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ΧΟΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 

Εκδίδεται κάθε μήνα 

από το 

Λαογραφικό Εργαστήρι 

του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος 

της Ε. Κ. Μόντρεαλ

Υπεύθυνος : 
Δ. Τζώτζης

Τηλέφωνο (514) 738 -

2421 εσωτερικό 116
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Γ
Γιώ
Και μη ξεχνάτε :      
Το φυλλάδιο μας 

δίδεται τυπωμένο σε 
συνέχειες από την 
παροικιακή μας 

εφημερίδα : 

ΤΑ  ΝΕΑ

α ευγενική προσφορά
των εκδοτών  

ιώργου Γκιούσμα 
Το
ικό Εργαστήρι 
της Ε. Κ. Μ.
Το Ελληνικό Μαγιάτικο 

στεφάνι , σύμφωνα με τη 
λαογραφία "κατασκευαζόταν με 
βέργα από ευλύγιστο και ανθεκτικό 
ξύλο κλήματος ή άλλο και 
στολιζόταν με λουλούδια και 
κλαδάκια καρποφόρων δέντρων, 
όπως η αμυγδαλιά, η συκιά και η 
ροδιά. Ακόμα, το διακοσμούσαν με 
στάχυα από σιτάρι και κριθάρι, με 
κρεμμύδι αλλά και σκόρδο για το 
μάτι. Η χρησιμοποίηση πρασινάδας 
και όχι τόσο λουλουδιών με σκοπό 
τη μετάδοση της γονιμότητάς τους 
ήταν το κύριο χαρακτηριστικό των 
μαγιάτικων συνηθειών.  
Στον αγροτικό χώρο, μάλιστα, δε 
θεωρείτο απαραίτητο το πλέξιμο 
στεφανιών. Αρκούσε η τοποθέτηση 
πάνω από την πόρτα του σπιτιού 
μιας δέσμης από χλωρά κλαδιά 
ελιάς, συκιάς, νεραντζιάς, 
πορτοκαλιάς και άλλα μαζί με 
λουλούδια. Απαραίτητη ήταν, 
επίσης, η ύπαρξη μεταξύ τους 
φυτών αποτρεπτικών… του 
κακού, όπως είναι η τσουκνίδα, το 
σκόρδο και άλλα". Απλό κλαδί για 
το καλό ή και καθόλου, έβαζαν τα 
σπίτια που είχαν πένθος.
"Μέσ’ του Μαγιού τις μυρωδιές" 
λοιπόν , από πολύ παλιά, όταν οι 
αρχαίοι Έλληνες το μήνα 
Θαργηλίωνα κρεμούσαν τις 
ειρεσιώνες πάνω από τις πόρτες .  
Το έκαναν για καλή τύχη και 
γονιμότητα των χωραφιών το 
χρόνο που ερχόταν.  
Εκεί έμεναν, μέχρι μια νέα 
ειρεσιώνη, ένα νέο κλαδί, συνήθως 
ελιάς ή δάφνης με πορφυρές 
κορδέλες μαλλιού, αντικαταστήσει 
τα περσινά και ξεραμένα.  
Η ειρεσιώνη είναι πιθανόν να πήρε 
το όνομά της από το μαλλί "είρος", 
που έπαιρναν από το ιερό ζώο. Για 
τους αρχαίους Έλληνες αποτελούσε 
Το ξερό κλαδί καιγόταν πριν αντικατασταθεί, όπως 
κάνουμε και με τα σύγχρονα στεφάνια της 
Πρωτομαγιάς, στις φωτιές του Αγιαννιού, το 
ργου Μπακογιάννη

http://www.giapraki.com/e107_plugins/content/content.php?content.1272
http://www.hellenicpantheon.gr/eiresiwni.htm
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οσιακή γυναικεία φορεσιά της Μάνης αποτελούταν  από :
, σε σκούρο μπλε χρώμα, το πουκάμισο, μακρύ και κεντημένο στα 
οντογούνι (μπόρκα ή καμιγιόλα), τη ζώνη, το τσεμπέρι ή τσεμπέρα 

ς φορές κεφαλογιούρι από μέσα και από πάνω το τσεμπέρι, τα 
α και μπελερίνα. Το χρώμα της τσεμπέρας ήταν ανάλογο της ηλικίας. 
ερες φορούσαν άσπρο ή κίτρινο ή ανοικτό καφέ που με την ηλικία 
ε και γινόταν μαύρο στα γεράματα. Στο βελέσι, στο κατωκόρμι, ήταν 
ία λωρίδα κατακόκκινη, πλάτους μιας πιθαμής, το μπουγάζι.

σαν οι χαιράμενες, παντρεμένες και ανύπαντρες. Όταν πέθαινε ο 
ς γυναίκας, πάνω στον τάφο του ξήλωνε ένα μέρος του μπουγαζιού, 

 πέθαινε ο αδελφός της ολόκληρο. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ : Η φορεσιά της Μάνης 

ΤΕΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟΥ – Ο ΚΟΥΚΚΟΥΜΑΣ (Σύμη, 2/5). Στα πολύ παλιά χρόνια ο 
άς γινόταν σ' όλες τις γειτονιές, για να δουν οι κοπέλες (οι κόρες όπως τις αποκαλούν εκεί) 
 θα παντρευτούν. Αποβραδίς (1/5), μια κοπελιά που ζούσαν οι γονείς της έπαιρνε το «αμίλητο 
 7 σπίτια, σ' ένα δοχείο, που λεγόταν κουκκουμάρι, (απαραίτητο ήταν και στα 7 σπίτια, τη 
 να την έλεγαν Ειρήνη). Έριχναν ύστερα όλες οι κοπέλες, στο κουκκουμάρι με το «αμίλητο 
δαχτυλίδια τους, το σκέπαζαν με κόκκινο πανί, το έδεναν με κόκκινη κορδέλα, έβαζαν από 
κλειδί και έβγαζαν το κουκκουμάρι στο δώμα για να το δουν τ' άστρα. Την επόμενη, 2/5, μετά 
τουργία, οι κοπελιές ετοίμαζαν φαγητά (συνήθως γιαπράκια, ντολμάδες δηλαδή) και γλυκά, 
 μια πίτα, με μπόλικο αλάτι και «αμίλητο νερό». Την πίτα την ετοίμαζαν ανάποδα. Με τα 
 πίσω θα κοσκίνιζαν το αλεύρι, θα ζύμωναν, θα φούρνιζαν και θα ξεφούρνιζαν την πίτα. Μετά 
 έβαζαν στη μέση ένα μεγάλο ταψί και μέσα σ' αυτό το κουκκουμάρι, αφού το ξεσκέπαζαν και 
ν βασιλικό και άλλα μυρωδικά φυτά, έπαιρναν όλες θέση γύρω του κι άρχιζαν να τραγουδούν 
 βυζαντινή μελωδία, χτυπώντας τα χέρια τους στο σινί (στρογγυλό χάλκινο ταψί):

ες φορούσαν : βράκα σε σκούρο μπλε χρώμα , πουκάμισο άσπρο κεντημένο, 
νι, ζωνάρι, φέσι ή μαντήλι μαύρο (τσεμπεράκι) και τσαρούχια από δέρμα 

ού. Όλα ήταν υφαντά, κεντημένα και φτιαγμένα από τους ίδιους . 

     Να βγάλουμε τον κουκκουμά, να 'βγει η χαριτωμένη 
      να 'βγει της Παναγιάς ο γιος και της κυράς η κόρη. 

     Να βγάλουμε τον κουκκουμά. 
        Στη μια του Μα, στις δυο του Μα, τον κουκκουμά να βγάλω 

     κι αν είναι καλορίζικος, τον αγαπώ θα πάρω. 
     Αϊ Θανάση αφέντη μου έβγα απ' το θρονί σου 

      να δεις χαρές που γίνονται έξω απ' το πλατύ σου. 
     Να βγάλουμε τον κουκκουμά. 

     Γύρω τριγύρω στο σινί, πέρδικες πλουμισμένες 
     και του καιρού χαρούμενες και καλοπαντρεμένες… 

δι συναρπαστικό, κρατούσε πολλή ώρα. Έπειτα έβγαζαν το βασιλικό κι ένα ανήλικο κορίτσι, με τους γονείς της 
ς, έπαιρνε ένα-ένα τα δαχτυλίδια από το κουκκουμάρι, λέγοντας ταυτόχρονα ένα ανδρικό όνομα. 
εια έτρωγαν την αλμυρή πίτα κι άρχιζαν το χορό, με συνοδεία λύρας και λαγούτου. 

Κορίτσια τραγουδήστε και ρίξτε ένα γρόσι 
να κάνουμε του λυριστή μαλαματένια στρώση…

 οι κοπελιές, μετά τον πολύ χορό και την αλμυρή πίτα, ήταν σίγουρο ότι θα δίψαγαν. Θα έβλεπαν στον ύπνο 
ήγαν σε κάποιο σπίτι να πιουν νερό. Αν το σπίτι, που στ' όνειρό της έβλεπε η κάθε κοπελιά, πως πήγε να πιει 
 γιο ανύπαντρο, με το όνομα που της φώναξαν, βγάζοντας το δαχτυλίδι της από το κουκκουμάρι, θεωρείτο 
» πως αυτόν θα έπαιρνε για άντρα της. 

Κουκκουμάρι υκκουμάς 
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ΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ !...; » 
ρχου Σπύρου Γεραμάνη  e-mail : spyger49@yahoo.gr

 Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ » ! 
ην πόλιν σοι δούναι ουκ εμόν εστίν, ουτ’ άλλου των 
των εν αυτή, κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως 
μεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών….».
έρωχη απάντηση του Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνου 
λόγου στον σουλτάνο Μωάμεθ Β’ τον Πορθητή. (Μετάφραση: «το 
αδώσω την πόλη, ούτε δικό μου έργο είναι, ούτε κάποιου από τους 

της, απόφαση όλων μας είναι να πεθάνουμε με τη θέλησή μας και να 
ύμε για τη ζωή μας»).

ΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
η συνείδηση των ανθρώπων του μέσου και του ύστερου μεσαίωνα, 
τινούπολη δεν ήταν μόνο η πλούσια πρωτεύουσα της πιο ισχυρής 

ρίας του κόσμου, αλλά και ο τόπος, που απολάμβανε την αμέριστη 
τασία. Κατά τη λαϊκή αντίληψη, το τέλος της Πόλης θα σήμαινε και 
ου κόσμου. Αυτές οι αντιλήψεις οδήγησαν τους Βυζαντινούς να 
 και ερμηνεύσουν με ορθό τρόπο τις θεοσημίες, που θα επισήμαιναν 

αρακτηριστική είναι η περίπτωση της πτώσης του τρούλου της 
ας το 1346, η οποία θεωρήθηκε σαν σημείο τέλους. Θεοσημίες, που 
αν της άλωσης και απογοήτευσαν τους υπερασπιστές της Πόλης που 
αν σαν προάγγελο για το επικείμενο τέλος:  
 Ολική έκλειψη της σελήνης,  
 Πτώση του εικονίσματος της Παναγίας στη διάρκεια 

ε ταυτόχρονη υπερφυσική αύξηση του βάρους της. 
  Σφοδρή καταιγίδα, που ξέσπασε κατά τη διάρκεια λιτανείας, 

όμενη ημέρα πυκνή ομίχλη κάλυψε ολόκληρη την πόλη, τα οποία 
ν αποδημίαν του θείου και αναχώρησιν εκ της πόλεως».
 Υπερφυσικής προέλευσης φως που, ενώ κατά τη διάρκεια της 

 εμφανιζόταν κάθε βράδυ πάνω από την Πόλη, σαν δείγμα θεϊκής 
, απογοητεύοντας τον τουρκικό στρατό, τις τελευταίες ημέρες πριν 
 εξαφανίστηκε, δηλώνοντας εγκατάλειψη της Πόλης, από τη Θεία 
  
 Επιπρόσθετα οι παραδόσεις για το τέλος της Πόλης 

ν με εκείνες για τη μελλοντική εθνική αποκατάσταση. Οι εκφράσεις 
ζαντινών θρήνων για την άλωση του 1453, αποτελούν μαρτυρίες 
ογικού κλίματος, στη μεταστροφή του οποίου συντέλεσαν οι 
 και τα δημοτικά τραγούδια του ελληνικού λαού:  

ρήνος, κλαυθμός και οδυρμός και στεναγμός και λύπη, 
ίψις απαραμύθητος έπεσε τοις Ρωμαίοις! 
άσασιν το σπίτιν τους, την πόλιν την αγίαν, 
 θάρρος και το καύχημα και την απαντοχήν τους. 
………………………………………………………
ως έχω μάτια και θωρώ, πως έχω φως και βλέπω, 
ως έχω νούν και πορπατώ ‘ς τον άτυχον τον κόσμον! 
ωρώ οι Τούρκοι ‘νέβησαν εις την αγίαν πόλιν 
ι τώρα αφανίζουσιν εμέν και τον λαόν μου!

η ομάδα των παραδόσεων αναφέρεται στον τελευταίο αυτοκράτορα 
νο ΙΑ’ Παλαιολόγο. Κατά τη λαϊκή πίστη ο αυτοκράτορας, μετά από 
ση, έχει «μαρμαρώσει» σε κάποια κρυφή σπηλιά και θα ζωντανέψει, 
λι παρέμβαση, για ν’ ανακτήσει τα χαμένα εδάφη. 
τερες και πιο γνωστές παραδόσεις τον αναφέρουν σαν 
μένο βασιλιά», ο οποίος θ’ αναστηθεί, με θεϊκό θέλημα, και θα 
 Τούρκους μέχρι την «Κόκκινη Μηλιά», τη μυθική αρχική κοιτίδα 
ερώνοντας την Κωνσταντινούπολη. 

Πλήθος δημοτικά τραγούδια εξυμνούν και 
εξιστορούν τον Κωνσταντίνο ΙΑ’ και την 
προσπάθειά του για βοήθεια από τη Δύση. Άλλα 
πάλι τον παρουσιάζουν να συλλειτουργεί με τον 
Πατριάρχη στην τελευταία λειτουργία στην Αγία 
Σοφία: 
«Τον Κωνσταντίνον καρτερούν να μπούν να 
λειτουργήσουν 
Κι ο Κωνσταντίνος έρχεται σε μιά χρυσή 
καρότσα.
Και σε άλλο: «Ψάλλει ζερβά ο Βασιλιάς, δεξιά 
ο Πατριάρχης».
Μια παράδοση αναφέρεται στον τάφο του 
Κωνσταντίνου ΙΑ’ Παλαιολόγου στην 
Κωνσταντινούπολη, που αποτελούσε τα χρόνια 
της τουρκοκρατίας μυστικό προσκύνημα του 
ελληνικού στοιχείου, με καντήλι που άναβε 
συνεχώς. Μέχρι σήμερα άγνωστος παραμένει ο 
ακριβής χώρος ταφής του τελευταίου 
αυτοκράτορα. 
Γνωστό είναι το νεοελληνικό δημοτικό τραγούδι 
της «Αγιά-Σοφιάς»: 
Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη, σημαίνουν τα 
επουράνια, 
σημαίνει κι η Αγιά Σοφιά, το μέγα μοναστήρι, 
με τετρακόσια σήμαντρα κι εξηνταδυό καμπάνες, 
κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος.
Σιμά να βγούνε τα’ άγια και να ‘βγει ο βασιλέας,  
φωνή τους ήρθ’ εξ ουρανού κι απ’ αγγέλου 
στόμα: 
-Πάψετε το χερουβικό κι ας χαμηλώσουν τ’ άγια, 
γιατί είναι θέλημα Θεού η Πόλη να τουρκέψει. 
Μόν’ στείλτε λόγο στη Φραγκιά να ‘ρθούνε τρία 
καράβια,  
Το ‘να να πάρει το Σταυρό και τ’ άλλο το 
Βαγγέλιο, 
το τρίτο το καλύτερο την Άγια Τράπεζά μας, 
μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μας τη 
μαγαρίσουν. 
Η Δέσποινα ταράζεται και κλαίει και δακρύζει. 
-Σώπασε κυρά Δέσποινα, μην κλαίς, μη 
δακρύζεις, 
Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας είναι.
Σύμφωνα με κάποιες παραδόσεις ο 
Κωνσταντίνος ΙΑ’ Παλαιολόγος δεν σκοτώθηκε, 
αλλά μεταφέρθηκε σε υπόγειο σπήλαιο, όπου θα 
παραμείνει «μαρμαρωμένος» μέχρι την 
ανάκτηση της Πόλης από τους Έλληνες. Τότε 
ένας άγγελος θα τον ζωντανέψει, θα του δώσει 
το σπαθί του και η Πόλη θ’ ανακτηθεί, ενώ οι 
Τούρκοι θα εκδιωχθούν μέχρι την Κόκκινη 
Μηλιά, με ένα πόλεμο τόσο σφοδρό και φονικό, 
ώστε να «κολυμπήσει το μοσχάρι στο αίμα».
Σε άλλες παραδόσεις η μελλοντική εθνική 
αποκατάσταση πιστοποιείται με την 
πραγματοποίηση θαυματουργικών γεγονότων, 
αντίθετων με τους φυσικούς νόμους .
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Ταυτότητα οργάνου
Όνομα : κεμεντζές , ποντιακή 

λύρα  

Κατηγορία : χορδόφωνο   

Τύπος : με δοξάρι   

Υλικό : ξύλο , μεταλλικές χορδές  

Μέγεθος : μήκος : ο,47- 0,60 μ. 

πλάτος :0,07 – 0,11 μ. βάθος : 

0,03 – 0,07μ. 

Χορδές :τρεις μεταλλικές χορδές 

(παλαιότερα από μετάξι ή έντερο) 

Κούρδισμα : κουρδισμένες κατά 

τέταρτες καθαρές . 

Έκταση : 11/2 οκτάβα  

Προέλευση : Έλληνες του πόντου 

και της Καππαδοκίας    

Ξέρετε ότι : στο γρήγορο μέρος 

του ποντιακού χορού « σέρα » 

υπολογίζεται ότι το δοξάρι του 

κεμεντζέ πηγαινοέρχεται 7.8 

φορές το δευτερόλεπτο !..

 των Ελλήνων του Πόντου , με μακρόστενο ηχείο 

εις χορδές κουρδισμένες σε τέταρτες καθαρές . 

τζετζής , όταν παίζει μια μελωδία , πατάει με τα 

δάχτυλα παράλληλα και τη διπλανή χορδή , με 

εσμα ν’ ακούγεται συγχρόνως η ίδια μελωδία σε 

μια τέταρτη χαμηλότερα .  

ημιουργείται μια ιδιόρρυθμη « πολυφωνία » που 

χαρακτηρίζει την ποντιακή μουσική . 

αραδοσιακά μουσικά όργανα

Κεμεντζές  

« Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ » : Συνέχεια ...

ι η παράδοση για το Κυπαρίσσι του Μυστρά, σύμφωνα με την οποία βλάστησε ξερή και καμένη σούβλα αρνιού, 
ς Τούρκος πασάς, την έμπηξε στη γη, και ειρωνεύτηκε Έλληνα λέγοντας: «αν αυτό το ξερό παλούκι βγάλει 
ς να’ χετε ελπίδα πως θα ξαναπάρετε πίσω αυτά τα μέρη».

Κωνσταντίνος 
ΙΑ’  

Παλαιολόγος  

Ο  
« Μαρμαρωμένος  

Βασιλιάς »  
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ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

νας – Γάμος : Έθιμα του γάμου (αναχώρηση και άφιξη)
ς φάσεις των γαμήλιων εθίμων ήταν οι εξής:  
  της νύφης (του γαμπρού) και σημάδια ετοιμότητας για γάμο στις κοπέλες.  
ά, επιλογή της προξενήτρας, τελετουργική μεταμφίεση και μη αναγνώρισή της.  
νας , μαρκάρισμα των μελλόνυμφων: δαχτυλίδι του αρραβώνα, μαντίλι κλπ..  
ασκευαστικά  έθιμα της εβδομάδας προ του γάμου (καλέσματα, κατασκευή της σημαίας και 
ών του γάμου, λουτρά των μελλονύμφων, παράδοση της προίκας κλπ).  
ου γάμου (ξύρισμα και ντύσιμο του γαμπρού, στόλισμα της νύφης, νυφική ενδυμασία, νυφικό 
μήλια πομπή για την παραλαβή της νύφης και το πάρσιμό της, μετάβαση στην εκκλησία, 
ι επιστροφή από την εκκλησία, είσοδος των νεόνυμφων στο σπίτι του γαμπρού, ξεσκέπασμα 
, πρώτη νύχτα του γάμου και έλεγχος της αγνείας).  
ετά το γάμο (επίσκεψη της βρύσης ή του πηγαδιού, νίψιμο των ποδιών των συγγενών του 
 επιστροφή της νύφης στο πατρικό της σπίτι, το πρώτο μετά το γάμο λουτρό της νύφης, 
).  
χική έννοια του γάμου είναι ανάλογη προς τη βασική πλοκή των μαγικών παραμυθιών:  
 του ήρωα (γαμπρού) και των αντιπροσώπων του στον άλλο κόσμο για αναζήτηση της νύφης και  
ή τους. Οι προϋποθέσεις και η προετοιμασία για μετάβαση στον κόσμο της νύφης είναι: 

υργικό λούσιμο, ξύρισμα και ντύσιμο του γαμπρού (= του νεκρού), η Γαμήλια πομπή με 
αι η διάβασή τους, η τελετουργική "μεταμόρφωση" σε ζώο ως τρόπος μετάβασης στον άλλο 
υ γαμπρού στον κόσμο της νύφης και της νύφης στον κόσμο του γαμπρού. Γαμπρός-κριάρι και 
λί.

Ν. Γκύζης – « Ο Αρραβώνας »
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σία του Μαΐου 
νομάστηκε έτσι από τη ρωμαϊκή θεότητα Maja 
ο όνομα Μάγια προήλθε από την ελληνική λέξη 
 σημαίνει τροφός και μητέρα) τη μητέρα του Ερμή, 
ροσωποποίηση της γόνιμης Μάνας-Γης.  

νηχεί με τη μαγεία, θεωρείται μήνας ευνοϊκός γι' 

ήνας: ΘΑΡΓΗΛΙΩΝ (19 Μαΐου - 17 Ιουνίου) 
γιά, Ανθεστήρια ή «αρχαιότερα Διονύσια»,
ρα που συμβολίζει την τελική νίκη της άνοιξης 
χειμώνα και γι' αυτό επιλέχτηκε ως εργατική 
ι μέρα μνήμης των κοινωνικών αγώνων.  

τήρια ανασταινόταν ο «σκοτωμένος» Ευάνθης 
ου Διονύσου- που απ' το χυμένο αίμα του 
 άμπελος. 

οι Ρωμαίοι τελούσαν δύο μεγάλες γιορτές προς 
νεκρών: τα Λεμούρια και τα Ροζάλια. Τα Ροζάλια 
νομά τους από τα τριαντάφυλλα (λατ. rosa) γιατί 
ς γιορτής συνήθιζαν να στολίζουν τους τάφους των 
τους με τριαντάφυλλα. Η συνήθεια διατηρήθηκε 
ζάντιο και λεγόταν Ροδισμός. Στο ελληνικό λαϊκό 
 τα Ροζάλια έχουν γίνει Ρουσάλια και είναι επίσης 
 νεκρών. Το Σάββατο της Πεντηκοστής (Μέγα 
ατο) λέγεται του Ρουσαλιού το Σάββατο.

ς Λαϊκές ονομασίες του μήνα Μάη  
άιο υπάρχουν τα ακόλουθα προσωνύμια: 
υλλάς (για τα πολλά τριαντάφυλλα), Καλομηνάς,
ς, Πράσινος, Κερασάρης (γιατί ωριμάζουν τα 
τα χαμηλότερα μέρη), Πεντοδείλινος (για τα πολλά 
υ μια και η μέρα είναι μεγάλη) αλλά συγχρόνως 
μένος.

το μήνα Μάιο  
 γιορτάζεται από τον λαό μας πολύχρωμα και 
ά είναι η πρώτη του ημέρα, η Πρωτομαγιά.
οι ανθοστολίζουν τα σπίτια τους και βγαίνουν από 
 εξοχές για να πάρουν τη δροσιά του.  
γιά, τώρα δροσιά, τώρα το Καλοκαίρι».
ημειωθεί ότι είναι η μοναδική λαϊκή γιορτή που 
ησκευτικό χαρακτήρα. 
ντά στα καλά του, όμως, έχει και τις κακές του 
βει πολλά κακά και φέρνει πολλές αρρώστιες στην 
α και στ’ αμπέλια. Οι δεισιδαιμονίες, οι φόβοι και 
ύσεις που τον συνοδεύουν είναι πολλές. 
κες βροχές για τη γεωργία είναι σχεδόν 
ή, γι’ αυτό και λέγεται «Στον καταραμένο τόπο 

 βρέχει». Επίσης, ο λαός μας συνέδεσε 
ογικά τον Μάιο με τα μάγια και κατά τόπους 
ιάφορες προφυλάξεις για να προστατευτούν από 
Μήλο έκαναν νωρίς το πρωί της Πρωτομαγιάς 
ιά, δηλαδή έτρωγαν ένα κομμάτι μαγιοκούλουρο
μί για την Πρωτομαγιά με ζυμάρι της Λαμπρής), 
τούσαν σ’ ένα ποτήρι κρασί

Η ημέρα μνήμης της Αγ. Μαύρας (3) θεωρούνταν 
αποφράδα και δεν έκαναν καμία δουλειά. 
Τον Αγ. Ιωάννη τον Θεολόγο (8) σε πολλά μέρη τον 
αποκαλούν Βροχάρη ή Χαλαζά επειδή παίρνει κατά κάποιο 
τρόπο πάνω του την ευθύνη για των κίνδυνο της 
καταστροφής των σπαρτών, που είναι σχεδόν πια ώριμα για 
το θερισμό. Μαζί του μοιράζεται την ευθύνη και ο Αγ. 
Χριστόφορος (9). Γι’ αυτό και στην Ήπειρο έλεγαν «αϊ-
Γιάννης το πήζει (το χαλάζι) κι ο αϊ-Χριστόφορος το ρίχνει».
Η μεγαλύτερη πανελλήνια γιορτή του μήνα είναι των 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (21). Εκείνη την ημέρα 
τελείται και το έθιμο της πυροβασίας, τα Αναστενάρια
(από τη λέξη ασθενάρια = πρόσωπα εκστασιαζόμενα, και 
όχι από το αναστενάζω).

Μέσα στις χαρές του Μαΐου έρχεται και η 
αποφράδα μέρα, στις 29 του μηνός, η πικρή μέρα 
της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. 
Τέλος, τον Μάιο απαγορεύονταν οι γάμοι γιατί αφενός ο 
μήνας συνδεόταν με τους νεκρούς αλλά και γιατί κατ’ 
αυτόν τον μήνα ερωτοτροπούν οι γάιδαροι.

Τα Λαογραφικά – Μάιος ή Μάης 

Ο Μάιος ανθοστεφανωμένος και οι Δίδυμοι το ζωδιακό 
του σύμβολο . Χειρόγραφο του 1316 .  

Μονή Βατοπαιδίου . Άγιον Όρος .  

Ο Μάιος και ο Ιούνιος 
6ος αι. μ.Χ.
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Ο Χορός στην Αρχαία Ελλάδα.

πό το προηγούμενο .... Τους ειρηνικούς χορούς τους 
ε χορούς της ιδιωτικής ζωής και σε χορούς του θεάτρου.
ς ιδιωτικής ζωής χωρίζονται  σε τρεις βασικές κατηγορίες:  
ούς των συμποσίων, β) τους χορούς των γάμων, γ) τους 
 πένθους.  
ν συμποσίων είναι γνωστοί από την Ομηρική Εποχή. Τους 

ν είτε επαγγελματίες, είτε οι προσκαλεσμένοι ιδιώτες. Συνήθως 
ατίες ήταν γυναίκες ορχηστρίδες που εκτελούσαν τους 
τώντας κρόταλα.  Και οι γαμήλιοι χοροί αναφέρονται στον 
υ οι νέοι και νέες χορεύουν και τραγουδούν με συνοδεία 
ρας το βράδυ του γάμου.  Οι χοροί του πένθους ήταν κυρίως 
ηματισμοί όπου οι χορευτές με τα χέρια υψωμένα έτσι ώστε 
γγίζει το κεφάλι και το άλλο να είναι λίγο πιο ψηλά 
σαν θρηνώντας την εκφορά του νεκρού. 
κό θέατρο ήταν στενά συνδεδεμένο με το ξεκίνημα του χορού. 
οί χοροί εκτελούνταν με συνοδεία τραγουδιού από τους 
ι οποίοι ειδικά λέγονται ορχηστές και διαιρούνται στις εξής 

:  α) χορό της τραγωδίας, β) της κωμωδίας, γ) χορό της 
 ποίησης .
έλης αναφέρει ότι η ελληνική τραγωδία προήλθε από το 
, στη διάρκεια του οποίου οι ανοιξιάτικες τελετουργίες της 
ς και της αναγέννησης έπαιρναν τυπικό χορικό και 

χαρακτήρα, ώστε τελικά να αποκτήσουν τη μορφή έργου. Ο 
ινός χορός που γινόταν στην ορχήστρα, κατέληξε να γίνει ο 
 ήταν ένα ουσιώδες στοιχείο του ελληνικού δράματος.  
υγκεκριμένοι τύποι χορών στο ελληνικό δράμα:  
α που συμπεριλάμβανε έναν κώδικα συμβολικών χειρονομιών, 
ποίου ο χορευτής μπορούσε να δώσει μια ολόκληρη ιστορία 
τικού έργου, χωρίς να μιλήσει.  
  που ήταν ο χαρακτηριστικός χορός της κωμωδίας και έχει 
 ως πρόστυχος και άσεμνος όπου περιλάμβανε περιστροφές 
ος με υπονοούμενα.  
ς ήταν ο αντιπροσωπευτικός των ελληνικών σατιρικών έργων 

να π.Χ.   Ήταν ζωηρός, ρωμαλέος, άσεμνος, με πολλές 
ς και ακροβατικά. Συχνά αναπαριστούσε σατιρικά, μυθολογικά 
αν ο χορός των Σατύρων και των Σειληνών που 

ταν από αστεία και πειράγματα . 
ιπόν για τους αρχαίους Έλληνες ήταν ένας ολοκληρωμένος 
ούνε τον κόσμο γιατί ήταν γνώση, τέχνη και θρησκεία  
α. Ήταν η πλήρης σοφία που αποτελούσε τη δημιουργική 
 κάθε ανθρώπου που ολοένα αναγεννιέται και δρα στην ψυχή 
 παράδοση ενεργοποιεί το μύθο, την πράξη του να 

ην αρχή, το ξεκίνημα του ανθρώπου και του θείου που ο 
ρωπος φέρνει μέσα του και αυτό που είναι το μέλλον του, η 
ξέλιξη. Συνεχίζετε .....

Πένθιμος χορός 

Γαμήλιος χορός 

ειληνοί και Μαινάδες Προσωπίδα Σειληνού Η ακολουθία του Διονύσου  

Επαγγελματίες χορευτές 
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φείρης » : Ένα παιχνίδι που έπαιζαν τα κορίτσια την Πρωτομαγιά, 
ες τις Κυριακές του Μάη στο Ζαγόρι της Ηπείρου .
- το Μαγιόπουλο - κάνει τον πεθαμένο. Ξαπλώνεται απάνω στο χλωρό 
ι τα κορίτσια τον στολίζουνε με άνθη και πράσινα κλαδιά. Ύστερα 
ριγύρω και αρχίζουν το θρήνο και τον οδυρμό (τον κομμό, όπως λένε): 

 νιο που ξάπλωσα, για ιδέστε κυπαρίσσι! 
, δε λυΐζεται, δε σέρν' τη λεβεντιά του. 
οψε τις ρίζες σου και στέγνωσ' η κορφή σου; 
ς, λεβέντη μου, τι μόκαμες, ψυχή μου! 

 και χινόπωρος, μήνα 'ναι και χειμώνας; 
θεν η άνοιξη ν έρθεν το καλοκαίρι, 
ι ανθίζουν τα κλαδιά κ' οι κάμποι λουλουδίζουν, 

λιά της άνοιξης, έρθαν τα χελιδόνια, 
γάλη Πασκαλιά με το Χριστόν Ανέστη, 
νται νιοι στα κόκκινα, γερόντοι στα μουρέλια, 
ρέ λεβέντη μου, μέσα στη γη τη μαύρη, 
στής, να λυϊστής, να σύρς τη λεβεντιά σου; 
ε τα μάτια σου! 

νάζουν: Σήκου, Ζαφείρη, σήκου! και ο Ζαφείρης ξεπετιέται και τρέχουν 
υδώντας στα χωράφια.  
ρη παρίσταναν  επίσης με μια κούκλα , ένα σταυρόσχημο ξύλινο σκελετό 

ο με πολύχρωμα ρούχα . Η ευετηρική σκοπιμότητα του παιχνιδιού είναι 
ού πίστευαν ότι έτσι « πρόκοβαν τα χωράφια ».
μο, με το όνομα Φουσκοδέντρι, τελείται την 1η Μαΐου (ή και όλη την 
 τα ίδια τελετουργικά στοιχεία στην Καστανιά Στυμφαλίας.  

χει την αρχή του στα Αδώνια των αρχαίων που, τελούνταν ομοίως την 
ι συμβόλιζαν την ανάσταση της φύσης 

Από τα Έθιμα του Μάη 

 « Ζαφείρης »

Τα « Αδώνια » : Ετήσια γιορτή 
σε ανάμνηση του θανάτου και της 
ανάστασης του Άδωνη που γινόταν 
σε όλες σχεδόν τις πόλεις της 
Ελλάδας. Τα  Αδώνια δεν είχαν 
παντού την  ίδια διάρκεια. Αλλού 
ήταν γιορτές διήμερες, αλλού 
τριήμερες και αλλού διαρκούσαν 
εφτά  ημέρες. Οι πρώτες ημέρες της 
γιορτής ήταν πένθιμες. Στα διήμερα 
Αδώνια η πένθιμη μέρα λεγόταν  
"αφανισμός" εξαιτίας των παθών 
του θεού.  Οι γυναίκες τελούσαν τα 
καθιερωμένα για την κηδεία του θεού 
και θρηνούσαν το χαμό του. Μετά με 
λυμένα μαλλιά γυρνούσαν στους 
δρόμους περιφέροντας τα ομοιώματα 
του θεού και μέσα σε οδύνη έψελναν 
πένθιμους ύμνους τα "αδωνίδια" με 
τη συνοδεία αυλού που ονομαζόταν 
"γίγγρα".  Τη χαραυγή της επόμενης 
μέρας πετούσαν τα ομοιώματα του 
θεού σε πηγές ή σε ποτάμια. Μετά 
την πάροδο των πένθιμων ημερών οι 
πιστοί γιόρταζαν με οργιαστική χαρά 
την ανάσταση του.  Στα διήμερα 
Αδώνια η μέρα αυτή ονομαζόταν 
"εύρεσις" και τη γιόρταζαν με 
χορούς, πλούσια γεύματα, μέσα σε 
κατάσταση γενικής ευθυμίας.  
Στα Αθηναϊκά Αδώνια, , οι γυναίκες 
φορώντας ρούχα πένθους, θρηνούσαν 
μπροστά σε δύο νεκροκρέβατα που 
ήταν τοποθετημένα στις εισόδους των 
σπιτιών. Πάνω στα νεκροκρέβατα 
έβαζαν ξύλινα ομοιώματα του 
Άδωνη και της Αφροδίτης.
Γύρω από τα ειδώλια τοποθετούσαν 
τους "κήπους του Άδωνη" δηλαδή 
γλάστρες με φυτά που γρήγορα 
αναπτύσσονται, τα οποία είχαν 
φυτέψει λίγες μέρες πριν.   
Τους κήπους αυτούς αργότερα τους 
τοποθετούσαν πάνω στις στέγες των 
σπιτιών για να μεγαλώσουν γρήγορα 
με τη βοήθεια του ήλιου.  
Η ανάπτυξη των φυτών αποτελούσε 
σημάδι της ανάστασης του θεού. 
Ο θάνατος και η ανάσταση του 
Άδωνη είχε σχέση με τον ετήσιο 
κύκλο της βλάστησης και της 
καρποφορίας . 

Ο Άδωνης και η Αφροδίτη

ομαγιά – Μέγαρα  

αίρνει την αυτοσχέδια 
ό τα χέρια  ενός Έρωτα 
νεβάσει στη στέγη. 

http://users.sch.gr/vaxtsavanis/zafeiris.jpg
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 της Περπερούνας : ήταν μια πολιτιστικοθρεσκευτική εκδήλωση που  γινόταν στο τέλος της άνοιξης, 
ύνιο και ιδιαίτερα στα χρόνια της λειψυδρίας. Με την ανομβρία τα σπαρτά δεν αναπτυσσόταν κανονικά, και  η 
ήταν πάρα πολύ μειωμένη. Σαν αποτέλεσμα, βέβαιος ο λιμός. Κάτω, λοιπόν, από αυτήν την απειλή προέβαιναν 
ς όπως οι λιτανείες , όπου συμμετείχαν όλοι χωριανοί. Εάν μετά τη λιτανεία και σε διάστημα μιας εβδομάδας 
χε, ήταν, βέβαια, χάρη στη λιτανεία προς το Θεό, που τους λυπήθηκε και έβρεξε. Στην αντίθετη περίπτωση 
ν διαφορετικά, λέγοντας ότι ο κόσμος έχει αμαρτάνει τόσο που ούτε ο θεός δεν μπορεί να τους συγχωρέσει και γι' 
έχει. Και απέδιδαν την ευθύνη στον εαυτό τους. Τότε, η τελευταία τους ελπίδα  ήταν να προκαλέσουν βροχή με 
πο κάνοντας το έθιμο της Περπερούνας, ή  Πιπερούγγας ή Περπερούς ή Πιρπιρούς  όπως λέγεται ανάλογα με 
ου κάθε τόπου . Η Περπερούνα λοιπόν είναι ένα έθιμο που το κάνουν κορίτσια . Διαλέγουν ένα κοριτσάκι οχτώ – 
ν , συνήθως φτωχό ή ορφανό και το στολίζουν με λουλούδια και πρασινάδες . Οι πρασινάδες χρησιμεύουν  - 

στον Δρυμό της Μακεδονίας , ένα χωριό έξω από την Θεσσαλονίκη – « για να πρασινίσει ο κάμπος σαν την 
». Εδώ βλέπουμε την λογική της Μαγείας που στηρίζεται στην ομοιότητα : « όπως είναι πράσινη η Περπερού 
ασινίσει και ο κάμπος » . Στην συνέχεια όλη η παρέα των κοριτσιών με την Περπερού στην μέση πηγαίνει από 
ίτι σε όλο το χωριό και τραγουδά το τραγουδάκι της Περπερούνας .  Στην Αιανή της Κοζάνης λέγανε :
να περπατεί τον Θεό παρακαλεί  - για να ρίξει μια βροχή μια βροχή μια σιγανή 
 τα στάχυα μας και τα καλαμπόκια μας - για να φάνε οι φτουχοί να γλιτώσουν τη ψυχή 

ιώσει το τραγούδι , βγαίνει από το κάθε σπίτι η νοικοκυρά μ’ ένα κανάτι και χύνει πάνω στο κεφάλι της 
ας νερό και εύχεται : « Καλή βροχή να δώσει ο Θεός » . Και εδώ η λογική της Μαγείας είναι φανερή : όπως 
 την Περπερού που είναι καταπράσινη , έτσι να βρέξει κι ο Θεός , να πρασινίσει η γης .  

οικοκυρά έδινε στο κοριτσάκι ένα νόμισμα ή ότι άλλο είχε « για το καλό » .

ssalian Tale of “Perperouna”
s all of this performed? Why is a young, poor orphan girl chosen? Who was “Perperouna”? The answers to these
can be found in a very old tale from Thessaly.
n a time, as all stories begin, in the plains of Thessaly, there was a long period of drought, which led to great
n in the kingdom. The entire year’s crops, which were vital for the survival of the inhabitants in the area, were in
ne day, the prince decided that he would visit the villages in his kingdom, in order to determine the extent of the
used by the drought. When the villagers heard the news, they quickly decided to clean their houses, and wash the
that the town would be ready to properly greet the prince. Unfortunately, this task was impossible to

h, because of the lack of water.
a, a poor, orphan girl, who was living with her stepmother and stepsisters at the time, also wanted to welcome
. However, her stepmother prohibited her from doing so, unless she cleaned the streets and houses of the entire
by herself. The young girl, realizing that the task was impossible to complete due to the dryness, walked to the
e village and began to cry. She was very upset, because there was no water in sight, and therefore, she could not
rince. She cried for a long time, praying to God for rain. She asked that her tears fill the wells, the springs and
of the kingdom, such that the land is spared from disaster. God, heard her prayers from up above, and had pity on
led the sky with clouds, and a slow but productive rain fell onto the thirsty ground. The harvest was saved.
ment, the prince and his procession arrived in the village. He immediately saw the girl and asked her if there was
hat he could offer her, in order to thank her for the rain. Astonished, she told him that she did not have any
r she never had possessed anything during her life; therefore, nothing was missing.
e was highly impressed with her honesty, such that he asked her to marry him, much to the disappointment of her
r and sister. From that moment on, she lived happily ever after. Ever since that day, the people look for a new
a to save their land from the drought.

Λιτανεία Περπερούνα


