Έθιμα των Θεοφανείων
Τα θάιαληα είλαη ην θπξηόηεξν έζηκν. Τελ παξακνλή ησλ Θενθαλείσλ ηα
παηδηά πήγαηλαλ από ζπίηη ζε ζπίηη θαη έιεγαλ ηα αθόινπζα θάιαληα:
Σήκεξα ηα Φώηα θη ν θσηηζκόο
Καη ραξέο κεγάιεο θη ν αγηαζκόο
Κάησ ζηνλ Ινξδάλε ηνλ πνηακό,
Κάζεηαη ε θπξά καο ε Παλαγηά
Με ηα ζπκηαηήξηα ζηα δάρηπια
Καη ηνλ Άε Γηάλλε παξαθαιεί.
- Άε Γηάλλε αθέληε θαη Βαπηηζηή,
Γύλαζαη βαθηίζεηο Θενύ παηδί.
-Γύλακαη θαη ζέισ θαη πξνζθπλώ,
Καη ηνλ Κύξηό κνπ παξαθαιώ.
-Αε Γηάλλε αθέληε θαη Βαπηηζηή
Έια λα βαθηίζεηο Θενύ παηδί.
Ν’ αγηαζηνύλ νη θάκπνη θαη ηα λεξά
Ν’ αγηαζηεί θη ν αθέληεο κε ηελ θπξά.
Τελ παξακνλή ησλ Θενθαλείσλ, ηελ εκέξα ηνπ Σηαπξνύ, ν παπάο πεξλνύζε
από όια ηα ζπίηηα θξαηώληαο έλα ράιθηλν ζθεύνο, ην θαθάβη κε αγηαζκό θαη ηα
ξάληηδε. Από ηελ εκέξα απηή θαη ύζηεξα επηηξεπόηαλ λα θαγσζνύλ ηα ινπθάληθα,
πνπ παξαζθεπάζηεθαλ ηα Χξηζηνύγελλα.
Τν βξάδπ ηεο παξακνλήο ησλ Φώησλ, παξέεο αλδξώλ θνπλώληαο κεγάια
θνπδνύληα ηξαγνπδνύζαλ θάιαληα γλσζηά κε ην όλνκα «θαιεώξα».
Αθέληε κ’ αθεληίηζε κνπ πέληε θνξέο αθέληεο
Πέληε θνξέο αθέληεςεο θαη πάιη αθέληεο είζαη.
Αθέληε κνπ ζηελ ηάβια ζνπ ρξπζή θαληήια θαίεη
Αλ βάιεηο ιάδη θαη θεξί θέγγεη ηνλ θόζκν όιν.
Κπξά κ’ όηαλ ζηνιίδεζαη λα παο ηαρηά1 ζηα Φώηα
βάδεηο ηνλ ήιην πξόζσπν θαη ην θεγγάξ’ αζηήζη
θαη ηελ νρηά ηελ πινπκηζηή, γηνξληάλη ζην ιαηκό ζνπ.
Κπξά κ’ ηε δηραηέξα2 ζνπ, θπξά κ’ ηε κνλαρηά ζνπ
ηελ έινπδεο, ηε ρηέληδεο, ζην ζύλλεθν ηελ θξύβεηο.
Κνκκάηη από ινπθάληθν, θνκκάηη από κπνπκπάξη
Κνκκάηη θη από λεθξακηά/παζηαξηά3 λα γίλεη ζνπθιηκάδα.
Οη λνηθνθπξαίνη ηνπο θίιεπαλ θπξίσο κε ινπθάληθα, πνπ είραλ εηνηκάζεη από ην
γνπξνύλη πνπ είραλ ζθάμεη ηα Χξηζηνύγελλα. Αλ δελ ηνπο έδηλαλ ηίπνηα έιεγαλ ην
παξαθάησ δίζηηρν:
Κπξά κ’ ηε δηραηέξα ζνπ ηε ληαξλαξνςπξηάξσ
κε ηόλα ρέξη δύκσλε κε η’ άιιν μύλεη ηνλ θώιν!
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