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Χοπ νταβάς, πομ Λυκάς... 

(Ευρυτανία - Στερεά Ελλάδα) 

 

 Μια φορά ήταν ένα νιός, ο Γλυκάς. Ζούσε με τη γριά μάνα τ, τ' Λέττα, όξω 

από 'να χωριό. Μοναχοκράνι1 τον είχε και τον αγάπαγε πολύ. Ζάχαρη στο στόμα τον 

τάιζε, γι΄ αυτό και τον ονοματίσανε έτσι. Αγαθιάρη τον περιγελούσαν οι χωριανοί, 

αλλά η μάνα τ΄ έλεγε: 

 Οι αγαθοί κι οι τρελοί έχουν τ' τύχη τ' καλή. 

 Κάποτε, η βάβω αρρώστησε κι απόθανε. Ο Γλυκάς αρχίνησε να κλαίει και να 

χτυπιέται. Κείνη την ώρα, περνάγανε όξω απ' το σπίτι κλέφτες, που επήγαιναν να 

κλέψουν τον παπά.  

 Πολύ σκούζει τούτος, λέει ένας. Θα τους σηκώσ' όλουνους στου ποδάρ'! 

 Στάκα και θα τον κάνω να σωπάσει, λέει ο άλλος. 

 Πάει, λοιπόν, και στέκεται όξω από το παραθύρι του Γλυκά: 

 Σώπα, λάρωσε2! 

 Ποιός είναι; ρωτάει ο Γλυκάς. 

 Ιγώ είμ' ο Χάρος! αποκρίνεται ο κλέφτης. Αν δεν λαρώσεις, θα σε πάρω και του 

λό'ου σου. 

 Τα χρειάστηκε ο Γλυκάς. Αρπάζει έναν νταβά3 και μια χ'λιάρα4 και αρχινάει 

να χορεύει και να τραγουδάει: 

Χοπ νταβάς, πομ Λυκάς... 

Σήκω Λέττα να τη(ρ)άς, τι χο(ρ)ό κάνει ο Λυκάς. 

 Γιατί ξέχασα να σας πω, ότι ο Γλυκάς εκτός από αγαθός, ήταν και τσεβδός5. 

Δεν επέρασε ώρα πολύ και του θυμήθηκε να πάγει στης θειάς τ', τσ' Αμερσούλας. 

Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, σιγοτραγουδώντας, έφτακε στο χωριό. Για καλή τ' 

τύχη, κείνη τη στιγμή, οι κλέφτες φεύγαν γλήγορα γλήγορα, από το κονάκι του 

παπά, με ένα πουγκί χρυσάφι στα χέρια. 

 Σώπα, λάρωσε! λέει ο ένας στον άλλο, σαν άκουσαν τα τραγούδια. 

 Τ' αγρικάει6 ο Γλυκάς, νόμισε ότι θα ξαναπαντήσει το Χάρο. Αρχινάει να 

χτυπάει πάλι τον νταβά και να τραγουδάει:  

Χοπ νταβάς, πομ Λυκάς... 

Σήκω Λέττα να τη(ρ)άς, τι χο(ρ)ό κάνει ο Λυκάς. 



 Τότες, τα χρειάστηκαν οι κλέφτες. 

 Μας τσάκωσαν! φωνάζουν. Πετάνε το πουγκί και το βάζουν στα ποδάρια. 

 Το σύμμασε7 ο Γλυκάς και κόπιασε στης θειά τ'. Δώσανε στη Λέττα το 

κατεύοδι8, αρχοντικά. Με δεσποτάδες και διάκους!  Λίγο καιρό μετά, ο Γλυκάς πήγε 

στο κοιμητήρι, γιατί αποθύμησε τ' μάνα τ'.  

 Τι π(ρ)έπει να πά(ρ)ω μαζί μου; έλεγε. Λάδι ή κ(ρ)ασί; 

Τα πήρε και τα δύο. Πήγε στο κοιμητήρι. Λυκόφεγγε και μάργωνε9. Γλυκό το 

κρασάκι, το ρούφηξε. Μερακλώθηκε και το 'ριξε στο χορό και το τραγούδι: 

Χοπ νταβάς, πομ Λυκάς... 

Σήκω Λέττα να τη(ρ)άς, τι χο(ρ)ό κάνει ο Λυκάς. 

 Κείνη την ώρα, οι κλέφτες είχαν πάει και του λόγου τους, στο κοιμητήρι, να 

μοιράσουν τα  άλλα κλεψιμέικα. Γρηκάνε τις αγριοφωνάρες τ' Γλυκά: ''Δαιμονικό!'' 

φωνάζουν κι από δω παν κι άλλοι. 

 Έτσι έμεινε ο Γλυκάς με τα χρυσάφια και τα τζοβαίρια. Πάγει στο κονάκι τση 

θειάς τ', τση Αμερσούλας, γιατί φοβόταν μονάχος. Κάποια μέρα, η θειά τ' λέει: 

 Γλυκά, δεν είσαι λιανοπαίδ'! Καιρός να κοιτάξεις για παντρειά! Στο διπλανό 

χωριό, μένει μια ξαδέλφοκουνιάδα μ'. Έχει τρεις θυγατέρες, εύμορφες και 

νοικοκυρεμένες. Θα πάμε συμπεθεριό! 

 Έτσι κι  έγινε. Μια και δυό, κινάνε καβάλα στ΄ αλόγατα, να πάνε να δούνε τσ' 

νυφάδες. Εκαμάρωνε ο Γλυκάς, σαν γύφτικο σκεπάρνι. Θα πάαινε γαμπρός! Και τι 

γαμπρός; Πλούσιος και αρχοντοστολισμένος! 

 Αλλά ας αφήσουμε το Γλυκά κι ας κοπιάσουμε στις νύφες. Ήταν όπως είχε πει 

η θειά: εύμορφες και νοικοκυράδες!  Αλλά και λίγο αγαθιάρες και τσεβδές. 

Ετοιμάστηκαν οι νυφάδες, φόρεσαν γιορτάνια και φλωριά. Βάλανε και το τσουκάλι 

στη φωτιά, για το συμπεθεριό. 

 Το νου σας! τις ορμήνεψε η μάνα τς. Άχνα,  μπροστά στους μουσαφίριδες! 

  Έφτασε ο Γλυκάς με τη θειά τ' και γίνανε τα ειδώματα. Χαμηλοβλεπούσες οι 

νύφες και ντροπιάρες. Κερνάνε γλυκά, κερνάνε τσίπουρα. Μάτια δεν εσήκωσαν να 

ιδούν τον γαμπρό. Φτάνει που 'ταν 'ρσενικός, και πλούσιος. Είχαν και το νου τους 

στο κριάς που 'βραζε. Κάποια ώρα το φαγί άρχισε να φουσκώνει. Τώρα τι να κάνουν; 

να αφήσουν το συμπεθεριό να πάνε στο μαγερειό; 

 Παραφούκωσε το 'κάλι! λέει η πρώτη. 

 Πάρε 'λιάρι, 'κάτωσέ το! λέει η δεύτερη. 

 Ιγώ δεν κλένω δε μιλώ, ιγώ θα πάλω το γαμπλό! λέει η τρίτη.  



 Ξεμπροστιάστηκαν οι νυφάδες. Ντροπιασμένη η μάνα τους φώναζει: 

 Σωπάστε, λαρώστε! 

 Πετάγεται απάνω ο Γλυκάς και αρχινάει να τραγουδάει: 

Χοπ νταβάς, πομ Λυκάς... 

Αχ μανούλα μ' τι θο(ρ)ώ, ντύνουν το Λυκά, γαμπ(ρ)ό 

 Έτσι ο Γλυκάς παντρεύτηκε την μικρότερη και πιο όμορφη και ζήσαν αυτοί 

καλά και εμείς καλύτερα! Κι αν τον ρώταγε κανένας για τα πλούτια τ', αποκρίνονταν: 

 Είδα Χά(ρ)ου, μάτια, ιγώ! 

 

                                                                                                     

1. Μοναχοκράνι: μοναχοπαίδι 

2. Λάρωσε: σταμάτα την κλάψα 

3. Νταβάς: μεγάλο χάλκινο ταψί 

4. Χ'λιάρα, χουλιάρα: κουτάλα 

5. Τσεβδός: ψευδός 

6. Αγρικάει: ακούει 

7. Σύμμασε: μάζεψε 

8. Κατευόδι: αποχαιρετισμός 

9. Μάργωνε: κρύωνε 

 

 

 

 

 

 

 

Το παραμύθι αυτό το άκουσα απ΄ τη γιαγιά μου, τη Νάσαινα τ' Γκρέκα, πολλά 

χρόνια πρίν. Έζησε σ΄ ένα χωριό της Ευρυτανίας. Ήταν μεγάλη παραμυθού, κάτι 

που κατάλαβα μετά τον θάνατό της. Προσπάθησα να το αποδώσω όσο καλύτερα 

μπορούσα, γιατί δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο. 

 

ΚΑΡΚΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

g.karkani@hotmail.com 


