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Ως λαογραφία ορίζεται η επιστήμη
που εξετάζει, στο σύνολό του, τον
παραδοσιακό πολιτισμό ενός
συγκεκριμένου λαού.
Ο παραδοσιακός αυτός πολιτισμός
αποτελείται από τη φυσική, την
κοινωνική και την πνευματική ζωή του
λαού, όπως εκδηλώνεται με :
• Τα λόγια
• Τα έργα και
• Τις πράξεις ( δρώμενα ).
Η λαογραφία παρακολουθεί και
παράλληλα ερμηνεύει τις υλικές,
κοινωνικές και πνευματικές
εκδηλώσεις της παραδοσιακής ζωής
ενός λαού σε συγκεκριμένο χώρο και
χρόνο.
Επιστημονικός σκοπός της λαογραφίας
είναι η ιστορική και πολιτιστική
ενημέρωση των σημερινών Ελλήνων
σχετικά με τους παραδοσιακούς
τρόπους ζωής των προγόνων τους.
Κάθε λαός πρέπει να ενδιαφέρεται για
το παρελθόν του. Η παράδοσή του
έρχεται από εποχές μακρινές κι ίσως
όχι τόσο γνωστές.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
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- Παρ. μουσικα ΄οργανα :
το κλαρινο
- Παραδοσιακή Φορεσιά:
Ιστορική αναδρομή
- Δεκέμβρης :
Τα Λαογραφικά
- Θαλασσινή Μάνη :
Αϊ Νικόλας ο Κυβερνήτης
- Κάλαντα Χριστουγέννων
- Το Χριστόξυλο
- Το Χριστουγεν. Δέντρο
- Τα κάλαντα
- Η προέλευση
- Κρήτη : «Τα Κάλαντρα
- Το Χριστόψωμο
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ΧΟΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Εκδίδεται κάθε μήνα από
το Λαογραφικό
Εργαστήρι του
Πολιτιστικού
Ιδρύματος της Ε. Κ.
Μόντρεαλ Υπεύθυνος :
Δ. Τζώτζης
Τηλέφωνο (514) 738 2421 εσωτερικό 116

Και μη ξεχνάτε :
Το φυλλάδιο μας
εκδίδεται τυπωμένο
σε συνέχειες από την
παροικιακή μας
εφημερίδα :

ΤΑ ΝΕΑ

Η λαογραφία, χωρίς να ζητάει από
τους ανθρώπους να γυρίσουν στο
παρελθόν , τους βοηθάει να
γνωρίσουν τη λαϊκή τους

παράδοση.

- Ελλάδα και μυθολογία

Ενδυματολογικά σχόλια

Μια ευγενική
προσφορά του εκδότη
Γιώργου Γκιούσμα
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Σελίδα - 2

Ελλάδα και Μυθολογία

Γιατί η πατρίδα μας ονομάζεται Ελλάδα ;

Ο ∆ευκαλίων
και η Πυρρά

Από τον Δευκαλίωνα, γιο του Προμηθέα και την
Πυρρά, θυγατέρα του Επιμηθέα γεννήθηκε ο Έλλην.
Σύμφωνα πάντοτε με τον ελληνικό μύθο, ο Δίας για να
τιμωρήσει τους ανθρώπους που είχαν παραστρατήσει,
προκάλεσε ένα φοβερό κατακλυσμό.
Ο Δευκαλίων όμως και η Πυρρά σώθηκαν μέσα σε μία
κιβωτό που κατασκεύασαν με τη συμβουλή του
Προμηθέα. Αυτή λοιπόν η κιβωτός, ύστερα από εννέα
ημέρες κατακλυσμού, στάθηκε πάνω στην κορυφή του
Παρνασσού.
Ο Δίας τότε έστειλε τον Ερμή να ρωτήσει τον
Δευκαλίωνα και την Πυρρά, τι θα μπορούσε να τους
χαρίσει έτσι ώστε να κάνει τη ζωή τους καλύτερη.
Το μοναδικό ζευγάρι των διασωθέντων από τον
κατακλυσμό ζήτησε ανθρώπους για να έχουν
συντροφιά.
Όσες πέτρες έριχνε πίσω του ο Δευκαλίωνας γίνονταν
άντρες και όσες η Πυρρά ξεφύτρωναν γυναίκες. Έτσι
γεννήθηκε το ανθρώπινο γένος.
Από τον Έλληνα γεννήθηκαν ο Δώρος, ο Ξούθος και
ο Αίολος. Από τον Ξούθο γεννήθηκαν ο Ίωνας και ο
Αχαιός.

Παραδοσιακά μουσικά όργανα

Ο Ελληνικός χώρος κατά το
πλειόκαινο
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Ελληνικές Παραδοσιακές Φορεσιές – Ιστορική αναδρομή

... Συνέχεια - Οι παραδοσιακές ελληνικές φορεσιές πρέπει να άρχισαν να διαμορφώνονται έτσι όπως τις γνωρίζουμε, κατά τα
μέσα του 17ου και 18ου αιώνα. Οι αποκλειστικές σχεδόν πληροφορίες που έχουμε για την αρχή τουλάχιστον αυτής της περιόδου,
είναι τα κείμενα των ξένων περιηγητών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα.
Η ιστορία της ενδυμασίας στον ιστορικό ελληνικό χώρο αρχίζει για τους ενδυματολόγους κάπου γύρω στο 1500 π.Χ. Πρόκειται
για τις φορεσιές του αιγαιοπελαγίτικου πολιτισμού που δίνουν μια χαρούμενη νότα στην παγκόσμια ιστορία του ενδύματος.
Τα αρχαϊκά ρούχα (600 – 480 π.Χ. περίπου), στον ίδιο χώρο είναι τυλιχτά. Ένα τεμάχιο υφάσματος, υφασμένο ειδικά σε ένα
πλατύ όρθιο αργαλειό, τυλίγεται και στερεώνεται γύρω από το κορμί, έχοντας το στημόνι στο φάρδος του υφάσματος.
Η κλασική περίοδος (5ος π.Χ. αι.) δεν φέρνει τίποτα το καινούριο στη βασική δομή των καθιερωμένων ρούχων.
Στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους και με την εξάπλωση του στενού οριζόντιου αργαλειού, κάνει την εμφάνισή του ένα
ένδυμα που συντίθεται από περισσότερα από ένα τεμάχια υφάσματος, η «δαλματική». Το ένδυμα αυτό επέζησε στις τοπικές
ελληνικές φορεσιές ως εσωτερικό ένδυμα, το «πουκάμισο».
Μεγάλος σταθμός για την εξέλιξη της γυναικείας φορεσιάς υπήρξε στα νεότερα χρόνια ο ερχομός (1837) της πρώτης
βασίλισσας της Ελλάδας, της Αμαλίας. Έξυπνη γυναίκα, κατάλαβε πως έπρεπε να πλησιάσει ενδυματολογικά τον
παραξενοντυμένο λαό της. Δημιούργησε λοιπόν ένα ρομαντικό φολκλορικό αυλικό ένδυμα που έμεινε στην ιστορία ως το εθνικό
ελληνικό κοστούμι με την ονομασία «Αμαλία». Ένα φόρεμα στο βιεννέζικο στιλ της εποχής «Biedermeier» με μπούστο
«καβαδιού» και πάνω του το νησιώτικο «ζιπούνι», βασιλικά κεντημένο. Το πατροπαράδοτο «φέσι» της παντρεμένης στο κεφάλι ή
το «καλπάκι» της ανύπαντρης, με την προσθήκη του καθολικού μαύρου «βέλου» για την επίσκεψη στην εκκλησία.
Παράλληλα με την πρωτοβουλία της βασίλισσας Αμαλίας και ο βασιλιάς Όθων καθιέρωνε ως ένδυμα της αυλής τη
«φουστανέλα», φορεσιά που φορούσαν στα προεπαναστατικά χρόνια οι κλέφτες και οι αρματολοί, και που σύντομα θα γινόταν η
επίσημη αντρική ενδυμασία των αγροτικών πληθυσμών όλης σχεδόν της Ελλάδας.
Στα πεδινά, τα βουνίσια και τα θαλασσινά χωριά εξακολουθούν να κυριαρχούν οι τοπικές φορεσιές, που ακριβώς αυτή την
εποχή φαίνεται να αποκρυσταλλώνονται, λίγο πριν αρχίσουν να καταργούνται με τη δεύτερη, πιο δυναμική, εισβολή της δυτικής
μόδας, την οποία καθιέρωσε η βασίλισσα Όλγα με σύμμαχο τη βιομηχανική επανάσταση που άρχισε τότε να διαφαίνεται και στον
ελληνικό χώρο και που στην περίπτωση του ενδύματος επισημαίνεται με τη ραπτομηχανή, τα «φιγουρίνια» και τις
«καλλιγραφίες», αλλά κυρίως με τις σχολές κοπτικής και ραπτικής (τέλος 19ου αι.). Εισβάλλει έτσι και η νεότερη ευρωπαϊκή μόδα
στην Ελλάδα.
Με τον 20ο αι. και ήδη στη δεύτερη και την τρίτη δεκαετία του γεννιέται ένα ρομαντικό κίνημα για το κράτημα στις ρίζες.
Ξεκινά από εμπνευσμένες Ελληνίδες, όπως την Αγγελική Χατζημιχάλη, την Καλλιρρόη Παρρέν κ.ά., που φορούν ελληνοπρεπή
φορέματα, κεντούν, υφαίνουν, στολίζουν τα σπίτια τους με γνήσια κομμάτια λαϊκής τέχνης, ανάκατα όμως κάποτε με αντικείμενα
που θυμίζουν λίγη κλασική Αρχαιότητα ή λίγο Βυζάντιο. Θέλουν να συνδέσουν με κάθε τρόπο την αρχαία με τη νέα Ελλάδα.
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Δεκέμβρης - Τα Λαογραφικά
Ο Δεκέμβριος είναι ο δωδέκατος και τελευταίος μήνας του ηλιακού μας έτους, αλλά ο δέκατος
μήνας, όπως το λέει και το όνομά του (εκ του λατινικού decem = δέκα), από την πρωτοχρονιά της
1ης Μαρτίου, όταν το έτος των Ρωμαίων ήταν δεκάμηνο.
Στο Αττικό αρχαιοελληνικό ημερολόγιο ήταν ο έβδομος μήνας και ονομαζόταν «Ποσειδεών» ή
«Ποσειδών» (16 Δεκ. – 15 Ιαν.), προς τιμήν του θεού της θάλασσας Ποσειδώνα. Αυτόν τον μήνα
σύμφωνα με τις δοξασίες των Αρχαίων Αθηναίων, ο Ποσειδώνας με την Τρίαινά του, το σύμβολο
της δυνάμεως και εξουσίας, συντάρασσε τις θάλασσες και προκαλούσε μεγάλες τρικυμίες όταν
θύμωνε μαζί τους' γεγονός που φοβούνταν ιδιαίτερα για τα ταξίδια τους οι ναυτικοί. Ως προς την
πλευρά της αυστηρότητας ο Ποσειδών μπορεί να συσχετιστεί ως θαλασσινός θεός –προστάτης της
θάλασσας– με τον δικό μας Άγιο Νικόλαο, ο οποίος τον αντικατέστησε στην πίστη του λαού. Οι
Χριστιανοί ναυτικοί μας θεωρούν ότι οι δύσκολες ώρες της θάλασσας οφείλονται στον θυμωμένο
άγιο Νικόλαο που είναι αγριεμένος μαζί τους. Για να τον εξευμενίσουν ρίχνουν στα τρικυμισμένα
νερά λάδι από το καντήλι του Αγίου, κόλλυβα από αυτά που στέλνουν στην εκκλησία την ημέρα
Ο Δεκέμβριος
της γιορτής του, ψίχουλα, άρτο ή και μια μικρή εικόνα του. Τα σκορπούν στη θάλασσα και λέγουν:
"ξυλεύεται"
«Αϊ Νικόλα μου, και πάψε την οργή σου!» Τα λαϊκά ονόματα του Δεκεμβρίου είναι: Δεκέ(μ)βρης
ή Δεκέμηρης, Γιορτινός (λόγω των πολλών εορτών), Αϊ-Νικολιάτης, Χριστουγεννιάτης,
Χριστουγεννάς, Χιονιάς, Ασπρομηνάς κλπ. Στη ζωή των Ελλήνων αγροτών τρεις είναι οι
εμπειρίες που προεξάρχουν: το κρύο, το τέλος της σποράς, και η μείωση του φωτός. Το κρύο
συνδέεται με τρεις κυρίως γιορτές στην αρχή του Δεκέμβρη: της Αγίας Βαρβάρας (4), του Αγίου Σάββα (5) και του Αγίου
Νικολάου (6) –τα λεγόμενα Νικολοβάρβαρα .Οι παροιμίες λένε: «Αγια Βαρβάρα μίλησε και Σάββας αποκρίθει κι
Αγιονικόλας έτρεξε να πάει να λειτουργήσει». «Βαρβάρα βαρβαρώνει (το κρύο), αϊ Σάββας σαβανώνει, αϊ Νικόλας
παραχώνει», Οι γεωργοί θέλουν να ευχαριστήσουν τα ζώα τους (βόδια, άλογα) για τη βοήθεια που τους προσέφεραν στη
σπορά και γι’ αυτό τα γιορτάζουν στις 18 Δεκεμβρίου, του Αγίου
Μία «σύγχρονη» ναυτική παράδοση Μόδεστου (στο συναξάρι του αναφέρεται ότι ανάστησε πολλά ζώα). Οι
για τον Αϊ Νικόλα τον Κυβερνήτη ζευγάδες ράντιζαν με τον αγιασμό τα σπαρμένα χωράφια, έριχναν κόλλυβα
στη γη και τάιζαν τα ζώα τους μ’ αυτά, αλλά και με άρτο (ύψωμα). Με τον
απ’ τη θαλασσινή Μάνη:
Ήλιο και το φως σχετίζεται η μεγαλύτερη γιορτή του Δεκέμβρη, τα
«Τα καράβια και τα καΐκια, στα παλιά Χριστούγεννα. Η γιορτή των γενεθλίων του Χριστού θεσπίστηκε για τις 25
χρόνια, ταξίδευαν χωρίς τιμόνι (μόνο σε του Δεκέμβρη από τους χριστιανούς της Ρώμης γύρω στα 335 μ.Χ. .Το
γαληνεμένη θάλασσα). Τη συγκοινωνία από έκαναν αυτό για να παραμερίσουν τον περσικό θεό Μίθρα, που είχε το
το Διακόφτι στα Βάτικα, απέναντι, την έκανε γενέθλιό του την ίδια μέρα. Ο Μίθρας ήταν θεός του Ήλιου και του φωτός
ένας περάτης, άγνωστος, που δεν ήταν και αρχηγός στον αγώνα κατά του σκότους. Στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία
ντόπιος. Κάθε φορά όμως που σηκωνόταν ήταν πολύ αγαπητός θεός και η λατρεία του ήταν πολύ διαδομένη. Η ημέρα
τρικυμία (πολύ συχνά), το καράβι, χωρίς των γενεθλίων-του, που ονομαζόταν λατινικά dies natalis invicti solis
τιμόνι, τσακιζόταν στους βράχους και οι (Γενέθλιο του αήττητου Ηλίου) ήταν τοποθετημένη στις 25 του Δεκέμβρη,
άνθρωποι πνίγονταν. Ο περάτης όμως δεν γιατί η τύχη του Μίθρα, ως ηλιακού θεού, συνδέθηκε με την τύχη του
πάθαινε τίποτε και κάθε φορά παρουσιαζόταν Ήλιου. Ο Ήλιος τις μέρες αυτές βρίσκεται, στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Από
με νέο καράβι. Ήταν δαίμονας που χαιρόταν εδώ και πέρα οι μέρες αρχίζουν να μεγαλώνουν. Ο Ήλιος κατά κάποιο
για το κακό των ανθρώπων. Ώσπου κάποτε τρόπο, ξαναγεννιέται. Ο Χριστός συνδέθηκε με τον Ήλιο, για να μπορέσει
μπήκε επιβάτης και ένας γεράκος, με άσπρα να εκτοπίσει το Μίθρα.. Στην υμνογραφία των Χριστουγέννων υπάρχουν
μαλλιά και γένια. Κρατούσε και στο χέρι πολλές μεταφορές και παρομοιώσεις που φανερώνουν το σύνδεσμο του
του ένα παράξενο ξύλο, που πλάταινε προς Χριστού με τον Ήλιο: «Ανέτειλας, Χριστέ, εκ Παρθένου, νοητέ Ήλιε
της Δικαιοσύνης». Και στο απολυτίκιο της γιορτής: «Η Γέννησίς σου,
τα κάτω. Το καΐκι συνάντησε πάλι τρικυμία,
Χριστέ ο Θεός, ανέτειλε τω κοσμώ το φως το της Γνώσεως ... Σέ
οπότε ο γεράκος τρέχει και στερεώνει το
προσκυνείν, τον Ήλιον της Δικαιοσύνης, και Σέ γιγνώσκειν εξ ύψους
ξύλο του στο πίσω μέρος, το κρατάει γερά Ανατολήν... ». Η αύξηση και η μείωση του φωτός είναι ένα φυσικό
(ήταν το πρώτο τιμόνι) και κυβέρνησε το φαινόμενο που επηρεάζει τη ζωή πάνω στη γη. Επηρεάζει, λοιπόν, και τη
πλοίο, ώστε να μην τσακιστεί στα βράχια. Οι ζωή του σταριού, που αποτελεί τη βασική τροφή των Ελλήνων από τα
άνθρωποι σώθηκαν, κι ο περάτης, από το νεολιθικά χρόνια ως σήμερα. Ας θυμίσουμε για μια ακόμη φορά τη σχέση
κακό του εξαφανίστηκε. Την ίδια ώρα του ηλιακού κύκλου με τον κύκλο των γεωργικών εργασιών: χειμερινή
εξαφανίστηκε κι ο γεράκος, που ήταν ο άγιος τροπή — τέλος σποράς· θερινή τροπή — τέλος θερισμού, εαρινή
Νικόλαος και νίκησε το δαίμονα, ισημερία τα στάχυα αρχίζουν να ψηλώνουν — φθινοπωρινή ισημερία
μαθαίνοντας και στους ναυτικούς το τιμόνι.» προετοιμασία σποράς.
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Η Γέννηση του Χριστού, 1717, Καθολικό
Μονής Καρακάλλου, Αγ. Όρος

Πανελλήνια Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα

Καλήν εσπέραν άρχοντες.
Κι αν εί- κι αν είναι ορισμός σας
Χριστού την θεία γέννηση
να πω- να πω στ΄ αρχοντικό σας,
Χριστός γεννάται σήμερον
εν Βη- εν Βηθλεέμ τη πόλη,
οι ουρανοί αγάλλονται,
χαίρε- χαίρετ΄ η φύσις όλη,
εν τω σπηλαίω τίκτεται ,
εν φα- εν φάτνη των αλόγων,
ο βασιλεύς των ουρανών
"Η γέννησις Σου Χριστέ ο Θεός ημών και ποι- και ποιητής των όλων.
ανέτειλε τω κόσμω το φως το της
γνώσεως.

Εν αυτή γαρ οι τοις άστροις
λατρεύοντες υπό αστέρος
εδιδάσκοντο.

Σε προσκυνείν τον ήλιον της

δικαιοσύνης και σε γιγνώσκειν εξ
ύψους ανατολήν.
Κύριε δόξα Σοι."

Πειραιάς, Νίκαια, 1965

: Στα χωριά της Β. Ελλάδας, από τις παραμονές των
εορτών, ο νοικοκύρης έψαχνε στα χωράφια και διάλεγε το πιο όμορφο, το πιο
γερό, το πιο χοντρό ξύλο, από πεύκο ή ελιά και το πήγαινε στο σπίτι του.
Αυτό ονομαζόταν Χριστόξυλο και ήταν το ξύλο που θα έκαιγε για όλο το
Δωδεκαήμερο των εορτών από τα Χριστούγεννα μέχρι και τα φώτα στο τζάκι
του σπιτιού. Η κάθε νοικοκυρά φρόντιζε να έχει καθαρίσει το σπίτι και με
ιδιαίτερη προσοχή το τζάκι, ώστε να μη μείνει ούτε ίχνος από την παλιά
στάχτη. Το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, όταν όλη η οικογένεια
ήταν μαζεμένη γύρω από το τζάκι, ο νοικοκύρης άναβε την καινούργια φωτιά
και έμπαινε στην πυροστιά το Χριστόξυλο. Ο λαός λέει, ότι καθώς καίγεται
το Χριστόξυλο, ζεσταίνεται ο Χριστός .

Σύμφωνα με τους περισσότερους λαογράφους, το έθιμο αυτό ήρθε στην Ελλάδα την εποχή του
Όθωνα (πρώτα στο Ναύπλιο και μετά στην Αθήνα), από τη δύση (Γερμανία ή Αγγλία).
Προϋπήρχε όμως στο Βυζάντιο από τον 6ο αιώνα.
Το δέντρο και το κλαδί με τις ιερές ιδιότητες είναι ένα χαρακτηριστικό στα έθιμα διαφόρων
λαών, όχι μόνο στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά και σε πολιτισμούς άγνωστους και πέρα από
τα όρια του Ατλαντικού ωκεανού, όπως στους Ερυθρόδερμους της Αμερικής, όπου έκπληκτοι οι
πρώτοι Άγγλοι άποικοι παρατηρούν να στολίζουν στη σκηνή τους δέντρο.
Το δέντρο παγκοσμίως συμβολίζει τη γονιμότητα και τη ζωή, καθαρίζει την ατμόσφαιρα του
σπιτιού και προστατεύει από τα κακά πνεύματα. Επίσης συγκεντρώνει γύρω του όλη την
οικογένεια και την κρατά ενωμένη
Παλαιότερα για τη διακόσμηση των σπιτιών χρησιμοποιούσαν κλαριά από δέντρα. Η χρήση τους
συμβόλιζε το τέλος του χειμώνα, την αναβλάστηση και την καινούργια ζωή, γι' αυτό και τα
κλαριά έπρεπε να είναι καταπράσινα και από φυτά αειθαλή.
Τα κλαριά (δάφνης, λεμονιάς, κουμαριάς, σκίνου, μυρτιάς και ελιάς) στολίζονταν με φρούτα, ξηρούς καρπούς και νομίσματα,
τυλιγμένα σε χρυσόχαρτο ή βαμμένα με χρυσομπογιά. Αργότερα, οι πραματευτάδες (γυρολόγοι) πούλαγαν στα πανηγύρια και στα
παζάρια στολίδια του δέντρου από χαρτί, ζυμάρι και γύψο.
Πάντως αληθεύει ότι ο Όθωνας έφερε ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο και μάλιστα το στερέωσε μπροστά από το καφενείο
"Η ωραία Ελλάς" το 1848. Αν όμως ανατρέξουμε και στη Βυζαντινή εποχή, θα βρούμε σε χριστιανικά κείμενα να περιγράφουν
ναούς στους οποίους βρίσκονταν μεγάλα ορειχάλκινα δέντρα διακοσμημένα με διάφορα χρυσά, ασημένια και χάλκινα στολίδια
που απεικόνιζαν ζωάκια, καρπούς, πουλιά, αυγά, κουδουνάκια.
Επίσης κάποιες περιγραφές αναφέρουν ότι το τέμπλο της Αγίας Σοφίας ήταν στολισμένο με διάφορα μεταλλικά κυπαρίσσια
που αντί για καρπούς είχαν φωτάκια, φυσικά όχι ηλεκτρικά, αλλά από κεριά ή καντηλάκια.
Άρα η λατρεία και ο στολισμός του δέντρου δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο κανενός λαού, όπως καταλαβαίνουμε όλοι
έχουν κάποιο παρόμοιο έθιμο.

Σελίδα -6

Χ Ο Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Τ Α

Τα Κάλαντα - (κάλανδα, κόλιαντρα, καλήμερα των
Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, των Θεοφανείων) είναι
ευχετικά και επαινετικά τραγούδια για την οικογένεια και το
σπιτικό και συγχρόνως η μελοποιημένη αφήγηση του
γεγονότος της ημέρας. Κύριοι και θαυμάσιοι συνεχιστές, με την
προθυμία της αγνότητας και τη διάθεση της γνωριμίας με τις
χαρές της ζωής είναι πάντοτε τα παιδιά που συνήθιζαν να
κρατούν και ένα καλαθάκι για τα «φιλέματα». Τα φιλέματα στην
ελληνική ύπαιθρο ήταν κυρίως γλυκά: δίπλες στην
Πελοπόννησο, ξεροτήγανα στην Κρήτη, δάκτυλα στην Κύπρο,
λουκουμάδες στη Σαλαμίνα, αλλά και ξηροί καρποί,
κουραμπιέδες ή μελομακάρονα. Από τα πιο συνηθισμένα
φιλοδωρήματα ήταν τα «κόλιντρα», μικρές κουλούρες από
σιτάρι ή κριθάρι. Η αμοιβή των καλανδιστών δεν είναι ούτε
φιλανθρωπία, ούτε ζητιανιά, αλλά πράξη τελεστική.

"Ο Τυμπανιστής" - Νικηφόρου Λύτρα

Η προέλευση των καλάντων -Την ονομασία τους, την πήραν
από την λατινική λέξη calenda, που διαμορφώθηκε από το
ελληνικό ρήμα καλώ. Παιδιά, κατά ομάδες, περιφέρονταν και
περιφέρονται στα σπίτια, στους δρόμους, στα καταστήματα και
τραγουδούν τραγούδια, που αφορούν τα Χριστούγεννα, τη γιορτή
της Πρωτοχρονιάς, τη γιορτή του Μ. Βασιλείου και μερικά και
την Περιτομή του Χριστού. Το έθιμο αυτό προϋπήρχε στην
Ελλάδα, πριν από την Ρώμη. Τα παιδιά κρατούσαν ένα κλαδί
ελιάς ή δάφνης, στολισμένο με καρπούς και άσπρο μαλλί
(η λεγόμενη ειρεσιώνη, από το έριο = μαλλί), γύριζαν και
τραγουδούσαν και τους έδιναν δώρα. Μετά, πήρε το έθιμο αυτό
και η Ρώμη. Στο Βυζάντιο κρατούσαν ραβδιά, ή φανάρια, ή
ομοιώματα πλοιαρίων ή και κτιρίων, στολισμένα και
τραγουδώντας, συνόδευαν το τραγούδι με κρούση τριγώνου ή
τύμπανου...

Βυζάντιο

Νύχτα Χριστουγέννων

- Το χριστουγεννιάτικο
ψωμί το φτιάχνουν οι
γυναίκες με ιδιαίτερη
φροντίδα και υπομονή.
Το ζύμωμα είναι μια
ιεροτελεστία.!!
Χρησιμοποιούν
ακριβά
υλικά, ψιλοκοσκινισμένο
αλεύρι, ροδόνερο, μέλι,
κανέλα
και
σουσάμι,
γαρίφαλα, λέγοντας: "Ο Χριστός γεννιέται , το φως
ανεβαίνει, το προζύμι για να γένει." Πλάθουν το ζυμάρι
και παίρνουν τη μισή ζύμη και φτιάχνουν μια κουλούρα.
Με την υπόλοιπη φτιάχνουν σταυρό με λουρίδες απ' τη
ζύμη. Στο κέντρο βάζουν ένα άσπαστο καρύδι. Στην
υπόλοιπη επιφάνεια σχεδιάζουν σχήματα με το μαχαίρι ή
με το πιρούνι, όπως λουλούδια , φύλλα, καρπούς,
πουλάκια. Η διακόσμηση αυτή τονίζει το σκοπό του
χριστόψωμου και εκφράζει τις προσδοκίες των πιστών για
καλή σοδειά και παραγωγή των ζώων. Για το
χριστουγεννιάτικο τραπέζι, το Χριστόψωμο είναι
ευλογημένο ψωμί. Το κόβουν ανήμερα τα Χριστούγεννα,
δίνοντας πολλές ευχές. Την ημέρα των Χριστουγέννων,
κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, ο
νοικοκύρης του σπιτιού παίρνει το χριστόψωμο, το
σταυρώνει, το κόβει και το μοιράζει σ' όλη την
οικογένειά του και σε όσους παρευρίσκονται στο
χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Πολλοί παρομοιάζουν τη
διαδικασία αυτή, με το μυστήριο της Θείας κοινωνίας. Το
έθιμο του Χριστόψωμου διατηρείται σε ελάχιστα μέρη
της Ελλάδας και κυρίως στην Κρήτη. Αποτελεί μια
συνήθεια βαθιά ριζωμένη και θεωρείται έργο θείο και
έθιμο καθαρά Χριστιανικό. Κατά τόπους, το συναντάμε
σε παραλλαγές μορφών ή ονομασιών όπως: "το ψωμί του
Χριστού", "Σταυροί", "βλάχες" κ.ά.
Κρήτη - Τα κάλαντα, κάλαντρα στην κρητική διάλεκτο,
είναι τραγούδια που, με αφορμή το θρησκευτικό
περιεχόμενο της εορτής, ζητούν φιλοδωρήματα για τους
τραγουδιστές, τους καλαντράδες.
Η βάση των
παραδοσιακών καλάντων σε όλη την Ελλάδα είναι κοινή:
αφού λένε για την εορτή, περνάνε στα παινέματα
(επαίνους) για το νοικοκύρη, την «κερά», το γιο και τη
θυγατέρα, με στίχους που είναι ένας ποταμός από εικόνες
εκπληκτικής ομορφιάς, γεμάτες όμορφες κοπελιές,
ξομπλιαστές, υφαντά, γραμματικούς με χρυσά κοντύλια
(μολύβια), σπαθιά και ευαγγέλια κ.λ.π. και καταλήγουν
στα δοσίματα:
γ-ή απάκι γ-ή λουκάνικο γ-ή από λαγού κομμάτι, γ-ή
από τη μαύρη όρνιθα κιανένα-ν-αβγουλάκι, κι αν είν’ κι
απού τη γαλανή (άσπρη) ας είν’ και ζευγαράκι (δύο
αβγά). Κι απού το λαδοπίθαρο κιαμια οκά λαδάκι, κι αν
είν’ και περισσότερο, κρατούμε μεις τ’ ασκάκι (να το
βάλουμε)
(Από το περιοδικό του Ρεθύμνου «Πολιτεία»)

