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Και μη ξεχνάτε :      
Το φυλλάδιο μας 

δίδεται τυπωμένο σε 
συνέχειες από την 
παροικιακή μας 

εφημερίδα : 

ΤΑ  ΝΕΑ

α ευγενική προσφορά
των εκδοτών  

ιώργου Γκιούσμα 
"Η τύχη μας έχει τους Έλληνες 

πάντοτε ολίγους.  Ότι αρχή και

τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, 

όλα τα θερία πολεμούν να μας 

φάνε και δεν μπορούνε` τρώνε 

από μας και μένει και μαγιά"
Το Λαογραφικό Εργαστήρι 

του Π.Ι. της Ε. Κ. Μ.
ντας την επέτειο της Εθνικής μας  
παλιγγενεσίας  παρουσιάζει : 

« Εάλω η Πόλις »
Ένα αφιέρωμα στους αγώνες  

 τις θυσίες του έθνους για λευτεριά 
και ανεξαρτησία
25η Μαρτίου : Εορτάζουμε σήμερα με εθνική υπερηφάνεια την επέτειο της 25ης 

Μαρτίου 1821, την παλιγγενεσία των Ελλήνων, την αναγέννηση του Ελληνικού 

Κράτους και, ταυτόχρονα, πανηγυρίζουμε με θρησκευτική ευλάβεια, τον 

Ευαγγελισμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. 

Η Επανάσταση του 1821 είναι το σπουδαιότερο γεγονός στην Ιστορία της Νεότερης 
Ελλάδας και η αφετηρία της δημιουργίας και της αναγέννησης του Ελληνικού 
Κράτους. Παράλληλα, αποτελεί και γεγονός παγκόσμιας σημασίας, γιατί υπήρξε η 
πρώτη Εθνική Επανάσταση, για την ανεξαρτησία ενός υπόδουλου Έθνους, που 
παραδειγμάτισε και άλλους σκλαβωμένους λαούς. Το Εικοσιένα ήταν το ξεκίνημα 
ενός καθολικού εθνικού αγώνα , εμπνευσμένου από την ομόθυμη συνείδηση 
του λαού. Έργο όλων των Ελλήνων, αγώνας ιερός και δίκαιος, αγώνας 
“υπέρ βωμών και εστιών”, αγώνας για το “ποθούμενο”. Ένας απίθανος 
άθλος στο πείσμα μιας αδυσώπητης πραγματικότητας , που κατέληξε στην 
αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Ελληνικού κράτους από την Πύλη, με 
την συνθήκη του Μαΐου του 1832 !!!

Εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες , δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οφείλουμε την ελευθερία, 
την εθνική μας υπόστασή και υπερηφάνεια, την πρόοδο και την ευημερία μας, στους 
αγώνες και στις θυσίες των ηρώων του Εικοσιένα.
Σήμερα με ευλάβεια , γονατίζοντας νοερά στους τάφους των αθανάτων νεκρών, τους 
αποτίνουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης και ατενίζοντάς τους με υπερηφάνεια τους 
δίνουμε την υπόσχεση , ότι αν χρειασθεί είμαστε έτοιμοι, να υποστούμε κάθε θυσία 
και στο μέλλον για να υπερασπίσουμε, τα όσια και τα ιερά της φυλής διατηρώντας την 
πατρίδα μας ακέραιη, ανεξάρτητη και ελεύθερη.
ργου Μπακογιάννη



του γυναικ

ΠΑΡΑΔ
Σελίδα - 2

είου σώματος . Λέγεται ότι  γινόταν απ
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Τεπελίκι από τη Σαφράμπολη 
του Πόντου 

 γυναικείες φορεσιές τον Πόντου « τα ζουπούνας »
Η γυναικεία ενδυμασία πρέπει να πούμε ότι φορέθηκε μέχρι και τη 
μικρασιάτικη καταστροφή του 1922 ιδιαίτερα στα χωριά του Πόντου, ενώ 
στις μεγάλες πόλεις από τις αρχές του 20ου αιώνα αρχίζει να επηρεάζεται 
από το ευρωπαϊκό είδος ντυσίματος . Το βασικό ρούχο , το φόρεμα της 
γυναίκας η ζουπούνα ή ζιπούνα , έδωσε και το όνομα της σ’ ολόκληρη 

την ενδυμασία. Έτσι τη βρίσκουμε με τ’ όνομα  « Τα ζουπούνας » .
« Τα ζουπούνας » στο σύνολο τους ήταν σ’ όλες τις περιοχές του 
Πόντου ενιαίας μορφής.  Οι διαφορές υπήρχαν μόνο σε 
λεπτομέρειες , όπως τα κεντήματα , το κούμπωμα κλπ οι οποίες 
χαρακτήριζαν και τον τόπο προέλευσης .  
Τα βασικά κομμάτια που απαρτίζουν τη ζιπούνα είναι : 

1. Η ΤΑΠΛΑ ή ΤΟ ΤΕΠΕΛΙΚΙ, χαρακτηριστικό σκέπασμα του κεφαλιού 
της πόντιας γυναίκας, φτιαγμένο από χοντρό δέρμα ή από χοντρό ύφασμα 
στολισμένο με φλουριά σε κύκλους ή έναν ασημένιο δίσκο κεντημένο.

2. Τα ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ήταν απαραίτητο εξάρτημα της φορεσιάς που 
εκφράζανε κατά ένα μεγάλο μέρος πόσο ευκατάστατη είναι η οικογένεια 
της κοπέλας ή της γυναίκας.

3. Το ΣΠΑΛΕΡ ή ΣΠΑΡΕΛΟΠΟΝ για το οποίο έχουν γραφεί τόσα 
τραγούδια. Ήταν ο στηθόδεσμος της νέας γυναίκας με δύο δεσίματα 
συνήθως ένα πίσω από τον λαιμό κι ένα πίσω από την πλάτη. Το δέσιμο 
ήταν σφιχτό έτσι ώστε να πατάει το στήθος της γυναίκας για να μην 
φαίνεται πολύ έντονα και ελκυστικά

4. Η ΚΑΤΙΦΕ ή ΧΡΥΣΟΝ ΚΑΤΙΦΕ, ακριβό και πλούσιο ρούχο που 
φοριόταν απαραίτητα πάνω από την Ζυπούνα , ραμμένο από βαρύ 
βελούδινο ύφασμα με κεντήματα στη περιοχή γύρω στην λεμόκοψη , στη 
πλάτη , κάτω από τις μασχάλες και στις άκρες των  μανικιών . 

5. ΤΟ ΤΡΑΠΟΛΟΖ και ΤΟ ΛΑΧΩΡ ,  υφαντό ύφασμα με διάφορους 
εμπριμέ χρωματισμούς τετράγωνο και διπλωνόταν στη μέση πάνω από την 
Ζουπούνα. Φοριόταν συνήθως την καλοκαιρινή περίοδο.  Σε 
αντικατάσταση του τραπολόζ φοριόταν το λαχώρ ,  βαρύ μάλλινο ύφασμα 
φερμένο από τη ΛΑΧΩΡΗ της Ινδίας και φοριόταν συνήθως το χειμώνα

6. Η ΖΟΥΠΟΥΝΑ η ΖΥΠΟΥΝΑ, το βασικό φόρεμα, ένα ρούχο 
εξαιρετικής ποιότητας ολομέταξο, συνήθως  ριγωτό κι  έφτανε μέχρι τους 
αστραγάλους . 

7. Το ΣΑΛΒΑΡ ή ΣΑΛΒΑΡΙΝ μακρύ και πολύ φαρδύ παντελόνι από 
γυαλιστερό και ευχάριστο για το σώμα ύφασμα ,έτσι ώστε να επιτρέπει 
όλες τις κινήσεις του σώματος χωρίς  ν’ αφήνει να διακρίνονται οι γραμμές 

Η ποντιακή φορεσιά συνδέθηκε τόσο με τη ζωή των Ελλήνων 
του Πόντου ώστε ακόμη και σήμερα θεωρείται αναπόσπαστο 

στοιχείο της ποντιακής φυσιογνωμίας.
ό 8 πήχες ύφασμα.
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ΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ !...; » του ταξιάρχου Σπύρου Γεραμάνη

ό μηνολόγιο : ΜΑΡΤΙΟΣ 
νωση της Σάμου με τη μητέρα Ελλάδα.  Δύο λόχοι του στρατού που 

 στο πλοίο «Θεσσαλία», με το θωρηκτό «Σπέτσαι» και τα αντιτορπιλικά 
αι «Βέλος» αποβιβάζονται στη Σάμο, αναγνωρίζοντας έτσι επίσημα την 
 νησιού με την Ελλάδα. 
ολοφονία του Βασιλιά Γεωργίου Α’ στη Θεσσαλονίκη από τον Αλέξανδρο 
 θρόνο ανεβαίνει ο Διάδοχος-Αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος. 
 Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού Παύλος Μελάς, μαζί με άλλους τρεις 

ούς και 10 συνοδούς περνάει τα σύνορα στον Αλιάκμονα ποταμό και μπαίνει 
ή Μακεδονία, με σκοπό να συγκροτήσουν οργάνωση για να αντιμετωπίσουν 
ριότητα των Βουλγάρων στην περιοχή. 
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, με 600 άντρες, πηγαίνει στο Θέρισο των Χανίων 
σει την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. 
Με διαταγή του αρχηγού της ΕΟΚΑ Αντισυνταγματάρχη Γεωργίου Γρίβα, 
ηγου αργότερα, λήγει ο αγώνας της και οι μαχητές της καλούνται να 
υν στα ειρηνικά τους έργα. 
 ιταλικός στρατός, μετά την αποτυχία της εαρινής επίθεσης στη Β. Ήπειρο, 

ι στις αρχικές του θέσεις. 
 πρίγκιπας Γουλιέλμος Γεώργιος Γκλύξμπουργκ της Δανίας ανακηρύσσεται, 

λληνική Κυβέρνηση, Βασιλιάς της Ελλάδας. 
Πέθανε στη Γαλλία ο Ελευθέριος Βενιζέλος, η μεγαλύτερη πολιτική 

μία της νεώτερης Ελλάδας. Γεννήθηκε στις Μουρνιές της Κρήτης, σπούδασε 
την Αθήνα και συμμετείχε στις Κρητικές επαναστάσεις. Υπήρξε 
ργός της Ελλάδας τα έτη 1910-1915, 1917-1920 και 1928-1932. Οδήγησε το 

υς νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13, στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο 
υνθήκη της Λωζάνης το 1924, με την οποία απελευθερώθηκαν χιλιάδες 

ι Έλληνες και διπλασιάστηκε εδαφικά η χώρα μας. Υπήρξε ο δημιουργός και 
ο της Μεγάλης Ελλάδας, αλλά και ο μεγαλουργός Κυβερνήτης της. Δίκαια 
ε σαν ο θεμελιωτής της νέας Ελλάδας και αναγνωρίστηκε σαν Εθνάρχης. 
ο Μουσολίνι σε σύσκεψη των στρατηγών του παραδέχεται την ιταλική ήττα 
ανία και με ιστορικό έγγραφο ομολογεί την αποτυχία της εαρινής επίθεσης 
τίου) και ρίχνει την ευθύνη στους στρατηγούς του. 
 Αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ηράκλειος επιστρέφει στα Ιεροσόλυμα τον 
ΑΥΡΟ, που είχαν αρπάξει προηγούμενα οι Πέρσες. 
 Επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός, στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου 
ς κηρύσσει την έναρξη της Επανάστασης. Οι επαναστάτες αναφωνούν το 
Ελευθερία ή Θάνατος», κάτω από τους κανονιοβολισμούς των τούρκικων 

του φρουρίου της πόλης. 
Αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων: Πραγματοποιείται στο Παναθηναϊκό 
ς Αθήνας η πρώτη σύγχρονη Ολυμπιάδα, με σκοπό την αναβίωση του 
 των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, την ανάπτυξη του κλασσικού ιδεώδους 
ρονο αθλητισμό και τη σύσφιξη των σχέσεων των λαών. Την ιδέα της 

ς είχε πρώτος ο Γάλλος Βαρόνος Πιέρ ντε Κουμπερτέν ( Pierre de 
).
Γίνονται στην Αθήνα τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου του Αγνώστου 
υ στην Πλατεία των Παλαιών Ανακτόρων, σήμερα Βουλή των Ελλήνων. Η 

νική σύνθεση είναι του Εμμανουήλ Λαζαρίδη, ενώ το ανάγλυφο 
σαν οι Κωνσταντίνος Δημητριάδης και Φωκίωνας Ρωκ. 
 Ο Σουλτάνος των Τούρκων Μουράτ Β’ κυριεύει τη Θεσσαλονίκη από τους 
 τη λεηλατεί και την πυρπολεί.

Ελ

Άγ
Παύλος Μελάς
ευθέριος Βενιζέλος

νω
Ο. Α. - 1896
Μνημείο του

στου Στρατιώτη
Παλαιών Πατρών 

Γερμανός
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χεία, περίοδος δύσκολη και κουραστική για μια γυναίκα, που την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη 
 και ψυχικά, είχε τους άγραφους κανόνες της. Είναι αξιοσημείωτο ότι πολλά ήταν αυτά που 

α αποφεύγει μια λεχώνα, για να μη της κοπεί το γάλα. Η λεχώνα λοιπόν δεν έπρεπε να δέχεται 
ις μετά τη δύση του ήλιου, δοξασία που κυριαρχεί και στις μέρες μας, ακόμα και στις πόλεις. Όσοι 
ονταν το σπίτι της λεχώνας της πήγαιναν κρασί ή τηγανίτες και, αν την επισκέπτονταν μετά τη 
 ήλιου, δεν έπρεπε να πάρουν τίποτε από το σπίτι της. Δεν επιτρέπονταν να αφήσει η λεχώνα έξω 
α ρούχα δικά της ή του μωρού μετά τη δύση του ήλιου. Αν τύχαινε μια λεχώνα να συναντήσει 
ώνα έπρεπε να της γυρίσει την πλάτη. Η λεχώνα δεν έπρεπε να φυσά τη φωτιά, ακόμη έπρεπε να 
τέρνα της ανάμεσα στα σκέλια, όταν καθόταν καταγής. Πριν σαραντίσει μια μητέρα δεν έβγαινε 
πίτι της, συνήθεια που τηρείται συχνά και στις μέρες μας. Όταν σαράντιζε πήγαινε με την 

ά της στο σπίτι της μητέρας της, η οποία τους έκανε το τραπέζι. Μετά το σαράντισμα μπορούσαν 
 και το μωρό να πάνε στην εκκλησία. Η γυναίκα στις 40 αυτές ημέρες δεν έπρεπε να έχει επαφή με 
α της, γιατί αν αυτό συνέβαινε όταν έπαιρνε τον σαραντισμό, απ' την εκκλησία (ειδική ευχή όπου ο 
αβάζει στο βρέφος και στη μητέρα), λέγανε γύρισε η σκύλα με το σκυλάκι της, ενώ αν δεν είχε 
έγανε γύρισε η Παναγία με το μωρό της. Τέτοιες ήταν οι οδηγίες για να είναι αυτή και το μωρό για 
ιείς. Οι μητέρες απέφευγαν να βγάζουν το μωρό τους έξω τη νύχτα, για να μην αρρωσταίνουν και 
τιάζονται από τους ζηλιάρηδες. Το πρώτο δόντι ενός μωρού έφερνε και φέρνει ξεχωριστή χαρά 
γένειά του. Όταν, λοιπόν εντόπιζαν το πρώτο δόντι, η μητέρα του έβραζε σιτάρι και το έβαζε σε 

, για να γιορτάσουν το ευχάριστο συμβάν. Πάνω τοποθετούσε διάφορα αντικείμενα όπως στυλό, 
φυρί και με βάση το αντικείμενο που το μωρό θα έπιανε πρώτο στο χέρι του, οι συγγενείς 

ούσαν να προσδιορίσουν το επάγγελμα που αυτό θα ήθελε να ακολουθήσει μελλοντικά. Πρόκειται 
 που πολλοί τηρούν και σήμερα. Αλλά και στα πρώτα βηματάκια του παιδιού δίνονταν μεγάλη 
 Όταν αυτό έκανε τα πρώτα του βήματα, του έβαζαν δύο ελαφρά ξύλα κάτω από τις μασχάλες 
 οποία έπρεπε να περπατήσει για λίγο. Η μητέρα του παιδιού στη συνέχεια ζύμωνε ψωμί, έβαζε τα 

 σόμπα και έψηνε εκεί το ψωμί το οποίο το μοίραζε σε συγγενείς και φίλους.  

Όνομα :

τζαμάρα

Κατηγορ

Τύπος :

φλάουτο

Υλικό : 

πλαστική

Μέγεθος

Έκταση 

Προέλευ

Ξέρετε  

τη φλογέ

κουδούν

το παίξιμ

« ποιμεν

Κατ εξοχήν ποιμενικό όργανο ,

ίζεται κυρίως στη στεριανή Ελλάδα , 

αι σωλήνας ανοικτός και στα δύο άκρα. . 

γα με το μήκος που έχουν , οι φλογέρες 

ονται  σε κοντές ( έως περίπου 50εκ. ) 

ιές ( έως περίπου 85εκ. – « Τζαμάρες »

Ήπειρο και « Καβάλια » στη Θράκη ) . 

αδοσιακά μουσικά όργανα

Φλογέρα 

ΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ – Η ΛΟΧΕΙΑ
Ταυτότητα οργάνου
 φλογέρα , καλάμι , νταρβίνα , 

, καβάλι   

ία : αερόφωνο  

 ανοιχτός σωλήνας τύπου 

υ   

καλάμι , ξύλο , μέταλλο , κόκαλο , 

 ύλη   

 : ύψος 0,15 – 0,85 μ 

: έως δύο οκτάβες  

ση : στεριανή Ελλάδα   

ότι : οι βοσκοί συχνά «ταιριάζουν»

ρα τους με τον ήχο από τα 

ια του κοπαδιού , που συνοδεύουν 

ό τους σε μιαν αυτοσχέδια ...  
ική συμφωνία » .
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ωμα στους αγώνες 

ίες του έθνους για 

 και ανεξαρτησία   

21 και 22 Μαρτίου  2009

υσα δεξιώσεων  του Κοινοτικού Κέντρου 

5757 Wilderton

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ ΕΤΣΙ ; - ΤΟΥ ‘ΣΟΥΡΑ ΤΑ ΕΞ ... ΑΜΑΞΗΣ ...
 σχεδόν όλοι , χρησιμοποιούμε την φράση : του 'σουρα τα.. εξ.. αμάξης , η μου 'σουραν τα εξ.. αμάξης , η 
ι , αναρωτηθήκατε όμως ποτέ , πως προέκυψαν αυτές οι φράσεις ; Ας σας το θυμίσουμε , αν το ‘χετε ξεχάσει 
λοιπόν Έλληνες , είχαν τις διάφορες τελετές τους , πχ. οι Αθηναίοι στα " κατ' Αγρούς " ( αγροτικά ) 
 στις Χόες των Ανθεστηρίων και στα Λήναια , έβαζαν σ' ένα " λίκνο " , (μικρό κάνιστρο) , διάφορους 
τέριωναν και στη μέση ένα φαλλό , και το προσέφεραν στο θεό της βλάστησης και της γονιμότητας , το 
νέβαιναν σε δίτροχα αμάξια και περιφέρονταν ...πετώντας αθυρόστομα πειράγματα και αστεία , στον 

 αμάξης "  (πάνω απ' τ' αμάξι) και δεν παρεξηγούνταν , απ' τους πολίτες . Ήταν κάτι εθιμικό  και 
ν μόνο "εξ αμάξης "  κι' επειδή βγάζανε το...άχτι τους , πάνω απ' τ' αμάξι , χωρίς να δίνουν και λογαριασμό 
, έμεινε και στους αιώνες , και η περίφημη φράση...  Αξίζει όμως ν’ αναφέρω και μια  απίθανη παραλλαγή , 
ράσης , γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλές .   Έλεγε , λοιπόν , κάποιος , διηγούμενος μια διένεξή του : 

μωρέ γίναμε μπίλιες , άκουσε τα έξι.. αμάξια !!!!  
τώρα γιατί μόνο ..έξι κι' όχι περισσότερα...

Το Λαογραφικό Εργαστήρι 

του Πολιτιστικού Ιδρύματος 

της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ,
στα πλαίσια της διατήρησης και διάδοσης 

της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και 
τιμώντας την επέτειο της Εθνικής μας 

παλιγγενεσίας  παρουσιάζει :

« Εάλω η Πόλις »
Ένα αφιέρωμα στους αγώνες  

και τις θυσίες του έθνους για λευτεριά και 
ανεξαρτησία , πλαισιωμένο με μουσική , 

χορούς , τραγούδια , αφηγήσεις 
απαγγελίες και θεατρικά αποσπάσματα  

Συμμετέχουν : 
Οι επίλεκτες χορευτικές μας ομάδες :

«Τραντέλληνες»  – « Πήγασος » 
« Ορφέας » – «Τερψιχόρη » 
Η χορωδία μας – « Ερατώ » 

Το μουσικό μας σχήμα – « Οι Λαλητάδες» 
Η θεατρική μας ομάδα  – « Ο Θίασος » 

Δύο παραστάσεις - Στην Αίθουσα 
δεξιώσεων  του Κοινοτικού μας Κέντρου 

στο 5757 Wilderton  
Σάββατο 21 Μαρτίου  στις 7 μ.μ

και Κυριακή 22 Μαρτίου στις 5 μ.μ.
Τιμή εισιτηρίων : 

15 $ - για τους μεγάλους και 
10 $ για τα παιδιά κάτω των  

12 ετών , μαθητές και φοιτητές .  
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Ο Μάρτη
πολιτικού
31 ημέρες
πολέμου M
ιστορία ο
ονόμασαν
πατέρα το
Κατά την
μετακινήθ
του ειρην
έγινε μετά
Μάρτιος 

Αττικός μ
Απριλίου
γιόρταζαν
Μήνας τω

Ελληνικέ
Ο Μάρτη
ο μήνας π
την εαριν
και της νύ
χαρακτηρ
Παλουκο
που τα σπ
Επειδή εί
ώρα βρέχ
Με όλα α
παρά χειμ
Ανοιξιάτη
Απρίλη, ω
λουλούδια
ο Απρίλη
Φυτευτή

Γιορτές 
Στις 9 Μα
Στις 25 Μ
του μήνα,
 Ο Μάρτη
νηστειών)
που τη Σ
δεν λείπει

Ιστορία
Ο Μάρτιο
έθνος: 18
συγκεντρ
21 Μαρτ

οπλαρχηγ
Λαύρας κ
ς
 
.

ι 
 
υ
 υ

ικ

π

.
 

ς
ς
ο
ή
χ
ι
κ
ί
ν
ε
υ
ω

ς
ς

σ

 
ς
 

α
 

ς
2
ώ
ί
ο
α

Σελίδα - 6 Χ Ο Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Τ Α

Των αγίων Σαράντα ( 9 Μαρτίου ) :
Στη συνείδηση του λαού ο αριθμός 40 είναι ιερός.  
Γι' αυτό και οι άγιοι Σαράντα, που μαρτύρησαν το 320 
στη Σεβάστεια, λατρεύονται ιδιαίτερα από το λαό.  
Όλες οι συνήθειες και οι προλήψεις της ημέρας αυτής 
βάση έχουν τη θρησκευτική ή τη μαγική σημασία του 
αριθμού 40. Συνηθίζονται οι σαραντόπιτες, δηλαδή 
πίτες με σαράντα φύλλα, ή 40 τηγανίτες ή φαγητά από 
40 ειδών χόρτα ή όσπρια που τα μοιράζουν για την 
ψυχή των ζωντανών. Κοινότατη είναι η παροιμία: 
Σαράντα φας, σαράντα πιεις, σαράντα δώσ' για την 
ψυχή .

Έθιμα και Δοξασίες για το μήνα Μάρτη

Οι « Δρίμες » : Το δεύτερο κακό που ο λαός 
φοβάται, τις τρεις πρώτες, τις τρεις μεσαίες και τις τρεις 
τελευταίες ή τις δώδεκα πρώτες μέρες του Μαρτίου, 
είναι οι Δρίμες, όντα δαιμονικά, που κάνουν κακό στα 
ξύλα, ρούχα και σώματα. Όσα πανιά πλυθούν τότε 
λιώνουν, όσα ξύλα κοπούν, σαπίζουν.  
Γι' αυτό ή αποφεύγουν ολότελα να πλύνουν τις μέρες 
αυτές ρούχα ή, αν πλύνουν, ρίχνουν στο νερό πέταλο, 
γιατί το σίδερο, όπως πιστεύουν, είναι γιατρικό, 
αποτρέπει δηλαδή τα δαιμόνια. Επίσης δε λούζονται, 
δεν κόβουν ξύλα και αποφεύγουν και άλλες εργασίες.

Τα « Μερομήνια » :
Είναι οι πρώτες μέρες του Μάρτη , που από τις 
καιρικές τους συνθήκες μπορούν να γίνουν σχετικές 
προγνώσεις του καιρού για όλο το χρόνο. 

Όργωμα Σπορά

 Μαρτίου
 είναι ο τρίτος κατά σειρά μήνας του χρόνου του 
έτους κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο και έχει 
 Πήρε το όνομά του από το Ρωμαίο θεό του 
ars δηλ. τον Άρη. Όπως λέει η ρωμαϊκή 

ιδρυτές της Ρώμης, Ρώμος και Ρωμύλος,
αυτόν τον πρώτο μήνα Μάρτιο, προς τιμή του 
ς και γενάρχη των Ρωμαίων του θεού Άρη.
πό του Νουμά όμως διαρρύθμιση 

ηκε σαν τρίτος μήνας και πρώτος ο προς τιμή 
ού θεού Ιανού. Για άλλους η μετατόπιση αυτή 

 το 153 π.Χ. εξακολουθώντας να παραμένει ο 
ρώτος μήνας του θρησκευτικού έτους.   

ήνας: ΕΛΑΦΗΒΟΛΙΩΝ 21 Μαρτίου-19 
 Στην αρχαιότητα τα ιερά Ελαφηβόλια τα 
προς τιμήν της Αρτέμιδος.  - Ετυμολογία: 
ν ελαφοκυνηγών (ως Ελαφηβολιών) 

 Λαϊκές ονομασίες του μήνα Μάρτη
 λέγεται Βλάσταρος και Ανοιξιάτης, γιατί είναι 
υ φέρνει την άνοιξη. Στις 21 Μαρτίου έχουμε 
 ισημερία, δηλαδή ίση διάρκεια της ημέρας 
τας..  Ο άστατος καιρός είναι το 

στικό γνώρισμα του Μάρτη, του Γδάρτη και 
αύτη, όπως έλεγαν το Μάρτιο τα παλιά χρόνια  
τια ζεσταίνονταν με τζάκια και ξυλόσομπες. 
αι άστατος λέγεται πεντάγνωμος « Ο Μάρτης 
ι και χιονίζει κι ώρα μαρτολουλουδίζει ».  
τά ο Μάρτης είναι περισσότερο ανοιξιάτικος 
νιάτικος μήνας για αυτό λέγεται και 

ς. Ζευγαρωμένος με τον διάδοχο του, τον 
ς Μαρτάπριλο ή Απριλομάρτη, μας φέρνουν τα 
 και τα στάχυα «Ο Μάρτης με τα λούλουδα και 
 με τα στάχυα». Επίσης  Κλαψομάρτης,
 και Βαγγελιώτης (λόγω του Ευαγγελισμού) 

το μήνα Μάρτιο
ρτίου η γιορτή των Αγίων Σαράντα.
αρτίου  είναι η πιο μεγάλη θρησκευτική γιορτή 
ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.
 είναι πάντοτε μήνας της Σαρακοστής (των 
έτσι συμβολικά η φράση «μα λείπει ο Μάρτης 
ρακοστή» λέγεται για πρόσωπο που ποτέ του 
από μια εκδήλωση ή γιορτή. 

 είναι σημαντικός μήνας και για το Ελληνικό 
1, 3 Μαρτίου ο  Αλέξανδρος Υψηλάντης
νει τον Ιερό Λόχο στη Μολδαβία . 
ου συγκεντρώνονται οι πρόκριτοι και οι 
ί της Πελοποννήσου στο μοναστήρι της Αγίας 
ι αποφασίζουν την κήρυξη της Επανάστασης.  

23 Μαρτίου η Καλαμάτα γίνεται η πρώτη Ελληνική πόλη 
που απελευθερώνεται από τους Τούρκους.
25 Μαρτίου ο Παλαιών Πατρών Γερμανός υψώνει τη 
σημαία της Επανάστασης στην πλατεία του Αγίου 
Γεωργίου στην Πάτρα και ορκίζει τους αρχηγούς.

Εργασίες: Όργωμα και σβάρνισμα.  Σπορά 
καλαμποκιού και τριφυλλιού. Φύτεμα καλοκαιρινής 
πατάτας, ντομάτας, μελιτζάνας, πιπεριάς & κολοκυθιάς. 
Ψεκασμός και θειάφισμα δέντρων. Αποκοπή μικρών 
αρνιών από τη μάνα τους

Τα Λαογραφικά – Μάρτιος ή Μάρτης ( O μήνας των ελαφοκυνηγών)

http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=628&Itemid=363
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Ο Χορός στην Αρχαία Ελλάδα.

πό το προηγούμενο .... Ανάλογα με το χαρακτήρα του κάθε χορού, ο Πλάτων τους διαιρεί σε τρεις κατηγορίες: 
ολεμικούς, β) τους Θρησκευτικούς και γ) τους Ειρηνικούς.  
οί χοροί  είχαν σαν σκοπό την προπαρασκευή των ανδρών για τον πόλεμο και τους αγώνες. Ο αρχαιότερος 

χορός είναι ο χορός των «Κουρητών».  Σύμφωνα με τη μυθολογία οι ίδιοι οι θεοί δίδαξαν το χορό στους 
. Και είναι η Ρέα αυτή που σύμφωνα με την παράδοση έμαθε το χορό στους Κουρήτες (που το όνομα τους 

έοι) στο νησί της Κρήτης για να καλύψουν με το θόρυβο των ασπίδων και των ξιφών τους το κλάμα του μικρού 
α για να το γλιτώσουν από τον πατέρα του τον Κρόνο που καταβρόχθιζε τα παιδιά του και να μην χάσει το θρόνο 
 επίσης από τους πιο σπουδαίους χορούς είναι ο «Πυρρίχιος» που κατά τον Πλάτωνα είναι μια μίμηση του 
ια αναπαράσταση των φάσεων του με τη συνοδεία αυλού ή λύρας και τραγουδιών. Η ονομασία του προέρχεται 
η «πυρ» και σημαίνει τον κόκκινο χορό. Κατά μία άλλη εκδοχή τον χορό αυτό τον επινόησε ο Πύρριχος που 
ου Αχιλλέα ή κατ' άλλους ήρωας της Κρήτης. Ο Πυρρίχιος ήταν γνωστός σ' ολόκληρη την αρχαία Ελλάδα. Στην 
 θεωρούσαν προγύμνασμα του πολέμου και τον χόρευαν στη γιορτή των Διόσκουρων,  ενώ στην Αθήνα τον 
ις γιορτές των Παναθηναίων. Οι χορευτές χόρευαν τον Πυρρίχιο πάνοπλοι. Αρχικά γινόταν ένα είδος παρέλασης 
ς προς τα πλάγια (έκνευση), οπισθοχωρήσεις (ύπειξη) , άλματα σε ύψος και χαμηλώματα (ταπείνωση).
σαν οι κινήσεις της επίθεσης, οι στάσεις της άμυνας και γενικά όλες οι κινήσεις του πολεμιστή, όπως η στιγμή 

το ακόντιό του, το τόξο του, ή κινήσεις με τη λόγχη του.  Οι κινήσεις αυτές  ήταν ρυθμικές προσαρμοσμένες στον 
οκαλούσαν τα χτυπήματα των όπλων (κλαγγή). Ειδικά στα αγόρια ο χορός διδάσκονταν σαν ένα βοήθημα στη 
κή εκπαίδευση στην Αθήνα και τη Σπάρτη. Στην «παλαίστρα» και στο «γυμνάσιο» λάβαιναν μέρος σε 
 και σε άλλους χορούς που ήταν σχεδιασμένοι για την προετοιμασία τους στην εκτέλεση των κινήσεων της μάχης 
 σε διάφορες κατηγορίες όπως: Ποδισμός: (γρήγορη μεταβολή των κινήσεων των ποδιών, για να ασκηθεί ο 
 σε μάχη σώμα με σώμα), Ξιφισμός: Κατ' απομίμηση μάχη, στην οποία ομάδες από νέους ασκούνταν στην 
έχνη με χορευτική μορφή. Ώμος: Μεγάλα άλματα με κοντάρι, για να προετοιμασθούν στην υπερπήδηση ψηλών 
ια το σκαρφάλωμα σε τοίχους και φρούρια.  Τετράκομος: Επιβλητικοί σχηματισμοί ομάδων από στρατιώτες 

ρούσαν μαζικά κατά του εχθρού ή προστάτευαν τους εαυτούς τους μέσω των διασταυρωμένων ασπίδων.  
ως λέγεται κι ένας πολεμικός γυναικείος χορός προς τιμή της θεάς Άρτεμης, τον οποίο είχαν ιδρύσει και είχαν 
 πρώτη φορά στην Έφεσο οι Αμαζόνες.  Πολλοί από τους πολεμικούς χορούς μετατρέπονται σε θρησκευτικούς  

σιακοί χοροί  όπως ο διθύραμβος) , όπου ο πολεμιστής - χορευτής κάνει ορισμένες κινήσεις που είναι σαν να 
 μέσα στη μάχη να πετάξει ή να αφαιρέσει το βάρος από το σώμα του προσπαθώντας να αψηφήσει το νόμο της 
 για να ξεφύγει από το χώμα. Ταυτόχρονα αυτά τα άλματα, αυτές οι κινήσεις γίνονται στην προσπάθεια να 
 τις γήινες ενέργειες και ν’ αποκτήσουν δύναμη όχι μόνο από τον ουρανό αλλά και από τη γη. Σε τόσο μεγάλη 
ίχαν το χορό ώστε ήταν συνήθεια γενικά παραδεκτή για τους φιλόσοφους, τους πολιτικούς, τους στρατηγούς και 
ουσες προσωπικότητες στον αιώνα του Περικλή να εκτελούν μόνοι τους χορούς μπροστά σε κοινό πολλών 
ε δημόσιες στιγμές, στην επιστροφή από μια στρατιωτική εξόρμηση ή νίκη. Ο Σοφοκλής ενώ ήταν ακόμη νέος 
 για να παίξει τη λύρα και να οδηγήσει το χορό της νίκης μετά από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας. Ο Λουκιανός
ότι οι Έλληνες αξιολογούσαν το χορό σε τέτοιο βαθμό ώστε:  « οι ευγενέστερες και μεγαλύτερες 
ότητες σε κάθε πόλη είναι οι χορευτές, οι οποίοι ντρέπονται τόσο λίγο γι' αυτό, ώστε να επιδοκιμάζουν τον 

 περισσότερο για την επιδεξιότητά τους, παρά για το ότι είναι ευγενείς». Συνεχίζετε .....

Πολεμιστές στον πυρρίχιο χορό   

Οι Κορύβαντες - 
Κουρήτες 

χτυπούν τις 
ασπίδες τους 

χορεύοντας τον 
πυρρίχιο, ενώ 
η Αμάλθεια 

θηλάζει τον Δία 
στο Δίκταιον  
Άντρο, για να 

μην ακούσει τις 
κραυγές του 

νεογέννητου ο 
πατέρας του 

Κρόνος. 
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ονίσματα » τα ανοιξιάτικα κάλαντα 
 του Χειμώνα και τον ερχομό των χελιδονιών γιόρταζαν τα παιδιά από την αρχαιότητα με τα 
σματα". Ο συγγραφέας Αθηναίος (2ος αιώνας μ.Χ.) έχει διασώσει ένα "χελιδόνισμα" που τραγουδούσαν τα 
η Ρόδο εκείνη την εποχή . Κρατώντας ένα ομοίωμα χελιδονιού, τριγύριζαν στην πόλη και ζητούσαν 
. 

λθε χελιδών 
ρας άγουσα 
νιαυτούς 

έρι λευκά 
 μέλαινα  ».  

α βυζαντινά χρόνια, το "ελληνικό" έθιμο της χελιδόνας θεωρήθηκε ειδωλολατρικό και στην αρχή 
τηκε από την εκκλησία. Παρ' όλα αυτά όμως τα παιδιά συνέχιζαν να τραγουδούν τον ερχομό της Άνοιξης 
ο έθιμο διατηρήθηκε όπως ακριβώς και στην αρχαιότητα.  
εριά της Ελλάδας, την 1η του Μάρτη τα παιδιά ξεχύνονταν στους δρόμους για να καλωσορίσουν τα 
 τους, τους αγγελιοφόρους της Άνοιξης. Κρατούσαν στα χέρια τους τη Χελιδόνα ,  ένα ξύλινο ομοίωμα 
ύ που του κρεμούσαν στο λαιμό κουδουνάκια και ένα καλάθι με φύλα κισσού . Πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι 
ν τα "χελιδονίσματα" ενώ τα κουδουνάκια συνόδευαν το τραγούδι τους. 

ε χελιδόνα  
άλλη μεληδόνα 
ι λάλησε  
 κελάηδησε: 

Μάρτη μου καλέ, 
άρη φοβερέ 
βίσεις κι αν τσικνίσεις 
ι θα μυρίσεις 
νίσεις κι αν κακίσεις 
ιξη θ' ανθίσεις 

, με το τραγούδι τους, επικαλούνται τα αληθινά χελιδόνια, να έρθουν στον τόπο τους και μαζί μ' αυτά η 
 νοικοκυρά παίρνει λίγα φύλλα κισσού από το καλάθι της χελιδόνας, τα τοποθετεί στο κοτέτσι, για να 
ολλά αυγά οι κότες, και δίνει ένα ή δυο αυγά στα παιδιά που ξεκινούν για άλλο σπίτι. Όπως είναι γνωστό, ο 

σινος κισσός είναι σύμβολο της αειθαλούς βλαστήσεως και θεωρείται μέσο ικανό να μεταδώσει τη 
τα και τη γονιμότητα στις κότες και τα άλλα ζώα. 
υρές έδιναν στα παιδιά λεφτά, λάδι, κρασί, αλεύρι, σιτάρι. Τα λεφτά καθώς και τα προϊόντα αυτά τα 
ν τα παιδιά στην εκκλησία 
οι χελιδονιστές, όπως και οι αρχαίοι, απαιτούσαν πλούσια την αμοιβή τους για τον κόπο τους. Απειλούσαν 
ν αμείβονταν ανάλογα, θα ξήλωναν τα πορτοπαράθυρα του σπιτιού και θα έκλεβαν τη νοικοκυρά.  
ι για ένα έθιμο που κατάγεται από την αρχαιότητα, όπως αποδεικνύει το «χελιδόνισμα», δηλαδή το τραγούδι 
όνας, που μας παρέδωσε ο Αθήναιος γύρω στα 200 μ.Χ., αλλά ανάγεται σε πολύ παλιότερα χρόνια.  
ητα του τραγουδιού με το σημερινό όχι μόνο εννοιολογική αλλά εν μέρει και λεκτική, είναι ολοφάνερη! 


