Έθιμα Αγίοσ Πνεύματος (Πανηγύρι)
Τα παλεγύξηα ζηα ρσξηά είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηηο ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο ησλ
Αγίσλ ζηνπο νπνίνπο είλαη αθηεξσκέλνη νη λανί. Σην Πεξηβόιη ην παλεγύξη είλαη
ζπλδεδεκέλν πξν ακλεκνλεύησλ εηώλ κε ηε γηνξηή ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο. Ίζσο
επεηδή ε Αγία Τξηάδα είλαη ν πξώηνο λαόο πνπ θηίζηεθε ζην ρσξηό θαη γη’ απηό είλαη
πεξηζζόηεξν ζπλδεδεκέλνο κε ηε δσή ησλ θαηνίθσλ. Σηνπο ενξηαζκνύο ησλ άιισλ
λαώλ, θαη ηδηαίηεξα ηνπ θεληξηθνύ λανύ ησλ Αγίσλ Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο,
ηειείηαη κε επηζεκόηεηα παλεγπξηθή Θεία Λεηηνπξγία κε αξηνθιαζία ρσξίο όκσο
θάηη πεξηζζόηεξν.
Κάζε ρξόλν θαηά ηε κεγάιε γηνξηή ηεο ρξηζηηαλνζύλεο ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο,
πνπ γηνξηάδεη ην ηξίην πξόζσπν ηνπ Τξηαδηθνύ Θενύ θαη είλαη αξγία, γίλεηαη
παλεγπξηθόο ενξηαζκόο ζην εμσθθιήζη ηεο Αγίαο Τξηάδνο, ζην θνηκεηήξην.
Σπκκεηέρεη όιν ην ρσξηό θαη πνιινί θάηνηθνη από ηα γύξσ ρσξηά.
Τν παλεγύξη ζεσξνύληαλ κία από ηηο κεγαιύηεξεο γηνξηέο θαη εκέξεο ηνπ έηνπο
καδί κε ηα Χξηζηνύγελλα θαη ην Πάζρα. Καη πξάγκαηη ήηαλ. Τελ εκέξα απηή ηελ
πεξίκελαλ όινη πώο θαη πώο δηόηη ζα έηξσγαλ θξέαο. Ήηαλ από ηηο ιίγεο θνξέο
θξεαηνθαγίαο ην ρξόλν. ια ηα ζπίηηα ζα έζθαδαλ έλα αξλάθη ή έλα θαηζηθάθη γηα λα
θάεη ε νηθνγέλεηα θαη λα θηιέςνπλ θαη ηνπο επηζθέπηεο.
Γηα ηα παηδηά ήηαλ κηα επί πιένλ ραξά γηαηί ηελ εκέξα εθείλε δνθίκαδαλ θαη
παγσηό. Δξρόηαλ ν παγσηαηδήο από ηνλ Γνκνθό ή ηε Λακία κε ην άζπξν ζθνπθί ηνπ
πάλσ ζε ηξίθπθιε κνηνζηθιέηα. Με πάγν δηαηεξνύζε θαη πσινύζε ηα γεπζηηθόηαηα
μπιάθηα παγσηά κε θξέκα ή κε ζνθνιάηα.
Παιηά, ην παλεγύξη ήηαλ κηα πνιύ θαιή επθαηξία γηα ηνπο Πεξηβνιηώηεο λα
ζπλαληήζνπλ ηνπο ζπγγελείο ηνπο από άιια ρσξηά. Έξρνληαλ πξνζθπλεηέο από ηε
Μαθξπξξάρε, ηνλ Άγην Σηέθαλν, ηνλ Αζβέζηε, ηελ Παλαγηά θαη αιινύ κε ηα δώα ή
πεδνί. Η πξώηε ζπλάληεζε γηλόηαλ ζηελ Αγία Τξηάδα, όπνπ όινη καδί
παξαθνινπζνύζαλ ηελ παλεγπξηθή Θεία Λεηηνπξγία. Αθνινύζσο καδεύνληαλ ζηα
ζπίηηα, όπνπ είραλ ηελ επθαηξία λα ηδσζνύλ, λα πνπλ ηα λέα, λα αζηεηεπηνύλ, λα
αλαλεώζνπλ ηνπο ζπγγεληθνύο δεζκνύο. Τν επηζθξάγηζκα ήηαλ έλα πινύζην γεύκα.
Τηο δύν εκέξεο, πνπ δηαξθνύζε ην παλεγύξη, καδεπόηαλ πάξα πνιύο θόζκνο.
ια ζρεδόλ ηα ζπίηηα είραλ επηζθέπηεο. Οη θεληξηθνί δξόκνη ηνπ ρσξηνύ έζθπδαλ από
δσή θαη θίλεζε. Δηδηθά ηελ παξακνλή έβιεπε θαλείο κηα αλζξώπηλε κάδα λα
βνιηάξεη από ηνλ λεξόκπιν κέρξη ην «θνπινύξη». Ήηαλ έλα πνιύβνπν κειίζζη. Ο
θαζέλαο κπνξνύζε λα δεη, λα ραηξεηίζεη, λα κηιήζεη κε δηάθνξνπο αλζξώπνπο πνπ
είρε πνιύ θαηξό λα ζπλαληήζεη.
Αθόκα, ην παλεγύξη ήηαλ κηα επθαηξία γηα δηαζθέδαζε. Κάπνηα καγαδηά
πξνζέθεξαλ νξγαλσκέλε δηαζθέδαζε κε κνπζηθέο θνκπαλίεο, ςεηά θξέαηα θαη
παγσκέλεο κπύξεο θαη θξαζηά. Κάπνηε ππήξραλ αθόκα θαη ηέζζεξηο θνκπαλίεο. Σε
θάπνηεο πεξηπηώζεηο έπαηδαλ θαη ην κεζεκέξη αλήκεξα ηεο γηνξηήο. Γηα αξθεηά
ρξόληα γηλόηαλ πνιύ θαιό παλεγύξη ζηα καγαδηά ησλ Γηάλλε Παπαθώζηα, Γηώξγνπ
Καξακήηξνπ, Κώζηα Καληδά θαη Απόζηνινπ Καξαγθνύλε. Από ηα καγαδηά απηά
πέξαζαλ αμηόινγνη κνπζηθνί θαη ηξαγνπδηζηέο, όπσο ν Αληξέαο Τζανύζεο, ν
Γηώξγνο Τδακάξαο, ν Θαλάζεο Βαξζακάο θ.ά.
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Δίλαη αιήζεηα όηη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηα παλεγύξηα ζηα ρσξηά ηεο επαξρίαο
Γνκνθνύ έρνπλ αηνλήζεη θαη έρνπλ ράζεη κεγάιν κέξνο από ηελ αίγιε, πνπ είραλ
παιηόηεξα. Απηό νθείιεηαη ζηελ αιιαγή ησλ ζπλζεθώλ δσήο (βειηίσζε
ζπγθνηλσληώλ, πνιιέο επθαηξίεο γηα δηαζθέδαζε θιπ.).
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