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Η Περπερούνα είναι ένα πανελλήνιο και πανάρχαιο έθιμο για την 
αναβροχιά. Όταν δεν έβρεχε σε διάφορες περιοχές της χώρας μας και 

κινδύνευαν να χαθούν οι σοδειές από την ξηρασία, οι κάτοικοι ή θα 
πήγαιναν στην εκκλησία να κάνουν παράκληση ή θα έκαναν μια 

«Περπερούνα» ή «Πιρπιρούνα».

Σύμφωνα λοιπόν με το έθιμο, ένα ορφανό και φτωχό κοριτσάκι ντυνόταν 
με αγριόχορτα, τα οποία στερεώνονταν στο κορμάκι του με φλούδες από 

μουριά. Το κοριτσάκι αυτό παρίστανε την λεγόμενη Περπερούνα. Η 
Περπερούνα συνοδευόμενη από τα υπόλοιπα μικρά κορίτσια του χωριού 

γυρνούσαν από πόρτα σε πόρτα τραγουδώντας ένα τραγούδι που το 
έλεγαν κι αυτό Περπερούνα.

Κάθε φορά που τα κορίτσια έφταναν σε κάποιο σπίτι, βουτούσαν 
τα βούζια (αγριόχορτα) στο μαστραπά (δοχείο γεμάτο νερό) που 

κρατούσαν και μ΄ αυτό κατέβρεχαν τη νοικοκυρά. Το ίδιο έκανε και η 
νοικοκυρά βρέχοντας τα χόρτα. Τότε το κορίτσι τιναζόταν και 

έπεφταν οι σταγόνες στο έδαφος όπως η βροχή. Όπως λοιπόν 
έβρεχαν την καταπράσινη Περπερούνα, έτσι να έβρεχε και ο Θεός 

και να πρασινίσει η γη.
Πριν φύγουν, η κάθε νοικοκυρά τους έδινε κεράσματα ή χρήματα 

για το καλό και αυτές τις εύχονταν «Καλή βροχή, να δώσει ο Θεός». 
Αφού τελείωνε η "περιφορά" της Περπερούνας στο χωριό, οι 

γυναίκες μαζεύονταν σ’ ένα σπίτι και έφτιαχναν πίτες για το γλέντι 
που θα ακολοθούσε το βράδυ.

Το έθιμο με τα χρόνια άλλαξε και συμμετείχαν σε αυτό
όχι μόνο μικρά κορίτσια αλλά και μεγαλύτερες γυναίκες του χωριού.

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ: 
Το ντυμένο με φύλλα κορίτσι, συμβόλιζε τη διψασμένη 

βλάστηση που αναζητούσε απεγνωσμένα το νερό για να 
καρποφορίσει. Επίσης, επιλεγόταν ένα ορφανό παιδί, γιατί πίστευαν 

ότι έτσι θα δημιουργηθεί μεγαλύτερο αίσθημα λύπης στο Θεό.





Σε αυτό το link το παιδί κι εσείς, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα παλιό 
αφιέρωμα της ΕΤ3 στο έθιμο της Περπερούνας.

https://www.youtube.com/watch?v=uU0K-UOtgwA

Μπορείτε επίσης να ακούσετε δύο παραλλαγές του τραγουδιού
(κάθε τόπος χρησιμοποιούσε διαφορετικούς στίχους)

https://www.youtube.com/watch?v=2QHEsdb9Ar8

https://www.youtube.com/watch?v=NayG68DyrDA

https://www.youtube.com/watch?v=uU0K-UOtgwA
https://www.youtube.com/watch?v=2QHEsdb9Ar8
https://www.youtube.com/watch?v=NayG68DyrDA

