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ΤΟΤΟ ΕΘΙΜΟΕΘΙΜΟ
Οι «ΛΑΖΑΡΙΝΕΣ» είναι ένα
έθιμο που γιορτάζεται το
Σάββατο του Λαζάρου
στο χωριό Βερδικούσα
Έχει ξεχωριστή αξία και η
αναβίωσή του αποτελεί
σημαντικό στοιχείο
συνέχισης της τοπικής
παράδοσης και των
εθίμων του Πάσχα.



Το πρωί οι κοπέλες
ντύνονταν με τις
παραδοσιακές στολές
και πήγαιναν στην
εκκλησία. Μετά την
εκκλησία κρατώντας
καλάθια στολισμένα
με λουλούδια
πήγαιναν από σπίτι
σε σπίτι και
τραγουδούσαν



ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥΣ
ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ



ΤΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Ανάλογα με την οικογένεια του κάθε
σπιτιού έλεγαν και διαφορετικό
τραγούδι

Άλλο για το σπίτι με ανύπανδρο γιο, 
άλλο για το σπίτι με μικρό παιδί, 
άλλο για το σπίτι με ξενιτεμένο



ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ
ΑΝΥΠΑΝΔΡΟ ΓΙΟ

ΣανΣαν κίνησεκίνησε οο νιούτσικοςνιούτσικος καικαι πάειπάει νν` ` αρραβωνιάσειαρραβωνιάσει
ούτεούτε τοτο ρούχορούχο έβαζεέβαζε ούτεούτε τοτο φερετζέφερετζέ τουτου..
ΚιΚι ηη μάναμάνα τουτου τοντον έλεγεέλεγε κικι ηη μάναμάνα τουτου, , τουτου λέγειλέγει::
γιεγιε μουμου βάλεβάλε τοτο ρούχορούχο σουσου, , βάλεβάλε τοτο φερετζέφερετζέ σουσου
καικαι σύρεσύρε καικαι αρραβώνιασεαρραβώνιασε ΘανάσωΘανάσω μαυρομάταμαυρομάτα



ΤΡΑΓΟΥΔΙΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΜΕΜΕ ΑΝΥΠΑΝΔΡΗΑΝΥΠΑΝΔΡΗ ΚΟΡΗΚΟΡΗ

Μάνα μου τη θυγατέρα σου μάνα μου τη μοναχιά σου

την έλουζες τη χτένιζες στα σύννεφα την κρύβεις

και σπάραξαν τα σύννεφα και φάνηκε η κόρη

την είδαν τα σγουρά μαλλιά τ` αρχοντικά πλεξούδια



ΤΡΑΓΟΥΔΙΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΜΕΜΕ ΜΙΚΡΟΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙΠΑΙΔΙ

Η μάνα που `χει έναν γιο
στο δάσκαλο τον στέλνει
κι ο δάσκαλος τον έδερνε
με μια μικρή βεργούλα.
Γιε μου να μάθεις γράμματα
γιε μου να μάθεις γνώση
τα γράμματα είναι στο χαρτί
κι ο νους στο περιγιάλι



ΤΡΑΓΟΥΔΙΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΜΕΜΕ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟ

Ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο
η ξενιτιά σε χαίρεται κι εγώ `χω τον καημό μου
Τι να σου στείλω ξένε μου
τι να σου προβοδήσω
Σου στέλνω μήλο σέπεται,
κυδώνι μαραγκιάζει,
σου στέλνω και το δάκρυ μου
σ` ένα μικρό μαντήλι.
Το δάκρυ ήταν καφτερό και έκαψε το μαντήλι.



Στη συνέχεια τα
κορίτσια πήγαιναν
στη τοποθεσία
«ΣΙΛΙΟ» όπου
χόρευαν



Τραγουδούσαν
χωρίς μουσική
και όλο το χωριό
μαζεύονταν για να
καμαρώσει τις
κοπελιές



ΤΡΑΓΟΥΔΙΑΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥΤΟΥ ΧΟΡΟΥΧΟΡΟΥ
Άνοιξαν τα δέντρα όλα βάι μωρέ βάι
και πρασίνισε κυρά- Αναγνώσταινα
άνοιξε κι γω ο μπαξές μου βάι μωρέ βάι
και πρασίνισε κυρά-Αναγνώσταινα
βρίσκω κόρη που κοιμάται βάι μωρέ βάι
στα τριαντάφυλλα κυρά- Αναγνώσταινα
κι ο καλός την περιμένει βάι μωρέ βάι
να την παντρευτεί κυρά Αναγνώσταινα



ΨΗΛΗΨΗΛΗ ΚΑΜΑΡΑΚΑΜΑΡΑ
Λίγο πιο πέρα , τα
αγόρια έπαιζαν τη
«ψηλή καμάρα», 
ένα παιχνίδι όπου
τα αγόρια – οι
μελλοντικοί
υποψήφιοι
γαμπροί- έδειχναν
τη σωματική τους
δύναμη και αντοχή



ΨΗΛΗΨΗΛΗ ΚΑΜΑΡΑΚΑΜΑΡΑ
10-16 αγόρια
χωρίζονταν σε 2 
ομάδες
με κλήρωση η μία
ομάδα αναλάμβανε
να φτιάξει μια ψηλή
καμάρα
η άλλη ομάδα
προσπαθούσε να
πηδήξει πάνω στους
ώμους των αγοριών
στον κύκλο



από την ομάδα της
καμάρας ένα αγόρι
«φύλακας» αναλάμβανε
την προστασία της
κρατώντας ένα σκοινί
αν ο «φύλακας» ερχόταν
σε επαφή με ένα από τα
αγόρια που
προσπαθούσαν να
πηδήξουν όσο αυτά
είχαν επαφή με το
έδαφος, το παιχνίδι
τελείωνε και άλλαζαν
ρόλους. 
αν η καμάρα δεν άντεχε
και διαλύονταν , το
παιχνίδι ξανάρχιζε από
την αρχή με ίδιους
ρόλους



ΤΡΑΓΟΥΔΙΑΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥΤΟΥ ΧΟΡΟΥΧΟΡΟΥ
Όσα κάστρα κι αν επήγα κι αν περπάτησα
μωρέ κι αν περπάτησα
σαν του Γιώτη το κορίτσι δε συνάντησα
Κάθε Κυριακή ν` αλλάζει , να στολίζεται
μωρέ να στολίζεται
και στη σκάλα π` ανεβαίνει να γυαλίζεται
μωρέ να γυαλίζεται
Ο Μεμεταγάς διαβαίνει και τη λόγιασε
μωρέ και τη λόγιασε
ρίχνει μήλο και την κρούει, ταράζεται
μωρέ ταράζεται
ρίχνει μάλαμα και ασήμι χαμογέλασε
μωρ` χαμογέλασε.



Τέλος, οι Λαζαρίνες πάντα
τραγουδώντας το τραγούδι
«Δρεπανάκι» πήγαιναν από
τη τοποθεσία ΄΄Σιλιό΄΄ στη
τοποθεσία ΄΄Σταυρός΄΄ στο
εκκλησάκι του Κοσμά του
Αιτωλού, όπου έθαβαν το
«Λάζαρο». 

Έτσι,  τελείωνε η εκδήλωση



ΔΡΕΠΑΝΑΚΙΔΡΕΠΑΝΑΚΙ
Παίρνω το δρεπανάκι μου και πάω να θερίσω
γραμματικός κι αφέντης (2 φορές)
Να θέριζα, να θέριζα, να θέριζα τα βότανα
να θέριζα τη Μάρω γυναίκα να την πάρω (2 φορές)
Μάρω μου δε, Μάρω μου δε , Μάρω μου δεν

παντρεύεσαι
Μάρω δεν παίρνεις άντρα γραμματικός κι αφέντης
Να θέριζα, να θέριζα, να θέριζα τα βότανα
να θέριζα τη Μάρω γυναίκα να την πάρω.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Οι γυναίκες του
Μορφωτικού
Συλλόγου
Βερδικούσας
δίδαξαν στις
μαθήτριες τα
τραγούδια και
τους χορούς



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

• Μπακάλμπαση
Ελένη

• Τσέτσιλα Δήμητρα
• Δαούλα Νίκη
• Λάκης Φάνης

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ Β`,Γ`,Δ`, 
Ε` &ΣΤ` ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ

ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

• Γκουντιλιάνη Ειρήνη
• Κατίνα Φανή
• Τάκα Μαίρη
• Δήμκου Χριστίνα
• Μιχαλέ Δήμητρα



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ


