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Προλεγόμενα

To ανά χείρας πόνημα είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας να παρου-
σιάσομε ορισμένες από τις πτυχές του λαϊκού βίου της Στιμάγκας, ενός όμορ-
φου χωριού της Κορινθίας. Σκοπός μας να καταδείξουμε στοιχεία του λαϊκού 
πολιτισμού των οποίων οι απαρχές χάνονται στα βάθη του χρόνου και εξα-
κολουθούν να επιβιώνουν έως τις μέρες μας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. 
Ήθη, έθιμα, δρώμενα  από μια περίοδο του έτους που τη χαρακτηρίζει η 

ευθυμία, το γλέντι, ο διονυσιασμός, καταβάλλεται προσπάθεια να καταγρα-
φούν και να παραδοθούν ως ιερή παρακαταθήκη στις επόμενες γενεές. Από 
τη  μνήμη των παλαιοτέρων ανασύρθηκε  στο φως ένας μοναδικός πλού-
τος, ο οποίος παρέσχε ποικίλες αφορμές για  περισσότερη  γνώση και άνοιξε 
δρόμους για προβληματισμό και έρευνα και σ’ άλλους τομείς  του  λαϊκού 
πολιτισμού.  
Η  πραγματοποιηθείσα επιτόπιος έρευνα  επέτρεψε την προσέγγιση  συνη-

θειών και  δρωμένων της Αποκριάς,  που, όπως αποδεικνύει η συγκριτική 
έρευνα,   ευρίσκονται πολύ κοντά ή είναι ταυτόσημες  με ανάλογες συνήθειες  
άλλων περιοχών του Ελληνικού χώρου.
Η πρωτοβουλία του Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου «ΘΥΑΜΙΣ»  

να καταγράψει τα ήθη και τα έθιμα της Αποκριάς αποτελεί την  απαρχή μίας 
σειράς  αναλόγων προσπαθειών  που σκοπό έχουν να  διασώσουν και να προ-
βάλουν  διάφορες πτυχές του λαϊκού βίου της Στιμάγκας. 
Είμαστε ευτυχείς  που  μπορέσαμε μέσω των αφηγήσεων των πληροφορη-

τών  να   συνθέσουμε την παρούσα εργασία, η οποία χωρίς την συμβολή τους 
δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί. 
Οφείλονται θερμές ευχαριστίες σε όλους τους πληροφορητές1, οι οποίοι με 

τις πολύτιμες πληροφορίες τους συνέβαλαν  ώστε να συγκροτηθεί ο βασικός 
κορμός  αυτού του πονήματος. 
Σημαντική επίσης υπήρξε η συμβολή των κ.κ Γεωργίου Θελερίτη του Σω-

τηρίου, Χαρίλαου Γιαννακούλια του Θεοφάνους, Θεοφάνους Γιαννακού-
λια του Κωνσταντίνου, οι οποίοι πρόσφεραν μοναδικό φωτογραφικό και 
οπτικοακουστικό υλικό, καρπό του προσωπικού τους μόχθου και της αγάπης 
τους για την παράδοση.  
Παράλληλα εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες στον κ. Αθανάσιο Καλαντζή 

του Παναγιώτου, ο οποίος με  τις πληροφορίες του και την κατάθεση των 
προσωπικών του εμπειριών διαμόρφωσε το γενικό πλαίσιο της διεξαγωγής 
της επιτόπιας έρευνας. Οι υποδείξεις του καθώς και η συμμετοχή του στην 
αναβίωση των περιγραφομένων εθίμων υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες 
για την επιτυχή παρουσίασή τους.
Ευχαριστίες οφείλονται στην Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χο-

1  Ειδική  μνεία σε  ξεχωριστή σελίδα



4

ρευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου «ΘΥΑΜΙΣ», καθώς και σε όλα τα μέλη 
του συλλόγου, οι οποίοι  είχαν την πρωτοβουλία  να καταγράψουν το υλικό 
αυτό και εν συνεχεία  να παρουσιάσουν τμήμα του υπό μορφή λαϊκού δρω-
μένου. 
Οφείλονται επίσης ευχαριστίες και στα μέλη του χορευτικού συγκροτήμα-

τος, τα οποία στο μέτρο των δυνατοτήτων τους και παρά τον φόρτο των μα-
θητικών, οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεών τους, αφιέρωσαν 
κόπο και χρόνο για να μετάσχουν στην όλη διαδικασία  και να γνωρίσουν εκ 
του σύνεγγυς, να μυηθούν θα λέγαμε, και να προβάλλουν εν συνεχεία όσα οι 
προηγούμενες γενεές μας κληροδότησαν. 
Η συγκεκριμένη εργασία, όπως προαναφέραμε, αποτελεί τον  πρώτο καρπό 

μιας προσπάθειας που  οφείλεται στην αγάπη για το λαϊκό πολιτισμό του τό-
που μας. Αυτό σημαίνει ότι  παραλείψεις και αβλεψίες πιθανόν να υπάρξουν. 
Ως εκ τούοτου κρίνεται αναγκαία τη συμβολή  όποιου  μπορεί να προσθέσει, 
να προσκομίσει επιπλέον στοιχεία προκειμένου να εμπλουτισθούν ή να διορ-
θωθούν τα ήδη καταγεγραμμένα. 
Η έρευνα δεν σταματά ποτέ!!

Χωρίκης Παναγιώτης του Μιχαήλ
Εκπαιδευτικός – Λαογράφος

Χοροδιδάσκαλος

  Ειδική  μνεία   σε  ξεχωριστή σελίδα
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Εισαγωγή

Είτε στη θρησκευτικότητα  των λαών, είτε στη δύναμη των παραδόσεων, 
είτε  ακόμα στο μιμητισμό που  αναπτύσσεται ανάμεσα στις ανθρώπινες 
ομάδες αποδοθεί  η αιτιολογία,  η διαπίστωση είναι μία: Ορισμένες γιορτές, 
ειδικά όσες  έχουν συνδυάσει τον έντονο θρησκευτισμό με την καλοπέραση  
και τη  διασκέδαση του κόσμου, έχουν μέχρι τώρα διατηρηθεί αλώβητες και 
εξ ίσου εντυπωσιακές, όπως πριν από αιώνες καθιερώθηκαν. Οι γιορτές του 
Δωδεκαημέρου λ.χ. ο Δεκαπενταύγουστος, οι Απόκριες  κ.λ.π. 
Οι τελευταίες, ξέρουμε ότι τη δεύτερη πτυχή – των λαϊκών εορταστικών 

εκδηλώσεων- την έχουν ιδιαίτερα έντονα διαγραμμένη2. Αυτό το χαρακτηρι-
στικό οφείλεται  στην επιθυμία, στην τάση  του ανθρώπου  να ικανοποιήσει 
την κοινωνικότητά του. Στο πέρασμα του χρόνου λοιπόν, οργάνωσε γιορτές 
για την λατρεία κάποιας θεότητας ή κάποιας φυσικής αλλαγής. Εκεί μέσα 
απελευθέρωνε τα αλυσοδεμένα του πάθη και ξανάβρισκε το χαμένο του εαυ-
τό. Στις γιορτές αυτές:
- Οι δούλοι γίνονται ελεύθεροι όπως γίνονται στη Ρώμη, στη γιορτή των 

Κρονίων  όπου οι  δούλοι, ντυμένοι με τα ρούχα των κυρίων τους, είχαν το 
δικαίωμα ν’ αστειεύονται μαζί τους και να λένε οτιδήποτε. 
- Γιατρεύονται, έστω και προσωρινά, οι ανθρώπινες  τρέλες κι οι απωθημέ-

νες διαθέσεις.
- Καταργούνται οι κοινωνικές τάξεις και σατιρίζονται οι  κοινωνικοί θεσμοί  
και 
- Απελευθερώνονται οι γυναίκες. 
Με το γύρισμα του χρόνου οι γιορτές αυτές έλαβαν μια συγκεκριμένη μορ-

φή. Οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι, για να διασκεδάσουν ελεύθερα, χω-
ρίς κανένα περιορισμό, είχαν καθιερώσει ορισμένες γιορτές, κατά τις οποίες 
άλλαζαν και την εξωτερική τους εμφάνιση  φορώντας μάσκες, τραγίσια δέρ-
ματα  κ.λ.π. μολονότι το έθιμο ήταν ειδωλολατρικό  οι χριστιανοί δεν δίστα-
σαν να το  ακολουθήσουν παρ’ όλες τις  απαγορεύσεις της Εκκλησίας  και 
τις Συνοδικές αποφάσεις: «Μηδενί άνδρα γυναικείαν   στολήν ενδιδύκεσθαι ή  
γυναίκα την ανδράσιν αρμόδιον ». Τόση ήταν η δύναμη του εθίμου, ώστε, ενώ 
ο Μέγας Κωνσταντίνος, θέλοντας να φανεί  ευχάριστος στη μητέρα του Αγία 
Ελένη, απαγόρευσε μ’ αυστηρές διαταγές τα καρναβάλια, ποτέ δεν έπαψαν 
οι άνθρωποι να τα γιορτάζουν. Έφτασε μάλιστα, μέσα στο ίδιο το παλάτι, 
να διοργανώνεται ο  χορός των ζητιάνων, την τελευταία μέρα της Αποκριάς, 
χορός δηλαδή που έπαιρναν μέρος όλοι οι ζητιάνοι της Πόλης. 
 Έτσι το καρναβάλι συνεχίζει μέχρι σήμερα τη ζωή του, μόνο που εμείς το 

λέμε Απόκριες3. Διαρκεί τρεις  εβδομάδες, στη διάρκεια των οποίων γίνονται 

2 Στρατής Μολινός, Τα λαογραφικά του Δωδεκαμήνου, Αθήνα 1993, σ. 37. 
3 Στρατής Μολινός, Τα λαογραφικά του Δωδεκαμήνου, Αθήνα 1993, σ σ. 37, 38: «Αυτές θεωρείται  
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τρικούβερτα γλέντια και κάθε λογής  ασυδοσία  με διάχυτη την επιθυμία της 
φυγής από την ρουτίνα και την αναζήτηση της χαράς, εκδηλώσεις που αρχί-
ζουν μόλις ανοίξει το Τριώδιο»4. 
Η λέξη Απόκρεω ή επί το απλούστερο Αποκριά και Αποκριές, από θρη-

σκευτικής σκοπιάς καθορίζει το τέλος της κρεοφαγίας δηλαδή στην κυρι-
ολεξία την τελευταία μέρα κατά την οποία επιτρέπεται η κρεοφαγία και οι 
διασκεδάσεις πριν αρχίσουν οι νηστείες για τη Μ. Σαρακοστή. Μάλιστα  δε 
μετά την Κυριακή της Αποκριάς ακολουθεί η εβδομάδα της  Τυροφάγου – 
προανάκρουσμα νηστείας- άσχετα αν στις μέρες μας, ειδικά την εβδομάδα 
αυτή  γίνονται τρικούβερτα γλέντια  για  να ξημερώσει στους διασκεδάζοντες 
κατευθείαν η Καθαρά Δευτέρα. 
 Την ίδια έννοια της «άρσεως του κρέατος», της «σήκωσης» που λένε οι Κύ-

πριοι αποδίδουν και οι λέξεις carnevale(ιταλ.), carnaval(γαλλ.), carnival(αγ-
γλ.), karneval(γερμ.), όλες παράγωγα του λατινικού carne levamen  που κυ-
ριολεκτικά σημαίνει άρση κρέατος, αποκριά. 
Το νόημα της Αποκριάς είναι απλό, κοινό όσο και  φιλοσοφημένο για να δι-

ατηρείται το ηθικό του λαού σε διαρκή εξισορρόπηση, ίσως κάτω από συνεχή 
έλεγχο και απαίτηση καρτερικότητας. 
Από το «Λεσβιακό Μηνολόγιο» του Π. Νικήτα, έτσι σαν υπενθύμιση ότι 

το πνεύμα του νησιού αυτού  ακατάπαυστα λαμπυρίζει στο στερέωμα της 
Ελλαδικής Λαογραφίας, αποσπώ τούτο το κομμάτι: «Η Κριγιατινή και η Τυ-
ρινή ». Αυτές τις δύο Κυριακές γινότανε μεγάλη κίνηση. Όλοι μας γινόμαστε  
«μουτσούνες». Σε ανοιχτό  μέρος ή σε τρίστρατα, οι μουτσούνες (κουδουνάτοι) 
κάνανε πρόχειρους θιάσους και δίνανε παραστάσεις από λαϊκά θεατρικά έργα, 
τον   Ερωτόκριτο  ή τη θυσία του Αβραάμ…Τις Αποκριές  ερχόντανε οι αρκου-
διάρηδες και στήνανε χορούς με τις αρκούδες και τις μαϊμούδες «τσ’ κουτσνό-

ότι άρχισαν να καθιερώνονται  γύρω στο Ι Β΄ αιώνα  από τους Βυζαντινούς. Οι τότε πολύ γλεντζέδες, 
αν και δεν μασκαρεύονταν, αρέσκονταν στο να μιμούνται τύπους και παράξενα όντα και κυρίως να 
επιδίδονται σε οργιώδεις διασκεδάσεις, με κραιπάλες με άσεμνα τραγούδια κ .τ. ο. Οι διάφοροι λα-
ογράφοι πιστεύουν ότι οι  βυζαντινές αυτές γιορτές κρατούν από τα Σατουρνάλια της αρχαίας Ρώμης 
που τελούνταν προς τιμήν  του Κρόνου ή ίσως – κατά την επικρατέστερη άποψη μιας  άλλης μερίδας- 
από τα  Λουπερκάλια προς τιμήν του Φαύνου, κατά τις 15 Φεβρουαρίου κάθε χρόνου. Σκοπός των  
Λουπερκαλίων ήταν  εξευμενισμός της θεότητας  με  θυσίες  τράγων και κατά συνέπεια  η εξασφάλιση 
της γονιμότητας των γυναικών, της ευφορίας των καλλιεργειών, της ευοδώσεως των προσδοκιών των 
αγροτών κ.ο.κ. 
Η ταύτιση των Λουπερκαλίων της αρχαίας Ρώμης με τις Απόκριες της Κωνσταντινουπόλεως και στη 
συνέχεια με τις σημερινές, δε αποδίδεται προφανώς στη μεταμφίεση των δύο νέων παλικαριών που 
παρακολουθούσαν τη σφαγή των τράγων της θυσίας όπως έχει λεχθεί, αλλά στο ότι η ημερομηνία 
των έπεφτε μέσα στο Φεβρουάριο όπως συμβαίνει πάντα με τις Απόκριες. Μεταμφιέσεις και ανάλο-
γες γιορτές ξεδοσίματος κατά την ίδια περίοδο του χρόνου, δηλ. την αποκριάτικη, ήταν συνηθισμένες 
στη Γερμανία κατά τον Ι Δ΄ αιώνα καθώς και στην  Ιταλία, στη Φλωρεντία, στη Ρώμη και ιδιαίτερα 
στη Βενετία απ’ όπου μας έμεινε γνωστό το πανηγύρι των προσωπιδοφόρων ή το καρναβάλι της 
Βενετίας. 
4 Γιώργος Σιέττος, Έθιμα στις γιορτές, Πειραιάς 1975, σ σ. 388, 389. 



7

Απόκριες στη Στιμάγκα
Ethics and customs of carnival in Stimaga

κουλ(ι)» ( κοκκινόκωλοι)5.  
Τόσο έντονη ήταν η επιθυμία για ξέσπασμα χαράς, για φυγή από τα καθημε-

ρινά, ώστε  παλιότερα σε πολλά μέρη της Ελλάδος διαλαλητές διαλαλούσαν 
πως μπήκαμε στο Τριώδιο6. Στο Βυζάντιο οι κήρυκες διαλαλούσαν7 :

Προφωνούμαί σοι, πτωχέ,
το σακκίν σου ( το ρούχο σου ;) πώλησον

και την εορτήν σου διαβίβασον8.
Αλλού τις Αποκριές τις διαλαλούσαν με πυροβολισμούς και τούμπανα. Από 

αυτό το γεγονός η πρώτη εβδομάδα πήρε το όνομα «Προφωνή»9 ή «Προφω-
νέσιμη»10 ή Απολυτή και Αμολυτή11. 
Η δεύτερη εβδομάδα λέγεται «Κρεατινή ή Ολόκριγια», επειδή την εβδομάδα 

αυτή δεν κρατούν Τετάρτη και Παρασκευή. Λέγεται και άρτσι βούρτσι, γιατί, 
όπως και οι Αρμένιοι, τρώνε ότι να’ ναι12. Η εβδομάδα αυτή έχει δώσει το όνο-
μά της σε όλη την περίοδο. Στην κυριολεξία « Αποκριά» σημαίνει το σταμάτη-
μα της κρεωφαγίας (όπως και το λατινικό Καρναβάλι (carnem levare ή carnis 
levamen) και το Κυπριακό «Σήκωσες»13, που σημαίνουν να σηκώσουμε το 
κρέας από το τραπέζι. Αυτό θα γίνει, με το κλείσιμο της εβδομάδας, το βράδυ 
της Κυριακής. Όλη την εβδομάδα αυτή, η κρεωφαγία είναι στο αποκορύφωμά 
της, ιδιαίτερα το βράδυ της Πέμπτης, που γίνονται οι πρώτες οικογενειακές ή 
φιλικές συγκεντρώσεις και απαραίτητα τσικνίζεται και τσιγαρίζεται  το κρέας 

5 Στρατής Μολινός, ό. π., σ σ. 38, 39.
6 Δημήτριος Λουκάτος, Συμπληρωματικά του Χειμώνα και της Άνοιξης, Αθήνα 1985, σ. 135: « Λέγο-
ντας  το Τριώδιο,  ο λαός  εννοεί την έναρξη της Απόκρεω- Σαρακοστιανής  περιόδου, στο α΄ ή στο β΄ 
δεκαήμερο του Φεβρουαρίου όπως το δίδαξε η Εκκλησία: « Άρχεται το Τριώδιον» λέγουν τα Εορτολό-
για και αυτό σημαίνει  ότι επί ένα μεγάλο διάστημα ( ως το Μέγα Σάββατο) θα χρησιμοποιείται στις 
Ακολουθίες ένα μεγάλο βιβλίο, ( άσχετο από τα Μηναία ), που οι κατανυκτικοί κανόνες του προχω-
ρούν κάποτε με «τρεις ωδές» και όχι με « πηδητικές» δύο. Η πρώτη Κυριακή του Τριωδίου ( που είναι 
κινητή, ανάλογα με το  Πάσχα ), ονομάζεται, εκκλησιαστικά, « του Τελώνου και του Φαρισαίου», από 
την αντίστοιχη  παραβολή του Ευαγγελίου της ημέρας». 
σ. 136: «Τα μασκαρέματα ( αραιά ακόμα και προειδοποιητικά ) μπορούσαν  ν’ αρχίσουν ‘ μπαίνοντας 
το  Τριώδι’, τα φαγοπότια όμως θα άρχιζαν από την επομένη Κυριακή ( του Ασώτου),  που την  έλεγαν 
« της Σφαγαριάς». Θα έσφαζαν το γουρούνι ή ό τι άλλο, για να μπουν, από την Τσικνοπέφτη και  έπει-
τα, στην καθαυτό περίοδο της Αποκριάς. 
Οι Κυριακές της Αποκριάς είναι τέσσαρες, αλλά οι εβδομάδες της είναι τρεις,( το Τριώδιο είναι απλώς 
εναρκτικό)». 
7 Γιώργος Σιέττος, Έθιμα στις γιορτές, Πειραιάς 1975, σ. 389.
8 Δημήτριος Λουκάτος,  ό. π., σ. 135. 
9 Γιώργος Σιέττος, ό. π., σ σ. 389, 390. 
10 Γεώργιος Μέγας, Ελληνικαί εορταί, και έθιμα της λαϊκής λατρείας,  Αθήναι 1976, σ. 91
11 Αικατερίνη Τσοτάκου – Καρβέλη, Λαογραφικό ημερολόγιο, Αθήνα 1985, σ. 39. 
12 Γεώργιος Μέγας, ό. π., σ. 92
13 Την ίδια έννοια της «άρσεως του κρέατος», της «σήκωσης» που λένε οι Κύπριοι, αποδίδουν και οι 
λέξεις carnevale( ιταλ.), carnaval(γαλλ.), carnival( αγγλ.), karneval(γερμ.), όλες παράγωγα του λατινι-
κού carne levamen που κυριολεκτικά  σημαίνει άρση κρέατος, Αποκριά.
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και τα μεζεδάκια του σφαχτού, για να αρχίσει το διαρκές γλέντι14. 
Η τρίτη εβδομάδα λέγεται «Τυρινή», επειδή κατ΄ αυτήν το κύριο  άρτυμα 

των φαγητών είναι το τυρί. Λέγεται και μακαρωνού, γιατί τότε τρώνε πολύ 
τα μακαρόνια15. Παλιότερα η εβδομάδα αυτή ήταν μια γεφυρωτική μετάβαση 
από την απόλυτη κρεωφαγία της προηγούμενης στην προσεχή μεγάλη Νη-
στεία, δίνοντας μόνο την άδεια (και τη χαρά) των γαλακτερών (γάλα, τυρί, 
βούτυρο, γιαούρτι, τυρόπιτες και γαλακτομπούρεκα). Εξ αιτίας αυτών η ίδια 
η Εκκλησία την ονόμασε «της Τυρινής». 
Ο λαός την είπε και «Τρανή αποκριά» (ίσως παρετυμολογώντας και το «τυ-

ρινή-τρινή») επειδή όσο προχωρεί προς το τέλος της περιόδου, τόσο απο-
κορυφώνει το γλέντι του, έστω και με τα γαλακτερά, (στις μέρες μας έχουν  
«σκεπαστεί» και αυτά με το κρέας). Τούτη η Κυριακή ήταν πιο σοβαρή από 
τις άλλες, πιο σκεφτική  κι από  την αυριανή Καθαρά Δευτέρα, ίσως γιατί 
λογάριαζε την ερχόμενη Σαρακοστή, με φιλοσοφικότητα16. 
Κύρια  γνωρίσματα  της Αποκριάς είναι οι μεταμφιέσεις και η διασκέδα-

ση.  Οι μεταμφιεσμένοι ονομάζονται  κουδουνάτοι, γενίτσαροι, καμουζέλλες, 
κουκούγεροι, μούσκαροι, αλλά και πιο συνηθισμένα καρνάβαλοι και μασκα-
ράδες. Μόλις μπαίνει το Τριώδιο όλοι πετούν μακριά, για τρεις εβδομάδες, τη 
βασανισμένη μάσκα της βιοπάλης  και την αλλάζουν με μια άλλη, τη γελαστή 
μάσκα της ξενοιασιάς και του κεφιού, ξεσπώντας σ’ ένα τρικούβερτο γλεντο-
κόπημα με μουσική, κρασί και  χορό, περιπαικτικά δίστιχα και βωμολοχικά 
τραγούδια μα και με νοσταλγικά τραγούδια που  κυριαρχούσαν   άλλοτε στα 
αποκριάτικα γλέντια, όπως το:
«Κάθε  μας λύπη μακριά και ανοίξτε τα βαρέλια
και την τρελήν Αποκριά  με γέλια και με γλέντια»17. 

14 Δημήτριος Λουκάτος,  ό. π., σ. 137.
15 Γεώργιος Μέγας,  ό. π., σ. 92
16 Δημήτριος Λουκάτος, Συμπληρωματικά του Χειμώνα και της Άνοιξης, Αθήνα 1985, σ σ. 139, 140
17 Γιώργος Σιέττος, Έθιμα στις γιορτές, Πειραιάς 1975, σ. 390
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Ψυχοσάββατα

Τα τρία Σάββατα, δηλαδή της Αποκριάς, της Τυρινής και της Ορθοδοξίας 
λέγονται Ψυχοσάββατα ή Καλοσάββατα. Ο λαός μας πιστεύει ότι κατά την 
περίοδο αυτή οι ψυχές των νεκρών είναι ελεύθερες κατά την περίοδο αυτή 
και  περιφέρονται όπου θέλουν. Γι΄ αυτό οι ζωντανοί τα αφιέρωναν  στη μνή-
μη των νεκρών και τηρούσαν πάντα την αργία για τις γιορτές αυτές. Απ’ αυτή 
τη δοξασία προήλθαν οι παροιμίες:
Ανάθεμα που λούζεται τα τρία Καλοσάββατα. 
Ανάθεμα που δούλευαν τα τρία  Καλοσάββατα, το πρώτο και το δεύτερο και
τ’ Άγιου Θεοδώρου.
Ανάθεμα που δούλευαν τα δύο Ψυχοσάββατα και τ’ άλλο τ’ Αϊ Θοδώρου.
Αυτές τις μέρες οι νοικοκυρές φτιάχνουν πρόσφορα, βράζουν κόλλυβα, 

ανάβουν κεριά στα μνήματα και δίνουν στον παπά  της ενορίας το ψυχοχάρτι 
για να μνημονεύσει τα ονόματα των νεκρών της οικογενείας. Έτσι χαίρονται 
οι ζωντανοί που έκαναν το χρέος τους, και οι πεθαμένοι που βλέπουν πως δεν 
τους ξέχασαν18. 

Το επιστέγασμα της  Καθαράς  Δευτέρας 19

Ύστερα από τις εβδομάδες του αποκριάτικου ξεφαντώματος αρχίζει η Σα-
ρακοστή. Συνηθισμένοι όπως είναι οι άνθρωποι από τα πολλά κρέατα, τα  
κρασιά, και τις διασκεδάσεις δυσκολεύονται να αλλάξουν συνήθειες. Έτσι 
απαράλλακτα όπως μερικοί δεν μπορούν να πέσουν στη θάλασσα μονομιάς 
γιατί φοβούνται την πολλή κρυάδα μα προχωρούν μέσα σιγά-σιγά ώσπου να 
συνηθίσει το σώμα τους την αλλαγή θερμοκρασίας, έτσι κι εμείς επειδή δε 
θέλουμε να πάμε μονομιάς από την Αποκριά στη Σαρακοστή, χρησιμοποιού-
με ως μεταβατικό στάδιο την Καθαρά Δευτέρα20. 
Η Καθαρά Δευτέρα είναι η πρώτη ημέρα της Μεγάλης Σαρακοστής. Γι’ 

αυτό λέγεται και πρωτονηστίσιμη Δευτέρα και Αρχιδευτέρα. Λέγεται και Κα-
θαρά, διότι από το πρωί της ημέρας αυτής κάθε νοικοκυρά καταγίνεται να 
καθαρίσει  τα μαγειρικά της σκεύη από τα λίπη, πλένοντάς τα με ζεστό στα-
χτόνερο. Κάθε εργασία την ημέρα αυτή αποκλείεται  γιατί κατ’ ουσίαν η Κα-
18 Γιώργος Σιέττος, ό. π., σ.  434.
19 Δημήτριος Λουκάτος, Συμπληρωματικά του Χειμώνα και της Άνοιξης, Αθήνα 1985, σ. 148; « Τη λένε 
‘Καθαρά’, γιατί ο χριστιανός ‘καθαίρεται’ ψυχικά και διατροφικά…Βγαίνει στην ύπαιθρο για να τονί-
σει ακριβώς την έννοια του καθαρμού…ενώ οι  νοικοκυρές καθαρίζουν (‘ ξαρταίνουν’) τα σκεύη της 
κουζίνας ( και το σπίτι), για μια νέα περίοδο κατανυκτικής εγκράτειας. Ακόμα και το ψωμί της ημέρας 
ζυμώνεται νηστίσιμο( σαν τα άζυμα της Παλαιάς Διαθήκης), η λαγάνα. 
 Είναι μέρα μεταβατική και «διαβατήρια», επίλογος της προηγουμένης και πρόλογος της επομένης  
περιόδου. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση, κινείται  μέσα στον κανόνα του « λαογραφικού τρί-
χρονου», που δίνει σε όλα τα εθιμικά φαινόμενα αρχή, μέση και τέλος». 
20 Γιώργος Σιέττος, Έθιμα στις γιορτές, Πειραιάς 1975, σ.  435.
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θαρά Δευτέρα ανήκει στην Αποκριά. Είναι  τόσο δύσκολο  να χωριστεί κανείς 
δια μιας  από ό,τι καλό και ευχάριστο απόλαυσε. Έπειτα κανένας  κανόνας 
δεν απαγορεύει το κρασί. Λίγες ελιές λοιπόν, ταραμάς, φρέσκα κρεμμυδάκια, 
σκόρδα, μαρούλια, χαλβάς, λαγάνες  και με το απόθεμα της ευθυμίας  που 
διατηρείται ακέραιο από την προηγούμενη ημέρα, αρκεί, ώστε η ημέρα αυτή 
να μην υπολείπεται σε κέφι και λυτή γλώσσα από τις ημέρες των Απόκρεω, 
με μία διαφορά ότι η σκηνή αλλάζει και όλοι οικογενειακώς, οι μεγάλοι με τα 
καλάθια και τις μπουκάλες, οι μικροί με τους χαρταετούς στα χέρια, βγαίνουν 
στην εξοχή για τα κούλουμα. 
Ξαπλωμένοι στην πρασινάδα  τρώγουν τα νηστίσιμα φαγητά. Όταν αποφά-

γουν και αρχίσει το κρασί να γεμίζει τα ποτήρια, αρχίζουν πάλι οι χοροί και 
τα τραγούδια, οι αστεϊσμοί και τα αμοιβαία  σκώμματα21.
Όπως οι ημέρες της Αποκριάς, έτσι και η Καθαρά Δευτέρα θεωρείται πρό-

σφορη σε μαντείες22. Όλοι ανησυχούν για το μέλλον, όλοι ζητούν να μάθουν 
τι  τους περιμένει, πως θα πάνε οι σοδειές, αν θα πάει καλά το σπίτι, και πιο 
πολύ ανησυχούν τα κορίτσια, αν θα παντρευτούν μες το χρόνο και τι άντρα 
θα πάρουν, ελεύθερο ή χηρευάμενο23.

21 Γεώργιος Μέγας, Ελληνικαί εορταί, και έθιμα της λαϊκής λατρείας,  Αθήναι 1976, σ σ. 116,117.
22 Γεώργιος Μέγας, ό. π., σ. 122. 
23 Αικατερίνη Τσοτάκου – Καρβέλη, Λαογραφικό ημερολόγιο, Αθήνα 1985, σ.  50.



11

Απόκριες στη Στιμάγκα
Ethics and customs of carnival in Stimaga

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Η  Αποκριά

1. Τα χοιροσφάγια 24

Οι  Απόκριες, περίοδος χαράς  και διασκεδάσεως, όπως εξελίχθηκαν, συνο-
δεύονται με περίπου θυσιαστικά έθιμα, αν και  πολλά παραδοσιακά στοιχεία 
της  θυσίας  έχουν  διαβρωθεί στη  Νότια Ελλάδα κυρίως. 
 Ήδη την πρώτη εβδομάδα, γνωστή (όπως έχουμε προαναφέρει) ως «Προ-

φωνή» ή « Προφωνέσιμη» γίνεται η σφαγή των χοίρων. Τον κανόνα ωστόσο 
αποτελεί η Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας (της  «Κρεατινής»), η λεγόμενη 
«Τσικνοπέμπτη»25. Κάθε σπίτι τώρα πρέπει να «ματώσει», δηλαδή κάτι να 
σφάξει. Σε πολλά μέρη της Πελοποννήσου εξετάζουν τα σπλάχνα του χοίρου, 
ήτοι τον σπλήνα, την χολή, την καρδία, και συνάγουν εξ  αυτών μαντεύμα-
τα για το μέλλον26. Στα Μακρίσια της Ολυμπίας, όταν σφάζουν το χοιρινό 
παίρνουν αίμα με το δάχτυλο και κάνουν σταυρό στο κούτελο των παιδιών 
για να μην τα τρώνε τα κουνούπια27. Στη Χόβολη των Καλαβρύτων  όταν 
σφάζουν το γουρούνι βάζουν στο στόμα του ένα λεμόνι για να είναι νόστιμο 
το κρέας. Επίσης το λιβανίζουν28. Στα Μακρίσια Ολυμπίας πιστεύουν ότι  το 
λεμόνι το  τοποθετούν στο στόμα του χοιρινού  για να βρίσκουν την ευχέρεια 
να του ανοίξουν το κεφάλι  αφού κρυώσει29. 
Οι εθνολόγοι γνωρίζουν ότι ο χοίρος είναι μια από τις ενσαρκώσεις του βλα-

στικού και γονιμικού δαίμονα. «Το ζώον τούτο», γράφει ο κ. Ρουσουνίδης, 
«ιδία το άγριον,  καταστρέφει και νυν, αλλά περισσότερον εις τας πρωτογόνους 
εποχάς, την βλάστησιν, αγρίαν και ήμερον, και ως εκ τούτου εθεωρήθη  εχθρός 
της». Μια  ψυχολογική κατανοητή λύση ήταν, να θεοποιηθεί ο χοίρος, σχε-
τιζόμενος, ακριβώς, με τη βλάστηση. Ένας άλλος λόγος της ταυτίσεως του 
θεοποιημένου  χοίρου με την βλάστηση και τη γονιμότητα ήταν, προφανώς, 
και η «πολυτοκία»  του30. 
24 Βλ. Μιχάλης Μερακλής, Λαογραφικά  ζητήματα, Αθήνα 1989, σ σ. 263- 270 & Γεώργιος Αικατερινί-
δης, «Νεοελληνικές αιματηρές θυσίες, λειτουργία – μορφολογία  - τυπολογία», Λαογραφία ( παράρ-
τημα), Διδακτορική διατριβή, (1979), σ σ. 112-114.
25 Γεώργιος Αικατερινίδης, ό. π., σ. 113.
26 Γεώργιος Μέγας, Ελληνικαί εορταί, και έθιμα της λαϊκής λατρείας,  Αθήναι 1976, σ. 91.
27 Π. Α. Φ. Λ., αριθ. χειρ. 889, σ. 48 ( συλλ. Σωτηρίου Αμπατζή,  Μακρίσια Ολυμπίας, 1969).
28 Π. Α. Φ. Λ., αριθ. χειρ. 809, σ. 4 ( συλλ. Νικολάου Μώρου, Χόβολη Καλαβρύτων, 1969).
29 Π. Α. Φ. Λ., αριθ. χειρ. 889, σ. 8 ( συλλ. Σωτηρίου Αμπατζή,  Μακρίσια Ολυμπίας, 1969).
30 Μιχάλης Μερακλής, Λαογραφικά ζητήματα, Αθήνα 1989, σ σ. 267,268: <Το σφάξιμο (που γινόταν  
τα Χριστούγεννα συνήθως, και σπανιότερα τις μέρες του Τριωδίου ή  και τον Οκτώβριο, και πάντως σε 
αυστηρά καθορισμένο χρόνο για κάθε κοινότητα) είταν τελετουργικό. ‘ Η σφαγή σχεδόν γίνεται από 
τον αρχηγόν της οικογένειας. Προ της σφαγής χαράσσεται εις τον λαιμόν του το σημείον του σταυρού 
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Χοιρινά έτρεφαν όλοι ή σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της Στιμάγκας, και κατά 
παράδοση τα έσφαζαν τις παραμονές της Αποκριάς. Η προετοιμασία για τον 
ερχομό της  Αποκριάς  ξεκινούσε με πρώτη εργασία να σφάξουν τα χοιρινά 
τους. Γίνονταν παρέες  τριών, τεσσάρων το πολύ πέντε ατόμων και άρχιζαν 
από σπίτι σε σπίτι. Η διαδικασία αυτή κρατούσε  μία και δύο ημέρες, για να 
σφαχτεί και να ετοιμαστεί το χοιρινό του καθενός31. Η διαδικασία της σφαγής 
του χοιρινού ήταν ιεροτελεστία. Μαζεύονταν οι γείτονες, οι γνωστοί. Από το 
χοιρινό που έσφαζε ένα σπίτι πρόσφεραν και στο γείτονα ειδικά εάν αυτός 
δεν είχε δικό του. Έπαιρναν λίγα εντόσθια, έκοβαν και ένα δυο κιλά κρέας  
και τα πήγαιναν στο γείτονα. Ο κόσμος τότε έδινε ακόμα και όταν ο άλλος 
είχε. Τη μέρα της σφαγής του χοιρινού η νοικοκυρά έφτιαχνε μπουγάτσα32. 
Επειδή τα χρόνια εκείνα δεν υπήρχαν τα κατάλληλα τεχνικά μέσα  για τη 

σφαγή και την αποτρίχωση των χοιρινών, οι κάτοικοι ακολουθούσαν μια 
προεργασία.
Οι γυναίκες άναβαν φωτιές στην αυλή τους και θέρμαιναν καζάνια με νερό  

πάνω στη δυνατή φωτιά. Οι άντρες της παρέας χτυπούσαν το χοιρινό με σι-
δερένιο αντικείμενο (ξινάρι ή βαριά). Αυτό ζαλισμένο έπεφτε στο έδαφος και 
εν συνεχεία το έσφαζαν. 
Αρχικά του έκοβαν το λαρύγγι και έβγαζαν γύρω από το λαιμό κρέας. Το 

κρέας αυτό το έβαζαν επάνω στα κάρβουνα και αφού ψηνόταν ήταν ο πρώτος 
μεζές που δοκίμαζαν μαζί με το σχετικό ποτηράκι. Εν συνεχεία, αφού το νερό 
γινόταν θερμός33, σήκωναν το χοιρινό και το τοποθετούσαν πάνω σ’ ένα χα-

και λέγεται το ‘Πιστεύω’. Όταν σφαγή, η οικοδέσποινα τον κτυπά δια της παλάμης της λέγουσα: ‘χα-
λάλιν  το φαΐν που σε τάισα’. Μετά θυμιά το ζώον δι’ ευλογημένης  ελαίας των Βαΐων  τοποθετημένης 
εντός υνίου ( αρότρου), γεωργικού συμβόλου». Ακολουθούν και άλλες λεπτομέρειες , ενισχυτικές του 
θυσιαστικού χαρακτήρα  που έχει το σφάξιμο. Π. χ. μικρά κομμάτια του χοίρου μεταφέρονταν μέσα 
σε κάνιστρο και μοιράζονταν, μαζί με σουσαμένιον άρτο, στο εκκλησίασμα, ενώόσοι συμμετείχαν στο 
σφάξιμο συνέτρωγαν το συκώτι .  «το οποίον, ως γνωστόν, θεωρέιται από πολλούς λαούς ως εστία 
ζωτικής δυνάμεως». Και στη μια και στην   άλλη περίπτωση έχουμε « κοινωνίαν του ιερού ζώου» >.
 Βλ. επίσης. Γιώργος Σιέττος, Έθιμα στις γιορτές, Πειραιάς 1975, σ.  431: «Τρίτη δεν έσφαζαν γιατί τη 
θεωρούσαν ανάποδη. Στα χωριά της Πυλίας μόλις το σφάξουν ‘ ρίχνουν επάνω του κανά δυο κλω-
ναράκια στάρι και  άρτο και το, λιβανίζουν. Την ώρα που το λιβανίζουν, βγάζουν τον καρύτζαφλα ( 
λάρυγγα) και τον πετάνε στη φωτιά για να τον ψήσουν,  έτσι όπως είναι με τα αίματα, δίχως να τον 
πλύνουν, και θα τον φάνε με κρασί. Θα ψήσουν και το συκώτι και θα το μοιράσουν στη γειτονιά». 
31 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορητές: Γεώργιος Τρωγάδης (έτος  γεννήσεως 1924), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότης. 
Ευάγγελος  Στέφας, ( Έτος γεννήσεως 1926),  κάτοικος Στιμάγκας, αγρότης.
Παναγιώτης Φαρμάκης (έτος γεννήσεως 1918),κάτοικος Στιμάγκας αγρότης.
32 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Γιαννούλα Τομαρά, ( Έτος γεννήσεως 1916), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότισσα: 
Γεωργία Καλαντζή (Έτος γεννήσεως  1943 ) κάτοικος Στιμάγκας αγρότισσα.
«Τις Απόκριες έσφαζαν όλοι. Επάγαιναν ό κόσμος. Ναι. Δίναν, δίναν. Εγώ έδινα σε σένα, εσύ έδινες σε 
μένα  είτε  στον  άλλονε. Ήτανε δικό τους. Μπόλικο το είχανε».
33 Πολύ καυτό νερό. 
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μηλό τραπέζι. Με κανάτες έριχναν  βραστό νερό (το θερμίζαν34) στο κορμί του 
γουρουνιού, από το οποίο οι άντρες με τα μαχαίρια...ξύριζαν τις τρίχες  του 
δέρματος35. Αρχικά έβγαζαν τα εντόσθια. Το συκώτι,  τα πνευμόνια, έγκλισες 
που λένε. Τα έβραζαν αρχικά και μετά έριχναν κρασί με το οποίο συνέχιζαν 
να βράζουν. Τα ετρωγαν το μεσημέρι36. 
Αφού ετοιμαζόταν το σφαχτό το κρεμούσαν στο πάτερο στο υπόγειο, οι 

γυναίκες έβγαζαν ορισμένες μερίδες  κρέατος και τις μαγείρευαν σαν είδος 
μαγειρίτσας. Έτρωγαν όλοι μαζί. Στους μικρούς   έδιναν τη φούσκα37 του γου-
ρουνιού. Αφού την έκαναν με στάχτη και ξερενόταν, έβαζαν στο εσωτερικό 
της  λίγους σπόρους αραποσίτι, την εφούσκωναν και  έπαιζαν38. Την χρησι-
μοποιούσαν σαν μπαλόνι. Την πετούσαν στον αέρα39, την ξανάπιαναν ρίχνο-
ντας προσεκτικά πάσες ο ένας στον άλλο. Ήταν σπάνιο είδος παιχνιδιού που 
χαιρόσουν μόνο τη μέρα  της Τσικνοπέμπτης που έσφαζαν τα γουρούνια40.  
Αφού έβγαζαν το δέρμα, έκοβαν το κρέας σε μικρά κομμάτια, μερίδες. Εί-

ναι οι λεγόμενες πετσελίνες41. Το τακτοποιούσαν σε πήλινα πιθάρια, έριχναν 
αλάτι και το σκέπαζαν με λίπος λιωμένο μέχρι το πώμα του δοχείου42. Η 
διαδικασία αυτή δεν αφήνει το κρέας να μυρίζει. Το λίπος, που έριχναν πάνω 
από το αλατισμένο κρέας, πάγωνε. Πάνω από το λίπος έβαζαν ένα ρούχο και 
κατόπιν τοποθετούσαν λάσπη γύρω-γύρω για να μην παίρνει αέρα43. 
Από τα πιθάρια έβγαζαν κρέας και το μαγείρευαν με ραδίκια που είχαν μα-

34 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Γιαννούλα Τομαρά, ( Έτος γεννήσεως 1916), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότισσα: «Το μαδάγανε όλο, να πούμε, το κάνανε μπιμπί όλο το χοιρινό».
35 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορητές: Γεώργιος Τρωγάδης ( έτος  γεννήσεως 1924), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότης. 
Ευάγγελος  Στέφας,  ( Έτος γεννήσεως 1926),  κάτοικος Στιμάγκας, αγρότης.
Παναγιώτης Φαρμάκης (έτος γεννήσεως 1918),κάτοικος Στιμάγκας αγρότης.
Αθανάσιος Καλαντζής (έτος γεννήσεως 1933 ) κάτοικος Στιμάγκας αγρότης.
36 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Γιαννούλα Τομαρά, ( Έτος γεννήσεως 1916), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότισσα.
37 Η ουροδόχος κύστη. 
38 Επιτόπιος έρευνα .Πληροφορητές: Γεώργιος Τρωγάδης ( έτος  γεννήσεως 1924), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότης. 
Ευάγγελος  Στέφας,  ( Έτος γεννήσεως 1926),  κάτοικος Στιμάγκας, αγρότης.
Παναγιώτης Φαρμάκης (έτος γεννήσεως 1918),κάτοικος Στιμάγκας αγρότης.
Αθανάσιος Καλαντζής (έτος γεννήσεως 1933) κάτοικος Στιμάγκας αγρότης.
39 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Βασιλική Θεοδώρου (Έτος γεννήσεως 1925), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότισσα.
40 Γιάννης Μπαλαφούτας, Κοντά στις ρίζες  μας, Λαογραφικά της Στιμάγκας, 1998, σ σ. 310, 311.  
41 Ή «πετσαλίνες».
42 Επιτόπιος έρευνα .Πληροφορητές: Γεώργιος Τρωγάδης (έτος  γεννήσεως 1924), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότης. 
Ευάγγελος  Στέφας,  ( Έτος γεννήσεως 1926),  κάτοικος Στιμάγκας, αγρότης.
43 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορητής: Θεμιστοκλής Θελερίτης (Έτος γεννήσεως 1914 ), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότης.
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ζέψει στα χωράφια. Αυτό ήταν το πιο συχνό φαγητό των οικογενειών της 
εποχής. Επίσης σύνηθες ήταν να το μαγειρεύουν με μακαρόνια στριφτά, λα-
ζάνια και σπιτίσιες χυλοπίτες44.
Άλλοτε πάλι οι γιαγιάδες έβγαζαν από το πιθάρι λίπος, και τηγάνιζαν αυγά. 

Τηγάνιζαν και κρέας. Συνήθως το κρέας αυτό ήταν τεμάχια (λουρίδες-λου-
ρίδες) από το δέρμα του χοιρινού που είχαν και λίπος. Τα κομμάτια αυτά 
τα ονόμαζαν τσιγ(κ)αρίδες και τις συνόδευαν με χόρτα45. Ήταν πολύ ωραίο 
φαγητό46. 
Με το κρέας του χοιρινού έφτιαχναν λουκάνικα, κεφτέδες κ.α.47.
Να σημειώσουμε ότι με το κρέας αυτό περνούσαν ολόκληρη τη χρονιά48. 

2. Μεταμφιέσεις

2. 1. Τύποι – σκηνές κωμικές

Δεκαπέντε μέρες  πριν από την Κυριακή της Αποκριάς, αρχίζει το Τριώδιο. 
Σε μια τόσο επίσημη διαβατήρια περίοδο όπως η Αποκριά τον πρώτο λόγο 
έχουν οι μεταμφιέσεις που κατάγονται από αρχαίες λατρείες και γίνονται για 
ευετηριακούς σκοπούς. Με τη μεταμφίεση είτε παίρνει κανείς δύναμη  και 
την χρησιμοποιεί για το καλό της παραγωγής, είτε εξαπατά  τα κακά πνεύ-
ματα. Στην κοσμική της εξέλιξη η συνήθεια έχει σκοπό να αποκρύψει το 
πρόσωπο και να του δώσει την ελευθερία της διασκεδάσεως49. Από την αρχή 
44 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορητές: Γεώργιος Τρωγάδης (έτος  γεννήσεως 1924), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότης. 
Ευάγγελος  Στέφας,  ( Έτος γεννήσεως 1926),  κάτοικος Στιμάγκας, αγρότης.
45 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Βασιλική Θεοδώρου (Έτος γεννήσεως 1925), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότισσα.
Γεωργία Καλαντζή (έτος γεννήσεως  1943 ) κάτοικος Στιμάγκας  αγρότισσα.
Π. Α. Φ. Λ., αριθ. χειρ. 3122, σ. 25 ( συλλ. Δώρα Μπογιατζιάν,  Νεμέα Κορινθίας , 1978): 
«Τα ξύγκια του χοιρινού τα τηγανίζομε , λιώνει το λίπος και  ό,τι μένει είναι οι τσιγκαρίδες. Τα άλλα 
κομμάτια κρέας τα βράζομε λίγο και με αλάτι τα βάζομε στα κιούπια. Το λέμε παστό».
46 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορητές: Γεώργιος Τρωγάδης, ( έτος  γεννήσεως 1924), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότης. 
Ευάγγελος  Στέφας,  ( Έτος γεννήσεως 1926),  κάτοικος Στιμάγκας, αγρότης.
47 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Γιαννούλα Τομαρά,( Έτος γεννήσεως 1916), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότισσα: 
«Τότες είχανε χοιρινά. Θυμάμαι τους κεφτέδες και τα λουκάνικα που έφτιαχνε η νύφη μου. Τα άντερα 
του χοιρινού τα φουσκώνανε και τα δένανε και τα κρεμάγανε και μετά κόβανε τον κιμά. Τα   ρίναν όλα 
μέσα και τα γεμίζανε και τα δέναν κείθε  και τα τηγάνιζαν. Τι πράμα ήταν ! Χοιρινά εκατό κιλά. Όχι 
αυτά. Οκάδες όχι!  Κιλά ! Θρέφανε χοιρινά ο κόσμος. Όταν ήμουν αρραβωνιασμένη εγώ,  είχαν ένα 
χοιρινό εκατό οκάδες. Εκείνα τα ωραία πάνε. Δεν τα τρώμε τώρα. Από το δέρμα του χοιρινού έφτια-
χναν τσαρούχια. Από το δέρμα των βοδιών φτιάνανε φασκιές. Εγώ τα τσαρούχια τά΄χω φορέσει». 
48 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Βασιλική Θεοδώρου, ( Έτος γεννήσεως 1925), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότισσα.
49 Μαρία Μηλίγγου – Μαρκαντώνη, «Λαογραφικά του Μαρτίου», Ερετρικοί  Παλμοί, αρ. φ. 22, Μάρ-
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του  Τριωδίου  και μετά άρχιζαν  νέοι, γέροι, παιδιά, γυναίκες50, ελεύθερες και 
παντρεμένες51  αλλά και γριές ακόμη, να μεταμφιέζονται52. Το Σάββατο και 
την Κυριακή της Αποκριάς ντύνονταν κυρίως οι μασκαράδες53. 
Μεταμφιέζονταν τα παλιότερα χρόνια οι  κάτοικοι της Στιμάγκας. Επι-

σκέπτονταν τα σπίτια, έκαναν διάφορες χειρονομίες, αστειεύονταν και δια-
σκέδαζαν με τους οικείους54. Κρατούσαν λιβανιστήρια και λιβάνιζαν. Χρη-
σιμοποιούσαν πιπέρι κόκκινο, όχι πιπέρι μαύρο. Το πιπέρι αυτό σ’ έπιανε 
και συνεχώς φτερνιζόσουν55. Πολλές φορές ντύνονταν παπάδες. Στο θυμιατό 
έβαζαν  κοπριά  η οποία καθώς καιγόταν μύριζε άσχημα56. Για θυμιατό έπαιρ-
ναν ένα κουτί από γάλα. Έβαζαν μέσα κάρβουνα και έριχναν μια σκόνη που 
σε έπιανε στο λαιμό57.

τιος 1994, σ. 5.
50 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορητές: Γεώργιος Τρωγάδης (έτος  γεννήσεως 1924), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότης.
Ευάγγελος  Στέφας, ( Έτος γεννήσεως 1926), κάτοικος Στιμάγκας, αγρότης.
Παναγιώτης Φαρμάκης (έτος γεννήσεως 1918),κάτοικος Στιμάγκας αγρότης.
Γιαννούλα Νούτση  κάτοικος Στιμάγκας αγρότισσα.
51 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Γιαννούλα  Τομαρά, (Έτος γεννήσεως 1916), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότισσα.:
«Τι η Μιμίκα του Μπαλαφούτα, τι η  Κατερίνα του Μπαλαφούτα. ΄τότες που ήτανε ο άντρας μου 
άρρωστος, να πούμε, ερχόσανε ντυμένοι μασκαράδες,  εγελέγανε, …».
52 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορητές: Γεώργιος Τρωγάδης (Έτος  γεννήσεως 1924), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότης.
Ευάγγελος  Στέφας, ( Έτος γεννήσεως 1926), κάτοικος Στιμάγκας, αγρότης.
Παναγιώτης Φαρμάκης (έτος γεννήσεως 1918),κάτοικος Στιμάγκας αγρότης.
Μαρίνα  Θεοδώρου κάτοικος Στιμάγκας αγρότισσα.
Βλ. Δημ. Λουκοπούλου, «Σύμμεικτα Αιτωλικά Λαογραφικά», Λαογραφία, τ. Η΄, (1921), σ. 34.
53 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Ιωάννα Παππά (Έτος  γεννήσεως 1937), κάτοικος Στιμάγκας, 
αγρότισσα.
54 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορητές: Γεώργιος Τρωγάδης ( Έτος  γεννήσεως 1924), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότης.
Ευάγγελος  Στέφας,   ( Έτος γεννήσεως 1926), κάτοικος Στιμάγκας, αγρότης.
55 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Γιαννούλα Τομαρά, (Έτος γεννήσεως 1916), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότισσα. : 
«Η Θανασία εκεί πάνω του Βαγγέλη του Νταρντάνη, ο Τάκης,  η Μαρία». 
56 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Αναστασία Ζάρκου, (έτος γεννήσεως 1932) κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότισσα.  
57 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Ιωάννα Παππά (Έτος  γεννήσεως 1937), κάτοικος Στιμάγκας, 
αγρότισσα.
Βλ. Κατερίνα Κακούρη, Διονυσιακά, Διατριβή  επί διδακτορία, Αθήναι 1963, σ. 138: «Εις τα σύγχρο-
να θρακικά δρώμενα του διονυσιακού κύκλου διατηρούνται τα δύο είδη της γονιμικής μαγείας: η 
εφθαρμένη μορφή της ιερογαμίας  και το πιθανόν αγροτικόν πρότυπον αυτής, δηλαδή η άσεμνος 
μιμική ένωσις ζεύγους. Εις τα απομεμακρυσμένα χωρία ( κατ’ εξαίρεσιν και εις προάστιον της Αδρι-
ανουπόλεως) διετηρήθη η αρχέγονος  γονιμική μαγεία υπό την αγροίκον  μορφήν της. Εις την πρω-
τεύουσαν όμως Βιζύην και τα πλησίον αυτής χωρία, όπως ο Άγιος Γεώργιος, η Γέννα, αι προηγμέναι 
κοινωνικαί συνθήκαι ενδεχομένως επέτρεψαν την εξέλιξιν του αγροίκου μιμοδράματος εις ιερόν γά-
μον. Επέτρεψαν ίσως την διείσδυσιν και την επικράτησιν της προηγμένης μορφής ιερού γάμου του 
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 Φορούσαν ό, τι πρόχειρο είχαν στο σπίτι. Παλιόρουχα, παλιόβρακα58 ρού-
χα σχισμένα, ανάποδα φορεμένα,  ενδύματα που παρουσίαζαν γέρους, γριές, 
γύφτους, αράπηδες, διαβόλους με κέρατα και ακόμη πρωτευουσιάνους με 
ομπρέλες που μοίραζαν καλούς τρόπους. Οι πιο δυνατοί μασκαρεμένοι τρα-
βούσαν κάρα με νεονύμφους επάνω, που πήγαιναν στα αλώνια γαμήλιο τα-
ξίδι59.
Άλλοι ντύνονταν με σεντόνια  αφού προηγουμένως τους έκαναν δύο τρύπες 

στα  μάτια. Κάποιοι άλλοι άνοιγαν τρύπες σε ξερές κολοκύθες και  στο εσω-
τερικό τους τοποθετούσαν αναμμένο κερί60. Και διασκέδαζαν! Για να μαυ-
ρίσουν το πρόσωπό τους χρησιμοποιούσαν  μαυρίλα από το τζάκι, από τα 
τηγάνια, από τα καζάνια κ.λ.π.
Κάποιοι φορούσαν βλάχικα, άλλοι φουστανέλες, άλλοι διάφορα. Με τα γαϊ-

δούρια με τα μουλάρια έβγαιναν και παρίσταναν τον Κολοκοτρώνη, τους 
καπεταναίους61. 
«Είχαμε ντυμασιές του Κολοκοτρώνη, την περικεφαλαία στα άλογα καβάλα. Μια 

χρονιά ο Παναγής Καλατζής είχε ντυθεί Κολοκοτρώνης  στο άλογο καβάλα. Την 
άλλη χρονιά ήμουν εγώ με το σπαθί στα χέρια. Και ήρθαμε ανάποδα από δω γύρω 
όλο το χωριό για να μη μας δούνε. Και λένε: ‘τούτοι ήρθαν από το Λιμοχώρι. Τώρα 
πως βρεθήκανε από το Χαλκί’; Πήραμε άλλη στροφή και φτάσαμε στο κέντρο του 
χωριού. Εκεί ήσαν όργανα. Κατεβήκαμε. Χορέψαμε, μας βγάλανε φωτογραφίες 
κ.τ.λ. Ωραία πράγματα αλλά τώρα αυτά  πάνε. Λίγο – λίγο παραμεριστήκανε»62. 

Διονύσου εκ της ηπειρωτικής  ή της μικρασιατικής Ελλάδος. Πιθανώς τα «στεφανώματα»του Αγίου 
Γεωργίου, της Γέννας, του σκεπαστού κ.ά. να είναι επιβίωσις αρχαίας ιερογαμίας
Τα « στεφανώματα» του Αγίου Γεωργίου και των γειτονικών χωρίων ήσαν παρωδία ελληνορθοδόξου  
μυστηρίου γάμου. Αντί στεφάνων  εχρησιμοποίουν κοφίνους και αντί λιβάνου έκαιον  ακαθαρσίας. 
Μιμιδράματα του είδους αυτού συναντώμεν και εις τους κωμικούς αυτοσχεδιασμούς των Απόκρεω, 
δεδομένου ότι το Μυστήριον εντυπωσιάζει και προσφέρεται εις δραματοποίησιν».
58 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Γιαννούλα Τομαρά, ( Έτος γεννήσεως 1916), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότισσα: 
«Ήσανε τότε ήσανε! Εντενόσανε..Εντενόσανε! Τώρα δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Αφού είχε έρθει 
ένας από τη  Νεράντζα, Γκοβότσης λεγότανε. Της Νικολίτσας μπάρμπας ήτανε. Είχε μια κάλτσα ψιλή 
φορεμένη και δεν γνωριζόταν καθόλου. Διασκεδάζανε ο κόσμος. Ε!...τώρα κλεισμένοι μέσα. Τώρα δεν 
έχει τίποτα. Τι να κάνεις; Τι να κάνεις; Εγώ μια φορά, όταν ήμουνα κορίτσι ντύθηκα βλάχικα. Η νύφη 
μου η Παγώνα ντυνότανε μασκαράς και πάγαινε στα γειτονικά σπίτια. Γελάγανε….»
59 Γιάννης Μπαλαφούτας, Κοντά στις ρίζες  μας, Λαογραφικά της Στιμάγκας, 1998, σ. 313
60 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Αναστασία Ζάρκου, (έτος γέννησης 1932), κάτοικος  Στιμάγκας, 
αγρότισσα.
Μαρίνα Θεοδώρου κάτοικος Στιμάγκας αγρότισσα.
Βλ. Κατερίνα Κακούρη, Διονυσιακά, Διατριβή  επί διδακτορία, Αθήναι 1963, σ. 33: «Το προσωπείον 
(τουΚαλογέρου) αποτελείται από νεροκολοκύθα σε σχήμα ρύγχους ζώου. Το προσωπείον φέρει  οπάς 
εις την  θέσιν  των οφθαλμών και του στόματος».
61 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Βασιλική Θεοδώρου (Έτος γεννήσεως 1925), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότισσα.
62 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορητής: Θεμιστοκλής Θελερίτης (Έτος γεννήσεως 1914 ), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότης.



17

Απόκριες στη Στιμάγκα
Ethics and customs of carnival in Stimaga

Κάποιοι άλλοι ντύνονταν γύφτοι63. Άλλοτε πάλι ντύνονταν γαμπρός και 
νύφη και έκαναν «γάμο»64. 
 «Η Κατερίνα η συχωρεμένη, η Σωσώ αποκεί, η Σωτηρούλα με το Ματσα-

νιώτη  είχανε καβαλήσει κάτι γαϊδούρια ανάποδα. Μετά  συγχωρήσεως από 
τον  κώ…τηράγανε. Δεν τηράγανε μπροστά. Έκαναν ωραία πράματα. Φτιάνανε 
πολλά πράματα»65. 
Επίσης ρίχνανε τέντες, έπλεκαν κοφίνια, έβαζαν ένα μωρό μέσα στη νάκα66. 

«Ετούτος ο Ματσανιώτης είχε ντύσει γυφτόπουλα μικρά με ένα γαϊδούρι. Το 
είχανε πάρει εκείνη την χρονιά, το φέρανε εκεί στου Πατάκη απέξω το μαγαζί. 
Είχανε ντυθεί και πολλές τσιγγάνες εκείνη τη χρονιά. Έφεραν το γαϊδούρι με 
σανό, το έβαλαν χάμω. Έκαναν ότι ήσαν γύφτοι. Έφτιαξαν μια  τέντα. Εκεί είχε 
μαζευτεί όλο το χωριό. Τέτοια γινόσανε εκείνα τα χρόνια »67. 
«Ήτανε η Αρχοντούλα εκεί κάτω του Σωτηρόπουλου που έκανε εκείνα τα 

αστεία. Η Γιαννούλα του Πολάλη…πόσες φορές είχε ντυθεί η Γιαννούλα του 
Πολάλη! Ντενόσανε πολλές και γυρίζανε τα βράδια, να πούμε. Κρεμάγανε 
κρεμμύδια μπροστά. Από τα γουρούνια εκείνα τα παχιά έντερα τα φουσκώνανε 
και τα 68…. Άμα βαίνανε  και χέρι  Ε!!!  Τη Ρίνα,  τη συχωρεμένη τη Ρίνα του 
Μαρίνη τη γυναίκα δεν την εξεβρακώσανε χάμου στο κρεβάτι που’ τανε και την 
επλακώσανε και τη μαλλιοτραβάγανε;; Ε! κάνανε τέτοια πράγματα, κάνανε»69. 
«Εδώ ο Γιώργης ο Ματσανιώτης ντυνότανε. Βγαίνανε έξω στην πλατεία εδώ  

στα αλώνια  και χορεύανε. Τα κορίτσια ντυνόσανε τσιγγάνες  και τα αγόρια γύ-
φτοι. Φτιάχνανε καλύβες, φέρνανε κάτι γαϊδούρια  και βάζανε σανό μέσα. Και 
τι δε γινότανε! Όταν άνοιγε το Τριώδιο οι πρώτοι μασκαράδες που ερχόσανε 

63 Γεώργιος Μέγας, Ελληνικαί εορταί, και έθιμα της λαϊκής λατρείας,  Αθήναι 1976, σ. 97. Στο έθιμο 
των Καλογέρων της Θράκης   σημαντικά πρόσωπα είναι οι γύφτοι, οι λεγόμενοι Κατσίβελοι, οι οποίοι 
οφείλουν να είναι   πειρακτικοί  και αστείοι και επί πλέον μουτζουρωμένοι
64 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Βασιλική Θεοδώρου (Έτος γεννήσεως 1925 ), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότισσα; «Ντύνονταν  γύφτοι. Ο άντρας μου μια φορά είχε ντυθεί   γύφτος και είχε μαζέψει  
όλες τις γυναίκες και τους άντρες του χωριού  και χορεύανε  μέσα στο χωριό. Κάνανε συμπεθεριό. 
Παντρεύανε. Κάνανε γάμο. Ό άντρας μου είχε ντύσει το γαϊδούρι με εσώρουχα για άντρες και το γύρι-
ζε μέσα στο χωριό. Είχε και έναν  τσιγγάνικο χορό και φώναζε της Κασσιανής του Αναγνωστόπουλου: 
‘ Ντάϊντε μανάκο χαρκε’!!  
Βλ. Γιώργος Σιέττος, Έθιμα στις γιορτές, Πειραιάς 1975, σ. 410. Στη σ. 412 του ιδίου βιβλίου, στο 
Ζαγόρι … αναπαρασταίνουν τον χωριάτικο γάμο. Στη σ. 414. του ιδίου βιβλίου,  γαμπρός και νύφη 
ντύνονται και στα χωριά του Πωγωνίου  την Κυριακή  της Τυρινής. 
65 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Γιαννούλα Τομαρά, ( Έτος γεννήσεως 1916), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότισσα. 
66 Μ’ αυτόν τον τρόπο  μιμούνταν τους αθίγγανους που συχνά κατασκήνωναν σε διάφορα σημεία 
του χωριού. 
67 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Ιωάννα Παππά (Έτος  γεννήσεως 1937), κάτοικος Στιμάγκας, 
αγρότισσα.
68 Με την αμφίεση αυτή μιμούνταν τα ανδρικά γεννητικά όργανα.
69 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Γιαννούλα Τομαρά, ( Έτος γεννήσεως 1916), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότισσα. 
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στο σπίτι μας ήταν η Ελένη του Γεωργίου με τον ξάδερφό μου, το συχωρεμένο 
το Γιώργη το Λαλιώτη. Αυτοί ήταν πολύ δεμένοι τότε. Μαζί τρώγανε, μαζί δου-
λεύανε. Και μόλις τελειώνανε το βράδυ ντυνόσανε μασκαράδες και ερχόσανε. 
Της Ελένης της άρεσε…δεν ξέρω τι όρεξη είχε… Και κάθε βράδυ είχαμε μα-
σκαράδες μέχρι που τελειώνανε οι Απόκριες»70. 
«Ήταν μια από του Μάρκασι, που λέγαμε που είναι παντρεμένη στου Κιάτου 

και ήταν ο Τασούλης ο Τασιόπουλος και φόραγε ένα ράσο του παππούλη του  
που ήταν τσοπάνης και τη βουτάνε την Ελένη και τη χώνει στο ράσο και την 
παίρνει το βράδυ από το σπίτι»71.
Μερικοί φοβούνταν τους μασκαράδες, κυρίως οι γυναίκες και τα μικρά παι-

διά. Αιτία ήταν όχι μόνο η αμφίεση αλλά και οι χειρονομίες. Για να τους 
αποφύγουν δεν τους άνοιγαν72.
«Μανταλώστε την πόρτα» έλεγαν73.  Αν έμπαιναν  μέσα στο σπίτι τότε  αυτοί, 

που τους φοβούνταν, κρύβονταν74. «Μόλις ερχόσανε οι Απόκριες και άρχιζαν 
οι μασκαράδες, ανέβαινα στην άκρη στο κρεβάτι να μη με φτάνανε. Γιατί κάνα-
νε χειρονομίες. Ήτανε μερικοί μπίτι απαίσιοι. Βουτάγανε, τσιμπάγανε τα βυζιά 
από τις γυναίκες. Κάνανε διάφορα χαμπέρια»75.
Ορισμένες από τις  παντρεμένες δεν έβγαιναν έξω. Έμεναν  στο σπίτι  μέσα. 

Η έξοδός τους ήταν μόνο μέχρι τα αλώνια. 
Τα άσεμνα και τα φαλλικά σύμβολα, όπως είναι φυσικό, δεν απουσιάζουν  

την μέρα αυτή. Μια συνήθης αμφίεση είναι να ζώνουν στη μέση σκόρδα (για 
το μάτι) και τη «φούσκα» του γουρουνιού. Αυτή η αμφίεση  παραπέμπει στο 
70 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Ιωάννα Παππά (Έτος  γεννήσεως 1937), κάτοικος Στιμάγκας, 
αγρότισσα.
71 Ό. π.
72 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Ιωάννα Παππά (Έτος  γεννήσεως 1937), κάτοικος Στιμάγκας, 
αγρότισσα: 
«εγώ δεν είχα ντυθεί ποτέ γιατί φοβόμουνα  τους μασκαράδες. Μόλις άκουγα καραγκιόζηδες κλει-
νόμουνα μέσα». 
73 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Αναστασία Ζάρκου, (Έτος  γεννήσεως 1932), κάτοικος  Στιμά-
γκας, αγρότισσα.
74 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Ιωάννα Παππά (Έτος  γεννήσεως 1937), κάτοικος Στιμάγκας, 
αγρότισσα:
«…και ήρθανε  εδώ και εγώ πρόλαβα και κλείστηκα  αποπάνου στο δωμάτιο. Εγώ τους φοβόμουνα 
τους μασκαράδες γιατί τότε σε πιάνανε  και σε τσιμπάγανε, σε   ρίχνανε κάτω ….και μπαίνουνε μέσα 
στην πεθερά μου που είχε πέσει να κοιμηθεί. Και μπήκανε μέσα, της βουτάνε το πάπλωμα, της το 
ρίχνουνε στο κεφάλι, της τραβάνε το  βρακί και της βαρήγανε τον κώλο γριά γυναίκα. Τον πεθερό 
της Τζέλιενας τον ρίξανε κάτω και τον τσιμπάγανε. Έβαλε τη φωνή και πεταχτήκανε ο κόσμος έξω. 
Οι μασκαράδες όλο τέτοιες βλακείες κάνανε και εγώ φοβόμουνα και μια φορά που είχανε έρθει στο 
σπίτι μας, μόλις τους είδα ανέβηκα πάνω στο κρεβάτι, να σκεφτείς, από το φόβο μου  ». Βλ. Γιώργος 
Σιέττος, Έθιμα στις γιορτές, Πειραιάς 1975, σ. 413: «Στα χωριά  του Ζαγορίου Βίτσα και το Μονοδέ-
ντρι οι μασκαρεμένοι χόρευαν άσεμνα, έλεγαν   βρομόλογα, έκαναν άγαρμπες χειρονομίες κι έπιναν 
γλυκό κρασί». 
75 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Ιωάννα Παππά (Έτος  γεννήσεως 1937), κάτοικος Στιμάγκας, 
αγρότισσα.
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ένδυμα του  Καλογέρου του γνωστού εθίμου  της Θράκης ο οποίος  περί την 
οσφύν φέρει ζώνη από την οποία κρέμονται «κουδούνια», των οποίων το με-
γαλύτερο προέχει και έχει, όπως φαίνεται, φαλλική σημασία76.  Σημειωτέον 
ότι στο εσωτερικό της  «φούσκας» του  γουρουνιού ρίχνουν σπυριά  καλα-
μποκιού. Για την παρουσία  αυτή των σπυριών του καλαμποκιού  οι  πληρο-
φορητές  δεν έδωσαν κάποια εξήγηση. Το πλήθος των σπόρων, υποθέτουμε 
ότι  παραπέμπει στα «πολυσπόρια» του εθίμου του Καλογέρου της Θράκης, 
για τα οποία  υπάρχει η πίστη ότι διαθέτουν αυτοδύναμη ενέργεια. Με αυτά 
η νοικοκυρά κάθε οίκου τελεί τα «καταχύσματα», ραίνοντας τον Καλόγερο « 
για τον καλό χρόνο». «εις σημείον ευετηρίας» θα επαναλάμβαναν οι αρχαίοι 
Λεξικογράφοι και Σχολιαστές. Τα πολυσπόρια αυτά συμβολίζουν πολλά στά-
ρια, πολλά κριθάρια, πολλά γάλατα, πολλά κατσίκια, πολλά  αγαθά. Παράλ-
ληλα όμως σημαίνουν πολλά παιδιά, πολλούς γαμπρούς, πολλές νυφάδες77. 
Αν  αναλογισθούμε  ότι  τα πολυσπόρια  συνδέονται με ένα  όργανο του 
χοίρου το οποίο σχετίζεται με την αναπαραγωγή του και  αν  λάβουμε επί 
πλέον υπόψη μας  ότι και ο ίδιος ο χοίρος είναι σύμβολο γονιμότητος λόγω 
της πολυτοκίας του,  καθίσταται σαφής  η γονιμική διάσταση, η γονιμική 
λειτουργία  αυτής της συγκεκριμένης μεταμφιέσεως78.  
Ευρισκόμεθα πιθανόν προ μορφής αγροτικής μαγείας, ανυπολογίστως μα-

κρινών αιώνων, από την οποία εκπορεύθηκαν η «λικνοφορία» και η « παν-
σπερμία» της αρχαιότητος, η ενσωματωθείσα σε μυστήρια   και ιερουργίες 
μεγάλων θεών79.

2.2. Η αρκούδα

Στην Στιμάγκα  συναντούμε μια από τις πιο σημαντικές περιπτώσεις μεταμ-
φιέσεων. Ένας από τους κατοίκους  ντυνόταν αρκούδα80. Χρησιμοποιούσε  
δέρματα από πρόβατα με μαλλί (προβιά), προσωπίδα από δέρμα ζώου, μια 
κουδούνα στο λαιμό  και μια αλυσίδα  που κρατούσε ένας άλλος  που ήταν 
ντυμένος τσιγγάνος. Χτυπούσε το ντέφι και χόρευε η αρκούδα. Υπήρχε η 
πίστη ότι εάν πέσει ένας  άνθρωπος  μπρούμυτα και η αρκούδα βάλει το πόδι 
της  στο κορμί του, αυτός δεν θα αρρωστήσει ποτέ  Τότε τα μικρά έπεφταν 
κάτω και η «αρκούδα» ακουμπούσε το πόδι της στα κορμιά τους  για να 

76 Κατερίνα Κακούρη, Διονυσιακά, Διατριβή  επί διδακτορία, Αθήναι 1963, σ. 33.
77  Ό. π., σ. 126.
78 Προσωπικό σχόλιο. 
79  Κατερίνα Κακούρη, Διονυσιακά, Διατριβή  επί διδακτορία, Αθήναι 1963, σ. 126.
80 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια:  Βασιλική Θεοδώρου, (Έτος γεννήσεως 1913), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότισσα: 
«Ο Θανάσης ο Καλατζής είχε μπει μέσα σ’ ένα τομάρι από αρκούδα. Ο Σωτήρης ο Θελερίτης βάραγε 
το νταούλι».
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μην αρρωστήσουν81. Θεωρούμε ότι υπάρχει κάποια αναλογία  ανάμεσα  στην  
θεραπευτική ιδιότητα  της αρκούδας και την εκστασιακή  τελετουργία  που 
διετήρησε ο Μικρασιατικός Ελληνισμός. Η τελετουργία  αυτή  είναι συνδε-
δεμένη με την Αγία Παρασκευή, ονομάζεται « Τρέλλα του Βαθυού» (εκ του 
χωρίου Βαθύ, παρά την Αρτάκη)82. 
 Ο άνθρωπος που ντυνόταν αρκούδα στη Στιμάγκα ήταν ο ίδιος κάθε χρό-

νο83. Σύμφωνα με κάποια πληροφορία  μαζί με τη γούνα έβαζαν  και τροκά-
νια84. Όσον αφορά τα δέρματα των ζώων γνωρίζομε ότι αποτελούν πρόχειρο 
μέσο μεταμφιέσεως, ιδιαιτέρως των ποιμενοαγροτικών πληθυσμών85. 
Για το έθιμο της αρκούδας έχομε μαρτυρίες και από άλλες περιοχές. Ανα-

λόγου πνεύματος  έθιμο συναντούμε στην Σκύρο86. Όμως στο Πλωμάρι της 
Λέσβου  στα παλιά χρόνια  τα γλέντια, οι βεγγέρες και οι αρκούδες γίνονταν 
81 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορητές: Γεώργιος Τρωγάδης ( Έτος  γεννήσεως 1924), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότης.
Ευάγγελος  Στέφας, ( Έτος γεννήσεως 1926), κάτοικος Στιμάγκας, αγρότης.
Παναγιώτης Φαρμάκης (Έτος γεννήσεως 1918), κάτοικος Στιμάγκας αγρότης.
82 Κατερίνα Κακούρη, Διονυσιακά, Διατριβή  επί διδακτορία, Αθήναι 1963, σ. 85: « Μεταφέρομεν  
αυτούσιον την μαρτυρίαν του Δ. Ματζακούφα: ‘ Τρελλάθηκα  εγώ ο ίδιος τρεις φορές στην τρέλλα του 
Βαθυού. Άκουγα τρέλλα, τρέλλα, σκώθηκα πήγα Δεκαπενταύγουστο. ….Πάγω μετά  οχτώ μέρες. …
Από το Βαθύ ο Άγιος  Γιάννης  αρκουδώντας. Αυτούς τους έπιανε  η τρέλλα, όχι όλος ο κόσμος, καμιά 
εικοσαριά γυναίκες, περπατούσαν αρκουδώντας.  Μούνε  ένας άντρας,   παλληκάρι, και κείνος χα-
ζός, ως 23 χρονών,  περπατούσαν   αρκουδώντας σαν τα μικρά παιδιά Αρκουδώντας πήγαιναν στην 
εκκλησιά και αρκουδώντας έβγαιναν και πήγαιναν γύρω στο χωριό. Ακολούθαγε όμως κι ο  κόσμος, 
για να ιδούνε το σημείο αυτί τι πράγμα είναι, και οι παπάδες και οι δύο φορεμέν’! Αρκουδώντας πή-
γαιναν  κι ως τ’  άλλα τα χωριά, μόνε τοδικό μας χωριό τους έβαλε μέσα,  γιατί μερικές γυναίκες χαζές 
Γωνιάτσες  πήγαν και χτυπήθ’καν και τους έμπασαν και  κείνους μέσα.
  Σώσε μας, Αγιά Παρασκευή, ήμαρτον! Σώσε μας, ήμαρτον, σώσε μας! Αυτό έλεγαν, όταν χτυπιόνταν 
με την εικόνα. Δεν ήταν ώρα της εκκλησιάς, της λειτουργίας. Άμα χτύπαγε  η καμπάνα, πάνω κάτω το 
μεσημέρι κοντά, έλεγαν: 
  Ήρθε η ώρα μας. Και πήγαιναν στην εκκλησιά και χτυπιόνταν στις εικόνες».
83 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορητές: Γεώργιος Τρωγάδης ( Έτος  γεννήσεως 1924),  κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότης.
Ευάγγελος  Στέφας, ( Έτος γεννήσεως 1926),  κάτοικος Στιμάγκας, αγρότης.
Παναγιώτης Φαρμάκης (Έτος γεννήσεως 1918),κάτοικος Στιμάγκας αγρότης.
84 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Ιωάννα Παππά (Έτος  γεννήσεως 1937), κάτοικος Στιμάγκας, 
αγρότισσα: 
«Ο παππούλης του Αργύρη του Τασιόπουλου   ήταν πρώτα ξαδέλφια με την πεθερά μου. Ο γέρος 
αυτός και η γιαγιά του Γιάννη ήτανε αδέλφια. Αυτός είχε πάει στην Αμερική και είχε φέρει μια  γούνα 
ολόκληρη παλτό κάτου-κάτου. Μετά πέθανε εκείνος εκεί και το φοράγανε τις Απόκριες και ντυνόσανε 
αρκούδες. Ντυνότανε ένας, ποιος  ήτανε δεν τον έβλεπες, με προσωπίδες και με γούνα και τροκάνια».
85 Κατερίνα Κακούρη, ό. π., σ. 161:  «Γνωστόν επίσης ότι οι Θράκες  έφερον επί  «τήσι κεφαλήσι 
αλωπεκέας περί δε τους πόδας  τε και τας κνήμας πέδιλα νεβρών».
86 Γιώργος Σιέττος, Έθιμα στις γιορτές, Πειραιάς 1975, σ. 403: « Τραγόμορφοι κουδουνοφόροι μα-
σκαρεμένοι  γυρίζουν στους δρόμους, χορεύουν και τραγουδούν  διονυσιακά τραγούδια που συνο-
δεύονται με μιμικές παραστάσεις. Στο πρόσωπό τους φορούν  « μουτζούνες» με προβιές από τρά-
γους  οι οποίες φέρουν τρεις τρύπες, για τα μάτια και το στόμα. Το μισό κορμί τους είναι σκεπασμένο 
με προβιά και στη μέση τους κρέμονται  πολλά κουδούνια, που με τους ήχους των χορεύουν οι μα-
σκαρεμένοι».
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από την πρώτη εβδομάδα. « Γίνονταν αρκούδες – αρκούδες με τσι κδούνις τσι 
μι τα τσέρατα». κρεμούσαν κουδούνια.  έλεγαν χωρατά . φορούσαν μουτσού-
νες  κι από μέσα τις έδεναν μ’ ένα σκοινί.   Ένας έκανε το γύφτο με το ντέφι 
κι η Ζαχαρούλα εχόρευε τον αρκουδιάρικο χορό κι έκαναν τα παιχνίδια που 
κάνουν οι αρκούδες87.
Στη γειτονική Λήμνο « πολλοί μασκαρεύντι αλλά η αρκούδα έχ’ πλάκα με-

γάλ’. Ντύν’νε ένα μι προυβιές απού πρόβατα κι τουν ραβδίζ’νι απού πίσου. 
Λένε κι του τραγούδ’:
«Σουσάννα, Σουσανίτσα και καραβοκυρά
που ήρτεν ου καλό σου απού την ξενητειά 
που ήρτεν ου καλό σου κι αγαπητικός
και σ’ήφερεν καρύδια, καρύδια για να τρως.
ά……..ά……….ά( στο σημείο αυτό η αρκούδα βγάζει φωνές χαράς).
Σουσάννα, Σουσανίτσα και καραβοκυρά
που ήρτεν ου καλός σου κι αγαπητικός
και σ’ ήφερεν σκαμάγκι, σκαμάγκι  για να κλώθς( στο σημείο αυτό η αρκούδα 

κατεβάζει τα μούτρα)
Σουσάννα, Σουσανίτσα και καραβοκυρά
που ήρτεν ου καλό σου κι αγαπητικός
και σ’ ήφερεν σταφίδες-σταφίδες για να τρως
ά………ά………….ά
Σουσάννα, Σουσανίτσα και καραβοκυρά
που ήρτεν ου καλό σου κι αγαπητικός
και σ’ ήφερεν σκαμάγκι, σκαμάγκι  για να κλώθς88».
Στη Μ.  Ασία οι αρκουδιάρηδες ήταν οι μασκαράδες «της μόδας». Ντύνο-

νταν με δέρμα  αρκούδας και με το χτύπημα του τουμπελεκιού χόρευαν  όπως 
και οι αρκούδες89. 
Χαρακτηριστική είναι η φράση  των παιδιών  στην περιοχή των Σερρών, 

τα οποία όταν πηδούν τις φωτιές λένε: « Η αρκούδα φοβάται,  εγώ δε  φοβά-
μαι»90. 
Σε ανάλογο πνεύμα κινείται και  ο «Χορός των τράγων» στο Σοχό, ένα 

χωριό τριάντα έξι χιλιόμετρα από τον Λαγκαδά91, καθώς και το έθιμο των 

87 Ό. π.,  σ σ. 409, 410.
88 Π. Α. Φ. Λ., αριθ. χειρ. 1322, σ σ. 60-61 ( συλλ Κωνσταντίνας  Κεχαγιά, Παναγιά Λήμνου. 1969).
89 Π. Α. Φ. Λ., αριθ. χειρ. 816, σ. 2 ( συλλ. Ζαφείρη Κοντέλη , Μ. Ασία, 1969).
90  Γιώργος Σιέττος, ό. π., ,  σ. 417.
91 Γιώργος Σιέττος, Έθιμα στις γιορτές, Πειραιάς 1975,  σ. 423, 426: « Άνδρες   θεόρατοι, πανύψηλοι 
ντύνονται  τραγίσια τομάρια, φορτώνονται κουδούνια και κουδούνες τεράστιες, φορούν στα πρό-
σωπα τους μάσκες παράξενες με χίλια χρώματα, καμωμένες με χοντρά υφάσματα και κορδέλες και 
πλουμισμένες με γεωμετρικά σχήματα. Κρεμούν αλογοουρές για  μουστάκια, βάζουν και μια φούντα 
χάρτινη με χρωματιστές κορδέλες στο κεφάλι. Ζώνονται και μια σπάθα ξύλινη, πλουμισμένη κι αυτή 
με πολλά χρώματα και σχέδια κι αρχίζουν το χορό στους δρόμους καις τις πλατείες».
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«Καλογέρων» της Θράκης92. Στο ευετηριακό αυτό έθιμο που τελείται την 
Καθαρά Δευτέρα, ανάμεσα στους διαφόρους μίμους   οι οποίοι συγκροτούν 
τον θίασο, ανήκουν και οι Γύφτοι με την Αρκούδα93. Η περιβολή και το προ-
σωπείο της αρκούδας γίνονται από ευτελές λινό ύφασμα επί του οποίου ζω-
γραφούνται με κάρβουνο και ερυθρό χρώμα τα χαρακτηριστικά του ζώου. Ο 
τύπος του αρκουδιάρη με την αρκούδα επιχωριάζει στα Βουλγαροχώρια της 
Θράκης  και αναμείχθηκε με το έθιμο του Καλογέρου. Έχει δε ευετηριακή 
σημασία94.
Στο Πυργί της Χίου φτιάνουν ένα κεφάλι  αρκούδας ξύλινο με μηχανισμό, 

ώστε ν’ ανοιγοκλείνει το στόμα της. Το στερεώνουν επάνω σ’ ένα ξύλο και  
έτσι ένας, βάζοντας ανάποδα τις ποδιές του ή μπαίνοντας κάτω από  προβιά 
ή πανιά, βαστά το ξύλο  έτσι, ώστε  το κεφάλι της αρκούδας να  είναι απέξω. 
Κατόπιν την περιφέρουν στους δρόμους  και την κάνουν να χορεύει95.
Ο Αρκουδιάρης  με την αρκούδα του επισκέπτονται  τα σπίτια του χωριού. 

Το  ζώο υποκρίνεται άλλοτε μεν ότι λιποθυμεί, άλλοτε δε  ότι εκ πείσματος  
δυστροπεί και απαιτεί την προσφορά   δώρων για να σηκωθεί. Οι νοικοκυ-
ραίοι  δίδουν φαγώσιμα ή κέρματα, και ο Αρκουδιάρης κόπτει από το τομάρι 
της Αρκούδας  λίγες τρίχες, τις οποίες προσφέρει στις μητέρες ως φυλακτό 
για τα παιδιά τους96. 
Αλλά και την Καθαρά Δευτέρα  οι μεταμφιεσμένοι φορούν δέρματα ζώων, 

κρεμούν κουδούνια από τον λαιμό και σχηματίζοντας ομίλους διασκεδάζουν. 
π. χ στην Κάρπαθο97.
92 Γεώργιος Μέγας, Ελληνικαί εορταί, και έθιμα της λαϊκής λατρείας,  Αθήναι 1976, σ. 96: « Η αμφίεσις 
των καλογέρων είναι όλως παράδοξος: φέρουν περικεφαλαία εκδοράς λύκου ή αλώπεκος, η οποία εί-
ναι κωνική και έχει επί της κορυφής  μίαν ή δύο ουράς των ζώων τούτων. Εις τους ώμους και τα στήθη  
έχουν επερραμμένας  νεβρίδας ήτοι δοράς δορκάδων, τους δε μηρούς καλύπτουν με τράγεια δέρμα-
τα. Την στολήν αυτήν συμπληρώνουν 1) το προσωπείον, το οποίον αποτελείται από δέρμα δορκάδος 
ή τράγου, έχον  οπάς κατά τους οφθαλμούς και το στόμακαι 2) κώδωνες θορυβώδεις, τους οποίους 
εξαρτούν εκ δερματίνης πρί την οσφύν ζώνης».
Βλ. Κατερίνα Κακούρη, Διονυσιακά, Διατριβή  επί διδακτορία, Αθήναι 1963, σ σ. 34, 35: «Ηλαττωμένην 
δράσιν  έχουν εις τον Κωστιανόν Καλόγερον  οι «Γύφτοι», οι παλαιότερον αναφερόμενοι υπό του Βι-
ζυηνού και του Dawkins ως ¨Κατσίβελοι» και « Σιδεράδες». Ούτοι εμφανίζονται φέροντες εφθαρμένα 
καθημερινά του τόπου ενδύματα, « τ’ ανούφελα»,  και έχοντες το πρόσωπον και τας χείρας επικεχρι-
σμένα με αιθάλην. Είναι δε τρεις. 
Ο  εις εξ αυτών παριστά τον «Κουτσό» και « Κουλό». Παλαιότεροι ανθρωπολόγοι απέδιδον μαγικήν  
εξάρτησιν εις αναλόγου μορφάς  αναπηρίας. Θα ίδωμεν κατωτέρω ότι γονιμικοί τινες  δαίμονες της 
ελληνικής Αρχαιότητος, π.χ. οι Τελχίνες, είχον ελατωματτικήν σωματικήν διάπλασιν, μυθολογούνται δε 
ως ευρεταί της σιδηρουργίας, αλλά ταυτοχρόνως και ως « γόητες», βροχοποιοί και ρυθμισταί της γονι-
μικής λειτουργίας της γης. Ο δεύτερος Γύφτος σύρει αρκούδαν….ο τρίτος γύφτος φαλλοφορών,  παρί-
σταται εις τη ιεράν σποράν, μεταφέρει τον φαλλόν και αποθέτει τούτον επίτης δήθεν ωργομένης γης». 
93 Κατερίνα Κακούρη, ό. π., σ. 3 2.
94 Ό. π., σ σ. 3 4, 35.
95 Σύμμεικτα Χιακά ( Έθιμα της Αποκριάς στο Πυργί), Λαογραφία, τ. Ι Ζ΄, (1957), σ.289.
96 Κατερίνα Κακούρη, ό. π., σ. 40.
97 Γεώργιος Μέγας, ό. π., σ. 119.
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Το στοιχείο  που χρήζει ερμηνείας στο έθιμο της Στιμάγκας  είναι η τοποθέ-
τηση του ποδιού της  αρκούδας πάνω σε κάποιον άνθρωπο, κατά προτίμηση 
νέο,  ο οποίος ξαπλώνει στο έδαφος καθώς και η πεποίθηση ότι  το άτομο 
αυτό μέσω της πράξεως αυτής,  προφυλάσσεται από  τις ασθένειες. Θεωρού-
με ότι  το σημείο αυτό  πιθανόν να έχει σχέση με το σχήμα θάνατος – ανά-
σταση, που παρατηρούμε σε αρκετά δρώμενα  όχι μόνο της Αποκριάς  αλλά 
και άλλων  σημαντικών ημερών του έτους. Είναι δυνατόν  επίσης να σημαίνει 
και την μετάδοση ιδιοτήτων,  που διαθέτει το ζώο αυτό, στο άτομο, στο νέο, 
ο οποίος  ευρίσκεται στην Άνοιξη της ζωής  του και έχει ανάγκη  ψυχικής και 
σωματικής ενισχύσεως.  

3. Διασκέδαση

3.1. Γλέντι – φαγητά

Η πρώτη εβδομάδα του Τριωδίου  λέγεται Μπάλιζα, γιατί δε νηστεύουν  την  
Τετάρτη και την Παρασκευή. Την άλλη εβδομάδα είναι η πρώτη Αποκριά. 
Την Τετάρτη και την Παρασκευή αυτής της εβδομάδας νήστευαν98. Στη γειτο-
νική Νεμέα την πρώτη εβδομάδα την λένε Αμολυτή, διότι τρώνε ανεξαιρέτως 
όλα τα φαγητά99. 
Στον Άγιο Νικόλαο Αργολίδος πραγματικές Απόκριες θεωρούνται οι δύο 

τελευταίες εβδομάδες100. 
Την Πέμπτη πριν από την Κυριακή της Αποκριάς  όλα τα σπίτια έψηναν 

κρέατα  στη σχάρα  ή στα κάρβουνα στο τζάκι. Η άχνη( τσίκνα) μύριζε όμορ-
φα. Γι΄ αυτό και ονομάστηκε Τσικνοπέμπτη101.Τη μέρα αυτή  τραγουδούσα-
με και χορεύαμε102. 
Το Σάββατο, παραμονή της Κυριακής, μαζεύονταν ολόκληρες οικογένειες, 

άναβαν φωτιές στο δρόμο της γειτονιάς και αφού έψηναν  καμιά μπριζόλα  το 

98 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Ιωάννα Παππά (Έτος  γεννήσεως 1937), κάτοικος Στιμάγκας, 
αγρότισσα. 
99 Π. Α. Φ. Λ., αριθ. χειρ. 804, σ. 13 (συλλ. Ουρανίας Καρκούλα, Νεμέα Κορινθίας, 1969).
100 Π. Α. Φ. Λ., αριθ. χειρ. 808 (συλλ. Δημητρίου Ροτζιώκου, Άγιος Νικόλαος Αργολίδος, 1969).
101 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορητές: Γεώργιος Τρωγάδης ( Έτος  γεννήσεως 1924), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότης
Ευάγγελος  Στέφας, (Έτος γεννήσεως 1926),  κάτοικος Στιμάγκας, αγρότης.
102 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Ιωάννα Παππά (Έτος  γεννήσεως 1937), κάτοικος Στιμάγκας, 
αγρότισσα.
Γεωργία Καλαντζή (έτος γεννήσεως 1943) κάτοικος Στιμάγκας αγρότισσα.
Γιαννούλα Νούτση κάτοικος Στιμάγκας αγρότισσα.
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έστηναν με τραγούδια στο χορό μέχρι πολύ αργά τη νύχτα. 
Την Κυριακή, αφού σχολούσε η εκκλησία  και έτρωγαν, έβγαιναν είτε με-

ταμφιεσμένοι είτε  με  καθημερινά τους ρούχα σε ορισμένα σημεία, όπου 
υπήρχαν μεγάλοι χώροι. Εκεί άρχιζε το μεγάλο  γλέντι. Όλοι μαζί   χόρευαν, 
τραγουδούσαν, έτρωγαν κι έπιναν. Τον χορό τον ξεκινούσαν πρώτοι οι λεβέ-
ντες παππούδες, που  φορούσαν τις φουστανέλες με τα σιλάχια τους, τις κάλ-
τσες με τις μαύρες φούντες και τις πίγκες τους.  Όλοι μαζί σ’  ένα χορό. Μαζί 
τους και οι ακούραστες μανάδες   και γιαγιάδες, ντυμένες με τις αστραφτερές 
βλάχικες φορεσιές, με τα κατάλευκα κεντημένα μισοφόρια, τα μαντήλια τις 
κάλτσες  και τις πλουμιστές σιεγκούνες. 
Όργανα που έπαιζαν  ήσαν τα  νταούλια και οι πίπιζες κυρίως103. 
Ο κύριος όγκος των κατοίκων  συγκεντρωνόταν στα αλώνια104 τα μεγάλα, 

μέσα στο χωριό105, μπροστά από το σπίτι  του Αναστασίου  Φούζα  και Ιωάν-
νου Θελερίτη106. Στο χώρο αυτό τραγουδούσανε και χόρευαν με τις πίπιζες 
και με τα νταούλια107 ( όπως προαναφέραμε). Μπροστά χόρευε ο ιερέας108 
του χωριού  και πίσω όλο το χωριό109.Σήμερα τα αλώνια δεν υπάρχουν  γιατί 

103 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορητές: Γεώργιος Τρωγάδης, ( Έτος  γεννήσεως 1924), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότης.
Ευάγγελος  Στέφας, ( Έτος γεννήσεως 1926), κάτοικος Στιμάγκας, αγρότης.
104 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Ιωάννα Παππά (Έτος  γεννήσεως 1937), κάτοικος Στιμάγκας, 
αγρότισσα: «Τότε εδώ που είναι του  Γιουρούση το βενζινάδικο δεν υπήρχανε βενζίνες. Του Μπουρι-
κά το σπίτι δεν υπήρχε, του Τρωγάδη δεν υπήρχε, του Μπίρμπου δεν υπήρχε. Εκεί ερχόσανε γύφτοι 
τότε. Γύφτοι και  τέντες γεμάτο πέρα –πέρα. Εκεί μαζευόσανε τις απόκριες και χορεύανε. Την τελευ-
ταία Κυριακή τα καθαρίζανε. Μετά πηγαίνανε εκεί στα αλώνια και κάνανε χορούς και  τέτοια. Τα 
αλώνια που λέω ήσανε  και εκείνα που είναι κάτω από την εκκλησία. Το πάρκο εκεί δεν υπήρχε. Τότε 
το πάρκο αυτό ήτανε του γιατρού το οικόπεδο και λέγαμε στα αλώνια του γιατρού. Πηγαίναμε εκεί 
πέρα και παίζαμε. Τότε που θερίζανε και σπέρνανε πήγαινε η αλωνιστική μηχανή. Εκεί είχε τα δεμάτια 
και αλωνάγανε και ήτανε γεμάτο μπάλες και πηγαίναμε και παίζαμε. Τότε δεν φοβόμασταν Αλβανούς 
και χαμπέρια. Τώρα είναι εκείνα.». 
105 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Βασιλική Θεοδώρου, (Έτος γεννήσεως 1925 ), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότισσα.
106 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορητές: Γεώργιος Τρωγάδης, ( Έτος  γεννήσεως 1924), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότης.
Ευάγγελος  Στέφας, ( Έτος γεννήσεως 1926), κάτοικος Στιμάγκας, αγρότης.
107 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Γιαννούλα Τομαρά, ( Έτος γεννήσεως 1916), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότισσα.
108 Το να χορεύει ο ιερέας του χωριού πρώτος  αποτελεί συνήθεια πανελλήνια. 
Ενδεικτικά  Βλ. : Γιώργος Σιέττος, Έθιμα στις γιορτές, Πειραιάς 1975, σ. 399:  «Στο χωριό Επίσκεψη 
της Κέρκυρας  την τελευταία Κυριακή της αποκριάς χορεύεται κυκλικός χορός  στον οποίο δε συμμε-
τέχουν ούτε όργανα ούτε γυναίκες. Μόνο γέροντες και παπάδες. Το ρυθμό τον  δίνει το τραγούδι του 
πρωτοχορευτή παπά, του αρχαιότερου ιερωμένου του χωριού. Τον   ακολουθούν οι άλλοι παπάδες, 
εφ’ ΄σον υπάρχουν, οι προεστοί και οι γεροντότεροι  από τους κατοίκους  του χωριού».  
    Βλ. επίσης   σ. 409: « στη Σίφνο….το χορό ανοίγει ο παπάς…». 
109 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια:  Βασιλική Θεοδώρου, (Έτος γεννήσεως 1925 ), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότισσα.
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έχουν κτιστεί σπίτια110.  Εκεί βρίσκονται   τα σπίτια των Χρήστου  Ευαγγέλου 
Δαρδάνη,  Αγγελή Θεοδώρου, Παναγιώτου Δαρδάνη  και  Δημητρίου  Βλά-
χου111. 
Την Κυριακή της Αποκριάς  οι νοικοκυρές ετοίμαζαν φαγητά και έσμιγαν 

όλοι « γειτονικώς, συγγενικώς, αδερφικώς και οικογενεικώς. Χορεύαμε, τρώ-
γαμε,  τραγουδάγαμε112».
Την εβδομάδα  της  Τυροφάγου  οι μανάδες   και οι γιαγιάδες έφτιαχναν  

φαγητά που ταίριαζαν σ’ αυτήν την  περίσταση. Συνήθιζαν το τυρί, το γάλα, 
τα αυγά, τα ψάρια( βακαλέο113)114, τις μακαρονάδες115.Η μακαρονάδα ήταν 
απαραίτητη116.Τις μέρες αυτές έτρωγαν επίσης τις χυλοπίτες,  τις  μπουκιές, 

110 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Γιαννούλα Τομαρά, ( Έτος γεννήσεως 1916), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότισσα:
«Σπίτι  ήτανε μόνο εκεί κάτου ένα  παλιοαχούρι του Νίκου του Θεοδώρου, εκεί της Μαριγούλας  και 
από κει του Γιώργη του Θεοδώρου, της Μηλίτσας ένα αχούρι. Είτε ελαιουργείο ήτανε τότενες. Αλώ-
νια, αλωνάγανε. Εδώ πούχει ο αφέντης το σπίτι, ο Βαγγέλης ο Νούτσης, όλα ήσανε  αλώνια εδώ 
σιαπέρα. Εδώ μόνον και από πάνω ήσανε σπίτια. Εδώ από του Φαρμάκη του Παναγή και απάνου 
και δώθε  ε! και τα Μπαλαφουτέϊκα. Τώρα κλείσανε. Είναι όλο σπίτια. Στα αλώνια βγαίνανε και χο-
ρεύανε. Στα αλώνια βάζανε τα δεμάτια. Εγώ νιόνυφη που ήρθα, στα αλώνια χόρεψα. Εδώ πούχει ο 
Βαγγέλης του Νούτση το σπίτι». 
111 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορητές: Γεώργιος Τρωγάδης, ( Έτος  γεννήσεως 1924), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότης.
Ευάγγελος  Στέφας, ( Έτος γεννήσεως 1926), κάτοικος Στιμάγκας, αγρότης.
112 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Βασιλική Θεοδώρου, (Έτος γεννήσεως 1925 ), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότισσα.
113 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Ιωάννα Παππά, (Έτος  γεννήσεως 1937), κάτοικος Στιμάγκας, 
αγρότισσα.
114 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Βασιλική Θεοδώρου, (Έτος γεννήσεως 1925 ), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότισσα: «Την εβδομάδα της Τυρινής τρώγαμε ψαρικό. Βακαλάο. Κρέας όχι».
115  Ό. π. 
116 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Γιαννούλα Τομαρά,( Έτος γεννήσεως 1915), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότισσα. Ενδεικτικό της σημαντικής θέσεως   που έχουν τα μακαρόνια  ως βασικό έδεσμα της 
εβδομάδας της Τυρινής   είναι η συνήθεια των αγοριών και των κοριτσιών της Αρκαδίας. Το βράδυ 
της Τυρινής τα ανύπαντρα   αγόρια και κορίτσια κάνουν πώς να κλέψουν κανένα μακαρόνι, χωρίς να 
τους αντιληφθεί κανείς. Όταν πέσουν  να κοιμηθούν, το βάζουν κάτω από το μαξιλάρι τους κι  όποιο 
νέο ή νέα ονειρευτούν, θα είναι ο σύντροφός  τους.  
Βλ. Γιώργος Σιέττος, Έθιμα στις γιορτές, Πειραιάς 1975, σ.  407. 
Γεώργιος Μέγας, Ελληνικαί εορταί, και έθιμα της λαϊκής λατρείας,  Αθήναι 1976, σ. 109: « δεν είναι 
εκπληκτικό, ότι κατά τας εαρινάς εορτάς., ότε η φύσις εξυπνά   από την νάρκην, και οι   νεκροί ανέρ-
χονται   εις τον Επάνω κόσμον και απολαύουν  προσφορών και τιμών παρά των ζώντων. Και επειδή 
αι προσφοραί προς τους νεκρούς κατά το επιμνημόσυνον  δείπνον, την λεγομένη  μακαριά, πλήν των  
κολύβων  είναι τα ζυμαρικά, εκ τούτου αυτά μεν εκ του « μακαρία»και «αιωνία» ωνομάσθησαν μ α κ 
α ρ ώ ν ι α, η δε Τρίτη εβδομάς των Απόκρεων, της οποίας ταύτα  είναι,  ως και το τυρί, ειδικόν  έδε-
σμα, ωνομάσθη Μακαρωνού». 
    Π. Α. Φ. Λ., αριθ. χειρ. 1648, σ. 126 ( συλλ. Μιχαήλ Πνευματικάκη, Αγγελόκαστρο Κορινθίας, 1972): 
« Έφτιαχναν μακαρόνια με ζυμάρι. Τα ρίχνομε σε ζεματιστό  νερό, στερεώνουν και έπειτα τα κάνομε 
τσιγαριστά με λίπος χοιρινό». 
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τα λαζάνια117  κ. ά. Τα τσιγάριζαν με το λίπος από το χοιρινό  και τα  συνό-
δευαν, όταν τα έτρωγαν, με μυτζήθρα118. Την εβδομάδα αυτή όμως συνηθί-
ζονταν πολύ  τα στριφτά τα μακαρόνια, που φτιάχνονταν  πάνω στο τραπέζι  
από ζυμάρι119. Τα μακαρόνια τα ζύμωναν με αυγά και με γάλα. Το ζυμάρι το 
τοποθετούσαν πάνω σ’ ένα πλαστήρι ξύλινο που γύριζαν τις πίτες. Έπαιρναν 
λίγο-λίγο και το έτριβαν, το έκοβαν κομματάκια. Τα έβραζαν όπως κάνουμε 
τα μακαρόνια και τα ζεματούσαν με τυρί. Ήταν πολύ ωραία.  Δεν τρώγανε 
κρέατα και άλλα παρόμοια.  Με τα μακαρόνια αυτά τα σπιτικά αποκρεύανε. 
Κάνανε ακόμα κουλούρες και ψωμιά, τις «πέτες»120. 
Την Κυριακή της Τυρινής,  μετά την εκκλησία και το φαγητό το γλέντι συ-

νεχιζόταν στα ίδια σημεία  όπου και το  γλέντι της Κυριακής  της  Αποκριάς. 
Στα σπίτια του χωριού γύριζαν παρέες είκοσι τριάντα ατόμων με πιατέλες 

και μάζευαν  ό,τι είχε μείνει  από  φαγητά. Κρέας, μακαρονάδες, λαζάνια, 
κ.λ.π.. Με τα φαγητά αυτά γλεντούσαν το βράδυ της Τυρινής μέχρι την άλλη 
τη μέρα. Οι νεαροί ειδικά, έτρωγαν,  έπιναν και  «γινόσανε δόγα»121.
Την ημέρα αυτή μαζεύονταν τρεις ή τέσσερις οικογένειες σε κάθε σπίτι. εκεί 

έτρωγαν και εκεί κοιμούνταν. Δεν  είχε σημασία εάν το σπίτι ήταν μικρό ή 
μεγάλο. Αρκεί να υπήρχε122. 
Τη μέρα αυτή ο κόσμος μαζευόταν ξανά στα μεγάλα  αλώνια ντυμένοι  μα-

σκαράδες και χόρευαν  με τη συνοδεία της πίπιζας και του νταουλιού123.
Ανάλογη συνήθεια συναντούμε και στην Πεταλού Κορινθίας. Την Κυρια-

κή το βράδυ ό,τι περίσσευε από τα φαγητά  τα έπαιρναν στα αλώνια και 

117 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Γιαννούλα Τομαρά, ( Έτος γεννήσεως 1916), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότισσα: 
«Για να φτιαχτούν τα λαζάνια  ανοίγαμε ένα φύλλο, δυο, ρίχναμε ένα αυγό μέσα, δυο αυγά, όσα θέ-
λαμε και ανοίγαμε. Κόβαμε τα λαζάνια και τα μαγειρεύαμε».
118 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορητές: Γεώργιος Τρωγάδης ( Έτος  γεννήσεως 1924), αγρότης, κάτοι-
κος Στιμάγκας. 
Ευάγγελος  Στέφας, ( Έτος γεννήσεως   1926), αγρότης, κάτοικος Στιμάγκας.
119 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Γεωργία Καλαντζή, (Έτος  γεννήσεως 1943), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότισσα.
120 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Ιωάννα Παππά, ( Έτος  γεννήσεως 1937), κάτοικος Στιμάγκας, 
αγρότισσα.
121 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Μαρία Σακελλαρίου, ( Έτος γεννήσεως 1931), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότισσα.
122 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Μαρία Σακελλαρίου, ( Έτος γεννήσεως 1931), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότισσα:  « Σου  μιλάω τότε εγώ που ήμουν μικρή γίναμε κουμπάροι κει πάνω τον Καπώλη 
τον Τσιλίκη,   το Νίκο  που έχει βαπτίσει τον αδερφό μου. Και μας πήρε τις Απόκριες να φάμε εκεί 
πάνω. Και από κάτω ήσαν τα ζώα στο κατώι και απάνω εμείς. Και δος  του  χορό και  κοιμηθήκαμε  όλοι 
εκεί πάνω. Έπειτα  φώτισε το πρωί  και πήγαμε στο σπίτι μας. Περνάγαμε  ωραία εκείνα τα χρόνια. 
Τραγούδι όλη τη νύχτα. Τραγουδάγανε οι γονείς μας, χόρευαν τα παιδιά συναμεταξύ τους».
123 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Βασιλική Θεοδώρου (Έτος γεννήσεως 1925 ), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότισσα.
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χόρευαν όλη τη νύχτα124. 
Στη Νεμέα  τις μέρες αυτές τρώνε γαλόπιττα και τραχανόπιττα125. 

3.2. Οι Φωτιές 126

Το έθιμο της φωτιάς συναντάται σε πολλές περιοχές. Η συνήθεια αυτή ανή-
κει στα λεγόμενα διαβατήρια και καθαρτήρια έθιμα, με τα οποία ο άνθρωπος 
του λαού στην αρχή μιας νέας χρονικής περιόδου ζητεί να εξασφαλίσει την 
ευτυχία127. 
Κάθε φωτιά  και η πιο κοινή  κλείνει μέσα της δύναμη και την μεταδίδει  

στον άνθρωπο  που θα’ ρθει μαζί της σε κάποια σχέση. Τούτο, η δύναμη είναι 
το πρώτο και κύριο, το διώξιμο του κακού είναι το δεύτερο128. 
Ένα νήμα στερεό και  μισοκρυμμένο ενώνει όλα τα πυρολατρικά έθιμα από  

σήμερα έως σε μια εποχή  ανυπολόγιστα μακρινή και πιο πέρα  από την ιστο-
ρική αρχαιότητα. Και το ενωτικό τούτο νήμα, που φυσικά το δεχόμαστε και 
για κάθε άλλον ιστορικό λαό, είναι  το βαθύτερο νόημα κάθε πυρολατρικής 
τελετής, ότι από τη μεγάλη  και φροντισμένη ιερή πυρά,  είτε μόνο που την 
ετοιμάζομε, είτε την περιτρέχομε( αρχαία  αμφιδρόμια, Καλύμνιο έθιμο), είτε 
χορεύομε γύρω, είτε πηδάμε μέσα προφυλακτικά είτε με γυμνά πόδια  ενθου-
σιασμένοι και άφοβοι, θα πάρουμε δύναμη και υγεία, και ο τόπος μας την 
ευτυχία του129. 
Στη Στιμάγκα τη νύχτα της  Αποκριάς  ανάβανε φωτιές. Αυτό γινόταν σύμ-

φωνα με τη συνήθεια που υπήρχε  από παλιά130.  Γύρω από την φωτιά στη-
νόταν το γλέντι131. Οι φωτιές γίνονταν στα Μεγάλα Αλώνια. Μαζεύονταν τα 

124 Π. Α. Φ. Λ., αριθ. χειρ. 2389, σ. 173 ( συλλ. Αγγελικής Γκανά,  Πεταλού Κορινθίας , 1975).
125 Π. Α. Φ. Λ., αριθ. χειρ. 3122, σ. 25 ( συλλ. Δώρα Μπογιατζιάν, Νεμέα Κορινθίας, 1978).
126 Κατερίνα Κακούρη, Διονυσιακά, Διατριβή  επί διδακτορία, Αθήναι 1963, σ. 72: «Αι αρχαίαι πηγαί 
αναφέρουν ηλιολατρικάς και πυρολατρικάς ιερουργίας. Αύται απηχούνται και εις  τους μύθους του 
Διονύσου, θεού έχοντος το πυρ  
‘ πατρώον όπλον’ το οποίον προέβαλε, μεταξύ ουρανού  και γης, ως ‘φως σεμνού πυρός’».
 σ. 73 «Ο Ρωμαίος, αναζητών εις αρχαιοελληνικά έθιμα  τα ανάλογα  της αναστενάρικης πυροβα-
σίας, γράφει: ‘Ο  Φανός του Αηγιαννιού ή της Αποκριάς. Τα’ Αηγιαννιού τα λάμπαντα. Η παντρειά 
της φωτιάς. Η ξυλοφωτιά και η μακρινή αρχαιότητα της. Ερμηναία της παντρειάς της φωτιάς και τα 
βοιωτικά Δαίδαλα. Η πυρολατρία την Αρχαιότητα. Τα Λάφρια στην Πάτρα. Η πυρά του Ηρακλή στην 
Οίτη. Πυρολατρικοί μύθοι του Διονύσου, Βροτέα, Τάλω, καπανέα, μελεάγρου, κύριο νόημα έχουν τη 
συγκέντρωσι του Μανά’.Όλα αυτά, όπως γράφει, μας βοηθούν ‘να μπούμε στο νόημα της αρχαίας 
πυρολατρίας». 
127 Γεώργιος Μέγας, Ελληνικαί εορταί, και έθιμα της λαϊκής λατρείας,  Αθήναι 1976, σ. 111. 
128  Κ. Α. Ρωμαίος, « Λαϊκές λατρείες της Θράκης. Αναστενάρια, τελετή Τυρινής  Δευτέρας», Αρχείον 
του Θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. ΙΑ΄, (1944-1945), σ. 67.
129  Ό. π.,  σ σ. 77, 78. 
130 Αναφερόμαστε  στα έτη 1930 – 1935 και μέχρι τον πόλεμο του ΄ 40. 
131 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορητής: Θεμιστοκλής Θελερίτης, (Έτος γεννήσεως 1914 ), κάτοικος 
Στιμάγκας, αγρότης.
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κλήματα στοίβα, μετά το κλάδεμα132, και όλη τη νύχτα η φωτιά έκαιγε  με δυ-
νατή φλόγα. Αυτοί που συμμετείχαν στο γλέντι πηδούσαν τις φωτιές. Κυρίως 
τα αγόρια αλλά και τα κορίτσια133. 
Να σημειώσουμε ότι αργότερα, σε χρόνια μεταγενέστερα, το γλέντι μετα-

φέρθηκε  από τα αλώνια στο χώρο της σημερινής πλατείας, στα  μαγαζιά του 
Πατάκη και του Τρωγάδη134. 
Στη  Νεμέα ανάβανε  μεγάλες  φωτιές γύρω από τον τζίτζιρα,  με ξύλα που 

αποσπούσαν από τους φράχτες  των σπιτιών ( γεγονός το οποίο γίνεται αφορ-
μή προς διαπληκτισμό) καθώς και με πουρνάρια (πρίνους), για να δημιουρ-
γείται φλόγα και τρίξιμο ( διότι τα φύλλα του πουρναριού καιόμενα τρίζουν). 
Γύρω  από τη  φωτιά κάθονταν οι μητέρες  επιβλέποντας   τα παιδιά τους  και 
τραγουδούσαν   ή συζητούσαν135. 
Στο Πανόραμα του Φενεού πιστεύουν ότι αυτός που θα περάσει τη φωτιά 

χωρίς να καεί. είναι ικανός136.  
Στη Πεταλού Κορινθίας  στη μέση του χωριού υπάρχει αλώνι όπου γινόταν 

ο χορός γύρω από τη φωτιά137. 
Στον Άγιο Νικόλαο Αργολίδος κάθε βράδυ μετά τη δουλειά  μαζεύονταν  

οι κάτοικοι στη μέση του χωριού, που το έχουν σαν πλατεία. Εκεί οι μικροί 
έχουν έτοιμη μεγάλη φωτιά από πουρνάρια. Η φωτιά  καίει μόνο με πουρνά-
ρια  για να είναι μεγάλη και να φωτίζεται το χωριό138.      
 Στην Πέτρα  Τριφυλλίας  τα παιδιά από πολλές μέρες μαζεύουν ξύλα από 

τα δάση και τα  συγκεντρώνουν  σε ένα σημείο του χωριού, συνήθως ύψωμα. 
Όταν αρχίσει  να νυκτώνει  ανάβουν τη φωτιά139. 
Στην  Γαλατινή της Κοζάνης τις φωτιές της Αποκριάς  τις  ονομάζουν « 

132 Βρισκόμαστε στην εποχή του κλαδέματος των κλημάτων.
133 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Μαρία Σακελλαρίου, ( Έτος γεννήσεως 1931), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότισσα:
 «Η φωτιά γινότανε στα μεγάλα αλώνια, δω χάμου που είναι η βενζίνη του Φαρμάκη. Ήταν όλο ξέ-
φραγο αυτό. Όλο αλώνια. Αυτά ήταν τα μεγάλα αλώνια κι από πού έχει ο Γκαρνάς πέρα κει στου 
Ρουμπέκα , κατά κει στο εργστάσιο, όλα εκείνα ήταν όλο αλώνια και γινόταν μαυροχόρτι όπως είναι 
το γκαζόν και βοσκούσαν τα ζώα τότε. Είχαμε άλογα, είχαμε μουλάρια.  Και κει καίγαν τις φωτιές ο 
μπάρμπα Βάσος ο Σβίγκας. Και πηγαίναμε και πηδάγαμε…και χορεύαμε».
134 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορητής: Γεώργιος Θελερίτης, του Σωτηρίου (Έτος γεννήσεως 1956 ), 
κάτοικος Αθηνών, εκ Στιμάγκας καταγόμενος. 
135 Π. Α. Φ. Λ., αριθ. χειρ. 804, σ. 13 ( συλλ. Ουρανίας Καρκούλα, Νεμέα Κορινθίας, 1969): «Ο τζί-
τζιρας είναι ένα είδος κυκλοτερούς τραμπάλας. Σε  έναν κάθετο στύλο του οποίου η ελεύθερη  άκρη  
του είναι οξεία, στερεώνεται  μία οριζόντια δοκός δια μιας υποδοχής την οποία φέρει. Μέσα στην 
υποδοχή θέτουν ένα κομμάτι κάρβουνο. Καθώς δε γυρίζει η δοκός το κάρβουνο τρίζει (εξ ου και το 
όνομα τζίτζιρα, εκ του χαρακτηριστικού θορύβου που κάνει το κάρβουνο)». 
136 Π. Α. Φ. Λ., αριθ. χειρ. 821, σ. 13 ( συλλ. Ιωάννης Τσόγκας,  Πανόραμα Φενεού, 1969).
137 Π. Α. Φ. Λ., αριθ. χειρ. 2389, σ. 172 (συλλ. Αγγελικής Γκανά,  Πεταλού Κορινθίας , 1975).
138 Π. Α. Φ. Λ., αριθ. χειρ. 808 (συλλ. Δημητρίου Ροτζιώκου, Άγιος Νικόλαος Αργολίδος, 1969).
139 Π. Α. Φ. Λ., αριθ. χειρ. 807, σ. 13 (συλλ. Τασιοπούλου  Σωτηρίου, Πέτρα Τριφυλλίας Μεσσηνίας 
1969).
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κλαδαριές», στην πόλη της Κοζάνης «φανούς». Μάλιστα οι συνοικίες  συνα-
γωνίζονται μεταξύ τους για την καλύτερη οργάνωση και εμφάνιση του φα-
νού140. 
Ανάλογο  έθιμο συναντούμε στο Βογατσικό της Καστοριάς141, στη Σίφνο 

(κλαδαριές, φανούς, καψαλιές) για να ξορκίσουν τα κακά πνεύματα, τις επι-
δημίες και τις επιζωοτίες142. 
Στο Ζαγόρι της Ηπείρου  γυρίζουν στο χωριό για να μαζέψουν ξύλα και να 

ανάψουν τη  μεγάλη αποκριάτικη φωτιά143. 
Στο Σκαμνέλι του Ζαγορίου ανάβουν  ψηλές φωτιές την Κυριακή της Κρε-

ατινής και της Τυρινής, το βράδυ, μόλις  έρθουν τα γίδια από τη βοσκή144. 
Στα Κατσανοχώρια   της   Ηπείρου η φωτιά λέγεται  «δέπο»145. 
Φωτιές ανάβουν  και σε πολλές άλλες περιοχές όπως  στα χωριά Γρεβε-

νών146, των Σερρών147, του Παγγαίου, στην Ξάνθη, κ. α. 
Αξιοσημείωτο είναι ένα δρώμενο από την περιοχή της Ορεστιάδος. Ονο-

μαζεται «Κιοπέκ – Μπέης»148. Τελείται την Δευτέρα  Τυρινή. Την  παραμονή 
ανάπτονται εορταστικές πυρές, οι « μπουμπούνες». Νέοι και έφηβοι, σχη-
ματίζοντας σειρά, πηδούσαν δια μέσου των φλογών ανακράζοντες σε κάθε 
πήδημα: « Ψύλλ’  κόρτζες  στουν Καλόγηρου…»
Πηδήματα εορταστικής πυράς, συνοδευόμενα  από ανάλογη εξορκιστική 

επωδή, είναι   πανελλήνιο έθιμο149. 

3. 3. Όργανα. Οργανοπαίκτες150

Στη διάρκεια του δεκαπενθημέρου  των Απόκρεω είχαν την τιμητική τους οι 
πίπιζες και τα νταούλια. Από το πρωί μέχρι το βράδυ αργά όλοι ξεφάντωναν 
με τα τραγούδια και τους χορούς  του τόπου τους. Πίπιζα έπαιζε ο  μπάρμπα  
- Χρήστος  Καπώλης και ο μπάρμπα- Νίκος  Μπαλαφούτας. Νταούλι χτύπα-

140 Γιώργος Σιέττος, Έθιμα στις γιορτές, Πειραιάς 1975, σ.  402.
141 Ό. π.,  σ.  404: « Στήνουν ένα δέντρο, το «νούρο»  φουντωτό στην κορυφή  και το καλύπτουν με 
μια σειρά κλαδιά κι ένα στρώμα από άχυρα, για να κάνουν θόρυβο στο άναμμα. Όταν η φλόγα πέσει 
κάτω  οι ανύπαντροι, ένας -  ένας  με τη σειρά του πηδάνε και λένε φωναχτά το όνομα του κοριτσιού  
που έχει ο καθένας στο νου του». 
142 Ό. π., σ.  409.
143 Ό. π,  σ. 412.
144 Γιώργος Σιέττος, Έθιμα στις γιορτές, Πειραιάς 1975, σ. 413.
145 Ό. π,  σ. 413.
146 Ό. π., σ. 414.
147 Ό. π., σ. 417.
148 Κιοπέκ=σκύλος (τουρκ.)
149 Κατερίνα Κακούρη, Διονυσιακά, Διατριβή  επί διδακτορία, Αθήναι 1963, σ.  103.
Βλ. Δημ. Λουκοπούλου,  «Σύμμεικτα Αιτωλικά Λαογραφικά», Λαογραφία, τ. Η΄, (1921), σ. 35.
150 Βλ. και Γιάννη Μπαλαφούτα, Κοντά στις ρίζες  μας, Λαογραφικά της Στιμάγκας, 1998, σ σ. 431-
451, όπου και εκτενέστερη παρουσίαση των οργανοπαικτών του χωριού.
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γε ο μπάρμπα- Γιάννης Θελερίτης, ο Γεώργιος Θελερίτης και ο Παναγιώτης 
Φρονιμάδης151. Νταούλι επίσης χτυπούσε ο Βάσης ο Σβίγγας152 και ο Σωτήρης 
ο Θελερίτης153. Κλαρίνο έπαιζε ο συχωρεμένος ο Σωτήρης ο Γεωργίου. Ο 
Γκαρνάς έπαιζε βιολί. Ήτανε ακόμη ο Γιάννης ο Πρεδάρης. Ο κυρ Βασίλης  
στο σαντούρι. Αυτοί οι τέσσερις οργανοπαίκτες ήσαν οργανωμένοι154. 
Οι χοροί που χόρευαν  ήταν ο συρτός, ο καλαματιανός, ο τσάμικος155. 

4. Έθιμα

4.1. Αυγομαντεία156

Το αυγό κατά  την φυλογενετική πορεία της ανθρώπινης ζωής, υπήρξε ένα 
από τα πρωτογενή τροφικά αγαθά, τα οποία ο άνθρωπος προμηθεύτηκε απ’ 
ευθείας  από τη φύση  και συγχρόνως θεωρήθηκε ο αρχέτυπος γενέσεως της 
ζωής. 
Το αυγό, ως τροφή και ως αρχή – πηγή – μήτρα  ζωής εφορτίσθη κατά 

την μακραίωνα  ύπαρξή του στον κόσμο με διάφορους συνειρμούς  και ανα-
λογικές ενέργειες. Οι συνειρμοί αυτοί, οι οποίοι αποδίδονται γενικώς στα  
λαογραφικά γεγονότα, ειδικότερα οφείλονται αφ’ ενός στην ιδιόμορφη δομι-
κή συγκρότηση του αυγού, το οποίο αποτελείται από τέσσερα κυρίως μέρη 
(λέκιθος[κρόκος], λεύκωμα [ασπράδι], υποκελύφιες μεμβράνες, κέλυφος[ 
τσόφλι]), τα οποία εμπλέκονται  στην τελεστική λειτουργία ποικίλων εθίμων  
και αφ’ ετέρου συσχετίζονται προς τους διαφόρους παράγοντες οι οποίοι επη-
151 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορητές: Γεώργιος Τρωγάδης, (Έτος  γεννήσεως 1924), αγρότης, κάτοι-
κος Στιμάγκας. 
Ευάγγελος  Στέφας,  ( Έτος γεννήσεως 1926), αγρότης, κάτοικος Στιμάγκας.
152 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Βασιλική Θεοδώρου, (Έτος γεννήσεως 1925 ), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότισσα.
153 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Βασιλική Θεοδώρου, (Έτος γεννήσεως 1925 ), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότισσα.
154 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Γιαννούλα Τομαρά, ( Έτος γεννήσεως 1915), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότισσα.
155 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Μαρία Σακελλαρίου ( Έτος γεννήσεως 1931), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότισσα: «Η Νίτσα, η κόρη του Γιάννη του Τρωγάδη, χόρευε  ‘μαύρα μάτια στο ποτήρι’. 
Τσάμικα χορεύανε ‘ αγκινάρα με τ’ αγκάθια και με τα λελούδια τ’ άσπρα».
156 Στέφανος Ήμελλος, «Αβγομαντεία», Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, τ. Α΄, 
(1981),σ. 65: « Η αβγομαντεία  ήταν γνωστή στους αρχαίους  με το  όνομα ωοσκοπία. Το λεξικό Σούδα 
(λ. Ορφεύς) αναφέρει ως έργο του ορφέα τα Ωοθυτικά ή Ωοσκοπικά,  ενώ η ίδια πηγή (λ. Ερμαγόρας) 
κάνει λόγο και για τον όρο ωοσκοπία. Ολοκληρωμένη  περιγραφή όμως μεθόφου αβγομαντείας και 
μάλιστα  παρόμοια με την παραπάνω νεοελληνική της τελευταίας Κυριακής της Αποκριάς διασώζει 
ο σχολιαστής του Περσίου (5,185). Σύμφωνα με αυτή, οι ιερείς, που έκαναν παρατηρήσεις για να 
ματέψουν τους κινδύνους συνήθιζαν να παρατηρούν το αυγό που  είχαν τοποθετήσει στη φωτιά, αν 
ίδρωνε στην κορυφή ή τις πλευρές. Εάν δε το αβγό διαρρηγνυόταν και χυνόταν, ήταν σημ΄’αδι κινδύ-
νου για εκείνον που γινόταν η πράξη της αβγομαντείας».
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ρεάζουν τη σύστασή του ( βάρος, μέγεθος, ποιότης, δηλαδή φυλή, ηλικία και 
χρώμα όρνιθος, εποχή κατά την οποία γεννώνται κ.ά.).
Το αυγό ανήκει εις τα στοιχεία του «φυσικού γίγνεσθαι» στα οποία είναι δυ-

νατόν να υπάρξει μετεξέλιξη από την κατάσταση του «δυνάμει» εις την του 
εν «ενεργεία», άνευ της υπάρξεως δυνητικής πορείας του είδους και το οποίο 
αιφνιδιαστικώς να εντυπωσιάζει με τη γένεση της ζωής εκ του μηδενός, με 
τη μορφή θαύματος. 
Εις το φαινομενικώς άβιο αυγό, αντιθέτως προς τα αόρατα τελεσιουργού-

μενα  υπό την  γη  με τους σπόρους, το γενετικό θαύμα υποδηλώνεται και 
βιώνεται περισσότερο εντόνως. Και τούτο διότι εις το αυγό υπάρχουν  ορατά 
στοιχεία, όπως τα της κινήσεως ( ο νεοσσός κινείται), του ήχου( τιτιβίζει, έχει 
φωνή) και πλείστα άλλα, τα οποία προσομοιάζουν συνειρμικώς τουλάχιστον  
και εις την γενεσιουργό ιδιότητα του απλοϊκού ανθρώπου. 
Το αυγό μετά των ποικίλων ιδιοτήτων οι οποίες του αποδίδονται, γίνεται 

η αφορμή ενεργειών και πράξεων θρησκευτικο-συμβολικών και αφετηρία 
αρχετυπικών, κοσμογονικών  και πρωτογενών βιωμάτων, παραστάσεων και 
ερμηνειών. Οι πίστεις και οι δοξασίες αυτές αφορούν γενικώς εις την γονιμι-
κή μυστηριώδη και  πλέον γοητευτική ιδιότητα του αυγού αυτή την της αντι-
στρατεύσεως και καταργήσεως του  φυσικού νόμου: ουδέν εκ του μηδενός 
«ex nihilo nihil».
Σημειωτέον ότι η αρχέγονος – αρχετυπική- αναιτιοκρατική αφετηρία των 

δοξασιών είναι κοινή και πανοικουμενική. Συμφώνως προς τις αναιτιοκρατι-
κές πίστεις και παρατηρήσεις του λαού δια τα  τεκταινόμενα  εις το φαινομε-
νικώς αδρανές αυγό ερμηνεύονται και εξηγούνται ποικίλες ενέργειες  σχετι-
κές με αυτό στον ελληνικό πολιτισμικό χώρο εν γένει157. 
Μεγάλη χρήση του αυγού έχομε στην μαντική (ωοσκοπία-αυγομαντεία). Το 

αυγό ή τα επί  μέρους στοιχεία του χρησιμοποιείται σε ποικίλες ενέργειες και 
πράξεις και μάλιστα κατά  την περίοδο των Απόκρεω, κυρίως την Κυριακή 
της Τυρινής, τον «κλήδονα»158, του Αγίου Φιλίππου, το Πάσχα. Κατά τους 
χωρικούς κατοίκους της Αττικής τόσο της ενδοχώρας όσο και των παραθα-
λασσίων χωριών  της, πρώτιστος σκοπός της αυγομαντείας  είναι η ανεύρεση 
του μέλλοντος συζύγου, η υγεία των  μελών της οικογένειας, η ευφορία των 
αγρών, η πρόγνωση της εσοδείας159. 
Το αυγό την εβδομάδα της Τυρινής   κατέχει σημαντικό ρόλο  όχι μόνο ως 

αναπόσπαστο έδεσμα του δείπνου  αλλά  αποτελεί και μέσον μαντικής  κα-
θώς και παιχνιδιού. Σε διάφορα μέρη της Ελλάδος  συνηθίζεται  με διάφορες 

157 Μαρία Μηλίγγου -  Μαρκαντώνη, « Λαογραφικά του ‘αβγού’ και της ‘αβγοκουλούρας’ και κυρί-
ως εις τον νομόν Αττικής (ενδεικτικές επισημάνσεις) », Ανατύπωσις εκ του Ν΄, 1999-2000, τόμου της 
επετηρίδος της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, (2000), σ  σ. 81-83.
158 Του Αγίου Ιωάννου, 24 Ιουνίου.
159 Ό. π., σ. 113.
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παραλλαγές  το παιχνίδι του «χάσκαρη» ή «χάσκα». Ένα αυγό το κρεμούσαν 
από ψηλά  και ύστερα από  το δείπνο, ενώ ήσαν όλοι συγκεντρωμένοι γύρω 
από το τραπέζι,  το έκαναν  να κινείται κυκλικά. Ο καθένας προσπαθούσε να 
το πιάσει με το στόμα του. «Με αυτό   έκλειναν το στόμα τους για τη Σαρακο-
στή  και τη Λαμπρή πάλι μ’ αυτό το ξανανοίγανε»160. 
Το Σάββατο το βράδυ, την παραμονή της Τυρινής, εκτός από τα φαγητά που 

έτρωγαν, βάζανε και αυγά στη στάχτη,  στο τζάκι. Οι γιαγιάδες είχαν αριθμή-
σει  ποιο ήταν του καθενός161. Όσα άτομα ήσαν, τόσα αυγά έβαζαν162.  Κάθο-
νταν   κοντά στη  γωνιά τραβούσαν τη χόβολη163 έκαναν μια γραμμή πέρα-πέ-
ρα164 και έβαζαν τα αυγά. Πρώτα βάζανε του Χριστού, μετά του νοικοκύρη165  
«Εκεί είναι ο νοικοκύρης, το μεγάλο αφεντικό»166, και μετά της οικογένειας167. 
Τα έβαζαν στη σειρά, τα σκέπαζαν λίγο, τα βαρούσε η φλόγα και ψήνονταν168.  
Αφού ψήνονταν τα έβγαζαν. Όποιου  αυγού ο φλοιός ήταν ιδρωμένος, αυτός 
που το είχε ήταν και ο τυχερός  της χρονιάς169. Για το ίδιο θέμα έλεγαν επίσης: 
«Εκείνο ίδρωσε. Είναι άξιος αυτός που ιδρώνει. Ο άλλος είναι τεμπέλης»170. 
Αυτός που δεν ιδρώνει θεωρείται ακαμάτης171. Μια άλλη ερμηνεία ήταν ότι 
άμα ίδρωνε το αυγό θα ίδρωνε και το αφεντικό για να πάει καλά η  χρονιά. 
Πρόκειται για ένα έθιμο που  ανήκει στις μαντευτικές συνήθειες της ημέ-

ρας αυτής και, όπως προείπαμε, το συναντούμε  σε διάφορες περιοχές του 
160 Γεώργιος Μέγας, Ελληνικαί εορταί, και έθιμα της λαϊκής λατρείας,  Αθήναι 1976, σ. 114.
161 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορητές: Γεώργιος Τρωγάδης,  ( Έτος  γεννήσεως 1924), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότης.
Ευάγγελος  Στέφας, ( Έτος γεννήσεως   1926), κάτοικος Στιμάγκας, αγρότης.
162 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Μαρία  Σακελλαρίου, ( Έτος γεννήσεως 1931), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότισσα.
163 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Γιαννούλα  Τομαρά, ( Έτος γεννήσεως 1916), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότισσα.
164 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Μαρία  Σακελλαρίου, ( Έτος γεννήσεως 1931), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότισσα.
165 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Βασιλική Θεοδώρου, (Έτος γεννήσεως 1925 ), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότισσα.
166 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Γιαννούλα  Τομαρά, ( Έτος γεννήσεως 1916), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότισσα.
167 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Βασιλική Θεοδώρου, (Έτος γεννήσεως 1925 ), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότισσα.
168 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Γιαννούλα Τομαρά, ( Έτος γεννήσεως 1916), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότισσα.
169 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορητές: Γεώργιος Τρωγάδης, ( Έτος  γεννήσεως 1924), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότης.
Ευάγγελος  Στέφας, ( Έτος γεννήσεως   1926), κάτοικος Στιμάγκας,αγρότης.
170 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Γιαννούλα Τομαρά, ( Έτος γεννήσεως 1916), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότισσα.
171 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Μαρία  Σακελλαρίου, ( Έτος γεννήσεως 1931), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότισσα.
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Ελληνισμού. Στην Αιτωλία π.χ. την Αποκριά το βράδυ «μελετούν τ’ αυγά και 
τα ψήνουν στη φωτιά. Όποιου σκάσει, δεν θα είναι γερός, όποιου ιδρώσει, θα 
είναι γερός»172. Στη Νεμέα  τα αυγά τα σκεπάζουν στη χόβολη  μέχρι τη μέση. 
Όποιου το αυγό   ψηθεί δίχως να ιδρώσει, αυτός είναι εργατικός. Αντιθέτως 
όποιου το αυγό ιδρώσει, αυτός είναι  ακαμάτης173. 
Στο Δερβένι Κορινθίας  καθώς τοποθετούσαν τα αυγά στη χόβολη τα ονό-

μαζαν, του σπιτιού, του νοικοκύρη  και μετά των άλλων. Αν ίδρωναν ήταν 
κακό   σημάδι174.
Στην Πεταλού Κορινθίας πίστευαν ότι εάν το αυγό έσκαζε, αυτός, στον 

οποίο ανήκε, θα πέθαινε. Εάν ήταν ζώο θα ψοφούσε175.
Στο  Πανόραμα του Φενεού πιστεύουν ότι «αν σκάσει το αυγό θα σκάσουν 

και οι εχθροί μας»176.  
Στο Στεφάνι Κορινθίας πίστευαν ότι  εάν το αυγό ίδρωνε αυτός στον οποίο 

ανήκε, ήταν τεμπέλης177. 
Στη Χόβολη των Καλαβρύτων το βράδυ της Τυρινής  μετά το φαγητό η 

νοικοκυρά θα βάλει από ένα αυγό για το κάθε άτομο της οικογένειας ως και 
για το ξενιτεμένο μέλος  που έχει και παρακολουθούν τίνος το αυγό θα ιδρώ-
σει. Αυτός θα είναι και ο πλέον γερός. Όποιου το αυγό σκάσει τούτο σημαίνει 
ότι έσκασαν και οι εχθροί του178. 
Στη Σκοτεινή  Αργολίδος, την εσπέρα της Κυριακής της Τυροφάγου, μετά 

το δείπνο, συνηθίζεται να τρώγει κάθε μέλος της οικογένειας ως επιδόρπιο 
ένα  αυγό ψημένο δια του οποίου προηγουμένως γίνεται μαντεία ως εξής: 
Τίθενται και ψήνονται στη φωτιά της γωνιάς τόσα αυγά, όσα είναι τα μέλη 

της οικογένειας. Τη στιγμή κατά την οποία τα τοποθετούν  τα ονοματίζουν. 
Έτσι το πρώτο ανήκει στον πατέρα, το δεύτερο στη μητέρα ( εάν ζουν οι γο-
νείς),  το τρίτο στο μεγαλύτερο από τα παιδιά και τα υπόλοιπα τίθενται κατά 
τη σειρά ηλικίας του κάθε παιδιού μέχρι του μικροτέρου. Εάν το ψημένο 
αυγό ιδρώσει, σημείο υγείας και ευτυχίας για εκείνον στο όνομα του οποίου 
ετέθη. Εάν όμως σκάσει, σημείο ασθενείας ή θανάτου εντός του έτους εκεί-
νου. Και στην Αίγινα συνηθιζόταν το βράδυ της Κυριακής της Τυροφάγου, 
να τρώγουν ως επιδόρπιο ένα αυγό  βρασμένο ή ψημένο, χωρίς να κάμουν 
μαντεία, αλλά για να φανεί στον τρώγοντα η επερχομένη Μεγάλη Τεσσαρα-
κοστή, « μικρή ίσα με ένα αυγό»179.  

172 Γεώργιος Μέγας, Ελληνικαί εορταί, και έθιμα της λαϊκής λατρείας,  Αθήναι 1976, σ. 116.
173 Π. Α. Φ. Λ., αριθ. χειρ. 804, σ. 14 ( συλλ. Ουρανίας Καρκούλα, Νεμέα Κορινθίας, 1969).
174 Π. Α. Φ. Λ., αριθ. χειρ. 140, σ. 141( συλλ. Αικατερίνης Νιανιάρου, Δερβένι Κορινθίας, 1967).
175 Π. Α. Φ. Λ., αριθ. χειρ. 2389, σ. 173 ( συλλ. Αγγελικής Γκανά,  Πεταλού Κορινθίας , 1975).
176  Π. Α. Φ. Λ., αριθ. χειρ. 821, σ. 14 ( συλλ. Ιωάννης Τσόγκας,  Πανόραμα Φενεού, 1969).
177 Π. Α. Φ. Λ., αριθ. χειρ. 3120, σ. 78( συλλ. Μαρίας Μπαλάφα,  Στεφάνι  Κορινθίας  1978).
178 Π. Α. Φ. Λ., αριθ. χειρ. 809, σ. 5 ( συλλ. Νικολάου Μώρου, Χόβολη Καλαβρύτων, 1969).
179 Παναγιώτης Σεφελής, «Αυγομαντεία», Λαογραφία, τ. Ε΄, ( 1915), σ. 406.
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Στην Πέτρα   Τριφυλλίας του ν. Μεσσηνίας, το βράδυ της Τυρινής αφού 
φάνε τα  μακαρόνια ύστερα τρώγουν τα αυγά. Όσα αυγά υπάρχουν στο σπίτι 
πρέπει να φαγωθούν όλα διότι πιστεύουν πως όσα μείνουν γίνονται φίδια. Τα 
αυγά τα τρώνε ψητά στη φωτιά. Ο καθένας στήνει το αυγό κοντά στη φωτιά 
μέσα στη χόβολη. Τα αυγά αρχίζουν να ιδρώνουν  Πιστεύουν  ότι  όποιου το 
αυγό δεν ιδρώσει, θα αρρωστήσει. Επίσης εκείνος του οποίου θα σπάσει το 
αυγό λέγουν  ότι θα πάθει κάποιο κακό180. 
Στα Μακρίσια Ολυμπίας,  την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς  εκτός από 

τα αυγά που βάζουν  για  το κάθε  μέλος της οικογένειας  συμπληρώνουν και 
ένα για το άλογο της οικογένειας. Όποιου σκάσει το αυγό λέγουν ότι σκάνε 
οι εχθροί του181. 
Στη Ζάκυνθο όπως αναφέρει ο Λεωνίδας Ζώης αναφέρει ότι « πολλαί γυναί-

κες φυλάττουσι το κέλυφος του ωού της Κυριακής της τυροφάγου, όπερ θέτουσι 
κατά τη νύκτα του Μεγάλου Σαββάτου υπό το προσκεφάλαιον παρθένου,  όπως 
αύτη ονειρευθή την μέλλουσαν τύχην αυτής»182.
Θεωρούμε  ότι  το έθιμο αυτό, της αυγομαντείας, αλλά και άλλα  που έχουν 

ως βασικό τους πυρήνα το αυγό, συνδέεται  αφ’ ενός με τις ιδιότητες του αυ-
γού οι οποίες έκαναν τον απλοϊκό άνθρωπο να το θεωρήσει εμπλουτισμένο 
με μαγική δύναμη αλλά  και με την συμπυκνωμένη μαγική ουσία που έχουν 
τα αυγά της Ανοίξεως, εποχής  κατά την οποία ανανεώνεται η  δύναμη της 
φύσεως, και γι’ αυτό κατ’ εξοχήν «μαγικής»183. 

180 Π. Α. Φ. Λ., αριθ. χειρ. 807, σ. 13 (συλλ. Τασιόπουλου  Σωτηρίου, Πέτρα Τριφυλλίας Μεσσηνίας 
1969).
181 Π. Α. Φ. Λ., αριθ. χειρ. 889, σ. 13 ( συλλ. Σωτηρίου Αμπατζή,  Μακρίσια Ολυμπίας, 1969).
182 Ν. Γ. Πολίτου, «Μαγικαί τελεταί προς πρόκλησιν ονείρων», Λαογραφία, τ. Γ΄, (1911), σ. 50.
183 Λήμμα «αβγό», Εγκυκλοπαίδεια  Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, τ. Α΄,(1981), σ. 64.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Καθαρά  Δευτέρα

1.  Συνήθειες

Η επομένη ημέρα της Τυρινής  είναι η   Καθαρά Δευτέρα, η αρχή της νη-
στείας μέχρι το Πάσχα. Τη μέρα αυτή οι νοικοκυρές έτριβαν τα κακκάβια για 
να καθαρίσουν και να μην αρτύονται οι άνθρωποι184. Για να καθαρίσουν τα 
μαγειρικά σκεύη  από τα λίπη τα έπλεναν με ζεστό σταχτόνερο185.Δεν υπήρ-
χαν νηστίσιμα τότε. Έτρωγαν δυο ελιές, λίγο ψωμάκι186, σκορδόφυλλα  και  
έπιναν το κρασί τους187. 
Γενικά την ημέρα αυτή γίνονταν γλέντια με νηστίσιμα φαγητά, που τα ονό-

μαζαν « Κούλουμα»188.  Τα νηστίσιμα ήταν διάφορα. Το γλέντι γινόταν με 
νταούλια και πίπιζες189. Τη μέρα αυτή ντύνονταν οι γυναίκες. Θα μπορούσα-
με να πούμε ότι ήταν μια γυναικεία μέρα. Οι άντρες δεν ντύνονταν τη μέρα 
αυτή. Αν ντύνονταν, αυτό θα γινόταν μόνο και μόνο για να μπουν στον γυναι-
κείο κύκλο έτσι για φασαρία190. 
Την  Καθαρά Δευτέρα οι μανάδες ζυμώνανε μπουγάτσες κι άναβαν τον 

φούρνο. Έπαιρναν αλεύρι, λίγο ούζο, λίγο  λαδάκι, γλυκάνισο. Το ζυμάρι το 
έπιαναν από το βράδυ. Τις ζύμωναν και τις έριχναν στο φούρνο. Τους έριχναν 
184 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Μαρία Σακελλαρίου, ( Έτος γεννήσεως 1931), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότισσα. 
185 Γεώργιος Μέγας, Ελληνικαί εορταί, και έθιμα της λαϊκής λατρείας,  Αθήναι 1976, σ. 116.
186 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Μαρία Σακελλαρίου, ( Έτος γεννήσεως 1931), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότισσα. 
187 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Βασιλική Θεοδώρου, (Έτος γεννήσεως 1925 ), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότισσα.
188 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορητές: Γεώργιος Τρωγάδης, ( Έτος  γεννήσεως 1924), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότης.
Ευάγγελος  Στέφας, ( Έτος γεννήσεως   1926), κάτοικος Στιμάγκας, αγρότης.
Βλ. Γιώργος Σιέττος, Έθιμα στις γιορτές, Πειραιάς 1975, σ σ. 436, 437: «Η ετυμολογία της λέξεως είναι 
άγνωστη. Μερικοί υποστηρίζουν ότι προέρχεται από αναγραμματισμό της λατινικής λέξεως  Cumulus,   
σωρός, αφθονία, περίσσευμα  και δηλώνει το υπερβολικό φαγοπότι που γίνεται στη γιορτή. Ο Κα-
μπούρογλου υποστηρίζει πως ο όρος  είναι αθηναϊκός που  γενικεύτηκε αργότερα και συνδέεται με 
τις κολώνες ( λατινικά  Columna) του ναού του Ολυμπίου Διός  όπου κυρίως γινόταν η  γιορτή στις αρ-
χές. Άλλοι πάλι λένε πως το έθιμο είναι βυζαντινό και πήρε την ονομασία του από   τα « κουλούμια», 
όπως έλεγαν οι Βυζαντινοί τα κουκιά. Επειδή λοιπόν την ημέρα αυτή ο κόσμος έτρωγε φρέσκα κουκιά 
βουτηγμένα στο αλάτι, ίσως να προήλθε από αυτή την  ονομασία. Άλλωστε οι Τούρκοι τη γιορτή αυτή 
τη λένε «μπακλά χουράν». «Μπακλά»  σημαίνει κουκιά». 
189 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορητής: Θεμιστοκλής Θελερίτης, (Έτος γεννήσεως 1914 ), κάτοικος 
Στιμάγκας, αγρότης.
190 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορητής: Γεώργιος  Θελερίτης, του Σωτηρίου (Έτος γεννήσεως 1956 ), 
κάτοικος Αθηνών, εκ Στιμάγκας καταγόμενος.
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σουσάμι και ζάχαρη. Μόλις σχόλαγε η μέρα το μεσημέρι έτρωγαν μπουγά-
τσες μια και δεν υπήρχε χαλβάς της προκοπής191.
Την ημέρα αυτή οι γυναίκες και οι κοπέλες εκτός από τις μπογάτσες που 

έψηναν στους φούρνους, έψηναν και κουλούρες, στις οποίες είχαν ρίξει αρ-
κετό αλάτι για να είναι αρμυρές. Είναι οι λεγόμενες αρμυροκουλούρες. Τις 
κουλούρες αυτές τις έτρωγαν οι  κοπέλες της  παντρειάς, κατά την παράδοση, 
για να διψάσουν.  Ο νέος που θα τους έφερνε το βράδυ, στον ύπνο τους, νερό 
για να ξεδιψάσουν, αυτός θα ήταν και ο  άντρας τους192.

1. 2. Το έθιμο της αρμυροκουλούρας

Μια τέτοια μέρα δεν είναι δυνατόν να λείψουν οι μαντείες. Όλοι ανησυχούν 
για το μέλλον, όλοι ζητούν να μάθουν τι τους περιμένει, πως θα πάνε οι σο-
δειές, αν θα πάει καλά το σπίτι, και πιο πολύ ανησυχούν τα κορίτσια, αν θα 
παντρευτούν μες το χρόνο και ποιον άντρα θα πάρουν, λεύτερο ή χηρευάμε-
νο193;
Στη Στιμάγκα  συνηθιζόταν το έθιμο της αρμυροκουλούρας. Είναι μια παλιά 

συνήθεια η οποία απ’  όσο γνωρίζουμε συναντάται μόνον εδώ (όσον αφορά 
στο νομό Κορινθίας). Πρόκειται για ένα ντόπιο έθιμο. Γνωρίζουμε βεβαίως 
ότι το έθιμο αυτό απαντά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Στην περιοχή 
που εξετάζουμε  παρουσιάζεται με  τη δική του εκδοχή. 
Στη διαδικασία του εθίμου της αρμυροκουλούρας έπαιρναν μέρος οι ανύ-

παντρες κοπέλες ηλικίας περίπου 19, 20 χρονών. Δεν αφορούσε παντρεμέ-
νες ή χωρισμένες. Άρχιζε το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας.  Το αλεύρι, 
σύμφωνα με την άποψη  κάποιων  πληροφορητών, το έκλεβαν από σπίτι που 
έπρεπε να έχει αγόρι αμφιθαλές. Σύμφωνα με την άποψη κάποιων άλλων 
πληροφορητών το αλεύρι δεν το έκλεβαν. Το έβαζαν από το σπίτι τους.
 Την ζύμωναν  χωρίς προζύμι. Το σχήμα της ήταν στρογγυλό, χωρίς τρύπα 

στη μέση. Είχε το σχήμα του ψωμιού. Δεν υπήρχε συγκεκριμένη δοσολογία 
για τα υλικά. Τα υλικά έμπαιναν τυχαία. Με το μάτι κανόνιζαν194. Πιο πολύ 
ήταν το αλάτι παρά το αλεύρι. Κατά τις έξι με επτά έπρεπε να ψήσουν την 
κουλούρα. Την έψηναν στο τζάκι, στη χόβολη για να είναι γλυκιά, « για να 
μη λυσσάξουμε»! Αφού ψηνόταν «Είχαμε  μια ώρα να το καθαρίζουμε από τη 

191 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Βασιλική Θεοδώρου, (Έτος γεννήσεως 1925 ), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότισσα.
192 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορητές: Γεώργιος Τρωγάδης ( Έτος  γεννήσεως 1924), κάτοικος Στιμά-
γκας, αγρότης.
Ευάγγελος Στέφας, ( Έτος γεννήσεως   1926), κάτοικος Στιμάγκας, αγρότης.
193 Αικατερίνη Τσοτάκου – Καρβέλη, Λαογραφικό ημερολόγιο, Αθήνα 1985, σ. 50.
194 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Μαρία Σακελλαρίου, ( Έτος γεννήσεως 1931), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότισσα: «Δεν τρωγόταν με τίποτε. Τρεις κοπέλες σου λέω το κάναμε εκείνο το βράδυ και 
τρελαθήκαμε από τη δίψα. Δεν κοιμηθήκαμε καθόλου, να λάβεις υπόψη σου, γιατί είχε σηκωθεί η 
γλώσσα δέκα μπόγια».



37

Απόκριες στη Στιμάγκα
Ethics and customs of carnival in Stimaga

στάχτη. Ωραία »!!
Την κουλούρα την μοίραζαν τρία  άτομα. Έπαιρνε η καθεμία το μερίδιό 

της και  πήγαινε στο σπίτι της. Ευχόταν η μια στην άλλη: « Άντε τι θα δούμε 
απόψε. Καλή τύχη να’ χει η κάθε μια  μας».  Το κομμάτι αυτό το έτρωγαν  πριν 
κοιμηθούν. Δεν έπρεπε  όμως με κανένα τρόπο να πιουν νερό. Μόνον έτσι θα 
έβλεπαν αυτό που ζητούσαν να δουν. 
Την Τρίτη το πρωί οι κοπέλες συναντιόνταν  για να πουν τι είχαν δει το 

βράδυ στον ύπνο τους. Πολλές φορές δεν έβλεπαν τίποτε. Άλλοτε πάλι έβλε-
παν κάποια πράγματα που προσπαθούσαν να  ερμηνεύσουν με τον δικό τους 
τρόπο. Κάποιες φορές τα όνειρά τους τα εκμυστηρεύονταν στη μάννα τους, 
η οποία   άλλοτε τα θεωρούσε ανοησίες και άλλοτε πράγματα του Θεού195. 
Αυτός που ήταν μακριά από τη διαδικασία  ήταν ο  πατέρας. 
Τα παλικάρια κορόιδευαν, γελούσαν  και πειράζανε τις κοπέλες. Βέβαια 

απέφευγαν να πουν και πολλά, γιατί ντρέπονταν. Τις κοπέλες τις εκτιμούσαν 
σαν αδερφές τους. 
Όπως και να’ χε  όμως το πράγμα,  το έθιμο γινόταν. Και γινόταν  είτε 

από συνήθεια, είτε επειδή  οι κοπέλες το είχαν ακούσει από κάπου αλλού. 
Γινόταν παράλληλα  και για να διασκεδάσουν, να γελάσουν196. Οπωσδήπο-
τε όμως ήθελαν και να δουν. Υπήρχε η αγωνία για να δουν.   Σε ορισμένες 
περιπτώσεις το έθιμο βγήκε αληθινό. Σε άλλες  περιπτώσεις όμως τα όνειρα 
έδειχναν άσχετα πράγματα. «Αλλού το όνειρο κι αλλού το θάμα », όπως λέει 
η παροιμία.
Ανάλογα έθιμα συναντούμε και σε άλλες περιοχές του ν. Κορινθίας αλλά 

και της πατρίδος μας197. 
Στο Αγγελόκαστρο Κορινθίας συνηθίζεται την ημέρα αυτή το αρμυροκου-

λούρι. Για την παρασκευή του μετρούν με τις φούχτες. Όσο αλάτι βάλουν, 
τόσο αλεύρι θα χρησιμοποιήσουν. Αυτός ή αυτή  που θα προσφέρουν το βρά-
δυ (στον ύπνο) νερό στην νέα ή το νέο που έφαγε τη αρμυροκουλούρα θα 
είναι ο/η σύντροφός του198. 
Στη Νεμέα  έχει μείνει μόλογο: «Τι, έφαγες; την αρμυροκουλούρα »199;
Στη Χόβολη Καλαβρύτων το βράδυ της Τυρινής οι ανύπαντρες κοπέλες ζυ-

μώνουν την αλμυροκουλούρα την οποία τρώγουν για να δουν τον μέλλοντα  

195 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Μαρία Σακελλαρίου, ( Έτος γεννήσεως 1931), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότισσα: «Και να παιδάκι μου, έτσι  το’ χαμε και μεις. Αλλά ποιος τα ξέρει αυτά. του Θεού, 
μας λέγανε οι μανάδες». 
196 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Μαρία Σακελλαρίου ( Έτος γεννήσεως 1931), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότισσα: « Και το ρίχναμε στο καλαμπούρι... και δεν το πιστεύαμε αυτό το πράγμα. Αλλά 
εμείς το κάναμε. Για να δούμε, λέμε, ας το κάνουμε. Δεν ήταν τίποτα σπουδαίο.Να. Δε βαριέσαι, λέει, 
θα λυσσάξουμε. Μιλάμε για αρμύρα».
197 Ν. Γ. Πολίτου, «Μαγικαί τελεταί προς πρόκλησιν ονείρων», Λαογραφία, τ. Γ΄, σ. 50. 
198 Π. Α. Φ. Λ., αριθ. χειρ. 1648, σ. 127 (συλλ. Μιχαήλ Πνευματικάκη, Αγγελόκαστρο Κορινθίας, 1972).
199 Π. Α. Φ. Λ., αριθ. χειρ. 3122, σ. 96 (συλλ. Δώρα Μπογιατζιάν, Νεμέα Κορινθίας, 1978).
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σύζυγό των200.
Στη Φυσίνη της Λήμνου τα κορίτσια μαντεύουν την τύχη  με την αρμυρο-

κουλούρα. Ψήνουν στα κάρβουνα τρεις αρμυροκουλούρες που τις ζύμωσε 
κορίτσι με τα χέρια  πίσω στην πλάτη και με αλεύρι κλεμμένο  από τρία σπί-
τια απίκραντα ή  μονοστέφανα. Παίρνουν από  κάθε κουλούρα ένα κομμάτι. 
Απ’ αυτά τρώνε ένα, τ’ άλλο το πετούν στον ήλιο και το τρίτο  το βάζουν 
κάτω από το μαξιλάρι τους. Στον ύπνο τους θα δουν το παλικάρι. Αν το πα-
λικάρι   είναι λεύτερο παιδί θα κρατεί χρυσό ποτήρι. Αν είναι χηρευάμενο θα 
κρατεί τσικνωμένο κμαρ’( λαγήνι καπνισμένο απ’ τη φωτιά). 
Στο Βασιλίτσι της Πυλίας μαντεύουν την εσοδεία με τη σαρακοστοκου-

λούρα που τη ζυμώνουν με προζύμι από το ζυμάρι που ζύμωσαν τα μακαρό-
νια της Αποκριάς. Την ψήνουν στη γωνιά χάμω και την Καθαροδευτέρα το 
πρωί μόλις ξυπνήσουν την κυλούν. Αν πάει δεξιά, θα πάει καλά το σπίτι, αν 
πάει αριστερά τα εισοδήματα και προπαντός το γέννημα θα είναι λίγα. Ύστε-
ρα τρώνε μια μπουκιά από την κουλούρα για να κουμπώσουν τη Σαρακοστή, 
να μην τους πιάσει νηστικούς201. 
Στο Κρυφοβό Ιωαννίνων την Καθαρά Δευτέρα οι κοπέλες ζυμώνουν την 

αρμυροκουλούρα την Καθαρά Δευτέρα. Η δοσολογία είναι η εξής: τρία κου-
τάλια αλεύρι.  τρία κουτάλια αλάτι και τρία κουτάλια νερό202. 
Στην Αθήνα, κατά την εποχή της Τουρκορατίας, η κόρη, ως τη στιγμή του 

γάμου, δεν γνώριζε το γαμπρό. Για να μπορέσει να ονειρευτεί το μέλλοντα 
σύζυγό της την Καθαρά Δευτέρα έκανε διάφορες μαγείες. 
Από τις πιο γνωστές ήσαν το «Αρμυροκούλουρο» και το «σπάσιμο των 

κουκιών». Κατά την ιεροτελεστία τούτων χρησιμοποιούσε και το «αμίλητο 
νερό»  που το έβγαζε μόνη της από το πηγάδι  του σπιτιού203. 
Το έθιμο της αρμυρολκουλούρας το συναντούμε επίσης στην  Τρίπολη, στα 

Βούρβουρα Κυνουρίας, στο χωριό Σαρατζά  της Κορώνης, στην επαρχία 
Τριφυλίας, στην Αίγινα, στα Ιωάννινα, στην Μήλο, στην Σάμο,204, στην 
Αρκαδία205, στο Σοποτό Καλαβρύτων206, στην Απείρανθο της Νάξου όπου 
την αποκαλούν  αρμυροπιττάρι207.

200 Π. Α. Φ. Λ., αριθ. χειρ. 809, σ. 5 (συλλ. Νικολάου Μώρου, Χόβολη Καλαβρύτων, 1969).
201 Γιώργος Σιέττος, Έθιμα στις γιορτές, Πειραιάς 1975,  σ. 441.
202 Π. Α. Φ. Λ., αριθ. χειρ. 812, σ. 4 (συλλ. Φραγκίσκου Αριστέα , πληροφορήτρια Καραβασίλη Αρι-
στούλα το γένος Μπουκουβάλα από το Κρυφοβό Ιωαννίνων, 1969).
203 Γιώργος Σιέττος, Έθιμα στις γιορτές, Πειραιάς 1975,  σ. 442.
204 Ν. Γ. Πολίτου, «Μαγικαί τελεταί προς πρόκλησιν ονείρων», Λαογραφία, τ. Γ΄,(1911), σ  σ. 6- 10.
205 Ό. π.,  σ.   46. 
206 Ο. π., σ. 511.
207 ΄Ο. π., σ. 512.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Τραγούδια

Σιγά  καλέ μου σιγά, σιγά την άμαξα, γιατί’ ναι μέσα η βλάμισσα. 
Και κάψουν καλέ μου, και κάψουν τα βαϊτικα και όλα τα μπογιατζίδικα. 
Και κάψουνε και μας τα δυο, τ’ αστέρι και τον αυγερινό. 

Βασιλική Θεοδώρου. Το τραγουδούσε ο παππούς της.

                 ……………………

Στη  Ρούμελη και στο Μοριά έχει κορίτσια λεβεντιά.
Ποια είναι κείνη η κερασένια  που μου’ βαλε μεγάλη έννοια. 
Σαν τη  βλέπω δε μου κρένει, το μαντήλι κατεβαίνει. 

 Βασιλική Θεοδώρου.

Κότα μου κοτούλα μου και πουλακιδούλα μου,
Να μην περάσεις κότα μου, να μην περάσεις από ’δω 
Να μην περάσεις από ‘’δω γιατί θα γένει φονικό. 
Θα περάσω, θα  περάσω  το χεράκι σου να πιάσω.
Της μαύρης κότας τα φτερά θα τα κάνω   φορεσιά.

                    ……………………….

Της μόδας παπουτσάκια, παπουτσάκια, άντε να τα φορώ να τρίζουνε
Παλιά μου αγάπη άϊντε να τα φορώ να τρίζουνε.
Να τα φορώ για την αγάπη μου που μου’ βαλε καημό.

Γεώργιος Θεοδώρου. Σύζυγος  Βασιλικής Θεοδώρου. 

Τρία καλά’ ναι στον  ντουνιά και  στον απάνω κόσμο. 
Η νιότη και η λεβεντιά και το καλό κορίτσι.
Τ’ ακούτε σεις οι ανύπαντρες και σεις οι παντρεμένες. 
Το βιος να μη ζηλέψετε λεφτά μη λιμπιστείτε. 
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Έτσι λιμπίστηκα κι εγώ και πήρα βερεμιάρη.
Του μαγειρεύω και δεν τρώει, του στρώνω δεν κοιμάται. 

                                   ……………….

Μια κοκκινοφορεμένη  την καρδιά μου έχει παρμένη. 
Δεν μπορώ να τη γελάσω, τι χεράκι της να πιάσω.
Και μ’ ορμήνεψε μια θεια της  μια πρωτοξαδέρφισσά της:
« Στο χορό οπού  χορεύει σύρε πιάσ’ την απ’ το χέρι.
Κι αν τη δεις και κοκκινίσει άλλον έχει αγαπήσει.
Κι αν τη δεις  και πάρει πέτρα, πάρε δρόμο  και σκαπέτα.
                                    …………..
Πέρασα – μωρέ παιδιά -  πέρασα απ’ ένα χωριό κι είδα μια στον αργαλειό.
Κι ύφαινε και ξύφαινε τον δικέφαλο αϊτό. 
Δαχτυλίδι κι αρραβώνα, κόρη ανύπαντρη είσ’ ακόμα.
                                 …………………
 Τούτη τη σαρακοστή πως κοιμάσαι μοναχή.  
Μες στο σπίτι μου κοιμάμαι   και κανένα δε φοβάμαι.  

                                   ………….

Στη βρύση επαραφύλαγα  μ’ ένα λαμπρό φεγγάρι.
Για να περνάει η αγάπη μου να την καλησπερίζω.
Καλή σπέρα  σ’ αγάπη μου, καλώς την την κοντούλα.
Να μη σου κακοφάνηκε οπού σε λεν κοντούλα. 

 Αγγέλω Γιαννακούλια . 

Φέξε μου φεγγαράκι μου να πάω στην αγάπη μου. 
Εγώ φωτάω ως το πρωί, ποιος έχει αγάπη να τη βρει.
Φέξε ψηλά και χαμηλά γιατί έχει λάσπες και νερά…..

Ελένη Λαλιώτη. Το γνωρίζει από τη μητέρα της. 
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Γυναίκα πουν’ τα κάλλη μας  η λεβεντιά τα νιάτα, 
ξανθιά και μαυρομάτα. 
Εγώ δεν ήμουν σαν  αητος και συ σαν περιστέρα πετούσαμε στον αέρα.
Και τώρα όλα χαθήκανε τα νιάτα και τα κάλλη και δε γυρίζουν πάλι.
Τα φάγανε τα βάσανα τα νιάτα και τα κάλλη  και δεν γυρίζουν πάλι. 
Γι’ αυτό γλεντάτε τη ζωή  γιατί ο καιρός διαβαίνει  και δεν μας περιμένει.
Κι όποιος γλεντάει στο ντουνιά θα φύγει ευτυχισμένος, 
κι όχι δυστυχισμένος. 
Κι όταν θε να γεράσουμε κανείς δε θα μας θέλει, γεια σου γερο Νταβέλη. 

Θεμιστοκλής Θελερίτης.

Γνωστά επίσης ήταν τα τραγούδια.

«Μαύρα μάτια στο ποτήρι».
«Αγκινάρα με τ’ αγκάθια».

Τραγούδια της Αποκριάς  δεν είναι μόνο τα προαναφερόμενα208. Η έρευνα  
όσον αφορά στο θέμα  αυτό συνεχίζεται. 

208 Βλ. Γιάννη Μπαλαφούτα, Κοντά στις ρίζες  μας, Λαογραφικά της Στιμάγκας, 1998, σ σ. 468 – 507.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο άνθρωπος είναι πλάσμα κοινωνικό. Πάντα αποζητά τη συντροφιά και την 
παρουσία των ομοίων του. Όταν για λόγους  άσχετους προς τη θέλησή του ξε-
κόψει από τους  συνανθρώπους του, προσπαθεί να σπάσει τη μόνωση. Αυτήν 
την παντοδύναμη τάση  για κοινωνικότητα   προσπάθησε να την ικανοποιήσει 
από πολύ παλιά με την οργάνωση ομαδικών  εκδηλώσεων209. Η Αποκριά είναι 
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία  για φυγή από την καθημερινότητα  και αναζήτηση 
της χαράς και της ευθυμίας.
Τα έθιμα αυτής της περιόδου είναι πολλά. Διαφέρουν όμως από τόπο σε τόπο, 

ανάλογα με την ιστορία,  τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής. Αν 
περιηγηθεί κανείς την πατρίδα μας κατά την περίοδο αυτή, σίγουρα θα μείνει 
κατάπληκτος  από την ποικιλία, τη γραφικότητα και την πρωτοτυπία των τοπι-
κών εκδηλώσεων. Είναι γεγονός ότι ο χρόνος, που όπως λέει ο Πολέμης 
« κυλάει σα βροχή και στο γοργοκύλημά του σέρνει κάθε μας χαρά», έσβησε 

πολλά από τα έθιμα αυτά. Ωστόσο υπάρχουν πολλά που εξακολουθούν να τη-
ρούνται  με θρησκευτική ευλάβεια κάθε χρόνο  ή τουλάχιστον γίνεται προσπά-
θεια για να αναβιώσουν210.
Τα αποκριάτικα έθιμα της Στιμάγκας Κορινθίας αποτελούν μιαν  ευχάριστη 

ανάπαυλα για τους κατοίκους του χωριού. Όπως σε όλο τον ελληνικό  χώρο 
έτσι και εδώ  συναντιούνται ο χωριανοί, οι συγγενείς, οι φίλοι και   συντρώγουν, 
τραγουδούν, χορεύουν. Μέσα από την καταγραφή  διαφαίνεται  ξεκάθαρη  η 
νοσταλγία για τα όμορφα  χρόνια της  νιότης, με την απλότητα, την ηρεμία και 
προπάντων με την αδελφοσύνη  και τα  όμορφα αισθήματα  που χαρακτήριζαν 
τις  ανθρώπινες σχέσεις κάποτε, παρά τα όποια προβλήματα, που κατά περιπτώ-
σεις αναφύονταν. 
« …αλλά  περνάγαμε ωραία χρόνια. Ωραία χρόνια. Τραγούδι όλη τη νύχτα. Τρα-

γουδάγανε οι γονείς μας, χόρευαν  τα παιδιά συναμεταξύ  τους…ήτανε ωραία τα 
έθιμα…»211.
 Τα έθιμα που περιγράψαμε, όπως τα αφηγήθηκαν οι κάτοικοι του χωριού, 

αποδεικνύουν αυτήν την ομαδικότητα και το συλλογικό πνεύμα που διέκρινε τις  
εκδηλώσεις και τις ποικίλες εκφάνσεις του  λαϊκού πολιτισμού σε παλαιότερες 
εποχές. Μας μεταφέρουν στη ζωή της   Στιμάγκας    των προπολεμικών212 αλλά  
και των  πιο πρόσφατων ετών.
Γονιμικά και ευετηριακά έθιμα  παρόμοια με τα όσα γνωρίσαμε, απαντώνται 

209 Γιώργος Σιέττος, Έθιμα στις γιορτές, Πειραιάς 1975,  σ. 388.
210 Ό. π.,   σ. 398.
211 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορήτρια: Μαρία Σακελλαρίου, ( Έτος γεννήσεως 1931), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότισσα.
212 Επιτόπιος έρευνα. Πληροφορητές: Γεώργιος Τρωγάδης, ( Έτος  γεννήσεως 1924), κάτοικος Στι-
μάγκας, αγρότης.
Ευάγγελος  Στέφας, ( Έτος γεννήσεως   1926), κάτοικος Στιμάγκας, αγρότης.
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σε κάθε χρόνου και τόπου αγροτικές κοινωνίες. Παρουσιάζουν κάθε φορά υπερ-
τονισμό ή εξαφάνιση του ενός ή άλλου στοιχείου των, αλλά διαιωνίζουν-  κάτω 
από ανάλογες κοινωνικές  συνθήκες- την   αυτή σκοπιμότητα και βασικά όμοια 
μορφολογική συγκρότηση. Το σημαντικότερο είναι ότι ανταποκρίνονται στις 
βασικές ανάγκες   της ανθρώπινης ψυχοσυνθέσεως των ποιμενοαγροτικών πλη-
θυσμών και ότι τα χαρακτηρίζει η οικουμενικότητα213.  Τα αποκριάτικα  έθιμα 
της Στιμάγκας  εμπεριέχουν  τα ανωτέρω χαρακτηριστικά. . 
Ορισμένες από τις συνήθειες  αυτές συναντώνται και σε άλλες  περιοχές του 

Ελληνισμού.  Το γεγονός  ότι τις συναντούμε και στη γωνιά αυτή της Κοριν-
θιακής γης  με την δική τους τοπική ξεχωριστή φυσιογνωμία,  μας χαροποιεί 
ιδιαίτερα. Τούτο το στοιχείο αποκτά μοναδική  σημασία αν αναλογισθούμε  ότι  
όχι μόνο στην περιοχή μας αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας μας πολλές 
από τις μνήμες  του παρελθόντος   έχουν  σβηστεί   ή διατηρούνται αχνά. Επι-
πλέον η σύγκριση με παρόμοια έθιμα  από άλλες περιοχές του ελληνικού χώρου  
αποδεικνύει την αδιάλειπτη  συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής 
ιστορίας, εν κατακλείδι της ίδιας   της Φυλής των Ελλήνων. 
Η επιτόπιος έρευνα  χάρισε, σε όσους ασχολήθηκαν με αυτήν,  πολύτιμη εμπει-

ρία και μοναδικές συγκινήσεις. Κυρίως όμως   απέδειξε  ότι ο χώρος  αυτός  
διαθέτει  ακόμα μεγάλο  πλούτο, ανεξερεύνητο ο οποίος  αναμένει τον  καταρτι-
σμένο ερευνητή  και τον ευαισθητοποιημένο μελετητή  να τον ανασύρει από  τα 
βάθη της μνήμης των παλαιών και να τον   αναδείξει, να τον καταστήσει « κτή-
μα ες αεί»  για τις μελλοντικές γενεές. Θεωρούμε ότι δεν αποτελεί υπερβολή αν 
υποστηρίξομε πως το χωριό της Στιμάγκας αποτελεί  έναν από τους μοναδικούς  
θεματοφύλακες του λαϊκού πολιτισμού για τα δεδομένα  του νομού Κορινθίας. 
Αυτό  εν πρώτοις καταφαίνεται από τον πλούτο των ηθών  και εθίμων  χαρακτη-
ρίζουν τον  λαϊκό  βίο  του χωριού αυτού, αλλά και από ένα επιπλέον  στοιχείο 
που του δίνει μιαν επιπλέον διάσταση. Είναι οι πολλοί οργανοπαίκτες. οι άν-
θρωποι εκείνοι που με την τέχνη τους διασκέδασαν όχι μόνο τους συγχωριανούς 
τους  αλλά και τους  κατοίκους άλλων κοντινών ή μακρινών  περιοχών. 
Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να πούμε  ότι το υλικό που κατεγράφη μπορεί 

να προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για έρευνα στις επιστήμες της Λαογραφίας,  
Εθνολογίας και Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας. Δεν πρέπει επίσης να μας δια-
φεύγει το γεγονός  ότι στα έθιμα της Στιμάγκας, καθώς και άλλων περιοχών, 
διασώζονται εμφανώς  αρκετά στοιχεία του αρχαίου διονυσιασμού. Θεωρούμε 
ότι είναι πολλά τα ειδικά ζητήματα που περιμένουν να διευκρινισθούν. 

«Πάντα υπάρχει κάτι επί πλέον». 

Χωρίκης Παναγιώτης του Μιχαήλ
Εκπαιδευτικός – Λαογράφος

Χοροδιδάσκαλος

213 Κατερίνα Κακούρη, Διονυσιακά, Διατριβή  επί διδακτορία, Αθήναι 1963, σ.  131.
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Preface

The present work is the result of our effort to present some of the aspects of 
popular life in Stimanga, a beautiful village in the region of Corinth. Our aim 
is to highlight elements of popular culture, the origins of which are so old that 
cannot be dated and which still survive until nowdays in many ways.
It is being attempted to record habits, customs, performances from a period 

of the year characterised by joy, partying, and rapture as celebrated by the 
ancient God of wine, Dionysus (the Greek equivalent of the Roman Bac-
chus), and pass them on as a sacred inheritance to the following generations. 
A uniquely wealthy inheritance of traditions has been dragged up from the 
memories of the elderly, offering various sources of supplementary knowl-
edge and paving the way for reflection and research in other aspects of pop-
ular culture.
The in situ research that took place has allowed to approach habits and per-

formances of the Carnival which, as it has been proved by comparative re-
search, are very close or identical to similar habits of other areas in Greece.
The initiative taken by the Dance and Folklore Club “THYAMIS” to record 

the habits and customs of the Carnival is the beginning of a series of similar 
efforts which aim to save and promote various aspects of the popular life in 
Stimanga.
We are happy to have been able, through the narratives of our sources, to 

compose the present work, the realisation of which would have been impos-
sible without their contribution.
Therefore, special thanks are owed to all our sources (who are mentioned 

in a separate page), as with their valuable information they have given us the 
necessary material for completing this work. Equally valuable was the con-
tribution of mr. George Theleritis son of Sotirios, mr. Charilaos Giannakoy-
lias son of Theophanes, mr. Theophanes Giannakoulias son of Constantine, 
who have offered precious photographs and audiovisual archives, which are a 
product of their own work and their love for tradition. We are also thankful to 
mr. Athanasios Kalantzis son of Panayotis, with the information of whom we 
have been able to form the general frame of the in situ research, and whose 
participation in the revival of the customs mentioned has been a factor of ma-
jor importance in their successful presentation.
Thanks are owed to the President and the Board of Trustees of the Dance and 

Folklore Club “THYAMIS”, as well as to all the members of the club, who 
took the initiative to record this material and then present a part of it in the 
form of a popular performance in Greece and abroad.
Accordingly, thanks are owed to the members of the dance group who, as 

much as they could and despite being busy by their duties as pupils or by their 
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other obligations, devoted effort and time to participate in the whole process 
and get familiar, initiated as we are allowed to say, in the inheritance offered 
to them by the previous generations.
The present work is, as mentioned above, is the first fruit of an effort which 

derives from the love for the popular culture of our homeland. That means 
that there might be omissions and failures. For that reason we think that the 
contribution of anyone who can add or complete additional data to those that 
have been recorded as necessary.

Panayotis Horikis, son of Michael
Schoolteacher -Folklorist

Dance Teacher
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Introduction

Wether the cause lies in the religiousness of the peoples, or if it is attributed 
to the power of traditions, or in the mimetism which develops between human 
groups, there is one assumption: Some holidays, especially those combining 
intense religiousness with fun and amusement of the people, have remained 
unimpaired and equally impressive as they have been established centuries 
ago, until now. The holidays of the Christmas season, for instance, the As-
sumption of Mary, the Carnival, etc.
The later, as we know, is very strongly characterised by the second aspect 

-that of the popular festive events. This characteristic is due to the human 
desire, his tendency to satisfy his sociability. So, in the course of time, they 
organised feasts to celebrate a deity or a change in nature. In those feasts they 
liberated their opressed passions and they once again found their lost self. In 
those feasts:
- Slaves become free as in Rome, in Saturnalia when slaves, dressed up with 

the clothes of their masters, had the right to make fun of them and say what-
ever they wanted to.
- Human crazyness and bottled-up moods are, at least temporarily, healed.
- Social classes are abolished and social institutions are satirised.
- Women become free.
So, as time passed, those feasts took a specific form. Therefore, the ancient 

Greeks and Romans, in order to be able to amuse themselves in a free way, 
without any restriction, had established some holidays during which they 
changed their looks by wearing masks, pelts of bucks etc., and despite the 
fact this costum was pagan, Christians did not hesitate to follow it, against 
all the restictions by the Church and decisions of Eccumenical Councils. “No 
man should wear a female dress; no woman that of a man” (Ancient Greek 
original quote: “Μηδενί άνδρα γυναικείαν στολήν ενδιδυκέσθαι ή γυναίκα 
την άνδρασιν αρμόδιον”). Such was the power of the custom that, despite 
the fact that Emperor Constantine strictly prohibited the Carnival in order to 
please his mother, Saint Helen, the people never stopped celebrating it. On 
the contrary, at some point the ball of beggars, in which all the beggars of 
Constantinople took part at the last day of the Carnival, was being organised 
in the palace.
So the Carnival goes on until nowdays, when it is called Απόκριες in Mod-

ern Greek, lasting for three weeks during which epic feasts and every kind of 
self-abuse with the intense desire to escape each one’s daily routine and seek 
joy, events that start right after the beginning of the pre-Lenten Season.
The Greek word Απόκρεως or, in everyday language, Αποκριά and Απόκριες 

marks -from a religious aspect- the end of meat consumption, therefore it lit-
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erally means the last daywhen eating meat and celebrating is allowed before 
the beginning of fasting of the Great Lent. And it must be noted that after 
the Sunday of Αποκριά, the following week is that of cheese consumption, a 
preparation for fasting, despite the fact that nowdays this week is full of long, 
epic feasts right before the dawn of the first day of the Great Lent, known as 
Καθαρά Δευτέρα (Clean Monday or Ash Monday).
The same concept, that of raising meat, “σήκωση”as it is known in Cyprus, 

exists as carnevale (in Italian), carnaval (in French), carnival (in English), 
karneval (in German), words that all derive from the Latin carne levamen 
which literally means raising meat, in Greek αποκριά.
The meaning of the Carnival is simple, at the same time common and deep-

ly philosophical, to maintain the people’s moral constantly balanced, maybe 
under permanent control and demand for preservance.
The following piece is from the work “Λεσβιακό Μηνολόγιο” (Calendar of 

the Months from Lesvos Island), as a reminder that the spirit of that island 
always shines as the star of Greek folklore: “The Week of Meat Consumption 
and the Week of Cheese Consumption”. Those two Sundays there were many 
things going on. We all dressed up as funny faces. In open spaces or where 
three roads met, people formed amateur casts and performed popular plays 
such as Erotocritos or The Sacrifice by Abraham... During the Carnival, own-
ers of bears used to come to organise dances by bears and monkeys called 
“κουτσνόκουλ(ι)” (with red asses).
The desire for an explosion of joy and escape from routine was so intense 

that, years ago, in many places in Greece, town criers used to announce loudly 
that pre-Lent season had come. During the Byzantine era, town criers shout-
ed:

I announce you, poor,
sell your clothes

and spread your holiday.

In other places, the Carnival was announced with gunshots and drums. For 
that reason, its first week took its name as “Προφωνή”, “Προφωνέσιμη” 
(loud) or “Απολυτή”, Αμολυτή”.
The second week is called Κρεατινή or Ολόκριγια (Meat Consumption 

Week), as the fasting of Wednesday and Friday which is usually kept by 
Greek-Orthodox Christians does not take place. It is also called άρτσι βούρτσι, 
referring to the Armenians who can eat whatever they want to. This week has 
given its name to the whole season. Literally, Αποκριά means to stop eating 
meat (just like the Latin word for Carnival (carnem levare or carnis levarem) 
and the Cypriot “Σήκωσες”, which mean raising meat and taking it awat from 
the table. This will happen at the end of the week, on Sunday evening. This 
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whole week, eating meat is at its peak, especially on Thursday evening, when 
the first family or friendly gatherings occur and it is essential to overgrill 
brown meat and other delicacies of the carcase, so that the constant feasting 
begins.
The third week is called “Τυρινή” (of cheese), because during it the main 

plate consumed is cheese. It is also called μακαρονού, of pasta, as pasta are 
highly consumed. In the past, this week used to be a transitional bridge from 
the absolute consumption of meat in the previous one to the following Great 
Lent, allowing only the joy of dairy products (milk, cheese, butter, yoghurt, 
cheese pies and yalaktomboureka), due to which even the Church itself offi-
cially called it “της Τυρινής”.
It is also popularly called “Τρανή αποκριά” (Great carnival) (perhaps 

wrongly assuming that the words “τυρινή-τρανή” which sound similar derive 
from the same root), because as we are heading to the end of the season, the 
feasts reach their peak even only with dairy products (which in our times are 
overshadowed by meat itself). This Sunday was more serious than the others, 
a day with more reflection even than the following Clean Monday, maybe 
because it caused philosophical thoughts about the upcoming Lent.
The main characteristics of the Carnival are costumes and feasts. Dressed 

up people are called κουδουνάτοι (with bells), γενίτσαροι (janissaries), 
καμουζέλλες, κουκούγεροι, μούσκαροι, and more commonly καρνάβαλοι 
(carnivalists) and μασκαράδες (wearing masks). When the pre-Lent season 
begins, everybody throws away, for three weeks, their suffering mask of the 
struggle to survive, and they replace it with another, the joyful mask of being 
carefree and high, taking part in a long, epic party full of music, wine and 
dance, funny rimes and songs plenty of swear words, but also nostalgic songs 
which used to be the main ones in carnival feasts, such as:
“Κάθε μας λύπη μακριά κι ανοίξτε τα βαρέλια
και την τρελήν Αποκριά με γέλια και με γλέντια”
“Let all our sorrows go away and open the barrels
and (celebrate) the crazy Carnival with laughter and feasts”
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Saturdays dedicated to souls

The three Saturdays, the one of Αποκριά, the one of Τυρινή and the one of 
Ορθοδοξία are called Saturdays of the Souls or Good Saturdays. The popular 
belief is that the souls of the dead are free during this season, and they roam 
wherever they want to. That is why the living ones dedicated them to the 
memory of the dead and they always kept the holiday for these special days. 
The following proverbs originated from this belief:
Damn he who washes his head at the three Good Saturdays.
Damn those who worked at the three Good Saturdays, the first and the sec-

ond, and that of Saint Theodore.
Damn those who worked at the two Good Saturdays and at the other, Saint 

Theodore’s.
On those days housewives make breads like the ones consumed in the Holy 

Communion, they boil kollyva (special sweets to commemorate a dead soul), 
they light candles at tombs and they give to their local priests their list of 
names of the dead of the family to commemorate them. So, the living ones 
are happy to have fulfilled their duty, and the dead ones are happy to see that 
they have not been forgotten.

The capstone of Clean Monday

After the weeks of carnival celebration, the Lent begins. As people have got 
acustomed to lots of meat, wine, and partying, it is hard for them to change 
their habits. So, exactly like those who cannot dive into the sea being afraid 
of the cold and prefer to enter the water slowly until their bodies get used to 
the change of temperature, in the same way we do not want to suddenly go 
from the Carnival to the Lent and we use the Clean Monday as a transition.
The Clean Monday is the first day of the Great Lent. That’s why it is also 

called πρωτονηστίσιμη Δευτέρα (Monday of the first fasting) and Αρχιδευτέρα 
(First Monday). Its other name is Καθαρά (Clean), because from this day’s 
morning every housewife is busy cleaning her kitchenware from fats by wash-
ing them with hot lye. Every kind of work is prohibited on this day, because 
Clean Monday is in reality part of the Carnival. It is so hard to suddenly take 
away from someone everything good and pleasant he enjoyed. Also, no rule 
prohibits consuming wine. So, some olives, taramas (cream from the eggs of 
fish), fresh onions, garlics, lettuces, halvas (a traditional sweet), laganes (a 
special bread) and the untouched amount of joy that remains from the pre-
vious day, are enough to make this day equal in good mood and shocking 
language to the days of the Carnival, with the only difference that the setting 
is different as grown-ups take baskets and bottles and children take kites, and 



51

Απόκριες στη Στιμάγκα
Ethics and customs of carnival in Stimaga

they go to the coutryside to celebrate κούλουμα (koulouma).
Lying on the green countryside, they eat food appropriate for the Lent. When 

they finish their food and they begin filling their glasses with wine, dancing 
and singing starts again, jokes and funny words to each other too.
Just like the days of the Carnival, the Clean Monday is considered to be a 

good day for guessings. Everyone is worried about the future, everyone asks 
to know what comes ahead for them, how prosperous will the land be, if their 
households will be good, and more worried than everybody else are the girls, 
if they will get married and what kind of man -a bachelor or a widowed one- 
will be their husband.
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CHAPTER I

The Carnival

1. The pork carcasses

The Carnival, a season of joy and amusement, as it evolved through time, is 
accompanied by almost sacrificial customs, although many elements of sacri-
fice have been weakened, especially in Southern Greece.
The slaughter of pigs takes place already during the first week which is called 

“Προφωνή” or “Προφωνέσιμη”(as mentioned above). Thus, the rule marks 
Thursday of the second week (“Κρεατινή”), the so called “Τσικνοπέμπτη”. At 
that point every household must “bleed”, which means to slaughter something. 
In many places of the Peloponnese, people investigate the inner organs of the 
pig, the spleen, the gall, the heart, and they forecast the future. In Makrisia 
of Olympia, when they slaughter the pig they take blood with their finger 
and they draw a cross on the  forehead of each child so that it is not beaten by 
mosquitos. In Hovoli of Kalavryta they put a lemon in the pig’s mouth when 
they slaughter it so that the meat becomes more tasty. They also cense it. In 
Makrisia of Olympia, the lemon is believed to be put in the mouth of the pig 
to make the opening of the head easier when it becomes cold.
Ethnologists know that the pig is one of the incarnations of the demon of fer-

tility. “This animal”, as mr. Rousounidis has written, “particularly the wild 
one, destroys even now, bot far more in primitive eras, vegetation, and for 
this reason it is considered as its enemy”. A psycologically explained solution 
was to deify the pig, and to correlate it with vegetation. Another reason for the 
identification of the deified pig with vegetation and fertility was, obviously as 
well, that it is very prolific.
All, or almost all, residents of Stimanga used to breed pigs, and according to 

tradition they slaughtered them right before the Carnival. The preparation for 
the arrival of the Carnival used to begin with first of all duties the slaughter of 
their pigs. People formed groups of three, four, or five  at most and they began 
going to one house after the other. This procedure lasted for one or two days, 
to slaughter and prepare each one’s pork. The process of slaughtering the pig 
was a ritual. Neighbours and acquintances used to get together. People used 
to offer a piece from the pig they slaughtered to their neighbour, especially if 
he didn’t have his own animals.They used to take some of its entrails, they cut 
one or two kilos of meat and they took them to the neighbour. At those times, 
people used to give to each other, even to those who were not in need. At the 
day of the slaughter of the pig, the housewife used to make a bougatsa (which 
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is kind of a cream pie).
As in that time the appropriate technical staff for slaughtering and depilating 

the pigs were not available, residents used to follow a procedure of prepara-
tion.
Women used to light fires in their yards and they boiled cauldrons full of 

water on them. The men of the group hit the pig with an object made of iron 
(a small pickaxe or a sledgehammer). The animal, dizzy, fell on the ground; 
then they slaughtered it.
First they cut its throat and they pulled out meat from its neck. That meat 

was put on the flames, and after it was baked it used to be the first delicacy 
they tried drinking a glass of wine. Then, when the water became thermos(it 
boiled), they raised the pork and they put it on a short table. They poured 
boiled water with jugs (they thermizan) on the body of the pig, from which 
men with knives shaved the hairs. Initially they took away the entrails. The 
liver, the lungs, which were called έγκλισες. In the beginning they boiled 
them and then they poured wine, together with which they kept boiling. They 
used to eat them as lunch.
When the carcase was prepared, they hanged it on the timber of the base-

ment, women took some portions of meat and they cooked them as some kind 
of magiritsa (traditional Greek soup consumed on Easter). They used to eat 
all together. Small children were given the pig’s bubble. After it was prepared 
with ash and dried, they put some seeds of corn at its inside, they pumped it 
up and they played. They used it like a balloon. They threw it in the air, and 
they took it again carefully passing it on fron one to the other. This used to 
be a rare kind of game, enjoyed only on the day of Tsiknopempti when they 
slaughtered pigs.
After they took the skin away, they cut meat into small pieces, called petse-

lines.They placed them in pots made of clay and when they took them away 
from them, they cooked them with chicories they had collected from the 
fields. This used to be the most common food for the families of the time.
They cut the pork meat in portions too, they put it into pots made of clay, 

they seasoned it with some salt and they covered it with melted fat up to the 
cover of each pot. This process does not allow meat to smell. The fat they 
threw on it became frozen. Then, they placed a cloth on top of it and they put 
mud around it so that air could not get in. From this fat, grandmothers used 
to take pieces and fry eggs to eat. They called the meat tsingarides. They took 
it out whenever they wanted to cook it, and they cooked it with curly pasta, 
lasagne and homemade traditional greek pasta. At othger times they fried ts-
ingarides with greens. It was a delicious meal. It must be noted that this meat 
was enough for all year long.
With the meat of the pig they made sausages and meatballs. They also fried 



55

Απόκριες στη Στιμάγκα
Ethics and customs of carnival in Stimaga

tseperlines in a pan. Those were pieces of the skin of the pig which also con-
tained fat. They took it away in stripes.They fried them with eggs. At other 
times, they cooked them with chicories.

1. Costumes

2.1 Types – comedy scenes

The beginning of the pre-Lent season is fifteen days before the Sunday of 
Apokria. In such an official transitional period as the Carnival, the most im-
portant custom are the costumes which have their origins in ancient religions, 
and happen for good luck throughout the year. By wearing a costume, one 
either gains power which he uses for a more prosperous production, or he 
deceives evil spirits. In its evolution as a secular custom, the habit aims to 
hide one’s face and give him the freedom to party. Young people as well as 
the elderly, children, both unmarried and married women and even old ladies 
began to dress up since the beginning of the pre-Lent season and so on. On 
Saturday and Sunday of Apokria masked men used to dress up.
They visited houses, they geastured, they made jokes and they had fun with 

the residents. They held incense burners and they censed homes. They used 
red pepper, not black one. This kind of pepper was very effective on people, 
who constantly sneezed. They were frequently dressed like priests. The in-
cense burner was filled with dung which used to smell bad as it was burning. 
They used a pot of milk as incense burner. They put coal in it, and they added 
some dust which produced a bad sense in people’s throats.
During the old days, the residents of Stimanga used to dress up. They wore 

whatever they had on the hand at home. Old clothes, old underwear torn 
apart, worn upside down, costumes that made them look like  for old men and 
women, gypsies, people of colour, devils with horns, as well as inhabitants of 
the capital holding umbrellas who behaved in good manners. The strongest of 
the masked used to drag carriages on which were just married couples, going 
for their honeymoon in fields.
Other people were dressed up using bedsheets, after having made two holes 

for the eyes. Others made holes in dry pumpkins inside which they placed 
candles. And they had fun! In order to make their faces look dark, they used 
ash from the fireplace, from pans, pots etc.
Some people wore traditional costumes of Vlachi (a provincial tirbe of 

Greece), others costumes of the era before the Greek Revolution (with spe-
cial skirts for men like kilts), other people various staff. They went out with 
donkeys and mules and they acted like Kolokotronis and other heroes of the 
Greek Revolution.
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“We had costumes like the one of Kolokotronis, his helmet, and we rode on 
horses. Some year, Panayis Kalatzis was dressed up as Kolokotronis riding 
his horse. The following year it was me, holding a sword. And we crossed the 
whole village backwards in order to remain unseen. And then they said: these 
two came from Limochori. How come and they appeared from Halki? We took 
another turn and we arrived at the center of the village. There were musical 
instruments. We got off the horses. We danced, they took pictures of us etc. 
Fun staff, nowdays all this is gone. It slowly disappeared.”
Some others dressed up like gypsies. At other times they dressed up like a 

groom and bride and they played a “wedding”.
“The late Katerina, Soso who is there, Sotiroula with Matsaniotis rode on 

donkeys backwards. God forgive me, but they looked at us from the side of 
the ass. They didn’t look forward. They did fun staff. They made lots of staff.”
They also took down tents, they knitted baksets, they put a baby in a porta-

ble cradle hung on someone’s back. “Matsaniotis, who is here, had dressed 
up some Roma children with a donkey. They had taken it on that year, they 
brought it outside the shop of Patakis. Many women were dressed up as Roma 
that year. They brought the donkey giving it straw, they put it down. They pre-
tended to be Gypsies. They made a tent.The whole village had gathered there. 
That was what used to take place back in those years.”
“Arhontoula, the wife of Sotiropoulos, used to make these good jokes. Yan-

noula the wife of Bolalis...how many times was Yannoula the wife of Polalis 
dressed up! Many women dressed up and they walked in the evenings. They 
hung onions in their fronts. They pumped up these thick entrails from pigs, 
and with them... Did they touch each other in inappropriate ways? Oh! Rina, 
the later Rina, from whom they took out all the clothes on the bed she was 
lying and they fell on her and pulled her hair? Oh! They did such staff.”
Shocking and phallic symbols, as it is obvious, were not at all absent on 

that day. A regular costume is to wear garlics as belts (to act against bad luck 
brought by the evil eye) and the “bubble” of the pig. This costume refers to 
the costume of the Monk of the famous custom of Thrace, who wears a belt 
from which “bells” are hanging, and the biggest of them has -as it seems- a 
phallic connotation. It must be noted that they put corn seeds at the inside 
of the pig’s “bubble”. For the presence of these seeds, our sources had no 
explanation. The big number of seeds, as we can suppose, refers to the “poly-
sporia” (many seeds) of the custom of the Monk of Thrace, for which it is 
believed that there is a power of their own. With them, the lady of every house 
conducts the “katahysmata”, spreading them on the Monk for “the happy new 
year”, “as an omen of a good year”, as the ancient authors and commentators 
of Dictionaries would repeat. These big numbers of seeds are a symbol of lots 
of wheat, lots of barley, lots of milk, lots of goats, lots of goods. They also 
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mean lots of children, lots of grooms, lots of brides. If we keep in mind that 
the polysporia are connected to an organ of the pig related to its reproduction, 
and if we also take into our consideration that the pig itself is a symbol of 
ferility because of its many births as a kind, the aspect and function of fertility 
is obvious in this specific costume.
So, it is possibly a form of agricultural magic, dating from immeasurable 

centuries ago, from which flowed “liknoforia” (holding the craddle) and 
“panspermia” (holding many seeds) of antiquity, which were later incorporat-
ed in mysteries and ceremonies of great gods.
“This is where Yorgis Matsaniotis used to dress up. They used to get out 

at the square, here in the fields, and they danced. Girls were dressed up like 
gypsy women and boys like gypsy men. They built huts, they brought some 
donkeys and they put in hay. Many things used to happen! In the beginning 
of the pre-Lent season, the first masked people that came to our house used to 
be Eleni, George’s wife, with my cousin, the later Yorgis Laliotis. They used 
to be very close at those days. They ate together and they worked together. 
And when they had finished their work, by the evening, they dressed up and 
they came here. Eleni liked it... I don’t know what she was fond of... So every 
night we had masked people until the end of the Carnival.”.
“There was a woman from Markasi, who was said to have been married in 

Kiato, and there was Tasoulis who wore a frock of the monk who used to be a 
shepherd, and they grabbed Eleni and put her in the frock and took her from 
home every evening.”
Some people were afraid of the masked, especially women and small chil-

dren. The cause for their fear was not only their costumes, but also their ges-
tures. In order to avoid them, they used not to open to them.
“Latch the door”,they said. If they entered the house, those that were feared, 

the ones afraid used to hide. “When the Carnival came and masked people 
started to appear, I used to climb the side of the bed so that they could not 
reach me. Because they made funny gestures. Some of them were really aw-
ful. They grabbed, they nipped women’s breasts. They made lots of different 
jokes.”
Some married women did not go out. They used to stay in their houses. They 

went out only to the nearest threshing floors.

2.2 The Bear

One of the most important cases of costumes takes place in Stimanga. One 
of the villagers used to dress up as a bear. He used skins of ships covered 
with their lambswool, the face of an animal, a bell at the neck and a chain 
held by another one who was dressed up like a gypsy. The later used to play 
the tambourine, and the bear danced. It was believed that if a person fell with 
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their face down and the bear stepped on their body, they would never get sick. 
At that time, small children fell down and the “bear” stepped its foot on their 
bodies so that they would not fall sick. It is considered that there is some kind 
of relation between the therapeutical attribute of the bear and the mystic rit-
ual preserved by the Greeks of Asia Minor. This ritual is connected to Saint 
Paraskevi, and its name is “Madness of Vathy” (from Vathy, the village near 
Artaki).
The person dressed up like a bear in Stimanga used to be the same every 

year. According to some sources, they used to put some small bells to his neck 
together with the fur. As far as the animals’ skins are considered, we know 
that they are an offhand means of costume, particularly for the populations of 
shepherds and farmers.
There are testimonies about the custom of the bear from other regions too. 

A custom of the same kind takes place in Skyros. But in Plomari of Lesvos, 
at the old times, parties, gatherings, and bears used to take place from the 
first week and so on. “They dressed up like bears -bears with their bells and 
horns”; they used to hang bells; they used to tell jokes; they used to wear fun-
ny faces and they tied them with a rope from their inside. One of them used to 
play the gypsy with the tambourine and Zacharoula danced the bear’s dance, 
and they used to play acting like the bearss.
In the island of Lemnos, which is close to Lesvos, “many dress up, but the 

funniest of all is the bear. They dress one with skins of ships and they hit him 
at his back with a stick. They also sing the song:
“Susanne, little Susanne, lady of the ship
your beloved one came from abroad
your beloved one, your man came
and brought you nuts, nuts to eat.
A...a...a.... (at this point the bear screams in joy)
Susanne, little Susanne, lady of the ship
your beloved man came 
and brought you thread, thread to knit (at this point the bear puts its face 

down sad)
Susanne, little Susanne, lady of the ship
your beloved man came
and brought you raisins -raisins to eat
a... a... a...
Susanne, little Susanne, lady of the ship
your beloved man came 
and brought you thread to knit”.
In Asia Minor, bears were the most “fashionable” people in costumes. They 

dressed up with skins of bears, and they danced like bears as the tambourine 
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was played.
A characteristic phrase said by children in the area of Serres, who jump over 

fires, is: “The bear is afraid, I am not afraid.”
The same spirit prevails in the custom of the “Dance of the billy goats” in 

Sohos, a village thirty six kilometres away from Lagkadas, as well as in that 
of the “Monks” of Thrace. In this custom which is performed on Clean Mon-
day for good luck during the whole year, between the various mimes who 
form the group, there are the Gypsies with the Bear. The costume and the face 
of the bear are made of cheap linen fabric on which they paint the character-
istics of the animal with coal and red colour. The figure of the owner of the 
bear and its animal is also found in the Bulgarian-speaking villages of Thrace, 
where it is mixed with the custom of the Monk. Its purpose is to bring good 
luck throughout the whole year.
In Pyrgi of Chios they make a wooden head of a bear with a mechanism 

which causes it to open and shut its mouth. They put it on top of a wooden 
stick, and someone who is wearing his long clothes upside down or is under 
the skin of a ship or some sails, holds the wooden stick so that the bear’s head 
is on the outside. Then, they take it around in the streets and they make it 
dance.
The bear owner and his animal visit the village’s houses. The animal pre-

tends to faint at times, or at other times to be stubborn and demand gifts in 
order to rise up. The houseowners offer food or coins, and the bear owner 
cuts some hairs from the skin of the bear, which he offers mothers as a lucky 
charm for their children.
In Clean Monday too, dressed up people wear skins of animals, they hang 

bells from their necks and, forming groups, they amuse themselves -for in-
stance in Karpathos.
The element that must be explained in the custom of Stimanga is placing 

the foot of the bear on a person, preferably young, who lies on the ground 
as well as the conviction that through this act this person is protected from 
illnesses. We consider this as a sign related to the scheme of death and resur-
rction, which can be found in many acts not only of the Carnival but also of 
other important days throughout the year. It is also possible that it means the 
transmission of attributes characterising this animal to the person, the young 
one, who is at the Springtime of their lifetime, and has the need of moral and 
body empowerment.
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1. Amusement

3.1 Partying - food

The first week of the pre-Lent season is called Baliza, as there is no feasting 
in Wednesday and Friday. The following week is the first Carnival. They used 
to feast on Wednesday and Friday of this week. In the neighboring area of 
Nemea the first week is called Amolyti, as people are allowed to eat all kinds 
of food, with no exception.
In Agios Nikolaos in Argolis, only the two last weeks of the pre-Lent sea-

son are considered as the Carnival.
On Thursday before Sunday of Apokria, there is meat being grilled in every 

house, at the grill or on coal, or at the fireplace. The smell of the meat being 
grilled is called tsikna. Therefore, this day is called Tsiknopempti. We used 
to sing and dance on this day.
On Saturday, on the eve of Sunday, whole families used to gather and light 

fires at the street of their neighborhood. After they grilled some steaks, they 
started dancing with songs until late night.
On Sunday, after the end of the mass in church and people had eaten, they 

went out either in costumes or in their everyday clothes at specific places, 
where there was a big space. There, the great party began. They danced, sang, 
ate and drunk all together. The dance used to begin first with the tradition-
ally dressed grandfathers, who wore their foustaneles (traditional skirts for 
men, as mentioned above) with their ornaments, and their socks with the 
black tufts. Alltogether in a dance. With them, the restless mothers and grand-
mothers, dressed with the shining traditional dresses of the Vlachi, with the 
totally white embroidered underskirts, the scarfs, the socks, and the tradition-
al jewelry full of ornaments.
The instruments being played were mainly davuls and traditional flutes.
Most residents used to gather in the big threshing floors, in the village, in 

front of the house of Anastasios Fouzas and John Thaleritis. At this place they 
sang and danced with flutes and davuls. First in the front danced the priest of 
the village, and the whole village danced behind him. The threshing floors do 
not exist nowdays, as houses have been built. The houses of Hristos Evange-
lou Dardanis, Angelis Theodorou, Panayotis Dardanis and Dimitrios Vlachos.
On Sunday of Apokria, housewives prepared food and everyone gathered 

“as neighbours, as relatives, as brothers and sisters and families. We danced, 
we ate, we sang”.
On the week of Tyrophagos (consumption of cheese) mothers and grand-

mothers prepared food appropriate for the occasion. Cheese, milk, eggs, fish 
(vakaleos), and pasta were common. Pasta cosumption was a must. On these 
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days they also ate hylopites, boukies, lasagne etc. They cooked them with fat 
from the pigs and they paired them with mytzithra (a traditional cheese). On 
this week, very common were curly spaghetti, made of dough on the table. 
They made them with eggs and milk in the dough. They put the dough on a 
wooden object where they put pies to turn them round. They took it little by 
little and they shredded it, cutting it into small pieces. They boiled them as we 
now do with spaghetti and they grilled them with hot cheese. They were deli-
cious. They did not eat meat or other staff of that kind. They passed their week 
with these pasta. They also made special simits and breads, called “petes”.
On Sunday of Tyrini, right after churchtime and food, the party continued 

at the same spots where it took place in Apokria.
Groups of twenty to thirty people used to pass from the houses of the village 

with big plates, colecting whatever was left from the food. Meat, spaghetti, 
lasagne etc. With these foods they partied during the evening of Tyrini until 
the dawn. Especially young people ate, drank and they got drunk.
On that day, three or four families gathered in every home, they ate and slept 

there. The size of the house was of no importance. As long as there was a 
house.
On that day, the people gathered again in the big threshing floors dressed up 

and they danced with the sound of the flute and the davul.
A similar habit can be found in Petalou of the region of Corinth. They took 

what was left from the food on Sunday night, and they danced through the 
night.
In Nemea, those days they eat galopita (a pie with milk) and trachanopita (a 

pie with tarhana).

3.2 The Fires.

The custom of fire is found in many regions of Greece. This habit belongs to 
the so-called diavatiria (transitional) and kathartiria (of catharsis) customs, 
with which the people seek to guarantee their happiness in the beginning of a 
new period of time.
Every fire, even the most common one, encloses power which it transfers to 

each human being who will get related to it. This, power, is the first and most 
important trait, with the second being sending  evil away.
A thick and almost hidden thread connects all customs of praising fire from 

nowdays up to an era unmeasurably far, beyond historical antiquity. And this 
connecting thread, which is certainly accepted for every other historical peo-
ple, is the underlying meaning of every ceremony of worshipping fire, that 
-from the big fire which has been taken care of- either only by prepairing it or  
by running around it (as in ancient amphidromia, a custom of Kalymnos), or 
by dancing around it, or by jumping in it with protected or naked feet filled 
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with enthusiasm and with no fear, we will gain power and health, and our 
homeland will gain its happiness.
In Stimanga, they used to light fires at the night of Apokria. This used to 

happen in continuance of a long existing habit. The party used to take place 
around the fire. Fires were set at the Big Threshing Floors. Vines were collect-
ed and put in a pile, then their leaves were being cut off, and the fire burnt for 
all night long, its flame being very strong. Those who participated in the party 
jumped over the fires. Mostly boys, but girls too.
It must be noted that later, in more recent years, the setting of the custom 

changed from the Threshing Floors to the site where today is the square, at the 
shops of Patakis and Trogadis.
In Nemea they used to light big fires, with wood they took from the fences 

of houses (which was a cause for dispute) as well as with kermes, so that a 
big flame and sound was created (as the leaves of kermes make noise as they 
are burning). Around the fire sat mothers, watching over their children and 
singing or chatting.
In Panorama in Feneos it is believed that he who passes the fire without 

being burnt is a skilled person.
In Petalou in the region of Corinth there is a threshing floor in the middle 

of the village, where the dance around the fire used to take place.
In Agios Nikolaos in Argolis, residents used to gather every evening after 

their work in the middle of the village, which they use as a square. There, the 
younger have prepaired a big fire from kermes. Kermes are the only material 
burnt in the fire so that it is big and it shines in the whole village.
In Petra in Trifyllia, children collect wood from forests for many days and 

they place them in a specific spot in the village, usually somewhere high. 
When the night begins to fall, they light the fire.
In Galatini in Kozani they call Carnival fires “kladaries”, while in the city 

of Kozani itself they call them “fani”. And neighborhoods compete with each 
other for the best organisation and apperiance of their fanos.
A similar custom can be found in Voyatsiko in Kastoria, in Sifnos (kladaries, 

fani, kapsalies) in order to get rid of evil spirits, epidemics and epidemics of 
the animals.
In Zagori in Epirus they roam in the village to collect wood and light the 

big fire of Carnival.
In Skamneli of Zagori they light tall fires on Sundays of Kreatini and Tyri-

ni, in the eveing, when goats are back from pasture.
In Katsanohoria of Epirus the fire is called “depo”.
They also light fires in many other places such as in villages of Grevena, 

Serres, Pangaion, Xanthi.
A custom worth to mention is the one that takes place in the area of Ores-
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tias. It is called “Kiopek -Beis”. It happens on Monday of Tyrini. On the eve, 
they light celebratory fires called boubounes”. Young adults and adolescents, 
forming a queue, jumped through the flames shouting in every jump a phrase 
in their local dialect about the Monk.
Jumps of a festive fire, accompanied by similar “magical” chants, are a cus-

tom of the whole of Greece.

3.3 Instruments. Musicians

During the fifteen days of the Carnival, flutes and davuls used to be played 
all the time. From the morning until late at night, everyone partied with songs 
and dances of their homeland. The flute was being played by mr. Christos 
Kapolis and mr. Nikos Balafoutas. The davul was being played by mr. Yannis 
Theleritis, George Theleritis and Panayotis Fronimadis. The davul was also 
being played by Vassis Svingas and Sotiris Theleritis. The clarinet was being 
played by late Sotiris Georgiou. Gkarnas played the violin. There was also 
Yannis Predaris. Mr. Vasilis in zither. The last four musicians were organized 
in a band.
The dances that people used to dance were traditional Greek ones, syrtos, 

kalamatianos, and tsamikos.

1. Customs

4.1 Fortune-telling using the egg

The egg was one of the first goods used as food that humans took directy 
from nature and at the same time, during the evolution of human kind, it was 
considered to be an archetype of birth of life.
The egg as a food and as a beginning-source-matrix of life was attributed, 

throughout its existence for many centuries, with various connotations and 
analogies. These connotations, which are generally attributed to folk events, 
and more specifically are due, on the one hand, to the particular composition 
of the egg, which is composed from four main parts (yolk, white of the egg, 
membranes under the eggshell, and eggshell), which are involved in rituals 
of various costums and, on the other hand, they are associated to the various 
factors that influence its essence (weight, size, quality, therefore tribe, age and 
colour of chicken, season when they are born etc.).
The egg belongs to the elements of “natural evolving condition” in which it 

is possible to see an evolution from the state of the “would-be” to this of “in 
action”, without the existence of a possible course of the kind and which sud-
denly impresses with the birth of life from nothing, in the form of a miracle.
In the egg, which appears to have no life, the genetic miracle is evident and 



64

Χορευτικός & Λαογραφικός  Σύλλογος Στιμάγκας “ΘΥΑΜΙΣ”
Dance And Folklore Club  “THIAMIS” of Stimaga Velo-Vochas

more intensely experienced than in the invisble events that occur under the 
soil with seeds. And this is because in the egg there are visible elements, such 
as movement (the young chicken moves), sound (as it has a voice), and many 
others, which are similar to -or at least they evoke- giving birth by humans.
The egg, with the various charcteristics they are attributed to it, becomes the 

inspiration of actions and deeds religious and symbolic, and the beginning of 
archetyical, cosmogonical and protogenic experiences, sights and interpreta-
tions. These beiliefs and superstitions are generally about the mystery of fer-
tility, the most charming trait of the egg, the one of opposing and abolishing 
the natural law: none from none (“ex nihilo nihil”).
It must be noted that the primitive-archetypical- non-deterministic beginning 

of these beliefs is common and ecumenical. In accordance to the non-deter-
ministic beliefs and observations of the people for the events that take place 
in the apparently inactive egg, many actions related to it are interpreted in the 
whole of Greece.
The egg is widely used in fortune-telling (ooscopia, or avgomanteia). The 

egg or its parts are used in various actions and deeds, especially during the 
Carnival, mainly on Sunday of Tyrini, the “klidonas” (a feast of Saint John), 
Saint Philip’s day, and Easter. According to the peasant inhabitants of Attica, 
both the inner region and the villages by the sea, the first objective of for-
tune-telling using an egg is discovering the future husband, health of family 
members, fertility of lands, prediction of the crop of the year.
During the week of  Tyrini, the egg has an important role not only as a nec-

essary part of the dinner, but also as a means of fortune-telling and playing 
games. The game of “haskaris” or “haskas” is common in many variations in 
various regions of Greece. They used to hang an egg above them and, after 
supper, when everyone had gathered round the table, they made it move in 
a circle. Each one tried to catch it with their mouth. “With the egg they used 
to shut their mouths for the Great Lent, and they opened it again with it on 
Easter”.
On Saturday evening, on the eve of Tyrini, besides from the food they used 

to eat, they put eggs in the ash, at the fireplace. Grandmothers had numbered 
each egg for every person. They used to put as many eggs as the number of 
people. They sat close to the corner, they pulled away the ash, they formed a 
long line, and they put the eggs. First they put one for Jesus, then for the fa-
ther (“There is the father of the family, the big boss”), and then for the whole 
family. They put them in a row, they covered them for a bit, and the eggs 
were being baked as the flame reached them. Whoever’s egg had a shell full 
of “sweat”, he was considered as the lucky person of the year. They also used 
to say for the same subject: “That one is full of sweat. He who has it is capa-
ble. The other one is lazy”. He who does not sweat is considered to be idle. 
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Another interpretation was that if the egg had sweat, the same would happen 
to the boss and the year would be good.
This is a custom which belongs to fortune-telling habits of this day, found 

in many regions of Greece. In Aetolia, for instance, at the evening of Apokria
“they keep thinking of the eggs and they cook them at the fire. Whoever’s egg 

pumps, he will not be healthy; whoever’s sweats, he will be”. In Nemea they 
cover half the eggs in ash. Whoever’s egg is cooked without sweating, he is 
considered hard-working. On the contrary, he of whom the egg sweats is idle.
In Derveni in the region of Corinth, as they placed the eggs in the ash they 

named them, one for the house, one of the father, and one for each person. If 
they sweat, it was a bad omen.
In Petalou in the region of Corinth they used to believe that if the egg 

pumped, the person to which it belonged was going to die. The same applied 
for animals.
In Panorama in Feneos they believed that “if the egg pumps, our enemies 

will be frustrated”.
In Stefani in the region of Corinth they believed that if the egg sweat, he to 

whom it belonged was lazy.
In Hovoli in Kalavryta, on the evening of Tyrini the housewife would put an 

egg for each person, even for those who lived far away, after supper and they 
would watch whose egg will sweat. He or she will be the healthiest of all. 
Whoever’s egg pumped, his enemies would be frustrated.
In Skotini of Argolis, on the evening of Sunday Tyrophagos, after supper, it 

is a custom that each member of the family eats as dessert a grilled egg, which 
has been used as a tool for fortune-telling in the following way:
They put and they grill in the fire of the corner as many eggs as the number 

of the family members. The moment they place them, they name them. So 
the first belongs to the father, the second to the mother (if they are alive), the 
third fro the oldest child and the following ones for every child in an order 
according to their age. If the grilled egg sweats, it is an omen of good health 
and happiness for him or her to whose name it was. But if it pumps, it is an 
omen of sickness or death during the same year. In Aegina they also used to 
eat a boiled or grilled egg as dessert on the evening of Sunday Tyrophagos, 
without fortune-telling, but with the purpose that the forthcoming Great Lent 
would sem to him “as small as an egg”.
In Petra in Trifyllia, in the region of Messinia, they eat the eggs after the 

pasta. They must eat as many eggs as there are in the house, because it is be-
lieved that the remaining ones become snakes. They eat the eggs grilled in the 
fire. Each one places his egg near the fire, in the ash. The eggs begin to sweat. 
It is believed that whoever’s egg does not sweat, he will get sick. They also 
believe that he whose the egg breaks will be harmed.
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In Makrisia in Olympia, on the last Sunday of the Carnival they put an 
extra egg for the horse of the family. Whoever’s egg pumps, his enemies are 
believed to get frustrated.
In Zakynthos, as Leonidas Zois has reported, “many women keep the egshell 

of Sunday Tyrophagos, and they put it at the pillow of a maiden on Saturday 
before Easter, so that she dreams of her future husband”.
We consider this custom, of fortune-telling with the use of the egg, as well 

as other customs which have the egg in their center, to be related on the one 
hand with the traits of the egg which made uneducated people to consider that 
it possessed magical powers, and on the other hand with the magical essence 
that the eggs of the Spring have, as the Spring is a season when the power of 
nature is renewed, so a very “magical” season.
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CHAPTER II

Clean Monday

1. Habits

The day after Tyrini is Clean Monday, the beginning of the Great Lent until 
Easter. On that day housewives used to clean the cooking tools so that peo-
ple could not eat forbidden foods. In order to clean them from the fat, they 
washed them with hot water mixed with ash. At that time, there were no spe-
cial foods for the Lent. They used to eat two olives, a bit of bread, leaves of 
garlic, and they drank their wine.
In general, on this day feasts with foods allowed for the Lent used to happen, 

and they were called “Koulouma”. There were various foods. The feast was 
accompanied by the sound of flutes and davuls. On that day, women used to 
dress up. We can say that it used to be a women’s day. Men did not dress up. 
If they did so, it would be only to enter the circle of women just for fun.
On Clean Monday, mothers kneaded bougatsas (sweet pies) and they put 

them in the oven. They took flour, a bit of ouzo, a bit of olive oil, anise. They 
started kneading the night before. After they kneaded them, they put them in 
th oven. They added sesame and sugar. When the day had passed, at noon, 
they ate bougatsas as there was no good halvas.
Girls also used to bake bougatsas in the ovens, as well as simits on which 

they added plenty of salt so that they got savory. These were called armyrok-
ouloures. They were eaten by maidens who had come to a proper age to get 
married in order to get thirsty, according to tradition.  The young man who 
would bring them water at night in their dreams would be their future hus-
band.

1.2. The custom of armyrokouloura

On such a day, it was not possible for fortune-telling to be absent. Every-
body is worried about the future, everybody asks to know what lies ahead for 
them, how will the crops be, if the everything in the house will be well, and 
most of all girls are worried about if they will get married during the year, and 
who will be their husband, a bachelor or a widower.
The custom of armyrokouloura was common in Stimanga. It is an old habit 

which is found only here as far we know (at least in the region of Corinth). 
So it is a local custom. Of course, we know that the same custom is found in 
other regions of Greece. The area examined has its own version of it.
Young girls of the age of around 19-20 years old were the ones who used 
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to paricipate in the process of the custom of armyrokouloura. It was not for 
married or divorced ones. It began in the afternoon of Clean Monday. Ac-
cording to some sources, the flour was stolen from a house where there was 
a young boy. According to some others, they did not steal the flour, they used 
from the flour they had in their own houses.
They kneaded the simit without sourdough. Its shape was round, without a 

hole in the middle. It had the shape of bread. There was no specific dosage for 
the materials being used. They put them randomly, judging by looking. There 
was more salt than flour. They had to bake it around six or seven o’clock. 
They baked it in the fireplace, on the ash so that it got sweet, “not to suffer 
from thirst”! As it was being baked “We spent an hour cleaning it from the 
ashes. Great”!
They spread the simit in three pieces, one for each girl. Each one took her 

share and went home. They wished each other: “Let’s see what we will see to-
night. Good luck to all of us”.This piece was eaten before falling asleep. But 
they had to not drink any water. That was the only way in which they would 
see what they were seeking.
On Tuesday morning, the girls used to meet and tell each other what they 

had dreamt of. Often they had no dreams. At other times, they had seen things 
that they tried to interprate in their own ways. Sometimes, they confessed 
their dreams to their mothers, who judged them as nonsense or as signs sent 
by God. The father did not take part in the whole process.
Young boys used to make jokes, they laughed and made fun of the girls. But 

they did not say much, because they were shy. They appreciated girls like 
their own sisters.
But the custom always took place, either because it had become a habit or 

because girls had heard of it from somewhere else. It was also a way to have a 
good time and laugh. But they certainly wanted to know. They were nervous 
to see the future. In some cases, dreams came true. In other ones, though, 
dreams were full of things not related to marriage. “The dream is in another 
place from the miracle”, as a Greek proverb says.
Similar customs are found in other areas in the region of Corinth and else-

where in Greece.
In Angelokastro in the region of Corinth the armyrokoulouri is common on 

this day. For its creation, they measure with their hands. They use the same 
amount of flour and salt. He or she who will offer water in the young man or 
woman when they are asleep (in their dreams) will be their spouse.
In Nemea there is a saying “Did you bake your armyrokouloura?”
In Hovoli in Kalavryta unmarried girls prepare the armyrokouloura on the 

night of Tyrini, and they eat it to see their future husband.
In Fysini of Lemnos girls tell the future using the armyrokouloura. They 
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bake three armyrokoulouras on coal after they have been prepared by a girl 
who had her hands at her back and with flour stolen from three houses with 
no trouble or with only one marrieage. They take a piece from each armyrok-
ouloura. From these they eat one, they throw another in the sunshine and they 
put the third under their pillow. They will see the groom in their dreams. If he 
is a bachelor, he will be holding a glass made of gold. If he is a widower, he 
will be holding a pot which has become dark from the fire.
In Vasilitsi in Pylia they guess the crop using the sarakostokouloura which 

is made with the same sourdough used in the pasta eaten during the Carnival. 
They bake it, and on Clean Monday morning when they wake up they make it 
roll. If it goes to the right, the house will have good luck; if it goes to the left, 
the income and, above all, the crop will be poor. Then they eat a piece to get 
prepaired fror the Great Lent, and so that they do not stay hungry.
In Kyrfovo in the region of Ioannina, girls prepare the armyrokouloura 

on Clean Monday. The dosage is the following: three spoons of flour, three 
spoons of salt, and three spoons of water.
In Athens, during the Ottoman years, the maiden did not get to know her 

future husband until the wedding. In order to dream of him, she performed 
various kinds of magic.
One of the most well known ones was the “armyrokoulouro” and “breaking 

of the broad beans”, and when they performed them they used the “silent wa-
ter” which they took by themselves from the well of the house.
The custom of armyrokouloura can also be found in Tripoli, Vourvoura in 

Kynouria, in the village of Saratzas in Koroni, in the province of Trifylia, 
in Aegina, in Ioannina, in Milos, in Samos, in  Arcadia, in Sopoto in Kala-
vryta, and in Apiranthos in Naxos where it is called “armyropitari”.
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CHAPTER III

Songs.

Pay attention, my dear, pay attention as you drive the carriage, because the 
best woman is inside.
And let burn, let burn my dear, the palm leaves and all the colours.
And let the two of us burn too, the two of us who are like the star of night 

and the star of dawn.

Vassiliki Theodorou. It wa sang by her grandfather.

In Rumelia and in the Peloponnese their are beautiful brave girls.
Who is that cherry girl who made me always think of her?
When I see her, she does not wave at me and lets her scarf go down.

Vassiliki Theodorou.

My chicken, my little chicken and my little bird,
Do not pass, my chicken, do not pass from here 
Do not pass from here because there will be murder.
I will pass, I will pass to catch your hand.
I will make a costume with the fetahers of the black chicken.

Fashionable little shoes, little shoes, I wish I will wear and they’ll make 
noise. 
My old love, I wish I will wear and they’ll make noise.
I wish I will wear them for my old love who has made me sad.

Georgios Theodorou. Husband of Vassiliki Theodorou.

Three good things exist in the world and where the living are.
Youth, and bravery, and the good girl.
So listen you unmarried women; you married ones as well.
Do not be jealous of wealth, do not seek money.
That’s what I seeked and I got married to someone useless.
I cook for him and doesn’t eat, I prepare his bed and he doesn’t sleep.
A woman dressed in red has taken my heart.
I cannot fool her, in order to touch her hand.
And an aunt and a first cousin of her advised me:
“At the dance, when she dances, move and grab her hand.
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And if you see her turning red, she has loved someone else.
And if you see her to catch a rock, go away immediately.

I passed, my fellows, from a village and I saw a woman with a loom.
And she wove and she unwove the eagle that has two heads.
A ring and an engagement ring, girl you are still unmarried.

How do you sleep alone on this Great Lent.
I sleep at home and I am not afraid of anyone.

I was waiting at the fountain and the moon was shining.
So that when my love passed I would say good evening.
Good evening my love, welcome short girl.
Do not take the words short girl as an insult.

Aggelo Giannakoulia

Shine, my little moon, so that I can go to my love.
I shine until the morning; who has love to find?
Shine high, and shine low, beacause there is mud and water...

Eleni Lalioti. She knows it from her mother.

Woman, where is our beauty, our bravery, our youth,
Blond and black-eyed woman.
Wasn’t I like an eagle and you like a pigeon flying in the air.
And now everything’s lost: youth, and beauty. And they are not coming back
So people party in your life, beacause time passes without waiting for us.
And he who parties will die happy, 
not sad.
And when we get old nobody will want us any more, hello old Davelis.

Themistocles Theleritis.

Other well-known songs:

“Black eyes in the glass”
“Artchoke with thorns”

These are not the only songs of the Carnival. Research on this subject is 
still going on.
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ASSUMPTIONS.
Humans are social animals. They always seek company and presence of 

their fellows. When they are involuntarily alone, they try to break the lone-
liness. The aim of group activities was, ages ago, to satisfy this invincible 
tendency for socialbility. The Carnival is the perfect occasion for escaping 
routine and seeking pleasure and joy.
There are many customs for this season. But they differ in each area, influ-

enced by history, local traditions, habits and costums. If somebody travels 
across our country during this season, he will be surprised by the variety and 
the pictoresque and original character of local events. We have to admit that 
time, which, as Polemis has written, “passes like the rain falls, and in its 
quick roll it takes every of our joys” has erased many of these costums. Thus, 
there are many which still take place every year with no exception, or at least 
there is an effort to revive them.
The Carnival costums of Stimanga in the region of Corinth are a pleasant 

break for the residents of the village. As everywhere in Greece, here meet 
peasants, relatives, friends and they eat together, they sing, they dance. When 
writing the costums down, the nostalgy for the beautiful years of youth, with 
their simplicity, their calmness and above all the fellowship and positive feel-
ings that characterised human relations years ago, despite the possible prob-
lems that arose, is evident.
“...but we had happy years. Happy years. Singing all night long. Our par-

ents used to sing, children used to dance with each other... the customs were 
nice...”
The costums described, as narrated by the residents of the village, prove 

this team spirit and this feeling of belonging to a group which characterised 
events and various aspects of folk culture years ago. They take us to the life 
of Stimanga of years before World War II and more recent ones.
Customs for fertility and for a happy year, similar to those we got to know 

in this text, are found in agricultural societies of all times and places. Some-
times they overstress or cover one or the other element, but they maintain 
-under different social conditions- the same objective and main morphologic 
composition. The most important thing is that they cover the basic needs of 
the human soul of pastorial and agricultural populations and they are charac-
terised by their universal spirit. The customs of the Carnival in Stimanga have 
these traits.
Some of these habits are found in other areas in Greece. The fact that they 

are found and in this part of the region of Corinth with their own local charac-
ter, fills us with joy. This fact is of unique importance, if we consider that not 
only in our area but also in other places of our country many of the memories 
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of the past have been erased or almost forgotten. Furthermore, the compar-
ison with similar customs from other areas of Greece proves the constant 
continuity of Greek culture, Greek history, and the Greek nation.
The in situ research has offered, to all those who did it, valuable experience 

and unique feelings. But most of all it proved that this place is still very rich 
in traditions, yet to be discovered by the educated researchers and sensitive 
scholars who will promote it to an “everlasting asset” for the future genera-
tions. It will be no exaggeration if we say that the village of Stimanga is one 
of the few guardians for popular culture, as far as the region of Corinth is 
concerned. This is evident firstly by the variety of customs which are found 
in the popular life of this village, and also by another element which gives it 
another aspect: The big number of musicians, the people who have pleased 
not only their fellow villagers but also the residents of other areas, nearby or 
far away, with their art.
To sum up, we can say that the material written down can offer valuable data 

for research in the fields of Ethnology and Social Anthropology. We must also 
remember the fact that in the customs of Stimanga, as in those of other areas, 
remain evidently several elements of the ancient spirit of the worship of Dio-
nysus. We consider that many paricular matters must be elaborated. 

“There is always something more”.

PANAYOTIS HORIKIS, SON OF MICHAEL
TEACHER -FOLKLORIST

DANCE TEACHER
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ΣΤΙΜΑΓΚΙΩΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΕΣ

Οι πληροφορητές Γεωργία Καλαντζή, Αθανάσιος Καλαντζής, Mαρίνα 
Θεοδώρου και Γιαννούλα Νούτση αφηγούνται.

O δάσκαλος 
Χωρίκης 
Παναγιώτης 
επί το έργον
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ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ 
ΑΛΛΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
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Γιαννακούλια Αγγέλω   
(1916-2012)

Τρωγάδης Γεώργιος  
(1924-2006)

Θεοδώρου Γεώργιος  
(1923-2019)

Γιαννακούλιας Σωτήρης  
(1916-2010)
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Φαρμάκης Παναγιώτης 
(1918-2014)

Στέφας Ευάγγελος  
(1926-2019)

Θελερίτης Θεμιστοκλής  
(1914-2009)

Τομαρά Γιαννούλα  
(1916-2009)
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ  

ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
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Λαλιώτη Ελένη (1939)

Θελερίτης Γεώργιος του Σωτηρίου (1956)

Παππά Ιωάννα  (1937)
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Θεοδώρου Βασιλική (1925 )

Καλαντζής  Αθανάσιος, (1933)

Σακελλαρίου Μαρία, (1931)
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ΕΘΙΜΑ
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Η παρασκευή της αρμυροκουλούρας.
(Αναπαράσταση)

Η αρμυροκουλούρα (ζυμάρι), πριν ψηθεί. 
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Μακαρόνια.

Αυγομαντεία.
Τα αυγά στη χόβολη. 
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ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
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Στιμαγκιώτες οργανοπαίχτες 

Θελερίτης Σωτήριος ( νταούλι) 
Μπουρίκας Αντώνιος (κλαρίνο ) 

Τασιόπουλος Γρηγόριος (κλαρίνο ) 
ιπερτσεκάς Αναστάσιος (Γκαρνάς) ( κιθάρα) 
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ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ 
(1950-2006)

Ενας Στιμαγκιώτης που η αγάπη του για το χωριό του  τον έκανε να ασχο-
ληθεί με τα κοινά. Ιδεολόγος, έντιμος, ταπεινός πρωτοπόρος, εργαζόταν με 
ζήλο για την πρόοδο του χωριού μας και την ψυχαγωγία των ανθρώπων του.
Η ζωή για τον Φάνη ήταν γεμάτη δύναμη, αξιοπρέπεια και δεν έχανε ποτέ το 
χαμόγελό του.
Πιστός στις παραδόσεις  έδινε ζωή στο έθιμο της Αποκριάς.
Στο άκουσμα της προσπάθειας του συλλόγου μας με συλλογή  υλικού για την 
επιτόπια έρευνα “ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗ ΣΤΙΜΑΓΚΑ’’ προθυμοποιήθηκε να μας 
βοηθήσει μιας και το όνομά του ήταν συνδεδεμένο με την ΑΠΟΚΡΙΑ από 
παλιά.
Μας πληροφόρησε αναλυτικά για το πώς γιόρταζαν οι Στιμαγκιώτες τις Από-
κριες και μας έδειξε φωτογραφικό υλικό.
Δυστυχώς δεν πρόλαβε να παρακολουθήσει ολοκληρωμένη την επιτόπια 
έρευνα στην πράξη μιας και έφυγε από κοντά μας (10-3-2006).
Ειρωνεία μια και η προβολή της επιτόπιας έρευνας στην Στιμάγκα πραγματο-
ποιήθηκε την 4/3/2006 στο Κλειστό Γυμναστήριο της Στιμάγκας σε συνεργα-
σία με τον ΟΜΙΛΟ UNESCO για τον πολιτισμό της Ειρήνης.
Η μορφή του είναι χαραγμένη στην μνήμη όλων. Δεν μπορούμε να τον 
αγκαλιάσουμε με τα χέρια μας, τον αγκαλιάζουμε όμως με την σκέψη μας 
και την αγάπη μας.
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Η ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Ο 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ
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Eνας από τους καθοδηγητές και συμπαραστάτες του συλλόγου μας   
από την ίδρυσή του ήταν και ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ.

Θαύμασε το μεράκι μας και την αγάπη για τον τόπο μας και στήριξε την προσπάθεια  
για την διάδωση της επιτόπιας έρευνας  μας ‘ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗ ΣΤΙΜΑΓΚΑ’ 

με την συμμετοχή του συλλόγου μας σε  αποκριάτικες εκδηλώσεις  σε περιοχές  
της Θεσσαλίας  & Μακεδονίας

Ο καθηγητής Κώστας Σαχινίδης γεννήθηκε το 1953 στη Γαλανόβρυση του Νομού Λάρισας.
Σπούδασε στο ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με έδρα 
την Αθήνα, όπου έκανε τις προπτυχιακές του σπουδές στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 

(1976) και αργότερα τη διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας (1994).

Ο Κώστας Σαχινίδης ηταν συγγραφέας με πλούσιο και ποικίλο συγγραφικό έργο.  
Είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, της Εταιρίας Ελλήνων 

Λογοτεχνών και του Φιλολογικού Συλλόγου ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ.
Εφυγε από κοντά μας τον Δεκέμβριο 2019.
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Με αγάπη για τον τόπο μας, την Στιμάγκα.
Με σεβασμό στην παράδοση και τον λαογραφικό μας πλούτο.
Με μεράκι για όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που μας ενώνουν με το 
παρελθόν και που είναι φωτεινός δρόμος για όλους μας μέσα στην σκληρή 
καθημερινότητα...
Iδρύσαμε το 2001 
τον Χορευτικό και Λαογραφικό Σύλλογο Στιμάγκας 
‘ΘΥΑΜΙΣ’
Ξεκινήσαμε ενα δύσκολο και επίπονο ταξίδι για να ανακαλύψουμε ξανά τις 
ρίζες μας, τις παραδόσεις μας, τα έθιμά μας και , τελικά, να κάνουμε λίγο 
πιο όμορφη την ζωή μας μέσω της γνωριμίας με τα αγνά και όμορφα απλά 
πράγματα.
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ  ΑΜΕΙΩΤΗ TΗΝ  ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟ  ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΜΕΡΑΚΙ & ΚΕΦΙ
ΧΩΡΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ 
Παρά μόνο με

Θάρρος
     Υπακοή

             Αγάπη

                      Μ ετριοφροσύνη

                               Ι δανικά

                                    Συνεργασία
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Αικατερινίδης Γεώργιος, «Νεοελληνικές αιματηρές θυσίες, λειτουργία  –  
μορφολογία  - τυπολογία», Λαογραφία, Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας, ( παράρτημα), Διδακτορική διατριβή, (1979).

• Ήμελλος Στέφανος, «Αβγομαντεία», Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς 
Μπριτάννικα, Εκδοτικός Οργανισμός ΠΑΠΥΡΟΣ,  τ. Α΄, (1981).

• Κακούρη Κατερίνα, Διονυσιακά, Διατριβή  επί διδακτορία, Αθήναι 1963.
• Λουκάτος Δημήτριος, Συμπληρωματικά του Χειμώνα και της Άνοιξης, Εκ-

δόσεις Φιλιππότη, Αθήνα 1985.
• Λουκόπουλος Δημήτριος, «Σύμμεικτα  Αιτωλικά  Λαογραφικά», Λαογρα-

φία, τ. Η΄, (1921).
• Μέγας Γεώργιος, Ελληνικαί εορταί, και έθιμα της λαϊκής λατρείας, Αθήναι 

1976.
• Μερακλής Μιχάλης, Λαογραφικά  ζητήματα, Εκδόσεις  Χ. Μπούρα, Αθήνα 

1989.
• Μηλίγγου - Μαρκαντώνη Μαρία, «Λαογραφικά του ‘αβγού’ και της ‘αβγο-

κουλούρας’ και κυρίως εις τον νομόν Αττικής (ενδεικτικές επισημάνσεις)», 
Ανατύπωσις εκ του Ν΄, 1999-2000, τόμου της επετηρίδος της Εταιρείας Βυ-
ζαντινών Σπουδών, (2000).

• Μηλίγγου – Μαρκαντώνη Μαρία, «Λαογραφικά του Μαρτίου», εφ. Ερε-
τρικοί  Παλμοί, αρ. φ. 22, Μάρτιος 1994.

• Μολινός Στρατής, Τα λαογραφικά του Δωδεκαμήνου, Εκδόσεις Φιλιππότη, 
Αθήνα 1993.

• Μπαλαφούτας Γιάννης, Κοντά στις ρίζες  μας, Λαογραφικά της Στιμάγκας, 
1998.

• Πολίτης  Ν. Γ., « Μαγικαί  τελεταί προς πρόκλησιν ονείρων», Λαογραφία, 
τ. Γ΄, (1911).

• Ρωμαίος Κ. Α., « Λαϊκές λατρείες της Θράκης. Αναστενάρια, τελετή Τυ-
ρινής  Δευτέρας»,(Ανατύπωση), Αρχείον του Θρακικού λαογραφικού και 
γλωσσικού θησαυρού, τ. ΙΑ΄, Τύποις «Πολυβιοτεχνικής»,(1944-1945).

• Σιέττος Γιώργος, Έθιμα στις γιορτές, Πειραιάς 1975.
• Τσοτάκου – Καρβέλη Αικατερίνη, Λαογραφικό ημερολόγιο, Εκδόσεις Πα-

τάκη, Αθήνα 1985.
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Βοηθήματα

• Μουρραης – Βελλούδιος Θάνος,  Ευγονία και άλλα τινά,  Εκδόσεις Άγρα, 
Αθήνα 1991.
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Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε στον άνθρωπο που βρίσκεται κοντά μας 
από το 2004 μας καθοδηγεί και είναι αρωγός των προσπαθειών μας.
Τον χοροδιδάσκαλο κ. Χωρίκη Παναγιώτη. Τον δάσκαλό μας. Χωρίς τις γνώ-

σεις του η έρευνα αυτή δεν θα είχε ολοκληρωθεί.
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Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Παναγιώτη Μ. Χωρίκη

Ο Παναγιώτης Μιχαήλ Χωρίκης κατάγεται από την Μάνη και τα Ιωάννινα 
εκ πατρός και μητρός αντιστοίχως. 

Κατοικεί στην Κόρινθο. 
Είναι έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. 
Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με 

μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Λαογραφίας.
Από το 1978 ασχολείται συστηματικά με την επιτόπιο έρευνα, δηλ. κατα-

γραφή και συλλογή ιστορικού και λαογραφικού υλικού (προφορικού, οπτικο-
ακουστικού καθώς και αντικειμένων) από όλες τις περιοχές του Ελληνισμού.

Διαθέτει αξιόλογη συλλογή αντικείμενων ιστορικού και λαογραφικού 
ενδιαφέροντος. Επίσης σημαντικό είναι το αρχείο με οπτικό(φωτογραφίες, 
γκραβούρες, καρτ-ποστάλ, έγγραφα, video κ .λ. π.) και ακουστικό υλικό (επι-
τόπιες καταγραφές).

Έχει δημοσιεύσει εργασίες λαογραφικού και ιστορικού περιεχομένου.  
Άρθρα του έχουν φιλοξενηθεί σε εφημερίδες και περιοδικά τοπικής και πα-
νελλήνιας εμβέλειας. 

Σημαντικό είναι το αδημοσίευτο υλικό. 
Με εισηγήσεις, ανακοινώσεις, διαλέξεις, ομιλίες, παρουσιάσεις έχει συμ-

μετάσχει σε συνέδρια, συμπόσια, καθώς και σε πολιτιστικές εκδηλώσεις φι-
λολογικού, λαογραφικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. 

Έχει παρακολουθήσει και συμμετάσχει σε σεμινάρια που αφορούν στην 
πολιτιστική μας κληρονομιά (χορός, φορεσιά, τραγούδι, ιστορία κ.ά.) καθώς 
και στην προστασία, συντήρηση και οργάνωση αρχειακού υλικού. 

Είναι μέλος επιστημονικών σωματείων και πολιτιστικών φορέων. Σε ορι-
σμένους εξ αυτών υπήρξε και παραμένει μέλος του Δ. Σ. τους. 

Για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ο διοργανωτής και ο παρουσιαστής 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών σε τοπικούς ραδιοφωνικούς και 
τηλεοπτικούς σταθμούς της Κορινθίας. 

Διδάσκει παραδοσιακό χορό σε πολιτιστικούς φορείς της Κορινθίας. Η δι-
δασκαλία πλαισιώνεται με μαθήματα σχετικά με την Ιστορία, τη Γεωγραφία 
και τη Λαογραφία της κάθε περιοχής. 

Με τους φορείς που συνεργάζεται, συχνά διοργανώνει και πραγματοποιεί 
εκδηλώσεις οι οποίες αφορούν κυρίως τόσο στην προβολή του λαϊκού πολι-
τισμού όσο και στην ιστορία του τόπου μας. 

Έχει τιμηθεί με επαίνους και διακρίσεις από Πολιτιστικούς, Εκπαιδευτι-
κούς Φορείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ επί δέκα έτη εργάσθηκε 
ως απεσπασμένος εκπαιδευτικός στα Γενικά Αρχεία του Κράτους- Αρχεία Ν. 
Κορινθίας.
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