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Υπεύθυνος : Δ. Τζώτζης - Τηλέφωνο  (514) 738 -2421 εσωτερικό 116
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ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και 
ΑΝΑΣΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΧΑΡΙΖΕΙ 
 ΧΑΡΑ, ΠΡΟΚΟΠΗ και ΚΑΘΕ ΕΥΤΥΧΙΑ! 

α πλέον ΕΝΩΜΕΝΟΙ (Μόντρεαλ και 
λ) κοιτάξτε μπροστά και με τη θέληση, 
άπη μεταξύ σας και το πείσμα που σας 
τέχει είμαι βέβαιος, περισσότερο από 
ποτέ, ότι θα επιτύχετε τα πάντα! 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
αγάπη Σπύρος Γεραμάνης, Ταξίαρχος 
Αγαπητοί αναγνώστες
εγάλη ημέρα πλησιάζει και οι 
οετοιμασίες μας εντείνονται. 
μική εξόρμηση για την κάλυψη των 
ων της εκδήλωσης έχει αρχίσει 
ορίες σελίδα  8). Τα εισιτήρια είναι 
και μπορείτε να τα προμηθευτείτε 
ι σε επαφή με τους δασκάλους των 

σας. Για περισσότερες πληροφορίες  
 e-mail στο dtzotzis@sympatico.ca ,
νήστε στο (514) 9779888 , ή αφήστε 
στο (514) 738 -2421 εσωτερικό 116. 

 ακόμη φορά σας καλούμε να μας 
τε,  ενισχύοντας και στηρίζοντας την 
ση αυτή ηθικά και υλικά, είτε σαν 
είτε με την αγορά εισιτηρίων και τη 

συμμετοχή σας. 

στε ολόψυχα  

και Καλό Πάσχα 
τήρι του Π.Ι. της Ε. Κ. Μ. 

Ο υπεύθυνος - Δ. Τζώτζης 

mailto:dtzotzis@sympatico.ca


Σε πολύ κλειστές γεωργικές ομάδες που η κοινων
ρόλους των δυο φύλων, η γυναικεία ενδυμασία π
προς τη γραμμή της και αδρή ως προς τα υλικά τη
τύπος η ενδυμασία της Μ. Γέφυρας (Ουζούν Κιοπ
φορέθηκε στο Μικρό Ζαλούφι, το Μεγάλο Ζαλούφ
και στα χωριά Πραγγί, Πετράδες, Πύθιο, Θηρέα. Ο
Στο Ζαλούφι οι κάτοικοι ασχολούνται με την οινο
κατασκευή και εμπορία της ψάθας. Τα υλικά για τ
είναι όλα δικής τους παραγωγής: μόνες τους οι γυ
το έβαφαν σε χρώματα, μαύρο, καφέ σκούρο (λιζ
Κύρια εξαρτήματα της ενδυμασίας αυτής είναι: 
Το πουκάμισο από λευκασμένο, χοντρό βαμβακε
(υφαντά κεντήματα) στον ποδόγυρο και κέντημα 
Το νυφικό πουκάμισο ήταν κόκκινο και  κεντημέ
Το φουστάνι, σαγιακένιο σε χρώματα μαύρο, βυσ
Το φουστάνι έχει κέντημα στον ποδόγυρο με βαμ
Μοτίβα: σχηματοποιημένα δέντρα, κούκλες, σαλι
Πάνω από το φουστάνι φοριέται το καφτάνι, είδο
με πολύχρωμα γαϊτάνια. Από πάνω φοριέται ο ντ
κεντημένος επίσης με μάλλινες κλωστές στον ποδ
Στη μέση, τις καθημερινές, φοράνε μάλλινο ζωνά
Οι ποδιές διαφέρουν από χωριό σε χωριό. Στο Ζα
λουλούδια κεντημένα. Στους Ψαθάδες οι ποδιές 
με έντονα χρώματα και πολλές πούλιες. Οι γυναίκ
Πραγγί, κεντάνε στις ποδιές τους σταυρούς, παιδά
αρχέγονα σύμβολα, και μ' αυτά πιστεύει πως θα ξ
θ' αποκτήσει αυτό που ποθεί. Τα μόνα υλικά που
κατασκευή της ενδυμασίας αυτής είναι όσα χρει
(χάντρες, φλουριά, πούλιες, μαντίλες). Τα προμη
από την τοπική αγορά ή τα μεγάλα παζάρια των γ
γυναίκες δεν επιτρέπεται να πηγαίνουν στις αγορ
Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της ενδυμασίας αυτ
Πάνω στο μαύρο σαγιάκι κεντάνε με κλωσμένο βα
δέντρα. Ο ανάγλυφος όγκος των αφηρημένων σχη
και μοναδικό. Αρχίζει να το κεντά μόλις με την αρ
συνολικά τρία κομμάτια: το μικρό "μοχαέρι" που
το μεγάλο "μοχαέρι" θα το φορεί τις μεγάλες μέρ
και τη "σιγκόύνα" που θα τη φορέσει μετά τα  
45 της χρόνια και μ' αυτή θα τη θάψουν,  
για να κλείσει έτσι τον κύκλο της ζωής της. 
Χ Ο Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Τ Α
Δίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο 
Σελίδα - 2
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ : Θράκη - H ενδυμασία της Μακράς Γέφυρας 
ική οργάνωση οριοθετεί αυστηρά τους 
ου διαμορφώνεται είναι αυστηρή ως  
ς κατασκευής της. Αντιπροσωπευτικός  
ρού). Ο τύπος της ενδυμασίας αυτής  
ι , το Τσαλί-Κουρτ, Ψαθάδες, καθώς  
ι κάτοικοι κτηνοτρόφοι-γεωργοί.  

παραγωγή και στους Ψαθάδες με την  
ην κατασκευή της ενδυμασίας αυτής,  
ναίκες ύφαιναν, έκαναν το σαγιάκι και 

αρένιο) ή κόκκινο. 

ρό ύφασμα, με "γράμματα"
σταυροβελονιά στα μανίκια.  
νο στο χέρι. 
σινί ή κίτρινο για τα νεότερα.  

βακερές και μάλλινες κλωστές.  
αγκούδια (σαλιγκάρια). 
ς αμάνικου επενδύτη, διακοσμημένο  

ουλαμάς μανικωτός επενδύτης
όγυρο, τα μανίκια και την τραχηλιά. 
ρι και τις γιορτές πάντα ασημοζούναρο. 

λούφι οι ποδιές είναι κατηφένιες (βελούδινες) με στεφανάκι από 
είναι μάλλινες σαγιακένιες,
ες στους Πετράδες και το  
κια, σαλιγκάρια και άλλα  
ορκίσει το κακό πνεύμα ή  
 αγοράζει η γυναίκα για την  
άζεται για τον κεφαλόδεσμο 
θεύονται κυρίως οι άνδρες  
ειτονικών χωριών, αφού οι  
ές. 
ής είναι το "μοχαέρι" ή "τερλίκι", είδος επενδύτη για τη νύφη. 
μβάκι "ανάρια ανάρια" (αραιά) ροζέτες, κύκλους, σταυρούς, 
μάτων, κάνει τον επενδύτη εντυπωσιακό  

χή της εφηβίας της και θα κεντήσει  
 θα το φορέσει την ημέρα του γάμου,  
ες των Χριστουγέννων και της Αποκριάς  



……  Όμως ο Αλέξανδ
πειθαρχία και φυσικ
στυγνή επιβολή και υ
διάδοσης της ελληνι
πολιτικοί στόχοι της 
της συνεργασίας και
από τον Όμηρο μέχρ
του κρατικού και πνε
γίνονταν επίσης ελλη
στα ιερά τους και τη
κατακτητών και των 

Είναι χαρακ
Πλούταρχος: «Βρες ά
ελληνική δόξα του α
φίλους πολλούς, ενώ
Ήθελε να συγχωνεύσ
Υιοθέτησε, προκειμέ
ασιατική στολή, όχι ό
του Αλέξανδρου, γεγ
Δεν υπήρξε ποτέ αντ
όλοι οι ιστορικοί συμ
απόδειξη ο γάμος το
ευρύτατη απήχηση ι
εξυπηρετούσε αυτός
διακατείχε ολοκληρω

Την εποποιί
Κληρονόμοι δόξας κα
αριστεία και πρωτεία
να ταράζεται από τη
Αλέξανδρου, που απ
στοιχείων δεν ήταν δ
σεβασμό των κατακτ
καταλυτικές. Ο θρύλ
όπου οι λαοί ανέβασ
την παγκόσμια ιστορ
τους πολέμιους, το κ

Αναμφισβή
τον Αλέξανδρο. Αυτή
κατανοήσουν σε όλο
στρατηλάτη και των 
σταμάτησε η αναπνο

Η Βαβυλών
υπερηφανεύονται π
κύριό της. Υπεραμύν
παράδοσή μας αυτό
ήταν Θεοί των Ελλήν
διδαχθεί σε ολόκληρ

Τα νομίσμα

Πανελλήνιας Εκστ
τους μήνες στην ελλ

εξελληνίσει την Ασία
Χ Ο Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Τ Α
Δίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο 
Σελίδα - 3
« ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ !...; »
Του ταξιάρχου Σπύρου Γεραμάνη  e-mail : spyger49@yahoo.gr
 

 

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -  Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ – μέρος Β’ 
ρος ήταν  πάντα ακούραστος. Είχε διαρκώς όνειρα, πάθος και πόθους. Διέθετε πείρα, σωφροσύνη, σεβασμό,
ή συντηρητικότητα, στοιχεία που τον βοήθησαν στην παράλληλη κοινή συμπόρευση των λαών και όχι στη 
ποταγή. Ο απώτερος σκοπός του έργου του υπήρξε από αρχής ξεκάθαρος. Στην παράλληλη προσπάθεια 

κής θρησκείας, που εκδηλώθηκε με την ίδρυση ναού του Δία στις Σάρδεις, διαφαίνονται οι απώτεροι 
μεγάλης εκστρατείας του, όπου το νέο κράτος του Μεγάλου Αλεξάνδρου έμελλε να θεμελιωθεί στις αρχές 
 της συγχώνευσης. Έτσι παρατηρούμε ότι βασική πραγματικότητα της ελληνικής ιστορίας, ανά τους αιώνες, 
ι και τον Αλέξανδρο, που δεν ήταν άλλη από την ελληνική πόλη, αποτύπωσε τη δια παντός δεδομένη μορφή 
υματικού βίου. Οι πόλεις, που ίδρυσε ο Αλέξανδρος, ήταν βασικά ελληνικές. Αυτές που καταλάμβανε 
νικές, ενώ ταυτόχρονα με την κατάληψή τους ο Αλέξανδρος διάτασσε και την προσφορά πλούσιων δωρεών 

ν αποκατάσταση αδικηθέντων πολιτών. Ήταν έντονη η πρόθεσή του να μην υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των 
κατακτημένων, γι’ αυτό διέθετε τα πάντα και στους δύο χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις.  
τηριστικό το απόσπασμα κάποιας επιστολής της Ολυμπιάδας προς το γιο της, όπως το αναφέρει ο 
λλο τρόπο να ευεργετήσεις φίλους και βαρβάρους συγχωνεύοντάς τους και οδηγώντας τους στη νέα 

σιατικού κράτους. Με την τακτική που ακολουθείς τους κάνεις όλους ίσους με βασιλείς και τους εξασφαλίζεις 
 τον εαυτό σου τον απογυμνώνεις». Ο Αλέξανδρος δεν επεδίωξε ποτέ να προσθέσει την Ασία στην Ελλάδα. 
ει την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Ασία με αφετηρία και ρυθμιστικό παράγοντα το ελληνικό πνεύμα. 
νου να σεβαστεί τους ηττημένους, ορισμένα από τα έθιμά τους και ο ίδιος χρησιμοποίησε τη βασιλική 
μως τη βαρβαρική και αλλόκοτη μηδική. Πολλοί δεν κατανόησαν το πνεύμα, τους στόχους και τα αισθήματα

ονότα που τον απογοήτευσαν βαθιά και που τον βύθισαν σταδιακά σε μία απέραντη εσωτερική μοναξιά.  
ίρρηση στο ότι ο Αλέξανδρος δε θεώρησε ποτέ τους Πέρσες φυλή κατώτερη εκείνης των Ελλήνων. Αντίθετα 
φωνούν ότι θέλησε ν’ αφομοιώσει την περσική αυτοκρατορία με το ολυμπιακό πνεύμα. Περίτρανη 

υ με την κόρη του Δαρείου, πράξη υψηλής πολιτικής σκοπιμότητας που εξασφάλισε μια πραγματικά 
δίως στον υπερήφανο περσικό εθνικισμό. Πέρα όμως από τους πολιτικούς στόχους, που σίγουρα 
 ο γάμος, αποτέλεσε και την πιο απτή εκδήλωση του μεγάλου οραματισμού της συγχώνευσης των λαών, που 
τικά την ψυχή και το πνεύμα του Έλληνα κυρίαρχου της Ασίας.  

α του Μ. Αλεξάνδρου και τον πρόωρο θάνατό του ακολούθησαν οι δραματικοί αγώνες των διαδόχων. 
ι πλούτου πολεμούν, όχι για νέες κατακτήσεις ή τη διατήρηση όσων κληρονόμησαν, αλλά για προσωπικά 
. Οι πολεμικοί τους αγώνες είχαν σαν αποτέλεσμα τον κατακερματισμό του κράτους, που το 201πΧ άρχισε 

ν πρώτη επέμβαση των Ρωμαίων στην Ελλάδα. Έτσι άρχισε, ταυτόχρονα, και η παρακμή της ιδέας του 
οθεώθηκε ακριβώς για τη σύνθεση του ελληνικού και του περσικού στοιχείου. Η ενοποίηση αυτών των 
υνατόν να καρποφορήσει χωρίς, αφενός, τον οραματισμό του ελληνικού πολιτισμού και αφετέρου το 
ημένων. Οι προσωπικές φιλοδοξίες ήταν τελείως αντίθετες προς την επιδίωξη και κατά συνέπεια 
ος του Αλέξανδρου, σαν μέγιστου κατακτητή-εκπολιτιστή επέζησε του κράτους του στις χώρες της Ανατολής, 
αν τον Έλληνα στρατηλάτη και βασιλιά στην περιοχή του μύθου, με αποτέλεσμα να μη ταυτιστεί κανένας με 
ία τόσο, όσο εκείνος. Γι’ αυτόν ο Πλούταρχος έγραψε τον πρωτάκουστο έπαινο ότι θεωρούσε «Του νικάν 
ρατείν εαυτού βασιλικώτερον».
τητα ο ελληνικός πολιτισμός δε θα μπορούσε να κυριαρχήσει ανά τον κόσμο χωρίς την κατάκτησή του από 
 η μοναδικότητα της παγκόσμιας ιστορίας ακόμα και οι πλέον στενοί συνεργάτες του δεν μπόρεσαν να 
 της το βάθος, με αποτέλεσμα, σε πολλές περιπτώσεις, να μην λείπουν και οι προστριβές μεταξύ του 
στενών συνεργατών και φίλων του. Στις 13 Ιουνίου 323 π.Χ., σε μία πρωτοφανή καιρική κοσμοχαλασιά, 
ή του Αλέξανδρου και μαζί της η αναπνοή της ίδιας της ιστορίας.  

α, η πόλη που αγαπούσε τόσο πολύ, δέχτηκε το γεγονός με συντριβή και ακόμη και σήμερα όλοι 
ου η γη τους δέχτηκε πρώτη το νεκρό κυρίαρχο του μισού ακριβώς χώρου της γης. Το λυτρωτή, σωτήρα και 
ονται, ταυτόχρονα, για την ελληνικότητά του, τεκμηριώνοντας τις θέσεις τους: «Μα η ιστορία και η 
 λέει. Η συμμετοχή των Μακεδόνων στους Ολυμπιακούς Αγώνες αυτό αποδεικνύει. Οι Θεοί του Αλέξανδρου 
ων και οι ναοί τους είχαν την αρχιτεκτονική του Παρθενώνα. Η γλώσσα και η γραφή που επέβαλε να 
η την Ασία, για να εκπολιτίσει τους λαούς μας, ήταν η ελληνική.  

τα, που, σε κάθε πόλη, έκοβαν έφεραν την προτομή του και γύρω-γύρω έγραφαν “Ο αρχηγός της 
ρατείας “. Στις πόλεις, που ίδρυσε, έδωσε ελληνικά ονόματα και το εορτολόγιο, που εγκαινίασε, ανέφερε 

ηνική. Το αθηναϊκό πνεύμα χρησιμοποίησε για να εξελληνίσει τους λαούς. Και τελειώνουν. Γιατί ήθελε να 

, την Αίγυπτο, την Ινδία; «Μα γιατί ήταν Έλληνας».
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Ο χορός των αρχαίων Ελλήνων άρχισε αναπόφευκτα να διαφοροποιείται
ην ένταξη στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μαζί με τους φιλοσόφους, τους  
χνες και τους επαγγελματίες, οι χορευτές της Ελλάδας τέθηκαν στην  
ία των Ρωμαίων. Αυτό τους ανάγκασε να προσαρμοστούν στις νέες  
ες, όπου έπρεπε να απευθύνονται σε διάφορα ακροατήρια, σκορπισμένα 

ρινές χώρες, από λαούς με ανόμοια παιδεία, που συνήθως δεν  
βαιναν τα ελληνικά. Οι χορευτικοί κώδικες, οι αναφορές στην ελληνική  
γία και ιστορία, οι εκπαιδευτικές και εκπολιτιστικές λειτουργίες του χορού  
 την σημασία τους. Πάνω απ' όλα χάθηκε η ηθική διάσταση του χορού σαν  
ης των κοινωνικών αξιών της μικρής ελληνικής πόλης. 
Σαν αποτέλεσμα οι χοροδιδάσκαλοι των νέων αχρηστεύθηκαν, οι δε  

ές εγκατέλειψαν την ελληνική αισθητική παράδοση. Οι χοροί έγιναν μέσο  
ς διασκέδασης των θεατών, στράφηκαν στην διακωμώδηση, στον  
τισμό, στην πρόκληση του γέλιου ή της έκπληξης. Η ενότητα που  

ήριζε την ελληνική έννοια της «μουσικής», σαν συνόλου τραγουδιού,  
αι οργανικής μουσικής, διασπάστηκε στα στοιχεία της. 
Το μεν τραγούδι παρέμεινε για ένα διάστημα σε ελληνική γλώσσα, αλλά εκτελούμενο από μια παθητική χορωδία 

 από τα χορευτικά μέρη της παράστασης, μέχρι που διαφοροποιήθηκε εντελώς. Η οργανική μουσική απέκτησε την 
μία της σαν ιδιαίτερη καλλιτεχνική έκφραση, όχι πια σαν συνοδεία της ποίησης και του χορού. Νέα όργανα 
θηκαν στην λύρα και τον αυλό ώστε να σχηματιστούν μικρές ορχήστρες που να μπορούν να τέρψουν τους ακροατές 
μουσική τους και μόνο. 

Ο χορός, αποσυνδεδεμένος από τον λόγο και την μελωδία,  
αντομίμα. Μιμικοί χοροί υπήρχαν βέβαια στην ελληνική  
τητα, η παντομίμα όμως έγινε το σύμβολο της ρωμαϊκής  
ου. Ο μίμος προσπαθούσε να εντυπωσιάσει το ακροατήριο  
ανταχτερά του ρούχα, τα κοσμήματα, τις μάσκες του, αλλά  
 με τις χειρονομίες του. Έγιναν διάσημοι οι μίμοι που  
σαν να διηγηθούν ολόκληρες ιστορίες χωρίς να αρθρώσουν 
αγεύοντας τους θεατές με την εκφραστικότητά τους.  
 τους ήταν να εξάψουν την φαντασία του κοινού με την  
ην δύναμη υποβολής και την δεξιοτεχνία τους. 

Οι μίμοι αρχικά χρησιμοποιούσαν σαν υπόθεση της  
ασής τους ιστορίες από την ελληνική μυθολογία και τα  
ά έργα. Με τον καιρό όμως στράφηκαν προς τους  
τισμούς, τα άσεμνα αστεία και τις χυδαίες χειρονομίες.  
σσότεροι ήταν θηλυπρεπείς και ζούσαν έκλυτη ζωή ώστε να 
σσονται μαζί με τους σαλτιμπάγκους, τους θεατρίνους, τις πόρνες και τους σκλάβους. Οι πιο γνωστοί διασκέδαζαν 
τοκράτορες και την αριστοκρατία, συχνά όμως προκαλούσαν το δημόσιο αίσθημα ώστε να διώκονται από τις 

Γεγονός είναι πάντως ότι οι χοροί και τα θεάματα αυτού του τύπου ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή και τροφοδοτούσαν τις
τις μεγάλες πόλεις. Αυτό συνεχίστηκε όταν η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε από την Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη.  
Οι αναφορές που έχουμε στα κείμενα της εποχής αφορούν πάντα τον χορό σ' αυτές τις περιπτώσεις. Γι' αυτό και 

α γνωρίζουμε για τον χορό στα χωριά, όπου είναι φυσικό να διατήρησε τον χαρακτήρα του με μικρές σχετικά 
ς μέχρι τον αιώνα μας. Είναι λοιπόν παράδοξο το γεγονός ότι όταν οι ιστορικοί και εκκλησιαστικοί συγγραφείς 
εύουν τον χορό δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα στον χορό των κατοίκων του χωριού και στον χορό των 
λματιών χορευτών του θεάτρου, του τσίρκου και του δρόμου. 

Γενική εντύπωση που αποκομίζει αυτός που ενδιαφέρεται να ερευνήσει για τον χορό στα βυζαντινά χρόνια είναι η 
τητα των πληροφοριών και η μονομέρειά τους. Οι γραπτές πηγές είναι λίγες και η εικονογραφία ακόμα λιγότερη. 
ν άλλη, τα κείμενα, επειδή είναι εκκλησιαστικά τα περισσότερα, έχουν σπάνιες αναφορές και αυτές λιγόλογες και 
ρηματικές στην καταδίκη του χορού. Μερικές σκόρπιες φράσεις λοιπόν και μερικές τοιχογραφίες σε εκκλησίες είναι 
πληροφοριακό υλικό που διαθέτουμε για τον χορό στο Βυζάντιο. 
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Τα πνευστά 
Τα πνευστά ( έμπνευστα, εμπνευστικά) μουσικά όργανα, χωρίζονται σε  
δύο κατηγορίες: αυτή των «αυλών», που είναι πνευστά όργανα με  
γλωσσίδα και αυτή των πνευστών οργάνων, από την οποία ο ήχος  
παραγόταν κατευθείαν με φύσημα, χωρίς γλωσσίδα.
Η δεύτερη αυτή ομάδα χαρακτηρίζεται με τη λέξη «σύριγγα».

Αυλός: Το πιο σημαντικό πνευστό όργανο της αρχαίας Ελλάδας.  
Μόνο του ή σε συνδυασμό με τη φωνή ή με έγχορδα όργανα, ιδιαίτερα  
την κιθάρα, έπαιξε ξεχωριστό ρόλο στην κοινωνική ζωή.  
Χρησιμοποιούνταν σε πολλές τελετές, κυρίως προς Τιμήν του Διονύσου,  
σε πομπές, στο δράμα, στους εθνικούς αγώνες, στα συμπόσια συνόδευε  
τους περισσότερους χορούς (θρησκευτικούς, κοινωνικούς, λαϊκούς) ενώ  
ρύθμιζε τις κινήσεις των κωπηλατών και το βήμα των στρατιωτών.  
Η καταγωγή του αυλού δεν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί. Σύμφωνα με πολλές αρχαίες πηγές, χώρος προέλευσής του
υπήρξε η Μικρά Ασία και ειδικότερα η Φρυγία.

Πλαγίαυλος:  Ο πλαγίαυλος κρατιόταν όπως το νεότερο  
φλάουτο, αλλά είχε γλωσσίδα τοποθετημένη μέσα πλάγια, στη θέση  
περίπου που στο φλάουτο βρίσκεται η οπή.  

Ύδραυλις, ύδραυλος, υδραυλικόν όργανον: Όργανο, στο οποίο  
ο ήχος παραγόταν με υδραυλική πίεση του αέρα. Η αρχή της υδραύλεως 
 βασιζόταν στην πολυκάλαμη σύριγγα του Πάνα.
Η ανακάλυψη της υδραύλεως αποδίδεται στον Έλληνα μηχανικό  
Κτησίβιο από την Αλεξάνδρεια.

Σύριγξ: Σύριγξ του Πανός, φλογέρα του βοσκού. Ο ήχος  
παράγεται από φύσημα κατευθείαν μέσα στην οπή, που έχει ανοιχτεί  
στο επάνω άκρο, χωρίς την παρεμβολή της γλωσσίδας. Υπήρχαν βασικά δύο είδη σύρριγγας: η μονοκάλαμος και η 
πολυκάλαμος. Και στις δύο περιπτώσεις η σύριγξ κατασκευαζόταν από καλάμι. Ο τόνος της μονοκάλαμης ήταν 
ελαφρύς, γλυκός και λιγάκι συριστικός. Το όργανο ήταν ίσιο και είχε  
λίγες οπές. Η πολυκάλαμος ήταν η γνωστή σύργξ του Πανός.
Τα καλάμια (σωλήνες) ήταν συνήθως επτά, με διαφορετικό μέγεθος.  
Σχημάτιζαν όμως μια οριζόντια γραμμή στο επάνω άκρο, χωρίς οπές, και  
ήταν συνδεμένα με κερί. Η σύριγξ του Πανός ήταν όργανο ποιμενικό.  

Σάλπιγξ: Ήταν κατασκευασμένη είτε από χαλκό (η ίσια) είτε από  
κέρατο (η καμπυλωτή). Και οι δύο είχαν επιστόμιο. Η κεράτινη σάλπιγγα  
ονομαζόταν κέρας. Η σάλπιγγα δεν χρησιμοποιόταν από τους Έλληνες  
για καθαρά μουσικούς σκοπούς. Συνήθως χρησιμοποιόταν για τα πολεμικά σαλπίσματα ή από τους κήρυκες, καμιά 
φορές επίσης για τελετουργικούς σκοπούς και, στην περίπτωση αυτή, η σάλπιγγα λεγόταν σάλπιγξ η ιερά.   
Η σάλπιγγα είχε τυρρηνική (ετρουσκική) προέλευση 
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 : Τα κάλαντα του Λαζάρου – Λαζαρίνες 
Οι Λαζαρίνες είναι καθαρά αρχαιοελληνικό έθιμο κι’  έχει σχέση με την αναγέννηση της φύσης και την ανανέωση της ζωής.  Στο 
μήνα Ελαφηβολιών, γιορτάζονταν  τα Αδώνια ή « οι κήποι του Άδωνι » προς τιμή του Άδωνι και της Αφροδίτης. Η γιορτή κρατούσε 
2 μέρες. Η πρώτη μέρα ονομάζονταν «αφανισμός» και θρηνούσαν τον θάνατο του Άδωνι, ενώ η δεύτερη μέρα ονομάζονταν 
«εύρεσις» και γιόρταζαν την ανάστασή του. Ο Άδωνις συμβόλιζε τη φύση και τη βλάστηση. Με τον θάνατό του δηλώνονταν η 
εξαφάνιση της βλάστησης από το κρύο του χειμώνα και με την ανάσταση η αναγέννηση της φύσης την άνοιξη. Ήταν μια 
Ανοιξιάτικη  γιορτή του έρωτα και μια συνέχεια από τις γιορτές της εαρινής ισημερίας . Η λαογραφία, τόσο τα κάλαντα του 
Λαζάρου, όσο και τα Χελιδονίσματα, τα εντάσσει με στους αρχαίους αγυρμούς . Αργότερα , τα έθιμα αυτά  ο Λαός μας τα 
περιέβαλε μ’ ένα χριστιανικό μανδύα και συνέδεσε τους κήπους του Άδωνι με την Ανάσταση του Λαζάρου». Στα χρόνια της 
τουρκοκρατίας αλλά και αργότερα , τα έθιμα του Λαζάρου είχαν και  μια άλλη κοινωνική σκοπιμότητα . Διότι η σχετική ελευθερία 
που δινόταν τις μέρες αυτές στις γυναίκες και ιδιαίτερα στα νέα κορίτσια , που τον υπόλοιπο χρόνο , ο φόβος της αρπαγής τους 
από τους τούρκους , αλλά και τα ήθη της εποχής , τις κρατούσαν περιορισμένες στο σπίτι , έδινε την ευκαιρία να γίνονται 
γνωριμίες και νυφοδιαλέγματα από τις νοικοκυρές, οι οποίες έβγαιναν στις πόρτες και στα παράθυρα των σπιτιών τους για να 
δουν και να διαλέξουν την καλύτερη νύφη για το γιο τους  και φυσικά σε λίγο καιρό ακολουθούσαν τα προξενιά, τα 
αρραβωνιάσματα και οι γάμοι.  

Οι Αγερμοί ( Ομάδες ) 
Οι αγερμοί του « Λαζάρου » ήταν αποκλειστικά σχεδόν γυναικείοι και πολύ σπάνια συναντάμε αγερμούς αγοριών. Τα κάλαντα τα 
τραγουδούσαν κοπέλες διαφόρων ηλικιών ακόμα και κορίτσια τις παντρειάς που ονομάζονταν "Λαζαρίνες" ή ‘’ Λαζαρίτσες ‘’ . Στη 
Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία , τη Μακεδονία και τη Θράκη στο έθιμο έπαιρναν μέρος μόνο κορίτσια της παντρειάς , οι οποίες έτσι 
εύρισκαν την ευκαιρία να γίνουν γνωστές και σαν υποψήφιες νύφες. Στις  Σέρρες τα κορίτσια  που έλεγαν τα κάλαντα τα συνόδευε 
πάντοτε μία μεγαλύτερη γυναίκα , Ενώ στα Νταρνακοχώρια, αντί για γυναίκα, τις ομάδες των κοριτσιών συνόδευε ένα αγόρι, ο 
«Λάζαρος».

Σύμβολα – Τα " Λαζαρικά " 
Τα " Λαζαρικά " από τόπο σε τόπο έχουν πολλές παραλλαγές. Για "Λάζαρο" βαστούσαν έναν ξύλινο κόπανο για τα ρούχα, 
τυλιγμένο με παρδαλά κομμάτια από πανιά που έμοιαζε με  μωρό. Σε άλλα μέρη πάλι έντυναν με χτυπητά πολύχρωμα υφάσματα 
μια ρόκα, μια κούκλα, έναν καλαμένιο σταυρό και τα στόλιζαν με κορδέλες και λουλούδια. Στη Σκύρο έπαιρναν την τρυπητή 
κουτάλα, "τη σιδεροχουλιάρα". Έβαζαν σε κάθε τρύπα και από ένα άσπροπούλι -άσπρη μαργαρίτα- ένα κόκκινο γαρίφαλο για 
στόμα και σχημάτιζαν το πρόσωπο. Έδεναν σταυρωτά πάνω στην κουτάλα ένα ξύλο, για να κάνουν τα χέρια, της φορούσαν και ένα 
πουκαμισάκι ή ένα μωρουδίστικο ρούχο και ο "Λάζαρος" ήταν έτοιμος. Σε μερικά μέρη τη θέση του "Λάζαρου" έπαιρνε ένα καλάθι 
στολισμένο με λουλούδια και με πολύχρωμες κορδέλες. Στην Κρήτη έκαναν έναν ξύλινο σταυρό και τον στόλιζαν με ορμαθούς από 
λεμονανθούς και αγριόχορτα με κόκκινα λουλούδια, τις μαχαιρίτσες.  Στην Κύπρο συναντάμε το έθιμο της αναπαράστασης, στην 
αρχαιότερη μορφή του. Ο θεός πεθαίνει στην ακμή της νιότης του και αμέσως ανασταίνεται, όπως ο Άδωνης στους αρχαίους 
Έλληνες. Έντυναν ένα παιδί με κίτρινα λουλούδια, έτσι ώστε ούτε το πρόσωπο του δε φαινόταν. Σε κάθε σπίτι που πήγαιναν, όταν 
άρχιζαν τα άλλα παιδιά να τραγουδούν, ξάπλωνε και υποκρινόταν το νεκρό, όταν όμως έλεγαν το "Λάζαρε δεύρο έξω" σηκωνόταν. 
Το ίδιο έθιμο συναντάμε και στην Κω. Το παιδί που αναπαριστούσε το Λάζαρο, τυλιγμένο σε ένα σεντόνι, ήταν και αυτό 
στολισμένο με κίτρινα λουλούδια. Αμοιβή της παρέας για την αναπαράσταση τα αυγά για το δάσκαλο. Τα πιο μεγάλα παιδιά, οι 

"πρωτόσχολοι", έπαιρναν την εικόνα του Λάζαρου, την έβαζαν πάνω σε μια ειδική κατασκευή που στόλιζαν με δεντρολίβανο -ήταν,
λέει, η Βηθανία, η πατρίδα του- και γύριζαν στις στάνες. Οι βοσκοί τους φίλευαν αυγά, τυριά και μυζήθρες για τις Λαμπρόπιτες.
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Φιλοδωρήματα - Τα « Λαζαράκια »
Για την ψυχή του Λάζαρου και για φιλοδωρήματα οι γυναίκες ζύμωναν ανήμερα το πρωί ειδικά  
κουλούρια, τους " Λαζάρηδες ", τα " Λαζαρούδια " ή " Λαζαράκια ".  " Λάζαρο αν δεν πλάσεις, ψωμί δεν  
θα χορτάσεις " έλεγαν, μια και ο αναστημένος φίλος του Χριστού πίστευαν πως είχε παραγγείλει ότι :  
" Όποιος ζυμώσει και δε με πλάσει, το φαρμάκι μου να πάρει..." 
Στα "Λαζαράκια" έδιναν το σχήμα ανθρώπου σπαργανωμένου, όπως ακριβώς παριστάνεται ο Λάζαρος  
στις εικόνες. Στη θέση των ματιών έβαζαν δυο γαρίφαλα.  Οι αρραβωνιασμένες στην Κω έφτιαχναν ένα  
‘’ λαζαράκι‘’  σε μέγεθος μικρού παιδιού, γεμισμένο με χίλια δυο καλούδια και κεντημένο σχεδόν σαν  
τις κουλούρες του γάμου, για να το στείλουν στο γαμπρό. Τα "Λαζαρούδια " πολλές νοικοκυρές τα  
γέμιζαν με αλεσμένα καρύδια, αμύγδαλα, σύκα, σταφίδες, μέλι, πρόσθεταν πολλά μυρωδικά και τα  
παιδιά ξετρελαίνονταν να τα τρώνε ζεστά. 
Προκαταλήψεις : 
Το Σάββατο του Λαζάρου θεωρείται μέρα του θανάτου και της ζωής. Σε ορισμένα  χωριά μάλιστα οι  
αγρότες δεν μαζεύουν τη σοδιά τους γιατί φοβούνται ότι οι καρποί της γης φέρουν τον θάνατο μέσα τους. Οι νοικοκυρές παίρνανε
το ομοίωμα του Λαζάρου, το οποίο το θεωρούσαν κάτι πολύ καλό και το περιέφεραν μέσα στα δωμάτια του σπιτιού τους, για να 
έχουν υγεία και ευτυχία, για ολόκληρο τον χρόνο 
Ο Λάζαρος – Τα κάλαντα

Το "Λαζαροσάββατο", το Σάββατο δηλαδή πριν από τη Μεγάλη Βδομάδα, ο λαός γιορτάζει την πρώτη Λαμπρή, την "Έγερση" του 

φίλου του Χριστού, του "αγέλαστου" Λάζαρου. Ο φόβος και ο τρόμος για όσα γνώρισε στον άλλο κόσμο άφησαν τόσο βαθιά 

σημάδια στην ψυχή του Λάζαρου που, λέει η παράδοση, μετά την Ανάσταση του δε γέλασε παρά μόνο μια φορά. Είδε κάποιον 

χωρικό στο παζάρι να κλέβει μια στάμνα και να φεύγει κρυφά. "Βρε τον ταλαίπωρο, είπε. Για ιδές τον πώς φεύγει με το κλεμμένο 

σταμνί. Ξεχνάει ότι κι αυτός είναι ένα κομμάτι χώμα, όπως και το σταμνί. Το 'να χώμα κλέβει τ' άλλο. Μα δεν είναι να γελούν οι 

πικραμένοι;" και χαμογέλασε. 

Στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας για να απεικονίσουν την Ανάσταση του Λάζαρου, να συμβολίσουν δηλαδή τη Νίκη του Χριστού

απέναντι στο θάνατο, και παράλληλα για να υποδηλώσουν την ανάσταση της φύσης, έφτιαχναν ένα ομοίωμα του Λάζαρου και 

τραγουδώντας επισκέπτονταν  στα σπίτια του χωριού για να διηγηθούν την ιστορία του αναστημένου φίλου του Χριστού και να 

πουν παινέματα στους νοικοκυραίους.  

"Πες μας Λάζαρε τι είδες 

εις τον Άδη που επήγες. 

Είδα φόβους, είδα τρόμους, 

είδα βάσανα και πόνους, 

δώστε μου λίγο νεράκι 

να ξεπλύνω το φαρμάκι, 

της καρδούλας μου το λέω 

και μοιρολογώ και κλαίω. 

Του χρόνου πάλι να 'ρθουμε, 

με υγεία να σας βρούμε, 

και ο νοικοκύρης του σπιτιού 

χρόνια πολλά να ζήσει, 

να ζήσει χρόνια εκατό 

και να τα ξεπεράσει." Στη συνέχεια τραγουδώντας χόρευαν ένα χορό και συνέχιζαν στο επόμενο σπίτι . 
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ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

Το Λαογραφικό Εργαστήρι του Πολιτιστικού Ιδρύματος της 

ληνικής Κοινότητας, στα πλαίσια της διατήρησης και διάδοσης της 
Πολιτιστικής μας κληρονομιάς στον τόπο που ζούμε και σε μια 

ροσπάθεια προβολής του Ελληνισμού της παροικίας μας με στόχο 
την δημιουργία νέων Φιλελλήνων μέσα από την αγάπη και το 

διαφέρον  για τον αστείρευτο πλούτο του Λαϊκού μας Πολιτισμού , 
ιοργανώνει τo Σάββατο 22 Μαΐου, 2010 , στο φημισμένο θέατρο 
 πόλης μας  Place des Arts , μουσικοχορευτική εκδήλωση με θέμα: 

Μελετώντας τις ρίζες μας :  
« Ο Παραδοσιακός Γάμος στην Αρχαιότητα και  Σήμερα » 

Μια αναδρομή στα έθιμα, τα δρώμενα, τους χορούς και τα 
αγούδια της « Γαμήλιας Τελετουργίας », η διαχρονικότητα και η 
οιογένεια της οποίας  αποτελούν μία ακόμη περίτρανη απόδειξη, 
ια την αδιάρρηκτη ενότητα και συνέχεια του πολιτισμού και της 

φυλής μας , μέσα στους αιώνες της ιστορίας !
Ένα επιτελείο αποτελούμενο από 200 και πλέον χορευτές, 

θοποιούς και αφηγητές , πλαισιωμένο μ’ εξαίρετους μουσικούς 
και τραγουδιστές συνεργάτες του προγράμματος «Μουσική 

αράδοση» της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης – ΕΡΤ  με 
ικεφαλής τον Βασίλη Οικονόμου, τον φημισμένο Πόντιο λυράρη 
Χρήστο Τικταπανίδη, τις ομάδες  Παραδοσιακής Μουσικής και 
αγουδιού του Εργαστηρίου μας, «Λαλητάδες» και «Ερατώ»,  θα 

σας μεταφέρουν, σε κάθε γωνιά της Ελληνικής γης, θυμίζοντας 
στους παλιούς και φέρνοντας σ΄ επαφή τους νεώτερους με 

αλλοτινές γραφικές και όμορφες εποχές!!! 
Όπως καταλαβαίνετε το κόστος για την πραγματοποίηση μιας 

τέτοιας εκδήλωσης είναι μεγάλο. 
Γι’ αυτό λοιπόν ξεκινάμε την οικονομική αυτή εξόρμηση και 

στρεφόμαστε σ’ εσάς και την επιχείρηση σας,  
ζητώντας τη βοήθειά σας.

Αγαπητοί φίλοι , παραμερίζοντας τις όποιες επιφυλάξεις σας , 
αγκαλιάστε τον οργανισμό της κοινότητας μας για το έργο που 
προσφέρει στη διατήρηση του Ελληνισμού στη παροικία μας . 

 Στηρίξτε τα επί μέρους του σχήματα όπως το Λ.Ε.Μ τα 
οποία είναι πλαισιωμένα από εθελοντές που προσφέρουν 
τη δουλειά τους αφιλοκερδώς  και ενθαρρύνετέ  τους να 
συνεχίσουν το δύσκολο έργο τους.   

 Βοηθήστε οικονομικά στην πραγματοποίηση της 
εκδήλωσης αυτής, η οποία θα καταξιώσει και θα ανεβάσει 
το γόητρο της Ελληνικής παροικίας στην πόλη μας. 

 Συμβάλετε κι εσείς με το δικό σας τρόπο στην κάλυψη των 
εξόδων της μεγαλοπρεπούς αυτής εκδήλωσης , στον 
εμπλουτισμό της Παραδοσιακής μας Ιματιοθήκης  με νέα 
κουστούμια , καθώς επίσης στη συντήρηση του τμήματος 
μας, που με τα 450 και πλέον μέλη του αποτελεί σήμερα 
ένα ζωντανό κύτταρο και μια σημαντική ελπίδα για τη 
διαιώνιση και διατήρηση του Ελληνισμού στην παροικία 
μας .  

 Δώστε την ευκαιρία στα χορευτικά συγκροτήματα, όχι 
μόνο της Ε.Κ.Μ, αλλά της παροικίας γενικότερα, να 
πραγματοποιούν άρτιες εμφανίσεις , όχι μόνο από 
τεχνικής αλλά και από ενδυματολογικής πλευράς.  

 Προβάλετε την επιχείρησή σας μέσα από την εκδήλωση 
αυτή χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που σας 
προσφέρουμε. (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Εφημερίδες, 
Αφίσα, Πρόγραμμα κλπ.) 

 Κερδίστε εσείς και η επιχείρησή σας την αναγνώριση και 
την αγάπη της μοναδικής αυτής παροικίας ,   
η οποία ξέρει να εκτιμά την προσφορά των μελών της.  

Και να είστε σίγουροι, ότι μ’ αυτόν τον τρόπο, συμβάλετε τα 
μέγιστα στη διατήρηση της Ελληνικής μας Ταυτότητας  

στον τόπο που ζούμε. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων , υπολογίζοντας στη 

βοήθεια και την συμπαράσταση σας.
Συμβάλετε στην  οικονομική μας εξόρμηση για την πραγματοποίηση της μεγάλης εκδήλωσης  
22 Μαΐου στο Place des Arts


