοχρονιά φορ-
τωμένος με δώρα και παιγνίδια. Στην Ευρώπη ο άγιος έρχεται την παραμο-
νή των Χριστουγέννων από τη Λαπωνία. Ζούσε στον Βόρειο Πόλο αλλά ο
μύθος τροποποιήθηκε. Βρήκε στέγη στη Λαπωνία, τελευταία στο Ροβανιέρι
της Φιλανδίας. Στη Γαλλία έφερνε τα δώρα ο Père Noël, στην Αγγλία ονό-
μαζαν πατέρα των Χριστουγέννων τον Saint Nicolas. Ολλανδοί μετανάστες
τον έκαναν γνωστό στην Αμερική που πήρε τελικά την ονομασία Santa
Claus. Πολλές εκδοχές συνθέτουν τον θρύλο του μία από τις οποίες τον ανα-
φέρει ως τον Επίσκοπο Νικόλαο της Σμύρνης που έζησε τον 4ο αιώνα. Πλού-
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σιος, φιλάνθρωπος, αγαπούσε πολύ τα παιδιά και τους πετούσε δώρα μέσα
από τα παράθυρά τους470.
Ζούμε σε μια εποχή που τα δώρα αποτελούν είδος ευρείας κατανάλωσης.
Όλο το χρόνο τα παιγνίδια κατακλύζουν την αγορά και πολλές φορές οι
αποστάσεις που χωρίζουν τον τόπο που διατίθενται από τον τόπο που παρά-
γονται είναι διηπειρωτικές. Ωστόσο όταν πλησιάζει το Δωδεκαήμερο ο τζύ-
ρος ανεβαίνει κατακόρυφα, και τα δώρα δεν προσφέρονται πάντα από τον
Άγιο Βασίλη την Πρωτοχρονιά. Προσφέρονται και νωρίτερα να τα έχουν
στη διάθεσή τους τις διακοπές των εορτών.
Στις ευρύτερες λαϊκές μάζες δώρα δεν έφερνε συχνά ο Άϊ Βασίλης, όπως γί-
νεται τις τελευταίες δεκαετίες. Σε μια πολύτεκνη οικογένεια ―πολύτεκνες
ήταν οι περισσότερες οικογένειες παλαιότερα― τα οικονομικά δεν έφταναν
για τέτοιες πολυτέλειες. Αλλά ένα ζευγάρι παπούτσια στο ένα παιδί, και-
νούριο πανωφόρι στο άλλο, ήταν ασφαλώς το καλύτερο δώρο. Θυμάμαι όλοι
οι φίλοι δεν είχαμε τόπι να παίξουμε κι είχαμε φτιάξει ένα πάνινο. Ο αδελ-
φός ενός από τα παιδιά τού αγόρασε ένα τόπι «αληθινό». Τόφερε να παί-
ξουμε και πριν αρχίσουμε το παιγνίδι πιάναμε το τόπι με το χέρι και το χτυ-
πούσαμε κάτω και το βλέπαμε με ευχαρίστηση που αναπηδούσε.

Ευχές: Με τις ευχές εκφράζουμε την επιθυμία ή την ελπίδα για την ευόδω-
ση μιας ενέργειας, να συμβεί κάτι, να είναι ευνοϊκή η εξέλιξη, να έρθουν τα
πράγματα όπως τα θέλουμε. Όπως πολλές και ποικίλες είναι οι ευχές που
γίνονται σ’ όλα τα στάδια της ζωής, έτσι και στις γιορτές του Δωδεκαημέρου.
Σε επισκέψεις, συναπαντήματα συγγενών, φίλων αλλά και των γνωστών με-
ταξύ τους ανταλλάσσονταν ευχές: Ενόψει των Χριστουγέννων «Καλά Χρι-
στούγεννα», ανήμερα και μετά «Χρόνια Πολλά», «Με το καλό να έρθει ο
καινούριος χρόνος» και ακολουθούσαν «Καλή χρονιά, Ευτυχισμένος ο και-
νούριος χρόνος». Στο χωριό μας χαιρετιόνταν και εύχονταν οι μεν στους δε
και αντίστροφα. Πριν κάποια χρόνια γνωστοί ήταν όλοι οι συγχωριανοί με-
ταξύ τους, τώρα που έγινε πόλη άγνωστους συναντάει κανείς στο δρόμο τις
περισσότερες φορές. Άλλοτε τέτοιες ημέρες οι ανταλλαγές επισκέψεων
ήταν επιβεβλημένες. Με την εξέλιξη του τρόπου ζωής και οι συναντήσεις αυ-
τές αποτελούν εξαίρεση, και δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν υποκαταστή-
σει αυτή την επικοινωνία με ένα τηλεφώνημα.

Το ποδαρικό. Οι δεισιδαιμονικές αντιλήψεις για την Πρωτοχρονιά ήταν βα-
θιά ριζωμένες στην πίστη των απλών ανθρώπων. Ποιος θα τους έκανε πο-
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δαρικό, ποιον θα πρωτάκουαν, ποιον θα συναπαντούσαν πρώτον στον δρό-
μο ήταν η αγωνία τους αφού κατά την αντίληψή τους θα είχε μαντική ικανό-
τητα, θα αποτελούσε το μάντεμα για την εξέλιξη όλης της χρονιάς. Από
προηγούμενη ημέρα εξασφάλιζαν μια αγριοκρεμμύδα ένα σκιλλοκρέμμυδο
μια «μπόσκα» ―στην περιοχή τους Αγίου Λουκά φύτρωναν πολλές― και
την άφηναν την παραμονή το βράδυ έξω από την είσοδο του σπιτιού για να
την χρησιμοποιήσει την άλλη ημέρα όποιος θα έκανε ποδαρικό. Θυμίζει τη
«σκίλλα» των αρχαίων μας προγόνων. (Σκίλλα=άγριο κρεμμύδι).
Ο πρωτοεισερχόμενος την έπαιρνε και κτυπούσε ελαφρά και ιεραρχικά τα
κεφάλια όσων βρίσκονταν μέσα στο σπίτι. Η μαγική αυτή ενέργεια στόχευε
στη μετάδοση της ζωτικής δύναμής της σε ανθρώπους, σε έμψυχα και άψυ-
χα. Όσοι αποφασίσουν μετά να φυτέψουν κάπου αυτή την αγριοκρεμμύδα
όταν θα έρθει φθινόπωρο θα διαπιστώσουν ότι αρχίζει να βλασταίνει αφού
έχει διατηρήσει μέχρι τότε όλη τη ζωτική ενέργεια.
Δεν είναι λίγες οι οικογένειες που έχουν προγραμματίσει και περιμένουν
συγκεκριμένο πρόσωπο να τους κάνει ποδαρικό. Έρχεται με γλυκά χρησι-
μοποιεί μαζί με τις ευχές τη «μπόσκα» ή αν δεν έχει ένα πορτοκάλι. Του γε-
μίζουν το πιάτο με γλυκά του σπιτιού, του δίνουν και τον μποναμά, ένα χρη-
ματικό ποσό συνήθως και φεύγει.

Τυχερά παιγνίδια: Τα τυχερά παιγνίδια ήσαν γνωστά από την αρχαιότητα.
Οι Ρωμαίοι έπαιζαν παθιασμένα κύβους (ζάρια). Τυχερά παιγνίδια έπαιζαν
και πολλοί αυτοκράτορες μεταξύ των οποίων ο Ιούλιος Καίσαρας και ο Αύ-
γουστος. Έπαιζαν και οι Βυζαντινοί παρά τις απαγορεύσεις. Το τραπέζι που
χρησιμοποιούσαν για να παίζουν ζάρια ονόμαζαν τηλία. Τα παιγνιόχαρτα
επινόησε ο Κινέζος ηγεμόνας Σέουν Χο γύρω στο 1100 για να διασκεδάζουν
οι παλλακίδες του. Διαδόθηκαν στις Ινδίες και την Αραβία και οι Άραβες τα
έφεραν στη Δυτική Ευρώπη. Πέρασαν το 1370 στην Ισπανία, το 1376 στην
Ιταλία, το 1377 στη Γερμανία, το 1400 στη Γαλλία, αλλά την οργάνωση των
χαρτιών σε συστηματικό παιγνίδι την έκαναν οι Ιταλοί με τα περίφημα tar-
rochi.
Η παράδοση που αναφέρθηκε με τους κατοίκους της Καπαδοκίας τον Άϊ Βα-
σίλη και τον Έπαρχο, έγινε γνωστή και με μια άλλη εκδοχή που διαφορο-
ποιεί την πρώτη. Τη θέση του Έπαρχου παίρνει Τούρκος φορατζής (βέβαια
το πώς ταυτίζονται οι εποχές, 4ος αιώνας με την Τουρκοκρατία χίλια και
πλέον χρόνια μετά δεν ενοχλεί τους εμπνευστές του μύθου). Ύστερα από
την ανυπόφορη πίεση του Τούρκου κάλεσε τον λαό ο Άϊ Βασίλης και ζήτη-
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σε να φέρουν ότι είχαν. Αυτή η εκδοχή παρουσιάζει τον Άϊ Βασίλη να παί-
ζει χαρτιά με τον Τούρκο. Του κερδίζει ότι είχε και τελικά έπαιξαν τους φό-
ρους. Τους κέρδισε ο Άγιος και η διανομή των αντικειμένων έγινε με τα ψω-
μάκια όπως και στην παράδοση που δημοσίευσε ο Φαίδων Κουκουλές.
Τα χαρτιά διαδόθηκαν και αγαπήθηκαν γιατί σύμφωνα με τον θαυμάσιο χα-
ρακτηρισμό που τους απέδωσε ο Λουκάτος «ήταν ένας σατανικός συνδυα-
σμός ψυχαγωγίας και κέρδους».
Στον Ασπρόπυργο έπαιζαν, παίζουν κι όπως φαίνετια θα παίζουν χαρτιά και
ελάχιστοι ζάρια. Κάποιοι στα καφενεία παίζουν όλο το χρόνο διάφορα χρη-
ματικά ποσά. Είναι εξαρτημένοι. Δεν παίζουν για το κέρδος. Ικανοποιούν το
πάθος. Στις γιορτές όμως το παιγνίδι γενικεύεται. Διάφορες παρέες, φίλοι ή
γνωστοί μεταξύ τους φιλοξενούνται εναλλάξ στα σπίτια τους. Στήνονται και
σε ορισμένα σπίτια πρόχειρες λέσχες με γκανιότα, το ποσοστό δηλαδή από
το κερδισμένο ποσό που εισπράττει η χαρτοπαικτική λέσχη. Λέγεται και βι-
δάνιο γιατί έχει κι αυτή τη σημασία εκτός από εκείνη που ότι απόμενε από
ποτά στα ποτήρια το κρατούσαν παλαιότερα κάποιοι μαγαζάτορες, το ανα-
μείγνυαν και το ξαναπουλούσαν.
Στα τυχερά παιγνίδια δεν υπάρχουν κερδισμένοι, αντίθετα δεν είναι λίγοι
εκείνοι που έχουν καταστραφεί οικονομικά. Υπάρχουν ανάμεσά τους κά-
ποιοι, μετρημένοι που ξέρουν να κλέβουν στα χαρτιά ή να είναι πιο επιδέξι-
οι, όμως η λαϊκή παροιμία που χαρακτηρίζει το τελικό αποτέλεσμα, δεν δια-
ψεύδεται.

Του χαρτοπαίκτη, του ψαρά, του κυνηγού το πιάτο
εννιά φορές είν’ αδειανό και μια φορά γεμάτο.

Παιδικά παιγνίδια. Τα αγόρια στις γιορτές έπαιζαν κυρίως βώλους. Μάζευ-
αν χαρτζιλίκι και έτρεχαν στο μπακάλη. Αγόραζαν βώλους, μπίλιες και γυα-
λιά. Εντυπωσίαζαν τα τελευταία με την ποικιλία των χρωμάτων τους. Όμως
δεν έπαιζαν μόνο τ’ αγόρια. Έπαιζαν και οι κοπέλες καρύδια στους δρό-
μους της γειτονιάς. Αν ρωτήσει κανείς γυναίκες της τρίτης ηλικίας σπάνια θα
συναντήσει κάποια που δεν έπαιξε όταν ήταν κοπέλα καρύδια. Χάραζαν μια
γραμμή και τοποθετούσαν την αναλογία τους σε καρύδια. Τοποθετούσαν
μια πέτρα σε κάποια απόσταση και έριχναν τις μπούλες τους για να καθορί-
σουν τη σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την απόσταση της μπούλας από
την πέτρα. Άρχιζε η πρώτη σημαδεύοντας με τη μπούλα τα καρύδια. Αν πε-
τύχαινε κάποια από τα καρύδια συνέχιζε. Όταν δεν πετύχαινε συνέχιζε η
επόμενη κι εκείνη περίμενε τη σειρά της.
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3) Η τρίτη επιθυμητή σκοπιμότητα απέβλεπε στην τόνωση του θρησκευ-
τικού και του οικογενειακού αισθήματος με εκκλησιαστικές και σπιτικές
τελετές των Χριστουγέννων, του Άϊ Βασιλειού και των Φώτων
Οι Ορθόδοξοι πηγαίνουν στην εκκλησία χαράματα για να γιορτάσουν τη
γέννηση του θεανθρώπου. Αντικρύζουν το φως της ημέρας μετά από ένα κα-
τανυχτικό όρθρο. Τα Χριστούγεννα η λειτουργία γίνεται πρωΐ με μεγάλη
συμμετοχή των πιστών. Τέσσερεις είναι οι λειτουργίες που γίνονται με συ-
γκεκριμένο κείμενο και τυπικό και σε προκαθορισμένες ημέρες του χρόνου.
Του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιωάννου Χρυσοστόμου, των Προηγιασμένων
(Δώρων) καθώς και του Ιακώβου του Αδελφοθέου που είναι η παλαιότερη
και η εκτενέστερη απ’ όλες τις λειτουργίες. Την Πρωτοχρονιά τελείται η λει-
τουργία του Μεγάλου Βασιλείου.
Την παραμονή των Φώτων ημέρα νηστήσιμη γίνεται αγιασμός των υδάτων
μέσα στην εκκλησία. Ψάλλεται η ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και ακο-
λουθεί ο Μεγάλος Αγιασμός. Ύστερα ο παπάς φορώντας το πετραχήλι κρα-
τώντας την «αγιαστούρα», ένα ματσάκι βασιλικού φιλοτεχνημένο με άνθη,
και ακολουθούμενος από ένα παιδί ή κάποιον της εκκλησίας που κρατάει ένα
χάλκινο δοχείο με τον αγιασμό, περιέρχεται όλα τα σπίτια και τα μαγαζιά της
ενορίας του ψάλλοντας το «εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου κύριε...». Χρόνια
έζησα τη μητέρα που κρατούσε ορθάνυχτες τις πόρτες του σπιτιού γιατί θα
ερχόταν ο παπάς και κάποια στιγμή γινόταν αισθητή η άφιξή του από την
ψαλμωδία που θα ακουόταν πριν ακόμα εισέλθει στην αυλή, και πίσω ο μι-
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471) Ο Κώστας Ρωμαίος σε κείμενό του με τίτλο «Όταν ανοίγουν τα Ουράνια» τονίζει την ετοιμότη-

τα που πρέπει να έχει όποιος αναμένει το υπερφυσικό άνοιγμα του ουρανού για να κάνει μια ευχή

γιατί η μεγάλη στιγμή θα περάσει σαν αστραπή. Υπενθυμίζει άλλα συγγενικά «ανοιγοκλεισίματα μυ-

θολογικών διόδων» που η επιτυχία έχει κι ένα μέρος αποτυχίας αλλά η ζημιά είναι προσωρινή. Στην

Αργώ του Ιάσονος όταν πέρασε τις Συμπληγάδες ήταν μόνη φθορά το πηδάλιο. Αντίστοιχο θέμα, γρά-

φει, από τη μεσαιωνική και νεοελληνική μυθολογία, περίπτωση του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Για να φέ-

ρει το «αθάνατο νερό» έπρεπε να περάσει δυο βουνά που ανοιγόκλειναν ακατάπαυστα. Όταν πέρα-

σε, τα βουνά ξανακλείνοντας κράτησαν ένα μέρος της ουράς και το άλογο συνέχισε κολοβό.

Ενώ όμως στα δύο παραδείγματα το πάθημα ήταν προσωρινό, τραγική είναι η περίπτωση του τσοπά-

νου από τη Βηθλεέμ. Καρτερούσε τη θαυμαστική ώρα με σκοπό να ζητήσει χίλια πρόβατα κι όταν

άνοιξαν τα ουράνια σάστισε, άργησε κι όταν μίλησε πρόλαβε να πει μόνο χίλια κι έκλεισαν όταν εί-

πε πρόβατα. Όταν ξύπνησε ο τσοπάνος η ευχή είχε πραγματοποιηθεί, τα «χείλη» του είχαν γίνει πε-

λώρια (Κώστα Ρωμαίου: Το Αθάνατο Νερό, σελ.230-233).



κρός με το χάλκινο δοχείο γεμάτο από κέρματα που έριχναν μέσα οι πιστοί.
Η παράδοση ότι τη νύχτα από της 5ης προς την 6η Ιανουαρίου, που ξημερώ-
νει των Θεοφανείων ανοίγουν τα ουράνια ήταν γνωστή και στην μητέρα μου.
Μου έλεγε ότι τα μεσάνυχτα αυτής της νύχτας ανοίγουν τα ουράνια κι όποι-
ος τα δει μπορεί να κάνει μια ευχή και να πραγματοποιηθεί. Παιδί, πολλές
φορές βγήκα μια τέτοια νύχτα τα μεσάνυχτα και παρατηρούσα όχι για να
κάνω μια ευχή αλλά από περιέργεια να γνωρίσω πώς θα ήταν όταν θα άνοι-
γε αυτός ο τεράστιος γαλάζιος θόλος που δεν γνώριζα τότε ότι δεν ήταν πα-
ρά η ατμόσφαιρα, ότι σχηματιζόταν από το βάθος της αεριώδους μάζας που
περιβάλλει τη Γη471.
Με λαμπρότητα γιορτάζονται τα Φώτα. Οι εκκλησίες στολισμένες και όταν
φτάνει στο τέλος η λειτουργία κλήρος και λαός βγαίνουν να πάνε όπου
υπάρχει πιο κοντά θάλασσα, λίμνη, ποτάμι, πηγή, πηγάδι. Από τότε που η
κοινότητα δημιούργησε στον Ασπρόπυργο δίκτυο ύδρευσης η πομπή πολλές
φορές οδηγήθηκε στο Υδραγωγείο στο βορεινό άκρο του χωριού. Όταν δη-
μιουργήθηκε ο Οικισμός της Παραλίας ο αγιασμός των υδάτων έγινε συνή-
θεια να εορτάζεται στην Εκκλησία του Οικισμού και η πομπή να οδηγείται
στη θάλασσα όπου οι νεαροί κολυμβητές συναγωνίζονται κάθε φορά ποιος
θα πιάσει τον σταυρό.
Οι τελετές στο σπίτι, το χριστόψωμο, η βασιλόπιτα, τα ποικίλα φαγητά και
τα διάφορα έθιμα δίνουν άλλο χρώμα στις οικογενειακές συγκεντρώσεις αυ-
τών των ημερών. Οι φροντίδες για τις προμήθειες των εορτών εντατικοποι-
ούνται τις τελευταίες ημέρες πριν. Όλα όμως και στον Ασπρόπυργο τα αγο-
ράζουν από τότε που οι κάτοικοι έπαψαν να ασχολούνται με αγροτικές ερ-
γασίες και απομακρύνθηκαν τα ζώα από τις αυλές των σπιτιών. Πριν οι πε-
ρισσότερες οικογένειες είχαν αλεύρι, γάλα, αβγά, ζαρζαβατικά δικά τους,
το κρέας, και ακόμα κάποιες είχαν αμύγδαλα και σύκα. Από τις αρχές του
φθινοπώρου έφθαναν διάφοροι οδηγώντας κοπάδια γαλοπούλες και τις
αγόραζαν οι δικοί μας να τις παχύνουν και να τις έχουν για τις γιορτές. Στις
αυλές, πλάϊ στις κότες κυκλοφορούσαν γαλιά αρσενικά που διακρίνονταν
από το φανταχτερό, φουσκωμένο φτέρωμά τους και γαλοπούλες. Ακόμα και
κάποιο αρνί που αγόραζαν από κάποιο τσοπάνο και το μεγάλωναν δίνοντάς
του γάλα με το μπιμπερό, κάτι που συνηθιζόταν ακόμα περισσότερο το Πά-
σχα. Παραδοσιακά, ιδιαίτερα τις ημέρες των Χριστουγέννων, η όρνιθα και
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472) Δημ. Σ. Λουκάτος: οπ.π., σελ.74.



ο πετεινός αποτελούσαν τα προτιμητέα πουλερικά στο γεύμα. Η βραστή ή
καλογεμισμένη στο φούρνο γαλοπούλα των Χριστουγέννων αποτέλεσε συ-
νήθεια που μας ήρθε από την Ευρώπη. Όμως κι εκεί ήταν άγνωστη μέχρι το
1524 που έφτασε εισαγόμενη από το Μεξικό472. Τον 19ο αιώνα η ευρωπαϊκή
συνήθεια να παραγεμίζουν τη γαλοπούλα με διάφορα καθώς και με μπαχα-
ρικά πέρασε στις αστικές ή τις δυτικομαθημένες ελληνικές περιοχές. Σήμε-
ρα πουλούν οι κρεοπώλες για τις γιορτές αδιακρίτως κότες, γαλοπούλες, αρ-
νιά, χοιρινά, κατσίκια, μοσχάρια αλλά η γαλοπούλα έχει την προτίμηση.
Ήταν όμορφες αυτές οι γιορτινές οικογενειακές συγκεντρώσεις. Ήταν για-
τί τώρα δεν είναι όπως τότε. Πώς θα μπορούσα να ξεχάσω οκτώ άτομα γύρω
από ένα τραπέζι. Πατέρας, μάννα και παιδιά. Μοίραζε η μητέρα τα  πιάτα
με το φαγητό. Έπιανε ο πατέρας το ψωμί, χάραζε με το μαχαίρι το σχήμα του
σταυρού κι άρχιζε να το μοιράζει. Έκανε το σταυρό του, τον ακολουθούσα-
με κι αρχίζαμε το φαγητό. Πιο επίσημα ακόμα κάποια Πρωτοχρονιά. Άφησε
ο πατέρας τη βασιλόπιτα να κυλήσει στο πάτωμα. Συνηθιζόταν να μαντεύουν
έτσι τη σοδειά, αν το μπερικέτι θα ήταν στάρι ή κριθάρι ανάλογα με την ορα-
τή επιφάνεια που θα προέκυπτε όταν η βασιλόπιτα θα ηρεμούσε473. Ύστερα
άρχιζε να μοιράζει τη βασιλόπιτα πρώτα βάζοντας στην άκρη τις προσφορές,
κι ύστερα ιεραρχικά σε όλους μας το κομμάτι που δικαιούμαστε.
Ήταν μια σπάνια στιγμή αγάπης και ομόνοιας. Υπήρξα ο Βενιαμίν. Είχα
αδέλφια, είχα αδελφές, είχα «πλάτες» που ευτυχώς δεν τις χρειάστηκα. Μου
πρόσφεραν χαρές. Ζήσαμε χρόνια τις δυσκολίες μαζί. Δεν διαρκούν πάντα
τέτοιες στιγμές. Μακάρι να μπορούσαν οι άνθρωποι να τις βάζουν στόχο στη
ζωή τους. Μακάρι αυτό το συναίσθημα να το ποτίζουμε για να μην μαραίνε-
ται. Αυτές οι ημέρες δίνουν πάντα μια τέτοια ευκαιρία.
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473) Κάποια παρόμοια πρόβλεψη με το χριστόψωμο περιγράφει ο Λουκόπουλος. Το πρωί των Χρι-

στουγέννων μετά την εκκλησία ο παπάς πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι και σηκώνει το ύψωμα (ένα πιά-

το με άβραστο στάρι, ένα πρόσφορο με ένα κερί αναμμένο). Πιάνουν το πιάτο μαζί με τον παπά όλοι

του σπιτιού και το υψώνουν. Μετά παίρνει ο παπάς το χριστόψωμο, το βάζει πάνω από το κεφάλι του

και πιέζοντάς το, το σπάει στα δύο. «Αν το μεγαλύτερο κομμάτι πέσει κατά το δεξί του χέρι, μαντεύ-

ει πως το χρόνο κείνο θα γίνουν πιο πολλά σιτάρια, αν πέσει κατά το αριστερό χέρι, λέει πως θα γί-

νουν πιο πολλά καλαμπόκια» (Δημήτρη Λουκόπουλου: Γεωργικά της Ρούμελης, σελ.172).

474) Αποκρέω=αποχή από την κρεατοφαγία. Την ίδια σημασία: καρναβάλι=carnem levare ή carne

vale.



Β) ΑΠΟΚΡΙΕΣ

α) Μεταβατικές ώρες από τον χειμώνα στην άνοιξη
Στον Ασπρόπυργο οι Απόκριες474 γιορτάζονταν τις δύο Κυριακές με συγκε-
ντρώσεις δημόσιες και χορούς, με συγκεντρώσεις σε σπίτια, με διάφορα λαϊ-
κά δρώμενα, με μεταμφιέσεις και ολοκληρώνονταν την Καθαρά Δευτέρα. Πα-
ρόμοιες γιορτές συναντάμε διαχρονικά από την αρχαιότητα μέχρι και τις ημέ-
ρες μας. Χαρακτηρίζονται από μεταμφιέσεις, άνδρες με γυναικεία φορέματα,
ελευθεροστομίες, διάφορα δρώμενα, σύμβολα γονιμότητας, φαγοπότι, χο-
ρούς, στοιχεία που έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα στις γιορτές της Αποκριάς.
β) Συνέχεια των αρχαίων ελληνικών εορτών της γονιμότητας και της βλά-
στησης οι απόκριες475.

Με μαγικές ιερουργίες για την ευόδωση της βλάστησης συνδέονταν οι γιορτές της

Δήμητρας και της Κόρης. Κατά τη γιορτή των Σκίρων ρίχνονταν σε βαθιά κοιλώμα-

τα βράχων τα «μέγαρα» ―έτσι ονομάζονταν― γουρουνόπουλα, ομοιώματα φαλλών,

κλαδιά κουκουναριάς με καρπούς, όλα ζυμωμένα με αλεύρι. Ήσαν αντικείμενα με

μαγική δύναμη ευφορίας. Μετά τέσσερεις μήνες ότι είχαν ρίξει στα κοιλώματα των

βράχων είχαν αποσυντεθεί. Ονομάζονταν «θεσμοί» ή «θεσμά». Οι θεσμοφόρες τα

συνέλεγαν από τα κοιλώματα και τα μετέφεραν στους βωμούς. Κάθε γεωργός έπαιρ-

νε «θεσμά» και τα ανακάτευε με το στάρι της σποράς για να επιτύχει πλούσια σο-

δειά.

Αλλά και κατά τα «Αλώα», γιορτή περί τα μέσα Ιανουαρίου, νύχτα οι γυναίκες βύ-

θιζαν σε σπαρμένα χωράφια πήλινα ομοιώματα συμβόλων της γονιμότητας για να

βοηθήσουν στην καρποφορία.

Τα Αρρηφόρια ήταν μία από τις Αθηναϊκές γιορτές προς τιμήν της πολιούχου Αθη-

νάς. Ονομάστηκε η γιορτή Αρρηφόρια ή Αρρητοφόρια επειδή ως πυρήνα είχε τη με-

ταφορά μυστικών (άρρητων) αντικειμένων από ένα τέμενος σε άλλο με σκοπό την

ευόδωση της βλάστησης476.

Οι Αθηναϊκές γιορτές του Διονύσου ήσαν διασκορπισμένες σ’ όλους τους χειμωνιά-

τικους μήνες από το Δεκέμβριο ως το τέλος Μαρτίου. Οι πομπές των κατ’ αγρούς

Διονυσίων, ο ιερός γάμος τη δεύτερη ημέρα των Ανθεστηρίων και η επισημότερη

πομπή των Μεγάλων Διονυσίων με κέντρο τους φαλλούς αποτελούσαν δρώμενα που

συμβόλιζαν τη γονιμότητα. Τα Διονύσια κατ’ αγρούς γιορτάζονταν τον μήνα Ποσει-
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475) Νικολάου Παπαχατζή: οπ.π., σελ.161-162, 150-151, 154-158.

476) Αρρηφόρες, Παυσανία Αττικά, Κεφ.27, 3.

477) Αριστοφάνης: «Αχαρνής», στ.241-243 και 259-261.



δεώνα ―άρχιζε στα μέσα Δεκεμβρίου―. Από τους αγροτικούς συνοικισμούς και

την Αθήνα μετακινούνταν προς τους μεγάλους δήμους με βοϊδάμαξες, μασκαρεμέ-

νοι με τα πρόσωπα βαμμένα να «σκώπτουν εξ αμάξης» γνωστούς και αγνώστους και

να κρατούν στη μέση της πομπής πελώριο φαλλό. Ο Αριστοφάνης παρουσιάζει στην

πομπή τον Δικαιόπολη να διατάζει: «Ιερή Σιγή κρατήστε. Να προχωρήσει πιο μπρο-

στά η κόρη με το κάνιστρο. Ο Ξανθίας το φαλλό να τον κρατάει ορθό» και συνεχί-

ζει πιο κάτω να ξαναδίνει διαταγές στον Ξανθία ενώ ο ίδιος λέει: «Ἐγώ δ’ ἀκο-
λουθῶν ἄσομαι τό φαλλικόν477». Δεν έλειπαν από την πομπή το κρασί, ο τράγος που

θα θυσιαζόταν, καλάθι πλεχτό με σύκα και «ἐπί πᾶσιν ὁ φαλλός». Συνηθιζόταν και

ο ασκωλιασμός· ασκώλια ήταν δερμάτινοι ασκοί φουσκωμένοι και αλειμμένοι με

λάδι, πάνω στους οποίους προσπαθούσαν να χορέψουν ή να ισορροπήσουν νεαροί

αγρότες.

Την δεύτερη ημέρα των Ανθεστηρίων που την αποκαλούσαν Χόες το μαγικό δρώμενο

της ευφορίας ήταν ο ιερός γάμος του θεού με τη σύζυγο του άρχοντα βασιλέα. Τον Διό-

νυσο υποδυόταν ο άρχων βασιλεύς ως επικεφαλής του αθηναϊκού ιερατείου.

Τα μεγάλα ή τα εν άστει Διονύσια. Εορταζόταν από τον 6ο π.Χ. αιώνα όταν μετα-

φέρθηκε από τις Ελευθερές στην Αθήνα το αρχαίο ξόανο του θεού. Λίγες ημέρες

πριν από τα εν άστει Διονύσια μεταφερόταν το ξόανο από εκεί που ήταν στημένο,

στο ναό στη νότια πλαγιά της Ακρόπολης, σε έναν ναΐσκο που βρισκόταν πέραν από

τον Κεραμεικό στον δρόμο προς την Ακαδημεία478. Οι γιορτές διαρκούσαν από την

8η ως την 13η του μήνα Ελαφηβολιώνα (τις τελευταίες ημέρες του Μάρτη). Κυριότε-

ρη ημέρα ήταν η 9η. Οργανωνόταν με την φροντίδα του Επώνυμου Άρχοντα η μεγά-

λη πομπή με τον φαλλό όπως και στα κατ’ αγρούς Διονύσια. Στην πομπή μετείχαν

και αντιπρόσωποι από τις αποικίες. Το βράδυ το ξόανο μεταφερόταν στην αρχική

του θέση479.

γ) Στο Βυζάντιο480

Στο Βυζάντιο οι κατ’ εξοχήν διασκεδάσεις γίνονταν κατά τη διάρκεια του Δω-
δεκαήμερου. Πέραν των όσων έχουν αναφερθεί για τον στολισμό των σπιτιών,
τις αγορές, τις διασκεδάσεις και τα άλλα έθιμα, ιδιαίτερη σημασία έχει το γε-
γονός ότι μεταμφιέζονταν. Ο σοφιστής Λιβάνιος (Δ’αι. μ.Χ.) λέει ότι οι σύγ-
χρονοί του συνήθιζαν στις εορτές των Καλανδών δηλαδή κατά το Δωδεκαή-
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478) Παυσανία: Αττικά, Κεφ. 29, 2. «Υπάρχει και ένας ναός, όχι μεγάλος, στον οποίο κάθε χρόνο σε

ορισμένες ημέρες φέρνουν το άγαλμα του Διονύσου του Ελευθερέα».

479) Παυσανία: Αττικά, Κεφ.20 (περιγραφή του Ιερού του Διόνυσου στην Ακρόπολη).

480) Φαίδωνος Κουκουλέ: οπ.π., Τόμος ΣΤ’, σελ.155-158.



μερο, να μεταμφιέζονται σε τράγους, καμήλες, ελάφια και καθώς παρατηρεί
ο Φαίδων Κουκουλές εμφάνιση της καμήλας τις Απόκριες αρχίζει από το με-
σαίωνα και σε μερικά μέρη το ρήμα καμηλώνω σημαίνει μεταμφιέζομαι.
Ενώ στη Νότια και Νησιωτική Ελλάδα είναι γνωστά μόνο τα καρναβάλια του
Τριωδίου οι Απόκριες, στη Μακεδονία, Θεσσαλία, Θράκη και όπου κατοίκη-
σαν Έλληνες του Πόντου συνεχίζονται τα Δωδεκαμερήτικα Καρναβάλια481:
Ρογκατσάρια ή Λουγκατσάρια, οι Μωμόγεροι, κ.λ.π. Είναι αξιοσημείωτο ότι
εορτάζονται την ίδια εποχή του έτους μ’ εκείνη που αναφέρει ο Λιβάνιος.
Οι Πατέρες της εκκλησίας πολεμούσαν τις μεταμφιέσεις γιατί τις θεωρού-
σαν κατάλοιπα εθνικών εθίμων όπως και ήσαν στην πραγματικότητα αφού
έχουν επίδραση εν μέρει από τις Ρωμαϊκές τελετές κυρίως όμως είναι συνέ-
χεια των αρχαίων Ελληνικών εθίμων και ιδιαίτερα των κατ’ αγρούς Διονυ-
σίων, και των άλλων Διονυσιακών εορτών που αναφέρθηκαν. Αντιπαρατά-
θηκαν ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς (Β’αι. μ.Χ.) ο Χρυσόστομος (Δ’αι. μ.Χ.)
επειδή ντύνανε γυναίκες με ανδρικά φορέματα και έκρυβαν τα πρόσωπά
τους. Αλλά και ο Αμασείας Αστέριος και άλλοι Βυζαντινοί του Δ’, Ε’, ΣΤ’
αιώνα και ο 62ος κανών της εν Τρούλλω συνόδου ο οποίος με ποινή αφορι-
σμού απειλούσε τους λαϊκούς και με καθαίρεση τους κληρικούς και διέταξε:
«μηδένα ἄνδρα γυναικείαν στολήν ἐνδιδύσκεσθαι ἤ γυναίκα τήν ἀνδράσιν
ἁρμόδιον, ἀλλά μήτε προσωπεῖα κωμικά ή σατιρικά ὑποδύεσθαι».
Ωστόσο η συνήθεια είχε τόσο επικρατήσει που και οι κληρικοί μεταμφιέζο-
νταν και η συνήθεια αυτή των κληρικών καταργήθηκε τον ΙΒ’ αιώνα από τον
οικουμενικό πατριάρχη Λουκά Χρυσοβέργη.
Αλλά και για τα άσματα γινόταν λόγος. Ο Θεόδωρος Στουδίτης (Η’ αιώνας)
στους κατηχητικούς λόγους χαρακτηρίζει τα άσματα και τα παιγνίδια κατά
τις Απόκριες δαιμονικά όπως και ο Ιωάννης ο Χούμνος (ΙΓ’ αιώνας).
δ) Τα έθιμα της Αποκριάς διαχρονικά και πανελλήνια
Με τη σύγχρονη τεχνολογία μας δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουμε τις εορ-
τές των Καρναβαλιών ανά τον κόσμο. Όπως επίσης πώς εορτάζονται σ’ όλη
την Ελλάδα. Αλλά κι από το πλήθος των κειμένων που έχουν κατά καιρούς
δει το φως της δημοσιότητας. Ενδεικτική η πάρα κάτω αναφορά σε έθιμα της
Μάκρης και του Λιβισίου και του εθίμου του Κιοπέκ-μπέη της Θράκης. Στη
Μάκρη και το Λιβίσι, απέναντι στο Καστελόριζο, τις Απόκριες ντύνονταν με
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481) Δημ. Σ. Λουκάτος: οπ.π., σελ.88-89.

482) Μ. Π. Δελησάββα: Λαογραφικά Μάκρης και Λιβισίου Λυκίας Μ. Ασίας, σελ.90 επ.



σεντόνια και φόραγαν προβιές με κουδούνια παρασταίνοντας διάφορα ζώα:
την αρκούδα, το γαϊδούρι, την καμήλα. Οι κοπέλες βάφονταν, φόραγαν κα-
πέλα, ντύνονταν φανταχτερά και χόρευαν. Οι καμουζέλες (μασκαράδες) με
μουτσούνες και μαγκούρες πήγαιναν παρέες-παρέες νύχτα στα σπίτια482.
Ο Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου περιγράφει483 το έθιμο Κιοπέκ-μπέης
(άρχων σκύλος) που εορτάζονταν στην Ορεστιάδα της Θράκης την Καθαρά
Δευτέρα, μια εορτή αποκριάτικη πανάρχαια που είχε μεγάλην ομοιότητα με
τη Διονυσιακή πομπή. Την Κυριακή της Τυρινής το βράδυ άναβαν μεγάλες
φωτιές τις «μπουμπούνες» με παλιές ψάθες που έφερναν από τα σπίτια τους.
Οι νέοι πηδούσαν μέσα από τις φλόγες κι όταν έσβηνε η φωτιά, γιατί δεν εί-
χαν άλλες ψάθες, άρχιζε γύρω από τη φωτιά ένας ζωηρός κυκλικός χορός
απαράλλακτα ίδιος με τους καθιερωμένους στην αρχαιότητα χορούς των
εορτών των Διονυσίων. Εκεί, ανάμεσα στον λαό, εμφανιζόταν ο άρχοντας
Κιοπέκ-μπέης καθισμένος σ’ ένα αμάξι ανοιχτό σοβαρός κι αμίλητος μ’ ένα
κρασοβάρελο πλάϊ του. Έφερνε στο κεφάλι του, σαν στέμμα, ένα καλάθι
τρυπημένο απ’ όπου κρέμουνταν σκόρδα και κρεμμύδια. Άνδρες μαυρισμέ-
νοι με καπνιά για να μην αναγνωρίζονται κρατώντας ρόπαλα στα χέρια κυ-
νηγούσαν τα σκυλιά και προσπαθούσαν να τα πιάσουν με αγκύλες, γάντζους
και να τ’ αναποδογυρίσουν για να μη λυσσάξουν το καλοκαίρι. Η πομπή γύ-
ριζε από σπίτι σε σπίτι και γέμιζε το βαρέλι με κρασί. Όσοι δεν είχαν κρα-
σί έδιναν ανάλογα χρήματα. Με ιαχές, βρισιές, σκώμματα, πειράγματα και
κινήσεις χεριών και ποδιών απρεπείς, το έριχνε η πομπή στο πιοτό. Κι όταν
πήγαινε να βασιλέψει στο πιο κοντινό χωράφι ξέζευαν τα βόδια κι ο άρχο-
ντας κρατώντας ανάποδα ένα βιβλίο διάβαζε τάχα λόγια απρεπή και πα-
ρορμήσεις σε θυσίες προς τον Διόνυσο και την Αφροδίτη, τα εξ’ αμάξης που
δήθεν έλεγε με σοβαρότητα το βιβλίο.
Συνεχίζει την περιγραφή μέχρι την ολοκλήρωση του εθίμου αφού εν τω με-
ταξύ το συγκρίνει με τα τελούμενα στην αρχαιότητα για την Εκάτη που κατε-
βαίνοντας στους δρόμους με μορφή Πανσελήνου παρορμούσε τα σκυλιά να
γαυγίσουν κι έδιωχνε τα φαντάσματα. Μνημονεύει ακόμη το Ζήρινθον άν-
δρον, στη Σαμοθράκη, ένα θρακικό σπήλαιο της θεάς Εκάτης που την έλεγαν
κυνοσφαγή, όπου θυσίαζαν σ’ ορισμένη εποχή προς τιμήν της κύνα (σκυλί).
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483) Πολ. Παπαχριστοδούλου: Τα Αποκριάτικα Έθιμα της Θράκης, «Θρακικά», σειρά Δευτέρα, Τό-

μος Πέμπτος, σελ.207-209.

484) Δημ. Καμπούρογλου: οπ.π., Τόμος Τρίτος, σελ.162-163.



ε) Οι Απόκριες στην Αθήνα
Ο Καμπούρογλους γράφει για τις Απόκριες484. Τα Ταράματα ενέχουν λεί-
ψανα βακχικής πομπής. Ήσαν μεταμφιεσμένοι σε ζώα, έτρεχαν στους δρό-
μους, κραύγαζαν, προκαλούσαν κρότους με διάφορα αντικείμενα και κρα-
τούσαν τα ξόανα, ξύλινα ανδρείκελα. Όλη η πόλη έμπαινε σε κίνηση όταν
ακούονταν οι κραυγές: ―«Τρεχάτε, βγήκαν τα ξόανα». Το έθιμο ήταν τόσο
ριζωμένο αφού κατά τη διάρκεια της Επανάστασης βγήκαν τα ξόανα για το
καλό. Αλλά και τα Ταράματα ετέλεσε ο Τρικαλιώτης, κάποιος Αθηναίος που
ήρθε από τη Σαλαμίνα ή την Αίγινα, φόρεσε την προβιά της αρκούδας και
πανηγύρισε, στη συνοικία Αλικότου στην Πλάκα, τα Ταράματα για το καλό.
Στα Ταράματα αναφέρεται και ο Φιλαδελφέας485, με τις μεταμφιέσεις, την
αρκούδα και την απολαυστικότατη καμήλα καθώς και στα Κούλουμα την
Καθαρά Δευτέρα και τα σαρακοστιανά που αγόραζαν και γεύονταν οι οι-
κογένειες στους λόφους και τις Στήλες του Ολυμπίου Διός. Τα κούλουμα
αναφέρει και ο Καμπούρογλους και τον τόπο που γινόταν η εορτή, σημειώ-
νει και το δίστιχο που έψαλλε ο λαός:

Μασκαράδες και πολίται
στις Κολώνες να βρεθείτε.

στ) Λείψανα Διονυσιακού πνεύματος στον Ασπρόπυργο
Ο μπάρμπα Θρασύβουλος, ο «Σίβουλης», είχε το καπηλειό του στο σπίτι του
στην οδό Μελετίου Βασιλείου. Μικροκαμωμένος, με το ένα μάτι ελαττωμα-
τικό, αρκετά έξυπνος, αλλά με σύμφυτη στην εξυπνάδα του την πονηριά. Αν
είχε ζήσει στην εποχή του Αριστοφάνη θα ήταν αδύνατο να μην τον είχαν
επιλέξει για πρωταγωνιστή σε κάποια κωμωδία. Είχαν ανακαλύψει το κα-
πηλειό Αθηναίοι με υπολογίσιμες διοικητικές θέσεις, γνωστοί στην Αθηναϊ-
κή κοινωνία και το επισκέπτονταν συχνά. Ποια μπορεί να ήταν η έκπληξη
των πελατών όταν για πρώτη φορά καθώς σκάλιζαν στην πιατέλα το λάχανο
ή το μαρούλι ξεφύτρωνε ξύλινο ομοίωμα γεννητικού οργάνου. Κι όταν έφτα-
νε η ώρα να εγκαταλείψουν το καπηλειό τους ζητούσε να σταθούν για μια
αναμνηστική φωτογραφία. Η μηχανή, αυτοσχέδια, ήταν ένας ξύλινος κύβος.
Σήκωνε τη μια του έδρα και αποκαλύπτετο πάλι ένα παρόμοιο ομοίωμα.
Ωστόσο δεν τον δέχονταν μόνο όπως ήταν αλλά τον συμπαθούσαν κι από πά-
νω. Ποιος ξέρει; Ίσως να ήταν ο Σίβουλης πιθανή μετεμψύχωση κάποιου Δι-
καιόπολη.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ

406

485) Ιστορία των Αθηνών υπό Θ. Ν. Φιλαδελφέως, Τόμος Πρώτος, σελ.332.



Προέκυψε όμως ευκαιρία κάποια χρονιά ―ήταν πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο― που υψηλόβαθμος της Αστυνομίας, τακτικός επισκέπτης του καπηλει-
ού, τον κοψοχόλιασε ανταποδίδοντας αντίποινα στα καμώματά του. Καθόταν
οκλαδόν στο πεζοδρόμιο της πλατείας Κοτζιά περιμένοντας να πάρει το λε-
ωφορείο για τον Ασπρόπυργο. Αγνοούσε ότι σε παρακείμενο κτήριο της
Αστυνομικής Διεύθυνσης ήταν επικεφαλής ο γνωστός του πελάτης ο οποίος
έστειλε αστυφύλακα και τον συνέλαβε χωρίς εξήγηση και τον έκλεισε σ’ ένα
σκοτεινό δωμάτιο της υπηρεσίας. Δυο ώρες φυσούσε, ίδρωνε, διαμαρτυρόταν
χωρίς ανταπόκριση. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε ο αστυφύλακας λέγοντάς
του ότι τον πηγαίνει στον ανακριτή. ―Δεν έχω κάνει τίποτα, διαμαρτυρόταν.
―Αυτό θα το δούμε, έλεγε ο κα-
τατοπισμένος αστυφύλακας. Τό-
σο όμως κράτησε ο φόβος και η
αγωνία του, γιατί αντί για ανα-
κριτή είδε να κάθεται στην πολυ-
θρόνα ο γνωστός κύριος τάδε, τα-
κτικός πελάτης στο αριστοφανικό
του κουτούκι.
―Η Καμήλα ήταν έθιμο με αδιά-
κοπη συνέχεια στον Ασπρόπυργο.
Το είχαν κληρονομήσει από προη-
γούμενες γενιές, το συνέχιζαν και
το παράδιναν στην επόμενη γενιά. Κάποιες όμως χρονιές ο Θανάς Μάρκος και
ο Μήτσο Τσοκάνης ζωντάνεψαν τα Ταράματα ως άλλοι Τρικαλιώτες ένα και
πλέον αιώνα μετά στον Ασπρόπυργο χωρίς ποτέ να έχουν ακούσει κάτι γι’ αυ-
τόν. Δεν γνωρίζω αν ήταν δική τους έμπνευση ή μιμήθηκαν κάποιους που είχαν
δει ή ακούσει. Κάλυπτε ο Θανάς Μάρκος το πρόσωπο με καπνιά. Μόνο τα μά-
τια του φαίνονταν. Κρατούσε ντέφι και την αλυσίδα της αρκούδας.Ήταν ο Μή-
τσο Τσοκάνης χωμένος στην προβιά της. Τις Κυριακές της Αποκριάς περιφε-
ρόντουσαν από τον χώρο που γινόταν ο δημόσιος χορός μέχρι τα καφενεία της
αγοράς. Παιδί εγώ τους θυμάμαι να εμφανίζονται κάποια χρόνια στις Από-
κριες.
Τρίτο απομεινάρι του Διονυσιακού πνεύματος τα σκωπτικά άσματα που
τραγουδούσαν κυρίως στις οικογενειακές συγκεντρώσεις.
ζ) Η Τσικνοπέμπτη
Η Τσικνοπέμπτη δεν εορταζόταν με συγκεντρώσεις στα σπίτια. Η κάθε οι-
κογένεια συνήθιζε να εορτάζει την ημέρα αυτή απλά και να τσικνίζει με τα
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εντόσθια του αρνιού που είχε σφάξει για την Κυριακή ή με πουλερικό από
το δικό της κοτέτσι. Οι οργανοπαίκτες του χωριού που είχαν πάρεργο αυτό
το επάγγελμα λίγες ημέρες πριν είχαν φρεσκάρει τα όργανά τους, το κλαρί-
νο και το νταούλι. Το ηλιοβασίλεμα της Τσικνοπέμπτης συγκεντρώνονταν
επικουρούμενοι από κάποια παρέα στην τεβέρνα του Γ. Βερούτη στην πλα-
τεία του Ωρολογιού. Εκεί γινόταν η έναρξη της Αποκριάς. Ακουόταν ο σκο-
πός του αποκριάτικου χορού. Ήταν η πρώτη φάση γιατί αργότερα εν χορώ
μετακινιόντουσαν στο καπηλειό του Θρασύβουλου όπου ορισμένες παρέες
κρατούσαν το γλέντι ζωντανό σ’ όλη τη διάρκεια της Αποκριάς.
Αυτό κράτησε και λίγα χρόνια μετά τον πόλεμο. Ακολούθησε μία περίοδος
που οι ταβέρνες του Ασπροπύργου συγκέντρωναν πολύ κόσμο από την Αθή-
να, την Κοκκινιά και τα Δυτικά προάστεια. Δεν είχαν ακόμα αναπτυχθεί οι
ταβέρνες στην Αττική όπως έγινε αργότερα και την Τσικνοπέμπτη τσίκνιζε
όλη η αγορά και δεν έβρισκε καρέκλα στις ταβέρνες όποιος ήταν αργοπο-
ρημένος.
Η Λαογραφική Ασπροπύργου, το 1980, μια δεκαπενταετία μετά την οριστι-
κή διακοπή του δημόσιου χορού στην πλατεία Ηρώων καθιέρωσε να εορτά-
ζει την Τσικνοπέμπτη.
η) Η σχετικότητα της αναβίωσης
Σε τι αποσκοπούσε η Λαογραφική με τον εορτασμό της Τσικνοπέμπτης;
Επειδή οι Απόκριες μετά την οριστική λήξη του δημόσιου χορού εορτάζο-
νταν μεν αλλά ο εορτασμός αποκόπηκε από την παράδοση κι ήταν αδύνατο
να γίνονται δημόσιες και οικογενειακές συγκεντρώσεις όπως τον παλιό και-
ρό, μη θέλοντας να καθιερώσει για να εορτάσει κάποια από τις Κυριακές
και να επέμβει στον τρόπο που θα επέλεγε και θα προγραμμάτιζε ο καθένας
για να εορτάσει, επέλεξε την Τσικνοπέμπτη που ήταν πιο αδέσμευτη ημέρα
με τους εξής στόχους.
Όπως γινόταν στις οικογενειακές συγκεντρώσεις παλαιότερα που η κάθε
οικογένεια ετοίμαζε το δικό της φαγητό και το μετέφερε στο κοινό τραπέζι,
έτσι καθιερώθηκε και στη γιορτή της Λαογραφικής. Ξαναφτιάχτηκαν σπιτι-
κά μακαρόνια που είχαν σχεδόν εγκαταλειφθεί και γενικεύτηκε πάλι αυτή η
συνήθεια. Παρά την έλλειψη κατάλληλων χώρων χρησιμοποιήθηκαν αποθή-
κες εμβαδού 500m2 ώστε να μπορούν να συνδιασκεδάζουν όσο γινόταν πε-
ρισσότερα άτομα.
Φυσικά πραγματική αναβίωση δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί. Δεν
μπορούσε κανείς να ζωντανέψει το Διονυσιακό πνεύμα που είχε διατηρηθεί
στα σκωπτικά άσματα των προγόνων μας που τραγουδούσαν στις οικογενει-
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ακές συγκεντρώσεις.
Ο Γ. Α. Μέγας γράφει: «Ουδέποτε εν έθιμον θα φθάση εις απόλυτον ηρεμίαν,
διότι δεν ζη μίαν ξεχωριστήν ζωήν, αλλ’ είναι συνημμένον με την ζωή των ζώ-
ντων φορέων του, υφίσταται διαφόρους επιδράσεις εκ των οποίων επέρχονται
μεταβολαί εις αυτό486». Και ο Μερακλής για τη σχετικότητα της αναβίωσης
γράφει: «Τα παλαιά έθιμα θα έλεγε κανείς, και εξ αιτίας της λήθης της αρχι-
κής σημασίας και των λόγων της χρήσης της, επιζούν με τον εξωτισμό, την τε-
λετουργικότητα, τη γραφικότητά τους. Έχουν γίνει ένα είδος διακοσμητικών
στοιχείων. Και αυτά όλα αρέσουν, ευχαριστούν, ψυχαγωγούν487».
Η προσπάθεια αναβίωσης της παράδοσης πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη
προσοχή εάν επιθυμούμε να αποφύγουμε το φαινόμενο του φολκλορισμού,
την αναβίωση για το θέαμα ή όπως έχει λεχθεί «ατραξιόν για τους τουρί-
στες».
Το χορευτικό τμήμα του Πνευματικού Κέντρου έχει καταβάλει σημαντική
προσπάθεια για την αναβίωση πολλών αποκριάτικων εθίμων με τη μόνιμη
και κύρια συμμετοχή στις εορτές της Αποκριάς. Αναπαράγει τους δημόσιους
χορούς. Διατηρεί την παραδοσιακή ενδυμασία. Προσπαθεί να αποδώσει,
παίγνια, μεταμφιέσεις, σκωπτικό πνεύμα. Διατηρεί τη φτωχή αλλά αξιόλογη
μουσική παράδοση. Είναι όμως επικίνδυνη η οποιαδήποτε προσπάθεια
σκιαγράφησης της παράδοσης με μη εξακριβωμένες και διασταυρωμένες
πληροφορίες. Είναι λάθος όταν αναπαριστάνουν τον αποκριάτικο χορό οι
γυναίκες να τραγουδούν τα σκωπτικά άσματα. Οι γυναίκες τις Απόκριες στο
δημόσιο χορό δεν τραγουδούσαν. Χόρευαν ακούοντας τη μελωδία μόνο από
τους οργανοπαίκτες.
Δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση με όσα συνέβαιναν έναν αιώνα και πλέον
πριν, όπως μας έχουν διηγηθεί παλαιότεροι, σε χορούς μεγάλων εορτών
όπου τραγουδούσε η πρώτη, και επαναλάμβαναν οι υπόλοιπες, αυτοσχέδι-
ους στίχους με προσωπικά ενδιαφέροντα μέχρι να εμφανιστούν οι οργανο-
παίκτες του χωριού, ζυγιά επί το πλείστον, και να συνεχίσουν τον χορό.
Όσοι θέλουν να υπηρετήσουν την παράδοση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι
ένα έθιμο για να είναι ζωντανό πρέπει να έχει μορφή και νόημα. Όπως γρά-
φει δε ο Γ. Μέγας μία αλλοίωση δύναται να θίξει το ένα ή το άλλο. Το τοπι-
κό αποκριάτικο τραγούδι είχε μελωδία και στίχους στην αρβανίτικη διάλε-
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κτο. Αυτή είναι η μορφή του εθίμου. Είχε και περιεχόμενο. Ήταν η κατα-
νόηση του περιεχομένου των στίχων, η ελευθεροστομία, τα υπονοούμενα, το
διατηρηθέν τρεις χιλιάδες χρόνια Διονυσιακό πνεύμα. Αν επί παραδείγματι
τραγουδάει η κοπέλα την ώρα που χορεύει: Σι ι α μπ’-ρε καλογρέ, βούτσ-ζα
κατά ερέ, πλην ελαχίστων όλοι οι άλλοι θεατές έχουν χάσει το νόημα και η
απώλεια του νοήματος ουσιαστικά έθιξε και τη μορφή. Το έθιμο δεν είναι
ζωντανό πλέον.
θ) Η Καμήλα
Για την προετοιμασία της, από μέρες είχαν ενδιαφερθεί να βρουν σε ξερο-
πόταμο σκελετό κεφαλής αλόγου, το είχαν περιποιηθεί, το είχαν στολίσει,
είχαν κατασκευάσει το υπόλοιπο σώμα της καμήλας. Το σκέπαζαν με λινά-
τσα τόση ώστε να μη φαίνονται τα σώματα εκείνων που θα το υποβάσταζαν
κι όλα ήταν έτοιμα για τις συγκεκριμένες ημέρες. Έβγαινε η Καμήλα μόνο
κατά τις δύο Κυριακές της Αποκριάς πριν το μεσημέρι και κυκλοφορούσε
στους δρόμους του χωριού. Την Καμήλα οδηγούσε ο καμηλιέρης, συνοδευό-
μενος από τον μικρό παραγιό. Όταν έφθαναν στην αγορά, στη μέση του κε-
ντρικού δρόμου μπροστά στ’ Ωρολόϊ, με τα καφενεία γεμάτα από θαμώνες
ολοκληρωνόταν το λαϊκό δρώμενο ως εξής: Η Καμήλα έβαζε τα γόνατα και
έπεφτε καταγής. Ο καμηλιέρης αλαφιασμένος με κινήσεις απελπισίας έδει-
χνε να στέλνει κάπου τον παραγιό κι εκείνος κάποια στιγμή έπαιρνε μια κα-
τεύθυνση για να ειδοποιήσει τον γιατρό. Από το ύψος σχεδόν της πλατείας
Δημαρχείου ο γιατρός με το κατάλληλο ντύσιμο καβάλα σε γάϊδαρο χωρίς
σαμάρι ανηφόριζε με το πλήθος να τον παρακολουθεί και να χειροκροτεί
την άφιξή του. Έφθανε στην πεσμένη καμήλα, την εξέταζε και την έκανε με
διάφορες ενέργειες να σηκωθεί και να συνεχίσει την πορεία. Η όλη επιτυ-

χία εξαρτάτο από την απόδοση
της τραγικής κατάστασης με τη
γλώσσα των μιμιτικών χειρονο-
μιών και εκφράσεων.
ι) Ο Δημόσιος χορός
Αρχικά οι δημόσιοι χοροί γίνο-
νταν στον αυλόγυρο της εκκλη-
σίας του Αγίου Δημητρίου. Μετά
προτιμήθηκε η πλατεία Ηρώων
στο Δημοτικό Σχολείο ως καταλ-
ληλότερη και εκεί γνώρισαν οι χο-
ροί μεγάλη επιτυχία σε όλες τις
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μεγάλες γιορτές και στο πανηγύρι
του χωριού.
Οι οργανοπαίκτες στέκονταν στο
κέντρο της πλατείας. Οι γυναίκες
χορεύοντας σχημάτιζαν μεγάλο
κύκλο. Γύρω και έξω από τον κύ-
κλο στεκόταν το πλήθος σχεδόν οι
περισσότεροι κάτοικοι και ανάλο-
γα με την πρώτη στο χορό, οι δικοί
της συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, διέ-
σχιζαν τον κύκλο και έφθαναν
στους οργανοπαίκτες να την «κε-
ράσουν» δηλαδή να ρίξουν χρήματα. Οι μεταμφιεσμένοι, που ήταν πάρα πολ-
λοί, κυκλοφορούσαν έξω από τον κύκλο και κάποιοι απ’ αυτούς διασπούσαν
τον κύκλο και λάβαιναν μέρος στο κέρασμα.
Η εικόνα δεν θα ήταν ολοκληρωμένη χωρίς να μνημονεύσουμε τους διάφο-
ρους περιοδεύοντες λιανοπωλητές. Μια εποχή έφταναν τις συγκεκριμένες
ημέρες: ο «μπαρμπούλης» με το χαλβά μελένιο. Ήταν σκληρός ο χαλβάς.
Κρατούσε κάτι που έμοιαζε με σφυρί και ανάλογα με τα χρήματα αποσπού-
σε ένα κομμάτι. Ο Τάσος με το καλάθι με αράπικο φυστίκι. Σε μια γωνιά
στημένο το καρότσι με το «μαλλί της γριάς». Ο «Μπιλιμπόμ»: γιατί άραγε να
τον έλεγαν μ’ αυτό το όνομα; Είχε πρόσωπο κακοφτιαγμένο. Η πραμάτεια
του είχε ποικιλία ειδών, από μουτσούνες μέχρι πάνινα τόπια που τα παιδιά
τα κρατούσαν από ένα λαστιχένιο κορδόνι με το οποίο ήταν δεμένο το τόπι
και επέτρεπε να σπρώχνουν με το χέρι το τόπι και να επανέρχεται. Ακόμη
διάφοροι άλλοι λιανοπωλητές με μπαλόνια και αποκριάτικα είδη, δεν έλει-
παν όμως και τα κομφετί και οι σερπαντίνες.
Την τελευταία Κυριακή λίγο πριν τη λήξη του χορού απομακρύνονταν οι γυ-
ναίκες και έμπαιναν και χόρευαν άνδρες οι οποίοι έδιναν τέλος στους δη-
μόσιους αποκριάτικους χορούς.
ια) Οικογενειακές συγκεντρώσεις
Οι γιορτές και οι διασκεδάσεις αποτελούσαν εξαίρεση στην καθημερινότη-
τα στη μονότονη και κοπιαστική ζωή των ανθρώπων, γι’ αυτό και τις περίμε-
ναν με λαχτάρα. Συγκεντρώνονταν συγγενικές και φιλικές οικογένειες σε
ένα σπίτι, η κάθε μία με τις δικές της ετοιμασίες. Έστρωναν τραπέζι και με-
τά το φαγητό άρχιζε η διασκέδαση. Το φαγητό ήταν κρέας ανάλογα μαγει-
ρεμένο, τυρί, γιαούρτι, ορεκτικά διάφορα και του περιβολιού, την τιμητική
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Δημόσιος Χορός.
Με παραδοσιακές στολές (Απόκριες).



είχαν όμως τα σπιτικά μακαρόνια «τσολ-λ-λιές».
Χωρίς να ήταν γενικά επιβεβλημένο συνηθιζόταν στο τέλος και γλυκό, γα-
λακτομπούρεκο, το πουπέκι όπως συνήθιζαν να το λένε.
Ακολουθούσε το γλέντι, αρχικά με τραγούδι και μετά συνοδευόταν με χορό.
Κυριαρχούσε το αποκριάτικο τραγούδι με συγκεκριμένη καθιερωμένη με-
λωδία και με ποικιλία στίχων στην αρβανίτικη διάλεκτο. Άλλα «στιχάκια»
(στροφές) είχαν καθιερωθεί με τα χρόνια, άλλα είχαν καθιερωθεί με την
επανάληψη στίχων του πρώτου διδάξαντος. Διακρίνονταν από την αθυρο-
στομία και τα υπονοούμενα γι’ αυτό τα τραγουδούσαν άνδρες, πολύ σπάνια
κάποια γυναίκα.
Οι μεταμφιέσεις ήταν επιβεβλημένες. Ήταν συνήθως μεγάλος ο αριθμός
των συνδαιτυμόνων. Κάποιοι που μεταμφιέζονταν σε διπλανά δωμάτια και
εμφανίζονταν δεν γινόντουσαν άμεσα αντιληπτοί. Έπρεπε πρώτα να προσ-
διορίσουν ποιοι απουσίαζαν κι ύστερα να αρχίσουν να πιθανολογούν ποιοι
ήσαν. Η αναγνώριση ήταν πιο δύσκολη όταν εμφανίζονταν επισκέπτες με-
ταμφιεσμένοι. Ήταν πάντα συγγενείς και φίλοι, άνδρες και γυναίκες καλο-
δεχούμενοι και χωρίς μεταμφίεση.
Περιλαμβάνονταν στη διασκέδαση και διάφορα παιχνίδια όταν υπήρχαν μετα-
ξύ των ομοτράπεζων κάποιοι που διέθεταν ανάλογο τάλαντο. Πολλά απ’ αυτά
θα έπρεπε να ήσαν φερτά κυρίως από στρατιώτες που τα είχαν δει να παίζουν
μεταξύ τους ή σε άλλα μέρη που υπηρετούσαν.
Το βιολί: Στο αριστερό μανίκι του σακακιού του βιολιστή ένα ξύλο κρατού-
σε τεντωμένο το μανίκι και εκλαμβάνονταν για το χέρι. Όμως το χέρι το εί-
χε απλώσει μέσα στο παντελόνι. Στο δεξί χέρι μία βέργα για δοξάρι. Κινού-
σε το δοξάρι πάνω κάτω στο μανίκι με το ξύλο που υποτίθετο ότι ήταν το βιο-
λί κι ύστερα κατέβαζε το δοξάρι, το μάγκωνε με το δάκτυλο του κρυμμένου
χεριού που έβγαινε από το παντελόνι και άφηνε το δεξί ελεύθερο. Και πάλι
από την αρχή. Όσοι δεν γνώριζαν το παιχνίδι έμεναν έκπληκτοι μέχρι να
κατανοήσουν με τι κρατούσε ο βιολιστής το δοξάρι. Μία αφελής κάποια φο-
ρά ξαφνιάστηκε λέγοντας: Πώ, πώ, έχει δόντι...
Ο τσαγκάρης: Καθισμένοι σε σκαμνιά ο τσαγκάρης στη μέση κι άλλοι δύο, ο
ένας αριστερά κι ο άλλος δεξιά στους οποίους είχε δώσει από ένα παπούστι
για να τον αντικρούσουν. Στριφογύριζε τα χέρια και με αστραπιαίες κινή-
σεις χτυπούσε με το ένα και το άλλο του χέρι, μια τον ένα μια τον άλλο, οι
οποίοι έμεναν με το παπούτσι στο χέρι χωρίς να τον έχουν αποκρούσει ούτε
μία φορά.
Άλλο ένα παιχνίδι που φαινόταν εύκολο αλλά δεν ήταν. Ο πρώτος με τα χέ-
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ρια δεμένα πίσω κρατούσε ένα χαρτί, ένα κομμάτι εφημερίδας και με ελα-
φρά κάμψη του κορμιού βημάτιζε σε κύκλο και κινούσε το σώμα του ώστε να
παλλινδρομεί το χαρτί μια δεξιά και μια αριστερά.
―Να τ’ ανάψεις δεν μπορείς, έλεγε ο πρώτος.
―Θα τ’ ανάψω και θα δεις, έλεγε ο δεύτερος που ακολουθούσε με ένα λυ-
χνάρι, αλλά όσο κι αν προσπαθούσε δεν κατάφερνε να τ’ ανάψει.
Έτσι διασκέδαζαν με φαγοπότι, τραγούδια σκωπτικά, με μεταμφιέσεις, με
φάρσες και με συναδέλφωση.
ιβ) Καθαρά Δευτέρα
Την Καθαρά Δευτέρα το τραπέζι με νηστήσιμα φαγητά το έστρωναν νωρίς,
πολύ πριν το μεσημέρι. Η νηστεία ήταν αυστηρή. Η εικόνα κάποιου που δεν
νήστευε αυτήν την ημέρα σόκαρε. Κάποιοι, αραιά τα πρώτα χρόνια, κατέ-
βαιναν στην παραλία. Η τάση άρχισε να γενικεύεται όταν δημιουργήθηκαν
τα πρώτα παραθαλάσσια μαγαζιά. Όσο βελτιώνονταν οι συνθήκες διαβίω-
σης, όλο και περισσότερο πήγαιναν στην παραλία για οστρακοειδή και άλ-
λα νηστήσιμα.
Η ημέρα αυτή είχε σημαδευτεί από ένα βάρβαρο έθιμο. Το σκυλοδευτέρι, δη-
λαδή σκύλο της Δευτέρας. Με λίγα λόγια βασάνιζαν τα σκυλιά. Τα σύνεργα
δεν ήσαν σπουδαία. Δύο μεγάλα ισομήκη καδρόνια και μια τριχιά. Στην άκρη
κάθε καδρονιού έδεναν μία από τις άκρες της τριχιάς. Ύστερα έπιαναν την
τριχιά στο σημείο της που απείχε ίση απόσταση από τα άκρα. Άφηναν λίγη
τριχιά για να σχηματιστεί μικρός βρόγχος και μετά την έστριβαν αρκετές φο-
ρές. Ο τελετάρχης έβαζε ένα κομμάτι τσουκνίδα στο αυτί και έδινε το σύν-
θημα να αρχίσει η τελετή. Περνούσαν το κεφάλι του σκύλου στον βρόγχο.
Δύο άτομα, ένας για κάθε καδρόνι τα τέντωναν για να ξετυλίγεται η τριχιά.
Ο σκύλος περιστρεφόταν με ταχύτητα. Από τον φόβο αφόδευε. Τελικά όταν
η τριχιά είχε εντελώς ξετυλιχθεί έπεφτε ο σκύλος στο έδαφος και «κλαίγο-
ντας» ετρέπετο σε φυγή. Αυτό το βάρβαρο έθιμο απαγορεύτηκε όταν ο Μή-
τσος Λιάκος ήταν κοινοτάρχης το 1926. Αργότερα επαναλήφθηκε χωρίς να
τύχει ανταπόκρισης, και έσβησε καθώς αποσύσθηκαν οι διοργανωτές και δεν
βρέθηκαν μιμητές γιατί δεν γινόταν το έθιμο αποδεκτό.
Πώς ξεκίνησε άραγε αυτό το βάρβαρο έθιμο; Ποια ήταν η αρχική σημασία
που εν τω μεταξύ λησμονήθηκε; Ήταν από τη γέννησή του μια κακόγουστη
διασκέδαση; Πώς να ερμηνεύσει κανείς κάποιες αντιφατικές συμπεριφορές;
Οι τσοπάνηδες ήταν δεμένοι με τα σκυλιά. Τα αγαπούσαν. Ήταν οι φρου-
ροί του κοπαδιού. Για τους κυνηγούς ήταν απαραίτητα. Σχεδόν κάθε αυλή
είχε ένα σκύλο. Δεν βασάνιζαν μόνο τα αδέσποτα. Επεσήμαναν και τα σκυ-
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λιά ορισμένων και τα άρπαζαν για να κάνουν φάρσα σε βάρος τους διασκε-
δάζοντας με την αντίδρασή τους όταν θα διαπίστωναν ότι το σκυλί που πε-
ριστρέφεται είναι το δικό τους.
Έχουν περάσει εξήντα και πλέον χρόνια από το οριστικό τέλος αυτού του
εθίμου. Ελάχιστοι πλέον το θυμούνται. Κι αυτοί πάλι δεν γνωρίζουν ποια
ήταν η διάρκειά του. Από πότε καθιερώθηκε.

Γ) ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ, ΠΑΣΧΑ, ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

α) Χαιρετισμοί
Η Καθαρή Δευτέρα αποτελεί τον επίλογο της περιόδου του Καρναβαλιού
και τον πρόλογο της Σαρακοστής. Μιας περιόδου επτά εβομάδων μέχρι το
Πάσχα, τη μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας. Μιας πορείας που αναφέρε-
ται στο θείο δράμα, που κορυφώνεται τη Μεγάλη Εβδομάδα και περατούται
με την Ανάσταση.
Στις τέσσερεις συνεχόμενες Παρασκευές που ακολουθούν τελούνται στις
εκκλησίες οι Ακολουθίες των Χαιρετισμών και ολοκληρώνονται με την πέ-
μπτη Παρασκευή με την Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου. 1383 χρόνια, μέ-
χρι το 2008, μάς χωρίζουν από την πρώτη πολιορκία της Κωνσταντινούπο-
λης. Καθιερώθηκαν με πρόταση του Πατριάρχη Σέργιου και έγκριση του
Ηράκλειου τα ευχαριστήρια της Πόλης στην Υπέρμαχο Στρατηγό Θεοτόκο
για τα νικητήρια.
Επτά χρόνια (622-628) ο Ηράκλειος πολεμούσε εναντίον των Περσών. Ο πό-
λεμος τελείωσε με την οριστική νίκη του Ηράκλειου. Ανακτήθηκαν τα παλαιά
σύνορα του Χριστιανικού κράτους. Έφθασαν πάλι μέχρι τους ποταμούς
Άραξη488 και Ευφράτη, έγινε ανταλλαγή των αιχμαλώτων και η επιστροφή του
τίμιου και ζωοποιού Σταυρού τον οποίο είχε απαγάγει από την Ιερουσαλήμ
Πέρσης στρατηγός.
Το καλοκαίρι του 626 μία από τις τρεις πολυάριθμες στρατιές που είχε συ-
γκροτήσει ο Χοσρόης, Πέρσης βασιλιάς, διατάχτηκε να πολιορκήσει την
Κωνσταντινούπολη και τον Μάϊο έφτασε και εγκατέστησε στρατόπεδο στην
Χαλκηδόνα, στην ασιατική παραλία απέναντι από την Πόλη.
Τον Ιούνιο έφτασε η εμπροστοφυλακή των Αβάρων ―30.000 μαχητές― και
τον Ιούλιο ο ίδιος ο ηγέτης των, ο Χαγάνος με 80.000 και περιέζωσαν την
Κωνσταντινούπολη από τη στεριά. Χοσρόης και Χαγάνος είχαν συμμαχήσει
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και συμφωνήσει για τη διανομή του Βυζαντινού κράτους. Ο Ηράκλειος δεν
έσπευσε στην Πόλη, παρέμεινε στο στρατόπεδο στον Άλυ ποταμό στην Καπ-
παδοκία, έχοντας αναθέσει την άμυνα της Πόλης στον μάγιστρο Βώνο, ο δε
Πατριάρχης Σέργιος δεν έπαυε να προτρέπει το πλήθος να αγωνιστεί γεν-
ναία με την αρωγή της πολιούχου Παναγίας.
Η στρατιά των Περσών δεν κατόρθωσε να διαβεί τον Βόσπορο και να μετα-
φερθεί στην ευρωπαϊκή παραλία γιατί εμπο-
δίστηκε από τον στόλο της Κωνσταντινούπο-
λης. Οι Άβαρες παρόλο που μεταχειρίστηκαν
όλες τις πολιορκητικές μηχανές που είχαν εν
χρήσει δεν κατόρθωσαν να εισέλθουν στην
Πόλη. Όλες τους οι επιθέσεις αποκρούστη-
καν και ο Χαγάνος αποφάσισε να λύσει την
πολιορκία.
Κάθε χρόνο οι Χριστιανοί προσέρχονται με
ευλάβεια στις Ακολουθίες των Χαιρετισμών
να προσκυνήσουν και να παρακολουθήσουν
τους ύμνους και τη θαυμάσια μελωδία τους.
Παρόμοια και στον Ασπρόπυργο έχοντας
βιώσει τη συνέχεια από τους γονείς όπως και
εκείνοι από τους πρόγονούς τους.
Είναι γνωστή η θέση που είχε το Μοναστήρι
της Παναγίας στα Κλειστά στις καρδιές του
χριστεπώνυμου πληρώματος της ευρύτερης
περιοχής. Οι Ασπροπύργιοι εκτός από το ομα-
δικό προσκύνημα το Δεκαπε-
νταύγουστο και του Σταυρού, σε
παρατεταμένη ανομβρία προσέ-
φευγαν πάλι στο μοναστήρι, με-
τέφεραν την εικόνα της Πανα-
γίας στο χωριό και έκαναν λιτα-
νείες για να βρέξει. Συνέπιπτε
Μάρτιο μήνα στους Χαιρετι-
σμούς. Ο ερχομός και η επιστρο-
φή γινόταν μέσα από το ποτάμι
της Γιαννούλας με την πομπή να
ακολουθεί κι άλλοι να διασχί-
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Η Εικόνα της Παναγίας του
Μοναστηριού στα Κλειστά.

Την έφεραν για βροχή
και επικράτησε να τη φέρνουν

κατά τη διάρκεια
των Χαιρετισμών.

Κατά την επιστροφή της εικόνας
στο Μοναστήρι.



ζουν τον κάμπο και να φθάνουν να προϋπαντήσουν την πομπή με την εικόνα.
Τις τελευταίες δεκαετίες καθιερώθηκε να γίνεται οδικώς με μεταφορικά μέ-
σα η μεταφορά της εικόνας όχι λόγω ανομβρίας αλλά επειδή είναι η επιθυ-
μία των κατοίκων. Και συνδυάζεται να συμπίπτει με τους χαιρετισμούς.
β) Ψυχοσάββατα
Μνημόσυνα με ξεχωριστό πανανθρώπινο προορισμό έχουν οριστεί α’. Για
το Ψυχοσάββατο της Αποκριάς, β’. Για το Σάββατο της Τυρινής, γ’. Για το
Σάββατο των Αγίων Θεοδώρων. Το μεγάλο Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής
θα το δούμε στην αντίστοιχη ημέρα.
Για το πρώτο γίνονται μνημόσυνα συμπονετικά που καλύπτουν όλες τις μορ-
φές θανάτων: πρόωρους, στην ξενιτιά, στη θάλασσα, σε γκρεμούς και όρη,
σε λοιμούς και λιμούς, σε πολέμους και εμπρησμούς, σε θανάτους φτωχών
και απόρων. Για το δεύτερο ειδικότερα μνημόσυνα για τους ασκητές άνδρες
και γυναίκες. Το Σάββατο των Αγίων Θεοδώρων εορτάζεται το θαύμα του
αγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος. Ο Ιουλιανός ο Παραβάτης
το 361 μ.Χ. απαγόρευσε τη νηστεία τις μέρες της Σαρακοστής. Ο Έπαρχος
μιας πολιτείας διέταξε και ανακάτεψαν κρυφά στα νηστήσιμα ψώνια κρεα-
τινές ουσίες. Ο κρυφοχριστιανός αξιωματικός Θεόδωρος ειδοποίησε τον το-
πικό Αρχιερέα ο οποίος σύστησε στο πλήθος να μην αγοράσουν τα νηστήσι-
μα και τους μοίρασε στάρι βραστό. Αργότερα ο Θεόδωρος εμαρτύρησε και
ο λαός τιμούσε την μνήμη του με τα κόλλυβα.
«Ο λαός μνημονεύει και στα τρία αυτά Ψυχοσάββατα τους πεθαμένους του,
χωρίς να προσέχει για ποιους, ιδιαίτερα, τα καθιέρωσε η Εκκλησία... Θυ-
μούνται τους νεκρούς των, ψήνουν ή αγοράζουν πρόσφορο (ψυχούδι), γρά-
φουν σ’ ένα ψυχοχάρτι τα ονόματα και τα πάνε με τα κόλλυβα στην εκκλη-
σία, να διαβαστούν και να διαβιβάσουν στον Θεό και στους ίδιους τους νε-
κρούς, τη θύμηση που τους κρατούν489».

Πέντε άγιοι μνημονεύονται με το όνομα Θεόδωρος. Από αυτούς απεικονίζο-
νται έφιπποι: 1) Ο στρατηλάτης Θεόδωρος, τον οποίο αποκεφάλισαν με δια-
ταγή του αυτοκράτορα Λικίνου επειδή δεν δέχτηκε να προσκυνήσει τα είδω-
λα. Η μνήμη του εορτάζεται την 8η Φεβρουαρίου. 2) Ο μεγαλομάρτυς: Είναι
ο Θεόδωρος που τιμούσαν με τα κόλλυβα. Επί αυτοκράτορος Γαλέριου κα-
ταγγέλθηκε ότι ενεργούσε συστηματικό προσηλυτισμό υπέρ της χριστιανικής
πίστεως. Τού αποδόθηκε ο εμπρησμός του ναού της Κυβέλης στην Αμάσεια,
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κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε θάνατο δια πυρός. Προσονομάστηκε
Τήρων επειδή ως νεοσύλλεκτος υπηρέτησε στο τάγμα των Τηρώνων. Κατα-
γόταν από την Αμάσεια του Πόντου. Από την Ανατολική Εκκλησία η μνήμη
του εορτάζεται την 17η Φεβρουαρίου, από τη Δυτική την 9η Νοεμβρίου.

Το Σάββατο των Αγίων Θεοδώρων είναι μια ημέρα με λαογραφικό ενδια-
φέρον. Η μητέρα της νύφης επισκεπτόταν τη μελλοντική πεθερά της νύφης,
τη μητέρα του αρραβωνιαστικού, με δώρα. Με κουλούρι κεντητό, με καφέ,
ζάχαρη, χαλβά και άλλα, και η συμπεθέρα της πρόσφερε μαντίλι σταμπωτό
με αζούρ το οποίο επιστρέφοντας φορούσε στην πλάτη της.
γ) Κυριακή της Ορθοδοξίας
Η ημέρα αναστήλωσης των εικόνων καθιερώθηκε μετά από 116 χρόνια διχα-
σμού και αμφισβητήσεων και εορτάστηκε την 19η Φεβρουαρίου του έτους 842.
Ήταν η πρώτη Κυριακή των Νηστειών και καθιερώθηκε όχι η συγκεκριμένη
ημερομηνία αλλά η πρώτη κυριακή των Νηστειών ως επέτειος του γεγονότος
της αναστήλωσης των εικόνων που είναι γνωστή επίσης ως Κυριακή της
Ορθοδοξίας. Στα χρόνια του διχασμού ανήλθαν στον θρόνο έντεκα βασιλείς
και μία βασίλισσα, η Ειρήνη η Αθηναία. Αλλά και όταν απεβίωσε την 20η Ια-
νουαρίου 842 ο αυτοκράτορας Θεόφιλος, κυβέρνησε η σύζυγός του Θεοδώρα
ως επίτροπος (Αντιβασιλεύς) του τριετούς γιού τους Μιχαήλ Γ’. Ο Θεόφιλος
πριν τον θάνατό του είχε συγκαλέσει στην κλίνη του τη σύγκλητο και ζήτησε
να μείνουν πιστοί στη γυναίκα του και στο γιό, επίσης να μείνουν πιστοί στη
μεταρρύθμιση. Ωστόσο η δεύτερη επιθυμία του δεν έγινε σεβαστή. Ένα μήνα
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490) Τις εικόνες είχαν αμφισβητήσει και οι διάφορες χριστιανικές αιρέσεις. Τον Ε’ αιώνα οι Νεστο-

ριανοί δε δέχονταν την πραγματική ενότητα της ανθρώπινης και της θεϊκής φύσης του Χριστού. Τους

αντιμετώπισαν στη Γ’ Οικουμενική Σύνοδο το 431. Ακολούθησαν οι μονοφυσίτες που δέχονταν μόνο

τη θεία σύνθετη φύση. Υποστήριζαν ότι κατά την ενανθρώπιση συγκεράστηκαν η πεπερασμένη αν-

θρώπινη φύση με την άπειρη και θεία φύση. Η πρώτη απορροφήθηκε από τη δεύτερη. Η αίρεση πο-

λεμήθηκε από την Δ’ Οικουμενική Σύνοδο το 451. Επίσης τον 7ο αιώνα εμφανίστηκε ο ισλαμισμός. Το

κοράνιο απαγόρευσε κάθε εικονική παράσταση ως ειδολολατρική. Όπως είναι γνωστό η νέα θρη-

σκεία απλώθηκε και επηρέασε τις ανατολικές περιοχές της αυτοκρατορίας. Τέλος οι Παυλιανίτες.

Εμφανίστηκαν περί το 660 και δημιούργησαν σημαντικό κίνημα. Το κράτος αναγκάστηκε να τους με-

τοικήσει από τις ανατολικές περιοχές στη Θράκη. Οι Παυλιανίτες δεν αποδέχονταν κανένα εξωτερι-

κό τύπο της λατρείας: εικόνες, σταυρό, λείψανα, βάπτιση, μετάληψη. Κατά τον Άγγλο ιστορικό Γίβ-

βωνα οι Παυλιανίτες μετέδωσαν στη Δύση τα πρώτα σπέρματα της μεγάλης εκκλησιαστικής καινοτο-

μίας που θριάμευσε στη Γερμανία, στις Σκανδιναβικές χώρες και την Αγγλία.



μετά επικράτησε πλήρως και για πάντα η αντιμεταρρύθμιση.
Ποιά ήταν η αιτία που οδήγησε στην κατάργηση των εικόνων; Η Εκκλησία εί-
χε πάντα προσπαθήσει να εξηγήσει ότι οι εικόνες δεν ήταν τίποτε περισσότε-
ρο από ζωγραφικές παραστάσεις των αγίων μορφών, αλλά τα αγράμματα μέ-
λη του εκκλησιάσματος συχνά έφθαναν στο σημείο να συγχέουν τις εικονιζό-
μενες μορφές με τ’ αληθινά πρόσωπα. Η λατρεία με την οποία μεταχειρίζο-
νταν τις εικόνες, γεννούσε φόβους για μιαν αναβίωση της ειδωλολατρείας490.
Εναντίον κάθε μεταβολής υπήρξαν, όπως υποστηρίζει ο Παπαρρηγόπουλος:
1) Ο κοινός όχλος που ταυτίζει συνήθως την πίστη με τους τύπους έτσι που
και σήμερα πολλοί φρονούν ότι υπάρχει κίνδυνος μήπως αν εκλείψουν οι τύ-
ποι θα εκλείψει μαζί και η πίστη. 2) Οι γυναίκες όχι μόνο του όχλου αλλά
και οι σύζυγοι, θυγατέρες και αδελφές βασιλέων της μεταρρύθμισης καθώς
και των ανώτερων κοινωνικών τάξεων. 3) Η πολυάριθμη τάξη των μοναχών
που αγωνίστηκε με πάθος κατά της μεταβολής και συνετέλεσε κυρίως στην
αποτυχία του εγχειρήματος λόγω της επιρροής στις γυναίκες και τον όχλο.
Με τη μεταρρύθμιση τάχθηκαν, οι βασιλείς, ο στρατός και την επιζήτησαν
και την ασπάστηκαν οι τάξεις της κοινωνίας οι λογιότερες, νοημονέστερες
και πρακτικότερες, καθώς και οι περισσότεροι ανώτεροι λειτουργοί του
κλήρου. Συνεχίζοντας ο Παπαρρηγόπουλος υποστηρίζει ότι η περίοδος αυ-
τή που επονομάστηκε από την εικονομαχία δεν απέβλεπε μόνο στην κατά-
λυση των εικόνων και στον περιορισμό της χρήσεως των αγίων λειψάνων αλ-
λά απέβλεπε σε μεταβολές περισσότερο κοινωνικές παρά θρησκευτικές,
όπως ήταν: η περιστολή του αριθμού των μοναστηριών, η φορολογία των εκ-
κλησιαστικών και μοναστηριακών κτημάτων, η αφαίρεση από τον κλήρο της
δημόσιας εκπαίδευσης, η κατάργηση της δουλοπαροικίας, ο περιορισμός της
δουλείας, καθιέρωση ανεξιθρησκείας κυρίως στον γάμο491.
Για την ευημερία και τη διατήρηση των συνόρων της αυτοκρατορίας, ο Λέ-
ων Γ’ από τον οποίο σημειώθηκε η έναρξη της μεταρρύθμισης, αντιμετώπι-
σε το 717-718 την πολύμηνη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Σα-
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491) Το γεγονός ότι η μεταρρύθμιση επιδιώχτηκε από ηγεμόνες ξένους μεταξύ τους αποδεικνύει ότι

δεν ήταν έργο ούτε ενός εξ αυτών, ούτε μιας οικογένειας. Οι νόμοι και ιδιαίτερα οι αστικοί δεν ήταν

δυνατό να είναι επινόηση κάποιων βασιλέων αλλά πόρισμα μάλλον μακρών σκέψεων και συζητήσε-

ων που προκάλεσαν οι ανάγκες του κράτους και παρασκεύασαν οι πεποιθήσεις και απαιτήσεις που

προέκυψαν από τα σπλάχνα της κοινωνίας. Από τον καπνικό φόρο, ένα είδος φόρου επί των οικοδο-

μών που λογιζόταν πάντοτε επαχθής, τους απάλλαξε ο Μιχαήλ Β’ της Δυναστείας των Αμορέων.



ρακηνούς. Αναδείχτηκε ο σπουδαιότερος Αυτοκράτορας μετά τον Ηρά-
κλειο. Σε αντίθεση με την Ειρήνη την Αθηναία υποστηρίκτρια τής αντιμε-
ταρρύθμισης που οδήγησε την Αυτοκρατορία στην έσχατη φτώχεια, και κα-
τάφερε καίριο τραύμα στην ασφάλεια και την τιμή του κράτους διαλύοντας
τους παλαιστράτους που τόσες φορές ταπείνωσαν στο πεδίο της μάχης Μω-
αμεθανούς και Βουλγάρους.
Η Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος νομιμοποίησε την εικονική παράσταση στη θρη-
σκευτική τέχνη. Οι εικόνες μπορούσαν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα μ’ έναν
όρο: οι πιστοί προσεκτικά θα έκαναν διάκριση ανάμεσα στη λατρεία που
οφείλουν στο Θεό και στο σεβασμό που οφείλουν στα δημιουργήματα του Θε-
ού. Αλλά η πίστη στην αξία των λειψάνων και στα θαύματα, έμεινε ισχυρή στο
Βυζάντιο. Από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης μέχρι την πτώση της τα ιε-
ρά λείψανα λατρεύονταν εκεί με πάθος.
Ο J. J. Norwich γράφει για το ξερίζωμα της εικονοκλασίας ότι ήταν μια νίκη
της καθαρότητας επί του μυστικισμού, της ελληνικής σκέψης επί της ανατολί-
τικης μεταφυσικής, της Δύσης επί της Ανατολής. Και συνεχίζει: Από αυτήν την
εποχή και μετά η βυζαντινή τέχνη περιορίστηκε σε δύο διαστάσεις. Η γλυπτι-
κή παραμερίστηκε. Αν το Βυζάντιο είχε μπορέσει να μας δώσει γλύπτες και
χαράκτες τόσο ταλαντούχους όσο οι ζωγράφοι και οι καλλιτέχνες των μωσαϊ-
κών, ο κόσμος σίγουρα θα ήταν πλουσιότερος.
Ο Ασπροπυργιώτης αναγνώστης πηγαίνοντας στην εκκλησία την Κυριακή
της Ορθοδοξίας μπορεί να είναι περισσότερο ενημερωμένος. Δεν εξαντλή-
σαμε το θέμα. Είναι δύσκολο γιατί οι χρονικογράφοι της εποχής εκείνης δεν
ήσαν αντικειμενικοί492.
δ) Της Σταυροπροσκυνήσεως, Γ’ Κυριακή των Νηστειών
Την Γ’ Κυριακή των Νηστειών η Εκκλησία προβάλλει για προσκύνημα τον
Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Χριστού. Πέντε είναι οι θρησκευτικές εορ-
τές του Σταυρού από τις οποίες οι κυριότερες είναι της Σταυροπροσκυνήσε-
ως, και τη 14η Σεπτεμβρίου της υψώσεως του Σταυρού, κατά την οποία εορ-
τάζονται η εύρεση του Σταυρού από την Αγία Ελένη και η ύψωση από τον
επίσκοπο της Ιερουσαλήμ Μακάριο προς θέαν και προσκύνηση από το συ-
γκεντρωθέν πλήθος των πιστών το 327, καθώς και η αναστήλωση στον ναό
της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ από τον Ηράκλειο το 628, όταν ανακτή-
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492) Κ. Παπαρρηγόπουλου: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, (Βιβλ. 10). J. J. Norwich: Σύντομη Ιστο-

ρία του Βυζαντίου.  Τamara Talbot Rice: Ο Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος των Βυζαντινών.



θηκε από τους Πέρσες όπως έχει ήδη γραφεί.
Η Αγία Ελένη ταξίδεψε στην Ιερουσαλήμ το 327. Κανένας δεν μπορούσε να
της δείξει πού ήταν ο τάφος του Σωτήρος. Όταν βρέθηκε ο ιερός χώρος και
αποκαλύφθηκε ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός, ο Κωνσταντίνος διέταξε
και εγέρθηκε εκκλησία της Αναστάσεως. Μητέρα και γιος συναντήθηκαν
κάπου στην Ανατολή. Για το ακριβές σημείο συνάντησης δεν συμπίπτουν οι
απόψεις όσων έχουν γράψει, όπως και για την ακριβή ηλικία της, τον τόπο
θανάτου της, αν έφθασε στην Κωνσταντινούπολη ή αν της μετέφεραν στην
Πόλη αργότερα τα οστά, καθώς και τα κομμάτια του τίμιου ξύλου που μετέ-
φερε και πού διατέθηκαν493.
Για το πέρασμα της Αγίας Ελένης από την Κύπρο έγραψε ο Λεόντιος Μα-
χαιράς και αποτύπωσε την παράδοση κατά τον ιε’ αιώνα μ.Χ. που επικρα-
τούσε μεταξύ Κυπριωτών Ελλήνων και Φράγκων. Πολλά ιστορικά δοκίμια
γράφτηκαν από Κύπριους λόγιους που παραπέμπουν στον χρονογράφο Λε-
όντιο. Ιδιαίτερα κατατοπιστική είναι η μελέτη του Σίμου Μενάρδου «Η Αγία
Ελένη εις την Κύπρον494» όπου αναφέρεται επί πλέον σε ειδήσεις περιηγη-
τών παραθέτοντας διάφορα αποσπάσματα και διαγράφοντας την εξέλιξη
της παράδοσης από το δωδέκατο αιώνα μέχρι τις αρχές του εικοστού.
Της Σταυροπροσκυνήσεως μοιράζουν στην εκκλησία δενδρολίβανο, στην
Κέρκυρα μοιράζουν μενεξέδες (γιοφύλλια)495. Παλαιότερα στον Ασπρόπυρ-
γο δεν υπήρχε σπίτι χωρίς εικονοστάσι. Συνήθιζαν πολλοί να φυλάνε εκεί το
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493) Κ. Παπαρρηγόπουλου: οπ.π., Βιβλίον Όγδοον, Κεφάλαιον Β’, σελ.122-124. J. J. Norwich: οπ.π,

σελ.64-65.  Τamara Talbot Rice: οπ.π., σελ.18.

494) Κ. Σάθα: Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, Τόμος Β’. Λεοντίου Μαχαιρά: Χρονικόν Κύπρου, σελ.53-409.

Σίμου Μενάρδου: «Η Αγία Ελένη εις την Κύπρον». Λαογραφία, Τόμος Β’, σελ.266-298.

495) Νοεμής Α. Ζωηρού Πασσά: Λαογραφικά Σύμμεικτα. Λαογραφία, Τόμος ΙΑ’, σελ.120-121.

496) Στη Λαογραφία, Τόμος Β’, σελ.479-480 (1910-1911) δημοσίευσε ο μητροπολίτης Λεοντοπόλεως

Σωφρόνιος (η Λεοντόπολη αρχαία πόλη του Δέλτα του Νείλου, έδρα της μητρόπολης το Ζαγαδίκ,

88χλμ. ΒΑ του Καΐρου), παράδοση περί δάφνης και δενδρολίβανου που του είχε διηγηθεί η μητέρα

του. Περίληψη: Υπήρχε εποχή που τα δένδρα μιλούσαν. Τον καιρό που κυνηγούσαν οι Εβραίοι τον

Χριστό κρύφτηκε πίσω στο δενδρολίβανο. Το ρώτησαν οι Εβραίοι «δενδρολίβανο, μήπως είδες τον

Χριστό;». Δεν τον είδα, είπε. Αλλά ο Χριστός έφυγε και κρύφτηκε στη δάφνη που είχε πιο πλατιά φύλ-

λα. Ήρθαν οι Εβραίοι και τη ρώτησαν «Δάφνη μην είδες τον Χριστόν;». Και εκείνη απάντησε: πίσω

στα φύλλα μου τον έχω. Και εξήγησε η μητέρα στο γιο. Να γιατί το δενδρολίβανο το τιμούμε και το

θυμιατίζουμε ενώ τη δάφνη την κατηραμένη την πατούμε.



δενδρολίβανο, τη δάφνη και το κερί του επιταφίου. Παράδοση για τη δάφνη
και το δενδρολίβανο έχει διασώσει ο Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος496.
ε) Έθιμα τον μήνα Μάρτιον
Τον Μάρτη όπως ο καιρός «πότε κλαίει και πότε γελάει» έτσι και η ζωή πα-
ρουσιάζεται από τη μια με εθιμικές χαρές: Αποκριά κ.λ.π. και από την άλλη
με πένθιμες ή και ασκητικές ώρες: Ψυχοσάββατα και Σαρακοστή. Παράλ-
ληλα, ωστόσο, υπάρχουν και διάφορα έθιμα που επαναλαμβάνονται κάθε
Μάρτη. Η τρίχρωμη κλωστή που φορούσαν όλο τον Μάρτη για να αντιμετω-
πίσουν το μαύρισμα από τον ήλιο. Η κλωστή που συνειρμικά φέρει στη μνή-
μη ―παρόλο που δεν συσχετίζονται― το «κροκοῦν τούς μύστας» το δέσι-
μο με ἐρεά κρόκη (μάλλινο υφάδι) του δεξιού χεριού με το αριστερό πόδι
των μυστών από τους Κροκωνίδες στους Ρειτούς (τις λίμνες Κεφαλάρι και
Κουμουνδούρου) όπου στάθμευε η πομπή από Αθήνα προς Ελευσίνα κατά
την τέλεση των Ελευσινίων μυστηρίων.
Δεν γνωρίζουμε αν παλαιότερα ήταν γνωστά στο χωριό μας έθιμα όπως το
χελιδόνισμα, το κτύπημα ζώων με βλαστούς, η θραύση αγγείων, οι μαρτιάτι-
κες δρίμες (μερομήνια) που συναντάμε σε διάφορα μέρη, είναι πιθανό όμως
να ίσχυε η έξοδος στους αγρούς των κοριτσιών την πρώτη του Μάρτη και το
πλύσιμο με δροσιά, και τώρα έχει λησμονηθεί.
Την 9η Μαρτίου, των Αγίων Σαράντα έσπερναν σπόρο βασιλικού να βγά-
λουν φυτά να τα φυτέψουν να γίνει ο βασιλικός σαραντάφυλλος κι όταν
έφτανε το τελευταίο τριήμερο του μήνα περίμεναν τις «γριές» να κάνουν κα-
κοκαιρία. Γιατί συνήθως κάνει κρύο κι ακόμα θυμώνται ορισμένοι τους «πα-
λαιούς» που έλεγαν: Γιά-ν πλιάκα-τ. Είναι οι γριές.
Η δοξασία για τις γριές και το Μάρτη είναι ευρύτατα διαδεδομένη. Ο Πο-
λίτης δημοσίευσε παραδόσεις για τις «γριές» από την Αρκαδία γενικά, τη
Δημητσάνα, τη Λάστα Γορτυνίας, το Σοποτό Καλαβρύτων, τα Λακκοβίκια
Μακεδονίας, την Ίμβρο, τη Σαμοθράκη, τη Σίφνο497. Όλες οι παραδόσεις
έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Τσοπάνηδες ―άνδρας ή γυναίκα― προκά-
λεσαν τον Μάρτη επειδή δεν έπαθαν ζημιά τα ζώα από κακοκαιρία και
αφού πέρασε δεν τον έχουν πλέον ανάγκη. Ο Μάρτης είχε 28 ημέρες. Θύ-
μωσε και ζήτησε από τον Φλεβάρη τρεις ημέρες. Δημιούργησε βαρυχειμω-
νιά. Τα ζώα, σ’ άλλες παραδόσεις κατσίκια σ’ άλλες πρόβατα, κοκκάλωσαν
από το κρύο και απολιθώθηκαν. Η τσοπάνισσα ―γιατί γυναίκα συνήθως πα-
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497) Ν. Γ. Πολίτου: Παραδόσεις, Τόμος Α’, υπ.αρ. 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307.



ρουσιάζεται― σκεπάστηκε κάτω από το καζάνι κι είχε κι αυτή την ίδια τύ-
χη. Κάπως έτσι θα ήταν γνωστή και η παράδοση στο χωριό μας, γιατί ο γε-
ροντότεροι που αναφέρονταν στις γριές, στο τελευταίο τριήμερο του Μάρτη
συμπλήρωναν: Έχει πάρει τρεις ημέρες από το Φλεβάρη.
στ) Το Σάββατο του Λαζάρου
Στον Ασπρόπυργο τα κάλαντα τα έλεγαν μόνο κοπέλες. Έντυναν για Λά-
ζαρο συνήθως το κοπάνι που χρησιμοποιούσαν στο πλύσιμο των ρούχων.
Με τον Λάζαρο αγκαλιά και ένα καλάθι για τ’ αβγά ξεκινούσαν στη γειτο-
νιά και σε συγγενικά σπίτια και έλεγαν τραγουδιστά:

Ήρθε ο Λάζαρος μια μέρα
και μας είπε καλημέρα.

Έλα εσύ κυρά μαμή
να μας δώσεις πέντε αυγά

κι άλλα τόσα κόκκινα
να τα πάμε στη δασκάλα
να μας μάθει γράμματα
του Θεού τα πράγματα.

Δεν είναι γνωστό αν στον Ασπρόπυργο παλαιότερα έκαναν λαζαράκια, μικρά
ομοιώματα ανθρώπου από ζύμη. Έδιναν όμως πολλές φορές μαζί με τ’ αβγά
κι ένα ζυμωτό (σπιτικό) κουλούρι. Στη Σάμο τα λαζαράκια τα στόλιζαν με ρε-
βύθια από ένα σε μάτια, μύτη στόμα, κεφάλι, πόδια. Από τα δώρα που έπαιρ-
ναν τα παιδιά έδιναν τα μισά στον δάσκαλο498. Στη Μάκρη και το Λιβίσι της
Μ. Ασίας ήταν ψωμάκια με μαύρες σταφίδες μέσα και τα μοίραζαν σε γείτο-
νες, συγγενείς και φίλους499. Λαζαράκια και στη Θράκη500, ασφαλώς και σε άλ-
λα μέρη. Διαδεδομένη είναι και η παράδοση ότι ο Λάζαρος στη δεύτερη επί-
γεια ζωή του μόνο μια φορά χαμογέλασε όταν είδε χωριάτη (αλλού λένε μια
γριά) να κλέβει μια στάμνα και είπε: Το ένα χώμα κλέβει το άλλο.
Συγκρίνοντας τα κάλαντα διαφόρων περιοχών διαπιστώνουμε ότι δεν γίνε-
ται καμία ουσιώδης αναφορά στη ζωή ή την ανάσταση του Λαζάρου, παρά
μόνο στο όνομά του. Τα κάλαντα της Μάκρης και του Λιβισίου διαφέρουν:

Λάζαρε, Λάζαρε, τί είδες στον Άδη;
Είδα φόβους, είδα τρόμους
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498) Αναστασίου Βρόντη: Το παιδί στην Σάμο, Λαογραφία, Τόμος ΙΣΤ’, σελ.240.

499) Μιχάλη Π. Δελησάββα: οπ.π., σελ.92-93.

500) Καλ. Παπαθανάση-Μουσιοπούλου: οπ.π., σελ.45-46.



είδα βάσανα και πόνους.
Δώστε μου λίγο νεράκι

να ξεπλύνω της καρδιάς μου το φαρμάκι
της καρδιάς και των χειλέων

και μη μ’ ερωτάτε πλέον.
Στον Νέο Πύργο στην Εύβοια, οι πρόσφυγες του Πύργου (Μπουργκάζ) της
Ανατολικής Θράκης, διατήρησαν τα παραδοσιακά έθιμα και στο τραγούδι
τους διαπιστώνεται η συγχώνευση δύο εθίμων. Το «Λαζαρικό» τραγούδι
ενώνεται με στίχους από τα «Χελιδονίσματα» πανάρχαιο Θρακικό έθιμο.

Βάγια βάγια του Βαγιού τρώνε ψάρια και κολιό
και την άλλη Κυριακή τρών’ το κόκκινο αβγό.

Ήρθαν τα Βάγια ήρθε και του Λαζάρου η γιορτή
για να μάσουμε αβγά πέντε, έξι και εφτά

για να βλογήσει ο Χριστός κι ο αφέντης Λάζαρος.
Το χελιδόνι το πουλί πάει πέρα κι έρχεται

και στέλνει μήνυμα καλό πως είναι καλοκαίρι...
Στην Αθήνα την παραμονή του Λαζάρου έψαλλαν από την εποχή της Τουρ-
κοκρατίας τα παιδιά, όπως γράφει ο Καμπούρογλους501, το πάρα κάτω άσμα.

«Ἦρθ’ ὁ Λάζαρος ἦρθαν τά βάγια
ἦρθ’ ὁ Μέναιγος [Ὑμέναιος] τῶν κορασίδων.

Κορασίδες μου, σταυροκαθῆστε
παλληκάρια μου, ἀραδιασθῆτε

γιά νά πάρωμε βαρειά κανίσια [κάνεα]
να μαζώξωμε αὐγά καί πήταις».

.......................................................
Ο Καμπούρογλους με έκδηλο το συναίσθημα αποστροφής γράφει ότι χωρι-
κές, εργάτριες με μετριότατους όρους που πουλούν και χόρτα, από τα χωριά
της Μεγαρίδας, Βιλλίων, Κριεκουκίου κ.λ.π. ψάλλουν αρβανίτικα τον Λάζα-
ρο. Αλλού γράφει «Ἐν Ἀθήναις ἐπί Τουρκοκρατίας δέν ἠκούετο τό κα-
κόηχον καί ἀηδές Ἀρβανίτικον ἆσμα τοῦ Λαζάρου, ὅπερ ἀκούεται ἀτυχῶς
σήμερον τό «ἔρδε Λάζαρε κ.λ.π.»» και εννοεί φυσικά την εποχή του.
Δυστυχώς, ενώ η προσφορά του στην έρευνα υπήρξε αναμφισβήτητη και
σπουδαία, ο ίδιος δεν μπόρεσε να απαλλαγεί από τη νοοτροπία εκείνων των
Αθηναίων που αντιμετώπιζαν τους χωρικούς της Αττικής ως όντα κατώτερα.
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501) Δημ. Καμπούρογλου: Ιστορία των Αθηναίων, Τόμος Α’, σελ.237. Τόμος Γ’, σελ.167-168.



Στον Ασπρόπυργο μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα έλε-
γαν αρβανίτικα κάλαντα του Λαζάρου. Ο Χατζησωτηρίου γράφει (το 1980)
ότι δεν πρόλαβε τα κάλαντα του Λαζάρου στα Μεσόγεια Αττικής και εννο-
ούσε ασφαλώς όταν ήταν έφηβος. Δημοσίευσε όμως από αφηγήσεις γερο-
ντότερων Μεσογειτών αρβανίτικα κάλαντα που λέγονταν στο Μαρκόπουλο,
το Κορωπί και το Πορτοράφτη502.
Τα κάλαντα του Μαρκόπουλου αρχίζουν με την πάρα κάτω στροφή:

Ζίτι-ζίτι ζόνιε-ν     Ζίτι-ζίτι (ζητώντας;) την οικοδέσποινα
κου ε κένι ζόνιε-ν.     πού την έχετε την οικοδέσποινα.

Ν σκολιό ν γραμματί     Στο σχολειό στα γράμματα
τσ κα δάσκαλ με σοφί.     που έχει δάσκαλο με σοφία.

Του Μαρκόπουλου συνεχίζουν ενώ του Ασπρόπυργου και του Κορωπίου
αρχίζουν προτρέποντας τη νιόπαντρη, τη νεότερη νύφη να δώσει ένα αβγό
στον Λάζαρο.

Γκρού τ νούσε-ζ ερέ     Σήκω εσύ νυφούλα νιόπαντρη (καινούρια)
Γιέπι Λάζαριτ νje βε     δώσε στο Λάζαρο ένα αβγό.

Του Μαρκόπουλου κ’ του Κορωπίου αντί: Γκρού (σήκω) λένε τι μόϊ (εσύ καλέ).
Ψε ουέρ ε ντο τ βέϊ     Γιατί βράδιασε και θέλει να πάει

Ντο τ βέϊ ντ Μορέ     θέλει να πάει στον Μοριά
ή ε κα δρόμι-ν ντ Μορέ     ή έχει τον δρόμο στον Μοριά

έλεγαν στον Ασπρόπυργο ενώ στο Μαρκόπουλο έλεγαν:
Ψε ου λιόθ (γιατί κουράστηκε) αντί: ψε ουέρ (γιατί νύχτωσε).

Όπως βλέπουμε για τον Ασπρόπυργο και το Μαρκόπουλο ο Λάζαρος πρό-
κειται να πάει στο Μοριά. Για τον Ασπρόπυργο θα κάνει αγορές: παπούτσια
για τα κορίτσια σε παραλλαγή (για τις γριές) καλίκες (παντόφλες) για τις νύ-
φες, βαριά παπούτσια για τα παλληκάρια. Του Μαρκόπουλου λένε:
Κι όταν θα πάει εκεί θα φάει βούτυρο και αβγό. Στο Κορωπί πάλι δεν προ-
βλέπεται ταξίδι στον Μοριά. Ο Λάζαρος θα πάει απέναντι στον κήπο να
σκαλίσει με ασημένια αξίνα και θα το ποτίσει με κρασί.
Mερικά κάλαντα όπως και του Πορτοράφτη συνεχίζουν λέγοντας: Στις κόγ-
χες και στις γωνιές βρήκανε τις καρφίτσες και τα καρφιά κι ότι έξω ακούε-
ται μια αντάρα (θόρυβος), είναι η Παναγία που κλαίει και οδύρεται γιατί
τής κάρφωσαν τον μοναχογιό. Προσθήκες αταίριαστες που συγχέουν δύο
διαφορετικά γεγονότα τον θάνατο και την ανάσταση του Λαζάρου, που δεν
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502) Γεωργίου Δ. Χατζησωτηρίου: οπ.π., σελ.237-239.



μνημονεύεται καθόλου, με τα Πάθη του Χριστού και το κλάμα της Παναγίας.
Ως προς τη δομή και την ποιότητα δεν είναι δυνατόν να σταθούν πλάϊ στα
μοιρολόγια και τα σκωπτικά αρβανίτικα τραγούδια της Αποκριάς.
ζ) Μεγάλη Εβδομάδα
Η Κυριακή των Βαΐων πριν από το Πάσχα εορτάζεται σε ανάμνηση της
θριαμβευτικής εισόδου του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Από την Ιεριχώ ανη-
φόρισαν προς την Ιερουσαλήμ. Κοντά στη Βηθφαγέ και τη Βηθανία έστειλε
και του έφεραν ένα πουλάρι και κάθησε πάνω. Μαζί του προχωρούσε το
πλήθος και πολλοί έστρωναν τα ιμάτιά τους κι άλλοι έκοβαν κλαδιά από τα
δένδρα και τα έστρωναν στον δρόμο. (Κατά Ματθαίον ΚΑ’, 8 ― Κατά Μάρ-
κον ΙΑ’, 8 ― Κατά Λουκάν ΙΘ’, 36).
Στο κατά Ιωάννην (ΙΒ’, 13), πήραν βάγια από τους φοίνικες και εξήλθαν να
τον προϋπαντήσουν κράζοντας Ωσσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονό-
ματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ. 
Σ’ όλη τη διάρκεια της Σαρακοστής η νηστεία ήταν επιβεβλημένη. Μόνο του
Ευαγγελισμού και την Κυριακή των Βαΐων επιτρεπόταν η ιχθυοφαγία. Αυ-
τήν εκφράζουν και οι πάρα κάτω στίχοι:

Την ημέρα των Βαγιώ
τρώνε ψάρι και κολιό
και την άλλη Κυριακή
τρώνε το ψητό τ’ αρνί.

Ο Καμπούρογλους (οπ.π. Γ’168) αναφέρει ότι η ιχθυοφαγία γινόταν από πα-
λιά και παραθέτει το δίστιχο:

«Τής Τυρναίς καί τῶν Βαγιῶ
Μπαίν’ ὁ διάβολος στό γιαλό».

Την Κυριακή των Βαΐων μοιράζεται δάφνη στην εκκλησία και την εσπέρα
της Κυριακής ψάλλεται ο Όρθρος της Μ. Δευτέρας.
Αρχίζει η Εβδομάδα των Παθών και τελειώνει με την Ανάσταση του Κυρίου.
Το Πάσχα κατά τους παλαιότερους χριστιανικούς αιώνες δεν εορταζόταν την
ίδια χρονική περίοδο από τους κατά τόπους χριστιανούς. Ο Μεγ. Κωνσταντί-
νος θέσπισε να μην εορτάζεται μαζί με τους Ιουδαίους και η εν Νικαία Σύνο-
δος όρισε να εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο την επομέ-
νη της εαρινής ισημερίας.
Το ασβέστωμα, το σκούπισμα, ο στολισμός των σπιτιών ήταν πρωταρχικό
μέλημα εν όψει της μεγαλύτερης γιορτής των Ορθοδόξων. Έθιμο παλαιό
καθώς και ο στολισμός της εκκλησίας. Σώζονται στίχοι του Χριστόφορου
Μυτιληναίου (ΙΑ’ αι.): «Εἰς τάς ἐν τῆ ἐκκλησία ραινομένας δάφνας
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κατά τάς ἑορτάς» αλλά και σήμερα επικρατεί. Χαρακτηριστικό το δί-
στιχο:

Μυρτιά μου χρυσοπράσινη, της εκκλησιάς στολίδι
χωρίς εσέ δε γίνεται κανένα πανηγύρι503.

Οι Βυζαντινοί συνήθιζαν κατά τους εορτασμούς να φωταγωγούν τις πόλεις
με άπλετο φως και τα σπίτια τους. Παρόμοια και σήμερα. Στον Ασπρόπυρ-
γο όταν έγινε η πρώτη εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύματος, ο δημοτικός φω-
τισμός και τα φώτα στην εκκλησία δόθηκε εντολή και άναψαν για πρώτη φο-
ρά όταν ο παπάς το βράδυ της Ανάστασης είπε «Δεύτε λάβετε φως». Μαζί
με το φως της Ανάστασης, ήρθε και το φως στον Ασπρόπυργο.
Με την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδος εντατικοποιείται η συρροή των πιστών
στις εκκλησίες. Σύμφωνα με το τυπικό της εκκλησίας το βράδυ της Μ. Δευτέρας
ψάλλεται ο όρθρος της Μ. Τρίτης. Το δεύτερο βράδυ της Μεγάλης Εβδομάδος,
το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, τα άσματα της Ακολουθίας έχουν ως θέμα την
πόρνη που ζήτησε τη σωτηρία της από τον Ιησού χύνοντας πάνω του το πολύ-
τιμο μύρο ανακατεμένο με τα δάκρυά της, τους «ἀχράντους πόδας του κα-
ταφιλοῦσα». Ξεχωρίζει το ποίημα της Κασσιανής, του οποίου και η μελωδία
φθάνει στην κορύφωση αλλά και οι ερμηνευτικές δυνατότητες του ψάλτη τί-
θενται υπό δοκιμασίαν504.
―Μεγάλη Τετάρτη: Τιμάται η ημέρα κατά την οποία αποφάσισαν οι Ιου-
δαίοι να συλλάβουν τον Χριστό. Το απόγευμα η Ακολουθία του Ευχελαίου.
Ο παπάς αγιάζει το έλαιον με το οποίο χρίζονται οι πιστοί. Με βαμβάκι σε
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503) Για τα Πασχαλινά Βυζαντινά Έθιμα. Φαίδωνος Κουκουλέ: οπ.π., Τόμος ΣΤ’, σελ.159-166.

504) Κασσιανή: Βυζαντινή ποιήτρια του Θ’ αιώνος. Υπήρξε μία από τις δώδεκα υποψήφιες συζύγους

του αυτοκράτορα Θεόφιλου από τις οποίες διακρίνονταν η Κασσιανή και η εκ Παφλαγονίας Θεοδώ-

ρα. Η μητριά του Θεόφιλου τού έδωσε ένα μήλο που θα πρόσφερε στην υποψήφια της επιλογής του.

Τον εντυπωσίασε με την ομορφιά της η Κασσιανή και πλησιάζοντάς τής είπε: «ὡς ἆρα διά γυναικός
ἐρρύη τά φαῦλα» εννοώντας την προμήτορα Εύα. Η Κασσιανή απάντησε: «καί διά γυναικός πηγά-
ζει τά κρείττονα» υπαινισσόμενη την Παναγία. Ο Θεόφιλος θεώρησε την απάντηση ως προπέτεια και

έδωσε το μήλο στην Θεοδώρα. Η Κασσιανή πήγε στο μοναστήρι. Ο Νικόλαος Βέης αμφισβητεί την πα-

ράδοση ότι η Κασσιανή υπήρξε υποψήφια σύζυγος του αυτοκράτορα Θεόφιλου. Θεωρεί ότι είναι πλά-

σματα μεταγενέστερα κατά έναν περίπου αιώνα. Είναι βέβαιον όμως ότι έζησε στα χρόνια του Θεόφι-

λου, ίδρυσε μοναστήρι και αξιολογεί ως μέτριο το γνωστό ιδιόμελο από ποιητικής απόψεως ενώ άλλα

της ιδιόμελα διακρίνονται για πρωτοτυπία ιδεών και καλή διατύπωση. (Κ. Παπαρρηγόπουλου: οπ.π.,

Βιβλίον 10, Κεφ. 6, σελ.242-244. Ν. Α. Βέης: Εγκυκλοπαίδεια Ελευθερουδάκη, λήμμα: Κασσιανή).



μέτωπο και χέρια κάνοντας το σημείο του Σταυρού.
―Μεγάλη Πέμπτη: Ημέρα που βάφουν αβγά και παρασκευάζουν τις «κο-
θώνες» τα ψωμιά για το Πάσχα. Η συνήθεια να βάζουν στις κουλούρες της
Λαμπρής κόκκινα αυγά είναι Πανελλήνια, μαρτυρείται και από συγγραφείς
Βυζαντινούς. Ο Θεόδωρος Βαλσαμών (12ος αιώνας) γράφει: «καί ὀρνίθεια
ὠά ἐν ζύμη ἄρτου συνηνωμένα». Η χρήση του αβγού προήλθε από την
αντίληψη που είχαν γι’ αυτό ως εικόνας του κόσμου και συμβόλου της ζωής
και της δημιουργίας. Διάφορες γνώμες έχουν διατυπωθεί προκειμένου να
ερμηνεύσουν γιατί βάφονται τα αβγά κόκκινα.
Ο Κοραής υποστήριξε ότι το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα των προβά-
των με το οποίο οι Ιουδαίοι έβαψαν στην Αίγυπτο τις παραστάδες των θυ-
ρών του σπιτιού των για να αποφύγουν τη φθορά από τον άγγελο εξολο-
θρευτή. Κατά την Παλαιά Διαθήκη505, είπε ο Κύριος στον Μωϋσή και τον
Ααρών να πάρουν το κάθε σπίτι ένα αρνί και την ημέρα που τους όρισε να
τα σφάξουν, από το αίμα να πάρουν και να βάψουν τις παραστάδες (τους
δύο σταθμούς) και το ανώφλιο της θύρας των σπιτιών, και να φάνε εκείνη τη
νύχτα το κρέας ψητό (ὀπτόν ἐν πυρί). Το έθιμο συνεχιζόταν στη Μάδυτο,
πόλη της Θράκης (Στέφανος Βυζάντιος: Μαδυτός, πόλις Ελλησποντία) και
παλαιότερα στην Κέρκυρα.
Άλλο Πανελλήνιο έθιμο είναι το τσούγκρισμα των αβγών. κατά την άποψη του
Φ. Κουκουλέ διείδαν στην πράξη αυτή συμβολισμό της Αναστάσεως του Χρι-
στού: Μέσα στο αβγό ωσάν τάφος είναι κλεισμένη η ζωή κι όταν έλθει ο και-
ρός και σπάσει το κέλυφος, αναπηδά το πουλάκι. Έτσι και ο Χριστός, η αιώ-
νια ζωή, όταν έσπασαν τα δεσμά του τάφου, επανήλθε από τον θάνατο στη ζωή.
Οι Αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν το αβγό, ως ιερό του Ασκληπιού και το με-
ταχειρίζονταν ως κόσμητα των τάφων, οι Ρωμαίοι το έθεταν μέσα στους τά-
φους και στο Αλμαλή Μαργάρων Θράκης506 το βράδυ του Μ. Σαββάτου, πριν
το «Χριστός Ανέστη» βάζουν πάνω στον τάφο των συγγενών κόκκινα αβγά.
―Για τη Θεία Μετάληψη οι πιστοί προσέρχονται στην εκκλησία κυρίως την
Μ. Πέμπτη ή το Μ. Σάββατο. Αρκετούς αιώνες πληρώνονταν οι ιερείς. Η εν
Τρούλλω οικουμενική σύνοδος θεώρησε την πράξη Σιμωνία και όρισε δια
του 23ου κανόνος να καθαιρείται ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος που εισέ-
πραττε χρήματα ή άλλο είδος δια την παροχή της Θείας Κοινωνίας.
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505) Έξοδος, Κεφ. ΙΒ’, 3, 7, 8.

506) Φαίδωνος Κουκουλέ: οπ.π., Πασχαλινά Έθιμα.



―Την Μ. Πέμπτη η συρροή των πιστών στην εκκλησία είναι μεγάλη. Το πιο
δραματικό σημείο της Ακολουθίας είναι μετά το δοξαστικό «Χαίρε δι’ αγγέ-
λου την χαράν του κόσμου δεξαμένη...» όπου γίνεται η έξοδος εκ του ιερού
βήματος του Εσταυρωμένου και ακολουθεί το γνωστό στους πολλούς αντί-
φωνο: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεμάσας...». Ακο-
λουθούν τα Ευαγγέλια από το 6ο μέχρι και το 12ο, απόλυση και η λήξη.
―Μ. Παρασκευή: Αποφεύγουν αρκετές εργασίες. Δε βάφουν αβγά ούτε ζυ-
μώνουν κουλούρες. Αρκετοί νηστεύουν και το λάδι. Ο στολισμός του Επιτα-
φίου πρέπει να έχει περατωθεί πριν την έναρξη της Ακολουθίας της Απο-
καθήλωσης. Γίνεται συνήθως το πρωΐ της Μ. Παρασκευής κάποιες φορές
άρχιζαν από τη νύχτα πριν το ξημέρωμα. Παλαιότερα έφερναν λουλούδια
από τις αυλές των σπιτιών και η συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών
στον στολισμό ήταν μεγαλύτερη. Μετά τη δημιουργία ανθοπωλείων στον
Ασπρόπυργο η προμήθεια των λουλουδιών γίνεται απ’ αυτά.
Στην Αποκαθήλωση από χρόνο σε χρόνο προσέρχονται στις εκκλησίες όλο
και περισσότεροι ύστερα και από την καθιέρωση ημιαργίας. Η αναπαρά-
σταση της Αποκαθήλωσης είναι εντυπωσιακή. Η κάλυψη του Χριστού με σε-
ντόνι, η εισαγωγή στο Άγιο Βήμα, η έξοδος, εν πομπή, και η τοποθέτηση στο
στολισμένο κουβούκλιο. Καθηλώνει όμως τους πιστούς και η ψαλμωδία
μπροστά στον Επιτάφιο. Αρχίζει με το απόστιχο «Ότε εκ του ξύλου σε νε-
κρόν ο Αριμαθαίας καθείλε...» ακολουθούν άλλα, κορυφώνεται με το δοξα-
στικό «Σε τον αναβαλλόμενον το φως ως ιμάτιον...» και περατούται με το
απολυτίκιο «Ταις μυροφόροις γυναιξί, παρά το μνήμα επιστάς...».
Μετά την Αποκαθήλωση οι γυναίκες έψαλλαν τον Θρήνο της Μεγάλης Πα-
ρασκευής. Τα τελευταία χρόνια δεν συνηθίζεται:

Σήμερον μαύρος ουρανός, σήμερον μαύρη μέρα
Σήμερον όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται

Σήμερον έβαλαν βουλή οι άνομοι Εβραίοι
Οι άνομοι και τα σκυλιά και οι τρισκαταραμένοι

Για να σταυρώσουν τον Χριστόν τον Μέγα Βασιλέα
Ο Κύριος το ηθέλησε να μπει σε περιβόλι

Να βάλει δείπνο μυστικό για να το λάβουν όλοι.
Η Παναγιά η Δέσποινα καθόταν μοναχή της

Τας προσευχάς της έκανε για τον μονογενή της
Φωνή εξήλθε εξ ουρανού κι απ’ αρχαγγέλου στόμα:

― Παύσε Κυρά τις προσευχές, παύσε και τις μετάνοιες
και τον υιόν σου πιάσανε και στα χαλκιά τον πάνε
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Σαν κλέφτη τον επιάσανε και σαν φονιά τον πάνε
Και στου Πιλάτου τας αυλάς εκεί τον τυρανάνε.

Η Παναγιά σαν τ’ άκουσε έπεσε και λιγώθη
Σταμνί νερό της ρίξανε τρία κανάτια μόσχο

και τρία με ροδόσταμο για να ‘ρθει ο λογισμός της.
κ.λ.π......................................................................................

Το βράδυ της Μεγάλης Παρα-
σκευής ψάλλει και το εκκλησία-
σμα τα εγκώμια. Πάντα έτσι γι-
νόταν. Η περιφορά του Επιταφί-
ου ακολουθεί προγραμματισμέ-
νη πορεία. Την πομπή ακολου-
θούν οι πιστοί με αναμμένα κε-
ριά. Τα σπίτια στη διαδρομή της
πομπής με άπλετο φως, με κεριά
και θυμίαμα. Σε κάποια σταυρο-
δρόμια στάσεις, δεήσεις και πάλι
τα εγκώμια από ομάδα νέων κυ-
ρίως που συνοδεύουν τον επιτάφιο. Κάποια στιγμή γίνεται η συνάντηση των
επιταφίων των δύο εκκλησιών της πόλης του Ασπροπύργου. Οι οικισμοί μα-
κριά από το κέντρο της πόλης εορτάζουν στις δικές τους ενορίες. Συναγωνι-
σμός να σηκώσουν ψηλά τους Επιταφίους, συναγωνισμός στην ψαλμωδία507.
Επιστρέφοντας στις εκκλησίες οι Επιτάφιοι, υψώνονται στις εισόδους και
περνούν από κάτω οι πιστοί. Παίρνουν λουλούδια από τον Επιτάφιο. Συνη-
θιζόταν να κρατούν στο εικονοστάσι τα κεριά του Επιταφίου για να τ’ ανά-
ψουν σε κακοκαιρία. Όμοια και στην Αθήνα. Ο Καμπούρογλους γράφει ότι
κρατούσαν τα λουλούδια για το μάτιασμα και τα κεριά που τα άναβαν όταν
άστραφτε και βροντούσε για να μην τους κάψει το αστροπελέκι κι έλεγαν
τους χαιρετισμούς της Παναγίας508. Στη Μάκρη άρπαζαν τα λουλούδια μέσα
στην εκκλησία και η αρπαγή είχε ως σκοπό να καταστραφεί ο Επιτάφιος για
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507) Στα Μεσόγεια δεν συναντιόντουσαν οι Επιτάφιοι. Ο Γ. Δ. Χατζησωτηρίου περιγράφει θλιβερό

επεισόδιο από μια συνάντηση, οπ.π., σελ.240-241.

508) Δημ. Καμπούρογλου: οπ.π., Τόμος Γ’, σελ.168.

509) Μιχάλη Π. Δελησάββα: οπ.π., σελ.93.

Περιφορά Επιταφίου.



να μην «ξαναπεθάνει» ο Χριστός. Όποιος ήθελε να κρατήσει το Σταυρό κα-
τά την περιφορά πλήρωνε ένα χρηματικό ποσό στους επιτρόπους509. Στην
Σωζόπολη γινόταν δημοπρασία, ποιος θα έδινε τα περισσότερα510.
Παλαιά τα δώρα ήταν φτωχότερα. Με τον καιρό καθώς βελτιώθηκαν οι συν-
θήκες διαβίωσης συνήθισαν να πηγαίνουν κατά τη διάρκεια της μνηστείας
στη νύφη, λαμπάδα, παπούτσια και κοθώνα με πολλά αβγά. Συνήθως τα πή-
γαινε η πεθερά και της έριχναν μαντίλι στην πλάτη, ανάλογα με την ηλικία,
σταμπωτό με αζούρ ή της έβαζαν στο δίσκο ύφασμα να ράψει φόρεμα.
Τα δώρα μνηστευμένων παρατηρούνται σε όλη την Ελλάδα. Χαρακτηριστι-
κό το έθιμο στη Σαμαρίνα. «Στέλνει στη μνηστήν του λαμπάδα και λίγα ζα-
χαρωτά στο μαντίλι ή αρνί σφαγμένο και σουβλισμένο. Η δε πεθερά εις
ανταλλαγήν αποστέλλει μάλλινα περιπόδια, δι’ όλους τους οικείους αυτού,
άτινα κατασκευάζουσιν ιδιοχείρως511». Λαμπάδα και δώρα επίσης στέλνο-
νται από τους νονούς στους βαπτιστικούς.
Πασχαλινό έθιμο είναι και η διανομή γάλακτος από τους ποιμένες σε συγ-
γενείς και φίλους. Στον Ασπρόπυργο τηρήθηκε το έθιμο σε όλο το διάστημα
που υπήρχαν ποιμένες με πρόβατα ή γίδια.
Στη Ρόδο δίνουν γάλα σ’ όλους τους στενούς συγγενείς για να κάνουν πα-
σκαλοκούλουρα512. Η διανομή του γάλακτος είναι έθιμο ευρύτατα διαδεδο-
μένο. Για τα Μεσόγεια ο Χατζησωτηρίου γράφει: Την Μεγάλη Παρασκευή
και το Μεγάλο Σάββατο οι τσοπάνηδες και οι τσελιγκάδες μοιράζουν γάλα
στους φτωχούς και στέλνουν γιαούρτι στους πιο γνωστούς τους513.
Μεγάλη Πέμπτη ή Μεγάλο Σάββατο έκαναν τις «κοθώνες» (πασχαλινές
κουλούρες). Τις ζύμωναν όπως και τα ψωμιά. Τελευταία χρησιμοποιούν
εκτός από αλεύρι και βούτυρο, αβγά, ζάχαρη και άλλες αρωματικές ουσίες.
Τα σχήματα διάφορα. Κουλούρα με σταυρό και πέντε αβγά. Άλλα σχήματα
με λιγότερα αβγά. Μικρότερο το καλαθάκι κουλούρι με ένα αβγό και χε-
ρούλι από την ίδια ζύμη.
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510) Καλ. Παπαθανασίου-Μουσιοπούλου: οπ.π., Τόμος Α’, σελ.51.

511) Στεργίου Ζ. Παπαγεωργίου: Τα Κατά τον Γάμον Έθιμα εν Σαμαρίνα, Λαογραφία, Τόμος Β’,

σελ.436.

512) Αναστασίου Γ. Βρόντη: Η Μελισσοκομία και το Μαντατόρεμα στην Ρόδο, Λαογραφία ΙΒ’,

σελ.225.

513) Γ. Δ. Χατζησωτηρίου, οπ.π., σελ.240.



Στα παιδικά μου χρόνια όταν έφθανε η Μεγάλη Εβδομάδα κυκλοφορούσε η
φήμη μεταξύ των παιδιών ότι οι Εβραίοι πίνουν το αίμα των παιδιών, τα πιά-
νουν και τα κλείνουν μέσα σε βαρέλια με καρφιά κ.λ.π. Αντιπαιδαγωγική
επινόηση, όμως αρκετά διαδεδομένη. Εντάσσεται στην πληθώρα των φημών,
των δοξασιών, των παραδόσεων που γέννησε η έχθρα και προκάλεσε η αντι-
παλότητα μεταξύ Χριστιανών και Εβραίων.
Το Μεγάλο Σάββατο εντείνονται οι προετοιμασίες για την επόμενη μέρα. Για
την ευπρεπή παρουσία στην εκκλησία, για το πασχαλινό τραπέζι, για την συμ-
μετοχή στις εορταστικές εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν. Σήμερα τα παι-
διά δίνουν τον εορταστικό τόνο με τις κροτίδες, τα πυραυλάκια και τα διά-
φορα θορυβώδη κατασκευάσματα με μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης. Μό-
λις ακούγεται από το στόμα του παπά το «Χριστός Ανέστη» αστράφτει ο ου-
ρανός από τα βεγγαλικά του Δήμου. Παλιά δεν είχαν εκρηκτικά. Μεμονωμέ-
να άτομα κατασκεύαζαν τρίγωνα και βαρελότα αγοράζοντας μόνο την εκρη-
κτική ύλη, κάποια ποσότητα την οποία τύλιγαν με χαρτί. Ήξεραν να τα κα-
τασκευάζουν με ιδιαίτερη προσοχή γιατί μπορούσαν να εκραγούν στα χέρια.
Τα πετούσαν σε κάποια απόσταση, μακρυά από ανθρώπους, και καθώς χτυ-
πούσαν πάνω σε στερεά επιφάνεια έκαναν θόρυβο και κρότο.
Για δυόμιση σχεδόν δεκαετίες μέχρι να χτιστεί στη θέση του παλιού ο νέος
Άγιος Δημήτριος λειτουργούσε μόνο η Ευαγγελίστρια. Στο χρονικό αυτό
διάστημα μεσολάβησε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Όταν τελείωσε, άφθονη
εκρηκτική ύλη βρισκόταν σε διάφορα σημεία του κάμπου όπου είχαν εγκα-
ταστήσει διάφορες μονάδες των κατακτητών. Το τραγικό γεγονός, ο θάνα-
τος των τεσσάρων παιδιών, που έβοσκαν τα πρόβατα στον κάμπο και βρή-
καν βόμβα που δεν είχε εκραγεί, το αποδεικνύει. Μαζεύτηκαν τριγύρω ποι-
ος ξέρει τί έκαναν, έγινε έκρηξη και επήλθε το μοιραίο. Τα πρώτα χρόνια
μετά την απελευθέρωση γινόταν μεγάλη χρήση εκρηκτικών σε όλη τη διάρ-
κεια της εκάστοτε Μεγάλης Εβδομάδας.
Δεν είχαν βέβαια εκρηκτικά σε παλαιότερες εποχές όμως συγκέντρωναν ξύ-
λα και άναβαν μεγάλη φωτιά την οποία στο τέλος χρησιμοποιούσαν και
έκαιγαν έναν αχυράνθρωπο που συμβόλιζε τον Ιούδα. Έθιμο διαδεδομένο.
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514) Από το Νεολόγο Πατρών (εφημερίδα) 29 Μαρτίου 1909, Λαογραφία, Τόμος Α’, σελ.376-377.

Στην Ζάκυνθο, το απόγευμα του Πάσχα στην εκκλησία του Λαζάρου μαζεύονταν και έκαιαν τον Ιού-

δα, έθιμο παμπάλαιο. Επί Ενετοκρατίας επετέθηκαν μια φορά κατά των Εβραίων επειδή η Ενετική

αρχή δεν επέτρεψε να καεί αχυρένιο ομοίωμα που παρίστανε γνωστό Εβραίο.



Σημειώνω ενδεικτικά κάποιες περιπτώσεις: Ζάκυνθος514, Θήβα515, Θράκη516.
Το φως με το οποίο ανάβουν τα κεριά στην Ανάσταση μετά το «Δεύτε λάβε-
τε φως» μεταφέρεται με πολύ προσοχή στα σπίτια. Στην είσοδο του σπιτιού
με τον καπνό από το αναμμένο κερί σχηματίζουν το σημείο του Σταυρού και
στη συνέχεια ανάβουν μ’ αυτό το φως στο καντήλι.
Η επιστροφή στο σπίτι αυτή την ώρα που και η φύση εορτάζει πάντα μου
φέρνει στο νου απόσπασμα από το πρώτο σχέδιο του «Λάμπρου» του Διο-
νύσιου Σολωμού. Το είχα τόσο πολύ αγαπήσει.

Καθαρότατον ήλιο επρομηνούσε
της αυγής το δροσάτο ύστερο αστέρι,

σύγνεφο, καταχνιά δεν επερνούσε
του ουρανού σε κανένα από τα μέρη·
Και από κει κινημένο αργοφυσούσε
τόσο γλυκά στο πρόσωπο το αέρι,

που λες και λέει μες στης καρδιάς τα φύλλα:
Γλυκιά η ζωή κι ο θάνατος μαυρίλα.

Απαντιούνται στο δρόμο εχθροί και φίλοι
και φιλιούνται γλυκά χείλη με χείλη.

Χριστός ανέστη! Νέοι, γέροι και κόρες,
όλοι, μικροί, μεγάλοι, ετοιμαστείτε·

μέσα στες εκκλησιές τες δαφνοφόρες
με το φως της χαράς συμμαζωχτείτε·

ανοίξατε αγκαλιές ειρηνοφόρες
ομπροστά στους αγίους και φιληθείτε·

φιληθείτε γλυκά χείλη με χείλη
πέστε Χριστός ανέστη εχθροί και φίλοι.
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515) Τη Δευτέρα της Λαμπρής το απόγευμα στην εκκλησία καίνε λίγο τα μαλλιά των παρακαθημένων

με τις λαμπάδες εννοώντας ότι καίνε τον Ιούδα. Δεν θυμώνει όποιος καίεται αλλά λέει: και του χρό-

νου (Στίλπων Π. Κυριακίδης: Σύμμικτα, Λαογραφία, Τόμος ΙΒ’, σελ.599).

516) Τη Μεγάλη Παρασκευή τα παιδιά έκαναν έναν Εβραίο με παλιόρουχα. Στέκονταν στα σπίτια

έλεγαν το «τραγούδι του Εβραίου» και τους έδιναν ένα αβγό. Περπατούσαν στους δρόμους, τον έβρι-

ζαν και τη νύχτα την ώρα της περιφοράς του Επιταφίου τον έκαιαν (Ελπ. Σαραντή-Σταμούλη: Προ-

λήψεις Θράκης, Λαογραφία, Τόμος ΙΓ’, σελ.210).



Δ) ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ

Στον Ασπρόπυργο λειτουργούν δύο εκκλησίες
στην πόλη και οι εκκλησίες στους οικισμούς
που πληθαίνουν τελεταία ακολουθώντας την
εντυπωσιακή πληθυσμιακή αύξηση των τελευ-
ταίων χρόνων. Υπάρχουν εκκλησίες και ξωκ-
κλήσια από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας και
άλλα ξωκκλήσια μεταγενέστερα. Οι κάτοικοι
συμμετέχουν στον εορτασμό τους σύμφωνα με
τα καθιερωμένα έθιμα της λαϊκής λατρείας κα-
θώς και σε ξωκκλήσια και μοναστήρια της ευ-
ρύτερης περιφέρειας. Σύμφωνα με το εορτολό-
γιο η χρονολογική σειρά είναι η ακόλουθη.
α) Εκκλησίες της πόλης και ξωκκλήσια
Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος: Εκκλησία μέσα
στην πόλη του Ασπροπύργου. Από τις αγιογρα-
φίες προκύπτει ότι χτίστηκε πριν το τέλος του 17ου αιώνα. Ήταν νεκροταφείο
μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Κάθε χρόνο την 7η Ιανουαρίου γίνεται εκεί η
λειτουργία. Με καλό καιρό, με βροχή ή με χιόνι συρρέουν οι πιστοί στην μικρή
εκκλησία να λειτουργηθούν.
Ευαγγελίστρια: Χτίστηκε μετά, περίπου, τα μέσα του 19ου αιώνα, όταν δημι-
ουργήθηκε η ανάγκη δεύτερης ενορίας της
οποίας υπήρξε λατρευτικό κέντρο. Η εκκλη-
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Επιστροφή από ξωκκλήσι
μετά τον εορτασμό.

Ευαγγελίστρια.
(Η παλιά εκκλησία).

Ευαγγελίστρια.
(Η νέα εκκλησία).



σία περί το 1979-80 γκρεμίστηκε και άρχισε να χτίζεται η νέα αφού πρώτα
δημιουργήθηκε η υπόγεια εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου για να λειτουρ-
γούνται οι ενορίτες. Στην Ευαγγελίστρια κάθε χρόνο την 25η Μαρτίου η
γιορτή είναι διπλή. Θρησκευτική: Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, Εθνική:
Η γιορτή της Παλιγγενεσίας.
Άγιος Γεώργιος: Εκκλησία στον κάμπο ανατολικά του χείμαρρου Γιαννούλας.
Σ’ αυτή τη γειτνίαση οφείλεται και η ονομασία «ρέμα Αγίου Γεωργίου». Χτί-
στηκε το πιθανότερο τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Δεν σημειώνε-
ται στους χάρτες του Κaupert 1878-1879. Ο Άγιος Γεώργιος γεννήθηκε στην
Καππαδοκία το 275μ.Χ., αναδείχθηκε στο αξίωμα του κόμιτος του ρωμαϊκού
στρατού και στον διωγμό του Διοκλητιανού αρνήθηκε να εκτελέσει την περί
του διωγμού των χριστιανών διαταγήν. Ομολόγησε ότι ήταν χριστιανός και
αποκεφαλίστηκε. Γιορτάζουμε τη μνήμη του την 23η Απριλίου. Μετατίθεται η
γιορτή τη Δευτέρα μετά το Πάσχα αν αυτό συμπίπτει μετά την 22α Απριλίου.
Στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ο εορτασμός παλαιότερα είχε πανηγυρικό
χαρακτήρα. Οι πλανόδιοι μικροπωλητές έστηναν από την παραμονή τα υπαί-
θρια μαγαζάκια τους. Από τους προσκυνητές άλλοι έφταναν περπατώντας, άλ-
λοι με τις σούστες. Σήμερα προσέρχονται να προσκυνήσουν με τα ιδιωτικά αυ-
τοκίνητα. Αλλά έπαψε να αποτελεί, όπως άλλοτε ένα μικρό πανηγύρι517.
Αγία Μαρίνα: Στον κάμπο δυτικά της πόλης η εκκλησία χτισμένη το πιθα-
νότερο προς το τέλος του 16ου ή τις αρχές του 17ου αιώνα. Πρέπει να έχει υπο-
στεί κάποια εποχή σημαντική ζημιά όπως προκύπτει από προσεκτική παρα-
τήρηση του ιερού και πώς κατόπιν αποκαταστάθηκε.
Η Αγία Μαρίνα, κόρη ιερέα ειδωλολάτρη, γεννήθηκε στην Αντιόχεια της
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517) Προστάτης των στρατευμάτων ο Άγιος Γεώργιος, των γεωργών και των ποιμένων, που μετανα-

στεύουν από τα χειμαδιά προς τα δροσερά οροπέδια. Με τις εορτές του Αγίου Γεωργίου και του Αγί-

ου Δημητρίου το έτος διχοτομείται σε δύο εξάμηνα. Στα συναξάρια από τον ΙΒ’ αιώνα και μετά συ-

ναντάται η παράδοση κατά την οποία σε κάποιο τόπο δράκοντας κατείχε πηγή με νερό και δεν άφη-

νε αυτήν να τρέξει αν δεν του έδιναν ανθρώπινο θύμα. Κάθε φορά το θύμα οριζόταν με κλήρο. Κά-

ποτε ο κλήρος έπεσε στην κόρη του βασιλιά. Η κόρη εκτέθηκε ως βορά στον δράκοντα αλλά έσπευσε

ο άγιος και σκότωσε το θηρίο και προς τιμή του έχτισαν εκκλησία. Εικονίζεται ως δρακοκτόνος από

το γεγονός αυτό. Ο Πολίτης σχέτισε τον μύθο προς το αρχέγονο έθιμο της προσφοράς ανθρώπινων

θυμάτων στις πηγές των υδάτων που φαντάζονταν ότι κρατούσαν δράκοντες, Λάμιες ή άλλα τέρατα.

Ο μύθος αυτός καθώς και εκείνος του Περσέως που σκότωσε τη Γοργόνα Μέδουσα και ελευθέρωσε

την Ανδρομέδα έχει ως πηγή την Καππαδοκία.



Πισιδίας. Βαπτίστηκε κρυφά σε ηλικία 15 ετών και μαρτύρησε (αποκεφαλί-
στηκε) για την πίστη του Χριστού κατά τα τέλη του Γ’ αιώνος. Η μνήμη της
γιορτάζεται τη 17η Ιουλίου.
Κατά το συναξάρι στη φυλακή της παρουσιάστηκε ο σατανάς να την παρα-
πλανήσει. Η Αγία τον έπιασε από το κεφάλι και τον χτύπησε με σφυρί. Έτσι
παριστάνεται στις εικόνες. Ο λαός συνδυάζοντας το όνομά της με το ρήμα
μαραίνω πιστεύει ότι μαραίνει τις αρρώστιες και ξεμαραίνει τα αρώματα
και τα μαραμένα παιδιά518.
Η συμμετοχή του κόσμου στον εορτασμό είναι πολυπληθέστερη την παρα-
μονή. Υπό μορφή περιπάτου νέοι και νέες, μανάδες με μικρά παιδιά αλλά
και με ιδιωτικά μέσα συρρέουν, και από τη δυτική περιοχή του Θριασίου,
Μαγούλα, Μάνδρα, Ελευσίνα. Οι μικροπωλητές στήνουν τα μαγαζάκια
τους. Πάντα η γιορτή αυτή σηματοδοτούσε τον ερχομό μετά από λίγες ημέ-
ρες του μεγάλου πανηγυριού.
Αγία Παρασκευή - Άγιος Παντελεήμων: Η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής
χτίστηκε σχεδόν την ίδια εποχή με την Ευαγγελίστρια. Δίπλα της (νοτινά) το
εκκλησάκι Άγιος Παντελεήμων. Από τις τοιχογραφίες που έχουν αποκαλυφθεί
δεν απεικονίζεται πουθενά ο άγιος που λατρεύεται στο εκκλησάκι. Ο Στέλιος
Μουζάκης519 χρονολογεί το εκκλησάκι τον 18ο ή στα τέλη του 17ου αιώνα και πε-
ριγράφοντας τις τοιχογραφίες του τέμπλου γράφει ότι στο βορεινό μισό εικο-
νογραφείται η Θεοτόκος ένθρονος χωρίς να σχολιάζει την ύπαρξη γυναικείας
μορφής δίπλα στην Θεοτόκο. Στην περιοδική έκδοση του Λυκείου Ασπροπύρ-
γου520 οι συντάκτες του άρθρου για τα μεταβυζαντινά εξωκκλήσια της περιοχής
του Ασπροπύργου έχουν σχολιάσει την ύπαρξη της γυναικείας μορφής και έχει
ιδιαίτερη σημασία ότι η θέση της είναι εκεί που τοποθετείται ο άγιος ή η αγία
που αφιερώνεται κάθε εκκλησία.
Οι πιθανές εκδοχές για το εκκλησάκι όταν αποφάσισαν να χτίσουν την εκ-
κλησία της Αγίας Παρασκευής ήταν: 1) Να γνώριζαν ότι το εκκλησάκι ήταν
αγία Παρασκευή. Αποφάσισαν να χτίσουν μεγάλη εκκλησία και καθιέρω-
σαν να λατρεύεται εκεί ο άγιος Παντελεήμων που εορτάζεται την επομένη.
2) Να γνώριζαν από την παράδοση ότι το εκκλησάκι ήταν αφιερωμένο στον

435

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

518) Δημ. Σ. Λουκάτος: Τα Καλοκαιρινά, σελ.79.

519) «Μεταβυζαντινές Εκκλησίες της Περιοχής Ασπροπύργου», ΙΒ’ Συμπόσιον Ιστορίας-Λαογρα-

φίας Αττικής.

520) Θρία, Ασπρόπυργος, Τεύχος 3, Ιούνιος 2007.



άγιο Παντελεήμονα και συνέχισαν τη λατρεία του αγίου.
Θεωρώ πιο πιθανή την πρώτη. Η λύση όμως θα δοθεί όταν αποφασιστεί
εξειδικευμένο συνεργείο με την επίβλεψη από την Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων και δαπάνες του Δήμου να συντηρηθούν όλα τα ιστορικά
εξωκκλήσια, να αποκαλυφθούν όλα όσα έχουν επικαλυφθεί από μεταγενέ-
στερα επιχρίσματα και να ερμηνευθούν σωστά οι αγιογραφίες που έχουν
πολύ ταλαιπωρηθεί από τον χρόνο και τους ανθρώπους521.
Η Αγία Παρασκευή γιορτάζει την 26η Ιουλίου. Γεννήθηκε στη Ρώμη επί
Ανδριανού τον 1ο αιώνα. Οι γονείς χριστιανοί μάλλον Έλληνες. Όταν ήταν
20 ετών πούλησε την περιουσία της και έγινε μοναχή. Τη συνέλαβαν την πε-
ρίοδο των διωγμών, τη βασάνισαν και τη θανάτωσαν. Κατά την παράδοση
ενώ ετοιμαζόταν ο αρχηγός των βασανιστών να της ρίξει καυτό λάδι, έπεσε
λίγο στα μάτια του και τυφλώθηκε. Η αγία τον γιάτρεψε και από το περι-
στατικό αυτό θεωρήθηκε ότι γιατρεύει τα μάτια.
Η μνήμη του αγίου Παντελεήμονα τιμάται την 27η Ιουλίου. Τα τελευταία
χρόνια των διωγμών ζούσε στη Νικομήδεια της Μ. Ασίας. Θεωρείται θερα-
πευτής οποιασδήποτε ασθένειας. Μας το θυμίζει η λαϊκή παροιμία: Στραβοί,
κουτσοί στον άγιο Παντελεήμονα.
Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής τριήμερο 25-26-27 Ιουλίου στον
Ασπρόπυργο ήταν από τα πλέον ονομαστά στην Αττική.
Αγία Σωτήρα: Η πρώτη εκκλησία χτίστηκε σε χώρο που απαλλοτριώθηκε
από το Διυλιστήριο. Αρχικά επί Δημάρχου Φωτίου Λιάκου522 και γκρεμίστη-
κε ενώ ήταν στο τελείωμα. Το 1908 το Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησε άδεια
από τον Μητροπολίτη Αθηνών να χτίσει την εκκλησία και λίγους μήνες αρ-
γότερα όρισε τριμελή επιτροπή να κάνει εράνους. Ο Ναός γκρεμίστηκε για-
τί ήταν μέσα στον απαλλοτριωμένο χώρο του Διυλιστηρίου. Την 6η Αυγού-
στο 1954 από φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο 27ο τεύχος της Λαμπηδό-
νας προκύπτει ότι ήταν ο προτελευταίος ή ο τελευταίος εορτασμός.
Ο νέος Ναός του Σωτήρος στην Ιερά Οδό αποπερατώθηκε στο τέλος του
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521) Το 1989 λίγο πριν την έναρξη του Β’ Συμποσίου Ιστορίας Λαογραφίας Αττικής, συνόδευσα την

καθηγήτρια Μαρία Θεοχάρη και επισκεφτήκαμε όλα τα μεταβυζαντινά ξωκκλήσια. Στο συγκεκριμέ-

νο εκκλησάκι μου έδειξε ένα αγιογραφημένο σημείο και μου είπε: Εδώ φαίνεται ότι ο αγιογράφος

έχει επηρεαστεί από αγιογράφους του 12ου αιώνα χωρίς να σημαίνει ότι είναι τόσο παλαιό το εκκλη-

σάκι. Όμως χρειάζεται να αποκαλυφθεί τι υπάρχει κάτω από τα επιχρίσματα.

522) Ο Φώτιος Λιάκος υπήρξε δήμαρχος κατά την τετραετία 1891-1895.



1957 αρχές 1958 και λειτούργησε με την έναρξη λειτουργίας του Διυλιστηρί-
ου. Την 6η Αυγούστου και την παραμονή στον εσπερινό πολύς λαός συρρέει
να ανάψει ένα κερί. Είναι η θέση που προσφέρεται και στους περαστικούς.
Ωστόσο όσοι γνώρισαν την παλιά εκκλησία, το περιβάλλον και τη βλάστηση
γύρω, τις σούστες που μετέφεραν τους προσκυνητές στολισμένες, με τα
στρωμένα καραμελωτά χράμια, έχουν κάθε δικαιολογία να νοσταλγούν αυ-
τόν τον εορτασμό.
Άγιο Γιάννης ο Νηστευτής: Στην περιοχή τη γνωστή με το τοπωνύμιο «Μούλ-
κι» υπάρχει ο μικρός «σταυρεπίστεγος» ναός του αγίου Ιωάννου του Νη-
στευτού, ημιυπόγειος και μάλλον ο αρχαιότερος από τα ξωκκλήσια της πε-
ριοχής του Ασπροπύργου, ίσως από τις αρχές του 16ου αιώνα.
Ένας ναός με ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον για το Θριάσιο. Φανερώνει τη
δραστηριότητα των κατοίκων τη συγκεκριμένη εποχή, όπως φανερώνουν και
τα άλλα ξωκκλήσια τα υπαρκτά κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας.
Στον συγκεκριμένο ναό η συντήρηση είναι επιβεβλημένη αν επιθυμούμε να
διατηρηθούν κάπως οι αγιογραφίες που λόγω της διάβρωσης από την υγρα-
σία αποσπώνται μαζί με τους σοβάδες. Στις αρχές της δεκαετίας του τριάντα
ο τότε κοινοτάρχης μερίμνησε και είχε εκδοθεί και δημοσιευτεί διάταξη που
απαγόρευσε σε ακτίνα 100 μέτρων από τον ναό οποιαδήποτε οικοδομική ερ-
γασία. Δυστυχώς, Πολεοδομία, αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων και Δήμος,
παρά τις αδύναμες φωνές κάποιων κατοίκων δεν εμπόδισαν να χτιστεί πα-
ράνομα η παρακείμενη βιοτεχνία κι ακόμα την άφησαν να στρέψει τη ροή
των υδάτων προς τον ναό και να αυξάνεται η διάβρωση.
Υπάρχουν αγιογραφίες των οποίων η αγιογράφηση έγινε σε διαφορετικές
εποχές. Είναι επαινετή η προσπάθεια του Στέλιου Μουζάκη να περιγράψει
τις αγιογραφίες του ναού. Μέτρησα ότι έχει περιγράψει είκοσι τρεις, ομο-
λογουμένως πάρα πολλές σε ένα ναΐσκο. Απ’ αυτές οι δέκα οκτώ στο χώρο
του ιερού και μόνον πέντε στο τέμπλο και τον κυρίως ναό. Όμως δεν βρίσκω
αγιογραφία που να εικονίζει τον άγιο Ιωάννη τον Νηστευτή.
Με τον ναό ασχολήθηκε δύο δεκαετίες νωρίτερα από τον Στέλιο Μουζάκη,
η Αλία Γ. Παπαρά και εξέδωσε εργασία το 1960 με τίτλο «Ο εν Ασπροπύρ-
γω ανέκδοτος ναός του Αγίου Ιωάννου του Νηστικού». Εκφράζει την άποψη
ότι χτίστηκε μεταξύ 1500 και 1510. Περιέγραψε τις αγιογραφίες που διατη-
ρούντο μέχρι το 1960. Θεώρησε τις αγιογραφίες ότι είναι έργα ενός και
έχουν γίνει τον 17ο αιώνα. Ετάραξε τα νερά σχετικά με την εορτή του ναού
που εορτάζεται την 29η Αυγούστου (Αποτομή της κεφαλής του Ιωάννου του
Προδρόμου) και υποστήριξε ότι πρόκειται για τον Πατριάρχη Ιωάννη Δ’ τον
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Νηστευτή (582-595) που πέθανε αφήνοντας μνήμη πραγματικού αγίου και
γιορτάζεται την 2α Σεπτεμβρίου.
Φαίνεται υπερβολικό να λησμονήθηκε ο άγιος στον οποίο αφιερώθηκε ο να-
ός κι ακόμα θα ήταν σχεδόν αδύνατον να γνωρίζουν οι πρόγονοί μας και να
εορτάζουν τη μνήμη του Πατριάρχου ως αγίου. Πάντως απαιτείται και τρίτη
«ανάγνωση» των αγιογραφιών από εξειδικευμένους ερευνητές.
Στα πάρα κάτω εξωκκλήσια, αρκετά καθυστερημένα, η 1η Εφορεία Βυζαντι-
νών Αρχαιοτήτων έχει θυροκολλήσει την ακόλουθη απαγόρευση:
―Οι κάτωθι Ιεροί Ναοί-Μνημεία: Αγ. Παντελεήμονα, Αγ. Ιωάννη Νηστικού,
Αγίας Μαρίνης, Αγ. Ιωάννη στην οδό Θρασυβούλου, Αγ. Ιωάννη Αποκεφα-
λιστή, Αγ. Λουκά, Αγ. Γεωργίου στον Ασπρόπυργο.
Υπάγονται στις διατάξεις του αρχαιολογικού Νόμου 3028/2002 «Περί προ-
στασίας Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». Δεν επι-
τρέπεται ουδεμία εργασία άνευ εγκρίσεως της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Άγιος Ιωάννης της Γκοριτσάς: Είναι μετόχι του μοναστηριού της Πανα-
γίας στα Κλειστά. Κατά τη διάρκεια του Β’ Π. Πολέμου βομβαρδίστηκε
και καταστράφηκε. Με την πρωτοβουλία δύο ηλικιωμένων γυναικών συ-
γκεντρώθηκαν χρήματα και διάφορες άλλες προσφορές και η εκκλησία
χτίστηκε πάλι. Τελευταία επανήλθε στη δικαιοδοσία του μοναστηριού.
Εορτάζεται την 23η Σεπτεμβρίου. Είναι η σύλληψη Ιωάννου του Προδρό-
μου που ήταν αποτέλεσμα πολλής προσευχής των γονέων του Ζαχαρία και
Ελισάβετ.
Άγιος Λουκάς: Σε σχετικά μικρή απόσταση ΒΔ του Αγίου Ιωάννη το εκκλη-
σάκι του Αγίου Λουκά. Το τελευταίο από την εποχή της Τουρκοκρατίας.
Δεν έχει αγιογραφίες, δεν έχει όμως ερευνηθεί τι υπάρχει κάτω από τα επι-
χρίσματα. Το φρόντιζαν οι οικογένειες από τα γύρω περιβόλια και οι ποι-
μένες που είχαν εκεί κοντά τα μαντριά τους. Ο Άγιος Λουκάς ο ευαγγελι-
στής. Ένας από τους Έλληνες της Συρίας γιατρός και αξιόλογος ζωγράφος.
Συνδέθηκε με τον απόστολο Παύλο και τον ακολούθησε στο αποστολικό του
κήρυγμα. Εορτάζεται η μνήμη του τη 18η Οκτωβρίου. Ορισμένοι, όχι ο λαός,
αναφερόμενοι στο εκκλησάκι λένε: Του οσίου Λουκά. Είναι πολύ πιθανό να
χρησιμοποίησαν τη φράση άκριτα χωρίς να ξεχωρίζουν ότι ο Όσιος Λουκάς
είναι ο ιδρυτής της μονής στο Στείρι της Φωκίδος523.
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523) 7 Φεβρουαρίου η εορτή της Κοιμήσεως του Οσίου Λουκά και 8 Μαΐου η μνήμη της ανακομιδής

των λειψάνων.



Άγιος Δημήτριος: Η εορτή
του Αγίου Δημητρίου ―26
Οκτωβρίου― είναι μία από
τις μεγάλες εορτές στην Ελλά-
δα. Ο Άγιος Δημήτριος ήταν
από έγκριτη οικογένεια, γέν-
νημα και θρέμμα της Θεσσα-
λονίκης. Αξιωματικός στο ρω-
μαϊκό στρατό των συναυτο-
κρατόρων Διοκλητιανού και
Μαξιμιλιανού περίπου το 290.
Είχε μυηθεί και προπαγάνδι-
ζε τη νέα θρησκεία του χριστιανισμού. Το 303
ήρθε ο Μαξιμιλιανός στη Θεσσαλονίκη κι όταν
έμαθε τη συμπεριφορά του διέταξε να τον φυ-
λακίσουν. Θέλησε παράλληλα να γιορτάσει τις
πρόσφατες νίκες του και αποφάσισε να προ-
σφέρει θέαμα στο λαό με τον μεγαλόσωμο πα-
λαιστή Λυαίο. Ένας νεαρός αθλητής ο Νέστο-
ρας, κατηχημένος στον Χριστιανισμό από τον
Δημήτριο πήγε και του ζήτησε τη γνώμη και την
ευλογία του. Ο Δημήτριος τον ενθάρρυνε και ο
Νέστορας αντιμετώπισε τον Λυαίο μέχρι θανά-
του. Ο Μαξιμιλιανός εξοργίσθηκε και διέταξε
να θανατώσουν τον Νέστορα με αποκεφαλισμό
και τον Δημήτριο με λόγχη.
Στην πιο κεντρική από τις συ-
στάδες σπιτιών που αποτελού-
σαν τα Καλύβια της Χασιάς την
εποχή της Παλιγγενεσίας χτί-
στηκε η εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου. Πότε χτίστηκε δεν
μπορεί κανείς να αποφανθεί με
ακρίβεια. Στην νέα εκκλησία
είχε γραφεί το έτος ίδρυσης της
παλαιάς. Δεν είναι βέβαιο ότι
ήταν και το σωστό. Μπορούμε
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Άγιος Δημήτριος (νέα εκκλησία).

Άγ. Δημήτριος (νέα εκκλησία).

Άγιος Δημήτριος (παλαιά εκκλησία).



να θεωρήσουμε ως πιθανό το χρονικό διάστημα από το 1828 ως το 1832.
Η παλιά εκκλησία γκρεμίστηκε το 1930 όταν Πρόεδρος της Κοινότητας ήταν
ο Γιάννης Λιάκος. Η νέα σχεδιάστηκε από τον καθηγητή Ορλάνδο και χτί-
στηκε με την επίβλεψη του Νομικού. Χρειάστηκε δυόμιση δεκαετίες για να
χτιστεί και να λειτουργήσει η νέα εκκλησία. Τα χρήματα συγκεντρώθηκαν
από τους κατοίκους με εράνους και από σημαντικές προσφορές ιδιωτών. Σε
μαρμάρινους πίνακες στον νάρθηκα αναγράφονται τα ονόματα των ευεργε-
τών και δωρητών. Υπάρχει και το όνομα: «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος». Εί-
χε ιδρυθεί με πρωτοβουλία του Γιάννη Λιάκου και είχαν αγοράσει οικόπε-
δο δυτικά της Πλατείας Ηρώων (όπου σήμερα το καφενείο) το οποίο προό-
ριζαν για βιβλιοθήκη. Οι παλαιότεροι θυμούνται τα θεμέλια που παρέμειναν
έτσι για χρόνια. Επειδή πέρασαν χρόνια, μεσολάβησε η κατοχή και τα μέλη
του συλλόγου δεν είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν το έργο, πού-
λησαν το οικόπεδο στον Αθ. Πέππα και διέθεσαν τα χρήματα για την απο-
περάτωση του ναού του Αγίου Δημητρίου.
β) Εκκλησίες εκτός δημοτικής περιφέρειας, μοναστήρια
Ζωοδόχος Πηγή και Εισόδια της Θεοτόκου: Δύο εκκλησίες έξω από τη δημο-
τική περιφέρεια του Ασπροπύργου. Στη βορεινή πύλη του αεροδρομίου Ελευ-
σίνας υπάρχει η εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, σε μικρή απόσταση από τη
«Δημοσιά» τον δρόμο που χώριζε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας την περιοχή
της Χασιάς από την περιοχή των Κουντούρων. Η εκκλησία βομβαρδίστηκε
στον τελευταίο πόλεμο από τους συμμάχους και ξαναχτίστηκε μετά την απε-
λευθέρωση. Στη γιορτή της συγκεντρώνει προσκυνητές από τη Μαγούλα, τη
Μάνδρα και την Ελευσίνα αφού ήταν εκκλησία των Κουντουριωτών. Αλλά και
από τον Ασπρόπυργο. Πολύ περισσότερους παλαιότερα. Γύρω από την εκ-
κλησία απλώνονταν τα πρόχειρα μικρομάγαζα. Σούστες και ζώα με τα οποία
μεταφέρονταν οι προσκυνητές και όλα έδιναν την αίσθηση πανηγυριού.
Γιατί όμως καθιερώθηκε να γιορτάζεται η Ζωοδόχος Πηγή; Ο Αυτοκράτο-
ρας Λέων ο Α’ λέγεται ότι συνάντησε έναν τυφλό που ζητούσε νερό. Τότε
άκουσε τη φωνή της Παναγίας που έλεγε πού θα έβρισκε νερό. Εκεί χτίστη-
κε εκκλησία που ονομάστηκε Ζωοδόχος Πηγή. Είναι έξω από τα τείχη της
Κωνσταντινούπολης κοντά στην Πύλη της Πηγής προς τη Σηλυβρία524. Με το
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524) Το 1985 οργανώθηκε εννιαήμερη εκδρομή στη Μικρά Ασία και Κωνσταντινούπολη από Ασπρο-

πυργιώτες. Μεταξύ άλλων επισκέφθηκαν την Ζωοδόχο Πηγή στο Μπαλουκλή το αγίασμα και τον χώ-

ρο που αποτελεί Νεκροταφείο των Ορθοδόξων.



αγίασμα της πηγής γιατρεύτηκε ο Ιουστινιανός από λιθίαση.
Η πηγή είναι αέναη. Γεμίζει ευρύχωρη μαρμάρινη δεξαμενή όπου υπάρχουν
λίγα ψάρια. Πιστεύευται ότι είναι επτά όσα σύμφωνα με την παράδοση ήσαν
τα ψάρια στο τηγάνι που πήδησαν στην πηγή την ημέρα της Αλώσεως525. Η εν
λόγω Ζωοδόχος Πηγή πήρε την ονομασία Μπαλουκλή (μπαλίκ, μπαλούκ
στην τουρκική=ψάρι). Στην Ζωοδόχο Πηγή είναι αφιερωμένη με το κινητό
εορτολόγιο η Παρασκευή της Διακαινησίμου.
Δεύτερο ξωκκλήσι έξω από τη δημοτική μας περιφέρεια Τα Εισόδια της Θε-
οτόκου, στο Σκαραμαγκά. Παναγιά η Μισοσπορίτισσα. Ήταν μετόχι του μο-
ναστηριού των Κλειστών. Με ταπί που έχει υπογράψει ο Ιμπραχίμης βοϊβό-
δας Αθηνών το 1793 (17 μηνός Μουχαρέμι του μουσουλμανικού έτους 1207),
ο Χασάν Αγάς πώλησε στο μοναστήρι της Χασιάς αντί 350 γροσίων τα δι-
καιώματά του με την υποχρέωση των αγοραστών να καλλιεργούν ανελλιπώς
τα «ήμερα» χωράφια και να δίνουν τη δεκάτη526.
Η εκκλησία περικλείεται από αρκετές δεκαετίες στο χώρο που έχει καταλά-
βει το Πολεμικό Ναυτικό. Την 21η Νοεμβρίου που εορτάζονται τα Εισόδια
της Θεοτόκου στο Ναό (ήταν τριών ετών και την παρέδωσαν οι γονείς της
στον αρχιερέα Ζαχαρία όπου έμεινε δώδεκα χρόνια) επιτρέπεται η είσοδος
των πιστών για να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία. Παλαιότερα όμως
όλα ήταν διαφορετικά. Το δάσος με εξαίρεση τα καλλιεργήσιμα χωράφια κά-
λυπτε όλη την πλαγιά του βουνού μέχρι τη θάλασσα. Σήμερα τα Ναυπηγεία
και οι λοιπές εγκαταστάσεις άλλαξαν ολοκληρωτικά την περιοχή. Πριν έφτα-
ναν με τα τότε διαθέσιμα μεταφορικά μέσα, κατασκήνωναν πρόχειρα και πα-
ρέμεναν όταν ο καιρός το επέτρεπε απόγευμα παραμονής και ανήμερα. Σή-
μερα πηγαίνουν στη λειτουργία και κάποια στιγμή αποχωρούν.
Μοναστήρια. Τα μοναστήρια που συνήθιζαν να πηγαίνουν στη γιορτή τους
οι Ασπροπυργιώτες ήταν: η Μονή Κλειστών, η Φανερωμένη στη Σαλαμίνα,
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525) Ο Ν. Γ. Πολίτης δημοσιεύει δύο παραδόσεις (Τόμος Α’, 31, 32) που αναφέρονται στα τηγανι-

σμένα ψάρια. Η 31, διαδεδομένη σε πολλά μέρη, περιγράφει ένα καλόγερο που τηγάνιζε ψάρια κι

όταν του είπαν πως οι Τούρκοι πήραν την Πόλη είπε: Θα το πιστέψω αν ξαναζωντανέψουν τα τηγα-

νισμένα ψάρια. Όσπου να αποσώσει το λόγο πήδησαν τα ψάρια από το τηγάνι κι έπεσαν εκεί κοντά

σε νερό. Είναι σήμερα μισοτηγανισμένα στο Μπαλουκλή και θα βρίσκονται εκεί μέχρι να πάρουμε

πάλι την Πόλη. Η δεύτερη γνωστή στα Τρίκαλα Κορινθίας και την Ευρυτανία αντί του καλόγερου, τη-

γάνιζε τα ψάρια ο βασιλιάς.

526) Δημήτρης Γιώτας: Παλιά Μοναστήρια της Πάρνηθας, σελ.77.



ο Όσιος Μελέτιος στην πλαγιά της Πάστρας και η Αγία Βαρβάρα. Αλλά η
Μονή Κλειστών, η Παναγία, ήταν το δικό μας μοναστήρι. Όταν το 1858 απο-
σπάστηκαν χωριά που μέχρι τότε ανήκαν στον Δήμο Φυλής και δημιούργη-
σαν τον Δήμο Αχαρνών παρέμειναν στον Δήμο Φυλής, η Χασιά, τα Καλύβια
της Χασιάς και το Μοναστήρι με τους λίγους καλόγερους. Το Μοναστήρι εί-
χε κτηματική περιουσία στον κάμπο του Θριασίου, τα μοναστηριακά κτήμα-
τα, και μετόχι την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στην Γκοριτσά ακόμα και σή-
μερα. Η άλλοτε ενιαία Μητρόπολη της Αττικής διαιρέθηκε σε περισσότερες.
Ο Ασπρόπυργος και το μοναστήρι ανήκουν πλέον σε διαφορετικές Μητρο-
πόλεις. Παρά τις πρώτες απαγορεύσεις να φέρνουν την εικόνα της Πανα-
γίας στον Ασπρόπυργο και αντ’ αυτής να μεταφέρουν άλλη από την περιοχή
της Μητρόπολης Μεγαρίδος, επικράτησε τελικά η επιθυμία των κατοίκων
του Ασπροπύργου. Επανήλθαμε στην παράδοση που κρατάει αιώνες.
Πάνε τώρα κάποια χρόνια που δημιουργήθηκε ασφαλτόδρομος και φθάνει
κανείς στο μοναστήρι με αυτοκίνητα μεταφορικά μέσα. Η νέα γενιά αγνοεί
πώς έφτανε κάποιος παλαιότερα στο μοναστήρι. Μετά τον δρόμο χτίστηκε ο
ξενώνας στην είσοδο, άλλη μία μεγάλη εκκλησία, και η μάντρα που δυσχε-
ραίνει το πέρασμα προς την πηγή. Συζητείται να δημιουργήσουν διάφορα χτί-
σματα που θα αλλοιώσουν ολοκληρωτικά τη φυσιογνωμία του μοναστηριού.
Σήμερα οι προσκυνητές πάνε στο μοναστήρι να λειτουργηθούν ή ως επισκέ-
πτες. Μένουν λίγες ώρες και φεύγουν. Ότι συνέβαινε για πάρα πολλά χρό-
νια αποτελεί παρελθόν. Το θυμούνται οι παλαιότεροι και το αγνοούν οι νέ-
οι. Μια εβδομάδα πριν τον Δεκαπενταύγουστο ξεκινούσαν οι πρώτοι προ-
σκυνητές. Όσο πλησίαζε η ημέρα πύκνωναν τα καραβάνια. Ξεκινούσαν νύ-
χτα να καλύψουν τη διαδρομή με τα γαϊδούρια φορτωμένα με τα αναγκαία
ρούχα για πρόχειρη κατασκήνωση, και τρόφιμα για τις ημέρες που θα έμε-
ναν στο μοναστήρι. Από τους πεζούς κάποιοι μεταφέρονταν με σούστες και
κέρδιζαν τη διαδρομή στον κάμπο. Τρεις ώρες ήταν η διαδρομή. Μια ώρα
στον κάμπο, μια μέσα στο φαράγγι της Γιαννούλας και μια ακόμα μέχρι το
μοναστήρι. Η ομορφιά της φύσης απερίγραπτη. Αν τώρα αποφασίσει κά-
ποιος να περάσει θα δει: Στη μια πλευρά του φαραγγιού, στα πεύκα του Νά-
νου, πώς ο Χάλυψ με την εξόρυξη και μεταφορά χωμάτων έφαγε τα σπλά-
χνα του βουνού, η φωτιά πού πέρασε και άφησε αποκαΐδια και οι ασυνείδη-
τοι πώς μετέτρεψαν τον χώρο σε χωματερή. Περπατούσαν και στη μια πλευ-
ρά και στην άλλη, στα δύο μονοπάτια, κι όλες οι αισθήσεις απολάμβαναν
ομορφιά, μυρωδιές και ήχους ανακατωμένους από το κελάηδημα των που-
λιών και τις χαρούμενες φωνές των οδοιπόρων.
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Στο Μοναστήρι κατασκήνωναν στο αλώνι στην αριστερή πλευρά πριν την εί-
σοδο, στα κάποια δωμάτια πιο πέρα και κάτω από τα δένδρα. Οι νέοι πηγαι-
νοέρχονταν περνώντας ανάμεσα στην εκκλησία και τα κελιά και πήγαιναν
άλλοι στην πηγή κι άλλοι να περάσουν απέναντι εκεί που φανερώθηκε η ει-
κόνα. Κι όσοι είχαν εγκατασταθεί πολλές ημέρες συνδυάζανε μια εκδρομή
μέχρι τη Φυλή που φημιζόταν και για το νερό της. Το βράδυ της παραμονής
γινόταν περιφορά της εικόνας. Έφτανε η πομπή μέχρι στ’ αλώνι και γινόταν
εκεί η δέηση.
Ανήμερα άρχιζε η επιστροφή. Πολλοί γύριζαν στη Χασιά, στο δικό της πα-
νηγύρι.
―Την 23η Αυγούστου γιορτάζει η Φανερωμένη στη Σαλαμίνα. Έφευγαν τα
καΐκια από την Ελευσίνα και το Μεγάλο Πεύκο. Η θρησκευτική γιορτή πα-
ράλληλα και η διασκέδαση. Οι Κουλουριώτες έστηναν μαγαζιά και οι κο-
μπανίες σε δράση, πάντα έχοντας τον πρώτο λόγο οι δικοί τους καθιερωμέ-
νοι τραγουδιστές και οργανοπαίκτες.
―Τις ημέρες αυτές γινόταν και το Παζάρι της Θήβας. Ήταν ένα παζάρι που
πολλοί επιθυμούσαν να πάνε έστω μια φορά να το γνωρίσουν. Κάθε χρόνο
όμως το επισκέπτονταν ποιμένες ομαδικά για να διαθέσουν το μαλλί και κά-
τι να αγοράσουν στο παζάρι.
―Την 1η Σεπτεμβρίου εορτάζει ο Όσιος Μελέτιος το μοναστήρι στην πλα-
γιά της Πάστρας. Από παλιά πήγαιναν, παρά την απόσταση, με σούστες.
Αργότερα που αποκτήθηκαν φορτηγά αυτοκίνητα η μετάβαση έγινε ευκολό-
τερη. Καρέκλες στο κασόνι, στρωσίδια για τη διανυκτέρευση. Πήγαιναν πα-
ρέες συγγενικές και φιλικές συνδυάζοντας το θρησκευτικό καθήκον με την
διέξοδο από την καθημερινότητα.
―Την 4η Δεκεμβρίου πήγαιναν στην Αγία Βαρβάρα. Πήγαιναν με σούστες
και με τη συγκοινωνία μια και η απόσταση της εκκλησίας από την Ιερά Οδό
ήταν μικρή. Μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα γύρω από την εκκλησία δεν υπήρ-
χαν σπίτια. Χωράφια απλώνονταν μέχρι την οδό Θηβών, το δρόμο από το
Αιγάλεω στον Πειραιά και προς τον Νοτιά μέχρι τους Ταξιάρχες συναντού-
σες μόνο το εκκλησάκι της Αγίας Ελεούσας. Στο βάθος διακρινόταν το
«Άσυλο» οι μετέπειτα αναμορφωτικές φυλακές.
Στον ελεύθερο χώρο μπροστά στην εκκλησία έστηναν τα μαγαζάκια τους οι
μικροπωλητές, άλλοι προκαλούσαν την τύχη με προβλέψεις και παχνίδια,
πλανόδιοι οργανοπαίχτες προσπαθούσαν για κάποιο μεροκάματο και γενι-
κά ήταν ένα πανηγύρι με μεγάλη κοσμοσυρροή.
Οι Εκκλησίες στους Οικισμούς. Ο Ασπρόπυργος έχει στη δημοτική του πε-
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ριφέρεια αρκετούς οικισμούς που δημιουργήθηκαν την τελευταία πεντηκο-
νταετία και όπως είναι επόμενο χτίστηκαν αρκετές εκκλησίες.
Στην Παραλία Ασπροπύργου η Ανάληψη οι Άγιοι Ανάργυροι και ο Άγιος Νι-
κόλαος. Στα Νεόκτιστα ο Άγιος Χαράλαμπος και στη θέση Μπατάλα, η Πα-
ναγία Φανερωμένη. Στην Γκοριτσά ο Άγιος Αλέξανδρος, η Αγία Τριάδα και
στην Πλατεία Αγίου Ελευθερίου ομώνυμος ναός. Εκκλησίες υπάρχουν στον
Ίμερο Τόπο, η Αγία Σοφία στον δρόμο προς τη Χασιά και η Αγία Ειρήνη στη
Λεωφόρο Δημοκρατίας (ιδιωτική). Στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο ο Β. Πέππας
έκτισε εκκλησία «εις μνήμην» του αδικοχαμένου γιού του.

E) ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

α) Η Περίοδος της καθιέρωσης
Γνωρίζουμε από την παράδοση ότι αρχικά οι ποιμένες του χωριού συνήθι-
ζαν να συγκεντρώνονται της Αγίας Παρασκευής στο παλαιό εκκλησάκι και
να γιορτάζουν. Με τον καιρό τούς ακολούθησαν και άλλοι συγχωριανοί.
Έκτισαν τη νέα εκκλησία και καθιερώθηκε ο τριήμερος εορτασμός.
Στις αρχές του 20ου αιώνα, έγιναν προσπάθειες να τονωθεί το πανηγύρι.
Το 1906 και το 1907 έγινε ο εορτασμός με βεγγαλικά. Το φθινόπωρο του
1907 εκλέγεται η νέα Δημοτική Αρχή του τ. Δήμου Φυλής. Στη συνεδρίαση
της 26ης Δεκεμβρίου 1907 το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 50 πράξη
του ενέκρινε την πληρωμή 450δρχ. στον πυροτεχνίτη Λεονάρδον Παλόμπε-
λα «δια τα καέντα κατά την ημέραν τής πανηγύρεως Αγίας Παρασκευής
των ετών 1906 και 1907 πυροτεχνήματα μη εγκριθέντα παρά του πρώην δη-
μοτικού Συμβουλίου» όπως αναφέρει η σχετική πράξη.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ

444

α) Χορός δημόσιος στο Πανηγύρι.
β) Χορός δημόσιος στο Πανηγύρι. Εξαίρεση η ορχήστρα με πνευστά

που είχε παραστεί στην περιφορά της εικόνας.



Αλλά και μπάντα είχε φέρει ο Δήμος από την Αθήνα κάποια χρονιά. Την εί-
χε μεταφέρει από την Αθήνα ο Τσάμο Λιάκος που έκανε μεταφορές με Λε-
ωφορείο-Σούστα με ένα άλογο. Χρησιμοποιήθηκε στην περιφορά της εικό-
νας. Ύστερα επισκεύτηκε διάφορα σημεία του χωριού και η επιστροφή της
στην Αθήνα έγινε πάλι με τον Τσάμο-Λιάκο.
Το πρώτο μαγαζί που έφερε όργανα ήταν του Ν. Ευθυμίου. Ήταν στη με-
σοαπόσταση μεταξύ Ωρολοΐου και Ευαγγελίστριας. Ένα βιολί κι ένα λαού-
το, ο Κολοβός κι ο Μπογιατζής. Ήσαν από τη Σαλαμίνα ή τα Μέγαρα. Ίσως
όργανα και στην ταβέρνα του Νικόλα Παπαδημητρίου, τη γνωστή αργότερα
του Σωτηράκη νότια από το Ωρολόϊ. Δεν το λέω με βεβαιότητα. Πιο τακτικά
στα μετέπειτα χρόνια ο Γ. Βερούτης και ο Αναστάσιος Τριβέλας, βόρεια και
δυτικά του Ωρολογιού αντίστοιχα (πρέπει να τονιστεί ότι αυτήν την εποχή
δεν υπήρχε το Ωρολόϊ αλλά μια μικρή πλατεία του χωριού) και νοτιότερα ο
Γ. Κόλιας, στο καφενείο της νεολαίας, ο οποίος στα χρόνια του μεσοπολέ-
μου έπαιξε βασικό ρόλο στον ερχομό επίλεκτων συγκροτημάτων.
β) Τα χρόνια του μεσοπολέμου
Τα πρώτα χρόνια αυτής της περιόδου οι κομπανίες αποτελούντο από Κου-
λουριώτες, Μεγαρίτες και ντόπιους οργανοπαίκτες. Δειλά, δειλά άρχισαν να
καλούν κάποιους καθιερωμένους μουσικούς με πρώτο και καλύτερο τον Πρε-
βεζιάνο Μήτσο Αραπάκη. Ήταν σπουδαίος τεχνίτης, μοναδικός ερμηνευτής
επιτραπέζιων τραγουδιών με πλούσιο ρεπερτόριο από τη Στεριανή Ελλάδα
στο οποίο πρόσθεσε τα ακούσματα που έφεραν από τη Σμύρνη και την Πό-
λη. Είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό αυτά τα ακούσματα. Σχετίζονταν με τη
Μικρά Ασία κι ήσαν παραδοσιακά τραγούδια, ήσαν και τραγούδια μικρα-
σιατών συνθετών που ήρθαν στην Ελλάδα μετά το 1922 και συνέχισαν εδώ να
συνθέτουν κι απ’ αυτούς ξεχώριζαν οι Σμυρνιοί Παναγιώτης Τούντας και
Βαγγέλης Παπάζογλου και ο Κωνσταντινοπολίτης Κώστας Σκαρβέλης.
Γρήγορα έγιναν γνωστοί οι τραγουδιστές: Ο Κώστας Καρίπης από την Πό-
λη ήταν παράλληλα και σπουδαίος κιθαρίστας, ο Νούρος, ο Βαγγελάκης Σω-
φρονίου κ.α. Τους ακολούθησαν λίγο πριν την έναρξη της δεκαετίας του
τριάντα και άφησαν όνομα στη συνέχεια, ο Στελλάκης Περπινιάδης, ο Κώ-
στας Ρούκουνας και ο Γιώργος Παπασιδέρης.
Ο Στελλάκης γεννήθηκε στην Τήνο, αλλά δεν έμεινε εκεί ποτέ. Δύο ετών
ήταν όταν η οικογένειά του μετανάστευσε στην Αλεξάνδρεια και ενώ ήταν
επταετής το 1906 πήγαν στην Κωνσταντινούπολη. Ασχολήθηκε με την ψαλτι-
κή. Κατατάχθηκε το 1919 στον ελληνικό στρατό. Με τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή πέρασε στη Χίο και από εκεί ήρθε στον Πειραιά. Το 1929 ηχογρά-
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φησε «Το Κουκλί της Κοκκινιάς» του Παν. Τούντα527.
Ο Κώστας Ρούκουνας ή Σαμιωτάκης (δηλαδή ο Τάκης από τη Σάμο) κατα-
γόταν από το Καρλόβασι. Δεν γνωρίζω πώς συνδεόταν και με το χωριό Μυ-
τιληνοί γιατί κι εκείνο διεκδικεί την καταγωγή του. Κορυφαίος ερμηνευτής
στον αμανέ ήταν ο Κώστας Ρούκουνας δηλώνει στην αυτοβιογραφία του
(σελ.34) ο Βαγγέλης Περπινιάδης. Είχα όμως προσωπική αντίληψη γι’ αυτή
του την εκτίμηση. Μια βραδιά ενώ η παρέα μας πλησίαζε στο γνωστό στη Νί-
καια κέντρο «Περιβόλας» ξεκομμένοι εγώ μ’ έναν από τους φίλους ακούσα-
με κάποιον από ένα Ι.Χ. να μας φωνάζει. Μας είχε γνωρίσει.Ήταν ο Βαγ-
γέλης Περπινιάδης. Μπήκαμε στην κούρσα, ξαναπάτησε το πικ-απ κι ακού-
σαμε τη φωνή του Ρούκουνα σ’ έναν αμανέ. «Να τι ακούω εγώ» θυμάμαι ότι
μας είπε.
Ο Γιώργος Παπασιδέρης, Σαλαμίνιος, υπήρξε ο βάρδος της μουσικής παρά-
δοσης των Στεριανών παρόλο που γεννήθηκε σε νησί. Γαλουχήθηκε όμως και
με τα τραγούδια της προσφυγιάς. Δεν μπορούσε εύκολα να έχει διάρκεια ένας
τραγουδιστής αν δεν είχε πλούσιο ρεπερτόριο σε ποιότητα και ποικιλία.
Στη δεκαετία του ‘30 στο χωριό μας, περιβόλι όπου χρόνια είχαν ριζώσει τα
τραγούδια της Ρούμελης και του Μωριά, μεταφυτεύτηκαν ρίζωσαν και μο-
σχοβόλησαν τα πολιτισμικά χαρίσματα της προσφυγιάς και ότι καινούριο
μπορούσε να μας δοθεί από τις κομπανίες της Αθήνας και από τις φτωχο-
γειτονιές του Πειραιά. Αρκεί μια αναφορά στο πανηγύρι του 1940, στις κο-
μπανίες όπως παρουσιάστηκαν στα μαγαζιά για ν’ αποδειχθεί «του λόγου το
αληθές».
Το 1940 το πανηγύρι άρχισε με προεόρτια. Ο Γιώρ-Κόλιας το διήμερο ―πα-
ραμονή και ανήμερα― της Αγίας Μαρίνας έφερε τη Γεωργία Μητάκη με την
κομπανία της. Τη συνόδευε ο Ανεστόπουλος. Στο ίδιο μαγαζί της Αγίας Πα-
ρασκευής η περίφημη Ρόζα Εσκενάζη και ο γλυκύτατος Βαγγελάκης Σωφρο-
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527) Τον Ιούνιο του 1977 η «Λαογραφική Εταιρεία Ασπροπύργου» τίμησε για την προσφορά τους στο

τραγούδι, τον Στελλάκη Περπινιάδη και τον Γιώργο Παπασιδέρη. Κάποια μέρα πριν την εκδήλωση,

ενώ τον είχα επισκεφτεί για τα διαδικαστικά της διοργάνωσης, με οδήγησε στο μαγαζί ―ήταν κλει-

στό από χρόνια― όπου είχε ένα μαγνητόφωνο κι έβαλε ν’ ακούσω «Το κουκλί της Κοκκινιάς». Το

απολάμβανε και μου εξηγούσε: Η πρώτη μου ηχογράφηση. Πρόσεξε πόσους δρόμους αλλάζει το τρα-

γούδι. 4 Σεπτεμβρίου, λίγους μήνες μετά έκλεισε τον κύκλο της ζωής του. Στον Ασπρόπυργο τραγού-

δησε για τελευταία φορά «Το κουκλί της Κοκκινιάς». Το τραγούδι αυτό ερμήνευσαν με δύο ακόμα

ηχογραφήσεις ο Κώστ. Ρούκουνας και ο Βαγ. Σωφρονίου.



νίου. Ο Ογδοντάκης (Γιάννης Δραγάτσης το όνομά του). Μαζί με τον Σαλο-
νικιό (Δημ. Σέμση) υπήρξαν οι καλύτεροι βιολιστές της εποχής τους. Ο Φι-
στιξής, πάντα με το χαρακτηριστικό του παπιγιόν έπαιζε σαντούρι και ο Το-
μπούλης συνόδευε με το ούτι.
Στο μαγαζί του Σπύρου Μπρέμπου ―μεταξύ Ωρολογιού και Αγίου Δημη-
τρίου― η κομπανία ήταν μόνιμη κάθε χρόνο. Ο Μήτσος Αραπάκης, ο τρα-
γουδιστής που υπέβαλε, επικοινωνούσε, έδινε χρώμα στο τραγούδι. Ο Στε-
λάκης, χαρισματικός με ένα αηδόνι στο λαρύγγι του. Ο Κάβουρας, αποκλει-
στικός ερμηνευτής των τραγουδιών του Σκαρβέλη. Τους συνόδευαν ο Μπά-
μπης στο βιολί και ο δικός μας Τάσος Πέππας στο κλαρίνο.
Στο μαγαζί του Μπάμπη Μαρνίκα ―βορεινά του Ωρολογιού― παρουσιά-
στηκε ένας ολόκληρος αστερισμός. Ρίτα Αμπατζή, Παπασιδέρης, Ρούκου-
νας, Παναγής Βουρλιώτης. Οργανοπαίκτες: Ανεστόπουλος, Βουγιούκας,
Ζαφειρόπουλος και άλλοι. Ήταν και ο Μάρκος Βαμβακάρης. Διάφοροι και
στα άλλα μαγαζιά μεταξύ των οποίων και ο βιολιστής Παπαναστασίου.
Πώς όμως βρέθηκε εμβόλιμος ο Μάρκος Βαμβακάρης; Την προηγούμενη
χρονιά, το 1939, ο Μαρνίκας έκανε κάτι διαφορετικό στο πανηγύρι. Έφερε
τη ρεμπέτικη κομπανία. Δεν μπορώ να βεβαιώσω πόσοι ήσαν. Παιδάκι τότε
εγώ, το σπίτι το πατρικό δίπλα. Μού είχε κάνει εντύπωση το μπαγλαμαδάκι
και ο τρόπος που έπαιζε ο Μπάτης. Ήταν φυσικά ο Μάρκος και ο Στράτος.
Ίσως και ο Παπαϊωάννου με τον οποίο είχε φιλία και ο δικός μας Βαγγέλης
Φίλης, που έπαιζε μπουζούκι και πιθανόν να είχε μεσολαβήσει για τον ερ-
χομό τους. Πάντως ήταν η πρώτη έξοδος της ρεμπέτικης κομπανίας από τα
συνηθισμένα της στέκια.
Διατηρώ μια εικόνα από το πανηγύρι του 1940. Λόγω γειτονιάς, ας ήμουν
μικρός, στα πρώτα χρόνια στο Δημοτικό σχολείο, βρισκόμουν στα σκαλιά
τ’ Ωρολογιού και παρακολουθούσα. Κάποια στιγμή χόρευαν χασάπικο ο
Χρήστος Μαυράκης και ο Χρήστος Ηλίας. Είδα τον Μάρκο που σηκώθηκε
με ανασκουμπωμένα τα μανίκια, άφησε το μπουζούκι στην καρέκλα και
χώθηκε ανάμεσά τους.
Αυθόρμητος, συναισθηματικός, ενθουσιάστηκε, σηκώθηκε και χόρευε μαζί
τους. Τι χόρευαν όμως; Τραγούδια παρμένα από την πηγή τους. Χασάπικα:
Ταταυλιανό, Πολίτικο. Πόσες μελωδίες δεν χαράκτηκαν μέσα μου εκείνη τη
χρονιά. Συρτός Σηλυβριανός. Η φωνή της Ρόζας άφησε στίγμα στη μνήμη
μου. «Έχεις δυο μάτια, μαύρα και μεγάλα», και της Ρίτας με την επιτυχία της
εποχής: «Ανάθεμά σε θάλασσα τί σούχα καμωμένα, που μου κρατάς τ’ αγό-
ρι μου τόσο καιρό στα ξένα».
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γ) Κατοχή
Ύστερα ήρθε ο πόλεμος. Η νικηφόρα πορεία στο μέτωπο της Αλβανίας. Τα δύ-
σεκτα χρόνια της κατοχής. Περισσότερο υπέφεραν οι άνθρωποι της Αθήνας,
του Πειραιά. Οι δυτικές συνοικίες. Τα περιβόλια του Ασπροπύργου έγιναν το
καταφύγιο των πεινασμένων. Δεν γιορταζόταν το πανηγύρι με τις απαγορεύ-
σεις και την παρουσία τού κατακτητή σε κάθε βήμα. Μικρό αντίβαρο στις κα-
κουχίες της εποχής ο Σωφρονίου με τον Γεράσιμο ―μου διαφεύγει το επώνυ-
μο― σχεδόν φιλοξενούμενοι στον Ασπρόπυργο, έλεγαν κάποιο τραγουδάκι με
μια κιθάρα και κάποιους θαμώνες γύρω από ένα τραπέζι. Κι όταν μετριάστη-
κε η πείνα, στου Μπάμπη του Μαρνίκα, κάποιες μέρες του καλοκαιριού του
1943 μια κομπανία με ένα χωλό, Χατζή τον έλεγαν, την Αμαλία ―χόρευε και
τραγουδούσε― και άλλους άγνωστους, έπαιζαν την ημέρα αφού απαγορευό-
ταν τη νύχτα. Περνούσα μπροστά στο μαγαζί όταν γύριζα στο σπίτι κι άκουα
συχνά ένα τραγούδι του Μάρκου που είχε γίνει επιτυχία. «Ρίξε τσιγγάνα τα
χαρτιά». Έτυχα κι ένα απόγευμα θεατής σ’ ένα αιματηρό καβγά που δημιούρ-
γησαν νεαροί Μενιδιάτες.
δ) Το σμυρναίϊκο παραμερίζεται από το λαϊκό τραγούδι
Το 1945 άρχισε να ξαναγιορτάζεται το πανηγύρι. Στου Γιώρ-Κόλια είχε κλη-
θεί κομπανία με τον Νούρο. Εμφανίστηκε και ο Στελλάκης που είχε μαζί του
τον Γιάννη, έναν νεαρό αριστερόχειρα με το μπουζούκι του κι ένα μικρό ενι-
σχυτή που μόλις δυνάμωνε λίγο τον ήχο. Όσο προχωρούσε η βραδιά ήταν
εντυπωσιακό πόσο με τις φωνές τους και την ποιότητα των ακουσμάτων εί-
χαν πραγματικά μαγεύσει τους θαμώνες. Διαδέχετο ο Στελλάκης τον Νούρο
και ο Νούρος τον Στελλάκη, δίνοντας ο καθένας τον καλύτερό εαυτό. Ήξε-
ραν τόσο καλά ο ένας τον άλλο αφού είχαν τραγουδήσει μαζί τόσες φορές
από το 1930 ίσως και νωρίτερα. Ωστόσο άρχισε από το πρώτο βράδυ να δια-
φαίνεται ότι το μέλλον ανήκε στο λαϊκό τραγούδι και ότι θα άρχιζε να υπο-
χωρεί το σμυρναίϊκο. Ο Στελλάκης κάνοντας ποιοτική επιλογή των λαϊκών
τραγουδιών της πενταετίας 1935-1940 και προσθέτοντας στο ρεπερτόριο τα
πιο ωραία από τον πακτωλό των τραγουδιών των Τσιτσάνη, Παπαϊωάννου,
Μπαγιαντέρα, Μητσάκη, Χατζηχρήστου, του νεαρού τότε Χιώτη και άλλων
παρουσίασε καινότροπα ακούσματα με νέους προβληματισμούς που υποκα-
θιστούσαν τη θυμοσοφία του αμανέ.
Στο Ωρολόϊ εμφανίστηκαν οι Παπασιδέρης και Ρούκουνας που συνοδεύο-
νταν πάντα από τον σεμνό Γιαννάκη Ζαφειρόπουλο εξαιρετικό εκτελεστή
στο σαντούρι. Μαζί και οι δικοί μας Πέππας και Λιάκος.
Λίγα μέτρα βορειότερα η ταβέρνα του Παπαδά. Εκεί όχι μόνο στο πανηγύ-
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ρι αλλά και σε έκτακτες εμφανίσεις για λίγα ακόμα χρόνια δήλωναν την πα-
ρουσία τους η Ρόζα Εσκενάζη, ο Αραπάκης και οι αδελφοί Λάμπρου. Εξαι-
ρετικοί μουσικοί. Λύρα πολίτικη ο ένας, κανονάκι ο άλλος.
1948. Ο εμφύλιος μαίνεται. Ο χορός έχει απαγορευτεί. Μόνο τραγούδια επι-
τρέπονται. Στην ορχήστρα του Ωρολογιού η Μαρίκα Νίνου και ο Καλέργης.
Κι ακόμα τεχνικός νεωτερισμός. Τοποθετούνται μεγάφωνα. Βόρεια του
Ωρολογιού, σε μειονεκτική θέση ύστερα από την τοποθέτηση στο διπλανό
χώρο των μεγαφώνων διευθύνει το μαγαζί αντί του Μπάμπη Μαρνίκα ο ετε-
ροθαλής αδελφός Μανόλης Τσάκαλης. Έχει κλείσει τον Χατζηχρήστο με το
συγκρότημά του. Η πλατεία του Ωρολογιού γεμίζει από κόσμο ενώ τα άλλα
μαγαζιά μένουν με άδεια καθίσματα. Το ίδιο και την άλλη μέρα, μέχρι που
τα μεσάνυχτα, ο Στελλάκης, νοσταλγός πάντα του δικού μας πανηγυριού,
άφησε το μαγαζί στις Τζιτζιφιές που δούλευε, πήρε μαζί του ένα νέο, άγνω-
στο όμως, μουσικό τον Γιώργο Λαύκα και εμφανίστηκε στον Ασπρόπυργο
στο μαγαζί  με την ορχήστρα του Χατζηχρήστου. Λίγο από μεράκι, λίγο από
συναδελφικότητα ανέβηκαν κι οι δυο τους στο πάλκο. Είναι αξιοσημείωτο
εκείνο που συνέβει. Άδειασε η πλατεία του Ωρολογιού και γέμισε ασφυκτι-
κά το μαγαζί του Τσάκαλη. Την τελευταία ημέρα του Αγίου Παντελεήμονος
επαναλήφθηκε το ίδιο σκηνικό. Γεμάτη η Πλατεία Ωρολογιού, άδεια τα άλ-
λα μαγαζιά. Πάλευε ασταμάτητα ο Χατζηχρήστος τραγουδώντας τις επιτυ-
χίες του χωρίς αποτέλεσμα. Τότε έστειλε ο Τσάκαλης ένα ταξί να πάρει τον
Στελλάκη κι άλλο να φέρει τον Λαύκα. Ο Στελλάκης έφερε μαζί του την Σω-
τηρία Μπέλλου. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τι έγινε. Ανέβαινε
στο πάλκο ο Στελλάκης και η Μπέλλου. Άλλαζαν με τον Λαύκα. Συνέχιζε ο
Χατζηχρήστος και πάλι από την αρχή. Είχε φθάσει δυο τρεις οργυιές ψηλά
ο ήλιος στην ανατολή και το γλέντι συνεχιζόταν.
1953. Ήρθε για πρώτη φορά στον Ασπρόπυργο ο Βαγγέλης Περπινιάδης,
στο Ωρολόϊ. Περιμένουν όλοι τον γυιό με τη βελούδινη φωνή να τραγουδή-
σει δίπλα στον πατέρα. Το απόγευμα της παραμονής τα μεγάφωνα του Ωρο-
λογιού ακούονται στη διαπασών. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Υ.ΕΝ.Ε.Δ.
πατέρας και γυιός έχουν εκπομπή. Μεταξύ των άλλων τραγουδιών ερμηνεύ-
ουν και την «Αχάριστη» του Τσιτσάνη. Ήταν προσωπική τους επιτυχία.
1955. Εκτός από τους γνωστούς και καθιερωμένους στα άλλα μαγαζιά καλ-
λιτέχνες, εμφανίστηκαν στην πλατεία Αγίου Δημητρίου η δυάδα Τζουανά-
κος - Τατασόπουλος και οι νεαρές τραγουδίστριες Πόλυ Πάνου και Λέλα
Παπαδοπούλου.
1956. Στη «Δροσιά». Ο χώρος υπάρχει ακόμα ανατολικά του Ωρολογιού.
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Στελλάκης, Παπαϊωάννου, Άννα Χρυσάφη, Καζαντζίδης, Άννα Μπέλλα,
Βασιλειάδης (ακορντεόν). Ακόμα η Γιώτα Λύδια που τότε παρόλο που κα-
τείχε τα πρωτεία στη δισκογραφία δεν εργαζόταν ακόμα συστηματικά στα
κέντρα διασκέδασης. Τότε με την παρότρυνση του Στελλάκη ξεκίνησε και ο
δικός μας Γιάννης Σκληρός. Στο Ωρολόϊ η Καίτη Γκρέϋ και ο Γιουλάκης.
Προς το τέλος της δεκαετίας του ‘50 συμμετείχε και ο Μενιδιάτης με ελάχι-
στο ρεπερτόριο αλλά με πίστη και πείσμα να καθιερωθεί.
Ο Αγγελόπουλος εμφανίστηκε δυο φορές στο πανηγύρι. Την πρώτη φορά
στην ταβέρνα του Γιάννη Φρατζόλη (στην οδό Αθανασίου Τσίγκου) άγνω-
στος ακόμα. Εντυπωσίαζε η φωνή του αλλά ο χώρος δεν προσφερόταν για
διάκριση. Ο κόσμος συνέρρεε στα μαγαζιά με ανοικτούς χώρους και γνωστά
συγκροτήματα. Ήρθε όμως πάλι, δυο τρία χρόνια αργότερα όταν είχε πλέ-
ον καθιερωθεί. Ζήτησε τη διακόσμηση του πάλκου με γιρλάντες και φωτι-
στικά, κυρίως όμως έδωσε ιδιαίτερη σημασία στον εμπλουτισμό της ορχή-
στρας με συνοδευτικά όργανα. Ήχος γεμάτος με ακομπανιαρίσματα εντυ-
πωσιακά αντιληπτά.
Κάποια χρονιά στις αρχές της δεκαετίας του 1960, εμφανίστηλε στη «Δροσιά»
και ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Είχε καθιερωθεί ως βασικός ερμηνευτής της
μουσικής του Θεοδωράκη. Ο Μπιθικώτσης όπως και ο Καζαντζίδης ήρθαν
από μία φορά σε γάμους στον Ασπρόπυργο. Ο πρώτος στου Παναγιώτη Ρόδη
(Ροδάκινου) και ο δεύτερος στου Γιώργου Θρασύβουλου Λιάκου.
ε) Το Δημοτικό τραγούδι είχε πάντα τα πρωτεία
Καλύφθηκε σχεδόν μια εικοσαετία μετά την απελευθέρωση και αποδόθη-
καν με κάποιες χαρακτηριστικές πινελιές κάποιες αναφορές σε καλλιτέχνες
που εμφανίστηκαν στο πανηγύρι. Ωστόσο δεν αρκούν να δώσουν μια ολο-
κληρωμένη εικόνα. Έγινε φανερό ότι παραμερίστηκε το σμυρναίϊκο τρα-
γούδι από το λαϊκό αφού τα μπουζούκια υποκατέστησαν τα σαντουροβιόλια
και δεν υπήρξαν συνεχιστές. Δεν υποχώρησε όμως το δημοτικό τραγούδι.
Αντίθετα οι καθιερωμένοι λαϊκοί συνθέτες δημιούργησαν αρκετά χορευτικά
τραγούδια, καλαματιανά, συρτά και άλλα. Όλες οι ορχήστρες που παρου-
σιάστηκαν αυτό το χρονικό διάστημα στα μαγαζιά ήταν μικτές, με πρίμα όρ-
γανα ανάλογα με το τραγούδι, άλλοτε τα μπουζούκια κι άλλοτε τα βιολιά και
τα κλαρίνα, γιατί χόρευαν χωρίς διακοπή από το ξεκίνημα της διασκέδασης
μέχρι το πρωί παρέες, οικογενειακές και συγγενικές, φιλικές και παρέες νε-
αρών, τηρώντας απαραβίαστα την καθιερωμένη σειρά.
Δύο όργανα έπαψαν να συμμετέχουν στις ορχήστρες, το σαντούρι και το λα-
ούτο. Γνώρισε ο τόπος στο πανηγύρι από τον μεσοπόλεμο και μετά: Βιολι-
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στές με χρονολογική σειρά. Παπαναστασίου, Μπάμπης, Βουγιούκας, Ογδο-
ντάκης, Ναύτης, ο δικός μας Λιάκος, Μιστόκλης, Μπιτινής (και τραγουδού-
σε), Κόρος από τα μέσα της δεκαετίας του 1950, Ζέρβας και άλλοι. Κλαρι-
ντζήδες: Για αρκετές δεκαετίες ο δικός μας Τάσος Πέππας, Ανεστόπουλος,
Καρακώστας το 1949 ήρθε μαζί με τον τραγουδιστή Περδικόπουλο. Αργότε-
ρα πολλές φορές ο Βασιλόπουλος και οι Σαλέας, Χαλκιάς Σούκας, Κοκο-
ντίνης σε αρκετούς γάμους και άλλοι. Στο σαντούρι γνώρισαν οι παλαιότε-
ροι τον Λιβαδίτη και τον Φιστιξή κι άλλους. Τελευταίος ο Ζαφειρόπουλος.
Αργότερα σε συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις συνδέθηκε με τον Ασπρό-
πυργο ο Μόσχος.
Πολλοί ήταν οι μπουζουξήδες που ήρθαν στο πανηγύρι. Ο Βαμβακάρης
(αδελφός του Μάρκου), ο Τσιμπίδης, ιδιαίτερη όμως εντύπωση είχε κάνει ο
Μπέμπης (Δημήτρης Στεργίου).
Πανηγύρι όμως δεν γινόταν χωρίς τους τραγουδιστές των δημοτικών τρα-
γουδιών. Το 1947 ήρθε, μαθητευόμενος κοντά στον Αραπάκη, ο Μίμης
Αδριανός. Έκτοτε σε ελάχιστες περιπτώσεις δεν συμμετείχε σε γάμους. Τα
πρώτα χρόνια μαζί με τον συμπατριώτη του Γιώργο Παπασιδέρη. Ποτέ δεν
έλειψε όμως από το πανηγύρι, όπως και ο Σκληρός από το 1956 και μετά.
Ακόμη ο Βαγγέλης Περπινιάδης όταν δεν απουσίαζε στο εξωτερικό κι όταν
οι συμβατικές υποχρεώσεις τού το επέτρεπαν. Η Λέλα Παπαδοπούλου και ο
Παπαδόπουλος για πάρα πολλά χρόνια επίσης. Συνέχεια από μία εποχή και
μετά η Σοφία Κολητήρη μαζί με τον Κόρο. Κατά διαστήματα επίσης οι: Ζά-
χος, Καλέργης, Μεϊντανάς, Κόλιας, Παγκάκης, Σαραγούδας, Σκαφίδας και
μια φορά ο Τσαούσης από την Παρνασσίδα ή Φωκίδα.
Μια φορά ήρθαν οι Χαλκιά-
δες στην ταβέρνα του Φρατζό-
λη. Ο Τάσος Χαλκιάς μαζί
και, μικρότερος τότε, ο Λάκης.
Εντυπωσιακός ο αδελφός του
Τάσου ο Φώτης. Τραγουδού-
σε τον «Σελήμπεη» ανεπανά-
ληπτα. Ακόμα κάποια χρόνια
οι Λαβιδαίοι και αργότερα οι
Σουκαίοι. Ο Ζαγοραίος και η
Ζωή Ζαγοραίου. Η Σεβάς Χα-
νούμ (Σεβαστή Παπαδοπού-
λου) και πολλοί άλλοι. Αξιό-

451

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

Ο Δημόσιος Χορός
λίγο πριν την κατάργησή του.



λογος μουσικός και ο Βαγγέλης Λιάκος (Καλυβιώτης) γυιός του Δημ. Λιάκου.
Συμμετείχε στο πανηγύρι αλλά τότε είχε αρχίσει η παρακμή του. Τη δεκαετία
του ‘80, στην πλατεία Ηρώων εμφανίστηκε μια χρονιά η Βιτάλη.
Ο καλλιτέχνης που καθιερωνόταν με την εμφάνισή στο πανηγύρι εκαλείτο
να πλαισιώσει την ορχήστρα του γάμου και αντίστροφα. Πανηγύρι και γάμοι
λειτουργούσαν σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Αλλά και το χρονικό διάστημα,
ένα κενό, μεταξύ των δύο σεζόν καλοκαιρινής και χειμωνιάτικης, προσφε-
ρόταν ώστε οι καλλιτέχνες, ελεύθεροι από υποχρεώσεις, να μπορούν να έρ-
χονται στους γάμους. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία να έρθει σε γάμους ο Χιώτης.
Είχε μαζί του και τον Κοζαδίνο. Όμοια και ο Οδυσσέας Μοσχονάς. Αλλά
και σε έκτακτες περιπτώσεις ο Μπάμπης Μαρνίκας και ο Σωτήρης Βερού-
της που τους κατείχε το πάθος να «φέρνουν όργανα» ο πρώτος στη «Δρο-
σιά» και ο δεύτερος στο «Υπόγειο του Αδάμ» στον Άγιο Δημήτρη προσκά-
λεσαν διάφορους γνωστούς και αγαπητούς. Θυμάμαι μεταξύ άλλων τον
Μπίνη στη «Δροσιά» και τους Γαβαλά, Μεϊμάρη στο «Υπόγειο του Αδάμ».
στ) Τα μαγαζιά, η προετοιμασία
και η συμμετοχή του κόσμου στο πανηγύρι

Όπως σ’ ένα ταξίδι ποικίλ-
λουν οι παραστάσεις κατά τη
διαδρομή γιατί τα διάφορα
τμήματά της έχουν τη δική
τους ιδιομορφία, έτσι και το
ιστορικό του πανηγυριού χα-
ρακτηρίζεται από την ποικι-
λία από εποχή σε εποχή των
διαφορετικών κέντρων δια-
σκέδασης, της έντασης της
προετοιμασίας, της διαφορο-
ποίησης των διαθέσεων και
της συμπεριφοράς του κό-
σμου στο πανηγύρι.
Τα πρώτα μαγαζιά που

«έφερναν όργανα» ήσαν καφενεία της αγοράς. μετά το 1950 αναζητήθηκαν
ευρύτεροι χώροι. Στην αγορά πλατεία είχε μόνο τ’ Ωρολόϊ. Επεκτάθηκαν
στα πιο κοντινά σημεία. Ανατολικά του Ωρολογιού η «Δροσιά» που τη χρη-
σιμοποιούσε κι όλο το καλοκαίρι ο Μπάμπης Μαρνίκας ως προαύλιο της τα-
βέρνας του. Δεύτερο κοντινό σημείο ο χώρος μπροστά στον Άγιο Δημήτρη.
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Η Ορχρήστρα ενός από τα μαγαζιά, κάποια χρονιά.
Περπινιάδης, Λαύκας, Μπλανά,
Παπαϊωάννου, Παπαδοπούλου.

Άνω σειρά, διακρίνονται οι: Πέππας και Αδριανός.



Λίγα χρόνια μετά χρησιμοποιήθηκε και το βόρειο τμήμα της Πλατείας Δη-
μαρχείου. Αυτά μέχρι το 1980. Στον ίδιο περίγυρο κέντρα διασκέδασης, τα-
βέρνες, καφενεία, ζαχαροπλαστεία και οι μικροπωλητές στα πεζοδρόμεια ή
σε κάποιες προσφερόμενς γωνιές.
Μήνες πριν άρχιζε η αποταμίευση. Χρήματα για ρούχα και για τα όργανα.
Δεν αισθανόντουσαν τον χορό χωρίς λεφτά στα όργανα. Οι γυναίκες έρρα-
βαν φορέματα και αγόραζαν διάφορα χρειαζούμενα παπούτσια και άλλα.
Οι άνδρες παπούτσια, κοστούμια και τα λοιπά αναγκαία. Τα φορούσαν
αψηφώντας τη ζέστη γιατί έπρεπε να ήσαν καλοντυμένοι. Μήνες πριν και η
συζήτηση για τα όργανα που είχε εξασφαλίσει το κάθε κέντρο γιατί οι προ-
σπάθειες για το «κλείσιμο» της συμφωνίας άρχιζαν νωρίς.
Γιόρταζαν το χωριό, η οικογένεια, η γυναίκα. Ήταν για τη γυναίκα το δώρο
της χρονιάς. Αναβίωνε μια φορά το χρόνο το δικαίωμα της εξόδου. Ανήμε-
ρα και την επόμενη ημέρα γινόταν αγώνας δρόμου για ένα τραπέζι. Η κο-
σμοσυρροή στους δρόμους της αγοράς δυσκόλευε την κυκλοφορία, αφού ιδι-
αίτερα οι νέοι έπρεπε να έχουν αντίληψη όλης της κίνησης στον περίγυρο.
Τις κοπέλες θα τις έβλεπαν τα αγόρια και τα αγόρια θα τα έβλεπαν οι κο-
πέλες από μακριά. Οι συγγενείς των νέων, οι γυναίκες κυρίως αν είχαν στο
συγγενολόϊ αγόρι ή κορίτσι της παντρειάς θα επεσήμαιναν ότι τους ταίρια-
ζε για τα δικά τους παιδιά και τις επόμενες ημέρες θα ξεκινούσαν προξενιό.
Πρωτεύον όμως στη διασκέδαση ήταν ν’ ακούσουν και να δουν τραγούδια
και χορούς. Κάθε παρέα είχε τη δική της σειρά κι όταν τελείωνε έπαιρνε τη
σειρά της κάποια άλλη και πολύ σπάνια θα μπορούσε να αμφισβητηθεί η
προτεραιότητα.
Το 1980 το πανηγύρι αποκεντρώθηκε. Τα κέντρα διασκέδασης απομακρύνθη-
καν στην Πλατεία Ηρώων και νοτιότερα και στην περιοχή του γηπέδου. Η αγο-
ρά νεκρώθηκε. Όταν τα κέντρα διασκέδασης ήταν συγκεντρωμένα, δούλευαν
και τα κεφανεία, τα ζαχαροπλαστεία και οι ταβέρνες και υπήρχε κοσμοσυρ-
ροή. Η αποκέντρωση ζημίωσε το πανηγύρι, αλλά όχι μόνο αυτή. Η αναμφι-
σβήτητη παρακμή του οφείλεται κυρίως στην αλλαγή τρόπου ζωής. Σ’ αυτή την
περίοδο ειδικά: Η τηλεόραση είχε αλλοτριώσει και εξακολουθούσε να αλλο-
τριώνει με τα διάφορα ντόπια και ξενόφερτα γούστα. Σημειώθηκε πληθυσμια-
κή διαφοροποίηση. Η όλο και αυξανόμενη εξαρτημένη εργασία και η ανάγκη
διακοπών κατά την περίοδο της άδειας του θέρους. Η απροθμία προετοιμα-
σίας και διάθεσης αυξημένων δαπανών για το πανηγύρι και αντ’ αυτών η διά-
θεση των χρημάτων κάπου αλλού. Οι εναλλακτικές λύσεις και προτιμήσεις στη
διασκέδαση είναι μερικές από τις αιτίες της παρακμής. Ο Δήμος και το Πνευ-
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ματικό Κέντρο του Δήμου προσπαθούν έκτοτε να διατηρήσουν ζωντανό το πα-
νηγύρι με τη διοργάνωση συναυλιών και τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις των χο-
ρευτικών τμημάτων.

ΣΤ) 50 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (1958-2007)

Τον Ιούνιο του 1958 στο εστιατόριο του Καλογρίδη ―αυτός ήταν ο μεγαλύ-
τερος προσφερόμενος χώρος τότε στον Ασπρόπυργο― ο Μορφωτικός Σύλ-
λογος διοργάνωσε καλλιτεχνική εκδήλωση με το «Τρίο Κιτάρα» φημισμένο
τρίο εκείνα τα χρόνια. Θα ερχόταν η Δανάη στην οποία μαθήτευσε ο Σιδέρης
Αντωνίου. Για κάποιο συγκεκριμένο λόγο ανέβαλε και στραφήκαμε στο
«Τρίο Κιτάρα». Το πρόγραμμα συμπλήρωσαν παιδιά της χορωδίας μας ο Κώ-
στας Παύλου Τσίγκος και οι Σιδέρης Αντωνίου και Λευτέρης Σπυρίδωνος.
Τους συνόδεψε με την κιθάρα του ο Διονύσης Κασκαρίκας. Ο Σιδέρης Αντω-
νίου και ο Λευτέρης Σπυρίδωνος κάποια χρόνια μετά ασχολήθηκαν επαγ-
γελματικά και εμφανίζονταν καθημερινά για αρκετές δεκαετίες σε γνωστό
αθηναϊκό κέντρο.
Μια και πλέον δεκαετία μετά ήρθαν στον «Γαλαξία» φιλικά για ενίσχυση
του Πανασπροπυργιακού ο Βοσκόπουλος και η Δούκισσα. Μοναδικές όμως
συναυλίες πραγματοποιήθηκαν στον «Γαλαξία» τα έτη 1977-1980, από τη
Λαογραφική Εταιρεία Ασπροπύργου και τον Σύλλογο Γυναικών.
Η Λαογραφική τίμησε τον Γιώργο Παπασιδέρη και τον Στελλάκη Περπι-
νιάδη. Συμμετείχαν τιμής ένεκεν Αλεξίου, Αδριανός, Κόρος, Μόσχος, Κο-
κοντίνης, Καλύβας κ.α. Την επόμενη χρονιά ο Μαρκόπουλος παρουσίασε
τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους». Ερμηνευτές: Ξυλούρης, Κλωναρίδης
και η πεντηκονταμελής χορωδία Πρεβέζης «Αρμονία». Συμμετείχαν οι:
Χριστόπουλος (όμποε), Μόσχος (σαντούρι), Καλέας (πιάνο) και άλλοι
μουσικοί. Τρίτη συναυλία με επικεφαλής την Αλεξίου. Ήσαν ακόμη η Βίσ-
ση, ο Γαργανουράκης, ο Μαντζόπουλος. Οι συνθέτες Νικολόπουλος, Βαρ-
δής, Καλέας και αρκετοί άλλοι αποτελούσαν την ορχήστρα.
Ο Σύλλογος Γυναικών παρουσίασε την Φαραντούρη, τον Καλογιάννη, τον
Τάσο Χαλκιά και πολλούς άλλους ξεχωριστούς καλλιτέχνες. Όλες οι συ-
ναυλίες έγιναν στον Γαλαξία.
― 1980. Παρουσίασε η «Λαογραφική» μουσική εκδήλωση στον Γαλαξία με
τους Μόσχο, Αηδονίδη κ.α. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε ακόμη με ομιλία και
ντοκυμαντέρ του Νεστ. Μάτσα για τις «Μπούλες».
― Το 1979 ο Δήμος εγκαινίασε τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Το Λύκειο
Ελληνίδων με ό,τι καλύτερο είχε να παρουσιάσει, συνοδευόμενο από την ορ-
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χήστρα του με τους Μόσχο, Σκαλιώτη, Αραπάκη, Καλύβα κ.λ.π. ήρθε για
πρώτη φορά στον Ασπρόπυργο. Λίγα χρόνια αργότερα παρουσιάστηκε για
δεύτερη φορά. Διοργάνωσε ο Δήμος συναυλίες στο Γήπεδο με τον Μάνο
Χατζηδάκη ―το πιάνο στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου είναι δικό του
δώρο― και τον Ξαρχάκο. Καθιέρωσε κατά τον εορτασμό του Πανηγυριού
τις συναυλίες. Κλήθηκαν η Πρωτοψάλτη, ο Καλογιάννης κ.α.
― 1994. Συναυλία της Αλεξίου στο Γήπεδο.
― 1996 της Αγίας Μαρίνας. Συναυλία Κοντογιάννη, Στίγκας, Καραγιάννη
κ.α. και της Αγίας Παρασκευής αφιέρωμα της Κ.Ο.Ε.Μ στον Απ. Καλδάρα.
Ενορχήστρωση Στ. Ξαρχάκου: Συμμετείχαν Χρ. Νικολόπουλος, Ελένη Δή-
μου, Ηλίας Μακρής, Μιχ. Δημητριάδης κ.α.
― 1997 Μουσική Βραδιά με πρωτοεμφανιζόμενους καλλιτέχνες 16 Ιουλίου
και 26 Ιουλίου η 50μελής Αθηναϊκή Φιλαρμονία υπό τη διεύθυνση του
Ελευθ. Καλκάνη με: Λία Βίσση, Μαρία Μαρκίδου, Γιάννη Σαμψάρη.
― 1998 Στην Ευαγγελίστρια (10 Απριλίου) Συναυλία του Π. Γαϊτάνου «Τα
Θεία Πάθη», 29 Απριλίου τιμητική εκδήλωση για τη Μαρία Μιχαήλ-Δέδε
και καλλιτεχνική με τους Χρόνη Αηδονίδη και Χρυσόστομο Μητροπάνο, την
26η Ιουλίου συναυλία με την Κωνσταντίνα και την 21η Δεκεμβρίου Χριστου-
γεννιάτικη Συναυλία με τη Μικτή Χορωδία Νέων του Πολιτιστικού Κέντρου
Κηφισιάς. Δύο χρόνια μετά επανελήφθη η συναυλία του Γαϊτάνου στον «Γα-
λαξία».
― 28 Αυγούστου 1999, συναυλία Λάκη Παπαδόπουλου με συμμετοχή Μα-
ρίας Ρουσσέα. 16 Οκτωβρίου στον Γαλαξία, συναυλία της Κρατικής Ορχή-
στρας Ελληνικής Μουσικής (Κ.Ο.Ε.Μ) με το έργο «Νύχτες Μαγικές». Διεύ-
θυνση Σταύρου Ξαρχάκου. Μεταξύ των ερμηνευτών και η Σουλτάτου.
― 2000. Την 25η Ιουνίου, Ναυτική Εβδομάδα, συναυλία Μπάμπη Τσέρτου
στην παραλία. 26 Ιουλίου, συναυλία με το «Τρίχορδο». Κώστας Παπαδό-
πουλος, Χρήστος Κωνσταντίνου, Σπύρος Λιόσης, Σπύρος Ιωαννίδης, Κώ-
στας Ζαριδάκης.
― 2002. Συναυλία Θανάση Πολυκανδριώτη, 25 Ιουλίου.
― 2003. Συναυλία Μανώλη Μητσιά, 26 Ιουλίου.
― 2004. Συναυλία Δημοτικής Φιλαρμονικής, 25 Ιουλίου. Μουσική εκδήλω-
ση των Χορωδιών ―Παιδικής και Παραδοσιακής Μουσικής― και του Χο-
ρευτικού Τμήματος του Πνευματικού Κέντρου.
― 2005. Συναυλία Γλυκερίας - Μακεδόνα, 25 Ιουλίου.
― 2006. Συναυλία Γιάννη Βογιατζή - Άντζελας Ζήλια, 16 Ιουλίου. Στέλιου
Ρόκκου - Ελένης Πέτα, 25 Ιουλίου.
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― 2007. Ξαναγεννήθηκε η ελπίδα. Στο Πανηγύρι εκτός από τις εκδηλώσεις
στην Πλατεία του Δημαρχείου, με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής γλέντη-
σαν στην Πλατεία Ηρώων, κατάμεστη από κόσμο, το τριήμερο μέχρι πρωίας.
Εκδηλώσεις γίνονται και στους Οικισμούς. Διάφορα μουσικά συγκροτήμα-
τα έχουν δώσει συναυλίες στον Οικισμό της Παραλίας. Στα Νεόκτιστα ήταν
ξεχωριστή η συναυλία του Αρ. Μόσχου στην οποία συμμετείχε και η Νάντια
Κωνσταντοπούλου. Εντυπωσιακός είναι κάθε χρόνο ο εορτασμός της Αγίας
Τριάδος στην Γκοριτσά. Συμμετέχουν Ποντιακά μουσικά σχήματα, χορευτι-
κά, οι Ακρίτες του Πόντου και το χορευτικό τμήμα του Πνευματικού Κέ-
ντρου. Ειδικές εκδηλώσεις γίνονται με πρωτοβουλία των κατοίκων με κατα-
γωγή από την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.
Απαρίθμησα εκδηλώσεις που οργάνωσε ο Δήμος και το Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου από το 1979 και μετά και ασφαλώς κάποιες ακόμη έχω παραλεί-
ψει. Όμως η εικόνα παραμένει ημιτελής χωρίς αναφορά στις δραστηριότη-
τες του Πνευματικού Κέντρου. Σ’ αυτό εντάσσεται το Ωδείο. Είναι αναγνω-
ρισμένο και παρέχει πτυχία σπουδών. Παράλληλα με τους μαθητές που δι-
δάσκονται στα διάφορα τμήματα του Ωδείου, υπάρχει και η Παιδική Χορω-
δία. Έχει εμφανιστεί στο Μέγαρο Μουσικής, στη Λυρική Σκηνή και σε ποι-
κίλα Φεστιβάλ στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Υπάρχει η Φιλαρμονική. Συ-
γκροτείται από επαγγελματίες μουσικούς. Συνεργάζονται με διακεκριμέ-
νους καλλιτέχνες της Λυρικής Σκηνής. Έχουν παρουσιάσει ποιοτικές συ-
ναυλίες που έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τις αξιώσεις του κοινού.
Παραδίδονται μαθήματα βυζαντινής μουσικής, παραδοσιακών οργάνων,
υπάρχει Μονοφωνική Χορωδία και το Μουσικό Εργαστήρι (η Μικρή Ορχή-
στρα) αξίζει όμως να σταθεί κανείς στην Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής
τη «Θρία», του Δήμου Ασπροπύργου που αποτελεί πανελλήνια πρωτοπορία.
Την απαρτίζουν 14 εκτελεστές οργάνων και χρησιμοποιούν συνολικά 22 όρ-
γανα, όλοι τους αναγνωρισμένοι ανά το πανελλήνιο με μπροστάρη τον Χρυ-
σόστομο Μητροπάνο. Έχουν ήδη συνεργαστεί με την Γλυκερία, τον Ανδρεά-
το και τη Σουλτάτου. Οι εμφανίσεις τους στην τηλεόραση υπήρξαν εντυπω-
σιακές και καταχειροκροτήθηκαν σε όποιες συναυλίες παρουσιάστηκαν.
Ο θεσμός των Θριασίων. Το 2003 αποφασίστηκε η δημιουργία των Θρια-
σίων, πραγματοποιήθηκαν το ίδιο έτος και καθιερώθηκαν ως ετήσιος θε-
σμός. Επαναλήφθηκαν το 2004, το 2005, το 2006. Έγιναν όλες οι απαραίτη-
τες ενέργειες για τη διοργάνωση το 2007, αλλά λόγω της συμφοράς που
επήλθε στην Πελοπόννησο από τις φωτιές αποφασίστηκε η αναβολή τους.
Τα Θριάσια περιλαμβάνουν εκδηλώσεις που διαρκούν τρεις περίπου εβδο-
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μάδες. Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, προβολές κινηματογραφικών
ταινιών, φεστιβάλ χορευτικών ελληνικών και αλλοδαπών, χορωδιών παίδων,
χορωδιών και χορευτικών ΚΑΠΗ. Εκθέσεις εικαστικών και βιβλίων. Αθλη-
τικές και άλλες παράπλευρες εκδηλώσεις. Τα Θριάσια που προηγήθηκαν
στέφθηκαν από μεγάλη επιτυχία και η συνέχεια θα είναι εξίσου επιτυχής
γιατί ο θεσμός αυτός έγινε θερμά αποδεκτός από τους κατοίκους του
Ασπροπύργου και της γύρω περιοχής. Την πολιτιστική αυτή ανέλιξη έχει εν-
στερνιστεί και η Νομαρχία Δυτ. Αττικής. Διοργάνωσε δύο συναυλίες στον
Ασπρόπυργο το 2005 και το 2006.
Περιγράψαμε διάφορες προσπάθειες του Δήμου και του Πνευματικού Κέ-
ντρου και ελπίζουμε ότι θα συμφωνήσει ο αναγνώστης ότι ήταν αρκετές.
Άφησα για το τέλος μια προσπάθεια που έγινε μια χρονιά στο Πανηγύρι που
είχε σαν στόχο να διατρέξει μια διαδρομή πενήντα χρόνων Πανηγυριού. Συ-
νεργαστήκαμε με τον Αρ. Μόσχο και προσπαθήσαμε να αποδώσουμε κά-
ποιες εικόνες αυτής της διαδρομής. Τα τραγούδια της κάθε εποχής που εί-
χαν γίνει επιτυχίες και τα μαγαζιά στα οποία γιορτάστηκε το Πανηγύρι. Εί-
χε μαζί του ο Μόσχος 17 ερμηνευτές, τραγουδιστές και οργανοπαίκτες που
εναλλάσσονταν. Δέθηκε πολύ με τον Ασπρόπυργο ο Μόσχος. Τον Μάρτη
του 1966 στην Πλατεία Δημαρχείου οργάνωσε για τη Λαογραφική μία συ-
ναυλία. Είχε φέρει τη Στίγκα, την Καραγιάννη και πολλούς συνεργάτες που
είχε στο Σχολείο Μουσικής. Ανταπέδιδε μια υποχρέωση στον πρόεδρο της
Λαογραφικής Γιάννη Πηλιχό που είχε συμπαρασταθεί στη γυναίκα του στο
ΚΑΤ κάποια Χριστούγεννα.
Μια και αναφέραμε τη Λαογραφική ας συμπεριλάβω στην εξιστόρηση μια συ-
ναυλία της, το Γενάρη του 1986. Χωρίστηκε σε τρία μέρη: Το Α’ μέρος: Ο Κό-
ρος συνοδευόμενος από ορχήστρα απέδωσε τη σχέση βυζαντινής και παρα-
δοσιακής μουσικής. Β’ μέρος: Αηδονίδης, Δοϊτζίδης και κόρες με τους Φιλιπ-
πίδηδες τον Βαρτάνη και άλλους και το Γ’ μέρος: με τους Σιδέρη Αντωνίου και
Λευτέρη Σπυρίδωνος.
Θα σταθώ στο Α’ μέρος. Χωρίς να έχω σχέση με τη μουσική, όταν πότιζα το
περιβόλι νεαρός τραγουδούσα και μου είχε κάνει εντύπωση πώς μπορούσα
να περνάω χωρίς δυσκολία από το τραγούδι στο ψάλσιμο και πάλι στο τρα-
γούδι. Στη δεκαετία του 1980 με απασχόλησε το θέμα. Ήταν η εποχή που ο
Χάλαρης παρουσίαζε στην τηλεόραση βυζαντινούς ύμνους με τη συνοδεία
οργάνων. Επισκέφθηκα τρεις φορές τον Χάλαρη για να διοργανώσουμε μια
συναυλία στον Ασπρόπυργο. Δεν αρνήθηκε και είχε μιλήσει στη Γαλάνη, κά-
τι που επιβεβαιώθηκε. Μίλησα με τον Καλέα. Η Αλεξίου μου εμπιστεύθηκε
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τις ικανότητες που μπορούσαν να έχουν για το συγκεκριμένο θέμα εκείνοι
προς τους οποίους απευθυνόμουν.
Ένα βράδυ, δεν είχε καλά, καλά σουρουπώσει στην ταβέρνα του Μαυράκη
συζητούν ο Βαγγέλης Περπινιάδης με τον Άγγελο Τριβέλα ακουμπισμένοι
στον πάγκο του μαγαζιού με λίγο τυρί και κρασί μπροστά τους. Πήγα κοντά
τους και άρχισα να συζητώ με τον Βαγγέλη το θέμα που μ’ απασχολούσε.
Αμέσως γύρισε και λέει του Άγγελου «ξέρεις τι μου ζητάει», κι άρχισε χω-
ρίς εξήγηση ένα τσάμικο, γύρισε σ’ ένα τροπάριο, ακολούθησε ένα ζεϊμπέ-
κικο κι ύστερα ένα από τα λεγόμενα ελαφρά γιατί ίσως να μην είναι γνωστό
ότι και σ’ αυτά είχε αδυναμία. Γύρισα κι εγώ για μια στιγμή στον Άγγελο και
είδα ότι είχε ανατριχιάσει. Αποφασίσαμε να γίνει μια συναυλία. Ζήτησε
μπουζούκι τον Παλαιολόγου και μας τα χάλασε στο τέλος αυτός γιατί χρει-
άστηκε να φύγει ταξίδι.
Πήγα στον Κόρο. Ήταν γνώστης της βυζαντινής μουσικής. Δέχτηκε. Εκείνον
τον Γενάρη του 1986 στον Γαλαξία μία ώρα και ένα τέταρτο περνούσε από
το ταξίμι στο τροπάριο και μετά στο τραγούδι. Απέδωσε την αντιστοιχία πέ-
ντε και πλέον ήχων και κλιμάκων (δρόμων). Ηχογραφήσαμε την συναυλία
αλλά δεν την αξιοποιήσαμε.

Ζ) ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Ι) ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

α) Οι φωτιές την παραμονή του Οσίου Μελετίου, 31 Αυγούστου
Την παραμονή της γιορτής του Οσίου Μελετίου, στον Ασπρόπυργο, ήταν έθι-
μο ν’ ανάβουν φωτιές στις γειτονιές και να πηδούν πάνω απ’ αυτές. Το έθι-
μο έχει ξεχαστεί. Οι γειτονιές δεν είναι όπως παλιά, άλλαξε ο τρόπος ζωής.
Πρόσφατα κάποια παιδιά άναψαν φωτιές. Δεν επρόκειτο για αναβίωση του
εθίμου. Ίσως να άκουσαν για το έθιμο από το οικογενειακό τους περιβάλ-
λον και αποφάσισαν να το μιμηθούν. Δεν υπήρξε συνέχεια.
Ύστερα από τόσα χρόνια το ερώτημα γιατί ανάβαμε φωτιές μένει αναπά-
ντητο. Είχαμε διατηρήσει τον τύπο του εθίμου, τη δύναμη της παράδοσής του
και δεν μπορούσαμε να βρούμε την αληθινή του ερμηνεία. Όταν πηδούσα-
με τη φωτιά, εκφωνούσαμε κι ένα ξόρκι, μια επωδή, στα αρβανίτικα.

Σ’ Μελέτη ντίγκε-τ
Γιά-στ γκα Καλύβε-τ.

Ο Άγιος Μελέτης καίγεται
έξω από τα Καλύβια.

Ποιαν εξήγηση να δώσει κανείς; Γιατί να καίγεται ο Άγιος Μελέτης και μά-
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λιστα έξω από τα Καλύβια; Δηλαδή έξω από το χωριό; Το ίδιο έθιμο είχαν
και στα Μεσόγεια παραμονή του Οσίου Μελετίου. Ο Χατζησωτηρίου528, πε-
ριγράφοντάς το, σημειώνει διάφορα ξόρκια όπως «Να φύγουμε από τα κακά
και να πάμε στα καλά» και συμπληρώνει: Λένε πως εκείνη τη νύχτα ο Σ-ρ
Μελέτης ακούει τις ευχές, φτάνει να πηδήσεις τη φωτιά γι’ αυτό και έλεγαν
πηδώντας διάφορες άλλες ευχές ελπίζοντας στην πραγματοποίησή τους. Στις
δύο περιοχές, σ’ εμάς και τα Μεσόγεια, συνέπιπταν η ημερομηνία, παραμο-
νή της γιορτής του Οσίου Μελετίου, και το προσάναμα της φωτιάς, δηλαδή η
λάσπη από το καθάρισμα των βαρελιών του κρασιού.
β) Ένα Παλαιό Έθιμο
Ωστόσο το έθιμο που σχετίζεται με τη φωτιά είναι πολύ παλαιό και η συνέ-
χισή του υπήρξε αδιάκοπη με ευρύτατη διάδοση. Συναντάται στην Παλαιά
Διαθήκη και αποτελούσε συνήθεια των Ρωμαίων. Άναβαν καθαρτήριες φω-
τιές στα Palilia και τις πηδούσαν. Ίσχυσε κατά τους Βυζαντινούς χρόνους
και είχε ευρύτατη διάδοση στους νεότερους.
Γιατί ίσχυε αυτή η συνήθεια; Πίστευαν ότι φέρνει υγεία και αποδιώχνει τα
κακά. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται529 ότι είναι βδέλυγμα στον Κύριο
αν βρεθεί κάποιος που να διαπερνά τον γυιό ή τη θυγατέρα από τη φωτιά,
να προφητεύει παρέχοντας χρησμούς ή προγνώσεις των καιρών ή οιωνούς ή
μαγεία. Μεταξύ των πράξεων και των ενεργειών του βασιλιά Μανασσή που
αναφέρονται στην παλαιά Διαθήκη περιλαμβάνεται και η παρέκλισή του
από τις θεϊκές επιταγές530 περνώντας τα παιδιά του από τη φωτιά και προλέ-
γοντας πράγματα που επρόκειτο να συμβούν (οιωνούς και κληδονίσματα).
γ) Θρησκευτική Σημασία
Στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο531 ο άγγελος Γαβριήλ εμφανίστηκε στον ιερέα
Ζαχαρία και του ανήγγειλε ότι η γυναίκα του θα γεννούσε γυιό και θα τον
ονόμαζε Ιωάννη. Ο Ζαχαρίας αμφέβαλε επειδή ήταν γέρος και η Ελισάβετ
προχωρημένης ηλικίας. Γι’ αυτή του την αμφιβολία του είπε ο αρχάγγελος
ότι θα χάσει τη φωνή του μέχρι να επέλθει το γεγονός. Όταν γεννήθηκε το
παιδί και χρειάστηκε να του δοθεί το όνομα το έγραψε ο Ζαχαρίας σε πινα-
κίδα και επανήλθε η φωνή του. Φόβος έπεσε στους γείτονές τους και σ’ όλη
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528) Γεωργίου Δ. Χατζησωτηρίου, οπ.π., σελ.256-257.

529) Παλαιά Διαθήκη: Δευτερονόμιον, Κεφ.18, §9,10.

530) Παλαιά Διαθήκη: Βασιλέων Β’, Κεφ.ΚΑ’, §6.

531) Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο: Κεφ.Α’, §8-20 και 65.



την ορεινή Ιουδαία διαλαλήθηκε το θαύμα τού παράκαιρου τοκετού. Ύστε-
ρα οι χριστιανοί πρόσθεσαν την παράδοση ότι ο διαλαλημός ανά την ορεινή
Ιουδαία έγινε με φωτιές από τόπο σε τόπο.
Αυτόν τον διαλαλημό συμβολίζουν και οι φωτιές που ανάβουν και σε ευρω-
παϊκές χώρες την παραμονή της γιορτής του άϊ Γιάννη. «Feux de la Saint-
Jean532».
δ) Βυζαντινοί Χρόνοι
Φωτιές ανάβανε σε διάφορες ημερομηνίες του έτους αλλά δύο ήσαν οι κα-
θιερωμένες.
1) Η πρώτη του έτους ή η πρώτη του μήνα. 2) Η παραμονή του γενεθλίου του
Αγίου Ιωάννη.
Ο Φαίδων Κουκουλές533 αναφέρει συγγραφείς και καταχωρεί περικοπές
σχετικές με το έθιμο που καλύπτουν το σύνολο των βυζαντινών χρόνων από
τον Ε’ μ.Χ. αιώνα και μέχρι τον ΙΣΤ’ αιώνα μ.Χ.
Ο Κύρου Θεοδώρητος (Ε’ αιώνας) γράφει πως είδε να ανάβουν φωτιές στις
πόλεις και τις πλατείες μια φορά του έτους και να πηδούν όχι μόνο τα παι-
διά αλλά και οι άνδρες, τα δε βρέφη τα περνούσαν από τη φωτιά οι μητέρες.
Το 691 μ.Χ. η Σύνοδος γνωστή ως «η εν Τρούλλω και Πενθέκτη» με τον 65ο

κανόνα πρόσταζε να καταργηθεί το αρχαίο έθιμο που κατά τις πρωτομηνιές
άναβαν φωτιές μπροστά στα σπίτια και τα εργαστήρια και τις πηδούσαν χω-
ρίς όμως να γίνει αποδεκτός ο κανόνας από τους πιστούς. Ώστε κατά τη βυ-
ζαντινή περίοδο όχι μόνο κάθε πρώτη του έτους αλλά και κάθε πρώτη του
μήνα άναβαν φωτιές.
Ο Μιχαήλ Ψελλός (ΙΑ’ αιώνας), ο Μιχαήλ Γλυκάς και ο Θεόδωρος Βαλσα-
μών (ΙΒ’ αιώνας) καιθώς και ο σύγχρονός τους Ζωναράς, επιβεβαιώνουν τη
συνέχεια του εθίμου. Ο δε Ιωσήφ Βριέννιος απέδιδε τα δεινά που αντιμετώ-
πιζε το κράτος (ΙΕ’ αιώνας) στο ότι έκαμαν κλήδονες και πηδούσαν τις φω-
τιές. Αλλά και τον ΙΣΤ’ αιώνα εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι πηδώντας
τις φωτιές θα πηδούσε και κάθε κακό από πάνω τους534.
ε) Νεότεροι Χρόνοι
Ο Burnouf ισχυρίστηκε ότι το έθιμο, που συνεχίστηκε μέχρι και σήμερα κυ-
ρίως την παραμονή του γενέθλιου του Αγίου Ιωάννου, είναι υπόλειμμα της
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533) Φαίδωνος Κουκουλέ: οπ.π., Τόμος Α’ ΙΙ, σελ.271.

534) Φαίδωνος Κουκουλέ: οπ.π., Τόμος Α’ ΙΙ, σελ.272.



εορτής των ηλιοστασίων και μπορεί να υποστηριχθεί η άποψη αυτή από το
γεγονός ότι σε πολλά μέρη της Ελλάδος η 24η Ιουνίου λέγεται του άϊ Γιαννι-
ού του Λιτρόπι ή του Λιτροπιού (=ηλιοτροπίου535).
Τ’ άϊ Γιάννη του Λουτρόπη πήγαιναν τα παιδιά στ’ αλώνια και κουρδουβά-
λιζαν για να δυναμώσουν τον ήλιο (Χίος). Οι Πόντιοι, στις παλιές πατρίδες
τους, με νυχτερινό φαγοπότι, γλέντι και χορό περίμεναν να ξημερώσει κι
όταν αντίκρυζαν τον ήλιο έριχναν πετρίτσες και φώναζαν: Τράπου-τράπου
ήλιε όπως γυρίζουν τα λαλάτσα (λιθάρια). Στην Κεφαλονιά, αυτήν την ημέ-
ρα, είχαν την συνήθεια να σηκώνονται χαράματα και να πρωτοκοιτάζουν
τον ήλιο στην ανατολή ή βάζοντας στα μάτια μαύρο πανί ή σκούρο γυαλί να
τον δουν να στριφογυρίζει536.
Οι Παρακαμνιοί, είναι έθιμο της περιοχής Πολυγύρου που σχετίζεται με δύο
ειδών φωτιές. 1) Φωτιές που άναβαν από τον άϊ Λιά αδιάκοπα όχι όμως πέ-
ραν του Σεπτεμβρίου. Το έθιμο αυτό είναι νεκρό από πολλά χρόνια. 2) Φω-
τιές την παραμονή του άϊ Γιαννιού που χοροπηδούν από πάνω. Το έθιμο δια-
τηρήθκε ζωντανό537.
Η Ελπ. Σαραντή-Σταμούλη γράφει στη Θράκη και ιδιαίτερα στο χωριό Τζα-
ντώ ότι άναβαν φωτιές και πηδούσαν μεγάλοι και μικροί την παραμονή της
Πρωταυγουστιάς ενώ στο χωριό Τσόρλου την παραμονή του άϊ Γιαννού (Ιω-
άννου του Προδρόμου 24 Ιουνίου) άναβαν φωτιά με παλιά κοφίνια και
αγκάθια, τον Καλόχρονο, και πηδούσαν τρεις φορές κρατώντας μια πέτρα
στο κεφάλι και μια στην κοιλιά λέγοντας το ξόρκι: Αφήνω τον Κακόχρονο
και πάω στον Καλόχρονο. Έμπα Καλόχρονε, έβγα Κακόχρονε538.
Μακεδονικό πάλι έθιμο της παραμονής του Αγίου Ιωάννου (24 Ιουνίου) πε-
ριγράφει ο Ανδροκλής Πολυμένης, τον Κλήδονα ή Πρωτογόνατο. Ανάβουν
φωτιά και πηδούν 3-4 φορές για «ν’ αποβάλλουν τα κακούδια». Ακολουθούν
τα «ριζικάρια». Δύο παιδιά πάνε αμίλητα και γεμίζουν χάλκινο δοχείο με νε-
ρό και γυρίζουν στο σπίτι όπου πηγαίνουν και αφήνουν οι κοπέλες δαχτυλί-
δια, βραχιόλια κ.λ.π στο δοχείο. Την άλλη ημέρα συγκεντρώνονται πριν ξη-
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535) Φαίδωνος Κουκουλέ: οπ.π., σελ.273 όπου και παραπέμπει στον Ν. Πολίτη «Η Εορτή του Αγίου

Ιωάννου», Λαογραφικά Σύμμεικτα, Τόμος Α’, σελ.86.

536) Δημ. Σ. Λουκάτος: οπ.π., σελ.45.

537) Λαογραφία, Τόμος 10ος (Ι), σελ.262.

538) Λαογραφία, Τόμος ΙΓ’, σελ.104 και 107.



μερώσει για να δουν ανατέλονας τον ήλιο «να γυρίζει σαν τροχός» λόγω της
τροπής του. Βγάζουν της καθεμιάς το αντικείμενο και ακούγεται πρώτα για
το καθένα ένα δίστιχο539.
Ο Κλήδονας αποτελεί «βασικό εθιμικό στοιχείο, στην ημέρα του άϊ Γιάννη.
Μαντική διαδικασία, από τις πιο «τελετουργικές» στη λαϊκή μας παράδοση,
ιδιαίτερα των κοριτσιών. Στηρίζεται κι αυτή στη μεταβατική ώρα των Τρο-
πών, που θεωρείται κατάλληλη ή ευκαιριακή (όπως κι η Πρωτοχρονιά ή κι
άλλες μεταβατήριες μέρες) για τη δοκιμασία της Τύχης. Η λέξη μας έχει μεί-
νει από την αρχαία «κληδόνα» (ήδη, στον Όμηρο) που εσήμαινε λόγο ή
άκουσμα οιωνισμού (και ρήμα: κληδονίζω -ομαι= μαντεύομαι)» γράφει ο
Δημ. Σ. Λουκάτος540.
Ο Φ. Κουκουλές γράφει για τις «κληδόνες» κατά τους Βυζαντινούς χρόνους
και τονίζει ότι το έθιμο αναφέρει για πρώτη φορά ο Μιχαήλ Ψελλός, κατά
τον ΙΒ’ αιώνα οι ερμηνευτές των ιερών κανόνων Βαλσαμών και Ζωναράς
και κατά τον ΙΕ’ αιώνα, ο Ιωσήφ Βριέννιος.
Από τους Βυζαντινούς συγγραφείς ο Θεόδωρος Βαλσαμών περιγράφει με
λεπτομέρειες πώς κατά τους χρόνους του ετελείτο ο κληδόνας541.
Στην Αθήνα η 24η Ιουνίου γιορταζόταν στο όνομα του Αγίου Ιωάννου του
Βλαστολόγου. Πιο γνωστός όμως ως Άγιος Γιάννης ο κλήδονας. Ο Δ. Κα-
μπούρογλους περιγράφει όλο το τελετουργικό. Το αγγείο με το αμίλητο νερό
στο οποίο οι ενδιαφερόμενες κοπέλες είχαν βάλει διάφορα αντικείμενα (ση-
μάδια). Το αγγείο έμενε εκτεθειμένο όλη τη νύχτα κάτω από τ’ άστρα. Ακο-
λουθούσε η διαδικασία της επόμενης ημέρας και ολοκληρωνόταν η τελετή542.
Φωτιές άναβαν και άλλες ημέρες του χρόνου και τις υπερπηδούσαν για
υγεία και τύχη σε διάφορα μέρη. Αναφέρθηκαν πιο πάνω η παραμονή της
Πρωταυγουστιάς και η παραμονή του Οσίου Μελετίου. Φωτιές και τις πα-
ραμονές Χριστουγέννων και πυροβολισμοί για αποτροπή του κακού. Αλλά
και για άλλη αιτία: τη Μεγάλη Εβδομάδα, την Καθαρά Δευτέρα στην Ορε-
στιάδα στο έθιμο του Κιοπέκ-μπέη543. Στο Μονόλιθο της Ρόδου στις επτά
ημέρες του παιδιού ανάβουν φωτιά τον Καλαφουνό ή Κολαφαϊνό544.
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539) Λαογραφία, Τόμος (Ι) 10ος, σελ.268.

540) Τα Καλοκαιρινά, σελ.47.

541) Φαίδωνος Κουκουλέ: οπ.π., Τόμος Α’ ΙΙ, σελ.167-172.

542) Δημ. Καμπούρογλου: Ιστορία των Αθηνών, Τόμος Γ’, σελ.173.



ΙΙ) ΔΟΥΛΕΙΕΣ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΓΙΟΡΤΕΣ

α) Εργασίες
Η έντονη δραστηριότητα που παρατηρείτο τον Σεπτέμβρη με τον τρύγο στα
αμπέλια και στους δρόμους με τα φορτωμένα κάρρα και τις σούστες έχει
μείνει μόνο ως ανάμνηση στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Η δημιουρ-
γία του Διυλιστηρίου, η εξάπλωση του οικισμού της Παραλίας καθώς και η
δημιουργία του οικισμού των Νεόκτιστων, εξαφάνισαν την αμπελοκαλλιέρ-
γεια του χωριού. Συνεχίζονταν όμως οι κτηνοτροφικές και κηπευτικές εργα-
σίες καθώς και οι εποχικές γεωργικές, κυρίως τα οργώματα που προηγού-
νταν της σποράς.
β) Σχολεία
Ο Σεπτέμβρης ήταν και είναι ο μήνας έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.
Δημοτικό Σχολείο ένα, όπως είχε καθιερωθεί και εξελιχθεί μέχρι το ξεκίνη-
μα της δεκαετίας του τριάντα. Νηπιαγωγείο ένα κι αυτό στην αρχή. Αυξά-
νονταν κάθε τόσο και έχουν φθάσει σήμερα σε διψήφιο νούμερο. Παράρτη-
μα Γυμνασίου μετά την Κατοχή, ολοκληρωμένο στις αρχές του πενήντα και
αμέσως μετά ανεξάρτητο. Σήμερα Γυμνάσια και Λύκεια.
Τα σημερινά παιδιά δεν μπορούν ασφαλώς να φαντασθούν ότι ένα παιδί ξε-
κινούσε το σχολείο με μόνη προμήθεια μια λεπτή πλάκα από λεπτό φύλλο
σχιστόλιθου, προφυλασσόμενη στις πλευρές της από λωρίδες σανιδένιες.
Έγραφε πάνω με το κονδύλι κι αυτό από σχιστόλιθο. Χρειαζόταν κι ένα
σφουγγάρι να σβήνει τα γραμμένα για να ξαναγράψει. Η μάνα τού έρραβε
την σάκα, πάνινη που χωρούσε σχεδόν μόνο την πλάκα κι είχε αντί για κορ-
δόνι λεπτή πάνινη λωρίδα από το ίδιο ύφασμα. Την κρεμούσε στον ώμο περ-
νώντας πρώτα τη λωρίδα πάνω από το κεφάλι. Στο Δημοτικό το αναγνωστι-
κό δυο τρία τετράδια κι ένα μολύβι.Προτιμούσαν μάρκα Faber. Η ξύστρα
αποτελούσε πολυτέλεια. Τις περισσότερες φορές δημιουργούσαν «μύτη»
στο μολύβι ξύνοντάς το με το μαχαίρι.
Οι γονείς δεν είχαν επικοινωνία με τους δασκάλους. Μάθαιναν για την από-
δοση των παιδιών στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Αν προβιβάστηκαν ή αν
έμειναν στην ίδια τάξη. Συχνό ήταν και το φαινόμενο να υπάρχουν στην ίδια
τάξη παιδιά μεγαλύτερα που διακρίνονταν από το ύψος και η αιτία τής εκεί
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543) Πολ. Παπαχριστοδούλου: Τα Αποκριάτικα Έθιμα της Θράκης, Θρακικά, Σειρά Δευτέρα, Τόμος

Πέμπτος, σελ.207-209.

544) Δ. Βρόντη: Ροδιακή Λαογραφία, «Λαογραφία», Τόμος ΙΑ’, σελ.574.



παρουσίας ήταν η δυσμάθεια, η δυσκολία που παρουσίαζαν στη μάθηση.
γ) Γιορτές
Οι κάτοικοι του χωριού εκκλησιάζονταν στα εξωκκλήσια μας που γιόρταζαν
στον Άγιο Γιάννη στο Μούκλι και στον Άγιο Γιάννη στην Γκορυτσά. Αρκε-
τοί πήγαιναν του Σταυρού στο μοναστήρι της Παναγίας στα Κλειστά ακόμα
κι αν είχαν ξαναπάει τον Δεκαπενταύγουστο αλλά και στου χωριού τις εκ-
κλησίες. Πήγαιναν και με σπόρους για να ευλογηθούν και να συμβάλουν
στην καλή σοδειά. Καθώς αυξάνονταν τα φορτηγά αυτοκίνητα στο χωριό,
αυξάνονταν και οι προσκυνητές στο μοναστήρι του Οσίου Μελετίου στην
πλαγιά της Πάστρας.

Η) ΑΠΟ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΣΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ

α) Εργασίες
Για τις γεωργικές εργασίες είναι η εποχή της σποράς ―Οχτώβρης, Νοέμ-
βρης― και ακολουθεί το λιομάζωμα από τον Νοέμβρη και μετά. Οι ποιμέ-
νες δραστηριοποιούνται γιατί θα μετακομίσουν στα χειμαδιά. Ορόσημο η
γιορτή του Αγίου Δημητρίου και η γιορτή του Αγίου Γεωργίου, όταν εγκα-
ταλείπουν τα χειμαδιά.
β) Οι γιορτές του Οχτώβρη
ΒΔ του χωριού το εκκλησάκι του Αγίου Λουκά γιορτάζει τη 18η Οχτώβρη.
Πάντα τιμούσαν αυτήν την γιορτή οι συντοπίτες έδιναν όμως ιδιαίτερη λα-
μπρότητα οι ιδιοκτήτες των αγρών και οι οικογένειες των ποιμένων της γύ-
ρω περιοχής και συνέβαλλαν ώστε να δίνεται η μορφή ενός μικρού πανηγυ-
ριού. Λατρευτικό όμως γεγονός αποτέλεσε καθ’ όλη τη διάρκεια από την
Παλιγγενεσία και μετά η μεγαλογιορτή του Αγίου Δημητρίου. Μετά δε την
εποποιΐα του 40 στα αλβανικά βουνά, ακολουθείται και από την 28η Οκτω-
βρίου.
Πόσα γνώρισε, πραγματικά, ο χώρος της εκκλησίας, δύο σχεδόν αιώνες;
Το 1839 μια συγκέντρωση δημοτών του τ. Δήμου Φυλής ―Καλυβιωτών, Χα-
σιωτών, Λιοσαίων― όρισε πληρεξούσιους για διεξαγωγή δίκης εναντίον
ενοικιαστών των βελανιδιών του κάμπου. Ήταν, τηρουμένων των αναλο-
γιών, μια αναβίωση της πάλαι ποτέ Εκκλησίας του Δήμου στην Αθήνα. Εκεί
ένα και πλέον αιώνα ήταν το χοροστάσι του χωριού. Εκεί τελείωσε τον προ-
ορισμό της η πρώτη εκκλησία και ξεκίνησαν το χτίσιμο της καινούριας με
ιδιαίτερες προσφορές και προσπάθειες. Εκεί, στο υπόγειο, κάτω από τον
νάρθηκα, έζησαν στοιβαγμένοι, εξαθλιωμένοι, αποστεωμένοι στην κατοχή
για λίγο καιρό άνθρωποι που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα. Πάλι στα χρόνια
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της κατοχής το προαύλιο της εκκλησίας αποτέλεσε αυλή για το ιδιωτικό Γυ-
μνάσιο του Πάνου Παπασιδέρη. Εκεί έκαναν διάλειμμα τα παιδιά. Ένας
χώρος που γνώρισε τις χαρές των παιδιών, την ευλάβεια των πιστών και τους
θρήνους των πονεμένων.
γ) Λατρευτικά545

Θα ξεχωρίσουμε από το πλούσιο εορτολόγιο του Νοεμβρίου τις ακόλουθες
ημερομηνίες.
― Την εορτήν των Ταξιαρχών, των αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, αρ-
χηγών των ταγμάτων των αγγέλων ―8 Νοεμβρίου― εορτάζει και η Ελληνι-
κή Αεροπορία. Το αεροδρόμιο Ελευσίνος, η αεροπορική βάση ανοίγει τις
πύλες της στο κοινό. Αεροπλάνα, εξαρτήματα, διάφορα εκθέματα που μπο-
ρεί να δει κανείς από κοντά καθώς και διάφορες επιδείξεις. Στις πρώτες δε-
καετίες μετά το πενήντα ήταν εντυπωσιακές οι επιδείξεις της ομάδος Κόκα.
Αεροπορικοί σχηματισμοί τεσσάρων αεροπλάνων που η ακρίβειά τους, σου
έκοβε την ανάσα. Μισόν αιώνα μετά ίσως να αποτελούν για τους αεροπό-
ρους μας αυτοί οι σχηματισμοί, ασκήσεις ρουτίνας.
― 9 Νοεμβρίου. Εορτή του Αγίου Νεκταρίου. Όταν κατεδαφίστηκε ο πα-
λαιός Ναός της Ευαγγελίστριας είχαν την πρόνοια στον υπόγειο χώρο να δη-
μιουργήσουν ναό για να εκκλησιάζονται οι ενορίτες, αφιερωμένο στον Άγιο
Νεκτάριο, που η αγιολογική του αναγνώριση και επικύρωση είχε γίνει μόλις
είκοσι χρόνια πριν.
Γεννήθηκε στη Σηλυβρία της Θράκης. Ορφάνεψε μικρός από πατέρα. Εργά-
στηκε στην Κωνσταντινούπολη. Στο Λιθί της Χίου έκανε τον δάσκαλο. Ήταν
21 ετών όταν χειροτονήθηκε διάκος με το όνομα Νεκτάριος. Το 1885 πήρε
στην Αθήνα πτυχίο από τη Θεολογική Σχολή. Στην Αλεξάνδρεια, το 1888, χει-
ροτονήθηκε ιερέας και τον επόμενο χρόνο έγινε Μητροπολίτης Πενταπόλε-
ως. Γυρίζοντας στην Ελλάδα έγινε ιεροκήρυκας στην Εύβοια και τη Φωκίδα.
Διευθυντής, το 1894, της Ριζαρείου Σχολής (κληρικών), έμεινε 14 χρόνια.
Αποσύρθηκε στην Αίγινα. Ανακαίνισε το παλαιό μοναστήρι της Αγίας Τριά-
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545) Ενδεικτική βιβλιογραφία: Δημ. Σ. Λουκάτος: «Φθινοπωρινά» και «Συμπληρωματικά του Χειμώ-

να και της Άνοιξης».

Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντώνη: «Μαντικές, μαγικές και δεισιδαίμονες ενέργειες που αναφέρονται

στον Άγιο Μηνά» Λαογραφία ΛΓ’ σελ.257-267 και «Ο Άγιος Φίλιππος, λαϊκή παράδοση και λατρεία»

Αθήναι 1978.

Στέφ. Δ. Ήμελλου: «Ο Άγιος Μόδεστος εν Νάξω».



δος, όπου και ασκήτεψε και το ανέδειξε γυναικείο. Πέθανε το 1920 κι εντα-
φιάστηκε στην Αίγινα.
«Ἡ ἀσκητική ζωή, ἡ πραότητα τοῦ χαρακτήρα, τά κηρύγματά του κι ἡ
λαϊκή φήμη γιά τά θαύματα τοῦ λειψάνου του, γρήγορα ὁδήγησαν σέ
ἁγιολογική ἀναγνώριση, πού τήν ἐπικύρωσε ἡ Ἐκκλησία, το 1961». Γρά-
φει ο Δημ. Σ. Λουκάτος: (Τα Φθινοπωρινά, σελ.164).
― 11 Νοεμβρίου, του Αγίου Μηνά. Αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού,
κρυπτοχριστιανός, αποσύρθηκε με τους διωγμούς με σκοπό να ασκητέψει
γρήγορα όμως γύρισε και διακήρυξε τη χριστιανική πίστη για την οποία και
εμαρτύρησε (300μ.Χ.).
Στον Ασπρόπυργο το βαπτιστικό όνομα Μηνάς σπανίζει. Απαντώνται ελά-
χιστες εξαιρέσεις. Δεν παύει όμως να είναι ένα σημαντικό προγνωστικό
ορόσημο. Ο λαός μας, που δεν έπαψε να συνδέει τις εποχικές εργασίες με
τους αστερισμούς, πιστεύει ότι του Αγίου Μηνά βασιλεύει η Πούλια. Θεω-
ρεί ότι πρέπει να έχει τελειώσει ο γεωργός τις εργασίες στον κάμπο και ο
βοσκός να έχει παραχειμάσει. Ο Ν. Πολίτης στις «Παροιμίες» (λήμμα Άγιος
Μηνάς) δημοσιεύει τέσσερεις παροιμίες που σχετίζονται με τον ερχομό του
Χειμώνα. Λένε, αν δεν έρθει του Αγίου Μηνά (11 Νοεμβρίου) θα έρθει του
Αγίου Φιλίππου (14 Νοεμβρίου). Στο δε λήμμα (Άγιος Φίλιππος) δύο πα-
ροιμίες λένε: αν δεν έρθει του Αγίου Φιλίππου δεν θα λείψει στα Άγια των
Αγίων και εννοούν τα Εισόδια της Θεοτόκου.
Η Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντώνη στο άρθρο (δες σημείωση 545 ―Λαο-
γραφία ΛΓ’, σελ.257-267) αναφέρει λεπτομέρειες για την προαγγελία του
κρύου και του χιονιού που θα ακολουθήσουν, τις μαγικές ενέργειες που συ-
νηθίζονται, τις χρήσεις καρφωμάτων και καταπασσαλεύσεων, τα αποτρεπτι-
κά μέσα και τις διάφορες απαγορεύσεις, που αναφέρονται στον Άγιο Μηνά.
Στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Άγιος Μηνάς είναι πολιούχος. Ο μεγαλοπρεπής
Μητροπολιτικός ναός έχει τη σημερινή μορφή του από το 1861546.
― 14 Νοεμβρίου. Του Αγίου Φιλίππου. Στην εκκλησιαστική βιογραφία του
είναι ο μαθητής και ο απόστολος του Χριστού που τον ακολούθησε από τους
πρώτους. Εκήρυξε τον Χριστιανισμό στη Νότια Μικρά Ασία όπου και εμαρ-
τύρησε. Στα συναξαρικά βιογραφικά του δεν υπάρχει ένδειξη του απόστο-
λου για γεωργική ιδιότητα και για το θαύμα του βοδιού.
Υπάρχουν από τόπο σε τόπο γνωστές διάφορες παραδόσεις, ωστόσο όλες συ-
γκλίνουν στο γεγονός ότι ο άϊ Φίλιππος, φτωχός γεωργός, έσφαξε το βόδι και
το μοίρασε στους χωριανούς για ν’ αποκρέψουν και το πρωί βρήκε στο παχνί
πάλι ένα βόδι, ανταπόδοση από το Θεό. Η παράδοση ήταν διαδεδομένη στον
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Ασπρόπυργο. Παλαιότερα όταν τηρούσαν πιο αυστηρά τη νηστεία του Σα-
ραντάμερου, φρόντιζαν να αποκρέψουν του άϊ Φιλίππου και μνημόνευαν την
παράδοση για τη θυσία του βοδιού και το θαύμα της επόμενης ημέρας.
Η Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντώνη στη διδακτορική της διατριβή: «Άγιος Φί-
λιππος - Λαϊκή Παράδοση και Λατρεία» συγκέντρωσε βιβλιογραφία, κείμε-
να, παραδόσεις, παραλλαγές και υποστήριξε την πιθανή προέλευση της πα-
ράδοσης.
― Για τη γιορτή της «Μισοσπορίτισσας» στο εκκλησάκι στο Σκαραμαγκά
έχει ήδη γίνει αναφορά στο κεφάλαιο για τις εκκλησίες. Μέχρι την έναρξη
του Δωδεκαημέρου μεσολαβούν σημαντικές γιορτές Αγίων. Λόγω των ονο-
μαστικών εορτών δίδεται ιδαίτερη βαρύτητα στις εορτές της Αγίας Αικατε-
ρίνης και του Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με το συναξάρι της η Αγία Αικατε-
ρίνη ήταν από την Αλεξάνδρεια, κόρη Τοπάρχη, ωραιοτάτη και πολύ μορ-
φωμένη. Γνώριζε σε ηλικία 18 ετών Όμηρο, Βιργίλιο, Ιπποκράτη, Γαληνό,
Πλάτωνα, Αριστοτέλη. Την έφεραν σε αντιπαράσταση με πενήντα σοφούς
της ειδωλολατρίας αλλά τους μετέπεισε, να γίνουν κι αυτοί Χριστιανοί. Με
θαυμαστή και θαυματουργική αντοχή οδηγήθηκε στο μαρτύριο. Το λείψανό
της μετέφεραν στην έρημο του Σινά όπου κάτω από το θεοβάδιστο όρος ο αυ-
τοκράτορας Ιουστινιανός έκτισε το 530 το γνωστό Μοναστήρι (Λουκάτος:
Φθινοπωρινά, σελ.175).
― Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε στα Πάταρα της Λυκίας γύρω στο 250μ.Χ.
Υπήρξε επίσκοπος Μύρων στην Αττάλεια πριν από τη θρησκευτική ελευθε-

467

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

546) Ο Κώστας Ρωμαίος (Το Αθάνατο Νερό, Αθήνα 1973) περιγράφει με τίτλο «Αποτυπωμένα Αχνά-

ρια Ηρώων» παραδόσεις που αναφέρονται 1) Σε κάποιο αχνάρι που ο θρύλος αποδίδει σε πέρασμα

κάποιου ήρωα κυρίως του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Διγενή, του Ηρακλή, του Κωνσταντίνου Πα-

λαιολόγου καθώς και του Άϊ Γιώργη. 2) Σε νυχτερινή οπτασία άγνωστου καβαλάρη που οι χωρικοί τον

βλέπουν να περνάει από το ίδιο μέρος. Παραδόσεις για ένα αχνάρι από το πέταλο του αλόγου ενός

ήρωα, είναι αγαπητές στον ελληνικό λαό. Ίδιο προνόμιο έχουν και οι Άγιοι. Προβάλλουν καβαλάρη-

δες ανήσυχοι, ακούραστοι, άγρυπνοι προστάτες. Ένα τέτοιο θρύλο έχει περιγράψει ο Ν. Καζαντζά-

κης στον «Καπετάν Μιχάλη» χρησιμοποιώντας σαν υπεύθυνη πηγή τα δυναμικά βιώματα των παιδι-

κών του χρόνων. Δύο περικοπές περιλαμβάνει στο θέμα που αναπτύσσει ο Ρωμαίος, κι απ’ αυτές να

ένα μικρό δείγμα: «Κάθε μεσάνυχτα, την ώρα πού ‘ναι χαμένη στον ύπνο η πολιτεία, ο Άϊ-Μηνάς κα-

τεβαίνει αθόρυβα από το κόνισμά του, παίρνει σβάρνα τα μουράγια, διαβαίνει στις ρωμέϊκες γειτο-

νιές, αν έχουν ξεχάσει καμιάν πόρτα ανοιχτή, τη σφαλνάει, αν κανείς χριστιανός είναι άρρωστος κι

είναι φωτισμένο το παραθύρι του, στέκεται και παρακαλάει το Θεό να τον γιάνει».



ρία. Διώχτηκε αλλά αποφυλακίστηκε το 313 με το διάταγμα του Μ. Κων-
σταντίνου για την ανεξιθρησκεία. Έλαβε μέρος στην Α’ Οικουμενική Σύνο-
δο. Φιλάνθρωπος. Προστάτης των θαλασσοπόρων. Πληθώρα θρύλων τονί-
ζουν τις δραστηριότητες και τις αγαθοεργίες του. Ένας μεγάλος λατρευτι-
κός χάρτης άτλαντας των εκκλησιών του, θα έδειχνε τεράστιους ναούς στις
μεγαλουπόλεις του χριστιανικού κόσμου, όπως θα έδινε και μικρά εκκλησά-
κια του στις ακτές και στα νησιά της Μεσογείου ή στα τρίστατα των μεγάλων
δρόμων της στεριάς προς την ανατολή και την άλλη Ευρώπη. Το 1087 έγινε
η ανακομιδή των λειψάνων του από τη Μικρά Ασία στο Bari της Ιταλίας
(Λουκάτος: Συμπληρωματικά του Χειμώνα και της Άνοιξης).
― 16 Δεκεμβρίου. Του Αγίου Μόδεστου. Οι χριστιανοί γονείς του, Έλληνες,
πέθαναν στη φυλακή. Ονομάστηκε Μόδεστος από Ρωμαίο Συγκλητικό όταν
τον υιοθέτησε ενώ ήταν πέντε μηνών. Σε ηλικία 13 ετών, όταν πληροφορή-
θηκε την ελληνική του καταγωγή ήρθε στην Αθήνα ακολουθώντας έναν
έμπορο-αργυραμοιβό, του οποίου τα παιδιά τον πούλησαν δούλο στην Αίγυ-
πτο. Μόλις ελευθερώθηκε κατέφυγε στο Σινά. Σε ηλικία 59 ετών έγινε Πα-
τριάρχης Ιεροσολύμων. Έμεινε πατριάρχης 38 χρόνια και πέθανε 97 ετών.
Θεωρείται άγιος προστάτης των ζώων και των κτηνοτρόφων και συνετέλεσε
σ’ αυτό ένα από τα θαύματά του. Σε ένα κτηματία γύρω από τα Ιεροσόλυμα
ψωφούσαν τα ζώα από δηλητηρίαση. Ο Άγιος Μόδεστος διαπίστωσε ότι το
νερό που έπιναν τα ζώα μολύνονταν από ένα φαρμακερό φίδι, το οποίο εξό-
ντωσε και τα άρρωστα ζώα συνήλθαν.
Γεωργο-κτηνοτροφικά χωριά τιμούν τον Άγιο Μόδεστο. Πολλοί συνεται-
ρισμοί φέρουν το όνομά του. Ο Στεφ. Δ. Ήμελλος έχει γράψει δημώδη
θρησκευτική παράδοση της Νάξου για τον Άγιο Μόδεστο κατά την οποία
«τα βούδια την παλιά εποχή ήταν άγρια και δεν ημπορούσανε να τα ζέ-
ψουνε ούτε στ’ αλώνι ούτε στο ζευγάρι. Επήγαινε ο διάβολος και τ’ αγκύ-
λωνε και δεν τ’ άφηνε να κάνουνε δουλειά. Ε τότε ο Άγιος Μόδεστος τον
επικάλεσεν ο κόσμος και επήγε και τα σταύρωσε και των έκανε ζυόλουρο
και τό ‘βαλε στο ζυό και ζεύλες στο ζυό και έφτειαξε το σταυρό και στο
ζυόλουρο και στις ζεύλες. Και έτσι εμερέψανε τα βούδια και έκανε ο άν-
θρωπος τις δουλειές. Μερέψανε προς χάρι του Αγίου Μοδέστου». Υπο-
πτεύεται όμως ότι ίσως επρόκειτο για άλλο άγιο, που αγνοεί και ήταν εύ-
κολη η προσαρμογή της παράδοσης στην περίπτωση του Άγιου Μόδεστου
(Στέφ. Δ. Ήμελλου: «Ὁ Ἅγιος Μόδεστος ἐν Νάξῳ» Λαογραφικά, Τόμος Β’,
Ποικίλα, σελ.60-64).
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Θ) Η ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΣ

α) Οικιακά
Κυρά του σπιτιού και κατ’ επέκταση της οικογένειας η νοικοκυρά. Οί-
κος+κυρά από το μεσαιωνικό οικοκυρά. Λέμε όμως νοικοκυρά και τη γυ-
ναίκα που κάνει δουλειές του σπιτιού και φροντίζει για όλες τις πρακτικές
ανάγκες τής οικογένειας. Όσο πηγαίνουμε πίσω στο παρελθόν αναζητώντας
πώς δηλώνεται η επαγγελματική απασχόληση της γυναίκας όλο και περισ-
σότερο συναντάμε τον χαρακτηρισμό «οικιακά». Έτσι χαρακτηρίζεται η
απασχόληση της γυναίκας με τις δουλειές του σπιτιού. Αλλά από τη μια γε-
νιά στην άλλη με την τεχνολογική πρόοδο, την ανάπτυξη του δευτερογενούς
και του τριτογενούς τομέα οι δουλειές διαφοροποιήθηκαν. Κάποιες δεν εί-
ναι πλέον σε χρήση, οι νέες γυναίκες δεν τις γνωρίζουν, ενώ παράλληλα με
τα οικιακά όλο και περισσότερες γυναίκες ασκούν ένα συγκεκριμένο επάγ-
γελμα ή κάποια εξαρτημένη εργασία με μισθό ή ημερομίσθιο.
Το χωριό μας υπήρξε κατά κύριο λόγο αγροτικό μέχρι πριν μισό περίπου αι-
ώνα. Τότε η νοικοκυρά εκτός από το μαγείρεμα έπρεπε: Να ζυμώνει. Στα-
μάτησε όταν διακόπηκε η καλλιέργεια του σταριού στο Θριάσιο. Φούρνιζε
μέχρι που καθιερώθηκαν τα ψηστικά στους φούρνους του χωριού. Στη σκά-
φη το πλύσιμο των ρούχων και σιδέρωμα ζεσταίνοντας το σίδερο με κάρ-
βουνο. Συγύρισμα, σκούπισμα, άσπρισμα του σπιτιού. Μεγάλωμα των παι-
διών. Απασχόληση με τη χρονοβόρα οικόσιτη κτηνοτροφία. Συμμετοχή στις
κηπουρικές και τις λοιπές αγροτικές εργασίες. Ωστόσο η μητέρα έπρεπε να
μάθει τις κόρες να υφαίνουν, να πλέκουν και να κεντούν. Να κατασκευά-
ζουν τα κλινοσκεπάσματα, τα μαξιλάρια και τα σεντόνια, τα τραπεζομάντη-
λα, τις πετσέτες και τα προικιά. Τα καθημερινά τους ρούχα και οι κοπέλες
μέχρι κάποια εποχή την επίσημη, τη νυφιάτικη στολή.
β) Από το μαλλί στο ύφασμα
Παρόλο που έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, αν ακούσω τον ήχο από λα-
νάρισμα θα τον ξεχωρίσω αμέσως. Πολλά πρωινά στα παιδικά μου χρόνια
ήταν το ξυπνητήρι. Ήχος οξύς διαπεραστικός. Αργούσε να ξημερώσει όταν
άρχιζε το λανάρισμα η μάνα μου. Ήταν μια από τις δουλειές που μπορούσε να
κάνει μέσα στη νύχτα. Τα λανάρια δύο επίπεδες ξύλινες τετράγωνες πλάκες
0,30 x 0,30. Στη μία από τις δύο επιφάνειες τής κάθε πλάκας συρμάτινες σκλη-
ρές βελόνες. Το εργαλείο για το λανάρισμα ήταν μια σανίδα με πλάτος όμοιο
με τις πλάκες και μήκος λίγο μακρύτερο του μέτρου. Στην άκρη της, δεξιά κι
αριστερά, δύο όρθια ισομεγέθη με τις πλάκες σανίδια και πάνω τους καρφω-
μένη η μία από τις πλάκες με βελόνες ώστε να σχηματίζουν Π. Η σανίδα στο
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πάτωμα. Καθόταν η γυναίκα πάνω στη σανίδα και τέντωνε τα πόδια της μέσα
στο Π. Ώρες σ’ αυτήν την στάση. Τι να τής χρειαζόταν η γυμναστική στην
οποία καταφεύγουν οι γυναίκες σήμερα. Με το ένα χέρι απίθωνε μαλλί πάνω
στη στερεωμένη πλάκα κι ύστερα ακουμπούσε πάνω την άλλη πλάκα και κρα-
τώντας με τα δυο της χέρια το χερούλι που ήταν καρφωμένο πάνω στην πλάκα
την τραβούσε προς την κοιλιά της, πάλι και πάλι, αρκετές φορές έτσι που το
μαλλί αραίωνε, γινόταν ανάλαφρο έτοιμο για γνέσιμο.

Για το γνέσιμο χρησιμοποιούσαν: 1) Τη ρόκα. Ήταν στην πιο απλή της μορφή
ένα ξύλινο ίσιο και λεπτό ραβδί που κατέληγε στο ένα άκρο σε διχάλα, φούρ-
κα. Εκεί έδεναν το μαλλί όπως ήταν μετά το λανάρισμα. 2) Το αδράχτι με το
σφοντύλι. Στεραίωναν τη μια άκρη της ρόκας πλάι στη μέση τους, την αγκά-
λιαζαν με το ένα χέρι το οποίο χρησιμοποιούσαν για να στρίβουν το μαλλί και
να γίνεται κλωστή. Σ’ αυτό συνέβαλλε και το αδράχτι, γιατί με το βάρος του
και την περιστροφή του τραβούσε το νήμα προς τα κάτω.
Ύστερα χρησιμοποιούσαν το τυλιγάδι. Ένα ξύλο λίγο μικρότερο από τη ρό-
κα. Διχαλωτό συνήθως στη μια άκρη, ένα καρφί καρφωμένο στην άλλη. Εκεί
τύλιγαν το νήμα που είχε προκύψει από το γνέσιμο ώστε να μπορούν στη συ-
νέχεια να το περάσουν στην ανέμη. Στην ανάγκη αντί για τυλιγάδι μπορού-
σαν να χρησιμοποιήσουν τα γόνατα. Ακολουθούσε το μάζεμα σε μασούρια
το καλάμισμα με το ροδάνι, τη ναμαδούρα. Περιστρεφόταν ο τροχός της να-
μαδούρας και μετέδιδε την κίνηση στον άξονα, τη λεπτή σιδερένια βέργα
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που περνούσαν τα άδεια μασούρια όπου προσκολούσαν στον καθένα την
άκρη του νήματος. Η κίνηση μεταδίδετο στην ανέμη από την οποία ξετυλί-
γετο το νήμα και τυλιγόταν στα μασούρια. Τα βαμβακερά νήματα τα αγόρα-
ζαν σε κάποια από τα παντοπωλεία του χωριού σε κούκλες. Τις περνούσαν
κι αυτές στην ανέμη και με το καλάμισμα γέμιζαν τα μασούρια.
Για τη βαφή των νημάτων αγόραζαν στα παντοπωλεία τα κατάλληλα βιομη-
χανοποιημένα είδη χρωμάτων. Για να βάψουν τα μαλλιά ανοιχτογάλαζα
χρησιμοποιούσαν λουλάκι, κυανή χρωστική ουσία προερχόμενη από το τρο-
πικό φυτό «ινδικό». Η διαδικασία της βαφής διαρκούσε αρκετές ημέρες.
Όμως παλαιότερα χρησιμοποιούσαν το ριζάρι και το κρεμέζι. Ήδη από τα
χρόνια της Τουρκοκρατίας είναι ονομαστό το ριζάρι που καλλιεργείτο στη
Βοιωτία, η χρήση του στα νηματουργεία των Αμπελακίων και του Τυρνάβου
και η εξαγωγή στο Λιβόρνο, στην Τεργέστη και στη Μασσαλία547.
Το διασίδι. Διάζομαι σημαίνει: Παρασκευάζω το νήμα σε παράλληλες κλω-
στές για να σχηματίσω το στημόνι για την ύφανση. Διασίδι είναι το διασμένο
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547) Το ριζάρι χρησιμοποιείτο για να δίνει στα βαμβακερά είδη λαμπερό κόκκινο χρώμα. Καλλιερ-

γείτο στα χωράφια κι έπρεπε να αποξηρανθεί, να αλεστεί, να κοσκινιστεί πολλές φορές για να απο-

θηκευτεί η σκόνη στα βαρέλια και να είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί στη βαφή. Επίσης χρησιμοποι-

είτο και το πρινοκόκι ή κρεμέζι, παράσιτο της βελανιδιάς και του πουρναριού. Με το κρεμέζι επιτυγ-

χανόταν το λαμπρό κόκκινο χρώμα στα τουνεζιάνικα φέσια. Στις αρχές του 19ου αιώνα, η συνολική πα-

ραγωγή ήταν 6.000 οκάδες περίπου. Η ελληνική υφαντουργία απορροφούσε τις 2.000 και οι υπόλοι-

πες 4.000 εξάγονταν στη Γαλλία, την Ιταλία και την Τύνιδα. (Φελίξ Μπωζούρ: Πίνακας του Εμπορί-

ου της Ελλάδος στην Τουρκοκρατία (1787-1797), Εισαγωγή του Τάσου Βουρνά).

Ροδάνι.
(ναμαδούρα ξύλινη).

Ροδάνι.
(ναμαδούρα μεταλλική).



νήμα, το τακτοποιημένο να χρη-
σιμεύσει ως στημόνι. Η διαδικα-
σία όμως για να γίνει το νήμα
διασμένο δεν ήταν εύκολη. Όλες
οι υφάντρες δεν ήξεραν να ρί-
χνουν το διασίδι. Γι’ αυτό πολλές
πήγαιναν σε κάποια εξειδικευμέ-
νη. Μια εποχή είχε αναγνωριστεί
και καθιερωθεί η Τραχιώταινα.
Μικρό παιδί την είχα δει να ρί-
χνει διασίδι στην οδό Καραϊσκά-

κη. Ήταν τότε ο δρόμος χωμάτινος. Είχε χώσει τρία παλούκια κι ένα ακόμη
μακριά από τ’ άλλα. Πήγαινε κι ερχότανε μεταφέροντας το κλουβί με τα μα-
σούρια και πίσω το νήμα σχημάτιζε ουρά. Το κλουβί, χρήσιμο κατασκεύασμα
για το διασίδι, αποτελείτο από τέσσερα ορθογώνια τελάρα με οριζόντιες λε-
πτές ή συρμάτινες βέργες, τις λεγόμενες «διασόβεργες» στις οποίες περνού-
σαν τα μασούρια με τα νήματα. Με τις κλωστές αυτές των νημάτων κανόνι-
ζαν το πλάτος του υφάσματος που επιθυμούσαν και άλλες αναγκαίες λεπτο-
μέρειες, όπως ήταν κάποιοι όροι της όλης διαδικασίας που άκουσα αργότε-
ρα: σταύρωμα, δέματα και ο αριθμός των γύρων που έπρεπε να διατρέξουν
με το κλουβί. Ακολουθούσε το τύλιγμα στο αντί και μετά το μιτάρωμα το πέ-
ρασμα των νημάτων του στημονιού στα μιτάρια και στο χτένι.
Ο αργαλειός είναι το εργαλείο της ύφανσης, ξύλινος και ογκώδης. Δύο ορθο-
γώνια παραλληλόγραμμα αποτελούν τις δύο πλαϊνές πλευρές του και το καθέ-
να σχηματίζεται από τα τέσσερα χονδρά καδρόνια ―τέσσερεις δοκούς― δύο
κάθετα και δύο οριζόντια. Τα δύο κάθετα επεκτείνονται κατά μισό μέτρο κά-

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ

472

Κλουβί.

Σκελετός αργαλειού. Αργαλειός (φαρδύτερος Αιτωλοακαρνανίας).



τω από το κατώτερο οριζόντιο και
σχηματίζουν τα τέσσερα πόδια
του αργαλειού. Μ’ αυτά πατάει ο
αργαλειός στο δάπεδο. Τα δύο
παραλληλόγραμμα δένονται με-
ταξύ τους με ισομήκη μικρότερου
πάχους καδρόνια και με πλανι-
σμένες σανίδες δημιουργώντας
ένα σφιχτό σύνολο. Μία από αυ-
τές στο πίσω μέρος αποτελεί το
κάθισμα της υφάντρας. Μπροστά
από το κάθισμα δύο ξύλινες κατα-
σκευές καρφωμένες ανά μία στην
κάθε οριζόντια δοκό με ημικύκλιο
βαθούλωμα για να εισχωρεί και
να στηρίζεται το αντί που μαζεύει
το ύφασμα. Στις μπροστινές κάθε-
τες δοκούς και στο ανάλογο ύψος
πάλι δυο θέσεις, ανά μία σε κάθε
δοκό για το αντί του στημονιού,
και λίγο πιο πάνω πλανισμένο κα-
δρόνι προσκολλημένο στις δυο
δοκούς. Εκεί πατάει ανερχόμενο
το νήμα του στημονιού και σχηματίζοντας ορθή γωνία κατευθύνεται οριζόντια
προς τα μιτάρια. Το κάθε αντί έχει σχήμα κυλίνδρου εκτός από τη μία του άκρη
που καταλήγει σε σχήμα κύβου με τις τέσσερεις πλευρές τρυπημένες σταυρω-
τά. Χρησιμεύουν στην υφάντρια για να μπορεί με ανάλογου μήκους ξύλο να το
μπήζει σε κάποια από τις τρύπες και να στρίβει το κάθε αντί χωρίς να μετακι-
νείται από τη θέση της. Στρίβοντας το αντί του στημονιού τροφοδοτεί νήμα για
ύφανση, ενώ στρίβοντας το άλλο αντί μαζεύει σε ρολό το ύφασμα. Στις πάνω
οριζόντιες δοκούς από μπρος προς τα πίσω είναι κρεμασμένα πρώτα τα μιτά-
ρια και μετά η ξυλόφτρα, το ξυλόχτενο στο οποίο είναι ενσωματωμένο το χτέ-
νι. Δύο σανίδια με σχήμα πέλματος συνδέονται με σπάγγους με τα μιτάρια και
χρησιμεύουν πατώντας τα η υφάντρια με τα πόδια να ανεβάζουν εναλλάξ και
να κατεβάζουν τα μιτάρια. Δυο σταυροκάλαμα χωρίζουν τα νήματα πριν πε-
ράσουν στο κάθε μιτάρι. Ανάμεσά τους τα νήματα διασταυρώνονται και αλ-
λάζουν επίπεδο ακολουθώντας την κίνηση που κάνουν τα μιτάρια.
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Αντί. Η μία του άκρη.

Χτένι. Τοποθετήθηκε πάνω στο αντί
για να γίνει φωτογράφιση.



Κατά την ύφανση κάθε τόσο τα σταυροκάλαμα μετακινούνται και προχω-
ρούν προς τα μιτάρια. Με ένα μακρύ καλάμι ή ραβδί και καρφωμένο κάθε-
τα στην άκρη του ένα καρφί προσπαθεί η υφάντρια να τα σπρώχνει πίσω.
Αλλιώς όμως τα τακτοποιεί το ανθρώπινο χέρι. Θυμάμαι μικρό παιδί, όταν
δεν έλειπα στο σχολείο ή στο παιχνίδι, με φώναζε η μάννα μου ενώ ύφαινε
να τραβήξω τα σταυροκάλαμα πίσω στη σωστή θέση. Υπήρχε ακόμα η σέ-
γκλιεζα για να κρατά τεντωμένο το ύφασμα. Μια σιδερένια ζώνη αποτελού-
μενη από δύο κομμάτια και του καθενός η άκρη με τρία δοντάκια. Κάρφω-
ναν τις άκρες με τα δοντάκια στις ούγιες δεξιά κι αριστερά κι ύστερα τα κού-
μπωναν. Το ένα από τα δύο κομμάτια είχε τρύπες για να γίνεται το θηλύκω-
μα έτσι που να προκύπτει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
Στις σαΐτες περνούν τα μασούρια με το υφάδι. Κατά την ύφανση καθώς ανε-
βοκατεβαίνουν τα μιτάρια τα νήματα του στημονιού ανοίγουν και δημιουρ-
γείται κενό σαν ένα λάμδα με κορυφή το ύφασμα και πλευρές τα νήματα που
έρχονται από το χτένι. Εκτοξεύουν τη σαΐτα μέσα στο κενό. Δεν φθάνει στην
άλλη άκρη και την σπρώχνουν στην έξοδο. Την τραβούν να τεντωθεί το υφά-
δι κι ύστερα το χτυπούν με την ξυλόφτρα. Το χτύπημα αφήνει δυνατό κρότο
που ακούγεται σε κάποια απόσταση. Μεγάλη σημασία έχει ο συνδυασμός
των πατημάτων. Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι οι πατημασιές συμ-
βάλλουν περισσότερο στην απόδοση των σχεδίων. Υφαίνουν μονόκλωνα, δί-
κλωνα, φακωτά, καραμελωτά. Στα χοντρά χράμια και τις φλοκάτες είναι
μάλλινα τα νήματα του στημονιού. Στις φλοκάτες περνούν τους φλόκους κα-
τά τη διάρκεια της ύφανσης και τους ράβουν και τους κόβουν ανάλογα με το
πώς τους έχουν σχεδιάσει.
Οι τσέργες είναι χονδρά χράμια μάλλινα που τα έστρωναν στο πάτωμα, χω-
ριάτικα χαλιά. Σε εποχές που κοιμόντουσαν καταγής, χάμω, έστρωναν πάνω
από την ψάθα, αν υπήρχε, την τσέργα. Δεν σκεπάζονταν στον ύπνο με τσέρ-
γα. Τις ύφαιναν σε όρθιο αργαλειό όπως και τα ταγάρια. Οι όρθιοι αργα-
λειοί ήταν σπάνιοι στο χωριό. Από τους τελευταίους της Σερέπαινας. Αυτή
έφτειαχνε τα ταγάρια και τις τσέργες.
Τα χοντρά ρούχα έπρεπε να τα πάνε στη νεροτριβή. Διατηρώ θολά στη μνή-
μη μου από μια διήγηση την πληροφορία ότι πριν πολλά χρόνια στη θέση
«Πηλιχό», μια περιοχή βόρεια της Μπεναρδής, που έφθανε από τα ανατολι-
κά μέχρι στο Χείμαρρο της Γιαννούλας και λίγο νοτιότερα από την ανατολι-
κή άκρη της έκτασης του Ο.Σ.Ε., υπήρχε νεροτριβή. Αν πράγματι υπήρχε θα
έπρεπε να εκμετελεύεται τα νερά του χειμάρρου γιατί άλλα νερά εκεί δεν
ήταν δυνατό να υπάρχουν. Για αρκετά χρόνια και μέχρι που σταμάτησαν οι
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νοικοκυρές να υφαίνουν στα σπίτια πήγαιναν τα μάλλινα σκεπάσματα στη
νεροτριβή της Λιβαδειάς. Τα συγκέντρωνε και τα μετέφερε έναντι αμοιβής
ο ντ-ρ-στιλιάρης (ντ-ρ-στίλ=νεροτριβή). Γνωστός ήταν ο Αν. Φίλης και συ-
νέχισαν την ίδια δουλειά τα παιδιά του.
Η θέση του αργαλειού εξαρτιόταν από τον αριθμό των δωματίων που είχε το
σπίτι. Αν στο σπίτι υπήρχε παράσπιτο, μικρό πρόχειρο οίκημα δίπλα στο κυ-
ρίως κτίσμα που χρησιμοποιόταν ως βοηθητικός χώρος, χαμηλότερο συνήθως
σε ύψος, τοποθετούσαν τον αργαλειό κοντά σε παράθυρο για να εξασφαλίζε-
ται το φως της ημέρας. Άλλη μια συνηθισμένη θέση ήταν η γωνιά του δεύτερου
δωματίου που χρησιμοποιόταν περισσότερο όταν το σπίτι αποτελείτο από μό-
νο δύο κύρια δωμάτια και δεν υπήρχε άλλος κατάλληλος βοηθητικός χώρος548.
γ) Πλέξιμο - Κέντημα
Πλέξιμο είναι η κατασκευή πράγματος με στρίψιμο μακριών και λεπτών υλι-
κών ώστε το ένα να περνιέται γύρω, μέσα ή πάνω από το άλλο και να ενώ-
νονται. Τα υλικά μπορεί να είναι κλωστές, σχοινιά, τρίχες, κλαδιά κ.α.
Κέντημα είναι η διακόσμηση υφασμάτων με σχέδια που γίνονται με βελόνα και
κλωστή. Ωστόσο κέντημα εννοούμε και το κεντημένο ύφασμα και το σχέδιο.
Βελόνες υπάρχουν διάφορων μεγεθών για ράψιμο, πλέξιμο, κέντημα. Για τα
μάλλινα πλεκτά ενδύματα με μανίκια (ζακέτες) ή χωρίς (πουλόβερ) χρησι-
μοποιούνται δύο βελόνες μήκους 0,30 περίπου. Για πλεκτές μάλλινες κάλ-
τσες πέντε βελόνες μικρότερες. Οι τέσσερεις συγκρατούν σε ορθογώνιο τε-
τράπλευρο τους πόντους, τις θηλιές που σχηματίζουν το ύφασμα του πλεκτού
και η πέμπτη περιέρχεται πλέκοντας και επιτυγχάνοντας με τις άλλες τέσσε-
ρεις τον απαιτούμενο κύκλο.
Μικρότερο από τις βελόνες για τα μάλλινα ενδύματα, το βελονάκι που κα-
ταλήγει σε αγκυστρωτό άκρο. Με το βελονάκι πλέκουν πετσετάκια, κουρτί-
νες για τα τζάμια των παραθύρων, δαντέλες, κουβέρτες.
Με τις γνωστές μικρές βελόνες κεντούν και ο τρόπος της τεχνικής του κεντή-
ματος μοιράζεται σε δύο βασικές κατηγορίες: α) Στα λεγόμενα ξοπλιαστά.
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548) Σ’ ένα παλαιό σπίτι, από τα πρώτα που χτίστηκαν στο χωριό, έτυχε να δω έναν αργαλειό εντελώς

πρωτόγονο. Τι να ήταν άραγε η πρακτική λύση που είχε επινοηθεί, αποτέλεσμα τσιγγουνιάς ή ανέ-

χειας; Μέσα σ’ ένα δωμάτιο, το δάπεδο με χώμα, είχαν σκάψει ένα λάκκο και πάνω είχαν στήσει ένα

μικρό σε μέγεθος, σε ύψος και μήκος, αργαλειό κατασκευασμένο με υλικά φθηνά και ακατέργαστα.

Χρησιμοποιότανε για κάθισμα το δάπεδο. Τα πόδια δούλευαν μέσα στον λάκκο. Έλειπε η μισή κα-

τασκευή του γνωστού αργαλειού.



Στα κεντήματα των οποίων τα
σχέδια γίνονται με το μέτρημα
των κλωστών του υφάσματος χω-
ρίς να είναι προσχεδιασμένα πά-
νω σ’ αυτό. Το ξόμπλι είναι συνώ-
νυμο με το κέντημα. Στα ξομπλια-
στά ή μετρητά το ύφασμα παίρνει
τη θέση λεπτού καμβά γι’ αυτό δεν
υπάρχουν στα σχέδια αυτά κα-
μπυλωτές γραμμές. β) Στα «γρα-
φτά». Τα θέματά τους είναι σχε-
διασμένα πάνω σε ύφασμα ελεύ-
θερα. Όπως είναι το σχέδιο έτσι
και η βελονιά ξομπλιαστή ή γρα-
φτή. Η πιο συνηθισμένη ξομπλια-
στή βελονιά είναι η φρυγική γνω-
στή ως σταυροβελονιά. Η κλωστή
ή το νήμα περνιέται δυο φορές
ώστε το ένα πέρασμα να διασταυ-
ρωθεί χιαστί με το άλλο. Άλλες
βελονιές είναι η ίση, η γαζωτή, η
ριζοβελονιά. Με διάφορες ονομα-
σίες κατά τόπους είναι γνωστή η
βελονιά.
Η Μαρία Μιχαήλ-Δέδε περιγρά-
φοντας τη νυφιάτικη φορεσιά των
Μεσογείων αναφέρει τριών ει-
δών βελονιές. Τη ρίζα ή βεργού-
λα (ρέ-vje ή πουρτέ-κ-ζ), τη με-
τρητή που χρησιμοποιούσαν για
τα γεμίσματα των ειδικότερων
σχεδίων και γινόταν με διαφορε-
τικούς τρόπους και τη βελονιά σί-
θι (=ματάκι). Αναφέρει ακόμα
ειδικότερες ονομασίες βελονιάς

όπως: γαζωτή, πλακωτή σε σχήμα Χ, γκ-ρσέ-ρ-ζ, (γκ-ρσέ-ρ=ψαλίδι), βελονιά
πάνω κάτω549 κ.α.
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Σιγκούνα πρώτης γενιάς
(Γρίζα).

Από διπλά μανίκια τζάκου.
Πρώτης γενιάς.

Κομμάτι από φούντι.



Η Μαρία Δ. Μαρίνη αναφέρει δύο μεγάλες κατηγορίες, που χαρακτηρίζονται
από το είδος της βελονιάς. Την πρά-π-λια, όταν το ύφασμα κεντιέται από την
πίσω πλευρά (πράπα=πίσω) και τη μπά-ρ-λια, που κεντιέται από την καλή
πλευρά του υφάσματος550 (μπά-ρ=από την καλή, άνα ε μπά-ρ=η καλή όψη).
Τα κεντητά υφάσματα διακρίνονται σε α) κεντήματα για τον στολισμό της
φορεσιάς, β) κεντήματα για το σπίτι. Σεντόνια, μαξιλάρια, τραπεζομάντιλα,
μπάντες πλάϊ στο κρεβάτι, σκεπάσματα μπαούλων, σεντουκιών με μονο-
γράμματα, κουρτίνες κ.α.
Μεγάλη ποικιλία και πρωτοτυπία παρουσιάζουν τα θέματα των κεντημάτων.
Γεωμετρικά σχήματα απλά ή σύνθετα, μαιανδρικά, ελικοειδή, σταυροειδή,
ρόμβοι, σχήματα καρδιάς και ρόδακες, δένδρα και κλαδιά δένδρων, ήλιοι,
μαργαρίτες και άλλα άνθη, φύλλα τοποθετημένα οριζόντια, κατακόρυφα,
διαγώνια, πουλιά, δικέφαλος αετός.
Στη νυφιάτικη φορεσιά των Μεσογείων, του Μενιδίου και της Χασιάς στο
τζάκο και στο φούντι μπορεί κανείς να διακρίνει στα κεντήματα τον μαστρα-
πά και το λις. Η σωστή ερμηνεία της λέξης λις είναι βελανιδιά. Όταν όμως
αναφέρεται στα ελληνικά την αποδίδουν λανθασμένα με τη λέξη κυπαρίσσι.
Δεν αποτελεί μόνο λανθασμένη απόδοση αλλά κυρίως προδίδει τον συμβολι-
σμό. Η Μαρία Μιχαήλ-Δέδε που ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τους πιθανούς
συμβολισμούς των κεντημάτων της νυφικής φορεσιάς σε άρθρο της με τίτλο
«Ο Μαστραπάς του Νυφιάτικου Αττικού Τζάκου» πρόσθεσε τον υπότιτλο:
«Ένα κεντημένο Δημοτικό Τραγούδι»551. Το Δημοτικό Τραγούδι που πραγ-
ματικά κεντήθηκε στο τζάκο, γράφει, είναι πολύ γνωστό και πολύ όμορφο.

Νά ―είχα ένα μήλο νά ριχνα
στο πέρα παραθύρι

να τσάκιζα το μαστραπά -Ρόϊδω μου
πόχει το καρυοφύλλι552. (το μόσχο το γαρύφαλλο, σε παραλλαγή).

Κι η κόρη μέσα κάθεται
κεντάει χρυσό μαντήλι.

Το μαντηλάκι που κεντάς ―Ρόϊδω μου
σ’ εμένα ―μάνα μ’

477

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

549) Η Φορεσιά της Μεσογείτισας, 1800-1930, σελ.31-33.

550) Η Μενιδιάτικη Λαϊκή Φορεσιά, σελ.82-84.

551) Λαμπηδόνα, Τεύχος 7ο, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 1997, σελ.16-21.

552) καρυοφύλλι = γαρύφαλλο.



σ’ εμένα να το στείλεις.
Και μέσα κόρη κάθεται
κεντάει χρυσό μαντήλι.

―Το μαντηλάκι που κεντάς
εμένα να το στείλεις

και μη το στείλεις μ’ άλλονε (και μη το στείλεις μοναχό)
παρά με την αγάπη.

Μα η κόρη το ξαστόχησε
και μοναχό το στέλνει.

Τονίζει ότι είναι ένα τραγούδι του γάμου που συγκινεί ιδαίτερα τους Αττι-
κούς χωρίς να σημαίνει πως το τραγούδι γεννήθηκε στην Αττική. Αναλύει
την αλληγορική σημασία του τραγουδιού ξεκινώντας πρώτα από το μήλο και
το συμβολικό νόημά του. Συμβολίζει την ομορφιά. Είναι γνωστή η διαμάχη
των τριών θεοτήτων για το μήλο στην ελληνική μυθολογία. Σημειώνει Δημο-
τικά τραγούδια στα οποία αφθονεί το μήλο σε πανέμορφες μεταφορικές έν-
νοιες και συμβολισμούς. Επίσης τονίζει ότι το Δημοτικό Τραγούδι δεν ξεχνά
το καρυοφύλλι, το γαρύφαλλο και σημειώνει το ακόλουθο δίστιχο από τη
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553) Πάσσωβ (Passow) Αρνόλδος. Δημοσίευσε νεοελληνικά δημοτικά τραγούδια με τον λατινικόν τίτ-

λον: Carmina popularia Graeciae Recentioris (1860).

Καρυοφύλλι (κέντημα στον Μαστραπά).



συλλογή, Ρωμαίϊκα Τραγούδια του Πάσσωβ553.
Άλικό μου καρυοφύλλι και γαλάζιο μου ζιμπίλι
Σκύψε να σε χαιρετίσω και να σε γλυκοφιλήσω.

Άλικό μου καρυοφύλλι δηλαδή κατακόκκινό μου γαρύφαλλο και γαλάζιο μου
ζιμπίλι ασφαλώς το ζουμπούλι, τον υάκινθο εννοεί ο στίχος.
Στο τσάκισμα του μαστραπά όπως σε άλλο δημοτικό τραγούδι που αναφέ-
ρεται στο σταμνί κάτι ανάλογο με τον μαστραπά και με τον ίδιο συμβολισμό
και στο νερό που σημαίνει ζωή. Στην αναφορά του μαστραπά στο Δημοτικό
τραγούδι παραθέτει ποικίλους στίχους μεταξύ των οποίων και το ακόλουθο.

Τρεις μαυρομάτες μας κερνούν και τρεις καλές κοπέλες.
Η μια κερνάει με το σταμνί κι η άλλη με την κούπα

κι η τρίτη η μικρότερη με μαστραπά ασημένιο (Σιάτιστας).
Δεν είναι δυνατό σ’ αυτό το σημείο να αναπτυχθεί ολοκληρωμένη η συλλο-
γιστική αυτού του άρθρου. Στη μελέτη της Μαρίας Μιχαήλ-Δέδε για τη φο-
ρεσιά της Μεσογείτισας ερμη-
νεύεται ο συμβολισμός του βασι-
κού σχεδίου που κεντιέται στο
φούντι. Είναι το «λις» που ση-
μαίνει βελανιδιά και έχει πραγ-
ματικά το σχήμα του βελανιδιού
που είναι κατ’ εξοχήν το σύμβο-
λο της γυναίκας καθώς και η βε-
λανιδιά που υπήρξε το δένδρο
της Μητριαρχικής Μεγάλης Θε-
άς. Ως συμβολισμός της γυναί-
κας και της γονιμότητας το «λις»
έχει τα πρωτεία γι’ αυτό και
υπάρχει σε όλα τα φούντια της
νυφιάτικης φορεσιάς. Ο νυφιάτι-
κος τζάκος έχει σαν βασικό σχέ-
διο κεντήματος τον μαστραπά με
το καρυοφύλλι. Ο συσχετισμός
με το Δημοτικό Τραγούδι, γρά-
φει, απαντά στις τυχόν απορίες
γιατί τόση επιμονή να χρησιμο-
ποιείται αυτό το σχέδιο και επι-
σημαίνει: «Οι στίχοι ιστορούνε
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Σιγκούνα.

Πόλκα,
(τζάκος δεύτερης γενιάς).



με λόγια το νόημά του και διευκολύνουν στην
κατανόηση εκείνου που κρύβεται κάτω από τη
σιωπή της κεντημένης κλωστής. Η γλώσσα της
απεικόνισης που γίνεται γλώσσα-λάλημα και
πανέμορφο δημοτικό τραγούδι κι από την άλ-
λη την αντίστροφη μεριά, είναι το τραγούδι με
τη γλώσσα που γίνεται σχήμα, χρώμα, εικόνα».
Ένα ακόμα θέμα ως επίμετρο αυτού του άρ-
θρου επιγραφόταν: «Τα μαντήλια και τι συμ-
βολίζουν».

δ) Συμβολική Προσέγγιση των Κεντημάτων
― Η Ελληνική λαϊκή τέχνη, αποκρυστάλλωμα
μακραίωνης καλλιτεχνικής επεξεργασίας,
κλείνοντας μέσα της υποσυνείδητες μνήμες

πανάρχαιων πολιτισμών, όπου η τέχνη λειτουργούσε κυρίως ως έκφραση
μιας μαγικής θεώρησης του κόσμου, διατηρεί στα έργα της πλήθος από συμ-
βολικά θέματα, που, ακόμη και όταν η χρήση και η επανάληψη τα έχουν
αδειάσει από το μυστικό τους νόημα, διατηρούν αναμφισβήτητα τη μεταφυ-
σική καταγωγή τους.
― Για να συλλάβει ο ερευνητής τις αληθινές δομές και τις λειτουργίες των
συμβόλων πρέπει να καταφύγει στο ανεξάντλητο συμβολικό απόθεμα της
ιστορίας των θρησκειών.
― Αρκετές έννοιες συχνά ταυτίζονται με την έννοια του συμβόλου μεταξύ
των οποίων το έμβλημα, το σήμα και η αλληγορία... Σήμα, αλληγορία και έμ-
βλημα είναι μορφές συμβατικές, που έχουν γίνει κοινά αποδεκτές, αλλά που
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Ποδιά δεύτερης γενιάς.

Μαντίλι σταμπωτό. Καλίκες κεντητές.



αφήνουν ξένα μεταξύ τους το «νοούν» και το «νοούμενο», το υποκείμενο
από το αντικείμενο, ενώ τα σύμβολα, όπως λένε οι ψυχαναλυτές, συνδέουν
αυτά τα δύο με οργανική παντοδυναμία.
― Τα σύμβολα, ως ένυλες μορφές, αντίθετα προς τις ιδέες, που μένουν αιώ-
νιες και άφθαρτες, υπόκεινται στον νόμο της παραλλαγής και της φθοράς.
― Τα σύμβολα παραλλάζουν από εποχή σε εποχή και από ομάδα σε ομάδα.
Μπορούν να εμφανίζονται με την πρωταρχική τους έννοια αλλά με διαφο-
ρετική μορφή, ή με την πρωταρχική τους μορφή και με άλλη έννοια, προ-
σαρμοζόμενα κάθε φορά στη συγκεκριμένη πραγματικότητα, που μέσα της
λειτουργούν και την εκφράζουν.
― Η ανάγνωση των συμβόλων είναι έργο δύσκολο κι επικίνδυνο, που μπο-
ρεί να παρασύρει σε υπερβολές ή αντιεπιστημονικές ερμηνείες.
― Ένα σύμβολο δέχεται διάφορες ερμηνείες γιατί η ερμηνεία των συμβό-
λων δεν έχει οργανωθεί σε επιστήμη με συμπεράσματα απόλυτα αντικειμε-
νικά. Η Συμβολική παραμένει στο επίπεδο του «προσωπικού» και του «υπο-
κειμενικού» γι’ αυτό ένα σύμβολο πολλές φορές δέχεται διάφορες ερμηνείες.

Οι πάρα πάνω απόψεις αποτελούν ερανίσματα από τη θαυμάσια μελέτη της
Πόπης Ζώρα «Συμβολική και Σημειωτική Προσέγγιση της Ελληνικής Λαϊ-
κής Τέχνης». Ακόμα διακινδυνεύει και τον ακόλουθο ορισμό: Σύμβολο είναι
η προβολή του ιδεατού στον κόσμο του πραγματικού554.
― Ο Ιωάννης Μ. Θεοδωρακόπουλος στην «Εισαγωγή στον Πλάτωνα555» γρά-
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Γιορντάνι. Γιορντάνι.

554) Λαογραφία, Τόμος ΛΣΤ’ (39), 1990-1992, σελ.1-77.

555) Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Δεύτερη Έκδοση, 1947, σελ.14.



φει: «Η γέννηση και η γέννα με
το μυστηριακό τους χαρακτήρα
είναι το καθαρό σύμβολο που
προβάλλουν όλοι οι αρχαϊκοί φι-
λόσοφοι για να παραστήσουν το
γίγνεσθαι του κόσμου, τη φυσική
γένεση των όντων. Και είναι τόσο
έντονο το βίωμα τούτο, που και
στον Πλάτωνα αργότερα η γέννα,
οι ωδίνες, η μαίευση και ο καρ-
πός της, γίνονται σύμβολα μόνιμα

για να φανερωθεί, πώς γεννιέται μέσα μας η γνώση. Ο κόσμος για τον αρχαίο
είναι όλο ζωή και έμψυχος».

Αν θα προσέξουμε κεντητά τραπεζομάντιλα, μπάντες κρεβατιών, καλύμμα-
τα μπαούλων, θα παρατηρήσουμε δέντρα, γλάστρες με λουλούδια, πουλιά,
παγώνια, πετεινούς. Η αρχή του δένδρου ως συμβόλο της ζωής χάνεται στα
βάθη της ανθρώπινης προϊστορίας. Γίνεται σύμβολο του κύκλου της ζωής
(γέννηση-θάνατος-αναγέννηση). Το παγώνι, το πανέμορφο αυτό πουλί συ-
γκίνησε ανέκαθεν τους λαούς της Ανατολής, τους Ινδούς και στη Μεσανα-
τολική εικονογραφία θεωρείται σύμβολο αφθαρσίας της ψυχής. Στην ελλη-
νική μυθολογία θεωρήθηκε έμβλημα της Ήρας και σύμβολο της οικογενει-
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Κορδόνι.

Μανταλιό (δεύτερη γενιά). Μανταλιό (δεύτερη γενιά).



ακής εστίας. Ο πετεινός υπήρξε πολυσήμαντο σύμβολο. Ως αγαθοποιό στοι-
χείο θυσιάζεται στα θεμέλια οικοδομής. Είναι σύμβολο με αποτρεπτική ση-
μασία είναι όμως και θέμα διακοσμητικό.
Οι απλές γυναίκες στον Ασπρόπυργο ασφαλώς κεντούσαν με κίνητρο δια-
κοσμητικό, δεν είχαν συνείδηση συμβολικής προσέγγισης. Ήταν αυτοδίδα-
κτες, αντέγραφαν κάποιο θέμα, πρόσθεταν και τη δική τους αίσθηση για την
ομορφιά. Δεν είχαν την τύχη να διδαχθούν την κεντητική όπως συνέβη με
χωριά της Βόρειας και Ανατολικής Αττικής. Η Λουκία Ζυγομαλά ίδρυσε
Σχολές Κεντητικής στα χωριά της Αττικής Λιόσια, Σάλεσι, Βαρνάβα, Λιό-
πεσι, Μαραθώνα, Μαρκόπουλο, Κορωπί, Καλύβια, Κερατέα και Μενίδι556.
Ξεκίνησε την προσπάθεια παρόλο που αντιμετώπιζε τη θλίψη σφίγγοντας
την καρδιά της από τον σκοτωμό του μονάκριβου γυιού της στην Βόρειο
Ήπειρο και τον θάνατο του συζύγου της.
Ο Χρ. Τσάδαρης557 έγραψε: Αρχίζει να ασχολείται με τα παραδοσιακά ελ-
ληνικά χωρικά κεντήματα... μελετάει και διαπιστώνει πώς το παλαιό κέντη-
μα αναβιώνει μέσα στο σημερινό. Βλέπει μια μετάγγιση που έρχεται από πο-

λύ μακριά. Οι ρίζες αυτής της Λαϊκής Τέχνης φθάνουν μέχρι το Βυζάντιο κι
ακόμα πέρα. Βάζει σκοπό να σώσει αυτή τη Λαϊκή Παράδοση από τον κίν-
δυνο της επίδρασης του Φράγκικου πολιτισμού, που είχε εισβάλει στον τόπο
μας. Αμύνεται. Οργανώνει Αντίσταση. Γυρίζει με υπομονή ερευνητή, τα χω-
ριά της Αττικής και της Βοιωτίας, μαζεύει παλιά κεντήματα. Τα χρησιμοποι-
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556) Τ. Λουκίδη: Αττική, Ελληνικά Χωρικά Κεντήματα. Αθήναι «Πυρσός» Α.Ε. 1937, σελ.7.

557) Λαμπηδόνα, Τεύχος 25, σελ.14.

Μπεζελίκια, καρφίτσα. Πεσκούλια.



εί για πρότυπα. Εμπνέεται απ’ αυτά. 
Δημιουργεί μοτίβα νέα και τα κατοχυρώνει στο Υπ. Εθν. Οικονομίας. Βρίσκει
γυναίκες χρυσοχέρες που υλοποιούν τις ιδέες της. Οργανώνει τις Σχολές.

δ) Οι Φορεσιές
Η ελληνική γλώσσα έχει πλούτο λέξεων για να εκφράσει το σύνολο των εν-
δυμάτων που καλύπτουν το ανθρώπινο σώμα: Αμφίεση (αμφί+ἕννυμι, «ντύ-
νω»). Ιματισμός, το ἱμάτιον από το εἱμάτιον με ιωτακισμό (ει σε ι),
εἷμα=«ένδυμα». Περιβολή, περιβάλλω, περικλείω. Στολή<στέλνω, αρχική
σημασία: παρασκευή, εξοπλισμός, εφοδιασμός, ετοιμασία: στολάς, άδος (το
βάδισμα εν σώματι) αλλά και επενδύτης. Φορεσιά: Στους Βυζαντινούς φο-
ρεσία, το ρήμα φορώ κ.λ.π. Στα αρβανίτικα φορεσία. Μόνο η λέξη ρούχο
έχει ξενική προέλευση, από τη σλαβική ruho, πιθανόν όμως να είναι λέξη
γερμανοκελτική που διαδόθηκε στην Ευρώπη.
Ωστόσο οι ονομασίες των ελληνικών ενδυμάτων: χιτών, χλαμύς, μανδύας,
επενδύτης, ιμάτιον κ.α. υποχώρησαν τον 19ο αιώνα και πήραν τη θέση τους
φράγκικες. Λέξεις όπως φούστα, φουστάνι, μπλούζα, τουαλέτα, καπέλο,
κάλτσα κ.α. είναι ευρωπαϊκής προέλευσης. Παπούτσι, τουρκ. papuç. Aδιά-
βροχο είπαμε το γαλλικό impermeable και πιο σπάνια χρησιμοποιούμε την
αγγλική λέξη τρενς κόουτ. Αυτά δε σε προηγούμενα χρόνια, γιατί τώρα βά-
λαμε πείσμα να αποξενωθούμε από τη γλώσσα μας.
Στο διάστημα των δύο αιώνων βίου που περιγράφουμε παρατηρούμε στα-
διακή μεταβολή επίσης και στις φορεσιές, επίσημες και καθημερινές. Οι πα-
ραδοσιακές υποχωρούν στις ξένες επιδράσεις.
― Στον Ασπρόπυργο (Καλύβια της Χασιάς) επίσημη ανδρική φορεσιά μέχρι
και τις αρχές του 20ου αιώνα ήταν η φουστανέλλα. Γι’ αυτήν γράφει ο Μπίρης558:
«Έγινε γνωστή στην Ελλάδα, λίγα χρόνια πριν από την Επανάσταση, από τους
Σουλιώτες. Όπως δε γράφει ο Finlay, πρώτα πρώτα την εφόρεσαν στον Μο-
ριά μερικά αρχοντόπουλα, περί το 1810. Κατά την Επανάσταση, την εφόρεσαν
οι προύχοντες και οι καπετανέοι. Ύστερα δε, αφού ο Καποδίστριας την ανε-
γνώρισε ως εθνικήν στολή και επισημοποιήσε το πράγμα ο Όθων, εφορέθηκε
από όλους τους νοικοκυραίους Έλληνας. Κατά τα τέλη του 19ου αιώνος, όταν
πια το ευρωπαϊκό ντύσιμο είχε σχεδόν γενικευθεί, η φουστανέλλα δεν εμφα-
νιζόταν, παρά μόνο σε χωριά, ως γιορτινό ντύσιμο».
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558) Κώστα Η. Μπίρη: Αρβανίτες οι Δωριείς του Νεώτερου Ελληνισμού, σελ.316-320.



Ο Καμπούρογλους559 μεταφέρει από το λεύκω-
μα του Ζακύνθιου ζωγράφου Γεράσιμου Πι-
τσαμάνου την περιγραφή της φορεσιάς των
ξωτάρηδων και των χωριατών της Αττικής.
Φορούσαν άσπρη πουκαμίσα και άσπρο σώ-
βρακο στενό που έφτανε μέχρι τα πόδια. Στην
πόλη κούρευαν βαθειά το κεφάλι ενώ στα χω-
ριά άφηναν τα μαλλιά επειδή ήσαν άξεστοι ή
από έθιμο. Φορούσαν βαμβακερό χρωματιστό
μαντίλι στο κεφάλι (σερβέτα) και στα πόδια
τα αρχαιοπρεπή πλεκτά δερμάτινα υποδήμα-
τα, αλλά μερικές φορές και τα μυτερά της
προηγούμενης τάξεως τα οποία ήσαν γι’ αυ-
τούς αντικείμενα άκρας πολυτέλειας.
Και συνεχίζει: «Εἰκόνα χωρικοῦ τῶν Ἀθηνῶν
(χωριάτη λεγομένου τότε) μετά τῆς ἐνδυμα-
σίας του ταύτης παρέχει εἰς τό αὐτό λεύ-
κωμα ὁ Πιτσαμάνος: Κατόπιν φαίνεται ὅτι
εἰσήχθησαν τά κοντοβράκια τῆς σήμερον,
καί ὡς σχολιανόν ἔνδυμα ἡ Ἀφρικανικῆς καί
πειρατικῆς ἰδίως, ὡς φαίνεται, προελεύσε-
ως, φουστανέλλα· ὁμιλοῦμεν δέ περί τῆς πολυπτύχου καί μακρᾶς καί ὄχι
τῆς βραχείας καί ὀλιγολόξου, ἥτις, ἀληθῶς, φαίνεται μᾶλλον παραλλαγή
τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς ἐνδυμασίας560».
Οι κυριότερες αναφορές στη φορεσιά έχουν γίνει από ξένους ταξιδιώτες. Τον
17ο αιώνα ο πρόξενος της Γαλλίας στην Αθήνα Ζαν Ζιρώ (1674) και ο Corne-
lio Magni (1674). Τον 18ο αιώνα ο Richard Chandler (1764). Επίσης αναφορές
εικονογραφημένες: J. B. Hilaire (1776), Tomas Hope (1790). Τον 19ο αιώνα ο
Magnus Von Stackelberg ζωγράφισε υδατογραφίες Ελλήνων χωρικών (1811).
Ο Καστελάν έγραψε για τη φορεσιά Αρβανιτών στην περιοχή Ναυαρίνου-Φι-
λιατρών και η περιγραφή δεν διαφέρει από εκείνη του Ζιρώ για τους χωρικούς
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559) Δημητρίου Καμπούρογλου: Ιστορία των Αθηναίων, Τόμος Γ’, σελ.13.

560) Τις πληροφορίες πήρε ο Πιτσαμάνος από προχειρογράφημα νέου μαθητού Αθηναίου των λαϊκών

τάξεων του οποίου η άποψη για την προέλευση της φουστανέλλας ως Αφρικανικής είναι υποκειμενι-

κή και αβασάνιστη.

Χωρικός των περιχώρων της
Αθήνας κατά τον 18ο αιώνα.

Η GUNTER X.A
(Διαφάνεια Θεοχ. Προβατάκη).

Από Δ. Γ. Γιώτα:
Οι Μενιδιάτες κατά

τον 18ο αιώνα
και την Επανάσταση του 21.



της Αττικής. Ο L. Dupré (1825): Έγχρωμες λιθογραφίες με ενδυμασίες τοπικές
και σκηνές του καθημερινού βίου. Ο Edward Dodwell περιέγραψε την ανδρική
φορεσιά Αρβανιτών των αρχών του 19ου αιώνα (Σιμόπουλος, Γ1, σελ.158) και
δημοσίευσε τριάντα πίνακες με 62 σελίδες επεξηγηματικό κείμενο (1821)561.
Τα συστατικά της ανδρικής φορεσιάς ήταν: Πουκαμίσα, καμιζόλα, κάλτσες
μακριές σαν παντελόνια, τα μπενοβράκια. Στο κεφάλι συνήθως μικρή σκού-
φια. Μια φορεσιά απλή και κοντή που δεν κατέβαινε κάτω από τα γόνατα.
Το χειμώνα, μεγάλη βαρειά κάπα από μαύρο κατσικίσιο μαλλί. Ενδυμασία
που τη φορούσαν γενικά όλοι οι στεριανοί Έλληνες γεωργοί.

Η φουστανέλλα που φορέθηκε στα Καλύβια της Χασιάς (Ασπρόπυργο) δεν
διέφερε στα βασικά συστατικά από τη γνωστή στολή. Φέσι από κόκκινη τσό-
χα, φούντα μπλε με μεταξωτές κλωστές. Λευκό πουκάμισο. Γιλέκο μπλε χω-
ρίς μανίκια με κεντήματα. Οι κλωστές ίδιου χρώματος. Δεν αποτελούσε κα-
νόνα το σταυρωτό κούμπωμα. Χωρίς κουμπότρυπες με θηλιές, πλέγματα από
κλωστές ίδιου χρώματος επίσης. Η φουστανέλλα από την οποία πήρε το όνο-
μα και η στολή, για να κατασκευαστεί ―όσο κι αν φαίνεται υπερβολή―
χρειάζεται ένα τόπι (50 πήχεις) ύφασμα, χασές (ύφασμα λεπτό βαμβακερό)
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561) Κυριάκου Σιμόπουλου: Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα (Τόμος Α’, σελ.665 και 681 ―Τόμος Β’,

σελ.293 ―Τόμος Γ1, σελ.158 ―Τόμος Γ2, σελ.510-511). Μαρίας Μιχαήλ-Δέδε: Η Φορεσιά του Με-

σογείτη (Πρακτικά Α’ Επιστημονικής Συνάντησης Ν. Α. Αττικής) σελ.217-219. Women’s Traditional

Costume in Attica: by Linda Welters, σελ.39-42. Peloponnesian Folklore Foundation.

Νέοι γεννηθέντες μεταξύ 1910-1915,
με τις φουστανέλλες

των προγόνων.

Νέοι γεννηθέντες το 1924-1925
με φουστανέλλες προγόνων

κατά τον εορτασμό εθνικής εορτής.



και εξειδίκευση στο ράψιμο562.
Κάτω από τη φουστανέλλα το κοντοβράκι,
λευκό, πολύ στενό από το γόνατο και κάτω.
Καλυπτόταν από τα τίρκια (ολόμαλλες περι-
κνημίδες) σκούρα μπλε, κούμπωναν πίσω με
κόπιτσες και κατέληγαν στο μπροστινό μέρος
ακολουθώντας το σχήμα του ποδιού για να
καλύπτουν τα τσαρούχια.
Κάτω από το γόνατο δένονταν τα γονατάρια,
υφαντές λωρίδες χρωματιστές. Στη μέση φο-
ρούσαν ζωνάρι αρκετά μακρύ γιατί το τύλιγαν
πολλές φορές. Ήταν κόκκινο υφαντό ή μετα-
ξωτό. Τσαρούχια με φούντα στην μύτη και
τσαρούχια για την καθημερινή χρήση. Στο κε-
φάλαιο για τα επαγγέλματα αναφέρονται διά-
φοροι επαγγελματίες που κατασκεύαζαν τσα-
ρούχια ακόμα και τις πρώτες δεκαετίες του
20ου αιώνα.
Η φουστανέλλα φορέθηκε γενικά στη στερια-
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562) Το ράψιμο της φουστανέλλας ξεκινά με την κατασκευή μικρών λοξών τεμαχίων υφάσματος, τις

λόξες (τα λαγκιόλια), αρβανίτικα κλίντες. Συνάπτονται ανά έξι (ή ανά κάποιο άλλο αριθμό) και

δημιουργείται η μάνα. Οι διάφορες μάνες σουρώνονται για τη μέση του σώματος σε διπλό τεμάχιο

υφάσματος μέσα στο οποίο περνούν χονδρό κορδόνι με το οποίο δένουν τη φουστανέλλα στο σώμα.

Η φουστανέλλα αποτελείται από δύο κομμάτια (μπρος και πίσω μέρος) που ενώνονται στα πλάγια.

Φέσι.

Γιλέκο.

Γονατάρια.



νή Ελλάδα. Φορέθηκε και στην Αττική αλλά στα Μεσόγεια παρατηρήθηκε
απροθυμία. Η Μαρία Μιχαήλ-Δέδε αναλύοντας τη στάση του Μεσογείτη,
την κτίμησή του και τη διάθεση γενικά στη φορεσιά, γράφει: «Αυτή η ύπαρ-
ξη διαθέσεως, γίνεται φανερή από την απροθυμία να υιοθετηθεί ευρύτερα
ακόμα και από τους νοικοκυραίους η φουστανέλλα, αλλά και οι ελάχιστοι
που τη φόρεσαν, δεν έβαλαν μαζί και τα γιορντάνια ή τις αλυσίδες με τα
φλουριά που φόρεσαν σε άλλες περιοχές. Υιοθέτησαν μάλιστα τον απλού-
στερο τύπο της φουστανέλλας χωρίς τις πολλές «γκλίντες» το μεγάλο φάρ-
δος με τις πολλές πτυχές563».
Γενικά όμως οι άνδρες στην Αττική δεν φόρεσαν αλυσίδες και άλλα διάφο-
ρα κοσμήματα.

* * *

Στον Ασπρόπυργο η επίσημη γυναικεία φορεσιά, η νυφική, που φοριόταν
και κάποια χρόνια μετά το γάμο, παρουσίασε δυο διαφορετικές όψεις, δια-
νύοντας χαρακτηριστικά στάδια. Στο πρώτο στάδιο που συμπίπτει περίπου
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563) Μαρία Μιχαήλ-Δέδε: οπ.π., σελ.242.

Αριστερά: Μάνδρας.
Στη μέση: Ασπροπύργου (πρώτης γενιάς). Δεξιά: Ασπροπύργου (δεύτερης γενιάς).



με την εποχή που τα Καλύβια της Χασιάς και η Χασιά αποτελούσαν ένα Δή-
μο, ήταν καθιερωμένη φορεσιά η γνωστή ως νυφική της Αττικής, που είναι
μία από τις καλύτερα γνωστές ελληνικές παραδοσιακές στολές. Ήταν η Χα-
σιώτικη που στα κύρια χαρακτηριστικά ήταν όμοια με τη Μενιδιάτικη και τη
Μεσογείτικη, δηλαδή με την ονομαζόμενη ως γυναικεία παραδοσιακή φο-
ρεσιά της Αττικής. Το δεύτερο στάδιο, δηλαδή η εποχή κατά την οποία κα-
θιερώθηκε μια διαφορετική φορεσιά, που τις διαφορές με την πρώτη θα επι-
σημάνουμε, αρχίζει τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα.

Πρώτα θα συγκρίνουμε τρία βασικά κομμάτια από την κάθε φορεσιά:
1.) το πουκάμισο ή φούντι, 2.) τον τζάκο (πόλκα), 3.) τη σιγκούνα.
Το φούντι αντικαταστάθηκε από μεταξωτό πουκάμισο. Η άποψη ότι αντικα-
ταστάθηκε λόγω κλιματολογικών συνθηκών, διαφοράς κλίματος Χασιάς και
Ασπροπύργου, μάλλον δεν ευσταθεί. Το φούντι φορέθηκε και σε ορεινά και
σε πεδινά μέρη. Χασιά - Μενίδι - Μεσόγεια. Όπως και το πουκάμισο. Σε πε-
δινά: Ελευσίνα, Μάνδρα. Ορεινά: Βίλια. Οι λόγοι πρέπει να αναζητηθούν
στις δαπάνες για τις κλωστές και στον χρόνο για να κεντηθεί το φούντι. Κά-
θε κοπέλα κεντούσε κατά κανόνα το δικό της φούντι και διαρκούσε το κέ-
ντημα ίσως χρόνια αφού κεντούσε όποτε είχε διαθέσιμο χρόνο. Ήταν και η
εποχή που οι επιδράσεις από τη Δύση ήταν πιο έντονες και τα διάφορα υφά-
σματα διαθέσιμα. Αρχικά το φούντι αντικαταστάθηκε με το ταφταδένιο564

πουκάμισο και ακολούθησε το λευκό, κρεπ ντε Σιν565, μισοφόρι566.
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564) Σοφία Αντωνίου-Τσίγκου, Νίκη Κολυβά-Τσίγκου: Ανδρική και Γυναικεία Ασπροπυργιώτικη

(Καλυβιώτικη) φορεσιά. 9ον Συμπόσιον Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής (πρακτικά υπό έκδοση).

Μαθήτριες παρελαύνουν σε Εθνική γιορτή. Μαθήτριες με τις παραδοσιακές στολές.



Ο τζάκος από ύφασμα που το ονόμαζαν πλιχούρα με τα κεντητά διπλά πά-
νω κάτω μανίκια, αντικαταστάθηκε από βελούδινη χρυσοκέντητη καμιζόλα
και η γρίζα από τη σιγκούνα φτιαγμένη από λευκό ύφασμα, με κεντήματα
μόνο στην περιφέρειά της, η πλάτη λευκή γιατί καλυπτόταν από τα στολίδια
της κεφαλής, πιο κοντή, κι από την Κουντουριώτικη επίσης που τα κεντήμα-
τά της χαρακτηρίζονταν από τα σκούρα χρώματα.
Άλλη χτυπητή διαφορά υπήρχε στις ποδιές. Λευκή, φανταχτερή, κεντημένη,
όχι πάντα, με βαμβακερή ή χρυσή κλωστή, κοντή για να μη καλύπτει το φού-
ντι και να σκεπάζει το κέντημα. Από βέλπα συνήθως, ύφασμα παρεμφερές
με βελούδο βυσσινί, η ποδιά της δεύτερης φορεσιάς με κεντήματα κάλυπτε
το μισοφόρι μπροστά.
Κοσμήματα ήσαν: το γιορντάνι που φοριόταν ψηλά στο στήθος, τα μπεζελίκια
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565) Crêpe de Chine: κατά λέξη: ύφασμα από την Κίνα. Ύφασμα μεταξένιο πιο παχύ από το κοινό

(το συνηθισμένο).

566) Η Linda Welters (οπ.π., σελ.24) εντυπωσιασμένη από τις παραλλαγές στα χρώματα, τα σχέδια

και τα κεντήματα της γυναικείας φορεσιάς της Αττικής τονίζει ως κύριο σκοπό της έρευνάς της να μά-

θει τις αιτίες που τις δημιούργησαν και θέτει διάφορα ερωτήματα αναζητώντας απαντήσεις.

Η νυφική φορεσιά του Ασπρόπυργου.
Λείπουν τα πεσκούλια από τα μαλλιά και τα μπεζελίκια από τα χέρια.

Η ίδια φορεσιά σε όρθια στάση.



στους καρπούς των χεριών και με την πρώτη φορεσιά (της Αττικής) φοριόταν
στο στήθος το κορδόνι ενώ με τη δεύτερη στη θέση του το μανταλιό. Αποτε-
λούντο άλλα από μία άλλα από τρεις κάθετες κίτρινες κορδέλες στολισμένες
με φλουριά. Έφθανε κάτω μέχρι την ποδιά και οι τρεις κορδέλες τελείωναν
σ’ ένα φιόγκο. Τα μπεζελίκια ήσαν αλυσιδωτά βραχιόλια που κατέληγαν στα

491

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

Από τη φουστανέλλα
στη σκούρτα.

Ο φουστανελλάς με τον αδελφό του
που επέστρεψε από τις Η.Π.Α.

α) Με σκούρτα, πανωβράκι και τίρκια.
Σταμπωτό μαντίλι, καμιζόλα και όμοιες πόλκα και ποδιά.

β) Στολές μεταγενέστερες.



άκρα σε πλάκες. Κούμπωναν η μια στην άλλη και κάλυπταν τους βραχίονες.
Καρφίτσα και άλλα κοσμήματα, ανάλογα με τις δυνατότητες των οικογενειών.
Κεφαλόδεσμος. Το μαντίλι που φορούσαν στο κεφάλι ήταν σταμπωτό λου-
λουδάτο από ύφασμα «πονζέ567». Κάτω από το μαντίλι φοριόταν το τσεμπέ-
ρι, βαμβακερό, μέσα στο οποίο διπλωνόταν το «ρέδι», κυλινδρικό κορδόνι
από τσόχα, με ημικύκλια εφαρμογή πάνω στο κεφάλι παράλληλα με το μέ-
τωπο. Στερεωνόταν καλύτερα το μαντίλι και δεν κολλούσε πάνω στα μαλλιά.
Το μέτωπο κοσμούσε το ξελίτσι. Διέφερε από το γιορντάνι γιατί δεν είχε στο
κέντρο καμιά ντούπλα (είδος φλουριού) να κρέμεται. Στις μακριές κοτσίδες
κρεμούσαν τις πλεξούδες568 ή τα πεσκούλια που διέφεραν μεταξύ τους. Στον
Ασπρόπυργο (Καλύβια) αναφέρονται μόνο τα πεσκούλια απλές μεταξωτές
κοτσίδες από γαϊτάνια και φούντες. Το χτένισμα με το οποίο χώριζαν τα
μαλλιά τους με χωρίστρα στη μέση και σχημάτιζαν δύο κοτσίδες περιγράφε-
ται από περιηγητές ήδη από τον 18ο αιώνα: «Οι Αρβανίτισσες είναι σκληρα-
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567) Οι ξένες λέξεις πέρασαν στο λεξιλόγιο: «πονζέ» λέγεται ένα είδος ελαφρού μεταξωτού υφά-

σματος. Pongée=étoffe légère, faite de laine et de bourre de soie (Nouveau Petit Larousse Illustré).

568) Οι πλεξίδες αποτελούνταν από κόκκινα γαϊτάνια που περνούσαν από ασημένιους σωλήνες (μα-

σούρια) τα οποία διακόπτονταν από σφαιρικά, ασημένια και σκαλιστά κοσμήματα και κατέληγαν σε

πλούσιες φούντες, (Μαρία Μιχαήλ-Δέδε: Η Φορεσιά της Μεσογείτισας, σελ.23).

α) Αρχές της δεκαετίας του Είκοσι (1922-1924).
Ο άνδρας με φράγκικα, η γυναίκα με την παραδοσιακή νυφική φορεσιά.

β) Ο Μπάρμπα Μήτσος Πέτσης νιόπαντρος.



γωγημένες από τη νεανική τους ηλικία στη δουλειά και στο λιοπύρι. Φορούν
πουκάμισο που φθάνει ως τον αστράγαλο, χοντρή ζώνη στη μέση και μάλλι-
νο φαρδύ κοντογούνι. Χωρίζουν τα μαλλιά τους δε δυο κοτσίδες. Στην άκρη
κάθε μιας δένουν ένα κόκκινο κορδόνι που κρέμεται μαζί με μια μεταξωτή
κορδέλα ως τι φτέρνες. Συνηθίζουν να φορτώνουν τις κοτσίδες τους με λο-
γής ασημένια νομίσματα569».
Στον Ασπρόπυργο από τα πρώτα σχεδόν χρόνια του μεσοπολέμου επικρά-
τησε το «ζαμφορά570» μαντίλι, μεταξωτό κιτρινωπού χρώματος. Είχε εμπνεύ-
σει και τους νέους της εποχής που συνήθιζαν, τα βράδια που τραγουδούσαν
στις γειτονιές, να επαναλαμβάνουν την επωδό:

Ντάλε, ντάλε, ντάλε, ντάλε
ζαμφορά μαντίλι βάλε.

Ο άνθρωπος στολίζει το κεφάλι του από τότε που κατανόησε την ύπαρξή
του. Σχέση με τον στολισμό έχουν και οι λέξεις γνωστές στην Αρχαιότητα
και τον Μεσαίωνα. Άμπυξ, Στεφάνη, Κεκρύφαλος, Κρωβύλος571.
Καλίκια ονόμαζαν τα υποδήματα χωρίς φτέρνα. Ό,τι κάλυπτε το πόδι ήταν
φτιαγμένο από βελούδο κεντημένο με χρυσή κλωστή. Αργότερα φορέθηκαν
και υποδήματα, πιο σπάνια από λουστρίνι, κυρίως από βακέτα, κατεργα-
σμένο δέρμα μοσχαριού. Βιδέλα λέγονταν και τα παπούτσια από μοσχάρι
(Βιδέλο<Ιταλ. vitello<λατ. vitellus, υποκ. του vitulus=μοσχάρι).
Την έρευνα έχει απασχολήσει και η καταγωγή των κομματιών της φορεσιάς.
Για το πουκάμισο η Lida Welter εξετάζοντας μανδύες και χιτώνες Βυζαντι-
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569) Richard Chandler: Τravel κ.λ.π. Κυρ. Σιμόπουλου: οπ.π., Τόμος Β’, σελ.283.

570) Η σωστή προφορά είναι ζαφορά χωρίς (μ). Είναι φυτό που καλλιεργείται για τις χρωστικές

―σχετιζόμενες με το χρώμα― και φαρμακευτικές του ιδιότητες. ΣΥΝ. Κρόκος.

571) Κατερίνας Γ. Κορρέ: Νεοελληνικός Κεφαλόδεσμος, Αθήνα 1978.

Φαίδωνος Κουκουλέ: οπ.π., Τόμος Δ’, σελ.342-394. (Άμπυξ=ταινία ή διάδημα προς ανάδεσιν της κό-

μης, κεφαλόδεσμος. Στεφάνη= διάδημα, στέμμα, μέρος του κεφαλόδεσμου γυναικός ≠ Κεκρύφα-

λος=γυναικείος κεφαλόδεσμος, δικτυωτός, δια να συγκρατεί την κόμην. Κρωβύλος=το πλέγμα της

κόμης κατά το οποίο σχηματίζεται είδος κόμβου εις την κορυφήν της κεφαλής: ο κότσος).

Σημείωση: Για την ορθογραφία της λέξης μαντίλι. Κατά τον Μπαμπινιώτη (σελ.1052) επειδή προέρ-

χεται από το λατ. mantelium/mantilium, γράφεται με (ι). Η ορθογραφία των Βυζαντινών (μαντήλιον)

που ενίοτε προσπάθησαν να αποδώσουν το λατινικό e με η σε λέξεις προερχόμενες από τη Λατινική,

δεν δεσμεύει, όπως έχει από παλιά αποδείξει ο πατέρας της Γλωσσολογίας Γ. Χατζιδάκις. Άρα η ορ-

θή απόδοση του mantelium/mantilium είναι μαντίλι.



νών αυτοκρατόρων και αυτοκρατισσών (αναφέρει και τα ψηφιδωτά του Ιου-
στινιανού και της Θεοδώρας στο San Vitale της Ραβένας, 6ος αιώνας), τονί-
ζει τις στολισμένες ραφές και μπορντούρες, τις γαρνιρισμένες γύρω από την
ούγια και προσθέτει ότι τα πουκάμισα της Αττικής είναι παραλλαγές φορε-
μάτων Βυζαντινών χωριών που παρέμειναν εκατοντάδες χρόνια μετά την
πτώση του Βυζαντίου.
Αβέβαιη θεωρεί την καταγωγή του τζάκου. Παραθέτει τις γνώμες 1) της Χα-
τζημιχάλη η οποία πιστεύει ότι το όνομα και εξ αυτού και το ένδυμα προερ-
χόταν από το Βυζαντινό «τζιτζάκιον», 2) της Παπαντωνίου που υποστηρίζει
ότι αντιστοιχεί περισσότερο στο Ιταλικό «dzako» που είναι μια κοντομάνικη
ζακέτα, 3) της ίδιας της Linda Welters που θεωρεί πιθανό ότι ένδυμα σαν κι
αυτό με χαμηλή λαιμόκοψη και κουμπωμένο σφιχτά κάτω από το στήθος, φο-
ριόταν στην Εγγύς Ανατολή. Μπορεί, συνεχίζει να συνδέεται και με το τούρ-
κικο αντερί που φορέθηκε στην Παλιά Αθήνα.
Θεωρεί ακόμα αβέβαια την καταγωγή της σιγκούνας και πιστεύει πιο πει-
στικά τα επιχειρήματα της Veronika Gervers η οποία έκανε εκτεταμένες συ-
γκριτικές μελέτες των ενδυμάτων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην
Τουρκία. Δηλώνει ότι η σιγκούνα και τα άλλα ενδύματα που τα ονόματα
προέρχονται από τον όρο «γκούνα» είναι παραλλαγές του καφτανίου.
Αλλά και για το μαντίλι ενώ δέχεται ότι η ιδέα της κάλυψης της κόμης είναι αρ-
χαία, και κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής περιόδου και στη Μεσαιωνική Ευ-
ρώπη τα πέπλα ήταν ουσιώδη της γυναικείας φορεσιάς, υποστηρίζει ότι κα-
θιερώθηκε λόγω μουσουλμανικής επιρροής. Θεωρεί ότι τέθηκε σε εφαρμογή
με διάφορους τρόπους σε όλο τον μουσουλμανικό κόσμο επειδή ξεκινά από το
κοράνιο και ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επηρέασε τη γυναικεία φορεσιά
του μη μουσουλμανικού πληθυσμού στην περιοχή της Μεσογείου. Και καταλή-
γει: Οι εξωτερικές επιδράσεις στις οποίες εκτίθεται ορισμένος πληθυσμός εί-
ναι πολλές. Ο λαός κρατάει εκείνο που θέλει και απορρίπτει το υπόλοιπο572.
Για την καταγωγή του τζάκου διατύπωσαν γνώμη ο Π. Α. Φουρίκης573 και ο
Τ. Λουκίδης574. «Ἡ λέξις τζάκος εἶναι παρεφθαρμένη λέξις προερχόμενη ἐκ
τῆς λέξεως σάκκος, τόν ὁποίον φορεῖ σήμερον κατά τήν λειτουργίαν ὁ
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572) Linda Welters: οπ.π., σελ.38-39.

573) Π. Α. Φουρίκη: Ελληνοαλβανικαί Λαογραφικαί Έρευναι, Λαογραφία, Τόμος Ι (10ος) 1929-

1932, σελ.3-22.

574) Τ. Λουκίδη: Αττική, Ελληνικά Χωρικά Κεντήματα, 1937, σελ.40.



Ἀρχιεπίσκοπος» υποστήριξε ο Τ. Λουκίδης.
Ο Φουρίκης είχε ήδη υποστηρίξει ότι ο τζάκος προέρχεται από το τζιτζά-
κιον575. Αναφέρει περικοπήν από περιγραφή του Προρφυρογέννητου για τα
συμβαίνοντα την ημέρα του Πάσχα κατά την οποία «βάλλουσι οἱ δεσπόται
τά ἑαυτῶν τζιτζάκια καί ἐξέρχονται διά τοῦ μεγάλου ἀκκουβίτου...» και
χωρίς δισταγμό δέχεται ότι το τζάκου και το τζιτζάκιον δηλώνουν ένα και
το αυτό ένδυμα. Κατά την περιγραφή της γυναικείας φορεσιάς της Σαλαμί-
νος ο Φουρίκης επεκτείνεται και στις λέξεις που δηλώνουν τα μέρη της νυ-
φικής στολής. Από τις 64 λέξεις οι 26 ανήκουν στη μεσαιωνική Ελληνική
γλώσσα, 2 στην Τουρκική, 2 στην Αλβανική και οι υπόλοιπες στη Νέα Ελλη-

νική. Τονίζει ότι διασώθηκε στη Σαλαμίνα από τους Αρβανίτες ως καπου-
τσάλι, η λέξη καπιτζάλιον που αναφέρει ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννη-
τος. Παραδόξως όμως υποστηρίζει, ασφαλώς λανθασμένα, ότι οι Αρβανίτες
της Αττικής δεν γνώριζαν λέξεις όπως: καλίκια, σκέπη, τζάκου κ.α.
Η παραδοσιακή φορεσιά δεν εγκαταλείφθηκε ξαφνικά. Η αλλαγή έγινε με
τμηματική αντικατάσταση των διαφόρων κομματιών της φορεσιάς. Στην αν-
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575) Στο εννιάτομο Λεξικό του Δημητράκου, το τζιτζάκιον ερμηνεύεται ως είδος στρατιωτικής χλα-

μύδας στους Βυζαντινούς ή σάγου (έγχρωμου μανδύα Γαλατών).

Συνύπαρξη φορεσιάς με πόλκα και ποδιά
και ολόσωμου φουστανιού.

Αρχές δεκαετίας 1930.
Φορεσιές μέσης ηλικίας.



δρική πρώτα καταργήθηκε η φουστανέλλα και το φέσι. Η πουκαμίσα
(σκούρτα) αντικατέστησε το πουκάμισο και τη φουστανέλλα και η σκούφια
το φέσι. Αργότερα το κοντοβράκι, τα τίρκια και τα τσαρούχια από το πα-
ντελόνι και τα αγοραστά από την Αθήνα παπούτσια ή από «παραγγελία» σε
ντόπιο τσαγκάρη. Τελευταία αντικαταστάθηκε η σκούρτα και χρησιμοποιή-
θηκε η τραγιάσκα576 κυρίως στην καθημερινή φορεσιά. Σποραδικά θα μπο-
ρούσε να συναντήσει κανείς τελευταία ηλικιωμένους που φορούσαν σκούρ-
τα και ελάχιστους, μετρημένους στα δάκτυλα, να φορούν ακόμα τίρκια. Ακο-
λούθησε σταδιακά η πλήρης προσαρμογή στην ευρωπαϊκή ενδυμασία. Για
καθημερινή χρήση το παντελόνι ήταν από βαμβακερό ύφασμα ευτελούς
αξίας (ντρίλι). Το χειμώνα κυρίως όσοι ασχολούνταν με εργασίες υπαίθριες
χρησιμοποιούσαν σκούρα μάλλινα υφάσματα του αργαλειού για παντελόνι
(μπουντούρι) και για πατατούκα (Ιταλ. patatucco) με μανίκια και με ή χωρίς
κατσούλα.
Σταδιακή ήταν και η αλλαγή της δεύτερης γυναικείας φορεσιάς που είχε
διαδεχθεί τη Χασιώτικη με το φούντι, τη γνωστή ως φορεσιά της Αττικής.
Άλλαξε η προτίμηση στα υφάσματα. Μεταξωτά πήραν τη θέση των βελούδι-
νων. Εγκαταλείφθηκαν τα χρονοβόρα κεντήματα. Προσαρμόστηκαν οι φο-
ρεσιές στις καιρικές συνθήκες. Φορέματα καλοκαιρινά και χειμωνιάτικα.
Μεταξωτά το καλοκαίρι, μάλλινα το χειμώνα. Ίδιο ύφασμα και χρώμα η
πόλκα και η ποδιά. Μάλλινα υφάσματα πενιέ προτιμούσαν. Έτσι τα ζητού-
σαν από τον έμπορα. Πάλι η ξένη ορολογία μπροστά. Πενιέ (γαλ.) σημαίνει
χτενίζω. Ήταν ύφασμα από χτενισμένο μαλλί; Ποιος ξέρει; Κάποια σχέση
θα είχε με τον τρόπο ύφανσης. Αντιστάθηκε λίγο καιρό η σιγκούνα, έχανε
σιγά-σιγά το κέντημα και το συνηθισμένο χρώμα. Ύστερα έκαναν την εμ-
φάνισή τους τα ολόσωμα φορέματα. Το σταμπωτό λουλουδάτο μαντίλι έδω-
σε τη θέση στο ζαφορά. Κράτησαν το λουλουδάτο οι ηλικιωμένες και παρέ-
μεινε για όλες τις ηλικίες στην καθημερινή χρήση.
Στην καθημερινή φορεσιά εξακολουθούσαν τα υφαντά, φακωτές ζακέτες, μι-
σοφόρια και διάφορα άλλα υφάσματα για ρουχισμό της δουλειάς. Στα πε-
ρισσότερα σπίτια υπήρχε αργαλειός. Ρούχα σύμφωνα με την ηλικία. Οι ηλι-
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576) Το όνομα προέκυψε από παρανόηση. Τραγιάσκα στη ρουμανική γλώσσα σημαίνει, ζήτω. Ρου-

μάνοι εκδρομείς στην Αθήνα σε κάποια τους επίσκεψη άρχισαν να κραυγάζουν: Τραγιάσκα Γκρέ-

τσια, δηλαδή: Ζήτω η Ελλάδα, και πετούσαν τα καπέλα στον αέρα. Έτσι πιστεύτηκε ότι το καπέλο που

πετούσαν στον αέρα το έλεγαν τραγιάσκα.



κιωμένες πιο πολύ από τις νέες γυναίκες στέκονταν κοντά στην παράδοση.
Δεν θα πρέπει, η έρευνα με αποκλειστικό αντικείμενο τη φορεσιά, να μη λα-
βαίνει υπόψη τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες, που επηρέα-
σαν την εξέλιξη της φορεσιάς. Η οικογένεια, η θρησκεία, η απασχόληση, τα
ήθη και τα έθιμα, οι κανόνες διαβίωσης που είχε καθιερώσει η κοινότητα,
της οποίας υπήρξαν μέλη. Κάθε νεωτερισμός δεν ήταν εύκολος σε μια συ-
ντηρητική κοινότητα. Μπορεί στις ημέρες μας η επιβολή της μόδας να εξαρ-
τάται από τον κάθε αμφιλεγόμενο μόδιστρο από τον κάθε σχεδιαστή και τις
ορέξεις τους, όμως παλαιότερα η επιβολή εξαρτιόταν από το ομαδικό πνεύ-
μα της κοινότητας. Ούτε στη μια περίπτωση, ούτε στην άλλη υπήρχε το μέτρο.
Η χήρα γυναίκα έπρεπε να μείνει μαυροφορεμένη όλο το υπόλοιπο της ζω-
ής της. Η γυναίκα, που με πόσο κόπο και θυσίες είχε κάνει τη νυφική φορε-
σιά, ελάχιστες φορές θα τη φορούσε και μετά θα την έκλεινε στο σεντούκι.
Η συμπεριφορά μιας γυναίκας ήταν πάντα κάτω από τον έλεγχο του γονιού
και του αδελφού και μετά του συζύγου. Εξαρτιόταν από την έγκρισή τους.
Στον Ασπρόπυργο φορούσαν μαντίλι μέχρι πριν λίγες δεκαετίες. Οι πρώτες
που έκαναν την αρχή και δεν το φόρεσαν, τόλμησαν γιατί έτυχε να έχουν την
έγκριση και την υποστήριξη της οικογένειας.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Έγινε προσπάθεια να αναδυθεί ο τρόπος ζωής των κατοίκων που έζησαν
στο χωριό μας τους δύο περίπου αιώνες από την Παλιγγενεσία μέχρι σήμε-
ρα. Δεν επιδιώχθηκε μόνο η καταγραφή απασχόλησης, θεσμών, ηθών, εθί-
μων που βίωσαν αποκλειστικά οι άνθρωποι του χωριού μας που στη συνέχεια
εξελίχθηκε σε πόλη. Παρατέθηκαν επί πλέον συγκριτικά στοιχεία που συνέ-
βαιναν σε άλλα μέρη της πατρίδας μας (γιατί χωρίς αυτά θα δινόταν η αί-
σθηση περιγραφής βίου ενός απομονωμένου τόπου) και ακόμη αναζητήθηκε
η όποια, αν υπήρχε, σχέση με το παρελθόν.
Ωστόσο, όπως ειπώθηκε, στον πρόλογο, ότι γράφτηκε αποτελεί τη μία όψη.
Λείπουν τα γεγονότα αυτής της περιόδου. Αυτά θα αποτελέσουν την ύλη του
δεύτερου τόμου. Θα χωριστεί σε πέντε ενότητες. Α) Από την Ανεξαρτησία
της Ελλάδος μέχρι την άφιξη του Όθωνα 1830-1833. Β) Από την άφιξη του
Όθωνα μέχρι το 1858, διάστημα κατά το οποίο έδρα του τ. Δήμου Φυλής
ήταν η Χασιά. Γ) Από το 1858 μέχρι το 1914 που έδρα του τ. Δήμου Φυλής
ήταν τα Καλύβια (το 1899 μετονομάσθηκαν σε Ασπρόπυργο). Δ) Από το
1914 μέχρι το 1949 περίοδο κατά την οποία ο Ασπρόπυργος έγινε Κοινότη-
τα. Ε) Από το 1949 μέχρι σήμερα που ο Ασπρόπυργος είναι Δήμος.
Για την κάθε μια από τις πάρα πάνω πέντε ενότητες θα εξετάζεται 1) αν και
πώς επέδρασαν στο χωριό σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη χώρα
μας, καθώς και 2) όσα συνέβησαν στο χωριό μας και στάθηκε δυνατό να τα
γνωρίζουμε. Υπάρχουν όμως θεσμοί και γεγονότα που διατρέχουν και τις
πέντε ενότητες όπως είναι η εξέλιξη του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης,
οι εκάστοτε απογραφές του πληθυσμού, η εξέλιξη της παιδείας. Θα εξετα-
στούν διαδοχικά σε όλες τις περιόδους.
Τέλος ύστερα από την αλματώδη πληθυσμιακή αύξηση της περιοχής του
Ασπροπύργου θα εξεταστεί η κοινωνική και επαγγελματική διαστρωμάτω-
ση και η πολιτική ενδυνάμωσης του κοινωνικού ιστού.
Στον τόμο θα συμπεριληφθεί εισήγηση για τους Σαρακατσάνους της Πάρνη-
θος που ανακοινώθηκε στο 9ο Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας στον Αυ-
λώνα, πληθυσμιακής ομάδος με σημαντική παρουσία και στον Ασπρόπυργο.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΡΧΑΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Αισχύλου: Προμηθεύς Δεσμώτης και Χοηφόροι

Απολλόδωρου: Μυθολογία

Αριστοτέλους: Μικρά Φυσικά

Αριστοφάνους: Εἰρήνη καί Ἀχαρνής
Αρποκρατίων: Λέξεις τῶν Δέκα Ρητόρων
Διογένους Λαέρτιου: Βίοι καί Γνῶμαι τῶν ἐν Φιλοσοφία Εὐδοκιμησάντων (Βιβλία Α’ και Β’)
Ησιόδου: 1) Ἔργα καί Ἡμέραι, 2) Θεογονία

Θεοκρίτου: Εἰδύλλια, α) Θαλύσια VII, β) Ἡρακλίσκος XXII

Θεοφράστου: Χαρακτῆρες, Ο Δεισιδαίμονας (16)

Λουκιανού: Ἔργα: 1) Περί τοῦ Ἐνυπνίου, ἤτοι Βίος Λουκιανοῦ.

2) Νεκρικοί Διάλογοι

Ξενοφῶντος: Οἰκονομικός
Ομήρου: Οδύσσεια (Ε, Κ), Ιλιάς (Ω)

Παυσανία: Αττικά (Κεφ. 20, 27, 29, 38), Ηλιακά (Βιβλ. VI)

Πλουτάρχου: Σόλων (Κεφ.21)

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Λεόντιος Μαχαιράς: Χρονικό Κύπρου (Κ. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, Τόμος Β’)
Μιχαήλ Ψελλός: «Ἱστορικοί Λόγοι, Ἐπιστολαί καί ἄλλα Ἀνέκδοτα» ―«Ἐγκώμιον εἰς

τήν Μητέρα Αὐτοῦ» (Κ. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, Τόμος Ε’)

ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Θ. Ι. Αθανασόπουλος: Συναγωγή Επωδών και Καταδέσμων (Λαογραφία Τόμος Δ’).

Τελεταί προς Τεκνοποίηση (Λαογραφία Τόμος Ε’)
Γεώργιος Αμοιράλης: Αγροτικά Έθιμα Τήνου (Λαογραφία Τόμος ΚΗ’)
Β. Δ. Αναγνωστόπουλος: Λαϊκά Τραγούδια και Παιχνίδια για Παιδιά

Κώστας Βάρναλης: Σκλάβοι Πολιορκημένοι

Δ. Β. Βασιλειάδης: Η Λαϊκή Αρχιτεκτονική της Αιγίνης (Λαογραφία Τόμος ΙΣΤ’)
Ν. Α. Βέης: Εγκυκλοπαίδεια Ελευθερουδάκη, λήμμα: Κασσιανή

Στυλιανός Βίος: Χιακαί Παραδόσεις (Λαογραφία Τόμος Η’)
Αναστάσιος Γ. Βρόντης: Οι Ζευγάδες της Ρόδου (Λαογραφία Τόμος ΙΒ’),

Η Μελισσοκομία και το Μαντατόρεμα Ρόδου (Λαογραφία ΙΒ’), Το

Παιδί στη Σάμο (Λαογραφία Τόμος ΙΣΤ’), Ροδιακή Λαογραφία

(Λαογραφία Τόμος ΙΑ’)
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Θωμάς Β. Γιαννάκης: Τα Παιχνίδια στην Αττική

Μαριέττα Ε. Γιαννοπούλου: Ζακυνθινά Ξόρκια (Λαογραφία Τόμος ΙΓ’)
Μ. Γιώτα - Δ. Γιώτας: Μενιδιάτικα Ήθη και Έθιμα, Κατά τη Γέννηση, το Γάμο

και το Θάνατο (Λαμπηδόνα Τεύχος 12ο)

Δημήτρης Γιώτας: Ο Πέπλος της Νεράϊδας (Λαμπηδόνα Τεύχος 20),

Παλιά Μοναστήρια της Πάρνηθας

Στ. Χ. Γκίνης: «Τα Μέγαρα»

Μιχαήλ Π. Δελησάββας: Λαογραφικά Μάκρης και Λιβισίου Λυκίας Μ. Ασίας

Μιχαήλ Δέφνερ: Χαιρετισμοί, Ευχαί, Κατάραι, Όρκοι, Άσματα των Τσακώνων

(Λαογραφία Τόμος Ζ’)
Αικ. Δημητσάνου-Κρεμέζη: Το Καμαρόσπιτο της Αττικής

Κων. Αθ. Διαμάντης: Αθηναϊκόν Αρχείον

Νικόλαος Δραγούμης: Ιστορικαί Αναμνήσεις Τόμος Α’
Δ. Ευαγγελίδης: Συνήθεια του Θέρους και της Σποράς - Επίδαυρος

(Λαογραφία Τόμος Γ’)
Νοεμής Α. Ζωηρού-Πασσά: Λαογραφικά Σύμμεικτα εκ Κερκύρας και Άλλων Τόπων

(Λαογραφία Τόμος ΙΑ’)
Πόπη Ζώρα: Συμβολική και Σημειωτική Προσέγγιση της Ελληνικής

Λαϊκής Τέχνης (Λαογραφία Τόμος ΛΣΤ’)
Κ. Ν. Ηλιόπουλος: Ποιμενικά της Ηλείας (Λαογραφία Τόμος ΙΒ’)
Στέφανος Ήμελλος: Λαογραφικά, Τόμος Β’ Ποικίλα: Νάξια και Επωδαί

# Ο Άγιος Μόδεστος εν Νάξω

Δ. Θέμελης: Μουσικοποιητική Δομή στο Ελληνικό Δημοτικό Τραγούδι

(Λαογραφία Τόμος ΚΗ’)
Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος: Εισαγωγή στον Πλάτωνα (Εστία)#Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Τόμος Α’
Χρήστος Θεοδωρίδης: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Δεύτερη Έκδοση

Ν. Ιγγλέσης: Οδηγοί της Στερεάς Ελλάδος: 1905, 1915, 1924-1925

Γεώργιος Β. Καβαδίας: Γενική Κοινωνιολογία, Τόμος ΙΙ

Σπύρος Καβάσιλας: Λαογραφικά εκ Νιμφών Κερκύρας (Λαογραφία Τόμος Β’)
Δημήτρης Καλλιέρης: Η Καλλιέργεια του Αμπελιού στον Ασπρόπυργο (Λαμπηδόνα

Τεύχος 11), Οι Σαρακατσάνοι της Πάρνηθας (Λαμπηδόνα, Τεύχος 23),

Στο Δρόμο Προς την Εθνεγερσία (Π. Κ. Δήμου Ασπροπύργου)

Δημήτρης Καμπούρογλους: Η Ιστορία των Αθηναίων Τόμοι Α’ και Γ’
# Λαογραφικά Απανθίσματα (Λαογραφία Τόμος Η’)
# Μνημεία της Ιστορίας των Αθηναίων, Τόμος Τρίτος

Αναστ. Μ. Καραναστάσης: Ποιμενικά της Κω (Λαογραφία Τόμος ΙΣΤ’)
Σίμων Καράς: Μέθοδος της Ελληνικής Μουσικής. Θεωρητικός Τόμος Α’

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Κυριάκος Δ. Κάσσης: Λαογραφία της Μέσα Μάνης. Β’ Πνευματική Ζωή 1981

Θανάσης Κιζλάρης: Αγροτικός Βίος των Θρακών (Λαογραφία Τόμος ΙΒ’)
Κατερίνα Γ. Κορρέ: Νεοελληνικός Κεφαλόδεσμος, Αθήνα 1978

Σ. Β. Κουγέας: Ανέκδοτος Ονειροκριτικός (Βερολίνειος Κώδικας Philipps 1479

# Ελληνικός Παρισιακός Κώδικας 2511)

Λαογραφία Τόμος Β’ (βιβλιογραφία)

Φαίδων Κουκουλές: Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός, Τόμοι: ΑΙ, ΑΙΙ, Β’, Γ’, Δ’, Ε’, Ε’
Παράρτημα, ΣΤ’ # Καλλικάντζαροι (Λαογραφία Τόμος Ζ’)
# Μεσαιωνικοί και Νεοελληνικοί Κατάδεσμοι (Λαογραφία Τόμος Θ’)

Στίλπων Π. Κυριακίδης: 1) Ν. Γ. Πολίτης (Λαογραφία Τόμος Ζ’). 2) Τι Είναι Λαογραφία

και εις τι Δύναται να Ωφελήσει η Σπουδή της (Λαογραφία Τόμος ΙΒ’).
3) «Τά Σύμβολα ἐν τῆ Ἑλληνικῆ Λαογραφία» (Λαογραφία Τόμος ΙΒ’).
4) Εγκυκλοπαίδεια Ελευθερουδάκη, λήμμα: Δρίμες. 5) Δεισιδαιμονίαι

και Δεισιδαίμονες Συνήθειαι (εκ Γκιουμουλτσίνας της Θράκης)

Λαογραφία Τόμος Β’. 6) Αἱ Ἰστορικαί Ἀρχαί τῆς Δημώδους
Νεοελληνικῆς Ποιήσεως. 7) Σύμμικτα (Λατρεία)-Λαογραφία Τόμος ΙΒ’

Θ. Π. Κωστάκης: Γεωργικά της Τσακωνιάς (Λαογραφία Τόμος ΛΑ’), Παροιμίες και

Παροιμιακές Φράσεις του Αριστοφάνη (Λαογραφία Τόμος ΚΔ’)
Νικόλαος Λαζάρου: Τα Χάνια της Δυτικής Αττικής, Ζ’ Συμπόσιον Ιστορίας

και Λαογραφίας Αττικής

Βαγγέλης Π. Λιάπης: Αρβανίτικος Γάμος, ο Κουντουργιώτικος

Δημήτριος Σ. Λουκάτος: 1) Εισαγωγή στην Ελληνική Λαογραφία, Έκδοση Δ’, Μ.Ι.Ε.Τ.

1992. 2) Σύγχρονα Λαογραφικά Αθήναι 1963. 3) Αγροτικά Σήματα

Βοσκοαπαγορεύσεων στον Ελληνικό Χώρο (Λαογραφία Τόμος ΛΑ’).
4) Τα Καλοκαιρινά. 5) Τα Φθινοπωρινά. 6) Χριστουγεννιάτικα και

των Γιορτών. 7) Συμπληρωματικά του Χειμώνα και της Άνοιξης

Τ. Λουκίδης: Αττική, Ελληνικά Χωρικά Κεντήματα. Αθήναι «Πυρσός» Α.Ε. 1937

Δημ. Λουκόπουλος: 1) Αιτωλικαί Οικήσεις, Σκεύη και Τροφαί (Δωδώνη). 2) Γεωργικά

της Ρούμελης. 3) Συναγωγή Επωδών και Καταδέσμων (Λαογραφία

Τόμος Δ’). 4) Δεισιδαιμονίαι και Δεισιδαίμονες Συνήθειαι

(Λαογραφία Τόμος ΙΓ’). 5) Σύμμεικτα Λαογραφικά Αιτωλίας

(Λαογραφία Τόμος ΙΒ’)
Γ. Δ. Μανολάκος: Ευχαί και Κατάραι Κότρωνα Γυθείου (Λαογραφία Τόμος Ε’),

Σύμμικτα: Επωδαί και Κατάδεσμοι (Λαογραφία Τόμος Ε’)
Ελευθέριος Μαρινέλης: Γέννηση, Γάμος, Θάνατος, στο Σούλι Πατρών

(Λαογραφία Τόμος ΛΑ’)
Μαρία Δ. Μαρίνη: Μενιδιάτικη Λαϊκή Φορεσιά
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Γεώργιος Α. Μέγας: 1) Εισαγωγή στην Λαογραφία 1967. 2) Η Σπουδή της Λαογραφίας.

Σκοπός και Έργον Αυτής. «Πλάτων» ετ. Γ’ 1951. Αναδημοσίευση

(Λαογραφία Τόμος ΚΕ’). 3) Λαογραφία, Εθνογραφία, Εθνολογία

(Λαογραφία Τόμος ΚΕ’). 4) Κριτική, Σχόλια εις Θ. Παπαδόπουλου

«Το Πεδίον και το Περιεχόμενο της Λαογραφίας δια του Ορισμού

Αυτής» (Λαογραφία Τόμος ΚΖ’). 5) Ο Μιχαήλ Ψελλός ως

Λαογράφος (Λαογραφία Τόμος ΚΕ’). 6) Παραδόσεις Περί

Ασθενειών (Λαογραφία Τόμος Ζ’). 7) Βιβλίον Ωμοπλατοσκοπίας

(Λαογραφία Τόμος Θ’). 8) Μαγικαί και Δεισιδαίμονες Συνήθειαι

προς Αποτροπήν Επιδημικών Νόσων (Λαογραφία Τόμος ΚΕ’).
9) Έθιμα της Ημέρας της Μαμμής (Λαογραφία Τόμος ΚΕ’).
10) Ελληνικαί Εορταί και Έθιμα Λαϊκής Λατρείας Αθήναι 1957.

11) Η Ελληνική Οικία (Ιστορική αυτής εξέλιξις και σχέσις προς την

οικοδομίαν των λαών της Βαλκανικής) Λαογραφία ΚΣΤ’.
Δημήτριος Μελετίου: «Η Αγελαδοτροφία εν Ασπροπύργω» (Ασπροπυργιακά Νέα,

Φύλλο 9ο). Η Δουλεία Βοσκής εις τον Ασπρόπυργο

(Ασπροπυργιακά Νέα, Φύλλο 6ο).

Σίμος Μενάρδος: Η Αγία Ελένη εις την Κύπρον (Λαογραφία Τόμος Β’)
Μιχαήλ Γ. Μερακλής: 1) Ελληνική Λαογραφία: Τόμος Α’, Κοινωνική Συγκρότηση.

Τόμος Β’, Ήθη και Έθιμα. Τόμος Γ’, Λαϊκή Τέχνη.

2) Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα.

Λήμμα: Λαογραφία. 3) Ο Άνθρωπος της Πόλεως (Λαογραφία

Τόμος ΚΘ’ 1974). 4) Τι Είναι ο Folklorismus (Λαογραφία Τόμος ΚΗ’,
1972). 5) Η Μηχανή και ο Λαϊκός Άνθρωπος (Λαογραφία ΚΗ’ 1972).

6) Διαβρώσεις και Επιβιώσεις στον Λαϊκό Πολιτισμό της Βορείου

Ελλάδος. Α’ Συμπόσιον Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώρου,

Θεσσαλονίκη 1974. (Λαογραφία, Τόμος ΚΘ’). 7) Οι Θεωρητικές

Κατευθύνσεις της Λαογραφίας Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο

Πόλεμο (Λαογραφία Τόμος ΚΖ’).
Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντώνη: 1) Παραδοσιακή Διατροφή (πρωτογενή διατροφικά είδη)

φρούτα - καρποί - σιτάρι. Μαγικό-θρησκευτικές επισημάνσεις.

Πρακτικά Β’ Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής.

2) Μαντικές και Δεισιδαίμονες Ενέργειες που Αναφέρονται στον

Άγιο Μηνά (Λαογραφία Τόμος ΛΓ’). 3) Ο Άγιος Φίλιππος, Λαϊκή

Παράδοση και Λατρεία. Αθήναι 1978.

Μαρία Μιχαήλ-Δέδε: 1) Από τη Ζωή στα Μεσόγεια Αττικής. 2) Από τη Λαογραφία του

Αμπελιού και του Κρασιού ― Αναφορά στα Μεσόγεια Αττικής
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(Λαμπηδόνα, Τεύχος 11). 3) Ο Ανθρώπινος Χαρακτήρας του

Συνεργατισμού «Ιωλκός». 4) Νεραϊδοστορίες (Λαμπηδόνα Τεύχος 19).

5) Αρβανίτικα Τραγούδια, Σειρά Α’. 6) Ημέρα της Μαμμής ή

Μπάμπως στο Κίτρος της Πιερίας (Αρχείον Θράκης, Τόμος 39).

7) Οι Διαστάσεις της Γυναικοκρατίας, Πρακτικά Γ’ Συμποσίου

Λαογραφίας Β.Ε. 8) Η Φορεσιά της Μεσογείτισας. 9) Ο Μαστραπάς

του Νυφιάτικου Αττικού Τζάκου (Λαμπηδόνα Τεύχος 7).

10) Η Φορεσιά του Μεσογείτη, Πρακτικά Α’ Επιστημονικής

Συνάντησης Ν. Α. Αττικής.

Σόλων Μιχαηλίδης: Εγκυκλοπαίδεια της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής (Μ.Ι.Ε.Τ.)

Στέλιος Μουζάκης: Μεταβυζαντινές Εκκλησίες της περιοχής Ασπροπύργου.

Β’ Συμπόσιον Ιστορίας Λαογραφίας Αττικής.

Γεώργιος Μπαμπινιώτης: 1) Θεωρητική Γλωσσολογία. Αθήνα 1998.

2) Η Γλώσσα ως Αξία (Gutenberg).

Κώστας Η. Μπίρης: Αρβανίτες οι Δωριείς του Νεότερου Ελληνισμού

Αθαν. Χ. Μπούτουρας: Ονόματα των Μηνών εν τη Νεοελληνική (Λαογραφία Τόμος Β’).

Δ. Β. Οικονομίδης: 1) Συμβολή εις την Ιστορίαν της Ελληνικής Λαογραφίας (Λαογραφία

Τόμος ΛΕ’). 2) Η Τύχη εις την Προφορικήν Παράδοσιν του

Ελληνικού Λαού (Λαογραφία Τόμος ΚΗ’). 3) Η Γελλώ εις την

Ελληνικήν και Ρουμανικήν Λαογραφίαν (Λαογραφία Τόμος Λ’)
Αντ. Οικονόμου: Συναγωγή Επωδών και Καταδέσμων (Λαογραφία Τόμος Δ’)
Σ. Δ. Παγώνης: Συναγωγή Επωδών και Καταδέσμων (Λαογραφία Τόμος Δ’)
Δ. Γ. Παναγιωτόπουλος: Θεωρίαι και Πράξεις της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής

Στ. Ζ. Παπαγεωργίου: Τα Κατά τον Γάμον Έθιμα εν Σαμαρίνα (Λαογραφία Τόμος Β’)
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως: Αι του Σώματος Ελαίαι (Λαογραφία Τόμος Α’)
Καλ. Παπαθανάση-Μουσιοπούλου: Λαογραφικά Θράκης Α’
Ε. Δ. Παπαναστασίου:Συναγωγή Επωδών και Καταδέσμων (Λαογραφία Τόμος Δ’)
Ε. Π. Παπανούτσος: Ψυχολογία

Κων/νος Παπαρρηγόπουλος: Ιστορία Ελληνικού Έθνους (Βιβλία 8ο, 10ο)

Νικόλαος Παπαχατζής: Η Θρησκεία στην Αρχαία Ελλάδα (Εκδοτική)

Πολ. Παπαχριστοδούλου: Τα Αποκριάτικα Έθιμα της Θράκης. «Θρακικά»

σειρά Δευτέρα, Τόμος Ε’
Δ. Πετρόπουλος: Ανέκδοτα Κείμενα του C. Fauriel (Λαογραφία Τόμος ΙΣΤ’)
Μαρία Πλάτωνος-Γιώτα: 1) Αχαρναί. 2) Πρόσφατες Ανασκαφές στον Αρχαίο Δήμο

της Όης (Λαμπηδόνα Τεύχος 7)

Νικόλαος Γ. Πολίτης: 1) Λαογραφία (Λαογραφία Τόμος Α’ 1909). 2) Ίδρυση

Λαογραφικού Αρχείου ―σχόλιο― (Λαογραφία Τόμος ΣΤ’).
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3) Έρευνα Περί της Ελληνικής Λαογραφίας Κατά τους Μέσους

Χρόνους (Λαογραφία Τόμος Γ’). 4) Παρατηρήσεις Περί των Εθίμων

του Θέρους και της Σποράς (Λαογραφία Τόμος Γ’). 5) Εν Κεφάλαιον

Νομοκανόνος (εκ του Νομοκάνονος των Ιβήρων) Λαογραφία Τόμος Γ’.
6) Πυρομαντεία και Εμπυροσκοπεία Παρά τω Καθ’ ημάς Λαώ

(Λαογραφία Τόμος Γ’). 7) Μαγικαί Τελεταί προς Πρόσκλησιν

Ονείρων (Λαογραφία Τόμος Γ’). 8) Γνωστοί Ποιηταί Δημοτικών

Ασμάτων (Λαογραφία Τόμος Ε’). 9) Λαογραφικά Σύμμεικτα: Τόμος Α’
(Η Εορτή του Αγίου Ιωάννου) Τόμος Β’ [α) Ο Μάρτης, β) Γαλαξίας,

γ) Οι περί αστέρων και αστερισμών μύθοι, δ) Υβριστικά σχήματα,

ε) Ωκυτοκία, στ) Γαμήλια Σύμβολα, ζ) Το έθιμον της θραύσεως των

αγγείων κατά την κηδείαν], Τόμος Γ’. 10) Παροιμίαι.

11) Παραδόσεις Τόμοι Α’, Β’. 12) Εκλογή Από τα Τραγούδια του

Ελληνικού Λαού (Γράμματα 1991).

Κώστας Ρωμαίος: 1) Ευρήματα Ανασκαφής του Επί της Πάρνηθος Άνδρου

(Αρχαιολογική Εφημερίς 1905, 1906). 2) Αθάνατο Νερό:

[α) Νεράϊδες, Νύμφες και Νηρηίδες. β) Ανεμοστρόβιλος.

γ) Γαλαξίας, ο δρόμος του «Αχυροκλόπου». δ) Γαλαξίας, ο άσπρος

ουράνιος ποταμός. ε) Το «Αναποδοκάραβο» του ουρανού.

στ) Το Αλετροπόδι. ζ) Ένας άνθρωπος στη Σελήνη. η) Το πάλεμα

των ανέμων. θ) Όταν ανοίγουν τα ουράνια.

ι) Αποτυπωμένα Αχνάρια Ηρώων)]

Γ. Ρούσιας: Συναγωγή Επωδών και Καταδέσμων (Λαογραφία Τόμος Δ’)
Κων. Ν. Σάθας: Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη Τόμος Β’ σελ. λε’-λη: Ωμοπλατοσκοπία

Έθιμο Ουννογοτθικό

Γ. Ι. Σαλβάνος: Λαογραφικά Σύλλεκτα εξ Αργυράδων Κερκύρας

(Λαογραφία Τόμος Ι’)
Ηλίας Κ. Σαμαράς: Λαογραφικά του Κλειστού Ευρυτανίας (Λαογραφία Τόμος Λ’)
Ελπ. Σαραντή-Σταμούλη: Προλήψεις Θράκης (Λαογραφία Τόμος ΙΓ’)
Δ. Ν. Σαραντόπουλος:Πότε Πιάνουν οι Κατάρες (Λαογραφία Τόμος Β’)
Νεοκλής Σαρρής: Οσμανική Πραγματικότητα, Τόμος ΙΙ

Μανόλης Γ. Σέργης: Λαογραφικά και Εθνογραφικά από το Γλινάδο Νάξου

Π. Δ. Σεφερλής: Λόγια της Κυρούλας μου. Η Πικροκατουρούσα

(Λαογραφία Τόμος Β’)
Κυριάκος Σιμόπουλος: Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα. Τόμοι Α’, Β’, Γ1’, Γ2’
Μ. Σκανδαλίδης: Λαογραφικά της νήσου Χάλκης των Δωδεκανήσων

(Λαογραφία Τόμος Λ’)
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Παναγής Σκουζές: Η Τυραννία του Χατζή-Αλή Χασεκή στην Τουρκοκρατούμενη

Αθήνα 1772-1796 (Κέδρος 1975)

Μιχ. Χρ. Σλίνης: Αγροτικά Έθιμα Δρυμού Μακεδονίας (Λαογραφία Τόμος ΙΒ’)
Γιάννης Σμυρνιωτάκης: Πρωτοχρονιά σ’ Όλο τον Κόσμο

Μιχαήλ Κ. Στεφανίδης: Ονειροπομποί (Λαογραφία Τόμος Ζ’)
Νικ. Ι. Σφακιανός: Παραδοσιακοί Τρόποι Προστασίας της Γεωργικής Παραγωγής.

Τ’ Αγροτικά Φόβητρα (Σκιάχτρα) Λαογραφία Τόμος ΛΕ’
Σωφρόνιος Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως: Παράδοση Περί Δάφνης και Δενδρολίβανου

(Λαογραφία Τόμος Β’)
Χρ. Τσάδαρης: Μουσείο Ζυγομαλά Αυλώνα (Λαμπηδόνα Τεύχος 25)

Αθαν. Σιδ. Τσίγκος: Κείμενα για τους Αρβανίτες

Σιδ. Αθ. Τσίγκος: Ο Συνεταιρισμός Είν’ η Ζωή μας

Σ. Τσίγκου-Αντωνίου, Ν. Τσίγκου-Κολυβά: 1) Αρραβώνας και Γάμος στον Ασπρόπυργο.

8ον Συμπόσιο Ιστορίας, Λαογραφίας Αττικής. 2) Ανδρική και

Γυναικεία Ασπροπυργιώτικη (Καλυβιώτικη) Φορεσιά.

9ο Συμπόσιο Ιστορίας, Λαογραφίας Αττικής (Πρακτικά υπό έκδοση)

Χρ. Τσούντας: Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης

Ι. Π. Φώτιος: Συναγωγή Επωδών και Καταδέσμων (Λαογραφία Τόμος Δ’)
Πέτρος Α. Φουρίκης: 1) Η εν Αττική Ελληνοαλβανική Διάλεκτος (Αθήνα Τόμοι ΜΑ’,

ΜΕ’). 2) Γάμος και Γαμήλια Σύμβολα Παρά τοις Αλβανοφώνοις της

Σαλαμίνος (Λαογραφία Τόμος Β’). 3) Ελληνοαλβανικαί

Λαογραφικαί Έρευναι (Λαογραφία Τόμος ΛΕ’)
Χρ. Β. Φραγκούλης: Παραδόσεις (η Αρετή), Λαογραφία Τόμος ΣΤ’
Θ. Ν. Φιλαδελφεύς: Ιστορία των Αθηνών, Τόμος Πρώτος

Κ. Π. Χατζηιωάννου: Γεωργικά και Ποιμενικά Κύπρου (Λαογραφία Τόμος ΙΑ’)
Γ. Δ. Χατζησωτηρίου: Τα Λαογραφικά της Μεσογαίας Αττικής

ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Φελίξ Μπωζούρ: Πίνακας του Εμπορίου της Ελλάδος στην Τουρκοκρατία 1787-1797

(Εισαγωγή Τάσου Βουρνά)

Φρειδερίκος Τίρς: Η Ελλάδα του Καποδίστρια (Εκδόσεις Αφών Τολίδη)

Τσέλλερ - Νεστλέ: Ιστορία της Ελληνικής Φιλοσοφίας

Σίγκμουντ Φρόϋντ: Εισαγωγή στην Ψυχανάλυση (Η λογοκρισία του ονείρου)

Noam Chomsky: Συντακτικές Δομές (Νεφέλη)

Franz Drexl: Das Traumbuch des Patriarhen Germanos (Ονειροκριτικόν του

Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κυρού Γερμανού)

Λαογραφία Τόμος Ζ’
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Claud Fauriel: «Τα Δημοτικά Τραγούδια της Σύγχρονης Ελλάδος»

Robert Fracelière: Ο Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος των Αρχαίων Ελλήνων (Παπαδήμας)

Hobart Huson: Πυθαγόρας: Εισαγωγή, Σχόλια. Μαρία Μιχαήλ-Δέδε (Δαμιανός)

Glaud Mossé, Annie Schnapp-Gourbeillon: Επίτομη Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος

(Παπαδήμας)

M. P. Nilsson: Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας (Παπαδήμας)

J. J. Norwich: Σύντομη Ιστορία του Βυζαντίου

Hubert Pernot: Remarques sur la Dialècte de Chio (Λαογραφία Τόμος Ζ’)
Tamara Talbot Rice: Ο Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος των Βυζαντινών (Παπαδήμας)

Jean Richepin: Ελληνική Μυθολογία (Βίβλος)

Jorg Sabellicus: Αριθμομαντεία, Η σημασία των Αριθμών στο Ανθρώπινο Πεπρωμένο

Ilhan Tekeli: «Οι Θεσμοθετημένες Εξωτερικές Σχέσεις των Πόλεων στην

Οθωμανική Αυτοκρατορία, Εξέταση των Οικιστικών Μοντέλων».

Οικονομική Δομή των Βαλκανικών Χωρών (Μέλισσα)

Mario Vegetti: «Ο Άνθρωπος και οι Θεοί» στο «Έλληνας Άνθρωπος»

(Ελληνικά Γράμματα)

Linda Welters: Women’s Traditional Costume in Attica. Peloponnesian

Folklore Foudation

ΛΕΞΙΚΑ

Ιωάννου Σταματάκου: Λεξικόν Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης

Ι. Πανταζίδου: Λεξικόν Ομηρικόν

Στέφανου Βυζάντιου: Εθνικά

Ανέστη Κωνσταντινίδη: Λεξικό Κυρίων Ονομάτων, Μυθολογικό, Ιστορικό, Γεωγραφικό

Ν. Π. Ανδριώτη: Ετυμολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής

Δ. Δημητράκου: Νέον Ορθογραφικόν, Ερμηνευτικόν Λεξικόν

Γ. Μπαμπινιώτη: Λεξικό Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Κ. Χριστοφορίδη: Λεξικόν της Αλβανικής Γλώσσης

Niko H. Gjini: Fjalor Ship - Greqisht: Λεξικό Αλβανο-Ελληνικό

Σπύρου Αθανασιάδη: Τουρκοελληνικό Λεξικό

ΕΝΤΥΠΑ

«Ασπροπυργιακά Νέα»: Μηνιαία Εφημερίς του Μορφωτικού Συλλόγου «Αθηνά»

«Αττικόν Βήμα»

«Λαμπηδόνα»: Περιοδική Έκδοση Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου

«Θρία»: Περιοδική Έκδοση Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου
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ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ

Παλαιά Διαθήκη (Αριθμοί ― Βασιλέων Β’ ― Δευτερονόμιον ― Έξοδος)

Καινή Διαθήκη (Κατά Ματθαίον Ε’, ΙΒ’, ΚΑ’ ― Κατά Μάρκον ΙΑ’ ― Κατά Λουκάν ΙΘ’
― Κατά Ιωάννην ΙΒ’)

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜΟΙ:

Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’, Ζ’, Η’, Θ’, Ι’, ΙΑ’, ΙΒ’, ΙΓ’, ΙΣΤ’, ΚΔ’, ΚΕ’, ΚΣΤ’, ΚΖ’, ΚΗ’, ΚΘ’, Λ’,
ΛΑ’, ΛΓ’, ΛΕ’, ΛΣΤ’

ΧΑΡΤΕΣ

J. A. Kaupert: Karten von Attika
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Αισχύλος: ...............................................................................................................................σελ.229, 272, 295, 367

Απολλόδωρος: ...................................................................................................................................................σελ.102

Αριστοτέλης: ...........................................................................................................................σελ.15, 236, 316, 467

Αριστοφάνης: .............................................................................................................σελ.275, 310, 402, 403, 406

Αρποκρατίων: ....................................................................................................................................................σελ.367

Διογένης Λαέρτιος: ..............................................................................................................................σελ.205, 206

Ησίοδος: ....................................................................................................σελ.72, 73, 74, 88, 101, 203, 249, 250

Θεόκριτος: .............................................................................................................................................................σελ.93

Θεόφραστος: ............................................................................................................................................σελ.199, 234

Λουκιανός: ...............................................................................................................................σελ.15, 236, 314, 365

Ξενοφών: ................................................................................................................................................................σελ.88

Όμηρος: ...................................................................................σελ.15, 202, 203, 204, 229, 322, 364, 462, 467
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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
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Δ. Β. Βασιλειάδης: ................................................................................................................................σελ.169, 170

Ν. Α. Βέης: ..........................................................................................................................................................σελ.426

Στυλιανός Βίος: .......................................................................................................................................σελ.226, 241

Αναστάσιος Γ. Βρόντης: ......................................σελ.75, 78, 95, 96, 156, 157, 158, 233, 422, 430, 463

Θωμάς Β. Γιαννάκης: ..........................................................................................................................σελ.333, 340
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Μ. Γιώτα - Δ. Γιώτας: ..........................................................................................................................σελ.323, 348

Δημήτρης Γιώτας: ........................................................................................................................σελ.210, 441, 485

Στ. Χ. Γκίνης: .....................................................................................................................................................σελ.286

Μιχαήλ Π. Δελησάββας: .............................................................................σελ.226, 331, 341, 404, 422, 429
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Ν. Ιγγλέσης: ...........................................σελ.162, 164, 168, 175, 177, 178, 180, 181, 182, 186, 196, 197
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Σπύρος Καβάσιλας: ..............................................................................................................................σελ.220, 262
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284, 285, 286, 287, 303, 318, 348, 385, 389, 390, 405, 406, 423, 425, 429, 462, 485
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