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ΑΙΜΙΛΙΑ- ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ 
Φιλόλογος  

 
Λαογραφικά Χασιάς. 

Η κοινωνική ζωή στη Χασιά τον 19ο αρχές 20ου αιώνα 
 
Ο κοινωνικός βίος, αναπόσπαστο κομμάτι μελέτης της Ελληνικής Λαογραφίας, αναφέρεται 

λεπτομερώς στα ήθη και τα έθιμα της γέννησης και της βάπτισης του παιδιού, συνεχίζει με την 
επιλογή του/ της συζύγου και τον γάμο και κλείνει με την τελευτή όπου περιγράφονται τα νεκρικά 
έθιμα και η παρηγοριά των συγγενών του ανθρώπου που χάθηκε.  

Στη Χασιά του 19ου αρχές 20ου αιώνα η κοινωνική ζωή των κατοίκων της ήταν έντονη και 
σχεδόν όλοι συμμετείχαν στις χαρές και στις λύπες των συνανθρώπων τους. Η γέννηση ενός 
παιδιού αποτελούσε μεγάλη χαρά για την οικογένεια και τους συγγενείς. Εκείνη την περίοδο η 
γέννηση ενός αγοριού έφερνε ευτυχία στην οικογένεια γι’ αυτό το λόγο, όταν κάποια κοπέλα 
επιθυμούσε να μείνει έγκυος, η πεθερά της έδινε σερνικοβότανο. Αντίθετα ο ερχομός ενός 
κοριτσιού δημιουργούσε δυσάρεστο κλίμα, επειδή θα έπρεπε να της δοθεί προίκα, όταν θα έφτανε 
η στιγμή του γάμου της. Αν η κοπέλα δεν μπορούσε να μείνει εύκολα έγκυος ή είχε πολλές 
αποβολές εφάρμοζαν διάφορα γιατροσόφια, όπως λουτρά με γάλα ή ροφήματα από φύλλα 
καρποφόρων δέντρων. Στην περίπτωση που μια γυναίκα δεν κατάφερνε να μείνει έγκυος την 
αποκαλούσαν στέρφα. 

Όταν τελικά η γυναίκα κατάφερνε να μείνει έγκυος και εξελισσόταν φυσιολογικά η εγκυμοσύνη 
της, έφτανε η ώρα του τοκετού. Φυσικά εκείνη την εποχή δεν μπορούσαν να δουν το φύλο του 
μωρού και μόνο οι ηλικιωμένες γυναίκες έλεγαν ότι, αν η κοιλιά της εγκύου ήταν στρογγυλή, 
περίμενε κορίτσι και, αν ήταν μυτερή, είχε αγόρι. Σπάνια βρισκόταν γιατρός για να ξεγεννήσει τη 
γυναίκα. Τις περισσότερες φορές υπήρχε μια γυναίκα στο χωριό που εκτελούσε χρέη μαμής. Όταν 
έφτανε η ώρα του τοκετού καλούσαν την μαμή για να βοηθήσει. Χρησιμοποιούσαν πολλά 
αποστειρωμένα πανιά, κλωστή για να δέσουν τον ομφάλιο λώρο του παιδιού και αποστειρωμένο 
ψαλίδι για να τον κόψουν. Η αποστείρωση γινόταν με βραστό νερό. Όταν το μωρό γεννιόταν η 
μαμή έδενε τον ομφάλιο λώρο και τον έκοβε με το ψαλίδι. Στη συνέχεια έπλενε και φάσκιωνε το 
μωρό και το έδινε στην μητέρα του. Υπήρχαν σπάνιες φορές που κάποιο παιδί γεννιόταν με υμένα 
στο πρόσωπο ή «μπόκι», όπως λέγεται στα αρβανίτικα και το θεωρούσαν τυχερό.   

Η λεχώνα σύμφωνα με δοξασίες για να έχει γάλα, ώστε να τραφεί το μωρό, έπρεπε να τρώει 
φασόλια μαυρομάτικα ή κουκιά. Σύμφωνα με τα ήθη έπρεπε να παραμείνει μέσα στο σπίτι για 
σαράντα μέρες μέχρι να της δοθεί ευχή από τον παπά. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου ο παπάς έδινε 
την λεγόμενη «μισή ευχή», για να μπορέσει να δουλέψει, για να βοηθήσει οικονομικά στο σπίτι. 
Μόλις η λεχώνα σαράντιζε, πήγαινε στην εκκλησία, για να της δοθεί ευχή. Αν το μωρό ήταν κορίτσι, 
ο παπάς το κράταγε στην πόρτα, ενώ αν ήταν αγόρι το πήγαινε στο ιερό. Σύμφωνα όμως με τις 
ηλικιωμένες γυναίκες, εκτός από την ευχή της εκκλησίας, έρχονταν οι Μοίρες και έγραφαν το 
μέλλον του παιδιού. Επίσης πίστευαν πολύ στο μάτιασμα του παιδιού και συνήθιζαν να τα 
ξεματιάζουν προσευχόμενες στην Παναγιά και στους Αγίους. Στο ξεμάτιασμα κατέφευγαν ακόμα 
και όταν αρρώσταινε το παιδί. 

Όταν έφτανε η ώρα της βάπτισης το όνομα του παιδιού το αποφάσιζε ο πατέρας του ή ο νονός. 
Υπήρχαν περιπτώσεις όπου η μητέρα μάθαινε το όνομα στην εκκλησία. Οι βαπτίσεις τελούνταν 
στην εκκλησία του χωριού ή στη Μονή Κλειστών. Γίνονταν σύμφωνα με τον τρόπο που τελούνται 
και σήμερα. Το μόνο που άλλαζε ήταν το δώρο του νονού, το οποίο ήταν ένα χειροποίητο κεντητό 
μαντήλι με αζούρ. Μετά τη βάπτιση ακολουθούσε γλέντι στην αυλή του σπιτιού όπου έτρωγαν 
κρέας ψητό ή κοκκινιστό και κερνούσαν σπιτικά γλυκά.  

Καθώς το παιδί μεγάλωνε, πήγαινε σχολείο, συνήθως στο Δημοτικό που βρισκόταν  στη θέση 
της σημερινής κοινότητας Φυλής και σπάνια στο Γυμνάσιο το οποίο ήταν στο Μενίδι. Τα παιχνίδια 
που είχαν εκείνη την εποχή ήταν πάνινες μπάλες και επίσης χρησιμοποιούσαν πέτρες που 
έφτιαχναν σπιτάκια ή παρίσταναν πρόβατα όπου τα έβγαζαν για βοσκή. 
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Μόλις το αγόρι έφτανε 22 χρονών και το κορίτσι στην ηλικία των 20 χρόνων φρόντιζαν οι 
γονείς να τα παντρέψουν. Το δικαίωμα της εκλογής του γαμπρού ή της νύφης είχε ο πατέρας και 
ήταν πάντα αποτέλεσμα προξενιού. Όταν βρισκόταν ο υποψήφιος γαμπρός ή η νύφη έστελναν τον 
προξενητή όπου θα έκανε την πρόταση στην οικογένεια. Μια πρόταση μπορούσε να αποκλειστεί 
χωρίς άλλη ευκαιρία. Αν όμως η περίπτωση ήταν καλή, ο προξενητής καλούσε τις δύο οικογένειες 
να συναντηθούν στο σπίτι του. Κατά την συνάντηση τους αυτή κανόνιζαν τις λεπτομέρειες και 
έφτιαχναν το προικοσύμφωνο ή «ξωφύλλι», το οποίο ήταν ένα χαρτί που έγραφαν την προίκα που 
δίνει η οικογένεια στην κόρη τους. Αφού το  προξενιό πετύχαινε, έκαναν στον προξενητή δώρο ένα 
κεντητό μαντήλι, το λεγόμενο «κέρασμα».  

Γάμος χωρίς προξενιό μπορούσε να πραγματοποιηθεί, αν και με ελάχιστες πιθανότητες, στην 
περίπτωση που κάποιος τολμηρός νέος καιροφυλακτούσε την κοπέλα που τον ενδιέφερε και ή της 
έκλεβε το μαντήλι της ή της έκοβε την κοτσίδα. Εξ ου και το αρβανίτικο τραγούδι «ντο τα πρες 
κοτσίδε τ». Μετά από ένα τέτοιο συμβάν λογικό ήταν να δημιουργηθούν φασαρίες ανάμεσα στις 
δυο οικογένειες. Έπρεπε λοιπόν είτε να τους παντρέψουν είτε να εκδικηθούν συνήθως 
σημαδεύοντας το πρόσωπου του νεαρού. 

Όταν το προξενιό είχε αίσιο τέλος γινόταν το γλέντι του «λόγου» ή αλλιώς το «σημάδι». Οι δύο 
οικογένειες καλούσαν τους στενούς συγγενείς για να γλεντήσουν. Ο γαμπρός έφτανε στο σπίτι της 
νύφης με συνοδεία μουσικής. Μόλις έφτανε στο κατώφλι του σπιτιού οι δικοί του έριχναν 
τουφεκιές. Η πεθερά φορούσε στη νύφη το δαχτυλίδι του «λόγου» και ξεκινούσε ο χορός. Τον χορό 
ξεκινούσε το ζευγάρι και στην συνέχεια χόρευαν την νύφη οι συγγενείς του γαμπρού από την 
πλευρά του πατέρα του και ύστερα εκείνοι από την πλευρά της μητέρας του. Έπειτα χόρευαν το 
γαμπρό οι συγγενείς της νύφης με την αντίστοιχη σειρά. Μετά από τρεις μέρες γινόταν γλέντι στο 
σπίτι του γαμπρού όπου υποδεχόταν την νύφη. Δίνονταν δώρα και λεφτά και άρχιζε ο χορός 
πρώτα από την πλευρά της νύφης και στη συνέχεια του γαμπρού. Εκείνη την ημέρα κανόνιζαν και 
την ημερομηνία του αρραβώνα που γινόταν συνήθως την Λαμπρή. 

Ο αρραβώνας γινόταν με μεγαλύτερη επισημότητα. Ο γαμπρός ερχόταν στο σπίτι της νύφης με 
συνοδεία μουσικής και των συγγενών του. Όταν έφτανε στο σπίτι της νύφης, κάρφωνε στην 
αυλόπορτα ένα μαχαίρι, σύμβολο εξουσίας. Η μάνα του γαμπρού πήγαινε στη νύφη με την 
«κανέστρα», ένα είδος καλαθιού, στην οποία είχε μέσα την τοπική νυφική φορεσιά της Χασιάς, την 
Γριζοφόρα ή Φυλασία. Επίσης ένα κεντητό μαντήλι όπου οι συγγενείς θα κρεμούσαν πάνω του 
χρήματα, έναν σταυρό και χρυσαφικά. Οι γονείς της νύφης δώριζαν στον γαμπρό την τοπική 
φορεσιά του Τσολιά και ένα αντρικό μαντηλάκι όπου του έβαζαν χρήματα και λίρες. Ο χορός 
ξεκινούσε σύμφωνα με το έθιμο και οι συγγενείς τραγουδούσαν αρβανίτικα τραγούδια. Σε όλη την 
διάρκεια του αρραβώνα το ζευγάρι συναντιόταν περιορισμένα και μόνο με συνοδεία. Υπήρχαν 
περιπτώσεις που ο αρραβώνας δεν είχε αίσιο τέλος και αιτία ήταν οι γονείς του γαμπρού, αφού 
στη συνέχεια δεν ήθελαν τη νύφη. Σε ακραίες περιπτώσεις, όταν οι συμπέθεροι βρίσκονταν στο 
δρόμο, βρίζονταν και έβγαζαν μαχαίρια. 

Συνήθως οι γάμοι γίνονταν άνοιξη ή καλοκαίρι. Οι προσκλήσεις γίνονταν προφορικά στους 
συγγενείς και τους υπόλοιπους καλεσμένους. Κουμπάρος του ζευγαριού συνήθως γινόταν ο νονός 
του γαμπρού, σε περίπτωση που ήταν μεγάλος σε ηλικία έκαναν κουμπάρο κάποιο από τα παιδιά 
του. Λίγες μέρες πριν τον γάμο γινόταν η μεταφορά της προίκας της νύφης στο σπίτι όπου θα 
έμενε το ζευγάρι. Η μεταφορά γινόταν με άμαξα ή συγγενείς κρατούσαν τα προικιά στο χέρι και 
αφού τα πέρναγαν σε όλο το χωριό για να τα δουν, μοίραζαν γλυκά και γινόταν μεγάλο γλέντι.  

Το στρώσιμο του κρεβατιού γινόταν συνήθως Πέμπτη, αφού οι περισσότεροι γάμοι τελούνταν 
τις Κυριακές. Η μάνα του γαμπρού είχε πλέξει την νυφική κουβέρτα που έστρωναν νεαρά κορίτσια 
στο νυφικό κρεβάτι. Σύμφωνα με το έθιμο ο γαμπρός έπρεπε να ξεστρώσει τρεις φορές το κρεβάτι 
και στη συνέχεια να βάλουν ένα αγόρι να κάτσει πάνω, ώστε να κάνει αρσενικό παιδί το ζευγάρι. 
Ύστερα έραιναν το κρεβάτι με ρύζι και λουλούδια και έριχναν χρήματα ως δώρο για τον γάμο.  

Την παραμονή του γάμου έφτιαχναν το κουλούρι του γάμου, έθιμο που επικρατεί και σήμερα. 
Το κουλούρι ήταν φτιαγμένο από γλυκιά ζύμη και επάνω του έχει σχέδια, «κεντήματα», όπως 
λέγονται, που είχαν σχήματα λουλουδιών, ντάλιας, φιδέ και σταφύλι. Στο κέντρο τοποθετούσαν 
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δύο περιστεράκια από ζυμάρι τα οποία συμβόλιζαν το ζεύγος. Το βράδυ πριν τον γάμο η κάθε 
οικογένεια γλεντούσε ξεχωριστά. 

Την ημέρα του γάμου μαζεύονταν οι συγγενείς στα σπίτια της νύφης και του γαμπρού. Οι 
κοπέλες έντυναν τη νύφη τραγουδώντας την και έγραφαν κάτω από το παπούτσι της τα ονόματα 
τους. Το όνομα της κοπέλας που θα σβηνόταν πρώτο, εκείνη θα παντρευόταν στη συνέχεια. Οι 
φίλοι του γαμπρού τον έντυναν και τον ξύριζαν. Έφταναν και οι δύο στην εκκλησία με συνοδεία 
λαϊκών οργάνων. Η τελετή του γάμου γινόταν όπως και σήμερα με τη διαφορά ότι τα στέφανα του 
ζευγαριού ήταν φτιαγμένα από κληματόβεργες. Η πεθερά φύλαγε μαζί με τα στέφανα το αμύγδαλο 
που είχε μέσα το μέλι που έδινε ο παπάς στο ζευγάρι και έκοβε με επιμέλεια τις κάφτρες από τις  
νυφικές λαμπάδες, ώστε να αποφευχθεί το «μάτι». Μετά το τέλος του γάμου μοιράζονταν κουφέτα 
και γινόταν γλέντι στο σπίτι του γαμπρού. Τα φαγητά που κυριαρχούσαν στο τραπέζι ήταν κρέας 
στην σούβλα, πατάτες, ρύζι, ψωμί και άφθονο κρασί. 

Κατά τη διάρκεια του γλεντιού οι νεόνυμφοι αποχωρούσαν για να κοιμηθούν για πρώτη φορά 
μαζί. Το ζευγάρι συνόδευε στο νυφικό θάλαμο η μητέρα του γαμπρού. Αν η νύφη ήταν ανέγγιχτη η 
πεθερά της άπλωνε το νυφικό σεντόνι, για να δει ο κόσμος την παρθενία της νύφης. Αν δεν ήταν 
την έστελναν σπίτι της διαπομπεύοντας την είτε εξαγόραζαν την σιωπή τους ζητώντας και άλλα 
χρήματα από τους γονείς της, το γνωστό σε όλους μας πανωπροίκι.  

Τελευταίος σταθμός του κοινωνικού βίου το κλείσιμο του κύκλου της ανθρώπινης ζωής, ο 
θάνατος, η οριστική διακοπή των βιολογικών λειτουργιών του ανθρώπου. Όταν η κατάσταση του 
ασθενούς επιδεινωνόταν καλούσαν τον παπά, για να τον εξομολογήσει και να τον κοινωνήσει. 
Επίσης, αν δεν είχε τακτοποιήσει τα περιουσιακά του, φώναζαν έναν συμβολαιογράφο και 
μάρτυρες, για να μην ζητηθεί από τους μελλοντικούς κληρονόμους η ακύρωση της διαθήκης. 
Σύμφωνα με δοξασίες ο άνθρωπος τις τελευταίες στιγμές της ζωής του συνομιλούσε και καλούσε 
πεθαμένους. Σε στιγμές διαύγειας μοίραζε ευχές σε συγγενείς και αποχαιρετούσε αγαπημένους 
φίλους. Την ένδειξη ότι κάποιος ήταν ετοιμοθάνατος ή είχε πεθάνει, σύμφωνα με δοξασίες, έδειχνε 
το ουρλιαχτό του σκύλου ή το κρώξιμο του κορακιού και της κουκουβάγιας. Αν αργούσε να 
ξεψυχήσει ο άνθρωπος πίστευαν ότι δεν είχε συγχωρεθεί από κάποιον και τον καλούσαν στο σπίτι. 
Επίσης μπορεί κάποια κατάρα ή αφορισμός να του είχε δοθεί, γι’ αυτό το λόγο καλούσαν τον παπά 
για αγιασμό.  

Όταν πια ο άνθρωπος τελείωνε, αμέσως του έκλειναν τα μάτια και του σταύρωναν τα χέρια. 
Στην συνέχεια τον έπλεναν και τον έντυναν με καινούρια ρούχα. Σε περίπτωση που ήταν νέος και 
άγαμος, αν ήταν άντρας τον έντυναν με γαμπριάτικο κοστούμι, ενώ αν ήταν κοπέλα με νυφικό. 
Τέλος του τοποθετούσαν ένα νόμισμα στο στόμα, για να μπορέσει να πληρώσει, ώστε να περάσει η 
ψυχή του απέναντι. Ήταν το λεγόμενο πορθμείο της αρχαιότητας, έθιμο που έχει εξαλειφθεί στις 
μέρες μας. Εκείνα τα χρόνια σπάνια είχαν φέρετρα, συνήθως τους τοποθετούσαν πάνω σε κάποια 
πόρτα του σπιτιού που είχαν ξηλώσει. Το σάβανο του νεκρού ήταν συνήθως αγορασμένο από τους 
Αγίους Τόπους ή πλεγμένο από μέλος της οικογένειας. Σύμφωνα με δοξασίες για την αποφυγή του 
βρικολακιάσματος του νεκρού, πριν την ταφή του, αφού τον είχαν τοποθετήσει σε φέρετρο του 
έδεναν τα πόδια και τα χέρια, αν ήταν άντρας και στη γυναίκα έδεναν επίσης μια ποδιά και ύστερα 
τον σκέπαζαν με λουλούδια. Τα δεσμά αυτά τα έκοβαν πριν την ταφή. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πένθους  οι γυναίκες ντύνονταν με μαύρα ρούχα και οι άντρες έβαζαν 
ένα μαύρο μαντήλι στο μπράτσο και άφηναν γένια. Δεν διακοσμούσαν το σπίτι και έβαζαν μια 
μαύρη κορδέλα μέχρι να «χρονίσει» ο νεκρός. 

 Αφού είχαν ετοιμάσει τον νεκρό, τον τοποθετούσαν στο καλύτερο δωμάτιο του σπιτιού και τον 
έστρεφαν προς την ανατολή. Συνήθως τον κρατούσαν στο σπίτι εικοσιτέσσερις ώρες και ύστερα 
γινόταν η ταφή του. Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών, έρχονταν συγγενείς και συγχωριανοί για 
να τον αποχαιρετήσουν. Ακούγονταν αρβανίτικα μοιρολόγια και μοιραζόταν καφές και παξιμάδι. 
Όταν πλησίαζε η ώρα της κηδείας του νεκρού, ο παπάς ερχόταν σπίτι του, για να διαβάσει ευχή και 
να τον συνοδέψει στην εκκλησία. Μετά το τέλος της ευχής, μοιραζόταν το «συγχώριο», ένα ψωμάκι 
με λίγο κρασί και ύστερα ξεκινούσε η πομπή προς την εκκλησία. Μπροστά πήγαινε ένα παιδάκι 
κρατώντας τον σταυρό, ακολουθούσε το φέρετρο  του νεκρού, το οποίο κρατούσαν συγγενείς και 
τέλος ο παπάς με την οικογένεια του νεκρού.  
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Φτάνοντας στην εκκλησία ο παπάς «διάβαζε» τον νεκρό, ώστε να αναπαυθεί ειρηνικά η ψυχή 
του. Μόλις τελείωνε η «εξόδιος» ακολουθία, η πομπή ξεκινούσε προς το νεκροταφείο όπου 
κηδευόταν ο νεκρός σε οικογενειακό τάφο. Αφού τον τοποθετούσαν στον τάφο, ο παπάς έκανε το 
σχήμα του σταυρού στο λείψανο με λάδι, κρασί και χώμα. Ύστερα έριχναν λίγο χώμα και οι 
συγγενείς και σκέπαζαν τον τάφο. Μετά την ταφή ακολουθούσε το νεκρόδειπνο, η παρηγοριά, 
όπως λέγεται ακόμα και σήμερα στη Χασιά. Η παρηγοριά γινόταν τρεις συνεχόμενες ημέρες και ο 
καθένας που θα πήγαινε έφερνε ένα πιάτο νηστίσιμο φαγητό. Στον χρόνο που ακολουθούσε μετά 
το θάνατο τιμούσαν τον νεκρό  με τα μνημόσυνα και φρόντιζαν να κρατούν αναμμένο ένα καντήλι 
για την ψυχή του η οποία επί σαράντα ημέρες παρέμενε στην γη. Τα μνημόσυνα 
πραγματοποιούνταν στις τρεις και εννιά ήμερες πηγαίνοντας στον τάφο του νεκρού λίγα κόλλυβα 
τα οποία διάβαζε ο παπάς. Επίσης στις σαράντα ημέρες, στους τρεις, έξι και εννιά μήνες και στον 
χρόνο. Την παραμονή των μνημόσυνων έφτιαχναν τον δίσκο με τα κόλλυβα τοποθετώντας στάρι 
ανακατεμένο με ρόδι, αμύγδαλα και καρύδια και καλύπτοντας το μείγμα με ζάχαρη άχνη. Τέλος 
έκαναν το σύμβολο του σταυρού. Την επόμενη μέρα πήγαιναν τον δίσκο στην εκκλησία και αφού 
διαβαζόταν, στο τέλος της λειτουργίας μοιραζόταν στους παρευρισκόμενους.  

Σπάνια στη Χασιά ξέθαβαν τον νεκρό. Αυτό γινόταν στην περίπτωση που έπρεπε να κηδευτεί 
κάποιος άλλος στον συγκεκριμένο τάφο. Έπαιρναν τα οστά και αφού τα έπλεναν με κρασί και 
νερό, τα τοποθετούσαν πάλι στον τάφο μέσα σε ένα κουτί ή μαξιλάρι.  

Με αυτόν τον τρόπο κλείνει η ανθρώπινη ζωή. Όμως ο κύκλος της ζωής θα επαναλαμβάνεται 
αιώνια. Ο κοινωνικός βίος περιγράφοντας τα ήθη και τα έθιμα αυτά μας τα αφήνει παρακαταθήκη, 
για να μην λησμονηθούν ποτέ παρόλο τον μαρασμό και την αλλοίωση που έχουν υποστεί.  

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Κόλλια Αιμιλία-Μαρίνα: Συλλογή πρωτογενούς λαογραφικού υλικού για την Φυλή-Αττικής, 

Χειρόγραφο 3790/2006-2007, Σπουδαστήριο Λαογραφίας, Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. 
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