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Στο  χωριό  μας  έχουμε  πολλά  και  διάφορα  έθιμα. Ένα  από  αυτά  είναι  των  
Θεοφανείων.  
Το έθιμο αυτό γίνεται κάθε χρόνο την ημέρα  των Θεοφανείων στην εκκλησία μας. 
Σε αυτό το έθιμο τη παραμονή των Θεοφανείων όσες νονές είναι από εδώ και ξέρουν 
το έθιμο και άμα είναι και τα βαφτισίμια τους από εδώ τους πηγαίνουν   ένα  κερί.  
( Επειδή το έθιμο είναι τοπικό άμα πας πουθενά αλλού με το κερί, οι άλλοι επειδή δεν 
το ξέρουν θα σε σχολιάζουν.) Το οποίο έχει πάνω περασμένα 2 πορτοκάλια , 1 μήλο, 
5-6 αποξηραμένα σύκα και όποιος θέλει βάζει από πάνω διάφορα φλουριά. 
 Όταν τελειώσει η λειτουργία των Θεοφανείων , βγαίνουν οι παπάδες , οι ψάλτες  και 
όλος ο κόσμος που βρίσκεται εκεί στο προαύλιο της εκκλησίας . Εκεί έχουν μια 
κολυμπήθρα με νερό όπου ένας παπάς αγιάζει το νερό της κολυμπήθρας λέγοντας 
κάποια λόγια  για αρκετή ώρα. Όταν ο παπάς λέει το <<Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου 
σου κύριε>> ρίχνει το σταυρό που κρατάει στα χέρια του μέσα στο αγιασμένο νερό 
της κολυμπήθρας.  
Εκείνη την ώρα αφήνουν από τα χέρια τους τα περιστέρια που τα κρατάνε κάποιοι 
χωριανοί . Πριν βγουν στο προαύλιο μοιράζουνε μέσα στην εκκλησία πορτοκάλια 
που πάνω έχουν βάλει ένα μικρό κλαδάκι από κυπαρίσσι. Σε όλη τη λειτουργία αλλά 
και έξω στο προαύλιο της εκκλησίας σχεδόν όλοι όσοι είναι εκεί κρατάνε κεριά 
αναμμένα.  
Κάθε χρόνο αυτή η  μέρα είναι μια από αυτές που η εκκλησία  γεμίζει χαρά και 
αγάπη με τόσο πολύ κόσμο. 
Το κερί συμβολίζει «τη μπομπονιέρα του Χριστού» και γίνεται για τη βάφτισή του 
και προς τιμή του .  
Όλοι όσοι βρίσκονται εκεί είναι πάρα πολύ χαρούμενοι.  
Ανυπομονούμε κάθε χρόνο όλοι μας μέχρι να έρθει αυτή η  μέρα. Γιατί είναι κάτι το 
μοναδικό επειδή δε γίνεται πουθενά αλλού κάτι τέτοιο. Και αυτό πρέπει να μας 
χαροποιεί και να μας τιμά ιδιαίτερα.  
Ίσως να είμαστε και τυχεροί που μένουμε σε αυτόν το τόπο!!! 
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