
Παράλληλα διοργανώνει 
μεγαλειώδεις εκδηλώσεις 
σ’ επιφανής χώρους της 
πόλης μας όπως το 
θέατρο Place des Arts , 
προβάλλοντας τον 
Ελληνισμό και 
ανεβάζοντας το κύρος 
της παροικοίας μας .  
Επίσης είναι διαθέσιμο 
και πάντα έτοιμο να 
καλύψει τις οποιεσδήποτε 
ανάγκες οργανισμών και 
συλλόγων της παροικοίας 
μας . 

Το Λαογραφικό Εργαστήρι  

Οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού  

Το Λαογραφικό 
Εργαστήρι είναι το πιο 
μαζικό και δραστήριο 
τμήμα του  Πολιτιστικού 
Ιδρύματος της Ελληνικής 
Κοινότητας Μόντρεαλ . 
Με την σημερινή του 
δομή και έχοντας σαν 
στόχο την έρευνα και τη 
μελέτη του Λαϊκού μας 
Πολιτισμού μέσα από τον 
αστείρευτο πλούτο των 
παραδοσιακών μας 
χορών , αποτελεί ένα 
είδος σχολείου που 
συμβάλει καθοριστικά 
στην ολοκλήρωση της 
Πολιτιστικής Ταυτότητας 
των μελών του , το 
σημαντικότερο ίσος 
εφόδιο για τις ανάγκες 
των ημερών μας . 
Στα πλαίσια της 
διατήρησης και διάδοσης 
της Πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς στο τόπο 
που ζούμε , συμμετέχει 
αντιπροσωπεύοντας τον 
Ελληνισμό της 
παροικοίας μας και κατ’ 
επέκταση την Ελλάδα σε 
κάθε είδους πολιτιστικές 
εκδηλώσεις και φεστιβάλ 
που διοργανώνονται από 
διάφορους φορείς τόσο 
σε δημοτικό όσο και σ’ 
επαρχιακό και 
ομοσπονδιακό επίπεδο, 
αποσπώντας τα καλύτερα 
σχόλια  ! 

Πλούσιο σε δραστηριότητες και το φετινό καλοκαίρι .Οι 
χορευτικές μας ομάδες « Ορφέας » και « Τερψιχόρη » 
ανταποκρίθηκαν σ’ όλες τις προσκλήσεις 
αντιπροσωπεύοντας την κοινότητα μας και αποσπώντας 
τα καλύτερα σχόλια . Συμμετείχαμε στα πανηγύρια της 
Νότιας Ακτής και του Λασάλ , στο φεστιβάλ                  
« Ελληνική φλόγα » στο πάρκο Jean Drapeau και στο 
πανηγύρι της Παναγίας τον 15-Αύγουστο . 
Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων ήταν η παρουσία μας 
στο φεστιβάλ της ΟΤΑΒΑΣ , όπου 65 χορευτές 
συνοδευόμενοι από τη νεοσύστατη ομάδα 
παραδοσιακής μουσικής « Οι Λαλητάδες » κατέπληξαν 
τους παρευρισκόμενους με χορούς και τραγούδια απ’ 
όλη την Ελλάδα . 

Συγχαρητήρια σε όλους ! 

ΧΟΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ  
• Εκδίδεται κάθε δύο μήνες 
από το Λαογραφικό 
Εργαστήρι του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος της Ε. Κ. 
Μόντρεαλ . 

• Υπεύθυνος : Δ. Τζώτζης  
• Τηλέφωνο  (514) 738 -

2421 εσωτερικό 116  
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Και μη ξεχνάτε :      
Το φυλλάδιο μας 

εκδίδεται τυπωμένο σε 
συνέχειες από την 

παροικιακή εφημερίδα 
ΤΑ  ΝΕΑ  



Οργανωτική Δομή  - Τμήματα   

Τα Λαογραφικά του Σεπτεμβρίου   

« Οι Λαλητάδες ». Στόχος 
μας είναι μελλοντικά και σε 
συνδυασμό με την ομάδα 
τραγουδιού , να καλύπτουν τις 
μουσικές ανάγκες  των 
εκδηλώσεων μας .  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ   
Κατά διαστήματα , για τη 
κάλυψη αναγκών διαφόρων 
εκδηλώσεων μας , 
λειτούργησε ευκαιριακά η 
ομάδα παραδοσιακού θεάτρου       
« ο Θίασος » .                                      
Η ομάδα αυτή θα 
μονιμοποιηθεί και θα 
δραστηριοποιηθεί 
παρουσιάζοντας θεατρικά 
έργα με θέματα παρμένα από 
την Λαϊκή μας Παράδοση .  

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ  ΧΟΡΟΣ 
Είναι το μαζικότερο τμήμα και 
αποτελεί τον βασικό πυρήνα και 
άξονα του Λαογραφικού 
Εργαστηρίου .  Στα διάφορα 
παραρτήματά μας στο Montreal , 
το    Laval , το Roxboro και  το 
South Shore στα κτήρια της 
κοινότητας μας , λειτουργούν 
χορευτικές ομάδες για παιδιά 
ηλικίας από πέντε  έως δώδεκα 
χρονών . Η χορευτική τους 
παιδεία  ολοκληρώνεται με τη 
συμμετοχή τους στις επίλεκτες 
χορευτικές ομάδες , 
«Τραντέλληνες »  , «Πήγασος» ,  
«Ορφέας » , και  «Τερψιχόρη » .    
ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ  
Διαθέτουμε  Ιματιοθήκη 
παραδοσιακών κουστουμιών την 

οποία εμπλουτίζουμε συνεχώς 
με καινούργιες φορεσιές , έτσι 
ώστε να γίνει πιο 
αντιπροσωπευτική και να 
καλύπτει τις ανάγκες της 
παροικοίας μας .  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙ   
Με στόχο τη  προώθηση του 
παραδοσιακού τραγουδιού και 
τη κάλυψη των αναγκών των 
εκδηλώσεών μας 
δημιουργήθηκε και λειτουργεί 
η ομάδα παραδοσιακού 
τραγουδιού  « Ερατώ » .  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
Πρόσφατα και σε πειραματική 
βάση  δημιουργήσαμε την 
ομάδα παραδοσιακής μουσικής 

Πρώτος μήνας του Φθινοπώρου ο Σεπτέμβριος, 
αλλά και «Πρωτόμηνας» του εκκλησιαστικού 
χρόνου. «Αρχή της Ινδίκτου», ήτοι του νέου 
εκκλησιαστικού έτους.  
Η ονομασία Σεπτέμβριος προέρχεται  από το 
λατινικό septem (εφτά), γιατί ήταν  ο έβδομος 
μήνας στο μηνολόγιο των Ρωμαίων και αντίστοιχος 
προς τον Αττικό «Βοηδοδρομιώνα» ( 15 
Σεπτεμβρίου – 13 Οκτωβρίου ). Εκλαϊκευμένα 
ονομάζεται «Σεπτέμβρης», «Σεπτέμπρης» ή 
«Θεσέμπρης».  Από τις γιορτές που συναντάμε σ’ 
αυτόν ονοματίζεται «Σταυρός», «Σταυριάτης» ή 
«Αι Νικήτας». Αλλά «Τρυγητής» και  
«Βεντεμάς» (βένδεμα: ο τρύγος και κάθε 
συγκομιδή) λόγω του τρύγου ή «Σποριάρης» λόγω 
της προετοιμασίας για τη σπορά , καθώς επίσης και  
Ορτυκολόγος (γιατί τότε εμφανίζονται τα 
αποδημητικά ορτύκια).  
 Στη Θράκη κ.α. τη πρώτη ημέρα του (Σεπτέμβρη) 
Τρυγητή , παρέες προσωπιδοφόρων με τύμπανα 
ξεχύνονταν στους δρόμους με φωνές θυμίζοντας 
αρχαία Οσχοφόρια στα οποία νέοι φορώντας 
στεφάνια από κλαδιά αμπέλου (όσχους) ξεκινούσαν 
από τον ναό του Διονύσου πηγαίνοντας προς τους 
αμπελώνες και τα πατητήρια.  
Είναι επίσης και ο μήνας της φθινοπωρινής 
ισημερίας (22 Σεπτ.)   
Την Πρωτοσεπτεμπριά οι αγρότες «καλούσαν» 
με διάφορους τρόπους και τεχνικές που θυμίζουν 
αρχαία θεσμοφόρια, το «πνεύμα της βλαστήσεως». 

Ο σπόρος που ήταν προορισμένος για τη 
σπορά «στέλνεται στην εκκλησία για να 
ευλογηθεί».                                                
Δωδεκάνησα, ιδιαίτερα, κρεμούν το 
σακουλάκι με το σπόρο στα εικονίσματα και 
βάζουν ολόγυρα άλλα δείγματα από προϊόντα  
Στην Κω κρεμούν στο εικονοστάσι το 
σύμβολο της «Αρκιχρονιάς»: μια αρμαθιά 
από ρόδι, σταφύλι, κυδώνι, σκόρδο και φύλλο 
από τον πλάτανο του Ιπποκράτη.          
Γενικότερα όμως στη συνείδηση των 
ανθρώπων της υπαίθρου είναι ο μήνας του 
τρύγου, που τους δίνει χαρά το ξεφάντωμα στ’ 
αμπέλια , που τους δίνουν γεύση οι 
μουσταλευριές και τα μουστοκούλουρα , που 
τους δίνουν άρωμα τα ώριμα φρούτα, και 
χρώματα τα φύλα που σιγά - σιγά κιτρινίζουν 
για να πέσουν .  
Γιορτές στο μήνα Σεπτέμβριο                                          
Του Αγίου Μάμαντος (2 Σεπτεμβρίου). Είναι 
άγιος βοσκός. Παλιά γίνονταν 
θυσίες προβάτων στα ξωκλήσια του, 
«προσέχοντας το αίμα να τρέξει μες στ' 
αυλάκι με το νερό, που βγαίνει κάτω από το 
ιερό της εκκλησίας» (Σκύρος).  
Το Γενέθλιον της Θεοτόκου (8 Σεπτεμβρίου). 
Της Παναγιάς της Αποσοδειάς (Αιτωλία), της 
Καρυδούς (Καστοριά).  
Της Υψώσεως του Σταυρού                           
(14 Σεπτεμβρίου): το έθιμο του Λειδινού στην 
Αίγινα (βλέπε σελ. 4 ) 
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«Σβήνοντας ένα 
κομμάτι από το 

παρελθόν, σβήνει 
κανείς κι ένα 

αντίστοιχο κομμάτι 
από το μέλλον» 

Γιώργος Σεφέρης 
 



Πληροφορίες Εγγραφές  

Οι εκδηλώσεις της καινούργιας χρονιάς ( 2008 - 2009 ) 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ  
 

Για ένα παιδί 100 $ 

 

Για δύο παιδιά 170 $ 

 
Για τρία ή και 

περισσότερα παιδιά   

225 $ 

Άρχισαν οι εγγραφές για την 
καινούργια χρονιά και θα 
συνεχισθούν έως της 10 
Οκτωβρίου . 
Αναλυτικότερα : 
Μόντρεαλ - Παρασκευή 5 
και 12 Σεπτεμβρίου  
Λαβάλ - Παρασκευή 5 και 
12 Σεπτεμβρίου  
Roxboro - Πέμπτη  4 
Σεπτεμβρίου  
South Shore - Σάββατο 13 
και 20 Σεπτεμβρίου . 

Τα μαθήματα Αρχίζουν : 
 

Μόντρεαλ 
Λαβάλ 

Roxboro 

19 Σεπτεμβρίου  
 

South Shore  
20 Σεπτεμβρίου  

29 Νοεμβρίου : 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
στο Κ. Κ. Για όλες τις 
παιδικές μας ομάδες . 

 
21 Φεβρουαρίου 

Εκδήλωση στο South 
Shore με θέμα : 
« Οι Αποκριές » 

 

25η Μαρτίου 
Κ.Κ. Αφιέρωμα στο 1821 
με όλα μας τα τμήματα       
( Μουσική -Τραγούδι -
Θέατρο - Χορός )  

 
3 Απριλίου 

Εκδήλωση στο Λαβάλ με 
θέμα :  

« Το Πάσχα » 

Στα μέλη μας :   
Χριστίνα Τρ. –  Άγγελο –  

Κώστα Παν. – Νόπη  –  Ανδριανή  
– Παναγιώτη  – Άρτεμη  – 

Στεφανία  –  Μαρία Μπ.– Τασούλα  
– Φρόσω  – Κατερίνα Β. και 

Μεταξία  
που έχουν τα γενέθλια τους το 

δίμηνο αυτό , ευχόμαστε μέσα από 
την καρδιά μας  

Χρόνια Πολλά  
 Ευτυχισμένα και  
Δημιουργικά  
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1η Μαίου 
Εκδήλωση στο Roxboro 

με Θέμα :  
« Η Πρωτομαγιά » 

 
31 Μαΐου 

Εκδήλωση Πανηγύρι 
στην αυλή του Κ.Κ. για 
το τέλος της χρονιάς με 
όλες τις ομάδες μας .   



Αγροτικά εργαλεία, δρεπάνια, καλάθια και καλάμια που 
συμβόλιζαν τις λαμπάδες που άναβαν στους νεκρούς.  
Γύρω από το τραπέζι και εν χορώ οι γυναίκες, 
μοιρολογούσαν με το εξής τραγούδι: 
 
Λειδινέ μου – Λειδινέ μου, 
τσαι κλισαρομένε μου. 
Όπου σε κλισαρώσανε με την ψιλή κλισάρα 
τσαι όπου σε περνούσανε αφ’ την Αγιά Βαρβάρα 
Λειδινέ μου – Λειδινέ μου 
Φεύγεις, πάεις Λειδινέ μου, τσ εμάς αφήνεις 
κρύους,πεινασμένους, διψασμένους κι όχι λίγο μαραμένους. 
Λειδινέ μου – Λειδινέ μου 
Πάλι θα ‘ρθεις Λειδινέ μου, με του Μάρτη τις δροσιές, 
Με τα’ Απρίλη τα λουλούδια τσαί του Μάη τις δουλειές. 
Λειδινέ μου – Λειδινέ μου 
Ήρθε η ώρα να μας φύγεις, πάαινε εις το καλό, 
τσαι με το καλό να έρθεις κι όλους να μας βρεις γερούς. 
Λειδινέ μου – Λειδινέ μου και κλισαρωμένε μου. 
 
Μετά το θρήνο έβαζαν τον νεκρό πάνω σε μία πόρτα 
στολισμένη με λουλούδια, ιδίως δειλινά και πήγαιναν να τον 
θάψουν. 
Σχηματίζονταν μια πομπή, ιδίως από παιδιά που κρατούσαν 
λουλούδια, κλαδιά από φοίνικες και σημαίες πάνω σε 
κοντάρια, τα μαντήλια των γυναικών και τραγουδούσαν το 
ίδιο τραγούδι. Στη συνέχεια πήγαιναν τον νεκρό Λειδινό και 
τον έθαβαν σε ένα λάκκο και έπαιρναν το ομοίωμα του 
νεκρού. 
Τότε έτρεχαν και φώναζαν «Αναστήθηκε ο Λειδινός». Το 
βράδυ μοίραζαν το στάρι, κρίθινες κουλούρες, κρασί, 
ρετσίνα και πολλούς άλλους μεζέδες και όλο το χωριό άρχιζε 
τον χορό με τα παλιά τραγούδια της Αίγινας.    

         Πληροφορίες από πρόγραμμα  εκδηλώσεων του  Μορφωτικού  
συλλόγου Κυψέλης - Αίγινα  

Το έθιμο του Λειδινού στην Αίγινα  της Υψώσεως του Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου)  
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Το έθιμο του Λειδινού, είναι ένα μοναδικό έθιμο της Αίγινας που 
συμβολίζει το τέλος της θερινής περιόδου και το πέρασμα της 
φύσης και των ανθρώπων στο φθινόπωρο και το χειμώνα.  
«Ο Λειδινός» είναι ένα φθινοπωρινό αγροτικό, φαλλικό έθιμο, 
με συμβολικό χαρακτήρα και διάχυτο το περίφημο σατιρικό 
πνεύμα του Διονύσου, που από αρχαιοτάτων χρονών μέχρι και 
σήμερα αναβιώνει στην Κυψέλη της Αίγινας. Ημέρα αναβίωσης 
του εθίμου ήταν η 14η Σεπτέμβρη, ημέρα της ανύψωσης του 
τιμίου Σταυρού. 
Αυτή λοιπόν ήταν σπουδαία ημέρα για του Αιγινήτες, γιατί 
συμβόλιζε το τέλος των εαρινών και θερινών εργασιών, την αρχή 
των φθινοπωρινών και χειμερινών καθώς και την παύση 
διαφόρων συνηθειών τους. 
Μια από όλες τις συνήθειες ήταν το Λειδινό. Το Λειδινό ή 
Δειλινό κατά το Αιγινήτικο γλωσσικό ιδίωμα ήταν ένα μικρό 
γεύμα που έπαιρναν οι Αιγινήτες κατά το δείλι. Ήταν λιτό και 
περιλάμβανε λίγο τυρί ή ελιές, σκόρδο, κουλούρες κρίθινες και 
κρασί ρετσίνα. Αυτό το μικρό γεύμα που ήταν απαραίτητο ειδικά 
για τους εργάτες, άρχιζε από τα μέσα Μαρτίου και έπαυε στις 14 
Σεπτεμβρίου. Όταν λοιπόν έπαυε έπρεπε να τελεστή κάτι σαν να 
επρόκειτο περί θανάτου κάποιου έμψυχου όντως, που να 
παριστάνει και να εικονίζει τον πραγματικό θάνατο. Έτσι οι 
γυναίκες του χωριού μαζεύονταν, κατασκεύαζαν ένα ανδρικό 
ομοίωμα που το παρουσιαστικό του έδειχνε ένα νέο της αγροτιάς 
με ντρίλινα ρούχα που τα γέμιζαν με άχυρο, το οποίο συμβόλιζε 
την εποχή της συγκομιδής.  
Το κεφάλι του το σχημάτιζαν με Αιγινήτικο κανάτι και το 
ζωγράφιζαν με κάρβουνο για να παραστήσουν το στόμα, μύτη, 
μάτια κλπ. Τον στόλιζαν με στάχυα, βασιλικούς και άλλα 
λουλούδια. Του φορούσαν τραγιάσκα. Απαραιτήτως του έβαζαν 
γεννητικά όργανα (ένα γουδοχέρι με δύο μικρά ρόδια) ως ένδειξη 
της διαιώνισης και αναπαραγωγής της ζωικής και φυτικής 
ύπαρξης. 
Τον ξάπλωναν σε ένα τραπέζι. Γύρω του έβαζαν διάφορα 
αφιερώματα. Φυτρωμένα αράκια, στάρι και φακές που 
συμβόλιζαν τους κήπους του Άδωνη.  

Από την προετοιμασία και την περιφορά του « Λειδινού » 



28 Οκτωβρίου 1940 - Μια ιστορική εθνική επέτειος 
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Κάθε γιορτή για μια μεγάλη ιστορική επέτειο του Έθνους μας αποτελεί και μια 
ευκαιρία να αναζωογονήσουμε τις γνώσεις μας αλλά και να διατηρήσουμε ζωντανή 
την ιστορική μας συνείδηση. 
Η 28η Οκτωβρίου 1940 είναι το λαμπρό ιστορικό ορόσημο που μεταφέρει στο 
χρόνο διαχρονικές αξίες του πολιτισμού των Ελλήνων και μας καλεί σε μία διαρκή 
επαγρύπνηση. 
Ένα σύντομο ιστορικό πλαίσιο της μεγάλης αυτής επετείου:  
Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος είχε αρχίσει από το 1939, με τη γερμανική εισβολή 
στην Πολωνία. Στις 10 Ιουνίου η Ιταλία εισέρχεται στον πόλεμο και τον Αύγουστο 
του 1940, θα προκαλέσει τη χώρα μας με τον τορπιλισμό στην Τήνο του 
καταδρομικού «Έλλη», ανήμερα της μεγάλης γιορτής της Παναγίας.  
Είναι ο προάγγελος της ιταλικής επίθεσης στην Ελλάδα, που προετοιμάζεται με 
κάθε μυστικότητα, πριν αυτή εκδηλωθεί στις 28 Οκτωβρίου του 1940.  
Η χώρα μας, χωρίς να διαθέτει τα τεράστια πολεμικά μέσα των εισβολέων Ιταλών 
και με μόνα όπλα της την ψυχή και τη γενναιότητα του λαού της είπε ΟΧΙ στο 
ιταμό τελεσίγραφο του Ιταλού δικτάτορα Μουσολίνι, καταφέρνοντας, στο μέτωπο 
της Αλβανίας, καίριο κτύπημα στις ιμπεριαλιστικές του φιλοδοξίες, σε σημείο 
ταπείνωσης, γεγονός που ανάγκασε τον επίσης δικτάτορα της Γερμανίας, τον 
Χίτλερ, να ανασυντάξει τα πολεμικά του πλάνα και να προστρέξει σε βοήθεια του 
φανφαρόνου συμμάχου του.  
Η Ελλάδα, αφού αντιστάθηκε ηρωικά στις σιδηρόφρακτες στρατιές του Χίτλερ, 
υπέκυψε στις κατά πολύ ανώτερες στρατιωτικές του δυνάμεις και αναπόφευκτα 
υπέστη στις 24 Απριλίου 1941, την τριπλή κατοχή από τις συνασπισμένες δυνάμεις 
της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Βουλγαρίας.  
Κι από την σκληρή αυτή κατοχή ξεπήδησε η εποποιία της Εθνικής Αντίστασης, που 
σε συνδυασμό με τις νίκες των συμμάχων οδήγησαν στην πτώση των δυνάμεων του 
ναζιστικού και φασιστικού άξονα και στην απελευθέρωση της χώρας μας.  

Το έπος του 40 μέσα από εικόνες  

Το πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν 

 Πρωί 28ης Οκτωβρίου 1940.  

 

    "Αι ιταλικαί στρατιωτικαί 
δυνάμεις προσβάλλουσιν από της 

05:30 ώρας της σήμερον τα 
ημέτερα τμήματα προκαλύψεως 
της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. 
Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται 

του Πατρίου εδάφους." 
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Ονομασία του μήνα Οκτώβρη 
Από τη λατινική λέξη octo, που σημαίνει οχτώ, πήρε ο Οκτώβρης τ' 
όνομά του, γιατί πραγματικά στο παλιό-ρωμαϊκό ημερολόγιο, που 
άρχιζε από το μήνα Μάρτη, κρατούσε την όγδοη θέση.  
Όταν το 46 π.χ. τα πρωτεία του χρόνου τα πήρε ο Γενάρης, τότε ο 
Οκτώβρης έγινε ο δέκατος μήνας. 
Αττικός μήνας: ΠΥΑΝΕΨΙΩΝ 14 Οκτωβρίου - 12 Νοεμβρίου. Ηταν ο 
τέταρτος μήνας του αττικού έτους. Ονομάστηκε Πυανεψιών από τα 
ιερά Πυανέψια ή Πυανόψια, γιορτή προς τιμήν του Απόλλωνα.  

Ο λαός κατά τα συνηθισμένα τού έδωσε και τα δικά του ονόματα: τον 
λέει Αγιοδημήτρη ή Αι-δημητριάτη, αφού η πιο μεγάλη γιορτή είναι 
του Αγίου Δημητρίου, και Σπαρτό, είναι ο μήνας που θ' αρχίσει η 
σπορά. Λέμε θ' αρχίσει, γιατί η σπορά δεν γίνεται μόνο τον Οκτώβρη, 
αλλά προετοιμάζεται απ' το Σεπτέμβρη και συνεχίζεται μέχρι τα 
Χριστούγεννα.  

Η προετοιμασία του σπόρου το μήνα Οκτώβριο 

Σήμερα οι γεωργοί (ζευγάδες ) έχουν την ευχέρεια να αγοράζουν 
σπόρο από την καλύτερη ποικιλία. Παλαιότερα, όμως, το μόνο που 
μπορούσαν να κάνουν ήταν να διαλέγουν από το καλύτερο σιτάρι που 
είχαν. Έπειτα αυτόν το σπόρο προσπαθούσαν με μαγικά μέσα να τον 
δυναμώσουν και να εξασφαλίσουν την προκοπή του.  

Για να εξασφαλιστεί η τύχη του σπόρου, δεν αρκούσε μόνο η σκληρή 
δουλεία των αγροτών. Για να πετύχουν την καλοσοδειά χρειαζόταν να΄ 
χουν βοηθό και δυνάμεις που βρίσκονται έξω από τον άνθρωπο .  

Όπως μας διδάσκει η λαογραφία δύο ήταν οι τρόποι για να πάρουν με 
το μέρος τους τις δυνάμεις αυτές : ο ένας η προσφορά δώρων στο Θεό, 
ο σεβασμός και η προσευχή και ο άλλος όχι η παράκληση αλλά ο 
εξαναγκασμός κατά κάποιο τρόπο , που το πετύχαινε με τη μαγεία .   

Έθιμα του μήνα Οκτώβρη 

Οι λιτανείες για βροχή το μήνα Οκτώβριο (πρωτοβρόχια) 

Ο Οκτώβρης είναι ο καταλληλότερος μήνας για σπορά. Για να σπείρει 
ο γεωργός πρέπει πρώτα να βρέξει- τα πρωτοβρόχια είναι απαραίτητα 
για τη σπορά. Κι αν δε βρέξει; Τι γίνεται τότε; Τότε γίνεται λιτανεία.  

Οι κάτοικοι του χωριού συγκεντρώνονται στην εκκλησία και, αφού 
διαβάσει ο παπάς ειδική ευχή, παίρνουν τις εικόνες και ξεχύνονται 
στον κάμπο, με τον παπά επικεφαλής να ψέλνει. 
Με τη λιτανεία-προσευχή και σεβασμό, οι αγρότες παρακαλούν το Θεό 
για να φέρει βροχή . 

«Περπερούνα» 
Υπάρχουν, όμως και μαγικά έθιμα που σκοπό έχουν όχι να 
παρακαλέσουν -όπως οι λιτανείες- το Θεό, αλλά να τον εξαναγκάσουν 
σε βοήθεια. Αυτά τα έθιμα έχουν σκοπό να προκαλέσουν βροχή με 
μαγικό τρόπο (μαγεία). Ένα από αυτά είναι η Περπερούνα. 
Η Περπερούνα ή Περπερού ή Πιρπιρού είναι ένα έθιμο που το κάνουν 
τα κορίτσια. Διαλέγουν ένα κοριτσάκι 8-10 ετών, συνήθως φτωχό ή 
ορφανό, και το στολίζουν με λουλούδια και πρασινάδα. Η πρασινάδα 
χρησιμεύει -όπως λένε στο Δρυμό της Μακεδονίας, ένα χωριό έξω από 
τη Θεσσαλονίκη- «για να πρασινίσει ο κάμπος σαν τη Πιρπιρού». 
Όλη η παρέα των κοριτσιών, με την Πιρπιρού στη μέση, φτάνει σε 
σπίτι και τραγουδά το τραγουδάκι της Περπερούνας.  Στο Δρυμό λένε:  
«Πιρπιρού, δροσούλα μου, παρακάλσι τουν Θιο για να δώσει μια 
βρουχή,  μια βρουχή βασιλικιά δω στα στάρια, τα κριθάρια στα λιανά τα 
παρασπόρια.  Μπάρις-μπάρις* του νιρό  Λιούμπις-λιούμπις** του κρασί 
Κάθι στάχυ κι κιλό Κάθι κούρβου κι μιτρό» 

Μόλις τελειώσει το τραγούδι, η νοικοκυρά του κάθε σπιτιού βγαίνει 

έξω και χύνει πάνω στο κεφάλι του παιδιού νερό και εύχεται : « Καλή 
βροχή να δώσει ο Θεός».  Έπειτα δίνει ένα νόμισμα στο κοριτσάκι ή 
ό,τι άλλο έχει «για το καλό». 

 Άλλες μαγικές πράξεις για να έρθει βροχή τον Οκτώβριο 

Εκτός, όμως από το έθιμο της Περπερούνας, στο οποίο- όπως άλλωστε 
και στη λιτανεία- συμμετείχε όλο το χωριό, καθένας ξεχωριστά κάνει 
και τα δικά του μαγικά για να προκαλέσει βροχή. Αν λ.χ. ο γεωργός 
(ζευγάς) σε περίοδο ανομβρίας (ξηρασίας) βρει στο δρόμο του μια 
χελώνα, τη γυρίζει ανάσκελα και βάζει πάνω στην κοιλιά της ένα 
μεγάλο σβώλο χώμα. Ποια είναι η λογική πίσω από αυτήν την πράξη;  
Να εξαναγκάσουν τη χελώνα να παρακαλέσει το Θεό να βρέξει, για να 
λιώσει ο σβώλος και να μπορέσει έτσι να γυρίσει στη θέση της, γιατί 
αλλιώς θα πεθάνει κάτω από βάρος του σβώλου.                                  
Έθιμα Αγίου Δημητρίου το μήνα Οκτώβριο 

Στο Τζαντό της Θράκης μεταμφιεσμένοι κρατώντας Ειρεσειώνες 
συνόδευαν την ξύλινη τζαμάλα (καμήλα) σε όλα τα σπίτια, ευχόμενοι 
«καλή σπορά».  

Του Αι-Δημήτρη ανοίγουν τα βαρέλια και δοκιμάζουν τα νέα 
κρασιά.  Πρώτη δουλειά είναι να έρθει ο παπάς, ν΄ αγιάσει τα βαρέλια 
ρίχνοντας μέσα λίγο αγιασμό. Ύστερα ο νοικοκύρης θα τραβήξει απ΄ 
τον πείρο και θα προσφέρει πρώτα στον παπά, που θα δώσει τις ευχές 
του. Τούτη την ώρα έχουν ορίσει και οι κτηνοτρόφοι να κατέβουν 
στα χειμαδιά. Τσελιγκάδες και βοσκοί με τις φαμίλιες τους, τα 
κοπάδια τους και ολόκληρο το νοικοκυριό τους φορτωμένο στα ζώα, 
αφήνουν τα βουνά. Του Αγίου Γεωργίου πάλι! Για καλό και για κακό 
έχουν κρεμάσει «φυλαχτά» στα ζωντανά τους. Για να τα προφυλάξουν 
από το κακό μάτι, τους βγάζουν τα μεγάλα κουδούνια και τρουγκάνια 
και βάζουν μικρά. Να μην ακούγονται πολύ και προκαλούν το φθόνο. 
Κάτω στα χειμαδιά θα κάνουν τις νέες συμφωνίες με τους βοσκούς, θα 
νοικιάσουν τα χειμωνιάτικα λιβάδια, θα εισπράξουν, θα ξοφλήσουν, 
θα λογαριάσουν για όλο το εξάμηνο, όπως είχαν κάνει τ' Αι-Γιωργιού  
για το προηγούμενο.  Μαζί με τους ποιμένες, τον Οκτώβριο 
επιστρέφουν στις εστίες τους και οι παραδοσιακοί μάστορες 
και εργάτες (αγγειοπλάστες, κεραμοποιοί, κτίστες, υλοτόμοι, 
χαλκουργοί, καρβουνιάρηδες, βαρελοποιοί, πλανόδιοι 
φωτογράφοι κ.ά.) που παλαιότερα ταξίδευαν σε όλα τα 
Βαλκάνια.  
Ο μήνας Οκτώβριος στην αρχαιότητα 
Στην αρχαία Ρώμη, στα μέσα Οκτωβρίου, στους ειδούς Οκτωβρίου 
όπως ονομάζονταν, οι Ρωμαίοι θυσίαζαν στο Πεδίο του Άρεως 
(Campus Martins) έναν εξιλαστήριο ίππο για να προκόψουν τα 
σπαρτά. 

Από τις πιο σημαντικές γιορτές και λατρείες του μήνα Οκτωβρίου 
στην αρχαία Ελλάδα ήταν τα Πυανόψια, αγροτική γιορτή προς τιμήν 
του Απόλλωνα, τα Οσχοφόρια, γιορτή του τρύγου και τα 
Θεσμοφόρια προς τιμήν των θεσμοφόρων θεών, Δήμητρας και 
Κόρης .Ο Οκτώβριος από την αρχαιότητα συνδέεται με τις 
αγροτικές και άλλες εποχικές ασχολίες, με κυριότερες τη παρασκευή 
και  δοκιμή του οίνου και το κυνήγι των μικρών ζώων και πουλιών.  

Στην αρχαία Αττική ο μήνας αυτός,  ήταν πλούσιος σε εορταστικές 
εκδηλώσεις επειδή ο πληθυσμός της φρόντιζε να εξασφαλίζει στις 
γεωργικές εργασίες τη θεϊκή προστασία και κυρίως της Θεάς 
Δήμητρας, επειδή άρχιζε ο κύκλος της ετήσιας παραγωγής. Ειδικότερα 
στην Ελευσίνα, προς τιμή της Θεάς, όλοι οι κάτοικοι ήταν 
υποχρεωμένοι να καταβάλουν τη δεκάτη της σοδειάς τους.μας :   
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