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Μηνιαίο ενημερωτικό φυλλάδιο
Χρόνος 2ος - Τεύχος # 15
Μόντρεαλ :Δεκέμβριος 2009

" Where our reality exceeds the dream! "
"Dancing is one of the great Greek traditions, described as motion
arising from emotion... Over the ages, dancing has brought the Greek
people together. Displayed by the mightiest of kings, and the humblest
of villagers, and all throughout contemporary society, dancing has
unified Greeks to their ancestry and to their future." -AnonymousΜουσικά όργανα

Το Πάντρεμα της φωτιάς και Ηπειρώτικα
κάλαντα
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« Η Νησιώτικη Λύρα »
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ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΟΥ,
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΤΟ 2010
ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΧΑΡΑ, ΠΡΟΚΟΠΗ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΤΥΧΙΑ
Παραδοσιακές
Ενδυμασίες :
«Κρήτη, η μετάβαση Η ανδρική
στο σπίτι της νύφης» φορεσιά
της Βωβούσας
Σελίδα 2
Σελίδα -5
Έθιμα της Κυριακής
του γάμου:

Παιδικά παιχνίδια
Τα μηλαρόνια ...σελίδα -6

Το Ιστορικό μηνολόγιο του Δεκεμβρίου:
1/1913 Στο ιστορικό φρούριο Φιρκά των
Χανίων υψώνεται η γαλανόλευκη από το
Βασιλιά Κωνσταντίνο και τον Εθνάρχη
Ελευθέριο Βενιζέλο. Η ένωση της Κρήτης με
τη μητέρα Ελλάδα, που τυπικά είχε γίνει με τις
Συνθήκες του Λονδίνου ( 17 Μαΐου 1913 ) και
του Βουκουρεστίου ( 28 Ιουλίου 1913 )
επισφραγίζεται επίσημα .....
Σελίδα – 3

Οι Αρχαίοι Ελληνικοί
χοροί :

Οι Πολεμικοί Χοροί
που σκοπός τους ήταν η
προετοιμασία των ......
Σελίδα -4

Το Εορταστικό Δωδεκαήμερο από την αρχαιότητα ως σήμερα
Το λαμπερό Δωδεκαήμερο ή Δωδεκάμερο, (έτσι το λένε και οι άλλοι Χριστιανικοί λαοί: les
Douze Jours, The Twelve Days, I Dodici Giorni) την περίοδο των 12 (στην πραγματικότητα 13)
ημερών και νυχτών, από την παραμονή των Χριστουγέννων έως το πρωί του Αγιασμού (6/1),
περιλαμβάνει εορτασμούς και δοξασίες που οι ρίζες τους αιώνες τώρα εδρεύουν στις ανθρώπινες
καρδιές. Εκεί που η αγάπη για ζωή και ευτυχία παραμένει αιώνια, και τα ειδωλολατρικά και
χριστιανικά έθιμα συνυπάρχουν ειρηνικά και τελούνται με παραδοσιακή ένταση!... σελ.7 και 8

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

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

ΤΑ ΝΕΑ
Μια ευγενική προσφορά
των εκδοτών :
Γιώργου Γκιούσμα και
Γιώργου Μπακογιάννη
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ : Η ανδρική φορεσιά της Βωβούσας
Πριν από 100 χρόνια η φορεσιά ήταν ολόλευκη. Είχε άσπρο τσιπούνι, άσπρα Τσιουάρετσι και άσπρη φλοκάτη.
Γέροντες φορούσαν άσπρο ως το 1930-’35 στο χωριό. Τα τελευταία 100 χρόνια φορούν μαύρο τσιπούνι,
μαύρα Τσιουάρετσι και πανωφόρι. Η άσπρη φλοκάτη συνήθως δεν χρησιμοποιείται.
Τη γιορτινή φορεσιά τη φορούσαν στην εκκλησία, σε γάμους και γενικά σε κάθε πανηγυρική εκδήλωση του
χωριού. Χωρίς περιττή πολυτέλεια και διακόσμηση δεν παύει να είναι κομψή και εντυπωσιακή. Μαζί με τη
γιορτινή γυναικεία είναι από τις ωραιότερες ελληνικές φορεσιές.
Τα μέρη της φορεσιάς αναφέρονται με την σειρά που τα φορούν :
1. Φανέλα
2. Σώβρακο (Κυλόττα)
3. Χολέβια (Τσιουάρετσι)
4. Κολτσοβέτα
5. Κάλτσες
6. Φουστανέλα ή πουκαμίσα
7. Γιλέκι (Τσουμουντάνι)
8. Τσιπούνι
9. Ζωνάρια (Μπρούνο) και λουρί
10. Παλτό (Πανωφόρι)
11. Κούκος
12. Τσαρούχια
Η Φουστανέλα: Μονοκόμματη λευκή, κατασκευασμένη από άσπρο χασέ και ραμμένη από τις μοδίστρες του
χωριού. Έχει “παπαδίστικο” γιακά ίσα με δυο δάκτυλα, ήταν σχιστή μπροστά και κούμπωνε με κουμπιά. Τα
μανίκια είναι αρκετά στενά με μανσέτα.
Τα λαγκιόλια (κλίνη) ξεκινούν από τη μέση και υπάρχουν μόνο στο μπροστινό μέρος. Στο πίσω μέρος δεν
υπάρχουν, γιατί η φουστανέλα καλύπτεται από το τσιπούνι. Είναι πιο κοντή από το τσιπούνι και φτάνει ως
λίγο πάνω από το γόνατο.
Η πουκαμίσα είναι κι αυτή λευκή μονοκόμματη φουστανέλα, που φορούν σε γιορτές, στο γάμο και γενικά σε
επίσημες περιστάσεις. Η πουκαμίσα έχει φαρδιά μανίκια χωρίς μανσέτες (σαν καμπάνες). Από τα ανοικτά
μανίκια φαίνεται το κέντημα της φανέλας, οι μακέτες.
Τσιπούνι : Επενδυτής μάλλινος, μαύρος κατασκευασμένος από άδιμτο. Αχειρίδωτος, φτάνει μέχρι το γόνατο.
Είναι ανοιχτό μπροστά από πάνω ως κάτω, δηλαδή δεν κουμπώνει. Από τη μέση ξεκινούν λαγκιόλια γύρωγύρω. Έχει τρεις κανονικές τσέπες, μια πάνω αριστερά στην οποία κρεμούσαν το ρολόι ή κάποιο άλλο κόσμημα
και δυο, από τα δεξιά και αριστερά, στο γοφό, όπου κρεμούσαν το κομπολόι ή έβαζαν το μαντίλι τους.
Μεταξωτό κορδόνι από μπρισίμι (μαύρο, βυσσινί ή σκούρο μελιτζανί) το διακοσμεί όλο γύρω-γύρω.

Αγαπητοί φίλοι, το Λαογραφικό μας Εργαστήρι διοργανώνει, το Σάββατο 12
Δεκεμβρίου 2009 στις 6:30 μ.μ. στην αίθουσα δεξιώσεων του κοινοτικού μας
κέντρου στο 5757 Wilderton Avenue , Συνεστίαση – Χορό , όπου θα εμφανιστούν
όλες οι παιδικές μας χορευτικές ομάδες , ενώ παράλληλα θα υπάρχει πλούσιο
μουσικό πρόγραμμα από την παραδοσιακή μας ορχήστρα
« Οι Λαλητάδες » και το DJ ABSOLOUTE !!!
Οι τιμές των εισιτηρίων συμπεριλαμβάνουν το φαγητό και είναι :
- 40$ για τους μεγάλους - 15$ για τα παιδιά . - Ας μη λείψει κανείς .
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και σας εύχομαι ολοψύχως

Καλά και ευτυχισμένα Χριστούγεννα
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« ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ !...; »
του ταξιάρχου Σπύρου Γεραμάνη e-mail : spyger49@yahoo.gr
Το Ιστορικό μηνολόγιο του Δεκεμβρίου :
3/1822 - Παράδοση του Ναυπλίου στους Έλληνες, μετά από συμφωνία, μεταξύ του Θ. Κολοκοτρώνη και των Τούρκων

αρχηγών του Ναυπλίου.
3/1912 - Η ναυμαχία της Έλλης (Ακρωτήριο του Ελλησπόντου). Ο Ελληνικός Στόλος, με επικεφαλής το θωρηκτό «Αβέρωφ»
και Ναύαρχο τον Παύλο Κουντουριώτη, καταναυμαχεί τον Τουρκικό και εξασφαλίζει την κυριαρχία του στο Αιγαίο.
3/1940 - Ο Ελληνικός Στρατός καταλαμβάνει την Πρεμετή στη Β. Ήπειρο.
4/17-1913 - Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας – Παραχώρηση Β. Ηπείρου στην Αλβανία. Η Διεθνής Επιτροπή διακανονισμού
των συνόρων Αλβανίας – Ελλάδας, υποβάλλει στην Πρεσβευτική Διάσκεψη του Λονδίνου, τις αποφάσεις που πάρθηκαν από
αυτή, γνωστές ως «Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας», με βάση τις οποίες η Βόρεια Ήπειρος παραχωρείται στην Αλβανία.
6/1940 - Ο Ελληνικός Στρατός καταλαμβάνει τους Αγίους Σαράντα στη Β. Ήπειρο.
7/1912 - Ο Ελληνικός Στρατός απελευθερώνει την Κορυτσά.
81940 - Ο Ελληνικός Στρατός καταλαμβάνει το Αργυρόκαστρο στη Β. Ήπειρο.
8/1943 - Τμήμα Γερμανών μπαίνει στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου των Καλαβρύτων και εκτελεί μοναχούς και
προσκυνητές.
9/1898 - Ο Πρίγκιπας της Ελλάδας Γεώργιος, αφού διορίστηκε Ύπατος Αρμοστής της Κρήτης, αποβιβάζεται στα Χανιά. Η
Κρήτη αποτελεί στο εξής αυτόνομη πολιτεία υπό την υψηλή κυριαρχία του Σουλτάνου.
9/1912 - Η πρώτη στον Κόσμο τορπιλική επίθεση στην παγκόσμια ναυτική ιστορία.. Το υποβρύχιο «Δελφίνι» με Κυβερνήτη
τον Υποπλοίαρχο Στέφανο Παπαρρηγόπουλο, επιτίθεται με τορπίλες, χωρίς αποτέλεσμα, εναντίον του τουρκικού θωρηκτού
«Μετζετιέ».
10/536 - Ο Στρατηγός του Βυζαντίου Βελισάριος νικά τους Οστρογότθους υπό το Θεοδώριχο και εισέρχεται στη Ρώμη.
11/1905 - Η ελληνική δύναμη, που ήταν εγκαταστημένη στη λίμνη των Γιαννιτσών, υπό τους Ανθυπολοχαγό Σταύρο Ρήγα και
Ανθυποφαρμακοποιό Γεώργιο Τόμπρα, προσβάλλει βουλγαρική συμμορία μέσα στο χωριό Αρχοντικό. Αν και η μάχη ήταν
δύσκολη, εξαιτίας της επεμβάσεως τουρκικών δυνάμεων, οι Έλληνες αντάρτες κατόρθωσαν να διασπάσουν τον κλοιό και να
διαφύγουν.
12/1803 - Το Ολοκαύτωμα στο Κούγκι. Ο Ιερομόναχος Σαμουήλ μαζί με πέντε Σουλιώτες, μπροστά στον κίνδυνο να
συλληφθούν αιχμάλωτοι από πολυάριθμους Τούρκους, βάζει φωτιά στην πυριτιδαποθήκη και ανατινάσσονται στον αέρα μαζί
με πολλούς Τούρκους.
13/1943 - Η τραγωδία των Καλαβρύτων. Τα γερμανικά στρατεύματα εκτελούν 848 κατοίκους των Καλαβρύτων και 200
περίπου από τα γύρω χωριά, πολλά από τα οποία πυρπολούν. Τα γεγονότα των Καλαβρύτων αποτελούν μια από τις
μεγαλύτερες θυσίες της Ελλάδας στο βωμό της ελευθερίας, στη διάρκεια της περιόδου της κατοχής.
18/1803 - Ο Χορός του Ζαλόγγου. Είκοσι δύο Σουλιώτισσσες μπροστά στον κίνδυνο να συλληφθούν από τους
Τουρκαλβανούς καταφεύγουν μαζί με τα παιδιά τους στο Βράχο του Ζαλόγγου και αρχίζουν να χορεύουν και να τραγουδούν
και στη συνέχεια να πέφτουν στο γκρεμό, που είχαν ρίξει πρώτα τα παιδιά τους προτιμώντας έτσι το θάνατο παρά την ατίμωση.
18/1943 - Γερμανικά στρατεύματα κατοχής εκτελούν 118 κατοίκους του χωριού Δράκεια της Μαγνησίας.
191797 - Σύλληψη Ρήγα Φεραίου. Μετά από προδοσία οι αυστριακές Αρχές συλλαμβάνουν το Ρήγα Φεραίο και τους
συνεργάτες του στην Τεργέστη και τους φυλακίζουν με την κατηγορία της επαναστατικής δράσεως.
20/1821 - Η Α’ Εθνική Συνέλευση. Πραγματοποιείται στην Επίδαυρο και λαμβάνουν μέρος αντιπρόσωποι της Πελοποννήσου,
της Ανατολικής και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, των Σπετσών, Ύδρας, Κάσσου και Ψαρών. Η συνέλευση εξέφραζε την ενότητα
του αγωνιζόμενου ελληνισμού για την Ελευθερία.
22/1940 - Ο Ελληνικός Στρατός, μετά από σκληρό αγώνα, καταλαμβάνει τη Χειμάρρα στη Β. Ήπειρο.
22/1940 - Το υποβρύχιο «Παπανικολής», με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Μιλ. Ιατρίδη, βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο
«Αντουανέτα» και αιχμαλωτίζει ολόκληρο το πλήρωμά του, έξω από τον κόλπο του Αυλώνα.
24/1940 - Το υποβρύχιο «Παπανικολής», με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Μιλ. Ιατρίδη τορπιλίζει και βυθίζει το εχθρικό
οπλιταγωγό «Φιρέντσε» (FIRENZE) 3,900 τόνων, κοντά στο στενό του Οτράντο.
29/1940 - Το υποβρύχιο «Πρωτεύς», με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Ν. Χατζηκωνσταντή, μετά από πετυχημένη επίθεση με
τορπίλες, βυθίζει έξω από το νησί Σάσσων (κοντά στον κόλπο του Αυλώνα Αλβανίας) το ιταλικό μεταγωγικό «Σαρδηνία». Το
υποβρύχιο στη συνέχεια βυθίζεται αύτανδρο, αφού δέχτηκε εμβολισμό από ιταλικό τορπιλοβόλο.
31-12-1800/ 13-1-1801 - Κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής, στην Κέρκυρα, γίνεται έπαρση της σημαίας της ανεξάρτητης
Πολιτείας των Επτανήσων.
31/1940
Το υποβρύχιο «Κατσώνης», με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Α. Σπανίδη, βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο
«Κουίντο» (QUINTO), έξω από τα χωρικά ύδατα της Γιουγκοσλαβίας.
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Ο χορός στην Αρχαία Ελλάδα
Οι Αρχαίοι Ελληνικοί χοροί : Πολεμικοί Χοροί.
Οι Πολεμικοί Χοροί που σκοπός τους ήταν η προετοιμασία των Ελλήνων για πολεμικούς αγώνες θεωρείται το
αρχαιότερο είδος Όρχησης κι είναι:
Χορός των Κουρητών.
Ο Χορός των Κουρητών είναι ο αρχαιότερος τύπος των Πολεμικών Χορών. Όσοι χόρευαν αυτό το χορό
κρατούσαν όπλα και χτυπούσαν το έδαφος με τα πηδήματά τους και με το θόρυβο προκαλούσαν ενθουσιασμό
και πολεμικό μένος.
Πυρρίχιος
Σύμφωνα με πολλούς αρχαίους συγγραφείς, ο Πυρρίχιος εφευρέθηκε απ’ τη Ρέα που τον δίδαξε στους
Κουρήτες της Κρήτης, ή απ’ την Αθηνά που τον πρωτοχόρεψε για να γιορτάσει τη νίκη της κατά των Τιτάνων,
ή απ’ το Διόνυσο ή τους Διόσκουρους. Άλλοι πάλι συγγραφείς λένε πως εφευρέθηκε απ’ τον Πύρριχο, γιο του
Αχιλλέα, ή τον Κρητικό ήρωα Πύρριχο. Ο χορός αυτός, Κρητικής όπως φαίνεται επινόησης επεκτάθηκε σ’ όλη
την Ελλάδα. Στη Σπάρτη τον θεωρούσαν προγύμνασμα του πολέμου και στην Αθήνα που ήρθε κατά τον 2ο
π.Χ. αιώνα, έγινε μια αγαπητή διασκέδαση.
Κατά των Πλάτωνα ο Πυρρίχιος ήταν μια πολεμική μίμηση που παρουσίαζε τις διάφορες φάσεις της μάχης και
χορευόταν με συνοδεία αυλού ή λύρας με τραγούδι. Οι Χορευτές ήσαν πάνοπλοι και στην αρχή γινόταν ένα
είδος παρέλασης με στροφές προς τα πλάγια (Έκνευσις), με οπισθοχωρήσεις (Ύπειξις), με πηδήματα
(Εκπίδησις εν ύψει), και με χαμηλώματα (Ταπείνωσις). Μετά ακολουθούσαν κινήσεις της επίθεσης και
στάσεις άμυνας με τις σχετικές κινήσεις του πολεμιστή, όταν ρίχνει το τόξο ή το ακόντιο ή λογχίζει τον
αντίπαλο. Οι κινήσεις αυτές γίνονταν με ρυθμικά βήματα και με κλαγγή των όπλων. Ο Πυρρίχιος χορευόταν
είτε εναντίον ενός φανταστικού αντιπάλου, είτε ενός πραγματικού που τον υποκρινόταν κάποιος άλλος
χορευτής. Επίσης χορευόταν είτε ατομικά, είτε ομαδικά. Πολλές παραστάσεις αυτού του χορού σώζονται σε
αγγεία και γλυπτά. Ο Πυρρίχιος ήταν ο σπουδαιότερος απ’ τους Πολεμικούς Χορούς και συνηθιζόταν πολύ
κυρίως στην Αθήνα και μάλιστα στις γιορτές των Παναθηναίων και στη Σπάρτη στη γιορτή των Διοσκούρων.
Στην Αθήνα οι Χορευτές του Πυρρίχιου, οι Πυρριχισταί, διαιρούνταν σε τρεις ομάδες: σε άντρες, εφήβους
και παιδιά. Κάθε ομάδα χωριζόταν σε δυο αντιμέτωπα σώματα από οκτώ πρόσωπα το καθένα.
Ενώ χόρευαν οι τρεις ομάδες ταυτόχρονα έπαιρναν μέρος στο χορό αυτό 80 Χορευτές. Ο Πολεμικός αυτός
Χορός στην Κύπρο ονομαζόταν Πρύλις4 , στη Μακεδονία Τελεσιάς5, στην Κρήτη Ορσίτης 6 ή
Επικρήδιος7 , στη Θράκη Καλαβρισμός8 κλπ
4-Απ’ το πρυλέες που σημαίνει οπλισμένοι στρατιώτες, οπλίτες.
5-Απ’ το τελέω (εκπληρώνω).
6-Απ’ το όρνυμι που σημαίνει κινώ, παρορμώ, παρακινώ, διεγείρω.
7-Απ’ το κρηδέμνω (καλύπτω το κεφάλι).
8-Απ’ το καλαβρίζω (χοροπηδάω).

Γυμνικός Χορός
Ο Γυμνικός Χορός ή Γυμνοπαιδιά χορευόταν στη Σπάρτη από
χορό γυμνών άοπλων παιδιών κι αντρών που τραγουδούσαν
Παιάνες. Το χορό αυτών που τραγουδούσαν, οδηγούσαν
Χορευτές που φόραγαν στεφάνια από φοίνικες. Ο Γυμνικός
Χορός γινόταν στην Αγορά, άλλοτε για να τιμηθούν οι
Σπαρτιάτες που έπεσαν στις Θερμοπύλες κι άλλοτε για να
τιμηθεί ο Πύθιος Απόλλωνας που βρισκόταν ναός του στην
Αγορά της Σπάρτης.
Συνεχίζετε ....
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ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ : « Ο Γάμος »
Συνέχεια ... Τα Έθιμα της Κυριακής του γάμου : Κρήτη η μετάβαση στο σπίτι της νύφης

Στην Κρήτη όταν η νύφη είναι από άλλο χωριό ή από απομεμακρυσμένη γειτονιά, γινόταν το
λεγόμενο «ψίκι». Δηλαδή νέοι έφευγαν από το σπίτι του γαμπρού καβάλα σε άλογα,
συναγωνιζόμενοι στο δρόμο όπως στις ιπποδρομίες, και πήγαιναν στο σπίτι της νύφης, να της
ανακοινώσουν το ευχάριστο νέο, ότι ο γαμπρός δεν αθέτησε την υπόσχεσή του για γάμο, καθώς
και ότι έπρεπε να έρθει με τους καλεσμένους της στην καθορισμένη εκκλησία.
Ο πρώτος καβαλάρης που έφερνε τη χαρμόσυνο είδηση στη νύφη έπαιρνε μια ωραία κουλούρα
από τα ίδια της τα χέρια και η ίδια έβαζε και στο κεφάλι του αλόγου ένα άσπρο
κρουσσαλιδάτο μαντήλι (τα κρόσσια στο άσπρο μαντήλι είναι τα δάκρυα της χαράς και στο
μαύρο τα δάκρυα της λύπης). Στη συνέχεια ο νικητής με το άλογό του πήγαινε μπροστά και
οδηγούσε τη νύφη και την πομπή της στην εκκλησία όπου θα γινόταν ο γάμος. Χαρακτηριστικό
για τον γάμο στη Κρήτη είναι, ότι οι γονείς του γαμπρού δεν πάνε στην εκκλησία, αλλά
παραμένουν σπίτι αναμένοντας το γιο τους να φέρει τη νύφη ευλογημένη. Το σύνθημα για να
ξεκινήσει η πομπή το έδινε ο πατέρας ή ο μεγάλος του αδελφός με τρεις πυροβολισμούς
(μπαλωθιές), από τρία διαφορετικά όπλα και λέγοντας: «Ει στο όνομα του πατρός και του υιού
και του Αγίου πνεύματος - η ώρα η καλή παιδί μου». Καθώς ο γαμπρός έβγαινε από την
αυλόπορτα, η μητέρα του, του έριχνε ρύζι και ροδοπέταλα μέσα από ένα πήλινο πιάτο, το οποίο
έσπαζε στη συνέχεια «για γούρι».
Στη διαδρομή οι συγγενείς και οι φίλοι του γαμπρού
χόρευαν με τη μουσική που ακούγονταν από τα όργανα
και προχωρούσαν αργά προς το σπίτι της νύφης.
Φτάνοντας ο γαμπρός με τον κουμπάρο και τη
συνοδεία τους στο σπίτι της νύφης, με μια μαντινάδα
τραγουδισμένη από γλυκιά γυναικεία φωνή έπειθαν
την οικογένεια της νύφης να ανοίξουν την πόρτα,
που μέχρι τότε παρέμενε κλειστή.
Ανοίξετε την πόρτα σας να δείτε το γαμπρό μας
Που 'ναι στολίδι και πρεπιά στο σόι το δικό μας.
Ανοίξετε την πόρτα σας να δείτε το γαμπρό μας
και αν έχετε παράπονο να μας το πείτε εμπρός μας
Νύφη, άνοιξε την πόρτα σου γιατί ο γαμπρός αναμένει,
για να του δώσεις την καρδιά, με πέπλο στολισμένη
Και από μέσα από το σπίτι της νύφης ακούγεται:
Άγια να είναι η στιγμή, κάνομε το σταυρό μας
κι ανοίγομε την πόρτα μας στο ζηλευτό γαμπρό μας
Ο κουμπάρος με το φλάμπουρο και οι στενοί συγγενείς
πήγαιναν στο σπίτι, ενώ ο γαμπρός υποβασταζόμενος
από δύο ξαδέλφια του έμενε στη αυλή. Συνεχίζετε ....
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Το πάντρεμα της φωτιάς – Ηπειρώτικα κάλαντα
« Το Πάντρεμα της φωτιάς »

Την παραμονή των Χριστουγέννων σε πολλά
μέρη της Ελλάδας "παντρεύουν", τη φωτιά.
Παίρνουν δηλαδή ένα ξύλο με θηλυκό όνομα
π.χ. κερασιά και ένα με αρσενικό όνομα,
συνήθως από αγκαθωτά δέντρα. Τα αγκαθωτά
δέντρα, κατά τη λαϊκή αντίληψη, απομακρύνουν
τα δαιμονικά όντα, όπως τους καλικάντζαρους.
Στη Θεσσαλία, επιστρέφοντας από την εκκλησία
στο σπίτι, τα κορίτσια βάζουν παραδίπλα στο
αναμμένο τζάκι κλωνάρια κέδρου που τα
ξεδιαλέγουν, ενώ τα αγόρια τοποθετούν κλαδιά
από αγριοκερασιά. Τα μικρά αυτά κλαδιά
δέντρων αντιπροσωπεύουν τις προσωπικές τους
επιθυμίες για την πραγματοποίηση μιας όμορφης
ζωής. Φροντίζουν μάλιστα τα κλαδιά αυτά να
είναι λυγερά και παρακολουθούν με ενδιαφέρον
ποιο κλωνάρι θα καεί πρώτο, καθώς λένε πως
αυτό είναι καλό σημάδι για το κορίτσι ή το
αγόρι, αντίστοιχα, και συγκεκριμένα πως θα
είναι αυτό που θα παντρευτεί πρώτο.

Κάλαντα Ηπειρώτικα
Ελάτε εδώ γειτόνισσες Και εσείς γειτονοπούλες,
Τα σπάργανα να φτιάξουμε και το Χριστό ν΄ αλλάξουμε.
Τα σπάργανα για το Χριστό, Ελάτε όλες σας εδώ.(δις )
Να πάμε να γυρίσουμε
Και βάγια να σκορπίσουμε .
Να βρούμε και την Παναγιά
οπού μας φέρνει τη χαρά.
Τα σπάργανα για το Χριστό,
ελάτε όλες σας εδώ.(δις)
Κοιμάται στα τριαντάφυλλα,
γεννιέται μες στα λούλουδα.
Γεννιέται μες στα λούλουδα ,
κοιμάται στα τριαντάφυλλα.
Τα σπάργανα για το Χριστό,
ελάτε όλες σας εδώ.
Τα σπάργανα να φτιάξουμε
και το Χριστό ν΄ αλλάξουμε

Παιδικά παιχνίδια – Τα Μηλαρόνια
Αγόρια-κορίτσια 10-14 ετών . Παίζεται από 8-12 παιδιά,
που χωρίζονται στα 2 τέρματα και στα υπόλοιπα.
Χαράζονται 2 γραμμές, σε απόσταση 10 περίπου βημάτων
η μια απ' την άλλη. Οι 2 αυτές γραμμές λέγονται τέρματα
και πίσω απ' αυτές στέκονται οι 2 παίκτες. Αριστερά απ' τις
γραμμές αυτές, χαράσσεται μία άλλη, που από πίσω της
πηγαίνουν και στέκονται όλοι όσοι κτυπηθούν κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού. Ανάμεσα στις 2 γραμμές στέκονται
τα υπόλοιπα παιδιά, που πρέπει όλη την ώρα να τρέχουν απ'
τη μια άκρη στην άλλη, για να μη χτυπηθούν.
Με κλήρο ορίζουν ποιος απ' τα 2 τέρματα θα ρίξει πρώτος
τη μπάλα, για να κτυπήσει ένα από τα παιδιά που βρίσκονται
στο κέντρο. Αν κτυπήσει κάποιο, τότε εκείνο βγαίνει και στέκεται
πίσω από την αριστερή γραμμή. Με τη σειρά του ρίχνει το τόπι ο άλλος και συμβαίνει το ίδιο. Οι μεσιανοί δεν
έχουν τόπι και ο μόνος τρόπος να αμυνθούν είναι να τρέχουν πάνω-κάτω. Στο τέλος θα μείνει μονάχα ένα παιδί
αχτύπητο και τότε παίζονται τα Μηλαρόνια, δηλ. θα χτυπηθούν 12 μπαλιές, από 6 κάθε τέρμα.
Πρώτα ρίχνει ο ένας, λέγοντας: «Ένα μηλαρόνι! », μετά ο άλλος, φωνάζοντας: «Δύο μηλαρόνια! » κι έτσι
συνέχεια, ώσπου να ρίξουν και τα 12 Μηλαρόνια. Εντωμεταξύ το παιδί που είναι στη μέση, τρέχει και κάνει
κάθε είδους τσαλίμια, ώστε να γλιτώσει με κάθε τρόπο. Αν χτυπηθεί τότε χάνει, και το παιχνίδι ξαναρχίζει,
αλλά με καινούργια τέρματα, αν όμως καταφέρει να μη κτυπηθεί, τότε έχει το δικαίωμα να καλέσει πάλι μέσα
όλους τους παίκτες και το παιχνίδι ξαναρχίζει με τα ίδια τέρματα.
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Το εορταστικό Δωδεκαήμερο από την αρχαιότητα ως σήμερα
Τι σχέση έχει η φωτιά με τη καλή χρονιά; - To Χειμερινό ηλιοστάσιο:
Η «πύρινη» δοξασία του ήλιου

Κάποτε οι άνθρωποι όταν αντίκριζαν τον ήλιο αισθάνονταν το δέος των «μεταμορφώσεών» του σαν μια
φλογισμένη μετέωρη μπάλα που άλλοτε μεγάλωνε και άλλοτε μίκραινε αλλάζοντας το χρώμα τον ουρανού.
Τα «ακατανόητα» αυτά φαινόμενα -που από τα χιλιάδες χρόνια που πέρασαν μοιάζουν με παράδοξο παραμύθι
-δημιούργησαν την ανάγκη στους φοβισμένους όσο και γοητευμένους προγόνους μας να θελήσουν να
εξευμενίσουν και να λατρεύσουν τον ήλιο ως πηγή ευημερίας και ζωής.
Και ενώ κατά το θερινό ηλιοστάσιο 21 με 24 Ιουνίου μεγαλώνει η μέρα (χαρακτηριστική στα μέρη μας η
δοξασία με τις φωτιές του Αι Γιάννη) στις 21 με 26 Δεκεμβρίου ο ήλιος κάνει τη μικρότερη τροχιά γύρω από
τη γη και λιγοστεύει το ημερήσιο φως.
Η αφοσίωση του ανθρώπου στο ευεργετικό ηλιακό φως που κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο είναι περιορισμένο,
είχε ως αποτέλεσμα αιώνες τώρα, πολλοί Ευρωπαϊκοί λαοί να ξεχύνονται στην ύπαιθρο και να χορεύουν ή να
πηδούν πάνω και γύρω από φωτιές, αφού η φλόγα αναπαριστά τον ήλιο και συντηρεί τη ζωή.
Τέλη Δεκέμβρη ήταν που οι Κέλτες γιόρταζαν τον ετήσιο ηλιακό κύκλο, δηλαδή το τέλος του κελτικού έτους τη δική τους Πρωτοχρονιά- με το κατρακύλισμα ενός πυρακτωμένου ξύλινου τροχού από κάποιο ύψωμα μέχρι
την πεδιάδα ή το ποτάμι.
Η παράδοση αυτή επιβίωσε και μετά την επικράτηση της χριστιανικής
θρησκείας και διατηρήθηκε μέχρι το 19ο αι. στη Γαλλία στην κοιλάδα
του Μοζέλα. Στις μέρες μας σε κάποιες περιοχές στη Μακεδονία πριν
ή ανήμερα των Χριστουγέννων ανάβουν μεγάλες φωτιές και γλεντούν
με άφθονο φαγητό και ποτό γύρω από αυτές, ενώ σε άλλα μέρη της
Ελλάδας τριγυρνούν στους δρόμους με δαυλούς, κεριά και φανάρια.
Το άναμμα του δαυλού θεωρείται γούρι και διατηρείται αναμμένο τα
Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και των Φώτων, αφού σύμφωνα με τη
παράδοση «καίει» τους καλικάντζαρους, που έχουν την κακή –όσο και αδιόρθωτη-συνήθεια να ανεβαίνουν
από τα έγκατα της γης στον κόσμο των ανθρώπων…
Ο στολισμός του δένδρου τι συμβολίζει;

Από το καραβάκι στο Χριστουγεννιάτικο δένδρο

Μέχρι τις αρχές του Μεσαίωνα στη βόρεια και κεντρική Ευρώπη κατοικούσαν διάφορα φύλα, όπως οι Κέλτες,
οι Σάξονες και οι Άριοι. Όταν τον Δεκέμβριο το χιόνι κάλυπτε τα πάντα, παρατήρησαν πως κάποια δένδρα
όπως τα έλατα διατηρούσαν το φύλλωμά τους και έτσι τα θεώρησαν σύμβολα της συνέχειας της ζωής και της
φύσης. Από τότε συνήθιζαν να κρεμούν στα κλαδιά τους στολίδια και καρπούς ως
δείγματα λατρείας προ τη φύση. Ειδικότερα στην σκανδιναβική μυθολογία ο Θεός
όλων των άλλων θεών, ο Οντίν και προστάτης του ανέμου, είχε δημιουργήσει το
δένδρο του σύμπαντος και της ζωής, την Ιγκντρασίλ που έμενε ανεπηρέαστο στο
απέραντο ψύχος, προσφέροντας τροφή και νερό στους ανθρώπους. Ο Οντίν όπως
αναφέρεται, την περίοδο του δωδεκαήμερου συνήθιζε με την ακολουθία του να
κυνηγά καβάλα στο άλογό του. Όσοι λοιπόν πίστευαν σε αυτόν τέλη Δεκέμβρη
άφηναν σιτάρι ή κάποιο δεμάτι χόρτα για το άλογο του θεού. Το Άγριο Κυνήγι,
όπως ονομαζόταν, συναντάται και στη μυθολογία των Γερμανών, των Άγγλων
και των Γάλλων, όπου ο Οντίν παρουσιάζεται με άλλα ονόματα.
Η ουσία όμως παραμένει η ίδια. Το χριστουγεννιάτικο δένδρο συμβολίζει την
ζωή που επιμένει να κυριαρχεί κόντρα στις αντιξοότητες και τον θάνατο.

Σελίδα - 8

Χ Ο Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Τ Α

Από τα Έθιμα του Δωδεκαημέρου – η Γουρουνοχαρά
Ένα από τα σημαντικότερα χριστουγεννιάτικα έθιμα της Θεσσαλίας είναι το
σφάξιμο του οικόσιτου χοίρου (γουρουνιού) που έτρεφε η κάθε οικογένεια από την άνοιξη γι’
αυτό το σκοπό. Οι πιο φτωχές μάλιστα μεγάλωναν το γουρούνι συνεταιρικά και στο τέλος
μοιράζονταν το κρέας του. Η προετοιμασία για το σφάξιμο του γουρουνιού γινόταν με εξαιρετική
φροντίδα, ενώ επακολουθούσε γλέντι μέχρι τα ξημερώματα, για να επαναληφθεί η ίδια διαδικασία
την επόμενη και τη μεθεπόμενη μέρα. Τρεις-τέσσερις συγγενικές οικογένειες καθόριζαν με τη σειρά
ποια ημέρα θα έσφαζε το γουρούνι της. Για κάθε σφαγή μεγάλου γουρουνιού απαιτούνταν 5-6 άνδρες, εκτός των παιδιών,
που είχαν ηλικία πολλές φορές 20-25 ετών. Επειδή όμως η όλη εργασία είχε ως επακόλουθο το γλέντι και τη χαρά, γι’
αυτό και η ημέρα αυτή καθιερώθηκε ως "γουρουνοχαρά ή γρουνουχαρά". Όταν μάλιστα προσκαλούσαν κάποιον την
ημέρα αυτή, δεν έλεγαν "έλα να σφάξουμε το γουρούνι", αλλά "έλα, έχουμε γουρουνοχαρά". Το σφάξιμο των
γουρουνιών δεν συνέπιπτε τις ίδιες ημερομηνίες κατά περιφέρειες.
Σε άλλες περιοχές τα έσφαζαν 5-6 ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα
και σε άλλες άρχιζαν από την ημέρα των Χριστουγέννων και μετά,
ανάλογα με την παρέα. Τα περισσότερα γουρούνια σφάζονταν στις
27 Δεκεμβρίου, ημέρα του Αγίου Στεφάνου. Γι’ αυτό και η γιορτή
αυτή ονομαζόταν "γρουνοστέφανος ή γουρουνοστέφανος".
Υπάρχουν όμως και μικρές περιοχές που τα έσφαζαν ένα μήνα ή και
περισσότερο, μετά τα Χριστούγεννα. Η εργασία ήταν σκληρή και
ο σφαγέας έπρεπε να είναι καλός τεχνίτης. Σε ορισμένες μάλιστα
περιπτώσεις αναγκαζόταν να χρησιμοποιήσει τσεκούρι για να
αποκόψει την καρωτίδα. Υπήρχαν περιπτώσεις που δεν μπορούσαν
να το σφάξουν, οπότε το γουρούνι έτρεχε να ξεφύγει με μισοκομμένο
λαιμό. Επίσης, το γδάρσιμο απαιτούσε χέρι δυνατό και τεχνικό για να μην κάνει τρύπες, δεδομένου ότι το δέρμα αυτό το
χρησιμοποιούσαν και έκαναν τα λεγόμενα «γουρνοτσάρουχα», που τα φορούσαν για όλο το χρόνο και προπαντός στα
χωράφια. Μετά το γδάρσιμο, άρχιζε το κόψιμο του λίπους (παστού), για να γίνει έπειτα το κόψιμο του κρέατος σε μικρά
κομμάτια. Το αλάτιζαν και το έβαζαν στην «κάδ’» (ξύλινος κάδος) για να το έχουν σαν ένα από τα κύρια φαγητά τους τις
παγωμένες νύχτες του χειμώνα. Αφού τελείωναν όλες τις δουλειές, καταπιάνονταν ύστερα με το γέμισμα των λουκάνικων,
για τα οποία έδειχναν ιδιαίτερη επιμέλεια. Το κρέας το έκοβαν κομματάκια με μαχαίρια. Το έπαιρναν κυρίως από τα
πλευρά και το φιλέτο. Αυτό το κομμένο κρέας το έβραζαν μαζί με κομμένα πράσα και διάφορα μπαχαρικά, τα οποία
έκαναν τα λουκάνικα να ευωδιάζουν. Να σημειώσουμε ότι λουκάνικα έφτιαχναν με τον ίδιο περίπου τρόπο και με το
συκώτι του γουρουνιού (σκ’ωτένια ή σκ’ωτίσια). Το λίπος, τον λεγόμενο «παστό», το έκοβαν μικρά κομματάκια και το
‘λιωναν μέσα σε καζάνι, που έβραζε κάτω από μεγάλη φωτιά. Για να λιώσει το παστό, η νοικοκυρά πάσχιζε πραγματικά,
επί 2-3 ημέρες, ανάλογα με την ποσότητά του. Αφού άδειαζε το ρευστό λίπος στο δοχείο,
έμεναν τα υπολείμματα, μικρά τεμάχια που όχι μόνο δεν τα πετούσαν, αλλά αποτελούσαν
τους καλύτερους μεζέδες για όλους. Αυτά τα ροδοκοκκινισμένα κομματάκια, ιδιαίτερα
ελκυστικά και γευστικά για πολλούς, ήταν οι «τσιγαρίδες». Το γουρουνίσιο κρέας γινόταν
μαγειρευτό αλλά ο καλύτερος μεζές του ήταν η τηγανιά, μικρά κομμάτια χοιρινού στο τηγάνι
με ρίγανη. Το λιωμένο λίπος (=λίγδα) το έβαζαν σε δοχεία και αφού πάγωνε, διατηρούνταν
σχεδόν όλο το χρόνο. Οι κάτοικοι το χρησιμοποιούσαν όλο το χρόνο και σε όλα σχεδόν τα
φαγητά. Υπήρχαν μάλιστα περιπτώσεις που πολλοί δεν το αντικαθιστούσαν με τίποτα. Ακόμα
τοποθετούσαν μέσα στη λίγδα κομμάτια βρασμένου κρέατος που το έλεγαν «καβουρμά».
Ο «καβουρμάς» κρατούσε, χωρίς να χαλάσει, μέχρι το καλοκαίρι. Ακόμα και το καλοκαίρι στα φαγητά τους
χρησιμοποιούσαν λίπος, γιατί ήταν δική τους παραγωγή και επομένως φθηνό, σε
αντίθεση με το λάδι που το αγόραζαν μισή ή μια οκά για να περάσουν ένα και δυο
μήνες. Επίσης, πολλές φτωχές οικογένειες δεν αγόραζαν καθόλου λάδι και δεν

ήξεραν ούτε ποιο είναι το χρώμα του.
Από το γουρούνι τίποτα δεν πήγαινε χαμένο. Τίποτα δεν πετούσαν. Με το
κεφάλι, τα αυτιά και τα πόδια, έφτιαχναν πατσά. Τον πατσά τον έβαζαν σε
πιάτα, τον άφηναν να παγώσει , έτσι γινόταν η «πηχτή »την οποία έτρωγαν
σχεδόν όλο το χειμώνα.

Σελίδα - 9

Χ Ο Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Τ Α

Παραδοσιακά μουσικά όργανα

Μην ξεχνάτε την μεγάλη μας φετινή
εκδήλωση στο - PDA

-

« Η Νησιώτικη Λύρα »

