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ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΑΚΙΤΣΗΣ 
Ερευνητής Λαογραφίας 

 
«Προπολεμικά και μεταπολεμικά πανηγύρια της Αττικής» 

 
Σε πολλά πανηγύρια, σε πολλά χωριά μάλλον, ενώ ο καθεδρικός ναός δεν πανηγύριζε, 

πανηγύριζαν τα εξωκκλήσια, όπως εδώ στο Μενίδι, ενώ ο καθεδρικός ναός είναι του Αγίου Βλασίου 
το πανηγύρι είναι της Ζωοδόχου πηγής. Στον Αυλώνα ο καθεδρικός ναός είναι του Αγίου Αντωνίου 
και το πανηγύρι είναι της Αγίας Τριάδος. Στα Σπάτα οι ενοριακοί ναοί είναι της Παναγίας, του 
Χριστού, των Αγίων Αναργύρων κλπ. πανηγυρίζουν Πέτρου και Παύλου  με το γνωστό στεφάνι. 
Στο Μαρκόπουλο ενώ ο καθεδρικός ναός είναι του Αγίου Ιωάννη πανηγυρίζουν την θεμελίωση του 
Αγίου Ιωάννη στις 21 Μαΐου.  

Έτσι τα πανηγύρια αν ήταν στα εξωκκλήσια πήγαινε ο Ιερέας από βραδύς με τους επιτρόπους 
κάνανε τον εσπερινό, αλλά την επομένη μέρα όλο το χωριό ήταν στο πόδι, με τα γαϊδουράκια 
σκεπάζανε τα σαμάρια τα ταγάρια με τις τροφές που ετοίμαζαν, το κρασί, το νερό, και πηγαίνανε 
στη Θεία Λειτουργία και μετά την θεία Λειτουργία προσπαθούσαν να βρουν ένα μέρος να είναι 
κατάφυτο πράσινο με νερό και άρχιζαν του φαγοπότι, το ποτό και το γλέντι. Το  βράδυ τους 
περίμεναν στο χωριό οι καταστηματάρχες οι καφετζήδες που τους λέγανε οι οποίοι είχαν 
ετοιμάσει το πρόγραμμα με μουσικές δημοτικές κομπανίες. 

Αν όμως πανηγύριζε ο καθεδρικός ναός του χωριού τα πράγματα ήταν διαφορετικά, γιατί ο 
εσπερινός είχε κόσμο, η Θεία Λειτουργία την επομένη μέρα είχε κόσμο και σε πολλά χωριά η 
λιτανεία - περιφορά γινόταν την παραμονή σε άλλα γινόταν την ίδια μέρα και συνήθως τα 
πανηγύρια ήτανε τους ανοιξιάτικους και τους θερινούς μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και 
έβλεπες τις κυρίες με τα παρασόλια να ακολουθούν την λιτανεία, την περιφορά της εικόνας και 
μετά κατέληγαν στα μαγαζιά.Οι καταστηματάρχες είχαν φροντίσει να φέρουν  στον ανταγωνισμό 
τους τις καλύτερες φίρμες του δημοτικού τραγουδιού.    

Τότε μετά το ’30 και την επικράτηση του ρεμπέτικου τραγουδιού, αλλά και του δημοτικού που 
υπήρχε στην Ελλάδα έρχονται και αλλάζουν τα μουσικά δεδομένα, ενώ οι δημοτικές κομπανίες δεν 
είχαν τραγουδίστριες, αηδούς που τις λέγανε, εμφανίστηκε η μεγάλη και ξακουστή Ρόζα Εσκενάζη 
μαζί της ήτανε η Λίντα Αμπατζή, μαζί με την Αμπατζή ήτανε η Ντακουή που είχε παντρευτεί στην 
Χασιά, είχε πάρει Χασιώτη, είναι η Σούλα Καλφοπούλου, έκανε την εμφάνισή της αργότερα και μια 
αρβανίτισα τραγουδίστρια που άφησε εποχή, Γεωργία Μιτάκη, από το Κακοσάλεσι από την 
Αυλώνα. Ήταν τόσο καλή τραγουδίστρια που ο Τσιτσάνης της εμπιστεύτηκε αρκετά τραγούδια.  

Στα πέτρινα χρόνια σταματούν τα πάντα. Άλλο στυλ διασκέδασης υπήρχε στο παρελθόν άλλο 
γεννάται τώρα. Αρχίζει η Κολούμπια, αυτό το σπουδαίο κτήριο που το κατεδάφισαν στη 
Ριζούπολη, αρχίζει να λειτουργεί, και όσοι συνθέτες είχαν τραγούδια στα συρτάρια τους τα 
βγάλανε και είναι η εποχή που τα τραγούδια άφησαν εποχή. Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, Κάποια μάνα 
αναστενάζει, Το φανταράκι, Ο τραυματίας, Χίλια τραγούδια… και εμφανίζονται στον ορίζοντα ο 
Τσιτσάνης, ο Παπαϊωάννου, ο Μητσάκης, και με καινούριες τραγουδίστριες, όπως τη Σωτηρία 
Μπέλου.  Αναφέρω όλα αυτά τα ονόματα, γιατί όλοι αυτοί, Τσιτσάνης, Παπαϊωάννου, Μπέλου, 
πέρασαν από όλα τα πανηγύρια της Αττικής.  

Μετά το ΄50 με την άνθηση του λαϊκού τραγουδιού, οι καταστηματάρχες, για να προσεγγίσουν 
την πελατεία τους κάνανε μεικτές κομπανίες, είχανε μέρος του δημοτικού που ήτανε βιολί, κλαρίνο, 
κιθάρα, σαντούρι και βάζανε στην άκρη του πάλκου μπουζούκι, ακορντεόν, κιθάρα και 
τραγουδιστές φιρμάτους. Εγώ μεγαλώνοντας και γυρίζοντας στα πανηγύρια είδα λοιπόν το ’52 
στα Σπάτα να έχει πάρει ένας καταστηματάρχης ομάδες, το συγκρότημα τον Γιάννη Παπαϊωάννου, 
τη Σεβάς Χανούμ, την Έλντα Παπαδοπούλου, τον Νίκο Καλέργη, τον Γιώργο Παπαδόπουλο, και να 
τους έχει πάει στα Σπάτα και γίνεται ένα τρικούβερτο γλέντι επί τρεις ημέρες, γιορτάζει του 
Πέτρου και Παύλου, που λένε, αλλά αυτοί απλά γιορτάζουν, τον Άγιο Πέτρο και τον Άγιο Παύλο τον 
αφήνουν στην άκρη. Εκεί κάνουν το φημισμένο στιφάδο τρείς ή τέσσερις χιλιάδες  οκάδες ή κιλά 
μοσχάρι με στιφάδο. Όλη τη νύχτα μαγειρεύεται την προηγούμενη μέρα του Αγίου Πέτρου και την 
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επόμενη μέρα μοιράζεται στους κατοίκους του χωριού να είναι ευλογημένο το φαγητό ακόμη και ο 
Δεσπότης το έχει δεχτεί αυτό το έθιμο.  

Στα χωριά των Μεσογείων που ανθούσαν οικονομικά στην περίοδο ’50 – ‘60 πέρασανε από τα 
πανηγύρια όλοι οι μεγάλοι λαϊκοί τραγουδιστές και εκτελεστές, στο Μαρκόπουλο έχει πάει ο 
Τσιτσάνης, ο Χιώτης, ο Καζαντζίδης ο Διονυσίου, αλλά και στην Παιανία, που γιορτάζει στις 2 
Μαΐου  του Αγίου Αθανασίου, έχουν περάσει όλοι οι λαϊκοί εκτελεστές.  

Η όψη του πανηγυριού: όπως ήταν οι καταστηματάρχες, οι καφετζήδες οργάνωναν το μαγαζί 
τους, κρεμούσαν χάρτινες σημαίες εορταστικές και Ελληνικές και έφτιαχναν το πάλκο χαμηλό, όχι 
όπως το φτιάχνουν σήμερα, βάζανε τέσσερις γλάστρες με βασιλικό στην άκρη και άρχιζαν τα 
όργανα, πριν βασιλέψει ο ήλιος να παίζουν και βλέπετε εκεί να συναντιούνται τρεις γενναίες, η 
γιαγιά να χορεύει με το μεσοφόρι της που φορούσε, ένα είδος υφάσματος που έβγαζε ένα 
εργοστάσιο στον Πειραιά, όπως είναι το σημερινό «μπλου τζίν», αλλά στο κάτω μέρος να έχει 
κεντήσει γύρω - γύρω διάφορα χρώματα, για να είναι πιο καλή η στολή της. Βλέπετε την μεσόκοπη 
κόρη της να έχει αφαιρέσει το μαντήλι από την κεφαλή, ενώ η γιαγιά φορούσε το ζαχαρί μαντίλι, η 
κόρη της το έχει αφαιρέσει στην εξέλιξη των πραγμάτων και βλέπετε και την εγγονή να φοράει 
εμπριμέ το φουστάνι που τρέχανε όλες οι νέες να πάρουν σειρά από τις μοδίστρες να ράψουν για 
το πανηγύρι. Για να μπορέσουν να εμφανιστούν στο χορό, στο πανηγύρι και ίσως από εκεί να βρει 
και τον καλό της. Τα προσφερόμενα είδη στο πανηγύρι ήτανε ούζο καραφάκι, ηδύποτα, cherry, 
λικέρ, πίπερμαν, τα παιδιά πίνανε βανίλια υποβρύχιο και κανένα λουκούμι. Με αυτά λοιπόν τα 
ποτά μεθούσαν και γλεντούσαν και περνούσαν πολύ ωραία, και βλέπετε, όταν χόρευαν με την 
σειρά χορού η παρέα του Γκίκα, η παρέα του Νίκα που ήταν ξαδέλφια έστελνε το καραφάκι να 
κεραστεί ο χορός… ήταν πολύ ωραία έθιμα. Αργότερα στην εξέλιξη των πραγμάτων 
αντικαταστάθηκε η βανίλια και το λουκούμι με μπύρα και στη συνέχεια με το ξενόφερτο ουίσκι, 
αλλά μετά το ουίσκι τα πανηγύρια χαθήκανε, χάθηκε αυτή η ωραία λαογραφική εικόνα.  

Είχα την ευκαιρία να αποτυπώσω πολλά πράγματα και να αναθεματίζω τον εαυτό μου που δεν 
έδωσα όλο αυτό τον πλούτο που έχω μαζέψει να  εκδοθούν να τα μάθει ο κόσμος και οι νέες γενιές, 
που μπορεί να είναι αδιάφορες, αλλά διψάνε για να μάθουν κάτι από το παρελθόν. Ήτανε ωραίες 
εποχές, ωραίες συναντήσεις και σιγά – σιγά άρχισαν αυτά τα πράγματα να χάνονται. Ο 
νεοτερισμός τώρα με τις μεγάλες εξέδρες, να βλέπετε ένα τραγουδιστή να τραγουδάει να παίζει 
άλλος το νταούλι και άλλος την κιθάρα, τρία άτομα όρθιοι και να κάθονται από κάτω χίλια άτομα 
και να χειροκροτούν, τι να χειροκροτήσουν, ένα τραγούδι ξενόφερτο από την λατινική Αμερική ή 
από τη Αγγλία ή από την Γερμανία ή δεν ξέρω κι εγώ από  πού, και χάθηκε αυτή η Ιτιά Ιτιά-
Μοσχοϊτιά και χίλια δυο τραγούδια Είχα την ευτυχία, όταν είχα το καφενείο στον Μαραθώνα το 
1956 να φέρω το συγκρότημα του μεγάλου και αειμνήστου Στέλιου Καζαντζίδη, με τον Στέλιο 
ήμασταν φίλοι από το ’52, όταν ήταν μικρός και έκανε την θητεία του στον Μαραθώνα, 
γνωριστήκαμε στο δεύτερο τραγούδι που του εμπιστεύτηκε ο Γιάννης Παπαδήμου, «δεν το 
περίμενα να φύγεις να με αφήσεις να πάρεις τις βαλίτσες να πας αλλού να ζήσεις», τότε είναι η 
πρώτη επιτυχία του Καζαντζίδη και γνωρίζομαι μαζί του, διατήρησα τη φιλία μέχρι που πέθανε 
στις 12 Σεπτεμβρίου του 2001 στο Ιατρικό Κέντρο.  

Ο Στέλιος ο Καζαντζίδης, όταν του είπα να έρθει στον Μαραθώνα, μου λέει «δεν ξέρω Δημοτικά 
Τραγούδια», τον έβαλα λοιπόν και τραγούδησε την Καλυβιώτισσα έκανε 2-3 πρόβες την 
τραγούδησε και όλη τη νύχτα, «μια καλυβιώτισσα μικρή με 2 ματάκια μαύρα» χόρευε όλος ο 
κόσμος. Αργότερα μου είπε «πρέπει να πω δημοτικά τραγούδια», είχε στεντόρια φωνή και 
παράλληλα ήθελε να μάθει Δημοτικά τραγούδια. Με παίρνει τηλέφωνο μια μέρα μου λέει «θέλω να 
πάμε στην Κούλουρη να γνωρίσουμε τον Παπασιδέρη». Πήγαμε στην Κούλουρη και γνωρίσαμε τον 
Παπασιδέρη, τον μεγάλο αυτό Έλληνα τραγουδιστή, εθνικός τραγουδιστής ο Παπασιδέρης με 3000 
γραμοφωνήσεις, και τον παρακάλεσα να του εμπιστευτεί να δώσει δημοτικά τραγούδια στον 
Καζαντζίδη, όσο παράξενο κι αν φαίνεται. Είπε 6 δισκάκια 45άρια, είπε «αγκινάρα με τα αγκάθια» 
«της μαντζουράνας τον ανθό» είπε «να ΄ταν τα νιάτα 2 φορές» και έχουν μείνει αυτά τα δισκάκια 
στο δικό μου αρχείο στην δική μου δισκοθήκη. 
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Αυτές οι εποχές ήταν ρομαντικές εποχές, ήταν αγνές εποχές ήταν αδελφωμένες εποχές, χόρευε η 
κόρη του τάδε και υπήρχε σεβασμός δεν υπήρχε αυτό το σημερινό κατρακύλισμα της κοινωνίας. 
Και τώρα, θα σας εξηγήσω λίγες από τις φωτογραφίες που έχω στο αρχείο μου. 

 
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης σε αυτό το σημείο ας παρακολουθήσει το video 

της ανακοίνωσης, προκειμένου να βλέπει και τις φωτογραφίες στις οποίες αναφέρεται ο 
ομιλητής]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


