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ΙανοΥαρΙοΣ
Οι μήνες των αρχαίων ήταν σεληνιακοί. Είχαν 
δηλαδή 28 ημέρες. Γι’ αυτό κάθε τρίτο έτος 
προσέθεταν ως εμβόλιμο μήνα, τον δεύτε-
ρο Ποσειδεώνα. Το αττικό έτος άρχιζε τον 
μήνα Εκατομβαιώνα που συνέπιπτε με το 
θερινό ηλιοστάσιο (21 Ιουνίου). Ο σημερινός 
Ιανουάριος ταυτίζεται κατά το ήμισυ με το β́ -
15μερο του Ποσειδεώνα και με το ά 15μερο 
του Γαμηλιώνα. Ονομάστηκε έτσι προς τιμήν 
του ρωμαίου θεού Ιανού. Καθιερώθηκε ως 
πρώτος μήνας του ρωμαϊκού ημερολογίου το 
450 πΧ.  Οι Βυζαντινοί επίσης είχαν ως πρώτο 
μήνα του έτους τον Ιανουάριο.
Ο μήνας Ιανουάριος έχει διάφορες ονομασίες: 
Λέγεται Γεννολοήτης, γιατί τότε γεννούν τα 
κοπάδια. Γατομήνας, γιατί τότε ζευγαρώνουν 
οι γάτες. Μεσοχειμώνας, γιατί είναι ο μεσαίος 
μήνας του χειμώνα. Κρυαρίτης (Μάνη), λόγω 
του έντονου κρύου. Γελαστός, γιατί έχει τις 
Αλκυονίδες ήμερες. Καλεντέρης (Πόντος και 
Καππαδοκία) για τα κάλαντα Πρωτοχρονιάς 
και Θεοφανείων. Τρανός και Πρωτάρης και 
Μεγαλομήνας, γιατί είναι ο πρώτος μήνας του 
έτους που έχει 31 ήμερες.

Έθιμα
Το ποδαρικό της πρωτοχρονιάς τηρείται σε 
όλη την Ελλάδα, για την εξασφάλιση της κα-
λοχρονιάς. Συνοδεύεται από το σπάσιμο του 
ροδιού. Στην Αμοργό το ποδαρικό το κάνει 
μέλος της οικογένειας που επιστρέφει από 
την εκκλησία. Κάνει δυο βήματα προς τα 
μέσα και λέει “μέσα καλό”, κάνει δυο βήματα 
προς τα έξω και λέει “έξω κακό”, από τρεις 
φορές. Στο τέλος σπάει το ρόδι. Την Πρωτο-
χρονιά φέρνουν στο σπίτι αγριοκρέμμυδα 
που τα κρεμούν έξω από την πόρτα.
Η βασιλόπιττα κόβεται στο τραπέζι, όπου εί-
ναι συγκεντρωμένη όλη η οικογένεια. Αφού 
σταυρωθεί, κόβονται τα κομμάτια του Χρι-
στου, της Παναγίας και του σπιτιού πρώτα και 
μοιράζονται τα υπόλοιπα στην οικογένεια. 
Όποιος βρει το “φλουρί” θεωρείται ότι θα έχει                            
τύχη όλη τη χρόνια.
Στις 6 Ιανουαρίου γιορτάζονται τα Θεοφά-
νεια. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας έχουμε 
Δρώμενα: Ραγκουτσάρια, Μωμόγεροι, Μπα-
μπούγεροι, Αράπηδες, Γκαμήλα. Οι συμμετέ-
χοντες μεταμφιέζονται και γυρίζουν τα χωριά 
τραγουδώντας, ψάλλοντας τα κάλαντα και 
δίνοντας ευχές.
Ο Γενάρης έχει κι άλλες μεγάλες εορτές: 
του Αγίου Ιωάννη του Πρόδρομου, του Αγίου 
Αντωνίου, του Αγίου Αθανασίου, του Αγίου 
Γρηγορίου, μα η πιο μεγάλη είναι των Τριών 
Ιεραρχών, που είναι και σχολική εορτή.

Παροιμίες
“Χιόνι πέφτει το Γενάρη, 

χαρές θα’ναι του Αλωνάρη”

“Γενάρη μήνα κλάδευε, 
φεγγάρι μη γυρεύεις”

Γενάρης μήνας του Χριστού 
κι Αρχιμηνιά του κόσμου”

“Του Γενάρη το φεγγάρι
λάμπει σα μαργαριτάρι”

ΦΕβροΥαρΙοΣ
Ο Φεβρουάριος είναι ο δεύτερος μήνας μετά 
τον Ιανουάριο που προστέθηκε στο 10μηνο 
ρωμαϊκό ημερολόγιο το 700 πΧ., που ξεκι-
νούσε τον Μάρτιο. Από το 450 πΧ η αρχή του 
έτους μεταφέρθηκε στο χειμερινό ηλιοστά-
σιο και το 153 π.Χ. καθορίστηκε η 1η Ιανουα-
ρίου ως αρχή του πολιτικού έτους. Συμπίπτει 
με το β́ 15μερο του Γαμηλιώνα και το ά 15με-
ρο του Ανθεστηριώνα των αρχαίων Ελλήνων.
Το όνομά του προέρχεται από τη λέξη februare 
(εξαγνίζω) λόγω των εορτών θρησκευτικού 
καθαρμού που γίνονταν στη Ρώμη.
Λέγεται και Φλεβάρης ή Φλιάρης ή Κουτσο-
φλέβαρος (λόγω των ημερών του), Κού-
ντουρος ή Κούτσουρος (με κομμένη ουρά, 
Πόντος), Κουτσούκης (Κύπρος) ή Κλαδευτής.

Έθιμα
Οι μεταμφιέσεις της αποκριάς παίζουν το 
σημαντικότερο ρόλο. Από τα πιο σημαντικά 
είναι το Δρώμενο της Νάουσας “Μπούλες 
και Γενίτσαροι”, με πρώτη μαρτυρία το 1706, 
που έγινε σαν μνημόσυνο για το παιδομά-
ζωμα της προηγούμενης χρονιάς. Στο έθιμο 
που διαρκεί στον χρόνο, Γενίτσαροι ντύνο-
νται οι πιο γεροδεμένοι, ενώ Μπούλες οι πιο 
λεπτοί. Η Μπούλα φοράει τοπική νυφιάτικη 
φορεσιά με πέπλο που το στολίζουν χρωμα-
τιστές κορδέλες και λουλούδια. Ο Γενίτσαρος 
φοράει φουστανέλα, τσαρούχια, μάλλινες 
μακριές κάλτσες και γιλέκο. Το στήθος και 
η πλάτη του στολίζονται με νομίσματα, ενώ 
η φουστανέλα με αλυσίδες. Στο κεφάλι, στη 
μέση και το χέρι του δένει μαντήλι. Ζώνεται 
με πάλα (Σπάθη). Στο στήθος κρεμάει σταυρό 
και φυλαχτό. Όλοι φορούν στο πρόσωπο κέ-
ρινες μάσκες. Μαζεύονται σε παρέες και κα-
τεβαίνουν στην πλατεία χορεύοντας. Οι Φα-
νοί της Κοζάνης είναι έθιμο διονυσιακό που 
αναβιώνει το βράδυ της Μεγάλης Αποκριάς 
με το άναμμα του Φανού. Τα τραγούδια έχουν 
σατυρικό χαρακτήρα. Ανάβονται συνολικά 13 
φανοί στις γειτονιές της Κοζάνης.
Τα αλευρωμουτζουρώματα είναι έθιμο του  

Οι μήνες και η Ιστορία τους Γράφει η Κωνσταντίνα Καλασαρίνη
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Το Κέντρο Πολιτισμού “Χορεύρε-
σις“, έπειτα από την αλλαγή δομής 
και λειτουργίας του, παράλληλα 
προς τις νέες και ποικίλες δράσεις 
που άρχισε να αναπτύσσει και στα 
πλαίσια της νέας προοπτικής στην 
οποία στοχεύει, ανοίγει ένα νέο 
«παράθυρο πολιτισμού και επι-
κοινωνίας».
Το νέο αυτό “παράθυρο“, έπειτα 
από την υλοποίηση του Διαδικτυ-
ακού Ραδιοφώνου “Ηχοχρώματα 
ΡαδιοΧορεύρεσις“, “ανοίγει” με την 
έκδοση διαδικτυακής τριμηνιαίας 
Εφημερίδας Πολιτισμού, η οποία 
έχει τον τίτλο “Θυμέλη“.
Βασικός στόχος της εφημερίδας 
μας είναι η ενημέρωση, η πλη-
ροφόρηση και βέβαια το πεδίο 

έκφρασης για όλους μας. Όλα τα 
παραπάνω, σε σύνθεση και συνάρ-
τηση, μπορούν να αποτελέσουν 
προνομιακό πεδίο εξωστρέφειας 
και ανταλλαγής πολιτισμικών 
εμπειριών. Εκείνο όμως στο οποίο 
στοχεύουμε, ώστε να τη διαφορο-
ποιήσει από τις άλλες εφημερίδες, 
είναι η βάση της σε ένα ευρύτερο 
πολιτιστικό πλαίσιο, προβάλλο-
ντας παράλληλα με τις δράσεις του 
Κέντρου μας, δραστηριότητες και 
απόψεις και άλλων πολιτιστικών 
φορέων και σωματείων της ευρύ-
τερης περιοχής.
Προχωρήσαμε λοιπόν, στην έκδο-
ση του πρώτου τεύχους της τριμη-
νιαίας ηλεκτρονικής εφημερίδας 
μας (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 
- Μάρτιος 2021),  η οποία περιλαμ-

βάνει άρθρα και επιφυλλίδες για 
τις παραδόσεις μας (έθιμα και 
δρώμενα), άρθρα για τις τέχνες και 
τα γράμματα (μουσική, χορό, ποίη-
ση κ.α.), αφιερώματα σε πρόσωπα 
που σχετίζονται με την ιστορία, τον 
πολιτισμό και την παράδοση μας, 
καθώς και θέματα επικαιρότητας 
και δραστηριότητες του Κέντρου 
Πολιτισμού “Χορεύρεσις”. Ευελπι-
στούμε από το επόμενο φύλλο της 
εφημερίδας μας, να φιλοξενήσου-

με άρθρα και απόψεις και άλλων 
πολιτιστικών φορέων. 

Ελπίζουμε να σας βρούμε συμμέ-
τοχους σε αυτή τη νέα δράση του 
Κέντρου μας και μέσα από την ανά-
γνωση της Εφημερίδας Πολιτισμού 
“Θυμέλη”, να καταφέρουμε να σας 
“ταξιδέψουμε” στον μοναδικό πο-
λιτισμό της πατρίδας μας και σε 
ενδιαφέροντα μονοπάτια ιστορί-
ας, λαογραφίας και τέχνης. 

Πολλοί ίσως εκφράσουν κάποια 
απορία για τον τίτλο της εφημερί-
δας μας. Μπορεί να αναρωτηθούν 
γιατί ονομάστηκε “Θυμέλη”. Τι 
σχέση έχει ο τίτλος αυτός με την 
ενημέρωση και την πληροφόρηση, 
αφού η θυμέλη ήταν ένας βωμός, 
ένα θυσιαστήριο που σχετίζεται με 
τη λατρεία του Διονύσου. Και ποια 
η σύνδεση του όρου με ένα έντυπο 
πολιτισμού ευρύτερα; Μπορεί να 
εξηγηθεί αυτό; Αλλά ας μη θέτουμε 
άλλα ερωτήματα. Η απάντηση μπο-
ρεί να δοθεί από την εξέλιξη της 
χρήσης αυτού του βωμού και από 
τη διεύρυνση της έννοιας αυτού του 
όρου με το πέρασμα των χρόνων. 
Αρχικά θα πρέπει να γνωρίζουμε 
ότι η θυμέλη είναι άρρηκτα συνδε-
δεμένη με τον τόπο μας, το Δήμο 
Διονύσου, ο οποίος στην αρχαιότη-
τα με την ονομασία Δήμος Ικαρίας 
(από τον Ικάριο τον Αθηναίο που φι-
λοξένησε το Διόνυσο και διδάχτηκε 
από αυτόν την αμπελουργία) ήταν 

ένας από τους Δήμους της αρχαίας 
Αθήνας. Και εδώ στο Δήμο μας γεν-
νήθηκε το αρχαίο θέατρο ως τέχνη 
με τη λατρεία του Διονύσου και το 
διθύραμβο, το χορικό και λατρευ-
τικό άσμα “προς τιμήν” αυτού του 
Θεού.
Με το διθύραμβο του ποιητή Θέσπη 
(Θέσπιδος), που ψαλλόταν γύρω 
από τη θυμέλη, έκανε το ξεκίνημα 
της η δραματική τέχνη. (Ο Θέσπης 
είναι ο πρώτος που ανέβασε τρα-
γωδία κατά τα Μεγάλα Διονύσια 
στην αρχαία Αθήνα μεταξύ των 
ετών 536-532 π.Χ.). Η θυμέλη 
όμως μετά την ίδρυση των πρώτων 
θεάτρων, ενώ αρχικά ήταν τοποθε-
τημένη στο κέντρο της ορχήστρας 
ως βωμός προς τιμή του Διονύσου, 
αργότερα εξελίχθηκε σε βήμα που 
διατήρησε το αρχικό του σχήμα 
(βωμός με βαθμιδωτό κρηπίδωμα) 
και που στις βαθμίδες (σκαλιά) του 
στεκόταν ο κορυφαίος του χορού 
για να διευθύνει τις κινήσεις των 
χορευτών. Στο βήμα αυτό παλιότε-
ρα ανέβαινε και ο ποιητής του δρά-
ματος για να παρουσιάσει το έργο 
του. Μάλιστα από τη συνήθεια αυτή 
προέκυψε η έκφραση “ο από της 
θυμέλης”.
Σταδιακά ο όρος ”θυμέλη” απέκτη-

σε ευρύτερη σημασία και δήλωνε 
όχι μόνο το βήμα του πρωτοχο-
ρευτή, αλλά και την ορχήστρα. Στη 
συνέχεια άρχισε να δηλώνει και 
το “λογείον”, δηλαδή την εξέδρα 
των παραστάσεων (σημερινή σκη-
νή) και τελικά όλο το θέατρο, τον 
χώρο των δραματικών παραστά-
σεων, τις οποίες οι αρχαίοι Αθηναίοι 
ονόμαζαν “διδασκαλίες”, γιατί τις 
θεωρούσαν ένα μέσον γενικότε-
ρης καλλιέργειας (μόρφωσης) και 
εσωτερικής κάθαρσης.
Αυτό όμως που πρέπει να επιση-
μάνουμε είναι ότι ο όρος “θυμέλη” 
πέρα από τη σημειολογική διεύ-
ρυνσή του που τελικά κάλυπτε όλο 
το χώρο του αρχαίου θεάτρου, άρ-
χισε να  δηλώνει εννοιολογικά και 
τα διαδραματιζόμενα στο αρχαίο 
θέατρο. “Θυμέλαι” ήταν πλέον και 
τα θεάματα, οι θεατρικές παραστά-
σεις και αργότερα, από το τέλος του 
4ου αι. π.Χ., θυμελικοί αγώνες ήταν 
οι μουσικοί αγώνες, οι οποίοι δια-
χωρίστηκαν από τους σκηνικούς – 
δραματικούς. Περιελάμβαναν δη-
λαδή αγώνες ραψωδών, αυλωδών, 
κιθαρωδών, σαλπιγκτών και κηρύ-
κων, και διεξάγονταν παράλληλα 
με τους ποιητικούς (απαγγελίες 
επών) και ρητορικούς (εκφώνηση 

επιδεικτικών λόγων). 

Η ”θυμέλη” επομένως, η οποία αρ-
χικά σχετίζεται άμεσα με τον τόπο 
μας, με την ευρύτητα του εννοιο-
λογικού περιεχομένου της είναι 
ένα σύμβολο πολιτισμού. Και ως 
σύμβολο πολιτισμού συνδέεται 
άμεσα με τους στόχους της εφημε-
ρίδας μας. Γιατί φιλοδοξία μας είναι 
η “Θυμέλη”, ως ένα διαδικτυακό 
– ηλεκτρονικό έντυπο, να αγκα-
λιάσει και να υπηρετήσει όλες τις 
μορφές του πολιτισμού μας και να 
προβάλει τις αξίες και τις παραδό-
σεις μας, με έντονη την παρουσία 
της μέσα σ’ αυτό το σημερινό κλί-
μα της πολιτιστικής διάχυσης και 
της χαλάρωσης των δεσμών με τις 
ρίζες μας. Αυτό, βέβαια, επιθυμού-
με να γίνει με την παράλληλη απο-
δοχή της εξέλιξης και της προόδου, 
γιατί αυτή είναι και η ορθή θέση για 
κάθε σύγχρονο και υπεύθυνο άτο-
μο. Άντληση στοιχείων από το πα-
ρελθόν και δημιουργική αξιοποίη-
ση τους στο παρόν με προοπτική το 
μέλλον.
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Ο Ιανός είναι ένας από τους πα-
λαιότερους θεούς των Ρωμαίων. 
Είναι ο θεός όλων των ενάρξεων, 
των μεταβάσεων και των νέων 
εκκινήσεων. Απαντάται συχνά σε 

διαβάσεις, σε θύρες, πύλες και γέφυρες για 
να προϋπαντήσει αυτούς που επιστρέφουν 
στην πόλη, αλλά και να προστατεύει όσους 
την εγκαταλείπουν. Κατά τη διάρκεια των 
θυσιών, το πρώτο μέρος της προσφοράς 
αφιερωνόταν πάντα στον Ιανό. Επίσης, η 
πρώτη ημέρα του έτους, η έναρξη της νέας 
χρονιάς και ο Ιανουάριος ήταν αφιερωμένος 
σε αυτή τη θεότητα. Ο Ιανός απεικονιζόταν 
συχνά με δύο πρόσωπα. Στις πιο πρώιμες 
περιόδους απεικονιζόταν με το ένα πρόσω-
πο γενειοφόρο και το άλλο ξυρισμένο, γεγο-
νός που ώθησε ορισμένους ερευνητές να το 
αποδώσουν σε ζεύγη αντιθέτων, όπως είναι 
ο ήλιος και η σελήνη ή το γήρας και η νιότη. 
Εκτός από το έτος και τον πρώτο μήνα, τον 
επικαλούνταν και στην αρχή κάθε νέας ημέ-
ρας ενώ συχνά τον αποκαλούσαν Αχθοφόρο 
του Ουρανού. Επηρέαζε όλα όσα είχαν διπλή 
όψη και διπλό νόημα στη ζωή και πολλές 

φορές συμβόλιζε τη μετάβαση από τον πρω-
τογονισμό στον πολιτισμό. Σύμφωνα με τον 
Ιωάννη Λυδό, ο Ιανός παριστάνεται με κλει-
διά ή με τριακόσιες ψήφους στο δεξί χέρι και 

με εξήντα πέντε στο αριστερό όσες οι μέρες 
του ενιαυτού. Είχαν μάλιστα ορισθεί δώδεκα 
πρυτάνεις να τον υμνούν και υπήρχε δωδε-
κάβωμον στο ναό του όσοι και οι μήνες του 
έτους. Στα πρώτα μεταβυζαντινά χρόνια, με 
ζωντανή την παράδοση των δρώμενων για 

τον Ιανό, η Γέννα του Χριστού και του έτους 
με το Γενάρη σηματοδοτούν την αρχή μιας 
σειράς παρετυμολογιών και συγκρητισμών 
όπου σταδιακά θα έρθει να προστεθεί η 
εκχριστιανική εκδοχή του ονόματος Ιωάν-
νης, Γιάννης. Η μαρτυρία της σχέσης του 
Ιανού-Ιανουαρίου με το κρασί, την άκρατη 
οινοποσία αλλά και τις μεταμφιέσεις κατά 
το Δωδεκαήμερο εντοπίζεται σε τελετές της 
Βυζαντινής αυλής. Στο «Περί Βασιλείου τά-
ξεως» του Κωνσταντίνου Ζ́  του Πορφυρο-
γέννητου περιγράφεται μια ιδιαίτερα παρά-
ξενη τελετή, αυτή του Τρυγητικού Δείπνου. 
Το δείπνο αυτό γινόταν την ένατη ημέρα του 
Δωδεκαημέρου, δηλαδή, στις 2 Ιανουαρίου 
και σίγουρα σχετίζεται με τις γιορτές του Ια-
νού και το κρασί, εορτές και δοξασίες που 
ακόμη και σήμερα σώζονται στα λαϊκά δρώ-
μενα και στους καλικάντζαρους.

Πηγές: (1) Βικιπαίδεια, ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια. (el.wikipedia.

org), (2) www.iefimerida.gr, (3) www.lecturesbureau.gr

αναφορά στον Ιανό (τον διπρόσωπο θεό)
(Γιάννης - Ιανός του οίνου και του Γενάρη - Τρυγητικόν δείπνον)
Γράφει η  Ελευθερία Κυριακούλη
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Γαλαξιδιού, όπου με αλεύρι αναμεμειγμένο 
με χρώματα παίζουν “αλευροπόλεμο”. Το 
Μπουρανί στον Τύρναβο είναι διονυσιακό 
έθιμο επίσης. Ο βλάχικος γάμος στην Θήβα 
είναι έθιμο της Καθαρής Δευτέρας. Άλλα έθι-
μα είναι του Κουτρούλη ο γάμος στη Μεθώνη 
και φυσικά το Καρναβάλι της Πάτρας. Κάποια 
έθιμα μπορεί να μετατίθενται στις αρχές του 
Μάρτη, λόγω του ότι το Πάσχα είναι κινητή 
εορτή. 
Σημαντικές εορτές του Φλεβάρη είναι την 1η 
του μήνα του Αγίου Τρύφωνα,  στις 2 του μήνα 
της Υπαπαντής  και στις 3 του Αγίου Συμεών.

Παροιμίες
“Ο Φλεβάρης με νερό 

κουτσός μπαίνει στο χορό.”

“Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει 
καλοκαίρι θα μυρίσει, 

μα αν τύχει και πεισμώσει,
 μες στα χιόνια θα μας χώσει.

ΜαρτΗΣ
Είχε καθιερωθεί από τους Ρωμαίους ως ο 
πρώτος μήνας του έτους από τον μυθικό 
Ρωμύλο (Πλούταρχος Βίος Νουμά). Για τους 
αρχαίους Έλληνες ο Μάρτης συμπίπτει με το 
β́ 15μερο του Ανθεστηριώνα και το ά 15μερο 
του Ελαφηβολιώνα. Έχει το όνομα του θεού 
του πολέμου, στην αρχαία Ελλάδα του Άρη, ο 
οποίος ταυτίζεται με τον Ρωμαϊκό θεό Mars. 
Στη Ρωμαϊκή αρχαιότητα ήταν ο πρώτος μή-

νας του δεκάμηνου έτους. Άλλες ονομασίες 
του Ανοιξιάτης, Κλαψομάρτης, Πεντάγνωμος, 
Φυτευτής και Βαγγελιώτης (λόγω της εορτής 
του Ευαγγελισμού).

Έθιμα
Μάρτης. Το έθιμο να δένουν το χέρι των παι-
διών κυρίως, με λευκή και κόκκινη κλωστή 
στριφτή για να προφυλαχθούν από τον ήλιο 
που είναι δυνατός. Οι Δρίμες. Συμπίπτουν με 
τις τρεις πρώτες μέρες των μηνών Μαρτίου, 
Μαΐου και Αυγούστου που τις θεωρούσαν 
δαιμονικά, που έβλαπταν τα ξύλα, τα ρού-
χα και τον άνθρωπο. Εκείνες τις ημέρες δεν 
έκαναν μπάνιο και δεν έπλεναν τα ρούχα. 
Χελιδονίσματα. Καλωσόρισμα της άνοιξης με 
τραγούδια που λένε τα παιδιά σε πολλά μέρη 
της Ελλάδας, κρατώντας λουλουδένιο στε-
φάνι ή ομοίωμα χελιδονιού.

Χελιδόνα έρχεται από Μαύρη Θάλασσα
Θάλασσα επέρασε. Έκατσε και λάλησε. 

Μάρτης μας ήρθε τα λουλούδια ανθίζουνε. 
Όξω ψύλλοι και κοριοί, μέσα υγεία και χαρά.

Καθαρή Δευτέρα με όλα τα έθιμά της. Το γαϊ-
τανάκι, τον χαρταετό, τα νηστίσιμα με τον τα-
ραμά, τη λαγάνα και το χαλβά.
Η κυρά Σαρακοστή. Παριστάνει γυναίκα 
φτιαγμένη από χαρτόνι, με 7 πόδια όσες και 
οι εβδομάδες της Πασχαλινής νηστείας. Κάθε 
εβδομάδα που τελείωνε, έκοβαν και ένα 
πόδι. Το τραγούδι της λέει:

Την κυρά Σαρακοστή που είναι έθιμο παλιό
οι γιαγιάδες μας την έφτιαχναν με αλεύρι και νερό.

Για στολίδι της φορούσαν στο κεφάλι της σταυρό,
μα το στόμα της ξεχνούσαν, γιατί νήστευε καιρό.

Και τις μέρες τις μετρούσαν με τα πόδια της τα εφτά
έκοβαν ένα τη βδομάδα μέχρι να’ρθει η Πασχαλιά.

25η Μαρτίου. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 
και η επέτειος της Εθνεγερσίας. Μεγάλη θρη-
σκευτική και εθνική γιορτή. Αυτή την ημέρα 
αναβιώνουν και δύο έθιμα στην Σκιάθο, από 
την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Το εωθινό 
και  η λαμπαδηδρομία.  Επίσης αυτήν  την 
ημέρα στην Κρήτη ανεβάζουν τα πρόβατα 
στα ορεινά.

Παροιμίες
“Αν κάνει ο Μάρτης δυο νερά 

κι ο Απρίλης άλλο ένα, χαρά σε κείνον 
τον ζευγά που έχει πολλά σπαρμένα”.

“Το Μάρτη ξύλα φύλαγε 
μην κάψεις τα παλούκια”.

“Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή;”

Πηγή: 7 ημέρες Καθημερινής / Users.sch.gr

Το Δωδεκαήμερο των Ελλήνων
Γράφει η Κωνσταντίνα Καλασαρίνη
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ΣΗ Δωδεκαήμερο ονομάζεται η περί-
οδος των 12 ημερών από την παρα-
μονή των Χριστουγέννων μέχρι την 
ημέρα των Θεοφανείων. Η αρχαι-
ότερη ομιλία για τα Χριστούγεννα 
αποδίδεται κατά την παράδοση στον 
Μέγα Βασίλειο στην Καισάρεια το 

έτος 376 π.Χ. Με τη γιορτή του Αγίου Φιλίπ-
που (14 Νοεμβρίου) προστάτη των γεωργών, 
περνάμε προς τις χειμωνιάτικες εορτές, με 
την έναρξη της νηστείας των Χριστουγέννων. 
Αυτή την περίοδο γιορτάζονται τρεις μεγά-
λες εορτές: Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και 
Θεοφάνεια  με πληθώρα εθίμων σε όλη την 
Ελλάδα. Στο διάστημα αυτό συνυπάρχουν 
χριστιανικά και ειδωλολατρικά έθιμα.

Στα τζάκια των σπιτιών παλαιοτέρα, έκαιγε 
νύχτα μέρα η φωτιά για να διώχνει τους Κα-
λικάντζαρους. Τα παιδιά έλεγαν τα Κάλαντα 
γυρίζοντας από σπίτι σε σπίτι. Οι νοικοκυρές 
έφτιαχναν γλυκίσματα και προετοίμαζαν το 
σπίτι στολίζοντας το με κλαδιά από μυρτιές, 
δάφνες, κέδρους και αγριοκερασιές. 

ΜΕρΙΚα αΠο τα ΕΘΙΜα 
τΗροΥνταΙ ΚαΙ ΣΗΜΕρα

Χοιροσφάγια (Ρούμελη, Θεσσαλία, Μοριάς, Νησιά 
του Αιγαίου). Έχουν θυσιαστικό χαρακτήρα με 
αναφορά στις αρχαίες θυσίες (εξιλαστήρι-
ες και καθαρτήριες). Με έντερα, εντόσθια, 
κομμάτια από το χοιρινό, ρύζι και μπαχαρικά 
έφτιαχναν μπουμπάρια και απλά λουκάνικα 
και το υπόλοιπο κρέας το πάστωναν για το 
χειμώνα. Η εκτροφή του χοίρου εξασφάλιζε 
στην οικογένεια κρέας και λίπος για τη χρο-
νιά. Για τη χοιροσφαγή μαζεύονταν παρέες 
στα σπίτια, που βοηθούσαν στη διαδικασία 
και στην παρασκευή. Οι Ρωμαίοι κατά την 
εορτή των Βρουμαλίων στο τέλος του έτους, 
θυσίαζαν χοίρους στον Κρόνο και τη Δήμητρα.

Χριστόξυλο (Μακεδονία, Πόντος). Διάλεγαν το 
πιο γερό ξύλο και αφού η νοικοκυρά είχε κα-
θαρίσει καλά το σπίτι και το τζάκι, την παρα-
μονή των Χριστουγέννων ο νοικοκύρης άνα-
βε τη φωτιά στο τζάκι κι έβαζε το Χριστόξυλο. 

Μωμόγεροι Στη Μακεδονία το έθιμο διατη-
ρείται μέχρι σήμερα (Ποντιακής καταγωγής). 
Άντρες ντυμένοι με προβιές ζώων γυρίζουν 
όλο το δωδεκαήμερο, σε παρέες στους δρό-
μους των χωριών, λέγοντας τα Κάλαντα και 
δίνοντας ευχές. Παραλλαγή του εθίμου είναι 
τα ραγκουτσάρια, που γίνονται σε Κοζάνη, 
Καστοριά, Σιάτιστα κατά την εορτή των Φώ-
των, αλλά και οι αράπηδες της Δράμας (Μο-
ναστηράκι, Βώλακας) και το έθιμο της καμή-
λας στον Δομοκό. 

το τάισμα της βρύσης (Κεντρική Ελλάδα). Πα-

ραμονή Χριστουγέννων μεσάνυχτα, κοπέλες 
του χωριού πήγαιναν στις κοινοτικές βρύσες 
και τις άλειφαν με βούτυρο και μέλι, για να 
έχει προκοπή το σπίτι και να’ναι γλυκιά η ζωή 
τους. Γυρίζοντας στο σπίτι έφερναν φρέσκο 
νερό και γέμιζαν τα βαρέλια τους.

το πάντρεμα της φωτιάς. Κορίτσια και αγόρια, 
γυρίζοντας από την εκκλησία έφερναν στο 
σπίτι κλαδιά και τα τοποθετούσαν δίπλα στο 
αναμμένο τζάκι. Στη Μακεδονία και τη Θεσ-
σαλία καίνε αγκαλιαστά ένα κλαδί κέδρου 
κι ένα κλαδί αγριοκερασιάς. Το έθιμο γίνεται 
για να διώξει τα κακά πνεύματα και να φέρει 
καλή τύχη στους νέους. Στην Ήπειρο ανάβουν 
ένα κλαδί από πουρνάρι, όταν επισκέπτονται 
τους γείτονες για τα “Χρόνια Πολλά”. Όμως 
φωτιές ανάβονται και σε υπαίθριους χώρους. 
Στη Θράκη 23 Δεκεμβρίου ανάβονται οι κλα-
δαριές. Μεγάλες φωτιές γύρω από τις οποίες 
ο κόσμος χορεύει με τη συνοδεία τοπικών ορ-
γάνων. Το γλέντι κρατάει μέχρι αργά. Στη Μα-
κεδονία (Φλώρινα) το έθιμο γίνεται την παρα-
μονή των Χριστουγέννων και συμβολίζει τη 
φωτιά που άναψαν στη Βηθλεέμ οι ποιμένες 
για να ζεστάνουν το νεογέννητο Χριστό.

Χριστόψωμο (Κρήτη). Το Χριστόψωμο το 
φτιάχνουν οι γυναίκες την παραμονή των 
Χριστουγέννων με ακριβά υλικά: ροδόνερο, 
μέλι, σουσάμι, κανέλα κι αλεύρι ψιλοκοσκι-
νισμένο. Στο κέντρο βάζουν ένα καρύδι, ενώ 

οι διακοσμητικές λωρίδες γύρω σχηματίζουν 
σταυρό. Διάσπαρτα μπαίνουν λουλούδια, 
φύλλα και πουλιά από ζυμάρι. Το Χριστόψω-
μο  το κόβει ο σπιτονοικοκύρης στο Χριστου-
γεννιάτικο τραπέζι, αφού πρώτα το σταυρώ-
σει. 

τα καρύδια (Ήπειρος). Παιδικό παιχνίδι από την 
Ήπειρο και άλλα μέρη. 

Ο δικός μας αϊ βασίλης Μικρασιάτης από 
την Καισαρεία, αδύνατος, μελαχρινός, λιτά 
ντυμένος που κρατά στο χέρι του ραβδί. Γύρ-
ναγε τον τόπο δίνοντας στους ανθρώπους 
την ευλογία του. Η παράδοση θέλει, κατά τη 
δημοσίευση του Φαίδωνα Κουκουλέ το 1904, 
στο περιοδικό «Ξενοφάνης»,  τον Βασίλειο, 
Επίσκοπο Καισαρείας, να βοηθά το ποίμνιο 
του, όταν ο έπαρχος πήγε να μαζέψει τους φό-
ρους,  με τον εξής τρόπο. Τους προέτρεψε να 
του φέρουν ό,τι πολύτιμο αντικείμενο είχαν. 
Πήγαν μαζί με τον Βασίλειο να προϋπαντή-
σουν τον Έπαρχο, ο οποίος δε θέλησε τελικά 
να πάρει τα δώρα. Επειδή το να επιστραφεί 
στον καθένα ό,τι του ανήκε ήταν δύσκολο, 
ο Βασίλειος τους ζήτησε να φτιάξουν πίτες 
στις οποίες έβαλαν μέσα από ένα από τα πο-
λύτιμα αντικείμενα που είχαν μαζευτεί. Την 
επομένη τους τις μοίρασε και λέγεται ότι ο 
καθένας βρήκε μέσα στην πίτα το πολύτιμο 
του. Η σημερινή βασιλόπιτα κατά άλλους, 
θεωρείται κατάλοιπο αρχαίων λατρευτικών 
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συνηθειών. Έναν αντίστοιχο άρτο, προσέφε-
ραν στις αγροτικές εορτές Θεσμοφόρια, προς 
τιμήν της θεάς Δήμητρας, στην αρχαιότητα.

Δρώμενα  ραγκουτσάρια (Μακεδονία) -  αρά-
πηδες (Δράμα). Οι μεταμφιέσεις του Δωδε-
καημέρου ονομάζονται Δρώμενα. Έτσι χα-
ρακτηρίζονται στη Λαογραφία οι τελετές με 
θρησκευτικό και παγανιστικό περιεχόμενο 
που συνδέονται με συγκεκριμένη εποχή και 
θρησκευτικά γεγονότα. Είναι εκδηλώσεις 
των ποιμενικών και αγροτικών πληθυσμών 
για να εξευμενίσουν τις δυνάμεις που επη-
ρεάζουν την ευφορία της γης, την ευγονία και 
την καλοχρονιά.
Τα Ραγκουτσάρια είναι έθιμο με προέλευση 
από τις Διονυσιακές τελετές. Η λέξη έχει τη 
ρίζα της στο λατινικό rogatores (ζητιάνοι), 
όπου  οι μεταμφιεζόμενοι ζητούσαν δώρα 
από τους νοικοκύρηδες, για να διώξουν τα 
κακά πνεύματα. Είναι εξέλιξη αρχαίων εθί-
μων των περιοχών όπου εορτάζονται, που 
μέσα από τον χρόνο κάποια άντεξαν και 
εξελίχτηκαν στη σημερινή μορφή τους. Στην 
Καστoριά μεταμφιέζονται και γλεντούν για 
ένα τριήμερο (από την παραμονή των Θεο-
φανείων μέχρι του Αϊ Γιαννιού), εορτάζοντας 
το πέρασμα από τον Χειμώνα στην Άνοιξη. Στη 
Δράμα, την ίδια περίοδο, ντύνονται με αρκου-
δοτόμαρα, μαυρίζουν τα πρόσωπα τους, κρε-
μούν κουδούνες και κυπριά, επισκέπτονται 
τα σπίτια του χωριού τραγουδώντας, εξορκί-
ζοντας το κακό και δίνοντας ευχές για καλή 

υγεία και καλή χρόνια. Στα Γρεβενά 
έχουν σαν δρώμενο τα Ρογκάτσια 
την Πρωτοχρονιά με τους φουστα-
νελοφόρους. Επίσης οι Μωμόγε-
ροι του Πόντου  Χριστούγεννα και 
Πρωτοχρονιά, αλλά και σε άλλες 
εορτές κάνουν θεατρικά δρώμενα.

Υπάρχουν όμως και τα Σάγια, έθιμο 
της Νέας Καρβάλης (προερχόμενο 
από την Καρβάλη της Καππαδο-
κίας). Την παραμονή των Θεοφα-
νείων, αφού οι πιστοί πάρουν τον 
μικρό αγιασμό, ντύνονται Σάγια 
(κακά πνεύματα) μερικά παιδιά. 
Το βραδάκι και μετά τον εσπερινό 
στην εκκλησία του Αγίου Γρηγορί-
ου του Θεολόγου, ανάβουν  στην 
πλατεία φωτιές και με χορό και 
τραγούδι διώχνουν τα Σάγια. Το 
έθιμο είναι προχριστιανικό και γι-
νόταν για την ευλογία των καρπών, 
μια και η περιοχή ήταν αγροτική 
(Καππαδοκία) και για να απαλλα-
γούν από τα ψυχικά βάρη.

Πηγές: Λουκάτος Δ.Σ. Χριστουγεννιάτικα και των 
γιορτών Ζητήματα Λαογραφίας, Κέντρο ερεύνης 
ελληνικής λαογραφίας HISTORY Grrece.blogspot.
com, Φ. Κουκουλές “Βυζαντινών βίος και πολιτι-
σμός”

Ο Μέγας βασίλειος, γνωστός και ως βασίλειος 
Καισαρείας ή Άγιος βασίλειος, ήταν Έλληνας 
Καππαδόκης, επίσκοπος της Καισάρειας. Γεννή-
θηκε το 330 μ.Χ. και απεβίωσε την πρώτη μέρα 
του Ιανουαρίου του 379. Η μνήμη του τιμάται από 
την Ορθόδοξη Εκκλησία ανήμερα του θανάτου 
του, ενώ από το 1081, όταν ο Πατριάρχης Κων-
σταντινουπόλεως Ιωάννης Μαυρόπους θέσπισε 
έναν κοινό εορτασμό των Τριών Ιεραρχών, εορ-
τάζεται μαζί με τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο και 
τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και στις 30 Ιανουαρίου, 
ως προστάτης των γραμμάτων και της παιδείας. 
Σπούδασε φιλοσοφία, αστρονομία, γεωμετρία 
και ιατρική.

Ο βασίλειος υπήρξε σημαντικός θεολόγος και 
Πατέρας της εκκλησίας, ενώ δικό του έργο απο-
τελεί η “Βασιλειάς”, φιλανθρωπικό κέντρο που 
έμοιαζε με αληθινή πόλη. Έζησε μοναχικά και 
είναι γνωστός, γιατί μοίρασε την περιουσία του 
στους φτωχούς, στοιχείο που τον συνδέει με τον 
γνωστό “Άι Βασίλη”, τον οποίο έχουμε συνδυάσει 
με την γιορτή της Πρωτοχρονιάς και των Χριστου-
γέννων και ειδικότερα με τα δώρα που φέρνει 
στα παιδιά. Ο τελευταίος, αποτελεί σήμερα μια 
διεθνή λαογραφική μορφή. Μερικά χαρακτηρι-
στικά της  παρουσίας του είναι η κόκκινη στολή, 
η λευκή γενειάδα του και τα γυαλιά του. Πάντα 
εμφανίζεται χαμογελαστός με ένα σάκο γεμάτο 
δώρα, πάνω σε έλκηθρο, το οποίο σέρνουν ζωη-

ρά ελάφια ή τάρανδοι. Αξιοσημείωτο είναι το γε-
γονός, ότι χαρακτηρίζεται ως ο πλέον αγαπητός 
ήρωας των παιδιών τις ημέρες των εορτών, ακό-
μη και σε χώρες μη χριστιανικές.

Η σημερινή μορφή του “Άι βασίλη”, έγινε δημο-
φιλής με το ποίημα “A visit from St. Nicholas” (Μια 
επίσκεψη από τον Άγιο Νικόλαο), που δημοσιεύ-
τηκε το 1823. Η οπτικοποιημένη εκδοχή του πρω-
τοεμφανίστηκε στο περιοδικό “Harper’s Weekly” 
το 1863. Συμμετοχή στη δημοφιλία του είχε και το 
παιδικό βιβλίο “The Life and Adventures of Santa 
Claus” (Η ζωή και οι περιπέτειες του Άι Βασίλη) του 
1902. Η White Rock Beverages ήταν μια εταιρεία 
αναψυκτικών που τον χρησιμοποίησε το 1915, για 
να πουλήσει μεταλλικό νερό. Το 1931 η γνωστή 
αμερικανική εταιρεία Coca-Cola  παρουσίασε τον 
“Άι Βασίλη”, να δίνει δώρα τα προϊόντα της. Υπεύ-
θυνος για το σχεδιασμό ήταν ο Haddon Sundblom. 
Η διαφήμιση αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο και 
η μακρόχρονη χρήση του “Άι Βασίλη” σε διαφη-
μίσεις της Coca-Cola παγίωσε την εμφάνιση του 
με τα κόκκινα ρούχα. Βέβαια, δεν ήταν δική της 
εφεύρεση και ο Άγιος Βασίλειος, καθώς δεν έχει 
σχέση με τον γνωστό “Santa Claus”, παρόλο που 
συμπίπτει να γιορτάζονται την ίδια ημέρα.

Πηγή: https://www.sansimera.gr/biographies/758, 
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Οι τρεις Ιεράρχες Γράφει η  Ελισσάβετ Δόξα
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οι άγιοι και Θεολόγοι της 
Ορθόδοξης Χριστιανικής 
Θρησκείας, ο Ιωάννης ο 
Χρυσόστομος, ο βασίλει-
ος ο Μέγας και ο Γρηγόρι-
ος ο ναζιανζηνός ή Θεο-
λόγος. Χαρακτηρίζονται 

ως προστάτες των γραμμάτων και 
των μαθητών, καθώς το 1843, μετά 
την απελευθέρωση της Ελλάδας, 
αναγνωρίστηκαν ως Προστάτες της 
Παιδείας. Αναδείχθηκαν Πατέρες 
της Εκκλησίας και Άγιοι, ενώ η σο-
φία και η δράση τους, τούς έδωσε 
τον τίτλο των Μεγίστων Φωστήρων, 
όπως ψέλνεται και στο τροπάριό 
τους: “Τους τρεις μεγίστους φωστή-
ρας της τρισηλίου Θεότητος…”.
Οι μεγάλοι Πατέρες γιορτάζονται 
όλοι μαζί στις 30 Ιανουαρίου, αλλά 
έχουν και ξεχωριστές ημέρες αφιε-
ρωμένες στην γιορτή τους. Λέγεται 
ότι, επειδή υπήρχε διάσταση γνω-
μών για το ποιός είναι ο μεγαλύτε-
ρος από τους τρεις, το έτος 1100 μ.Χ. 
εμφανίστηκαν σε όνειρο στον Ιωάν-
νη Επίσκοπο Ευχαίτων και δήλω-
σαν: “Όσα διδαχθήκαμε από το Άγιο 
Πνεύμα, αυτά και γράψαμε για την 
σωτηρία των ανθρώπων. Να μην χω-

ρίζονται οι άνθρωποι εξαιτίας μας. 
Σε μια ημέρα ένωσε και τους τρεις 
μας και σύνθεσε τα τροπάρια”. Έτσι, 
επειδή γιορτάζουν τον μήνα Ιανου-
άριο και οι τρεις, ο Ιωάννης τους συ-
νένωσε στις 30 του μηνός, τονίζο-
ντας πάντοτε τη μοναδική αξία που 
είχε και έχει ο καθένας ξεχωριστά.
Για τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο 
φημολογείται πως η γλώσσα του 
«έσταζε μέλι», καθώς υπήρξε ο πιο 
χαρισματικός ρήτορας της εποχής 
του. Διετέλεσε αρχιεπίσκοπος Κων-
σταντινουπόλεως και αφιέρωσε τη 
ζωή του στην ανάπτυξη της φιλαν-
θρωπίας, με τρανό παράδειγμα τα 
ημερήσια συσσίτια που οργάνωσε 
και έτρεφαν 7.000 ανθρώπους. 
Όσον αφορά τον τομέα της φιλο-
σοφίας, μπορεί να απέρριπτε τις 
θεωρίες των αρχαίων Ελλήνων 
περί Θεού, ωστόσο δεν δίστασε να 
χρησιμοποιήσει τις εργαλειακές 
μεθόδους της φιλοσοφίας τους, 
προκειμένου να αναπτύξει μια συ-
στηματική θεολογία. Στη ζωή του 
υπήρξε υπόδειγμα ασκητή, ενώ δεν 
παρέλειπε να καταδικάζει εκείνους 
τους ιερείς που πλούτιζαν από την 
ιδιότητά τους. Ήταν τέτοια η σκληρή 
κριτική που ασκούσε στους Αυτο-

κράτορες, που τελικά η αυλή τον 
κυνήγησε και τον εξόρισε. Παρόλα 
αυτά χάρη στην υστεροφημία του, 
θεωρείται Άγιος από όλες σχεδόν τις 
χριστιανικές ομολογίες.
Αντίστοιχα, ο Άγιος βασίλειος ή 
βασίλειος Καισαρείας, υπήρξε 
επίσκοπος Καισαρείας, ενώ θεω-
ρείται Πατέρας της Εκκλησίας και 
ένας εκ των μεγαλύτερων θεολό-
γων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η 
συμβολή του στην χριστιανική θε-
ολογία υπήρξε κεφαλαιώδης, ενώ 
σε αυτόν αποδίδεται και η «θεία 
λειτουργία του Μεγάλου Βασιλεί-
ου». Ο Μέγας Βασίλειος σπούδασε 
στην Αθήνα και θεωρούσε πολύ 
σημαντική τη μελέτη των κλασσι-
κών συγγραφέων και της ελλη-
νικής φιλοσοφίας, φυσικά υπό το 
χριστιανικό πρίσμα. Η συμβολή του 
στην ανάπτυξη των γραμμάτων και 
της φιλανθρωπίας τον κατέστησαν 
μια από τις μεγαλύτερες μορφές της 
Χριστιανικής παράδοσης.
Τέλος, ο Γρηγόριος ο ναζιανζηνός, 
γνωστός και με το προσωνύμιο 
«θεολόγος», υπήρξε αρχιεπίσκο-
πος Κωνσταντινουπόλεως τον 4ο 
αιώνα μ. Χ.  Η επιρροή του στην 
Τριαδική θεολογία θεωρείται τόσο 

σημαντική, που έγινε γνωστός ως 
«Τριαδικός Θεολόγος». Τα περισσό-
τερα από τα έργα του επηρεάζουν 
τους σύγχρονους θεολόγους, για 
τα τρία Πρόσωπα της Αγίας Τριά-
δας. Υπήρξε φίλος του Μεγάλου 
Βασιλείου, καθώς και του αδελφού 
του Αγίου Γρηγορίου επισκόπου 
Νύσσης. Ήταν ένθερμος οπαδός 
των γραμμάτων και επιθυμούσε να 
γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ελλη-
νόφωνων και λατινόφωνων θεο-
λόγων της εποχής του. Εκτός από 
εξαιρετικός θεολόγος, υπήρξε και 
πολύ καλός ποιητής, αφού έγραψε 
αρκετά ποιήματα με θεολογικά και 
ηθικά θέματα.

Πηγές:  https://www.iefimerida.gr/
news/392711/poioi-itan-oi-treis-ierarhes-poy-

giortazoyn-simera-kai-giati-toys-timoyme

Το έθιμο Γενίτσαροι και Μπούλες εί-
ναι έθιμο της Αποκριάς στη Νάουσα, 
Ημαθίας. Είναι από τα ελάχιστα δρώ-
μενα της Ελλάδας που έχει διατηρη-
θεί αναλλοίωτο μέχρι και σήμερα και 
πραγματοποιείται κάθε χρόνο, με εξαί-

ρεση την περίοδο του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.

Ιστορικά, συναντάται την περίοδο της Τουρκο-
κρατίας, όταν και λειτουργούσε ως μέσο για να 
συγκεντρωθούν χρήματα για τον αγώνα απε-
λευθέρωσης από την τούρκικη σκλαβιά. Άντρες 

ντυμένοι γενίτσαροι, έχοντας και έναν άντρα 
ντυμένο ως «Μπούλα» (νύφη), ζητούσαν άδεια 
από το σουλτάνο για την τέλεση γάμου – πρόφα-
ση για να μαζέψουν λεφτά για την επανάσταση. 

Το έθιμο πραγματοποιείται δύο φορές, την Κυ-
ριακή της αποκριάς και την Κυριακή της τυρι-
νής. Η προετοιμασία ξεκινάει από νωρίς το πρωί. 
Στο σπίτι όσων συμμετέχουν στο δρώμενο, μα-
ζεύονται όσοι θα βοηθήσουν στην προετοιμασία, 
η οποία διαρκεί μιάμιση με δύο ώρες (παλαιότε-
ρα, η διαδικασία ξεκινούνε από το προηγούμενο 
βράδυ, καθώς κάθε λεπτομέρεια της φορεσιάς 
ραβόταν εκείνη την ώρα). Την ώρα που έχει ορι-
στεί, φτάνει στο σπίτι ο ζουρνάς και το νταούλι για 
να πάρουν τον Γενίτσαρο, ο οποίος μόλις ακού-
σει το λυπητερό ήχο, βγαίνει στο μπαλκόνι για 
να χαιρετήσει τον κόσμο, τινάζοντας τα φλουριά 
του τρεις φορές (το τίναγμα συμβολίζει την ετοι-
μότητά του να πάει στον πόλεμο). Κάτω από το 
σπίτι, κάνει το σταυρό του τρεις φορές, χαιρετάει 
όσους βοήθησαν με την ετοιμασία, φιλάει το χέρι 
της μητέρας του παίρνοντας την ευχή της, χορο-
πηδώντας και πάλι τρεις φορές, κίνηση που συμ-
βολίζει ότι χαιρετάς τους δικούς σου ανθρώπους 
για τον πόλεμο, χωρίς να ξέρεις, αν θα γυρίσεις 
πίσω.

Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι να μαζευ-

τούν όλοι οι γενίτσαροι. Καταλήγουν στο δη-
μαρχείο, από όπου, αφού πάρουν την άδεια (κατ’ 
αντιστοιχία της άδειας που έδινε στα χρόνια της 
τούρκικης σκλαβιάς ο σουλτάνος για το γάμο), 
ξεκινάνε την πορεία τους, ίδια με αυτή που ακο-
λουθούσαν για να πάνε να πολεμήσουν. Αρχί-
ζουν με μία πατινάδα, ενώ συνεχίζουν με τον 
Θούριο του Ρήγα όπου βγαίνουν και οι «πάλες» 
(σπαθιά). Το δρομολόγιο που ακολουθείται είναι 
τα παλιά όρια της Νάουσας και στάσεις γίνονται 
σε καθορισμένα τριώδια (σημεία ένωσης τριών 
οδών), σημεία στα οποία χορεύουν γενίτσαροι, 
οι οποίοι προέρχονται από εκείνη τη γειτονιά. Το 
δρώμενο συνεχίζεται στα αλώνια, όπου χορεύ-
εται η ομώνυμη χαρακτηριστική πατινάδα. Κατά 
την περίοδο της Τουρκοκρατίας, από αυτό το ση-
μείο ήταν πιο εύκολο να φύγουν στα βουνά για 
να πολεμήσουν. Εδώ οι γενίτσαροι βγάζουν τον 
«πρόσωπο», τη χαρακτηριστική προσωπίδα που 
φορούν, και πολίτες και χορευτές γίνονται ένα. 
Τραγουδώντας πατινάδες μέσω των παλιών γει-
τονιών της Νάουσας καταλήγουν στο σύλλογο, 
όπου και ολοκληρώνεται το δρώμενο.

*Από περιγραφή του Γιάννη Βελή, Ναουσαίου, 
ο οποίος έχει συμμετάσχει επί σειρά ετών στο δρώμενο.

Γενίτσαροι και Μπούλες: 
Έθιμο Αποκριάς της Νάουσας

Γράφει η Κωνσταντίνα αγγελάκη
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Η λέξη νηστεία ετυμο-
λογικά προέρχεται από 
το στερητικό νη- και το 
ρήμα εσθίω που  σημαί-
νει τρώω. 
Για κάποιους, η νηστεία 

είναι μια από τις πρώτες εντολές 
του Θεού, όταν ζήτησε από τον 
Αδάμ και την Εύα να μη φάνε «το 
μήλο», τον απαγορευμένο καρ-
πό,  ενώ για κάποιους άλλους, η 
νηστεία ξεκίνησε τον τέταρτο αι-
ώνα μ.Χ.. Η αρχαιότερη χριστιανι-
κή νηστεία είναι της Τετάρτης  και 
της Παρασκευής.
Οι πιο γνωστές από τις νηστείες 
είναι των Χριστουγέννων που 
κρατάει έξι εβδομάδες (Απο-
χή από κρέας, γαλακτοκομικά 
προϊόντα ζωικής προέλευσης, 
αυγά και από το ψάρι μόνο για 
ένα δεκαήμερο), του Πάσχα που 
κρατάει επτά εβδομάδες (σαν 
αυτή των Χριστουγέννων με τη 
μόνη διαφορά ότι δεν κατανα-
λώνουμε ούτε ψάρι), του Δεκα-
πενταύγουστου, (Αποχή από 
κρέας, ζωικά γαλακτοκομικά 
προϊόντα, αυγό, λάδι και κρα-
σί) και των αγίων αποστόλων ( 
την περίοδο αυτή που δεν έχει 

πάντοτε τον ίδιο αριθμό ημερών 
δεν τρώμε κρέας, γαλακτοκομι-
κά και αυγά). 
Αν και οι περισσότεροι από εμάς 
γνωρίζουν τις τροφές που πρέ-
πει να νηστεύσουν,  παρόλα 
αυτά διαφέρουν, λίγο ή και πολύ 
μερικές φορές, οι τροφές από τις 
οποίες τελικά απέχουν. Ο θησαυ-
ρός των τροφών που διαθέτου-
με, παραμένει πλούσιος σε όλα 
αυτά που χρειάζεται ο οργανι-
σμός μας για την καλή διατήρηση 
της υγείας. 
Όσοι αποφασίσουν από εσάς να 
νηστεύσουν ένα είναι σίγου-
ρο, ότι μένοντας  μακριά από το 
κρέας, για λίγο, θα μειωθούν τα 
επίπεδα χοληστερίνης καθώς 
και τα επίπεδα τριγλυκαιριδί-
ων  στο αίμα τους. Μελέτες που 
έχουν γίνει δείχνουν να υπάρχει 
συσχέτιση μεταξύ της κατανά-
λωσης του κρέατος (κυρίως του 
κόκκινου), του διαβήτη και των 
καρδιαγγειακών νοσημάτων. 
Επίσης, σε αυτό βοηθάει αισθητά 
και η μείωση όλων των λιπαρών 
τροφών, όπως τα πλήρη γαλα-
κτοκομικά προϊόντα, και της 
ζάχαρης. Κάτι που πρέπει να αυ-

ξηθεί  εκθετικά είναι η κατανά-
λωση φρούτων και λαχανικών, 
που βοηθούν στη σωστή πεπτική 
λειτουργία (πχ. δυσκοιλιότητα).  
Όμως όλα τα νομίσματα έχουν 
δύο όψεις. Χρειάζεται μεγάλη 
προσοχή στην υπερκατανάλωση 
φαγητού, δηλαδή στο άνοιγμα 
των μερίδων, που μπορεί να σας 
αυξήσουν το βάρος κατά την πε-
ρίοδο της  νηστείας. 
Κάτι βέβαια, που δημιουργεί τε-
ράστια ανησυχία σε μεγάλη με-
ρίδα ανθρώπων είναι κατά πόσο 
μπορεί η νηστεία  να γίνεται με 
τον σωστό τρόπο και αν τελικά 
γίνεται για καλό. Σε αυτό το ση-
μείο λοιπόν πρέπει να αναφερ-
θούμε στη σπουδαιότητα των 
κατάλληλων συνδυασμών (των 
τροφίμων), ώστε να μην αδειά-
σουν οι αποθήκες μας από τα 
σημαντικά μακροθρεπτικά και 
μικροθρεπτικά συστατικά.
Στην πράξη λοιπόν
▶ Τα όσπρια πρέπει να συνδυά-
ζονται με τροφές που περιέχουν 
άμυλο. Κι αυτό πολύ απλά, γιατί 
η πρωτεΐνη φυτικής προέλευσης 
απορροφάται καλύτερα (πχ. φα-
κόρυζο, όσπριο με ψωμί ή και με 

κάποιο άλλο δημητριακό).
▶ Για την καλύτερη απορρόφη-
ση του σιδήρου, μετά την κατα-
νάλωση τροφών πλούσιων σε 
αυτόν (πχ. θαλασσινά, φακές, 
μανιτάρια, λιαστή ντομάτα), 
καλό είναι το φρούτο που θα 
διαλέξουμε να είναι πλούσιο σε 
βιταμίνη C. Επίσης, καλή πηγή 
βιταμίνης C είναι οι πολύχρωμες 
πιπεριές που θα μπορούσατε να 
τις προσθέσετε  στο φαγητό σας. 
▶ Οι σαλάτες θα μπορούσαν να 
γίνουν ακόμα και ένα πλήρες 
γεύμα σε περίοδο νηστείας. Βέ-
βαια, θα πρέπει να υπάρχει ποι-
κιλία στα λαχανικά που θα χρη-
σιμοποιήσετε. Θα μπορούσατε 
να προσθέσετε ξηρούς καρπούς, 
ταχίνι ή και κουκουνάρι που, 
πέρα από τη γευστικότητα που 
θα σας προσφέρουν, είναι πλού-
σιοι σε ασβέστιο και ω-3 πολυα-
κόρεστα λιπαρά οξέα.
▶ Για όσους δεν αντέχουν χω-
ρίς γαλακτοκομικά προϊόντα ή 
έχουν έλλειψη ασβεστίου οι επι-
λογές είναι πολλές. Στην αγορά 
βρίσκονται υποκατάστατα γάλα-
κτος όπως το γάλα αμυγδάλου,  
σόγιας, καρύδας,  ρυζιού κ.α. 
Αντίστοιχα συμβαίνει και με τα 
τυριά. 
Η συμβουλή μου για εσάς λοι-
πόν είναι να υπάρχει στο νηστί-
σιμο τραπέζι σας πάντα ποικιλία 
τροφών, να έχετε ενδιάμεσα μι-
κρά γεύματα, ώστε να μην αφή-
νετε πολλές ώρες το στομάχι 
σας άδειο, να συνοδεύετε το φα-
γητό σας πάντα με σαλάτα και να 
προτιμάτε μαγειρική στον φούρ-
νο, στον ατμό, στην κατσαρόλα 
και όχι στο τηγάνι! 

Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο η νηστεία...
Γράφει η Μαρία τζάνου
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Η κυρά Σαρακοστή
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Γράφει η βίκυ Λυμπέρη

Σε όλες τις εκφάνσεις τις ζωής μας 
ο αριθμός σαράντα φαίνεται να 
παίζει βασικό ρόλο. Από τις σαράντα 
μέρες της λοχείας, τις σαράντα μέ-
ρες πένθους, στα κάλαντα… «σα-
ράντα μέρες σαράντα νύχτες η Πα-
ναγιά κοιλοπονούσε…». Γιατί όμως 
τη λέμε Σαρακοστή ενώ είναι 48 

μέρες; Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή ή απλά Σα-
ρακοστή είναι η πιο σημαντική περίοδος νη-

στείας της Ορθοδοξίας, καθώς προετοιμάζει 
τους χριστιανούς για το Πάσχα. Καθιερώθηκε 
τον 4ο αιώνα. Αρχικά, διαρκούσε έξι εβδομά-
δες ενώ αργότερα, προστέθηκε και η έβδομη 
εβδομάδα και μοιάζει πολύ με την Lent των 
καθολικών. Ονομάζεται Σαρακοστή, επειδή 
γίνεται εις ανάμνηση της σαρανταήμερης 
νηστείας του Χριστού στην έρημο. Κατά τη δι-
άρκεια αυτών των ημερών, οι πιστοί ακολου-
θούν συγκεκριμένη διατροφή με αποχή από 

τα ζωικά παράγωγα. Το Σάββατο της πρώτης 
εβδομάδας της νηστείας είναι αφιερωμένο 
στο θαύμα των κολλύβων του μεγαλομάρ-
τυρα Θεοδώρου του Τήρωνος και γί  αυτό το 
λόγω τότε ετοιμάζουμε κόλλυβα για τις ψυ-
χές. Ένα θαύμα που βοήθησε τους Χριστια-
νούς της Κωνσταντινούπολης, να τηρήσουν 
τη νηστεία, που προσπάθησε με δόλια μέσα 
να μολύνει ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, 
Ιουλιανός ο Παραβάτης. Η πρώτη Κυριακή 

των νηστειών, είναι η Κυριακή της Ορθοδοξί-
ας. Γιορτάζουμε την αναστήλωση των αγίων 
και σεπτών εικόνων από την αυτοκράτειρα 
του Βυζαντίου Θεοδώρα το 843 μ.Χ. 

Γιατί όμως κάνουμε νηστεία; Η νηστεία είναι 
μια άσκηση που κάνουμε για να ενδυναμώ-
σουμε την αυτοκυριαρχία μας. Η ικανότητα 
να αποφύγουμε για 40 μέρες όλους τους 
γευστικούς πειρασμούς, μας δίνει την ικα-
νοποίηση της δύναμης και του αυτοελέγχου 
που έχουμε στο σώμα και στο μυαλό μας. 

Το πιο γνωστό έθιμο της Σαρακοστής είναι 
«Η κυρά Σαρακοστή». Κάποτε, που έλει-
παν τα ημερολόγια και ήθελαν οι άνθρωποι 
να έχουν  κάποια αντίληψη του χρόνου στη 
διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής, είχαν 

βρει έναν εύκολο τρόπο παριστάνοντας 
τη Σαρακοστή εικονικά σαν Καλόγρια. 

Έπαιρναν μια κόλλα χαρτί και σχεδίαζαν 
με το ψαλίδι μια γυναίκα. Η κυρά Σαρα-

κοστή δεν έχει στόμα, γιατί νηστεύει, 
και τα χέρια της είναι σταυρωμένα, 

καθώς προσεύχεται. Έχει 7 πόδια, 
όσες και οι 7 εβδομάδες της Σα-
ρακοστής. Κάθε Σάββατο έκοβαν 
κι ένα πόδι. Το τελευταίο πόδι το 

έκοβαν το Μεγάλο Σάββατο, το 
έβαζαν μέσα σ’ ένα ξερό σύκο 
ή καρύδι κι όποιος το έβρισκε 
του έφερνε γούρι! Αλλού την 
έκαναν και πάνινη την «κυρά 
Σαρακοστή» τους και τη γέμι-
ζαν με πούπουλα. 

Τέλος, στον Πόντο, την Καθαρά 
Δευτέρα, κάθε οικογένεια έπαιρ-

νε μία πατάτα ψημένη ή ένα κρεμμύδι και 
επτά φτερά κότας, τα οποία συμβόλιζαν τις 
επτά εβδομάδες της Σαρακοστής. Τύλιγε την 
πατάτα με τα φτερά και την κρεμούσε από 
το ταβάνι μέσα στο δωμάτιο. Κάθε βδομά-
δα έβγαζαν και ένα φτερό. Ο «Κουκουράς», 
όπως τον έλεγαν, ήταν ο φόβος των παιδιών. 
Όταν κάποιο μωρό ζητούσε γάλα ή γιαούρτι, 
τότε η μάνα χτύπαγε με ένα ξύλο την πατάτα 
με τα φτερά, για να τρομάξει το μωρό και του 
έλεγε: «Αυτά που είπες τα άκουσε η πατάτα 
και κινήθηκε». Κάθε εβδομάδα που περνού-
σε, η οικογένεια έβγαζε και από ένα φτερό 
από την πατάτα του σπιτιού της και το πετού-
σε μέχρι να έρθει το Πάσχα. Όταν τέλειωναν 
τα φτερά, έφτανε το Πάσχα και τότε έλεγαν: 
«Τώρα μπορούμε να φάμε κρέας». 
Κατά  τη  διάρκεια  της  Σαρακοστής  οι  νοικο-
κυρές καθάριζαν και  ασβέστωναν  τα σπίτια  
και  έκαναν  διάφορες  προετοιμασίες  για  το  
Πάσχα. Από τα πιο διαδεδομένα έθιμα, που 
κάθε χρονιά κρατά το σύνολο σχεδόν των 
νοικοκυριών, αποτελεί το βάψιμο των αυγών 
την Μεγάλη Πέμπτη.  Η παράδοση τα θέλει 
κόκκινα, αν και τα τελευταία χρόνια συνηθί-
ζεται να βάφονται τα αυγά σε διάφορα χρώ-
ματα και σχέδια. Παρόλο που δεν είναι ξεκά-
θαρη η προέλευση του κόκκινου χρώματος, 
οι ερμηνείες λένε πως συμβολίζει τη θυσία 
του Χριστού και το αίμα του. Το αυγό, ερμητι-
κά κλειστό, λέγεται πως συμβολίζει  το τάφο 
του Ιησού.

Καλή σαρακοστή λοιπόν και καλό Πάσχα σε 
όλους! 

Πηγή: EKKLISIA ONLINE, IEFIMERIDA

Για τη συνταγή, θα χρειαστείτε ένα λάχανο για ντολμάδες, το οποίο θα ζε-
ματίσετε για να μπορείτε να τυλίγετε εύκολα τα φύλλα. Για τη γέμιση, 1,5 

κούπα πλιγούρι, 1,5 κούπα νερό, 1 κούπα ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 κρεμ-
μυδάκια φρέσκα  ψιλοκομμένα, 1 κούπα λάδι, 1 μεγάλο καρότο τριμμένο, αλάτι 
, πιπέρι, λίγο άνηθο ψιλοκομμένο και λίγο ντοματοχυμό, 1 πακέτο κουκουνάρι 
(30γρ).
Μουσκεύουμε το πλιγούρι στο νερό. Σε μια κατσαρόλα ή τηγάνι τσιγαρίζουμε τα 
κρεμμύδια μέχρι να μαλακώσουν αρκετά και μετά σιγά σιγά ρίχνουμε το πλιγούρι, 
το καρότο, το αλάτι, το πιπέρι, το κουκουνάρι και τον άνηθο. Αφού τα σοτάρουμε 
όλα μαζί για 3-4 λεπτά, τα κατεβάζουμε από τη φωτιά και σιγά σιγά αρχίζουμε να 
τυλίγουμε τη γέμιση στα λαχανόφυλλα σε σχήμα φάκελο. Τα τοποθετούμε ένα ένα 
στην κατσαρόλα κάνοντας κυκλικές στρώσεις, ρίχνουμε λίγο νερό, τον ντοματο-
χυμό και λίγο λάδι. Τα αφήνουμε να βράσουν περίπου μισή ώρα σε μέτρια φωτιά. 
Τα απολαμβάνουμε με καλή παρέα και ένα ωραίο ποτήρι κρασί!!!

Καλή όρεξη και καλή σαρακοστή!

Της Μηλίτσας οι ντολμάδες

ΣΥ
ν

τα
Γ

Η

Κάθε χρόνο την περίοδο της Σαρακοστής περιμένω πως και πως τους λαχανοντολμάδες της γιαγιάς μου με 
πλιγούρι και κουκουνάρι. Είναι μια γεύση που έχει φέρει από τη Σμύρνη από όπου και κατάγεται. Μπορώ με 
υπερηφάνεια να πω ότι είναι ό,τι καλύτερο θα δοκιμάσετε στη νηστεία.

09

ε φ η μ ε ρ ι δ α  π ο λ ι τ ι σ μ ο υ  « θ υ μ ε λ η »

Γράφει η βίκυ Λυμπέρη



ε φ η μ ε ρ ι δ α  π ο λ ι τ ι σ μ ο υ  « θ υ μ ε λ η »

10 11

Ζούμε στην εποχή που η επιστήμη έχει 
γνωρίσει μια εκπληκτική πρόοδο σε όλους 
τους τομείς. ενώ λοιπόν, θα περίμενε κα-
νείς αυτή η πρόοδος να έχει επιφέρει την 
απαλλαγή από προλήψεις, δεισιδαιμονίες 
και προγονικές δοξασίες, ο σύγχρονος άν-
θρωπος φαίνεται ότι ακόμη είναι δέσμιος 
τέτοιων θεωρήσεων, πράγμα που γίνεται 
ιδιαίτερα αισθητό κατά την περίοδο της απο-
κριάς ή Καρναβαλιού.
η λέξη «Καρναβάλι» θεωρείται ότι προ-
έρχεται από τις λατινικές λέξεις «carne»= 
κρέας και «vale»=απέχω ή κατ́  άλλους 
από τη λέξη «levare»= αίρω, σηκώνω.  στην 
ελλάδα η αντίστοιχη λέξη είναι η «απο-
κριά» (από + κρέω) που σημαίνει αποχή 
από το κρέας. αυτή η χρονική περίοδος που 
ονομάζεται και «περίοδος του τριωδίου» 
έχει διάρκεια τρεις εβδομάδες και λήγει την 
Κυριακή της αποκριάς.
η έννοια της αποκριάς ή αλλιώς το «Καρ-
ναβάλι» είναι η μεγάλη εορταστική λαϊκή  
εκδήλωση μεταμφιεσμένων ανθρώπων 
που διασκεδάζουν στους δρόμους τραγου-
δώντας, χορεύοντας, πειράζοντας άλλους 
ανθρώπους και λέγοντας αστεία. η προέ-
λευση όλων αυτών των εκδηλώσεων και 
των εθίμων αυτής της περιόδου είναι ειδω-
λολατρική και εντοπίζεται στην αρχαία ελ-
λάδα και την αρχαία ρώμη.
στην αρχαία αθήνα, στις αρχές του μαρτίου, 
δηλαδή περίπου στις αντίστοιχες ημέρες με 
τη περίοδο της αποκριάς, καθώς ερχόταν 
η Άνοιξη εορτάζονταν τα ανθεστήρια, μια 
γιορτή προς τιμήν του θεού διονύσου. τα αν-
θεστήρια είχαν διπλή εορταστική σημασία. 
από τη μια, ήταν η γιορτή των λουλουδιών, 
του κρασιού και της αχαλίνωτης χαράς και 
από την άλλη ήταν γιορτή για τους νεκρούς 

και τις ψυχές. στη σημερινή εποχή, και κατά 
τη περίοδο των αποκριών, κυριαρχούν αυτά 
τα δύο στοιχεία, καθώς από τη μια γίνονται 
εορταστικές εκδηλώσεις μεταμφιεσμέ-
νων και από την άλλη υπάρχει το μεγάλο 
Ψυχοσάββατο, πριν την Κυριακή της απο-
κριάς, κατά το οποίο οι ζωντανοί μπορούν 
να προσεύχονται υπέρ της ανάπαυσης των 
νεκρών. τα ανθεστήρια διαρκούσαν τρεις 
ημέρες, ξεκινώντας από την 11η του ανθε-
στηριώνος (χονδρικά γύρω στις 26 φεβρου-
αρίου). το όνομα της γιορτής έχει σχέση με 
τον ερχομό της άνοιξης, την αναγέννηση της 
φύσης και των λουλουδιών.
η πρώτη ημέρα, τα Πιθοίγια, πήρε το όνομα 
της από το βασικό έθιμο που ήταν το άνοιγ-
μα των πίθων με τον οίνο της νέας  σοδειάς. 
μαζί με το άνοιγμα των πίθων, υπήρχε η 
πεποίθηση ότι οι ψυχές των νεκρών ανέ-
βαιναν στον πάνω κόσμο. μέρος του οίνου 
συγκεντρωνόταν στο «εν λίμναις» ιερό του 
διονύσου. εκεί ο οίνος μετατρεπόταν σε 
κρασί, σύμφωνα με τη διδαχή του θεού, που 
έμαθε τους ανθρώπους να πίνουν τον οίνο 
«κεκραμένο» (με τη προσθήκη νερού). το 
πρώτο κρασί προσφερόταν στον θεό και 
μετά οι πιστοί είχαν τη σειρά για τη δοκιμή. 
οι πιστοί πίστευαν ότι ο οίνος τους έδινε ευ-
εργετικές δυνάμεις που οι πιστοί έπρεπε να 
χρησιμοποιήσουν μόνο για καλό σκοπό, χω-
ρίς να βλάψουν, δηλαδή, κανέναν.
η δεύτερη ημέρα, οι Χόες, ήταν και η κεντρι-
κή ημέρα της γιορτής. πήρε το όνομά της 
από το αγγείο που ονομαζόταν «χους», το 
οποίο χρησιμοποιούσαν για να πίνουν κρα-
σί. στη γιορτή αυτή συμμετείχαν και παιδιά, 
στα οποία έδιναν πολύ μικρότερα αγγεία. 
σύμφωνα με τη παράδοση, ο διόνυσος ερχό-
ταν από τη θάλασσα στην πόλη της αθήνας, 

πάνω σε άρμα. τον συνόδευαν οι ακόλουθοί 
του, οι σάτυροι, που έπαιζαν αυλό. ο ίδιος ο 
βασιλιάς ήταν αυτός που φορώντας μάσκα, 
υποδυόταν το διόνυσο. η πομπή που σχη-
ματιζόταν ξεκινούσε από τη θάλασσα και 
κατέληγε στο «εν λίμναις» ιερό του διονύ-
σου. εκεί αποδίδονταν θυσίες στο θεό από 
συζύγους 14 διακεκριμένων πολιτών στους 
14 βωμούς του θεού. την ίδια ημέρα διοργα-
νώνονταν συμπόσια σε ιδιωτικούς οίκους, 
με χαρακτήρα διαφορετικό από τα κανονι-
κά. Γίνονταν διάφοροι διαγωνισμοί πόσης 
κρασιού, είτε στα σπίτια, είτε σε δημόσιους 
χώρους. Γλυκά, στεφάνια και ασκοί με κρα-
σί ήταν τα έπαθλα των νικητών. το βράδυ 
επέστρεφαν στο βωμό του θεού και παρέ-
διδαν τα έπαθλα τους, ενώ προσέφεραν 
σπονδές  στο θεό με το εναπομείναν κρασί 
από τις χόες.
η τρίτη ημέρα της γιορτής είχε να κάνει με 
τους νεκρούς και ιδιαίτερα με τα κακά πνεύ-
ματα, τις «κήρες» ή «κάρες». η ονομασία 
της «χύτροι» προήλθε από τις χύτρες όπου 
έβραζαν πανσπερμία (σπόρους διαφόρων 
καρπών) την οποία και προσέφεραν στον 
ερμή εκ μέρους των νεκρών. Κάτι ανάλογο 
γίνεται και σήμερα με τα κόλλυβα που μοι-
ράζονται το Ψυχοσάββατο για τις ψυχές των 
πεθαμένων. διάφορα μέτρα έπαιρναν για 
την απομάκρυνση των πνευμάτων. Έκλει-
ναν τα ιερά, σφράγιζαν τις εισόδους των 
σπιτιών με πίσσα, οι άνθρωποι μασούσαν 
ράμνο, φυτό που έλεγαν ότι κρατά μακριά 
τα κακά  πνεύματα. Όταν βράδιαζε, άρχιζαν 
να φωνάζουν στα πνεύματα να φύγουν, μια 
και τα ανθεστήρια είχαν πια τελειώσει.

Πηγές: Βασίλης Λαμπρινουδάκης Καθηγητής Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ-ΙΣΤΟ-
ΡΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΛΟΥ, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογρα-
φίας της Ακαδημίας Αθηνών, iellada.gr, Eviaportal.gr, Σαν Σήμερα.gr, 
Χριστιανισμός και θρησκεία

αποκριές - Καρναβάλι Γράφει η Γεωργία Χρήστου
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Έθιμα της αποκριάς
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Η πρώτη εβδομάδα 
της Αποκριάς  λέγεται  
«Προφωνούσιμη» ή 
«Απολυτή», επειδή πι-
στεύονταν ότι οι ψυχές 
των πεθαμένων ελευ-
θερώνονται και κυκλο-

φορούν στον επάνω κόσμο. Η 
παρουσία των ψυχών πάνω στη 
γη, θεωρείται ότι αποτελεί κίν-
δυνο για τους ζωντανούς που 
πρέπει να τις καλοπιάσουν. Με 
τη πρώτη λοιπόν μπουκιά, λένε 
«Θεός σχωρέστον». Η δεύτερη 
εβδομάδα λέγεται «Κρεατινή» 
ή «Ολόκριγια». Είναι η εβδομά-
δα που δεν κρατούν τη νηστεία 
ούτε της Τετάρτης, ούτε της Πα-
ρασκευής. Λέγεται και «άρτσι 
βούρτσι», δηλαδή άνω κάτω, κα-
θώς υπάρχει έντονη κρεοφαγία. 
Η Πέμπτη της εβδομάδας είναι η 
Τσικνοπέμπτη. Σε κάποιες περι-
οχές φτιάχνουν πιλάφι με κρέας 
και μοιράζουν στους φτωχούς. 
«Θα τσικνώσει τη γωνιά του» 
κι ο φτωχός, λένε. Στη Πελο-
πόνησσο ψήνουν χοιροσφάγια. 
Γενικά αυτή τη μερα σε όλη την 
Ελλάδα γίνονται συνεστιάσεις, 
οικογενειακές συγκεντρώσεις 
και ντύνονται μασκαράδες. Η 
επόμενη εβδομάδα είναι η «Τυ-
ρινή» ή «Μακαρονού». Τη Κυ-
ριακή της Τυρινής γνωστή ως 
«Τρανή Αποκριά» κορυφώνονται 
οι εορταστικές εκδηλώσεις με 
συμμετοχή μικρών και μεγάλων 
σε διάφορα δρώμενα ανάλογα 
με την περιοχή. Σε πολλές πε-
ριοχές, όταν νυχτώσει ανάβουν 
φωτιές (φανοί, κλαδαριές, μπου-
μπούνες, καψαλιές). Το βράδυ 
συγκεντρώνονται στο σπίτι του 
γηραιότερου,  για να γλεντήσουν 
και να συγχωρεθούν μια και αρ-
χίζει η μεγάλη Σαρακοστή. Τρώνε 
πίτες και τυροκομικά καθώς και 
χειροποίητα μακαρόνια. Παίζουν 
όλοι μαζί το «χάσκα» με αβγό 
ή χαλβά. Η μητέρα παίρνει ένα 
αβγο βρασμένο σφιχτό, το κα-
θαρίζει και το δένει μ́  ένα νήμα. 
Το νήμα αυτό το στερεώνει στην 
άκρη συνήθως του πλάστη, το 
περιφέρει μπροστά στο στόμα 
όλων σαν εκκρεμές και όποιος 
το πιάσει είναι ο νικητής. Όλοι 
εύχονται με «αβγό το κλείνω, με 
αβγό να το ανοίξω» και εννοούν 
το Πάσχα. Σε άλλα μέρη αντί για 
αβγό χρησιμοποιούν χαλβά.
Ένα ακόμα χαρακτηριστικό έθιμο 
στις μέρες μας είναι οι μεταμ-

φιέσεις. Ανάλογα με τη περιοχή 
υπάρχει ποικιλία μεταμφιέσε-
ων (Κουδουνάτοι, Κουκούγε-
ροι, Μπούλες, Γενίτσαροι, Γέροι 
και Κορέλες, Βλάχικος Γάμος) 
με αναπαραστάσεις γαμηλίου 
πομπής, θανάτου και νεκρανά-
τασης, σατιρισμοί και παρωδίες 
δικαστηρίου, τιμωρίες (όπως 
κρεμάλα) αλλά  και χάρη, δίκες 
δικαστών ή του Αγά (σε πολλά 
νησιά).
Χαρακτηριστικό έθιμο των ημε-
ρών είναι το έθιμο της αφής, του 
ανάμματος της φωτιάς, εξαγνι-
στικής και καθαρτικής διαδικα-
σίας για τη Σαρακοστή που θ́  
ακολουθήσει.
Οι Φανοί είναι το χαρακτηριστικό 
της κοζανίτικης αποκριάς.  Είναι 
φωτιές που ανάβουν στις γει-
τονιές της πόλης και γύρω τους 
στήνεται ένα γλέντι με χορό και 
τραγούδι. Συμμετέχουν όλοι οι 
κάτοικοι με παραδοσιακά απο-
κριάτικα τραγούδια ή τα λεγόμε-
να «ξινέτροπα» ή τα «σκωπτι-
κά» υπό τους ήχους πνευστών 
και χάλκινων μουσικών οργά-
νων. Το μεσημέρι γίνεται παρέ-
λαση αρμάτων με έντονα στοι-
χεία κοινωνικής και πολιτικής 
σάτιρας  και το έθιμο των Φανών 
ξεκινάει πάντα ο Δήμαρχος με το 
άναμμα του Φανού στην κεντρική 
πλατεία. Οι Φανοί ανάβουν κατά 
τις οχτώ το βράδυ της Μεγάλης 
Αποκριάς  και αμέσως ξεκινά το 
τραγούδι και ο χορός. Κατά το 
έθιμο ξεκινάει πρώτος ο Δήμαρ-
χος  υπό τους ήχους πνευστών 
και χάλκινων χορεύοντας το πιο 
γνωστό αποκριάτικο σκοπό της 
περιοχής το περίφημο «Έντεκα». 
Στο τραγούδι των Φανών, υπάρχει 

κορυφαίος τραγουδιστής που ερ-
μηνεύει συγκεκριμένα τραγού-
δια τα οποία λέγονται μόνο στο 
εορταστικό δωδεκαήμερο και 
την Κυριακή της Μεγάλης Απο-
κριάς. Όλοι χτυπούν τα χέρια τους 
ρυθμικά και χορεύουν.   Σε ό,τι 
αφορά την καταγωγή του εθίμου, 
πολλοί μελετητές της λαογρα-
φίας υποστηρίζουν την άμεση 
σύνδεσή του με τις αρχαίες διο-
νυσιακές γιορτές και τα ρωμαϊκά 
Σατουρνάλια.
Ο εορτασμός της Αποκριάς στη 
Σκύρο έχει μοναδικό χρώμα. Κυ-
ρίαρχη μορφή ο Γέρος και μαζί 
του η Κορέλα και ο Φράγκος.  
Τα σοκάκια του χωριού γεμίζουν 
από τους ήχους των κουδου-
νιών. Ο Γέρος φορά την τσοπά-
νικη κάπα, μαύρου χρώματος, 
γυρισμένη ανάποδα, για να είναι 
απέξω το μαλλιαρό μέρος και 
να φαίνονται οι μακριές τρίχες. 
Η κουκούλα της κάπας σκεπάζει 
το κεφάλι και στερεώνεται με 
μακρια υφαντή και κεντημένη 
ζώνη των βοσκών που πέφτει 
μπροστά στο στήθος. Στη ράχη 
παραχώνουν κουρέλια ή μαξιλά-
ρια για να σχηματιστεί καμπούρα. 

Το πρόσωπο το κρύβει με μάσκα 
από προβιά μικρού γιδιού με δύο 
τρύπες στα μάτια. Στη μέση ζώ-
νεται καμιά πενηνταριά τσοπά-
νικα κουδούνια τα οποία μπορεί 
να ζυγίζουν έως 50 κιλά και στο 
χέρι κρατάει το τσοπάνικο στρα-
βοράβδι στολισμένο στη λαβή με 
αγριολούλουδα. Ο Γέρος προχω-
ράει με ρυθμικούς βηματισμούς  
κουνώντας τη μέση, έτσι ώστε 
τα κουδούνια να δίνουν ήχους 
φοβερούς,  ρυθμικούς  και εναλ-
λασσόμενους. Ο Γέρος συνοδεύ-
εται από την Κορέλα που φοράει  
γυναικεία σκυριανή φορεσιά, 
ίδια μάσκα και έχει στο χέρι της 
ένα μαντήλι που το κουνά και χο-
ρεύει γύρω από τον Γέρο. Την Κο-
ρέλα υποδύεται άνδρας ή γυναί-
κα. Τρίτο πρόσωπο της Σκυριανής 
Αποκριάς είναι ο Φράγκος. Αυτός 
φοράει Ευρωπαϊκό παντελόνι, 
μάσκα γιδιού και έχει ένα μεγά-
λο κουδούνι στο πίσω μέρος της 
μέσης του. Αυτή η μεταμφίεση 
είχε την πρόθεση να γελοιοποι-
ήσει όλους εκείνους από το νησί 
που εγκατέλειψαν την παραδο-
σιακή ενδυμασία και προτίμησαν 
το δυτικό παντελόνι (τα φράγκι-
κα). Όταν η ομάδα γυρίσει  όλους 
τους δρόμους του νησιού  και τα 
συγγενικά φιλικά σπίτια, κατα-
λήγει στο Κάστρο όπου βρίσκε-
ται το μοναστήρι του Αη-Γιώργη. 
Εκεί, ενώ ο Γέρος ξεκουράζεται, 
η Κορέλα του τραγουδά σκυρια-
νά τραγούδια και εγκωμιάζει τις 
αρετές και τα προτερήματά του. 
Και αυτό το έθιμο χάνεται στα 
βάθη της αρχαίας Ελλάδας και 
σύμφωνα με τους μελετητές έχει 
και αυτό διονυσιακές ρίζες.

Πηγές: Βασίλης Λαμπρινουδάκης Καθηγητής Αρ-
χαιολογίας ΕΚΠΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΛΟΥ,              
Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της 
Ακαδημίας Αθηνών, iellada.gr, Eviaportal.gr, Σαν 
Σήμερα.gr, Χριστιανισμός και θρησκεία

Γράφει η Γεωργία Χρήστου

ε φ η μ ε ρ ι δ α  π ο λ ι τ ι σ μ ο υ  « θ υ μ ε λ η »



Δύο αιώνες από την ανάσταση
του ελληνικού Έθνους

O αποδημητισμός αποτέλεσε χα-
ρακτηριστικό γνώρισμα πολλών 
ορεινών χωριών της Ελλάδας. Τα 
εδάφη δεν ήταν κατάλληλα για 
καλλιέργειες και έτσι ο ανδρικός 
πληθυσμός στράφηκε στην οικο-
δομική τέχνη. Ωστόσο, ξεχωρίζουν 

οι κάτοικοι των Μαστοροχωρίων της Ηπείρου 
(τα περισσότερα εξ αυτών ανήκουν  στο Δήμο 
Κόνιτσας) οι οποίοι γίνονται μάστοροι της πέ-
τρας, ξυλουργοί, ξυλογλύπτες και αγιογρά-
φοι.
Οργανωμένοι σε μπουλούκια ταξιδεύουν 
αρχικά σ́  όλη την Ελληνική Επικράτεια, και 
στη συνέχεια στη Βαλκανική Χερσόνησο, 
τη Κεντρική Ευρώπη, τη Μικρά Ασία και την 
Αφρική. Χαρακτηριστικά, η δραστηριότητα 
των μαστόρων από την Βούρμπιανη στην 
Οθωνική Αθήνα και το Λαύριο τεκμηριώνε-
ται από δικαιοπρακτικά έγγραφα. Το έτος 
1883 ιδρύεται η Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης 
Βούρμπιανης με έδρα την Αθήνα,  ο αρχαιότε-
ρος Ηπειρώτικος σύλλογος. Από τα τέλη του 
19ου αιώνα, αρχίζουν και τα υπερπόντια ταξί-
δια, από τους 100 περίπου Καστανιανίτες μα-
στόρους και άλλους τόσους Πυρσογιαννίτες 
που ταξίδεψαν στην Αμερική. Οι περισσότεροι 
έζησαν και πέθαναν εκεί. 
Τα ταξίδια των μαστόρων πραγματοποιού-
νταν μετά το τέλος της Αποκριάς, κι έτσι 
όλη την πρώτη εβδομάδα της Σαρακοστής 
οι άνδρες αποχωρούσαν σε παρέες ή μπου-
λούκια. Χαρακτηριστικό για το κλίμα της ανα-
χώρησης είναι το ηθογράφημα του συγγρα-
φέα Βασ. Ι. Δημάρατου, «Το ξεπροβόδημα» 
(Αθήνα 1935): «Εστρων’ η Σαρακοστή και 
άρχιζε μ’ αυτή  η παστρική ζωή : δουλειά και 
φρονιμάδα (…) Οι γιορτές είχαν περάσει και 
μ’ αυτές μαζί τα γλέντια του χειμώνα. Τώρα 
στο χωριό σεργιάνιζε η άκαρδη «Διώχνω» 
με τη σκούπα... Ετσ’ είχαν βαφτίσει τη φευγά-
λα: «Διώχνω». Τη φαντάζονταν γριά, κακιά, 
στριμμένη… Άρπαζε τη σκούπα και έφερνε 

γύρω το χωριό (…). Από τα χέρια της κανένας 
δε μπορούσε να γλιτώσει». Ο λαϊκός άνθρω-
πος προσωποποιεί τον ξενιτεμό ως γριά κα-
κιά που με τη σκούπα της  μάζευε μαστόρους 
και μαστορόπουλα, ενώ στα Μαστοροχώρια 
θα έμεναν μόνο τα γυναικόπαιδα και οι γέροι. 
Την ημέρα της αναχώρησης οι γυναίκες είχαν 
ως έθιμο να κόβουν κρανιές. Τις τοποθε-
τούσαν στην  εξώθυρα  τους ή βαρούσαν με 
αυτές τους άνδρες τους, ώστε να φύγουν και 
να επιστρέψουν γεροί σαν το ξύλο της κρα-
νιάς. Επιπλέον, ακουμπούσαν στο κατώφλι 
της εξώπορτας ένα δοχείο με νερό και μέσα 
τοποθετούσαν ένα φλουρί από τη μάνα ή τη 
σύζυγο του μάστορα. Εκείνος έριχνε με το 
δεξί του πόδι το δοχείο και χυνόταν το νερό. 
Το έθιμο να χύνουν νερό, εκτελούνταν για 
το καλό ποδαρικό και για να κυλήσουν οι 
δουλειές τους σαν το νερό. Στη συνέχεια, 
συγγενείς και φίλοι συνόδευαν μέχρι την 
άκρη του χωριού τους μαστόρους και τους 
αποχαιρετούσαν μέσα σ’ ένα κλίμα βαθιάς 
συγκίνησης και πόνου. Οι συγγενείς μετά την 
αναχώρηση, επέστρεφαν στο σπίτι και ράντι-
ζαν την αυλή τους με νερό για γρήγορη και 
ασφαλή επιστροφή του ξενιτεμένου. Εκείνη 
την εποχή τα ταξίδια ήταν πολύ δύσκολα και 
επικίνδυνα. 

Στίχοι από τον χιλιοτραγουδημένο  Ρόβα*1

« Ο Ρόβας  εξεκίνησε και στην  Βλαχιά να 
πάει, νύχτα σελλώνει τ’ άλογα, νύχτα τα  καλι-
γώνει,  βαζ’ ασημένια πέταλα, καρφιά μαλα-
ματένια…»  

Εκτός  από τον θρυλικό Ρόβα και άλλοι καρ-
βανάροι – κερατζήδες  εξυπηρετούσαν τη 
συγκοινωνία της Ηπείρου μεταφέροντας 
τους ταξιδιώτες και τα γράμματα που συχνά 
οι συγγενείς γράφανε στους ξενιτεμένους 
τους.*2

«Σου στέλνω μήλο σέπεται,  κυδώνι μαρα-
γκιάζει , σου στέλνω και το δάκρυ μου σ’ ένα 
φτενό μαντήλι. Το δάκρυ μ’ είναι καυτερό και 
καίει το μαντήλι».                   
1 « Ο  Ρόβας εξεκίνησε» , Ηπειρώτικο τραγούδι , Βλαχιά ( σημερι-

νή Ρουμανία), 2« Ξενιτεμένο μου πουλί» ( Πωγώνι ) Ηπειρώτικο 

τραγούδι
                         
Πηγές : 1. Καμηλάκης  Παναγιώτης (2001) «Ο Μάρτης του ξενιτεμού» 
Περιοδικό Επτά  Ημέρες. 2. Ιορδάνογλου Αντώνης (2005) « Στα μαστο-
ροχώρια του Γράμμου - Ο πέτρινος πλανήτης»    Περιοδικό Passport. 3. 
Α)Πετρονώτης Α, Παπαγεωργίου Β. (2020) «Από  την πρωτοκαθεδρία 
των μαστόρων   στην επώνυμη τέχνη. Μετοικεσίες και υπερπόντια ταξί-
δια» Β) Φωτεινή  Τσάνου – Ζαφείρη (2020) «Προκαταλήψεις, δοξασίες 
προλήψεις από τα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας», Περιοδικό «Τα Κα-
ντσιώτικα». 4. Βασ.Δημαρατου- Νικολ.Χ. Ρεμπέλη (1996) « Ιστορία της 
Βούρμπιανης». 5. www.pyrsogianni.gr – Αρχείο φωτογραφίας .

Έθιμα σχετικά με τον ξενιτεμό των μαστόρων
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Γράφει η βασιλική Μπάρκη

Από πάνω σαν τηγάνι, από κάτω σαν 
βαμβάκι και από πίσω σαν ψαλίδι! 
Θα ξεκινήσουμε την αναφορά μας 
στα έθιμα του Μαρτίου με αυτό το 
παραδοσιακό αίνιγμα  και θα ευχη-
θούμε σε όλους «Καλό μήνα». Θα 
μας έρθουν μνήμες από τα παιδικά 
ανέμελα χρόνια και θα θυμηθούμε 

τις παροιμίες του Μαρτίου που μας μάθαινε 
η δασκάλα. Μπήκε ο Μάρτης και η πρώτη του 
μηνός σηματοδοτεί την έναρξη της Άνοιξης. 
Κάθε χρόνο τέτοια μέρα, τα παιδιά φτιάχνουν 
τις χελιδόνες και γυρίζουν στα σπίτια τρα-

γουδώντας τον ερχομό της Άνοιξης και την 
επιστροφή των χελιδονιών (πουλί χαρακτηρι-
στικό του μήνα αυτού). Το έθιμο αυτό ξεκινάει 
από τα χελιδονίσματα των αρχαίων Ελλήνων 
και των καλάντων της πρωτοχρονιάς που τότε 
πραγματοποιούνταν την 1η Μαρτίου. Ομάδες 
παιδιών έφτιαχναν αυτοσχέδιο «κλουβί» που 
αποτελούνταν από έναν ξύλινο σταυρό, στις 
άκρες του οποίου προσαρμόζονταν δυο ημι-
κυκλικά ξύλινα τόξα, φτιαγμένα από ευλύγι-
στο λεπτό ξύλο, που έκαναν την κατασκευή 
να μοιάζει με κλουβί. Από το κέντρο τους, 
του σταυρού και των τόξων, περνούσε ένας 

ξύλινος άξονας που μπορούσε να περιστρέ-
φεται αριστερά-δεξιά με το τράβηγμα ενός 
κορδονιού. Πάνω στον ξύλινο άξονα και έξω 
από το «κλουβί» υπήρχε ένα ομοίωμα χελι-
δονιού που περιστρεφόταν μαζί με τον άξονα. 
Το παιδί τραβούσε το κορδόνι του άξονα για να 
περιστρέφεται η χελιδόνα. Το κλουβί το στό-
λιζαν με πρασινάδες και λουλούδια, καθώς 
και με διάφορες ασπροκόκκινες κλωστές, 
τις λεγόμενες «Μάρτες». Μόλις ξημέρωνε η 
1η Μαρτίου, τα παιδιά γύριζαν στα σπίτια πε-
ριστρέφοντας τη χελιδόνα, ενώ συγχρόνως 
τραγουδούσαν το τραγούδι της. 

Έθιμα από Μάρτη
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Γράφει η βίκυ Λυμπέρη

«…Χιλιδόνα έρχιτι 
απού τη μαύρη θάλασσα, 

 έκατσι κι λάλησι 
κι πυργουθιμέλιουσι.

 Μάρτη, Μάρτη μου καλέ 
κι Φλιβάρη φουβιρέ..». 

αΠο τα ΧΕΛΙΔονΙΣΜατα ΘραΚΗΣ
Η νοικοκυρά έδινε στα παιδιά αβγά ή 
χρήματα και αυτά της έδιναν «μάρτες», 
το γνωστό σε όλους μας «μαρτάκι», ως 
δώρο για τα μικρά κορίτσια του σπιτιού. 
Αυτές τις κλωστές τις έδεναν τα κορίτσια 
στο χέρι ή στο λαιμό. Πίστευαν ότι θα τα 
προστάτευαν από το μαύρισμα του Μάρ-
τη κι έτσι θα ήταν όμορφα το Πάσχα με τα 
καινούργια τους φορέματα. Τις κλωστές 

φορούσαν για 40 μέρες και μετά, άλλα 
κορίτσια τις κρεμούσαν στους φράχτες 
για να τις πάρουν τα χελιδόνια και να 
φτιάξουν τις φωλιές τους κι άλλα τις 
έβαζαν κάτω από μια πέτρα για να δουν 
μετά από λίγες μέρες, ανάλογα με τα ευ-
ρήματα, αν θα παντρευτούν στο χωριό ή 
στην πόλη. Στα χωριά πια τα μαρτάκια τα 
παιδιά τα πετάνε στο λάκκο που ψήνουν 
τα αρνιά.
Ένα ακόμη έθιμο του Μάρτη είναι οι Δρί-
μες του Μάρτη, δηλαδή οι τρείς πρώτες 
και οι τρείς τελευταίες μέρες που λέγο-
νται και μέρες της γριάς, οι οποίες είναι 
γρουσούζικες. Λέγεται ότι εκείνες τις μέ-
ρες τριγύριζαν τα δαιμόνια στον κόσμο, 
κάνοντας κακό σε όποιον συναντούσαν. 

Πηγές: WIKIPEDIA, EKKLISIA ONLINE, IEFIMERIDA

Γράφει ο Σπύρος Καλασαρίνης
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Η επέτειος της Επανά-
στασης του ’21 και ο εορ-
τασμός των διακοσίων 
χρόνων αυτού του ένδο-
ξου γεγονότος τη χρονιά 
αυτή που υποδεχόμαστε, 

μας υποχρεώνει να ξαναθυμηθού-
με τον χαρακτήρα του και να ανα-
φερθούμε σε ό,τι σχετίζεται με την 
προετοιμασία αυτής της μεγάλης 
εξέγερσης των Ελλήνων. 
Σκοπός μας δηλαδή δεν είναι τη 
στιγμή αυτή να προσεγγίσουμε 
αυτόν τον ξεσηκωμό αναλυτικά, 
αλλά να κάνουμε μια αναφορά 
στους λόγους που οδήγησαν τον 
ελληνισμό σ’ αυτό το διάβημα, σε 
μια εποχή που τα πάντα ελέγχο-
νταν στην Ευρώπη από την Ιερά 
Συμμαχία (1815), αλλά και σε εκεί-
νους που προετοίμασαν το Έθνος 
για αυτήν τη Μεγάλη Επανάσταση.  
Αρχικά, το “γιατί” του ξεσηκωμού 
θα μπορούσαμε να το αναζητή-
σουμε σε πολλές πηγές, αλλά θε-
ωρούμε πως εντοπίζεται μέσα σε 
λίγες γραμμές από τη Διακήρυξη 
της Επιδαύρου (1821 - 22) προς τις 
Ευρωπαϊκές Δυνάμεις. “Ο κατά των 
Τούρκων πόλεμος ημών μακράν 
του να στηρίζεται εις αρχάς δημα-
γωγικάς και στασιώδεις ή ιδιωφε-
λείς… είναι πόλεμος εθνικός, του 
οποίου μόνη αιτία είναι η ανάκτησις 
των δικαίων της προσωπικής ημών 
ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της 
τιμής, τα οποία την σήμερον όλοι οι 

ευνομούμενοι λαοί τα χαίρουσι”. 
Δηλώνεται δηλαδή ότι η εξέγερση 
αυτή κατά της Οθωμανικής τυραν-
νίας είχε ως στόχο την εθνική ανε-
ξαρτησία για να ανακτηθούν και 
να ξαναζωντανέψουν πανάρχαιες 
ηθικές και υλικές αξίες, οι οποίες 
είχαν νεκρωθεί και οι υπόδουλοι 
τις στερούνταν. Και απέβλεπε στην 
απελευθέρωση όλων των ελλη-
νικών εδαφών για τη δημιουργία 
ενός κυρίαρχου και ελεύθερου 
κράτους, αλλά παράλληλα και 
ανεξάρτητου 
από ξένες πα-
ρεμβάσεις.
Το γεγονός 
αυτό βέβαια 
ήταν αποτέ-
λεσμα μιας 
μακρόχρονης 
πολιτιστικής,  
κοινωνικής 
και οικονομι-
κής εξέλιξης των ελλήνων και 
κατέδειξε σε ολόκληρο το έθνος 
όλα τα προβλήματα που αντιμε-
τώπιζε (ορισμένα και μελλοντικά 
θα τα αντιμετώπιζε) και που έπρε-
πε να λύσει. Χρειάστηκαν λοιπόν 
πολλοί και μακροχρόνιοι αγώνες 
για την επίλυσή τους με ισχυρό 
εξοπλισμό τη θέληση και πρωταρ-
χική επιδίωξη την κατάκτηση της 
πολυπόθητης ελευθερίας. 
Και η ελευθερία αυτή κατακτήθη-
κε και το ελληνικό Έθνος αναστή-

θηκε. Και το ξεκίνημα αυτής της 
Ανάστασης έγινε τον Φεβρουάριο 
του 1821, με τον Αλέξανδρο Υψηλά-
ντη στη Βλαχία, και τον Μάρτιο του 
1821 στην Πελοπόννησο με πλή-
θος αγωνιστών  και πρωτεργάτη 
τον Γρηγόριο Δικαίο (Παπαφλέσ-
σα). Και εξαπλώθηκε σε ολόκληρο 
τον ελληνικό χώρο, σε στεριά και 
σε θάλασσα. Και σημαδεύτηκε από 
ηρωικές μάχες με θυσίες, με πολ-
λές νίκες αλλά και ολοκαυτώματα. 
Και αυτοί που πρόσφεραν τα πάντα 

για τον αγώνα, 
ακόμη και τη 
ζωή τους, είναι 
πολλοί. Άλλοι 
γνωστοί, άλλοι 
άγνωστοι.
Θα πρέπει 
όμως να μην 
ξεχνάμε ότι για 
την κήρυξη της 
Επανάστασης, 

την κατάκτηση της ελευθερίας 
και την επίτευξη της ανεξαρτησί-
ας, σημαντικό ρόλο έπαιξε η όλη  
προετοιμασία, που οφείλεται είτε 
σε άτομα είτε σε ομάδες ελλήνων 
του τόπου μας, αλλά κυρίως της 
διασποράς. Τον δρόμο τον άνοι-
ξε ο ρήγας Φεραίος (1757-1798) 
στη Βιέννη και ακολούθησαν  το 
“Ελληνόγλωσσον Ξενοδοχείον” 
(1809) στο Παρίσι, η “Εταιρεία των 
Φιλομούσων” (1812) στην Αθήνα 
και τέλος η “Φιλική Εταιρεία” (1814) 

στην Οδυσσό,, που υπήρξε και η 
πιο σημαντική μυστική οργάνωση. 
Ήταν αυτή που με ιδρυτές και πρω-
τεργάτες τους Εμμαν. Ξάνθο, Αθαν. 
Τσακάλωφ και Νικ. Σκουφά (όλοι 
τους Ηπειρώτες της διασποράς) 
έμελλε να οργανώσει γύρω της 
όλες τις δυνάμεις του Έθνους και 
να αρχίσει την Επανάσταση.
Και έπειτα από αγώνες και θυσίες 
εννέα ετών όλων των ελλήνων 
πετύχαμε την απελευθέρωση ενός 
ελάχιστου τμήματος των ελληνι-
κών εδαφών και τη δημιουργία 
ενός μικρού ανεξάρτητου ελλη-
νικού κράτους (1830). οι προσπά-
θειες όμως δε σταμάτησαν για 
να έχουμε τη σημερινή Ελλάδα. 
Οι αγώνες συνεχίστηκαν για να 
φτάσουμε στο σήμερα και να γιορ-
τάζουμε τους δύο αιώνες από την 
κήρυξη της επανάστασης του 21, τι-
μώντας όλους εκείνους, γνωστούς 
και αφανείς, οι οποίοι συντέλεσαν, 
ο καθένας με τον τρόπο του, για να 
βρεθούμε και πάλι στο προσκήνιο 
της Ιστορίας.
Άλλωστε, υποκλινόμενοι στην 
οποιαδήποτε προσφορά τους,  τους 
τιμούμε κάθε χρόνο, την 25η Μαρ-
τίου, την ημέρα του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου, ημέρα διπλά συμ-
βολική και για την Εκκλησία και για 
ολόκληρο τον Ελληνισμό.

Πηγή : ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, Νικ. Σβορώνος
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Αποτελεί ίσως το λαμπρότερο δημιούργημα 
της Βυζαντινής υμνογραφίας. Πρόκειται ταυ-
τόχρονα για ένα εγκώμιο, δοξολογία και ικεσία 
προς την Μητέρα του Θεού Παναγία. Πέρα από 
ένα εκκλησιαστικό κοντάκιο με αλφαβητική 
ακροστιχίδα (Α-Ω) όμως, αποτελεί και ένα τέ-
λειο ποιητικό δημιούργημα που με την αρμονία 
και τη χάρη της δομής του, δημιουργεί στους 
πιστούς πνευματική ανάταση και θρησκευτικό 
ενθουσιασμό. 

Ειδολογικά ως κοντάκιο, αποτελείται από ένα 

ή περισσότερα προοίμια και από μια σειρά 
στροφών που ονομάζονται οίκοι. Οι μονοί οίκοι 
(1,3,5 κλπ.) περιέχουν τους χαιρετισμούς στη 
Θεοτόκο με εφύμνιο το «Χαίρε, νύμφη ανύμ-
φευτε», ενώ οι ζυγοί οίκοι (2,4,6 κλπ.) είναι 
συντομότεροι, δεν περιέχουν χαιρετισμούς και 
έχουν ως εφύμνιο το «Αλληλούια». 
Θεματικά, στον ακάθιστο Ύμνο διακρίνουμε 
δυο μέρη, το ιστορικό (οι πρώτοι 12 οίκοι ανα-
φέρονται στην επίγεια παρουσία του Χριστού) 
και το θεολογικό (περιέχει θέματα της χριστο-
λογικής και μαριολογικής θεολογίας). Όμως, 
πέρα από τα παραπάνω, το κύριο στοιχείο που 
συγκινεί και διεγείρει το θρησκευτικό συναί-
σθημα, είναι το ενθουσιώδες ποιητικό εγκώμιο 
της Θεοτόκου, που υψώνεται κατ’ αναβαθμούς 
με τους επάλληλους χαιρετισμούς. 
Η παράδοση συνδέει τον ακάθιστο Ύμνο με το 
ιστορικό γεγονός της πολιορκίας της Βασιλεύ-
ουσας από τους Αβάρους, τον Αύγουστο του 
626 μ.Χ. Η σωτηρία της Κωνσταντινούπολης 
αποδόθηκε στην Θεοτόκο και σύσσωμοι, λαός 
και κλήρος, προσέφεραν στην Παρθένο Μαρία, 
ως δείγμα ευγνωμοσύνης αυτόν τον ύμνο, που 
όπως έχει γραφεί «ολονύκτιον και ακάθιστον 
αυτήν εμελώδησαν». Καθώς την άμυνα της 
Βασιλεύουσας είχαν αναλάβει τότε ο Πατρι-
άρχης Σέργιος με τον Πρωθυπουργό Βώνο, 

η δημιουργία του ύμνου ήταν φυσικό να απο-
δοθεί στον Πατριάρχη Σέργιο. Όμως, καθώς 
αποτελεί ένα τέλειο ποιητικό δημιούργημα και 
επιπροσθέτως δεν γίνεται καμία αναφορά σε 
πολεμικό ιστορικό γεγονός στους στίχους του, 
αμφισβητείται η παραπάνω ιστορική άποψη για 
την προέλευσή του και μάλλον θα πρέπει να 
αποδοθεί ορθότερα σε κάποιο γνωστό και ικα-
νό ποιητή της εποχής.

Ο ακάθιστος Ύμνος μεταφράστηκε στη Λατινι-
κή περίπου το 800 μ.Χ. από τον επίσκοπο Βε-
νετίας Χριστόφορο, ο οποίος απέδωσε τη δη-
μιουργία του στον Πατριάρχη Γερμανό Α’, που 
όμως είχε συνθέσει μόνο το δεύτερο προοίμιό 
του «Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια».

Ο ακάθιστος Ύμνος ψάλλεται το εσπέρας κάθε 
Παρασκευής τις τέσσερις πρώτες εβδομάδες 
της Μ. Τεσσαρακοστής, χωρισμένος σε 4 ίσα 
τμήματα, ενώ το εσπέρας της Παρασκευής της 
πέμπτης εβδομάδας, ψάλλεται ολόκληρος και 
για αιώνες τώρα, δεν έχει σταματήσει να δονεί 
με θρησκευτικό δέος και συγκίνηση, τις καρ-
διές όλων των χριστιανών.  

Πηγές: Θεοχάρης Δετοράκης  (2001) «Ο Ακάθιστος ύμνος» Περι-

οδικό Επτά  Ημέρες    -    Ένθετο εφημερίδας  Καθημερινή , τεύχος 

Μάρτιος 2001, σελ. 26-28

Ο ακάθιστος ύμνος Γράφει ο Μάρκος βουγιουκλής
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Με την ονομασία «Κυριακή της ορθοδοξίας» 
αναφέρεται, από τα χρόνια της εικονομαχίας 
στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η πρώτη Κυρια-
κή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η οποία καθι-
ερώθηκε από τα μέσα του 9ου αιώνα μ.Χ. Πιο 
συγκεκριμένα, κατά τον 8ο και 9ο μ.Χ. αιώνα, 
διαδραματίσθηκαν στο Βυζάντιο, τα γεγονότα 
της περίφημης διαμάχης μεταξύ των Εικονο-
λατρών και των Εικονομάχων. Διάφορες ερ-
μηνείες και προσεγγίσεις για την ανάλυση 
των ιστορικών γεγονότων εκείνης της εποχής 
έχουν προταθεί. Σύμφωνα με μία από αυτές, 
την ονομαζόμενη κοινωνιολογική προσέγγι-
ση, στη διάρκεια της δυναστείας των Ισαύρων, 
θεσπίστηκε ο «Γεωργικός Νόμος» του Λέοντα 
Γ’ του Ισαύρου, με στόχο την καλύτερη δημο-
σιονομική οργάνωση και ενίσχυση του στρατού 
κατά των Αράβων. Με τον τρόπο αυτό, η στρατι-
ωτική μετριοπαθής αριστοκρατία ενισχύθηκε, 
αποδυναμώνοντας συγκλητικούς και ανώ-
τερους εκκλησιαστικούς βαθμούχους (που 
αποτελούσαν την αριστοκρατία του μεγάλου 
πλούτου της Εκκλησίας και πολλών μοναστη-
ριών). Οι στρατιωτικοί απαίτησαν περισσότερη 
γη και χρήματα από την Εκκλησία και κάποιες 
μονές, δημιουργήθηκε διαμάχη και με το αυ-
τοκρατορικό διάταγμα του 728 μ.Χ., ζητήθηκε 
η αφαίρεση των εικόνων από τις εκκλησίες 
(που μέσω της προσκύνησης των πιστών στις 
πιο θαυματουργικές από αυτές, απέφερε πολ-

λά έσοδα στην Εκκλησία και στα Μοναστήρια), 
ενώ μόνο ο σταυρός στην κόγχη της αψίδας 
επετράπη. Ταυτόχρονα, υπήρξαν φαινόμενα 
διαπόμπευσης κατά των Εικονολατρών, κα-
θώς και υψηλής φορολογίας, μια ακραία θέση 
που δεν λάμβανε υπόψη της και την δεδομένη 
λαϊκή φορά προς την εικονολατρία. Τελευταίος 
υπέρμαχος των Εικονομάχων ήταν ο αυτοκρά-
τωρ Θεόφιλος. Μόλις αυτός πέθανε, η σύζυγός 
του Θεοδώρα, συγκάλεσε τη Σύνοδο του 843, 
που επανέφερε τη λατρεία των εικόνων, με 
βάση και τις αποφάσεις της Οικουμενικής Συ-
νόδου το 787 στη Νίκαια της Βιθυνίας. 

Η Κυριακή της ορθοδοξίας αποτελεί μία χρι-
στιανική θριαμβευτική εορτή, καθώς εορτά-
ζεται η οριστική αναστήλωση των ιερών και 
σεπτών εικόνων στη Βασιλεύουσα, από την 
Αυτοκράτειρα Θεοδώρα. Στην Κωνσταντινού-
πολη, η αναστήλωση των εικόνων εορτάσθη-
κε το έτος εκείνο με λαμπρό πανηγυρισμό και 
λιτανεία.

Η ανάμνηση αυτού του θριάμβου της Ορθο-
δοξίας, συνέχισε κατόπιν να εορτάζεται κάθε 
χρόνο τόσο στη Βασιλεύουσα όσο και σε άλλες 
μεγάλες Βυζαντινές πόλεις, με λαμπρή τελε-
τή, όπου σύσσωμοι ο κλήρος και οι μοναχοί 
που είχαν πρωτοστατήσει στους αγώνες υπέρ 
των εικόνων, τελούσαν ολονύχτια υμνολογία  
στον Ιερό Ναό της Θεοτόκου των Βλαχερνών. 

Στο τέλος αυτής της τελετής, ακολουθούσε λι-
τανεία στην Μεγάλη Εκκλησία με παρουσία του 
Αυτοκράτορα.

Στις μέρες μας, σε ανάμνηση των παραπάνω 
γεγονότων, εορτάζεται σε όλους τους χριστια-
νικούς ναούς η «Κυριακή της Ορθοδοξίας» 
κατά την πρώτη Κυριακή των Νηστειών, δηλα-
δή 42 ημέρες πριν το Πάσχα. 

Ιδιαιτέρως στην χώρα μας, από της Βασιλείας 
του Γεωργίου του Α’, καθιερώθηκε κατά την Κυ-
ριακή της Ορθοδοξίας να προσέρχεται ο Βασι-
λεύς στη Μητρόπολη Αθηνών και να απαγγέλει 
το Σύμβολο της Πίστεως. Το έθιμο αυτό έφθασε 
μέχρι τις μέρες μας επί Βασιλέως Κωνσταντί-
νου Β’ και μετά την μεταπολίτευση συνεχίζεται 
από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

Πηγές:  Σάββας Αγουρίδης, Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημί-

ου Αθηνών, «Κυριακή της Ορθοδοξίας» Περιοδικό Επτά  Ημέρες 

- Ένθετο εφημερίδας Καθημερινή, τεύχος 4ης Μαρτίου 2001, σελ. 

24-25, ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ Η Ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια, άρθρο «Κυριακή 

της Ορθοδοξίας» 

Η Κυριακή της ορθοδοξίας

Η λογοτεχνία των μηνών
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Γράφει η νικολέττα Παπαβασιλείου

ΙανοΥαρΙοΣ
Τραγούδι

Στίχοι: Ηλίας Κατσούλης 
Μουσική: Παντελής Θαλασσινός

Οι νύχτες του Γενάρη έχουν στόμα
και λένε παραμύθια τις γιορτές

τσακίζουνε του μπουκαλιού το πώμα
και πίνουν να μεθάνε ποιητές

Οι μέρες του Γενάρη έχουν μάτια
που κλέβουνε το φως και το σκορπούν

τα δειλινά σε έρημα δωμάτια
εκείνων που θυμούνται κι αγαπούν

Οι μέρες και οι νύχτες του Γενάρη
σα δέντρα κρεμασμένα στη βροχή

στιχάκια γράφουν σ’ ένα καλαντάρι
και στης καρδιάς τα φύλλα μια ευχή

Ο χρόνος του Γενάρη γκρίζα δάφνη
παράθυρα της μνήμης ανοιχτά
αναπολεί τον ποιητή Καβάφη
την Αλεξάνδρεια αποχαιρετά.

ΦΕβροΥαρΙοΣ
Ποίημα 

Ρένα Καρθαίου - Φεβρουάριος

Άνθη ανάκατα και χιόνι
Τις αμυγδαλιές φορτώνει.

Κούτσα κούτσα κατεβαίνει,
όλη η πλάση τον προσμένει!

Μήνυμα πως δεν αργεί,
φτάνει η Άνοιξη στη γη.

Στο γαλάζιο το στεφάνι,
του ήλιου κάποια αχτίδα εφάνη.

Το ‘παν και το λένε τόσοι,
άνθρωποι με τόση γνώση:

«Ο Φλεβάρης και αν φλεβίσει,
Καλοκαίρι θα μυρίσει».

ΜαρτΙοΣ
Ποίημα 

Nικηφόρος Βρεττάκος

Το Μάρτη σε στεφάνωσα 
με χελιδόνια.

Κ’ έκαμα να φυτρώσουνε 
κάτω στο γύρο του φουστανιού σου 

αγριολούλουδα,
που κυνηγιούνται σαν φώτα
 πολύχρωμα όταν χορεύεις

ή όταν ονειρεύεσαι πως χορεύεις 
και τινάζεσαι ανάλαφρα
σα να ζητάς να πιαστείς 

απ’ το υπέρτατο φως.

Απόσπασμα από το ποίημα 
«Ο χορός του κορυδαλλού»
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Το Κέντρο Πολιτισμού 
“Χορεύρεσις” άνοιξε 
τις πόρτες του για τη νέα 
χρονιά, τη Δευτέρα 14 
Σεπτεμβρίου 2020. Σε 
μία περίοδο που η κα-
θημερινότητά μας έχει 

αλλάξει ριζικά και οι “περιορισμοί” 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 
αυτής, καταφέραμε να αποδείξου-
με όλοι μαζί ότι η αγάπη μας για τον 
ελληνικό λαϊκό πολιτισμό μπορεί 
να δώσει λύσεις, απαντήσεις και 
διεξόδους.

▶ Οι αίθουσες του Κέντρου Πολι-
τισμού “Χορεύρεσις” ανακαινίστη-
καν, αντικαταστάθηκαν τα έπιπλα 
με την αγορά νέων, καθώς και ο 
ηχητικός και ακουστικός εξοπλι-
σμός για τα τμήματα μαθημάτων 
χορού. 

▶ Παρά τα αυστηρά μέτρα και τους 
νέους κανόνες λειτουργίας που 
τηρήσαμε, με στόχο την ασφάλεια 
όλων μας, υπήρξε μεγάλη συμμε-
τοχή μαθητών στα τμήματα, από 
την πρώτη ημέρα λειτουργίας του 
Κέντρου Πολιτισμού “Χορεύρεσις” . 

▶ Έπειτα από την αλλαγή στη δομή 
και λειτουργία του Κέντρου μας, 
διατηρήσαμε όλα τα τμήματα μα-
θημάτων που λειτουργούσαν τις 
προηγούμενες χρονιές και προ-
χωρήσαμε στη λειτουργία δώδεκα 
(12) νέων τμημάτων, καθώς και στη 
λειτουργία τριών (3) νέων παράλ-
ληλων δράσεων. 

▶ Εκτός από τα τμήματα παραδο-
σιακού χορού για παιδιά, εφήβους 
και ενήλικες, τα τμήματα κρητικών 

χορών για ενήλικες και τα τμήματα 
πλεξίματος και χειροτεχνίας, λει-
τουργούν από τη φετινή χρονιά στο 
Κέντρο Πολιτισμού “Χορεύρεσις”, 
τμήματα αστικών χορών, κρητι-
κών χορών για παιδιά, ποντιακών 
χορών, μουσικοκινητικής αγωγής, 
παραδοσιακού τραγουδιού και θε-
ατρικής αγωγής. 

▶ Καθιερώσαμε αυτή τη νέα χρο-
νιά, τη λειτουργία τμημάτων διδα-
σκαλίας παραδοσιακών μουσικών 
οργάνων, με την έναρξη τμήματος 
κρητικής λύρας, κρουστών και πα-
ραδοσιακών νυκτών εγχόρδων.  

▶ Παράλληλα με τα τμήματα μαθη-
μάτων του Κέντρου μας, υλοποιού-
με τρείς (3) νέες παράλληλες δρά-
σεις. Τη λειτουργία Διαδικτυακού 
Ραδιοφώνου με τον τίτλο “Ηχοχρώ-
ματα ΡαδιοΧορεύρεσις” και τη νέα 
ιστοσελίδα www.chorevresisradio.
gr, την έκδοση Διαδικτυακής Εφη-
μερίδας με τον τίτλο Εφημερίδα 
Πολιτισμού “Θυμέλη” και τη λει-
τουργία δράσης για τα παιδιά με τον 
τίτλο “Της Κυριακής τα Παραμύθια”.

▶ Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2020, 
πραγματοποιήσαμε πεζοπορική 
εκδρομή για τους μαθητές του εφη-
βικού τμήματος, στο Μονοπάτι Πο-
λιτισμού “Πύργος Οινόης – Φράγμα 
Μαραθώνα”.  

▶ Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2020, 
πραγματοποιήσαμε μονοήμερη 
εκδρομή για τους μαθητές, τα μέλη 
και τους φίλους του Κέντρου μας 
στον Ορχομενό, την Αρβανίτσα, τον 
Ζεμενό και την Κρύα Λειβαδιάς. 

▶ Στα πλαίσια της κοινωνικής δρά-
σης του Κέντρου Πολιτισμού “Χο-
ρεύρεσις”, όπως κάθε χρόνο έτσι 
και φέτος, συγκεντρώσαμε τρόφι-
μα μακράς διάρκειας για την Κοινω-
νική Κουζίνα “Ο Άλλος Άνθρωπος”. 
Ευχαριστούμε από καρδιάς όσους 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας.

▶ Το Κέντρο Πολιτισμού “Χορεύ-
ρεσις”, σύντομα θα έχει τη δική 
του επίσημη ιστοσελίδα στο www.
chorevresis.gr, όπου μεταξύ άλλων 
θα προβάλλει το πολιτιστικό έργο 
που παράγει και το σύνολο των 
δράσεων και εκδηλώσεων που 
πραγματοποιεί, δημιουργώντας 
έτσι ένα νέο “παράθυρο πολιτι-
σμού”.

Το Κέντρο Πολιτισμού “Χορεύρε-
σις”, έπειτα από την αλλαγή δομής 
και λειτουργίας του, παράλληλα 
προς τις νέες και ποικίλες δράσεις 
που άρχισε να αναπτύσσει και σε 
συνεργασία με τους δέκα πέντε 
(15) δασκάλους, τους τέσσερις (4) 
υπευθύνους παράλληλων δράσε-
ων, τις ομάδες εργασίας, τους ραδι-
οφωνικούς παραγωγούς, τη συντα-
κτική ομάδα της εφημερίδας, του 
μαθητές, τα μέλη και όλους τους 
συνεργάτες του, στοχεύει σε μία 
νέα προοπτική, ώστε να αποτελέ-
σει ένα σημαντικό και ουσιαστικό 
οργανισμό Πολιτισμού.

Τα νέα του Κέντρου Πολιτισμού “Χορεύρεσις”
Γράφει ο Παναγιώτης Μπιτάκος
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Το Κέντρο Πολιτισμού “Χορεύρεσις” πραγμα-

τοποίησε την Κυριακή 1η νοεμβρίου 2020 μο-

νοήμερη εκδρομή για τους μαθητές, τα μέλη και 

τους φίλους του. Έτσι, οι συμμετέχοντες, είχαμε 

τη χαρά να περιηγηθούμε στον ορχομενό, όπου 

επισκεφτήκαμε τον Μυκηναϊκό Θολωτό τάφο, 

γνωστό ως τάφο του Μινύου, του μυθικού βασι-
λιά του Ορχομενού,  ένα από τα μεγαλύτερα και 
σημαντικότερα μνημεία του είδους του, ο οποίος 
βρίσκεται κοντά στα ερείπια του προϊστορικού 
οικισμού που αναπτύχθηκε στον Ορχομενό. Επί-
σης, επισκεφτήκαμε τον Βυζαντινό Ναό της Πα-
ναγίας Σκριπούς και το Ιχθυοτροφείο Πέστροφας 
στις Πηγές Χαρίτων. 

Στη συνέχεια, αναχωρήσαμε και είχαμε ελεύ-
θερο χρόνο για περιήγηση στο οροπέδιο της Αρ-
βανίτσας στον Ελικώνα, ένα πάρκο μοναδικής 
ομορφιάς, έναν από τους πολλούς κρυμμένους 
θησαυρούς της Ελληνικής φύσης. Έπειτα, επι-
σκεφτήκαμε το Ζεμενό, όπου είχαμε χρόνο για το 
μεσημεριανό μας φαγητό. Κατά την αναχώρησή 
μας, πραγματοποιήσαμε στάση για τον καφέ μας 
στην Κρύα Λειβαδιάς και επιστρέψαμε το βράδυ 
με τις καλύτερες αναμνήσεις. 

Ευχαριστούμε πολύ όλους τους συμμετέχοντες 
για τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε και τον νίκο 
Χατζηκωνσταντή, ιδιοκτήτη της Εταιρείας Γενι-
κού Τουρισμού “Timothy’s Family”, για τη διεξα-
γωγή αυτής της μονοήμερης εκδρομής.

Μονοήμερη Εκδρομή του Κέντρου μας

Το Κέντρο Πολιτισμού “Χορεύρεσις”, 
σε συνέχεια των νέων δράσεων που 
ξεκίνησε τη νέα χρονιά 2020-2021, 
άνοιξε ένα ακόμα πολιτισμικό παρά-
θυρο, αυτό του ραδιοφώνου. Τα “Ηχο-
χρώματα ραδιοχορεύρεσις”, όπως 
ονομάζεται ο ραδιοφωνικός σταθμός 
του Κέντρου Πολιτισμού ‘‘Χορεύρεσις’’, 
ήρθαν στη ζωή μας τον Δεκέμβριο του 
2020, αποτελώντας το πρώτο πολιτι-
σμικό ραδιόφωνο και έχουν ήδη κερδί-
σει την αγάπη των μελών του Κέντρου 
και όχι μόνο.

Υπό τη διεύθυνση της νικολέττας 
Παπαβασιλείου, τα “Ηχοχρώματα Ρα-
διοχορεύρεσις” βγήκαν στον αέρα το 
Σάββατο 5 Δεκεμβρίου. Δώδεκα πα-
ραγωγοί - μέλη του Κέντρου με πολ-
λή  όρεξη και μεράκι έχουν αναλάβει 
τις πρώτες εκπομπές του σταθμού, 
κρατώντας παρέα στους ακροατές με 
διαφορετικά “ηχοχρώματα” της πα-
ράδοσης. Ο Γιάννης Αθανασίου με το 
“Νουμπέτι” και η Έλενα Μαλαβάζου 
με τη “Ζβάρα” ανοίγουν την εβδομάδα. 
Συνεχίζουν, η Κατερίνα - Μαρία Περιά-
λη με τις “Τσαμπούνες του Αιγαίου” και 
ο Κώστας Σπυρόπουλος με το “Μουσι-
κό Αντέτι” κάθε Τρίτη. Κάθε Πέμπτη, η 
Σταυρούλα Μακρή και η Έλενα Βήχου 
“Από την Στεία στα Χανιά” και  ο Δη-
μήτρης Λιανοστάθης με τα “Μουσικά 
Δίκτυα και μουσικές αναγωγές” συνα-
ντούν και πάλι τον Κώστα Σπυρόπουλο 

με το “Μουσικό Αντέτι”. Τις Παρασκευ-
ές, οι μικροί φίλοι του ραδιοφωνικού 
μας σταθμού, ακούν τη Βούλα Βαλα-
κώστα και τη Μαρία Κοντογιάννη στα 
μαγικά “Παραμυθοχρώματα”, ενώ 
ακολουθεί η Κωνσταντίνα Αγγελάκη 
“Ταξιμάροντας στο σήμερα”. Το πρό-
γραμμα συνεχίζεται το Σάββατο από 
νωρίς. Ο Γιάννης Αθανασίου έρχεται 
και πάλι με το “Νουμπέτι”, δίνοντας τη 
σκυτάλη στον Παναγιώτη Μπιτάκο, για 
να μας οδηγήσει “Αρμενίζοντας με νη-
σιώτικα ηχοχρώματα”. Η Γεωργία Μπι-
τάκου μας μυεί σε “Θεατρικά και Μου-
σικά Ανταμώματα” και τα Σάββατά μας 
κλείνουν με τον Παναγιώτη Μπιτάκο 
και τα “Μουσικά πατήματα Χορεύρε-
σις… Μαθητών ο λόγος…”. 

Εκτός από τις εβδομαδιαίες εκπομπές, 
συχνά οι ακροατές θα έχουν την ευ-
καιρία να ακούν θεματικές εκπομπές 
- αφιερώματα. Η αρχή έγινε με ένα 
δίωρο αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη, 
εκπομπή την οποία επιμελήθηκε ο 
Άρης Αεράκης

Στο Website του Ραδιοφωνικού μας 
σταθμού, “Ηχοχρώματα Ραδιοχορεύ-
ρεσις” www.chorevresisradio.gr, 
μπορείτε να ακούτε ζωντανά τις εκ-
πομπές, αλλά και να ενημερώνεστε 
για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, τους 
ραδιοφωνικούς παραγωγούς, καθώς 
και διάφορα νέα του ραδιοφωνικού 
μας σταθμού.

Ηχοχρώματα ραδιοχορεύρεσις
Γράφει η Κωνσταντίνα αγγελάκη
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