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Πάσχα
( Λαμπρή – Πασχαλιά )
- Πισάχ: αιγυπτιακή γιορτή της
εαρινής ισημερίας. Σήμαινε το
πέρασμα, τη διάβαση του ήλιου
από τον ισημερινό. Τη νίκη του
φωτός ενάντια στο σκοτάδι. Κατά
την παραμονή τους στην Αίγυπτο
οι Εβραίοι υιοθέτησαν τη γιορτή
και την ονόμασαν Πεσάχ και
εξακολούθησαν να την
γιορτάζουν, για να θυμούνται τη
διάβαση της Ερυθράς θάλασσας.
Το πέρασμα από τη σκλαβιά στην
Ελευθερία. Οι χριστιανοί, πήραν
το Πάσχα από τους Εβραίους,
αλλά του έδωσαν, φυσικά,
καινούργιο περιεχόμενο:
Την Ανάσταση του Κυρίου.
Τη νίκη του Φωτός. Τη νίκη της
Ζωής απέναντι στο θάνατο.
Η Α’ οικουμενική Σύνοδος το
325 μ.Χ., όρισε να γιορτάζεται το
χριστιανικό Πάσχα την πρώτη
Κυριακή μετά την πανσέληνο της
εαρινής ισημερίας. Αυτό για δυο
λόγους: Για να διαφοροποιηθεί
από το Πάσχα των Εβραίων, που
γιορταζόταν ανήμερα την
Πανσέληνο και ύστερα για να
εναρμονισθεί με το ιστορικό
γεγονός της ανάστασης, που
συνέβηκε μετά το εβραϊκό Πάσχα

Περιεχόμενα της έκδοσης:
- Παραδοσιακή Ενδυμασία :
Ποντος : « τα Ζίπκας »
Γνωρίζουμε την Ιστορία μας;
Η μάχη των οχυρών
- Μουσικά Όργανα :
Το Νταούλι
- Έθιμα από τον κύκλο της
ζωής : Η Βάπτιση
- Απρίλιος :
Τα Λαογραφικά
- Ο χορός στην Αρχ. Ελλάδα
Θρησκευτικοί χοροί
Από τα έθιμα του Απρίλη :
- Το βάψιμω των αυγών
- Οι κούνιες του Πάσχα
- Το πρωταπριλιάτικο ψέμα
- Χωριστά Φωτογραφίες
Από τηνεκδήλωση
Εάλω η Πόλις

ΧΟΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Εκδίδεται κάθε μήνα
από το
Λαογραφικό Εργαστήρι

Το
Λαογραφικό Εργαστήρι
του Π.Ι. της Ε. Κ. Μ.

του Πολιτιστικού
Ιδρύματος
της Ε. Κ. Μόντρεαλ
Υπεύθυνος :
Δ. Τζώτζης
Τηλέφωνο (514) 738 2421 εσωτερικό 116

σας εύχεται ολόψυχα

Χρόνια Πολλά
και
Καλό Πάσχα

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

ΤΑ ΝΕΑ
Μια ευγενική προσφορά
των εκδοτών
Γιώργου Γκιούσμα
Γιώργου Μπακογιάννη
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ : Η ανδρική φορεσιά τον Πόντου « η Ζίπκα »
Η ανδρική φορεσιά του Πόντου ονομάζεται Ζίπκα και αποτελείται από : 1. το
πασλίκ (κεφαλόδεσμο) - 2. το καμίσ’ (πουκάμισο) - 3. το φυλαχτό - 4. ώρα (ωρολόγιο) 5. το γιλέκ (γιλέκο) - 6. το κάμα (μαχαίρι) 7. το τροπολόζ’ (μεταξωτό ζωνάρι)
- 8. το εγκόλπιο - 9. το σελαχλίκ’ (σελάχι) - 10. τη καπνοσακούλα
11. τη Ζίπκα - 12. τα μέστια (περικνημίδες) - 13. και τα τσάπουλας (υποδήματα).
Τα ζίπκας, φορεσιά εφαρμοστή στο σώμα του παλικαριού, εξυπηρετούσε τη σβελτάδα και
αναδείκνυε τη λεβεντιά του , ενώ παράλληλα και τον πλούτο του, με την καλή ποιότητα των
υφασμάτων και τη πληθώρα των εξαρτημάτων και των όπλων Τα ζίπκας είναι τύπος φορεσιάς
τον οποίο δανείζεται και οικειοποιείται αφομοιώνοντας τον ο ελληνικός πληθυσμός του Πόντου
από το ιθαγενές στοιχείο του Καυκάσου, τους Λαζούς. Η χρήση αυτού του τύπου φορεσιάς από
τους Έλληνες του Πόντου φαίνεται ότι διαδόθηκε διότι τους εξυπηρετούσε στον τρόπο ζωής
τους. Έναν τρόπο ζωής που τον καθόριζαν το ορεινό τοπίο και κυρίως η έφιππη δραστηριότητα
για τα έργα της ειρηνική ζωής αλλά και για τους αγώνες αντίστασης στην καταπιεστική τοπική ή
και κεντρική τουρκική εξουσία. Ακόμα στη χρήση της φορεσιάς θα πρέπει να έπαιξε ρόλο και η
φήμη των Λαζών για τόλμη και ανδρεία, γεγονός που πρόσθεσε στη φορεσιά και το στοιχείο του
θρύλου .
1. Το ΠΑΣΛΟΥΚ ή ΠΑΣΛΙΚ ή Κουκούλα, φοδραρισμένο ύφασμα σε σχήμα κουκούλας με
λωρίδες υφάσματος τα λεγόμενα ΩΤΙΑ τα οποία δένονταν με διαφορετικούς τρόπους . Στο
μπροστά μέρος, το ΠΑΣΛΟΥΚ είχε τα ίδια κεντήματα με το ΓΙΛΕΚ και το ΚΟΝΤΕΣ. Στην
κορυφή έφερε μια φούντα παχιά κρεμασμένη σε κορδόνι που δενόταν μαζί με το ένα ΩΤΙ στην
αντίθετη μεριά του δεσίματος της κουκούλας.
2. Το ΚΑΜΙΣ, υφαντό πουκάμισο, συνήθως καρό ή μονόχρωμο άλλοτε με γιακά κι άλλοτε χωρίς . - 3. Το ΦΥΛΑΧΤΟΝ
ή ΧΑΪΜΑΛΙ, ασημένιο φυλαχτό κρεμασμένο στο λαιμό ή καρφιτσωμένο στο στήθος. Συνήθως το φόραγαν αυτοί που
έφευγαν για τον πόλεμο ή την ξενιτιά. – 4. Η ΩΡΑ, ρολόι με ασημένια ή χρυσή αλυσίδα . – 5. Το ΓΙΛΕΚ, κοντό γιλέκο
με σκούρα κεντήματα στη λαιμόκοψη , στο μέρος των κουμπιών και της μικρής τσέπης για την ώρα. – 6. ΚΑΜΑ ή
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚ, το μακρύ μαχαίρι με την χαρακτηριστική λαβή που συναντάμε και στο χορό ΠΙΤΖΑΚΟΙΝ.
– 7. Το ΖΩΝΑΡ, Μακριά λωρίδα υφάσματος περίπου 4 εκατοστών σε φάρδος και 8 μέτρων περίπου σε μήκος που
χρησίμευε στο σφίξιμο των ρούχων επάνω στο σώμα του άνδρα. Δύο τύποι : Το ΤΡΑΠΟΛΟΖ μεταξωτό , από την
Τρίπολη της Αφρικής και το ΑΤΖΑΜΣΑΛΙΝ από μάλλινο περσικό ύφασμα . – 8. Το ΕΓΚΟΛΠΙΟ, ένα είδος ασημένιας
θήκης με ανάγλυφες παραστάσεις του Αγίου Γεωργίου κάτι που χάριζε ο παππούς τον εγγονό βάζοντας την μέσα κάποιες
γραμμένες ευχές. – 9. Το ΣΙΛΑΧΛΙΚ ή ΣΕΡΑΧΛΙΚ , Δερμάτινη χοντρή ζώνη με πολλές θήκες που φοριόταν πάνω από
το τραπολόζ και χρησίμευε για να θηκιάζει το ΜΑΧΕΡ ή ΚΑΜΑ ή ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚ και τη ΤΑΜΠΑΝΤΖΑΝ, το
πιστόλι. Επίσης οι θήκες του χρησίμευαν και σαν είδος πορτοφολιού. – 10.Το ΓΑΒΛΟΥΧ ή ΚΟΒΟΥΣ, η καπνοσακούλα.
– 11. Τη ΖΙΠΚΑ, βράκα με στενό μπατζάκι και μεγάλη Σέλα, μαζεμένη σε περισσότερες πτυχές πίσω και λιγότερες
μπροστά. Το ύφασμα της Σέλας έφτανε τα 4 περίπου μέτρα .Ήταν μάλλινο ή τσόχινο, σε χρώματα μαύρο, μπλε σκούρο
,γκρι και καφέ στολισμένη με σιρίτια σε σκούρα απόχρωση . – 12. Τα ΜΕΣΤΙΑ, δερμάτινες προσθήκες στα υποδήματα
από χοιρινό ή βοδινό δέρμα με δέσιμο στα πλάγια που εξυπηρετούσαν πολύ τους άνδρες του βουνού για να μην βρέχονται
τα ΖΙΠΚΑΣ. – 13. Τα ΤΖΑΠΟΥΛΑΣ , χαμηλά υποδήματα που ράβονταν με διάφορους τρόπους.

Διάφοροι τύποι
ενδυμασίας

τα τσάπουλας
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« ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ !...; »
του ταξιάρχου Σπύρου Γεραμάνη e-mail : spyger49@yahoo.gr
Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ : Στις 15 Αυγούστου οι Ιταλοί
τορπίλισαν ύπουλα και βύθισαν στο λιμάνι της Τήνου το εύδρομο
«ΕΛΛΗ», που συμμετείχε στον εορτασμό της Μεγαλόχαρης. Στις 28
Οκτωβρίου ο Ιταλός Πρεσβευτής στην Αθήνα, Γκράτσι, ζήτησε από τον
Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά τον έλεγχο τη ουδετερότητας της
Ελλάδας. Η απάντηση του κυβερνήτη ήταν κατηγορηματικά αρνητική :
« Et allors ! C’ est la guerre!!! ». Ένα νέο «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» που
την επόμενη ημέρα οι εφημερίδες ανακοίνωναν με άρθρα με τον τίτλο
το «ΟΧΙ». Την 05:30 ώρα, ½ ώρα πριν εκπνεύσει το ιταλικό
τελεσίγραφο, οι φασιστικές δυνάμεις επιτέθηκαν στις Ελληνικές της
Ελληνοαλβανικής μεθορίου. Η είσοδος της Ελλάδος στον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο είναι πλέον γεγονός ! Η VIIIη Μεραρχία του
Στρατηγού Χ. Κατσιμήτρου καθήλωσε στο Καλπάκι τους Ιταλούς ενώ
στη συνέχεια τα παλικάρια της Ελλάδος πέρασαν στην αντεπίθεση. Οι
νίκες του Ελληνικού στρατού διαδέχονται η μια την άλλη :
Απελευθερώθηκαν η Κορυτσά, η Μοσχόπολη, το Πόγραδετς, η
Πρεμετή, οι Αγιοι Σαράντα, η Χειμάρα, το Δέλβινο και το
Αργυρόκαστρο. Παράλληλα η δράση του Πολεμικού Ναυτικού μας
επιφέρει σημαντικές απώλειες στο ιταλικό. Οι Ιταλοί αντικαθιστούν
τους αρχιστρατήγου τους: Πράσκα, Σοντού και Καμπαλλέρο, τον δε
Μάρτιο επιχειρούν τη μεγάλη «εαρινή επίθεση», που διηύθυνε ο ίδιος ο
Ντούτσε, χωρίς αποτέλεσμα. Μετά την αποτυχία αυτή ο Ντούτσε,
ταπεινωμένος επέστρεψε στην Ιταλία και στράφηκε για βοήθεια στον
σύμμαχό του Αδόλφο Χίτλερ. Στο μεταξύ οι Γερμανικές
τεθωρακισμένες μεραρχίες του Στρατηγού Φον Λίστ, είχαν μπει στη
Βουλγαρία και ήσαν έτοιμες να εισβάλουν στην Ελλάδα, από τις
κοιλάδες του Στρυμόνα και του Νέστου. Την παραμονή της γερμανικής
επίθεσης οι Ελληνικές δυνάμεις κατείχαν την γραμμή των οχυρών από
τον Έβρο μέχρι τον Αξιό ποταμούς και ενισχύονταν από ένα βρετανικό
εκστρατευτικό σώμα. Την 05:15 ώρα της 6ης Απριλίου, ημέρα
Κυριακή, άρχισε η Γερμανική επίθεση κατά της Ελλάδος, σύμφωνα με
το Σχέδιο «ΜΑΡΙΤΑ». Ταυτόχρονα ο Γερμανός πρέσβης στην Αθήνα
επέδωσε διακοίνωση για την εισβολή στον Έλληνα Πρωθυπουργό
Αλέξανδρο Κορυζή. Η απάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, για
μια ακόμα φορά, σε διάστημα 5 μηνών, ήταν: «η Ελλάδα θα πολεμήσει
υπεραμυνόμενη του πατρώου της εδάφους. ΟΧΙ»
ΟΧΙ δεν δειλιάζει, ΟΧΙ δεν πτοείται, ΟΧΙ δεν τρομοκρατείται, ΟΧΙ
δεν κάμπτεται, ΟΧΙ δεν τρομάζει.
ΠΙΣΤΕΥΕΙ στα πεπρωμένα και τα ιδεώδη του μεγάλου λαού, τα
παιδιά του οποίου ακόμη δαφνοστεφανώνονταν στα βουνά της
Αλβανίας. ΠΙΣΤΕΥΕΙ στα παιδιά αυτά και θα ΝΙΚΗΣΕΙ !
Η Ελλάδα των 8 εκατομμυρίων βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με τα 130
των δύο υπερδυνάμεων της Ευρώπης. Αλλά δεν λύγισε. Δεν κάμφθηκε.
Οι παραδόσεις της Φυλής δεν το επέτρεπαν. Στα οχυρά της περίφημης
«Γραμμής Μεταξά», Ρούπελ, Εχίνος, Νυμφαίο, Κάλη, Ποποτλίβιτσα,
Καρατάς, Ιστίμπεη, Λίσσε και Περιθώρι, γράφτηκε ένα νέο έπος και με
ανεξίτηλο μελάνι, γράφτηκαν νέες σελίδες δόξας. Τρεις (3) ημέρες
δέχονταν τα οχυρά, τις αλλεπάλληλες επιθέσεις των σιδηρόφρακτων
μεραρχιών των Ούννων του Χίτλερ. Τελικά δεν έπεσαν!

Δεν νικήθηκαν οι υπερασπιστές τους! Το
«αέρα» του Αλβανικού μετώπου,
αντικαταστάθηκε με το «κρατήστε τα
οχυρά με τα δόντια» της γραμμής άμυνας.
Η αντίσταση των Ελλήνων στη γερμανική
επίθεση ήταν τέτοια που οι αμυνόμενοι
απέσπασαν τον σεβασμό των επιτιθέμενων.
Δυστυχώς η διάσπαση, από την πρώτη
ημέρα, της άμυνας στη Γ/Β άνοιξε τον
δρόμο, τα γερμανικά άρματα μάχης
χύθηκαν στην κοιλάδα του Αξιού και το
πρωί της 9ης Απριλίου παρήλαυναν εμπρός
στον Λευκό Πύργο της Νύφης του
Θερμαϊκού.
Το μεσημέρι, μετά την υπογραφή του
πρωτόκολλου συνθηκολόγησης, οι Έλληνες
μαχητές των οχυρών αποχωρούν σε πλήρη
τάξη, ταλαιπωρημένοι, τραυματίες, αλλά
υπερήφανοι, γιατί εκτέλεσαν το καθήκον
τους. Δεν παραδόθηκαν. Δεν ηττήθηκαν.
Διατήρησαν τον οπλισμό τους.
Οι Γερμανοί άφωνοι, έκπληκτοι μπροστά
στο μεγαλείο της Ελληνικής ανδρείας των
ελάχιστων υπερασπιστών, παρατάσσονται
και αυθόρμητα αποδίδουν τιμές, όπως
αρμόζει στους ήρωες. Παρουσιάζουν όπλα!
Το μεγαλείο της Ελληνικής φυλής στο
αποκορύφωμά της. Ο ξένος νικητής τιμάει
τον Έλληνα ηττημένο. Στην Ήπειρο, παρά
την απόφαση της Κυβερνήσεως και του
Γενικού Στρατηγείου, ο στρατηγός
Τσολάκογλου υπέγραψε την 20ή Απριλίου,
το πρωτόκολλο παράδοσης της Ελλάδας
στους Γερμανούς και τους Ιταλούς.
Ο πρωθυπουργός Κορυζής αυτοκτόνησε και
ο Βασιλιάς με την Ελληνική Κυβέρνηση
διέφυγαν στην Κρήτη, μαζί με όλες τις
Ελληνικές και Συμμαχικές δυνάμεις και
τους 300 πρωτοετείς Ευέλπιδες, που
αρνήθηκαν να καταθέσουν τα όπλα και να
επιστρέψουν στα σπίτια τους, για να
συνεχίσουν τον αγώνα. Εκεί γράφηκαν νέες
σελίδες δόξας. Στις 27 Απριλίου 1941, τα
γερμανικά στρατεύματα μπήκαν στην
Αθήνα, πέρασαν από τους έρημους δρόμους
με τα ερμητικά κλειστά παράθυρα και
έφτασαν στην Ακρόπολη, όπου ύψωσαν τη
σβάστικα. Οι επιπτώσεις για την Γερμανία
ήταν τραγικές γι’ αυτήν, αφού καθυστέρησε
6 εβδομάδες η επιχείρηση
«ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΣΑ», δηλ. η επίθεση κατά
της Ρωσίας.
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Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ : Συνέχεια ...

Υποθετική τομή οχυρού

Όλοι οι ηγέτες της εποχής αλλά και οι Γερμανοί εξήραν τον αγώνα των Ελλήνων: Αποκορύφωμα αποτελούν τα λόγια
του ίδιου του Χίτλερ στο Reichstag (Βουλή) : «Η ιστορική δικαιοσύνη όμως με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από
όλους τους αντιπάλους που αντιμετωπίσαμε, ο Έλλην στρατιώτης πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και περιφρόνηση
προς τον θάνατο. Συνθηκολόγησε μόνο όταν η εξακολούθηση της αντίστασης ήταν αδύνατη και επομένως μάταιη».

Παραδοσιακά μουσικά όργανα
Το Νταούλι

Γνωστό ήδη από τους βυζαντινούς χρόνους είναι το κατ’
εξοχήν ρυθμικό όργανο της στεριανής Ελλάδας, με
μεγάλη ποικιλία στις διαστάσεις, το δέσιμο των σχοινιών,
την επεξεργασία του δέρματος και την κατασκευή.
Φτιάχνεται από τον ίδιο τον νταουλιέρη και παίζετε,
κρεμασμένο στον αριστερό ώμο με δύο
« νταουλόξυλα » : ένα χοντρό και βαρύ για το δεξί χέρι (
κόπανος ) κι ένα λεπτό για το αριστερό ( βέργα ή βίτσα ).
Μαζί με το ζουρνά αποτελούν τη « Ζυγιά », το
παραδοσιακό μουσικό σχήμα της στεριανής Ελλάδας
κατάλληλο για ανοιχτό χώρο .

Ταυτότητα οργάνου

Όνομα : νταούλι , νταβούλι ,
τούμπανο
Κατηγορία : μεμβρανόφωνο
Τύπος : κυλινδρικό ηχείο με δύο
μεμβράνες
Υλικό : ξύλο , δέρμα , σχοινί
Μέγεθος : διάμετρος 0,25 – 1 μ ,
Ύψος : 0,20 – 0,60μ
Προέλευση : γνωστό από τους
βυζαντινούς χρόνους, παίζετε στη
στεριανή Ελλάδα
Ξέρετε ότι : υπάρχουν γι αυτό το
όργανο πολλές ελληνικές
παροιμίες;
« γίνομαι νταούλι » ( πρήζομαι ),
« Η κοιλιά μου έγινε τούμπανο »
( έφαγα πολύ ),
« Ο κόσμος το έχει τούμπανο κι
εμείς κρυφό καμάρι » ( για ένα
μυστικό που το ξέρουν όλοι ).
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ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ – Η ΒΑΠΤΙΣΗ
Συνήθιζαν κάποτε να βαπτίζουν τα μωρά όταν ήταν
δεκαπέντε περίπου ημερών και άλλοτε όταν ήταν δύο ή
τριών μηνών. Σήμερα συνήθως βαπτίζουν τα μωρά όταν
είναι λίγο μεγαλύτερα. Την Τετάρτη πριν τη βάπτιση οι
γιαγιάδες του καλούσαν τους συγγενείς και φίλους της
οικογένειας δίνοντάς τους ψωμί. Σήμερα τους καλούν οι
γονείς με πρόσκληση και συχνά με κουλούρια.
Αξιοσημείωτη είναι η απουσία των γονέων του μωρού
τα παλαιότερα χρόνια από την Εκκλησία, όπου γίνονταν
η βάπτιση. Το πρωί της Κυριακής η γιαγιά του μωρού,
συνήθως η μητέρα του γαμπρού, το πήγαινε στην
Εκκλησία, για να βαπτιστεί.
Παλιά, η νονά ήταν πάντα η ίδια στην οικογένεια και
αυτό συνεχιζόταν από γενιά σε γενιά. Η νονά έπαιρνε το
λαδόπανο, την αλλαξιά, μία φορεσιά και τις λαμπάδες.
Το όνομά του ήταν τις περισσότερες φορές επιλογή του
νονού ή της νονάς του και κάποτε δεν το γνώριζαν ούτε
και οι ίδιοι οι γονείς του.
Σε κάποια μέρη το όνομα αποφασίζονταν από τους γονείς του πατέρα. Όταν λοιπόν αναγγέλλονταν στη Εκκλησία το
όνομα του μωρού, έτρεχαν τα παιδιά να το γνωστοποιήσουν και στους γονείς του. Αυτοί έδιναν χρήματα σε όποιο παιδί
τους έλεγε πρώτο το όνομα. Σήμερα βέβαια οι γονείς το επιλέγουν και δίνουν συχνά στα παιδιά τους το όνομα κάποιου
παππού ή γιαγιάς του. Οι γονείς είναι παρόντες στη βάπτιση του παιδιού. Όταν τελειώσει το μυστήριο, η μητέρα
σκύβει, κάμει 3 μετάνοιες στο νονό, του φιλάει το χέρι και παραλαμβάνει το παιδί. Μετά το μυστήριο της βάπτισης οι
καλεσμένοι τρώγανε και γλεντούσαν στο σπίτι των γονέων του παιδιού. Η οικογένεια συνήθιζε να ψήνει κατσίκι για το
σκοπό αυτό, ενώ σε περίοδο νηστείας οι γυναίκες έβραζαν φασόλια ή καλαμπόκι. Αλλά και οι καλεσμένες γυναίκες
μαγείρευαν διάφορα φαγητά και τα έφερναν στο τραπέζι. Το γλυκό που κερνούσαν και στην περίπτωση αυτή ήταν ο
μπακλαβάς. Σήμερα το σχετικό τραπέζι γίνεται σε κάποια ταβέρνα. Συνήθιζαν και συνηθίζουν να βγάζουν κάποιο
δίσκο κατά τη διάρκεια του φαγητού, όπου οι καλεσμένοι έριχναν κάποιο χρηματικό ποσό για το μωρό.
Άλλο ένα γλέντι γινόταν και μετά από τρεις ημέρες, μόνο για τις γυναίκες, όταν η νονά έβγαζε το μωρό από το λάδι.
Κατά τη διάρκεια του ξελαδώματος έβαζε ένα αυγό στο νερό, για να είναι ατελείωτες οι μέρες του όπως δεν έχει αρχή
και τέλος το αυγό. Επίσης έριχναν μέσα στη σκάφη του μωρού χρήματα για να είναι αγαπητό όπως το χρήμα, λέγοντας
ο καθένας και τις ευχές του. Το πρώτο Πάσχα μετά τη βάπτιση του παιδιού οι γονείς του επισκέπτονταν το νονό και τη
νονά, χαρίζοντάς τους ένα αρνί σαν ένδειξη σεβασμού και εκτίμησης, μια και ο νονός θεωρείται πνευματικός πατέρας
του παιδιού και η νονά πνευματική του μητέρα. Ο νονός με τη σειρά του χάριζε στο βαπτιστικό του κάποιο ρούχο.
Σήμερα συνηθίζεται να επισκέπτονται και ο νονός και η νονά το βαπτιστικό τους, χαρίζοντάς του ένα δώρο και τη
λαμπριάτικη λαμπάδα του. Αυτό γίνεται μέχρι τα 12 χρόνια περίπου του παιδιού. Μέσα σε όλα αυτά τα έθιμα, υπήρχαν
και πολλές λαϊκές αντιλήψεις για τους άτεκνους. Συχνά εφαρμόζονταν παραδοσιακές μέθοδοι θεραπείας της
στειρότητας για παράδειγμα με βότανα. Χαρακτηριστικό που συνδέει τη γέννηση με το θάνατο είναι το διάστημα του
Σαραντισμού. Σαράντα μέρες ως κανονική περίοδος μετάβασης του νεογέννητου στον κόσμο των ζωντανών και του
πεθαμένου στον κόσμο των νεκρών. Δεν είναι λίγες η φορές που άτεκνα ζευγάρια ή με προβλήματα στην εγκυμοσύνη,
κάνουν Tάξιμο στους άγιους και κυρίως στην Παναγία για απόκτηση υγιούς παιδιού. Έτσι πολλές φορές μπορεί ένα
παιδί να ονομαστεί από τον άγιο - προστάτη του ή να πάρει κάποιο επίθετο της Παναγίας σαν όνομα, όπως το
Τσαμπίκος και Τσαμπίκα, χαρακτηριστικά ονόματα από την Παναγία την Τσαμπίκα στη Ρόδο. Άλλα έθιμα απαιτούν το
παιδί να μην κουρευτεί μέχρι τη βάπτισή του. Ακόμα και τα νύχια του που κόβονται πριν τη βάπτιση, θα πρέπει να
φυλαχτούν και να ριχθούν στην κολυμπήθρα. Παλιά, ο τρόπος επιλογής του αναδόχου ήταν απλός: το πρώτο παιδί μιας
οικογένειας, το βάπτιζε αυτός που ήταν κουμπάρος στο γάμο του ζευγαριού. Σήμερα αυτό το έθιμο δεν ακολουθείται
πάντα, ανάλογα με τις επιθυμίες των γονέων. Επίσης σε πολλά μέρη συνηθιζόταν, ο νονός ή η νονά να είναι ένας θείος
ή θεία του μωρού. Εάν κάποιος ξεκινήσει να βαφτίζει παιδιά, πρέπει όλα του τα βαφτιστήρια να είναι του ίδιου φύλου,
δηλαδή όλα αγόρια ή όλα κορίτσια. Αυτό συμβαίνει γιατί τα βαφτιστήρια, όντας πνευματικά παιδιά του ίδιου
ανθρώπου, θεωρούνται αδέλφια και γι' αυτό δεν θα επιτρεπόταν ένας πιθανός γάμος μεταξύ τους. Αν τα βαφτιστήρια
είναι όλα του ίδιου φύλου, δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα.
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Τα Λαογραφικά – Απρίλιος ή Απρίλης ή Αϊγιωργίτης
Η Ονομασία του Απριλίου
Ο Απρίλιος είναι ο τέταρτος μήνας κατά το Ιουλιανό και το
Γρηγοριανό ημερολόγιο. Κατά το Ρωμαϊκό αποτελούσε το
δεύτερο μήνα του έτους και ονομάστηκε έτσι (Aprilis) απ’ το
λατινικό ρήμα aperio, που σημαίνει ανοίγω. Ανοίγει δηλαδή
η γη τους κόλπους της, γεμάτους ομορφιές.. Είναι ο
κατεξοχήν μήνας της άνοιξης και στην αρχαία Ρώμη ήταν
αφιερωμένος στη θεά Αφροδίτη. Είναι επίσης ο μοναδικός
μήνας της χρονιάς που το όνομά του φανερώνει την
κατάσταση και τον χαρακτήρα της χρονικής περιόδου που
καλύπτει, σε αντίθεση μ’ όλους τους άλλους , που οφείλουν
τις ονομασίες τους σε θεούς, αυτοκράτορες, ή στην
αριθμητική τοποθέτησή τους μέσα στη χρονιά .
Αττικός μήνας: Μουνιχιώνας (μέσα Απριλίου - μέσα
Μαΐου) . Έλαβε το όνομά του απ’ τη γιορτή της Μουνιχίας
Αρτέμιδος , το ιερό της οποίας βρισκόταν στον Πειραιά πάνω
στο σημερινό λόφο του προφήτη Ηλία και σύμφωνα με την
παράδοση είχε χτιστεί από τον μυθικό ήρωα Μούνιχο.
Ελληνικές Λαϊκές ονομασίες του μήνα Απρίλη
Ο λαός ονομάζει τον Απρίλη Ανθομήνα, γιατί φέρνει πολλά
άνθη, Ξεροκοφινά και Τιναχτοκοφινίδη γιατί τότε
εξαντλούνται οι φτωχικές συγκομιδές του γεωργού,
Αηγιωργίτη απ’ τον εορτασμό της μνήμης του Αγ. Γεωργίου
(23) και Λαμπριάτη επειδή κατ’ αυτόν συνήθως συμπίπτει ο
εορτασμός του Πάσχα
Γιορτές στο μήνα Απρίλη
Στις 23 του Αγίου Γεωργίου , μεγάλη γιορτή που όταν
πέφτει στην περίοδο της Σαρακοστής, ο εορτασμός της
μεταφέρεται τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Η γιορτή του αγίου
Γεωργίου θεωρείται ως σύνορο χρονικό, ως μεγάλη στιγμή
της χρονιάς, κυρίως για τους κτηνοτρόφους. Ο αϊ-Γιώργης με
τον αϊ-Δημήτρη στις 26 Οκτωβρίου, είναι τα δυο συνόρατα
του χρόνου, όπως λένε. Απ’ τον αϊ Γιώργη αρχίζουν και
ανεβαίνουν οι τσοπάνηδες στα βουνά, στις καλοκαιρινές τους
βοσκές. Από του αγίου Δημητρίου κατεβαίνουν στα χειμαδιά.
Ο αϊ Γιώργης είναι ο μεγάλος άγιος των κτηνοτρόφων και
κυρίως των Σαρακατσαναίων. Αλλά και οι γεωργικοί
πληθυσμοί γιορτάζουν τον αϊ-Γιώργη γιατί τον συνδέουν με
την τύχη των σπαρτών τους.
Ο αϊ-Γιώργης, ως καβαλάρης δρακοντοκτόνος, έχει σχέση με
το νερό, το νερό το πόσιμο, της πηγής του πηγαδιού. Και η
στέρηση αυτού του νερού τους μήνες του καλοκαιριού,
ιδιαίτερα αν δε βρέξει αρκετά το χειμώνα, είναι στην Ελλάδα
βάσανο μεγάλο. Ο αϊ-Γιώργης είναι όπως το λέει και το
δημοτικό τραγούδι, ο ήρωας του παραμυθιού που σκοτώνει
το θηρίο. Ποιο είναι το θηρίο; Είναι ο δράκοντας της ζέστης,
που βγάνει φλόγες απ’ το στόμα του. Αυτός ο δράκοντας
κρατάει το νερό της πολιτείας – έτσι λέει το παραμύθι – και
δεν το αφήνει να τρέξει, εξόν κι αν του κάνουνε θυσία τη
βασιλοπούλα, αν του τη δώσουνε να τη φάει. Ο αϊ-Γιώργης
σκοτώνει το δράκοντα και σώζει τη βασιλοπούλα. Αυτό είναι
το παραμύθι:

Προσωποποίηση
του Απριλίου
Στις 25 του Άγιου Μάρκου, μια γιορτή που περνάει
σχεδόν απαρατήρητη για όλο τον κόσμο, εκτός από τους
γεωργούς, που τη σέβονται και κρατούν την αργία της. Δε
ζεύουν αλέτρι, δε βαρούν τσαπισιά στο χωράφι. Ο άγιος
Μάρκος είναι για τα φίδια. Το όνομα του αγίου
παρετυμολογήθηκε από το μαργώνω, μαρκώνω, ναρκώνω.
Πιστεύουν, δηλαδή, πως ο άγιος τους προστατεύει από τα
φίδια, γιατί τα μαργώνει ή τα ναρκώνει:
Μάρκο, Μάρκο, μάρκωσέ τα (τα φίδια δηλαδή)
Κι αϊ-Γιώργη τύφλωσέ τα.

Ο Άγιος Γεώργιος
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Ο Χορός στην Αρχαία Ελλάδα.
Συνέχεια από το προηγούμενο .... Για τους θρησκευτικούς χορούς
επίσης υπάρχουν αρκετές πληροφορίες.
Σχεδόν όλοι αυτοί οι χοροί είχαν ιδιαίτερη μυστικιστική σημασία και
προσπαθούσαν να περάσουν μηνύματα στους ανθρώπους στο να
μπορέσουν να δουν ότι αποτελούν και αυτοί αναπόσπαστο κομμάτι της
φύσης.
Ο άνθρωπος μπορεί να χορεύει την εξέλιξη την προσωπική, την
εξέλιξη της ψυχής, την εξέλιξη του Σύμπαντος και η ιστορία μας
δείχνει κυκλικούς χορούς ή σπειροειδής μορφής. Ακόμα και σήμερα
σε διάφορα μέρη της Ελλάδας χορεύεται ο χορός του Θησέα ή αλλιώς
ο χορός του Λαβύρινθου. (Στους παραδοσιακούς μας χορούς λέγεται
ότι η παραλλαγή του είναι ο χορός Γέρανος ). Είναι ακριβώς αυτός ο
λαβύρινθος ένα από τα σύμβολα της εξέλιξης του ανθρώπου. Όπως ο
άνθρωπος που με κυκλικές μορφές πηγαίνει στο βάθος του εαυτού του,
βγαίνει και συνεχίζει ώσπου νικάει τον Μινώταυρο, σύμφωνα με τον
μύθο. Κι έρχεται η δεύτερη φάση του χορού, που ο άνθρωπος νικάει
τον λαβύρινθο, βγαίνοντας από εκεί νικητής. Δεν υπάρχουν στην
αρχαιότητα μυστήρια και θρησκευτικές τελετές που να μη
συνοδεύονται από το χορό. Όλοι δε όσοι θεμελίωσαν τέτοια μυστήρια,
(όπως ο Ορφέας, ο Μουσαίος κ.α ) ήταν απαραίτητο να μυηθούν στο
ρυθμό και στο χορό. Οι χοροί αυτοί εκτελούνται από πιστούς άνδρες
και γυναίκες γύρω από το βωμό της εκάστοτε θεότητας με συνοδεία
από ειδικά τραγούδια και ύμνους στους οποίους μάλιστα οφείλουν
συχνά το όνομά τους. Οι γνωστότεροι από αυτούς ήταν οι εξής: Ο
Παιάν που τον τραγουδούσαν και τον χόρευαν στην αρχή προς τιμή
του Απόλλωνα για να σταματήσουν οι ασθένειες και αργότερα προς
τιμή και άλλων θεών όπως του Ασκληπιού , του Πάνα, της Αθηνάς
και άλλων. Ήταν μία δέηση ή μια προσευχή για την καταπολέμηση
των ασθενειών. Αργότερα τον χόρευαν για να εκφράσουν τη χαρά, την
επιτυχία ή τη νίκη τους .Υπάρχουν επίσης πλήθος από χορούς που
χόρευαν οι γυναίκες προς τιμή της εκάστοτε θεότητας όπως τα Άνθεα
και τα Παρθένεια που ήταν αφιερωμένοι στην Ήρα, ο χορός των
Πεπλοφόρων για τη Δήμητρα και φορούσαν τα πέπλα σε ανάμνηση
της θεάς που καλυμμένη με πέπλο αναζητούσε την κόρη της, ο χορός
της Καλαθίσκου που ονομάστηκε από το χαρακτηριστικό καπέλο που
φορούσαν οι κοπέλες όταν χόρευαν. Στους θρησκευτικούς χορούς
εντάσσονται και οι Διονυσιακοί χοροί που είχαν το οργιαστικό τυπικό
προσπαθώντας να φτάσουν όσο το δυνατό πιο πολύ τους Βάκχους και
τις Μαινάδες. Συνεχίζετε .....
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Από τα Έθιμα του Απρίλη
Το βάψιμο των αβγών : Το έθιμο αυτό το πήραμε μάλλον από τους Εβραίους, αφού
κι αυτοί γιορτάζοντας το δικό τους Πάσχα, έκαναν κάτι αντίστοιχο. Τη Μ. Πέμπτη το
πρωί, οι γυναίκες έβαφαν τα αβγά κόκκινα (στις περισσότερες περιοχές, γι' αυτό κι ο
λαός μας την ονομάζει Κόκκινη Πέμπτη ή Κοκκινοπέφτη), ή πολύχρωμα. Για το
κόκκινο χρώμα δίνουν διάφορες εξηγήσεις. Άλλοι λένε ότι θυμίζει το αίμα του Χριστού,
άλλοι λένε ότι είναι το χρώμα της χαράς κι άλλοι διηγούνται ότι όταν αναστήθηκε ο
Χριστός, η πρώτη που τον είδε, ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή. Έτρεξε να το αναγγείλει
στους μαθητές του. Την ώρα εκείνη συνάντησε μια γνωστή της γυναίκα που γύριζε από
το κοτέτσι, κρατώντας στην ποδιά της αβγά.
- Πού τρέχεις έτσι; Τη ρώτησε η γυναίκα.
- Τρέχω να πω στους μαθητές του Κυρίου, πως εκείνος αναστήθηκε, απάντησε η
Μαγδαληνή. - Δεν το πιστεύω. Θα το πιστέψω μόνο όταν αυτά τα αβγά που μάζεψα,
γίνουν κόκκινα.
Το πρώτο που έβαφαν, είχε ξεχωριστεί σημασία για τη νοικοκυρά. Το ονόμαζαν «το
αβγό της Παναγιάς» και το έβαζαν στο εικονοστάσι. Το παλιό, που είχαν κρατήσει από
την προηγούμενη χρονιά (λένε μάλιστα ότι αυτό το αβγό δεν χάλαγε), το πέταγαν στο
ποτάμι. Κάποτε το κράταγαν 7 χρόνια, μέχρι ο κρόκος του να γίνει σαν κεχριμπάρι και
το είχαν σαν φυλακτό για τις έγκυες. Αυτό το αβγό το έλεγαν Κρατητήρα..
Σε πολλά μέρη της Ελλάδας, οι νοικοκυρές, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, τοποθετούσαν σ' ένα
κουτάκι τόσα αβγά και τα πήγαιναν στην εκκλησία το απόγευμα της Μ. Πέμπτης, για να πάρουν τη «θεία χάρη» από
τα 12 ευαγγέλια που διαβάζονται εκείνο το βράδυ. Αυτά τα αβγά τα έλεγαν «ευαγγελισμένα» και τα άφηναν στην
εκκλησία μέχρι το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, οπότε και τα έφερναν ξανά στο σπίτι τους.
Τα τσόφλια των «ευαγγελισμένων» αβγών τα έριχναν στα χωράφια, στις ρίζες των δέντρων κι έλεγαν την ευχή: «να
πιάσουν όλα τα φυτέματα».
Οι κούνιες του Πάσχα :
Ένα κατ’ εξοχήν ανοιξιάτικο και χαρούμενο έθιμο είναι οι κούνιες που γίνονταν το Πάσχα. Έχει αρχαία ελληνική
καταγωγή. Αποτελούσε τελετουργικό στοιχείο της δεύτερης μέρας των ανθεστηρίων, που ήταν η ανοιξιάτικη γιορτή
των αρχαίων Αθηναίων. Οι κούνιες έχουν χαρακτήρα γονιμικό – κουνιόμαστε για να γίνουν τα στάχυα» λένε – αλλά
και αποτρεπτικό – «για να φύγουν τα φίδια», λένε. Η Κούνια είναι ένα είδος καθαρμού, καθαρμού με τον αέρα: με
το πέρα δώθε δημιουργείται ένα ρεύμα αέρα, και αυτός ο αέρας πιστεύουν πως ενεργεί καθαρτικά πάνω στο κορμί –
«κουνιόμαστε για την καλή υγεία», λένε. Φυσικά το έθιμο της κούνιας, εκτός από τη γονιμική και την καθαρτική του
σημασία, είναι κυρίως έθιμο κοινωνικό. Μόνο τα κορίτσια κουνιούνται και σε πολλά μέρη τα κουνούν τα αγόρια που
ανταλλάσσουν εκείνη την ώρα μαζί τους στιχάκια και τραγούδια:
Κουνιέται ένα χρυσό κορμί και
πώς να το κουνήσω,
να πιάσω διαμαντόπετρα να το
πετροβολήσω.
ή
Κουνιέται και το μάλαμα,
κουνιέται και τ’ ασήμι,
κουνιέται κι η αγάπη μου, μ’
ολόχρυσο σιτζίμι.

Μινωικό πήλινο ομοίωμα αιώρας
15ος αι. π. Χ.
Μουσείο Ηρακλείου

Και η κοπέλα απαντάει:
Που να χαρείς τα χέρια σου, τα
μαργαριταρένια
που κούνησαν κι άλλες πολλές,
τώρα κουνάν και μένα

Αμφορέας με παράσταση αιώρας . 530 – 520 π.χ.
Μουσείο του Λούβρου
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Το πρωταπριλιάτικο ψέμα :
Ο Απρίλης είναι ο κυριότερος μήνας της Άνοιξης και με τον ερχομό του όλη η φύση αλλάζει, οι μέρες μεγαλώνουν, η
εξοχή πρασινίζει και τα λουλούδια είναι στα καλλίτερα τους. Γενικά σ' αυτόν το μήνα όλα τα στοιχεία της φύσης
κάνουν φανερό ότι πια ο χειμώνας τελείωσε και είμαστε κανονικά στην άνοιξη.
Με τον ερχομό της άνοιξης, ο άνθρωπος θέλοντας να συμμετάσχει σ' αυτό το πανηγύρι της χαράς και της ευτυχίας,
έπρεπε να επινοήσει κάτι, που θα έφερνε γέλιο, χαρά, και ευχαρίστηση μετά από την παγωνιά και το κλείσιμο του
χειμώνα. Τι επινόησε λοιπόν; Το πρωταπριλιάτικο ψέμα, που έχει τις ρίζες του στον 15ο αιώνα και που τελικά
επικράτησε τις μέρες μας και έχει γίνει πλέον έθιμο.
Το πρωταπριλιάτικο ψέμα ξεκίνησε αρχικά από την Γαλλία, στην οποία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η πρώτη
του Απρίλη είχε καθιερωθεί ως πρωτοχρονιά. Έτσι ενώ όλη η άλλη Ευρώπη την πρωτοχρονιά την γιόρταζε την 1
Ιανουαρίου, οι Γάλλοι, ήταν οι μοναδικοί που ξεχώριζαν, και την γιόρταζαν την 1 Απρίλη.
Όταν το 1564 ο βασιλιάς Κάρολος θ' αποφάσιζε να το αλλάξει, καθιερώνοντας ως πρώτη του έτους την 1
Ιανουαρίου, συνάντησε έντονες αντιδράσεις από ορισμένους ένθερμους οπαδούς του εθίμου, οι οποίοι επέμεναν σε
πείσμα όλων των άλλων να γιορτάζουν σαν πρωτοχρονιά την Πρωταπριλιά. Οι άλλοι που δέχτηκαν την αλλαγή
πείραζαν τους «παραδοσιακούς» με κάλπικα πρωτοχρονιάτικα δώρα και πιπεράτα ψέματα.
Άλλη εκδοχή είναι η εξής: Οι Γάλλοι πάλι ονόμαζαν το πρωταπριλιάτικο ψέμα «ψάρι του Απρίλη» και η εξήγηση
είναι, ότι οι Κέλτες λόγω του καλού καιρού άρχιζαν το ψάρεμα την πρώτη Απριλίου. Όμως συχνά η φτωχή ψαριά
διέψευδέ τις ικανότητες τους, και οι ψαράδες γύριζαν στα σπίτια τους μ' άδεια τα χέρια, αλλά με την φαντασία να
οργιάζει και να διηγούνται πολλά ψεύτικα συμβάντα κατά τις ημέρες που ψάρευαν.
Όποια εκδοχή κι αν πάρουμε ως επικρατέστερη εκείνο που έχει σημασία είναι ότι μέχρι τις ημέρες μας το
πρωταπριλιάτικο αστείο έχει καθιερωθεί σαν έθιμο και μάλιστα δημοφιλέστατο. Ίσως η ανάγκη του ανθρώπου να
σπάσει την ρουτίνα της ζωής του και να ξεφύγει από την καθημερινότητα είναι αυτό που το έκανε δημοφιλές και το
καθιέρωσε. Ίσως πάλι γιατί το γέλιο στον κόσμο σήμερα, μέσα στα τόσα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει,
έχει γίνει αρκετά σπάνιο και με το έθιμο του πρωταπριλιάτικου ψέματος, βρίσκει την ευκαιρία να εκτονωθεί. Ίσως
γιατί κάποιες φορές «τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα» όπως λέει και ένα ωραίο τραγούδι, ομορφαίνουν την ζωή,
υλοποιώντας έστω και εικονικά τις πιο κρυφές επιθυμίες μας.
Ο άνθρωπος σαν έλλογο Ων που είναι, δεν αντέχει την ρεαλιστική, ψυχρή αλήθεια της καθημερινότητας. Έχει
ανάγκη το ψέμα για να ελπίζει και να οραματίζεται το μέλλον.
Έτσι το πρωταπριλιάτικο ψέμα παραμένει στις μέρες μας, γιατί ο κόσμος το βρίσκει διασκεδαστικό και ευχάριστο,
και γιατί αισθάνεται την ανάγκη να γελάσει και να περιπαίζει ο ένας τον άλλον.
Ας υποδεχόμαστε λοιπόν τον Απρίλιο με κέφι και διάθεση για τα μεγαλύτερα ψέματα

Ακολουθεί ένθετο με φωτογραφίες από την εκδήλωση « Εάλω η Πολις »

