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Παραδόσεις Ανα Τόπο  

Ο όρος «λαογραφία» περιγράφει την επιστήμη που εξετάζει τον 
πολιτισμό, τις συνήθειες , τα έθιμα ενός έθνους.
Πρόκειται , κατά μία εκδοχή ,της απόδοσης της λέξης φολκλόρ που 
χρησιμοποίησε πρώτος ο Άγγλος αρχαιολόγος Γουίλιαμ Τομς  το 1846 για 
να προσδιορίσει την νέα επιστήμη που μελετούσε τον τρόπο ζωής ενός 
λαού.
Ως ελληνική παράδοση εννοούμε, μέσα από το σχήμα «παραδίδω-
παραλαμβάνω», τα θεμελιώδη εκείνα γνωρίσματα και στοιχεία
που διαμόρφωσαν μέσα στους τελευταίους αιώνες ένα νεοελληνικό τρόπο
ζωής, ένα ύφος και ένα ήθος ανθρώπων.
Η διδασκαλία των ελληνικών εθίμων στοχεύει στην προσέγγιση και τη 
βίωση των αξιών, που πλαισιώνουν θετικά τις ανθρώπινες
εκδηλώσεις, ενώ παράλληλα διαμορφώνει ένα δημιουργικό «γίγνεσθαι» 
και μια γόνιμη αφετηρία για το μέλλον.
Αδιαμφισβήτητα,  η σημασία της διάσωσης της λαϊκής  παράδοσης ενός 
τόπου είναι ιδιαίτερα μεγάλη.
Οι λόγοι που γέννησαν την επιστήμη της Λαογραφίας τον 19 αι., μέχρι και 
σήμερα δεν έχουν αλλάξει και πολύ. 
Η δυνατότητα να γνωρίζουμε από πού προέρχονται τα ήθη και τα έθιμά 
μας, η γλώσσα μας και οι καθημερινές μας συνήθειες,  μας βοηθούν να 
περπατήσουμε πιο σίγουροι στο μέλλον, χωρίς  να μπορεί κανείς να 
αλλοιώσει ή να πληγώσει την συνείδηση των ανθρώπων που αποτελούν 
μια ομάδα με διαφορετικό γεωγραφικό προσδιορισμό (Ηπειρώτες , 
Μακεδόνες, Πόντιοι ,Κρήτες κλπ) ή κι ολόκληρο το έθνος.
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Παναγία Η Μητέρα Όλων

Τι σημαίνει: Μαρία - Θεοτόκος - Παναγία
Μαρία

Ασφαλώς δεν είναι γνωστό το τι σημαίνει το όνομα Μαρία, και το 
οποίο είναι το καθ' αυτό όνομα που της δόθηκε αρχικά, και που 
αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη και δεν της δόθηκε τυχαία.
«Το πανσεβάσμιον και κεχαριτωμένον όνομα της Μαρίας 
προσφυέστατα και αρμοδιώτατα εδόθη εις την αειπάρθενον 
Θεοτόκον κατά πρόγνωση και βουλή Θεού, παρά του οποίου ήταν 
ωρισμένη να γίνη Μητέρα Αυτού. Σημαίνει δε το όνομα Μαρία: 
Παντοδυναμία, τουτέστιν εκείνη η οποία ήνωσε τα δύο άκρα 
αντικείμενα Θεό και άνθρωπο. Ακόμη σημαίνει Σοφία, η οποία βρήκε 
τον τρόπο δια να ενώση δύο φύσεις σε μια υπόσταση, χωρίς να 
συγχύση τα ιδιώματα των φύσεων. Και τρίτον σημαίνει Αγαθότης, 
ήτοι χάρις, η οποία εθεοποίησε την ανθρώπινη φύση και ανεβίβασε 
αυτή υπεράνω των ουρανίων δυνάμεων. Αυτά τα τρία περιέχει το 
όνομα Μαρία. Δόθηκε διότι έμελλε να υπηρετήσει το μυστήριο της 
ενσάρκου οικονομίας.
Το όνομα Μαρία παράγεται από το εβραϊκό Αϊός το οποίο δηλοί 
Κύριος και ερμηνεύεται Κυρία διότι, ως Μήτηρ Θεού κυριεύει και 
εξουσιάζει ουράνια και επίγεια κτίσματα. Έχει δε την κυριότητα 
της δυνάμεως επειδή το θεμέλιο της κυριότητος είναι η δύναμις» 
(Αγ. Νικοδήμου Αγιορείτου, στην ερμηνεία της ενάτης ωδής της 
Παρθένου).

Θεοτόκος
Το καθ' εξοχήν θεολογικό όνομα της Μητέρας του Θεού είναι 
Θεοτόκος. Δι αυτό έγινε λόγος σ' όσα αναφέρθηκαν. Εδώ 
χρονολογικά πότε δόθηκε αυτό στη Μητέρα του φωτός.
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«Θεοτόκον ωνόμασαν την Παρθένον Πατέρες προ της Γ' 
Οικουμενικής Συνόδου. Στη δε Σύνοδο αυτή εδιωρίσθη το πρώτον 
να καλείται Θεοτόκος η Παρθένος Μαρία. Ακόμη η Σύνοδος αύτη 
την γλυκυτάτην ταύτην της Παρθένου προσηγορίαν επικυρώσασα, 
ως όρον δογματικόν εις πάσαν την οικουμένην παρέδωσε. Πρώτος 
γαρ ο Ωριγένης Θεοτόκον την Παρθένον εκάλεσε... Ο δε 
Αλεξανδρείας Κύριλλος, γράφων προς Νεστόριον λέγει, ότι και ο 
Μέγας Αθανάσιος Θεοτόκον αυτήν και ωνόμασε και ωμολόγει» 
(Πηδάλιον Εκκλησίας σ. 168).

Παναγία
Το προσφιλέστατο όνομα της Παναχράντου Δέσποινας είναι χωρίς 
άλλο το «ΠΑΝΑΓΙΑ». Πότε ιστορικά έλαβε αυτή την προσωνιμία η 
Παρθένος; 
«Αποδίδεται εις την Θεοτόκον και σταθεροποιείται δι ατυήν η 
προσωνυμία «Παναγία». Ταύτην γνωρίζει ως επικρατούσαν πλέον 
κατά τον Ε' αιώνα ο Βασίλειος Σελευκείας (P.G. 85 425). 
Βραδύτερον κατά τον Ζ' αιώνα, ο Ανδρέας Κρήτης αποκαλεί 
επιμόνως την Aχραντον «αγιωτέραν των αγίων» (P.G. 97 2108). 
Το όνομα πλέον Παναγία υπερίσχυσε, ταυτίστηκε με την ιερά μορφή 
και προσωπικότητά της. Το πόσο έχει το όνομα Παναγία 
επικρατήσει στο Χριστεπώνυμο πλήρωμα, φαίνεται κυρίως στις 
δυσκολίες της ζωής, και μάλιστα σε ξαφνικούς κινδύνους, όπου 
αυθόρμητα προέρχεται εκ των έσωθεν το όνομα «Παναγία μου». Σ' 
αυτές τις περιπτώσεις ούτε μάνα μου, ούτε, ούτε, όλα τότε δεν 
μετρούν υποχωρούν. Πώς συμβαίνει αυτό σε μικρούς και μεγάλους; 
Μήπως οι πολέμιοι οι ολιγόπιστοι οι είρωνες της πίστεως μπορούν 
να μάς πουν πώς το όνομα της Παναγίας στις φουρτούνες της ζωής 
σε πολλούς ανθρώπους εκτοπίζει κάθε άλλο προσφιλές όνομα; 
Ασφαλώς η Παναγία δεν επέβαλε να την επικαλούνται, αυτό είναι 
θέμα επιλογής και αυθορμήτου ψυχικής ανάγκης των πιστών, που 
το αλάνθαστο ψυχικό τους κριτήριο, τους πληροφορεί, ότι απ' 
Εκείνη, θα έλθει η δύναμη η βοήθεια. Αλλά γιατί; Διότι έχει όλη τη 
Χάρη του Θεού για παροχή βοηθείας σε ώρες κινδύνου που άλλες 
δυνάμεις, πρόσωπα, δεν δύναται να προσφέρουν. Διάχυτο πλέον 
τούτο ότι η θεία δύναμις παρέχεται μέσω της Παναγίας. Βέβαια, το 
πότε κανείς λαμβάνει και σ' αυτές τις ώρες του κινδύνου είναι 
αστάθμητο. Έγινε λόγος γι' αυτό.
Από το βιβλίο "Σαράντα Εικόνες της Παναγίας" του Αρχιμ. Νεκταρίου Ζιόμπολα
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Τι γιορτάζουμε το Δεκαπενταύγουστο

http://ppanosk.wordpress.com

Μέσα στην σωματική και πνευματική νωχέλεια του καλοκαιριού η 
Εκκλησία μας προβάλει, ως μια δροσερή νοητή όαση και 
πνευματική ανάταση, τη μεγάλη εορτή της Παναγίας μας. Το 
δεκαπενταύγουστο, ή όπως το ονομάζουν πολλοί «το Πάσχα του 
καλοκαιριού», αποτελεί έναν σπουδαίο εορτολογικό σταθμό του 
εκκλησιαστικού ενιαυτού. Η κορυφαία αυτή εορτή είναι για 
ολόκληρη την Ορθοδοξία και ιδιαίτερα για μας του Έλληνες, που 
ευλαβούμαστε τη Θεοτόκο κατά τρόπο ξεχωριστό, μια ευκαιρία να 
εκφράσουμε ολόθυμα την τιμή μας προς το ιερό Της πρόσωπο, κι 
αυτό διότι η προσωπική και εθνική μας ζωή είναι συνυφασμένη με 
την υψηλή σκέπη και προστασία της Μεγάλης Μάνας, του κόσμου. 
Μεγάλα προσκυνηματικά κέντρα της χάρης Της (Τήνος, Πάρος, 
Βέρμιο, κ.α.). Ακόμα πλήθος άλλων ναών αφιερωμένοι στην σεπτή 
Της Κοίμηση θα πανηγυρίσουν λαμπρά και θα τιμήσουν όπως πρέπει 
την έξοδό Της από τον κόσμο και την είσοδό Της στην αιωνιότητα 
και την ατέρμονη δόξα. 
Τα ιερά βιβλία της Καινής Διαθήκης δεν αναφέρουν δυστυχώς 
τίποτε για την ζωή της Παναγίας μας μετά την Ανάσταση του 
Κυρίου και την Πεντηκοστή. Την σιωπή αυτή έρχεται να 
αναπληρώσει η ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας, η οποία, όπως 
είναι γνωστό, μαζί με την Αγία Γραφή, αποτελεί την πηγή της 
πίστεώς μας. Η ευσέβεια, ο σεβασμός και αγάπη των πιστών της 
ιεροσολυμίτικης εκκλησίας προς την Θεοτόκο διέσωσαν ορισμένα 
στοιχεία της ζωής Της, τα οποία καταγράφηκαν αργότερα στα 
έργα των Πατέρων και στην υμνολογία της Εκκλησίας μας. 
Σύμφωνα με αυτά η Μητέρα του Κυρίου μας μετά την Ανάσταση του 
Κυρίου παρέμεινε ένα απλό, αλλά επίλεκτο μέλος της εκκλησίας 
της Ιερουσαλήμ. Οι απόστολοι, οι ποιμένες και οι πιστοί της 
Εκκλησίας έτρεφαν απεριόριστη αγάπη και σεβασμό προς Αυτήν. 
Στους δύσκολους καιρούς του διωγμού των χριστιανών στην 
Παλαιστίνη (Πράξ.8:1) η Παναγία μας έγινε προφανώς ο μεγάλος 

[19]



Α Λυκειακή Τάξη Εσπερινού Γυμνασίου Τυμπακίου  
Παραδόσεις Ανα Τόπο  

παρήγορος αυτών. Πόσα χρόνια έζησε δεν γνωρίζουμε. Πάντως δεν 
πρέπει να γεύθηκε το επώδυνο γήρας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός την 
πήρε γρήγορα κοντά Του, πιθανότατα γύρω στα πενήντα Της 
χρόνια.
Όταν ήρθε η ώρα, λοιπόν, της εξόδου Της στάλθηκε και πάλι ο 
αρχάγγελος Γαβριήλ να της αναγγείλει την θέληση του Θεού και 
Υιού Της. Ενώ προσευχόταν στον οίκο Της στην Ιερουσαλήμ 
παρουσιάστηκε ο άγγελος και της προσέφερε ένα μικρό κλαδί 
φοίνικα και της είπε: «Χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία. Σου φέρνω 
μήνυμα από τον Υιό Σου. Ήρθε η ευλογημένη ώρα να πας κοντά Του 
και να δοξαστείς όπως Σου ταιριάζει. Ετοιμάσου λοιπόν και σε 
τρεις ημέρες θα έρθει Εκείνος να πάρει την τίμια και αμόλυντη 
ψυχή Σου». Μετά από αυτό και αφού συνήλθε από την οπτασία, 
χάρηκε πολύ και κίνησε βιαστικά να ανέβει στο αγαπημένο Της 
Όρος των Ελαιών για να προσευχηθεί, εκεί που προσευχήθηκε για 
τελευταία φορά ο Υιός Της πριν από το πάθος Του. Συνήθιζε να 
ανεβαίνει συχνά και να προσεύχεται εκεί.
Ανηφορίζοντας το μονοπάτι συνέβη το απροσδόκητο: Τα δένδρα και 
οι θάμνοι του δρόμου έγερναν και την προσκυνούσαν! Η άψυχη και 
άλογη κτίση, όπως είχε εναντιωθεί την ώρα του σταυρικού πάθους 
του Κυρίου και Υιού Της, τώρα αποκτά ξανά κρίση και συναίσθημα 
και προσκυνά την Βασίλισσα του κόσμου! Κατευθύνθηκε στο σημείο 
εκείνο του κήπου που είχε προσευχηθεί και ο Κύριος. Γονάτισε 
ταπεινά, ύψωσε τα σεπτά της χέρια και ατένισε τον ουρανό και 
αφού ευχαρίστησε το Θεό τον παρακάλεσε για την σωτηρία του 
κόσμου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της προσευχής Της ένα ουράνιο φως 
Την έλουζε. Το τίμιο και άγιο πρόσωπό Της έλαμπε από θεία 
ενέργεια. 
Μετά γοργά γύρισε στον οίκο Της και άρχισε να ετοιμάζει τα 
απαραίτητα της κηδείας Της. Μάζεψε επίσης τους συγγενείς και 
πιστούς φίλους και φίλες Της και τους ανακοίνωσε την θέληση του 
Κυρίου να την καλέσει κοντά Του. Εκείνοι όταν το άκουσαν 
ξαφνιάστηκαν και άρχισαν να θρηνούν το χωρισμό της Μητέρας 
του Κυρίου. Εκείνη τους παρηγόρησε λέγοντάς τους πως αυτή είναι 
η θέληση του Θεού και πως από την θέση Της στον ουρανό θα 
πρεσβεύει πάντοτε για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Για 
παρηγοριά τους δώρισε δύο από τα φορέματά Της, την σκέπη (το 
μαντίλι της κεφαλής) και την εσθήτα Της, τα οποία αποτέλεσαν 
κατόπιν από τους πολυτιμότερους θησαυρούς της Εκκλησίας μας! 
Την Τρίτη ημέρα μετά την επίσκεψη του αρχαγγέλου, η Κυρία 
Θεοτόκος αφού ντύθηκε μόνη Της τα νεκρικά Της ενδύματα, κάλεσε 
και πάλι τους φίλους Της και ξάπλωσε ήρεμα στην κλίνη Της. Τότε 
συνέβη το εξής θαυμαστό γεγονός: Μια δυνατή βοή ακούστηκε 
στον σπίτι Της, μια φωτεινή νεφέλη το κάλυψε. Πάραυτα 
μεταφέρθηκαν σε νεφέλες από τα πέρατα της οικουμένης οι άγιοι 
Απόστολοι προκειμένου να παραβρεθούν στην έξοδό Της. Κατά τον 
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ίδιο τρόπο μεταφέρθηκε επίσης ο απόστολος Παύλος, ο Διονύσιος ο 
Αρεοπαγίτης και ο άγιος Ιερόθεος, πρώτος επίσκοπος των Αθηνών, 
ο άγιος Τιμόθεος και άλλα σημαίνοντα πρόσωπα της Εκκλησίας. Η 
Κυρία Θεοτόκος, αφού χαιρέτισε και ευλόγησε όλους, παρέδωσε την 
αγία ψυχή Της στα χέρια του Υιού Της ο Οποίος κατέβηκε από τον 
ουρανό για να την παραλάβει ο Ίδιος. 
Οι συγκεντρωμένοι απόστολοι, οι προεστοί της εκκλησίας των 
Ιεροσολύμων και ο πιστός λαός άρχισαν να ψάλλουν εξόδιους 
ύμνους στην Θεομήτορα. Ταυτόχρονα ακούστηκε να συμψάλλει 
στρατιά αγγέλων από τον ουρανό! Η ουράνια μελωδία ακούστηκε 
σε ολόκληρη την πόλη. Φόβος και έκσταση κατέλαβε τους 
κατοίκους της αγίας πόλεως. 
Μετά σχηματίσθηκε νεκρική πομπή η οποία κατευθυνόταν στο 
χωριό Γεθσημανή, όπου θα θάπτονταν το τίμιο σκήνωμά Της. Οι 
θρήνοι του πιστού λαού, που είχε χάσει την Μάνα του, έσμιγαν με 
τις ψαλμωδίες των αποστόλων. Στα ιλαρά πρόσωπά τους κυλούσαν 
δάκρυα λύπης και χαράς. 
Πριν φτάσουν στον τόπο της ταφής έφτασαν φανατικοί Ιουδαίοι και 
θέλησαν να βεβηλώσουν την έξοδο της Μητέρας του Ιησού, τον 
Οποίο μισούσαν θανάσιμα. Με ύβρεις, απειλές και λοιδορίες 
προκαλούσαν την σεμνή ομήγυρη. Κάποιος από αυτούς είχε την 
αναίδεια να πλησιάσει το σεπτό φέρετρο της Θεοτόκου, με σκοπό 
να ρίξει στο έδαφος το άγιο σκήνωμα. Μόλις τόλμησε να αγγίξει το 
στολισμένο με μυρωδάτα άνθη νεκροκρέβατο, πάραυτα κόπηκαν 
και τα δυο του χέρια και έμειναν κολλημένα σε αυτό. Ταυτόχρονα 
έχασε και το φως του! Τότε κατάλαβε την ασεβέστατη και 
αισχρότατη πράξη του και με φωνές γοερές δήλωνε την μετάνοιά 
του και παρακαλούσε την Παναγία να τον λυπηθεί και να τον 
θεραπεύσει. Και ω του θαύματος, ο άνθρωπος εκείνος θεραπεύτηκε 
αμέσως! Κατόπιν ομολόγησε την ανομία και την απιστία του και 
έγινε χριστιανός. Με δάκρυα στα μάτια ακολουθούσε και αυτός την 
ιερή πομπή. Αντίθετα οι άλλοι σύντροφοί του παρέμειναν ψυχροί και 
αμετανόητοι μπροστά στο μεγάλο θαύμα της Θεομήτορος! 
Εκεί στο ήσυχο χωρίο Γεθσημανή έγινε η κήδευση του άχραντου 
λειψάνου της Παναγίας μας. Το θεοδόχο σώμα Της, τέθηκε σε 
περιποιημένο μνημείο, που ετοίμασαν οι Χριστιανοί της αγίας 
πόλεως. Με λυγμούς και δάκρυα οι άγιοι απόστολοι και οι άλλοι 
Χριστιανοί σφράγισαν το μνημείο και αποχώρησαν. 
Η ευσεβής παράδοση της Εκκλησίας μας αναφέρει πως μετά την 
ταφή και αφού πέρασαν τρεις ημέρες, έφτασε στην Γεθσημανή 
αργοπορημένος ο απόστολος Θωμάς από τις μακρινές Ινδίες, όπου 
έκανε ιεραποστολή. Ζήτησε επίμονα, με δάκρυα στα μάτια και λύπη 
πολύ, να του ανοίξουν τον τάφο για να δει και να προσκυνήσει για 
τελευταία φορά το τίμιο σκήνωμα της αγαπημένης Μητέρας του 
Δασκάλου του. Μπροστά στην επιμονή του οι άλλοι απόστολοι 
άνοιξαν τον τάφο και, ω του θαύματος, ο τάφος ήταν κενός, ο 
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Κύριος μετέστησε το πάνσεπτο σώμα Της στον ουρανό, ώστε να 
μην γευτεί την φυσική φθορά. Η αργοπορία το Θωμά 
χαρακτηρίστηκε από την Εκκλησία ως οικονομία του Θεού, για να 
γίνει γνωστή η μετάσταση της Κυρίας Θεοτόκου! Ο κενός τάφος 
Της στην Γεθσημανή αποτελεί μέχρι σήμερα πηγή αγιασμού των 
μυριάδων πιστών που τον επισκέπτονται κάθε χρόνο και τεκμήριο 
της μετάστασής Της στον ουρανό.
ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού
www.apostoloki-diakonia.gr

Κάθε μέρος της Ελλάδος τιμά την Παναγία 

∆εκαπενταύγουστος

Η µεγαλύτερη γιορτή της Τήνου και από τις µεγαλύτερες της 
Ορθοδοξίας είναι η γιορτή της Παναγίας το ∆εκαπενταύγουστο. 
Όχι µόνο ο ναός αλλά και ολόκληρο το νησί ετοιµάζεται καιρό πριν 
γι’ αυτή τη µέρα. Πλήθος κόσµου συνωστίζεται από βραδύς µέσα 
στην εκκλησία, στο προαύλιο της Παναγίας, αλλά και στο 
πεζοδρόµιο της οδού Μεγαλόχαρης για να ακούσει «Εν τη γεννήσει 
την Παρθενίαν εφύλαξας, εν τη κοιµήσει τον κόσµον ου κατέλιπες 
Θεοτόκε…». Όλη τη νύχτα η ψαλµωδία και οι γλυκόλαλες καµπάνες 
ενώνονται µε τις παρακλήσεις και τον πόνο των ανθρώπων που 
προσέτρεξαν στη χάρη της, ακόµα και από τα πέρατα της γης. 
Κι όταν ξηµερώνει η γιορτή της Παναγίας, γίνεται το αδιαχώρητο 
όχι µόνο στην εκκλησία και στα πέριξ αυτής, αλλά και στους 
δρόµους, στην πλατεία, στο λιµάνι και απ’ όπου θα περάσει η 
λιτανεία µε τη θαυµατουργή εικόνα. Μετά το πέρας της 
αρχιερατικής λειτουργίας που τελείται στο ναό µέσα σε µια 
κατανυκτική και συγκινητική ατµόσφαιρα, ξεκινάει λιτανεία εν 
ποµπή προς την πλατεία Παντανάσσης µε τη φιλαρµονική του 
∆ήµου, αγήµατα του ναυτικού, την εικόνα µε το κουβούκλιο που την 
κουβαλάνε τιµής ένεκεν άνδρες του ναυτικού, σύσσωµο τον κλήρο, 
εκπροσώπους της πολιτείας και τοπικές αρχές και όλους αυτούς 
τους απλούς ανθρώπους. Και όπως κατεβαίνει προς το λιµάνι, 
σπρώχνονται να µπουν στη µέση του δρόµου, να περάσει από πάνω 
τους η Παναγία, να την αγγίξουν, να ικετέψουν να κάνει το θαύµα 
της. 
Μαζί µε τους ψαλµούς και τη µουσική ακούς φωνές απελπισµένων, 
ικεσίες και παρακλήσεις, αλλά και χαρούµενες φωνές 
ευγνωµοσύνης για το θαύµα που αξιώθηκαν. Στην εξέδρα της 
πλατείας γίνεται δοξολογία, εκφωνούνται πανηγυρικοί από 
θρησκευτικούς και πολιτικούς εκπροσώπους, ενώ ταυτόχρονα ένα 
τιµητικό άγηµα µε εκπρόσωπο της πολιτείας µεταβαίνουν στο 
χώρο, όπου βυθίστηκε το καταδροµικό «Έλλη», για να αποτίσουν 
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τιµές στους άνδρες του πληρώµατος που χάθηκαν από άνανδρη 
επίθεση των Ιταλών την ίδια µέρα του 1940. Τέλος, η εικόνα 
επιστρέφει κατά τον ίδιο τρόπο πίσω στο ναό, αφήνοντας στις 
ψυχές όλων δέος και ελπίδα. 
http://www.tinos360.gr/aksiotheata.html

Σιάτιστα - Οι καβαλάρηδες της Παναγίας

http://kozanimedia.gr/?p=91345

Στην πόλη της Σιάτιστας, στο νομό Κοζάνης, η λειτουργία στο 
μοναστήρι της Μεγαλόχαρης είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Τη 
λειτουργία παρακολουθούν προσκυνητές καβαλάρηδες πάνω σε 
στολισμένα άλογα και όταν αυτή τελειώσει επιστρέφουν καβάλα 
στην πόλη, όπου τους υποδέχεται πλήθος κόσμου, που περιμένουν 
πως και πώς να ξεκινήσει η γιορτή, με χορούς και τραγούδια στις 
πλατείες. Το έθιμο χρονολογείται από την Τουρκοκρατία, όταν το 
πανηγύρι της Παναγίας ήταν από τις ελάχιστες στιγμές που οι 
Έλληνες ένιωθαν ελεύθεροι.

Ικαρία - Γλέντι στο γιαλισκάρι

http://4drivers.gr/archives/4556

Στις 6 Αυγούστου, στο Χριστό Ραχών γίνεται το πανηγύρι της 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ένα από τα μεγαλύτερα του νησιού, 
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αλλά μία από τις σημαντικότερες γιορτές του νησιού είναι το 
μεγάλο πανηγύρι το Δεκαπενταύγουστο, όταν οι ντόπιοι κερνάνε 
ψητά και κατσικίσιο κρέας. Η καρδιά των εκδηλώσεων είναι το 
Γιαλισκάρι και στο γλέντι ακούγεται παραδοσιακή μουσική και 
χορεύεται ο φημισμένος Ικαριώτικος χορός.

Ναυπακτία - Παναγία Αμπελακιώτισσα

http://www.tlife.gr/Article/NEWS/0-9-20465.html

Κοντά στην Ανω Χώρα Ναυπακτίας, στο χωριό Ασπριά, σε 
εντυπωσιακή τοποθεσία, υψώνεται το ιστορικό μοναστήρι της 
Παναγιάς Αμπελακιώτισσας, αφιερωμένο στην Κοίμηση της 
Θεοτόκου. Το μοναστήρι είναι γνωστό για τη λατρευτική εικόνα 
της Παναγίας, τα άγια λείψανα, το χρυσοκέντητο επιτάφιο και το 
λαμπρό πανηγύρι το Δεκαπενταύγουστο. 

Άνδρος - Παναγία Φανερωμένη 

http://www.tlife.gr/Article/NEWS/0-9-20465.html

Το Κάστρο Φανερωμένης είναι από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία 
στην περιοχή του Κορθίου, σε ύψωμα κοντά στο χωριό Κοχυλού. Το 
δεκαπενταύγουστο γίνεται εδώ μεγάλο πανηγύρι στην Παναγία τη 
Φανερωμένη, που βρίσκεται μέσα στο Κάστρο.

[24]



Α Λυκειακή Τάξη Εσπερινού Γυμνασίου Τυμπακίου  
Παραδόσεις Ανα Τόπο  

Ρόδος - Παναγία Κρεμαστή 

http://www.tlife.gr/Article/NEWS/0-9-20465.html

Και στο νησί της Ρόδου η λατρεία, οι παραδόσεις και οι θρύλοι που 
συνοδεύουν την Παναγία προκαλούν το ενδιαφέρον και το 
θαυμασμό μας. Αναμφισβήτητα το πιο παραδοσιακό πανηγύρι της 
Παναγίας στο νησί της Ρόδου, είναι το πανηγύρι της Κρεμαστής.

Πυργί Χίου - Γλέντι με τον Πυργούσικο

http://www.tlife.gr/Article/NEWS/0-9-20465.html

Στο Πυργί υπάρχουν 50 εκκλησίες και εκτός από τη βυζαντινή 
εκκλησία των Aγίων Aποστόλων, κτίσμα του 12ου αι., και αληθινό 
κόσμημα για το χωριό, το Δεκαπενταύγουστο, γίνεται το τοπικό 
πανηγύρι που ξεκινά με τις θρησκευτικές εκδηλώσεις στην 
εκκλησία της παναγιάς και ολοκληρώνεται στην πλατεία, όπου 
χορεύεται ο "Πυργούσικος", χορός γοργός, χαρούμενος και 
πεταχτός.
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Σκιάθος - Οι μελωδίες των εγκωμίων της Θεοτόκου

http://www.tlife.gr/Article/NEWS/0-9-20465.html

Στο νησί της Σκιάθου το άκρως τουριστικό καλοκαίρι αποκτά 
έντονα παραδοσιακό χρώμα το Δεκαπενταύγουστο, όταν χιλιάδες 
προσκυνητών συρρέουν από ολόκληρο το νησί αλλά και τα 
γειτονικά μέρη όπου την παραμονή της γιορτής, το βράδυ, γίνεται 
η έξοδος του επιτάφιου της Παναγίας μέσα σε μια ατμόσφαιρα 
μοναδικής κατάνυξης, υπό την συγκινητική μελωδία των εγκωμίων 
της Θεοτόκου που ψάλλουν όλοι μαζί οι Σκιαθίτες.

Ημαθία, Καστανιά - Παναγία Σουμελά

http://www.veriorama.com/photorama_image.php?id=144

Χιλιάδες πιστοί από όλη την Ελλάδα αλλά και το Εξωτερικό 
συρρέουν κάθε χρόνο και στις εκδηλώσεις που γίνονται στην 
Παναγία Σουμελά, την ιστορική εκκλησία που βρίσκεται στις 
πλαγιές του Βερμίου, κοντά στο χωριό Καστανιά.Η εκκλησία 
κτίστηκε το 1951 από τους πρόσφυγες του Πόντου, στη μνήμη της 
ιστορικής ομώνυμης Μονής, τα ερείπια της οποίας βρίσκονται στο 
όρος Μελά, κοντά στην Τραπεζούντα του Πόντου. Εδώ φυλάσσεται 
η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, που είναι φιλοτεχνημένη από 
τον Ευαγγελιστή Λουκά.
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Μετά τον μέγα εσπερινό της παραμονής γίνεται η λιτάνευση της 
Αγίας Εικόνας και στη συνέχεια ακολουθούν καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις με ποντιακά συγκροτήματα, ενώ ανήμερα της 
Παναγίας γίνεται η περιφορά της Αγίας Εικόνας, την οποία 
ακολουθεί πλήθος πιστών. Στο αποκορύφωμα της μεγάλης γιορτής 
της χριστιανοσύνης, ποντιακά συγκροτήματα από την Μακεδονία 
προσφέρουν μοναδικές στιγμές με παραδοσιακούς σκοπούς και 
πολυωρο γλεντι.

Τήνος - Παναγία της Τήνου

http://el.wikipedia.org/ 

Το προσκύνημα στην Παναγία της Τήνου είναι, ίσως, το μεγαλύτερο 
θρησκευτικό προσκύνημα του Ελληνισμού. Στο νησί που είναι 
απόλυτα ταυτισμένο με την Παναγιά του, συγκεντρώνονται κάθε 
χρόνο χιλιάδες πιστοί, όχι μόνο από την Ελλάδα, για να 
προσκυνήσουν την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, στην 
Εκκλησία της Μεγαλόχαρης και ν' αποθέσουν τα τάματά τους.
Η εικόνα των πιστών που ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια, μέχρι την 
εικόνα, γονατιστοί είναι από τις πιο χαρακτηριστικές. Η περιφορά 
του επιταφίου της Παναγίας γίνεται όπως στον Επιτάφιο του 
Χριστού, τη Μεγάλη Παρασκευή, με τους χιλιάδες πιστούς να 
ακολουθούν με αναμμένα κεριά.
Το πανηγύρι διαρκεί έως τις 23 Αυγούστου, στα εννιάμερα δηλαδή 
της Παναγίας, ενώ, παράλληλα με τις εκδηλώσεις για την Κοίμηση 
της Θεοτόκου, στο νησί γιορτάζεται και η επέτειος της βύθισης 
του αντιτορπιλικού Έλλη από τους Ιταλούς.
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Πάρος - Παναγία Εκατονταπυλιανή

http://1myblog.pblogs.gr/tags/panagia-ekatontapyliani-gr.html

Από τις εντυπωσιακότερες εκκλησίες του Αιγαίου, ο 
παλαιοχριστιανικός ναός της Εκατονταπυλιανής, βρίσκεται στην 
Παροικιά, την πρωτεύουσα της Πάρου και είναι από τους 
αρχαιότερους και καλύτερα διατηρημένους χριστιανικούς ναούς. 
Σύμφωνα με την παράδοση, χτίστηκε εξαιτίας ενός τάματος της 
Αγίας Ελένης. Πιστοί από ολόκληρη την Ελλάδα συγκεντρώνονται 
εδώ τον Δεκαπενταύγουστο για να προσκυνήσουν την εικόνα της 
Παναγίας της Εκατονταπυλιανής (17ου αιώνα) και να πάρουν μέρος 
στις εορταστικές εκδηλώσεις.
Μετά την καθιερωμένη περιφορά του επιταφίου, ξεκινά το μεγάλο 
πανηγύρι των ανθρώπων, που το γλεντάνε μέχρι τις πρωινές ώρες, 
με παραδοσιακή μουσική, παριανό κρασί και ντόπιους μεζέδες. Την 
ίδια ώρα, στο λιμανάκι της Νάουσας της Πάρου η νύχτα γίνεται 
μέρα, όταν δεκάδες καΐκια προσεγγίζουν την προβλήτα με 
αναμμένα δαδιά.
Οι συγκεντρωμένοι, εντυπωσιασμένοι από το θέαμα, περιμένουν την 
κορύφωση, με την άφιξη των «πειρατών» στο λιμάνι για την έναρξη 
της γιορτής με νησιώτικους χορούς, και πρώτο και καλύτερο τον 
Mπάλο.
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Κουφονήσια - Με τα καΐκια στην Παναγιά

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=185901

 Τον Δεκαπενταύγουστο γιορτάζει η Παναγία στο εκκλησάκι της 
στο Κάτω Κουφονήσι. Μετά τη λειτουργία προσφέρεται φαγητό από 
τους κατοίκους και κατόπιν μεταφέρονται με τα καΐκια τα οποία 
κάνουν αγώνες για το ποιος θα περάσει τον άλλο στο Πάνω 
Κουφονήσι.
Με την επιστροφή ντόπιοι και ξένοι το γλεντάνε μέχρι πρωίας στα 
μαγαζιά του νησιού, με μουσική, κρασί, ούζο και θαλασσινούς 
μεζέδες για τους οποίους έχουν φροντίσει οι ψαράδες.
Μετά την καθιερωμένη περιφορά του επιταφίου, ξεκινά το μεγάλο 
πανηγύρι των ανθρώπων, που το γλεντάνε μέχρι τις πρωινές 
ώρες,με παραδοσιακή μουσική, παριανό κρασί και ντόπιους 
μεζέδες. Την ίδια ώρα, στο λιμανάκι της Νάουσας της Πάρου η 
νύχτα γίνεται μέρα, όταν δεκάδες καΐκια προσεγγίζουν την 
προβλήτα με αναμμένα δαδιά.

Κεφαλονιά

http://www.xn--mxaakrciop4d.net/

Ξεκινώντας από την Κεφαλονιά στην περιοχή του Μαρκόπουλου, 
υπάρχει ο ναός της Παναγίας της Φιδούς όπου το 
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Δεκαπενταύγουστο μαζεύονται τα φιδάκια της Παναγίας. Μάλιστα, 
αν δεν εμφανιστούν θεωρείται κακός οιωνός.

Ικαρία και Επιτάφιος στα νησιά

http://www.amen.gr/article6553

Σε πολλά νησιά, (όπως η Ικαρία, η Πάτμος και η Κέρκυρα) 
συναντάμε το έθιμο της νεκρώσιμης πομπής που συναντάμε και τη 
Μεγάλη Παρασκευή. Στην Ικαρία μάλιστα, ξεκινώντας από τον 
Καμαρόκαμπο, ο ψάλτης παίρνει στους ώμους του έναν μικρό 
επιτάφιο και τον μεταφέρει μέχρι την Αγία Τριάδα. 
Εκεί ξεκινούν να χτυπούν οι καμπάνες και γυναίκες κάθε ηλικίας 
τον στολίζουν με λεβάντες και γαρύφαλλα ψάλλοντας προσευχές, 
μέχρι τα ξημερώματα. Όταν χαράξει, ο κόσμος ξαναμαζεύεται και 
κάνουν την αντίθετηδιαδρομή, πίσω στον Καμαρόκαμπο!

Λειψούς
Εδώ το έθιμο μιλάει για κρινάκια, που εναποτίθενται στην Παναγιά 
του Χάρου, ξεραίνονται και θα ξανανθίσουν ξανά τον Αύγουστο.

Αρκαδία – Τεγέα
Ξεκινώντας από τη Τεγέα, όπου από τις 12-20 Αυγούστου, εκτός 
από έντονη εμπορική κίνηση τα πανηγύρια πλαισιώνονται από 
διαγωνισμούς τοπικών χορών, αναβίωση αρχαίων αγώνων, 
φεστιβάλ τραγουδιού και θεατρικά δρώμενα.

Κοζάνη – Σιάτιστα
Στα Σιάτιστα, το βράδυ της παραμονής, οι καβαλάρηδες 
καλλωπίζουν τα άλογά  τους και στη συνέχεια κατευθύνονται σε 
ένα γλέντι που γίνεται. Τα ξημερώματα του Δεκαπενταύγουστου 
παίρνουν τα άλογα και προσκυνούν την εικόνα της Παναγίας χωρίς 
να κατέβουν από το άλογο.
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Νίσυρος
Στη Νίσυρο, οι Εννιαμερίτισσες – όπως λέγονται οι γυναίκες που 
συμμετέχουν στο έθιμο – νηστεύουν, προσεύχονται και ψέλνουν επί 
μέρες. Μάλιστα, μία από αυτές κάνει 300 μετάνοιες κάθε μέρα. 
Ανήμερα, κατευθύνονται στην εκκλησία με τα κόλλυβα που έχουν 
ετοιμάσει και τα ευλογεί ο παπάς.

Λέσβος
Στην Αγιάσο της Λέσβου έχει βρεθεί η θαυματουργή εικόνα της 
Παναγίας με την ονομασία «Αγία Σιών», την οποία σύμφωνα με μια 
παλιά παράδοση, κουβάλησε μαζί του από την Ιερουσαλήμ ο ιερέας 
Αγάθων ο Εφέσιος, τον 9ο μ.Χ. αιώνα. Οι προσκυνητές περπατούν 
μέχρι και 25 χιλιόμετρα για να φθάσουν στην εκκλησία της 
Παναγίας της Αγιασώτισσας.

Γρεβενά
Το επίκεντρο της γιορτής είναι συγκεντρωμένο στο ψηλότερο 
χωριό της Ελλάδας, τη Σαμαρίνα, αφού χιλιάδες προσκυνητές 
(κυρίως του απόδημου ελληνισμού) καταφθάνουν στη Μεγάλη 
Παναγιά για να πανηγυρίσουν σε ένα γλέντι που κρατάει τρεις 
ολόκληρες ημέρες. Το ίδιο σκηνικό επικρατεί και στη γειτονική 
Αβδέλλα, όπου για πέντε ημέρες η πλατεία του χωριού παίρνει 
χρώμα γιορτινό και σφύζει από ζωή.
http://www.neolaia.gr
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Η Παναγία και τα Θαύματα της

Παναγία Αλμυρή      

http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2012/05/blog-post_4311.html

Η  εκκλησία της Παναγίας της Αλμυρής κτίστηκε τους πρώτους 
Χριστιανικούς χρόνους κατά τον ερχομό στην Κρήτη του 
Αποστόλου Παύλου.  Όταν βρέθηκε ναυαγός στα νότια παράλια της 
Κρήτης, άρχισε να διδάσκει  τον Χριστιανισμό και είχε ως τόπο 
διαμονής και κεντρικό σημείο  διδασκαλίας του τον χώρο που είναι 
χτισμένη η εκκλησία. Η διαμονή του  και όλη η παρουσία του 
προκάλεσε την οργή του άρχοντα της Φαιστού, ο  οποίος 
στέλνοντας τον γιο του κι επειδή ήθελε να απαλλαγεί από αυτόν 
του  έθεσε όρο να χτυπήσει το ραβδί του και να βγει αλμυρό νερό. 
Έτσι κι  έγινε, ο απόστολο Παύλος χτύπησε με το ραβδί του και 
βγήκε αλμυρό νερό .  Τότε ο γιος του άρχοντα συγκλονισμένος από 
το συμβάν όπως και οι  περίοικοι έζησε το υπόλοιπο της ζωής του 
σε μια σπηλιά ως ασκητής στο  σημερινό εκκλησάκι της Αγίας 
Παρασκευής. Γύρω από την αλμυρή πηγή ο  άρχοντας έκτισε την 
εκκλησία. Στην πηγή σήμερα βρίσκεται ένα πηγάδι,  όπου κατά την 
διάρκεια της θείας λειτουργίας την ημέρα την Αναλήψεως,  ημέρα 
που γιορτάζει η ιερά αυτή μονή, εμφανίζεται αγίασμα.       
http://el.wikipedia.org/wiki/

Είναι μια Παναγιά θαλασσινή στην καρδιά του κάμπου της 
Μεσαράς. Μια Παναγιά που μπορεί να αφήσει... στους προσκυνητές 
της την αλμύρα της θάλασσας στα χείλη τους. Οι  Μεσαρίτες 
αγαπούν πολύ την Παναγιά τους, τη θεωρούν «δικό τους» άνθρωπο  
και σπεύδουν εκεί κάθε φορά που θέλουν να της εκμυστηρευτούν το 
μυστικό  που τους βαραίνει, να της ζητήσουν βοήθεια, να την 
εκλιπαρήσουν να τους  δώσει ένα παιδί και δε διστάζουν για αυτό 
να «δοκιμάσουν» ακόμα και το  φιτίλι από το καντήλι που καίει 
μπροστά στην εικόνα Της...   
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Ένα ιστορικό εκκλησάκι

http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2012/05/blog-post_4311.html

Η Παναγία η Αλμυρή αποτελεί σημείο  αναφοράς για τους πιστούς 
της Μεσαράς και όχι μόνο. Μύθοι και δοξασίες  που υπάρχουν αλλά 
και τα ιστορικά στοιχεία που έχει ανακαλύψει η  αρχαιολογική 
σκαπάνη συνθέτουν μια εικόνα μοναδική για το μικρό  εκκλησάκι 
που χτίστηκε πρώτη φορά στα χρόνια του Απόστολου Τίτου.
Η  εκκλησία χτίστηκε με αλμυρό νερό «κατά θεία παραχώρηση» 
όπως μας είπε ο  παπά- Γιώργης Ξανθάκης που μας διηγήθηκε όλη 
την ιστορία ενώ στα  σπλάχνα του υπάρχει ακόμα και ένα μικρό 
πηγάδι που με μια προσευχή στο  παρελθόν ανέβλυζε νερό το οποίο 
οι πιστοί θεωρούν αγίασμα. Η εκκλησία  που στην αρχική της μορφή 
είχε τρία κλίτη και σήμερα έχει δύο - ένα  αφιερωμένο στην 
Ανάληψη και το άλλο στο γενέσιο της Θεοτόκου- έχει ακόμα  μέσα 
τοιχογραφίες από τον 9ο αιώνα και τον 11ο αιώνα.
Όμως η  Παναγία η Αλμυρή συνδέεται και με εκείνες τις γυναίκες 
που θέλουν να  φέρουν στον κόσμο ένα παιδί. Προσευχές, λάδι από 
τα καντήλια και μεγάλη  πίστη αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό 
ενώ υπάρχουν και ιστορίες, τις  οποίες μας διηγήθηκαν, που θέλουν 
πολλές γυναίκες να επισκέπτονται με  την ...κοιλιά στο στόμα το 
εκκλησία για να ευχαριστήσουν την Παναγία για  την ευτυχία της 
μητρότητας.

Η Παναγία η Αλμυρή και το καντήλι που καίει στην εικόνα 
Της....

Όπως  μας είχε πει και ο ιερέας που λειτουργεί στο μικρό ναό η 
Παναγία  ονομάστηκε αλμυρή γιατί «το νερό με το οποίο χτίστηκε 
το εκκλησάκι μας  ήταν από το ποταμάκι που έγινε αλμυρό κατά 
θεία παραχώρηση.»Σε  περιπτώσεις μεγάλης πίστης με γυναίκες 
που λαχταρούσαν παιδί και τα  κατάφεραν με την προσευχή και τη 
λατρεία τους στην Παναγία την Αλμυρή.  
Οι ιστορίες που υπάρχουν είναι γνωστές στον κάμπο της 
Μεσαράς ....«Έχω  γνωρίσει πάρα πολλές γυναίκες που δεν έχουν 
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γίνει μητέρες παρά τη θέληση  τους. Έρχονται εδώ και ρωτάνε τι 
μπορούν να κάνουν. Πολλές φορές μου  λένε... «κάνε μια προσευχή 
και μυστικά πες κάτι, ότι νομίζεις..» άλλες  φορές μου ζητάνε να 
πάρουν το φυτίλι από το καντήλι της Παναγίας...το  παίρνουν και 
έχω μάθει ότι το τρώνε, δεν το μασάνε αλλά το καταπίνουν  μέσα 
σε ένα κομμάτι ψωμί... Μετά από λίγο καιρό έρχονται και μου λένε  
ότι περιμένουν παιδί...Μετά έρχονται εδώ και βαφτίζουν...Οι 
εκκλησίας  μας είναι πολύ δεμένη με το μυστήριο του βαφτίσματος. 
Οι ιστορίες είναι  πολλές. 
Ξέρουμε τις περιπτώσεις δύο γυναικών που ενώ πήγαιναν στο  
Ηράκλειο για να γεννήσουν, τις έπιασαν οι πόνοι στις στροφές 
πάνω από  την εκκλησία. Έτσι και στις δύο περιπτώσεις πριν 
προλάβει να έρθει ο  γιατρός της ξεγέννησε ο άντρας τους και όλα 
πήγαν μια χαρά...ήρθαν εδώ  και πήραν την ευχή του 
σαραντίσματος και βάφτισαν και τα παιδιά  τους...Δύο παιδιά 
τέτοια έχουν γεννηθεί έτσι ....
Και βέβαια να  μην ξεχνάμε το μικρό πηγάδι που βρίσκεται μέσα 
στο ναό και πολλές φορές  εμφανίζει νερό....αυτό δεν είναι νερό 
όμως για του ανθρώπους του τόπου  μας, είναι αγίασμα...Με μια 
μικρή προσευχή μπορεί να εμφανιστεί...»    
http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr
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Παναγία Σουμελά

http://www.saint.gr/3445/saint.aspx

  
Η υπέροχη ιστορία της θαυματουργής εικόνας της 

Παναγίας Σουμελά

http://el.wikipedia.org/ 

Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς φιλοτέχνησε διάφορες 
εικόνες  αφιερωμένες στην Παναγία. Μία από αυτές είναι και η 
Παναγία Σουμελά.  Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα, που 
προηγείται χρονολογικά της Ιεράς  Μονής, φυλασσόταν αρχικά 
στην Αθήνα με τον τίτλο «Παναγία Αθηνιώτισσα».  Το όνομα 
«Σουμελά» προέρχεται από τη φράση «στου Μελά», που σημαίνει  
«στο όρος Μελά», μια ονομασία που προσδιορίζει το συγκεκριμένο 
μέρος  στην Τραπεζούντα, στις ακτές του Εύξεινου Πόντου.
Μια απίθανη ιστορία εκτυλίσσεται σχετικά με την ύπαρξη αυτής 
της  εικόνας. Κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας του Θεοδόσιου, 
ένας ιερέας από  την Αθήνα είχε ένα όραμα: η Παναγία εμφανίστηκε 
και ζήτησε να γίνουν  αυτός και ο ανιψιός του μοναχοί. Οι δύο 
άνδρες, Βαρνάβας και Σωφρόνιος,  πήγαν να προσκυνήσουν τη 
θαυματουργή εικόνα, όταν άκουσαν τη φωνή της  Θεοτόκου να 
τους ζητάει να την ακολουθήσουν ανατολικά προς το Όρος Μελά.  
Την ίδια στιγμή, άγγελοι ψάλλοντας εμφανίστηκαν και πέταξαν με 
την  εικόνα μακριά.
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Η εικόνα επέστρεψε στην Αθήνα μετά τη Μικρασιατική 
καταστροφή, όπου  φυλάχθηκε στο Μουσείο Μπενάκη μέχρι το 
1952. Σήμερα, φυλάσσεται στην  ιερά μονή της Παναγίας Σουμελά, 
στη Βέροια, στο χωριό Καστανιές που  βρίσκεται στις πλαγιές του 
όρους Βέρμιο. Ιδρυτές της μονής υπήρξαν  Πόντιοι που είχαν την 
επιθυμία να ανοικοδομήσουν μια νέα Παναγία Σουμελά  στην 
Ελλάδα. Το παράδοξο είναι ότι σε αυτή τη μονή δεν κατοικούν  
μοναχοί: κτισμένο στις απόκρημνες ράχες του βουνού έχει ως 
μόνους  επισκέπτες προσκυνητές και τουρίστες.
Η Κοίμηση της Θεοτόκου εορτάζεται εδώ με εκδηλώσεις που  
διαρκούν δύο ημέρες, όπου συμμετέχουν χιλιάδες επισκέπτες και 
πιστοί από  ολόκληρο τον κόσμο αλλά και εκπρόσωποι της 
πολιτικής και θρησκευτικής  ηγεσίας της χώρας. Η Θεία Λειτουργία 
και ο Μεγάλος Εσπερινός της  Κοίμησης της Θεοτόκου τελούνται 
στη Μονή με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια  και ιερή ευλάβεια 
συμπληρώνοντας την ατμόσφαιρα της βαθιάς κατάνυξης και  
συγκίνησης για την Παναγία Σουμελά, διαχρονικό σύμβολο του 
Ποντιακού  Ελληνισμού.  
http://www.visitgreece.gr/el/religion/panayia_soumela

Η Μονή Παναγίας Σουμελά ή Μονή Σουμελά, είναι ένα πασίγνωστο 
χριστιανικό ορθόδοξο μοναστήρι κοντά στην Τραπεζούντα, 
σύμβολο επί 16 αιώνες του Ποντιακού Ελληνισμού.
Σύμφωνα με την παράδοση, το 386 οι Aθηναίοι μοναχοί Bαρνάβας 
και Σωφρόνιος οδηγήθηκαν στις απάτητες  βουνοκορφές του 
Πόντου μετά από αποκάλυψη της Παναγίας, με σκοπό να  ιδρύσουν 
το μοναχικό της κατάλυμα. Eκεί, σε σπήλαιο της απόκρημνης  
κατωφέρειας του όρους, σε υψόμετρο 1063 μέτρα, είχε μεταφερθεί 
από  αγγέλους η ιερή εικόνα της Παναγίας της Aθηνιώτισσας, την 
οποία, πάντα  κατά την παράδοση, εικονογράφησε ο Eυαγγελιστής 
Λουκάς.
Oι μοναχοί Bαρνάβας και Σωφρόνιος έκτισαν με τη συμπαράσταση 
της  γειτονικής μονής Bαζελώνα κελί και στη συνέχεια εκκλησία 
μέσα στη  σπηλιά, στην οποία είχε μεταφερθεί θαυματουργικά η 
εικόνα. Tο σοβαρό  πρόβλημα της ύδρευσης του μοναστηριού 
λύθηκε, επίσης σύμφωνα με την  παράδοση, κατά θαυματουργό 
τρόπο. H ανθρώπινη λογική αδυνατεί να  απαντήσει στο θέαμα που 
βλέπουν και οι σημερινοί ακόμη προσκυνητές, να  αναβλύζει 
αγιασματικό νερό μέσα από ένα γρανιτώδη βράχο. Oι θεραπευτικές  
του ιδιότητες έκαναν πασίγνωστο το μοναστήρι όχι μόνο στους  
χριστιανούς, αλλά και στους μουσουλμάνους.
Kοντά στο σπήλαιο κτίστηκε το 1860 ένας πανοραμικός 
τετραώροφος ξενώνας 72 δωματίων και άλλοι λειτουργικοί  χώροι 
για τις ανάγκες των προσκυνητών, καθώς και βιβλιοθήκη. Γύρω 
από  τη μονή ανοικοδομήθηκαν μικροί ναοί αφιερωμένοι σε 
διάφορους αγίους.
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Oι ιδρυτές του μοναστηριού συνέχισαν τη δράση τους και έξω από 
τον  προσκηνυματικό χώρο. Σε απόσταση 12 χιλιομέτρων από τη 
μονή, απέναντι  από το χωριό Σκαλίτα, έχτισαν το ναό του Aγίου 
Kωνσταντίνου και Eλένης  και σε απόσταση δύο χιλιομέτρων το 
παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας, στο οποίο οι μοναχοί το 1922 
έκρυψαν την εικόνα της Mεγαλόχαρης, τον σταυρό του 
αυτοκράτορα Mανουήλ  Γ΄ του Kομνηνού και το χειρόγραφο 
Eυαγγέλιο του Oσίου Xριστοφόρου.
H μονή κατά καιρούς υπέφερε από τις επιδρομές των αλλόπιστων 
και των  κλεπτών, εξ αιτίας της φήμης και του πλούτου που 
απέκτησε. Mερικά  περιστατικά συνδέονται και με θαυματουργικές 
επεμβάσεις της Παναγίας για  τη σωτηρία του μοναστηριού. 
Σε κάποια από αυτές τις επιδρομές  λεηλατήθηκε από ληστές και, 
σύμφωνα πάντα με την παράδοση, καταστράφηκε,  για να 
ανασυσταθεί από τον Tραπεζούντιο Όσιο Xριστόφορο το 644. Tη 
μονή προίκισαν με μεγάλη περιουσία και πολλά προνόμια, κτήματα, 
αναθήματα και κειμήλια οι αυτοκράτορες του Bυζαντίου και 
αργότερα κυρίως οι αυτοκράτορες της Tραπεζούντας Iωάννης B΄ 
Kομνηνός (1285-1293), Aλέξιος B΄ Kομνηνός (1293-1330), 
Bασίλειος Α΄ Kομνηνός (1332-1340).
Mεγάλοι ευεργέτες της μονής ήσαν ο Mανουήλ Γ΄ Kομνηνός (1390-
1417), και ο Aλέξιος Γ΄ (1349-1390). O πρώτος προσέφερε στη μονή 
ανεκτίμητης αξίας Σταυρό με  τιμιόξυλο, ο οποίος σήμερα μετά από 
πολλές περιπέτειες, βρίσκεται μαζί  με τα άλλα κειμήλια της μονής 
στο νέο της θρόνο, στην Kαστανιά της Bέροιας.  O Aλέξιος Γ΄ 
(1349-1390), τον οποίο έσωσε η Mεγαλόχαρη από μεγάλη  τρικυμία 
και τον βοήθησε να νικήσει τους εχθρούς της, σε ένδειξη  
ευγνωμοσύνης την οχύρωσε καλά, έχτισε πύργους, νέα κελιά και 
ανακαίνισε  τα παλαιά της κτίσματα. Tης χάρισε 48 χωριά και 
εγκατέστησε 40 μόνιμους  φρουρούς για την ασφάλειά της. Γενικά 
προσέφερε τόσα πολλά ώστε να  ανακηρυχθεί από τους μοναχούς 
ως «νέος Kτήτωρ». Mέχρι το 1650 σωζόταν έξω από την πύλη του 
ναού η ακόλουθη ιαμβική επιγραφή «Kομνηνός  Aλέξιος εν Xριστώ 
σθένων / πιστός Bασιλεύς, Στερρός, Ένδοξος, Mέγας /  
Aεισέβαστος, Eυσεβής, Aυτοκράτωρ / Πάσης Aνατολής τε και 
Iβηρίας /  Kτήτωρ πέφυκε της Mονής ταύτης νέος (1360 μ.X.) INΔ 
IΓ΄».
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http://koupepkia.blogspot.gr/2009/11/3.html

Πολλά από τα προνόμια που χορήγησαν οι Kομνηνοί στη μονή 
επικυρώθηκαν  και επεκτάθηκαν επί Tουρκοκρατίας με σουλτανικά 
φιρμάνια και  πατριαρχικά σιγίλλια. Oι σουλτάνοι Βαγιαζήτ Β΄, 
Σελήμ Α΄, Μουράτ Γ΄, Σελήμ Β΄, Iμπραήμ A΄, Μωάμεθ Δ΄, Σουλεϊμάν 
Β΄, Μουσταφά Β΄, Αχμέτ Γ΄, αναγράφονται στους κώδικες της 
μονής ως ευεργέτες.
H εύνοια την οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό έδειξαν οι αυτοκράτορες 
προς  τη μονή δεν είναι απόρροια μόνον θρησκευτικότητας, αλλά 
και προσωπικής  αντίληψης της θείας επέμβασης. Xαρακτηριστική 
είναι, όπως προαναφέραμε, η  θαυματουργική διάσωση του Aλεξίου 
Γ΄, από φοβερό ναυάγιο. Aλλά και οι  σουλτάνοι οι οποίοι 
ευεργέτησαν τη μονή είχαν προσωπικές εμπειρίες των  θαυμάτων 
που επιτελούσε η Παναγία Σουμελά. Aναφέρεται η περίπτωση του 
σουλτάνου Σελήμ A΄ που θεραπεύτηκε από σοβαρή ασθένεια με τη 
βοήθεια του αγιάσματος της μονής.
Πολύτιμα έγγραφα και πολλά αρχαία χειρόγραφα φυλάγονταν στη  
βιβλιοθήκη του μοναστηριού, μέχρι τον ξεριζωμό. Mέσα στη 
βιβλιοθήκη της  μονής βρήκε το 1868 ο ερευνητής Σάββας 
Iωαννίδης το πρώτο ελληνικό χειρόγραφο του Διγενή Aκρίτα.
Tα μοναστήρια του Πόντου υπέφεραν από τη βάρβαρη και ασεβή  
συμπεριφορά των Nεότουρκων και των Kεμαλικών, οι οποίοι 
φανάτιζαν τις  άγριες και ληστρικές μουσουλμανικές ομάδες. 
Πολλές φορές έπεσαν θύματα  ληστειών και καταστροφών. Tο 1922 
οι Tούρκοι κατέστρεψαν ολοσχερώς το μοναστήρι. Aφού πρώτα 
λήστεψαν όλα  τα πολύτιμα αντικείμενα που υπήρχαν μέσα στη 
μονή, μετά έβαλαν φωτιά,  για να σβήσουν τα ίχνη των εγκλημάτων 
τους ή για να ικανοποιήσουν το  μίσος τους εναντίον των Eλλήνων. 
Oι μοναχοί πριν την αναγκαστική έξοδο  το 1923 έκρυψαν μέσα στο 
παρεκκλήσι της Aγίας Bαρβάρας την εικόνα της Παναγίας,  το 
ευαγγέλιο του Oσίου Xριστοφόρου και τον σταυρό του 
αυτοκράτορα της  Tραπεζούντας Mανουήλ Kομνηνού.
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Η σύγχρονη μονή στη Βέροια

http://el.wikipedia.org/

Mε ενέργειες του πρωθυπουργού της Eλλάδας Eλευθερίου 
Bενιζέλου, το 1930, όταν στα πλαίσια της προωθούμενης τότε 
ελληνοτουρκικής φιλίας ο Tούρκος πρωθυπουργός Ισμέτ Ινονού 
επισκέφτηκε την Αθήνα, δέχτηκε μια αντιπροσωπεία να πάει στον 
Πόντο και να παραλάβει τα σύμβολα της ορθοδοξίας και του 
ελληνισμού.
Tο 1930 ζούσαν μόνο δύο καλόγεροι του πανάρχαιου ιστορικού  
μοναστηριού. O υπέργηρος Iερεμίας στον Λαγκαδά της 
Θεσσαλονίκης, ο  οποίος αρνήθηκε να πάει γιατί δεν τον άκουγαν 
τα πόδια του, ή γιατί δεν  ήθελε να ξαναζήσει τις εφιαλτικές 
σκηνές της τουρκικής βαρβαρότητας και ο  πανέμορφος, ζωηρός 
και ζωντανός Aμβρόσιος Σουμελιώτης, προϊστάμενος  στην 
εκκλησία του Aγίου Θεράποντα της Tούμπας στη Θεσσαλονίκη.
 Aπό τον  μοναχό Iερεμία έμαθε ο Aμβρόσιος την κρύπτη των 
ανεκτίμητων κειμηλίων.  Στις 14 Οκτωβρίου έφυγε ο Aμβρόσιος, 
εφοδιασμένος με ένα κολακευτικό συστατικό έγγραφο  της 
τουρκικής πρεσβείας για την Kωνσταντινούπολη και από εκεί για 
την  Tραπεζούντα, με προορισμό την Παναγία Σουμελά. Λίγες μέρες 
αργότερα  επέστρεφε στην Aθήνα όχι μόνο με τα σύμβολά μας, 
αλλά και με τον Πόντο,  όπως είχε γράψει τότε ο υπουργός 
Προνοίας της κυβέρνησης του Eλευθερίου  Bενιζέλου Λεωνίδας 
Iασωνίδης: «Eν Eλλάδι υπήρχαν οι Πόντιοι, αλλά δεν υπήρχεν ο 
Πόντος. Mε την εικόνα της Παναγίας Σουμελά ήλθε και ο Πόντος». 
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 Η νέα Παναγία Σουμελά, στην Καστανιά Ημαθίας

http://fragma09.blogspot.gr/2011/08/blog-post_1637.html

H εικόνα φιλοξενήθηκε για 20 χρόνια στο Bυζαντινό Mουσείο της 
Aθήνας. Πρώτος ο Λεωνίδας Iασωνίδης πρότεινε το 1931 τον 
επανενθρονισμό της Παναγίας Σουμελά σε κάποια περιοχή της 
Eλλάδας. Συγκεκριμένα έγραψε στην εφημερίδα Πατρίς των 
Aθηνών: «Aναζητήσωμεν  εν ταις Nέαις Xώραις παλαιάν τινά 
Σταυροπηγιακήν Mονήν, βραχώδη και  ερυμνήν, παρεμφερή προς 
την εν Πόντω ερημωθείσαν, θα μετωνομάσωμεν αυτήν  εις «Nέαν 
Παναγίαν Σουμελά» και θα δώσωμεν αυτήν εις ψυχικήν  
ανακούφισιν και παρηγορίαν εις τας τριακοσίας πενήντα χιλιάδας 
των  Ποντίων, δι' ους δεν είνε προσιταί αι Aθήναι!. Kαι θα δίδεται 
ούτω και  πάλιν η ευκαιρία εις τον γενναιόψυχον τούτον Λαόν να 
συγκροτή τας  πανηγύρεις και να συνεχίζη τας τελετάς και να 
εμφανίζη τας αλησμονήτους  εκείνας κοσμοσυρροάς κατά τας 
επετείους της Παρθένου εορτάς, ασπαζόμενος  την εικόνα των 17 
Ποντιακών αιώνων, αισθανόμενος τα παλαιά της  συγκινήσεως 
ρίγη, αναβαπτιζόμενος εις την προς την πατρίδα πίστιν και  
τραγουδών εν συνοδεία της Ποντιακής λύρας το αλησμόνητο 
τραγούδι:

Eμέν Kρωμναίτε λένε με
Kανέναν κι φογούμαι.

Ση Σουμελάς την Παναγιάν
θα πάγω στεφανούμαι!»

Πράγματι, το 1951 ο Kρωμναίος οραματιστής και κτήτωρ Φίλων 
Kτενίδης έκανε πράξη την επιθυμία όλων των Ποντίων, με τη 
θεμελίωση της Νέας Παναγίας Σουμελά στις πλαγιές του Βερμίου 
στην Καστανιά της Βέροιας.
http://el.wikipedia.org/wiki  
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Παναγία η Μυρτιδιώτισσα

Μονή Παναγίας Παλιανής στο Βενεράτο

http://www.cretanbeaches.com/m%CE%BFnastiria/m%CE%BFnastiria-iraklei%CE%BFy/monh-palianis-
venerato/

Η γυναικεία μονή Παλιανής βρίσκεται σε υψόμετρο 280m δίπλα στο 
χωριό Βενεράτο, 20km βόρεια του Ηρακλείου, κοντά στο φαράγγι 
του Βενεράτου. Το καθολικό της είναι αφιερωμένο στην κοίμηση 
της Θεοτόκου, που εορτάζει το Δεκαπενταύγουστο.
Η μονή Παλιανής θεωρείται μια από τις  αρχαιότερες μονές της 
Κρήτης, χωρίς να είναι γνωστή η ακριβής χρονολογία  της ίδρυσης 
της. Το όνομα της συνδέεται με την ονομασία Παλιά Μονή, που  με 
το πέρασμα των αιώνων έγινε μονή. Ωστόσο, υπάρχει μια δεύτερη  
εκδοχή, σύμφωνα με την οποία το όνομα Παλιανή συνδέεται με την 
Απολωνία,  μια αρχαία πόλη που βρισκόταν πολύ κοντά.
Η μονή υπήρξε πατριαρχική και ανά  περιόδους είχε τεράστια 
περιουσία και πολλά μετόχια. Ειδικά κατά την  Τουρκοκρατία, η 
Παλιανή πλήρωσε πολύ βαρύ τίμημα, καθώς καταστράφηκε από  
τους Τούρκους και οι μοναχές της σφαγιάστηκαν. 
Ανασυγκροτήθηκε πολύ  γρήγορα και έκτοτε ανήκει στα 
πλουσιότερα μοναστήρια της Κρήτης.  
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Η Αγία Μυρτιά

 
http://www.cretanbeaches.com/hlorida/ta-mythika-dentra-tis-kritis/agia-myrtia-panagia-paliani/

Τέλος, σήμα κατατεθέν της Παλιανής είναι  η ιερή Μυρτιά, ένα 
αιωνόβιο δέντρο το οποίο εορτάζει 24 Σεπτεμβρίου.  Μέσα στον 
περιπεπλεγμένο κορμό της Αγίας Μυρτιάς, όπως λέγεται,  
πιστεύεται ότι είναι κρυμμένη η εικόνα της Παναγίας της 
Μυρτιδιώτισσας.  Σύμφωνα με την παράδοση, κάποτε η περιοχή 
καλυπτόταν από δάσος και οι  χωρικοί έβαλαν φωτιά για να 
δημιουργήσουν καλλιεργούμενες εκτάσεις.  Ξαφνικά, μέσα από τα 
βάτα ακούστηκε η φωνή της Παναγίας και με έκπληξη  οι χωρικοί 
είδαν την εικόνα της Παναγίας. Γύρω από τη μορφή της, ήταν  
ζωγραφισμένα κλαδιά μυρτιάς. Ύστερα από καιρό, όταν πήγαν 
κάποια παιδιά  στο ίδιο σημείο, τα ζωγραφισμένα κλαδιά είχαν 
φυτρώσει στα αλήθεια,  μεγάλωσαν και σταδιακά κάλυψαν την 
εικόνα! Η εικόνα της Παναγίας  θεωρείται ότι μπορούν να τη δουν 
μόνο παιδιά.
Αν επισκεφτείτε την Παλιανή, θα δείτε  ένα αναμμένο καντήλι 
δίπλα στη μυρτιά και πολλά τάματα κρεμασμένα στα  κλαδιά, 
καθώς θεωρείται θαυματουργή. Μάλιστα η ευλογία των άρτων 
γίνεται  κάθε χρόνο κάτω από το ιερό αυτό δέντρο και ως τράπεζα 
χρησιμοποιείται  ένα αρχαίο κιονόκρανο, ενώ οι πιστοί παίρνουν 
φύλλα από κλαδιά! Η  λατρεία της «Αγίας Μυρτιάς» αποτελεί 
επιβίωση πανάρχαιων λατρευτικών  συνηθειών και πιο 
συγκεκριμένα της λατρείας των ιερών δέντρων της  Μινωικής 
θρησκείας.     
http://www.cretanbeaches.com/mοnastiria/  

 Η «Αγία Μυρτιά»,  όπως αποκαλείται από τις μοναχές, γιορτάζει 
ξεχωριστά απ' το ναό. Καθιερώθηκε δηλαδή ειδική γιορτή για την 
Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα, στις 24 Σεπτεμβρίου. Είναι  
χαρακτηριστικό  ότι η ευλογία των άρτων γίνεται κάθε χρόνο κάτω 
από το ιερό αυτό δέντρο  και ως τράπεζα χρησιμοποιείται ένα 
αρχαίο κιονόκρανο! (Προέρχεται από  την πρωτοχριστιανική 
βασιλική). Τα πιο χαμηλά κλαδιά του έχουν εντελώς  απογυμνωθεί 
από τα φύλλα του. Τα κόβουν οι προσκυνητές της Παλιανής.  Άλλοι 
κατασκευάζουν φυλαχτά, άλλοι τα κρεμούν στα εικονοστάσια τους. 
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Η  λατρεία της «Αγίας Μυρτιάς» αποτελεί επιβίωση πανάρχαιων 
λατρευτικών  συνηθειών και πιο συγκεκριμένα της λατρείας των 
ιερών δέντρων της  Μινωικής θρησκείας. Το ιερό δέντρο της 
Παλιανής αποτελεί επίκεντρο της  λατρείας ιδιαίτερα κατά τη 
περίοδο του 15ης Αυγούστου. Κάθε απόγευμα  όλες οι μοναχές 
κάνουν παρακλήσεις κάτω από την Αγία Μυρτιά και  προσεύχονται. 
Η τελετουργία αυτή αποκτά μια ξεχωριστή σημασία για τα  
δεδομένα της Ορθόδοξης Χριστιανικής παράδοσης. Η υπαίθρια 
τελετουργία  κάτω από το ιερό δέντρο είναι φαινόμενο ίσως και 
μοναδικό για τα  εκκλησιαστικά δεδομένα. Αλλά και ξεχωριστά 
κάθε μοναχή θεωρεί ότι  ανάμεσα στα καθήκοντα της 
συμπεριλαμβάνεται και η τακτική προσευχή κάτω  από την Αγία 
Μυρτιά. Οι μοναχές κόβουν το κλαδιά του δέντρου και  
σχηματίζουν με αυτά μικρούς σταυρούς. Ένας τέτοιος σταυρός 
θεωρείται ότι  περικλείει θαυματουργές ιδιότητες και μπορεί να 
ακούσει κανείς στην  Παλιανή αναρίθμητες σχετικές παραδόσεις. 
Τα τελευταία χρόνια οι πιο  χαμηλοί κλώνοι του δέντρου έχουν 
εντελώς απογυμνωθεί από φύλλα τα οποία  κόβουν και παίρνουν 
μαζί τους οι προσκυνητές. Στον κορμό έχει τοποθετηθεί 
εικονοστάσι και δίπλα του μπορεί να δει κανείς άφθονα  
αφιερώματα, τα οποία είτε αφήνουν στον κορμό είτε κρεμούν στα 
κλαδιά του  δέντρου.    
 http://veneratopalianis.blogspot.gr

Παναγία της Τήνου

Ναός Ευαγγελίστριας 

Το πρώτο που αντικρίζει ο καθένας που φτάνει στο λιµάνι της 
Τήνου µε το καράβι είναι το καµπαναριό της Ευαγγελίστριας και η 
µεγαλόπρεπη εκκλησία που δεσπόζουν σε λόφο πάνω από τη Χώρα. 
Αποτελεί προορισµό ζωής για πολλούς πιστούς χριστιανούς και 
αγαπηµένο προορισµό για όσους ενδιαφέρονται για τη θρησκεία, 
την τέχνη, την ιστορία. Ο ναός αυτός είναι άµεσα συνδεδεµένος µε 
την ιστορία της Τήνου, αλλά και την οικονοµία και τον τουρισµό 
του νησιού. 
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Η αρχιτεκτονική του ναού ακολουθεί τα πρότυπα της παράδοσης 
του νησιού, αλλά έχει και πολλές επιρροές από τη ∆ύση και την 
Ανατολή. Έχει κτιστεί πάνω σε κατάλοιπα παλαιοχριστιανικού ναού 
αφιερωµένου στον Αγιο Ιωάννη Πρόδροµο, ενώ προϋπήρχε αρχαίο 
τέµενος προς τιµήν του ∆ιονύσου. Η Παναγία της Τήνου είναι ένα 
συγκρότηµα αποτελούµενο από διώροφο κτίριο που στεγάζει τον 
κυρίως ναό στον άνω όροφο και πολλά άλλα βοηθητικά κτίσµατα 
ενσωµατωµένα στον περίβολό της. Είναι τρίκλιτη βασιλική µε 
διευρυµένο και υπερυψωµένο το µεσαίο κλίτος, το οποίο χωρίζεται 
από τα δυο πλαϊνά µε κιονοστοιχίες. Πάνω από την κύρια είσοδο 
του ναού µπορεί κανείς να δει ένα µαρµάρινο υπέρθυρο µε 
ανάγλυφους τους δυο αρχαγγέλους και ανάµεσα εγχάρακτη 
επιγραφή των κτιτόρων του ναού.  
Η θαυµατουργή εικόνα του Ευαγγελισµού βρίσκεται αριστερά όπως 
εισέρχεται ο προσκυνητής, τοποθετηµένη σε µαρµάρινο περίτεχνο 
προσκυνητάρι. Η ξύλινη εικόνα «τραυµατισµένη» από 
προγενέστερη πυρκαγιά, αλλά και σχισµένη στα δυο από το 
χτύπηµα του εργάτη κατά την εύρεσή της φαντάζει µεγαλόπρεπη 
καθώς καλύπτεται από αµέτρητα κοσµήµατα και αφιερώµατα των 
πρώτων προσκυνητών της. Ανάµεσα στα τιµαλφή ξεχωρίζουν τα 
πρόσωπα της Παναγίας και του αρχαγγέλου Γαβριήλ. Ορισµένοι 
υποστηρίζουν ότι η εικόνα ζωγραφίστηκε από τον Ευαγγελιστή 
Λουκά, ενώ άλλοι τη χρονολογούν αργότερα. Από πιστό αντίγραφο 
της εικόνας γνωρίζουµε ότι απεικονίζεται η σκηνή του 
Ευαγγελισµού µε τον άγγελο να προσφέρει τον κρίνο αριστερά και 
την Παναγία γονατιστή σε στάση ευλάβειας και δέους δεξιά.  
Ο ναός είναι κατάµεστος από τάµατα και αφιερώµατα των 
πολυπληθών πιστών, µε τα οποία εκφράζουν είτε τις παρακλήσεις 
τους είτε την ευγνωµοσύνη τους για τα «θαύµατα» που τους 
αξίωσε η Παναγία. Ανάµεσα σ’ αυτά ξεχωρίζουν η ασηµένια 
πορτοκαλιά δεξιά της εισόδου, δέντρο που αντίκρισε τυφλός που 
θεραπεύτηκε, το καράβι µε το σφηνωµένο ψάρι στο σκαρί του, 
αφιερωµένο από καπετάνιο που σώθηκε εκ θαύµατος από βέβαιο 
πνιγµό και πολλά άλλα που µπορεί κανείς να παρατηρήσει γύρω 
του. Όλα αυτά µαζί µε τον υπόλοιπο διάκοσµο του ναού, το 
επιβλητικό ξυλόγλυπτο και επίχρυσο τέµπλο, τον άµβωνα και τον 
περίτεχνο δεσποτικό θρόνο προκαλούν την κατάνυξη και το δέος 
στον κάθε επισκέπτη. 
Κάτω από τον κυρίως ναό βρίσκεται αυτός της Ζωοδόχου Πηγής - 
Ευρέσεως. Εδώ ο προσκυνητής µπορεί να πάρει αγίασµα από την 
πηγή που ανέβλυσε και χώµα από τον τόπο που βρέθηκε η εικόνα. 
Στο πλάι της εκκλησίας ορθώνεται το επιβλητικό καµπαναριό. 
Λίθινο στη βάση του, υψώνεται στα 30 µέτρα µε τρία µαρµάρινα 
φανάρια, φιλοτεχνη- µένα από τον Ιωάννη Φιλιππότη πάνω σε 
µελέτες του Αναστ. Ορλάνδου. Με τη µεγαλοπρέπειά του και τις 
εύηχες καµπάνες του που αντηχούν σε ολόκληρη τη Χώρα και τα 
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γύρω χωριά, αποτελεί σήµα κατατεθέν του συγκροτήµατος της 
Παναγίας, αλλά και ολόκληρης της πρωτεύουσας, καθώς είναι το 
πρώτο που αντικρίζει από το καράβι ο επισκέπτης.

Η Εύρεση της Εικόνας

Στις αρχές του 19ου αιώνα µόναζε στη Μονή Κεχροβουνίου η 
µοναχή Πελαγία. Σ’ αυτήν παρουσιάστηκε σε όραµα η Παναγία 
υποδεικνύοντάς της το µέρος όπου έπρεπε να σκάψουν, για να 
βρουν την εικόνα της. Αυτό το όραµα επαναλήφθηκε τρεις φορές, 
ώσπου πείστηκε η µοναχή και αποτάθηκε στις αρχές του νησιού, οι 
οποίες έλαβαν µέριµνα για την αναζήτηση της εικόνας. Έπειτα από 
ανεπιτυχή αποτελέσµατα εγκατέλειψαν την προσπάθεια, αλλά µετά 
από λοιµό που έπληξε το νησί, επανέλαβαν τις εργασίες µε 
µεγαλύτερο ζήλο. Σκάβοντας στα θεµέλια παλαιοχριστιανικού ναού 
για να κτίσουν ένα νέο, την ηµέρα του αγιασµού (01/01/1823) 
ανέβλυσε νερό από ένα ξεροπήγαδο της περιοχής, γεγονός που 
θεωρήθηκε θαύµα. Ο νέος ναός αφιερώθηκε στη Ζωοδόχο Πηγή. 
Ενώ συνεχίζονταν οι ανασκαφές για την εύρεση της εικόνας, στις 
30 Ιανουαρίου η σκαπάνη ενός εργάτη από το χωριό Φαλατάδος 
χτύπησε και έκοψε στα δυο την εικόνα, αφήνοντας άθικτες τις 
µορφές του Αγγέλου και της Παναγίας. 
Το χαρµόσυνο µήνυµα της εύρεσης διαδόθηκε αστραπιαία σε όλη 
την επαναστατηµένη Ελλάδα και όλοι οι πιστοί προσήλθαν, για να 
την προσκυνήσουν και να προσφέρουν οικονοµική ενίσχυση για την 
ανέγερση του ναού της και τα τιµαλφή τους ως αφιερώµατα, ενώ οι 
εργασίες συνεχίζονταν πυρετωδώς. Ανάµεσα στους πρώτους 
προσκυνητές συγκαταλέγονται οι ήρωες του αγώνα Κολοκοτρώνης, 
Μακρυγιάννης, Μιαούλης, Κανάρης και άλλοι.

Τα «Φαναράκια»

Είναι ένα έθιµο που πραγµατοποιείται κάθε χρόνο στις 30 
Ιανουαρίου στη Χώρα, όπου αναβιώνει η αθρόα προσέλευση των 
Τηνιακών από κάθε γωνιά του νησιού µε τα αναµµένα φανάρια στα 
χέρια για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας, µόλις 
διαδόθηκε η είδηση της εύρεσής της. 
Το βράδυ της 30ής Ιανουαρίου η φιλαρµονική του ∆ήµου, οι 
µαθητές ∆ηµοτικών, Γυµνασίου και Λυκείων, αλλά και µικρά παιδιά 
καθώς και µεγάλοι κάθε ηλικίας κρατώντας από ένα φαναράκι µε 
πολύχρωµες διαφανείς µεµβράνες ξεκινώντας από την Παναγία και 
περνώντας από τα στενά δροµάκια ψάλλουν εµβατήρια σχετικά µε 
τη µεγάλη αυτή γιορτή της Τήνου.
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«∆εύτε Τήνιοι πολίται
να πανηγηρίσωµεν

εύρεση της Παναγιάς µας
όλοι να υµνήσωµεν»

Προηγούνται ο κλήρος και οι αρχές της Τήνου και των Κυκλάδων, 
ακολουθεί πλήθος κόσµου από όλο το νησί, καθώς και επισκέπτες 
και συγκεντρώνονται στην πλατεία Παντανάσσης, ενώ 
πυροτεχνήµατα φωτίζουν τον ουρανό και σφυρίζουν τα καράβια. 
Από την εξέδρα της πλατείας απευθύνονται ευχετήριοι λόγοι και 
τελειώνει αυτή η χαρµόσυνη εκδήλωση µε πλούσιο κέρασµα από το 
∆ήµο Τήνου.

Παναγία Η Φιδιώτισσα 

Στην Κεφαλονιά στο χωριό Μαρκόπουλο υπάρχει η θαυματουργή 
εικόνα της Παναγίας της"Φιδιώτισσας". Πήρε το όνομα Φιδιώτισσα 
από ένα θαύμα της, το οποίο θυμίζει κάθε χρόνο στους 
προσκυνητές της με ένα άλλο θαύμα της.
Ψηλά στην πλαγιά του χωριού Μαρκόπουλο (στη νότια Κεφαλονιά), 
πριν χρόνια οι χωρικοί είδαν ένα δέντρο (σχίνο) να καίγεται και οι 
φλόγες να ανεβαίνουν πολλά μέτρα ψηλά. Το δάσος πήρε φωτιά 
σκέφτηκαν. Ανησύχησαν και έτρεξαν να σβήσουν τη φωτιά για να 
μην καεί το δάσος και το χωριό. Όταν έφθασαν οι χωρικοί είδαν το 
δέντρο εντελώς καμένο και στην καμένη ρίζα του ήταν 
ακουμπισμένη μια πολύ όμορφη εικόνα της Παναγίας, που η φωτιά 
δεν την άγγιξε. Οι χωρικοί συγκινημένοι πήραν την εικόνα στα 
χέρια τους,την προσκύνησαν και χαρούμενοι την κατέβασαν στο 
χωριό και την τοποθέτησαν στην εκκλησία του χωριού τους, που 
ήταν στην πλατεία.
Το επόμενο πρωί πήγαν και οι άλλοι χωρικοί στην εκκλησία για να 
προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας. Όμως η εικόνα έλειπε και 
δεν βρισκόταν πουθενά. Κάποιος πήγε στο βουνό και βρήκε την 
εικόνα στο καμένο δέντρο, την κατέβασε στο χωριό και ρωτούσε 
ποιος την πήγε εκεί. Έτσι οι κάτοικοι αποφάσισαν να κλειδώσουν 
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την εκκλησία. Όμως τρεις φορές η εικόνα έλειπε και τηνξανάβ 
ρισκαν στο καμένο δέντρο. Τότε οι χωρικοί πίστεψαν πως η 
επιθυμία της Παναγίας είναι να βρίσκεται εκεί και γι' αυτό έχτισαν 
μία εκκλησία και έβαλαν μέσα σε ένα ωραίο εικονοστάσι την 
Παναγία. Μετά από λίγο καρό χτίστηκε μοναστήρι γυναικών. Οι 
μοναχές προσεύχονταν καθημερινά στην Παναγία. 

http://ahdoni.blogspot.gr/2010/08/blog-post_12.html

Ένα πρωί είδαν να πλησιάζουν πειρατικά καράβια και να 
ανηφορίζουν πειρατές στο μοναστήρι με σκοπό να το λεηλατήσουν. 
Τότε οι μοναχές φοβήθηκαν και ζήτησαν την προστασία της 
Παναγίας. Κι αυτή έκανε το θαύμα της. Φίδια κύκλωσαν το 
μοναστήρι κι όταν πήγαν οι πειρατές φοβήθηκαν κι έφυγαν. Οι 
μοναχές σώθηκαν και ευχαρίστησαν την Παναγία. Από τότε κάθε 
χρόνο εμφανίζονται φίδια.   
http://new.imk.gr/el/info.asp?CatID=5&scatid=28&EntityID=16

Τα φίδια της Κεφαλονιάς
Στην εορτή της Μεταμορφώσεως στις 6 Αυγούστου εμφανίζονται 
μέσα  και έξω από το ναό φίδια. Αυτά είναι τα λεγόμενα "φίδια της   
Παναγίας". Την ώρα του εσπερινού κυκλοφορούν ανάμεσα στους 
πιστούς, στα προσκυνητάρια  και στα στασίδια, χωρίς να φοβούνται 
κανέναν.
Οι χωρικοί για να προετοιμάσουν τους ξένους λένε: "Θα ανεβαίνουν 
ον κόρφο σας και με τη χάρη της Παναγίας δεν θα σας πειράξουν.    
Θα τα βαστάτε στα χέρια σας και θα σας γλύφουνε σαν γατάκια".  
Φεύγοντας η 15η Αυγούστου αναχωρούν και τα φίδια.     
http://new.imk.gr/el/info.asp?CatID=5&scatid=28&EntityID=16
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Η μονή της Παναγίας της Καλυβιανής

http://www.cretanbeaches.com/m%CE%BFnastiria/m%CE%BFnastiria-iraklei%CE%BFy/the-monastery-
of-st-george-selinaris/

Η Μονή της Παναγίας της Καλυβιανής βρίσκεται κοντά στις Μοίρες 
και στο χωριό Καλύβια. Είναι σχετικά νέα μονή η οποία χτίστηκε 
πάνω στα ερείπια παλιάς εκκλησίας.
Ο σημερινός ναός χτίστηκε το 1873 πάνω στα ερείπια παλαιού 
μοναστηριού, στο οποίο βρέθηκε εικόνα της Παναγίας την ίδια 
χρονιά. Στο συγκρότημα της Καλυβιανής θα δείτε τον παλιό ναό, 
αλλά και τον νεώτερο μεγάλο ναό που κτίστηκε το 1924 και 
φιλοξενεί την παλιά εικόνα. Ο νεώτερος ναός είναι τρίκλιτος με τα 
κλίτη αφιερωμένα στο Γενέσιο, τον Ευαγγελισμό και την Κοίμηση 
της Θεοτόκου (15 Αυγούστου). Επίσης στο συγκρότημα ανήκει ο 
ναός του οσίου Χαράλαμπου, ο οποίος ασκήτευε στη μονή, και 
εορτάζει στις 23 Αυγούστου.
Η Καλυβιανή αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τα άλλα 
μοναστήρια, καθώς προσφέρει τεράστιο κοινωνικό έργο και 
στεγάζει πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα. Από το 1956, ο 
δραστήριος μητροπολίτης Τιμόθεος Παπουτσάκης δημιούργησε μια 
Χριστιανική Πολιτεία με κέντρο το Μοναστήρι, κτίζοντας 
ορφανοτροφείο, γηροκομείο, οικοκυρική σχολή, ίδρυμα νεανίδων, 
δημοτικό σχολείο, νηπιαγωγείο, κατασκηνώσεις, εργαστήρια 
υφαντικής, πλεκτικής και ιεροραπτικής κ.α.    
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Ιστορία εν συντομία

http://downtimeforyou.blogspot.gr/2012/08/blog-post_16.html

• 961-1204: Στη Βυζαντινή Εποχή ιδρύεται ανδρικό μοναστήρι 
αφιερωμένο στην Παναγία στην ίδια θέση
• 17ος αιώνας: Μετά την κατάκτηση της Κρήτης από τους 
Τούρκους, το παλιό Μοναστήρι της Παναγίας καταστρέφεται. Οι 
Τούρκοι καταπατούν την περιοχή, εκτός τον ναό που συνεχίζει να 
λειτουργεί σποραδικά.
• 1821: Ο ναός της Παναγίας σταματάει να λειτουργείται και 
καταρρέει.
• 1865: Ο Ιωάννης Μαργιολάκης αρχίζει να επισκευάζει το ναό, 
κυρίως το Αγιο Βήμα. Το μοναστήρι αποκτάει τεράστια φήμη μετά 
των θάνατο δύο Τουρκόπουλων που βεβήλωσαν το ναό, γεγονός 
που αποδόθηκε σε θαύμα, και οι Τούρκοι προσπαθούν να 
σταματήσουν τις ορδές των πιστών.
• 1873: Ο Ματθαίος Μιχελινάκης βρίσκει την εικόνα του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο παρεκκλήσι της παλιάς μονής 
αφιερωμένο στη Ζωοδόχο Πηγή, μέσα στα κτήματα του Τούρκου 
Χουσεΐν Βραζερζαδέ. Οι Χριστιανοί ζητούν την απαλλοτρίωση των 
κτημάτων για την κατασκευή μοναστηριού, και μετά από μεγάλες 
περιπέτειες και διαμάχες με τους Τούρκους, αγοράζεται η έκταση 
του μοναστηριού.
• 1911: Ξεκινάει η ανέγερση του νέου ναού, με τον τρούλο.
• 1924: Αποπερατώνεται ο νέος ναός.
• 1957-58: Ο μητροπολίτης Τιμόθεος Παπουτσάκης ιδρύει 
ορφανοτροφείο, γηροκομείο, οικοκυρική σχολή, ίδρυμα νεανίδων, 
σχολή κοπτικής-ραπτικής, δημοτικό σχολείο, τυπογραφείο, 
εργαστήριο υφαντικής, πλεκτικής, ιεροραπτικής, μουσείο κ.α.
• 1961: Η μονή μετατρέπεται σε γυναικεία και αναγνωρίζεται με 
βασιλικό διάταγμα.  
http://www.cretanbeaches.com/m%CE%BFnastiria/m%CE%BFnastiria-iraklei%CE%BFy/the-
monastery-of-st-george-selinaris/

Από τα βυζαντινά χρόνια υπήρχε στον τόπο τούτο ανδρικό 
Μοναστήρι, απομεινάρι του οποίου είναι το εκκλησάκι της 
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Ζωοδόχου Πηγής, του 14ου αιώνα, στο οποίο κατά την παράδοση 
βρέθηκε η Θαυματουργός εικόνα του Ευαγγελισμού, μικρή σε 
μέγεθος και λαϊκής τέχνης.
Το Μοναστήρι αυτό καταστράφηκε από τους Τούρκους και οι 
μοναχοί έγιναν ομολογητές και μάρτυρες της πίστεως.
Ακολούθησε μια περίοδος που οι μοναχοί σκορπισμένοι από τον 
φόβο των Τουρκών ζούσαν σαν καλυβίτες. Ένας από αυτούς ήταν 
και ο Όσιος Χαράλαμπος από της Δαφνές Τεμένους. Ο τάφος του 
υπάρχει πίσω από το Ιερό του Καθολικού της Μονής και λίγο πιο 
αριστερά βρίσκεται Ναός αφιερωμένος σ΄αυτόν. Εορτάζει στα 
εννιάμερα της Παναγίας, στις 23 Αυγούστου.
Το Μοναστήρι αποκτά και πάλι ζωή με επίκεντρο το μικρό 
εκκλησάκι. Τα βιβλία της Μονής, χρονολογούνται από το έτος 1873 
και δείχνουν πως επιτελείτο και τότε φιλανθρωπικό έργο προς τους 
πάσχοντας αδελφούς, (φυλακισμένους, άπορους, ορφανά παιδιά, 
σχολεία κτλ).
Στις αρχές του 20ου αιώνα με εντολή του τότε Επισκόπου Αρκαδίας 
κ. Βασιλείου Μαρκάκη, κτίζεται το έτος 1927 ο Ι. Ν. της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου, πού τώρα λειτουργεί ως καθολικό της Μονής.
Το έτος 1956 όταν Επίσκοπος Αρκαδίας εκλέγεται ο μετέπειτα 
Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Τιμόθεος Παπουτσάκης, στη 
Μονή υπάρχει μόνο ένας μοναχός, ο π. Ευμένιος Συγγελάκης. Ο νέος 
Επίσκοπος μελετά τις ανάγκες της περιοχής και αποφασίζει την 
δημιουργία φιλανθρωπικού έργου στο χώρο της Μονής.
Η Μονή μετατρέπεται σε γυναικεία με τη χειροθεσία των πρώτων 
αδελφών με σκοπό τη λατρεία του Θεού και τη φιλανθρωπία.
Ένα συγκρότημα ιδρυμάτων αναπτύσσεται γύρω από τη Μονή: 
Ορφανοτροφείο «Στοργή της Παναγίας», Γηροκομείο «Οι Άγιοι 
Δέκα», Κέντρο εφηβικής προστασίας «Η Αγία Σκέπη», Παιδική 
προστασία «Η Θεοτόκος», Σχολή κοπτικής ραπτικής «Ο 
Ευαγγελισμός».
Εδώ φιλοξενούνται ψυχές ταλαιπωρημένες και πληγωμένες από τη 
ζωή και τους ανθρώπους. Στόχος είναι η σωστή ψυχοσωματική 
ανάπτυξη των παιδιών και η ομαλή ένταξη τους στο κοινωνικό 
σύνολο, καθώς και η παρηγοριά και ανακούφιση κάθε πονεμένης 
ψυχής του Γηροκομείου. 
 http://www.imga.gr/kaliviani.html
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Θαύμα της Παναγίας της Καλυβιανής 

http://o-nekros.blogspot.gr/2011/10/4.html

Η ιστορική και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας βρέθηκε στην 
περιοχή το 1873, στα κτήματα του Τούρκου Χουσεΐν Μπέη 
Βραζεράκη από τα Καλύβια, όπου βρισκόταν και το παλιό, μικρό 
εκκλησάκι της Παναγίας. Οι χριστιανοί της περιοχής, μετά από 
πολλές περιπέτειες, κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν διαταγή του 
διοικητή Κρήτης Ρεούφ πασά για την απαλλοτρίωση του χώρου 
γύρω από την εκκλησία, για να το αγοράσουν και να το 
χρησιμοποιούν για την τιμή της Θεοτόκου.   
Οι Τούρκοι όμως φανατικά εξακολουθούσαν να αντιδρούν και ο 
ιδιοκτήτης της περιοχής έβαζε μέσα στην εκκλησία το άλογό του. 
Τότε συνέβη το εξής περιστατικό,ο ιδιοκτήτης αγάς είχε ένα παιδί 
παράλυτο στο κρεβάτι πολλά χρόνια και δεν υπήρχε ελπίδα να 
θεραπευθεί. Η Χανούμ και μητέρα του παιδιού ήταν ευσεβής στη 
θρησκεία της και στον ύπνο της τής παρουσιάστηκε η Παναγία και 
της έδωσε παραγγελία να σκουπίσει την εκκλησία που βάζει το 
άλογό του ο αγάς και ύστερα να θυμιάσει και με αυτά θα γίνει καλά 
το παιδί της.
Στην αρχή δεν πίστεψε, αλλά της παρουσιάστηκε τρεις φορές. 
Φοβόταν τον άνδρα της και δεν είπε τίποτε. Αποφάσισε όμως να 
εκτελέσει την παραγγελία μόνη της. Πήγε, σκούπισε την εκκλησία, 
την καθάρισε και θύμιασε, χωρίς να τη δει κανείς. Όταν επέστρεψε 
στο σπίτι, το παράλυτο παιδί έλειπε από το κρεβάτι του. Θυμήθηκε 
τα λόγια της μαυροφόρας [της Παναγίας] και άρχισε να αδημονεί. 
Ρώτησε τις γειτόνισσες αν είδαν το παιδί της κι εκείνες 
ξαφνιάστηκαν, γιατί ήξεραν πως το παιδί ήταν παράλυτο στο 
κρεβάτι.
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http://www.imga.gr/kaliviani.html

Ξαφνικά παρουσιάστηκε μια γειτόνισσα και ανάγγειλε ότι το 
παράλυτο παιδί είναι με την υγεία του και παίζει με τα άλλα παιδιά 
στην πλατεία, ψηλά στον Κούλε του χωριού. Έτρεξε η μητέρα του 
και το βρήκε υγιέστατο και χαρούμενο. Κατάλαβε το θαύμα και 
δόξαζε το Θεό.
Ο αγάς δεν άργησε να φανεί. Είδε την κίνηση και εκστατικός 
πληροφορήθηκε από τη γυναίκα του τα συμβάντα. «Δε σου είπα 
τίποτα, γιατί φοβήθηκα». Τότε ο αγάς με ευλάβεια προσευχήθηκε 
και ομολόγησε ότι είναι αληθινή η πίστη των Ρωμιών, κάνοντας 
συγχρόνως και τη δήλωση ότι παραχωρεί την εκκλησία στους 
χριστιανούς με όλη τη γύρω περιοχή. Οι φανατικοί Τούρκοι των 
Καλυβίων δεν το άκουσαν αυτό με ευχαρίστηση και κατηγορούσαν 
τον αγά πως έγινε χριστιανός και μάλιστα άρχισαν να τον 
ονομάζουν από τότε ειρωνικά «παπά Μανώλη».  
http://fdathanasiou.wordpress.com/
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Μονή Παναγίας Κουδουμά

http://www.cretanbeaches.com/m%CE%BFnastiria/m%CE%BFnastiria-iraklei%CE%BFy/moni-panagia-
koudouma/

 Η Μονή Κουδουμά βρίσκεται στην έξοδο του φαραγγιού 
«Καταρράκτης» στα Αστερούσια Όρη.   
Είναι από τις πλέον απομονωμένες μονές της Κρήτης. Κατά την 
κατάβαση σας με το αυτοκίνητο η θέα στη θάλασσα είναι 
εκπληκτική (έως και τρομακτική) και οι γκρεμοί προκαλούν ίλιγγο. 
Στη πορεία θα δείτε το πευκόδασος του Κουδουμά, αλλά και πολλές 
κατσίκες πάνω στους γυμνούς κοφτερούς βράχους να κρέμονται 
από τα φρύδια του βουνού. Μέσα σε αυτό το αμιγώς Κρητικό τοπίο 
λοιπόν, είναι κτισμένο το παλιό ανδρικό μοναστήρι του Κουδουμά.
Ο ναός,  κτισμένος σε σπηλιά, είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της 
Θεοτόκου (εορτ. 15 Αυγούστου). Η περιοχή είναι γεμάτη σπηλιές σε 
πολλές από τις οποίες αποσύρονται και προσεύχονται οι μοναχοί. Η 
μονή με τη σημερινή της μορφή κτίστηκε το 1870 από τους 
μοναχούς Παρθένιο και Ευμένιο Χαριτάκη στα ερείπια της παλαιάς 
μονής. Η μονή είχε ως τότε εγκαταλειφθεί, όπως κι όλες οι 
παραθαλάσσιες μονές της Κρήτης, λόγω των συχνών πειρατικών 
επιδρομών στα παράλια της Κρήτης.  Η μονή εορτάζει πανηγυρικά 
στις 15 Αυγούστου, όταν και πολλοί πιστοί έρχονται εδώ από όλη 
τη Μεσαρά. Στη Μονή Κουδουμά υπάρχει η εικόνα της Παναγίας του 
Κύκκου ή Παναγίας της Δεξιοκρατούσας, που βρέθηκε στο κονάκι 
του Αλή Πασά στα Ιωάννινα και την δώρισε στη Μονή η Ελένη 
Σκανδαλάκη το 1957. Επίσης, σε παρεκκλήσι, φυλάσσεται η εικόνα 
της Υπαπαντής, που έχει συνδεθεί με θαύμα του 1940. 

Ιστορία εν συντομία

• 1280: Σε έγγραφο αναφέρεται το όνομα Cudhumano, που πιθανόν 
είναι και το επίθετο του ιδρυτή της μονής.
• 14ος αιώνας: Έγγραφο αναφέρει την ύπαρξη της Μονής και τη 
λειτουργία σχολείου.
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• 15ος αιώνας: Οι συχνές πειρατικές επιδρομές στα παράλια της 
Κρήτης αναγκάζουν τους μοναχούς να αποσυρθούν στην ενδοχώρα. 
Η μονή ερειπώνει για 4 αιώνες.
• 1870: Οι μοναχοί Ευμένιος και Παρθένιος Χαριτάκης 
αναστηλώνουν την κατεστραμμένη μονή Κουδουμά.
• 1940: Οι Γερμανοί επιχειρούν να μετατρέψουν το μοναστήρι σε 
φυλάκιο. Λόγω θαύματος (ένας Γερμανός πυροβολεί την εικόνα της 
Υπαπαντής και η σφαίρα εξοστρακίζεται) οι Γερμανοί 
εγκαταλείπουν το μοναστήρι. Η μονή, εκτός του ναού, έχει υποστεί 
ζημιές.
• 1957: Η Ελένη Σκανδαλάκη δωρίζει την εικόνα της Παναγίας του 
Κύκκου ή Παναγίας της Δεξιοκρατούσας στη μονή Κουδουμά.
http://www.cretanbeaches.com/m%CE%BFnastiria/m%CE%BFnastiria-iraklei%CE%BFy/moni-
panagia-koudouma/

Παναγία  Οδηγήτρια  Μεσσαράς

http://www.imodigitrias.gr/IstoriaMonhs_1.htm

Η Ιερά Μονή στη θέση που βρίσκεται σήμερα ιδρύθηκε το 14ο 
αιώνα, όπως μαρτυρούν οι τοιχογραφίες στο καθολικό της Μονής 
-με τον Ακάθιστο Ύμνο- αλλά και στα εξωκκλήσια της γύρω 
περιοχής. Θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια της 
Κρήτης. Η λειτουργία του ανάγεται στην πρώιμη εποχή της 
Ενετοκρατίας, όπως δηλώνουν οι δυτικές επιδράσεις στην 
τεχνοτροπία των τοιχογραφιών αλλά και οι γραπτές μαρτυρίες που 
έχουμε στη διάθεσή μας.  Η εγχάρακτη επιγραφή στη βόρεια πύλη 
του κτιριακού συγκροτήματος με τη χρονολογία 1568 συμπίπτει με 
τη μεγάλη ακμή του μοναστηριού και την ανακαίνιση του κτιριακού 
συγκροτήματος με τη μορφή που έχει σήμερα.
     

Ο Ιδρυτής και το Όνομα της Ι.Μονής
Σύμφωνα με την παράδοση, η Μονή ιδρύθηκε από μια γυναίκα που 
κατοικούσε στην περιοχή Λειβαδιώτη κοντά στο χωριό Πόμπια. 
Καταγόταν από πλούσια οικογένεια και είχε μια κόρη. Μετά το 
θάνατο του άνδρα της πέθανε ξαφνικά και η κόρη την ημέρα των 
αρραβώνων της. Η μητέρα εγκατέλειψε το σπίτι της 
παρακαλώντας την Παναγία να την οδηγήσει. Η Παναγία με κάποιο 
σημείο της υπέδειξε να αναστηλώσει το κατεστραμμένο μοναστήρι 
και να γίνει μοναχή. Πράγματι, διέθεσε όλη την περιουσία της και 
έκτισε ένα μεγάλο γυναικείο μοναστήρι, το οποίο ονόμασε 
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Οδηγήτρια.   Τα κτήματά της στο Λειβαδιώτη τα δώρισε όλα στο 
μοναστήρι και η ίδια εγκαταστάθηκε σε αυτό με το όνομα Μάρθα. 
Το όνομα της Μάρθας Μοναχής μνημονεύεται μέχρι σήμερα στις 
λειτουργίες που γίνονται στη Μονή, ως κτητόρισσας. 
Σύμφωνα με άλλη ιστορική εκδοχή, το όνομα της Μονής 
Οδηγήτριας σχετίζεται με κάποιο αντίγραφο της περίφημης 
εικόνας της Μονής Οδηγών της Κωνσταντινούπολης, η οποία 
αποδίδεται στον Ευαγγελιστή Λουκά και είναι από τις πιο αγαπητές 
και θαυματουργές εικόνες στο Βυζάντιο  Στη Μονή Οδηγήτριας 
δημιουργήθηκαν τα αριστουργήματα της Κρητικής ζωγραφικής του 
15ου αιώνα, όπως πχ. του ζωγράφου Αγγέλου που φιλοτέχνησε το 
τέμπλο της εκκλησίας. Σήμερα στη Μονή σώζονται τέσσερις 
εικόνες του Αγγέλου: ο Χριστός η άμπελος, η Θεοτόκος Ζωοδόχος 
Πηγή, ο Ασπασμός Πέτρου και Παύλου και ο Αγιος Ιωάννης ο 
Πρόδρομος.                                                        
 Η συμβολή της Ι. Μονής στους απελευθερωτικούς αγώνες.
Η Κρήτη ύστερα από ένα μακροχρόνιο ηρωικό αγώνα που κράτησε 
από το 1645 έως το 1669 έπεσε τελικά στην οθομανική κατοχή 
μετά τη μακρόχρονη πολιορκία του Χάνδακα, που κράτησε 
εικοσιένα χρόνια. Η Μονή Οδηγήτριας έδωσε σκληρό αγώνα για να 
διαφυλάξει την ορθόδοξη πίστη και να προστατέψει τον πληθυσμό 
από τη βία των οθωμανών. Μοίραζε τα πενιχρά εισοδήματά της με 
τον άμαχο πληθυσμό και παρείχε κάθε είδους βοήθεια στους 
Χαΐνηδες, τους ανυπότακτους που κατάφευγαν στα βουνά και 
δημιουργούσαν μικρές αντιστασιακές ομάδες κατά της οθομανικής 
καταπίεσης.
Από τους πιο φημισμένους χαΐνηδες της Κρήτης υπήρξε ο 
Ξωπατέρας, καλόγερος της Μονής Οδηγήτριας, μια από τις 
ηρωικότερες μορφές της κρητικής ιστορίας. Μαζί με τον Ξωπατέρα 
και άλλοι αγωνιστές καλόγεροι του μοναστηριού θα έχουν ενεργό 
ρόλο στους αγώνες για την απελευθέρωση από τους Τούρκους. 
Ονομαστοί επαναστάτες της περιοχής ήταν ο Μιχάλης Κουρμούλης, 
ο Μιχαήλ Κόρακας, ο Μαλικούτης, ο Τσακίρης, ο Κορνάρος κ.ά.
Μετά το θάνατο του Ξωπατέρα οι κατακτητές οθωμανοί ξέσπασαν 
την οργή τους στο μοναστήρι καταστρέφοντας τα κτίρια και 
λεηλατώντας ιερά σκεύη, βιβλία και ότι άλλο βρήκαν μπροστά 
τους. 
Την ανασυγκρότηση και αναστήλωση της Μονής Οδηγήτριας 
αποφάσισε το 1841 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης, 
όπως αναφέρεται στο σχετικό «συστατικόν» του ΙΘ' αιώνα. Οι 
λιγοστοί μοναχοί που έμειναν συνέβαλαν στην προσπάθεια 
ανασυγκρότησης. Το Μάιο του 1844 το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 
για να βοηθήσει στην αποκατάσταση του μοναστηριού το έθεσε υπό 
την προστασία του με Σιγίλιον με το οποίο κατέστησε τη Μονή 
Οδηγήτριας Σταυροπηγιακή.  
http://www.imodigitrias.gr/IstoriaMonhs_1.htm

[55]



Α Λυκειακή Τάξη Εσπερινού Γυμνασίου Τυμπακίου  
Παραδόσεις Ανα Τόπο  

Παναγία η Μαρτσαλιανή

http://1myblog.pblogs.gr/tags/panagia-i-martsaliani-gr.html

Ο Μάρτσαλος ή το Μάρτσαλο είναι μια περιοχή που βρίσκεται πάνω 
στον όγκο των Αστερουσίων Ορέων ανάμεσα στο Κεφάλι 
(Ακρωτήριο Λίθινο) και το Αγιοφάραγγο. Στην περιοχή αυτή 
υπάρχει ένα εντυπωσιακό φαράγγι μήκους δύο περίπου 
χιλιομέτρων, το οποίο ανήκει στα ερημητήρια της Ιεράς Μονής 
Οδηγήτριας. Το φαράγγι του Μαρτσάλου είναι ιδιαίτερα απότομο 
και δύσβατο και καταλήγει στο Λυβικό Πέλαγος, όπου υπάρχει ένα 
μικρό αλλά καλό Λιμάνι. 
Όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος στην Κρήτη και δίδαξε τον 
Χριστιανισμό τα πρώτα ησυχαστήρια και ασκητήρια ήταν το 
Μάρτσαλο και το Αγιοφάραγγο.   Στην αρχή του Φαραγγιού υπάρχει 
μέσα σε έναν μεγάλο βράχο ένας σπηλαιώδης ναός ο οποίος 
εκτιμάται ότι στην περίοδο των διωγμών χρησιμοποιήθηκε σαν 
κατακόμβη-εκκλησία. Η εκκλησία αυτή για κάποιο λόγο 
εγκαταλείφθηκε ενώ η είσοδος και ο τρούλος της είχαν σκεπαστεί 
από βράχους λόγω κατολισθήσεων. 
Στα μέσα του 19ου αιώνα ένας από τους βοσκούς της Μονής 
Οδηγήτριας ονόματι Λαμπάκης, ανακαλύπτει τυχαία τον σπηλαιώδη 
Ναό και μέσα σε αυτόν την εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. 
Ο σπηλαιώδης αυτός Ναός ο οποίος ονομάστηκε «Παναγία η 
Μαρτσαλιανή» και είναι αφιερωμένος στον «Ευαγγελισμό της 
Θεοτόκου» (λογω της εικόνας που βρέθηκε μέσα σε αυτόν), 
παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί είναι λαξευμένος μέσα σε 
βράχο σε σχήμα κώνου περίπου όπως και ένας φούρνος. Έχει βάθος 
8 μέτρων και ύψος 10 μέτρων μέχρι την κορυφή του τρούλου.   
http://www.imodigitrias.gr/Martsalo_1.htm
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Μονή Κεράς Καρδιωτίσσης

http://www.cretanbeaches.com/m%CE%BFnastiria/m%CE%BFnastiria-iraklei%CE%BFy/moni-kera-
kardiotissa/

Η Μονή Κεράς Καρδιωτίσσης βρίσκεται 50km νοτιοανατολικά του 
Ηρακλείου, σε μια κατάφυτη περιοχή της Βόρειας Δίκτης, δίπλα 
στον δρόμο που οδηγεί στο Οροπέδιο Λασιθίου.
Δεν είναι γνωστή η ακριβής ημερομηνία  ίδρυσης του μοναστηριού. 
Πιστεύεται ότι η ίδρυση της μονής συνδέεται με την θαυματουργή 
εικόνα της Παναγιάς από την οποία παίρνει και το όνομα της, που 
βρίσκεται στον Ναό του Αγίου Αλφόνσου στο Εσκουιλίνο της Ρώμης 
και καλλιτεχνήθηκε από τον Αγιο Λάζαρο (9ος αιώνας). Η εικόνα 
αναπαριστά την  Παναγία την Καρδιώτισσα, τη Βρεφοκρατούσα 
Παναγία, η οποία βαστάζει το βρέφος του Ιησού στην αριστερή 
αγκαλιά της, πίσω από την καρδιά. Σύμφωνα με την παράδοση, 
κατά την περίοδο της Εικονομαχίας η εικόνα μεταφέρθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη, αλλά επέστρεψε θαυματουργώς πίσω. Επίσης, 
κατά την Ενετοκρατία η εικόνα κλάπηκε από έναν έμπορο κρασιού 
και μεταφέρθηκε στη Ρώμη. Το 1735 αντικαταστάθηκε από άλλη 
εικόνα, η οποία θεωρείται εξίσου θαυματουργή.
Ο πανέμορφος πετρόκτιστος ναός της μονής είναι αφιερωμένος 
στο Γενέσιο της Θεοτόκου (8 Σεπτεμβρίου). Ο σημερινός ναός έχει 
κατασκευαστεί σε τέσσερις φάσεις. Αρχικά, ήταν μονόχωρος και 
αργότερα επεκτάθηκε με δύο νάρθηκες και ένα μικρότερο 
παρεκκλήσι. Χαρακτηριστικές είναι οι παμπάλαιες τοιχογραφίες 
του 14ου αιώνα, πολύ ταλαιπωρημένες από τον χρόνο.
Λόγω της οχυρής θέσης της, στη διάρκεια των κρητικών 
επαναστάσεων ήταν το επαναστατικό κέντρο της Ανατολικής 
Πεδιάδας και υπέστη πολλές φορές τα αντίποινα των Τούρκων. 
Σήμερα η Κερά λειτουργεί ως γυναικεία μονή.  
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Ιστορία εν συντομία

• 961-1204: Ιδρύεται η μονή Κεράς
• 1333: Η μονή αναφέρεται ως φέουδο του Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως.
• 1498: Έλληνας έμπορος κρασιού κλέβει την εικόνα της Κεράς και 
τη μεταφέρει στο ναό του Αγίου Ματθαίου στη Ρώμη.
• 1720: Η μονή γίνεται σταυροπηγιακή, δηλαδή υπάγεται απευθείας 
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η οικογένεια Μαγγανάρη 
αναλαμβάνει την ανακαίνιση της.
• 1735: Η παλιά εικόνα αντικαθίστανται με αντίγραφο της, το 
οποίο υπάρχει ακόμη και σήμερα στη μονή και θεωρείται 
θαυματουργό.
• 1799: Η (παλιά) εικόνα μεταφέρεται από τον Αγιο Ματθαίο στη 
Μονή του Αγίου Ευσεβίου στη Ρώμη.
• 1822: Οι Τούρκοι καταστρέφουν την μονή, η οποία αργότερα 
αναστηλώνεται.
• 1842: Οι Τούρκοι ξανακαταστρέφουν το μοναστήρι.
• 1866-1867: Η μονή γίνεται ορμητήριο Κρητών επαναστατών και 
γίνεται στόχος των Τούρκων.
• 1927: Η παλιά εικόνα της Παναγίας μεταφέρεται από τον Άγιο 
Ευσέβιο της Ρώμης, στον Ναό του Αγίου Αλφόνσου στο Εσκουαλίνο.
• 1982: Αρχαιοκάπηλοι κλέβουν την θαυματουργή εικόνα της 
Παναγίας (νεώτερη), αλλά συλλαμβάνονται αργότερα.   
http://www.cretanbeaches.com/m%CE%BFnastiria/m%CE%BFnastiria-iraklei%CE%BFy/moni-
kera-kardiotissa/
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Παναγία της Πάρου (Εκατονταπυλιανή)

http://1myblog.pblogs.gr/tags/panagia-ekatontapyliani-gr.html

Με την ονομασία Παναγία η Εκατονταπυλιανή, ή Παναγία η 
Καταπολιανή φέρεται περισπούδαστος χριστιανικός ιστορικός ναός 
που βρίσκεται στη πρωτεύουσα της νήσου Πάρου, την Παροικιά 
πολύ κοντά στον λιμένα της.
Πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότερα καλοδιατηρημένα 
παλαιοχριστιανικά μνημεία που βρίσκονται στην ελληνική 
επικράτεια και μάλιστα το μεγαλύτερο σε μέγεθος. Σύμφωνα με την 
παράδοση το αρχικό κτίσμα του ναού αυτού ήταν έργο του 
Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Μέγα και Αγίου Κωνσταντίνου προς 
εκπλήρωση επιθυμίας της μητέρας του, της Αγίας Ελένης. Στο 
σημείο αυτό αναφέρεται ότι κατά το ταξίδι της Βασιλομήτορος 
Ελένης προς τους Αγίους Τόπους λόγω μεγάλης θαλασσοταραχής 
το πλοίο που επέβαινε αναγκάσθηκε να καταφύγει στη Πάρο. 
Εκεί προσευχόμενη η Αγία Ελένη στην Παναγία, προστάτιδα της 
Κωνσταντινούπολης, έταξε με την ολοκλήρωση του ταξιδιού της να 
κτίσει μια μεγαλόπρεπη εκκλησία αφιερωμένη στη Κοίμηση της 
Θεοτόκου. Το τάμα αυτό ήταν που υλοποίησε ο γιος της Μέγας 
Κωνσταντίνος χτίζοντας μια τρίκλιτη βασιλική περί τον 4ο αιώνα.
Επί εποχής του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού (6ος αιώνας) ο ναός 
αυτός ανακαινίσθηκε με τροποποιήσεις των παλαιοχριστιανικών 
τμημάτων και ανακατασκευές κατά τις οποίες αφαιρούμενη η 
παλαιά σκεπή προστέθηκε τρούλος με ημιθόλια. Κατά την 
παράδοση τις μετατροπές αυτές έκανε μαθητής του αρχιτέκτονα 
της Αγίας Σοφιάς που ξεπέρασε στη τέχνη και τον δάσκαλό του. 

Η Ιστορία της 
Σύμφωνα με την παράδοση αιώνων κτήτορες του ναού της 
Παναγίας της Εκατονταπυλιανής, είναι οι Αγιος Κωνσταντίνος και 
Αγία Ελένη. Η σημερινή μορφή του ναού αποτελεί την ιουστινιάνεια 
εκδοχή του, όπως τον αποκατέστησε στα χρόνια μεταξύ 1959-1966 
ο αρχαιολόγος Αναστάσιος Ορλάνδος, οι έρευνες του οποίου 
απέδειξαν ότι στο χώρο υπήρχε πρότερος του 6ου αι. ιερός 
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χριστιανικός ναός, επιβεβαιώνοντας έτσι την παράδοση ότι η 
Εκατονταπυλιανή ιδρύθηκε από τους ισαποστόλους.
Ο ναός αυτός ωστόσο καταστράφηκε κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος 
του, πιθανότατα εξαιτίας πυρκαγιάς, και ανακατασκευάστηκε επί 
Ιουστινιανού, κατά τη διάρκεια του 6ου αι.
Μέχρι την έναρξη των εργασιών αναπαλαίωσης, το 1959, ο ναός 
είχε δεχτεί αναρίθμητες παρεμβάσεις και επιδιορθώσεις, που είχαν 
αλλοιώσει τον αρχικό του χαρακτήρα, καθώς οι καταστροφές που 
υπέστη, κατά τη διάρκεια των αιώνων, δεν είχαν τελειωμό: είτε 
από τις ορδές των κατακτητών και των πειρατών, είτε από τους 
καταστροφικούς σεισμούς του 1773.
Εξάλλου και ο κατάλευκος, επιβλητικός περίβολος ύψους 8,5 
μέτρων και περιμέτρου 252 μέτρων είχε προστατευτικό χαρακτήρα 
απέναντι στις κάθε είδους επιδρομές, και χρονολογείται από την 
εποχή της φραγκοκρατίας.
Η Παναγία η Εκατονταπυλιανή δεν είναι ένας και μόνο ναός αλλά 
ένα μεγάλο κτιριακό συγκρότημα, αποτελούμενο από τον κυρίως 
ναό και άλλα προσκτίσματα, όπως τα έξι παρεκκλήσια, αφιερωμένα 
σε αγίους: το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου, που πιστεύεται ότι 
πρόκειται για τον αρχικό ναό στον οποίο προσευχήθηκε η Αγία 
Ελένη, και γι’ αυτό θεωρείται και η παλαιότερη εκκλησία στην 
Πάρο, των Αγίων Αναργύρων, του Αγίου Φιλίππου, της Αγίας 
Θεοδοσίας, του Αγίου Δημητρίου και της Οσίας Θεοκτίστης, της 
πολιούχου της Παροικιάς, που έζησε, μόνασε, πέθανε και τάφηκε σ’ 
αυτόν ακριβώς το χώρο, κατά τη διάρκεια του 9ου αι., όταν η 
Πάρος είχε εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους της, λόγω των 
συνεχών επιδρομών των πειρατών, και ήταν ολόκληρη σκεπασμένη 
από άγρια δάση.
Εκτός από τα παρεκκλήσια κόσμημα για το ναό αποτελεί το 
αρχαιότερο σ’ ολόκληρη την ορθόδοξη Ανατολή σωζόμενο 
βαπτιστήριο, του 4ου αι, που αποτελεί και μια ισχυρή απόδειξη για 
την ύπαρξη του ναού εκείνη την περίοδο, όταν οι βαφτίσεις 
περιορίζονταν στους ενηλίκους και δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η 
βάπτιση των νηπίων, πρακτική που διαδόθηκε από τον 6ο αι. και 
εξής.
Όπως γνωρίζουμε πλείστα παλαιοχριστιανικά μνημεία χτίστηκαν 
στα θεμέλια προχριστιανικών κτισμάτων, συνήθως αρχαίων ναών, 
ενώ στην οικοδόμηση τους έχουν χρησιμοποιηθεί αρχαία μάρμαρα, 
κολώνες κ.α. Η Εκατονταπυλιανή δε θα μπορούσε να αποτελέσει 
εξαίρεση.
Κατά την αναπαλαίωση του ναού ο καθηγητής Ορλάνδος 
αποκάλυψε ένα Γυμνάσιο –γυμναστήριο- της ρωμαϊκής εποχής, με 
ένα θαυμάσιο δάπεδο με μωσαϊκό, το οποίο κοσμούν οι Αθλοι του 
Ηρακλή και το οποίο σήμερα έχει μεταφερθεί στην αυλή του 
Αρχαιολογικού Μουσείου της Πάρου, όπου φιλοξενούνται πάρα 
πολλά ακόμα κομμάτια, της κλασικής αλλά και της αρχαϊκής 
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εποχής, όταν η Πάρος ευημερούσε, και τα οποία επί αιώνες 
φυλάσσονταν στα υπόγεια της Εκατονταπυλιανής.
Ίσως και να γλύτωσαν έτσι από τις χρήσεις που επεφύλαξαν οι 
κάτοικοι του νησιού ανά τους αιώνες σε άλλα αρχαιολογικά 
μνημεία, καθώς μια βόλτα και μερικές προσεκτικές ματιές αρκούν 
για να διαπιστώσει κάποιος σωρεία αρχαιολογικών μελών 
ενσωματωμένα σε τοίχους σπιτιών και βυζαντινών εκκλησιών.
Όσον αφορά την ονομασία του Ναού Εκατονταπυλιανή ή 
Καταπολιανή, που προέρχεται από τον όρο «καταπόλα» και 
σημαίνει «κατά την πόλη», πιθανότατα «δείχνοντας» το σημείο 
όπου βρισκόταν η αρχαία πόλη της Πάρου, μέχρι πρόσφατα που 
διαβάστηκαν νέες πηγές, οι γνώμες διίστανταν για το ποια από τις 
δύο ήταν γνήσια και παλιότερη.
Τελικά απεδείχθη ότι και οι δύο είναι έγκυρες και σχεδόν σύγχρονες 
μεταξύ τους καθώς τις πρωτοσυναντάμε σε κείμενα και επιστολές 
του ύστερου 15ου αι. την πρώτη και των μέσων του 16ου αιώνα τη 
δεύτερη.
http://www.ekatontapyliani.gr/index.html

Λεπτομέρειες αρχιτεκτονικής
Τελικά με τις διάφορες μετατροπές και προσθήκες το κτιριακό 
πλέον συγκρότημα της Εκατονταπυλιανής, αναδείχθηκε σ΄ ένα 
σύμμεικτο αρχιτεκτόνημα με παλαιοχριστιανικά, βυζαντινά ακόμα 
και μεταβυζαντινά στοιχεία αρχιτεκτονικής, που προστέθηκαν 
κατά καιρούς και που αποτελούν μια ιδανική περίπτωση μελέτης 
τους. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι οι πρώτοι Χριστιανοί επέλεγαν 
τόπους αρχαίων ναών με τα δομικά υλικά των οποίων 
κατασκεύαζαν τους δικούς τους ναούς, το συγκρότημα της 
Εκατονταπυλιανής περιλαμβάνει επίσης και μαρμάρινα μέρη από 
την αρχαιότητα αναδεικνύοντας έτσι μια συνέχεια από εκείνη την 
εποχή μέχρι σήμερα. Σημειώνεται ότι στην αρχαιότητα αμέσως 
μετά τη Δήλο τα περισσότερα ιερά θεοτήτων σε νησιά βρίσκονταν 
στη Πάρο και την Νάξο.

Ονομασία 
Και οι δύο ονομασίες του ναού "Εκατονταπυλιανή" και 
"Καταπολιανή" φέρονται σε παράλληλη χρήση από τα μέσα του 
16ου αιώνα, η επίσημη όμως ονομασία είναι Εκατονταπυλιανή, όπου 
σύμφωνα με την παράδοση 99 πύλες (πόρτες) είναι φανερές ενώ η 
100η θα φανερωθεί με το άνοιγμα αντίστοιχης μυστικής πόρτας 
που βρίσκεται στην Αγιά Σοφιά.
Ανεξάρτητα όμως της παραπάνω παράδοσης, ετυμολογικά το 
όνομα Εκατονταπυλιανή ή Εκατομπυλιανή, ή Καταπολιανή, κατά 
συγκοπή του πρώτου, σημαίνει χώρο γενικά (εν προκειμένω 
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εκκλησία) που έχει εκατό πύλες. Θυμίζει δε τις «Εκατόμπυλες 
Θήβες» της αρχαιότητας που είχε ψάλλει και ο Αισχύλος. Μάλιστα 
και ο Όμηρος με αυτή την ονομασία χαρακτήρισε τις Θήβες της 
Αιγύπτου που λόγω μεγέθους, πολύ πιθανόν να είχε είτε πενήντα 
πύλες που αθροιζόμενες εισόδου – εξόδου θεωρούνταν εκατό, ή και 
πραγματικά εκατό που ως αριθμός ήταν στην Αίγυπτο ιερός, ή 
ακόμα και την Εκατόμπυλο που ήταν μια ελληνιστική πόλη στην 
Παρθία.
Παρότι άλλος παρόμοιος χαρακτηρισμός δεν αναφέρεται για άλλο 
οικοδόμημα ή πόλη στη νεότερη ελληνική γλώσσα εκτός του 
ιστορικού αυτού ναού, μάλλον θεωρείται τούτο ως διακοσμητικό 
επίθετο ίσως από τον μεγάλο αριθμό αψιδωτών αρχιτεκτονημάτων 
που δίνουν την εικόνα πλήθους πυλών που η ελληνική παράδοση να 
περιέπλεξε.

Κτιριακό συγκρότημα  
Το όλο κτιριακό συγκρότημα της Εκατονταπυλιανής Πάρου 
περιλαμβάνει τον κυρίως ναό της Παναγίας με τα εσωτερικά αυτού 
παρεκκλήσια των Αγίων Αναργύρων, του Αγίου Φιλίππου και της 
Οσίας Θεοκτίστης, (που έζησε και κοιμήθηκε στον ναό της 
Καταπολιανής τον 9ο αιώνα), και εκτός του ναού, τη Βασιλική του 
Αγίου Νικολάου, τον ναό της Αγίας Θεοδοσίας, το παρεκκλήσιο του 
Αγίου Δημητρίου, το Βαπτιστήριο που αποτελεί ιδιαίτερο χώρο, 
καθώς και τα γύρω κελιά τα οποία ως οχυρωματικό έργο 
προστάτευαν τον όλο συγκρότημα.
Διερχόμενος σήμερα ο επισκέπτης – προσκυνητής την μεγάλη 
κεντρική σιδερένια πόρτα του συγκροτήματος βρίσκεται στο αίθριο 
αυτού απ΄ όπου η θέα της πρόσοψης του κυρίως ναού με τη μεγάλη 
διώροφη τρίλοβη πύλη και το υπέρ αυτής αέτωμα πραγματικά 
εντυπωσιάζει. Στο αίθριο αυτό χώρο βρίσκονται λίγες κολώνες και 
διάφορα μάρμαρα της βάσης της άλλοτε υπάρχουσας εκεί "φιάλης 
των καθαρμών" όπου οι πιστοί έπλεναν συμβολικά τα χέρια τους 
πριν εισέλθουν στον ναό.

Κύριος ναός 
Το εσωτερικό
Ο Κύριος ναός της Παναγίας είναι ευρύχωρος στο κέντρο του με 
λίγους κίονες και μάρμαρα αλλά με πολλές παραστάδες. Ο τρούλος 
είναι σχετικά μικρός, ο οποίος επιστέφει χαμηλό οκτάγωνο 
πυργωτό αρχιτεκτόνημα που ουδεμία όμως σχέση έχει με εκείνο το 
κυκλοτερές της Αγίας Σοφίας. Παρά ταύτα τόσο το μέγεθος και η 
λιτότητα, όσο και η εσωτερική ενότητα και η αρχαιοπρέπειά του 
συναρπάζουν. Στα δύο από τα τέσσερα σφαιρικά τρίγωνα του θόλου 
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φέρονται παραστάσεις των εξαπτέρυγων Σεραφείμ όπως έχουν 
αγιογραφηθεί και στην Αγία Σοφιά.
Στο ιερό εικονοστάσιο που χωρίζει τον κυρίως ναό από το Ιερό 
Βήμα φέρεται η ιερή εικόνα της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής 
που θεωρείται έργο μόλις του 17ου αιώνα. Αμέσως μετά ιδιαίτερη 
εντύπωση προκαλεί στον επισκέπτη το θαυμάσιο μαρμάρινο 
Κιβώριο που σκέπει την Αγία Τράπεζα ενώ οι τέσσερις κίονές του 
φέρουν κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού.
Πίσω δε από το Κιβώριο στη κόγχη του Ιερού Βήματος βρίσκεται το 
μαρμάρινο «σύνθρονο» επί οκταβάθμιτης κλιμακωτής 
αμφιθεατρικής μαρμάρινης κατασκευής που δεσπόζει του χώρου. 
Το δε φως του ηλίου από τα τρία μεγάλα υπερκείμενα αυτού 
παράθυρα συμπληρώνει την ιερή μεγαλοπρέπεια αυτού. Οι τρεις 
θρόνοι στη κορυφή είναι εξ ολοκλήρου μαρμάρινοι και φέρουν 
πλευρικό γλυπτό διάκοσμο.
Στον κυρίως ναό φέρονται ως προσθήκες ιδιαίτερα δωμάτια που 
αποτελούν ιερά παρεκκλήσια. Έτσι στο αριστερό τμήμα υφίσταται 
ένα ευρύ παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Αγιο Νικόλαο και ένα έτερο 
των Αγίων Αναργύρων, ενώ στο δεξιό βρίσκονται του Αγίου 
Φιλίππου και της Οσίας Θεοκτίστης εντός του οποίου υφίσταται και 
το μνήμα της.

Βαπτιστήριο 
Στη νότια πλευρά, εκτός του μεγάλου ναού, βρίσκεται το αρχαίο 
Βαπτιστήριο που ανάγεται στον 4ο αιώνα και θεωρείται το 
καλλίτερα διατηρημένο βαπτιστήριο όλης της Ορθόδοξης 
Ανατολής. Πρόκειται για ιδιαίτερο ναό, τρίκλιτη βασιλική με 
τρούλο και νάρθηκα, χαμηλότερο του κύριου ναού. Στο χώρο του 
Ιερού Βήματος, που λεγόταν στους βυζαντινούς χρόνους 
"Εσωτερικός Οίκος", ή "Φωτιστήριον", υφίσταται μαρμάρινη 
σταυρόσχημη κολυμβήθρα όπου το μεγαλύτερο καθ΄ ύψος μέρος 
της βρίσκεται μέσα στο έδαφος. Στις δε πλευρικές μαρμάρινες 
επιφάνειες που προεξέχουν του εδάφους φέρονται ανάγλυφοι 
σταυροί και κυκλικά μονογράμματα.

Μνημεία 
Απ΄ όλα τα παραπάνω εκτός από τον κυρίως ναό ως οικοδομή 
ιδιαίτερα μνημεία βυζαντινής τέχνης θεωρούνται το Κιβώριο, το 
σύνθρονο και το βαπτιστήριο στα οποία και αποδίδεται ιδιαίτερη 
ιστορική και καλλιτεχνική αξία.
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Απόψεις ιστορικών 
Απορροίας άξιο είναι πως για ένα τέτοιο περίλαμπρο ναό, για την 
οικοδόμησή του οποίου, αλλά και την μετέπειτα ανακαίνισή του, 
που επιμελήθηκαν μια Αυγούστα και δύο Αυτοκράτορες, από τους 
σημαντικότερους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας να μην υπάρχουν 
ιστορικές πηγές, εκτός από μία και μοναδική, και ν΄ αφήνεται έτσι 
η παράδοση να καλύψει τα κενά που παρά ταύτα πολλά σημεία 
εξακολουθούν να παραμένουν σκοτεινά. Αυτό έχει ως συνέπεια οι 
ιστορικοί ερευνητές να διαφοροποιούνται σ΄ εκείνους που 
υποστηρίζουν ότι το οικοδόμημα είναι κατά πολύ νεότερο του 
Ιουστινιανού, (1η ομάδα), άλλοι ότι είναι της εποχής του 
Ιουστινιανού (2η ομάδα), και τέλος εκείνοι που ακολουθούν την 
παράδοση πιστεύοντας ότι περιέχει και τις περισσότερες αλήθειες 
(3η ομάδα).
Έτσι τα βασικά ερωτήματα του εν λόγω ζητήματος περιστρέφονται 
στο αν η Αγία Ελένη επισκέφθηκε ποτέ την Πάρο και πως αποφάσισε 
σ΄ εκείνη την ερημιά που παρουσίαζε στην εποχή της να 
οικοδομηθεί τέτοιος περίλαμπρος ναός, αλλά και πως ακόμη και ο 
Ιουστινιανός, ιδιαίτερα ακριβολόγος, αποφάσισε έστω τη γενική 
ανακαίνιση αν όχι νέα οικοδόμηση επίσης στην ίδια ερημιά. Αλλά 
και η αρχιτεκτονική μορφή του οικοδομήματος θυμίζει πολύ 
νεότερη τεχνοτροπία βυζαντινής αρχιτεκτονικής τουλάχιστον κατά 
πέντε με έξι αιώνες μεταγενέστερα εκείνου της παράδοσης.

Πανελλήνιο προσκήνυμα 
Ο Πάνσεπτος ναός της Εκατονταπυλιανής Πάρου αποτελεί το 
μεγαλύτερο ιερό προσκύνημα όχι μόνο στη περιφέρεια της Ιεράς 
Μητρόπολης Παροναξίας, που υπάγεται, αλλά και όλου του 
ελληνικού χώρου, μετά το συγκρότημα του Αγίου Όρους. Η δε ιερή 
εικόνα της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής που είναι έργο του 
17ου αιώνα αποτελεί τη δεύτερη προσκυνηματική εικόνα των 
Κυκλάδων μετά την ιερή εικόνα της Παναγίας της Τήνου.
• Η Εκατονταπυλιανή ή Κατοπολιανή μεταβάλλεται σε προσκύνημα 
το 1994ΤΟ 1996 γιορτάστηκαν με τιμές τα 1700 χρόνια ίδρυσης 
της εκκλησίας και μάλιστα όλο το έτος ήταν "έτος 
Εκατονταπυλιανής
http://el.wikipedia.org/wiki 
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Χριστούγεννα

http://www.pentapostagma.gr/2012/12/blog-post_7648.html

Τα Χριστούγεννα ετυμολογικά προέρχονται από τη σύνθετη λέξη 
της δημοτικής Χριστού + γέννα και δηλώνουν την ετήσια 
χριστιανική εορτή της γέννησης του Χριστού  και κατ’ επέκταση το 
σύνολο των εορτών από της Γεννήσεως μέχρι των Θεοφανίων. Ενώ 
αρχικά ήταν μία κινητή εορτή που εορταζόταν σε πολλές 
διαφορετικές στιγμές κατά τη διάρκεια  του έτους, τελικά 
εορτάζεται στις 25 Δεκεμβρίου, επιλογή που έγινε από τον Πάπα 
Ιούλιο τον Α΄, τον 4ο μ. Χ. αιώνα επειδή η συγκεκριμένη ημερομηνία 
συνέπιπτε με τα ειδωλολατρικά τελετουργικά για το χειμερινό 
ηλιοστάσιο ή την επιστροφή του ήλιου. Το 1752, αφαιρέθηκαν  11 
ημέρες από το έτος, όταν έγινε η αλλαγή από το Ιουλιανό στο 
Γρηγοριανό ημερολόγιο. Κατά συνέπεια η ημερομηνία της 25ης 
Δεκεμβρίου μετακινήθηκε κατά 11 ημέρες.    Κάποια τμήματα της 
Χριστιανικής εκκλησίας, οι λεγόμενοι παλαιοημερολογίτες, 
γιορτάζουν  ακόμα και σήμερα τα Χριστούγεννα στις 7 Ιανουαρίου 
(25 Δεκεμβρίου με το Ιουλιανό ημερολόγιο). Πολλές από τις 
παραδόσεις και τα έθιμα στις εορτές των Χριστουγέννων, έχουν τις 
ρίζες τους σε παλαιότερες θρησκείες

Η ιστορία της γέννησης - Λατρευτικά έθιμα 
των Χριστουγέννων

Επί Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ,η Μαρία και ο Ιωσήφ πηγαίνοντας 
στη Βηθλεέμ για την καταγραφή του πληθυσμού και μη βρίσκοντας 
φιλοξενία πουθενά, γέννησαν  μέσα σε ένα στάβλο με ζώα το μικρό 
Χριστό. Ένας μεγάλος αστέρας έλαμψε στον ουρανό και άγγελοι 
ψέλνοντας το «Δόξα εν υψίστοις» αναγγέλλουν παντού το 
χαρμόσυνο μήνυμα της Γέννησης. Μάγοι από την Ανατολή 
κατέφθασαν με δώρα ακολουθώντας το αστέρι προσκύνησαν το 
Χριστό.Έφυγαν όμως από άλλο δρόμο κατά εντολή αγγέλου, 
προκειμένου να αποφύγουν τον Ηρώδη,ο οποίος  τους περίμενε για 
να τον πληροφορήσουν σε ποιο μέρος  γεννήθηκε ένας βασιλιάς τον 
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οποίο ήθελε να εξοντώσει.Η Μαρία και ο Ιωσήφ τότε έφυγαν στην 
Παλαιστίνηστη μικρή πόλη Ναζαρέτ όπου και έζησαν.
http://6lk.mysch.gr/

Η Προέλευση του Εορτασμού των 
Χριστουγέννων 

Στα μέσα του χειμώνα συνηθίζονταν διάφοροι εορτασμοί, ακόμα 
και πριν αρχίσει ο εορτασμός των Χριστουγέννων στις 25 
Δεκεμβρίου. Τα Χριστούγεννα ήταν αρχικά μία κινητή γιορτή που 
εορταζόταν σε πολλές διαφορετικές στιγμές κατά τη διάρκεια του 
έτους.
Η επιλογή της 25ης Δεκεμβρίου έγινε από τον Πάπα Ιούλιο τον Α, 
τον 4ο μ.Χ. αιώνα επειδή η συγκεκριμένη ημερομηνία συνέπιπτε με 
τα ειδωλολατρικά τελετουργικά για το Χειμερινό Ηλιοστάσιο ή την 
Επιστροφή του Ήλιου. Η πρόθεσή του ήταν να αντικατασταθεί ο 
ειδωλολατρικός εορτασμός από τον Χριστιανικό. Το 1752, 
αφαιρέθηκαν 11 ημέρες από το έτος, όταν έγινε η αλλαγή από το 
Ιουλιανό στο Γρηγοριανό ημερολόγιο. Κατά συνέπεια, η ημερομηνία 
της 25ης Δεκεμβρίου μετακινήθηκε κατά 11 ημέρες.

Γιατί γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα στις 25 
Δεκεμβρίου;

Σήμερα, θεωρούμε δεδομένο και αυτονόητο ότι ο Χριστός 
γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου. Τους πρώτους χριστιανικούς 
αιώνες, όμως,  τα γενέθλια του Χριστού ήταν θέμα ατελείωτων 
συζητήσεων. Το ότι ο Χριστός γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου, 
αποφασίστηκε, τελικά,   το 336 μ.Χ και ο λόγος ήταν ότι έπρεπε να 
αντικατασταθεί μια σημαντική γιορτή των Ελλήνων και των 
Λατίνων. Οι πιστοί της προηγούμενης θρησκείας, γιόρταζαν τις 
ημέρες εκείνες τη μεγάλη γιορτή της γέννησης του Ήλιου (Dies 
Solis Invectis Natalis). Κατά την αστρονομία, επίσης,  23 – 25 
Δεκεμβρίου είναι οι μέρες του χειμερινού ηλιοστάσιου. Μέχρι τον 
7ο – 8ο  αιων. δεν έβρισκαν ησυχία με τέτοια ζητήματα, για 
παράδειγμα:  ο Επιφάνιος (315 -  403) είχε προτείνει την 6η  
Ιανουαρίου ως ημέρα γέννησης του Χριστού, ενώ ο Κλήμης ο 
Αλεξανδρεύς (ο σημαντικότερος θεολόγος του β΄αιων.) είχε 
προτείνει τη 18η  Νοεμβρίου. Αξιοσημείωτη λεπτομέρεια είναι ότι 
πρώτα προσδιορίστηκε η ημερομηνία της γέννησης του Χριστού (25 
Δεκεμβρίου) και στη συνέχεια ορίστηκε η ημερομηνία της γιορτής 
της σύλληψης του Θεανθρώπου, ακριβώς εννέα μήνες νωρίτερα 
(Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, 25 Μαρτίου).
Όταν ο χριστιανισμός θα διαδοθεί στους βόρειους λαούς της 
Ευρώπης, τότε, θα εμπλουτιστεί με νέα ήθη και έθιμα, όπως, για 
παράδειγμα το χριστουγεννιάτικο έλατο.
http://www.24grammata.com 
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Τα Χριστούγεννα, η ιστορία, η βιβλική 
αφήγηση και το νόημα της γιορτής 

Η παράδοση θεωρεί ότι η αρχαιότερη ομιλία για τη γιορτή των 
Χριστουγέννων εκφωνήθηκε από τον Μέγα Βασίλειο στην Καισάρεια 
της Καππαδοκίας το έτος 376 μ.Χ. Αλλες Ιστορικές πηγές 
επισημαίνουν πως ο εορτασμός των Χριστουγέννων άρχισε να 
τηρείται στη Ρώμη γύρω στο 335, αν και κάποιοι ερευνητές 
βασιζόμενοι σε αρχαίους ύμνους με χριστουγεννιάτικη θεματολογία 
θεωρούν ότι τα πρώτα βήματα που οδήγησαν στον εορτασμό αυτό 
έγιναν μέσα στον 3ο αιώνα.

http://ladyv26.onsugar.com/12040970

Επί Πάπα Ιουλίου Α' (337-352) τα Χριστούγεννα σταμάτησαν να 
γιορτάζονται μαζί με τα Θεοφάνεια και θεσπίσθηκε ως επέτειος η 
25 Δεκεμβρίου κατόπιν έρευνας των αρχείων της Ρώμης, όπως 
πιστεύεται, επί της απογραφής που έγινε επί αυτοκράτορα 
Οκταβιανού Αυγούστου, σε συνδυασμό με υπολογισμό ρήσης του 
Ευαγγελίου (το οποίο και συνέτεινε) του Προδρόμου λεχθείσα περί 
τον Χριστόν:"Εκείνος δει αυξάνειν, εμέ δε ελατούσθαι" (Ιωάνν. 
γ'30). Με βάση αυτή την υποθετική πηγή, η Γέννηση του Χριστού 
ορίσθηκε κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο όπου και αρχίζει η αύξηση 
των ημερών. Στον καθορισμό της 25ης Δεκεμβρίου ως ημερομηνίας 
εορτασμού συντέλεσαν προφανώς η μεγάλη εθνική εορτή του 
"ακατανίκητου" θεού Ήλιου (Dies Natalis Solis Invicti) και ο 
εορτασμός των γενεθλίων του Μίθρα που ήταν διαδεδομένα σε όλη 
την επικράτεια της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας με την έννοια ότι η 
επιλογή αυτής της ημέρας ως ημέρας γέννησης του Χριστού είχε 
να κάνει με την προσπάθεια αντικατάστασης των παγανιστικών (μη 
χριστιανικών) γιορτών που τηρούνταν εκείνον τον καιρό, όπως τα 
Σατουρνάλια και τα Μπρουμάλια.
Συνεπώς, όταν ο Χριστιανισμός έγινε η επίσημη θρησκεία της 
αυτοκρατορίας, προσπάθησε να απορροφήσει και να δώσει νέα 
διάσταση και νέα σημασία σε πανάρχαια λατρευτικά έθιμα και 
λατρευτικές συνήθειες αιώνων. Πάντως για πολλές από τις 
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εκδηλώσεις που τελούνταν στην αντίστοιχη του Δωδεκαημέρου 
περίοδο ή τις νομοθεσίες, αυτές διατηρήθηκαν κυρίως στην 
ύπαιθρο καθ' όλη την διάρκεια των ρωμαϊκών αυτοκρατορικών 
χρόνων, μέχρι τον 5ο μ.Χ. αιώνα. Σε μεταγενέστερη εποχή πολλά 
από τα έθιμα τους (ανταλλαγή δώρων, γλέντια, χαρτοπαίγνια 
κ.ο.κ.) μεταβιβάστηκαν στον εορτασμό τής Πρωτοχρονιάς.
Στη Ρώμη το καλεντάρι των Φιλοκαλίων (354 μ.Χ.) περιλαμβάνει 
στην ημερομηνία της 25ης Δεκεμβρίου, απέναντι από την 
παγανιστική Natalis invicti, δηλ. "γέννηση του ακατανίκητου 
(ήλιου)", την φράση "VIII kaalitan nattis Christus in Bethleem Iudea".
Από τη Δύση ο εορτασμός της Γεννήσεως στις 25 Δεκεμβρίου 
πέρασε και στην Ανατολή γύρω στο 376. Το 386 ο Αγ. Ιωάννης ο 
Χρυσόστομος παρότρυνε την εκκλησία της Αντιόχειας να 
συμφωνήσει στην 25η Δεκεμβρίου ως ημέρα εορτασμού της 
Γέννησης. Τον καιρό του Αγ. Αυγουστίνου (354-430) η ημερομηνία 
της Γιορτής της Γέννησης είχε καθοριστεί, πάντως ο Αυγουστίνος 
την παραλείπει από τον κατάλογό του με τις σημαντικές 
χριστιανικές επετείους (PL 33.200).
Με τον χρόνο επεκράτησε σε όλο τον χριστιανικό κόσμο εκτός της 
Αρμενικής Ορθόδοξης Εκκλησίας που συνεχίζει τον συνεορτασμό με 
τα Θεοφάνια.
Το 529 ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός απαγόρευσε την εργασία και 
τα δημόσια έργα κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και τα 
ανακήρυξε δημόσια αργία. Ως το 1100, καθώς είχε επεκταθεί η 
δράση των ιεραποστολών στις παγανιστικές ευρωπαϊκές φυλές, όλα 
τα έθνη της Ευρώπης γιόρταζαν τα Χριστούγεννα. Εντούτοις, 
αργότερα, εξαιτίας της Μεταρρύθμισης απαγορεύτηκε ή 
περιορίστηκε κατά περιόδους η τήρησή του εορτασμού τους σε 
διάφορες χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική, καθώς 
θεωρούνταν ότι περιλάμβανε σε μεγάλο βαθμό ειδωλολατρικά 
στοιχεία.
http://www.creteplus.gr
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Τι αντιπροσωπεύουν τα δώρα των Μάγων;

http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/2012/12/blog-post_6748.html

Σύμφωνα με την παράδοση, χρυσός, σμύρνα και λιβάνι 
προσφέρθηκαν από τους Μάγους. Ο χρυσός ήταν δώρο που 
προσφέροταν σε Βασιλείς και συμβολίζει τη Βασιλεία των Ουρανών. 
Το λιβάνι, χρησιμοποιείτο σε θρησκευτικές τελετές και συμβολίζει 
τον Ιησού ώς Ιερέα. Τέλος τα σμύρνα χρησίμευαν στην παραγωγή 
αρωμάτων και στην περιποίηση των νεκρών. Συμβολίζει την 
αθανασία του Χριστού. Παρόλα αυτά, το πιο εντυπωσιακό είναι ότι 
και τα τρία δώρα δεν χάνουν ΠΟΤΕ τις φυσικές τους ιδιότητες 
παρά το πέρασμα του χρόνου. Σμύρνα, χρυσός και λιβάνι 
παραμένουν τα ίδια ακριβώς όπως και οι ιδιότητες του Χριστού τις 
οποίες συμβολίζουν!
http://1dimplagiarist.blogspot.gr

Σήμερα, τα Δώρα των Μάγων βρίσκονται στην Μονή Αγ. Παύλου 
στο Aγιο Όρος. Τα Δώρα αποτελούνται από 28 πλακίδια χρυσού και 
60 μπάλες σμύρνων και λιβανιού

Το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο 
Οι πρόγονοι του Χριστουγεννιάτικου δέντρου μπορούν να 
αναζητηθούν στα ειδωλολατρικά έθιμα της λατρείας των δέντρων. 
Τότε δέντρα μεταφέρονταν μέσα στα σπίτια και οι άνθρωποι τα 
στόλιζαν για να εξασφαλίσουν καλή σοδειά τον επόμενο χρόνο.
Λέγεται ότι ο Μαρτίνος Λούθηρος ξεκίνησε την παράδοση των 
αναμμένων λαμπών στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο, στη Γερμανία, 
τον 16ο αιώνα. Η εικόνα ενός πράσινου δέντρου την παραμονή των 
Χριστουγέννων, με τα αστέρια να λάμπουν στον ουρανό από πάνω 
του, λέγεται ότι του έκανε μεγάλη εντύπωση κι έτσι τοποθέτησε 
ένα παρόμοιο δέντρο, διακοσμημένο με αναμμένα κεριά, μέσα στο 
σπίτι του. Στα μέσα του 1800, το έθιμο του Χριστουγεννιάτικου 
δένδρου είχε επεκταθεί ταχύτατα σε όλο τον κόσμο.
Σήμερα, περισσότερα από 72 εκατομμύρια δέντρα στολίζονται κάθε 
Χριστούγεννα, και από αυτά, 35 εκατομμύρια είναι αληθινά δέντρα 
ενώ 37 εκατομμύρια είναι ψεύτικα.
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Το χριστουγεννιάτικο δένδρο καθιερώθηκε τον 8ο αιώνα από τον 
Αγιο Βονιφάτιο (672- 754), ο οποίος διαδίδοντας τον Χριστιανισμό 
στους Γερμανούς, έπρεπε να αντικαταστήσει τις δοξασίες των 
γηγενών πληθυσμών. Συγκεκριμένα, οι αρχαίοι Γερμανοί λάτρευαν 
τον ιερό δρυ (: βελανιδιά) και ο Βονιφάτιος τους τον 
αντικατέστησε με το χριστουγεννιάτικο έλατο. Πολλούς αιώνες 
αργότερα (το 1539) ο Μαρτίνος Λούθηρος θα κρεμάσει πάνω στο 
έλατο φαγώσιμα ή είδη ρουχισμού. Αυτά τα χρήσιμα δώρα θα 
αντικατασταθούν, αργότερα, με τα σημερινά άχρηστα στολίδια 
(μπάλες, λαμπάκια κ.α)
Το πρώτο Χριστουγεννιάτικο δένδρο στην Ελλάδα στολίστηκε το 
1833 στο Ναύπλιο, έξω από το σπίτι του Όθωνα. Στη συνέχεια, όταν 
η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στην Αθήνα, η οικία  του Όθωνα 
(ακόμα δεν υπήρχαν ανάκτορα) ήταν το μοναδικό στολισμένο σπίτι 
στην Αθήνα. Εμπρός στο σπίτι του βασιλιά, λοιπόν, έκαναν ουρά οι 
Αθηναίοι για να  θαυμάσουν το πρωτόγνωρο δέντρο. Το στολισμένο 
καραβάκι δεν το γνώριζαν στην Αθήνα παρά μόνο σε ορισμένα 
νησιά. Συνεπώς, το χριστουγεννιάτικο έλατο ήταν μία νέα μόδα και 
δεν περιόρισε κάποια προϋπάρχουσα συνήθεια των Αθηναίων (και 
των περισσοτέρων Ελλήνων). Τώρα, γιατί πρέπει να το στολίζουμε, 
το δέντρο και τη φάτνη,  με ψεύτικο χιόνι αυτό δεν έχει να κάνει με 
τη Βηθλεέμ, αλλά με τη Γερμανική προέλευση του εθίμου.
Πάντως και στην Εσπερία το έθιμο με το στόλισμα του δέντρο 
διαδόθηκε την ίδια, περίπου, εποχή. O Λευκός Oίκος απέκτησε το 
πρώτο του στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο το 1856, επί 
προεδρίας Φράνκλιν Πιρς, ενώ το παλάτι του Oυίδσορ στόλισε για 
πρώτη φορά χριστουγεννιάτικο δέντρο το 1834. Tο έφερε στο 
παλάτι ο Πρίγκιπας Aλβέρτος, σύζυγος της Bασίλισσας Bικτόριας 
για χάρη της βασιλικής οικογένειας.
http://www.24grammata.com 

Αη-Βασίλης
Ανήμερα την Πρωτοχρονιά οι ορθόδοξοι χριστιανοί γιορτάζουν τη 
μνήμη του Αγίου Βασιλείου από την Καισάρεια. Βεβαίως, στις 
βιτρίνες των καταστημάτων επικρατεί ένας άλλος Αγιος, ο οποίος 
έρχεται από την παγωμένη Λαπωνία, γνωστός ως Santa Claus. Ο 
άγιος αυτός δεν έχει καμιά σχέση με τον δικό μας. Πρόκειται για 
τον Αγιο Νικόλαο.
Ο δικός μας Αγιος Βασίλειος έρχεται την ημέρα της Πρωτοχρονιάς 
από την Καισάρεια και είναι ο φιλάνθρωπος επίσκοπος, ένας από 
τους Τρεις Ιεράρχες, ενώ ο Santa Claus ήρθε από την Αμερική 
Δημιουργός του, δε, υπήρξε ο Αμερικανός σκιτσογράφος Τόμας 
Ναστ, το 1862.
http://thebest.gr/
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Ο Αγιος Βασίλης, είναι εκείνος ο Αγιος, που σύμφωνα με τον μύθο 
έχει επικρατήσει να φέρνει τα χριστουγεννιάτικα δώρα στα παιδιά. 
Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, ο Αγιος Βασίλειος έζησε στην 
Καππαδοκία, αφιερώνοντας όλη του την ζωή στην προσφορά προς 
τον συνάνθρωπο. Πέθανε την 1η Ιανουαρίου το 379. Η ημέρα αυτή 
του θανάτου του, θεωρείται από τους χριστιανούς ότι φέρνει 
ευλογία και καλή τύχη στην νέα χρονιά. Στους λαούς της Δύσης, το 
πρόσωπο του Αγίου Βασιλείου έχει ταυτιστεί με τον Αγιο Νικόλαο, ο 
οποίος και φημιζόταν για την γενναιοδωρία του. Οι λαοί της Δύσης 
έχουν προσθέσει διάφορα στοιχεία στο πρόσωπο του Αγίου 
Νικολάου, όπως είναι το έλκηθρο, οι τάρανδοι, οι μεγάλες κάλτσες 
κ.α. Η σημερινή μορφή του Αγιου Βασίλη με την κόκκινη φορεσιά 
και τις μαύρες μπότες, έγινε γνωστή και επικράτησε από το 1931.
http://www.my-family.gr/

Η Γαλοπούλα 
Η γαλοπούλα, ως βασικό φαγητό την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, 
ήρθε στην Ελλάδα από τη Βόρεια Ευρώπη. Οι κάτοικοι εκεί αρχικά 
μαγείρευαν μεγάλα πουλιά για το γιορτινό γεύμα. Προτιμούσαν 
τους φασιανούς, τις χήνες και τα παγόνια. Όταν όμως δοκίμασαν 
τη γαλοπούλα, την καθιέρωσαν ως το κατεξοχήν πρωτοχρονιάτικο 
γεύμα. Το έθιμο της γαλοπούλας έφτασε στην Ευρώπη από το 
Μεξικό το 1824 μ.Χ. Στην Ελλάδα παραδοσιακό φαγητό για την 
Πρωτοχρονιά ήταν το χοιρινό κρέας, όπως και για τα 
Χριστούγεννα.
http://thebest.gr/

Παραδοσιακό καραβάκι
Το δέντρο το αντικατέστησε το παραδοσιακό καραβάκι, που 
ταιριάζει περισσότερο στο νησιωτικό χαρακτήρα του λαού μας και 
σε κάποια νησιά της χώρας διατηρείται ακόμα. Στη Λέσβο το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο δεν είναι από έλατο, αλλά από κλαδί 
ελιάς, το οποίο το στολίζουν με χρυσωμένα πορτοκάλια, καρύδια 
και διάφορα παιχνίδια. Πολλές φορές όμως αντί για κλαδί ελιάς 
στολίζουν ξύλινα καραβάκια. Στη Χίο την παραμονή της 
Πρωτοχρονιάς υπάρχει ένα έθιμο, τα αγιοβασιλιάτικα καραβάκια. 
Όποιες ενορίες επιθυμούν κατασκευάζουν, με βάση μια μακέτα, 
πολεμικά ή εμπορικά πλοία σε σμίκρυνση. Αυτά συναγωνίζονται 
μεταξύ τους ως προς την ποιότητα κατασκευής και την ομοιότητα 
με τα πραγματικά πλοία, ενώ οι ομάδες, που αποτελούν το πλήρωμα 
κάθε πλοίου, τραγουδούν κάλαντα.
http://www.newsbomb.gr
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Αγριοκρεμμύδα και το Ρόδι 
Η Αγριοκρεμμύδα κάνει συνήθως την… εμφάνισή της κάθε 
Πρωτοχρονιά, κρεμασμένη για γούρι στην εξώπορτα των σπιτιών. 
Πρόκειται στην ουσία για έναν μεγάλο βολβό κρεμμυδιού, ο οποίος 
μπορεί να διατηρηθεί εκτός γης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. 
«Συνειρμικά με μια μαγική σκέψη, η Αγριοκρεμμύδα μετέφερε την 
έννοια της ευρωστίας και της υγείας.
 «Λέγανε για παράδειγμα, ‘να είσαι γερός σαν την αγριοκρεμμύδα’ 
ή ‘αυτός έζησε σαν την Αγριοκρεμμύδα». 
Όσον αφορά το εξίσου δημοφιλές σε όλους μας την περίοδο των 
γιορτών Ρόδι: «Αποτελεί από την αρχαιότητα σύμβολο γονιμότητας 
και ευφορίας. Για την ευφορία συγκεκριμένα, χαρακτηρίστηκε έτσι 
καθώς περιέχει πάρα πολλά σπόρια μέσα σε ένα μικρό κέλυφος. Για 
αυτό το σπάμε μέσα στο σπίτι, για να σκορπιστεί σε αυτό όλη η 
καλοτυχία και να είναι όλοι μέσα στο σπίτι πλούσιοι όπως το ρόδι, 
όχι τόσο σε υλικά αγαθά όσο σε αγαθά όπως για παράδειγμα η 
ζωή». 
 http://2gym-zefyr.att.sch.gr

Το ρόδι, χρησιμοποιείται έντονα ακόμα και σήμερα με την αλλαγή 
του χρόνου. Μόλις αλλάξει ο χρόνος η νοικοκυρά του σπιτιού σπάει 
το ρόδι στην εξώπορτα του σπιτιού και αυτό γιατί το ρόδι 
συμβολίζει την αφθονία και την γονιμότητα. Σε αρκετές όμως 
περιοχές συνηθίζουν αντί για ρόδι να σπάνε πιάτο και αυτό για να 
«πάνε εκεί όλα τα κακά» και να εξασφαλίσουν την τύχη στο σπίτι. 
Ότι και αν επιλέξουμε όμως απ΄ τα δύο θα πρέπει μετά να μπούμε 
στο σπίτι με το δεξί κάνοντας το λεγόμενο «ποδαρικό».
http://www.my-family.gr/

Έθιμα στην Κρήτη για τα Χριστούγεννα και 
την Πρωτοχρονιά 

Πλήθος εθίμων στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα χωριά της για τα 
Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.
Τα περισσότερα διατηρούνται και στις ημέρες μας, δίνοντας ένα 
διαφορετικό τόνο στις γιορτές και από αυτά τα έθιμα ξεχωρίζουν: 
το σφάξιμο του χοίρου, το χριστόψωμο, τα γλυκίσματα, το 
ποδαρικό, τα κάλαντα, η "καλη χέρα", και η μπουγάτσα.
Παλιότερα στα χωριά, ήταν έθιμο κάθε οικογένεια να μεγαλώνει 
ένα γουρούνι, το "χοίρο", όπως το έλεγαν. Ο χοίρος σφάζονταν την 
παραμονή των Χριστουγέννων κι ήταν το κύριο Χριστουγεννιάτικο 
έδεσμα. Τον χοίρο τον έσφαζαν την ημέρα των Αγίων Δέκα και 
έφτιαχναν: λουκάνικα, απάκια, πηχτή ή τσιλαδιά, σύγλινα (δηλαδή 
το κρέας του γουρουνιού κομμένο σε μικρά κομμάτια, που το 
έψηναν και το έβαζαν σε μεγάλα δοχεία και το κάλυπταν με το 
λιωμένο λίπος του ζώου), ομαθιές (έντερα χοίρου γεμισμένα με 
ρύζι, σταφίδες και κομματάκια συκώτι), τσιγαρίδες (κομμάτια 
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μαγειρεμένου λίπους με μπαχαρικά που το έτρωγαν με ζυμωτό ψωμί 
για κολατσιό, όταν μάζευαν τις ελιές).
Και σήμερα όμως πολλοί στα χωριά ανατρέφουν γουρούνια τα οποία 
τα σφάζουν παραμονές των Χριστουγέννων
Το ζύμωμα του χριστόψωμου θεωρείται έργο θείο και είναι έθιμο 
καθαρά Χριστιανικό. Οι γυναίκες φτιάχνουν τη ζύμη με ιδιαίτερη 
ευλάβεια και υπομονή. Το ζύμωμα είναι μια ιεροτελεστία. 
Χρησιμοποιούν ακριβά υλικά, όπως ψιλοκοσκινισμένο αλεύρι, 
ροδόνερο, μέλι, σουσάμι, κανέλα και γαρίφαλα, και κατά τη 
διάρκεια του ζυμώματος λένε: "Ο Χριστός γεννιέται, το φως 
ανεβαίνει, το προζύμι για να γένει." Πλάθουν το ζυμάρι και 
παίρνουν τη μισή ζύμη και φτιάχνουν μια κουλούρα. Με την 
υπόλοιπη φτιάχνουν σταυρό με λουρίδες απ' τη ζύμη. Στο κέντρο 
βάζουν ένα άσπαστο καρύδι ή ένα αυγό, συμβολίζοντας τη 
γονιμότητα.
Για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, το Χριστόψωμο είναι ευλογημένο 
ψωμί, αφού αυτό θα στηρίξει τη ζωή του νοικοκύρη και της 
οικογένειάς του. Το κόβουν ανήμερα τα Χριστούγεννα, δίνοντας 
πολλές ευχές.
Στο Ηράκλειο υπάρχει και το έθιμο της μπουγάτσας, όπου οι 
κάτοικοι καταναλώνουν ανήμερα της Πρωτοχρονιάς μεγάλες 
ποσότητες μπουγάτσας θέλοντας να είναι γλυκιά η πρώτη τους 
γεύση. Μάλιστα σε όλους τους δρόμους του Ηρακλείου την 
παραμονή της Πρωτοχρονιάς στήνονται υπαίθριοι πάγκοι για την 
διανομή μπουγάτσας.
Στα Χανιά, στην σπηλιά του Αϊ Γιάννη στην Μαραθοκεφάλα Κισάμου 
την παραμονή των Χριστουγέννων τελείται Αρχιερατική θεία 
λειτουργία. Η αναπαράσταση της φάτνης όπου γεννήθηκε ο 
Χριστός με πρόβατα, βοσκούς φωτιές σήμαντρα και το αστέρι να 
λάμπει στην κορυφή της σπηλιάς δίνουν ιδιαίτερο χρώμα.
Παλιότερα, από την παραμονή των Χριστουγέννων οι γεωργοί, οι 
βοσκοί και οι ναυτικοί έλεγαν "πώς παλεύουν οι καιροί και οι 
αέρηδες ποιος θα γεννηθεί και ποιος θα βαπτισθεί''. Οποίος 
γεννηθεί, όποιος δηλαδή υπερισχύσει και βγει νικητής την ημέρα 
των Χριστουγέννων, αυτός θα υπερισχύσει μέχρι και τα Φώτα, αλλα 
και ολόκληρο τον καινούργιο χρόνο.
Πιο παλιά το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων έκοβαν 
κλαδιά και βλαστούς οι νοικοκυρές και οι κόρες και τα πήγαιναν 
στο σπίτι. Τα έβαζαν σε ποτήρι με νερό και προσμονούσαν να 
ανθίσουν.
Το "ακοίμητο" τζάκι με τα μεγάλα κούτσουρα εξακολουθεί και τις 
ημέρες μας να δίνει τον τόνο μιας γιορτής οικογενειακής που όλοι 
αναζητούν ελπίζοντας σε ένα καλύτερο νέο έτος. Οι παλαιότεροι 
έλεγαν πώς μέσα από την αθρακιά -την στάχτη- μπορούσαν να 
μαντέψουν τα μελλούμενα.
http://sofoscrete.blogspot.gr
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Τα καλοχερίδια

http://eclass31.weebly.com/chirhoiotasigmatauomicron973gammaepsilonnunualpha-3.html

Καλοχερίδια (τα) λέγονται τα γλυκίσματα και εδέσματα: 
μελομακάρονα, ξεροτήγανα κ.τ.λ.
Πλησιάζοντας προς τα Χριστούγεννα, τα σπίτια καθαρίζονταν 
σχολαστικά και λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα οι νοικοκυρές 
φτιάχνουν διάφορα ειδικά για τις ημέρες γλυκίσματα και εδέσματα, 
όπως π.χ.: μελομακάρονα, ξεροτήγανα, κουβαρωτούς 
(λουκουμάδες), λουκουμάκια κ.α, καθώς ομαθιες, σίγλινα κ.τ.λ., τα 
οποία φυσικά τρώγονταν την ημέρα των Χριστουγέννων και εξής, 
δηλαδή με την λήξη της νηστείας.
Το χριστόψωμο αποτελεί το βασικό ψωμί των Χριστουγέννων και το 
ευλογημένο, αφού αυτό σταυρώνεται –ευλογείται πριν φαγωθεί και 
θα στηρίξει τη ζωή του νοικοκύρη και της οικογένειάς του. Για την 
παρασκευή του χριστόψωμου χρησιμοποιούνται ψιλοκοσκινισμένο 
αλεύρι , ροδόνερο , μέλι , σουσάμι , κανέλα και γαρίφαλα, και όταν 
το πλάθουν λένε: "Ο Χριστός γεννιέται , το φως ανεβαίνει, το 
προζύμι για να γένει. "Με τη μισή ζύμη φτιάχνεται η κουλούρα. Με 
την υπόλοιπη φτιάχνεται ο σταυρό με λουρίδες απ΄ τη ζύμη. Στο 
κέντρο μπαίνει ένα άσπαστο καρύδι (το Πάσχα μπαίνει ένα κόκκινο 
αυγό). Στην υπόλοιπη επιφάνεια σχεδιάζουν σχήματα με το μαχαίρι 
ή με το πιρούνι, όπως λουλούδια , φύλλα, καρπούς, πουλάκια.
Την ημέρα του Χριστού, ο νοικοκύρης παίρνει το χριστόψωμο, το 
σταυρώνει, κόβει και το μοιράζει σ' όλη την οικογένειά του και σε 
όσους παρευρίσκονται στο τραπέζι. Μερικοί, εδώ βλέπουν ένα 
συμβολισμό της Θείας κοινωνίας. 'Όπως ο Χριστός έδωσε τον άρτο 
της ζωής σε όλη την ανθρώπινη οικογένειά του.

Η Βασιλόπιτα

Η βασιλόπιτα δεν υπήρχε παλιά στην Κρήτη πλην μόνο τα 
χριστόψωμα και τα κουλουράκια για τα μικρά παιδιά.
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Το σφάξιμο του χοίρου και το μπαλόνι

Στα κρητικά χωριά, λίγο παλιότερα, οι νοικοκυραίοι ή όσοι 
νήστευαν τη σαρακοστή που προηγείται των Χριστουγέννων, μολις 
άρχιζε η Σαρακοστή αγόραζαν ένα ζωντανό μικρό γουρουνάκι, το 
οποίο έσφαζαν την παραμονή Χριστουγέννων, για να εορταστεί την 
αύριο το γεγονός. Η σφαγή των γουρουνιών γίνονταν την ίδια 
ημέρα, την παραμονή Χριστουγέννων, απ' όλους, γεγονός τους 
χωριανούς, κάτι που αποτελούσε πανηγύρι για τα μικρά παιδιά, τα 
οποία μάλιστα πολλές φορές μάλωναν μεταξύ τους για το ποιος θα 
πάρει τη φούσκα (ουροδόχο κύστη) του χοίρου, για να την κάνει 
μπαλόνι.
Την δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, οι χωρικοί χριστιανοί 
έκοβαν το κρέας του χοίρου και έφτιαχναν:
• Τα λουκάνικα
• Τα απάκια: καπνιστό κρέας
• Η πηχτή (τσιλαδιά): αφαιρείται κάθε ίχνος κρέατος από το κεφάλι 
του γουρουνιού και όλα μαζί βράζονται. Ο ζωμός με ειδική 
προετοιμασία μετατρέπεται σε πηχτό ζελέ που μέσα του βρίσκονται 
τα κομμάτια του κρέατος.
• Τα σύγλινα, δηλαδή το κρέας του γουρουνιού κομμένο σε μικρά 
κομμάτια, που το έψηναν και το έβαζαν σε μεγάλα δοχεία και το 
κάλυπταν με το λιωμένο λίπος του ζώου. Το λίπος έπηζε μόλις 
έχανε τη θερμότητα του και το κρέας μπορούσε να διατηρηθεί έτσι 
για αρκετούς μήνες.
• Οι ομαθιές, η κοιλιά και τα έντερα του χοίρου γεμισμένα με ρύζι, 
σταφίδες και κομματάκια συκώτι.
• Οι τσιγαρίδες, κομμάτια μαγειρεμένου λίπους με μπαχαρικά που 
το έτρωγαν με ζυμωτό ψωμί για κολατσιό στην εξοχή, όταν 
μάζευαν τις ελιές.
Τίποτα δεν πήγαινε χαμένο από το χοίρο των Χριστουγέννων, για 
κάθε κομμάτι του ζώου υπήρχε κάποια χρήση.

Η «καλή χέρα»
Μετά τα Χριστούγεννα ακολουθεί η Πρωτοχρονιά, γιορτή που όλα 
τα παιδιά περιμένουν με λαχτάρα κάποιο δώρο είτε από το νονό 
είτε από τους γονείς και φίλους. Στην Κρήτη παλιά αντί για 
παιγνίδια έδιναν ως δώρο στα παιδιά γλυκίσματα και κάποια 
χρήματα και αυτό λεγόταν «καλή χέρα» (= το φιλοδώρημα, το 
χαρτζιλίκι των γιορτών). Η καλή χέρα γίνεται απαραίτητα στα 
παιδιά από τους σύντεκνους, γονείς και συγγενείς.
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Το ποδαρικό
Το πρωί της Πρωτοχρονιάς κάθε μέλος της οικογένειας βγαίνει 
έξω, παίρνει μια πέτρα και τη βάζει μέσα στο σπίτι και αφου κάτσει 
πάνω σ’ αυτή λέει μια ευχή κάνοντας το σταυρό του και λέγοντας 
π.χ.:
«Κλου-κλου στα ορνίθια μας, καλοχρονιά στο σπίτι μας,
αρνιά και ρίφια θηλυκά και κοπέλια αρσενικά.
Μετά οι γονείς κάνουν τη καλή χέρα στα παιδιά. Το αυτό κάνει και 
κάθε επισκέπτης ή λέγοντας π.χ.: «Σιδερένιο και στέρεο το σπίτι 
σας» ή :
«Κλου-κλου στα ορνίθια σας, καλοχρονιά στα σπίτια σας,
αρνιά και ρίφια θηλυκά και κοπέλια αρσενικά
Πολλοί άνθρωποι είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ακόμα και σήμερα για 
το ποιος θα τους κάνει ποδαρικό στο σπίτι τους, δηλαδή ποιος θα 
μπει πρώτος στο σπίτι τους τον καινούριο χρόνο. 'Έτσι, από την 
παραμονή λένε σε κάποιο που τον θεωρούν καλότυχο και γουρλή, να 
έρθει την Πρωτοχρονιά σπίτι τους και να τους κάνει ποδαρικό. 
Συνήθως προτιμούν ένα μικρό παιδι΄(αγόρι, αν το σπίτι έχει πολλά 
κορίτσια, άλλως κορίτσι), επειδή τα παιδιά είναι αθώα και στην 
καρδιά τους δεν υπάρχει η ζήλια κι η κακία.
http://skana.gr

Το «Χριστόξυλο» και οι «Μωμόγεροι»

http://www.iefimerida.gr/

Στη Μακεδονία, δύο χαρακτηριστικότατα έθιμα των Χριστουγέννων 
είναι το Χριστόξυλο και οι Μωμόγεροι.
Το Χριστόξυλο είναι το πιο γερό και το πιο χοντρό ξύλο από πεύκο 
και ελιά που μπορεί να βρει ο σπιτονοικοκύρης, το οποίο σήμερα, 
παραμονή Χριστουγέννων, μεταφέρει στο σπίτι του. Το ξύλο αυτό 
θα έκαιγε για όλο το δωδεκαήμερο των εορτών (μέχρι και τα 
Φώτα) και η στάχτη θα προφύλασσε το σπίτι αλλά και τα χωράφια 
από κάθε κακό.
Οι Μωμόγεροι, από την άλλη, είναι μια πολύ αγαπητή εκδοχή των 
καλικαντζάρων, με την τρομακτική όψη και τη σκανταλιάρικη 
διάθεση. Η ονομασία προέρχεται από τις λέξεις μίμος και γέρος και 
συνδέεται με τις μιμητικές κινήσεις των πρωταγωνιστών του 
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εθίμου.  Ντυμένοι με τομάρια ζώων και με μάσκες περίεργων ή 
γεροντικών προσώπων, οι Μωμόγεροι εμφανίζονται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του δωδεκαημέρου των εορτών και περιπλανούνται σε 
σοκάκια και πλατείες τραγουδώντας τα κάλαντα και δίνοντας 
ευχές.

Η «γουρουνοχαρά» και το «πάντρεμα της 
Φωτιάς»

http://www.zougla.gr/greece/article/proto-e8ima

Στη Θεσσαλία, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά χριστουγεννιάτικα 
έθιμα είναι το σφάξιμο του γουρουνιού ή γουρουνοχαρά. Την ημέρα 
αυτή σφάζουν τα γουρούνια που έχουν θρέψει σχεδόν ένα χρόνο 
πριν και κυριολεκτικά δεν πάει τίποτα χαμένο! Η διαδικασία 
προϋποθέτει και γλέντι μέχρι τα ξημερώματα και γι’ αυτό και πήρε 
την ονομασία αυτή, από τη χαρά που νιώθουν οικοδεσπότες και 
φιλοξενούμενοι.
Την παραμονή των Χριστουγέννων, εξάλλου, σε πολλά μέρη της 
Ελλάδα είθισται να…παντρεύουν τη φωτιά. Αυτό προϋποθέτει το 
πάντρεμα ενός «θηλυκού» ξύλου (πχ κερασιά) και ενός 
«αρσενικού», )πχ κέδρος). Τα κορίτσια της οικογένειας έβαζαν 
δίπλα από το αναμμένο τζάκι κλωνάρια από το «αρσενικό» και τα 
αγόρια κλωνάρια από το «θηλυκό». Το πιο κλωνάρι θα καιγόταν 
πρώτο ήταν ένα σημάδι για το ποιο παιδί θα παντρευτεί πρώτο.

Το «αναμμένο πουρνάρι»

Στην ‘Ήπειρο, συνηθίζουν να κρατούν ένα κλαδί από πουρνάρι στο 
χέρι όταν επισκέπτονται φίλους ή γείτονες, το οποίο το ανάβουν 
στο δρόμο και γεμίζουν φως τα σκοτεινά μονοπάτια ή δρομάκια. Το 
έθιμο αυτό βασίζεται σε μια παλιά παράδοση όπου θέλει τους 
βοσκούς που επισκέφθηκαν τη φάτνη του Χριστού για να 
προσκυνήσουν, να ανάβουν πουρνάρια για να βρουν το δρόμο τους 
μέσα από το σκοτεινό βουνό. Συνήθως, βέβαια γίνεται πλέον με 
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φύλλα από δάφνη ή πολύ μικρά κλωνάρια πουρναριού που οι 
επισκέπτες πετάνε για το «καλό» στο τζάκι του οικοδεσπότη.
http://www.tuned.gr/

Τσιγαρίθρες και βασιλόψωμα στη Ρούμελη

Τα ξημερώματα των Χριστουγέννων σε ορισμένες περιοχές, όπως 
σε αυτές τις Λοκρίδας, το "τσίκνιζαν". Μετά το τέλος της Θείας 
Λειτουργίας τα ξημερώματα των Χριστουγέννων άναβαν τις 
φωτιές και πριν ακόμα βγει ο ήλιος είχαν ήδη στήσει το 
χριστουγεννιάτικο τραπέζι με χοιρινά και μεζέδες.
Τσιγαρίθρες, λουκάνικα, μπουμπάρια, χριστόψωμα, βασιλόψωμα, 
βασιλοκουλούρες, μπακλαβάδες και πολλά κάλαντα ήταν γεμάτα τα 
Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά στη Ρούμελη. Είτε με καρύδια που 
ήταν επικρατέστερο είτε με αμύγδαλα, κάθε σπίτι στη Ρούμελη είχε 
το μπακλαβά του. Υπήρχε μάλιστα ανταγωνισμός στις νοικοκυρές 
για το ύψος που θα είχε το γλυκό τους, το μέγεθος του ταψιού που 
θα χρησιμοποιούσαν, ενώ τις προηγούμενες ημέρες το ξενύχτι ήταν 
δεδομένο για να ανοίξουν τα χειροποίητα "φύλλα".
Στο βασιλόψωμο και τις βασιλοκουλούρες, που τρώγονταν ανήμερα 
του Αγίου Βασιλείου, σε ορισμένες περιοχές εκτός από αλεύρι οι 
νοικοκυρές έβαζαν μέσα αλεσμένο ρεβίθι ή καλαμπόκι. Έβαζαν, 
επίσης, μέσα βασιλικό και μυρωδικά και πάνω του δημιουργούσαν 
διάφορα σχήματα και παραστάσεις, οι οποίες είχαν σχέση με την 
καθημερινότητα, όπως από την παραγωγή και τα χωράφια, την 
υγεία, τα ακίνητα και την οικογένεια. Μετά το ψήσιμό του ήταν 
έτοιμο να κοπεί την ώρα του φαγητού το μεσημέρι της 
Πρωτοχρονιάς.

Χοιρινές τηγανιές, πηχτή και προβέντα
Σε πείσμα των καιρών στη Σάμο, κυρίως στα χωριά και 
τουλάχιστον από τους γηραιότερους, πολλά έθιμα τηρούνται κατά 
γράμμα. Πολλές είναι ακόμη οι νοικοκυρές που φτιάχνουν τις 
παραμονές των Χριστουγέννων σπιτικούς κουραμπιέδες, 
μελομακάρονα, μπακλαβά με σουσάμι και καρύδι και "κατάδες". Οι 
γιαγιάδες, άλλωστε, τονίζουν ότι τα γλυκά θα γλυκάνουν το 
νεογέννητο Χριστό.
Το πρωί των Χριστουγέννων μετά την εκκλησία συνηθίζεται να 
γίνονται οι χοιρινές τηγανιές συνοδευμένες με κρασάκι, καθώς και 
"πηχτή" η οποία έχει γίνει από την παραμονή. Η πηχτή είναι 
βρασμένο χοιρινό κρέας με μπόλικο λεμόνι, το οποίο αφήνουν να 
πήξει όλη τη νύχτα.
Οι γυναίκες κάνουν πυρετώδεις προετοιμασίες για το τραπέζι της 
Παραμονής, αλλά και της "προβέντας" που πρέπει να πάει στις 
πεθερές και στις κουμπάρες για την καλή χρονιά. Η προβέντα είναι 
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ένα πιάτο με γλυκά που κρίνει πολλές φορές την νοικοκυροσύνη της 
Σαμιώτισσας, καθώς συνοδεύεται συνήθως και από τη βασιλόπιτα 
που έχουν φτιάξει.
http://www.yeskid.gr

Καλικάντζαροι

http://autochthonesellhnes.blogspot.gr/2010/12/blog-post_269.html

Υπό την πίεση των μεγάλων χριστιανικών γιορτών, οι αρχαίες 
γιορτές εξαλείφθηκαν με την πάροδο των αιώνων. Έμειναν, όμως, 
οι δοξασίες, οι θρύλοι και ο μεταφυσικός φόβος για τα δαιμονικά 
του Δωδεκαημέρου, τους δικούς μας καλικάντζαρους.
Σύμφωνα με την παράδοση ήταν μαύρα, άσχημα και ψηλά 
πλάσματα, με κόκκινα μάτια, τριχωτό σώμα και τραγίσια πόδια. 
Όλο το χρόνο ζούσαν κάτω από τη Γη και προσπαθούσαν να κόψουν 
το τεράστιο δέντρο που την κρατούσε με όλες τις πολιτείες και τα 
χωριά της. Ήθελαν να τη δουν να γκρεμίζεται στο χάος και να 
γελάνε. Παραμονές, όμως, Χριστουγέννων άφηναν το κόψιμο του 
δέντρου και ανέβαιναν πάνω στη Γη, για να πειράξουν τους 
ανθρώπους μαγαρίζοντας τα φαγητά και τα γλυκά τους.
Έμεναν στη Γη μέχρι τα Φώτα, που αγιάζονταν τα νερά. Τότε 
έλεγαν γεμάτα τρόμο: «Φύγετε να φύγουμε, γιατί έρχετ’ ο 
τουρλόπαπας με την αγιαστούρα του και με τη βρεχτούρα του», και 
έφευγαν. Στο μεταξύ το μισοκομμένο δέντρο είχε θρέψει, και οι 
καλικάντζαροι πολέμαγαν πάλι από την αρχή και πάλι το άφηναν 
μισοκομμένο τα ερχόμενα Χριστούγεννα. Έτσι, η γη κατάφερνε να 
μείνει στη θέση της και οι παππούδες συνέχιζαν να διηγούνται 
ιστορίες στα άτακτα εγγόνια τους και να τα συμβουλεύουν ότι αν 
δεν ήθελαν να βγάλουν… καλόγηρους, τότε από την παραμονή των 
Χριστουγέννων μέχρι τα Θεοφάνια δεν έπρεπε να τρώτε ελιές, 
φασόλια και σύκα.
http://www.moro-blog.gr

“Η μπαμπού” και τα “Εννέα Φαγιά”
Στα χωριά του Έβρου την παραμονή ή την προπαραμονή των 
Χριστουγέννων γίνονταν τα «χοιροσφάγια» (η σφαγή των 
γουρουνιών), Το παχύ έντερο των γουρουνιών καθαριζόταν και 
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γεμιζόταν με ψιλοκομμένο κρέας, πράσο, ρύζι και μυρωδικά, για να 
αποτελέσει το παραδοσιακό έδεσμα, τη «μπαμπού».
Το βράδυ της παραμονής όλοι έτρωγαν «Εννέα Φαγιά». Το έλεγαν 
έτσι, επειδή στο τραπέζι έπρεπε να υπάρχουν εννιά λαδερά και 
νηστίσιμα φαγητά (χαλβάς, ελιές, άζυμη πίττα, λάχανο, πιπεριές, 
μελιτζάνες, ντομάτες, τουρσί και αλατοπίπερο). Σε πολλά χωριά, ο 
νοικοκύρης ασήμωνε το τραπέζι βάζοντας ένα ποσό κάτω από τη 
μεσάλα (τραπεζομάντιλο). Τα χρήματα τα έπαιρνε όποιος ξέστρωνε 
το τραπέζι, που συνήθως το έκαναν τα παιδιά. Σε άλλες περιοχές 
της Μακεδονίας και της Θράκης το τραπέζι που έστρωναν την 
παραμονή δεν το σήκωναν, μόνο το σκέπαζαν και το άφηναν για να 
φάει ο Χριστός.
Τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων δυο παλικάρια μασκαρεμένοι 
σε αγριάνθρωπους (άντρας και γυναίκα), οι «Μπαρμπουτσιαρέοι» 
γύριζαν από σπίτι σε σπίτι τρομοκρατώντας τα παιδιά και τις 
γυναίκες και μάζευαν δώρα. Το έθιμο, κατάλοιπο των αρχαίων 
δρώμενων, είχε σκοπό τη βλάστηση της γης και την καρποφορία.
“Ντίου, ντίου, ήρθε η καμήλα, δώσε την κουλίκα”
Τα παλιά χρόνια σε πολλά χωριά της Μάνης, την παραμονή των 
Χριστουγέννων τα παιδιά γύριζαν το πρωί και τραγουδούσαν τα 
κάλαντα κρατώντας ένα μακρύ ξύλο σαν σπαθί και μια ξύλινη 
“καμήλα”. Η καμήλα ήταν σαν ένα μεγάλο ξύλινο στραβό ψαλίδι και 
είχε στο κάτω μέρος της ένα κουδουνάκι. Τα παιδιά πήγαιναν στα 
σπίτια, κουνούσαν την καμήλα και τραγουδούσαν:“Ντίου, ντίου, 
ήρθε η καμήλα, δώσε την κουλίκα”. Εκείνα τα χρόνια τα παιδιά δεν 
έπαιρναν χρήματα, αλλά καρύδια, φρούτα και κουλίκια (κουλούρια), 
που τα περνούσαν στο μακρύ ξύλο.
Το απόγευμα οι οικογένειες μαζεύονταν στα σπίτια τους, για να 
θυμιατίσουν και να φάνε όλοι μαζί. Την παραμονή των 
Χριστουγέννων όλα ήταν νηστίσιμα και έπρεπε να υπάρχουν πάνω 
στο τραπέζι εννέα διαφορετικά φαγητά. Το ένα ήταν το 
χριστόψωμο, που είχε πάνω του σχεδιασμένη τη φάτνη ή ένα 
σταυρό, ένα χέρι, ένα αστέρι, ένα αλέτρι κι ένα ζώο. Το φαγητό που 
ήταν απαραίτητο ήταν τα ντολμαδάκια, που συμβόλιζαν τα 
σπάργανα του Χριστού. Η νοικοκυρά έβαζε ένα κερί στη μέση του 
χριστόψωμου και ο νοικοκύρης θυμιάτιζε το τραπέζι. Μετά ένα 
παιδί έπαιρνε το κερί και ο νοικοκύρης με το θυμιατό γύριζαν όλα 
τα δωμάτια του σπιτιού, για να διώξουν τους καλικάντζαρους.
Αφού τέλειωναν το φαγητό, οι νέοι του χωριών μαζεύονταν έξω 
από την εκκλησία σε ομάδες κατά ηλικία και κατά παρέα και έλεγαν 
τα κάλαντα. Αφού έλεγαν τα κάλαντα έξω από την εκκλησία, 
πήγαιναν στο σπίτι του προέδρου και μετά σ’ όλα τα σπίτια του 
χωριού με τη συνοδείαμουσικών οργάνων.
http://www.moro-blog.gr
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Τα Καρύδια (Ηπειρος)
Την ημέρα των Χριστουγέννων , τα παιδιά , κορίτσια και αγόρια , 
παίζουν "τα καρύδια". Το παιχνίδι είναι ομαδικό και παίζεται ως 
εξής:
Κάποιο παιδί χαράζει με ένα ξυλάκι στο χώμα μια ευθεία γραμμή. 
Πάνω σε αυτή την ευθεία γραμμή κάθε παίκτης βάζει κι από ένα 
καρύδι στη σειρά. Μετά , ο κάθε παίκτης με τη σειρά του και από 
κάθετη απόσταση ενός με δύο μέτρα από τη γραμμή - σειρά των 
καρυδιών ,σκυφτός , με το μεγαλύτερο και το πιο στρογγυλό καρύδι 
του , σημαδεύει κάποιο από τη σειρά των καρυδιών.
Όποιο καρύδι πετύχει και το βγάλει έξω από τη γραμμή το κερδίζει 
και δοκιμάζει ξανά σημαδεύοντας κάποιο άλλο καρύδι. 
Αν αστοχήσει , συνεχίζει ο επόμενος παίκτης. Το παιχνίδι 
συνεχίζεται μέχρι να κερδηθούν όλα τα καρύδια...

Σούρβα (Σέρρες)
Τις ημέρες των χριστουγέννων το σπίτι ήταν στολισμένο γιορτινά 
και οι γυναίκες του σπιτιού έφτιαχναν πίτες, γλυκά και άλλες 
λιχουδιές των χριστουγέννων. Την ημέρα των χριστουγέννων το 
κυρίως μενού στο γιορτινό τραπέζι  περιλάμβανε ψητό 
γουρουνόπουλο, τουρσί , σαρμάδες κ.α.
Το βράδυ οι άντρες με αναμμένα ξύλα (αναμμένα κεριά) ξεχύνονταν 
στους δρόμους και πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι λέγοντας τα 
κάλαντα. Αυτό το έθιμο λεγόταν Σούρβα. Στο τέλος πήγαιναν έξω 
από το χωριό όπου μάζευαν όλα τα ξύλα και τα έκαιγαν.

Κολώνιες (Κεφαλλονιά)
 Στην Κεφαλλονιά , καθώς και στα άλλα νησιά των Επτανήσων, 
Κέρκυρα , Ζάκυνθο κλπ. οι κάτοικοί τους χαίρονται με το δικό τους 
ξεχωριστό τρόπο , τις άγιες ημέρες του Δωδεκαήμερου.Οι 
άνθρωποι γιορτάζουν πηγαίνοντας στην εκκλησία , τρώγοντας , 
πίνοντας, τραγουδώντας , αλλά και κάνοντας αστεία ο ένας στον 
άλλον.
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς , το βράδυ , οι κάτοικοι του 
νησιού γεμάτοι χαρά για τον ερχομό του νέου χρόνου, κατεβαίνουν 
στους δρόμους κρατώντας μπουκάλια με κολώνιες και ραίνουν ο 
ένας τον άλλον τραγουδώντας:
"Ήρθαμε με ρόδα και με ανθούς να σας ειπούμε χρόνους πολλούς."
  Και η τελευταία ευχή του χρόνου που ανταλάσσουν είναι: "Καλή 
Αποκοπή", δηλαδή με το καλό να αποχωριστούμε τον παλιό χρόνο.
Το πρωί της Πρωτοχρονιάς η μπάντα του δήμου περνάει από όλα τα 
σπίτια και τραγουδάει καντάδες και κάλαντα.
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"Πάλιν ακούσατε άρχοντες πάλι να σας ειπούμε,
ότι και αύριον εστί ανάγκη να χαρούμε

και να πανηγυρίζουμε Περιτομήν Κυρίου,
την εορτή του Μάκαρος Μεγάλου Βασιλείου".

Το έθιμο με τα κάρβουνα (Μακεδονία)
Και στους Προμάχους αλλά και στη Σωσάνδρα υπήρχε η συνήθεια 
να βάζει η γιαγιά στο τζάκι το βράδυ της παραμονής των 
Χριστουγέννων πέντε κάρβουνα, που το καθένα ταυτίζονταν με 
κάποιο αγροτικό προϊόν. Το ένα κάρβουνο ταυτιζόταν με το σιτάρι, 
το άλλο με το καλαμπόκι, το άλλο με το κριθάρι. Αν γινόταν μέχρι 
το πρωί στάχτη όλα τα κάρβουνα, τότε θα υπήρχε καλή σοδειά τη 
νέα χρονιά σε όλα τα αγροτικά προϊόντα. Αν όμως γίνονταν στάχτη 
μερικά κάρβουνα, τότε θα υπήρχε καλή σοδειά μόνο στα προϊόντα 
που συμβόλιζαν τα αντίστοιχα κάρβουνα. Το έθιμο φανερώνει την 
ανησυχία του αγροτικού κόσμου για τη γεωργική παραγωγή της 
επόμενης χρονιάς.
Σύμφωνα με κάποιο άλλο έθιμο το βράδυ της παραμονής έβγαζε 
κάθε οικογένεια τρία κάρβουνα από το τζάκι. Το ένα αποσκοπούσε 
στην προστασία της οικογένειας από το Θεό, το δεύτερο στη 
πρόοδό της οικογένειας και το τρίτο ήταν για τα ζωντανά. Ο 
παππούς έκοβε ένα ξύλο ροδιάς ή τζιτζιφιάς και το έβαζε στη 
φωτιά, που έκαιγε μέσα στο τζάκι. Εκεί το ξύλο καίγονταν λίγο-λίγο 
κατά την διάρκεια του βραδινού φαγητού, διαδικασία που γινόταν 
κάθε βράδυ από την παραμονή μέχρι τα Φώτα. 'Eπειτα ο παππούς 
έκοβε ένα κομματάκι από το ξύλο που δεν είχε καεί και το έδενε 
στο αλέτρι, για να είναι "γερό" το αλέτρι και να υπάρχει αφθονία 
στη γεωργική παραγωγή. Το καμένο ξύλο το έκρυβαν σε κάποιο 
σημείο του αμπελιού.
Την παραμονή των Χριστουγέννων η γιαγιά ζύμωνε ένα ψωμί με 
σόδα, όπου έβαζε μια τρύπια δεκάρα και στη συνέχεια το έψηνε 
"στη στάχτη". Το βράδυ της ίδιας μέρας, αφού μαζεύονταν όλη η 
οικογένεια στο τραπέζι, ο αρχηγός της οικογένειας έκοβε το 
χριστόψωμο. Το πρώτο κομμάτι ήταν αφιερωμένο στο Θεό, το 
δεύτερο στο σπίτι, για το "καλό", το επόμενο στα ζώα, για την 
παραγωγή τους. 'Eπειτα έπαιρνε ένα κομμάτι κάθε μέλος της 
οικογένειας. Είναι αξιοσημείωτο ότι το μοίρασμα του χριστόψωμου 
είναι έθιμο που παραπέμπει στις σπονδές των αρχαίων Ελλήνων.Στη 
συνέχεια η δυναμική γιαγιά έδενε με μια κλωστή το φλουρί σ' ένα 
γκιούμι, όπου έμενε μέχρι το πρωί των Φώτων. Τότε τα εγγόνια 
πήγαιναν να γεμίσουν νερό στο γκιούμι, απ' όπου έπιναν τα μέλη 
της οικογένειας, για να υπάρχει υγεία. Και η γιαγιά φύλαγε την 
"τρύπια δεκάρα" του τυχερού μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα. Το 
πρωί των Χριστουγέννων, χαρούμενοι και καθαροί από τη νηστεία 
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των σαράντα ημερών, οι πιστοί πήγαιναν στην εκκλησία, για να 
γιορτάσουν τη γέννηση του Χριστού.
Το μεσημέρι συγκεντρώνονταν όλη η οικογένεια στο σπίτι, όπου 
γίνονταν πλούσιο φαγοπότι με βασικό φαγητό το χοιρινό κρέας κι 
έπειτα ακολουθούσε χορός και τραγούδι. Μετά το 
χριστουγεννιάτικο δείπνο οι νοικοκυρές "δε σήκωναν το τραπέζι", 
γιατί κυριαρχούσε η δοξασία ότι θα καθόταν ο Χριστός, για να 
φάει. Το τραπέζι το μάζευαν το επόμενο πρωί.
Χαρακτηριστική είναι η απουσία του χριστουγεννιάτικου δένδρου, 
από τους Προμάχους και τη Σωσάνδρα τα παλιότερα χρόνια, όπως 
άλλωστε και από τα περισσότερα μέρη της Ελλάδας. Η καθιέρωση 
όμως και στα χωριά αυτά τα τελευταία χρόνια του εθίμου αυτού, 
που παραπέμπει στο αρχαίο ρωμαϊκό έθιμο του στολισμού των 
σπιτιών με κλαδιά δένδρων και που πέρασε σε μας από τις βόρειες 
χώρες δεν είναι κατακριτέα. Κι αυτό, γιατί το χριστουγεννιάτικο 
δένδρο, που συμβολίζει την αναπαραγωγή, την αναβλάστηση, το 
"οικογενειακό δένδρο" και την καινούρια ζωή, χαρίζει κέφι και χαρά 
σε μικρούς και μεγάλους, απομακρύνοντάς τους από την πεζή 
πραγματικότητα.

Το ταϊσμα της βρύσης (Κεντρική Ελλάδα)
Στα χωριά της Κεντρικής Ελλάδας τα μεσάνυχτα της παραμονής 
των Χριστουγέννων γίνεται το λεγόμενο "τάισμα" της βρύσης.
Οι κοπέλες του χωριού πηγαίνουν τα μεσάνυχτα ή προς τα 
χαράματα πηγαίνουν στις βρύσες του χωριού και τις αλείφουν με 
βούτυρο και μέλι, με την ευχή όπως τρέχει το νερό να τρέχει και η 
προκοπή στο σπίτι τον καινούργιο χρόνο και όπως γλυκό είναι το 
μέλι, έτσι γλυκιά να σταθεί και η ζωή τους παίρνοντας έτσι το 
"αμίλητο" νερό.
Για την καλή σοδειά έφερναν στη βρύση βούτυρο, τυρί, ή ψημένο 
σιτάρι ή κλαδί ελιάς, ή όσπρια και φρόντιζαν να πάνε από τις 
πρώτες, γιατί, όπως έλεγαν, όποια θα πήγαινε πρώτη στη βρύση, 
αυτή θα στεκόταν και η πιο τυχερή ολόκληρο το χρόνο.
Οι γυναίκες, επιστρέφοντας στο σπίτι, έφερναν το καινούργιο νερό, 
αφού είχαν αδειάσει τις βαρέλες από το παλιό. Συνήθως αυτή η 
διαδικασία της μετάβασης και της επιστροφής στη βρύση, γινόταν 
σιωπηλά- για αυτό ονομάστηκε αμίλητο νερό.
Οι γυναίκες φρόντιζαν να μη μιλήσει η μια στην άλλη, αν και 
πολλές φορές αυτή η υποχρεωτική βουβαμάρα ήταν αφορμή να μην 
μπορούν να κρατήσουν τα γέλια τους. 
Με το αμίλητο αυτό νερό ραντίζουν τα σπίτια.
http://7dim-ampel.thess.sch.gr
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«Κόλιντα Μπάμπω» 

http://orthografos.blogspot.gr/2012/12/blog-post_734.html

Κυρίως στην Πέλλα αναβιώνει το έθιμο της «Κόλιντα Μπάμπω» που 
έχει σχέση με τη σφαγή του Ηρώδη. Οι κάτοικοι της περιοχής 
ανάβουν το βράδυ της 23ης Δεκεμβρίου φωτιές φωνάζοντας 
«κόλιντα μπάμπω» δηλαδή «σφάζουν γιαγιά». Σύμφωνα με το έθιμο 
οι φωτιές ανάβουν για να μάθουν οι άνθρωποι για τη σφαγή και να 
προφυλαχτούν.
Το “Κόλιντα Μπάμπω” φυσικά δεν είναι τίποτα περισσότερο από τα 
κάλαντα στη γιαγιά, μια φράση που είναι γνωστή σε πάρα πολλές 
περιοχές της Ελλάδας και την συναντούμε ‘όχι μόνο στην 
Μακεδονία αλλά και στην Θράκη. 
Ας δούμε μερικές παραλλαγές όμως…
“Κόλιντα, κόλιντα δώσ’ μου μπάμπω κλούραΑν δε με δώσεις κλούρα 
δώσ’ μου τη θυγατέρα ‘ ς…”
“Κόλιντα και μέλιντα με μένα μπάμπω κλούρα…”
“Κόλιντα μπάμπου, δως μας μια κλουρίτσαας είνι σταρίσια, ας είνι 
καλαμποκίσια,Κόλιντα μπάμπου” 
http://ellinwnparadosi.blogspot.gr 

Στη Σιάτιστα Κοζάνης, 
την περίοδο των γιορτών, θα αναβιώσουν «κλαδαριές», τα 
«κόλιαντα» και τα «μπουμπουσάρια».
Οι «κλαδαριές» είναι οι φωτιές που ανάβονται κάθε χρόνο στις 23 
Δεκεμβρίου για να ζεστάνουν τον Χριστό.
Τα «κόλιαντα» είναι τα κάλαντα στο τοπικό σιατιστινό ιδίωμα, ενώ 
την ημέρα των Θεοφανίων αναβιώνουν τα «μπουμπουσάρια», 
δηλαδή τα καρναβάλια με το καθαρά σιατιστινό Αϊβασιλιάτικο 
χορό.
 http://spoudasterion.pblogs.gr
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 Στη Λάρισα με το σπαθί τους
Το έθιμο: Με ρίζες από τη Διονυσιακή λατρεία, τα Μπαμπαλιούρια η 
λέξη "κλειδί" για μια παραδοσιακή Πρωτοχρονιά στη Θεσσαλία και 
ειδικά σε ορισμένα χωριά της Λάρισας. Εκεί, οι άντρες φορούν την 
στολή των Μπαμπαλιούρηδων: Κουδούνια, μια σπέσιαλ μάσκα από 
προβιά ζώου (τη λεγόμενη "φουλίνα") κι ένα ξύλινο κυρτό σπαθί. 
Έτοιμοι. Με τη λήξη της Θείας Λειτουργίας, τα "Μαμπαλιούρια" 
ξεχύνονται στους δρόμους, συνοδεία του "αδελφογύρτη" ο οποίος 
κρατάει έναν κουμπαρά και μαζεύει τα χρήματα που προσφέρει ο 
κόσμος. Αν δε δώσεις κάτι, ξέχασέ το: σπίτι σου δεν πας, άσε που 
θα σε απειλήσουν με το... σπαθί τους! Βάλε τον οβολό σου, και ο 
αδελφογύρτης θα σου ευχηθεί "Καλή Χρονιά" με το πιο ζεστό 
χαμόγελό του. Μετά την λειτουργία της Πρωτοχρονιάς τα 
Μπαμπαλιούρια κόβουν βόλτες παντού: στις πλατείες, στα σοκάκια, 
ακόμα και σε μαγαζιά μέχρι το ξημέρωμα.

Στην Ξάνθη τρώνε την βασιλόπιτα αλλιώς
Το έθιμο: Μην παραξενευτείς, αν, αντί για Βασιλόπιτα σού 
σερβίρουν πίτα με πράσο, κιμά και μπαχαρικό κύμινο. Το φλουρί θα 
το βρεις και εκεί, αν είσαι τυχερός, μιας και πίτα χωρίς φλουρί, 
πρωτοχρονιάτικη δεν τη λες. Η πίτα είναι ψημένη σε σινί, το 
παραδοσιακό ταψί, ενώ παλιότερα χρόνια σερβίρονταν πάνω σε 
χαμηλό ξύλινο τραπέζι, το σορβά.
http://himaira.blogspot.com

Οι παραδοσιακές φουφούδες 
Με παραδοσιακές φουφούδες και την επίσκεψη του Καππαδόκη Αη 
Βασίλη γιορτάζονται τα Χριστούγεννα στην πόλη της Καβάλας.Το 
εμπορικό κέντρο της πόλης την παραμονή των Χριστουγέννων 
θυμίζει μια μεγάλη ψησταριά. Στους περισσότερους πεζόδρομους, 
αλλά και στα πεζοδρόμια, οι έμποροι στήνουν υπαίθριες ψησταριές, 
τις λεγόμενες φουφούδες και προσφέρουν σε όλους τους 
περαστικούς ψητά κρέατα και ντόπιο κόκκινο κρασί. 
Οι παραδοσιακές φουφούδες στήνονται ξανά την παραμονή της 
Πρωτοχρονιάς, αυτή τη φορά σε μεγαλύτερη έκταση και από νωρίς 
το μεσημέρι στήνεται μεγάλη γιορτή με άφθονο κρασί ορχήστρες 
και υπαίθριες ψησταριές για την υποδοχή του νέου χρόνου πολύ 
πριν από τα μεσάνυχτα.
Από την παραμονή των Χριστουγέννων ένα ακόμη έθιμο αναβιώνει 
στην πόλη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Νέας Καρβάλης. 
Πρόκειται για την επίσκεψη του Καππαδόκη Aη Βασίλη που 
ολοκλήρωσε το μεγάλο του ταξίδι από την Καισάρεια φθάνοντας 
στο λαογραφικό χωριό «Ακόντισμα», όπου θα παραμείνει μέχρι την 
τελευταία μέρα του έτους.
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Οι κλαδαριές  
Οι κλαδαριές στην περιοχή του Βοΐου εντάσσονται στα έθιμα του 
δωδεκαημέρου, όπως αποκαλείται το διάστημα από τα 
Χριστούγεννα και μετά. Η προετοιμασία για το έθιμο όμως, ξεκινά 
ήδη από τον Οκτώβριο. Συγκεκριμένα, την επόμενη του Αγίου 
Δημητρίου, στις 27 Οκτωβρίου, τα παιδιά και οι έφηβοι τρέχουν 
στα χωράφια και τις βουνοπλαγιές και μαζεύουν κλαδιά και ξερά 
χόρτα για την κλαδαριά. Ψάχνουν κυρίως κλαδιά κέδρου που έχουν 
ένα ιδιαίτερο άρωμα. Τα κλαδιά αποθηκεύονται σε μέρος ξηρό και 
παραμένουν εκεί για να ξεραθούν εντελώς και να μην έχουν 
υγρασία. 
Στις 23 Δεκεμβρίου, η ετοιμασία ξεκινά ήδη από το μεσημέρι. Τα 
κλαδιά στοιβάζονται στον ανοιχτό χώρο όπου θα τελεστεί το έθιμο 
και δημιουργούν ένα τεράστιο σωρό. Ο σωρός ανάβει το βράδυ, 
από τα χέρια του γηραιότερου κατοίκου του χωριού. Τότε, οι 
κάτοικοι πιάνουν το χορό γύρω από την πυρά. Σε κάποια μέρη 
περιφέρονται γύρω από την πυρά και οι κωδωνοφόροι, άνδρες που 
κρεμούν κουδούνια και δίνουν στην όλη τελετή ένα χαρακτήρα 
αρχαιοελληνικού διονυσιακού δρώμενου. 
Το άρωμα των κέδρων και η όλη ατμόσφαιρα δημιουργούν 
πράγματι μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Σε κάποια μέρη του Βοΐου, η 
κλαδαριά ανάβει τις Απόκριες και συγκεκριμένα, την Κυριακή της 
Τυρινής.Στη Φλώρινα, οι κάτοικοι υποδέχονται τη γέννηση του 
Χριστού ανάβοντας μεγάλες φωτιές στις 12 τα μεσάνυχτα, που 
συμβολίζουν τη φωτιά που άναψαν οι ποιμένες της Βηθλεέμ για να 
ζεσταθεί ο νεογέννητος Χριστός. Φωτιές ανάβουν επίσης και το 
βράδυ της Πρωτοχρονιάς.

Το σπόρδισμα των φύλλων 
Στη Θάσο, έως σήμερα, οι οικογένειες κρατούν ένα πολύ παλιό 
έθιμο είναι το σπόρδισμα των φύλλων και γίνεται ως εξής: 
Κάθονται όλοι γύρω από το αναμμένο τζάκι, τραβούν την ανθρακιά 
προς τα έξω και ρίχνουν γύρω στ' αναμμένα κάρβουνα, φύλλα 
ελιάς, βάζοντας στο νου τους από μια ευχή, χωρίς όμως να την 
πουν στους άλλους. Όποιου το φύλλο γυρίσει περισσότερο, εκείνου 
θα πραγματοποιηθεί και η ευχή του.
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ΘΡΑΚΗ

Τα Ρουγκάτσια 

http://eleytheriadhs.blogspot.gr/2013/01/blog-post_5.html

Στο Πύθιο τα μικρά παιδιά έβγαιναν στους δρόμους του χωριού για 
να πουν τα  “κόλιαντα”  μια μέρα νωρίτερα από την παραμονή των 
Χριστουγέννων, δηλαδή στις 23 Δεκεμβρίου. Τα αγοράκια, από 
νωρίς το πρωί, ξεχύνονταν στα σοκάκια του χωριού και φώναζαν: “ 
Kόλιντα,μπάμπου τσικ,τσικ,τσικ….” Ανήμερα τα Χριστούγεννα τα 
παλικάρια του χωριού χωρίζονταν σε μικρές ομάδες και γύριζαν 
όλα τα σπίτια. Την κάθε ομάδα την αποτελούσαν τέσσερα άτομα. 
Στο δρόμο λέγανε τραγούδια του δρόμου και μέσα στο σπίτι 
το:«Σαράντα μέρις έχουμι Χριστό που καρτερούμε…» 
Τα Ρουγκάτσια, δηλαδή οι παρέες των παλικαριών, όταν έμπαιναν 
στο σπίτι κάθονταν, όπου τους έβαζαν οι νοικοκυραίοι, και 
τραγουδούσαν εναλλάξ δυο-δυο το παραπάνω τραγούδι. Κι αυτό για 
να “ξεκουράζουν” τη φωνή τους. Γιατί το τραγούδι ήταν πολύ 
μεγάλο, χωρίς ενδιάμεσα “ξεκουράσματα”, και  θα δυσκολεύονταν 
να τα βγάλουν πέρα. Εξάλλου έπρεπε να τραγουδήσουν σε πολλά 
σπίτια και μέχρι αργά το βράδυ της μέρας των Χριστουγέννων.  
Όταν θα ’ρχονταν τα Ρουγκάτσια στο σπίτι έπρεπε όλα τα μέλη της 
οικογένειας να βρίσκονται εκεί. Σπίτι κλειστό τα Ρουγκάτσια δεν 
έπρεπε να βρουν. Το’χανε σε κακό. Κάθονταν, τραγουδούσαν, 
έπαιρναν το κέρασμά τους, το φιλοδώρημά τους (χρήματα ) και 
φεύγανε για άλλο σπίτι.
Νησιά

Η σπηλιά του Αϊ Γιάννη στην Μαραθοκεφάλα 
Κισάμου 

Στην σπηλιά του Αϊ Γιάννη στην Μαραθοκεφάλα Κισάμου την 
παραμονή των Χριστουγέννων τελείται Αρχιερατική θεία 
λειτουργία. Η αναπαράσταση της φάτνης όπου γεννήθηκε ο 
Χριστός με πρόβατα, βοσκούς φωτιές σήμαντρα και το αστέρι να 
λάμπει στην κορυφή της σπηλιάς δίνουν ιδιαίτερο χρώμα. 
Παλιότερα, από την παραμονή των Χριστουγέννων οι γεωργοί οι 
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βοσκοί και οι ναυτικοί έλεγαν "πώς παλεύουν οι καιροί, και οι 
αέρηδες ποιος θα γεννηθεί και ποιος θα βαπτισθεί''.  Όποιος 
γεννηθεί όποιος δηλαδή υπερισχύσει και βγει νικητής την ημέρα 
των Χριστουγέννων, αυτός θα υπερισχύσει μέχρι και τα Φώτα αλλά 
και ολόκληρο τον καινούργιο χρόνο. Πιο παλιά το βράδυ της 
παραμονής των Χριστουγέννων έκοβαν κλαδιά και βλαστούς οι 
νοικοκυρές και τα πήγαιναν στο σπίτι. Τα έβαζαν σε ποτήρι με νερό 
και προσμονούσαν να ανθίσουν.

Τα Αγιοβασιλιάτικα καραβάκια 
Στην πόλη της Χίου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς υπάρχει ένα 
έθιμο, τα αγιοβασιλιάτικα καραβάκια. Σύμφωνα με αυτό, οι ενορίες 
κατασκευάζουν πλοία, σε σμίκρυνση. Αυτά συναγωνίζονται μεταξύ 
τους ως προς την ποιότητα κατασκευής και ως προς την ομοιότητα 
με τα πραγματικά πλοία, ενώ οι ομάδες, το πλήρωμα, του κάθε 
πλοίου τραγουδούν κάλαντα. 
http://www.ipiros.gr
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Έθιμα των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς

Χριστουγεννιάτικη κοσόνα – Ανατολική
και βόρεια Ευρώπη

Η «κοσόνα» είναι µικρή κουλούρα µε ένα αυγό
στη µέση, το οποίο στηρίζουν µε λουρίδες ζυµαρικά

κολλώντας τα στη βάση της κουλούρας.
Στην κορυφή κολλάνε ένα σβώλο ζυµάρι, σαν

κεφάλι, και κεντάνε πάνω του µάτια και µύτη, έτσι
που να φαίνεται σαν ανθρωπάκι.

Κοσόνα γίνεται σε σχήµα φιδιού που στο µεγάλο
του στόµα βάζουν ένα αυγό. Ακόµα γίνεται και σαν

κούκλα, που κρατάει στην αγκαλιά της το αυγό.
Κανένα παιδί δεν µένει χωρίς κοσόνα τα

Χριστούγεννα, ακόµα και το πιο φτωχό. Κοσόνα θα
φτιάξει η γιαγιά σε όλα τα εγγόνια, η νονά στα

βαφτιστήρια της, η άκληρη θεία στα ανίψια της.
Και λένε στα παιδιά, πως την κοσόνα την φέρνει

η κουρούνα (φανταστικό Χριστουγεννιάτικο πουλί).
Περνάει, λένε, από όλα τα σπίτια, που έχουν µικρά
παιδιά, την νύχτα τα Χριστούγεννα και βάζει στα
µαξιλάρια τους από µια κοσόνα. Ανάλογα πώς θα
την έχει ζητήσει το κάθε παιδί από την ίδια την

κουρούνα.
* * *

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
Την πρωτοχρονιά το πρωί, νύχτα ακόµα, θα

σηκωθεί ο νοικοκύρης του σπιτιού κρυφά και θα βγει
έξω από το σπίτι προτού ακόµα ξυπνήσει κανείς

άλλος από την οικογένεια. Ο νοικοκύρης θα πάει στη
βρύση του χωριού (όσο µακριά και αν είναι), εκεί θα
πλυθεί. Ύστερα, θα ψάξει να βρει µια πέτρα µικρή,
ίση µε µια οκά, θα την πλύνει καλά στην βρύση, θα
κόψει και ένα κλωνάρι ελιάς, θα το βρέξει και αυτό

και θα το κρατήσει µαζί µε την πέτρα (η πέτρα
συµβολίζει γεροσύνη για την οικογένεια και η ελιά
ειρήνη και καρποφορία). Σε µερικά χωριά, ρίχνουν
στην βρύση και από ένα νόµισµα και µια φούχτα

σπόρους (που τρέχουν ύστερα τα παιδιά του χωριού
να πάρουν τα νοµίσµατα που έχουν ρίξει).

Μετά ο νοικοκύρης γυρίζει σπίτι και βρέχει
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όλους του σπιτιού στο κεφάλι, χτυπώντας τους µε το
βρεγµένο κλωνάρι ελιάς και την πέτρα λέγοντας
φωναχτά «σιδεροκέφαλοι, χρόνια πολλά». Ύστερα

την πέτρα θα την βάλει στην παραστιά (τζάκι), που
θα πεταχτεί και αυτή µαζί µε την στάχτη την

παραµονή των Φώτων στον κήπο µε τα
σκορδοκρέµµυδα και ακόµα απέξω στις τέσσερις
γωνιές του σπιτιού. Το κλωνάρι της ελιάς θα το
κρεµάσει στην επάνω γωνιά που είναι και η θέση

πάντα για τον µεγαλύτερο του σπιτιού.
Τον πρώτο τυχόντα, που θα µπει στο σπίτι, µετά

τον νοικοκύρη κείνη την ηµέρα, θα τον βάλουν να
κάτσει στην απάνω γωνιά σε ένα µεγάλο κοφίνι,
γιοµάτο άχυρα, στρώνοντας πάνω του µια άσπρη

πετσέτα. Εκεί του δίνουν και τρώει όσα γλυκά
µπορεί. Το κοφίνι µε τα άχυρα συµβολίζει: το να

βγάλουν πολλά κλωσόπουλα τον καινούριο χρόνο.
http://dim-rizou.pel.sch.gr

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων 
Τα κάλαντα είναι τραγούδια που λέγονται από ομάδες παιδιών ή 
ενηλίκων στους δρόμους ή τα σπίτια με φιλοδώρημα. Πήραν το 
όνομά τους από τη γιορτή των Καλενδών του ρωμαϊκού 
ημερολογίου. 
Την παραμονή των Χριστουγέννων παιδιά ή άντρες γυρνούσαν από 
σπίτι σε σπίτι κι έλεγαν τα κάλαντα. Στη Χίο το βράδυ της 
παραμονής ομάδες παιδιών ή άντρες γύριζαν στα σπίτια με 
τύμπανα και φλογέρες ή με μουσική και έψαλλαν τα 
Χριστουγεννιάτικα κάλαντα. 
Στην περιοχή Κοζάνης κρατούσαν ένα ξύλο μήκους μισού μέτρου 
και σχήματος Τ (την τζομπανίκα) για να χτυπούν τις πόρτες και ένα 
τροβά(υφαντό σακούλι για τα δώρα). Οι νοικοκυρές τους 
«φιλεύουν» μήλα, σύκα, καρύδια, κάστανα, κουλουράκια 
(κολιαντίνες), αβγά, χρήματα κ.ά.
http://spoudasterion.pblogs.gr 
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Τα κάλαντα 
Την ονομασία τους, την πήραν από την λατινική λέξη calenda, που 
διαμορφώθηκε από το ελληνικό ρήμα καλώ. Παιδιά, κατά ομάδες, 
περιφέρονταν και περιφέρονται στα σπίτια, στους δρόμους, στα 
καταστήματα και τραγουδούν με ειδικό όργανο (τρίγωνο) 
τραγούδια, που αφορούν τα Χριστούγεννα, τη γιορτή της 
Πρωτοχρονιάς, τη γιορτή του Μ. Βασιλείου, τα Φώτα. 
Το έθιμο αυτό προϋπήρχε στην Ελλάδα, πριν από την Ρώμη.
Τα παιδιά κρατούσαν ένα κλαδί ελιάς ή δάφνης, στολισμένο με 
καρπούς και άσπρο μαλλί (η λεγόμενη ειρεσιώνη, από το έριο = 
μαλλί), γύριζαν και τραγουδούσαν και τους έδιναν δώρα.
Μετά, πήρε το έθιμο αυτό και η Ρώμη. Στο Βυζάντιο κρατούσαν 
ραβδιά, ή φανάρια, ή ομοιώματα πλοιαρίων ή και κτιρίων, 
στολισμένα και τραγουδώντας, συνόδευαν το τραγούδι με κρούση 
τριγώνου ή τύμπανου... (περίφημος ο σχετικός πίνακας του 
Νικηφόρου Λύτρα Τα κάλαντα).
Σήμερα η βάση, και μάλιστα στους Πόντιους, διασώζεται άθικτη. 
Ακούμε κάλαντα πολλά και ποικίλα, με πολλές παραλλαγές και 
αποχρώσεις, στα διάφορα διαμερίσματα της χώρας μας.
http://gym-toxot.xan.sch.gr

Το καλαντόνερον
Καλαντόνερον ονομαζόταν το πρώτο νερό που έπαιρναν τα 
μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς από την βρύση, την πηγή ή το πηγάδι 
από όπου προμηθεύονταν το πόσιμο νερό. Της λήψης του 
καλαντόνερου προηγούνταν το καλαντίασμαν της βρύσης. Λίγο 
πριν τα μεσάνυχτα τοποθετούσαν κοντά ‘ς σο πεγάδ’  (βρύση) 
διάφορα δώρα όπως ξηρούς καρπούς (λεφτοκάρα, καρύδα, σύκα) 
στάρι, γλυκά, μήλα, κυδώνια, κ.λ.π. λέγοντας την ευχή: Κάλαντα 
και καλός καιρός, πάντα και του χρόνου. Αυτός που έπαιρνε το 
νερό, μέχρι να το πάει στο σπίτι δεν κοιτούσε πίσω του ούτε 
μιλούσε σε κανέναν. Έπινε όλη η οικογένεια από λίγο και ράντιζαν 
το σπίτι, την αυλή, τις αποθήκες, τα ζώα, τα χωράφια κ.λ.π.
Τα μεσάνυχτα ο αρχηγός της οικογένειας έπαιρνε καρύδια, αλλού 
φουντούκια και ρίχνοντας στις τέσσερις γωνίες του σπιτιού έλεγε: 
«Ευτυχισμένο το Νέο Έτος!  Εδέβεν η κακοχρονία και έρθεν η 
καλοχρονία».  Στη συνέχεια έκοβε την πίτα που είχε µέσα ένα 
νόµισµα, αφού τη σταύρωνε τρεις φορές µε το μαχαίρι,  το πρώτο 
κοµµάτι το αφιέρωνε στον πολιούχο Αγιο της ενορίας και το έβαζε 
στο εικονοστάσι.  Αλλού έλεγαν:  «Κάλαντα καλός καιρός, τα πάντα 
και του χρόνου».  Το τραπέζι μετά το δείπνο έπρεπε να μείνει 
«Γουρεµένον» δηλαδή στρωμένο «ίδια να έλθουν να τρων απ΄ εμάς 
καλλίον που είναι» δηλαδή οι μάγισσες για να µη βλάψουν το σπίτι. 
Σε άλλα μέρη έβαζαν στη στέγη του σπιτιού ένα δίσκο µε φαγητά 
για να φάνε οι «µάισσες» «οι απ' εμάς καλοί»
http://www.tovoion.com
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Χριστουγεννιάτικα έθιμα της Ελλάδας: 
Τσιγανιά και Καλαντοκάρ στον Πόντο

Η πλούσια λαογραφική παράδοση των Ελλήνων του Πόντου είναι 
εμφανής στα ήθη και τα έθιμα τους, τα οποία διατηρούν μέχρι και 
σήμερα, ειδικά τις μέρες των Χριστουγέννων.
«Γαβουρμάς» και «τσιλγανιά»: Κάθε σπίτι στον Πόντο μεγάλωνε 
από ένα γουρούνι, το οποίο το έσφαζαν την παραμονή των 
Χριστουγέννων και με το κρέας του μαγείρευαν «γαβουρμά» ή 
«τσιλγανιά», ενώ το λίπος του το λιώνανε και το χρησιμοποιούσανε 
στις πίτες και τα φαγητά.
Το «καλαντίασμαν»: Ένα άλλο έθιμο ήταν ο νονός να δίνει δώρα 
στα βαφτιστήρια, ωστόσο πολλές φορές και το βαφτηστήρι έδινε 
δώρα στο νονό και αυτό το έθιμο λέγεται «καλαντίασμαν»
Επίσης τα Χριστούγεννα οι γυναίκες έψηναν τσουρέκια στο φούρνο 
και τα παιδιά έλεγαν τα κάλαντα και αντί για λεφτά έπαιρναν 
ξηρούς καρπούς και γλυκά. Σε άλλα μέρη οι Πόντιοι, παραμονές 
Χριστουγέννων, μαζεύονταν στην πλατεία και οργάνωναν όλοι μαζί 
το γιορτινό τραπέζι και ο καθένας αποφάσιζε τι ζώο θα σφάξει, ενώ 
οι γυναίκες αποφάσιζαν τι λαχανικά και φρούτα θα ψωνίσουν.
Το «καλαντοκάρ»: Το βράδυ της Πρωτοχρονιάς διάλεγαν ένα 
μεγάλο κούτσουρο, το «καλαντοκάρ» για να καίγεται στο τζάκι 
ώστε η φωτιά του να διώχνει τα δαιμόνια που πίστευαν ότι 
έρχονταν από την καπνοδόχο.
Το ίδιο βράδυ ο αρχηγός της οικογένειας έκοβε τη βασιλόπιτα, που 
είχε μία δεκάρα για φλουρί κι έπειτα ανακάτευε φουντούκια με 
νομίσματα και τα πετούσε ψηλά τρεις φορές λέγοντας ευχές για τη 
νέα χρονιά.
Εναλλακτικά σε άλλα μέρη, κάθε οικογένεια έπαιρνε από ένα 
κυδώνι και το έκοβε σε τόσα κομμάτια όσα άτομα ήταν στην 
οικογένεια, ενώ ένα από τα κομμάτια είχε μέσα ένα νόμισμα. Στη 
συνέχεια το ανακάτευαν σε μία πετσέτα και διάλεγε ο καθένας από 
ένα κομμάτι. Σε όποιον τύχαινε η δραχμή αυτός μετά έπρεπε να 
σηκωθεί τα χαράματα, να πάρει μια κανάτα και να πάει κάτω στην 
πλατεία να τη γεμίσει με νερό, το οποίο θα έβαζε λίγο στα ζώα και 
το υπόλοιπο θα το κρατούσαν για να πλυθούν και να πιούν.
Το πρωί της Πρωτοχρονιάς πήγαιναν όλοι στη βρύση του χωριού 
και αφήνανε εκεί τσουρέκια, γλυκίσματα, φρούτα και έπαιρναν νερό 
το οποίο θεωρούσαν αγιασμένο, για να ραντίσουν το σπίτι, ενώ 
επιστρέφοντας έσπαγαν στην πόρτα του σπιτιού ένα ρόδι για το 
γούρι.
http://www.iefimerida.gr
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Τα καρακατζόλια (Κρήτη)
Η κρητική άποψη για τα καρακατζόλια είναι ότι τα παιδιά που 
γεννιούνται την ημέρα τω Χριστουγέννω (άρα έχουνε συλληφθεί 
την ημέρα του Ευαγγελισμού, που καλό είναι, από σεβασμό στην 
Παναγία, να αποφεύγει κανείς την ερωτική πράξη) 
μεταμορφώνονται σε καρακατζόληδες κάθε χρόνο την παραμονή 
των Χριστουγέννων και, την ημέρα τ’ Αγιασμού (όπου ο 
καθαγιασμός της φύσης διώχνει όλα τα κακά –αρχαία δοξασία κι 
αυτό), ξαναγίνονται άνθρωποι –αυτό συνεχίζεται κι όταν 
μεγαλώνουν.
(Από το περιοδικό του Ρεθύμνου «Πολιτεία»)

 Τσιτσί (Τυχερό Έβρου)
Τα "τσιτσί" συνδέονται με τον ερχομό των καλικάντζαρων στον 
επάνω κόσμο και παρομοιάζονται με πολύ μεγάλες γάτες, οι οποίες 
εμφανίζονται το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων και 
προκαλούν ζημιές σε όσα σπίτια δεν προσφέρουν λεφτά, όταν 
χτυπούν στους τοίχους τους. Ανήμερα τα Χριστούγεννα χτυπούν οι 
καμπάνες σημαίνοντας το τέλος της κυριαρχίας αυτών των 
πλασμάτων, ενώ τα παιδιά του χωριού περιφέρονται με το τσατάλ, 
βέργα με διχάλα στο ένα άκρο της, και ένα ταψί στο οποίο 
συγκεντρώνουν τα κεράσματα και τραγουδούν "Τσιτσί κολουντρί 
χάπε ντέρε σε ιγκούδιν" (δηλαδή: Τσιτσί κολουντρί ανοίξτε την 
πόρτα, γιατί ξημέρωσε). Στο παρελθόν, εκείνοι που δεν άνοιγαν την 
πόρτα τους τιμωρούνταν παραδειγματικά με τη μεταφορά κάποιου 
αντικειμένου από την αυλή τους στο δρόμο ή στην πλατεία του 
χωριού. Σήμερα η σκανταλιά έχει μεγαλύτερη σημασία από αυτό 
καθαυτό το κέρασμα.
(Από την ιστοσελίδα www.in.gr Αγροτουρισμός)
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Χριστουγεννιάτικα κάλαντα σε όλη τη 
Ελλάδα

Καλήν εσπέραν άρχοντες,
αν είναι ορισμός σας,

Χριστού τη Θεία γέννηση,
να πω στ' αρχοντικό σας.

Χριστός γεννάται σήμερον,
εν Βηθλεέμ τη πόλη,

οι ουρανοί αγάλλονται,
χαίρεται η φύσης όλη.

Εν τω σπηλαίω τίκτεται,
εν φάτνη των αλόγων,

ο βασιλεύς των ουρανών,
και ποιητής των όλων.

Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι,
το Δόξα εν υψίστης,
και τούτο άξιον εστί,

η των ποιμένων πίστης.
Εκ της Περσίας έρχονται,
τρεις μάγοι με τα δώρα,

άστρο λαμπρό τους οδηγεί,
χωρίς να λείψει ώρα.

Φτάνοντας στην Ιερουσαλήμ,
με πόθο ερωτούσι,

πού εγεννήθει ο Χριστός,
να πάν να τον ευρώσι.

Δια Χριστόν ως ήκουσε,
ο βασιλεύς Ηρώδης,
αμέσως εταράχτηκε,
κι έγινε θηριώδης.

Διατί πολλά φοβήθηκε,
δια τη βασιλεία,

μην του τη πάρει ο Χριστός,
και χάσει την αξία.

Κράζει τους μάγους και ρωτά,
που ο Χριστός γεννάται,

εν Βηθλεέμ ηξέρομε,
ο συγγραφεύς διηγάται.
Τον είπε να υπάγουσι,

και όπου τον εβρούσιν,
αφού τον προσκυνήσουσιν,
να παν να του το πούσιν
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Όπως υπάγει και αυτός,
για να τον προσκυνήσει,

με δόλο ως μισόθεος,
για να τον αφανήσει.

Βγαίνουν οι Μάγοι τρέχοντας,
και τον αστέρα βλέπουν,

φως θεϊκό κατέβαινε,
και με χαρά προστρέχουν.
Φτάνοντας εις το σπήλαιο,

βρίσκουν την Θεοτόκο,
και βάστα στας αγκάλας της,

τον Αγιον της Τόκο.
Γονατιστοί τον προσκυνούν,

και δώρα του χαρίζουν,
σμύρνα χρυσό και λίβανο,

θεό τον εφημίζουν.
Σμύρνα είναι νέος άνθρωπος,

χρυσό ως Βασιλέα,
και λίβανο νέος θεός,

σ’ όλη την ατμοσφαίρα.
Αφού τον προσκυνήσασιν,

ευθύς πάλι μισεύουν,
και τον Ηρώδη μελετούν,

να πάνε για να εύρουν.
Αγγελος εκ των ουρανών,
βγαίνει τους εμποδίζει,

από άλλην οδό να πορευτούν,
αυτός τους διορίζει.

Και πάλι άλλος Αγγελος,
τον Ιωσήφ προστάζει,

εις Αίγυπτο να πορευτεί,
και εκεί να ησυχάζει.

Να πάρει και την Μαριάμ,
μαζί με τον υιό της,

γιατί ο Ηρώδης εζητεί,
τον τόκο τον δικό της.

Μη βλέποντας ο Βασιλεύς,
τους μάγους να γυρίζουν,
στην Βηθλεέμ επρόσταξε,

παιδί να μην αφήσουν.
Χιλιάδες δεκατέσσερις,
σφάζουν σε μια ημέρα,
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θρήνο κλαυθμό και οδυρμό,
είχε κάθε μητέρα.

Και επληρώθην το ρηθέν,
Προφήτου Ησαϊου,

ως και των άλλων προφητών,
και του Ιερεμίου.

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Αιγαίου
Κάτω στα Ιεροσόλυμα,

στης Βηθλεέμ την πόλη,
εκεί δεντρί δεν ήτανε,
δεντρί ξεφανερώθη.

Κι ανάμεσα στους κλώνους του,
αγγέλοι κι αρχαγγέλοι,

κι ο Μιχαήλ Αρχάγγελος,
ξεφτερουγά και λέει.

Χριστέ, για δώσ’ μου τα κλειδιά,
και τα χρυσά κλειδάκια,
ν' ανοίξω τον παράδεισο,

να μπω σε περιβόλι.
Να κόψω μήλο δροσερό,
να πιω νερό δροσάτο,

να γείρω ν' αποκοιμηθώ,
σε νεραντζιά ‘πο κάτω.

Και σας καληνυχτίζουμε,
πέσετε κοιμηθείτε,

ολίγον ύπνον πάρετε,
κι ευθύς ως σηκωθείτε.

Στην εκκλησία να τρέξετε,
όλοι με προθυμίαν,

και του Χριστού να ακούσετε,
τη Θεία Λειτουργία.
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Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Δωδεκανήσων
Αυτή είναι η ημέρα,

όπου ήρθ’ o Λυτρωτής,
από Μαριάμ Μητέρα,

εκ Παρθένου γεννηθείς. (δις)
Αναρχος αρχήν λαμβάνει,

και σαρκούται ο Θεός,
ο Αγέννητος γεννάται

εις την φάτνην ταπεινός. (δις)
Όσοι έχετε στα ξένα,
να δεχθείτε με καλό,

και του χρόνου με υγεία
το Θεό παρακαλώ. (δις)

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Ηπείρου
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.
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Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Θράκης
Χριστός γεννιέται, χαρά στον κόσμο,

χαρά στον κόσμο, στα παλικάρια.
Σαράντα μέρες, σαράντα νύχτες,

η Παναγιά μας, κοιλοπονούσε.
Κοιλοπονούσε, παρακαλούσε,

τους αρχαγγέλους, τους ιεράρχες.
Σεις αρχάγγελοι και ιεράρχες,

στη Σμύρνη πηγαίνετε, μαμές να φέρτε.
Αγία Μαρίνα, Αγία Κατερίνα,

στη Σμύρνη πάνε, μαμές να φέρουν.
Όσο να πάνε κι όσο να έρθουν,

η Παναγιά μας ελυτρώθει.
Στην κούνια το ‘βάλαν και το κουνούσαν,

και το κουνούσαν, το τραγουδούσαν.
Σαν ήλιος λάμπει, σα νιό φεγγάρι,

σα νιό φεγγάρι, το παλικάρι.
Φέγγει σε τούτον το νοικοκύρη, με τα καλά του,
με τα παιδιά του, με την καλή τη νοικοκυρά του.

 

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Καππαδοκίας.
Καλην εσπέραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός σας,
Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλη.
Εν τω σπηλαίο τίκτεται, εν φάτνη των αλόγων,
οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει κι η φύσις όλη.

Εκ της Περσίας έρχονται τρεις Μάγοι με τα δώρα,
άστρον λαμπρόν τους οδηγεί, χωρίς να λείψη ώρα.
Γονατιστοί τον προσκυνούν και δώρα του χαρίζουν,
σμύρνα, χρυσόν και λίβανον, Θεόν τον ευφημίζουν.

Και επληρώθη το ρηθέν, προφήτου Ησαΐου,
μετά των άλλων προφητών και του Ιερεμίου.

Φωνή ηκούσθη εν Ραμά, Ραχήλ τα τέκνα κλαίει,
παραμυθήν ουκ ήθελεν, ότι αυτά ουκ έχει.
Ιδού όπως σας είπαμεν όλην τήν υμνωδίαν,

του Ιησού μας του Χριστού, γέννησιν την αγίαν.
Χρόνους πολλούς να χαίρεσθε, πάντα ευτυχισμένοι,

σωματικώς και ψυχικώς να είσθε πλουτισμένοι.
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Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Κέρκυρας
Σήμερα οι μάγοι έρχονται,

στη χώρα του Ηρώδη.
Σήμερα οι μάγοι έρχονται,

στη χώρα του Ηρώδη.

Και ο Ηρώδης ταραχθείς,
έγινε θηριώδης.

Και ο Ηρώδης ταραχθείς,
έγινε θηριώδης.

Κράζει τους μάγους και ρωτά,
μάγοι πού θε να πάτε;

Κράζει τους μάγους και ρωτά,
μάγοι πού θε να πάτε;

Στης Βηθλεέμ το σπήλαιο,
την πόλη την Αγία.

Στης Βηθλεέμ το σπήλαιο,
την πόλη την Αγία.

Π’ εκεί γεννάει το Χριστό,
η Δέσποινα Μαρία.

Π’ εκεί γεννάει το Χριστό,
η Δέσποινα Μαρία.

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Κρήτης
Καλήν εσπέραν άρχοντες, αν είναι ορισμός σας,

Χριστού τη θεία Γέννηση να πω στ' αρχοντικό σας.
Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλη,

οι ουρανοί αγάλλονται χαίρετ’ η φύσις όλη.
Εντός σπηλαίων τίκτεται, εν φάτνη των αλόγων,
ο βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων.

Κερά καμαροτράχηλη και φεγγαρομαγούλα,
και κρουσταλίδα του γιαλού και πάχνη από τα δέντρα.

Aπου τον έχεις τον υιό το μοσχοκανακάρη,
λούζεις τον και χτενίζεις τον και στο σχολείο τον πέμπεις.

Κι ο δάσκαλος τον έδειρε μ’ ένα χρυσό βεργάλι,
και η κυρά δασκάλισσα με το μαργαριτάρι.

Είπαμε δα για την κερά ας πούμε για τη βάγια,
άψε βαγίτσα το κερί, άψε και το διπλέρι,

και κάτσε και ντουσούντισε ήντα θα μας εφέρεις.
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Για απάκι, για λουκάνικο, για χοιρινό κομμάτι,
κι από τον πύρο του βουτσιού να πιούμε μια γεμάτη.

Κι από τη μαύρη όρνιθα κανένα αυγουλάκι,
κι αν το ‘χει κάνει η γαλανή ας είναι ζευγαράκι.

κι από το πιθαράκι σου λάδι ένα κουρουπάκι,
κι αν είναι κι ακροπλιάτερο βαστούμε και τ' ασκάκι.

Φέρε πανιέρι κάστανα, πανιέρι λεπτοκάρυα,
και φέρε και γλυκό κρασί να πιουν τα παλληκάρια.

Κι αν είναι με το θέλημα άσπρη μου περιστέρα,
ανοίξατε την πόρτα σας να πούμε καλημέρα.

 

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Κυκλάδων
Για σένα κόρη όμορφη ήρθαμε να τα πούμε,

και τα καλά Χριστούγεννα για να σου ευχηθούμε.
Φέρτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε,
και του χρόνου να σας πούμε φέρτε μας κρασί να πιούμε.

Αν έχεις κόρη όμορφη βάλε τη στο τσιμπίδι,
και κρέμασε την αψηλά να μην τη φαν οι ψύλλοι.

Φέρτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε,
και του χρόνου να σας πούμε φέρτε μας κρασί να πιούμε.

Σ’ αυτό το σπίτι που ‘ρθαμε καράβια ‘ν’ ασημένια,
του χρόνου σαν και σήμερα να ‘ναι μαλαματένια.

Φέρτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε,
και του χρόνου να σας πούμε φέρτε μας κρασί να πιούμε.

Για σένα κόρη όμορφη ήρθαμε να τα πούμε,
και τα καλά Χριστούγεννα για να σου ευχηθούμε.

Φέρτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε,
και του χρόνου να σας πούμε φέρτε μας κρασί να πιούμε.

 

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Μακεδονίας
Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα,
τώρα Χριστός γιννιέτι. (δις)

Γιννιέται κι βαφτίζιτι,
στους ουρανούς απάνου. (δις)

Όλοι οι Αγγέλοι χαίρουντι,
κι όλοι δοξολογιούντι. (δις)
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Και τα δαιμόνια σκάζουνε,
και σκάζουν και πλαντάζουν. (δις)

Σε τούτο το σπίτι πού ‘ρθαμε,
μι μάρμαρου στρουμένου. (δις)

 

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Πελοπονήσσου
Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα,

πρώτη γιορτή του χρόνου,
για βγάτε, δέτε, μάθετε,
πως ο Χριστός γεννάται.
Γεννάται κι αναθρέφεται,

με μέλι και με γάλα,
το μέλι τρων οι άρχοντες,

το γάλα οι αφεντάδες
και το μελισσοβότανο,
το νίβονται οι κυράδες.
Κυρά ψηλή, κυρά λιγνή,

κυρά γαϊτανοφρύδα,
κυρά μου όταν στολίζεσαι,
να πας στην εκκλησιά σου,
Βάνεις τον ήλιο πρόσωπο,

και το φεγγάρι αγκάλη,
και τον καθάριο αυγερινό,

τον βάζεις δακτυλίδι.
Εμείς εδώ δεν ήρθαμε,
να φάμε και να πιούμε,
παρά σας αγαπούσαμε,

κι ήρθαμε να σας δούμε.
Εδώ που τραγουδήσαμε,

πέτρα να μη ραγίσει,
κι ο νοικοκύρης του σπιτιού,
πολλούς χρόνους να ζήσει.
Δώστε μας και τον κόκορα,

δώστε μας και την κότα,
δώστε μας και πέντ’ έξι αυγά,

να πάμε σ’ άλλη πόρτα.

 

[101]



Α Λυκειακή Τάξη Εσπερινού Γυμνασίου Τυμπακίου  
Παραδόσεις Ανα Τόπο  

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Πόντου
Χριστός γεννέθεν, χαρά σ'όν κόσμον,

α, καλή ώρα καλήν ημέραν,
α, καλόν παιδίν οψέ γεννέθεν,
οψε γεννέθεν, ουρανεστάθεν.

Τον εγέννησεν η Παναΐα,
τον ανέσταισεν Αειπαρθένος,

εκαβάλλκεψεν χρυσόν πουλάριν,
εκατήβεν στο σταυροδρόμιν.

Έρπαξαν ατόν οι σκύλ’ Εβραίοι,
σκύλ’ Εβραίοι και μιλ’ Εβραίοι,

ας σ’ αρκρεντικά κι ασ’ σην καρδίαν,
γαίμαν έσταξεν, φλογήν κι εφάνθεν.

Όπου έσταξεν εμυροστάθεν,
εμυρισ' ατόν ο κόσμον όλον,
α, μυρίσ’ ατόν κι εσύ αφέντα,
εκατήβεν στο σταυροδρόμιν.

Διάβα σ'ο ταρέζ κι έλα σην πόρτα,
έξω στέκνε τα παλικάρια,

έβγαλ’ τον κισέ και δώσ’ παράδας,
έξω στέκνε τα παλικάρια.

Και θυμίζνε σ'ον νοικοκύρην,
νοικοκύρην και βασιλέαν.

 

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Σάμου
Σένα σου πρέπει αφέντη μου καρέκλα καρυδένια,

για ν’ ακουμπά η μέση σου η μαργαριταρένια.
Βάλτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε. (δις)

Και πάλι ξαναπρέπει σου στα πεύκια να κοιμάσαι,
να πίνεις, να δροσίζεσαι και πάλι αφέντης να ‘σαι.

Βάλτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε. (δις)
Και πάλι ξαναπρέπει σου καράβι ν’ αρματώσεις,
και τα πανιά του καραβιού να τα μαλαματώσεις.

Βάλτε μας κρασί να πιούμε και τού χρόνου να σας πούμε. (δις)
Πολλά ’παμε τ’ αφέντη μας, ας πούμε τση κυράς μας.

Κυρά ψιλή, κυρά λιγνή, κυρά μαυροματούσα,
πω ‘χεις τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρια στήθη,
και του κοράκου το φτερό το ‘χεις καμπανοφρύδι.

Βάλτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε. (δις)
Αν έχεις κόρη έμορφη, βάλτην νά μας κεράσει,
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να της φχηθούμε όλοι μας, ν’ ασπρίσει, να γεράσει.
Βάλτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε. (δις)

Κι αν έχεις γιο στα γράμματα, βάλτονε στο ψαλτήρι,
να τ’ αξιώσει ο Θεός, να βάλει πετραχήλι.

Βάλτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε. (δις)

 

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Σμύρνης
Καλήν εσπέραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός σας,
Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλη,
εν τω σπηλαίο τίκτεται, εν φάτνη των αλόγων.

Κερά ψηλή, κερά λιγνή, κερά καμαροφρύδα,
κερά μ’ όταν στολίζεσαι να πας στην εκκλησία,
έχεις και κόρην έμορφη που δεν έχει ιστορία.

Μήδε στην πόλη βρίσκεσαι, μήδε στην Καισαρεία,
έχεις και γιον στα γράμματα, υγιόν εις το ψαλτήρι,

να τον ‘ξιώσει και ο Θεός, να βάλει πετραχήλι.

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Χίου
Χριστούγεννα πρωτούγεννα, τώρα Χριστός γεννάται,

γεννάται κι ανατρέφεται με μέλιν και με γάλα.
Το μέλιν τρων οι άρχοντες και το κερίν οι άγιοι,
και το μελισσοβότανον το τρων’ οι αρχοντάδες.
Τούτες οι μέρες εύχουνε, τούτες οι εβδομάδες,

όπου ‘χει ξένον κράζει τον κι οπού δικόν καλεί τον,
κι οπού ‘χει άντρα στην ξενιτιά γραφή του στέλνει να ‘ρτει.

Αντε γραφή μου κι εύρε τον και πιάσ’ τον αφ το χέριν,
και πε του πως τον χαιρετά το γκαρδιακό του ταίριν.
Και πε του πως ειμ’ άρρωστη, βαριά αρρωστημένη,

και στο βαρύ ξενιτεμό δεν ήμουν μαθημένη.
Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ την πόλη,

οι ουρανοί αγάλλονται χαίρει η κτίσης όλη.
Εν τω σπηλαίο τίκτεται, εν φάτνη των αλόγων,
ο βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων.

Ιδού όπου σας είπαμεν με πασάν προθυμίαν,
του Ιησού μας του Χριστού γέννησιν την αγίαν.

Δότε κι εμάς τον κόπον μας, οτ’ είναι ορισμός σας,
και ο Χριστός μας πάντοτε να είναι βοηθός σας.

Αν είστε απ’ τους πλούσιους φλωριά μην τα λυπάστε,
αν είστε από τους δεύτερους ξηντάρες και ζολότες,
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κι αν είστε απ’ τους πάμπτωχους ένα ζευγάρι κότες.
Και σας καληνυχτίζομεν, πέστε να κοιμηθείτε,

ολίγον ύπνον πάρετε, πάλι να σηκωθείτε.
Στην εκκλησία να τρέξετε με άκραν προθυμίαν,
και του θεού ν’ ακούσετε την Θείαν λειτουργία.

Χρόνους πολλούς να χαίρεστε, να ειστ’ ευτυχισμένοι,
σωματικά και ψυχικά να είστε πλουτισμένοι. 

http://www.matia.gr/7/77/77_2_3.html
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Άγιο Πάσχα

http://www.livanis.gr/

Πάσχα ονομάζεται η μεγάλη γιορτή του ιουδαϊσμού η οποία 
καθιερώθηκε ως ανάμνηση της Εξόδου, που ελευθέρωσε τους 
Εβραίους από την αιγυπτιακή δουλεία.Μεταγενέστερα υιοθετήθηκε 
ως εορτασμός από τους Χριστιανούς αναφορικά με τον θυσιαστικό 
θάνατο και την ανάσταση του Ιησού Χριστού.
Το γεγονός της απελευθέρωσης αυτής συνέβη με μια σειρά θεϊκών 
προνοιακών παρεμβάσεων, από τις οποίες η σημαντικότερη 
εκδηλώνεται τη νύχτα κατά την οποία θα εξολοθρεύονταν τα 
πρωτότοκα των ανθρώπων και των ζώων των Αιγυπτίων, ενώ τα 
σπίτια των Εβραίων θα προστατεύονταν αφού οι πόρτες τους είχαν 
σημαδευτεί με το αίμα του αρνιού που είχαν θυσιάσει.....

Προέλευση 
O όρος Πάσχα προέρχεται από το αραμαϊκό πασά και το εβραϊκό 
πέσαχ. Κάποιοι μελετητές έχουν προτείνει ως προέλευση του 
εβραϊκού όρου ξένη ετυμολογία, όπως η ασσυριακή 
πασαχού(πραύνω) ή η αιγυπτιακή πασ' (ανάμνηση) ή πεσάχ 
(πλήγμα). Ορισμένοι ερευνητές ανιχνεύουν τις αρχές των 
εορταστικών εκδηλώσεων του πάσχα σε χαναανιτικές γιορτές που 
σχετίζονται με την συγκομιδή κριθαριού την άνοιξη. Άλλοι 
μελετητές θεωρούν ότι η ρίζα του Πάσχα βρίσκεται σε γιορτές και 
ιεροτελεστίες της άνοιξης της προ-ισραηλιτικής εποχής με την 
έννοια των ποιμένων που υποβάλλουν αίτημα στο θεό για την 
προστασία του κοπαδιού τους. Εντούτοις, αυτές οι υποθέσεις δεν 
θεωρούνται επαρκώς τεκμηριωμένες.
Πάντως, η Βίβλος συσχετίζει το πέσαχ με το ρήμα πασάχ πού 
σημαίνει είτε χωλαίνω, είτε εκτελώ τελετουργικό χορό γύρω από 
τη θυσία (Γ' Βασ. 18:21,26), είτε, μεταφορικά, 
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"ξεφεύγω","προσπερνώ", "απαλλάσσω". Το Πάσχα, είναι η 
προσπέραση του αγγέλου του Θεού πάνω από τα σπίτια των 
Ισραηλιτών, ενώ έπληττε με θάνατο τα πρωτότοκα αγόρια των 
σπιτιών των Αιγυπτίων.
Σύμφωνα με τις Εβραϊκές Γραφές, το Πάσχα αποτελούσε ανάμνηση 
της εξόδου από την δουλεία της Αιγύπτου υπό την ηγεσία του 
Μωυσή μέσω θεϊκής παρέμβασης. Το Πάσχα αποτελούσε 
οικογενειακή εορτή. Εορταζόταν νύχτα, στην πανσέληνο της 
εαρινής ισημερίας, την 14η του μήνα Αβίβ (που ονομάστηκε Νισάν 
μετά την Βαβυλωνιακή εξορία) με προσφορά στο νεαρού ζώου, 
χρονιάρικου, για να ευλογηθεί από το Θεό όλο το κοπάδι. Το σφάγιο 
ήταν αρνί ή κατσίκι, αρσενικό και αρτιμελές (Εξ. 12:3-6), δεν 
έπρεπε να σπάσει κανένα κόκαλο του (Έξ. 12:46, Αρ. 9:12) ενώ το 
αίμα του ως ένδειξη προστασίας, το έβαζαν στην είσοδο κάθε 
σπιτιού (Εξ. 12:7,22). Οι μετέχοντες στο δείπνο ήταν ντυμένοι, 
έτοιμοι για ταξίδι (Έξ. 12:8-11).
Αυτά τα στοιχεία νομαδικής, οικογενειακής ζωής μας δείχνουν μια 
πολύ παλαιότερη προέλευση του Πάσχα, που θα μπορούσε να είναι η 
θυσία που ζήτησαν οι Ισραηλίτες από τον Φαραώ να πάνε να 
γιορτάσουν στην έρημο (Έξ. 3:18, 5:1 εξ). Παρ' όλα αυτά όμως, η 
έξοδος από την Αίγυπτο έδωσε στο Πάσχα την οριστική του 
σημασία.
Το αναμνηστικό γεύμα του ιουδαϊκού Πάσχα, το οποίο περιλαμβάνει 
άζυμο ψωμί και κρασί, ονομάζεται Σεντέρ. Την Μεγάλη Πέμπτη 
βαφουμε κοκκινα τ'αυγα.

http://el.wikipedia.org

Τρεις ημέρες μετά το θάνατό του ο Χριστός αναστήθηκε
Το Χριστιανικό Πάσχα, ή κοινώς Πασχαλιά ή ελληνοπρεπώς Λαμπρή, 
και ειδικότερα η Ανάσταση του Χριστού ή απλώς Ανάσταση, είναι η 
σπουδαιότερη γιορτή του χριστιανικού εκκλησιαστικού έτους. 
Γιορτάζεται η ανάσταση του Ιησού Χριστού
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Με τον όρο Ανάσταση αναφερόμαστε είτε στην εβδομάδα της 
Ανάστασης μέχρι το Σάββατο της Διακαινησίμου, είτε στην περίοδο 
των 50 ημερών που ακολουθούν την εορτή της Ανάστασης, όπου 
και η καλούμενη τελευταία ημέρα (αριθμητικά) Πεντηκοστή.
Η εορτή της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, λόγω της 
σπουδαιότητός της, επηρεάζει το εορτολόγιο της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας τόσο 40 ημέρες πριν από αυτό (Μεγάλη Τεσσαρακοστή, 
Τριώδιο) όσο και 50 ημέρες μετά (περίοδος Πεντηκοσταρίου). Οι 
ακολουθίες που τελούνται τότε έχουν αρχαιοπρέπεια (ανάγονται 
στους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού όπως η αφή του Αγίου 
Φωτός), κατάνυξη και λαμπρότητα, και περιγράφονται λεπτομερώς 
στοτυπικό της Εκκλησίας.

Ιστορία του εορτασμού της Ανάστασης 
Στην Καινή Διαθήκη, δεν καταγράφονται πληροφορίες σχετικά με 
τον τρόπο που τηρούσαν την εορτή της Ανάστασης τα μέλη της 
πρώτης χριστιανικής εκκλησίας. Έτσι, μεταγενέστεροι Χριστιανοί 
άρχισαν να επιχειρηματολογούν όσον αφορά τις πρακτικές των 
πρώτων Χριστιανών. Η πρώτη «πασχάλια έριδα» σχετικά με τον 
ετήσιο εορτασμό του χριστιανικού Πάσχα, δηλαδή της Ανάστασης, 
εμφανίστηκε κατά το 2ο αιώνα. Οι εκκλησίες της Μικράς Ασίας 
ακολουθούσαν την αρχαία ιωάννεια «τεσσαρεσκαιδεκατική» 
πρακτική, τηρώντας σε ετήσια βάση τον "Μυστικό Δείπνο" —
ορθότερα, το αναμνηστικό «Δείπνο του Κυρίου»— την ίδια 
ημερομηνία με το Πάσχα των Εβραίων. Αυτό σήμαινε ότι 
εορταζόταν το Πάσχα την ημέρα που αντιστοιχούσε στις 14 του 
ιουδαϊκού μήνα Νισάν, ανεξαρτήτως από το αν αυτή η ημέρα 
συνέπιπτε να είναι Κυριακή (η οποία ονομαζόταν τότε «Ημέρα του 
Ήλιου»). Οι αντίπαλοί τους επιχειρηματολογούσαν υπέρ της άποψης 
ότι την Ανάσταση θα έπρεπε να εορτάζεται την πρώτη Κυριακή 
μετά το ιουδαϊκό Πάσχα. Η διαμάχη συνέχισε να εντείνεται ως το 
δεύτερο μέρος του 2ου αιώνα, με την πλειονότητα των εκκλησιών 
να προσκολλούνται στην άποψη της τήρησης της Ανάστασης την 
Κυριακή. Εντούτοις, οι εκκλησιαστικές διαμάχες που αφορούσαν 
την ημερομηνία του εορτασμού του Πάσχα δεν έπαψαν κατά τους 
επόμενους αιώνες.

Ήδη κατά τον 2ο αιώνα η κύρια ημέρα λατρείας, μελέτης των 
Γραφών και εορτασμού της Θείας Ευχαριστίας ήταν η Κυριακή, ως 
ανάμνηση της ανάστασης του Χριστού. Το αναμνηστικό Δείπνο του 
Κυρίου, που τηρούσαν πλέον οι Χριστιανοί ακολουθώντας την 
εντολή του Ιησού, αποτελούσε εξέχων στοιχείο της κοινοτικής 
ζωής της εκκλησίας ήδη από τις ημέρες των αποστόλων. 
Ταυτόχρονα δε, με την εορτή άρχισε να τηρείται και η λεγόμενη 
Πασχάλεια νηστεία, που σε κάθε τοπική εκκλησία είχε ορισμένο 
διάστημα ασκήσεως.
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Η εορτή, στην αρχή κατά άμεσο παραλληλισμό με το ιουδαϊκό 
Πάσχα, ετελείτο κάθε έτος στις 14 του μήνα Νισάν, δίνοντας 
έμφαση στην σταυρική θυσία του Χριστού. Αυτό ήταν σε αρμονία με 
τα λόγια του αποστόλου Παύλου: «Γιατί ωσότου να έρθει ο Κύριος, 
πάντοτε, όποτε τρώτε αυτό το ψωμί και πίνετε αυτό το ποτήριο, 
διακηρύττετε το θάνατο του Κυρίου». Σταδιακά οι περισσότερες 
εκκλησίες θέλησαν να διακόψουν αυτό τον παραλληλισμό, 
μεταθέτοντας τον εορτασμό αρχικά την πρώτη Κυριακή μετά τη 
14η Νισάν. Κάθε τοπική εκκλησία εόρταζε με το δικό της τρόπο 
υπολογισμού την ημερομηνία της εορτής του Πάσχα. Όμως, καθώς 
γινόταν προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί μια ενιαία ημερομηνία για 
όλες τις εκκλησίες, αυτό οδήγησε σε εντάσεις κάποιες τοπικές 
εκκλησίες ιδίως κατά τον 3ο αιώνα. Τελικά η Α΄ Οικουμενική 
σύνοδος αποφάσισε οριστικά για μια κοινή ημερομηνία τέλεσης του 
εορτασμού του Πάσχα, που τηρείται μέχρι σήμερα με κάποιες 
παραλλαγές από τις διάφορες ομολογίες.

Η κυρά Σαρακοστή

http://mikapanteleon.blogspot.gr/2012/02/blog-post_13.html

Σαράντα μέρες κράταγε η νηστεία πριν το Πάσχα. 
Τόσες νήστεψε και ο Χριστός στην έρημο. Τις τρεις πρώτες 
μάλιστα μερικές γυναίκες δεν έβαζαν στο στόμα τους τίποτα, ούτε 
καν ψωμί ή νερό και την τέταρτη έτρωγαν μόνο ειδικά φαγητά - 
καρυδόπιτα, σούπα με φασόλια, πετιμέζι. Πόσο αργά περνούσε η 
σαρακοστή για όσους νήστευαν και νήστευαν οι περισσότεροι.
Η "κυρά Σαρακοστή" ήταν το ημερολόγιό τους. Την παρίσταναν ως 
καλογριά. Έπαιρναν μια κόλλα χαρτί και σχεδίαζαν μια γυναίκα. Δεν 
της έκαναν στόμα γιατί συνέχεια νήστευε και τα χέρια της ήταν 
σταυρωμένα γιατί όλο προσευχόταν. 
Είχε 7 πόδια, τις 7 βδομάδες της Σαρακοστής. 
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http://nipiagogoi2011kastor.blogspot.gr/2012/02/blog-post_25.html

Κάθε Σάββατο έκοβαν και ένα πόδι. Το τελευταίο το έκοβαν το 
Μεγάλο Σαββάτο. Στη Χίο το έβαζαν μέσα σε ένα ξερό σύκο ή σε 
ένα καρύδι και όποιος το έβρισκε πίστευαν πως θα ήταν καλότυχος. 
Αλλού την έκαναν και πάνινη την "κυρά Σαρακοστή" τους και τη 
γέμιζαν με πούπουλα. Στον Πόντο έπαιρναν μια πατάτα ψημένη ή 
ένα κρεμμύδι, έμπηγαν 7 φτερά κότας, το έδεναν στο ταβάνι και 
κρεμόταν όλη τη Σαρακοστή. Κάθε βδομάδα έβγαζαν και ένα 
φτερό. 
Ο "κουκουράς", έτσι το έλεγαν, ήταν ο φόβος των παιδιών.
http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1030&Itemid=386
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Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανικό Πάσχα - 
Αδώνια

 Η επίδραση όμως των τελετουργιών της αρχαίας Ελλάδος στην 
Ορθοδοξία φάινεται ότι είναι μεγαλύτερη από όσο οι περισσότεροι 
γνωρίζουμε. Για παράδειγμα το αντίστοιχο Χριστιανικό Πάσχα στην 
Αρχαία Ελλάδα γιορτάζανε τα "Αδώνια", κατά τα οποία γινόταν 
αναπαράσταση του θανάτου του Αδωνι. 
Τα Αδώνια ήταν γιορτή προς τιμή του Αδώνιδος την 14η και 15η 
του μηνός Βοηδρομίωνος. Γιορταζόταν στην Αθήνα. Κατά τη 
διάρκεια της γιορτής οι γυναίκες συγκεντρώνονταν και θρηνούσαν 
μπροστά από δυο κρεβάτια που είχαν επάνω ομοιώματα του 
Αδώνιδος και της Αφροδίτης. Γύρω από τα ομοιώματα 
τοποθετούσαν γλαστροειδή αγγεία, στα οποία είχαν φυτέψει 
μάραθο και άλλα φυτά, που αναπτύσσονται γρήγορα και 
θερμαινόμενα από τον ήλιο δίνουν πρώϊμα άνθη. 
Με το στολισμό των φυτών αυτών δινόταν η εντύπωση τεχνητών 
κήπων και τα αγγεία ονομάζονταν «Αδώνιδος κήποι». Για τον 
νεκρικό στολισμό τοποθετούσαν μέσα στους «κήπους» αγάλματα 
του Έρωτος, ομοιώματα πτηνών και γλυκίσματα. Οι γυναίκες την 
πρώτη μέρα θρηνούσαν. Την επόμενη αυγή και αφού γινόταν 
περιφορά των κήπων και των ομοιωμάτων στους παρακείμενους 
δρόμους, τα έριχναν είτε στην θάλασσα είτε στην πηγή είτε στον 
ποταμό (ανάλογα με τι υπήρχε) λυσσίκομες (με λυμένα μαλλιά) και 
γυμνόστηθες. Η γιορτή τέλειωνε με θυσίες αγριόχοιρων.
Την ίδια χρονική περίοδο τα Αδώνια γιορτάζονταν και στην 
Αλεξάνδρεια. Εκεί η βασίλισσα συνόδευε το ομοίωμα του Αδώνιδος 
περιβαλλόμενη από τις ευγενέστερες γυναίκες που μετέφεραν δύο 
κρεβάτια φτιαγμένα από χρυσό και άργυρο, για την τοποθέτηση 
των ομοιωμάτων του Αδώνιδος και της Αφροδίτης. Όταν τελικά 
ετοποθετούντο τα ομοιώματα στον κατάλληλο χώρο, 
συγκέντρωναν γύρω από το ομοίωμα του Αδώνιδος μέσα σε 
ασημένια κιβώτια, καρπούς από τα περιβόλια και τους κήπους, 
καθώς και φαγητά που είχαν ετοιμάσει οι γυναίκες από σταρένιο 
αλεύρι, μέλι και λάδι. 
Την άλλη μέρα με την αυγή όλες οι γυναίκες εν πομπή μετέφεραν 
τον Αδωνι στη θάλασσα και λυσσίκομες έψαλλαν: «Ω! Αδωνι, μας 
είσαι ευνοϊκός και τώρα και για πάντα. Οι καρδιές μας χάρηκαν που 
έφτασες. Κάνε να χαρούν πάλι και στην επιστροφή σου».
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Λαογραφία 

http://egpaid.blogspot.com/2009/10/blog-post_24.html

Το παραδοσιακό ψητό την ημέρα της ανάστασης είναι το αρνί στη 
σούβλα.
Τα λαϊκά έθιμα κατά το σύγχρονο εορτασμό της Ανάστασης στην 
Ελλάδα, περιλαμβάνουν δείπνο με κύριο φαγητό τη μαγειρίτσα, το 
βράδυ της Ανάστασης, το τσούγκρισμα των κόκκινων αυγών στο 
σπίτι ή έξω από την Εκκλησία, το «φιλί της αγάπης» την ώρα της 
Ανάστασης, το σούβλισμα του αρνιού κατά την Κυριακή του Πάσχα 
και άλλες εκδηλώσεις.

Εορτολόγιο 
Την ημέρα του Πάσχα, σύμφωνα με το ελληνικό/ορθόδοξο 
εορτολόγιο, γιορτάζουν αρκετά ελληνικά ονόματα: ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 
ο ΑΝΕΣΤΗΣ, ο ΛΑΜΠΡΟΣ, η ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ και ο ΠΑΣΧΑΛΗΣ, ο 
ΣΤΑΣΙΝΟΣ.....
http://el.wikipedia.org/wiki/

Τι συμβολίζει το σούβλισμα του αρνιού;
Το ελληνικό έθιμο του σουβλίσματος του πασχαλινού αρνιού 
(οβελίας) με το οποίο συμβολίζεται η θυσία του "αμνού" του Θεού 
(δηλ. του Χριστού), πιθανότατα προέρχεται από το εβραϊκό 
τελετουργικό που αναφέρθηκε σε προηγούμενα άρθρα) ως 
ανάμνηση της εξόδου από την δουλεία της Αιγύπτου υπό την ηγεσία 
του Μωυσή μέσω θεϊκής παρέμβασης.
Μια άλλη επιστημονική άποψη σχετικά με την προέλευση της 
γιορτής του Πάσχα είναι πως τα περί του αμνού ανήκαν αρχικά σε 
ποιμενική γιορτή, που λάμβανε χώρα την πανσέληνο που ήταν πιο 
κοντά στην εαρινή ισημερία. Επρόκειτο μάλλον για θυσία ενός 
αρνιού έτσι ώστε ο θεός των ποιμνίων (της γονιμότητας) να πάρει 
το μερίδιό του για να εξασφαλίσει τη γονιμότητα του ποιμνίου. Το 
αρνί τρωγόταν σε ένδειξη κοινωνίας με το θεό προστάτη..
http://exofitsio.blogspot.gr/2012/04/blog-post_2740.html
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Γιατί όμως βάφονται κόκκινα τα αυγά;

http://new.travelstyle.gr/portal/gr/destination_articles.php?dest_id=2&id=7260

Μερικοί πιστεύουν ότι τα αυγά βάφονται κόκκινα σε ανάμνηση του 
αίματος του Χριστού, που χύθηκε για εμάς τους ανθρώπους. 
Κόκκινο είναι και το χρώμα της χαράς. Χαράς για την Ανάσταση 
του Χριστού. Είναι παράλληλα όμως και χρώμα αποτρεπτικό. 
Κόκκινες βελέντζες και κόκκινα μαντίλια κρεμούσαν τη Μεγάλη 
Πέμπτη στην Καστοριά οι γυναίκες για το καλό. Κόκκινο πανί 
έβαφαν μαζί με τα αυγά τους στη Μεσημβρία και το κρεμούσαν στο 
παράθυρο για σαράντα μέρες, για να μην τους πιάνει το μάτι.
Το βάψιμο των αυγών γινόταν τη Μεγάλη Πέμπτη γι αυτό και τη 
λέγαν Κόκκινη Πέφτη ή Κοκκινοπέφτη. Παλιότερα το συνήθιζαν κι 
αποβραδίς, πάντοτε όμως τα μεσάνυχτα, με το ξεκίνημα της νέας 
μέρας. Καινούρια πρέπει να ήταν η κατσαρόλα που θα έβαφαν τα 
αυγά και ο αριθμός τους ορισμένος και τη μπογιά τη φύλαγαν 
σαράντα μέρες και δεν την έχυναν, ακόμα και τότε, έξω από το 
σπίτι. Τα χρώματα για τα αυγά τα έφτιαχναν από διάφορα φυτά. 
Από κρεμμύδια γινόταν το μελί, από άχυρο ή από φύλλα αμυγδαλιάς 
το κίτρινο, το ανοικτό κόκκινο από παπαρούνες. Αργότερα τα 
αγόραζαν, το κόκκινο όμως χρώμα ήταν και είναι πάντα το πιο 
αγαπημένο.
Το πρώτο αυγό που έβαφαν ήταν της Παναγίας και το έβαζαν στο 
εικονοστάσι. Με αυτό σταύρωναν τα παιδιά από το κακό το μάτι. Σε 
μερικά μέρη έβαζαν σε ένα κουτάκι τόσα αυγά όσα ήταν τα μέλη 
της οικογένειας και τα πήγαιναν το βράδυ στην εκκλησία, για να 
διαβαστούν στα 12 Ευαγγέλια. Τα άφηναν κάτω από την Αγία 
Τράπεζα ως την Ανάσταση και τότε καθεμιά έπαιρνε τα δικά της. 
Αυτά τα αυγά ήταν "ευαγγελισμένα" και τα τσόφλια τους τα 
παράχωναν στους κήπους και τις ρίζες των δέντρων για να 
καρπίσουν. Παρόμοια τύχη είχαν και τα αυγά που έκαναν οι κότες 
τη Μεγάλη Πέμπτη. Αμα η κότα ήταν μαύρη, ακόμα καλύτερα. Είχαν 
θαυμαστές ιδιότητες και μπορούσαν να διώξουν κάθε κακό. Τα 
αυγά τα Μεγαλοπεφτιάτικα περνούσαν τον πονόλαιμο, φύλαγαν το 
αμπέλι από το χαλάζι, έδιωχναν μακριά το σκαθάρι.
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Οι γυναίκες και τα κορίτσια στόλιζαν τα αυγά, τα "έγραφαν", τα 
"κεντούσαν".Πάνω στα άσπρα αυγά έγραφαν με λειωμένο κερί 
ευχές, σχεδίαζαν σκηνές από τη ζωή του Χριστού, πουλιά κ.ά. 
Έριχναν μετά τα αυγά στην κόκκινη μπογιά και μέχρι να λειώσει το 
κερί έμεναν τα γράμματα και τα σχέδια άσπρα. Τα "ξομπλωτά" ή 
"κεντημένα" αυγά, που τα λέγαν στη Μακεδονία και "πέρδικες, μια 
και συχνά είχαν πάνω τους πουλιά, ή ίσως και γιατί ξεχώριζαν, 
όπως κι οι πέρδικες, για την ομορφιά τους, θύμιζαν συχνά 
μικρογραφίες.
Το ένα ήταν καλύτερο από το άλλο. Αυτά έστελναν δώρο οι 
αρραβωνιασμένες στο γαμπρό και οι βαφτισιμιές στους νονούς και 
τις νονές τους, σε όλα τα αγαπημένα πρόσωπα.Αλλοτε πάλι τα 
κορίτσια πρόσθεταν στα αυγά φτερά από χρωματιστό χαρτί, ουρά 
και μύτη από ζυμάρι και τα κρεμούσαν στο ταβάνι, έτοιμα να 
πετάξουν.Πλούσια είναι η παράδοση για τον συμβολισμό των αυγών 
του Πάσχα. Στα Βυζαντινά χρόνια έφτιαχναν κουλούρα που στην 
μέση της είχε ένα κόκκινο αυγό. Το αυγό, από το οποίο βγαίνουν τα 
πουλιά, συμβολίζει την ζωή, ενώ το κόκκινο είναι το χρώμα της 
ζωής. Το βάψιμο των αυγών, για λατρευτικούς σκοπούς απαντάται 
σε διάφορους τόπους του κόσμου. 

Ξέρετε τι συμβολίζει το τσούγκρισμα των 
κόκκινων αυγών;

Το τσούγκρισμα των κόκκινων αυγών είναι ένα από τα πιο 
διαδεδομένα έθιμα του Πάσχα...
Γνωρίζετε όμως τι κρύβετε πίσω από την παράδοση;
Σύμφωνα με τους μελετητές, τα αυγά συμβολίζουν τον ερμητικά 
κλειστό τάφο του Χριστού, που όμως μέσα τους κρύβουν «Ζωή», 
ενώ το καθιερωμένο τσούγκρισμα συμβολίζει την Ανάσταση.
Ως έθιμο φαίνεται να πρωτοεμφανίστηκε ως παιχνίδι στην βόρεια 
Αγγλία, όπου ο κάτοχος του πιο γερού αυγού, ήταν και ο νικητής 
του τσουγκρίσματος.
Όσο για το βάψιμο των κόκκινων αυγών την Μεγάλη Πέμπτη, οι 
μελετητές είναι διχασμένοι.
Τα βαμμένα αυγά συναντώνται ιστορικά από την αρχαιότητα και σε 
διάφορες περιοχές, όπως η Ρώμη, η Ελλάδα, η Κίνα και η Αίγυπτος.
Η πιο διαδεδομένη εξήγηση για την επιλογή του κόκκινου 
χρώματος, είναι πως συμβολίζει το αίμα και τη θυσία του Χριστού. 
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Σύμβολα του Πάσχα

Στολισμός του επιτάφιου
Το κυριότερο όμως έθιμο του Πάσχα σχετικό με λουλούδια είναι ο 
στολισμός του επιτάφιου. 

 Βάγια

http://www.asxetos.gr/pedia/giortes-epoxes/symvola-toy-pasxa/vagia-19636.html

Την Κυριακή των Βαΐων, σε ανάμνηση της θριαμβευτικής εισόδου 
του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, όλοι οι ναοί στολίζονται με κλαδιά 
από βάγια, από φοίνικες δηλαδή ή από άλλα νικητήρια φυτά, όπως 
δάφνη, ιτιά, μυρτιά και ελιά. Μετά τη λειτουργία μοιράζονται 
στους πιστούς. Η εκκλησία μας καθιέρωσε ήδη από τον 9ο αιώνα το 
έθιμο αυτό μια και όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης «όχλος 
πολύς...έλαβον τα βαΐα των φοινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν 
αυτώ». Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, στα Ιεροσόλυμα, ο 
επίσκοπος έμπαινε στην πόλη «επί πώλου όνου», αναπαριστάνοντας 
το γεγονός, ενώ στα βυζαντικά γινόνταν «ο περίπατος του 
αυτοκράτορα», από το Παλάτι προς τη Μεγάλη Εκκλησία. Στη 
διαδρομή αυτή ο αυτοκράτορας μοίραζε στον κόσμο βάγια και 
σταυρούς και ο Πατριάρχης σταυρούς και κεριά. Με τα βάγια οι 
πιστοί στόλιζαν τους τοίχους των σπιτιών και το εικονοστάσι τους.
Και σήμερα ακόμα όλες οι εκκλησίες στολίζονται με δαφνόφυλλα ή 
βάγια. Τα παλιότερα χρόνια τους τα προμήθευαν τα νιόπαντρα 
ζευγάρια της χρονιάς ή και μόνο οι νιόπαντρες γυναίκες, για το 
καλό του γάμου τους. Πίστευαν πως η γονιμοποιός δύναμη που 
κρύβουν τα φυτά αυτά θα μεταφερόταν και στις ίδιες και η μια 
χτυπούσε την άλλη με τα βάγια. Τα “βαγιοχτυπήματα” σιγά-σιγά 
άρχισαν να γίνονται και από τις άλλες γυναίκες και τα παιδιά τις 
μιμούνταν και όπως χτυπιούνταν μεταξύ τους εύχονταν: “Και του 
χρόνου, να μη σε πιάν’ η μυίγα”.
Το έθιμο της περιφοράς των κλαδιών θυμίζει την “ειρεσιώνη”, το 
στολισμένο με καρπούς κλαδί, που στις γιορτές της άνοιξης 
περιέφεραν στους δρόμους τα παιδιά, στην αρχαιότητα. Τα βάγια 
τα έπλεκαν σε πάρα πολλά σχέδια: φεγγάρια, πλοία, γαϊδουράκια, 
το πιο συνηθισμένο όμως ήταν ο σταυρός. Σε μερικά μέρη τους 
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έδιναν το σχήμα του ψαριού. Ψάρι είχαν σαν σημάδι αναγνώρισης οι 
πρώτοι χριστιανοί, η λέξη ΙΧΘΥΣ, εξάλλου, προέρχεται από τα 
αρχικά Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ.
Την Κυριακή των Βαΐων όπως λέει η παράδοση το πλήθος 
υποδέχθηκε τον Ιησού κρατώντας κλαδιά από φοίνικες που τα 
ανέμιζε σαν σημαίες. Όπως αναφέρουν οι Ευαγγελιστές "Έλαβον τα 
βαΐα των φοινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτού". Με την 
μεταφορά του χριστιανισμού σε άλλους λαούς το έθιμο διαδόθηκε 
και προσαρμόστηκε ανάλογα με τη χλωρίδα της κάθε περιοχής. 
Στις σλαβικές χώρες για παράδειγμα οι χριστιανοί κρατούσαν 
κλαδιά από ιτιές. Στην Ελλάδα η δάφνη (βάγια) που ήταν ήδη 
συμβολικό φυτό τελετών και δοξαστικό σύμβολο του Απόλλωνα 
αντικατέστησε τον φοίνικα και η Κυριακή των Φοινίκων έγινε 
Κυριακή των Βαΐων . 
Εχουν γονιμοποιό δύναμη, γί αυτό γίνονται βαγιοχτυπήματα σε ότι 
καρπίζει.

 Το σοκολατένιο αυγό

http://anatreptikos-analysis.blogspot.gr/2011/04/blog-post_8979.html

Είναι ξενόφερτο σύμβολο. Ας θυμηθούμε ότι στη Δ. Ευρώπη τα 
παιδιά ακούνε παραμύθια που λένε ότι ο λαγός φέρνει αυγά κι άλλα 
δώρα που κρύβουν οι μάνες σε διάφορα μέρη στο κήπο ή στο σπίτι. 
Τα παιδιά ψάχνουν να τα βρουν.  

Οι πεταλούδες

http://periplanomeno.wordpress.com/
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Οι πεταλούδες συνδέονται με τη ζωή του Χριστού. Ποιο 
συγκεκριμένα, το κουκούλι της πεταλούδας συμβολίζει το θάνατο, 
ενώ η μετατροπή της από κάμπια σε πεταλούδα συνδέεται με την 
ανάσταση. 

Καμπάνες του Πάσχα

http://xristianikanea.blogspot.gr/2011/04/blog-post_3565.html

Όσο κι αν σκεφτόμαστε τις καμπάνες σαν δικό μας σύμβολο 
τελετουργικό, η επικράτησή τους στην πασχαλινή σκηνογραφία 
οφείλεται πιο πολύ σε ευρωπαϊκές παραδόσεις. Στους καθολικούς 
επικρατεί η συνήθεια να σωπαίνουν για πένθος οι καμπάνες της 
εκκλησιάς από τη Μ. Πέμπτη ως το Μ. Σάββατο. Στην Επτάνησο 
έλεγαν ότι «χηρεύουν» οι καμπάνες. Έτσι σήμερα τις συναντούμε 
στις κάρτες ή τις βρίσκουμε στα ζαχαροπλαστεία σοκολατένιες. 
 

Κρινάκια Πάσχα

http://www.asxetos.gr/default.aspx?tabid=162&s=156&sc=138#axzz2RBczCZxK

Τα κρινάκια έχουν συνδεθεί από τους ανθρώπους των τεχνών και 
των γραμμάτων με την ομορφιά, την ανανέωση και την ελπίδα. 
Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση κατά τις τελευταίες ώρες 
της ζωής του Χριστού, άνθιζαν κρινάκια, κάθε φορά που ο ιδρώτας 
του έπεφτε στο έδαφος.  
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Ο λαγός του Πάσχα

http://www.lidl.com.cy/

Τον βρίσκουμε κι αυτόν στα παιχνίδια και στα δώρα του Πάσχα, 
αλλά δεν μας είναι γνωστός από την ελληνική παράδοση. Μας ήρθε 
από τη Δυτική Ευρώπη. Ιδιαίτερα στις γερμανικές χώρες ο λαγός 
του Πάσχα έρχεται από την εξοχή και φέρνει τ’ αυγά στα παιδιά. Το 
ζώο αυτό παρουσιάζεται με μαγικές ικανότητες κι είναι συνήθως 
ταξιδευτής ταχυδρόμος, αλλά και καλό πνεύμα της βλάστησης, 
πράγμα που το συναντούμε και σε ελληνικά έθιμα θερισμού. Οι 
λαγοί στη γερμανική παράδοση ήταν συνδεδεμένοι με τη 
γονιμότητα. Από τη στιγμή λοιπόν που το Πάσχα γιορτάζεται την 
Ανοιξη που η φύση αναγεννάται, οι λαγοί συνδέθηκαν αναπόφευκτα 
με τη μεγάλη θρησκευτική γιορτή. 

Τσουρέκι

http://my-kitchen-diary.blogspot.gr/2012/04/greek-easter-bread.html

Είναι ο εξελιγμένος τύπος του πασχαλινού ψωμιού, της 
Λαμπροκουλούρας ή του Λαμπρόψωμου. Το όνομα "τσουρέκι" 
προέρχεται από την Τουρκική λέξη "corek" που αναφέρεται σε 
οποιοδήποτε ψωμί είναι φτιαγμένο με ζύμη που περιέχει μαγιά. 
Υπάρχουν πολλά είδη corek, τόσο αλμυρά όσο και γλυκά, που 
εμφανίζονται σε διάφορα σχήματα και μεγέθη ανάλογα με την 
περιοχή. Οι Αρμένιοι, καθώς και οι άνθρωποι στο Αζερμπαϊτζάν, 
φτιάχνουν ένα "churek" που είναι ένα στρογγυλό επίπεδο ψωμί 
πασπαλισμένο με σουσάμι. 
Το όνομα "τσουρέκι" μάλλον υιοθετήθηκε από τους Έλληνες κατά 
την περίοδο της τουρκικής κατοχής, και έκτοτε ξεκίνησαν να 
φτιάχνουν τη δική τους εκδοχή ενός γλυκού ψωμιού φτιαγμένο με 
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γάλα, βούτυρο και αβγά. Βέβαια, σήμερα στην Ελλάδα το τσουρέκι 
καταναλώνεται όλο το χρόνο, όμως έχει μια μοναδική σημασία 
κατά την Πασχαλινή περίοδο.
Το τσουρέκι είναι μόνο ένα από τα ποικίλα εορταστικά ψωμιά της 
ελληνικής παράδοσης, όμως ίσως είναι το πιο γνωστό. Εκτός από 
το τσουρέκι, υπάρχουν και άλλες ποικιλίες Πασχαλινού ψωμιού 
γνωστές ως "λαμπροκούλουρα" ή "λαμπρόψωμο" ή με άλλες 
ονομασίες ανάλογα με την τοπική παράδοση. Το ψωμί αυτό είναι 
συμβολικό γιατί αντιπροσωπεύει την ανάσταση του Χριστού, καθώς 
το αλεύρι ζωντανεύει και μεταμορφώνεται σε ψωμί.Το ψωμί 
συμβόλιζε τη "ζωή" και στην ειδωλολατρική παράδοση και 
μπορούμε να βρούμε απομεινάρια της ακόμη και σήμερα, σε 
παραδόσεις όπως της προσφοράς Πασχαλινού ψωμιού και κόκκινων 
αβγών στους τάφους αγαπημένων προσώπων κατά το Πάσχα .
Το σχήμα των Πασχαλινών ψωμιών ποικίλλει ανάλογα με τις 
τοπικές παραδόσεις. Το πιο γνωστό είναι φυσικά η πλεξούδα, με ή 
χωρίς κόκκινο αβγό. Οι πλεξούδες και οι κόμποι προέρχονται από 
τους ειδωλολατρικούς χρόνους ως σύμβολα για την απομάκρυνση 
των κακών πνευμάτων . 
Πρωί-πρωί τη μεγάλη Πέμπτη, σε όλη την Ελλάδα, οι γυναίκες 
καταπιάνονται με το ζύμωμα. Ζυμώνουν με μυρωδικά τις 
κουλούρες της Λαμπρής και τις στολίζουν με λουρίδες από ζυμάρι 
και ξηρούς καρπούς. Ανάλογα με το σχήμα που τους έδιναν 
παλιότερα είχαν και διάφορα ονόματα. "Κοφίνια", "καλαθάκια", 
"δοξάρια", "αυγούλες", "κουτσούνες", "κουζουνάκια". Παρόμοιες 
κουλούρες έφτιαχναν και στα βυζαντινά χρόνια, τις "κολλυρίδες" 
και ήταν ειδικά ψωμιά για το Πάσχα, σε διάφορα σχήματα, που 
είχαν στο κέντρο ένα κόκκινο αυγό. 

Κεριά και πυροτεχνήματα

http://www.asxetos.gr/pedia/giortes-epoxes/symvola-toy-pasxa/keria-kai-pyrotexnimata-
19624.html

Είναι σύμβολα ελληνικά. Τα κεριά είναι εκκλησιαστικά μαζί και 
κοσμικά. Κοσμικά είναι κυρίως το μέρος τους που αφορά τις 
κορδέλες: γαλάζιες για τα αγόρια και ροζ για τα κορίτσια.Κοντά 
στα κεριά έρχονται και τα ποικίλα φωτοτεχνήματα, που είναι σα 
γέφυρα σήμερα ανάμεσα στο φως της Ανάστασης και στους 
παλιούς πυροβολισμούς.  
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Πασχαλινό αρνί

http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/culture/recipes/arni.html

Από την τελετή της εορτής του Πάσχα στους Εβραίους προέρχεται 
και το έθιμο του θυσιαζόμενου αμνού, με το αίμα των οποίων 
έβαφαν την είσοδο των σπιτιών τους, κατ' αναπαράσταση της 
νύκτας της εξόδου από την Αίγυπτο. 
Στο πασχαλινό δείπνο υπήρχαν επίσης πικρά χόρτα σε ανάμνηση 
της πικρίας από την δουλεία στην Αίγυπτο, οίνος , αλλά και άζυμος 
άρτος σε υπενθύμιση της βιαστικής αναχωρήσεως από την 
Αίγυπτο.Μετά την έλευση του Χριστού, ο ίδιος θυσιαζόμενος 
υπήρξε ο "αμνός" του Θεού, ο οποίος "πήρε" τη θέση του 
πασχαλινού αμνού, αφού θυσιάστηκε για την ανθρωπότητα. 
Οι αμνοί είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του Πάσχα, καθώς 
συμβολίζουν το Χριστό. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είχε παρομοιάσει 
το Χριστό με τον "Αμνό του Θεού, ο οποίος θα πάρει μαζί του την 
αμαρτία του κόσμου". 
http://www.asxetos.gr/default.aspx?tabid=162&s=156&sc=138#ixzz2LKub9LlU

Πασχαλινά έθιμα στην Ελλάδα
Τα ιδιόμορφα "αντέτια". Πάσχα στη Ζάκυνθο 

Ο εορτασμός της Μεγάλης Εβδομάδας στη Ζάκυνθο είναι μία 
σύνθεση από μοναδικές και ανεπανάληπτες στιγμές που ζουν οι 
ντόπιοι και οι επισκέπτες του νησιού. 
Η κατανυκτική ατμόσφαιρα και οι ιδιαιτερότητες του "Ζακυνθινού 
Πάσχα" με τα ιδιόμορφα "αντέτια" (έθιμα) το κάνουν να είναι 
ξεχωριστό σε όλη την Ελλάδα. 
Το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, πλήθος πιστών συμμετέχει 
στην περιφορά του Εσταυρωμένου που διασχίζει όλη την πόλη. 
Στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου των Ξένων, η 
περιφορά του Επιταφίου, σύμφωνα με παμπάλαιο τοπικό έθιμο, 
γίνεται τις πρώτες πρωινές ώρες του Μεγάλου Σαββάτου, ενώ με 
την ανατολή του ηλίου, ο Δεσπότης σηκώνει την Ανάσταση. 
Με το πρώτο χτύπημα της καμπάνας, ο Δεσπότης αφήνει ελεύθερα 
άσπρα περιστέρια ενώ από το καμπαναριό πετάνε στο δρόμο πήλινα 
δοχεία, όπως και όλοι οι κάτοικοι του νησιού από τα παράθυρά 
τους..
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Συνοδεία Φιλαρμονικής.
Πάσχα στη Λευκάδα

Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής γίνεται στον κεντρικό δρόμο 
της πόλης, με κατάληξη την παραδοσιακή, ενετικού στυλ, κεντρική 
πλατεία, η περιφορά των επιταφίων των ενοριών, συνοδεία 
Φιλαρμονικής. 
Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί, η Φιλαρμονική παίζει στους δρόμους 
της πόλης χαρούμενους σκοπούς, ενώ οι νοικοκυρές πετούν και 
σπάζουν έξω από τα σπίτια τους διάφορα πήλινα αγγεία (το 
κομμάτι)..

 Το έθιμο το "βυζάντι" .
Πάσχα στην Κάρπαθο

Στην Κάρπαθο έχουμε το πατροπαράδοτο έθιμο το "βυζάντι" , όπου 
αντί για σουβλιστό αρνί, γεμιστό αρνί με ρύζι, πλιγούρι και 
εντόσθια.
Η προετοιμασία του γίνεται το Μεγάλο Σάββατο. Στη συνέχεια, 
τοποθετείται στον παραδοσιακό Καρπάθιο φούρνο, ο οποίος 
σφραγίζεται με λάσπη και πηλό και ανήμερα του Πάσχα τον 
ανοίγουν και γιορτάζουν την ημέρα αυτή με Καρπάθιο κρασί και 
παραδοσιακούς χορούς. Επίσης, στην Κοινότητα Μενετών 
(Καρπάθου) την ημέρα του Αγίου Γεωργίου γιορτάζεται το "Λακί". 
Οι Λακιώτες συγκεντρώνονται στον ομώνυμο λόγο όπου εκεί 
φιλοξενούν όλους τους ξένους αλλά και τους κατοίκους από τα 
γύρω χωριά στους οποίους προσφέρουν κρασί και αρνί, στην 
συνέχεια ρίχνουν δυναμίτες στο γκρεμό.
 

Το έθιμο του "Καϊρη".
Πάσχα στην Αστυπάλαια

Την Κυριακή του Πάσχα μετά την Ανάσταση καίνε τον Ιούδα ή κατά 
τους Αστυπαλίτες "Καϊρη", ομοίωμα ανθρώπου ντυμένου με παλιά 
ρούχα και δεμένο σε ξύλινο κοντάρι στην πόρτα της εκκλησίας, 
κατόπιν αρχίζει το Πασχαλινό γλέντι, γιορτάζοντας το χαρμόσυνο 
γεγονός της Ανάστασης. 

Το κάψιμο του Ιούδα.
Πάσχα στη Σύμη

Την Κυριακή του Πάσχα καίγεται το ομοίωμα του Ιούδα, με 
συνοδεία μουσικής, η πομπή περνά θριαμβευτικά από τον κεντρικό 
δρόμο του χωριού και κατεβαίνει στο γιαλό. 
Στη συνέχεια χορευτικά συγκροτήματα με τοπικές ενδυμασίες 
παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς στην πλατεία του μουράγιου 
όπου καίγεται και το ομοίωμα του Ιούδα. 
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Το έθιμο των κλειδιών.
Πάσχα στην Κω

Ενώ οι μεγάλοι είναι δοσμένοι στις πασχαλινές δουλειές και στον 
εκκλησιασμό, τα παιδιά προετοιμάζονται και αυτά για την 
Ανάσταση του Κυρίου. Παίρνουν μεγάλα κλειδιά από εκείνα που 
είχαν οι παλιές κλειδαριές, δένουν με ένα σχοινί το κλειδί με 
μπαρούτι και βάζουν το καρφί στην τρύπα του κλειδιού, το βράδυ 
της Ανάστασης το χτυπούν δυνατά στον τοίχο για να 
εκπυρσοκροτήσει και να χαλάσει ο κόσμος. Αλλοι κόβουν μακριές 
λωρίδες χαρτιού, βάζουν στην άκρη της κάθε λωρίδας μπαρούτι 
και ένα φυτίλι, την τυλίγουν τριγωνικά, ώστε να προεξέχει το 
φυτίλι που το ανάβουν και από την ώρα που ο παπάς λεει το 
"ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ". 
Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, η εκκλησία ασπροφορεί και 
στρώνεται με μυρωμένα λουλούδια του βουνού που λέγονται 
λαμπρές (μικρό μωβ αρωματικά λουλούδια). Οι νοικοκυρές 
φτιάχνουν τις λαμπρόπιττες και το γεμιστό αρνί.

Τα Λαζαράκια και το Μοιρολόι.
Πάσχα στην Κάλυμνο

Το Σάββατο του Λαζάρου, παραμένει το έθιμο να ζυμώνουν 
"Λαζάρους", να πλάθουν δηλ. ένα ομοίωμα όπου μπορείς να 
ξεχωρίσεις τα χέρια, τα πόδια και το κεφάλι. 
Το πρωί, μετά την εκκλησία, τα παιδιά βγαίνουν στους δρόμους και 
λένε τα ειδικά κάλαντα για το Λάζαρο. 
Την Μεγάλη Πέμπτη, νωρίς το απόγευμα σε μερικές εκκλησίες 
μαζεύονται για να φτιάξουν τον Ιούδα. Πρώτα θα γίνει ολόκληρο το 
σώμα με χέρια, πόδια και θα τα παραγεμίσουν με άχυρα και 
κουρέλια. Έπειτα θα γίνει ξέχωρο κεφάλι που θα ραφτεί πάνω και 
θα ζωγραφιστούν τα χαρακτηριστικά. Στο ένα χέρι θα έχει ένα 
σακούλι με πέτρες, συμβολίζοντας τα τριάκοντα αργύρια. Έπειτα 
τον κρεμάνε έξω από την εκκλησία στο καμπαναριό ή όπου μπορούν 
σε τεντωμένο σχοινί. Μένει εκεί έως το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου 
και τον καίνε με φωνές και πειράγματα, όταν αρχίζουν να παίζουν 
οι καμπάνες για την Πρώτη Ανάσταση. 
Την νύκτα της Μεγάλης Πέμπτης όσες γυναίκες, νέες και 
ηλικιωμένες μπορούν, κάθονται κοντά και γύρω από τον 
εσταυρωμένο και αρχίζουν να λένε το 
"Μοιρολόι του Χριστού", που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά εδώ 
και πάρα πολλά χρόνια. Το μοιρολόι διαρκεί περίπου μία ώρα και 
έχει δική του μελωδία ανάμεσα σε βυζαντινό τροπάρι και θλιμμένο 
Δημοτικό Τραγούδι. Επαναλαμβάνεται αρκετές φορές. 
Την Μεγάλη Παρασκευή, δημιουργείται ένα ανεπανάληπτο θέαμα 
καθώς οι επιτάφιοι, άλλοι στολισμένοι με φυσικά λουλούδια και 
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άλλοι ντυμένοι με ρούχα μεταξωτά, μαζεύονται όλοι μαζί ο ένας 
πίσω από τον άλλο κι ακολουθούν οι ενορίτες με τα κεριά 
αναμμένα. Όλοι θα περάσουν μπροστά από τον Δεσπότη που 
στέκεται μπροστά από τον Μητροπολιτικό Ναό να τους ευλογήσει 
για να επιστρέψουν στις ενορίες τους. 
Το Μεγάλο Σάββατο, στην ακολουθία όπου διαβάζονται οι 
προφητείες στο σημείο που ο παπάς αρχίζει να λεει "Αναστήτω ο 
Θεός" όλο το εκκλησίασμα "παίζει παλαμάκια" χειροκροτεί και ένα 
αίσθημα χαράς και ικανοποίησης διαχέεται μία βαθιά πίστη ότι 
όντως ο Χριστός αναστήθηκε. Μετά την ακολουθία γίνεται το 
σφάξιμο των αρνιών όπου οι γυναίκες τα παραγεμίζουν με ρύζι και 
ψιλά συκωτάκια και τα βάζουν να ψηθούν σε ειδικό πήλινο σκεύος 
"μουούρι" το οποίο μπαίνει σε παραδοσιακό θολωτό φούρνο. 
Στις 12 ακριβώς παίζουν οι καμπάνες συγχρόνως όλων των 
εκκλησιών ενώ από τα βουνά ρίχνουν δυναμίτες. 
Την επομένη του Πάσχα, το απόγευμα, ο κόσμος μαζεύεται στην 
πλατεία στο λιμάνι όπου γίνεται αναπαράσταση της αναχώρησης 
των σφουγγαράδων όπως στα παλιά χρόνια, δηλαδή αγιασμός μέσα 
στα πλοία, χοροί και τραγούδια...

Τραγούδια του Λαζάρου.
Πάσχα στη Ρόδο

Το Σάββατο του Λαζάρου, τα παιδιά γυρίζουν από πόρτα σε πόρτα 
και τραγουδούν τον "Λάζαρο", συγκεντρώνοντας χρήματα και αυγά 
για τους ιερείς. 
Παλαιότερα, αυτή την ημέρα, κανένας γεωργός δεν πήγαινε στο 
χωράφι του να εργαστεί, γιατί όπως πίστευαν, ό,τι έπιαναν θα 
μαραινόταν. Επιτρεπόταν μόνο η συγκέντρωση ξερών κλαδιών για 
το άναμμα των φούρνων τη Μεγάλη Εβδομάδα για το ψήσιμο των 
κουλουριών. Την ημέρα αυτή επίσης, σε όλα τα σπίτια οι 
νοικοκυρές φτιάχνουν στριφτά κουλουράκια, "τα Λαζαράκια", 
συμβολίζοντας με τον τρόπο αυτό το σώμα του Λαζάρου που ήταν 
τυλιγμένο στο σάβανο. 
Το πρωϊ της Μεγάλης Πέμπτης, παρέες παιδιών γυρίζουν σε όλες 
τις γειτονιές τραγουδούν και κρατώντας πανέρια, συγκεντρώνουν 
διάφορα λουλούδια για το στολισμό του Επιταφίου, που θα γίνει 
αργά, τις πρώτες πρωϊνές ώρες μετά την τέλεση της Σταύρωσης. 
Επίσης μετά την Σταύρωση, θα μείνουν στο Ναό γυναίκες, οι οποίες 
θα ψάλλουν τα παραδοσιακά Μοιρολόγια.
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Το νησί της Αποκάλυψης του Ιωάννη το Πάσχα.
Πάσχα στην Πάτμο

Το νησί όπου ο Ιωάννης έγραψε την Αποκάλυψη, η Πάτμος 
παραμένει μέγας πόλος έλξης, έχοντας το προνόμιο της αδιάκοπης 
και πιστής διαδοχής όλων των παραδόσεων, χάρη της ύπαρξης της 
Μονής του Ιωάννου του θεολόγου.
Την Κυριακή των Βαίων δημιουργήματα από βάγια, είναι 
τοποθετημένα κατά την παλιά «τάξη» στους κεντρικούς 
πολυελαίους και στην απόληξη των καντηλιών. Τα μεγάλα, σε 
σχήμα ψαριού, βάγια, στολίζου την Ωραία Πύλη. 
Μ' ένα "ψάρι" φτιαγμένο με περισσή απ' τ' άλλα τέχνη, εξέρχεται 
της Ωραίας Πύλης ο εφημέριος. Το έχει περάσει συμβολικά, στον 
αριστερό ώμο του και στη θέση του επιγονατίου, έχει βάλει έναν 
σταυρό βαγιοπλεγμένο. 
Δεξιά και αριστερά της Ωραίας Πύλης, βρίσκονται οι μεγάλες 
«αρχοντοπανιέρες», γεμάτες σταυρούς βαγινούς και κλαδιά ελιάς. 
Μόλις τελειώσει η ανάγνωση του Ορθρινού Ευαγγελίου, όλοι θα 
πάρουν από ένα βαγινό σταυρό και ένα κλαδί ελιάς, που δένουν 
στην άκρη και έτσι τ' αφήνουν για όλη τη χρονιά. Θα φυλαχτούν 
πίσω από τις πόρτες . Ψάρι και συνήθως κολιός, βρίσκεται αυτή τη 
μέρα στο τραπέζι, με λάδι και κρασί. 
Για την ψαροφαγία λέγεται και στην Πάτμο το γνωστό τετράστιχο: 

Τω Βαγιώ, Βαγιώ, Βαγιώ,
τρώνε ψάρι και κολιό, και

την άλλη Κυριακή,
τρων το κόκκινο αυγό.

Τη Μεγάλη Τετάρτη τελείται η τελευταία προηγιασμένη λειτουργία. 
Λίγο πριν το μεσημέρι, ο κάθε Πατινιώτης με την οικογένειά του θα 
τρέξει στην ενορία του. Πάνε να προλάβουν το «μέρωμα», δηλαδή 
το Μυστήριο του αγίου Ευχελαίου που ψάλλεται κατά την «Τάξη» 
από 7 ιερείς. Το στάρι του ευχελαίου πάντα οι παλιές Πατινιές το 
ρίχνανε στα ντουλάπια για να αποτρέψουν την είσοδο των 
ενοχλητικών ερπετών. Οι γεωργοί θα τον αναμίξουν με το στάρι 
της σποράς. Επίσης κατά την μαρτυρία της Ουρανία Σημαντήρη θα 
φυλαχτεί «στους κουμπαράδους, στα συρτάρια του μπεζαχτά, του 
μπουρού(έπιπλο κυρίως για τα ρούχα, με πολλά μεγάλα συρτάρια) 
και στις γωνίες του σπιτιού γιατί είναι καλορίζικο» 
Την Μεγάλη Πέμπτη, γίνεται αναπαράσταση του "Μυστικού 
Δείπνου" και του "Νιπτήρα". Αναπαράσταση του Νιπτήρα που 
τέλεσε ο Ιησούς στους μαθητές Του μετά το Μυστικό Δείπνο. 
Πραγματοποιείται κάθε Μεγάλη Πέμπτη μεσημέρι, στη πλατεία 
Ξάνθου, μπροστά στο Δημαρχείο όπου έχει στηθεί από νωρίς το 
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σκηνικό. Τους ρόλους των 12 Αποστόλων υποδύονται μοναχοί ή 
κληρικοί και το ρόλο του Χριστού ο ηγούμενος της Μονής 
Θεολόγου, ενώ το ρόλο του Ευαγγελιστή ένας κληρικός. Η 
αναπαράσταση γίνεται μέσα σε αυστηρά μοναστηριακό κλίμα με 
τον Απόστο Πέτρο και τον Ιούδα ως «πρωταγωνιστές» μέχρι την 
ώρα που ο ηγούμενος θα ραντίσει συμβολικά τα πόδια των μοναχών 
με νερό. Η πομπή ξεκινάει και επιστρέφει στο Μοναστήρι.
Το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ πριν από την Ανάσταση, το 
Ευαγγέλιο διαβάζεται σε ηρωικό εξάμετρο με κώντιο και την 
Κυριακή του Πάσχα στις 3 το απόγευμα, στο Μοναστήρι της 
Πάτμου γίνεται η 2η Ανάσταση κατά την οποία το Αναστάσιμο 
Ευαγγέλιο διαβάζεται σε επτά γλώσσες και από τον ηγούμενο 
μοιράζονται κόκκινα αυγά στους πιστούς. 
Οι εκδηλώσεις τελειώνουν την Τρίτη του Πάσχα με την περιφορά 
εικόνων του Μοναστηριού. 

Τριήμερη Περιφορά της εικόνας.
Πάσχα στη Φολέγανδρο

Τις ημέρες του Πάσχα, οι κάτοικοι του νησιού ασπρίζουν τα σπίτια 
τους. 
Το έθιμο θέλει τη περιφορά της εικόνας της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου, να διαρκεί τρείς ημέρες, η οποία μαζί με την πομπή των 
πιστών, μπαίνει σε όλα τα σπίτια του νησιού, ακόμη και στα πιο 
απομακρυσμένα. 

Αναπαράστασεις σκηνών από το θείο δράμα
Πάσχα στην Πάρο

Η περιφορά του Επιταφίου της Μάρπησσας, παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον καθώς κατά την διάρκειά της, γίνονται δεκαπέντε 
περίπου στάσεις. 
Σε κάθε στάση φωτίζεται και ένα σημείο του βουνού, όπου τα 
παιδιά ντυμένα Ρωμαίοι στρατιώτες ή μαθητές του Χριστού, 
αναπαριστούν σκηνές από την είσοδο στα Ιεροσόλυμα, την 
προσευχή στο Όρος των Ελαιών, το Μαρτύριο της Σταύρωσης και 
την Ανάσταση.
Τα κεριά του Επιταφίου, τα φυλούν και όταν έχει φουρτούνα, βρέχει 
ή αστράφτει, τα ανάβουν να περάσει η κακοκαιρία. Στο 
εικονοστάσι, βάζουνε και κλαδί ελιάς, που παραμένει εκεί ως 
αγιώτικο.
Τα μεσάνυκτα του Μεγάλου Σαββάτου, το νησί γεμίζει από φώτα 
και τον θόρυβο των αμέτρητων πυροτεχνημάτων. 
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Πάσχα στη Σύρο
Η Σύρος βιώνει με ιδιαίτερο τρόπο το Πάσχα. Οι δύο Θρησκευτικές 
της κοινότητες, η Ορθόδοξη και η Καθολική, γιορτάζουν 
συγχρόνως, με αγάπη κατάνυξη και αμοιβαίο σεβασμό τις Αγιες 
Μέρες του Πάσχα. 
Οι Επιτάφιοι των Καθολικών στην Ανω Σύρο ξεκινούν από τον Ναό 
του Αγίου Γεωργίου. Στην Ερμούπολη ο επιτάφιος των Καθολικών 
ξεκινάει από τον ιερό Ναό Ευαγγελιστών οι επιτάφιοι των 
Ορθοδόξων, από τις ενορίες Αγίου Νικολάου, της Κοιμήσεως και 
την Μητρόπολη της Μεταμορφώσεως περιφέρονται και 
συναντώνται στην Κεντρική Πλατεία Μιαούλη, όπου γίνεται 
κατανυκτική δέηση και ψάλλονται τροπάρια της Μ. Παρασκευής 
από την χορωδία του Αγίου Νικολάου και Ιεροψάλτες. 

Το έθιμο της "Κούνιας".
Πάσχα στην Κύθνο

Το πιο εντυπωσιακό έθιμο του νησιού είναι αυτό της "Κούνιας". 
Την Κυριακή του Πάσχα, στην πλατεία του νησιού, στήνεται μία 
κούνια, στην οποία κουνιούνται αγόρια και κορίτσια ντυμένα με 
παραδοσιακές στολές. Αυτός ή αυτή που θα κουνήσει κάποιον, 
δεσμεύεται ενώπιον Θεού και ανθρώπων για γάμο. 
Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου επικρατεί το έθιμο του 
"συχώριου", δηλαδή όλοι όσοι έχουν πεθαμένους συγγενείς φέρνουν 
στην εκκλησία ψητά, κρασί και ψωμί, τα οποία έχει "διαβάσει" ο 
παπάς, τα προσφέρουν στους επισκέπτες και στους κατοίκους του 
νησιού. 

Τήρηση του Αγιονορίτικου Τυπικού.
Πάσχα στη Σκιάθο

Η Σκιάθος είναι από τις ελάχιστες περιοχές της Ελλάδας όπου 
τηρείται το Αγιονορίτικο Τυπικό, όσον αφορά στις ώρες που 
γίνονται οι ακολουθίες των Εκκλησιών. 
Η βραδινή ακολουθία του Επιταφίου, ξεκινά τα ξημερώματα του 
Μεγάλου Σαββάτου. Γύρω στις 4 το πρωί βγαίνουν οι Επιτάφιοι για 
περιφορά. 
Ένας τελάλης, ο "προεξάρχοντας" απαγγέλλει δυνατά τους 
θρηνητικούς ψαλμούς και πίσω με τους ψαλτάδες ψάλλει κι ο 
κόσμος όλος μαζί. 
Ο Επιτάφιος κατεβαίνει μέσα από τα γραφικά στενάκια και τα 
καλντερίμια του νησιού. Όλα τα σπίτια είναι φωταγωγημένα, ενώ 
στις αυλές τα αναμμένα κεριά και το λιβάνι που καίει, μοσχοβολάει, 
δημιουργώντας μία ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Φτάνοντας στην 
εκκλησία των τριών Ιεραρχών, ενώνονται οι πιστοί των δύο 
εκκλησιών και όλοι μαζί συνεχίζουν την περιφορά σε ολόκληρο το 
νησί κι επιστρέφουν στις εκκλησίες γύρω από στις 5.30 το πρωί. 
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Εκεί γίνεται από τους ιερείς η αναπαράσταση της "εις Αδου 
Καθόδου" του Χριστού και ενώ ψάλλεται το "άρατε πύλες", ο ιερέας 
ανοίγει χτυπώντας δυνατά το πόδι του, την εξώθυρα του Ιερού 
Ναού. 
Σε λίγο ξημερώνει, μα κανείς δεν θα κοιμηθεί μια που η μέρα του 
Μεγάλου Σαββάτου προορίζεται για τις τελευταίες προετοιμασίες 
πριν την Ανάσταση. 

Το έθιμο "του μαύρου νιού τ΄αλώνι".
Πάσχα στη Χαλκιδική (Περισσός)

Το σημαντικότερο Πασχαλινό έθιμο είναι "του μαύρου νιού 
τ΄αλώνι". 
Γιορτάζεται την Τρίτη ημέρα του Πάσχα, στην ομώνυμη τοποθεσία 
πάνω στους λόφους. 
Μετά την επιμνημόσυνη δέηση και την εκφώνηση του πανηγυρικού 
της ημέρας, οι γεροντότεροι αρχίζουν τον χορό. Σιγά-σιγά 
πιάνονται όλοι οι κάτοικοι και πολλές φορές ο χορός έχει μήκος 
τετρακόσια μέτρα. Τραγουδούν και χορεύουν όλα τα Πασχαλινά 
τραγούδια και τελειώνουν με τον "Καγκελευτό" χορό, που είναι η 
αναπαράσταση της σφαγής 400 Ιερισσιωτών από τους Τούρκους, 
κατά την επανάσταση του 1821. 
Ο χορός περνά κάτω από δάφνινη αψίδα όπου υπάρχουν όπου 
υπάρχουν δύο παλικάρια με υψωμένα σπαθιά. Ο χορός στη μέση 
περίπου του τραγουδιού διπλώνεται στα δύο με τους χορευτές να 
περνούν ο ένας απέναντι από τον άλλο για τον τελευταίο 
χαιρετισμό. Κατά την διάρκεια της γιορτής μοιράζονται σε όλους, 
καφές που βράζει σε μεγάλο καζάνι "ζωγραφίτικος", τσουρέκια και 
αυγά. 
Ο χορός επαναλαμβάνεται το απόγευμα στην κεντρική πλατεία του 
χωριού.
Πάσχα, έθιμα, Ανάσταση, Μεγάλη Εβδομάδα..
 

Το πανάρχαιο έθιμο " Για βρέξ' Απρίλη μ' που".
Πάσχα στη Θάσο

Στην Κοινότητα Λιμεναρίων διατηρείται το πανάρχαιο έθιμο 
" Για βρέξ' Απρίλη μ' που" γιορτάζεται την Τρίτη ημέρα του Πάσχα. 
Χορεύουν δημοτικούς χορούς συγκροτήματα απ' όλη την Ελλάδα..

Ο Επιτάφιος της συνοικίας Καμίνι μπαίνει στη θάλασσα.
Πάσχα στην Ύδρα 

Στην Ύδρα, το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής οι νέοι χωρίζονται 
σε δύο ομάδες, η μία πηγαίνει στην εκκλησία να στολίσει τον 
Επιτάφιο και η δεύτερη πηγαίνει στο λιμάνι. Εκεί, πάνω σε μια 
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βάρκα φτιάχνουν μια κρεμάλα που κρέμεται πάνω από τη θάλασσα 
και στην οποία κρεμούν το ομοίωμα του Ιούδα. Το βράδυ, μετά την 
περιφορά του Επιταφίου, ο ιερέας ανεβαίνει επάνω στη βάρκα, και 
βάζει φωτιά στο ομοίωμα.
Την Μεγάλη Παρασκευή , ο Επιτάφιος της συνοικίας Καμίνι μπαίνει 
στη θάλασσα και διαβάζεται η Ακολουθία του Επιταφίου, 
δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα κατανυκτική. 
Στη συνέχεια οι Επιτάφιοι τεσσάρων ενοριών συναντώνται στο 
κεντρικό λιμάνι, δίνοντας ένα ιδιαίτερο χρώμα. 
Την ώρα της Ανάστασης τα πολλά βαρελότα φωτίζουν την νύκτα. 
Την επομένη του Πάσχα, γίνεται το κάψιμο του Ιούδα, ενός 
ομοιώματος παραγεμισμένο από εύφλεκτη ύλη, μπροστά στα μάτια 
των ντόπιων και των επισκεπτών του νησιού.. 

Ο "Χορός της Τράτας".
Πάσχα στα Μέγαρα

Την Τρίτη ημέρα του Πάσχα γιορτάζεται ο "Χορός της Τράτας". 
Κατά την παράδοση, οι κάτοικοι ζήτησαν από τον Πασά να τους 
επιτρέψει να κτίσουν ένα εκκλησάκι. Ο πασάς έδωσε την άδεια, με 
την προϋπόθεση όμως, να αρχίσουν το κτίσιμο της εκκλησίας το 
πρωί και να το τελειώσουν το βράδυ, διαφορετικά θα τους 
εκτελούσε. 
Οι κάτοικοι κατάφεραν να τελειώσουν το κτίσιμό της το μεσημέρι 
και την αφιέρωσαν στον Αγιο Ιωάννη τον Γαλιλαίο. Από τότε και 
στο σημείο αυτό, μετά την θεία λειτουργία, γίνονται εκδηλώσεις 
όπου συγκεντρώνονται παραδοσιακά συγκροτήματα και 
οργανοπαίχτες Μεγαρείς και χορεύουν τον χορό της Τράτας. 

Το κάψιμο του Ιούδα.
Πάσχα στη Μονεμβασιά

Στην εκκλησία του Ελκόμενου Χριστού,πραγματοποιούνται όλες οι 
λειτουργίες των ημερών. Μοναδικό το θέαμα της περιφοράς του 
Επιταφίου στα πλακόστρωτα σοκάκια της μεσαιωνικής πολιτείας. 
Το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα στο περίβολο της εκκλησίας, 
γίνεται το κάψιμο του Ιούδα, ενός ανθρωπίνου ομοιώματος από 
ξύλα και άχυρα, μέσα στο οποίο υπάρχουν εκρηκτικά. 

Το έθιμο με τα αερόστατα.
Πάσχα στο Λεωνίδιο 

Το πιο εντυπωσιακό έθιμο της περιοχής είναι τα αερόστατα.
Το βράδυ της Ανάστασης γεμίζει ο ουρανός από φωτεινά 
"αερόστατα" τα οποία ανυψώνονται από τους πιστούς κάθε 
ενορίας. Κάθε σχεδόν σπίτι ετοιμάζει το δικό του αερόστατο. Τα 
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αερόστατα ετοιμάζονται εβδομάδες πριν και στην ετοιμασία τους 
συμμετέχουν μικροί και μεγάλοι. Είναι φτιαγμένα από καλάμι και 
χαρτί και το ύψος τους φτάνει τα δύο μέτρα. Τα μικρότερα 
χρειάζονται 8 κόλλες χαρτί για να φτιαχτούν. Αλλα πάλι 
χρειάζονται 16 ή 18 κόλλες, ενώ τα μεγάλα από 32 ως 36. Για την 
πυροδότησή τους χρησιμοποιείται η "καλυμμάρα", που είναι πανί 
εμποτισμένο με λάδι και πετρέλαιο. Από κάθε ενορία αφήνονται 
περισσότερα από 100 αερόστατα
Την ίδια ώρα έξω από την εκκλησία γίνεται το κάψιμο του Ιούδα, 
ενώ την Κυριακή του πάσχα γίνεται τρικούβερτο γλέντι στην 
πλατεία της πόλης.. 

Το έθιμο της κλεφτουριάς.
Πάσχα στην Τρίπολη

Την Κυριακή του Πάσχα η Τρίπολη σκεπάζεται από τον καπνό που 
δημιουργούν οι φωτιές, που σιγά -σιγά ανάβουν, ξεκινώντας λίγο 
μετά τα μεσάνυκτα. Το θέαμα με τις στήλες από το ύψωμα του 
Αγίου Θεοδώρου είναι μοναδικό. Το πρωί της Κυριακής, αρχίζει το 
μεγάλο γλέντι με την συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων, ενώ 
οι ντόπιοι και ξένοι ζωντανεύουν το έθιμο της κλεφτουριάς. 
Προσφέρονται αρνί, Τριπολιτσιώτικο κρασί, κόκκινα αυγά, 
κουλούρια και μεζέδες. 

Ο Επιτάφιος του ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου,  
ιστορικό κειμήλιο του 13ου-14ου αιώνα.

Πάσχα στην Αιτωλικό
Την Μεγάλη Παρασκευή προσκυνητές επισκέπτονται το ναό της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που βρίσκεται ο Επιτάφιος, ιστορικό 
κειμήλιο του 13ου-14ου αιώνα.
Εκεί βρίσκεται και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, έργο του 
Ευαγγελιστή Λουκά. 
Από το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου στην κεντρική πλατεία της 
πόλης αναβιώνουν πολλά από τα έθιμα των κατοίκων μέχρι αργά το 
βράδυ της Αναστάσεως που είναι και το αποκορύφωμα της ημέρας. 
Την Κυριακή του Πάσχα κάθε γειτονιά, είναι μία μεγάλη υπαίθρια 
ψησταριά, όπου ο χορός και το τραγούδι έχουν τον πρώτο λόγο, 
ενώ προσφέρονται κρασί και παραδοσιακοί μεζέδες..

Ρουμελιώτικο Πάσχα.
Πάσχα στην Αμφίκλεια 

Στο Δαδί πραγματοποιείται ένα αξέχαστο Ρουμελιώτικο Πάσχα. 
Σε κάθε γειτονιά δημιουργούνται "λάκκοι" εκεί όπου ψήνονται 
πολλά αρνιά μαζί, προσφέρονται αυγά, κρασί, και γλυκά. 

[128]



Α Λυκειακή Τάξη Εσπερινού Γυμνασίου Τυμπακίου  
Παραδόσεις Ανα Τόπο  

Τη Τρίτη ημέρα του Πάσχα, γιορτάζει η Αγία Ιερουσαλήμ η οποία 
βρίσκεται στην είσοδο της χαράδρας "Βάρσαμο". Μετά τη 
λειτουργία ακολουθεί χορός στη θέση "Αλωνάκι" με χορευτικά 
τμήματα του Λαογραφικού Συλλόγου, ενώ μοιράζεται φρέσκο τυρί, 
κρασί, κόκκινα αυγά. 

Το έθιμο του "λάκκου".
Πάσχα στη Λιβαδειά με οβελίες

Το πιο χαρακτηριστικό έθιμο της πόλης, είναι το πολύ γνωστό και 
μοναδικό "Πάσχα της Λιβαδειάς", διατηρείται και ζωντανεύει αφού 
οι νεώτεροι συμμετέχουν με ιδιαίτερο μεράκι και κέφι στο έθιμο 
του "λάκκου". 
Μετά την Ανάσταση και πριν καλά ξημερώσει οι Λειβαδίτες 
ετοιμάζουν φωτιά, με τέχνη και προσοχή:
Ένας, κάνοντας το σταυρό του, βάζει φωτιά στο σωρό με τη 
λαμπάδα της Αναστάσεως. Οι φλόγες αγκαλιάζουν το σωρό. Με 
ραντίσματα νερού και συχνό χτύπημα με ένα μακρύ ξύλο, η θράκα 
είναι έτοιμη για να ψηθούν τα αρνιά. Το ίδιο γίνεται σε όλους τους 
"λάκκους" και ανεβαίνουν οι καπνοί, αναρίθμητοι και πυκνοί, σε 
τέτοιο βαθμό, που σκεπάζουν τον ήλιο που στο μεταξύ ανατέλλει. 
Η πόλη τυλίγεται σε σύννεφα καπνού. Οι φωτιές είναι έτοιμες και 
τα αρνιά τοποθετούνται στους "λάκκους". Το γύρισμα των αρνιών 
και το γλέντι διαρκεί μέχρι το απόγευμα, το οποίο συμπληρώνεται 
με τη συμμετοχή παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων και με 
την καύση των πυροτεχνημάτων που αλλάζουν στην κυριολεξία το 
χρώμα του ουρανού της Λιβαδειάς.. 

Έθιμα του Πάσχα στη Ναύπακτο
Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, πλήθος κόσμου, ντόπιοι και 
επισκέπτες, ακολουθούν την περιφορά του Επιταφίου, 
σχηματίζοντας πομπές, οι οποίες διέρχονται από το λιμάνι, όπου 
είναι αναμμένες δάδες ειδικά τοποθετημένες στις τάπες του 
Κάστρου, γύρω από το λιμάνι.
Στο μέσο της εισόδου του λιμανιού οι δάδες σχηματίζουν μεγάλο 
σταυρό, που φωταγωγεί ολόκληρο το λιμάνι παρουσιάζοντας μία 
φαντασμαγορική εικόνα μοναδικής ομορφιάς. 
Το έθιμο αυτό έχει παράδοση πολλών χρόνων που φαίνεται να θέλει 
να συνδυάσει τη θρησκευτική μυσταγωγία με την ηρωική 
προσπάθεια του μπουρλοτιέρη Ανεμογιάννη να πυρπολήσει τη 
τουρκική ναυαρχίδα στο χώρο αυτό.
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Πασχαλινά έθιμα του Έβρου
Πασχαλινά έθιμα στην Θράκη
πασχαλινα εθιμα στην ξανθη

Κυριακή των Βαΐων:Το πρωί πήγαιναν όλοι στην εκκλησία για να 
πάρουν βάγια, τα οποία είχαν πάει στην εκκλησία οι νιόπαντροι. Οι 
νοικοκυρές όταν επέστρεφαν στο σπίτι γύριζαν στα δωμάτια του 
σπιτιού, κουνώντας τις βάγιες και λέγοντας «μέσα βάγιες και 
χαρές». Μετά έκαναν ένα στεφάνι από βάγια, το ‘βαζαν στο 
εικονοστάσι και το είχαν όλο το χρόνο για το ξεμάτιασμα. 
Μεγάλη Εβδομάδα: Τα κορίτσια νηστεύουν τις τρεις πρώτες μέρες. 
Κλέβουν από τρία σπίτια αλεύρι, αλάτι και νερό χωρίς να μιλάνε. Το 
βράδυ βάζουν τη μισή αλμυροκουλούρα στο μαξιλάρι τους και τη 
μισή την τρώνε. Όποιον έβλεπαν στον ύπνο τους να τους φέρνει 
νερό να πιουν, πίστευαν πως θα τον παντρευτούνε. 
Σάββατο του Λαζάρου:Σκεπάζουν ένα αγόρι με λάπατα και μαζί με 
άλλα παιδιά γυρίζουν τα σπίτια και τραγουδούν:

Ήρτ’ ο Λάζαρης, ήρταν τα βάγια
Ήρτ’ η Κυριακή που τρων’ τα ψάρια.

Οι κοτίτσες μας αυγά γεννούνε
Κι οι φωλίτσες μας δεν τα χωρούνε.

Δώσ’ και μας να τα χαρούμε …
 
Του Λαζάρου στο Φυλακτό τα μικρά κορίτσια μάζευαν λουλούδια 
απ’ τους αγρούς, στόλιζαν μ’ αυτά τα καλαθάκια τους και γύριζαν 
από σπίτι σε σπίτι τραγουδώντας διάφορα τραγούδια ανάλογα με 
την οικογένεια. Αν είχε μωράκι έλεγαν το τραγούδι: Ένα μικρό 
μικρούτσικο, Σαββάτο γεννημένο. Την Κυριακή το ταχύ θα παν να 
το βαφτίσουν.
Αν η οικογένεια είχε μεγάλο παλικάρι τραγουδούσαν: Ένας ψηλός 
ψηλός παλίκαρος, όμορφο παλικάρι κ.τ.λ. Αν είχε κοπέλα 
τραγουδούσαν: Μάνα μου τη χρυσή, μάνα την αργυρή, μάνα την 
κανακάρα κ.τ.λ.
Το κάψιμο του Ιούδα: Ένα έθιμο του χωριού  Αμφιτρίτη και Χιλη  
είναι «το κάψιμο του Ιούδα».Αυτό το έθιμο ήρθε στον Έβρο μαζί με 
τους πρόσφυγες από τη Μ. Ασία και είναι ζωντανό μέχρι σήμερα. 
Γίνεται τη Μεγάλη Παρασκευή όπου κατά την περιφορά του 
επιταφίου, σε ένα προκαθορισμένο σημείο, στο οποίο έχει 
συγκεντρωθεί σωρός από τσαλιά και στην κορυφή έχει τοποθετηθεί 
ένας κούκλος πάνινος, ο οποίος παριστάνει τον προδότη του 
Χριστού, τον Ιούδα.Η φωτιιά καίει την πάνινη κούκλα του Ιούδα.
http://evrospower.blogspot.gr/2010/04/blog-post_2130.html
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Θράκη
Τη Μεγάλη Εβδομάδα συνήθως τα κορίτσια κάνουν τριήμερο, 
δηλαδή νηστεύουν τους τρεις πρώτες ημέρες γιατί πιστεύουν ότι 
νηστικής καρδιάς πιάνει η ευχή και ελπίζουν να βρούν γαμπρό. Την 
τελευταία μάλιστα βραδιά για να ονειρευτούν ποιόν θα πάρουν 
βάζουν κάτω από το μαξιλάρι τους αλμυροκούλουρα.
Τη Μεγάλη Πέμπτη οι νοικοκυρές κρεμούν από το παράθυρο ή στο 
μπαλκόνι ένα κόκκινο πανί, το κοκκινοπεφτιάτικο, και όσο είναι 
κρεμασμένο δεν πλένουν ούτε απλώνουν ρούχα γιατί το θεωρούν 
κακό σημάδι. Τους κρατούν τη βαφή των αυγών για 40 ημέρες και 
την οποία δεν τη χύνουν αλλά την παραχώνουν.
Αν υπάρχει αυγό από μαύρη κότα το βάφουν πρώτο και το βάζουν 
στο εικονοστάσι του σπιτιού. Κατά τη διάρκεια του χρόνου, όποτε 
πιάνει ισχυρή μπόρα το βάζουν στην αυλή ανάποδα μαζί με την 
πυροστιά, για να διώξουν το χαλάζι που είναι επικίνδυνο για τους 
αγρούς.
http://www.patridamou.gr/

Ξάνθη 
Τον καιρό της τουρκοκρατίας το Πάσχα για τους Έλληνες ήταν 
ξεχωριστής σημασίας. Δεν σήμαινε μόνο τα πάθη και την Ανάσταση 
του Χριστού, αλλά συγχρόνως τα παθήματα, τις θυσίες και τους 
υπεράνθρωπους αγώνες για την Ανάσταση του Γένους. Γι’ αυτό 
δημιουργήθηκε ένας διπλός συμβολισμός στα Πασχαλινά έθιμα του 
λαού μας. Μέσα στην εβδομάδα των παθών τα έθιμα και οι 
παραδόσεις του Πάσχα, βγαλμένα από τα βάθη του χρόνου και 
πλουτισμένα με στοιχεία από τις αλησμόνητες πατρίδες, 
αναβιώνουν  στην Θράκη και γενικά στην Ελληνική επαρχία  τη 
στιγμή που στις μεγάλες πόλεις ξεθωριάζουν. 
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ΜΕΓΑΛΗ  ΕΒΔΟΜΑΔΑ

http://borioipirotis.blogspot.gr/2012/04/blog-post_1557.html

Την Μεγάλη Εβδομάδα σε πολλές περιοχές της Θράκης κάνουν 
τριήμερο, δηλαδή νηστεύουν τις τρεις πρώτες ημέρες. Το έθιμο 
αυτό τηρούν συνήθως τα κορίτσια, γιατί πιστεύουν ότι «νηστικής 
καρδιάς πιάνει η ευχή» και ελπίζουν να βρουν γαμπρό. Την 
τελευταία μάλιστα βραδιά για να ονειρευτούν ποιόν θα πάρουν 
βάζουν κάτω από το μαξιλάρι τους «αλμυροκούλουρα». Οι μόνες 
δουλειές που επιτρέπονται την Μ. Εβδομάδα είναι το καθάρισμα 
του σπιτιού, το μαγείρεμα, το βράσιμο των αβγών και το ζύμωμα.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

http://www.newsbomb.gr/blogs/story/127545/megali-tetarti---tis-aleipsasis-ton-kyrion-myro

Την Μ. Τετάρτη γίνεται το ευχέλαιο στην εκκλησία και σε πολλά 
σπίτια. Ο παπάς ευλογεί τα αβγά και το αλεύρι. Επίσης 
παρασκευάζεται και το προζύμι για τα κουλούρια, οι νοικοκυρές 
ακόμη ζυμώνουν πρόσφορα και τα πηγαίνουν στην εκκλησία. Από 
αυτά ρίχνει ο παπάς μικρά τεμάχια στη Θεία Κοινωνία της Μεγάλης 
Πέμπτης που τα λένε«μαργαριτάρια». 
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ΜΕΓΑΛΗ  ΠΕΜΠΤΗ

http://onairnews.blogspot.gr/2012/04/blog-post_4889.html

Τη Μ. Πέμπτη οι νοικοκυρές βάφουν τα αβγά με κόκκινη μπογιά, τα  
παλιά χρόνια στην Ανατολική Θράκη η βαφή των αβγών γίνονταν 
με μπογιά  που παράγονταν από διάφορα χόρτα.
Μετά την βαφή των αβγών κρεμούν από το παράθυρο ένα κόκκινο 
πανί με την επωνυμία «κοκκινοπεφτιάτικο» και όσο το κόκκινο πανί 
είναι κρεμασμένο στο μπαλκόνι ή στο παράθυρο δεν πλένουν ούτε 
απλώνουν ρούχα γιατί το θεωρούν κακό σημάδι. Επίσης κρατούν τη 
μπογιά σαράντα ημέρες, επειδή πιστεύουν ότι είναι «του Χρηστού 
το αίμα» και την βαφή δεν την χύνουν αλλά την παραχώνουν.
Αν υπάρχει αβγό από μαύρη κότα το βάφουν πρώτο και το βάζουν 
στο εικονοστάσι. Όποτε πιάνει μπόρα το χρησιμοποιούν μαζί με την 
πυροστιά, όπου τα βάζουν ανάποδα στην αυλή για να διώξουν το 
χαλάζι.
Για το κόκκινο χρώμα των αβγών, η λαϊκή παράδοση έχει να 
παρουσιάσει ενδιαφέροντες μύθους. Σύμφωνα με την παράδοση, 
όταν διαδόθηκε ότι ο Χριστός αναστήθηκε, πολλοί δεν το πίστεψαν, 
μια γυναίκα που κρατούσε αβγά σε ένα καλάθι, αμφισβήτησε ότι θα 
μπορούσε να συμβεί κάτι  τέτοιο λέγοντας: «Θα ήταν σαν να μου 
λετε ότι  τα άσπρα αβγά που κρατώ θα γίνουν κόκκινα». Τότε, ως 
εκ θαύματος, τα αβγά της νοικοκυράς άλλαξαν χρώμα.
Επίσης τη Μ. Πέμπτη ζυμώνουν τα τσουρέκια σε κουλούρες και ένα 
σε σχήμα σταυρού με τέσσερα κόκκινα αβγά στις άκρες και ένα 
άσπρο στη μέση το οποίο τρωνε την Λαμπρή και τα τσόφλια των 
αβγών τα παραχώνουν στα αμπέλια για να τα προφυλάξουν από το 
χαλάζι.
Παλαιότερα. όταν η πίστη διατηρούσε ακόμη κάποια στοιχεία 
δεισιδαιμονίας, μία κουλούρα φυλάσσονταν στο εικονοστάσι για να 
καταναλωθεί την Πρωτομαγιά για να προστατεύονται τα μέλη της 
οικογένειας από τα μάγια. 
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ΜΕΓΑΛΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

http://www.star.gr/Pages/Ellada_Kosmos.aspx?
art=48021&artTitle=ti_giortazoume_tin_megali_paraskevi

Κορυφώνεται τη Μεγάλη Παρασκευή το θείο δράμα, η ορθοδοξία με 
κατάνυξη και ευλάβεια, βιώνει τα πάθη του Θεανθρώπου. Οι πιστοί 
συρρέουν στις εκκλησίες και παρακολουθούν την τελετή της 
αποκαθήλωσης.
Το βράδυ ψάλλουν το «Ώ γλυκύ μου έαρ» καθώς το πένθος 
κορυφώνεται. Κρατώντας αναμμένα κεριά, ακολουθούν τις 
περιφορές των Επιταφίων, που είναι στολισμένοι με πολύχρωμα 
λουλούδια.
Καθώς το πένθος κορυφώνεται τη Μεγάλη Παρασκευή ένα αρχαίο 
πένθιμο έθιμο αναβιώνει. Την ώρα που περνά Επιτάφιος οι 
νοικοκυρές βγάζουν στην εξώπορτα ένα πιάτο με φυτρωμένους 
σπόρους και το ξαναπαίρνουν στο σπίτι τα ξημερώματα.
Με την επιστροφή της πομπής του  Επιταφίου μπροστά στην είσοδο 
του ναού γίνεται η αναπαράσταση της σκηνής των «κεκλεισμένων 
θυρών». Ο ιερέας παριστάνει τον Χριστό ενώπιον των πυλών της 
Κόλασης και ψέλνει τους στίχους του Δαυίδ «Αρατε πύλας, οι 
άρχοντες υμών και επάρθητε πύλαι αιώνιοι και εισελεύσεται ο 
Βασιλεύς της δόξας». Ο ψάλτης από μέσα παριστάνει το διάβολο 
προσπαθεί να εμποδίσει την είσοδο. Τελικά ο ιερέας σπρώχνει 
ορμητικά την πόρτα του ναού και μπαίνει μέσα ως λυτρωτής των 
αμαρτωλών. 
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ΜΕΓΑΛΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ

http://filiatranews.blogspot.gr/2010/04/blog-post_03.html

Το Μεγάλο Σάββατο οι πιστοί αρχίζουν την προετοιμασία για το 
χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης. Το βράδυ της ίδιας ημέρας ο 
ιερέας βροντοφωνάζει το «Χριστός Ανέστη» μέσα σε θορυβώδεις 
εκδηλώσεις (από εδώ και η παροιμιακή φράση «Έγινε ανάστα ο 
Θεός». Οι λαογράφοι συσχετίζουν το στοιχείο των θορύβων με την 
διαδεδομένη δοξασία ότι τα βλαβερά και εχθρικά πνεύματα 
διώχνονταν με εκφοβιστικούς κρότους).
Ένα από τα βασικότερα τελετουργικά στοιχεία της Ανάστασης 
είναι το αναστάσιμο φως, με κορυφαία στιγμή την πρόσκληση του 
ιερέα «Δεύτε λάβετε φως». Παίρνουν τότε οι πιστοί το αναστάσιμο 
φως και το μεταφέρουν στα σπίτια τους. Μπαίνοντας στο σπίτι 
«σταυρώνουν» πρώτα το ανώφλι της εξώπορτας και μετά 
ανανεώνουν το φως της καντήλας. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

http://www.scouts12.gr/?p=1697

Η σφαγή του οβελία ακολουθεί συγκεκριμένο τελετουργικό, και 
συμβολίζει τη θυσία του Χριστού. Σε πολλές περιοχές ρίχνουν 
ομοίωμα του Ιούδα στη φωτιά το οποίο αποτελεί ένδειξη 
αγανάκτησης των πιστών για την πράξη προδοσίας του Ιούδα. 
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Τέλος μετά την«Δεύτερη Ανάσταση» ακολουθεί λιτανεία των 
εικόνων και αρχίζει η παραδοσιακή οβελία με χορούς και 
τραγούδια.
http://www.topeiros.gr/toperos/pasxa/

Πασχαλινά έθιμα Μακεδονιας

Ήθη & Έθιμα
Από το Σάββατο του Λαζάρου που οι μικρές “Λαζαρίνες” βγαίνουν 
στους δρόμους για να πουν τα κάλαντα της ημέρας και να 
μαζέψουν αυγά στα καλάθια τους, μέχρι τις πανηγυρικές 
εκδηλώσεις του Αη Γιώργη, στη Μακεδονία διατηρούνται ήθη και 
έθιμα αιώνων.

Σέρρες
Αγιο Πνεύμα: Τη Μεγάλη Παρασκευή, στη Μονή του Προφήτου Ηλία, 
στο Αγιο Πνεύμα Σερρών, που βρίσκεται σ' ένα λόφο πάνω από το 
ομώνυμο χωριό, αναβιώνει το έθιμο της Αποκαθήλωσης του Κυρίου. 
Ο Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης Θεολόγος, συνοδευμένος από 
ιερείς και κρατώντας λάβαρα και εξαπτέρυγα, οδηγούνται στον 
ιερό λόφο, όπου θυμίζει απόλυτα τον λόφο του Γολγοθά. Πάνω στον 
πετρόχτιστο λόφο, βρίσκεται ο Εσταυρωμένος. Το σκηνικό 
συγκλονίζει τον κάθε επισκέπτη.
Ιερείς και πιστοί προσεύχονται και με μεγάλη ευλάβεια κατεβάζουν 
τον Κύριο από τον Σταυρό. Αφού τον μυρώσουν, τυλίγουν το σώμα 
του σε άσπρο σεντόνι και τον μεταφέρουν στον Τάφο, που έχει 
κατασκευαστεί, για τον σκοπό αυτό, λίγα μέτρα πιο κάτω. Έπειτα 
κλείνουν την είσοδο με μια μαρμάρινη πέτρα και την σφραγίζουν με 
βουλοκέρι και κορδέλες Την άλλη μέρα, ξημερώνοντας το Μεγάλο 
Σάββατο, πηγαίνουν να ανοίξουν τον Τάφο και να πάρουν το Σώμα 
του Χριστού βάζοντας στη θέση του την εικόνα της Αναστάσεως. Ο 
τάφος θα μείνει ανοιχτός όλη τη χρονιά.

Κερκίνη
Την Κυριακή του Πάσχα, αναβιώνει το ποντιακό πασχαλινό έθιμο 
"αβγομαχίες" στην Καστανούσα του δήμου Κερκίνης. Οι 
διαγωνιζόμενοι παίρνουν άσπρα αβγά και αφού τα "ακούσουν", 
χτυπώντας τα ελαφρά και περιεργαστούν το σχήμα τους, επιλέγουν 
τελικά το πιο γερό- κατά τη γνώμη τους- και η αβγομαχία ξεκινά. 
Βασικός κανόνας του εθίμου είναι η χρησιμοποίηση μόνο αβγών 
κότας. Ο κάθε συμμετέχων έχει στην διάθεση του τριάντα αβγά και 
νικητής αναδεικνύεται αυτός που έχει τα λιγότερα σπασμένα αυγά.

Χαλκιδική
Ιερισσός

Το σημαντικότερο Πασχαλινό έθιμο είναι "ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΝΙΟΥ Τ' 
ΑΛΩΝΙ". Γιορτάζεται την Τρίτη ημέρα του Πάσχα, στην ομώνυμη 
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τοποθεσία πάνω στους λόφους. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση και 
την εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας, οι γεροντότεροι 
αρχίζουν τον χορό. Σιγά-σιγά πιάνονται όλοι οι κάτοικοι και πολλές 
φορές ο χορός έχει μήκος τετρακόσια μέτρα. Τραγουδούν και 
χορεύουν όλα τα Πασχαλινά τραγούδια και τελειώνουν με τον 
"ΚΑΓΚΕΛΕΥΤΟ" χορό, που είναι η αναπαράσταση της σφαγής 400 
Ιερισσιωτών από τους Τούρκους, κατά την επανάσταση του 1821. Ο 
χορός περνά κάτω από δάφνινη αψίδα, όπου υπάρχουν δύο 
παλικάρια με υψωμένα σπαθιά. Ο χορός στη μέση περίπου του 
τραγουδιού διπλώνεται στα δύο με τους χορευτές να περνούν ο 
ένας απέναντι από τον άλλο για τον τελευταίο χαιρετισμό.
Κατά την διάρκεια της γιορτής μοιράζονται σε όλους, καφές που 
βράζει σε μεγάλο καζάνι "ζωγραφίτικος", τσουρέκια και αυγά. Ο 
χορός επαναλαμβάνεται το απόγευμα στην κεντρική πλατεία του 
χωριού.

Πετροκέρασα
 Από το μοναστήρι του Ξηροπόταμου του Αγίου Όρους, όπου 
φυλάσσεται ο Τίμιος Σταυρός, μεταφέρεται στο χωριό 
Πετροκέρασα που απέχει 52 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη. Το χωριό 
έχει το "ιερό δικαίωμα" μοναδικό στον κόσμο, να φιλοξενεί τον 
Τίμιο Σταυρό από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι την Μ. Δευτέρα το 
πρωί. Αυτό γίνεται σε ανάμνηση της σωτηρίας του χωριού από 
αφανισμό, εξαιτίας θανατηφόρου ασθένειας (πανώλης), στα μέσα 
του 18ου αιώνα.

Ουρανούπολη
Στην Ουρανούπολη, ξεχωρίζει το στόλισμα του επιταφίου με 
λουλούδια και πέρλες, που φτιάχνουν οι γυναίκες του χωριού στη 
διάρκεια της Σαρακοστής. Το Μεγάλο Σάββατο, οι πιστοί 
συγκεντρώνονται στον Πύργο του Προσφορίου, στο λιμάνι, για να 
ακούσουν τον παπά να ψάλλει το "Χριστός Ανέστη".

Καβάλα
Νέα Ηρακλείτσα

 Στο νομό Καβάλας, τη Μεγάλη Παρασκευή, οι πιστοί στο Δημοτικό 
Διαμέρισμα Νέας Ηρακλείτσας του Δήμου Ελευθερών, ζουν τη 
συγκίνηση του Θείου Πάθους. Μέσα σε κατανυκτική ατμόσφαιρα 
γίνεται η αποκαθήλωση του άχραντου σώματος του Ιησού Χριστού, 
στο ύψωμα του παρεκκλησίου της Αγίας Μαρίνας, στην τοποθεσία 
«Νησάκι», στην παραλία της Νέας Ηρακλείτσας. Η ιερά πομπή 
ξεκινά από τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης, όπου φυλάσσεται 
η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, την οποία- σύμφωνα με την 
παράδοση- αγιογράφησε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, και 
στη συνέχεια κατευθύνεται στο Νησάκι, όπου και πραγματοποιείται 
η τελετή της αποκαθήλωσης. Μυροφόρες ραίνουν το άχραντο σώμα 
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του Ιησού, με λουλούδια, κατά τη μεταφορά του στο ναό και την 
εναπόθεσή του στον τάφο.

Θάσος
Στα Καλύβια Λιμεναρίων της Θάσου διατηρείται το έθιμο "Για βρέξ' 
Απρίλη μ'" που γιορτάζεται την τρίτη ημέρα του Πάσχα. Το έθιμο 
έχει τις ρίζες του στους χορούς του διονυσιακού κύκλου και είναι 
μια επίκληση για ανοιξιάτικη βροχή. Οι κάτοικοι της κοινότητας 
και οι επισκέπτες το γιορτάζουν με δημοτικούς χορούς, ενώ σε 
μεγάλα τσουκάλια μαγειρεύεται κρέας με ρύζι που στη συνέχεια 
μοιράζεται στους συγκεντρωμένους.

Νέα Πέραμος
Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, στην έδρα του Δήμου 
Ελευθερών, τη Νέα Πέραμο, κατά την περιφορά του επιταφίου, οι 
κάτοικοι σε κάθε γειτονιά της πόλης αναβιώνουν ένα πολύ παλιό 
έθιμο: καίουν από ένα ομοίωμα του Ιούδα, τη στιγμή που η πομπή 
του επιταφίου περνάει από τους δρόμους. Ολόκληρη η πόλη εκείνη 
τη νύχτα φωτίζεται από τις δεκάδες φωτιές, που ανάβουν οι 
κάτοικοι, στέλνοντας έτσι το μήνυμα της κάθαρσης, αλλά και της 
αιώνιας ανάστασης.

Ελευθερές
 Την τρίτη μέρα του Πάσχα, με συγκίνηση και ευλάβεια, στο 
Δημοτικό Διαμέρισμα Ελευθερών στον ομώνυμο Δήμο, δυτικά του 
νομού Καβάλας, αναβιώνουν τα παραδοσιακά «Μαζίδια». Ένα έθιμο 
που, όπως τονίζει ο δήμαρχος Ελευθερών, Χαράλαμπος Χρυσανίδης, 
χρονολογείται από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Οι πιστοί 
μεταφέρουν εν πομπή τα εικονίσματα από τη βυζαντινή εκκλησία 
του Αγίου Ταξιάρχη, την παλαιότερη εκκλησία της περιοχής, στα 
«Μαζίδια» όπου βρίσκεται το γραφικό εξωκλήσι των Αγίων Ραφήλ, 
Ειρήνης και Νικολάου. Εκεί, τελούν αρτοκλασία και αγιασμό 
αναπέμποντας παρακλήσεις προς τον Αναστάντα Χριστό να 
ευλογήσει την καλλιεργητική περίοδο που ξεκινάει ώστε να είναι 
αποδοτική και εύφορη. Οι πιστοί προσκυνούν τα εικονίσματα και εν 
πομπή επιστρέφουν στην εκκλησία του Αγίου Ταξιάρχη.
Στη συνέχεια, στην πλατεία του παλιού παραδοσιακού οικισμού, 
στήνεται μεγάλο γλέντι. Τον χορό αρχίζει ο ιερέας και ακολουθούν 
οι κάτοικοι του χωριού, που χορεύουν και τραγουδούν τρία 
συγκεκριμένα τραγούδια, που διασώθηκαν με το πέρασμα των 
χρόνων. Η προσφορά σπιτικών φαγητών και γλυκών από τις 
γυναίκες του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελευθερών ολοκληρώνουν την 
παραδοσιακή γιορτή που έχει τις ρίζες της στην τουρκοκρατία και 
ακόμα παλιότερα.
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Παγγαίο
 Ο Δήμος Παγγαίου, στα ορεινά του νομού Καβάλας, πιστός στην 
αναβίωση των παραδόσεων και τη δημιουργία πολιτισμού, 
οργανώνει τη δεύτερη μέρα του Πάσχα τον εορτασμό του Αγίου 
Γεωργίου στην Νικήσιανη. «Τον Αι-Γιώργη», όπως τονίζει ο 
δήμαρχος Παγγαίου, Απόστολος Τσακίρης, «τον γιορτάζουμε στην 
καρδιά της άνοιξης, όπου η φύση ξαναζωντανεύει από το 
χειμωνιάτικο λήθαργο».

Δράμα
Πόλη Δράμας: Η πασχαλινή περίοδος έχει και στην περιοχή της 
Δράμας την ξεχωριστή της εθιμολογία, που αρχίζει από το Σάββατο 
του Λαζάρου, με τις ομάδες των παιδιών που τραγουδούν τα πάθη 
του φίλου του Χριστού. H εθιμολογία, που αρχίζει από το Σάββατο 
του Λαζάρου με τις ομάδες των παιδιών που τραγουδούν τα πάθη 
του φίλου του Χριστού.

Σιταγροί
Το δικό της χαρακτήρα έχει η Δευτέρα του Θωμά στους Σιταγρούς 
Δράμας, όπου οι εκεί εγκατεστημένοι Πόντιοι συνεχίζουν πανάρχαια 
έθιμα των κοιτίδων τους, όπως επισκέψεις στα μνήματα, με 
διανομή κόκκινων αβγών και γλυκισμάτων και με τραγούδια, έθιμα 
με καθαρά αρχαϊκή μορφή και με συνακόλουθες μεταφυσικές 
δοξασίες και αντιλήψεις.

Μικρόπολη
Ιδιάζουσα εκδήλωση είναι η λεγόμενη «Γιορτή του Θεού» στη 
Μικρόπολη Δράμας, μετά το Πάσχα, στο ξωκλήσι του Αγίου 
Γεωργίου, με συνεστίαση εκεί των πανηγυριστών. Η εκδήλωση 
συνδέεται με τοπική παράδοση και θεωρείται ως συνέχιση της 
εκπλήρωσης παλαιού προγονικού τάματος.

Καλή Βρύση
Τις πασχαλινές αυτές μέρες ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
πομπική περιφορά της εικόνας της Αναστάσεως γύρω από το 
αγροτικό όριο της Καλής Βρύσης Δράμας, την Πέμπτη της 
Διακαινησίμου, για προστασία του χωριού από κάθε κακό και 
ιδιαίτερα από το χαλάζι που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για την 
παραγωγή την ανοιξιάτικη περίοδο.

Πιερία – Λιτόχωρο
Την Μ. Πέμπτη, το βράδυ, στολίζονται οι επιτάφιοι που φτιάχνονται 
από ελεύθερες κοπέλες, που όλη την Σαρακοστή φτιάχνουν 
λουλούδια από ύφασμα. Την Μ. Παρασκευή το βράδυ γίνεται στο 
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παζάρι η συνάντηση των Επιταφίων που συνοδεύονται από 
χορωδίες Λιτοχωριτών, δημιουργώντας ένα εκπληκτικό θέαμα.

Πέλλα – Γιαννιτσά
Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα στα Γιαννιτσά του νομού Πέλλας θα 
αναβιώσει το έθιμο "Κουνιές". Το έθιμο αυτό γινόταν γιατί η 
"αιώρηση", δηλαδή το κούνημα, θεωρούνταν ότι γινόταν "σε καλό", 
υπέρ υγείας και πλούσιας σοδειά 
http://www.pass2greece.gr/culture_det.asp?offset=0&culture_id=55

Πάσχα στην Ήπειρο
Οι προετοιμασίες για τον εορτασμό του Πάσχα ξεκινούσαν πριν την 
Μ. Εβδομάδα με τον καθαρισμό του σπιτιού και το ασβέστωμα της 
αυλής .
Το Σάββατο του Λαζάρου οι κάτοικοι των χωριών της Ηπείρου 
πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι και έλεγαν τα κάλαντα του 
Λαζάρου,κρατώντας ένα καλάθι (σπόρτα), που ήταν στολισμένο με 
λουλούδια και κουδούνια και ο σπιτονοικοκύρης τους φίλευε με 
αυγά.
Τη Μεγάλη Πέμπτη, από το πρωί οι γυναίκες ζύμωναν τσουρέκια και 
έβαφαν τα αυγά. Το πρώτο βαμμένο αυγό που  έβγαζαν από την 
κατσαρόλα το τοποθετούσαν στο εικονοστάσι και το φύλαγαν εκεί  
μέχρι το επόμενο Πάσχα. Το αυγό αυτό ήταν κάτι σαν φυλαχτό για 
το σπίτι τα χωράφια και τα ζώα. Το αυγό της προηγούμενης 
χρονιάς θάβονταν στα χωράφια ή στα μαντριά πιστεύοντας ότι 
έτσι  τα «γεννήματα» της γης ή των ζώων θα είναι πολλά.
Το βράδυ της Ανάστασης οι νοικοκυραίοι γυρνώντας από την 
εκκλησία και πριν μπουν στο σπίτι σταύρωναν την εξώπορτα με το 
Αγιο Φως και μετά άναβαν το καντήλι  έτσι ώστε να μπορέσουν να 
κρατήσουν το Αγιο Φως όλο το χρόνο στο σπίτι.
Πατροπαράδοτο γεύμα της Κυριακής του Πάσχα ήταν  το 
σουβλιστό αρνί. Όμως παραδοσιακή θεωρούταν η γάστρα στην 
οποία έψηναν το πασχαλινό κρέας. Συνήθιζαν επίσης να φτιάχνουν 
πολλών ειδών πίτες. Ακόμα ένα παραδοσιακό ηπειρώτικο φαγητό, 
ήταν η συκωταριά με σπανάκι στη γάστρα το οποίο το έτρωγαν 
αντί για μαγειρίτσα. Σε πολλά χωριά μαζεύονταν οι χωριανοί στις 
πλατείες ή στις αλάνες έψηναν, έτρωγαν, έπιναν και γλεντούσαν 
όλοι μαζί.  
Οι πασχαλινές εθιμικές και λατρευτικές εκδηλώσεις 
ολοκληρώνονταν την Κυριακή του Πάσχα με τον Εσπερινό της 
Αγάπης. Στα χωριά που πολιούχος είναι ο Αγ. Γεώργιος συνήθισαν 
επίσης, να κάνουν γλέντια τα οποία διαρκούσαν μέχρι την Τρίτη 
μέρα του Πάσχα.
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Όλα τα παραπάνω έθιμα αναβιώνουν, ευτυχώς, ακόμα και στις 
μέρες μας.
http://www.ipirotikos.gr/Ethima.htm

Βόρεια Ελλάδα-Θεσσαλία: Ήθη κι έθιμα του 
Πάσχα

Το Πάσχα, η μεγάλη αυτή γιορτή της Χριστιανοσύνης, γιορτάζεται 
με ξεχωριστό τρόπο σε κάθε γωνιά της χώρας και ιδιαίτερα σε 
ορισμένες περιοχές αναβιώνουν ήθη κι έθιμα που δίνουν ένα 
ιδιαίτερο "χρώμα" στην εορταστική αυτή περίοδο.
Το «κάψιμο του Ιούδα», οι Αλογοδρομίες, οι Αυγομαχίες, η 
αναπαράσταση της Αποκαθήλωσης του Εσταυρωμένου και η 
Ανάσταση σε νεκροταφεία είναι ορισμένες μόνο από τις παραδόσεις 
που συνεχίζονται σε πόλεις και χωριά. Πάσχα στην Κεντρική 
Μακεδονία με επίκεντρο το Αγιο Όρος
Στην Κεντρική Μακεδονία ξεχωρίζει το Πάσχα στο Αγιο 'Ορος. Καθ’ 
όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, εκατοντάδες πιστοί 
καταφθάνουν για να επισκεφτούν την Αθωνική Πολιτεία, εκεί όπου η 
Ανάσταση είναι ο θεμέλιος λίθος της μοναστηριακής ζωής.     
Στις Σέρρες, τη Μεγάλη Παρασκευή, κατά την περιφορά του 
Επιταφίου αναβιώνει στη συνοικία του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, 
το έθιμο «Αδώνια» Σύμφωνα με το τελετουργικό του εθίμου, όταν ο 
Επιτάφιος πλησιάζει, κάθε νοικοκυρά τοποθετεί στο κατώφλι του 
σπιτιού της ένα τραπεζάκι, πάνω στο οποίο έχει τοποθετήσει 
θυμίαμα και την εικόνα του Εσταυρωμένου, πλαισιωμένη από 
πασχαλιές και άλλα άνθη.    
Επιπλέον, ετοιμάζεται ένα πιάτο με κριθάρι ή φακή, έθιμο που 
παραπέμπει στους «Αδώνιδος Κήπους». Οι «Αδώνιδος Κήποι» 
σύμφωνα με τη λαογραφική μας παράδοση, συμβολίζουν τη νιότη 
που χάνεται γρήγορα και άδικα, όπως και ο Αδωνις που πέθανε από 
δάγκωμα κάπρου.
Στην αρχαιότητα, κατά την πρώτη μέρα του εθίμου γινόταν η 
αναπαράσταση της κηδείας του και τη δεύτερη μέρα η γιορτή για 
την ανάστασή του. Σήμερα, οι νοικοκυρές τοποθετούν τα όσπρια 
και το κριθάρι για να έχουν ευημερία, πλούσιες σοδειές και γεμάτο 
οικογενειακό τραπέζι.    
Την Κυριακή του Πάσχα αναβιώνει στην Καστανούσα Κερκίνης του 
διευρυμένου δήμου Ηράκλειας, το ποντιακό πασχαλινό έθιμο 
«αυγομαχίες».
Το έθιμο έχει τις ρίζες του στον Πόντο και συμβολίζει την 
Ανάσταση του Κυρίου και τη σύγκρουση του καλού με το κακό. 
Βασικός κανόνας του εθίμου είναι η χρησιμοποίηση μόνο αυγών 
κότας.     
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Στην Πέλλα, στο χωριό Μαργαρίτα, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, 
πραγματοποιείται το τοπικό έθιμο Σπάσιμο των Αυγών και 
προσφέρονται στους επισκέπτες τοπικά παραδοσιακά εδέσματα.    
Στην παραλία της Συκιάς, στη Χαλκιδική, διοργανώνεται την τρίτη 
ημέρα του Πάσχα Αλογοδρομίες στο δημοτικό κάμπινγκ «μύλοι». Οι 
Αλογοδρομίες είναι ένα έθιμο που έχει βαθιά τις ρίζες του στο 
χρόνο και αναβιώνει με επιτυχία τα τελευταία χρόνια.     
Μετά την καθιερωμένη λειτουργία στο παρεκκλήσι του Αγίου 
Γεωργίου, παραδίδεται η εικόνα μαζί με ευχές από τον ιερέα στους 
ιππείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν ένα είδος λιτανείας, μεταφέροντας 
την εικόνα από το παρεκκλήσι στο χώρο διεξαγωγής των 
Αλογοδρομιών.

Έθιμα σε Ανατολική και Δυτική Μακεδονία    
Τη Μεγάλη Παρασκευή, σε μία κατανυκτική ατμόσφαιρα, στη 
δημοτική κοινότητα Νέας Ηρακλίτσας του δήμου Παγγαίου στην 
Καβάλα, γίνεται η αποκαθήλωση του άχραντου σώματος του Ιησού 
Χριστού στο ύψωμα του παρεκκλησίου της Αγίας Μαρίνας, στην 
τοποθεσία «Νησάκι».     
Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, στη Νέα Πέραμο, κατά την 
περιφορά του επιταφίου, οι κάτοικοι σε κάθε γειτονιά αναβιώνουν 
ένα πολύ παλιό έθιμο: καίνε από ένα ομοίωμα του Ιούδα τη στιγμή 
που η πομπή του επιταφίου περνάει από τους δρόμους.     
Την τρίτη μέρα του Πάσχα, στην τοπική κοινότητα Ελευθερών 
Καβάλας αναβιώνουν τα παραδοσιακά «Μαζίδια». Οι πιστοί 
μεταφέρουν εν πομπή τα εικονίσματα από τη βυζαντινή εκκλησία 
του Αγίου Ταξιάρχη, στα «Μαζίδια» όπου βρίσκεται το γραφικό 
εξωκλήσι των Αγίων Ραφήλ, Ειρήνης και Νικολάου. Στη συνέχεια, 
στην πλατεία του παλιού παραδοσιακού οικισμού στήνεται ένα 
μεγάλο γλέντι.    
Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, στη δημοτική κοινότητα Κρηνίδων του 
δήμου Καβάλας αναβιώνουν οι «αυγομαχίες». Μικροί και μεγάλοι, 
με ιδιαίτερη φροντίδα, παρουσιάζουν τα αυγά τους και ξεκινούν μια 
ιδιόμορφη μάχη τσουγκρίσματος. Νικητής είναι αυτός που θα έχει 
στην κατοχή του τα λιγότερα σπασμένα αυγά.     
Στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ξεχωριστό ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η πομπική περιφορά της εικόνας της Αναστάσεως 
γύρω από το αγροτικό χωριό της Καλής Βρύσης την Πέμπτη της 
Διακαινησίμου, για προστασία του χωριού από κάθε κακό.     
Την επόμενη ημέρα, Παρασκευή της Διακαινησίμου, εορτάζεται σε 
πολλές τοπικές κοινότητες η Ζωοδόχος Πηγή, όπου ο θρησκευτικός 
εορτασμός συνδυάζεται με αξιόλογες τοπικές πολιτιστικές 
εκδηλώσεις.   
Τέλος, το δικό της χαρακτήρα έχει η Δευτέρα του Θωμά στους 
Σιταγρούς, όπου οι εκεί εγκατεστημένοι Πόντιοι συνεχίζουν 
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πανάρχαια έθιμα των κοιτίδων τους, όπως επισκέψεις στα μνήματα, 
με διανομή κόκκινων αβγών και γλυκισμάτων και με τραγούδια.     
Στη Δυτική Μακεδονία, τη νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης, στα 
Δώδεκα Ευαγγέλια, οι γυναίκες φέρνουν κουλουράκια για τους 
ζωντανούς και μετά την εκκλησία τα μοιράζουν στον κόσμο.     
Τη Μεγάλη Παρασκευή ξεχωρίζει η αναπαράσταση της 
Αποκαθήλωσης του Εσταυρωμένου, που γίνεται με εντυπωσιακό 
τρόπο, στο λόγο του «Γολγοθά» στο Δρυόβουνο της Κοζάνης.     
Οι κάτοικοι της Κοζάνης κάνουν Ανάσταση στο νεκροταφείο του 
Αγίου Γεωργίου.
Συγκεντρώνονται γύρω από το μνήμα του νεκρού τους και με 
αναμμένη τη λαμπάδα περιμένουν το «Χριστός Ανέστη», ενώ δεν 
ξεχνούν να αφήσουν ένα κόκκινο αυγό στο μνήμα για να «χορτάσει» 
το χαμένο μέλος της οικογένειας. 

Η Λαμπρή στη Θεσσαλία
Η Λαμπρή είναι η γιορτή της ζωής για τους ανθρώπους του κάμπου, 
τους Καραγκούνηδες. Γι' αυτό αποτελούσε ξεχωριστή χαρά για 
εκείνον, που θα χτυπούσε πρώτος αναστάσιμα την καμπάνα, τα 
χαράματα.    
 Όπως αναφέρει σε σχετική, βραβευμένη με Α’ έπαινο από την 
Ακαδημία Αθηνών, εργασία του ο εκπαιδευτικός Ζήσης 
Τζιαμούρτας, το χτύπημα της καμπάνας λαμπριάτικα θα έφερνε 
γούρι για το σπίτι, τα ζώα, τα σπαρτά. Γύρω στις τρεις τα 
χαράματα, όλος ο κόσμος έτρεχε στην εκκλησία. Με το «δεύτε 
λάβετε φως» του παπά στην Ωραία Πύλη, έτρεχαν οι άνδρες για να 
πάρουν πρώτοι το φως, κάτι που θεωρούσαν καλό για την 
οικογένειά τους, καθώς θα είχαν πάντα την ευλογία του 
Αναστάντος Χριστού.    
Έκαιγαν δε με το ίδιο φως την ουρά των ζώων, για να μη τα πιάνει 
οίστρος. Στη συνέχεια άρχιζαν οι ετοιμασίες για το ψήσιμο των 
αρνιών. Έβαζαν τα δεμάτια από κληματόβεργες στοίβα και τις 
άναβαν. Συνήθως δυο - τρία σπίτια έψηναν μαζί τ' αρνιά ρίχνοντας 
ντουφεκιές.    
Το απόγευμα της ίδιας μέρας ξαναπήγαιναν πάλι στην εκκλησία, για 
να παρακολουθήσουν την ακολουθία της Αγάπης. Μετά το τέλος 
της, όλοι πήγαιναν στο σεργιάνι, όπου παρακολουθούσαν τους 
πασχαλιάτικους χορούς, που χόρευαν οι Καραγκούνες, χαρωπά.
Όλα τα παραπάνω έθιμα ευνοούν την ευημερία της οικογένειας, 
όπως το αυγό ως πηγή της ζωής.
http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=1&artid=134316
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Στερεά Ελλάδα Ο Λάζαρος

http://knagrou.wordpress.com

Το "Λαζαροσάββατο", το Σάββατο δηλαδή πριν από τη Μεγάλη 
Βδομάδα,ο λαός γιορτάζει την πρώτη Λαμπρή, την "Έγερση" του 
φίλου του Χριστού,του "αγέλαστου" Λάζαρου.
Αγέλαστος Λάζαρος
Ο φόβος και ο τρόμος για όσα γνώρισε στον άλλο κόσμο άφησαν 
τόσο βαθιά σημάδια στην ψυχή του Λάζαρου που, λέει η 
παράδοση,μετά την Ανάσταση του δε γέλασε παρά μόνο μια 
φορά.Είδε κάποιον χωρικό στο παζάρι να κλέβει μια στάμνα και να 
φεύγει κρυφά.
"Βρε τον ταλαίπωρο, είπε. Για ιδές τον πώς φεύγει με το κλεμμένο 
σταμνί.Ξεχνάει ότι κι αυτός είναι ένα κομμάτι χώμα, όπως και το 
σταμνί.
Το 'να χώμα κλέβει τ' άλλο. Μα δεν είναι να γελούν οι πικραμένοι;" 
και χαμογέλασε. 
Ομοίωμα του Λάζαρου Λαζαρικά
Στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας για να απεικονίσουν την 
Ανάσταση του Λάζαρου,να συμβολίσουν δηλαδή τη Νίκη του 
Χριστού απέναντι στο θάνατο,αλλά παράλληλα και για να 
υποδηλώσουν την ανάσταση της φύσης, έφτιαχναν ένα ομοίωμα του 
Λάζαρου.
Την παραμονή της γιορτής ή, σε πολλά μέρη, ανήμερα την "πρώτη 
Λαμπρή",τα παιδιά, κρατώντας το "Λάζαρο", έκαναν τους αγερμούς 
τους.Γύριζαν στα σπίτια και τραγουδούσαν τα "λαζαρικά", για να 
διηγηθούν την ιστορία του αναστημένου φίλου του Χριστού και να 
πουν παινέματα στους νοικοκυραίους.Στην Ήπειρο μάλιστα, στις 
κτηνοτροφικές περιοχές, χτύπαγαν ταυτόχρονα και 
μεγαλοκούδουνα.

"Πες μας Λάζαρε τι είδες
εις τον Αδη που επήγες.

Είδα φόβους, είδα τρόμους,
είδα βάσανα και πόνους,
δώστε μου λίγο νεράκι

να ξεπλύνω το φαρμάκι,
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της καρδούλας μου το λέω
και μοιρολογώ και κλαίω.

Του χρόνου πάλι να 'ρθουμε,
με υγεία να σας βρούμε,

και ο νοικοκύρης του σπιτιού
χρόνια πολλά να ζήσει,
να ζήσει χρόνια εκατό
και να τα ξεπεράσει."

Τα "λαζαρικά" από τόπο σε τόπο έχουν πολλές παραλλαγές.

http://news.princeoliver.com/2011/04/16/greece/113919/serres_anabiwsan_ta_lazarika_kala
nta_/

Στη Στερεά Ελλάδα, τη Μακεδονία και τη Θράκη στο έθιμο 
έπαιρναν μέρος μόνο κορίτσια, οι "Λαζαρίνες" ή "Λαζαρίτσες", έτσι 
εύρισκαν την ευκαιρία να γίνουν γνωστές και σαν υποψήφιες νύφες.

' Ήρθε ο Λάζαρος ήρθαν τα βάγια
ήρθε η Κυριακή που τρων τα ψάρια...."

Με στεφάνια από λουλούδια στα μαλλιά και πολύχρωμες κορδέλες, 
οι Λαζαρίνες προαναγγέλλουν αύριο, τραγουδώντας, την ανάσταση 
του Λαζάρου. Είναι τα κάλαντα του Λαζάρου.
Για μια ακόμη χρονιά το λύκειο Ελληνίδων, πιστό στις παραδόσεις, 
τα ήθη και τα έθιμα, αναβιώνει το πανάρχαιο έθιμο «Λαζαρίνες». 
Κορίτσια μέχρι 12 ετών ντύνονται Λαζαρίνες με τοπικές 
ενδυμασίες και τραγουδουν τα κάλαντα του Λαζάρου σε φορείς της 
πόλης αλλά και στους κατοίκους της. Το χρηματικό ποσό που θα 
συγκεντρώσουν θα το διαθέσουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Στην Τερπνή Σερρών την παραμονή του Λαζάρου, κορίτσια, που 
ονομάζονται Λαζαρίνες, μαζεύουν λουλούδια με τα οποία στολίζουν 
ένα καλαθάκι. Την ημέρα της εορτής, φορώντας τοπικές 
ενδυμασίες και κρατώντας το καλαθάκι τους, πηγαίνουν σε όλα τα 
σπίτια του χωριού, τραγουδώντας τα κάλαντα του Λαζάρου…
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'' Ήρθε ο Λάζαρος ήρθαν τα βάγια
ήρθε η Κυριακή που τρων τα ψάρια.

Σήκω Λάζαρε και μην κοιμάσαι
ήρθε η μάνα σου από την Πόλη

σου ’φερε χαρτί και κομπολόι (καλαμάρι)
γράψε Θόδωρε γράψε Δημήτρη

γράψε Λεμόνα και κυπαρίσσι
οι κοτούλες σας αυγά γεννούνε

δώστε μας και μας κανα αυγουλάκι
να χαρούμε κι εμείς λιγάκι.

Το Λάζαρο-το Λάζαρο
τ’ αυγό το καλαθάκι

το καλαθάκι θέλει αυγό
κι τσέπες μας κακόσες.
Εμείς εδώ δεν ήρθαμε
να φάμε και να πιούμε
αλλά σας αγαπήσαμε

κι ήρθαμε να σας δούμε.
Και του χρόνου."

Για "Λάζαρο" βαστούσαν έναν ξύλινο κόπανο για τα ρούχα, 
τυλιγμένο με παρδαλά κομμάτια από πανιά, ίδιο μωρό.
Σε άλλα μέρη πάλι έντυναν με χτυπητά πολύχρωμα υφάσματα μια 
ρόκα,μια κούκλα, έναν καλαμένιο σταυρό και τα στόλιζαν με 
κορδέλες και λουλούδια.
Στη Σκύρο έπαιρναν την τρυπητή κουτάλα, "τη 
σιδεροχουλιάρα".Έβαζαν σε κάθε τρύπα και από ένα άσπροπούλι 
-άσπρη μαργαρίτα ένα κόκκινο γαρίφαλο για στόμα και σχημάτιζαν 
το πρόσωπο.
Έδεναν σταυρωτά πάνω στην κουτάλα ένα ξύλο, για να κάνουν τα 
χέρια,της φορούσαν και ένα πουκαμισάκι ή ένα μωρουδίστικο ρούχο 
και ο "Λάζαρος" ήταν έτοιμος.Γύριζαν τα παιδιά από σπίτι σε σπίτι 
τραγουδώντας και οι νοικοκυρές τους έδιναν αυγά, λεφτά ή ό,τι 
άλλο είχαν. Πάντα όλοι κάτι έβρισκαν να δώσουν.
Κι όταν θέλαν για κάποιον να πούνε πως ήταν τσιγκούνης έλεγαν:
"Ποτέ του αυγό δεν έδωσε, ούτε τ' αγίου Λαζάρου!"
Στα Τρίκαλα τα αυγά που συγκέντρωναν οι Λαζαρίνες, οι μητέρες 
τους τα έβαφαν κόκκινα και τα κρατούσαν σε ξεχωριστό μέρος. 
Όταν ήθελαν να περιποιηθούν έναν επισκέπτη από αυτά τα αυγά 
του έδιναν, του Λαζάρου.
Σε μερικά μέρη τη θέση του "Λάζαρου" έπαιρνε ένα καλάθι 
στολισμένο με λουλούδια και με πολύχρωμες κορδέλες.

[146]



Α Λυκειακή Τάξη Εσπερινού Γυμνασίου Τυμπακίου  
Παραδόσεις Ανα Τόπο  

Στην Κρήτη έκαναν έναν ξύλινο σταυρό και τον στόλιζαν με 
ορμαθούς από λεμονανθούς και αγριόχορτα με κόκκινα λουλούδια, 
τις μαχαιρίτσες.
Το ίδιο έθιμο συναντάμε και στην Κω. Το παιδί που αναπαριστούσε 
το Λάζαρο,τυλιγμένο σε ένα σεντόνι, ήταν και αυτό στολισμένο με 
κίτρινα λουλούδια.
Αμοιβή της παρέας για την αναπαράσταση τα αυγά για το δάσκαλο.
Τα πιο μεγάλα παιδιά, οι "πρωτόσχολοι", έπαιρναν την εικόνα του 
Λάζαρου,την έβαζαν πάνω σε μια ειδική κατασκευή που στόλιζαν με 
δεντρολίβανο ήταν, λέει, η Βηθανία, η πατρίδα του- και γύριζαν 
στις στάνες.
Οι βοσκοί τους φίλευαν αυγά, τυριά και μυζήθρες για τις 
λαμπρόπιτες.

Λαζαρούδια Λαζαράκια Λαζάρηδες

http://akrasakis.blogspot.gr/2011/04/blog-post_9723.html

Για την ψυχή του Λάζαρου οι γυναίκες ζύμωναν ανήμερα το πρωί 
ειδικά κουλούρια,τους "λαζάρηδες", τα "λαζαρούδια" ή και 
"λαζαράκια".
"Λάζαρο δεν πλάσεις, ψωμί δεν θα χορτάσεις"
έλεγαν, μια και ο αναστημένος φίλος του Χριστού πίστευαν πως 
είχε παραγγείλει: "Όποιος ζυμώσει και δε με πλάσει, το φαρμάκι 
μου να πάρει..."
Στα "λαζαράκια" έδιναν το σχήμα ανθρώπου σπαργανωμένου, όπως 
ακριβώς παριστάνεται ο Λάζαρος στις εικόνες.
Όσα παιδιά είχε η οικογένεια τόσους "λαζάρηδες" έπλαθαν και στη 
θέση των ματιών έβαζαν δυο γαρίφαλα.
Στην Κω οι αρραβωνιασμένες θα έφτιαχναν ένα λαζαράκι σε 
μέγεθος μικρού παιδιού, γεμισμένο με χίλια δυο καλούδια και 
κεντημένο σχεδόν σαν τις κουλούρες του γάμου,για να το στείλουν 
στο γαμπρό.
Τα "λαζαρούδια" πολλές νοικοκυρές τα γέμιζαν με αλεσμένα 
καρύδια, αμύγδαλα, σύκα, σταφίδες, μέλι, πρόσθεταν πολλά 
μυρωδικά και τα παιδιά ξετρελλαίνονταν να τα τρώνε ζεστά.
http://www.ultragreek.com/forums/showthread.php?t=40581
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Πασχαλινά Έθιμα Πελοποννήσου
Αρκαδία - Τρίπολη (Τσακωνιά) 

Η νύκτα της Αναστάσεως στο Λεωνίδιο είναι η νύκτα των 
αεροστάτων, μοναδικό και φαντασμαγορικό έθιμο. Με το Χριστός 
Ανέστη παίρνουν φωτιά οι ‘’κολλημάρες’’ και τα αερόστατα 
ωθούνται προς τα πάνω. Ανεβαίνουν ψηλά και για 30-40 λεπτά 
κατακλύζουν τον ουρανό της ανοιξιάτικης αναστάσιμης νύκτας.
Το θέαμα είναι μοναδικό όταν καίγεται κάποιο αερόστατο από 
υπερβολικά μεγάλη ‘’κολλημάρα’’ ή από πολύ πετρέλαιο, η αγωνία 
κορυφώνεται διότι οι ανταγωνιστές των άλλων ενοριών κρατούν 
λογαριασμό αποτυχιών για να ακολουθήσουν τα πειράγματα το 
πρωί της Ανάστασης.
Την Κυριακή του Πάσχα, ο Δήμος Λεωνιδίου στον κήπο του 
Δημαρχείου έχει σούβλες με αρνιά και κοκορέτσια και φιλεύει όλους 
τους επισκέπτες.
Η ακολουθία της Αγάπης τελείται το απόγευμα, στην πλατεία 25ης 
Μαρτίου και το Ευαγγέλιο διαβάζεται και στην Τσακώνικη 
διάλεκτο.
Στον Τυρό Κυνουρίας η παράδοση καλά κρατεί. Τη Μεγάλη 
Παρασκευή η περιφορά των δύο επιτάφιων γίνεται στην παραλία με 
την συνοδεία των ψαροκάικων μέσα σε κατανυκτική ατμόσφαιρα.
Τη στιγμή της Ανάστασης, σε όλες τις ενορίες του χωριού οι 
Τσάκωνες μπουρλοτιέρηδες φωτίζουν τον Αναστάσιμο ουρανό με 
εκατοντάδες πυροτεχνήματα και αερόστατα.
Στην ενορία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο λιμάνι θα γίνει 
το κάψιμο του Ιούδα μέσα στη θάλασσα πάνω σε ειδική σχεδία από 
τους Τσάκωνες πυρπολητές, ένα έθιμο που άρχισε από την εποχή 
της Τουρκοκρατίας και που φτάνει έως τις μέρες μας, ενώ στην 
ενορία της Αγίας Μαρίνας θα γίνει το κάψιμο του αφανού.
Την Κυριακή του Πάσχα η τελετή της Αγάπης τελείται στην πλατεία 
του χωριού και η ανάγνωση του Ευαγγελίου γίνεται στην 
Τσακώνικη διάλεκτο. Ακολουθεί γλέντι με σούβλες, ντόπιο κρασί 
και λαϊκή ορχήστρα, ενώ το χορευτικό του πολιτιστικού συλλόγου 
χορεύει τον ιστορικό Τσακώνικο χορό.

Μεσσηνία - Καλαμάτα 
Βγαλμένο από τη Μεσσηνιακή ιστορία και τους ηρωικούς αγώνες 
των κατοίκων της Καλαμάτας κατά των Τούρκων, είναι το διάσημο 
πλέον έθιμο του σαΐτοπόλεμου. Σύμφωνα με την παράδοση, οι 
Μεσσήνιοι χρησιμοποίησαν τις σαΐτες για να αναχαιτίσουν το 
ιππικό των Τούρκων. Ο δυνατός θόρυβος και ο κρότος που 
προκάλεσαν τρόμαξαν τα άλογα τόσο πολύ που έριξαν κάτω τους 
αναβάτες τους και έφυγαν φοβισμένα. Οι σαΐτολόγοι 
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προετοιμάζονται όλον τον χρόνο για εκείνη την ημέρα. Ετοιμάζουν 
τα χαρμάνια και γεμίζουν τους χαρτονένιους σωλήνες που θα 
σκάσουν την Κυριακή του Πάσχα. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 
ομάδες των 10-15 ατόμων, οι οποίες διαθέτουν λάβαρο, σαλπιγκτή 
και επικεφαλής. Πολλοί από αυτούς φορούν παραδοσιακές στολές, 
ενώ οι υπόλοιποι προτιμούν πρόχειρα ρούχα και στρατιωτικές 
στολές. Με το σύνθημα της έναρξης οι σαΐτες ανάβουν και η 
εκκωφαντική φασαρία ξεσηκώνει το πλήθος που ζητωκραυγάζει. Οι 
σαΐτολόγοι αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερο πάθος και ενθουσιασμό το 
συγκεκριμένο έθιμο, και εκφράζονται κάπως έτσι:
«Η μέση λυγίζει, τα γόνατα σπάνε, τα πόδια ψαλίδια, η πλάτη 
σκυμμένη, το κεφάλι χαμηλά, βλέμμα μακρινό, μυαλό σε έκσταση, 
χέρια φτερούγες». Η... νιρβάνα του σαϊτολόγου! Το έθιμο 
παλαιότερα αναβίωνε στο δημοτικό στάδιο του Μεσσηνιακού, όμως 
τα τελευταία χρόνια γίνεται στη Δυτική Παραλία (Παλιά Σφαγεία). 
Εκτός από την Καλαμάτα το έθιμο αναβιώνει στην Μεσσήνη και την 
Αιθαία.

Λακωνία – Μάνη
Το ψητό αρνί, τα κόκκινα αυγά και οι γαλατόπιττες είναι τα τρία 
απαραίτητα εδέσματα της λαμπρής, παμπάλαια καθιερωμένα.
Πρωί - πρωί μόλις βγει ο ήλιος της Λαμπρής, αρχίζει στα χωριά το 
ψήσιμο του αρνιού στη σούβλα. Ανάβουν έξω από το σπίτι τη φωτιά 
με κληματόβεργες, που κάνουν το σφαχτό πιο νόστιμο. «Το ψήσιμο 
είναι τέχνη», λένε οι τσομπάνηδές μας. Αναλαμβάνει λοιπόν ο πιο 
έμπειρος του σπιτιού. Αρχίζει το γύρισμα της ξύλινης σούβλας σιγά 
- σιγά, κι' όχι πολύ κοντά στη φωτιά, για να μην «πάρει», να μη 
φρυγανισθεί το αρνί πριν της ώρας του. Όσο ροδίζει και 
ζεσταίνεται, τόσο πλησιάζει τη φωτιά η σούβλα. Δίπλα 
ετοιμάζονται τα κοκορέτσια, τα γλυκάδια και οι μεζέδες για να 
συνοδεύσουν τα ποτήρια το κρασί, που θα πιούν οι παρέες των 
συγγενών και φίλων, περνώντας απ’ τις ψησταριές να πουν τα 
«Χρόνια Πολλά» και το «Χριστός Ανέστη». Κι αλίμονο σ’ όποιον 
βρουν να έχει άπαχο αρνί στη σούβλα του.
Είναι ζήτημα φιλοτιμίας στα χωριά το καλό λαμπριάτικο αρνί. Γι' 
αυτό πολλοί τρέφουν καλά μια ξεχωριστή προβατίνα, τη «μανάρα», 
που θα γεννήσει το λαμπρινό. Το αρνί αυτό δεν το «αποκόβουν σαν 
έλθη η ώρα του. Το αφήνουν να πιεί πολύ γάλα από τη μάνα του» 
Έτσι γίνεται παχύ και νόστιμο και φθάνει συχνά στους πέντε μήνες 
να ζυγίζει πάνω από 20 κιλά. Τη Μεγάλη Πέμπτη ο «λαμπρινός» 
στολίζεται με μια κόκκινη κορδέλα στο λαιμό ή σημαδεύεται, στη 
ράχη με κόκκινη βαφή. Την ίδια μέρα φθάνουν στο χωριό και οι 
τσοπάνηδες με το κοπάδι τα μανάρια, που θα αγοράσουν απ’ 
αυτούς οι πιο πολλοί χωρικοί. «Δεν στέργει όμως η πλάτη των 
αρνιών αυτών», λεν οι γέροι βοσκοί κι' οι άλλοι ειδικοί. που 
μαντεύουν τα μελλούμενα της ωμοπλάτης το κόκαλο στον ήλιο. Για 
να δείξει την τύχη του νοικοκύρη, η «σπάλα» του αρνιού της 
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Λαμπρής, πρέπει να φάει το ζωντανό απ' το χέρι του πολλές φορές, 
να μείνει καιρό στο σπίτι και να συνδεθεί μ' αυτόν. Είναι κι’ αυτό 
κάπως ένας ακόμα λόγος, που ανατρέφουν τους «λαμπρινούς».
Ένα άλλο έθιμο, σχετικό με τη μαντική και τούτο, γίνεται σε μερικά 
χωριά με τα κόκκινα αυγά, το δεύτερο αυτό χαρακτηριστικό 
πασχαλινό φαγώσιμο.
Παραχώνουν στη γη ένα αυγό τη Μεγάλη Πέμπτη και το βγάζουν 
την Κυριακή. Απ' τα σχήματα των κηλίδων, που έχουν σχηματισθεί 
πάνω στο τσόφλι, προλέγουν οι εμπειρικοί τα μέλλοντα.
Τα αυγά, στα χωριά, τα μαζεύουν από τη Μεγάλη Σαρακοστή ,που 
τότε δεν τα τρων γιατί νηστεύουν. Παλαιότερα, ήταν γενική 
συνήθεια να τα πηγαίνουν στην εκκλησία να τα ευλογήσει ο παπάς, 
πριν ακόμη τα θάψουν, τη Μεγάλη Πέμπτη.
Αλλο έθιμο που γίνεται στην πατρίδα μας τη Μάνη, είναι και το 
ζύμωμα. Από την Μεγάλη Πέμπτη ζυμώνουν οι νοικοκυρές από μια 
λαμπριάτικη κουλούρα, με «επτάζυμο ζυμάρι» για καθέναν του 
σπιτιού, τους βαφτισιμιούς, τους συγγενείς και τους φίλους - ακόμη 
και γι' αυτούς που λείπουν στα ξένα - και ετοιμάζουν τη νόστιμη 
γαλακόπιτα.

Αχαϊα
Ανω Καστρίτσι

Θρησκευτική δέηση και πομπή
Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα στο Ανω Κα¬στρίτσι αναβιώνει ένα 
έθιμο που έρχεται από τα βάθη των αιώνων. Η παράδοση θέλει τους 
κατοίκους του Ανω Καστριτσίου να τελούν θρησκευτικές δεήσεις 
στην προσπάθεια τους να προφυλάξουν το χωριό από κάποια 
καταστροφή. Αλλοι λένε από λοιμό ή διάφορες επιδημίες και άλλοι 
από κατολισθήσεις. Οι κάτοικοι λοιπόν κατόπιν προτροπής των 
ιερωμένων πραγματοποιούσαν θρησκευτική λιτανεία και δέηση, 
περιφέροντας τις άγιες εικόνες σε κύκλο σε όλα τα υψώματα γύρω 
από το χωριό. 
Θα αρχίσει η δέηση ή λέηση (στην τοπική διάλεκτο), από την 
κεντρική εκκλησία, θα προηγείται της πομπής η εικόνα της 
Ανάστασης και θα ακολουθούν σημαίες, εξαπτέρυγα και εικόνες που 
κρατούν οι κάτοικοι του χωριού ντυμένοι με παραδοσιακές στολές. 
Καθ' όλη τη διάρκεια της πομπής οι κάτοικοι επικαλούνται το 
«Κύριε Ελέησον». Η πομπή ακολουθεί περιμετρική διαδρομή σε κάθε 
ξωκλήσι, οι ιερείς "βγάζουν" ύψωμα σε συγκεκριμένο υπεραιωνόβιο 
δέντρο και καταλήγουν στο ξωκλήσι της Παναγίας, όπου τελείται 
Θεία Λειτουργία. Στη συνέχεια, όλοι όσοι συμμετέχουν στην πομπή, 
μικροί, μεγάλοι, ντόπιοι και επισκέπτες αφού έχουν διανύσει 
πεζοπορία πέντε ωρών περίπου καταλήγουν στην κεντρική πλατεία. 
Εκεί ο παπάς σύρει πρώτος το χορό με όλους τους φουστανελάδες 
και ακολουθεί γλέντι με ψητά αρνιά, κόκκινα αυγά, κουλούρια και 
κρασί.
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Τεμένη Αιγίου
Καινε τον Ιούδα

Την Κυριακή του Πάσχα ή της Αγάπης, στην Τέμενη Αιγίου στην 
πλατεία του χωριού τελείται το έθιμο της καύσης του Ιούδα. Το 
έθιμο αναβιώνει από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής. Το 
βράδυ στην πλατεία μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 
πραγματοποιείται θεατρικό δρώμενο που αναπαριστά τη δίκη του 
Ιούδα, του οποίου στο τέλος ρίχνουν το ομοίωμα στη φωτιά.

Τουρλάδες Καλαβρύτων
Το έθιμο της «Κουλούρας»

Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, γιορτάζεται το έθιμο της 
«Κουλούρας». Σε αυτό οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε 
αγώνα δρόμου, ο οποίος βέβαια γίνεται μέσα στην ανθισμένη φύση. 
Το έπαθλο του νικητή είναι μια «κουλούρα», ένα είδος ψωμιού με 
γλυκιά γεύση, που παρασκευάζεται τη Μεγάλη Πέμπτη μαζί με τα 
κόκκινα αυγά από ανύπαντρες κοπέλες του χωριού. Οι νικητές 
τεμαχίζουν τις κουλούρες και τις μοιράζουν στους 
παρευρισκόμενους.

«Κουλούρα» και στην Χαλανδρίτσα
Το έθιμο της Κουλούρας αναβιώνει και στην Χαλανδρίτσα. Ανήμερα 
της εορτής του Αγίου Γεωργίου το ομώνυμο ξωκλήσι της περιοχής 
ανοίγει τις πύλες του για να γιορτάσουν όλοι μαζί αναβιώνοντας 
παλαιά έθιμα χρόνων. Αρκετοί πιστοί ντόπιοι αλλά και επισκέπτες 
παρευρίσκονται στο εκκλησάκι του Αϊ Γιώργη για να 
παρακολουθήσουν τη Θεία λειτουργία καθώς και τους ιππείς, οι 
οποίοι συμμετέχουν στον αγώνα για την Κουλούρα.

Βασιλικό
Έφιπποι στον Αϊ Γιώργη

Κάθε χρόνο στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βασιλικού Φαρρών αναβιώνει 
τη Δευτέρα του Πάσχα το έθιμο της λιτάνευσης της εικόνας του 
Αγίου Γεωργίου (προστάτη της περιοχής) με τη συνοδεία αλόγων.
Εκατοντάδες πιστοί πηγαίνουν στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 
για να παρακολουθήσουν τη πανηγυρική Θεία Λειτουργία καθώς και 
την έφιππη λιτάνευση της εικόνας του Αγίου.
Μετά τη Θεία Λειτουργία ακολουθεί στους δρόμους του Βασιλικού 
η λιτάνευση της εικόνας, όπου της πομπής προηγείτο νεαροί 
έφιπποι οι οποίοι κρατούσαν την ελληνική σημαία και το λάβαρο 
της εκκλησίας, στη συνέχεια ακολουθούν ιερείς με την εικόνα και 
οι πιστοί.
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Το συγκεκριμένο έθιμο αναβιώνει τα τελευταία πέντε χρόνια στην 
περιοχή ανήμερα της εορτής του Αγίου Γεωργίου. Οι νέοι του 
οικισμού προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανό αυτό το ξεχωριστό 
έθιμο γι΄ αυτό το λόγο και η συμμετοχή τους είναι μεγάλη.
Από την προηγούμενη ημέρα οι γυναίκες του Βασιλικού ετοιμάζουν 
διάφορα γλυκίσματα, τα οποία και μοιράζουν στους πιστούς έξω 
από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

Έφιπποι και στην Κρήνη Συμπολιτείας
Με επιτυχία πραγματοποιείται στο Δ.Δ. Κρήνη του Δήμου 
Συμπολιτείας η αναβίωση του παλαιού τοπικού εθίμου με αγώνες 
ιπποδρομίας μετά τον εορτασμό του Αγίου Γεωργίου σε ομώνυμο 
ξωκλήσι της περιοχής. Μετά τη Θεία Λειτουργία στο ξωκλήσι του 
Αγίου Γεωργίου οι καβαλάρηδες ιδιοκτήτες των αλόγων που 
συμμετείχαν στην ιπποδρομία προσκύνησαν ένας – ένας την εικόνα 
του Αγίου και ξικηνούν τον αγώνα. Η διαδρομή που κάνουν είναι 
από το ξωκλήσι μέχρι την πλατεία του χωριού Κρήνη. Η εκδήλωση 
συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Συμπολιτείας και τον Ιππικό Όμιλο 
Αιγίου.

Διακοπτό
Υπαίθριο ψήσιμο

Αρκετές είναι οι εκδηλώσεις που τελούνται την εβδομάδα της 
Διακαινησίμου, δηλαδή την εβδομάδα μετά το Πάσχα. Στο μεταξύ, 
την Κυριακή του Πάσχα ψήνουν αρνιά σε κάθε γειτονιά, με 
πειράγματα για τον πιο καλοψημένο οβελία, καθώς επίσης χορό και 
τραγούδι. 
http://www.pass2greece.gr/culture_det.asp?offset=0&culture_id=57

Πασχαλινά έθιμα στις Κυκλάδες

http://www.in2life.gr/escape/destinations/articles/181790/article.aspx

Το Πάσχα στην Ελλάδα εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την 
πανσέληνο της Εαρινής Ισημερίας και θεωρείται η μεγαλύτερη και 
πλουσιότερη σε λαογραφικές εκδηλώσεις χριστιανική γιορτή. Στις 
Κυκλάδες το Πάσχα αναβιώνουν πατροπαράδοτα ήθη, έθιμα και 
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παραδόσεις. Τα Πάθη και η Ανάσταση του Χριστού γιορτάζονται με 
ξεχωριστή λαμπρότητα και κατάνυξη σε κάθε κυκλαδονήσι.

Αμοργός
Στην Αμοργό το Σάββατο του Λαζάρου οι νοικοκυρές πλάθουν 
κουλουράκια σε ανθρωπόμορφα σχήματα τα «λαζαράκια» ή 
«κουκλάκια». Η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά με το παραδοσιακό 
άσπρισμα των σπιτιών και των δρόμων. Τη Μεγάλη Παρασκευή 
προσφέρονται ψωμί, ελιές και νηστίσιμα γλυκά και κατά την 
περιφορά του Επιταφίου οι γυναίκες ραίνουν την πομπή με 
αρώματα. Το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, οι νέοι 
συγκεντρώνονται στα προαύλια των εκκλησιών και συμμετέχουν σε 
ομαδικά παραδοσιακά παιχνίδια.

Ανάφη
Στην  Ανάφη, το απόγευμα του Μ. Σαββάτου σε όλο το χωριό είναι 
διάχυτη η μυρωδιά του ξύλου (αμπελόκλαδα) που καίγεται επί πολύ 
ώρα για να προετοιμάσει το «φουρνί» να δεχτεί το κατσικάκι σε 
ταψί με αναφιώτικο τυρί, σκεπασμένο καλά με αλουμινόχαρτο. Η 
πόρτα του «φουρνιού» σφραγίζεται με λάσπη καθώς και η 
καπνοδόχος, για να μην περάσει αέρας και καεί το κρέας.  Επίσης 
ξεχωρίζουν το κίτρινο ψωμί ή αλλιώς τυρόπιτα καθώς και τα 
μελιτερά (με φρέσκια μυζήθρα).

Άνδρος
Στην Άνδρο το βράδυ της Ανάστασης οι νέοι τοποθετούν 
σιδερένιους σωλήνες στο χώμα, τους γεμίζουν με μπαρούτι και 
τους πυροδοτούν. Την ημέρα της Ανάστασης τρώνε τον 
παραδοσιακό «λαμπριάτη», ψητό αρνί ή κατσίκι στο φούρνο 
γεμιστό με λαχανικά. Στην Παλαιόπολη, στο Κόρθι και σε άλλα 
χωριά το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα παίζουν στο δρόμο τα 
«τσούνια», παραδοσιακό παιχνίδι που μοιάζει με το μπόουλινγκ.

Ηρακλειά
Στην Ηρακλειά την παραμονή του Πάσχα οι νοικοκυρές ετοιμάζουν 
μαγειρίτσα και μελιτίνια, γλυκίσματα που φτιάχνονται από φρέσκια 
ντόπια κατσικίσια μυζήθρα. Το απόγευμα προετοιμάζουν το 
παραδοσιακό γεμιστό κατσίκι με ρύζι και συκωταριά το οποίο 
σιγοψήνεται στο ξυλόφουρνο μέχρι το τέλος της Αναστάσιμης 
ακολουθίας. Την ημέρα του Πάσχα, οι κάτοικοι συγκεντρώνονται 
στις αυλές των σπιτιών, ψήνουν αρνιά και διασκεδάζουν με 
παραδοσιακά τραγούδια  και χορό μέχρι την αυγή.  
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Ίος
Στην Ίο το Σάββατο του Λαζάρου οι κάτοικοι φτιάχνουν τα 
«λαζαράκια», σταφιδόψωμα σε ανθρωπόμορφα σχήματα. Την 
Μεγάλη Παρασκευή, μετά την Αποκαθήλωση, οι νέοι του νησιού 
παίζουν τις «μπάλες», ένα παιχνίδι με μικρές σιδερένιες κόκκινες 
και πράσινες μπάλες. Κατά την Περιφορά των Επιταφίων των δύο 
Ενοριών του νησιού τα Εγκώμια ψάλλονται από χορωδίες γυναικών 
και κοριτσιών. Την εβδομάδα μετά το Πάσχα, ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Ίου «Η Φοινίκη» αναβιώνει το έθιμο της «κούνιας».  

Κουφονήσια
Στα Κουφονήσια τη Μεγάλη Πέμπτη, μετά το τέλος της ακολουθίας 
των Παθών, οι κάτοικοι συγκεντρώνονται στην εκκλησία και 
στολίζουν τον Επιτάφιο με άνθη, μια κυρία ψάλλει το μοιρολόι της 
Παναγίας και οι γυναίκες παραμένουν στην εκκλησία κοντά στον 
Επιτάφιο μέχρι το πρωί. Τη Μεγάλη Παρασκευή το λιμάνι 
φωταγωγείται από άκρη σε άκρη με δάδες και γίνεται η περιφορά 
του Επιταφίου. Ανήμερα του Πάσχα οι κάτοικοι γεύονται κατσίκι 
γεμιστό με ρύζι στον φούρνο, το παραδοσιακό  φαγητό της ημέρας. 
Την επόμενη εορτάζεται ο πολιούχος Αγιος Γεώργιος με λειτουργία 
και λιτάνευση της εικόνας η οποία συνοδεύεται από ψαροκάικα που 
παραπλέουν της πομπής. Κατόπιν γίνεται πανηγύρι, προσφορά του 
«πανηγυρά» ο οποίος μετά από  κλήρωση διοργανώνει τη γιορτή με 
δωρεάν προσφορά φαγητών και ποτών.

Κύθνος
Στη Κύθνο το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου γίνεται το «συχώριο»: 
για την ανάπαυση των ψυχών των συγγενών τους οι πιστοί φέρνουν 
στην εκκλησία κρέας ψητό, κρασί και ψωμί τα οποία έχει ευλογήσει 
("διαβάσει") ο παπάς και τα προσφέρουν στους παρευρισκόμενους. 
Χαρακτηριστικό έθιμο του νησιού είναι αυτό της "Κούνιας". Την 
Κυριακή του Πάσχα, στην πλατεία του νησιού, στήνεται μία κούνια 
στην οποία αιωρούνται αγόρια και κορίτσια ντυμένα με 
παραδοσιακές στολές με απώτερο σκοπό την υπόσχεση γάμου.

Μήλος
Στη Μήλο στο χωριό Πλάκες το απόγευμα της Μεγάλης 
Παρασκευής γίνεται η  αναπαράσταση της Αποκαθήλωσης του 
Χριστού. Την Κυριακή του Πάσχα πραγματοποιείται το «κάψιμο του 
Ιούδα», έθιμο που έχει τις ρίζες του στους πρώτους χριστιανικούς 
χρόνους. Την ίδια μέρα λαμβάνει χώρα το έθιμο του «μπαρουτιού» 
στις αυλές των εκκλησιών του Αγίου Σπυρίδωνα (Τριοβάσαλος) και 
του Αγίου Γεώργιου (Πέρα Τριοβασάλος).  
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Μύκονος
Στη Μύκονο οι γυναίκες  ασπρίζουν τα σπίτια και πλάθουν τα 
«Λαζαράκια» ψωμάκια σε σχήμα ανθρώπων.  Τη Μεγάλη Παρασκευή 
γίνεται η περιφορά του Επιταφίου στο Ματογιάννι και το Μεγάλο 
Σάββατο η Ανάσταση στο μικρό μοναστήρι του Παλαιοκάστρου 
στην ‘Ανω Μερά και στη Μητρόπολη της Αλευκάντρας. Την ημέρα 
του Πάσχα οι κάτοικοι διασκεδάζουν στα σπίτια τους και το 
απόγευμα στη πλατεία του νησιού καίνε τον «Ιούδα». Σειρές με 
υπαίθριες σούβλες στήνονται στο Γιαλό και στην Ανω Μερά.

Νάξος
Στη Νάξο το Πάσχα γιορτάζεται σε όλα τα μοναστήρια και τις 
εκκλησιές του νησιού με θρησκευτική κατάνυξη. Την Μεγάλη 
Παρασκευή οι κοπέλες καθαρίζουν τις εκκλησιές, στολίζουν τον 
Επιτάφιο και μετά ακολουθεί η περιφορά. Στο πασχαλινό τραπέζι 
ξεχωρίζει το παραδοσιακό «μπατούδο», κατσικάκι γεμιστό με 
εντόσθια, λαχανικά, ρύζι, αυγά και τυρί ψημένο στο φούρνο.

Πάρος
Στην Πάρο, στη Μάρπησσα η περιφορά του Επιταφίου συγκεντρώνει 
το ενδιαφέρον όλων των επισκεπτών του νησιού. Πλήθος κόσμου 
ψάλλοντας τα Εγκώμια του Επιταφίου, ακολουθεί την περιφορά στα 
γραφικά δρομάκια του χωριού. Στη διαδρομή αυτή, μπορεί κανείς 
να θαυμάσει τις «Αναπαραστάσεις» από τα Πάθη του Χριστού, όπου 
μικροί και μεγάλοι ντυμένοι Ρωμαίοι στρατιώτες ή μαθητές του 
Χριστού, αναπαριστάνουν εκπληκτικά σκηνές από την είσοδο στα 
Ιεροσόλυμα, το Μυστικό Δείπνο, την προσευχή στο Όρος των 
Ελαιών, το Μαρτύριο της Σταύρωσης και την Ανάσταση. Η 
Ανάσταση γιορτάζεται με κοδονοκρουσίες και πλήθος 
πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών. Το μεσημέρι, στο γήπεδο της 
Μάρπησσας, διοργανώνεται το Τραπέζι της Αγάπης με τον 
παραδοσιακό οβελία και νησιώτικο γλέντι.

Σαντορίνη
Στη Σαντορίνη το Σάββατο του Λαζάρου στις πλατείες των χωριών 
οι κάτοικοι στήνουν τον Λάζαρο, έναν πελώριο ξύλινο σταυρό 
τυλιγμένο με αλισμαρί και λουλούδια. Το πρωί της Μεγάλης 
Παρασκευής οι κοπέλες των χωριών στολίζουν τον Επιτάφιο με 
λουλούδια. Στην Οία, όλες οι Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας 
γίνονται στην Παναγία την Πλατσανή, την εκκλησία της πλατείας. 
Στο χωρίο Πύργος μετά την Αποκαθήλωση βγαίνει το «Τάνταλο» 
στους δρόμους του χωριού για να αναγγείλει το γεγονός και οι 
καμπάνες ηχούν πένθιμα. Η περιφορά του Επιταφίου στον Πύργο 
σημαίνεται από μικρές φωτιές σε λυχναράκια. Οι γυναίκες από τις 
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αυλές των σπιτιών ραίνουν την πομπή του Επιταφίου με ροδόνερο. 
Το Μεγάλο Σάββατο μετά την Ανάσταση όλοι, με μια κουτσούνα και 
ένα κόκκινο αυγό, πάνε στα σπίτια τους για να φάνε τα 
«σγαρδούμια». Την Κυριακή του Πάσχα σε αρκετά χωριά του νησιού 
γίνεται το λαϊκό δικαστήριο του «Οβραίου» (πάνινο ομοίωμα 
ανθρώπου) ο οποίος καταδικάζεται σε θάνατο, κρεμιέται και 
καίγεται από τους κατοίκους με αυτοσχέδια δυναμιτάκια και 
βαρελότα. Στο Εμπορείο οι κάτοικοι βγαίνουν στους δρόμους 
χτυπώντας μεταλλικά αντικείμενα, ώστε να ξορκίσουν το «κακό».

Σέριφος
Στη Σέριφο το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ όλες οι οικογένειες 
πηγαίνουν στην εκκλησία με ένα καλαθάκι μέσα στο οποίο 
τοποθετούν τυρί, κουλούρια και τόσα κόκκινα αυγά όσα τα μέλη 
της οικογένειας. Μετά τα τέλος της λειτουργίας οι πιστοί 
μεταφέρουν το αναστάσιμο φως με λαμπάδες ή λιχνοφάναρα και 
επιστρέφουν στο σπίτι τους όπου με τη φλόγα σχηματίζουν  έναν 
σταυρό στο ανώφλι της πόρτας. Κατόπιν τσουγκρίσουν τα κόκκινα 
αυγά τρώγοντας ο καθένας από ένα, τελειώνοντας έτσι τη νηστεία. 
Το Μεγάλο Σάββατο, μετά την Ανάσταση, φτιάχνουν ένα ομοίωμα 
του Ιούδα το οποίο καίνε συμβολικά.

Σίφνος
Στη Σίφνο υπάρχει το έθιμο του αναστάσιμου «χαιρετισμού» που 
διαρκεί σαράντα ημέρες. Την Μεγάλη Πέμπτη οι νοικοκυρές 
ετοιμάζουν τα παραδοσιακά «πουλιά της Λαμπρής» (πασχαλινές 
κουλούρες σε διάφορα σχήματα ζώων και πουλιών) στολισμένα με 
κόκκινα αυγά. Κατά την εσπερινή ακολουθία, όταν ο παπάς 
διαβάσει το Έκτο Ευαγγέλιο, οι νέοι και οι νέες φεύγουν από την 
εκκλησία για να ανάψουν τα καντήλια των  ξωκλησιών. 
Επιστρέφουν αργότερα για να στολίσουν τον Επιτάφιο. Το Μεγάλο 
Σάββατο και η Δεύτερη Ανάσταση, την Κυριακή του Πάσχα, είναι 
ιδιαίτερα κατανυκτικές στην Μονή της Παναγίας της Βρυσιανής, 
στην Παναγία την Κόχη στον Αρτεμώνα και σε άλλες εκκλησίες και 
ξωκλήσια του νησιού. Το πασχαλιάτικο αρνί στη Σίφνο ψήνεται στο 
«μαστέλο» (πήλινο δοχείο) με άνηθο και ντόπιο κόκκινο κρασί. Στο 
εορταστικό τραπέζι θα βρούμε επίσης τη σπιτική ξινομυζήθρα και 
τη μελόπιτα, ένα τοπικό γλύκισμα  από μέλι, μυζήθρα και αυγά. Το 
απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα στην κεντρική πλατεία της 
Απολλωνίας οργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σίφνου το 
κάψιμο του Ιούδα. Σε ορισμένα χωριά γίνονται «τα τσούνια», ένα 
παιχνίδι ανά ζεύγη όπου με μια ξύλινη μπάλα οι παίκτες επιχειρούν 
να ρίξουν κάτω τα εννιά ξύλινα «τσούνια».
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Σύρος
Στη Σύρο οι δύο Θρησκευτικές κοινότητες του νησιού, η Ορθόδοξη 
και η Καθολική, γιορτάζουν μαζί το Πάσχα. Στην Άνω Σύρο οι 
Επιτάφιοι των Καθολικών ξεκινούν από τον Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Γεωργίου. Στην Ερμούπολη ο επιτάφιος των Καθολικών 
ξεκινάει από τον ενοριακό Ναό της Ευαγγελίστριας, οι επιτάφιοι 
των Ορθοδόξων από τις ενορίες Αγίου Νικολάου, Κοιμήσεως και 
Μεταμορφώσεως, περιφέρονται και συναντώνται στην Πλατεία 
Μιαούλη, όπου γίνεται δέηση. Κατά την περιφορά των ορθόδοξων 
Επιταφίων ακολουθούν τη λιτανεία πιστοί με κοντάρια όπου 
βρίσκονται κρεμασμένα χιτώνας, σφουγγάρι και ζάρια, 
συμβολίζοντας τα πάθη του Χριστού.  Στην ορθόδοξη εκκλησία της 
Ανάστασης, στο λόφο Βροντάδο της Ερμούπολης, η Πρώτη 
Ανάσταση, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, συνοδεύεται από ηχηρά 
χτυπήματα των στασιδιών. Μετά τη λειτουργία της Ανάστασης, οι 
Καθολικοί κάνουν την περιφορά του αγάλματος του Ιησού 
τοποθετημένου σε χρυσό ανοικτό κουβούκλιο καλυμμένο με 
βιολέτες, λεμονανθούς και πασχαλιές και ακολουθούν τα 
πολύχρωμα λάβαρα των διαφόρων αδελφοτήτων.

Σχοινούσα
Στη Σχοινούσα την ημέρα του Πάσχα όλοι οι κάτοικοι 
συγκεντρώνονται στην κεντρική πλατεία και παίζουν «μπίλιους», 
παραδοσιακό παιχνίδι παρόμοιο του «μπόουλινγκ».

Τήνος
Στην Τήνο στο Σκλαβοχώρι η περιφορά του Επιταφίου τη Μεγάλη 
Παρασκευή είναι απλή και κατανυκτική. Την ίδια μέρα, στη Χώρα, 
οι περιφορές των Επιταφίων συγκλίνουν στη μαρμάρινη εξέδρα της 
παραλίας. Ο Επιτάφιος της Ενορίας του Αγίου Νεκταρίου καταλήγει 
μέσα στη θάλασσα, στη περιοχή Καλάμια στα Κιόνια! Τη Δευτέρα 
του Πάσχα στο χωριό Κτικάδο αναβιώνει το παλιό έθιμο «Τραπέζι 
της Αγάπης», ένα γιορταστικό τραπέζι με πασχαλινά εδέσματα. Τη 
Πέμπτη του Πάσχα στο χωριό Βώλακα (Βωλάξ), στο καθολικό 
ξωκλήσι της Παναγίας Καλαμάν, μετά την θεία λειτουργία, γίνεται 
λαμπρό πανηγύρι με μουσική και πασχαλινούς μεζέδες.

Φολέγανδρος
Στη Φολέγανδρο το Μεγάλο Σάββατο όλα τα σπίτια είναι ανοικτά 
για να δεχτούν την ευλογία της εικόνας της Παναγιάς της οποίας η 
περιφορά διαρκεί τρεις μέρες και ξεκινάει την Κυριακή του Πάσχα 
από τη Χώρα και τα στενά του Κάστρου με ομοβροντίες 
βεγγαλικών. Τη δεύτερη ημέρα η εικόνα περνάει από την Ανω Μεριά 
και τις αγροικίες, ενώ την τρίτη μέρα κατευθύνεται στον Πετούση 
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και στο Λιβάδι για να καταλήξει στον Καραβοστάση όπου ο ιερέας 
ευλογεί τα σπίτια και όλα τα σκάφη που βρίσκονται στο λιμάνι. Το 
βράδυ η εικόνα επιστρέφει στο μοναστήρι της Παναγίας όπου 
παραμένει μέχρι το επόμενο Πάσχα.
http://www.e-kyklades.gr/tourism/tour_article.jsp?
context=1504&categoryid=1303&articleid=12315

Πασχαλινά Έθιμα στα Ιόνια Νησιά
Κέρκυρα

Την Κυριακή των Βαΐων, στις 11 το πρωί, γίνεται η Λιτανεία του 
Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνα. Είναι μία Λιτανεία που 
γίνεται από το 1630 σε ανάμνηση της απαλλαγής του νησιού από 
την φοβερή αρρώστια της πανώλης που το 1629 θέρισε τους 
Κερκυραίους. Η Λιτανεία αυτή είναι η πιο μεγάλη του νησιού, 
παίρνουν δε μέρος και οι 14 Φιλαρμονικές του νησιού. 
Την Μ. Παρασκευή στις 4μ.μ. ξεκινά από την εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο, ο Επιβλητικός Επιτάφιος. Μέχρι της 
9.30 το βράδυ, από κάθε εκκλησία βγαίνει ο Επιτάφιος με την 
απαραίτητη μπάντα της κάθε ενορίας, τις χορωδίες, τους πιστούς. 
Τελευταίος βγαίνει ο επιτάφιος της Μητρόπολης. 
Μεγαλοπρεπέστατος με τις φιλαρμονικές να παίζουν πένθιμη 
μουσική, όπως το Adagio του Albignoni. Τον συνοδεύουν ο ιερός 
κλήρος, η μεγάλη χορωδία της Μητρόπολης και οι αρχές του 
νησιού. Η πραγματοποίηση τεχνητού σεισμού αποτελεί παράδοση 
για τον Ιερό Ναό της Παναγίας των Ξένων. Γίνεται το πρωί του Μ. 
Σαββάτου στις 06.00 (στο τέλος του Απόστολου). Αποτελεί δε 
αναπαράσταση του σεισμού που περιγράφεται στο Ιερό Ευαγγέλιο, 
σαν επακόλουθο-θριαμβικό γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου. 
Στις 9 το πρωί γίνεται η περιφορά του Επιταφίου της Εκκλησίας 
του Αγίου Σπυρίδωνα. Το 1574 οι Βενετσιάνοι απαγόρευσαν στους 
ορθοδόξους την περιφορά του την Μ. Παρασκευή, και από τότε οι 
Κερκυραίοι πραγματοποιούν την περιφορά μαζί με το Σεπτό 
Σκήνωμα του Αγίου. Είναι η πιο παλιά και πιο κατανυκτική Λιτανεία 
που βγαίνει σε ανάμνηση του θαύματος του Αγίου, που έσωσε τον 
Κερκυραϊκό λαό από την σιτοδεία. Εμπρός πηγαίνει ο Αγιος που έχει 
θέση χοροστατούντος Επισκόπου σε αυτή την Λιτανεία, και 
ακολουθεί ο Επιτάφιος. Η πομπή κινείται ρυθμικά με τους 
Πένθιμους ήχους των τριών φιλαρμονικών της πόλης. Από το 
Δημαρχείο αρχίζει ο "Αμλετ" , πένθιμο εμβατήριο του Ιταλού 
συνθέτη Faccio, που από παράδοση παίζεται από την Παλαιά 
φιλαρμονική. Ακολουθεί το άλλο πένθιμο εμβατήριο "Calde 
Lacrime" (καυτά δάκρυα) του άλλου Ιταλού συνθέτη Michelli από 
την φιλαρμονική Μάντζαρος και τέλος από την Φιλαρμονική 
Καποδίστριας το πένθιμο εμβατήριο από την Ηρωική του Μπετόβεν. 
Μετά το τέλος της λιτανείας, ο Αγιος θα παραμείνει στη θύρα του, 
μέχρι την Τρίτη του Πάσχα για προσκύνημα. Στις 11 το πρωΐ του Μ. 
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Σαββάτου ο κόσμος περιμένει την πρώτη Ανάσταση. Όταν 
τελειώνει η ακολουθία στη Μητρόπολη, χτυπούν οι καμπάνες των 
εκκλησιών και από τα παράθυρα των σπιτιών πέφτουν κατά 
χιλιάδες, πήλινα δοχεία (μπότιδες) στους δρόμους, με μεγάλο 
κρότο. Αυτό το έθιμο έχει τις ρίζες του στο χωρίον του Ευαγγελίου 
"Συ δε Κύριε Ανάστησόν με ίνα συντρίψω αυτούς ως σκεύη 
κεραμέως". 
Ένα άλλο επίσης Κορφιάτικο Πασχαλινό έθιμο που αναβιώνει ο 
Οργανισμός Κερκυραϊκών Εκδηλώσεων είναι το "ΜΑΣΤΕΛΟ" 
(βαρέλι). 
Στην "Pinia" και κάτω από την Μεταλλική Κουκουνάρα που κρέμεται 
ασάλευτη ακόμα στην διασταύρωση Νικηφόρου Θεοτόκη και 
Φιλαρμονικής, μαζεύονται οι Φακίνοι, οι αχθοφόροι της πόλης, οι 
Πινιαδώροι, οι οποίοι τοποθετούσαν στη μέση του πεζοδρομίου ένα 
ξύλινο βαρέλι. Το στόλιζαν με μυρτιές και βέρντε, του έβαζαν νερό 
και αυτοί σκορπισμένοι στο γύρο χώρο, παρακαλούσαν τους 
περαστικούς, που αυτή την ώρα ήταν πάρα πολλοί, να ρίξουν 
νομίσματα για ευχές στο νερό. Όταν πλησίαζε η ώρα της πρώτης 
Ανάστασης, οι Πηνιαδώροι σκορπισμένοι στην περιοχή της Πιάτσας 
κυνηγούσαν να βρουν κάποιον να τον ρίξουν στο βαρέλι. Αυτός 
μουσκίδι έβρεχε τον κόσμο γύρω του, ενώ περνούσαν οι μπάντες 
μας, παίζοντας το αλέγκρο μαρς "Μη φοβάστε Γραικοί". Στο τέλος 
έβγαινε ο βρεγμένος με γέλια και χαρές και έπαιρνε τα χρήματα 
που είχε το βαρέλι. 
Το βράδυ του Μ. Σαββάτου γίνεται η Ανάσταση στην Ανω Πλατεία - 
φαντασμαγορικό, μοναδικό θέαμα. Όλα τα παράθυρα των γύρω 
σπιτιών ανοιχτά με κεράκια αναμμένα. Τα παράθυρα των μεγάλων 
εξαορόφων σπιτιών, μαζί με το καταπληκτικό θέμα των χιλιάδων 
κεριών και των πιστών που παρακολουθούν την τελετή της 
Ανάστασης στη μεγαλύτερη πλατεία της Ελλάδας, συνθέτουν μία 
μεγαλειώδη εικόνα. Η Αναστάσιμος Ακολουθία συνεχίζεται στον 
Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής (Πλατύ Καντούνι). Την Κυριακή του 
Πάσχα, από τις 7 το πρωί κάθε εκκλησία, όπως συμβαίνει και με 
τους Επιταφίους, βγάζει την Ανάσταση με φιλαρμονικές, σχολεία, 
προσκόπους και χορωδίες. 
Το μεσημέρι ο Ναυτικός Σταθμός Κέρκυρας στο Νέο Φρούριο 
συνεχίζοντας την παράδοση δίνει κέφι και χαρά με χορευτικά 
συγκροτήματα και πλούσιους μεζέδες. 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ζάκυνθος
Ο εορτασμός της Μ. Εβδομάδας στη Ζάκυνθο είναι μία σύνθεση από 
μοναδικές και ανεπανάληπτες στιγμές που ζουν οι ντόπιοι και οι 
επισκέπτες του νησιού. Η κατανυκτική ατμόσφαιρα και οι 
ιδιαιτερότητες του "Ζακυνθινού Πάσχα" με τα ιδιόμορφα "αντέτια" 

[159]



Α Λυκειακή Τάξη Εσπερινού Γυμνασίου Τυμπακίου  
Παραδόσεις Ανα Τόπο  

(έθιμα) το κάνουν να είναι ξεχωριστό σε όλη την Ελλάδα. Το 
μεσημέρι της Μ. Παρασκευής, πλήθος πιστών συμμετέχει στην 
περιφορά του Εσταυρωμένου που διασχίζει όλη την πόλη. Στον 
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου των Ξένων, η περιφορά του 
Επιταφίου, σύμφωνα με παμπάλαιο τοπικό έθιμο, γίνεται τις πρώτες 
πρωινές ώρες του Μ. Σαββάτου, ενώ με την ανατολή του ηλίου, ο 
Δεσπότης σηκώνει την Ανάσταση. 
Με το πρώτο χτύπημα της καμπάνας, ο Δεσπότης αφήνει ελεύθερα 
άσπρα περιστέρια ενώ από το καμπαναριό πετάνε στο δρόμο πήλινα 
δοχεία, όπως και όλοι οι κάτοικοι του νησιού από τα παράθυρά 
τους. 

Λευκάδα
Το βράδυ της Μ. Παρασκευής γίνεται στον κεντρικό δρόμο της 
πόλης, με κατάληξη την παραδοσιακή, ενετικού στυλ, κεντρική 
πλατεία, η περιφορά των επιταφίων των ενοριών, συνοδεία 
Φιλαρμονικής. 
Το Μ. Σάββατο το πρωί, η Φιλαρμονική παίζει στους δρόμους της 
πόλης χαρούμενους σκοπούς, ενώ οι νοικοκυρές πετούν και σπάζουν 
έξω από τα σπίτια τους διάφορα πήλινα αγγεία (το κομμάτι).
http://www.e-istoria.com/153.html

Πασχαλινά Έθιμα στα Δωδεκάνησα 
Πάτμος

http://1myblog.pblogs.gr/2011/03/pashalina-ethima-dwdekanhswn.html

Γνωστή κυρίως ως το νησί όπου ο Ιωάννης έγραψε την Αποκάλυψη, 
η Πάτμος παραμένει μέγας πόλος έλξης, έχοντας το προνόμιο της 
αδιάκοπης και πιστής διαδοχής όλων των παραδόσεων, χάριν της 
υπάρξεως της Μονής του αγιου Ιωάννου του θεολόγου. Επίκεντρο 
των τελετών και ακολουθιών αποτελεί ο "ΝΙΠΤΗΡΑΣ". Κάθε χρόνο, 
στολίζεται με λαμπρές βάγιες και πλούσια ποικιλία ανοιξιάτικων 
λουλουδιών, επιδρά κάθε φορά καταλυτικά στους πιστούς. 
Την Μεγαλη Πέμπτη, γίνεται αναπαράσταση του "ΜΥΣΤΙΚΟΥ 
ΔΕΙΠΝΟΥ" του ΝΙΠΤΗΡΑ, σε κεντρική πλατεία της Χώρας.. 
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Το Μ. Σάββατο το βράδυ πριν από την Ανάσταση, το Ευαγγέλιο 
διαβάζεται σε ηρωικό εξάμετρο με κώντιο και την Κυριακή του 
Πάσχα στις 3 το απόγευμα, στο Μοναστήρι της Πάτμου γίνεται η 
δευτερη Ανάσταση κατά την οποία το Αναστάσιμο Ευαγγέλιο 
διαβάζεται σε επτά γλώσσες και από τον ηγούμενο μοιράζονται 
κόκκινα αυγά στους πιστούς. 
Οι εκδηλώσεις τελειώνουν την Τρίτη του Πάσχα με την περιφορά 
εικόνων του Μοναστηριού, που συνθέτουν το μεγαλείο της 
Πασχαλινής Πάτμου. 

Ρόδος (Ιαλυσσός) 
Το Σάββατο του Λαζάρου, τα παιδιά γυρίζουν από πόρτα σε πόρτα 
και τραγουδούν τον "Λάζαρο", συγκεντρώνοντας χρήματα και αυγά 
για τους ιερείς. Παλαιότερα, αυτή την ημέρα, κανένας γεωργός δεν 
πήγαινε στο χωράφι του να εργαστεί, γιατί όπως πίστευαν, ό,τι 
έπιαναν θα μαραινόταν. Επιτρεπόταν μόνο η συγκέντρωση ξερών 
κλαδιών για το άναμμα των φούρνων την Μεγάλη Εβδομάδα για το 
ψήσιμο των κουλουριών. Την ημέρα αυτή επίσης, σε όλα τα σπίτια 
οι νοικοκυρές φτιάχνουν στριφτά κουλουράκια, "τα Λαζαράκια", 
συμβολίζοντας με τον τρόπο αυτό το σώμα του Λαζάρου που ήταν 
τυλιγμένο στο σάβανο. 
Το πρωϊ, της Μεγαλης Πέμπτης, παρέες παιδιών γυρίζουν σε όλες 
τις γειτονιές τραγουδούν και κρατώντας πανέρια, συγκεντρώνουν 
διάφορα λουλούδια για το στολισμό του Επιταφίου, που θα γίνει 
αργά, τις πρώτες πρωϊνές ώρες μετά την τέλεση της Σταύρωσης. 
Επίσης μετά την Σταύρωση, θα μείνουν στο Ναό γυναίκες, οι οποίες 
θα ψάλλουν τα παραδοσιακά Μυρολόγια. 

Κάλυμνος
Το Σάββατο του Λαζάρου, παραμένει το έθιμο να ζυμώνουν 
"Λαζάρους", να πλάθουν δηλ. ένα ομοίωμα όπου μπορείς να 
ξεχωρίσεις τα χέρια, τα πόδια και το κεφάλι. Το πρωί, μετά την 
εκκλησία, τα παιδιά βγαίνουν στους δρόμους και λένε τα ειδικά 
κάλαντα για το Λάζαρο.
Την νύκτα της Μεγαλης Πέμπτης όσες γυναίκες, νέες και 
ηλικιωμένες μπορούν, κάθονται κοντά και γύρω από τον 
εσταυρωμένο και αρχίζουν να λένε το "Μοιρολόι του Χριστού", που 
μεταφέρεται από γενιά σε γενιά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το 
μοιρολόι διαρκεί περίπου μία ώρα και έχει δική του μελωδία 
ανάμεσα σε βυζαντινό τροπάρι και θλιμμένο Δημοτικό Τραγούδι. 
Επαναλαμβάνεται αρκετές φορές. 
Την Μεγαλη Παρασκευή, δημιουργείται ένα ανεπανάληπτο θέαμα 
καθώς οι επιτάφιοι, άλλοι στολισμένοι με φυσικά λουλούδια και 
άλλοι ντυμένοι με ρούχα μεταξωτά, μαζεύονται όλοι μαζί ο ένας 
πίσω από τον άλλο κι ακολουθούν οι ενορίτες με τα κεριά 
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αναμμένα. Όλοι θα περάσουν μπροστά από τον Δεσπότη που 
στέκεται μπροστά από τον Μητροπολιτικό Ναό να τους ευλογήσει 
για να επιστρέψουν στις ενορίες τους. 
Το Μεγαλο Σάββατο, στην ακολουθία όπου διαβάζονται οι 
προφητείες στο σημείο που ο παπάς αρχίζει να λεει "Αναστήτω ο 
Θεός" όλο το εκκλησίασμα "παίζει παλαμάκια" δηλ. χειροκροτεί και 
ένα αίσθημα χαράς και ικανοποίησης διαχέεται μία βαθιά πίστη ότι 
όντως ο Χριστός αναστήθηκε. 
Μετά την ακολουθία γίνεται το σφάξιμο των αρνιών όπου οι 
γυναίκες τα παραγεμίζουν με ρύζι και ψιλά συκωτάκια και τα 
βάζουν να ψηθούν σε ειδικό πήλινο σκεύος "μουούρι" το οποίο 
μπαίνει σε παραδοσιακό θολωτό φούρνο. Στις 12 ακριβώς παίζουν 
οι καμπάνες συγχρόνως όλων των εκκλησιών ενώ από τα βουνά 
ρίχνουν δυναμίτες. 
Την επομένη του Πάσχα, το απόγευμα, ο κόσμος μαζεύεται στην 
πλατεία στο λιμάνι όπου γίνεται αναπαράσταση της αναχώρησης 
των σφουγγαράδων όπως στα παλιά χρόνια, δηλαδή αγιασμός μέσα 
στα πλοία, χοροί και τραγούδια. 

Κως
Ενώ οι μεγάλοι είναι δοσμένοι στις πασχαλινές δουλειές και στον 
εκκλησιασμό, τα παιδιά προετοιμάζονται και αυτά για την 
Ανάσταση του Κυρίου. Παίρνουν μεγάλα κλειδιά από εκείνα που 
είχαν οι παλιές κλειδαριές, δένουν με ένα σχοινί το κλειδί με 
μπαρούτι και βάζουν το καρφί στην τρύπα του κλειδιού, το βράδυ 
της Ανάστασης το χτυπούν δυνατά στον τοίχο για να 
εκπυρσοκροτήσει και να χαλάσει ο κόσμος. Αλλοι κόβουν μακριές 
λωρίδες χαρτιού, βάζουν στην άκρη της κάθε λωρίδας μπαρούτι 
και ένα φυτίλι, την τυλίγουν τριγωνικά, ώστε να προεξέχει το φιτίλι 
που το ανάβουν και από την ώρα που ο παπάς λεει το "ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΑΝΕΣΤΗ". 
Το πρωί του Μ. Σαββάτου, η εκκλησία ασπροφορεί και στρώνεται με 
μυρωμένα λουλούδια του βουνού που λέγονται λαμπρές (μικρό μωβ 
αρωματικά λουλούδια). Οι νοικοκυρές φτιάχνουν τις λαμπρόπιττες 
και το γεμιστό αρνί. 

Κάρπαθος
Στην Κάρπαθο έχουμε το πατροπαράδοτο έθιμο το "βυζάντι" δηλ. 
αντί για σουβλιστό αρνί, γεμιστό αρνί με ρύζι, πλιγούρι και 
εντόσθια. Η προετοιμασία του γίνεται το μεγάλο Σάββατο. Στη 
συνέχεια, τοποθετείται στον παραδοσιακό Καρπάθιο φούρνο, ο 
οποίος σφραγίζεται με λάσπη και πηλό και ανήμερα του Πάσχα τον 
ανοίγουν και γιορτάζουν την ημέρα αυτή με Καρπάθιο κρασί και 
παραδοσιακούς χορούς. 
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Επίσης, στην Κοινότητα Μεννετών (Καρπάθου) την ημέρα του Αγίου 
Γεωργίου γιορτάζεται το "Λακκί". Οι Λακιώτες συγκεντρώνονται 
στον ομώνυμο λόγο όπου εκεί φιλοξενούν όλους τους ξένους αλλά 
και τους κατοίκους από τα γύρω χωριά στους οποίους προσφέρουν 
δωρεάν κρασί και αρνί, στην συνέχεια ρίχνουν δυναμίτες στο 
γκρεμό.  
http://www.dodekanissaweb.gr/gr/dodecaneaster.html

Τα Πασχαλινά Έθιμα της Κρήτης

http://www.pass2greece.gr/culture_det.asp?offset=0&culture_id=51

Η Λαμπροκουλούρα,τα καλιτσούνια και το κερί της 
ανάστασης 

Από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης οι γυναίκες καταγίνονται με το 
ζύμωμα. Ζυμώνουν τα καλιτσούνια (χειροποίητες τυρόπιτες με 
μαλάκα ή μυζήθρα, που παλιά γινόταν τηγανιστά και όχι στο 
φούρνο, όπως γίνεταισήμερα με τα  καλούμενα λυχναράκια), τα 
τσουρέκια και τις λαμπροκουλούρες. Η λαμπροκουλούρα δεν έχει 
στη μέση τρύπα, όπως τα μικρά κουλούρια σήμερα για λόγους 
οικονομίας και στο κέντρο της μπαίνουν κανονικά τρία κόκκινα 
αυγά, όσα και η Αγία τριάδα. Γενικά τα εδέσματα και γλυκίσματα 
του Πάσχα κυριαρχεί το γάλα, το αυγό και το τυρί (ανθότυρο) που 
τώρα υπάρχουν άφθονα, ενώ τα Χριστούγεννα το λάδι, το μέλι κ.α.
Το Πάσχα οι σύντεκνοι πηγαίνουν στους βαφτισιμιούς τους το 
κουλούρι της  Λαμπρής (οι βοσκοί πάνε κατσοχοίρι , κόκκινα αυγά 
και το κερί της Ανάστασης (ένα άσπρο κερί).

Η Μαλάκα,η Μυζήθρα,το Ανθότυρο,το Χλωρό και το  
Κατσόχει 

 Το «χλωρό» είναι φρέσκο τυρί, που μέχρι τη μέση είναι μαλάκα και 
από τη μέση και πάνω μυζήθρα. Το κατσοχείρι είναι το μικρό τυρί ?
κουλούρι. Τα χλωρά και τα κατσοχείρια τα έκαναν δώρα οι βοσκοί 
στους σύντεκνους, συγγενείς και πακτωτές  τους που δεν έχουν οι 
ίδιοι κοπάδι και για τις ανάγκες του Πάσχα.
Μαλάκα λέγεται στην Κρήτη το φρέσκο (μαλακό)  κεφαλοτύρι, το 
πρώτο προϊόν του γάλακτος και μυζήθρα το δεύτερο προϊόν.  Η 
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μαλάκα βγαίνει βάζοντας στο γάλα πυτιά και χωρίς να βράσουμε 
το γάλα. Η μυζήθρα βγαίνει προσθέτοντας λίγο γάλα στον ορό 
(υγρό) που μένει μετά την αφαίρεση της μαλάκας και βράζοντας 
αυτό το μείγμα σε μεγάλη θερμοκρασία και χωρίς τώρα να βάλουμε 
πυτιά.  Όταν ξεραθεί η μαλάκα λέγεται κεφαλοτύρι και όταν 
ξεραθεί η μυζήθρα λέγεται ανθότυρο.

Το βάψιμο των αυγών
Από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης οι γυναίκες καταγίνονται και με 
το βάψιμο των αυγών, που παλιά αυτό γινόταν από τα χρώματα 
των λουλουδιών, κυρίως της κόκκινης παπαρούνας.  Μάλιστα πάνω 
στα αυγά, πριν τα βάψουν, κολλούσαν και μικρά άνθη και έτσι τα 
σχέδιά τους αποτυπωνόταν επάνω.
Τα Πασχαλινά κόκκινα αυγά, σύμφωνα με τον Kοραή, συμβολίζουν 
το αίμα των προβάτων με το οποίο οι Ιουδαίοι έβαψαν τις οικείες 
τους, για να αποφύγουν την "υπό εξολοθρευτικού Αγγέλου φθοράν". 
Κατ? άλλους τα αυγά βάφονται κόκκινα είτε σε ανάμνηση του 
χυμένου αίματος του Χριστού από τη λόγχη του Ρωμαίου 
στρατιώτη είτε γιατί το χρώμα αυτό αποτελεί έκφραση χαράς 
λόγω της ερχόμενης άνοιξης και της Ανάστασης του Κυρίου.

Η Φουνάρα και το κάψιμο του Ιούδα
Πριν την Ανάσταση (κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής) όλα τα 
παιδιά του χωριούμαζεύουν ξύλα και τα αφήνουν στο προαύλιο της 
εκκλησίας. Την παραμονή της Ανάστασης σχηματίζουν ένα μεγάλο 
σωρό από τα ξύλα  (την λεγόμενη φουνάρα, φουνάρα = η μεγάλη 
φωτιά ή φλόγα, προφανώς από το φως, φωτιά) και στην κορυφή 
έχουν ένα σκιάχτρο που υποτίθεται ότι είναι ο Ιούδας και την ώρα 
που ο παπάς λέει το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ βάζουν φωτιά και καίνε τον 
Ιούδα. Η καμπάνα του χωριού χτυπά και πέφτουν πυροβολισμοί (ένα 
κακό έθιμο).

Το Σημαντάρι και η μικρή Φουνάρα
Παλιά ο επίτροπος της κάθε εκκλησίας δυο ώρες πριν την 
Ανάσταση έπαιρνε ένα σήμαντρο και κτυπώντας το γυρνούσε από 
γειτονιά σε γειτονιά, για να ξυπνήσει-προσκαλέσει τους πιστούς για 
τη Θεια λειτουργία - ΑΝΑΣΤΑΣΗ. Φεύγοντας οι κρητικοί πιστοί από 
το σπίτι, για να πάνε στην εκκλησία και να ακούσουν το «Χριστός 
Ανέστη»ανάβουν στην αυλή μια μικρή φωτιά (μικρή φουνάρα) για 
κάψιμο του Ιούδα του σπιτιού, πάνω από την οποία περνούν όλοι, 
μικροί μεγάλοι, κάνοντας  ταυτόχρονα  το σταυρό τους και μια 
ευχή, δηλαδή λέγοντας π.χ. «Έτσι να καούν και οι δικοί μας 
προδότες και εχθροί!».
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Το αμίλητο Φως
Μόλις πει ο παπάς το «δεύτε λάβετε φως»,  πολλοί με ένα κερί ή 
φαναράκι μεταφέρουν το άγιο φως στο σπίτι τους αμίλητοι ( μόλις 
πάρουν το φως και μέχρι να πάνε το σπίτι δεν λένε καμιά λέξη), 
πιστεύοντας ότι έτσι θα γίνει κάτι καλό στο σπιτικό τους ή ότι έτσι 
θα φύγουν οι δαίμονες.

Τα φαγητά του Πάσχα
Στην Κρήτη το Πάσχα παλιά δεν σούβλιζαν αρνί, απλά έσφαζαν ένα 
σφακτό, ρίφι ή αρνί (στην περίπτωση αυτή πάντα «ζυγισμένο», 
δηλαδή όχι κλεμμένο) και μ? αυτό έκαναν διάφορα φαγητά (οφτό, 
βραστό, κοκκινιστό, αυγολέμονο κ.α.). Απαραίτητα υπάρχουν τα 
στριφτά μακαρόνια, τα καλιτσούνια, το χλωρό κ.α.

Τα Κάλαντα των Παθών,το Στεφάνι - Επιτάφιος
Κάλαντα  λέγονται το πρωί του Σαββάτου του Λαζάρου, το «Λάζαρε 
πες μας τι είδες..», που αναφέρονται στην Ανάσταση του Λαζάρου 
και το πρωί της  Μεγάλης Παρασκευής ή το μοιρολόι «Σήμερα 
μαύρος ουρανός.» , που  αναφέρεται στη σταύρωση του  Χριστού. 
Τα κάλαντα αυτά λέγονται και από σχολεία, ενώ αυτοί που τα λένε 
κρατούν και ένα στεφάνι που έχει πλεχθεί με τα ωραιότερα 
λουλούδια της εποχής και από την ωραιότερη κοπέλα του χωριού. 
Το στεφάνι αυτό κατόπιν αποτίθεται με μεγάλο σεβασμό στον 
ΕΠΙΤΑΦΙΟ, κατά την ημέρα του στολισμού του. Μάλιστα οι 
καλαντάρησες παλιά έκαναν και συναγωνισμό ποιος θα κάνει το 
ωραιότερο στεφάνι ή ποιος  θα έχει στο στεφάνι του τα 
περισσότερα ρόδα (?αγριες κρητικές παιωνίες) από τους γκρεμούς 
των βουνών.
http://www.agorapress.gr/el/news.php?n=3125

Χανιά
Η περίοδος του Πάσχα αλλά και η προετοιμασία που αρχίζει με την 
νηστεία της σαρακοστής είναι ιδιαίτερη και στην Κρήτη. Τα κύρια 
φαγητά που παρασκευάζουν οι νοικοκυρές της Κρήτης για τη 
Σαρακοστή του Πάσχα είναι τα άγρια χόρτα: καλίτσες (γλυκά 
πρώιμα άγρια ραδίκια), ασκολύμπροι (ασκόλυμπρα άγρια-αγκάθινα 
χόρτα), τζόχοι (ζοχοί), ψικοσιρίδες (πικρώδη άγρια χόρτα), 
χοιρομουρήδες (άσχημα στην εμφάνιση, όμως νοστιμότερα άγρια 
χόρτα), σταμναγκάθι (αγκαθωτό ραδίκι), ραπανίδες και βεβαίως οι 
χοχλιοί (σαλιγκάρια βραστά, μπουμπουριστά), τα διάφορα γιαχνί, 
τα παπούλια (βραστά όσπρια), ο χυλός (με αλεσμένο στάρι), οι 
βρουβόπιτες (πίτες με χόρτα ή γούλες), τα κουκιά (βραστά και 
πουρέ).
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Από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης οι γυναίκες καταγίνονται με το 
ζύμωμα. Ζυμώνουν τα καλιτσούνια (χειροποίητες πιτες με μυζήθρα, 
που παλιά γινόταν τηγανιστά και όχι στο φούρνο, όπως γίνεται 
σήμερα με τα καλούμενα λυχναράκια), τα τσουρέκια και τις 
λαμπροκουλούρες. Η λαμπροκουλούρα δεν έχει στη μέση τρύπα, 
όπως τα μικρά κουλούρια σήμερα για λόγους οικονομίας και στο 
κέντρο της μπαίνουν κανονικά τρία κόκκινα αβγά.
Το στόλισμα του Επιταφίου με λουλούδια και στεφάνια αρχίζει το 
βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης με τις νοικοκυρές να προσπαθούν να 
στολίσουν τον "καλύτερο Επιτάφιο". Μετά την περιφορά παίρνουν 
τα λουλούδια στα σπίτια για να φέρουν ευλογία σε κάθε νοικοκυριό.
Την παραμονή της Ανάστασης τα παιδιά σχηματίζουν ένα μεγάλο 
σωρό από ξύλα και στην κορυφή βάζουν ένα σκιάχτρο που 
υποτίθεται ότι είναι ο Ιούδας και την ώρα που ο ιερέας λέει το 
''Χριστός Ανέστη'', βάζουν φωτιά και καίνε τον Ιούδα. Η καμπάνα 
του χωριού χτυπά και ο ουρανός στολίζεται από πολύχρωμα 
βεγγαλικά. Σε πολλές περιοχές κυρίως στην ύπαιθρο ακούγονται 
και μπαλωθιές (πυροβολισμοί στον αέρα).
Παλιά ο επίτροπος της κάθε εκκλησίας δύο ώρες πριν την 
Ανάσταση έπαιρνε ένα σήμαντρο και κτυπώντας το γυρνούσε από 
γειτονιά σε γειτονιά, για να ξυπνήσει - προσκαλέσει τους πιστούς 
για τη Θεία Λειτουργία - Ανάσταση. Φεύγοντας οι πιστοί από το 
σπίτι, για να πάνε στην εκκλησία και να ακούσουν το "Χριστός 
Ανέστη" ανάβουν στην αυλή μια μικρή φωτιά (μικρή φουνάρα) για 
κάψιμο του Ιούδα του σπιτιού, πάνω από την οποία περνούν όλοι, 
μικροί μεγάλοι, κάνοντας ταυτόχρονα το σταυρό τους και μια ευχή.
Με το "δεύτε λάβετε φως", οι πιστοί με ένα κερί ή φαναράκι 
μεταφέρουν το Αγιο Φως στο σπίτι τους αμίλητοι, πιστεύοντας ότι 
έτσι θα γίνει κάτι καλό στο σπιτικό τους ή ότι έτσι θα φύγουν οι 
δαίμονες.
Το Πάσχα οι σύντεκνοι οι νονοί, πηγαίνουν στους βαφτισιμιούς τους 
το κουλούρι της Λαμπρής, κόκκινα αβγά και το κερί της 
Ανάστασης. Φυσικά μαζί με άλλα δώρα, όπως ρούχα παπούτσια και 
παιχνίδια.
Στην Κρήτη το Πάσχα παλιά δεν σούβλιζαν αρνί, απλά έσφαζαν ένα 
σφακτό, ρίφι ή αρνί και μ' αυτό έκαναν διάφορα φαγητά (οφτό, 
βραστό, κοκκινιστό, αυγολέμονο). Σήμερα πάντως το σούβλισμα 
του οβελία συνοδεύει απαραίτητα την γιορτή.

Ηράκλειο
Το Σάββατο του Λαζάρου σε αρκετά χωριά, κορίτσια, που τα έλεγαν 
λαζαράκια, μάζευαν λουλούδια και στόλιζαν ένα καλαθάκι. Την 
ημέρα της εορτής, κρατώντας το καλαθάκι τους, πήγαιναν σε όλα 
τα σπίτια του χωριού, τραγουδώντας τα κάλαντα του Λαζάρου.
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Ένα άλλο έθιμο που διατηρείται στο νομό Ηρακλείου αφορά σε 
παιδιά που έχουν πάρει βαγιά, τα στολίζουν με λουλούδια και 
βγαίνουν στους δρόμους και στα σπίτια ψάλλοντας τα κάλαντα του 
Λαζάρου.
Tη Μεγάλη Πέμπτη, οι γυναίκες βάφουν τα αβγά, που παλιά αυτό 
γινόταν από τα χρώματα των λουλουδιών -κυρίως της κόκκινης 
παπαρούνας αλλά και των μπατζαριών.
Την Μεγάλη Πέμπτη παλαιοτέρα με αγριολούλουδα και 
λεμονανθούς έφτιαχναν στεφάνια για να τα τοποθετήσουν το βράδυ 
της ίδιας ημέρας στον Σταυρωμένο Ιησού. Σήμερα τα στεφάνια 
αυτά συνήθως παραγγέλνονται σε ανθοπωλεία.
Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής και όταν στις εκκλησίες 
ψάλλονταν οι Μεγάλες Ώρες, παιδιά κάθε ηλικίας ξεχυνόνταν στους 
δρόμους των χωριών και από τις αυλές των σπιτιών μάζευαν 
λουλούδια και τα πήγαιναν στις εκκλησίες για το στολισμό των 
Επιταφίων.
Ακόμη σε πολλά χωριά της Κρήτης τη Μεγάλη Παρασκευή, νέοι και 
νέες κρατώντας ένα Σταυρό με στεφάνι γυρνούν τους δρόμους των 
χωριών και ψάλλουν το μοιρολόι της Παναγιάς: «σήμερα μαύρος 
ουρανός σήμερα Μαυρη Μέρα …»

Επίσης το Μεγάλο Σάββατο μετά το «Ανάστα ο Θεός» όλοι οι πιστοί 
με ευλάβεια μεταφέρουν στο σπίτι τα καλορίζικα -είναι τα άνθη από 
τον Επιτάφιο- ενώ αναμένουν με αγωνία νηστεύοντας όλη την 
ημέρα μέχρι το βράδυ της Ανάστασης. Μάλιστα τραγουδάνε και το:

«Μεγάλο μου Σαββάτο
και πως θα σε περάσω

που έχεις πέντε κολατσιά
και πέντε μεσημέρια

και ακόμη απομεσήμερα
και έχεις ακόμη μέρα».

Ακόμη πριν την Ανάσταση, τα παιδιά του χωριού μαζεύουν ξύλα και 
οτιδήποτε άλλο μπορεί να καεί και τα αφήνουν στο προαύλιο της 
εκκλησίας. Την παραμονή της Ανάστασης σχηματίζουν ένα βουνό 
από τα ξύλα και στην κορυφή έχουν ένα σκιάχτρο με ένα παλιό 
κουστούμι που υποτίθεται ότι είναι ο Ιούδας και την ώρα που ο 
ιερέας λέει το ''Χριστός Ανέστη'' βάζουν φωτιά και τον καίνε. Η 
νύχτα γίνεται μέρα από τα πυροτεχνήματα, η καμπάνα του χωριού 
χτυπά συνεχώς και μάλιστα οι παλιότεροι λένε ότι όταν αυτοί ήταν 
μικροί δεν άφηναν 3 μερόνυχτα την καμπάνα να σταματήσει γιατί 
το θεωρούσαν για καλό. Ξυπνούσαν ακόμα και τη νύχτα να πάνε να 
την χτυπήσουν.
http://www.pass2greece.gr/culture_det.asp?offset=0&culture_id=51
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Πασχαλινά έθιμα στα Ανώγεια της Κρήτης
Τριήμερο αγαλλίασης ξεκινάει στα Ανώγεια Μυλοποτάμου 
Ρεθύμνου, τόπος όπου o επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να 
εκφράσει σε υψηλούς τόνους τα αισθήματα του πένθους και της 
λύπης, της χαράς, της ευφορίας και της ελπίδας. 
Η αναπαράσταση της Ταφής του Θεανθρώπου, τα μοιρολόγια, το 
προσκύνημα των επιταφίων και η κατανυκτική ατμόσφαιρα των 
θρήνων σε κάθε ενορία του χωριού προσδίδουν μία ξεχωριστεί 
διάσταση στις Αγιες Μέρες που έχουν τη δύναμη να προσδώσουν 
στην καταλαγή και την προσευχή. 
Παράλληλα τα Ανώγεια προσφέρουν την ευκαιρία για μικρές 
εκδρομές και περιπάτους στην πανέμορφη φύση του Ψηλορείτη 
πλούσιες από ανοιξιάτικες εικόνες. 
Οι προετοιμασίες στα Ανώγεια για το Μεγάλο Σάββατο έχουν 
ξεκινήσει και όλο το χωριό βρίσκεται σε εγρήγορση για την 
υποδοχή της μεγάλης νύχτας της Ανάστασης. 
Από το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής σε ειδικά επιλεγμένα σημεία 
κάθε ενορίας, στο Περαχώρι, στον Αϊ Γιάννη, στον Αϊ Γιώργη στον 
Λαγγό, στο Μετόχι και στα Σείσαρχα, νέοι και παιδιά σε ένα ευγενή 
ανταγωνισμό ποιος θα "χτίσει" το πιο ψηλό κυλινδρικό οικοδόμημα 
με θάμνους που μαζεύουν από το βουνό. 
Το εύφλεκτο αυτό οικοδόμημα, είναι ο «Ορφανός» ή «Αρφανός», και 
συμβολίζει τον Ιούδα, τον περιφρονημένο και αποδιοπομπαίο 
προδότη του Χριστού. 
Το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου σε κάθε γειτονιά θα στηθούν 
οι στερμενιές για τα οφτά. Ένας σωρός ξύλα και ολόγυρα σούβλες 
με γουλίδια κρέας, γαρδούμια, σπληνογάρδουμα και μενούζες. 
Η διάθεση σε συνάρτηση με την αναμονή της Ανάστασης του 
χαρμόσυνου μηνύματος της ελπίδας και της σωτηρίας θα 
ανταμώσει τη φωνή των ιερέων του χωριού καθώς θα ψάλλουν το 
«Χριστός Ανέστη». 
Θα είναι η στιγμή που οι νέοι βάζουν φωτιά στους «ορφανούς». 
Είναι η στιγμή στα Ανώγεια όπου οιουρανομήκεις φλόγες των 
ορφανών δηλώνουν διαχρονικά την ελευθερία πνεύματος της 
κοινωνίας. 
Αμέσως μετά την Ανάσταση, γύρω από τις «στερμενιές» στήνεται 
ένα εύθυμο φαγοπότι, όπου όλοι, κάτοικοι και επισκέπτες 
καλοδεχούμενοι από τις παρέες κάθε γειτονιάς του 
μυλοποταμίτικου χωριού, για το γλέντι που κρατάει όπως 
συνηθίζεται μέχρι τις πρωινές ώρες της Λαμπρής, την Κυριακή του 
Πάσχα. 
http://www.nooz.gr/page.ashx?pid=9&cid=153&aid=1205826
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Συμβολισμοί της τελετής του Γάμου

Βέρες

http://www.zafiriougold.com/ 

Οι βέρες σύμφωνα με το σχήμα τους συμβολίζουν την αιώνια 
αγάπη, τη δύναμη της σχέσης και την ένωση του γαμπρού με τη 
νύφη.Ο κύκλος αποτελεί ένα σχήμα χωρίς αρχή και τέλος, γι' αυτό 
θεωρείται και σύμβολο τελειότητας γεγονός που στην περίπτωση 
του γάμου, υποδηλώνει την αδιάκοπη αλυσίδα των γενεών μέσα από 
το μυστήριο της ένωσης του ζευγαριού. 
Ιστορικά πιστεύεται ότι οι Αιγύπτιοι ήταν αυτοί που φόρεσαν πρώτη 
φορά βέρες, στο μεσαίο δάχτυλο του αριστερού χεριού, καθώς ο 
αρχαίος λαός πίστευε ότι σε αυτό το δάχτυλο κατέληγε η φλέβα 
της αγάπης που ξεκινούσε από την καρδιά.

Στέφανα

http://www.123-mpomponieres.gr/p.STEFANA-GAMOU-CHEIROPOIITA-KOD-STF-048-18000-PG-PR-
229576.144699.html

Τα στέφανα είναι απαραίτητα όσο και οι βέρες στον ορθόδοξο γάμο 
και συμβολίζουν το αιώνιο δέσιμο του ζευγαριού στη ζωή. Γι’ αυτό 
ο παπάς, συμβολικά μετά το τέλος του μυστηρίου, δένει τις 
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κορδέλες των στεφάνων σφιχτά μαζί. Η στέψη του γαμπρού και της 
νύφης με τα στέφανα προσδίδει βασιλικό μεγαλείο.

Ρύζι

http://www.weddingstylist.gr/ 

Το ρύζι με το οποίο οι καλεσμένοι  “ραίνουν” τους νεόνυμφους κατά 
την διάρκεια του μυστηρίου αποτελεί ευχή για να ριζώσει το 
ζευγάρι και να έχει βίον ανθόσπαρτον σε όλους τους τομείς της 
κοινής τους ζωής αλλά και στην δημιουργία της δικής τους 
οικογένειας.

Κρασί 
Το κρασί που προσφέρει ο ιερέας κατά την διάρκεια του μυστηρίου 
στο ζευγάρι, το πίνουν από την ίδια κούπα και αποτελεί σύμβολο 
του κοινού βίου που αποφάσιζαν να μοιραστούν.

Λαμπάδες
Οι λαμπάδες δεν είναι απλά ένα μέρος της διακόσμησης του θείου 
μυστηρίου, που ίσως να πιστεύεται. Η εμφάνιση τους χάνεται στα 
βάθη των αρχαίων Ελληνικών χρόνων. Οι λαμπάδες ανάβονται στην 
εκκλησία και μεταφέρονται από εκεί αναμμένες. Υποδηλώνουν την 
θεία φώτιση που παίρνει από το φώς τους το ζευγάρι, καθώς 
κινούνται μπροστά του κατά την διάρκεια του μυστηρίου.
http://www.wedstar.gr

Πάτημα Γαμπρού
Στο τέλος της Προς Εφεσίους Επιστολής Παύλου, που αναφέρεται 
«… η δε γυνή ίνα φοβείται τον άνδρα», δεν είναι λίγες οι νύφες 
που… παίρνουν την εκδίκησή τους πατώντας το λουστρίνι του 
γαμπρού. Έθιμο του 20ου αιώνα, όταν οι γυναίκες άρχισαν να 
χειραφετούνται, το οποίο, βέβαια, βασίζεται σε λανθασμένη 
ερμηνεία της λέξης «φοβείται». Στην περίπτωση αυτή το ρήμα έχει 
την έννοια του «σέβομαι», την οποία είχε στην αρχαία γλώσσα. 
Άλλωστε και πριν τη θεία κοινωνία ο ιερέας καλεί το ποίμνιο να 
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προσέλθει «μετά φόβου Θεού»… Και η αμέσως προηγούμενη φράση 
της επιστολής του Παύλου είναι «έκαστος την εαυτού γυναίκα 
ούτως αγαπάτω ως εαυτόν», δηλαδή καθένας πρέπει να αγαπάει τη 
γυναίκα του όπως τον εαυτό του…

Μπομπονιέρα
Έθιμο που έχει επίσης ρίζες στο αρχαιοελληνικό τελετουργικό του 
δωδεκάθεου, όπου πρόσφεραν στους καλεσμένους αμύγδαλα και 
καρύδια ανακατεμένα με μέλι (πασίγνωστα… αφροδισιακά), επειδή 
συνήθως μετά το γάμο ακολουθούσε γλέντι με επακόλουθα… Το 
αμύγδαλο ήταν σύμβολο ευημερίας από τους ρωμαϊκούς χρόνους 
και συνηθισμένη προσφορά στους γάμους, αλλά από καλάθια ή 
δίσκους. Η ατομική μπομπονιέρα ήλθε από το εξωτερικό (η λέξη 
είναι γαλλική και σημαίνει κατ’ ουσίαν καλαθάκι με καραμέλες ή 
γλυκίσματα).

Το παπούτσι της Νύφης  
Όταν η νύφη ντύνεται ,οι ανύπαντρες κοπέλες που παρευρίσκονται 
στο γάμο γράφουν με μολύβι τα ονόματά τους στη σόλα των 
παπουτσιών της νύφης. Η παράδοση λέει πως όποιο από τα ονόματα 
σβηστεί αυτή θα παντρευτεί πρώτη. Συνήθως βέβαια μετά από 
τόσες ώρες ορθοστασία,εχουν σβησει ολα.                          
 Επισης το έθιμο θέλει τον κουμπάρο που πάει να πάρει τη νύφη από 
το σπίτι της, προσπαθώντας να της βάλει τα παπούτσια, αυτά να 
είναι στενά. Κι ενώ όλοι φωνάζουν πως δε μπαίνει το παπούτσι, ο 
μόνος τρόπος για να χωρέσει να είναι τελικά τα χρήματα που θα 
βάλει ο κουμπάρος στον πάτο του  παπουτσιού.Σε αλλα παλι μερη 
το εθιμο του παπουτσιου το αναλαμβανει ο πατερας της νυφης         

Τα κουφέτα στο μαξιλάρι 
Όταν την ημέρα του γάμου ξεκινάει να ντυθεί ο γαμπρός, στην 
τσέπη του σακακιού του τοποθετούνται μερικά κουφέτα. Μετά την 
τελετή τα κουφέτα μοιράζονται στις ανύπαντρες κοπέλες, οι οποίες 
θα τα βάλουν με τη σειρά τους κάτω από το μαξιλάρι τους για να 
ονειρευτούν το βράδυ τον άντρα που θα παντρευτούν.   

 Η καθυστέρηση της Νύφης   
Έθιμο είναι και η καθυστέρηση της νύφης να πάει στην εκκλησία, οι 
βόλτες με τα κορναρίσματα γύρω απ’ την εκκλησία και τα 
πειράγματα τύπου «δεν σας δίνουμε τη νύφη».  
http://gamos-bestof.gr  
http://flowmagazine.gr
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Γαμήλιο κρεβάτι
'Ενα πανάρχαιο έθιμο είναι το στρώσιμο του γαμήλιου κρεβατιού. 
Οικογένεια, συγγενείς και φίλοι συγκεντρώνονται στο σπίτι των 
μελλόνυμφων για να γιορτάσουν και να ευχηθούν στο ζευγάρι, 
δημιουργώντας μία ιδιαίτερα ζεστή και χαρούμενη ατμόσφαιρα.
Σύμφωνα με την παράδοση, νέες ανύπαντρες κοπέλες στρώνουν το 
κρεβάτι με λευκά σεντόνια, μαξιλάρια και το νυφικό κουβερλί. Αυτή 
η διαδικασία επαναλαμβάνεται αρκετές φορές καθώς ο γαμπρός 
επεμβαίνει και ξεστρώνει το κρεβάτι με την αιτιολογία ότι δεν 
είναι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο η 
διάθεση όλων γίνεται ακόμα πιο εύθυμη & ζωηρή καθώς 
πλαισιώνεται από αστεία σχόλια, γέλια και πειράγματα. Στη 
συνέχεια πετούν στο κρεβάτι ένα ή περισσότερα παιδιά, έθιμο που 
συμβολίζει την ευχή για γονιμότητα στο ζευγάρι, καθώς οι 
καλεσμένοι το ραίνουν με κουφέτα, ρύζι, ροδοπέταλα και χρήματα, 
ευχόμενοι μια πλουσιοπάροχη ζωή και μια υγιή & δυνατή σχέση 
αγάπης ανάμεσα στο ζευγάρι.
Ακολουθεί ξέφρενο γλέντι με φαγητό, ποτό, μουσική και χορό. 'Ολοι 
χαμογελούν και διασκεδάζουν καθώς η βραδιά κλείνει με τις 
καλύτερες εντυπώσεις αλλά και πολλά υποσχόμενη για την ημέρα 
του γάμου που αναμένεται.

Προίκα
Το έθιμο της προίκας μετράει αρκετά χρόνια πίσω. Παλαιότερα η 
προίκα έπαιζε σημαντικό ρόλο σε αντίθεση με τα νεότερα χρόνια 
που ελάχιστοι το τηρούν καθώς τα νέα ζευγάρια προτιμούν ή 
κάποιες φορές αναγκάζονται λόγω οικονομικής στενότητας να 
"χτίσουν" και να διαμορφώσουν το σπιτικό τους από κοινού.
Η προίκα περιλάμβανε χειροποιήτα λευκά είδη ( σεντόνια, 
κουβέρτες, πετσέτες, χαλιά, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες ) πολλά 
από τα οποία είχε φτιάξει η ίδια, αλλά και χρήσιμα αντικείμενα για 
το σπίτι όπως κουζινικά σκεύη, σερβίτσια και γυαλικά.
Με αυτόν τον τρόπο η γυναίκα προετοιμάζοταν από μικρή ηλικία να 
γίνει μια καλή και άξια νοικοκυρά και ταυτόχρονα ήταν εμφανής η 
προσφορά και συνεισφορά της στο νέο της σπιτικό.

Μέλι και Καρύδια
Μετά την τελετή το νεόνυμφο ζευγάρι καταφθάνει στο νέο του 
σπιτικό. Στο κατώφλι στέκονται οι δύο μητέρες κρατώντας μέλι & 
καρύδια όπου τους τα προσφέρουν με ασημένια κουτάλια. 
Με αυτή τη κίνηση εύχονται στα παιδιά τους "γλυκιά ζωή" σαν μέλι. 
Τα καρύδια συμβολίζουν τον γαμπρό, τη νύφη και τις δύο 
οικογένειες καθώς σπάνε σε τέσσερα μέρη.
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Ψωμιά & Γλυκά
Σε πολλά μέρη της Ελλάδας συνηθίζεται να φτιάχνουν τοπικά 
γλυκά, ψωμιά και νυφικά κουλούρια καθώς στον Ελληνικό γάμο το 
φαγητό είναι ένα βασικό στοιχείο.
Κάποια γλυκά μοιράζονται στην εκκλησία μαζί με τις μπομπονιέρες, 
όταν πρόκειται όμως για ψωμί ή νυφικό κουλούρι, τότε το έθιμο 
θέλει τη νύφη και τον γαμπρό να τα κόβουν με τα χέρια τους κατά 
τη διάρκεια του γλεντιού και να τα μοιράζουν ή πολλές φορές να 
τα "πετούν" στους καλεσμένους τους.

Κουφέτα
Ο αριθμός των κουφέτων που εσωκλείουν οι μπομπονιέρες είναι 
πάντα μονός και αυτό γιατί ο μονός αριθμός είναι αδιαίρετος... άρα 
το ζευγάρι θα παραμείνει ενωμένο και θα μοιράζεται τα πάντα για 
την υπόλοιπη ζωή του.
Τα κουφέτα είναι φτιαγμένα από φρέσκα αμύγδαλα και ένα παχύ 
στρώμα ζάχαρης, γλυκόπικρη γεύση που υποδηλώνει την 
γλυκήτητα και την πικρία της ζωής που θα αντιμετωπίσουν πάντα 
από κοινού.

Νυφική ανθοδέσμη
Μία παράδοση που τηρείται πιστά μέχρι και σήμερα είναι το 
πέταγμα της νυφικής ανθοδέσμης, η οποία πραγματοποιείται είτε 
στην εκκλήσια ή στον χώρο της δεξίωσης. Συνηθίζεται όλες οι 
ανύπαντρες κοπέλες να συγκεντρώνονται γύρω από τη νύφη καθώς 
εκείνη με γυρισμένη την πλάτη πετάει προς το μέρος τους το 
μπουκέτο. 'Οποια κοπέλα το πιάσει το έθιμο την θέλει να 
παντρευτεί μέσα στον επόμενο χρόνο.

Καλτσοδέτα
Ενα αντίστοιχο έθιμο του πετάγματος της ανθοδέσμης, το οποίο 
όμως είναι αντρική υπόθεση και άκρως διασκεδαστικό, είναι αυτό 
της καλτσοδέτας. Ο γαμπρός καλείται να βγάλει από το πόδι της 
νύφης την καλτσοδέτα, ενώ όλοι οι καλεσμένοι παρακολουθούν, και 
να την πετάξει με γυρισμένη πλάτη στους ελεύθερους φίλους του. 
'Οποιος πιάσει τη καλτσοδέτα θεωρείται τυχερός και υποψήφιος 
γαμπρός και πρέπει με τη σειρά του να τη φορέσει στη κοπέλα που 
προηγουμένως είχε πιάσει τη νυφική ανθοδέσμη.

Νυφικό Πέπλο
Παλαιότερα όταν το ζευγάρι παντρεύονταν από προξενιό, το πέπλο 
θεωρούνταν απαραίτητο ώστε σε περίπτωση που η νύφη δεν 
ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες του γαμπρού, να μην υπήρχε 
αναβολή του μυστηρίου. Επίσης το πέπλο συμβόλιζε την αγνότητα 
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και την υποταγή απέναντι στον άνδρα, αλλά ταυτόχρονα 
λειτουργούσε και σαν προστατευτικός μανδύας για το ζευγάρι 
απέναντι στο μάτι και τα κακά πνεύματα.

Νυφικά γάντια
Σε παλαιότερες εποχές τα γάντια ήταν απαραίτητο και ταυτόχρονα 
ιδιαίτερα αγαπημένο αξεσουάρ στην ενδυμασία της γυναίκας, όπως 
παραμένει μέχρι σήμερα στην Αγγλία το καπέλο , το οποίο φοριέται 
σε επίσημες εκδηλώσεις και σε γαμήλιες τελετές. Τα γάντια είναι 
συνώνυμο της κομψότητας και συμπληρώνουν άψογα τη συνολική 
εικόνα της νύφης.

Ουρά Νυφικού
Το συγκεκριμένο έθιμο προέρχεται από τα μεσαιωνικά χρόνια όπου 
ήθελε τα νυφικά με πολύ μακριές ουρές. Το μήκος της ουράς 
συμβόλιζε μεγαλοπρέπεια, επομένως όσο μεγαλύτερο ήταν τόσο πιο 
μεγαλοπρεπής ήταν και ο γάμος.

Παράδοση Νύφης
Το νυφικό αυτοκίνητο μόλις έφτασε στην εκκλησία και από μέσα 
ξεπροβάλλει η νύφη συνοδευόμενη από τον πατέρα της, έτοιμοι να 
διασχίσουν τον ανθοστόλιστο διάδρομο που οδηγεί στον γαμπρό. 
'Ενα έθιμο πολλών ετών είναι η παράδοση της νύφης στον γαμπρό 
να γίνεται από μία πολύ αγαπημένη αντρική φιγούρα της 
οικογένειας όπως είναι ο πατέρας ο οποίος φιλάει το ζευγάρι και 
του δίνει την ευχή του. Εάν για κάποιο λόγο αυτό δεν είναι δυνατό, 
τότε τον ρόλο αναλαμβάνει ο αδελφός ή άλλο συγγενικό πρόσωπο.

Κάτι Παλαιό - Καινούργιο - Δανεικό - Μπλε
Το έθιμο που θέλει τη νύφη να φοράει την ημέρα του γάμου της 
κάτι παλαιό, κάτι καινούριο, κάτι δανεικό και κάτι μπλε δεν είναι 
ελληνικό αλλά προέρχεται από την Αγγλία. Το παλαιό συμβολίζει 
την συνέχεια, δηλαδή τη συνέχεια της παράδοσης και του ευτυχές 
παρελθόντος. Το καινούριο συμβολίζει το μέλλον και τα κοινά 
αισιόδοξα βήματα του ζευγαριού προς την ευτυχία. Το δανεικό 
συμβολίζει την ευτυχία καθώς προέρχεται από μία ήδη ευτυχισμένη 
παντρεμένη γυναίκα και τέλος το μπλε την καλή τύχη και την 
προστασία από το κακό μάτι.

Σπάσιμο Πιάτων
Μία ακόμη παράδοση που υπάρχει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και 
συμβολίζει την ευτυχία και την καλοτυχία είναι το σπάσιμο των 
πιάτων. Το έθιμο αυτό πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του 
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γλεντιού και την αρχή την κάνει συνήθως κάποιος κοντινός 
συγγενής του ζευγαριού γένους θηλυκού.
http://www.anthopoleia.com/rgtt.asp?ftcd=565&rgtt_id=216

Χορός του  Ησαϊα
Τα στέφανα αποτελούν τη θεία επιβράβευση στο ζευγάρι που 
αποφάσισε να ενωθεί με το γάμο.
Οι λαμπάδες συμβολίζουν τις φλόγες της Πεντηκοστής. Το ζευγάρι 
αναμένει την έλευση του Αγίου Πνεύματος που θα μεταβάλλει την 
τελετή σε μυστηριακό γεγονός. Το κρασί που δίνει ο ιερέας να πιει 
το ζευγάρι από το ίδιο ποτήρι, παραπέμπει σε όσα θα γευτούν από 
κοινού, τις χαρές αλλά και τις λύπες.
Ο χορός του Ησαϊα φανερώνει την ουράνια και επίγεια χαρά για την 
ένωση δύο ανθρώπων που αγαπιούνται.
Η τριπλή κυκλική περιφορά αναπαριστά την κοινή ζωή προς την 
αιωνιότητα όπου οδηγεί η βασιλεία του Θεού.
Το ρύζι συμβολίζει το ρίζωμα του ζευγαριού, την αφθονία των 
αγαθών, τον πολλαπλασιασμό της οικογένειας, ενώ τα ροδοπέταλα 
τη χωρίς αγκάθια και προβλήματα κοινή ζωή.

Προκαταλήψεις του Γάμου
• Την παραμονή του γάμου ούτε ο γαμπρός ούτε κάποιος συγγενής 
του πρέπει να πάει στο σπίτι της νύφης.
• Αυθημερόν ο γαμπρός και η νύφη δεν πρέπει να ειδωθούν. Ούτε ο 
γαμπρός πρέπει να δει τη νύφη με το νυφικό της πριν από την 
εκκλησία.
• Όταν η νύφη φεύγει από το πατρικό της για την εκκλησία, δεν 
πρέπει να κοιτάξει πίσω της.
• Μετά την τελετή η νύφη δεν πρέπει να ξαναγυρίσει με το νυφικό 
στο πατρικό. Είναι γρουσουζιά, γιατί συνδέεται με το ενδεχόμενο 
να επιστρέψει εκεί διαζευγμένη ή χήρα.
• Αν γίνεται προηγουμένως κι άλλος γάμος στην εκκλησία, η νύφη 
που πηγαίνει κι εκείνη που φεύγει δεν πρέπει να συναντηθούν ή, αν 
αυτό είναι αναπόφευκτο, να μην κοιτάξει η μία την άλλη.
• Ο παπάς που θα στεφανώσει το ζευγάρι δεν πρέπει προηγουμένως 
να έχει τελέσει κηδεία. Επίσης, οι νιόπαντροι για ένα χρόνο δεν 
πρέπει να πάνε σε κηδεία ή μνημόσυνο.
http://www.ipiros.gr/portal2

Η Εκκλησία και το Μέγα μυστήριο του 
Γάμου(τελετουργια)

Ο γάμος, όπως και όλα τα Μυστήρια της Εκκλησίας μας, μέχρι την 
εποχή της Τουρκοκρατίας, ήταν συνδεδεμένος με τη Θεία 
Λειτουργία. Και αυτό γιατί η Θεία Ευχαριστία μπορεί να εμπνέει την 
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αγάπη στους συζύγους, να στηρίζει την αμοιβαιότητα, τη συνοχή 
και την αποκλειστικότητα και να προσανατολίζει τη ζωή του 
ζευγαριού και της οικογένειας προς τη Βασιλεία του Θεού. 
 1. Η  Τελετουργία

 Ακολουθία των Μνηστήρων(Αρραβώνος)
 Παλιότερα η ακολουθία του αρραβώνα γινόταν ξεχωριστά από το 
γάμο. Σήμερα τελούνται μαζί.Ο αρραβώνας είναι το προοίμιο του 
στεφανώματος. Ο Ιερέας παραλαμβάνει τους μελλόνυμφους από το 
νάρθηκα και καθώς ψάλλεται το «Ἄξιον ἐστι ...», τους «εἰσοδεύει» 
ἐν πομπῇ στο κέντρο του ναού, όπου ήδη έχει τοποθετηθεί ειδικό 
τραπέζι, που επέχει θέση Αγίας Τράπεζας, με όλα τα σύμβολα του 
γάμου και του αρραβώνα: δακτυλίδια, στέφανα, Ευαγγέλιο, κοινό 
ποτήριο. Η πομπή έχει την έννοια ότι ο ιερέας εισάγει τους 
μνηστευόμενους στο ναό ως παιδιά της Εκκλησίας με κάθε 
επισημότητα και ανάμεσα σ' όλους τους πιστούς.
 Όλη η Εκκλησία επικροτεί το γάμο και εύχεται και γιορτάζει τη 
σύσταση της μικρής νέας «κατ' οἶκον Ἐκκλησίας». Έτσι ο γάμος 
γίνεται υπόθεση της Εκκλησίας και δεν είναι απλά μία  
οικογενειακή τελετή.

Επίδοση - Αλλαγή Δακτυλιδιών
Μετά τα Ειρηνικά ακολουθούν 3 ευχές. Μετά τη 2η ευχή(Κύριε ὁ 
Θεὸς ἡμῶν ὁ τὴν ἐξ ἐθνῶν...) γίνεται η επίδοση και η αλλαγή των 
δακτυλίων:αυτή η πράξη αποτελεί την «ψυχή»της ακολουθίας του 
αρραβώνα. Ο Ιερέας παίρνει τα 2 δακτυλίδια από το τραπέζι και τα 
ευλογεί σταυροειδώς 3 φορές στο Ευαγγέλιο λέγοντας: «Εἰς τὸ 
ὄνομα τοῦ Πατρός...» Κατόπιν ξεκινώντας από τον άνδρα λέγει το 
«Ἀρραβωνίζεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ...» (3 φορές) και σταυρώνει 
κάθε φορά με τα δακτυλίδια τα κεφάλια των μελλονύμφων. Μετά 
από κάθε σταύρωση και στη φράση «Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός...» 
σταυρώνει όλο το σώμα του άνδρα, ο οποίος στο τέλος ασπάζεται 
τα δακτυλίδια. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με τη γυναίκα: 
«Ἀρραβωνίζεται ἡ δούλη τοῦ Θεοῦ...» (3 φορές). Κατόπιν ο ιερέας 
θέτει αντίστοιχα τα δακτυλίδια στον παράμεσο του δεξιού χεριού 
των μελλονύμφων και ο παράνυμφος τα αλλάσσει σταυροειδώς. Η 
ανταλλαγή των δακτυλίων συμβολίζει την αλληλοσυμπλήρωσητων 
ελλείψεων του ενός από τις ικανότητες του άλλου. 
Τα δακτυλίδια εκφράζουν την υπόσχεση που δίδουν ο άνδρας και η 
γυναίκα για σύναψη γάμου. Είναι επίσης σύμβολο καθαρότητας, 
τιμής, σταθερότητας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αλληλοκατανόησης 
και αλληλοπροσφοράς των συζύγων.
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 Ακολουθία του Γάμου(Στεφανώματος)
Με το «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρός...» αρχίζει η ακολουθία 
του στεφανώματος. Ο ιερέας προσφέρει το Ευαγγέλιο στους 
μελλόνυμφους για να το ασπασθούν.

Άρμοση (Σύζευξη) χεριών
 Μετά τα Ειρηνικά ακολουθούν 3 ευχές.Στην 3η ευχή «Ὁ Θεὸς ὁ 
ἅγιος,ὁ πλάσας ἐκ χοὸς τὸν ἄνθρωπον..», που λέγεται  και  ευχή  
συζεύξεως,στο  σημείο  «καὶ ἅρμοσον τὸν δοῦλον σου(τόνδε) καὶ 
τὴν δούλην σου(τήνδε)...», γίνεται η άρμοση των χεριών των 
νεονύμφων. Αυτή η πράξη δείχνει «το τέλειον της ενώσεως»,την 
αδιάσπαστη δηλαδή ένωση, τη συνυπευθυνότητα και την 
ολοκληρωτική ψυχοσωματική ένωση των συζύγων ενώπιον μάλιστα 
Θεού και ανθρώπων. 
Ο  Θεός είναι τελικά που προσφέρει τον ένα σύζυγο στον άλλον.

Στέψη
Η στέψη είναι η κορύφωση της ακολουθίας και η ιερότερη στιγμή 
του γάμου. Οιερέας παίρνει τα στέφανα από το Ευαγγέλιο που 
βρίσκεται πάνω στο τραπέζι στο κέντρο του ναού και στεφανώνει 
τους συζύγους. Συγκεκριμένα κρατά ο ιερέας στο δεξί του χέρι τα 2 
στέφανα και κάνει με αυτά το σημείο του σταυρού στο κεφάλι του 
νυμφίου λέγοντας 3 φορές: «Στέφεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ(τάδε )τὴν 
δούλην τοῦ Θεοῦ(τήνδε)...». 
Κάθε φορά στο τέλος αυτής της πράξης σταυρώνει με τα στέφανα 
ολόκληρο το σώμα του νυμφίου. Το ίδιο κάνει κατόπιν και στη 
νύμφη λέγοντας το: «Στέφεται ἡ δούλη τοῦ Θεοῦ...». Ακολούθως 
θέτει τα στέφανα στα κεφάλια τους, τους ευλογεί και ψάλλει 3 
φορές το: «Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξῃ καὶ τιμῇ στεφάνωσον 
αὐτούς...». Ο στίχος αυτός παρουσιάζει τον άνθρωπο ως βασιλέα 
της κτίσης, άρχοντα του κόσμου και εξουσιαστή των έργων των 
χειρών του Θεού.Εν τω μεταξύ ο παράνυμφος την ώρα της 
ψαλμωδίας στέκεται πίσω από τους συζύγους και αλλάζει 3 φορές 
σταυροειδώς τα στέφανα, έτσι ώστε το δεξί χέρι να βρίσκεται 
πάντα στο κεφάλι του άνδρα και το αριστερό χέρι στο κεφάλι της 
γυναίκας. 
Τα στέφανα του γάμου δείχνουν το βασιλικό μεγαλείο που είχε ο 
άνθρωπος στον παράδεισο. Οι σύζυγοι γίνονται ξανά άρχοντες της 
γης και συνδημιουργοί του Θεού στο έργο της ζωής. 
Επιβραβεύονται επίσης οι  νεόνυμφοι για την αγνότητά τους, την 
καθαρότητά τους και καλούνται, όπως οι Αγιοι και οι μάρτυρες, να 
προσανατολίσουν τη ζωή τους προς τη Βασιλεία του Θεού. Να 
φθάσουν σ'αυτήν όχι με άδεια χέρια αλλά με τα δώρα του 
Πνεύματος, δηλαδή τη δόξα και την τιμή.
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Απόστολος - Ευαγγέλιο
Μετά τη στέψη ακολουθεί το προκείμενο του Αποστόλου, (Πρὸς 
Ἐφεσίους,5, 20-33) όπου γίνεται λόγος για τις σχέσεις των 
συζύγων. Οι σύζυγοι γίνονται ένα σώμα «σάρκα μία», όπως και η 
Εκκλησία αποτελεί ένα σώμα με το Χριστό. Ο άνδρας είναι η 
«κεφαλή»της γυναίκας, όπως και ο Χριστός  είναι  «κεφαλή»  της   
Εκκλησίας. Ο  άνδρας  πρέπει   να  αγαπά   τη γυναίκα του και 
ταυτόχρονα να την προσέχει σαν τον εαυτό του.
Πρότυπό του θα πρέπει να είναι η αυτοθυσία του Χριστού για την 
Εκκλησία. Από την άλλη, η γυναίκα πρέπει να αγαπά και να σέβεται 
τον άνδρα της, κατά το πρότυπο της ανταπόκρισης της Εκκλησίας 
στην προσφερόμενη αγάπη του Χριστού. Η φράση «ἡ δὲ γυνὴ ἵνα 
φοβῆται τὸν ἄνδρα» δεν εννοεί δουλικό φόβο, αλλά αφορά την τιμή 
και το σεβασμό προς τον άνδρα, τον υπεύθυνο αρχηγό της 
οικογένειας. Έτσι χαίρονται ἐν παντί, πάντοτε.
Το Ευαγγέλιο (Κατὰ Ἰωάννην,2, 1-11) αναφέρεται στο θαύμα  του 
γάμου της Κανά, όπου ο Χριστός μετέβαλε το νερό σε κρασί. Με το 
θαύμα αυτό ο Ιησούς δείχνει ότι, όπως μετέβαλε το νερό σε κρασί, 
μπορεί ανάλογα να μεταβάλει τα δυσάρεστα σε ευχάριστα, τη 
θλίψη σε χαρά, την επιβίωση σε ζωή. Διδάσκει ο Χριστός με την 
παρουσία Του το καινούριο στοιχείο που χρειάζεται ο γάμος για να 
επιζήσει, δηλαδή την αγάπη.

Κοινό Ποτήριο

http://www.sarkamia.gr/symvolismoi-gamou/

Μετά το «Πάτερ ἡμῶν» και την ευχή του κοινού ποτηρίου, ο ιερέας 
δίδει στους νεόνυμφους να πιουν από 3 φορές ο καθένας από το 
κοινό ποτήριο. Η πράξη αυτή έχει την έννοια να μας θυμίζει ότι ως 
την εποχή της Τουρκοκρατίας, ο γάμος γινόταν μέσα στη Θεία 
Λειτουργία και οι νεόνυμφοι κοινωνούσαν. Με την κρίση που 
διέρχεται σήμερα ο γάμος, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να 
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ξανασυνδεθεί με τη Θεία Ευχαριστία. Ο ευχαριστιακός τρόπος ζωής 
σπάει το φράγμα του εγωισμού και εμπνέει την αγάπη που ενώνει, 
και αντί του Εγώ του κάθε συζύγου δημιουργεί το συζυγικό Εμείς. 
Το κοινό ποτήριο συμβολίζει επίσης την κοινή συμμετοχή στις 
χαρές και τις λύπες που θα συναντήσουν.

Ιερός Χορός
Ο ιερέας «εἰσοδεύει» τους νεόνυμφους 3 φορές γύρω από το 
τραπέζι, σε σχήμα κύκλου ψάλλοντας μαζί με τους ψάλτες 3 
τροπάρια: «Ἡσαΐα χόρευε...»,  «
γιοι μάρτυρες...» και «Δόξα σοι Χριστέ...». Ο παράνυμφος κρατά 
από πίσω τα στέφανα. Ο κυκλικός χορός συμβολίζει τη νοσταλγία 
του παραδείσου και την αναζήτηση της αιωνιότητας. Εκφράζει τη 
φυσική χαρά και το πανηγυρικό αίσθημα.  Το ρύζι έχει την  έννοια 
της ευχής για το ρίζωμα των νεονύμφων.

Ανάληψη των Στεφάνων

http://oparadeisos.wordpress.com

Με την ευχή του ιερέα «Ἀνάλαβε τούς στεφάνους αὐτῶν ἐν τῇ 
βασιλείᾳ σου ἀσπίλους καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεπιβουλεύτους διατηρῶν 
εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων»,γίνεται η άρση και ανάληψη των 
στεφάνων από τα κεφάλια των νεονύμφων. 
Τα στέφανα δηλαδή παραδίδονται από τον ιερέα στο Θεό για να τα 
διαφυλάξει αμόλυντα στους αιώνες, στη Βασιλεία Του.

Απόλυση της ακολουθίας του Γάμου
Λύονται τα αρμοσμένα χέρια των νεονύμφων με το Ιερό Ευαγγέλιο. 
Ο συμβολισμός της πράξης είναι ωραίος και φανερός:Ο Χριστός, ο 
οποίος διά του ιερέως ένωσε τα χέρια των νεονύμφων, τώρα πάλι ο 
ίδιος τα χωρίζει παραμένοντας όμως ο ίδιος μεταξύ τους και 
συνδέοντάς τους σε ιερό και αναπόσπαστο σύνδεσμο.
http://www.paravouniotissa.gr
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Κρητικός Γάμος

http://elanwedding.wordpress.com/

1ο Μέρος
Ο κρητικός γάμος είναι ένας από τους πιο πλούσιους γάμους σε ήθη 
και εθιμικοί νέοι συνήθως παντρεύονται από αγαπη,φυσικα όμως 
ήταν απαραίτητη και η συγκατάθεση των γονιών τους.
Αλλιώς, αν δεν τους το επέτρεπαν το ζευγάρι κλεβόταν, δηλαδή ο 
νέος έπαιρνε την κοπέλα του και έφευγαν μακριά, μέχρι οι δικοί 
τους να επιτρέψουν το γάμο τους, ώστε να επιστρέψουν πίσω σε 
αυτή την περίπτωση ο γαμπρός δεν είχε αξίωση για προίκα. Στην 
περίπτωση που οι γονείς αξίωναν το γάμο εξ αρχής τότε 
συμφωνούσαν και την προίκα, χωρίς να συντάξουν προικοσύμφωνο. 
Αντίθετα στη περίπτωση προξενείου το προικοσύμφωνο ήταν 
απαραίτητο. Ακολουθούσε το λογοστεμα που ήταν αρραβώνας 
ουσιαστικά, χωρίς όμως την παρουσία παπά και τις βέρες τις 
άλλαζαν οι πατεράδες του ζευγαριού. Αυτη ηταν  και μια 
δοκιμαστικη περιοδος για το ζευγαρι που ομως απαγορευοταν να 
συζησει, επισης και ο χωρισμος τους ηταν ντροπη για τις 
οικογενειες και πολλες φορες λογος βεντετας. κατοπιν οριζοταν η 
ημερομηνια του γαμου καθως και του επισημου αρραβωνα. Στον 
επισημα αρραβωνα οι καλεστες στελνονταν και απο τις δυο 
οικογενειες των νεων. Καλεσμενοι ηταν στενοι συγγενεις(θειοι, 
πρωτοηξαδερφα) καθως φιλοι και γειτονες. Μετα την επισημη 
τελετη του γαμου με την παρουσια παπα που ευλογουσε τις βερες, 
ακολουθουσε γλεντι μεχρι το πρωι με πλουσια εδεσματα 
(αντιστοιχα του γαμου) και γλυκα. Οι καλεσμενοι εφεραν μαζι τους 
δωρα η εβαζαν χαρισματα(φακελακια με χρηματα).Απο κει και περα 
αρχιζουν οι προετοιμασιες για το γαμο, ο οποιος παλιοτερα 
τουλαχιστον γινοταν παντα κυριακη και ξεκινουσε 8 μερες 
νωριτερα.
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2ο Μέρος
Η νυφη επρεπε να βγαλει απο τα σεντουκια την προικα της(προυκια) 
και με τη βοηθεια της οικογενεις της και των φιλεναδων της, να τα 
πλυνει και να τα σιδερωσει. Η προικα αποτελειται απο το 
νυφοστολι(ο στολισμος, τα στοσιδια του νυφικου κρεββατιου) απο 
υφαντα, κεντηματα,σενδονια,πετσετες και οτι αλλο χρειαζοταν για 
το στησιμο ενος σπιτιου.Ολα αυτα λιγες μερες πριν το γαμο θα 
μεταφερθουν στο μελλοντικο σπιτι του ζευγαριου η στο σπιτι της 
πεθερας της νυφης,ετσι ωστε ολοι οι καλεσμενοι να μπορουν να τα 
δουν και να τα καμαρωσουν.Επισης και ολος ο υπολοιπος 
εξοπλισμος του σπιτιου(επιπλα, ηλεκτρικα) γιντεται απο τους 
γονεις της νυφης εκτος το νυφικο κρεββατι που το εθιμι θελει η 
αγορα του να ειναι υποχρεωση του γαμπρου.
Στην Κρητη απο την ωρα που θα γεννηθει το κοριτσι η μητερα του 
αρχιζει να μαζευει τα προικια του, σε αυτη την προσπαθεια 
συνδραμουν και οι γιαγιαδες του με οποιο τροπο 
μπορουνε(πλεκοντας, κεντοντας.υφαινοντας).Οταν το κοριστι 
βρισκεται στην εφηβια πρεπει να ειναι ετοιμο το νυφοστολι(λευκη 
πλεχτη στο χερι κουβερτα και λευκα κεντητα σενδονια). 
Πιθανοτατα αυτο γινοταν γιατι τα κοριτσια στη Κρητη 
παντρευοταν συνηθως σε νεαρη ηληκια, ετσι κανενας δεν ηξερε 
ποτε θα ερθει η ωρα του συνεπως απο νωρις θα επρεπε να ειναι ολα 
ετοιμα.Αλλωστε ηταν μεγαλη ντροπη για την οικογενεια της 
κοπελας να την αρραβωνιασουν χωρις να ειναι ετοιμα τα προικια 
της. Ο γαμος  επισης στην Κρητη ηταν ενας λογος να κλεισει μια 
βεντετα αναμεσα σε δυο σογια.Το ιδιο συμβαινει και με τις 
κουμπαριες-συντεκνιες.
Λιγες μερες πριν το γαμο και οι δυο οικογενειες στελνουν τους 
καλεστες να προσκαλεσουν στο γαμο των παιδιων τους, συγγενεις 
μεχρι και 2ου βαθμου, φιλους, γειτονες και γνωστους.Σε καποια 
χωρια της Κρητης το καλεσμα γινεται με το χτυπημα της 
καμπανας, αυτο σημαινει οτι ολο το χωριο ειναι καλεσμενο.Δυο-
τρεις μερες πριν οριζεται ο προγαμος και το στρωσιμο του 
κρεββατιου.Ανυπανδρες φιλες της νυφης στρωνουν το κρεββατι 
λεγοντας μαντιναδες. ανταπαντουν φιλοι και συγγενεις του 
γαμπρου και αυτο συνεχιζεται γαι αρκετη ωρα μεσα σε γελια και 
ξεφωνητα. Κατοπιν ο γαμπος ξεστρωνει το κρεββατι με την 
προφαση οτι δεν στρωθηκε σωστα, ετσι οι φιλες της νυφης  με 
επιφωνηματα αγανακτησης αναγκαζονται να το στρωσουν ξανα και 
αυτο γινεται για τρεις φορες. Αφου επιτελους τελειωσουν με αυτο 
οι παρεβρισκομενοι πετανε στο κρεβατι λεφτα, κουφετα και 
ροδοπεταλα. Επισης το εθιμο θελει αφου στρωθει το κρεββατι να 
ριχνουν πανω του ενα ασερνικο παιδι,για να ειναι το πρωτο παιδι 
του ζευγαριου αγορι.
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3ο Μερος
Παλιοτερα οι γαμοι δεν γινοταν στε κεντρα-δεν υπηρχαν αλλωστε- 
αλλα στην πλατεια η στο κεντρικο δρομο του χωριου. Γι αυτο και ο 
γαμος ξεκινουσε 8 μερες πιο πριν και η προετοιμασια του ηταν 
θεμα ολων των συγγενων.Σ αυτες τις 8 μερες ετοιμαζοταν- 
επιπλωνοταν το σπιτι του ζευγαριου,γινοταν το 
καλεσμα,σφαζονταν τα ζωα του γαμου, ζυμωνονταν τα 
γαμοκουλουρα,τα ξεροτηγανα,το στρωσιμο του κρεββατιου και ο 
προγαμος που κατεληγε παντα σε ξεφρενο γλεντι μεχρι το πρωι.
Περιπου 3 μερες πριν το γαμο οι καλεσμενοι αρχιζαν να στελνουν 
τα "κανισκια"(ενα καλαθι που συνηθως περιειχε κρεας, ρυζι, 
λαδι.αλευρι)οσο πιο κοντινος συγγενης τοσο και μεγαλυτερο το 
κανισκι του. Ολα αυτα θα μαγειρευοταν στο γαμο.Την παραμονη 
κορυφωνοταν και οι ετοιμασιες, ολοι μαζι σε καλα οργανωμενες 
ομαδες εργαζοταν ακουραστα, μαπανω απο ολα με κεφι και χαρα.
Μια ομαδα γυναικων ζυμωναν τα γαμοκουλουρα και τα 
ξεροτηγανα(το γλυκο του γαμου), μια αλλη ομαδα ανδρων επλεναν 
τα καζανια που θα εβραζαν τα κρεατα και τις λαμαρινες οπου θα 
εψηναν τα οφτα κρεατα  στο φουρνο του χωριου.Αυτη η ιδια ομαδα 
θα αναλαμβενε το ψησιμο των κρεατων και του γαμοπιλαφου. Απο 
νωρις την ημερα του γαμου στρωνονταν οι τραπεζαριες.Τα 
τραπεζια, τις καρεκλες,τα μαχαιροπιρουνα και τα πιατα, τα  
μαζευαν απο τα σπιτια της γειτονιας. Απο κει και περα ξεκινουσε το 
μαγειρεμα, τα φαγητα του γαμου ηταν: το γαμοπιλαφο( που αρχικα 
ηταν βραστο ρυζι με κοκκινιστα συκωτακια πουλιων,αργοτερα 
καθιερωθηκε βραστη κατσικα η προβατο με ρυζι βρασμενο στο 
ζωμο του κρεατος) και το οφτο(που ηταν μεγαλα κομματια αρνιου 
που τα τοποθετουσαν πανω κληματοβεργες και τα εψηναν στο 
φουρνο.
Η νυφη απο νωρις ετοιμαζοταν για τη μεγαλη στιγμη, συντροφια με 
τις φιλες της. Το νυφικο συνηθως ηταν οικογενειακο κειμηλιο η 
χειροποιητο απο τη νυφη και ηταν μερος της προικας της.Στα 
λευκα γοβακια της τα ανυπανδρα κοριτσια εγραφαν  το ονομα 
τους, οποιοσβηνοταν πρωτο θα ηταν και η επομενη τυχερη νυφη. 
Μια-δυο ωρες πριν την τελετη. ο γαμπρος με τους φιλους του 
πηγαινε να παρει απο το σπιτι της τη νυφη και να τη συνοδεψει 
στην εκκλησια.Ομως οι φιλες της νυφης σφαλιζαν ερμητικα πορτες 
και παραθυρα και δεν την αφηναν να φυγει. Τοτε οι φιλοι του 
γαμπρου αρχιζαν τα "παστικα". Τα παστικα ηταν μαντιναδες που 
λεγοταν στο κατωφλι της νυφης και ηταν ενα λογοπαιγνιο μεταξυ 
των φιλων του γαμπρου και στις φιλεναδες τις νυφης, με θεμα 
-ηρθαμε να σας παρομε τη νυφη -οχι,δεν σας τη δινομε.
Τελικα λιγο πριν την ωρα του γαμου οι φιλες της νυφης πειθονται 
να ανοιξουν την πορτα. Ολοι μαζι τοτε ξεκινουν περπατοντας και 
με τη συνοδεια της λυρας για την εκκλησια. Στο προαυλιο  ηδη 
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εχουν στηθει κοφινια με βραστα κρεατα και γαμοκουλουρα, για να 
φιλεψουν τους καλεσμενους μετα το τελος της τελετης.
Τα παρανυφακια ειναι μικρα κοριτσια, οχι λιγοτερα απο δυο που 
στα χερια τους κρατουν καλαθακια με ρυζι και ροδοπεταλα, μ αυτα 
θα ρανουν το ζευγαρι και θα του ευχηθουν να ειναι ριζομενο.
Το πατημα του γαμπρου απο τη νθφη ειναι και αυτο ενα εθιμο του 
κρητικου γαμου που κρατει καλα και μεχρι σημερα.
Αφου ο γαμος τελειωσει το ζευγαρι παει στο νεο του σπιτι, στην 
εξωπορτα τους περιμενει η μανα του γαμπρου γαι να τους ταισει 
μελι με καρυδια για να ειναι μελωμενος ο γαμος τους.Με τη σειρα 
της η νυφη αφου περασει το κατοφλι σπαει ενα ροδι στο εσωτερικο 
του σπιτιου για να εχει καλο ριζικο ο γαμος τους και πολλα παιδια.  
 

Μαντινάδες Γάμου
-Ανοιξετε την πορτα σας να δειτε το γαμπρο μας,

τετοιο σγουρο βασιλικο δεν εχει το χωριο μας.
-Σιγα-σιγα μη βιαζεστε κι η πορτα μας θα ανοιξει,
γιατι χει αδερφια και δικους να τσ αποχαιρετηξει.

................................................................
-Ανοιξετε την πορτα σας να δειτε το γαμπρο μας,
που ναι στολιδι  και πρεπεια στο σοι το δικο μας.

Τετοιο σγουρο βασιλικο δεν εχει το χωριο μας
και αν εχετε παραπονο, να μας το πειτε μπρος μας.
-Αγια να ναι τουτη η στιγμη κανουμε το σταυρο μας
κι ανοιγομε την πορτα μας στο ζηλευτο γαμπρο μας.

........................................................................
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Βάφτιση

http://www.eimaimama.gr/2010/08/6-6.html

Τα έθιμα ακολουθούν, έστω και μ’ ένα συντηρητικότερο ρυθμό, τις 
κοινωνικές και πολιτιστικές αλλαγές κάθε τόπου. Κάποια παλιά 
έθιμα μπορεί να έχουν “σβήσει” ή να έχουν αναπροσαρμοστεί, αλλά 
η τάση του ανθρώπου να δημιουργεί νέα έθιμα χαρακτηρίζει 
σταθερά τη ζωή και τις κοινωνικές εκδηλώσεις του. Ας δούμε μαζί 
κάποια έθιμα και παραδόσεις, που χαρακτήριζαν στο παρελθόν το 
θεσμό της βάπτισης στη χώρα μας. Κάποια ξεχάστηκαν, κάποια 
άλλαξαν, κάποια καταργήθηκαν, κάποια παρέμειναν, κάποια 
αποτελούν έμπνευση για το μέλλον...

Ανάδοχος 
Σημαντικός στη βάπτιση είναι ο ρόλος του αναδόχου, “ο οποίος 
κρεμά”, όπως έλεγαν στην Κρήτη, “το παιδί στο λαιμό του”, 
αναλαμβάνει δηλαδή, μαζί με τους γονείς του παιδιού, το καθήκον 
της χριστιανικής ανατροφής του. Στην προετοιμασία για το 
βάπτισμα, δεσπόζουν οι εξορκισμοί και οι τελετές της απόταξης 
του διαβόλου και της σύνταξης του νεοφώτιστου με το Χριστό. Ο 
ανάδοχος αποκηρύσσει το σατανά στραμμένος προς τη δύση, που 
συμβολίζει το βασίλειο του σκότους, ενώ απαγγέλλει το σύμβολο 
της Πίστεως στραμμένος προς την ανατολή, που συμβολίζει το 
Χριστό, ο οποίος είναι το αληθινό φως.

Βάπτισμα 
Το Μυστήριο του Βαπτίσματος αποτελεί την είσοδο του ανθρώπου 
στην Εκκλησία. Με το βάπτισμα το νήπιο αποκαθαίρεται από το 
προπατορικό και κάθε προσωπικό αμάρτημα μέσω του νερού, το 
οποίο συμβολίζει το αίμα του Ιησού Χριστού. Η βύθιση στο νερό 
συμβολίζει την είσοδο του πιστού στην Εκκλησία. Στα πρώτα 
χριστιανικά χρόνια κοινή πρακτική ήταν η βάπτιση σε ώριμη ηλικία, 
αφού προηγουμένως γινόταν η κατήχηση, η διδασκαλία δηλαδή των 
αρχών της χριστιανικής πίστης. Αργότερα, λόγω του μεγάλου 
ποσοστού παιδικής θνησιμότητας, υιοθετήθηκε ο νηπιοβαπτισμός 
και αντί του βαπτιζόμενου βρέφους στην ομολογία πίστης 
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προβαίνει ο νονός, συμβολή του οποίου είναι η ύστερη κατήχηση 
του νέου μέλους της Εκκλησίας.

Γονείς 
Σε πάρα πολλά σημεία της Ελλάδας, η βάπτιση γινόταν χωρίς την 
παρουσία των γονιών του παιδιού, οι οποίοι περίμεναν στο σπίτι τη 
χαρμόσυνη αναγγελία του ονόματος. Συνήθως η γιαγιά του μωρού, 
κυρίως η μητέρα του γαμπρού, ή η μαμή πήγαιναν το μωρό στην 
εκκλησία. Μόλις ο νονός ή η νονά έλεγε το όνομα του μωρού, όλοι 
οι πιτσιρικάδες του χωριού έτρεχαν στα σοκάκια για να πουν στους 
γονείς το όνομα. Ο πρώτος που έφτανε στους γονείς έπαιρνε καλό 
φιλοδώρημα σε χρήματα της εποχής. Οι υπόλοιποι δέχονταν 
κεράσματα (καραμέλες, καρύδια, κάστανα, χαλβά ή λουκούμια). 
Όσο τα παιδιά έτρεχαν, από την εκκλησία ξεκινούσε μια πομπή με 
τους υπόλοιπους καλεσμένους. Επικεφαλής ήταν ο ιερέας και 
ακολουθούσε ο νονός ή η νονά με το βαφτισμένο μωρό. Με την 
άφιξη της πομπής η μητέρα παραλάμβανε από το νονό ή τη νονά το 
μωρό της, αφού πρώτα φιλούσε το χέρι του ιερέα κι έκανε τρεις 
μετάνοιες μπροστά τους. Ακολουθούσαν κεράσματα της εποχής, 
που ήταν συνήθως περιποιημένες πίτες, τα γνωστά “μπουρέκια”.

Δεισιδαιμονίες 
Κατά την παράδοση, μετά τη βάπτιση, η μητέρα δεν έπρεπε να 
ξεπλύνει το παιδί από το λάδι. Εξαίρεση αποτελούσε φυσικά η 
τοπική πλύση για λόγους υγιεινής. Μετά από τρεις ημέρες, η 
μητέρα μπορούσε να πλύνει το βρέφος, αλλά έπρεπε να κρατήσει το 
νερό, το οποίο θα πετούσε είτε στη θάλασσα, είτε σε απάτητο 
χώμα. Σε κάποια μέρη το χρησιμοποιούσαν, για να ποτίσουν 
λουλούδια ή φυτά. 
Στη Μικρά Ασία και στη Ρόδο, τρεις μέρες μετά τη βάπτιση, στο 
σπίτι του νεοφώτιστου γινόταν ένα γλέντι μόνο για τις γυναίκες, 
όπου η νονά έβγαζε το λάδι από το μωρό. Κατά τη διάρκεια του 
“ξελαδώματος” η νονά έβαζε ένα αυγό στο νερό, για να είναι 
ατελείωτες οι μέρες του μωρού, όπως και το αυγό δεν είχε αρχή 
και τέλος. Οι υπόλοιπες γυναίκες έριχναν μέσα στη σκάφη του 
μωρού χρήματα, για να είναι αγαπητό όπως το χρήμα, λέγοντας η 
καθεμιά τις ευχές της. Κάποια έθιμα απαιτούσαν το παιδί να μην 
κουρευτεί μέχρι τη βάπτισή του. Ακόμα και τα νύχια του που 
κόβονταν πριν τη βάπτιση, έπρεπε να φυλαχτούν και να ριχτούν 
στην κολυμπήθρα.

Ελαιόλαδο 
Στο βάπτισμα, λίγο πριν την τριπλή κατάδυση και ανάδυση από το 
νερό, ο βαπτιζόμενος αλείφεται με λάδι από τον ιερέα σε ορισμένα 
μέλη του σώματος και από το νονό ή τη νονά σε όλο το σώμα. Το 
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λάδι, που συγκρατεί και μεταφέρει τη φώτιση στο βαπτιζόμενο, 
είναι και το βασικό υλικό για την παρασκευή του Αγιου Μύρου, με 
το οποίο ο ιερέας χρίζει το νεοφώτιστο, για να του μεταδώσει τη 
χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η βαθύτερη σημασία της άλειψης με 
λάδι κατά τη στιγμή της βάπτισης, είναι να τονιστεί η έννοια του 
αγώνα του βαπτιζόμενου μετά το βάπτισμα. Επιπλέον, σημαίνει το 
έλεος και τη χάρη του Θεού, καθώς και τη δύναμη που λαμβάνει ο 
νεοφώτιστος ενόψει των πνευματικών αγώνων για την τελείωσή 
του. Η επάλειψη ολόκληρου του σώματος συμβολίζει την ανάπλαση 
και την αναδημιουργία του ανθρώπου μέσω του βαπτίσματος.

Ζάχαρη 
Η βάφτιση ήταν πάντα μια γλυκιά αφορμή για άφθονη κατανάλωση 
ζάχαρης από μικρούς, αλλά και από μεγάλους... Αμυγδαλωτά 
πασπαλισμένα με άχνη, κουλούρες στολισμένες με ζαχαρωτά, 
ζαχαρωμένοι ξηροί καρποί, καραμέλες, σιμιγδαλένιος χαλβάς, 
γλυκές κολοκυθόπιτες, λουκούμια, λουκουμάδες, ζαχαρωμένα 
λουλούδια, γλυκά του κουταλιού, μπακλαβάδες, δίπλες, παστέλια, 
παξιμάδια σκεπασμένα με κοπανιστή ζάχαρη και βέβαια γλυκά 
κουφέτα... 
Στη Χίο, μετά τη λήξη του μυστηρίου, αν γινόταν στην εκκλησία, 
όλος ο κόσμος μαζί με τον παπά, το ψάλτη και τους γονείς 
συνόδευαν το νεοφώτιστο στο σπίτι, όπου γινόταν το “γλυκό 
κέρασμα”. Πρώτα η σουμάδα, μετά το λικέρ με σοκολατάκια και 
κουφέτα, μετά τα γλυκά και τα κοπανισμένα στραγάλια με τη 
ζάχαρη για τους γέρους... Και όλα αυτά μαζί με μπόλικο ρακί.

Ημερομηνία 
Το μυστήριο γινόταν σχεδόν πάντα Κυριακή, μετά τη Θεία 
Λειτουργία και το παρακολουθούσαν όλοι οι εκκλησιαζόμενοι. Σε 
πολλά χωριά της Πίνδου, πριν χρονίσει το μωρό και πριν ακόμα 
περπατήσει, αποφάσιζαν για τη βάφτισή του. Η ειδοποίηση του 
νονού ήταν μέσα στις πρώτες φροντίδες, για να ετοιμαστεί και να 
καθοριστεί και η ημερομηνία. 
Στη Ρόδο συνήθιζαν κάποτε να βαπτίζουν τα μωρά όταν ήταν 
δεκαπέντε περίπου ημερών και άλλοτε όταν ήταν δύο ή τριών 
μηνών. Την Τετάρτη πριν τη βάπτιση οι γιαγιάδες του καλούσαν 
τους συγγενείς και φίλους της οικογένειας δίνοντάς τους ψωμί. 
Στην Κάρπαθο τα παλαιότερα χρόνια το παιδί βαπτιζόταν στις 8 
ημέρες από την γέννησή του. Τώρα μεσολαβεί ένα άλλο έθιμο, 
περισσότερο στη κάτω Κάρπαθο, “τα εφτά”. Μετά δηλαδή από 7 
ημέρες από τη γέννηση του παιδιού και χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση, 
οι συγγενείς του νεογέννητου μαζεύονται στο σπίτι του και 
παίρνουν μέρος στην τελετή των εφτά ημερών. Γυναίκες και 
κορίτσια τυλίγουν το παιδί μέσα σε μεταξωτές κουβέρτες και 
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κάνοντας ένα είδος κούνιας κρατώντας τες με τα χέρια, κουνούν 
το μωρό και τραγουδούν διάφορα τραγούδια στο σκοπό του 
νανουρίσματος. Μετά από τις ευχές οι συγγενείς τρώνε αλευρά 
(ένα είδος πηκτού χυλού με μέλι και βούτυρο) και στη συνέχεια 
ντύνουν το παιδί φορώντας του, αν είναι αγόρι ένα πουκάμισο του 
πατέρα ή αν είναι κορίτσι ένα εσώρουχο της μητέρας. Μετά βάζουν 
το παιδί πάνω σε ένα μεγάλο τραπέζι και πετάνε πάνω σ' αυτό τα 
διάφορα δώρα που προσφέρουν οι συγγενείς, ενώ βάζουν πάνω στο 
παιδί χρυσά ρολόγια, βραχιόλια και κολαΐνες (χρυσά νομίσματα με 
θηλειές δεμένα το ένα κοντά στο άλλο).

Θεία Κοινωνία 
Παλαιότερα, ο νονός ή η νονά συνόδευαν τους γονείς και το 
νεοφώτιστο στην εκκλησία, όπου το μωρό ντυμένο με τα 
βαπτιστικά του κοινωνούσε τρεις συνεχόμενες Κυριακές μετά τη 
Βάπτιση. Οι γονείς έφερναν μαζί και τη λαμπάδα του παιδιού, την 
οποία κάθε φορά άναβαν για όση ώρα βρίσκονταν στην εκκλησία. 
Την τρίτη φορά έβγαζαν το στολισμό από το κερί, γιατί έπρεπε να 
αφήσουν τη λαμπάδα στην εκκλησία.

Ιερό Μυστήριο 
Στην κυρίως τελετή της βάπτισης τα βασικότερα σημεία είναι: ο 
καθαγιασμός του νερού, η επάλειψη του βαπτιζομένου με λάδι, η 
τριπλή κατάδυση στο νερό, το χρίσμα, η τριχοκουρία, η ένδυση και 
ο κύκλος γύρω από την κολυμπήθρα. Η τελετή στο σύνολό της, 
καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται, κρύβουν βαθύτατους 
συμβολισμούς! Το νερό αποτελεί το βασικό στοιχείο του 
βαπτίσματος. Η τριπλή βύθιση στο νερό στο όνομα της Αγίας 
Τριάδος σημαίνει τη συμμετοχή του στο θάνατο και την Ανάσταση 
του Χριστού. Το νερό γίνεται μέσο ψυχικού καθαρμού, "λουτρόν 
παλιγγενεσίας", μέσα στο οποίο θάπτεται ο παλαιός άνθρωπος και 
από το οποίο εξέρχεται αναγεννημένος ο νέος άνθρωπος, ο 
χριστιανός. Ο σταυρός που δίνεται στο νεοφώτιστο είναι η 
σφραγίδα του Χριστού και συμβολίζει το πνεύμα της θυσίας και της 
αυταπάρνησης, που συνεπάγεται η αποδοχή της χριστιανικής ζωής. 
Η λαμπάδα είναι σύμβολο του φωτός του Χριστού, το οποίο στο 
εξής ο νεοφώτιστος θα πρέπει να σκορπίζει στον κόσμο με την 
παρουσία και τη ζωή του. Τέλος, η τριχοκουρία (κόψιμο των 
μαλλιών) σημαίνει, ότι πλέον ο νεοφώτιστος ανήκει στο Θεό, είναι 
αφιερωμένος σ' Αυτόν. Παραδοσιακά, τα μαλλιά των μωρών δεν 
έπρεπε να κοπούν πριν τη βάπτισή τους.
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Κουμπάρος 
Στο νομό Πέλλας, όταν το μωρό γινόταν σαράντα ημερών, ο 
πατέρας ρωτούσε τον κουμπάρο, αν ήθελε να βαπτίσει το μωρό. Για 
να τον καλέσουν, έπαιρναν μια λαμπάδα και μια πετσέτα και 
πήγαιναν να του πουν ποια μέρα θα γινόταν η βάφτιση. Την ημέρα 
της βάπτισης ο κουμπάρος έφερνε στην εκκλησία δύο κουβάδες 
ζεστό νερό. Το μωρό ερχόταν με κάποιον συγγενή και εκεί το 
έπαιρνε ο κουμπάρος, αφού του έδινε λεφτά. Η μητέρα δεν πήγαινε 
στην εκκλησία. Την ώρα της βάπτισης όλοι έριχναν λεφτά στη 
κολυμπήθρα. Ο κουμπάρος έλεγε το όνομα του παιδιού, που δεν το 
ήξερε κανείς, και τα παιδιά έτρεχαν στη μητέρα για να της το 
πουν. Σ’ όποιο παιδί έφτανε πρώτο η μητέρα του έδινε περισσότερα 
λεφτά από τ’ άλλα. Μετά το τέλος της βάπτισης οι καλεσμένοι 
σήκωναν τον κουμπάρο ψηλά και φώναζαν “άξιος” και οι συγγενείς, 
αντί για μπομπονιέρες, μοίραζαν λεφτά και σταυρουδάκια. Ο 
κουμπάρος έφερνε το μωρό στο σπίτι και η μητέρα γονάτιζε τρεις 
φορές και του φιλούσε το χέρι για να το πάρει. Όταν έφευγε από το 
σπίτι ο κουμπάρος, πήγαινε απ’ την κούνια του μωρού, το φιλούσε 
και του έριχνε λεφτά. 
Στα περισσότερα μέρη, για το πρωτότοκο παιδί νονός ήταν 
πάντοτε ο κουμπάρος που είχε στεφανώσει το ανδρόγυνο. Γι’ αυτό 
και στη Χίο στο τραπέζι του γάμου λεγόταν το ακόλουθο 
τετράστιχο: “Κουμπάρε που στεφάνωσες, κι έσμιξες το ζευγάρι, να 
σ’ αξιώσει ο Θεός, να βάλεις και το λάδι.”

Λευκά ρούχα
Ο νονός σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας αγόραζε λευκά 
ενδύματα για το μωρό που θα βάπτιζε. Τα λευκά ρούχα, που 
ονομάζονταν και "εμφώτεια" ή "φωτίκια", συμβόλιζαν τη 
λαμπρότητα της ψυχής, τον εσωτερικό φωτισμό, το φως και το 
κάλλος του Χριστού, που ενδύθηκε ο νεοφώτιστος. Το λευκό 
συμβόλιζε επίσης την καθαρότητα και τη φωτεινότητα της ψυχής 
του βαπτισθέντος.

Μαρτυρικά 
Στο νησί της Λέσβου τα βαφτίσια ήταν πάντα ένα χαρμόσυνο 
γεγονός για τους γονείς του παιδιού και τους συγγενείς και 
συνήθως γιορταζόταν με φαγοπότι και ολονύχτιο γλέντι. Όταν 
τελείωνε η τελετή της βάφτισης, ο νονός στην αυλή της εκκλησίας 
γέμιζε τις χούφτες του με νομίσματα και τα σκόρπιζε στον αέρα, 
για να τα πάρουν τα συγκεντρωμένα παιδιά. Αν το νεοφώτιστο είχε 
μεγαλύτερα αδέρφια, τους έδινε το δικό τους νόμισμα στο χέρι. Η 
κίνηση αυτή γινόταν για τη “μαρτυρία”. Σήμερα τη θέση των 
νομισμάτων έχουν πάρει τα σταυρουδάκια που δίνονται στον 
κόσμο, τα γνωστά “μαρτυρικά”. Στις μέρες μας, μετά το τέλος της 
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βάφτισης, οι γονείς μοιράζουν στους καλεσμένους κάποιο γλυκό, 
συνήθως αμυγδαλωτά. Οι μπομπονιέρες έχουν προηγηθεί με το 
κάλεσμα.

Νονός 
Κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία, ο νονός, που θεωρείται ο 
πνευματικός πατέρας του παιδιού, δεν επιτρέπεται να βαφτίσει 
παιδιά διαφορετικού φύλου. Ταυτόχρονα, η εκκλησία μας 
απαγορεύει την τέλεση γάμου σε ένα ζευγάρι, το οποίο είχε τον ίδιο 
νονό. Στο παρελθόν ο ρόλος του νονού ήταν ουσιαστικός και 
οπωσδήποτε δεν περιοριζόταν στο να αγοράσει κάποια δώρα στο 
παιδί στις γιορτές. Ο νονός αναλάμβανε την υποχρέωση να 
κατηχήσει το παιδάκι, όταν αυτό άρχιζε να καταλαβαίνει, στη 
χριστιανική πίστη και ζωή.

Ονοματοδοσία 
Στην πραγματικότητα η βάπτιση δεν πρέπει να ταυτίζεται με την 
ονοματοδοσία. Η αναφορά του ονόματος του βαπτιζόμενου υπάρχει 
στη βάπτιση (όπως και σε άλλες ακολουθίες) και δηλώνει, ότι για 
το Θεό κάθε ένας από εμάς είναι ένα πρόσωπο για το οποίο Εκείνος 
ενδιαφέρεται ξεχωριστά. Δεν είναι η βάπτιση ο τρόπος για να 
αποκτήσει το παιδί ένα όνομα.
Η Εκκλησία έχει ευχή ονοματοδοσίας, που συνήθως διαβάζεται 
οκτώ μέρες μετά τη γέννηση -μπορεί και αργότερα- και το όνομα 
του παιδιού μπορεί να αναφέρεται και πριν από τη βάπτιση. 
Όμως, ας δούμε τι γίνεται στην ελληνική παράδοση, που θέλει το 
πρώτο παιδί του ζευγαριού να “κληρονομεί” το ένα όνομα εκ των 
δυο γονέων του συζύγου. Σε πολλά χωριά, ακόμη και σήμερα 
ακολουθείται πιστά το έθιμο, ιδίως για τα αγόρια που θεωρείται ότι 
“συνεχίζουν” το όνομα της οικογένειας, καθώς στην αντίθετη 
περίπτωση μπορεί να δημιουργηθούν ακόμη και έριδες μεταξύ των 
δυο οικογενειών. Για ευνόητους λόγους, κρίνεται σκόπιμο να 
αποφεύγεται το παιδί να φέρει ίδιο όνομα με τους γονείς του.

Ρούχα 
Σε πολλά μέρη της Ελλάδας, οι μητέρες των νεοφώτιστων 
φρόντιζαν με προσοχή τα ρούχα και τις πετσέτες, που 
χρησιμοποιήθηκαν στο μυστήριο. Συνήθως, τα ρούχα που ήταν 
βρεγμένα με το λάδι, το αγιασμένο νερό της κολυμπήθρας και με 
τα υπολείμματα του Αγίου Μύρου, τα έπλεναν με ξεχωριστή 
φροντίδα πρώτα σε ποτάμι ή θάλασσα (όπου αυτό ήταν δυνατό) και 
μετά στο σπίτι. Επίσης, φρόντιζαν το νερό που χρησιμοποιούσαν να 
μη χυθεί σε ακάθαρτο τόπο.
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Συχαρίκια 
Σε πολλά χωριά της χώρας μας οι γονείς του παιδιού παρέμεναν 
στο σπίτι. Ο νονός ή νονά έδιναν στο παιδί όποιο όνομα ήθελαν, 
χωρίς να ρωτήσουν τους γονείς. Συνήθως, όμως, έδιναν το όνομα 
του παππού ή της γιαγιάς (των γονιών του πατέρα) στο πρώτο 
παιδί, ενώ στο δεύτερο παιδί έδιναν όνομα από τους γονείς της 
μητέρας. Βέβαια, επειδή στο παρελθόν οι οικογένειες αποκτούσαν 
πολλά παιδιά, σπάνια υπήρχε πρόβλημα στην επιλογή του ονόματος. 
Όσο ο ιερέας διάβαζε στο Νάρθηκα το πρώτο μέρος της 
ακολουθίας, τα μικρά παιδιά, ηλικίας 8 - 12 χρόνων, περίμεναν με 
αγωνία να ακούσουν το όνομα του παιδιού. Δεν προλάβαινε ν' 
αποτελειώσει το όνομα η νονά και οι νεαροί έφευγαν σαν αστραπή 
από την εκκλησία για να πάνε στο σπίτι, να πουν τα “συχαρίκια” 
στους γονείς. Εκεί ο πατέρας έδινε χρήματα στα παιδιά -το 
μεγαλύτερο, βέβαια, ποσό το έπαιρνε ο πρώτος- και η μητέρα τα 
κερνούσε γλυκά.

Τηγανίτες 
Αν βρεθείτε στη Σκύρο παραμονές κάποιας βάφτισης, θα 
διαπιστώσετε ότι η πρόσκληση δε γίνεται με το κλασικό τυπωμένο 
προσκλητήριο με την αναγγελία του χαρμόσυνου γεγονότος. Από το 
πρωί οι γυναίκες του σπιτιού ετοιμάζουν τις τηγανίτες, που πρέπει 
να προσφέρονται φρέσκες. Οι γονείς του παιδιού που θα βαφτιστεί, 
περνάνε από κάθε σπίτι του χωριού και προσφέρουν τηγανίτες με 
μέλι, σε ένα πιάτο τυλιγμένο σε καθαρό πανί. Το έθιμο θέλει, οι 
προσκαλεσμένοι να επιστρέψουν το πιάτο άπλυτο.

Υποχρεώσεις 
Οι υποχρεώσεις του νονού ξεκινούσαν πριν τη βάπτιση. Σύμφωνα με 
την παράδοση, ο νονός έπρεπε να δώσει το λάδι στον ιερέα που θα 
τελούσε το μυστήριο τρεις ημέρες πριν τη βάπτιση, για να το 
ευλογήσει. Ο νονός ήταν εκείνος που όφειλε να αγοράσει τα 
απαραίτητα για τη βάπτιση: τη λαμπάδα, δύο μικρές πετσέτες και 
μια μεγάλη, ένα μπουκάλι ελαιόλαδο, σαπούνι, λαδόπανα, τα ρούχα 
και τα παπούτσια του μωρού και φυσικά τον σταυρό του. Ωστόσο, οι 
υποχρεώσεις του νονού δεν τελείωναν με το τέλος του μυστηρίου. 
Αρχικά, η παράδοση ήθελε το νονό να συνοδεύει το μωρό στην 
εκκλησία τις τρεις πρώτες Κυριακές μετά τη βάπτιση. Επίσης, 
τρεις ημέρες μετά το μυστήριο ο νονός έπρεπε να κάνει το πρώτο 
μπάνιο του μωρού στο σπίτι. Επιπλέον, εκείνος φρόντιζε για τη 
λαμπάδα και το δώρο του Πάσχα, για τα δώρα των Χριστουγέννων, 
των γενεθλίων και της ονομαστικής εορτής του παιδιού. Σε κάποια 
άλλα, πιο φτωχά μέρη της Ελλάδας, ο νονός μετά τη βάπτιση 
φρόντιζε μόνο για τη λαμπάδα και όταν το παιδί συμπλήρωνε τα 6 
χρόνια του, τότε ερχόταν η ώρα για τα “φουντούκια”. Στην ορεινή 
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Ναυπακτία τα φουντούκια ήταν παπούτσια και μια καλή φορεσιά, τα 
οποία ο νονός τα πρόσφερε τις παραμονές του Πάσχα. Οι γονείς 
του παιδιού για να τον ευχαριστήσουν, του έδιναν για δώρο ένα 
αρνάκι ή ένα κατσικάκι ή μια κουβέρτα.

Φλουριά 
Κατά τη διάρκεια της ακμής της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στην 
ελληνική επικράτεια, οι νονοί αντί του βαπτιστικού σταυρού (που 
έχει καθιερωθεί τα σύγχρονα χρόνια) έδιναν την ημέρα της 
βάπτισης στο νεοφώτιστο ή τη νεοφώτιστη ολόχρυσα φλουριά. Οι 
Έλληνες, αλλά και άλλων εθνοτήτων, χρυσοχόοι τα κατασκεύαζαν 
και τα φιλοτεχνούσαν κατά παραγγελία του νονού. Ας μην ξεχνάμε, 
ότι τους προηγούμενους αιώνες και μέχρι τις αρχές του 20ού αι. τα 
κοσμήματα κατασκευάζονταν μόνο κατά παραγγελία από πλούσιους 
και επιφανείς πολίτες, που είχαν την δυνατότητα να πληρώσουν το 
χρυσό ή τους πολύτιμους λίθους, που απαιτούνταν για την 
περίτεχνη κατασκευή τους. Τα φλουριά κατασκευάζονταν κυρίως 
από χρυσό Κ22-24, καμιά φορά από χαμηλόβαθμο χρυσό (Κ9-12) και 
σπανιότερα από αλλά μέταλλα (π.χ. χαμηλόβαθμο ασήμι 400-500 
βαθμών ή κεχριμπάρι), εάν το εισόδημα του αγοραστή ήταν 
χαμηλό. Στα πρώτα μεταβυζαντινά χρόνια τα φλουριά 
αναπαριστούσαν τα περίφημα "Κωνσταντινάτα" ή άλλα νομίσματα 
του Βυζαντίου με χριστιανικές παραστάσεις (του Χριστού ή της 
Παναγίας). Μετέπειτα, όταν η φιλοτέχνηση του βαπτιστικού δώρου 
είχε πλέον καθιερωθεί ως αυτόνομη τεχνική χρυσοχοΐας, 
αναπαριστούσαν τελετουργικές παραστάσεις από το χριστιανισμό, 
όπως η Γέννηση, η Βάπτιση και η Ανάσταση του Χριστού, ο 
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η Αγία Τριάδα, η Παναγία καθήμενη 
σε θρόνο, κ.ά. Πολύ σπάνια οι χρυσοχόοι αναπαριστούσαν 
χριστιανικά νομίσματα της δύσης (π.χ. δουκάτα της Βενετίας, τα 
περίφημα "τσεκίνι"). Τα σχήματα αυτών ήταν γεωμετρικά (κύκλος, 
ρόμβος, τετράγωνο, με κορύφωση τα ομορφότερα και σπανιότερα 
"αμυγδαλωτά", όπως οι παλιότεροι ήθελαν να ονομάζουν τα 
βαπτιστικά φλουριά, που είχαν το σχήμα του "αμυγδάλου", το 
σχήμα του ματιού ή το δάκρυ).

Χρίσμα 
Το Χρίσμα είναι η ευωδιά του Χριστού και η σφραγίδα της δωρεάς 
του Αγίου Πνεύματος. Μαζί με το Βάπτισμα τελείται από τον ιερέα 
και το μυστήριο του Χρίσματος του βαπτιζομένου με Αγιο Μύρο. 
Απαρχή αυτού του Μυστηρίου αποτελεί η κάθοδος του Αγίου 
Πνεύματος "εν είδει περιστεράς" την ώρα της Βάπτισης του 
Χριστού. Ο Χριστός δε χρίστηκε με μύρο ή με λάδι, αλλά με το 
νοητό μύρο του Πνεύματος. Γι' αυτό υπάρχει στην Εκκλησία η ιερή 
συνήθεια να τελείται το μυστήριο του Χρίσματος, με το οποίο ο 
νεοφώτιστος λαμβάνει τη "σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου 
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Πνεύματος" και γίνεται "κεχρισμένος", δηλαδή αληθινά χριστιανός, 
αφού φέρει τη σφραγίδα του Αγίου Μύρου, το ορατό σημείο του 
Πνεύματος.

Ψωμί 
Στο Θρακιώτικο λαϊκό πολιτισμό το ψωμί, ως σύμβολο ευτυχίας και 
ευημερίας, προσφέρεται σε όλες τις οικογενειακές χαρές. 
“Μπουγανίκια” και ”κάκανα” (κουλούρια) έφτιαχναν σε πολλά μέρη 
της Θράκης για τα νεογέννητα. “Δουντόπιτα” για το πρώτο δόντι 
του παιδιού, “στρατόπιτα” για το πρώτο περπάτημά του. Στις 
βαφτίσεις μοίράζαν γλυκά παξιμάδια, ενώ με περιποιημένο ψωμί οι 
μάνες της Σαμοθράκης ανταπέδιδαν τα δώρα, που έστελνε ο νονός 
στο παιδί της την παραμονή των Φώτων τα τρία πρώτα χρόνια. Στο 
Σουφλί μετά τη γέννηση του παιδιού, μια γυναίκα έκανε μπογάτσες 
και έστελνε μια στη νονά ως ανακοίνωση της γέννησης, για να 
προετοιμαστούν για τη βάπτιση. Η βάπτιση του παιδιού γινόταν την 
πρώτη εβδομάδα της γέννησής του. Η ειδοποίηση της νονάς 
γινόταν ως εξής: η μαμή έβαζε εκ μέρους της λεχώνας σε ένα 
δίσκο μια γαλατόπιτα, μια κουλούρα, μια μερίδα φαγητό, ένα 
μπουκάλι κρασί και πήγαινε στη νονά ή στο νονό, ειδοποιώντας για 
τη βάπτιση. Η νονά έκοβε ένα κομμάτι πίτα, ένα κομμάτι κουλούρα 
κι έβαζε σε δικό της πιάτο φαγητό και στο ίδιο μπουκάλι δικό της 
κρασί και τα έδινε στη μαμή με τον ίδιο δίσκο να τα πάει στη 
λεχώνα.

http://www.yeskid.gr
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Τι είναι το Καρναβάλι

http://amplokaristes.blogspot.gr/2013/03/blog-post.html

Η λέξη «καρναβάλι» προέρχεται από τις Λατινικές λέξεις «carne» 
(=κρέας) και«vale» (=έχε γειά ή απέχω). Σύμφωνα με άλλη εκδοχή 
προέρχεται από τις λέξεις«carne» και «levare» (=αίρω, σηκώνω). 
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ = «κρέας έχε γειά» ή«σηκώνω το κρέας».
Άλλη άποψη :
Καρναβάλι λοιπόν... Ή «Κάρνα» - «βάλι». Προφανώς είναι μια 
σύνθετη λέξη. Ποια είναι όμως η προέλευση των δύο αυτών 
συνθετικών;
Ας ανοίξουμε τον Όμηρο. Σε πάμπολλους στίχους τόσο της Ιλιάδας 
όσο και της Οδύσσειας (Θ 306, Π 392, ε 376, θ 92, ι 140, υ 75 κ.α.) 
συναντάμε τη λέξη «καρ» και τα παράγωγά της. Η λέξη αυτή 
σημαίνει «κεφάλι» και σύγχρονη επιβίωσή της είναι βεβαίως η 
«κάρα». Εάν τώρα προσθέσουμε και το ευφωνικό «ν» στην ομηρική 
λέξη «καρ», φτάνουμε κιόλας στη λέξη «κάρνος». Τι σημαίνει η 
λέξη αυτή;
Η Ελληνική Μυθολογία μας πληροφορεί ότι ο Κάρνος ήταν κάποιος 
μάντης του Θεού Απόλλωνα από την Ακαρνανία, τον οποίο σκότωσε 
ο Ηρακλείδης Ιππότης, ο γιος του Φύλαντος. Οι συγγενείς του 
Ιππότου μάλιστα αναγκάστηκαν στη συνέχεια να προσφέρουν 
πλούσιες θυσίες στον Απόλλωνα προκειμένου να εξευμενίσουν την 
οργή του για τον φόνο του Κάρνου. Ο περιηγητής Παυσανίας 
αναφέρει τον Κάρνο και ως Κριό (Λακωνικά 13, 4) γεγονός που δεν 
αφήνει καμιά αμφιβολία ότι η λέξη «κάρνος» σημαίνει «κριός».
Κάρνος ονομαζόταν επίσης κι ένας αρχαιότατος ποιμενικός, 
κριόμορφος και ιθιφαλλικός Θεός των Πελοποννησίων, προστάτης 
της γονιμότητας, άγνωστος ίσως σήμερα στους περισσότερους 
αλλά αντίστοιχος περίπου με τον γνωστότερο Πρίαπο του 
Ελλησπόντου. Ουσιαστικά δηλαδή ο Κάρνος ήταν ένας Θεός, τόσο 
των Λακώνων όσο και των Μεσσηνίων, πριν από την επικράτηση 
των Δωριεών στη νότια Πελοπόννησο, ενταγμένος στην χορεία των 
ζωόμορφων θεοτήτων οι οποίες, σύμφωνα με την ιστορία των 
θρησκειών, προηγήθηκαν των ανθρωπόμορφων.
Από το ουσιαστικοποιημένο επίθετο «Κάρνειος» παράγεται στον 
πληθυντικό η ονομασία της εορτής «τα Κάρνεια», η οποία κατά 
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τους ιστορικούς χρόνους τελείτο σε όλες τις δωρικές πόλεις προς 
τιμή του Καρνείου Απόλλωνος. 
Πάμε τώρα στο δεύτερο συνθετικό της λέξης «Καρναβάλι».
Κατ' αρχήν το επίρρημα «βάλλε» ή «άβαλε» στα αρχαία ελληνικά 
σημαίνει «είθε» και «μακάρι». Έπειτα, μερικές από τις δεκαπέντε 
και πλέον σημασίες του ρήματος «βάλλω» έχουν την έννοια του 
«στρέφω», «σείομαι πέρα δώθε», «ελαύνω», «φορώ», «προκαλώ», 
«ρίπτομαι» αλλά και... «φωτίζω».
Από εδώ κι έπειτα περνάμε στο ρήμα «βαλλίζω» που σημαίνει 
«χοροπηδώ», στα ουσιαστικά «βαλλισμός» δηλαδή «πηδηχτός 
χορός».
Μια έκφραση του τύπου «καρναβαλίζω» θα μπορούσε να σημαίνει 
ότι «χοροπηδώ» στο πανηγύρι  προς τιμή του Θεού Κάρνου ή του 
Καρνείου Απόλλωνα, φορώντας τα κέρατα του Θεού ή το κριόμορφο 
προσωπείο του.
http://www.imk-agparaskeve.gr/index.php/antieretika-arthra/51-diafora-antieretika/144-
istoria-karnavaliou

Καρναβάλι, η αρχαιότερη Ελληνική εορτή

http://www.eleysis-
ellinwn.gr/el/articles/arxaia_ellada/politismos/karnabali__h_arxaioteri_elliniki_eorti.html

Ως γνωστόν η γονιμότητα αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους 
της λατρευτικής πρακτικής στα πλαίσια της Αρχαίας Ελληνικής 
Θρησκείας. Η γονιμότητα της Φύσης, για την ικανοποίηση των 
αναγκών του καρποσυλλέκτη, του κυνηγού και του αλιέα, η 
γονιμότητα των αγρών, για την ανταμοιβή του μόχθου του 
καλλιεργητή, η γονιμότητα των κοπαδιών, για τη διατήρηση και 
την αύξηση του ζωντανού πλούτου του κτηνοτρόφου, η γονιμότητα 
τέλος των ανθρώπων, για την αύξηση και την διαιώνιση των 
κοινωνιών. 
Με το κριτήριο λοιπόν της γονιμότητας ερμηνεύεται εύκολα όλος 
εκείνος ο διάχυτος ερωτισμός της Ελληνικής Μυθολογίας - 
πάμπλουτης αυτής ποιητικής έκφρασης της Αρχαίας Ελληνικής 
Θρησκείας η οποία αποτυπώνεται σε κάθε μορφή της αρχαίας 
Ελληνικής Τέχνης - εφόσον ο θεοποιημένος Έρως είναι αυτός που 
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διασφαλίζει την πολυπόθητη και πολύμορφη γονιμότητα διαμέσου 
της χαράς. 
http://planiths-gh.pblogs.gr/2008/03/206454.html

Απόκριες
Απόκριες και Καρναβάλι, ημέρες γλεντιού, μεταμφίεσης και 
ξενοιασιάς. Από πού προέρχεται ο εορτασμός και ποίος ο 
συμβολισμός του; Η λέξη «αποκριά» δόθηκε επί βυζαντίου και 
προέρχεται από την λέξη «αποκρέω», που σημαίνει αποχή από το 
κρέας.Οι απόκριες έχουν προέλευση Θρακική, και προέρχονται από 
την λατρεία του Θεού του κρασιού και του κεφιού.και προέρχονται 
από την λατρεία του Θεού του κρασιού και του κεφιού, αλλά και 
της ζωής και της αναπαραγωγής Διονύσου. Ο Διόνυσος είχε μαζί 
του τους Σάτυρους και τους Σελινούς, οι οποίοι έβαζαν στα 
κεφάλια τους στεφάνι από κισσό.Τότε όλοι μασκαρεύονταν και 
γλεντούσαν για μέρες τρώγοντας και πίνοντας άφθονο κρασί.

http://xletsos-basilhs.blogspot.gr/2007/02/blog-post_5664.html                                               
http://kristytalks.com/2012/02/16/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE
%B5%CF%82/   

   

Απόκριες και Έθιμα
Κύρια  στοιχεία της αποκριάτικης περιόδου είναι το κέφι, οι 
αστεϊσμοί και  βέβαια οι μεταμφιέσεις. Όλα αυτά δίνουν έναν 
εντελώς ιδιαίτερο τόνο και  κάνουν αυτές τις μέρες της χαράς και 
της διασκέδασης ιδιαίτερα  διασκεδαστικές τόσο για τα παιδιά όσο 
και για τους μεγάλους, που  βρίσκουν την ευκαιρία να ξαναγίνουν 
παιδιά!                                                           
Στην κυριολεξία Αποκριά σημαίνει το σταμάτημα της κρεοφαγίας     
Οι απόκριες έχουν προχριστιανική  προέλευση και αντιστοιχούν 
στις διονυσιακές γιορτές των αρχαίων Ελλήνων  και στα 
Σατουρνάλια των Ρωμαίων, που γίνονταν προς τιμή του θεού 
Κρόνου  (ως προστάτη της σποράς), διαρκούσαν μια εβδομάδα και 
άρχιζαν στις 17  Δεκεμβρίου.                                                               
Τα αποκριάτικα έθιμα έχουν τις ρίζες  τους στα Λουπερκάλια των 
αρχαίων Ρωμαίων, που άρχιζαν στις 15  Φεβρουαρίου και γιόρταζαν 
τη γονιμότητα της γης και των ζώων.  Οι αποκριές καθιερώθηκαν 
από την Εκκλησία  προς τα τέλη του 6ου αιώνα, σήμερα όμως, 
έχουν χάσει την αρχική σημασία  τους και πλέον είναι ταυτόσημες 
για τους περισσότερους ως περίοδος  μεταμφιέσεων, γλεντιού και 
ελευθεριότητας πριν τη Σαρακοστή.
Στις μεγάλες πόλεις ο αποκριάτικος εορτασμός είναι λίγο πολύ  
τυποποιημένος, όμως, ευτυχώς, υπάρχουν ακόμη πολλά μέρη στην 
Ελλάδα, που  ο εθιμικός πανηγυρισμός διατηρεί ακόμα μορφές, που 
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δείχνουν τις  βαθύτερες ρίζες αυτών των χαρούμενων 
εκδηλώσεων.
Παλαιότερα η αρχή του Τριωδίου αναγγελλόταν με πυροβολισμούς 
ή με  ταμπούρλα και τσαμπούνες, ενώ σε πολλά μέρη ο κήρυκας 
φώναζε πως  πλησιάζουν οι Απόκριες, για να φροντίσει ο κόσμος να 
προμηθευτεί το  απαραίτητο κρέας. Γι’ αυτό και η πρώτη εβδομάδα 
των αποκριών ονομάζεται  και “Προφωνή”, από τη συνήθεια να 
διαλαλούν την έλευσή της. Η  δεύτερη εβδομάδα ονομάζεται 
“Κρεατινή”, επειδή προσφερόταν για κρέας και  η Τρίτη “Τυρινή” ή 
“Μακαρονού”, γιατί κατά τη διάρκειά της οι πιστοί  πρόσφεραν 
κόλυβα και ζυμαρικά στους νεκρούς, τις λεγόμενες μακαρίες, απ΄  
όπου έλαβαν το όνομα και τα “μακαρόνια”.                  
Το Τριώδιο γινόταν ιδιαίτερα αισθητό από την Τσικνοπέμπτη,  όπου 
σε πολλά μέρη έσφαζαν χοιρινά. Η σφαγή στη νότια Ελλάδα και 
πολλά  νησιά συνοδευόταν και από τελετουργικά, δεισιδαιμονικά 
και μαντικά  στοιχεία, που πρόσθεταν στην ημέρα κάποιο 
θυσιαστικό χαρακτήρα με  σταυρούς στις πόρτες των σπιτιών με 
το αίμα του ζώου, κ.ά.                                              
Τη Δευτέρα της Τυρινής βρίσκουμε το θρακικό δρώμενο του 
“Καλόγερου”  (καλός γέρος), ο οποίος στην αρχέγονη λατρευτική 
του μορφή  αντιπροσωπεύει την αγαθή θεότητα της σποράς και της 
πλούσιας συγκομιδής.  Στο τελετουργικό, που περιλαμβάνει 
εικονικό όργωμα και μιμητική σπορά  από τον Καλόγερο που 
συνοδεύεται από νταούλια και λύρες, βλέπουμε ότι  υπάρχουν 
πολλοί συμβολισμοί.                                                                             
Στη Δημητσάνα της Αρκαδίας, γνωστή για το μπαρούτι της, οι 
κάτοικοι την τελευταία Κυριακή φορτώνουν ένα γάιδαρο με 
βαρέλια μπαρούτι και τον Καρνάβαλο.                                      
 Στη Ζάκυνθο έχουμε την “κηδεία της μάσκας” με ...πτώμα τον 
Καρνάβαλο και “συγγενείς” που τον πενθούν.                                     
Στην Κεφαλλονιά την τιμητική τους έχουν τα Γαϊτανάκια και οι 
Καντρίλιες.                                
 Στα Ιωάννινα την τελευταία Κυριακή, οι γειτονιές της πόλης 
δίνουν το σύνθημα του εξαγνισμού, ανάβοντας φωτιές, τις 
περίφημες “Τζαμάλες”. 
Στα Ιωάννινα σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση οι ντόπιοι  έχουν το 
δικαίωμα του εορτασμού της αποκριάς και ιδιαίτερα της μάσκας με 
κατοχυρωμένο και έγγραφο προνόμιο, που πέτυχαν κατά την 
παράδοση της  πόλης στους Τούρκους το 15ο αιώνα επί Σινά Πασά.
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Τα “αλευρομουντζουρώματα” του Γαλαξιδίου  
 Η Καθαρά Δευτέρα στο Γαλαξίδι μόνο  “καθαρή” δεν είναι, αφού 
από το μεσημέρι και μετά γιορτάζεται με  αλληλομουντζουρώματα 
και αλευρώματα, με κυνηγητά και πειράγματα από  ομάδες 
μεταμφιεσμένων με κάρβουνο, που παλιότερα φορούσαν προβιές και 
κουδούνια.  

Ο “βλάχικος γάμος” της Θήβας 
Συμβολισμοί  για καλή χρονιά και καλή σοδειά υποδηλώνονται και 
στο γνωστό βλάχικο  γάμο της Καθαράς Δευτέρας, ο οποίος ξεκινά 
την Τσικνοπέμπτη με τα  “Προζύμια”, συνεχίζεται την Κυριακή το 
απόγευμα με το χορό των  συμπεθέρων και το προξενιό στην 
κεντρική πλατεία της πόλης. Την επόμενη  γίνονται τα 
αρραβωνιάσματα του ζευγαριού, η παράδοση των προικιών, το  
ξύρισμα γαμπρού και το στόλισμα της νύφης. Όλα γίνονται 
σύμφωνα με τις  παραδόσεις και με πολύ γλεντι.   
   

“Του Κουτρούλη ο γάμος” στη Μεθώνη 
Γαμήλιες  παραστάσεις την Καθαρά Δευτέρα έχουμε σε πολλές 
πόλεις της Ελλάδας, με  κυρίαρχο το σατυρικό και εύθυμο στοιχείο. 
Στη Μεθώνη γίνεται “του  Κουτρούλη ο γάμος”, ο οποίος, όπως 
λέγεται, διασώζει ανάμνηση παλιού,  πραγματικού γάμου, που έγινε 
στην πόλη πριν από αιώνες. Γαμπρός ήταν ο  ιππότης Ιωάννης 
Κουτρούλης, ο οποίος ύστερα από πολλών χρόνων αναμονή  και 
υπομονή παντρεύτηκε τη γυναίκα, που αγαπούσε. Ο γάμος 
μεταβλήθηκε σε  χαρούμενο πανηγύρι και πραγματικά έμεινε 
παροιμιώδης.   

Η “Τράντα” και “οι καλές” της Σκοπέλου 
Την  τελευταία Κυριακή της Αποκριάς άντρες ντυμένοι με πρόχειρα 
ρούχα  κρατούν στα χέρια τους ένα πλοιάριο κατασκευασμένο από 
καλάμια και ξύλα,  την “Τράντα”. Οι τρανταραίοι (το πλήρωμα) 
όλοι με ένα σταυρό από  λουλάκι στο μέτωπο και στα μάγουλα 
γυρνούν όλη την πόλη χορεύοντας και  τραγουδώντας άσεμνα 
τραγούδια και μερικές φορές ρίχνουν και δίχτυα, στα  οποία 
πιάνονται οι περαστικοί.
Την ίδια ημέρα τελείται και το έτερο δημοφιλές έθιμο. αντρες και  
γυναίκες με καλά ρούχα (εξ ου και “οι καλές”) σταματούν στις 
πλατείες,  τραγουδούν και χορεύουν με τη συνοδεία ντόπιων 
μουσικών. Σε ρυθμό συρτό  παντού ακούγεται “το τραγούδι της 
Βλάχας”. 
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Οι “Μπούλες” και οι “Γενίτσαροι” της Νάουσας

Αυτό που ξεχωρίζει αυτό το έθιμο από τα άλλα είναι το αυστηρό  
τελετουργικό του. Σε αντίθεση με την αταξία, την απρέπεια, τα 
σατυρικά  τραγούδια και την αυτοσχέδια μεταμφίεση που επικρατεί 
παντού τις  Απόκριες, τις “Μπούλες” τις χαρακτηρίζει η 
σοβαρότητα και η τυποποιημένη  εθιμική ευπρέπεια σε συνδυασμό 
με την απαράμιλλη αισθητική των  χορευτών.
Οι “Μπούλες” είναι άντρες ντυμένοι γυναικεία, ενώ οι “Γενίτσαροι” 
είναι  ντυμένοι με φουστανέλες και φορούν μια ιδιόμορφη μάσκα. 
Γυρίζουν παρέες,  παρέες τους δρόμους και τις πλατείες, 
χορεύοντας προκαθορισμένα  τραγούδια με ειδικό τρόπο, που 
θυμίζει πολεμικό χορό. Οι περισσότεροι  χοροί είναι κατεξοχήν 
αντρικοί, εκτός από τη Μακρυνίτσα που χορεύεται  από τη Μπούλα. 
Όσο οι Γενίτσαροι φορούν τις μάσκες, δεν  επιτρέπεται να χορέψει 
μαζί τους κανείς από τους θεατές. Όταν τις  βγάλουν, τότε 
ξεκινάει ένα μεγάλο πανηγύρι που κρατάει μέχρι τις πρωινές  ώρες.

Τα “Ραγκουτσάρια” της Καστοριάς και της Κοζάνης

Τα “Ραγκουτσάρια” είναι μια γνήσια ελληνική εορταστική 
εκδήλωση καρναβαλιού, από τις τελευταίες του 
δωδεκαημέρου.Κατά τη διάρκεια του εορτασμού  συνηθίζεται 
ομάδες μεταμφιεσμένων με τα μουσικά όργανά τους (εκτός από το 
να  σατιρίζουν και να περιπαίζουν με κωμικό τρόπο τους πάντες) να 
ζητούν  διάφορα δώρα από τα σπίτια που επισκέπτονται σε 
ανταπόδοση της  συνεισφοράς τους στην απομάκρυνση του κακού 
πνεύματος από το σπίτι.    
http://laikiparadosi.blogspot.gr/2011/02/blog-post.html
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Η Τσικνοπέμπτη

http://www.madata.gr/epikairotita/social/259254.html

Η Τσικνοπέμπτη είναι μία γιορτή της Ορθοδοξίας που δίνει την 
ευκαιρία στις οικογένειες να καταναλώσουν με εορταστικό τρόπο 
ότι κόκκινο κρέας τους έχει απομείνει στην  κατάψυξη πριν από τη 
νηστεία της Σαρακοστής!
Η λέξη “τσικνοπέμπτη” προέρχεται από την λέξη “τσίκνα” -η 
μυρωδιά του ψημένου κρέατος- και από την ημέρα “Πέμπτη”. 
Γιορτάζεται  την Πέμπτη, 11 ημέρες πριν την Καθαρά Δευτέρα. 
Είναι μια μέρα διασκέδασης καιετοιμασίας για την μεγάλη νηστεία 
της Σαρακοστής πριν από το Πάσχα.
Η Τσικνοπέμπτη βρίσκεται στη 2η εβδομάδα της περιόδου που 
ονομάζεται Τριώδιο, η οποία αποτελείται από τρεις εβδομάδες: την 
1η εβδομάδα Προφωνή, Προφωνέσιμη ή Απολυτή, την 2η εβδομάδα 
Κρεατινή ή Κρεοφάγος και την3η εβδομάδα Τυρινή ή Τυροφάγος 
που πλέον δεν τρώγεται το κρέας, αλλά μόνο γαλακτοκομικά. Κατά 
τη διάρκεια της 1ης εβδομάδας (Απολυτή) σταματάει η 
συνηθισμένη νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής, ενώ στη 
2η εβδομάδα (απόκρεω) ίσχυε η νηστεία και έτσι η Τσικνοπέμπτη 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία και θεωρείται εορτάσιμη ημέρα και το 
τραπέζι είναι γιορτινό. Η ημέρα αυτή είναι ντυμένη στα κόκκινα… 
το δείπνο  αποτελείται από κόκκινο κρέας ψημένο με λίγο λιπάκι 
στα κάρβουνα ή τηγανισμένο, δυο τρόποι μαγειρέματος που 
βγάζουν έντονη τσίκνα και κατά την παράδοση λίγο αρπαγμένο… 
και εννοείται με τη συνοδεία κόκκινου κρασιού!
 Ιδού κάποια πρωτότυπα έθιμα που εφαρμόζονται την Τσικνοπέμπτη 
στη χώρα μας!

Κομοτηνή 
Την Τσικνοπέμπτη τα ζευγάρια που είναι έτοιμα για γάμο, 
ανταλλάσσουν μεταξύ τους φαγώσιμα δώρα. Ο άντρας πρέπει να 
στείλει στην σύντροφό του μια κότα και εκείνη ανταποδίδει με 
μπακλαβά .
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Κέρκυρα
Στην Κέρκυρα ανήμερα της Τσικνοπέμπτης γίνονται τα  
“Πετεγολέτσια” ή “Κουτσομπολιά”. Οι γυναίκες της παλιάς πόλης, 
βγαίνουν στα παράθυρα των καντουνιών και κουτσομπολεύουν 
μιλώντας την παραδοσιακή κερκυραϊκή διάλεκτο.

Πάτρα 
Εδώ κάθε χρόνο αναβιώνει η “Κουλουρού” . Σύμφωνα με το έθιμο η 
“Γιαννούλα η Κουλουρού” νομίζει ότι ο Ναύαρχος Ουίλσoν είναι 
ερωτευμένος μαζί της και θα της κάνει πρόταση γάμου. Έτσι 
ντύνεται νύφη και πηγαίνει στο λιμάνι να προϋπαντήσει τον καλό 
της, σκορπώντας το γέλιο στους Πατρινούς.

Σέρρες
Στις Σέρρες ψήνουν το κρέας στους δρόμους και στη συνέχεια 
ανάβουν μεγάλες φωτιές και πηδούν από πάνω τους. Αμέσως μετά 
ακολουθεί “το προξενιό” μεταξύ των ελεύθερων της κάθε γειτονιάς 
.
 http://www.lay-out.gr/alitheia-xerete-giati-giortazoume-tin-tsiknompempt/
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Καθαρά Δευτέρα

http://www.in2life.gr/escape/weekend/articles/217039/article.aspx

Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί τη λήξη της αποκριάς και την 
έναρξη της νηστείας. 
Η αφετηρία της Σαρακοστής είναι για τη χώρα μας μια ιδιαίτερη 
μέρα και γιορτάζεται κατά κύριο λόγο με διάφορα σαρακοστιανά 
εδέσματα, με την παραδοσιακή λαγάνα, την ταραμοσαλάτα και τις 
ελιές.
Την ημέρα αυτή συνηθίζονται οι εκδρομές σε κοντινούς 
προορισμούς, άλλωστε είναι μια γιορτή που ταιριάζει περισσότερο 
στην επαρχία με φόντο τη φύση και το πράσινο.
 Η χαρά όλων αλλά ιδιαίτερα των παιδιών είναι το πέταγμα του 
χαρταετού που θέλει ιδιαίτερη μαστοριά και ιδανικές καιρικές 
συνθήκες φυσικά. Κάποιες πληροφορίες ερμηνεύουν το πέταγμα του 
χαρταετού σαν την επιθυμία του ανθρώπου να διώξει μακριά το 
κακό.
Η Καθαρά Δευτέρα ονομάστηκε έτσι από τον χριστιανικό λαό και 
σημαίνει πνευματική και σωματική "κάθαρση". Επίσης μια άλλη 
εκδοχή είναι πως ονομάστηκε έτσι επειδή οι νοικοκυρές καθάριζαν 
τα σκεύη τους όλη μέρα από το φαγοπότι της αποκριάς. Μια 
χαρακτηριστική λέξη που χρησιμοποιούμε είναι τα Κούλουμα που 
είναι η καθαροδευτεριάτικη έξοδος και το πέταγμα του χαρταετού. 
Κατά τον Νικόλαο Πολίτη, πατέρα της ελληνικής λαογραφίας, τα 
κούλουμα προέρχονται από τη λατινική λέξη Culumus που σημαίνει 
αφθονία αλλά και το τέλος, δηλαδή το τέλος της αποκριάς. Ότι κι 
αν σημαίνει όμως η λέξη αυτή στις μέρες μας είναι ημέρα 
διασκέδασης, φαγητού και οικογενειακής συνύπαρξης.  
Μερικά από τα πιο διαδεδομένα εδέσματα της Καθαρής Δευτέρας.

Θαλασσινά: γαρίδες, καραβίδες, αστακός, καβούρια, χταπόδια, 
καλαμάρια, σουπιές.
Οστρακοειδή: μύδια, στρείδια, κυδώνια, γυαλιστερές.
Όσπρια: φασολάδα, μαυρομάτικα σαλάτα.
Λαχανικά: κάθε λογής σαλάτες και τουρσί
Λαγάνα
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Γλυκά: χαλβάς, γλυκά του κουταλιού και γλυκά του ταψιού

Έθιμα της Καθαρής Δευτέρας σε όλη την 
Ελλάδα

“Από πολύ παλιά, μέχρι και την εποχή του μεσοπόλεμου, η Ρόδος 
ολόκληρη-χωριά μαράσια και πόλη-γλεντούσε και χόρευε πολύ την 
Αποκριά.
Εχτός από τις οργανωμένες μαρασιώτικες αποκριάτικες 
χοροεσπερίδες των Συλλόγων του Διαγόρα, της Εργάνης Αθηνάς 
και της Προόδου Νεοχωρίου, για φιλανθρωπικούς σκοπούς στο 
Βενετόκλειο και στο Αμαράντειο και ακόμα το μεγάλο επίσημο χορό 
του Καρναβαλιού- τον Μπάλο ιν Μάσκερα- στο υπερπολυτελές 
Αλμπέργκο ντελλε Ρόζε, όπου η ροδίτικη αριστοκρατία και οι 
κυβερνητικοί στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι ξεφάντωναν 
μέχρι πρωίας με καρναβαλίστικες στολές, πανάκριβες τουαλέτες 
και μικρές χρωματιστές μάσκες, χορεύοντας στους ήχους της 
περίφημης ορχήστρας των μαέστρων Αλμπεργκιέτι και Βένγκους, ο 
πολύς κόσμος, μικροί και μεγάλοι ντυμένοι καμουζέλες γιόρταζαν 
πολύ τις αποκριάτικες μέρες. 
Προπαντός την τελευταία βδομάδα της Αποκριάς πολύ τη 
χαιρόντουσαν τα μαρασιώτικα σπίτια. Ιδιαίτερα οι γυναίκες τις 
τελευταίες βραδιές της Τυρινής, διώχναν τη σοβαρότητα της 
καθημερινότητας και μασκαρεμένες με αταίριαστα και παρδαλά 
παλιόρουχα, μουζωμένες ή μουρωμένες με κάλτσες και με 
καμπούρα στη ράχη ξεπόρτιζαν νυχτιάτικα παρέες-παρέες και 
βαρούσαν με μπαστούνια τις πόρτες των σπιτιών και πειράζαν στα 
σοκάκια τους περαστικούς. 
Έτσι βρίσκαν την ευκαιρία κι αυτές, μια φορά το χρόνο, 
αγνώριστες όπως ήταν, να κοροϊδέψουν όλα τα χούγια και τα 
κουσούρια των αντρών και με τολμηρές χειρονομίες και τσαλίμια 
κρατώντας γδόχερα και σκορδοστούμπια περίπαιζαν τους 
αρσενικούς.
Στο Νιοχώρι, το αποκορύφωμα της Αποκριάς ήταν το απόγευμα της 
τελευταίας Κυριακής, όταν οι ωραίες και παρδαλές καμουζέλες 
γυρόφερναν τα καλντερίμια, σκορπίζοντας το γέλιο με τα 
καμώματά τους, αλλά και τον ψευτοφόβο που προκαλούσαν στα 
κοριτσόπουλα που παρακολουθούσαν στις ξώπορτες ή 
ακουμπισμένα στα πρεβάζια των παραθύρων, τους κατάμαυρους 
από την μουζούρα των τσουκαλιών αράπηδες, τους 
αρκουδάνθρωπους με τις προβιές, τις γαϊδουροκέφαλες μουσκάρες 
και τις τερατώδεις αγριομουτσούνες.
Το Νιοχώρι όμως φημιζόταν ακόμα για τις σπαρταριστές 
παραστάσεις που σκάρωναν γνωστοί γλετζέδες και για τους 
λαϊκούς χορούς στα σταυροδρόμια και τις πλατειούλες, όπως το 
γαϊτανάκι στο ρυθμό του βαλς και της μαζούρκας και τον 

[202]



Α Λυκειακή Τάξη Εσπερινού Γυμνασίου Τυμπακίου  
Παραδόσεις Ανα Τόπο  

Αρκουδιάρικο χορό με την αλυσσοδεμένη καμουζέλα-αρκούδα να 
χοροπηδά στους χτύπους του τσιγγάνικου ντεφιού”.
“…Τη μεγαλύτερη κίνηση την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, απ΄ 
όπου έπρεπε να περάσουν σαν σε παρέλαση όλες οι καμουζέλες που 
κατέβαιναν από τα Πάνω Μαράσια, είχε ο δρόμος της Καμάρας. 
Περνώντας από τους καφενέδες γεμάτους παρέες που κουτσόπιναν 
και αστειεύουνταν, ομάδες κανταδόρων με κιθάρες και μαντολίνα, 
υμνούσαν τις ομορφάδες της Ραμόνας και τις τσαχπινιές της 
Ριρίκας και μακάριζαν τους έρωτες του ξελογιασμένου Μπάρμπα 
Γιάννη του Κανατά.
Εμφανίζονταν κι ο γνωστός τσαγκάρης, τραγουδιστής, κιθαρίστας 
και θεατρίνος Γιάβας κάμνοντας το Σαρλώ με το καλαμένιο 
μπαστουνάκι και το κωμικό περπάτημα. Κι ο κόσμος ξεσπούσε στα 
γέλια με τα καμώματα του Γιάβα που σταματούσε τα’ αυτοκίνητα 
για να ξύσει τη φαγούρα της ράχης του στο μπροστινό καπό της 
μηχανής”.
“…Κατέβαιναν κι από τα Τριάντα οι γνωστοί Τριαντενοί γαλατάδες 
καβάλα στα ποδήλατα, μασκαρεμένοι με μακριά βαμμένα μαύρα 
σώβρακα, φανέλλες και κουκούλες σαν διαβόλοι με κέρατα και 
μακριά ουρά και φοβερίζαν τα παιδιά και τις γυναίκες, χτυπώντας 
αστεία τα κεφάλια όλων με φουσκωμένες βοδινές 
κατρουλόφουσκες.
Οι Σμυρνιοί του Νιοχωριού είχαν κι αυτοί τον γουστόζικο τύπο 
τους, τον Ματαίο Ντιλέρνια τον μπογιατζή που γινόταν 
“κουδουνάτος” και ντύνουντα βυζανιάρικο μωρό με άσπρη 
δαντελένια σκούφια, σαλιαρίστρα, με μια μπουκάλα ούζο για 
μπιμπερό στο στόμα, μέσα σε μωρουδιακό καροτσάκι που τόσερνε 
μια τριχωτή νταρντάνα μουστακαλού νταντά που βασανίζουντα ν’ 
αλλάξει τις πάνες και το μουσκεμένο βρακάκι-σωβράκα του 
μικρομέγαλου μωρού που τσίριζε.
Ωστόσο η παλιά Αποκριά στην κατοχική περίοδο είχε και την εθνική 
της διάσταση. Με την ευκαιρία του μασκαρέματος πολλοί τολμηροί 
νέοι, στα χωριά και μέσα στην πόλη, παρά την παρακολούθηση των 
καραμπινιέρων, αψηφώντας τους, ντυνόντουσαν φουστανελάδες 
σαν ήρωες του 21 και τα σχολιαρόπαιδα σαν τα ευζωνάκια της 
Αγιάς Σοφιάς πούλεγε το σχολικό τους τραγουδάκι. Έτσι ντυμένος 
Έλληνας φουστανελάς με τη κουμπούρα στο σελάχι και το 
γιαταγάνι ζωσμένο στη μέση εμφανίζουντα το λεβεντοπαλίκαρο ο 
Γιάννης Καλλιγάς, ο καλαϊτζής πούταν το πιο δυνατό παλικάρι της 
εποχής του και γύριζε επιδεικτικά όλα τα μαράσια. Κι ο κόσμος 
καμάρωνε την παλικαροσύνη του και τον χειροκροτούσε.
Όλες αυτές οι καμουζέλες τραβούσαν για το τέρμα του δρόμου της 
Καμάρας του Νιοχωριού έξω από το σπίτι του Σταυρή του 
Σταυρινίδη στον Πάνω Γιαλό όπου γινόταν πανδαιμόνιο κεφιού. Εκεί 
μικροί- μεγάλοι αλληλομπουκώνονταν χαρτοπόλεμο, γεμίζαν τα 
μαλλιά, τα στήθια κι οι πλάτες των κοριτσιών χρωματιστά 

[203]



Α Λυκειακή Τάξη Εσπερινού Γυμνασίου Τυμπακίου  
Παραδόσεις Ανα Τόπο  

χαρτάκια που κατεβαίναν ενοχλητικά μέχρι τα βρακιά και 
αλληλοδένουνταν με πολύχρωμες κορδέλες σερπαντίνες.
Ξημερώματα καθαρή Δευτέρα, ο δρόμος της καμάρας κι η γειτονιά 
του Πάνω Γιαλού έμοιαζε πολύχρωμο μωσαϊκό από τον 
χαρτοπόλεμο. Κι οι παλιοί νιοχωρίτες κι οι μαρασιώτες θυμούνται 
ακόμα με νοσταλγία την γλυκειά αγύριστη εποχή της νιότης με 
τους ανοιχτόκαρδους εκείνους γλεντζέδες που χάριζαν τη χαρά και 
ομόρφαιναν με τις καμουζέλες τις παλιές αξέχαστες Αποκρies
http://www.secretrhodes.gr/apokries-rodos/

• Βόνιτσα, το έθιμο του "Αχυρένιου 
Γληγοράκη"

Ο Γληγοράκης λέγεται ότι ήταν ψαράς και απαρνήθηκε τη θάλασσα 
ψάχνοντας τη μοίρα του στη στεριά. Οι σημερινοί ψαράδες της 
Βόνιτσας καταδικάζουν αυτήν του την πράξη και κάθε τέτοια μέρα 
τον τιμωρούν. Φτιάχνοντας λοιπόν έναν αχυρένιο ψαρά, τον δένουν 
σ' ένα γάιδαρο και τον γυρνούν σε όλο το χωριό. Όσο περνά η μέρα 
στήνουν μεγάλο γλέντι με τραγούδι και χορό και στη συνέχεια 
ρίχνουν τον καημένο τον Γληγοράκη σε μια βάρκα που φλέγεται στ' 
ανοιχτά. 

• Ο "Βλάχικος Γάμος" της Θήβας
Το έθιμο αυτό χρονολογείται από το 1830 και έχει να κάνει με τα 
προξενιά που γίνονταν τότε. Σήμερα πραγματοποιείται 
παραδοσιακά με το ξύρισμα του γαμπρού και το στόλισμα της 
νύφης η οποία στην πραγματικότητα είναι άνδρας! Παράλληλα όλοι 
οι παρευρισκόμενοι γιορτάζουν τα Κούλουμα με σατιρικά τραγούδια 
και πολύ χορό.

• Το έθιμο των Μουντζούρηδων στον 
Πολύσιτο της Βιστωνίδας.

Εδώ η προετοιμασία ξεκινά από την προηγούμενη μέρα με την 
παρασκευή της παραδοσιακής Λαγάνας και το βράσιμο της 
φασολάδας από τις γυναίκες του χωριού, για να προσφέρουν στους 
επισκέπτες τους την επόμενη μέρα. Τους επισκέπτες τους περιμένει 
μια έκπληξη, αφού τους υποδέχονται δύο μεταμφιεσμένοι οι οποίοι 
προσπαθούν να τους μουντζουρώσουν με την καπνιά από το καζάνι 
που έβραζε η φασολάδα έτσι ώστε όλοι να γιορτάσουν την Καθαρή 
Δευτέρα μασκαρεμένοι!

• Το έθιμο του "Αγά" στα Μεστά της Χίου.
Το έθιμο του Αγά έχει ρίζες από την Τουρκοκρατία και μέχρι 
σήμερα είναι το ίδιο διασκεδαστικό την ημέρα της Καθαρής 
Δευτέρας. Ο Αγάς εισβάλει στο χωριό με τη συνοδεία του και 

[204]



Α Λυκειακή Τάξη Εσπερινού Γυμνασίου Τυμπακίου  
Παραδόσεις Ανα Τόπο  

παίρνει θέση στην κεντρική πλατεία. Εκεί μαζεύεται ο κόσμος όπου 
"δικάζεται" για διάφορα παραπτώματα που του καταλογίζονται και 
πληρώνει το ανάλογο πρόστιμο! Από αυτή τη διαδικασία δε 
γλιτώνει κανείς από τους παρευρισκόμενους. Τα χρήματα που 
μαζεύονται από τα υποτιθέμενα πρόστιμα καταλήγουν στο ταμείο 
του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού. Ένα πρωτότυπο έθιμο με 
πολύ χιούμορ και κοινωφελές έργο παράλληλα.
 
http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/mx/m_Ellas_kathara.asp

Καρναβάλι Σοχού
 

Οι αρχαίοι Έλληνες λάτρευαν το θεό Διόνυσο ντυμένοι με 
τραγόμορφες μεταμφιέσεις και κουδούνια. Κυρίαρχο στοιχείο της 
διονυσιακής λατρείας ήταν ο άναρχος χορός, το κρασί, η έκσταση 
και γενικά όπως λέμε ο διονυσιασμός. Η λατρεία αυτή γεννήθηκε 
και κυριάρχησε στην περιοχή της αρχαίας Θράκης που εκτείνεται 
μέχρι το Δούναβη προς βορρά και μέχρι την Κωνσταντινούπολη 
ανατολικά. 
Στο Σοχό, στο δυτικό άκρο της αρχαίας Θράκης (Βισαλτία - 
Κρηστωνία), κάποια στοιχεία τα διονυσιακής αυτής λατρείας 
έφτασαν μέχρι τις ημέρες μας. Βέβαια με το πέρασμα των αιώνων 
δέχτηκε εμβόλιμα στοιχεία από το Χριστιανισμό και τους κατά 
καιρούς κατακτητές. Προφανώς σήμερα δεν έμεινε σαν διονυσιακή 
λατρεία, διατήρησε όμως πολλά χαρακτηριστικά αυτής, όπως το 
ευετηριακό (η καλοχρονιά, η καλοσοδειά), η αποπομπή του κακού, η 
αναγέννηση της φύσης και της διάθεσης κ.ά. Το βασικό στοιχείο 
της λατρείας, τραγόμορφη μεταμφίεση με κουδούνια, έφτασε ως 
τις μέρες μας σαν λαϊκό δρώμενο γιατί δέθηκε με την 
καθημερινότητα των απλών ανθρώπων του τόπου μας.
Σήμερα οι Σοχινοί ντύνονται «μέριου», γιατί μέσα απ΄το δρώμενο 
βιώνονται καλύτερα οι ανθρώπινες σχέσεις και αξίες όπως η φιλία, 
ο έρωτας, η οικογένεια, ο αλληλοσεβασμός, η αλληλοεκτίμηση 
κ.λπ. και η καθημερινότητα γίνεται πιο όμορφη και ενδιαφέρουσα. 
Βρίσκουμε λοιπόν τις ημέρες της Αποκριάς στο Σοχό μικρούς και 
μεγάλους να ντύνονται «μέριου», όχι κάνοντας μια αναβίωση 
εθίμου αλλά βιώνοντας ένα σύγχρονο δρώμενο, δρώντας είτε 
ατομικά είτε ομαδικά μέσα σε όμορφες παρέες, στους δρόμους, στα 
σπίτια και στα καφενεία του χωριού!  
 http://www.prasinizo.gr/prasinizoume/erxomenes/699-karnavali-apokries-soxou-soxos-
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Αποκριγιώματα στο Ρούβα την Καθαρά 
Δευτέρα

http://www.palo.gr/cluster/multimedia/krhth-nea/27649/?clid=4230748

Στη Γέργερη  προσπαθώντας να αναδείξουν τα παραδοσιακά έθιμα 
της περιοχής, που ζουν εδώ και αιώνες και διατηρούνται με πολύ 
μεράκι από μικρούς και μεγάλους, διοργανώνουν κάθε χρόνο την 
εκδήλωση «Αποκριγιώματα στο Ρούβα» την Καθαρά Δευτέρα στη 
Γέργερη.  Χαρακτηριστικότερο από όλα είναι ο «αρκουδίστικος 
χορός» που έχει τις ρίζες του σ΄ αυτό τον τόπο και είναι ένα έθιμο, 
μια λαϊκή τελετή, που χαρακτηρίζει το αποκριάτικο ξεφάντωμα με 
τη συνοδεία λύρας σε ρυθμό μοναδικό και με έναν ιδιαίτερο χορό 
βασισμένο σε ξεχωριστή δομή και βήματα, δημιουργώντας 
ταυτόχρονα πανδαιμόνιο από τον εκκωφαντικό ήχο κουδουνιών.
Τα πιο χαρακτηριστικά και καθιερωμένα δρώμενα που 
αναπαριστώνται επί σειρά ετών (η αρχή τους χάνεται στο πέρασμα 
του χρόνου) είναι τα εξής:  

Η «κηδεία» 
Αποτελεί μια παρωδία της εκφοράς του νεκρού, ο οποίος είναι 
ξαπλωμένος πάνω σε μια σκάλα ξύλινη συνήθως και σέβεται μέχρι 
τέλους το ρόλο του: δεν ανοίγει τα μάτια του, δε μιλάει ούτε 
γελάει παρά τα απίστευτα δίστιχα και μοιρολόγια που ακούει. Η 
πομπή αυτή τα έχει όλα: παπά, ψάλτη, χήρα που λέει εντυπωσιακά 
μοιρολόγια, συγγενείς που τον συνοδεύουν μέχρι τη στιγμή που θα 
συμβεί η ανατροπή 

Το «όργωμα-σπορά»
Το αλέτρι, το σύμβολο του μόχθου του ανθρώπου και της 
προσπάθειάς του για επιβίωση, μετατρέπεται σε ένα αποκριάτικο 
εργαλείο όπου αντί για βόδια ή άλογα υπάρχουν δύο 
μεταμφιεσμένοι.
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Ο «γάμος»
Πρόκειται για αναπαράσταση-παρωδία του μυστηρίου της 
εκκλησίας μας συμβολίζοντας την ένωση των στοιχείων της φύσης, 
την αρμονική συνύπαρξη αντίθετων δυνάμεων. 

Τα «μουτζουρώματα» Οι Αράπηδες
Οι Αράπηδες είναι μια ομάδα ατόμων, το λεγόμενο καρναβάλι, όπου 
οι κύριοι πρωταγωνιστές είναι ο τσαούσης(άντρας ντυμένος 
παραδοσιακά) και η νύφη (άντρας επίσης ντυμένος με τη γυναικεία 
παραδοσιακή φορεσιά). Όλο το καρναβάλι είναι βαμμένο με φούμο, 
φορά κάπα από δέρμα και καμπούρα στην πλάτη με κουδούνια και 
στην μέση τους έχουν κρεμασμένο ρόπαλο. 

Ο «αρκουδίστικος χορός»
Οι αρκουδιάρηδες βγαίνουν στους δρόμους δημιουργώντας 
πανδαιμόνιο με τους ήχους των κουδουνιών και χορεύοντας το δικό 
τους ξέφρενο ρυθμό. Ο σατυρικός αυτός όμιλος έχει τους δικούς 
του κανόνες και συνήθως απροσδόκητη εξέλιξη. Οι χορευτές είναι 
τραγόμορφοι κουδουνοφόροι οι οποίοι είναι δεμένοι με σχοινιά 
μεταξύ τους και ο επικεφαλής της ομάδας προσπαθεί μάταια να 
τους οδηγεί. 
http://gergeri-crete.blogspot.gr/p/blog-page_9317.html

Η παράδοση της Αποκριάς στη Θράκη
Ο Θρακιώτης θεός της μέθης, ο Διόνυσος, κάπως περιθωριακός, 
αφού δεν ανήκε στο δωδεκάθεο,  ήταν και λίγο αιρετικός, αφού 
“έσερνε” μαζί του έναν καθόλου καθώς  πρέπει θίασο στο τσακίρ 
κέφι και πολλές ανιμιστικές παραδόσεις και λατρείες παλιές όσο 
και η παρουσία του ανθρώπου στον πλανήτη. Στη  διάρκεια των 
τριών εβδομάδων της Αποκριάς οι Χριστιανοί της Θράκης  
διασκέδαζαν με πολλά λαϊκά δρώμενα. Στην Αδριανούπολη 
πραγματοποιούνταν  μια εμφανώς διονυσιακή γιορτή, αυτή του 
“Κιοπέκ Μπέη” (άρχοντας των  σκύλων), όπου έπαιζαν μόνο άντρες 
μεταμφιεσμένοι κωμικά. 
Ο  Κιοπέκ Μπέης, οι ακόλουθοί του, η “γριά” με το “μωρό” της στην 
αγκαλιά  και ο υπηρέτης της γύριζαν στους δρόμους κάνοντας 
φασαρία και  υποχρέωναν, όσους συλλάμβαναν, σε προσφορές. Όσοι 
αρνούνταν, τους  κατάβρεχαν με λασπόνερα ή τους μαύριζαν το 
πρόσωπο με φούμο. Όσοι  πρόσφεραν κάτι, τους ευλογούσε ο Μπέης 
με ένα ομοίωμα φαλλού που  κρατούσε. Το κρασί που συγκέντρωνε 
η πομπή από τις προσφορές, το έπιναν όλοι μαζί μέχρι να μεθύσουν 
εντελώς. 
Η τελετή συνήθως τελείωνε με σκαμπρόζικα αστεία και το 
κατρακύλημα του  Μπέη από κάποια κατηφόρα μαζί με το 
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χειράμαξο στο οποίο επέβαινε. Ο  Μπέης, που θεωρείται κατάλοιπο 
αρχαίων τελετών για την καρποφορία της  γης, γιορταζόταν και σε 
άλλες περιοχές της Θράκης με παραλλαγές στο  τυπικό και τους 
πρωταγωνιστές. Σε κάποια μέρη συμμετείχαν στην πομπή και  
“Αράπηδες”, με πρόσωπα μαυρισμένα με φούμο, καπέλα με 
αλογοουρές και  κουδούνια κρεμασμένα στη μέση.                             
Το έθιμο του “Καλόγερου” στο θρακικό χωριό Βιζύη γινόταν τη 
Δευτέρα της Τυρινής και εξελισσόταν  σε υποτυπώδες δράμα, το 
οποίο υποτίθεται ότι διαδραματιζόταν μέσα σε ένα  σιδεράδικο. Οι 
γυφτοσιδεράδες σφυρηλατούσαν το υνί για το ιερό όργωμα,  ώσπου 
κάποια στιγμή εμφανιζόταν η “Βάβω”. 
Η  Βάβω ήταν μια γριά με ένα ομοίωμα μωρού, το “εφταμηνίτικο”, 
μέσα σε ένα  καλάθι. Το εφταμηνίτικο ξαφνικά εμφανιζόταν ως 
ενήλικος, γινόταν ο  “Αρχικαλόγερος” και ακολουθούσε ο γάμος 
του με τη “Νύφη”. Το δράμα  συνεχιζόταν με το φόνο του 
“γαμπρού” από τον κουμπάρο, φίλο και  δευτεραγωνιστή. 
Αναπαριστανόταν ο θρήνος πάνω στο νεκρό και ακολουθούσε η  
ανάστασή του, για να τελέσει τους “ιερούς αρότρους” (οργώματα), 
που θα  εξασφάλιζαν πλούσια σοδειά.     

Το οικογενειακό τραπέζι της Τυρινής
Ο μεγάλος εορτασμός της Αποκριάς κορυφωνόταν την τελευταία 
Κυριακή,  την Κυριακή της Τυρινής (επειδή παραδοσιακά δεν 
επιτρεπόταν η κατανάλωση  κρέατος αλλά μόνο τυριού, γάλακτος, 
ζυμαρικών και των παραγώγων τους) ή  αλλιώς “Τρανή Αποκριά”, 
όπου όλοι, συγγενείς και φίλοι, μαζεύονταν στα  σπίτια των πιο 
ηλικιωμένων της οικογένειας και γιόρταζαν με μεγάλη  ευθυμία. Η 
συγκέντρωση ήταν σχεδόν υποχρεωτική, αφού έρχονταν ακόμη και  
παιδιά που ήταν μακριά. Αν και ο κανόνας ήταν τα φαγητά να τα 
φέρνει ο  καθένας από το σπίτι του, σε πολλά μέρη, την 
παραδοσιακή μακαρονάδα την  έφτιαχνε η γιαγιά. Πριν αρχίσει το 
φαγητό, οι συγγενείς ζητούσαν  συγχώρεση ο ένας από τον άλλο, 
για να αρχίσουν τη Σαρακοστή με καθαρή  συνείδηση. Το γλέντι 
γινόταν με επίκεντρο το τραπέζι, το οποίο δεν  έπρεπε να 
ξεστρωθεί μέχρι την άλλη μέρα. Όλη τη νύχτα έτρωγαν, έπιναν  και 
διασκέδαζαν τραγουδώντας αποκριάτικα τραγούδια. Στα 
περισσότερα μέρη το δείπνο της  Αποκριάς τελείωνε μ΄ ένα αυγό 
και σχετικά αστεία. “Με αυγό κλείνω, με  αυγό ανοίγω”, έλεγαν, 
εννοώντας ότι το πρώτο φαγητό μετά τη Σαρακοστή θα  ήταν το 
αυγό της Λαμπρής.   
http://laikiparadosi.blogspot.gr/2011/02/blog-post.html
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Ήθη και έθιμα της Αποκριάς

Το κάψιμο του Τζάρου στην Ξάνθη
Το έθιμο αυτό το έφεραν οι πρόσφυγες από το Σαμακώβ της 
Ανατολικής Θράκης και αναβιώνει κάθε χρόνο από τους κατοίκους 
του συνοικισμού, ο οποίος βρίσκεται στη γέφυρα του ποταμού 
Κόσυνθου. Ο Τζάρος ή Τζάρους, σύμφωνα με την τοπική παράδοση, 
ήταν ένα κατασκευασμένο ανθρώπινο ομοίωμα τοποθετημένο πάνω 
σε ένα σωρό από πουρνάρια.
Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς καιγόταν σε κέντρο αλάνας, 
πλατείας ή σε υψώματα για να μην έχουν το καλοκαίρι ψύλλους. Η 
ονομασία «Τζάρος» προήλθε από τον ιδιόρρυθμο ήχο που 
δημιουργούσε η καύση του θάμνου «τζ,τζ,τζ…». Μετά την 
ολοκλήρωση του εθίμου, ακολουθεί ένα φαντασμαγορικό θέαμα με 
πυροτεχνήματα.

Διδυμότειχο
Στα χρόνια της τουρκοκρατίας σε πολλές περιοχές της Ελλάδας 
υπήρχαν πολλοί Τούρκοι. Κάποιοι από αυτούς είχαν μεγάλες 
περιουσίες και οι κάτοικοι τους ονόμαζαν «Μπέηδες». Ο Μπέης 
εκείνη την εποχή ζούσε όπως ένας Αγάς. Είχε πάντα στο σπίτι του, 
την καλύτερη κοπέλα του χωριού, το γιατρό του, τη νοσοκόμα, 
τους σωματοφύλακές του και κάποιον έμπιστο δικαστικό για να 
τιμωρεί τους παραβάτες. Οι συνθήκες εκείνης της εποχής ήταν 
πάρα πολύ δύσκολες και για να επιβιώσει κανείς, πήγαινε και 
δούλευε στις δουλειές του Μπέη για ένα κομμάτι ψωμί. Πολλοί από 
τους κατοίκους του χωριού αντιδρούσαν σ’ όλη αυτή την 
εκμετάλλευση οπότε και ξεσηκώθηκαν να διαμαρτυρηθούν να 
σταματήσει αυτό το καθεστώς που επικρατούσε, πράγμα που το 
κατάφεραν.
Οι Τούρκοι δεν επέτρεπαν στους Έλληνες να συγκεντρώνονται και 
να μιλάνε ελεύθερα. Μετά από προσπάθειες τους επέτρεπαν να 
συγκεντρώνονται την Αποκριά, να μιλούν ελεύθερα και να λύνουν 
τα προβλήματά τους. Σιγά-σιγά μπορούσαν να σατιρίζουν τους 
Τούρκους και να τους πειράζουν, μόνο εκείνη τη μέρα. Το έθιμο 
συνεχίστηκε, και μετά την απελευθέρωση γινόταν σαν γιορτή για 
την απελευθέρωση από την εκμετάλλευση των Τούρκων. Κράτησε, 
και με τα χρόνια αύξησε το σατιρικό και περιπαικτικό χαρακτήρα 
του.
Το έθιμο του «Μπέη», περιέχει διονυσιακά στοιχεία και έχει 
σατιρικό χαρακτήρα. Ο Μπέης είναι ώριμος άντρας με μουστάκι, 
ντυμένος με «γούνα», βαμμένος με κοκκινάδι, πολλά στολίδια, φέσι, 
μπότες και φέρει μαζί του ραβδί, πιστόλια και ναργιλέ. Φυσικά δεν 
είναι μόνος του, έχει και τη συνοδεία του. Προηγείται όλων ο 
τελάλης, ακολουθεί η φρουρά του Μπέη, έπειτα ο ίδιος, οι αυλικοί 
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και οι γεωργοί. Το ντύσιμο σχεδόν όλων των προσώπων βασίζεται 
σε ρούχα παλαιότερων εποχών και στον αυτοσχεδιασμό. Αφού 
τελειώσει η «γύρα» του μπέη, γίνεται αναπαράσταση των τοπικών 
εργασιών (όργωμα, θερισμός) από τους γεωργούς. Ακολουθεί 
γαϊδουροδρομία και ρωμαϊκή πάλη. Μετά την ολοκλήρωση της 
ρωμαϊκής πάλης, ο κόσμος μαζεύεται στις ταβέρνες και μαζί με το 
προσωπικό του Μπέη πίνει και διασκεδάζει με παραδοσιακά όργανα 
της περιοχής.

Οι Μπουμπούνες της Καστοριάς
Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, στις πλατείες της Καστοριάς 
και στα χωριά στήνονται μεγάλες φωτιές, τηρώντας ένα 
προχριστιανικό έθιμο που ακούει στο όνομα Μπουμπούνες.
Οι μεγαλύτερες μπουμπούνες είναι της πλατείας Ντουλτσού, της 
γειτονιάς του Απόζαρι, της πλατείας Ομονοίας και της γειτονιάς 
του παλαιού Νοσοκομείου. Γύρω από την αναμμένη μπουμπούνα, οι 
παρευρισκόμενοι πίνουν και γεύονται εδέσματα της μέρας της 
Αποκριάς, που καταναλώνονται εν όψει της Καθαράς Δευτέρας. 
Λαϊκές ορχήστρες παίζουν τοπικούς παραδοσιακούς σκοπούς και 
ακολουθεί χορός μέχρι να σβήσει η μπουμπούνα  και να πάρει μαζί 
της τα κακά πνεύματα, ώστε ο εξαγνισμός της Σαρακοστής να 
ξεκινήσει χωρίς αυτά.
Στα σπίτια, οι νοικοκυραίοι τηρούν το έθιμο του “Χάσκαρη”. Είναι 
ένα συμβολικό έθιμο που πραγματοποιείται στα σπίτια της 
Καστοριάς επίσης την τελευταία Κυριακή της αποκριάς. Μετά το 
βραδινό φαγητό διασκεδάζουν όλοι με τις προσπάθειες που 
καταβάλουν όλα τα μέλη της οικογένειας για να “πιάσουν” με το 
στόμα ολάνοιχτο το βρασμένο αυγό που τους προσφέρεται με τη 
βοήθεια ενός ξύλινου ραβδιού και μιας κλωστής στην οποία δένεται 
το αυγό. Ο συμβολισμός του χάσκαρη έχει να κάνει με τη 
σαρακοστή. Με αυγό κλείνει το στόμα για την νηστεία, με αυγό 
ανοίγει ξανά το βράδυ της ανάστασης

Ο “Φανός” της Κοζάνης 
Η κοζανίτικη Αποκριά είναι το πιο γνήσιο, λαϊκό και αυθεντικό 
έθιμο της πόλης. Ένα ζωντανό έθιμο που στηρίζεται στην 
αυθόρμητη συμμετοχή των κατοίκων, αναβιώνοντας μια παράδοση, 
οι ρίζες της οποίας χάνονται στα βάθη του χρόνου. Γλέντι και 
ξεφάντωμα με φαγητό, κρασί, χορό, τραγούδι και αθυροστομία 
χωρίς όρια είναι τα χαρακτηριστικά των εκδηλώσεων.
«Οι Φανοί» είναι μεγάλες φωτιές που ανάβουν στις διάφορες 
γειτονιές της Κοζάνης και οι ντόπιοι τραγουδούν αποκριάτικα 
τραγούδια (στο τοπικό ιδίωμα), που σατιρίζουν καταστάσεις και 
πρόσωπα. Κατά τη διάρκεια της Αποκριάς, κάθε μέρα μια γειτονιά 
ανάβει τον δικό της «Φανό», ενώ το βράδυ της Κυριακής (της 
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Μεγάλης Αποκριάς) ανάβουν όλοι οι «Φανοί» σ” όλες τις γειτονιές 
και η πόλη ζει ένα ξέφρενο παραδοσιακό γλέντι ως το πρωί.
http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=DuTxI0MPK0Ahttp://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=DuTxI0MPK0A

Ο Καλόγερος στο Καλαμπάκι Δράμας     
Το εθιμικό δρώμενο του Καλόγερου (= καλός γέρος) τελείται τη 
Δευτέρα της Τυρινής. Οι ρίζες του ανάγονται σε πανάρχαιες 
ευετηρικές τελετές, κατά τις οποίες οι άνθρωποι ζητούσαν από τις 
ανώτερες δυνάμεις να επενεργήσουν στη βλάστηση και να 
γονιμοποιήσουν τη γη. Στις μέρες μας, το έθιμο υπενθυμίζει και 
υπογραμμίζει την εξάρτηση του ανθρώπου από τη φύση. Το έθιμο 
ήλθε στη Δράμα μαζί με τους πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης. 
Αναβιώνει από μια ομάδα μεταμφιεσμένων με επικεφαλής τον 
Καλόγερο. Επισκέπτονται τα σπίτια του χωριού και ύστερα 
πηγαίνουν στην πλατεία. Εκεί διεξάγονται διαγωνισμός 
διελκυστίνδας, εικονικό όργωμα και σπορά. Το δρώμενο 
ολοκληρώνεται με την εικονική νεκρανάσταση του Καλόγερου.
 Η μεταμφίεση
Ο Καλόγερος φορά δέρματα ζώων και μεταμφιέζεται σε ζώο. Στη 
μέση έχει δεμένα κουδούνια, ένα εκ των οποίων είναι σύμβολο 
γονιμότητας. Στα ρούχα των υπόλοιπων μελών της ομάδας 
κυριαρχεί το μαύρο. Φορούν μαύρο φέσι, καρό πουκάμισο, μαύρο 
γιλέκο και μαύρη σαλταμάρκα. Στη μέση ένα κόκκινο ζωνάρι 
συγκρατεί το πουτούρι. Οι κνήμες των ποδιών τυλίγονται με 
κομμάτια άσπρου υφάσματος, τα ποδοπάνια, και στα πόδια φορούν 
τα τσερβούλια.
 Η μουσική
Τα τοπικά μουσικά όργανα, η τρίχορδη θρακική λίρα, το μεγάλο 
νταβούλι (τύμπανο) και η γκάιντα συνοδεύουν το δρώμενο.
 Η τέλεση του δρώμενου
• 1η φάση: οι επισκέψεις
Η ομάδα των μεταμφιεσμένων, συνοδευόμενη από τους μουσικούς, 
επισκέπτεται όλα τα σπίτια του χωριού. Ο Καλόγερος χτυπά σε 
κάθε σπίτι με το κουδούνι που συμβολίζει τη γονιμότητα, εύχεται 
καλοχρονιά και σχηματίζει ένα σταυρό στην αυλή με μια σφουγγιά. 
Η νοικοκυρά του σπιτιού ρίχνει πάνω του ένα μείγμα δημητριακών 
και οσπρίων που παράγει ο τόπος. Γέλια, φωνές, αστεϊσμοί και 
αυτοσχέδια πειραχτικά λόγια χαρακτηρίζουν την πρώτη φάση.
• 2η φάση: η διελκυστίνδα
Μετά τις επισκέψεις στα σπίτια, η ομάδα των μεταμφιεσμένων και 
οι κάτοικοι του χωριού μαζεύονται στην πλατεία. Εκεί διεξάγεται 
ένα είδος διελκυστίνδας μεταξύ των νέων και των μεσόκοπων, που 
αντιπροσωπεύουν την άνοιξη και το χειμώνα, αντίστοιχα. Ο αγώνας 
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λήγει με τη νίκη των νέων, γεγονός που προμηνύει την καλή πορεία 
της χρονιάς.
• 3η φάση: αναπαράσταση οργώματος και σποράς
Πραγματοποιείται στην πλατεία και αποτελεί την κύρια φάση του 
δρώμενου. Κατά τη διάρκειά του επικρατεί σοβαρότητα. Τα γέλια 
και τα αστεία απουσιάζουν. Οι μεταμφιεσμένοι ζεύονται σαν 
δαμαλάκια και αρχίζουν το εικονικό όργωμα. Το άροτρο 
κατευθύνεται από τον Καλόγερο. Ακολουθεί η εικονική σπορά. Κάθε 
φορά που ρίχνεται σπόρος στη γη, ο ζευγολάτης λέει μια ευχή, η 
οποία επαναλαμβάνεται από το πλήθος.
• 4η φάση: ο εικονικός θάνατος του Καλόγερου
Οι μεταμφιεσμένοι προσφέρουν στον Καλόγερο τρεις μπουκιές 
φαγητό και μετά τον «σκοτώνουν». Στη συνέχεια, τον σέρνουν 
πάνω στη γη που προηγουμένως όργωσαν και έσπειραν. Έπειτα τον 
ραντίζουν με νερό και αυτός «επανέρχεται» στη ζωή. Με αυτό τον 
τρόπο θεωρείται ότι η ανοιξη-ζωή κερδίζει το χειμώνα-θάνατο.
• 5η φάση: ο χορός
Το έθιμο ολοκληρώνεται με τους κατοίκους του χωριού να 
χορεύουν σε έναν κύκλο πάνω στην «οργωμένη» και «σπαρμένη» 
γη.
http://www.infokids.gr/

Η ονομασία του Εθίμου Μπουλές της 
Νάουσας

Οι Μπούλες είναι παλαιότατο αποκριάτικο έθιμο της Νάουσας. 
Δύσκολα μπορούμε σήμερα να βρούμε τις ρίζες του, όπως συμβαίνει 
με τα περισσότερα από τα έθιμά μας. Όμως όλα τα στοιχεία του 
μας οδηγούν σε παλαιούς χρόνους.
Στο αποκριάτικο αυτό έθιμό μας, έχει δοθεί πολύ πετυχημένα ο 
ορισμός χορευτικό δρώμενο, γιατί η δράση των ανθρώπων που 
συμμετέχουν στην τέλεσή του είναι δράση χορευτική και χωρίς 
αυτήν η τέλεση του εθίμου είναι αδύνατη.
Τα κυριότερα στοιχεία του εθίμου που μας μεταφέρονται από μία 
πολύ αυστηρή προφορική παράδοση είναι:
•Η συγκρότηση του μπουλουκιού, που προϋποθέτει την αυστηρή 
αποδοχή και τήρηση ορισμένων κανόνων τέλεσης του εθίμου για 
συμμετοχή σ' αυτό.
•Το φύλο των τελεστών είναι μόνο νέοι άνδρες
•Τη γυναικεία μορφή (νύφη-μπούλα) την υποδύεται πάντα άνδρας.
•Η ένδυση, η μεταμφίεση και η συμπεριφορά των τελεστών 
διέπονται από πατροπαράδοτους κανόνες.
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•Τα μουσικά όργανα, οι χοροί, το δρομολόγιο, είναι 
προκαθορισμένα από το τελετουργικό, που ακολουθείται 
αναλλοίωτο στο πέρασμα των χρόνων

«Τζαμάλες» Ιωάννινα
Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς στα Γιάννενα γιορτάζονται οι 
«Τζαμάλες». Οι Τζαμάλες είναι μεγάλες φωτιές, όπου οι 
μεταμφιεσμένοι χορεύουν σε διπλές και τριπλές σειρές γύρω τους. 
Οι εκδηλώσεις του Καρναβαλιού κορυφώνονται στην κεντρική 
πλατεία των Ιωαννίνων, όπου στήνεται και το περίφημο γαϊτανάκι.

Οι “Γέροι” της Σκύρου
Με την αρχή του Τριωδίου και κάθε Σαββατοκύριακο των ημερών 
της Αποκριάς, το έθιμο του νησιού θέλει τον «γέρο» και την 
«κορέλα» να βγαίνουν στους δρόμους και να δίνουν μια ξεχωριστή 
εικόνα των ημερών.
Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, κάποτε στη Σκύρο ένας γέρος με 
τη γριά του είχαν λίγα κατσίκια. Όμως μια νύχτα του χειμώνα 
έπεσε στο βουνό χιόνι και άγρια παγωνιά και όλα τους τα ζώα 
πέθαναν. Απελπισμένος ο γέρος βοσκός ζώστηκε τα κουδούνια και 
τα τομάρια των πεθαμένων ζώων του και μαζί με τη γυναίκα του 
(κορέλα) κατέβηκαν μέχρι τη Χώρα. Οι χτύποι των κουδουνιών 
έφεραν στους συγχωριανούς το μήνυμα της καταστροφής.
Ο Γέρος φοράει άσπρο μάλλινο παντελόνι, φαρδύ από το γόνατο και 
πάνω, (το τυπικό παντελόνι των βοσκών του νησιού), άσπρες 
κάλτσες που τις στερεώνει κάτω από το γόνατο με μαύρες 
καλτσοδέτες, σανδάλια με πλεχτά δερμάτινα λουριά και μαύρη 
κάπα, την οποία φοράει ανάποδα, ώστε το τριχωτό μέρος να είναι 
απ’ έξω. Μέσα από την κάπα στερεώνει κουρέλια στην πλάτη, που 
δημιουργούν μια ψεύτικη καμπούρα. Στη μέση του στερεώνει 2 – 3 
σειρές κουδούνια, το βάρος των οποίων μπορεί να φτάσει και τα 50 
κιλά. Τα κουδούνια δεν είναι όλα ίδια, άλλα είναι μικρά, άλλα 
μεγάλα με διαφορετικό σχέδιο και ήχο. Η μεταμφίεση 
ολοκληρώνεται με τη “μουτσούνα”, τη μάσκα δηλαδή, η οποία είναι 
ολόκληρο το τομάρι ενός μικρού κατσικιού και φοριέται με την 
τριχωτή πλευρά προς τα έξω. Όταν στερεωθεί καλά η μάσκα, η 
οποία έχει δυο μικρές τρύπες για μάτια, φοριέται η κουκούλα της 
κάπας. Στο τέλος, αφού βάλει και ένα ωραίο μαντίλι στο λαιμό, 
στολισμένο με τα πρώτα ανοιξιάτικα λουλούδια, ο Γέρος παίρνει τη 
γκλίτσα του και είναι έτοιμος!
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http://www.tralala.gr/Ellhnikh-paradosh-Hthh-kai-ethima-ths-Apokrias/

Η «κορέλα», η ντάμα του γέρου, είναι ντυμένη με παραδοσιακά 
σκυριανά ρούχα, με κυρίαρχο χρώμα το άσπρο, έχοντας και αυτή 
καλυμμένο το πρόσωπό της. Το δίδυμο αυτής της σκυριανής 
Αποκριάς συνοδεύει πολλές φορές και ο «φράγκος». Αυτός 
ντυμένος με παραδοσιακά ρούχα του νησιού αλλά και παντελόνι, 
σατιρίζει εκείνους τους Σκυριανούς που έβγαλαν τις βράκες και 
φόρεσαν παντελόνια (φράγκικα).

Κως καμουζέλες
Την Κυριακή της Αποκριάς στην περιοχή γύρω από τον Κέφαλο και 
την Αντιμάχεια αναβιώνει το έθιμο με τις “καμουζέλες”, που 
κρατάει εδώ και μισό αιώνα στο νησί της Κω. Οι «καμουζέλες» ή 
ελαφάκια, στα παλιά τα χρόνια, ήταν μασκαράδες βαμμένοι με 
κάρβουνα, σκεπασμένοι με «χράμια» (πολύχρωμες υφαντές 
κουβέρτες) και κραδαίνοντας την «κοκάλα» γύρναγαν στους 
δρόμους του χωριού πειράζοντας και διασκεδάζοντας τους 
κατοίκους.

Ρέθυμνο
Κανταδόροι με κιθάρες, μαντολίνα και παλιές μελωδίες. Οι 
μασκαράδες θα περάσουν από τη Μεγάλη Πόρτα και θα χορέψουν 
στους δρόμους της «Μικρής» και της «Μεγάλης» αγοράς, με τους 
ρυθμούς της φιλαρμονικής.
Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις κορυφώνονται με τη μεγάλη 
παρέλαση στην παραλιακή λεωφόρο Σ. Βενιζέλου με κατάληξη την 
Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη, για γλέντι, χορό και αποχαιρετισμό 
του καρναβαλιού.
Την Καθαρά Δευτέρα στα χωριά Μέρωνα και Μελιδόνια αναβιώνουν 
έθιμα όπως το κλέψιμο της νύφης, ο «Καντής», το μουντζούρωμα, 
τα οποία, σε συνδυασμό με το καλό κρασί και τους ήχους της 
λύρας, αποτελούν μια μοναδική εμπειρία.
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Καλαμάτα
Το Σώμα Ελληνίδων Οδηγών, με τη συμπαράσταση του Δήμου 
Καλαμάτας, οργανώνει το καθιερωμένο γαϊτανάκι στην κεντρική 
πλατεία.
Γίνεται αναπαράσταση του Βλάχικου Γάμου και η γαμήλια πομπή θα 
ξεκινάει από τα γραφεία του συλλόγου με παραδοσιακή μουσική. 
Όσοι συμμετέχουν είναι μεταμφιεσμένοι και όλοι συναντώνται στην 
πλατεία Ανατολικού Κέντρου, όπου ακολουθεί λαϊκό γλέντι με χορό, 
τραγούδι και φαγητό.

Πάτρα
Το Καρναβάλι της Πάτρας αποτελεί τη σημαντικότερη εκδήλωση 
της περιοχής και μία από τις κορυφαίες της χώρας.
Περιλαμβάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις όπως: Ειδώματα, Baby rally, 
Μπουρμπούλια, Φεγγάρια, ποδαράτη νυχτερινή παρέλαση την 
παραμονή της τελευταίας Κυριακής.
Οι δύο παρελάσεις γίνονται η μία το Σάββατο και είναι νυκτερινή, η 
άλλη την Κυριακή το μεσημέρι. Σε αυτές παίρνουν μέρος πάνω από 
τριάντα χιλιάδες άτομα, τα περισσότερα από τα οποία είναι μέλη 
των Γκρουπ του Κρυμμένου Θησαυρού.
Την παρέλαση παρακολουθούν περισσότερα από 300.000 άτομα, 
ενώ για περίπου 48 ώρες η πρωτεύουσα της Αχαΐας μετατρέπεται 
σε κέντρο του κεφιού.

http://stergiog.wordpress.com 

Δράμα «Μπαμπούγεροι»
Στην Καλή Βρύση οι «Μπαμπούγεροι» κρατάνε σακίδια με στάχτη. 
Οταν το κέφι ανάβει, σακίδια και περιεχόμενο εκτοξεύονται στους 
περαστικούς.

Σέρρες το έθιμο του «καλόγερου»
Στο νομό Σερρών, στην Αγία Ελένη, τη Δευτέρα της Τυρινής 
συναντάμε το έθιμο του «καλόγερου». Τη γιορτή αυτή αρχίζουν οι 
Αναστενάρηδες με απόκρυφη μυσταγωγία και συμμετέχουν και οι 
μίμοι, οι οποίοι συγκροτούν το θίασο: ο Βασιλιάς, το Βασιλόπουλο, 
ο καπιστράς, ο καλόγερος, η νύφη, η μπάμπω και το εφταμηνίτικο, 
οι γύφτοι με την αρκούδα και, τέλος, οι Κουρούτζηδες (φύλακες).
Αφού ο θίασος του Καλόγερου επισκεφθεί όλα τα σπίτια του χωριού, 
συγκεντρώνονται όλοι οι κάτοικοι στην πλατεία, όπου γίνεται η 
προετοιμασία του συμβολικού αγρού για τη σπορά και ακολουθεί η 
σκηνή του θανάτου και της ανάστασης του πρωταγωνιστή 
Καλόγερου. Μόλις αναγγελθεί η ανάσταση του πρωταγωνιστή, ο 
θίασος αρχίζει κυκλικό χορό γύρω από το συμβολικά σπαρμένο 
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χωράφι, με τον Βασιλιά Σπορέα στην κορυφή του χορού. Μετά το 
χορό ο Αναστενάρης δίνει τις ευχές του και το πλήθος, ευχόμενο 
«κι από του χρόνου», διαλύεται.
Η λαϊκή αυτή θρακική λατρεία παρουσιάζει επίσης εμφανή τα 
γνωστά στοιχεία του αρχαίου Διονυσιασμού. Οι ερευνητές του 
εθίμου βλέπουν τα πάθη και την ανάσταση του Καλόγερου ως 
επιβίωση από τα πάθη του θεού Διονύσου.

Η ιστορία του Πατρινού Καρναβαλιού

http://www.pinnokio.gr/arthro/h-istoria-toy-patrinoy-karnabalioy

Ο πρώτος αποκριάτικος χορός στην Πάτρα δόθηκε 
το 1829 στην οικία του εμπόρου Μωρέτη.
Πολύ γρήγορα στήθηκαν στην πόλη διάφοροι αποκριάτικοι χοροί 
μεταμφιεσμένων που γίνονταν σε διάφορα αρχοντικά της Πάτρας, 
ενώ στις αρχές του 20ού αιώνα μεταφέρονται σε 
κινηματογραφικούς και θεατρικούς χώρους όπως το ΙΝΤΕΑΛ, το 
ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ  και το ΑΧΑΪΚΟΝ και αργότερα, το 1923 το ΠΑΝΘΕΟΝ. 
Οι Πατρινοί  μεταμφιέζονται και χορεύουν Πόλκα, Μαζούρκα, 
Τανγκό, Τσάρλεστον, Φοξ-τροτ.
Το Πατρινό Καρναβάλι επηρεάστηκε στη γέννησή του από τις 
γαλλικές δυνάμεις του στρατηγού Μαιζών που μετέφεραν από την 
πατρίδα τους τα δικά τους αποκριάτικα έθιμα, αλλά και από τους 
Επτανήσιους που συνέρρευσαν στην Πάτρα μετά την ένωση των 
Ιονίων Νήσων κουβαλώντας μαζί τους αστείρευτο κέφι, ζωντάνια 
και ευρηματικότητα.
 Επηρεάστηκε επίσης αργότερα και από το καρναβάλι της Βενετίας 
με το οποίο ήρθαν σε επαφή οι Πατρινοί χάρη  στη μεγάλη ακμή του 
λιμανιού τους που τους έδωσε την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με 
το δυτικό πολιτισμό.          
Το 1872 οικοδομείται με συνεισφορές πλούσιων σταφιδεμπόρων το 
Θέατρο "Απόλλων" και φιλοξενεί αποκριάτικους χορούς, όπως 
ακριβώς και σήμερα, που συνεχίζει να έχει κεντρικό ρόλο στις 
καρναβαλικές εκδηλώσεις.
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Την εποχή της Μπελ Επόκ διοργανώνονται ωραία καρναβάλια. Το 
1900, το 1907, το 1909 γίνονται πολύ επιτυχημένα καρναβάλια και 
μάλιστα συμμετέχουν για πρώτη φορά άνθρωποι κάθε καταγωγής 
και από κάθε κοινωνική τάξη. Την αμέσως επόμενη δεκαετία τα 
πράγματα δεν είναι ευνοϊκά για το καρναβάλι, οι συνεχείς πόλεμοι 
και συγκρούσεις (Βαλκανικοί πόλεμοι, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, 
Εθνικός Διχασμός, Μικρασιατική εκστρατεία) στέλνουν τους 
άνδρες στο μέτωπο και φέρνουν στην πόλη οικονομική στενότητα 
και δυστυχία.
Στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια η κατάσταση δεν βελτιώνεται 
αισθητά και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και ο εμφύλιος αργότερα θα 
διακόψουν κάθε καρναβαλική εκδήλωση για μια δεκαετία.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 το καρναβάλι ξαναγεννιέται. Οι 
πρωτοπόροι μουσικοί όμιλοι "Ορφέας" και "Πατραϊκή Μαντολινάτα" 
έχουν τα ηνία της προσπάθειας. Το πατρινό καρναβάλι επιστρέφει 
στις ζωές των Πατρινών αλλά και όλων των Ελλήνων, ιδίως όμως 
όσων είχαν την οικονομική δυνατότητα (κυρίως εύποροι Αθηναίοι) 
να ταξιδέψουν στην Πάτρα για να συμμετάσχουν στο καρναβάλι, 
όπως και στα περίφημα Μπουρμπούλια.
Καθώς περνούν τα χρόνια το Πατρινό Καρναβάλι γίνεται όλο και 
καλύτερο, όλο και πιο φαντασμαγορικό και μεγαλοπρεπές και 
κερδίζει πανελλαδική καταξίωση. Το 1966 καθιερώνεται στην 
Πάτρα το Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού στο οποίο παίρνουν 
μέρος 94 Πατρινοί και επισκέπτες με τα αυτοκίνητα τους. Πρώτη 
νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα ενός φίλου του καρναβαλιού από 
τη Θεσσαλονίκη, του Αλκη Στέα ο οποίος θα γίνει από την επόμενη 
χρονιά και για δεκαετίες ο παρουσιαστής του Καρναβαλιού στην 
τηλεόραση της ΕΡΤ.
Το 1974 γίνεται μια ακόμη αλλαγή. Οι καρναβαλιστές αφήνουν τα 
αυτοκίνητά τους και παρελαύνουν πεζοί στους δρόμους της πόλης 
συνοδευόμενοι από τα καρναβαλικά άρματα. Ξεκινά έτσι από τότε η 
μεγάλη παρέλαση της Κυριακής η οποία εκτοξεύει πραγματικά το 
καρναβάλι στα ύψη και γεμίζει την Πάτρα εκείνες τις μέρες με 
χιλιάδες επισκέπτες.
http://friendshipiseverything.blogspot.gr/2013/03/blog-post_3339.html
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Αφιέρωμα στο καρναβάλι της Κοζάνης

http://4gelkoz.pblogs.gr/2010/01/karnabali-ths-kozanhs-2010.html

Οι αποκριές στην Κοζάνη έχουν μια ιδιαιτερότητα που τις κάνει να 
ξεχωρίζουν. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν με χορούς και τραγούδια την 
"Τσικνοπέμπτη", 15 μέρες πριν απο τη Μεγάλη Αποκριά. 
Την τελευταία εβδομάδα γίνεται ένα πραγματικό ξεφάντωμα από 
μεταμφιεσμένους και μη, που χορεύουν, "ρίχνονται", στο ρυθμό του 
τοπικού χορού "έντεκα". 
Τη Μεγάλη Αποκριά γίνεται παρέλαση αρμάτων. Εκεί φαίνεται το 
Κοζανίτικο χιούμορ, η καυστική σατυρική διάθεση και η 
πνευματώδης κριτική για κάθε επίκαιρο θέμα. 
Το βράδυ της Αποκριάς, μετά την απογευματινή παρέλαση 
αρμάτων, ανάβουν σε κάθε γειτονιά οι "φανοί". Γύρω απο τη φωτιά 
συνεχίζεται ολονύχτιο γλέντι με Κοζανίτικα σκωπτικά και 
παραδοσιακά τραγούδια της Αποκριάς. Μαζί με τους μεζέδες και τα 
παραδοσιακά Κοζανίτικα "κιχιά" προσφέρεται και άφθονο κρασί 
"κοκκινέλι", τοπικής παραγωγής. 

Η ιστορία της Αποκριάς
Γύρω στο 2000 π.Χ. εμφανίζονται μεταμφιέσεις στην Ασία, και 
συγκεκριμένα στη Μεσοποταμία και τη Βαβυλώνα. "Η δούλα 
ντύνεται κυρά και ο υπηρέτης αφέντης". Καταργούνται για λίγο οι 
κοινωνικές διακρίσεις.
Στον Ελλαδικό χώρο από την Αρχαϊκή εποχή και μετά εξαπλώνεται 
η Διονυσιακή λατρεία με διάφορες γιορτές: Βάκχεια, Κώμοι, Λήναια, 
Ανθεστήρια. Κάποια στοιχεία τους: οι μεταμφιέσεις, οι χοροί, η 
οινοποσία, και η ευθυμία που γενικευόταν και έφτανε σε επίπεδα 
παροξυσμού.
Κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους οργανώνονται γιορτές προς τιμή 
του Βάκχου, του Κρόνου, τα Λουπερκάλια και τα Σατουρνάλια. 
Πρόκειται για συνδυασμό της λατρείας Θεών και της ανάγκης για 
ψυχαγωγία μέχρι ακολασίας.
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Στη Βυζαντινή εποχή εμφανίζονται οι καλένδες με γιορτές και 
μεταμφιέσεις, που φτάνουν μέχρι και ... τον "γυναικισμό των 
στρατιωτών".
Στη Νεώτερη Ελλάδα, κυριαρχούν οι μεταμφιέσεις και η 
προσωπιδογραφία, κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα. "Αι Απόκρεω 
πανηγυρίζονται πανδήμως και μεγαλοπρεπώς" και συνδέονται 
άμεσα με τις Βυζαντινές Καλένδες..
Από το 1650 και μετά:Ρογκατζιάρια στην Κοζάνη. Πρόκειται για 
μεταμφιεσμένους, που περιφέρονται στην πόλη κατά το 
Δωδεκαήμερο, τραγουδούσαν και μάζευαν χρήματα για ένα γερό 
φαγοπότι αργότερα. Όσα χρήματα περίσσευαν τα δώριζαν στην 
εκκλησία.
Η κυριότερη αμφίεση ήταν η δυάδα των Κωδωνοφόρων, οι οποίοι 
επικεφαλής μεγάλης παρέας τριγυρνούσαν στην πόλη φορώντας 
μάσκα γοργόνας και ζωσμέναοι κουδούνια και κυπριά, που τα " 
σύναζαν και τα 'κρούαν", γέμιζαν με δέος και θαυμασμό τους 
συμπολίτες τους.
Όταν δύο παρέες κωδωνοφόρων συναντόντουσαν σε στενό δρόμο, η 
μία έπρεπε να υποχωρήσει. Σε διαφορετική περίπτωση γινόταν 
σύγκρουση των δύο ομάδων.
Μέσα του 19ου αιώνα. Δύο αδέλφια αλληλοσκοτώτονται σε 
σύγκρουση αντίπαλων ομάδων κωδωνοφόρων χωρίς να γνωρίσει ο 
ένας τον άλλο λόγω της μάσκας.(Τσ' Μπήλιως τα νημόρια). Οι 
γιορτές απαγορεύονται για πολλά χρόνια για να αποκατασταθούν 
αργότερα όχι πια το Δωδεκαήμερο αλλά την Κυριακή της 
Τυροφάγου.
1890. Οι Προεστοί πιέζουν τις Αρχές να αρθεί η απαγόρευση και η 
απάντηση από τον Βαλή είναι:"μπιτούν καζαναραλ εξ μασκαρά 
ολσούν", δηλαδή "αφού θέλουν, ας γίνουν όλοι οι Κοζανίτες 
μασκαράδες". Πλέον όμως εμφανίζεται με την ονομασία 
Καρναβάλια και όχι Ρογκατσάρια.
Αρχές 20ου αιώνα - Καρναβάλια. Συνδυάζουν στοιχεία αγροτικής 
αποκριάς, όπως ο ΦΑΝΟΣ και ο χορός γύρω του, τα φαγοπότια και η 
θύμηση των νεκρών με τις παραστάσεις μεταμφιεσμένων και τις 
παρελάσεις του Αστικού Καρναβαλιού.
1938 - Επιδιώκεται η αναβίωση του "παλαιού εν Κοζάνη 
Καρναβαλιού" με πρωτοβουλία του Δήμου και στήνονται 'Λαϊκές 
Γιορτές". Μεγάλη επιτυχία, που συνεχίζεται μέχρι τον Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο.
1950 - Ιδρύεται ο Τουριστικός σύλλογος "Λασσάνης" και η Αποκριά 
ξαναζωντανεύει. Γενικό ξεφάντωμα και μεγάλη συμμετοχή, κυρίως 
στους φανούς.Σταδιακή φθορά και μαρασμός τελικά μετά το 
απριλιανό πραξικόπημα του 1967.
1981 - Οι γιορτές αναβιώνουν ξανά και οργανώνονται τώρα από 
την Επιτροπή Λαογραφικών Εκδηλώσεων, με σημαντική 
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υποστήριξη, που μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο. Συνεχής αύξηση του 
ενδιαφέροντος ντόπιων και επισκεπτών. Όλο και μεγαλύτερη 
προβολή.
1996 - Συστήνεται η Δημοτική επιχείρηση Πολιτισμού και 
Αθλητισμού (ΔΕΠΑΚ). μια από τις αρμοδιότητες της είναι η 
οργάνωση των λαογραφικών εκδηλώσεων της αποκριάς. Μαζική 
συμμετοχή του κόσμου στο στήσιμο της μεγάλης γιορτής.
21ος ΑΙΩΝΑΣ......... 
ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟ ΞΕΦΑΝΤΩΜΑ ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΜΕΡΕΣ
Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ
Μικρή Αποκριά και ο βασιλιάς των ημερών, ο καρνάβαλος, 
κατεβαίνει στην πόλη... Με χιλιάδες παιδιά να προπορεύονται 
χορεύοντας στους ήχους της Δημοτικής Μπάντας, της 
Πανδώρας, ....Ένα χρωματιστό ποτάμι που κυλάει ρυθμικά και 
κατακλύζει το κέντρο της πόλης....
Παράδοση άνευ όρων ! ! ! 
ΓΛΕΝΤΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΑΝΟ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Γιορτή σε κάθε γειτονιά της πόλης. Ετοιμασίες και χαρούμενη 
αναστάτωση όλη μέρα για την υποδοχή των φίλων, των οργανωτών 
άλλων Φανών, των επισκεπτών, των αρχόντων της πόλης.... Όλου 
του κόσμου. Με την Πανδώρα να συνοδεύει τους "οικοδεσπότες" 
στην κεντρική πλατεία για χορό και καλέσματα και να τους φέρει 
πάλι πίσω για ν' αρχίσει το ξεφάντωμα. Κρασί και 
μεζέδες...Τραγούδι γύρω από τη φωτιά και την επομένη πάλι από 
την αρχή..!!!
ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ
Τόσοι πολλοί που δεν ξέρεις που να πρωτοπάς ! ! ! Με βραδυνό 
ένδυμα ή με αποκριάτικο κοστούμι... Με κοσμήματα ή με περούκες 
και κόκκινες μύτες.....Επίσημοι ή ανεπίσημοι.... Όλα προσφέρονται 
για να βρεθείς με την παρέα σου, να εκτονωθείς, να 
ξεδώσεις...Μέσα σε βροχή από σερπαντίνες, κονφετί, πειράγματα 
και προπαντός χορευτικό οίστρο ! ! ! Και χώρια τα μπέντια από το 
μικρόφωνο.....
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΘΕΑΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
Κάθε μέρα χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής, που αντλούν 
από την τοπική ιστορία και παράδοση....ή φιλοξενούμενοι από άλλα 
μέρη της Ελλάδας ή τις γειτονικές χώρες. Χορευτές, 
κωδωνοφόροι... Μωμόγεροι... Ρουγκατσάρια... Μπουμπουσιάρια... Κι 
ένα σωρό άλλες ομάδες, φορείς της δικής τους παράδοσης, 
πρεσβευτές του τόπου τους. Κι όλα αυτά δεμένα με αυτοσχέδια 
σκετς και σχόλια στα Κοζιανίτικα....Με ερασιτέχνες κονφερανσιέ να 
συνομιλούν και να πειράζουν τους θεατές, να σατυρίζουν την 
επικαιρότητα και όποιους την τρέφουν... Χωρίς να λείπουν τα 
κεράσματα. Καλό κρασί και κανά δυό κιχιά, για πρόφταση.

[220]



Α Λυκειακή Τάξη Εσπερινού Γυμνασίου Τυμπακίου  
Παραδόσεις Ανα Τόπο  

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Παιδικοί χοροί, ένας κάθε μέρα... Κυνήγι θησαυρού τη Μικρή 
Αποκριά... Παιδικοί χοροί με μουσική, χορό, ποδοβολητό και 
παλέματα....Συμμετοχή σε κάθε εκδήλωση των μεγάλων για να 
μαθαίνουν....
ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΑΡΜΑΤΩΝ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΡΙΑ
Μεγάλη αποκριά μεσημέρι και τα πεζοδρόμια κατά μήκος της 
διαδρομής γεμίζουν θεατές ντόπιους, ξενητεμένους και 
επισκέπτες... Τρεις η ώρα και η παρέλαση αρχίζει ! ! ! Χρώματα, 
μουσικές, χορός και κίνηση - καμιά φορά και στάση -άν κολλήσει η 
προπορευόμενη ομάδα, ή αν μας παίρνει η τηλεόραση...
Αρματα φορτωμένα από τη λαϊκή έμπνευση, την τοπική παράδοση 
και πολύ... τρακ ! ! ! Εραιτέχνης ο θίασος βλέπετε και πολλοί οι 
θεατές.... Γι' αυτό και απαραίτητες οι κούπες ή άλλα παρόμοια 
σκευάσματα τόνωσης του ηθικού πριν τη κάθοδο ! ! !

 ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΙΣ...... ΔΟΞΕΣ ΤΟΥ

Δίνουν και παίρνουν οι κοζανίτικες εκφράσεις στο χαρακτηριστικό 
γλωσσικό ιδίωμα της Κοζάνης, το οποίο είναι φημισμένο σε όλο τον 
κόσμο, όπου υπάρχουν Κοζανίτες. 
Θα το απολαύσετε σε όλο του το μεγαλείο στους Φανούς, στα 
τραγούδια, στα μπέντια, στις θεατρικές επιθεωρήσεις, στα 
επίκαιρα δημοσιεύματα, στις επιγραφές που γράφονται στους 
οντάδες των Φανών.
Θα το βρείτε διανθισμένο με γνωμικά, αποφθέγματα και συμβουλές 
περί σεξουαλικών κυρίως θεμάτων, συνοδευόμενα από τα 
απαραίτητα σκίτσα για να μήν γίνει λάθος.
http://www.kozani.net/kozani.php?p_id=39&menu_id=15
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Κουμεϊκα Σάμου
Μνήμες μέσα από εικόνες

Κάδης Απόκριες στα Σουμεϊκα

http://koumeika.blogspot.gr/2010/02/blog-post.html

Το έθιμο του "Καδή" ( Οθωμανός δικαστής επί ηγεμονίας Σάμου ) 
ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της αποκριάς στο χωριό. 
Ο καδής ήταν ένας και μοναδικός στα Κουμέικα (Ι. Αντωνίου). 
Μάλιστα όσοι ήθελαν στην καθημερινότητα του χωριού να 
αναφερθούν σ' αυτόν, δεν χρησιμοποιούσαν το όνομά του, παρά το 
"Καδής". 
Η φρουρά του ήταν τα "γκιζάνια". Στην αρχή του δρώμενου τον 
περιέφεραν  στους δρόμους και τις γειτονιές του χωριού, 
καθισμένο ανάποδα πάνω σε έναν γάιδαρο.
Στην πλατεία που κατέληγαν, έστηναν πρόχειρο "δικαστήριο". 
Επινοούσε κατηγορητήρια της στιγμής και "δίκαζε" τους 
χωριανούς επιβάλλοντας ποινές, μέσα σε γέλια τρανταχτά. 
Όταν τελείωνε το δικαστήριο, επαναστατούσαν τα "γκιζάνια" και ο 
κόσμος από τα "βαριά" χρηματικά πρόστιμα που τους είχε επιβάλει, 
τον "κρέμαγαν" με σχοινί από ένα ψηλό - χοντρό κλαδί στον 
πλάτανο της πλατείας και τον κάπνιζαν βάζοντας από κάτω φωτιά, 
σε άχυρα και κοπριές.
Τότε άρχιζε το γλέντι συνοδεία της τσαμπούνας, που κράταγε ώρες 
πολλές.
http://koumeika.blogspot.gr/2010/02/blog-post.html
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Το έθιμο του “Μπέη”Νομός Έβρου
Το έθιμο του “Μπέη” ή “Κιοπέκ Μπέη”, τελείται στις περιοχές 
Διδυμότειχου, Ορεστιάδας και Τριγώνου, την περιόδο τηςΑποκριάς 
με διάφορες παραλλαγές. Στην βασική του μορφή, ένας άρχοντας ο 
“Μπέης” με τους ακολούθους του, περιέρχεται τα σπίτια του 
χωριού, όπου δέχεται κεράσματα και δίνει ευχές. Ακολουθεί στην 
πλατεία, αναπαράσταση οργώματος, σποράς , ο συμβολικός 
θάνατος και η ανάστασή του.
Ο αρχαιολόγος και λαογράφος Κωνσταντίνος Ρωμαίος (1874-1966), 
κατέληξε ότι:
“τα έθιμα αυτά, έχουν καταπληκτική μακροβιότητα, απαντούν σαν 
ιστορική αρχαιότητα και φτάνουν παραλλαγμένα κάπως και 
κρυμμένα από την κοινή αντίληψη έως τη δική μας εποχή”.
Το έθιμο αυτό γίνεται (κατά το Ρωμαίο), επειδή ο αγροτικός λαός 
παρακολουθεί μέσα στο χειμώνα τον λήθαργο της φύσης και την 
μάχη για την επαναφορά στη ζωή και με μαγικές πράξεις έρχεται 
να την βοηθήσει. Το συμπέρασμά του είναι:
“Το έθιμο της Τυρικής Δευτέρας είναι το αρτιώτερο παράδειγμα 
μιας ευετηριακής τελετής ενιαίας, που διατηρείται σε όλους τους 
ελληνικούς τόπους, με ποικίλες μορφές και ονόματα”. (Κ. Ρωμαίου, 
Λαϊκές λατρείες στη Θράκη-Αρχείο Θρακικού Λαογραφικού και 
Γλωσσικού Θησαυρού τ. ΙΑ’ σ.1-131).
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Επαγγέλματα

O καρεκλάς
Με τη χρησιμοποίηση ξύλων από πλάτανο ή από άλλα δέντρα και με 
τη  βοήθεια σχοινιών ή καλαμιών, ο καρεκλάς δημιουργούσε τις 
καρέκλες που  ήταν τριών ειδών. Οι συνηθισμένες με κάθισμα και 
πλάτη πίσω, τα  καρεκλάκια που δεν είχαν πλάτη και οι 
ραχατιλίδικες στις οποίες το ένα  από τα μπροστινά πόδια ήταν 
υπερυψωμένο και συνδεόταν με το πίσω πόδι με  πλάγιο ξύλινο 
μπράτσο ώστε να χρησιμεύει για να ακουμπάει αυτός που  κάθεται.
http://www.ecomuseum.gr/index.php/kareklas

O ντελάλης
Η λέξη είναι μάλλον τούρκικη και σημαίνει "αυτός που ανακοινώνει 
τα  μαντάτα", ο δημόσιος κήρυκας.. Ο (ν)τελάλης διαλαλούσε 
στους κατοίκους  των χωριών τα νέα, τις παραγγελίες που έπαιρνε 
από τις αρχές ή για τα  εμπορεύματα που έφερναν οι 
πραματευτάδες. Η δυνατή φωνή και κυρίως ο  τρόπος που 
παρουσίαζε συνοπτικά τα νέα ή διαφήμιζε τα προϊόντα, τον  
καθιστούσε γνωστό στην τοπική κοινωνία. Έβαζε την παλάμη στο 
στόμα, σαν  χωνί, κι έπαιρνε τις γειτονιές φωνάζοντας. Η αμοιβή 
του τα πρώτα χρόνια  ήταν ένα ποτηράκι τσίπουρο ή λίγο κολατσιό. 
Επειδή πολλά σχόλια  ακολουθούσαν το άγγελμά του, αλλά και η 
μικρή αμοιβή του, δεν ήταν  εύκολη η εξεύρεση τέτοιου προσώπου. 
Πάντως, τον κατάργησαν τα σύγχρονα  ηλεκτρονικά μέσα. 
http://www.ecomuseum.gr/index.php/ntelalis

Ο γανωτής (καλαντζής)
Τα παλιά μπακιρένια οικιακά σκεύη  (ταψιά, καζάνια, κουτάλια, 
πιρούνια κλπ.), με τον καιρό οξειδώνονταν και  έπρεπε να 
γανωθούν, να περαστεί δηλαδή η επιφάνειά τους με ειδικό  μέταλλο 
(καλάι - κασσίτερος). Έτσι προστατεύονταν από τα δηλητηριώδη  
οξείδια του χαλκού. Η διαδικασία αυτή γίνονταν από ειδικούς 
τεχνίτες,  συνήθως γυρολόγους, τους γανωτήδες. Είχαν μαζί τους 
τα απαραίτητα  εργαλεία και έκαναν τη δουλειά τους επί τόπου, 
ενώ παλιότερα η πληρωμή  τους ήταν σε είδος (αυγά, καλαμπόκι, 
σιτάρι). Αφού καθάριζαν καλά τα  σκεύη, αλείφανε το εσωτερικό 
τους με σπίρτο και το τρίβανε με κουρασάνι  (=τριμμένο κεραμίδι). 
Μετά κράταγαν το σκεύος με την τσιμπίδα πάνω από  τη φωτιά και 
έριχναν μέσα το νησιαντήρι (=χλωριούχο αμμώνιο), για να  
στρώσει καλύτερα το καλάι πάνω στο χάλκωμα. Αφού το σκούπιζαν 
καλά,  άπλωναν το λιωμένο καλάι σ' όλη την επιφάνεια του σκεύους 
μ' ένα χοντρό  βαμβακερό ύφασμα... Στο τέλος το σκούπιζαν με 
καθαρό βαμβάκι για να  γυαλίσει.
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Σήμερα υπάρχουν ελάχιστοι τεχνίτες , που  απασχολούνται με τα 
εναπομείναντα χρηστικά χάλκινα σκεύη, εφόσον τα  περισσότερα 
από αυτά έχουν αντικατασταθεί από εισαγόμενα ανοξείδωτα  
βιομηχανικά προϊόντα
http://www.ecomuseum.gr/index.php/ganotis

Ο παπλωματάς
ο παπλωματάς ήταν γυρολόγος, μ’ άλλα  λόγια γυρνούσε τόσο στο 
χωριό όσο και στα γειτονικά χωριά διαλαλώντας το  επάγγελμά 
του. Είχε πάντοτε μαζί του, το «δοξάρι» του, ένα ξύλινο  όργανο σε 
σχήμα τόξου, το οποίο ρυθμιζόταν από ειδικό μοχλό.  Προτού,  
όμως, χρησιμοποιήσει το «δοξάρι» του, «άνοιγε» το βαμβάκι με το 
χέρι του  σε μικρές τούφες.  Έπειτα, «δόξευε» το βαμβάκι, δηλαδή 
το χτυπούσε  «κρατώντας το δοξάρι από το κέντρο βάρους του με 
το ένα χέρι πάνω στην  ανοιγμένη μάζα του βαμβακιού».  
Ακολούθως, το «δοξεμένο» βαμβάκι  τοποθετείτο σε «σακουλωτό 
ύφασμα», μ΄ άλλα λόγια σ’ ένα χοντρό ύφασμα,   το οποίο έραβε 
στις άκριες ούτως ώστε να φτιάξει το πάπλωμα αφού πρώτα  το 
χτυπούσε ελαφρά μ’ ένα λεπτό ραβδί.
Ο παπλωματάς καθώς χτυπούσε ελαφρά με το  λεπτό ραβδί την 
επιφάνεια του παπλώματος, παρατηρούσε συνεχώς πως  απλωνόταν 
το βαμβάκι. Μόλις το πάπλωμα έπαιρνε ομοιόμορφο πάχος τότε το  
έραβε. Οι ραφές γινόντουσαν σ’ όλη την επιφάνεια, συχνά σε μορφή  
διακοσμητικών σχημάτων.
http://www.ecomuseum.gr/index.php/paplomatas

Ο μυλωνάς
Οι ανθρωποι μετέφεραν τα τσουβάλια τους το πρωί στο μύλο για 
άλεσμα και επέστρεφαν  το βράδυ. Αλευρόμυλοι υπήρχαν σε όλα τα 
χωριά, οι περισσότεροι από τους  οποίους ήταν υδρόμυλοι, δηλαδή 
τους κινούσε η δύναμη του νερού, οπότε  τους έχτιζαν πάντα δίπλα 
σε ποτάμια και ρεματιές. Σήμερα λειτουργούν  ελάχιστοι. Ο μύλος 
ήταν συνήθως το σπίτι του μυλωνά, ο οποίος σε  περιόδους αιχμής 
δούλευε νύχτα μέρα. Κάτω από τις μυλόπετρες υπήρχε ένας  μικρός 
χώρος, όπου ήταν εγκατεστημένος ο κινητός μηχανισμός, όπου  
έπεφτε από το βαγένι το και τον περιέστρεφε. Ο αλεστικός 
μηχανισμός είχε  δυο οριζόντιες κυλινδρικές μυλόπετρες, τη μια 
πάνω στην άλλη, με την  κάτω ακίνητη. Το σιτάρι διοχετεύονταν 
ανάμεσά τους από μια τρύπα στο  κέντρο της επάνω 
περιστρεφόμενης πέτρας. Με την κίνηση το σιτάρι ή το  καλαμπόκι 
συνθλίβεται ανάμεσα στις πέτρες και μετατρέπεται σε σκόνη. Ως  
αμοιβή του ο μυλωνάς κράταγε ένα μέρος από τα αλεστικά (5-12%) 
και  σπάνια έπαιρνε χρήματα.
http://www.ecomuseum.gr/index.php/mulonas
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Ο πεταλωτής
Παλιά υπήρχαν πολλοί πεταλωτές μια και ήταν απαραίτητοι αφού 
κάθε σπίτι  στο χωριό είχε και ένα ζώο για τις δουλειές του, 
γαϊδούρι ή μουλάρι. Ο  πεταλωτής έβαζε στα ζώα τα πέταλα που 
ήταν ας πούμε τα παπούτσια τους.  Τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούσε ο πεταλωτής ήταν τα πέταλα, το σφυρί, η  τανάλια, 
το σατράτσι και τα καρφιά. Στην αρχή ακινητοποιούσαν το πόδι  
του ζώου και ο πεταλωτής έβγαζε το παλιό φθαρμένο πέταλο. Μετά 
με το  σατράτσι που ήταν ένα μαχαίρι σε σχήμα μικρού τσεκουριού 
έκοβε την οπλή  του ζώου από κάτω έτσι ώστε να την ισιώσει. 
Μετά έβαζε το καινούργιο το  πέταλο και το κάρφωνε με τα ειδικά 
καρφιά. Τα καρφιά αυτά είχαν μεγάλο  κεφάλι έτσι ώστε να 
προεξέχουν από την πατούσα του ζώου και να μη  γλιστράει. Τα 
πέταλα ήταν σε διάφορα μεγέθη και τα κατασκεύαζαν από  σίδερο. 
Τα πέταλα είχαν τρύπες γύρω - γύρω για να μπαίνουν τα καρφιά. Το 
πετάλωμα γινόταν και στα τέσσερα πόδια του ζώου. Αυτό γινόταν 
για να  μπορεί να περπατάει στους κακοτράχαλους δρόμους χωρίς 
να πληγώνονται τα  πόδια του και για να διατηρεί την ισορροπία 
του.
http://www.ecomuseum.gr/index.php/petalotis

Ο σαμαράς
Παλιότερα η μεταφορά ανθρώπων και  προϊόντων γίνονταν σχεδόν 
αποκλειστικά με τα ζώα, εφόσον το οδικό δίκτυο  ήταν υποτυπώδες 
και η ορεινή μορφολογία του εδάφους δυσχέραινε τις  
μετακινήσεις. Το γαϊδούρι και το μουλάρι ήταν τα πιο διαδεδομένα 
μέσα  μεταφοράς.  Ο σαμαράς κατασκεύαζε τον απαραίτητο 
εξοπλισμό που  απαιτούνταν για να προσφέρει το ζώο τις υπηρεσίες 
του στο αφεντικό του.
Αυτό ήταν το σαμάρι, που κατασκεύαζε με  επεξεργασμένα σανίδια 
πλάτανου, που σκάλιζε και έδινε σχήμα ανάλογο με  το σώμα του 
ζώου. Χρειαζόταν μεγάλη προετοιμασία για την κατασκευή ενός  
σαμαριού. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούσε ο σαγματοποιός, έπρεπε 
να τα  ετοιμάσει ο ίδιος, γιατί στο εμπόριο μπορούσε να 
προμηθευτεί μόνο το  σαμαροσκούτι και το βούτημα. 
http://www.ecomuseum.gr/index.php/samaras

Ο Αγωγιάτης
Τα παλιά τα χρόνια που δεν υπήρχαν τα  αυτοκίνητα, οι 
μετακινήσεις ήταν δύσκολες αφού και μια απόσταση μικρή  για τα 
σημερινά δεδομένα. Έπρεπε οι άνθρωποι να πάνε με  τα πόδια ή με 
τα γαϊδούρια και τα μουλάρια. Έτσι έχαναν πολύ χρόνο αλλά  και 
κουραζόταν. Σκεφτείτε τώρα τις δυσκολίες που είχαν για να  
μεταφέρουν τα προϊόντα τους. Γι αυτό υπήρχαν κάποιοι που έκαναν 
το  επάγγελμα του αγωγιάτη. Χρησιμοποιώντας τα μουλάρια ή τα 
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γαϊδούρια τους  δεν έκαναν άλλη δουλειά παρά μόνο το καθημερινό 
δρομολόγιο από το χωριό  μας σε άλλα χωριά κουβαλώντας 
ανθρώπους και εμπορεύματα.
http://santosight.blogspot.gr/2010/12/blog-post_3868.html

 Ο Καλαθάς
Καλαθάδες  υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Επειδή χρειάζονταν 
καλάθια για το μάζεμα της  ελιάς, του καπνού αλλά και για τη 
μεταφορά των προϊόντων τους υπήρχαν  οι καλαθάδες που 
έφτιαχναν καλάθια από καλάμια. Βέβαια πολλοί τα  έφτιαχναν και 
μόνοι τους στα σπίτια τους και δεν αγόραζαν από τους  καλαθάδες. 
Οι καλαθάδες έπαιρναν καλάμια που τα μάζευαν από τις όχθες  των 
ποταμών και των βάλτων και τα έκοβαν κατά μήκος με ειδικά 
μαχαίρια.  Τις λουρίδες αυτές από τα καλάμια τις έπλεκαν κι 
έφτιαχναν καλάθια και  πανέρια σε διάφορα μεγέθη.
http://santosight.blogspot.gr/2010/12/blog-post_3868.html

Ο Βαρελάς
Ο βαρελάς ήταν τεχνίτης, ειδικός στην κατασκευή βαρελόσχημων 
και σκαφοειδών σκευών, που τα κατασκεύαζαν από ξύλο καστανιάς 
ή δρυός.
Το ξύλο περνούσε από ειδική επεξεργασία και μετά το έκοβαν σε 
λεπτές σανίδες, που βρέχανε για να παίρνουν εύκολα την 
κατάλληλη κλίση. Κατόπιν περνούσαν τα στεφάνια, τα χτυπούσαν 
με το ματσακόνι για να σφίξουν καλά και μετά τοποθετούσαν τους 
δυο επίπεδους πυθμένες. Οι αποθήκες παλιά ήταν γεμάτες με 
βαρέλια κλπ.
Τα σπουδαιότερα εργαλεία που χρησιμοποιούσε ο βαρελάς ήταν το 
πριόνι, το τρυπάνι, η ταλιαδούρα, το καβουροσκέπαρο, η πένσα κ.ά
Οι βαρελάδες κάθε Σεπτέβρη και μετά τον τρύγο έπιαναν δουλειά 
γιατι τα παλιά βαρέλια θα γέμιζαν με τον νέο μούστο και έπερεπε 
να τα συντηρήσουν και πάλι.
http://3lyk-n-filad.att.sch.gr/grasep/site_mstoroi/Ganomatis/barelas.htm

Ο Κουδουνάς
Ενα αλλο παραδοσιακο επαγγελμα της Κρητης ειναι και του 
Κουδουνα, εργο του οποιου ειναι να δημιουργει απο 
ατσαλολαμαρινα σφυρηλατα κουδουνια που διακρινονται για το 
μεγεθος και τη γλυκοκαλη λαλια. Ομοια στο σχημα, το υλικο και 
τον τροπο κατασκευης, διαφερει μονο στις διαστασεις. Το λερι π.χ. 
ειναι λιγνοκουδουνο και το σκλαβερι φαρδοκουδουνο.
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Οι Καρβουνιάρηδες
Καρβουνιάρηδες ή καρβουν(ι)αραίοι ή  καρβουνιαροί ονομάζονταν 
οι τεχνίτες που έφτιαχναν τα κάρβουνα. Συνήθως η  τέχνη του 
καρβουνιάρη συνδεόταν με την οικογενειακή παράδοση, δηλαδή  
μεταφερόταν από πατέρα σε γιο, επί αρκετές γενιές. Οι Λέσβιοι  
καρβουνιάρηδες προμήθευαν με κάρβουνα αρκετές περιοχές. 
Εποχιακά  πήγαιναν να εργαστούν (και) στην Κρήτη, στο Βόλο και 
αλλού, αφού η  ζήτηση σε τοπικό επίπεδο ήταν σχετικά μικρή. Την 
οικιακή χρήση κάρβουνου  υποκαθιστούσε συνήθως στα 
χειμωνιάτικα «μαγκάλια» η (ελαιο)πυρήνα  (δηλαδή τα υπολείμματα 
της σύνθλιψης από τα ελαιοτριβεία), ενώ η ζήτηση  από τις 
ψησταριές - καφενεία ήταν συνήθως περιορισμένη και δεν  
ικανοποιούσε τις οικονομικές τους ανάγκες.
Όσον αφορά στο εμπόριο του κάρβουνου, ορισμένοι καρβουνιαραίοι 
πουλούσαν οι ίδιοι στους πελάτες, ενώ κάποιοι άλλοι σε εμπόρους ή 
μεταπωλητές κάρβουνων. Οι περισσότεροι όμως προτιμούσαν να 
πουλούν οι  ίδιοι τα προϊόντα τους, αφού, όπως ανέφεραν, αρκετοί 
έμποροι τους  έκλεβαν στο «ζύγιασμα» ή «τους ρουφούσαν το 
αίμα». Παρότι οι  καρβουνιαραίοι δεν ήταν οργανωμένοι σε 
επαγγελματική συντεχνία (εσνάφι ή  σινάφι), είχαν πολύ καλές 
σχέσεις μεταξύ τους και, σε ορισμένες  περιοχές ή περιπτώσεις, 
δούλευαν ομαδικά, βοηθώντας ο ένας τον άλλο στα  καμίνια με τη 
σειρά (ή όπως ανέφεραν οι ίδιοι «κάνοντας νεμπέτια»), αφού  η 
διαδικασία παραγωγής διαρκούσε πολύ, απαιτούσε κόπο και μεγάλη 
προσοχή.
Η παραγωγή γινόταν σε υπαίθρια καμίνια και διαρκούσε από την  
άνοιξη ως το φθινόπωρο. Οι καρβουνιαραίοι αρχικά μάζευαν ξύλα 
όπως  «πρινάρια» (πρίνους), βαλανιδιές, αργιλίδια (δηλαδή ξύλα 
αγριελιάς) κ.α.  από τα βουνά («ρουμάνια») και τους αγρούς και 
στη συνέχεια τα  «κουριάζανε» δηλαδή, τα έκοβαν σε πιο μικρά 
κομμάτια.
 Για να «χτίσουν»  (δηλαδή να φτιάξουν) σιγά - σιγά το καμίνι, 
τοποθετούσαν τα ξύλα  περιμετρικά στο χώμα, συνήθως αρχικά τα 
πιο «αδύνατα» όπως ρίζες κ. ά.,  ενώ πάνω απ’ αυτά έβαζαν το 
«ταμπλό» (ένα τραπέζι) όπου τοποθετούσαν τα  πιο χοντρά ξύλα. 
Τα στοίβαζαν το ένα πάνω στο άλλο, με κλίση πάντα προς  τα μέσα, 
ώστε να πάρουν το σχήμα ενός χωνιού. Αυτό το «χωνί» από ξύλα,  
είχε στη μέση μια τρύπα (σαν σωλήνα κούφιο εσωτερικά) από την 
κορυφή ως  τον πάτο, για να διευκολύνει τη φωτιά. Αφού 
σχημάτιζαν το «χωνί»  ξεκινούσαν να φτιάχνουν πάνω του 
περιμετρικές τρύπες (τους  «μπαστάρδους»), από πάνω μέχρι κάτω, 
για να «αναπνέει» το καμίνι, δηλαδή  να βγαίνουν οι ατμοί της 
καύσης και να μην εκραγεί. 
Οι τρύπες αυτές  (σαν «σωληνάκια» ανάμεσα στα ξύλα) 
σχηματίζονταν ως εξής: δεξιά και  αριστερά από το σημείο που 
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ήθελαν να ανοίξουν τη τρύπα έβαζαν ένα τούβλο  και το έκλειναν 
από πάνω με ένα κεραμίδι, δημιουργώντας έτσι το «κενό»  που 
χρειάζεται για να βγαίνουν οι ατμοί της καύσης. Όταν το καμίνι (το 
«χωνί και οι τρύπες) είχε σχηματιστεί, το κάλυπταν όλο με 
βρεγμένες  πευκοβελόνες (γιατί είναι εύφλεκτες) και πάνω από τις 
πευκοβελόνες  έριχναν κοσκινισμένο (καθαρισμένο δηλαδή) χώμα 
το οποίο και έβρεχαν με  νερό τόσο, ώστε να ρίξουν ακόμα ένα 
στρώμα χώματος και να κολλήσει. Το  καμίνι ήταν πλέον έτοιμο για 
καύση. Η φωτιά ξεκινούσε πάντα από πάνω και  οι τρύπες 
υποβοηθούσαν τη σταδιακή εξάπλωσή της προς τα κάτω. 
Το πιο  σημαντικό στάδιο κατά την καύση ήταν το γέμισμα του 
καμινιού, ο  λεγόμενος «ντολμάς» ή «τάισμα», δηλαδή η συνεχής 
ενίσχυση του καμινιού  με ξύλα για να διατηρηθεί η σταθερότητα 
και η ισορροπία στο εσωτερικό  του, αφού χωρίς φροντίδα 
κατέρρεε. Η καύση ήταν αργή και οι  καρβουνιαραίοι έπρεπε να την 
επιβλέπουν συνεχώς. Η διάρκεια της καύσης  εξαρτιόταν από την 
ποσότητα των ξύλων: για παράδειγμα τριάντα τόνοι ξύλα  έβγαζαν 
περίπου οκτώ τόνους κάρβουνο (τετρακόσια τσουβάλια), ενώ η  
καύση διαρκούσε 15 ημέρες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, 
ο  καπνός που έβγαινε από την κορυφή του χωνιού ήταν σκούρος, 
ενώ όταν είχε  ολοκληρωθεί η καύση έπαιρνε το χρώμα του 
ουρανού. Τότε αφαιρούσαν σιγά -  σιγά με φτυάρια το χώμα, καθώς 
και τα τούβλα και τα κεραμίδια με τα  χέρια, τα οποία 
συγκέντρωναν σε μία στοίβα, ενώ σε μια άλλη έβαζαν τα  κάρβουνα 
που στη συνέχεια τοποθετούσαν σε τσουβάλια. Τα κυριότερα  
εργαλεία που χρησιμοποιούσαν ήταν τα τσεκούρια, τα φτυάρια 
(«νταράκια»),  οι «πηρούνες» και ένα είδος τρυπανιού.
Σήμερα υπάρχουν ακόμα καρβουνιαραίοι που βάζουν καμίνια στη  
Λέσβο, αλλά είναι λίγοι και προμηθεύουν κυρίως τοπικά μαγαζιά 
κατόπιν  παραγγελίας.

Ο Καραμπασάς
Αλλο παραδοσιακο επαγγελμα της Κρητης ειναι και του Κραμπασα, 
αυτος δε που το μετερχεται λεγεται Καραμπασης, το δε συνολο 
αυτης της δραστηριοτητας καλειται καραμπασι.Προκειται για 
διαδοχικες ενεργειες παραγωγης δαφνελαιου απο τα φυλλα ητου 
καρπους του φυτου Δαφνη.

Ο Μεταπράτης
Γυρνωντας απο χωριο σε σε χωριο με φορτηγο ζωο (γαιδαρο η 
μουλαρι), αγοραζε μικρες η μεγαλες ποσοτητες προιοντων απο 
τους χωρικους, τα οποια και μεταπουλουσε σε αλλα χωρια με 
διαφορο κερδος. Στους μεταπρατες ανηκουν οι φετσάδες, οι 
κερατζήδες, και οι πραματευταδες.
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Ο Μεταξουργός
Μετα την εξυπνη μεταφορα αυγων μεταξοσκωληκα απο δυο 
μοναχους μεσα στα ραβδια τους, η σηροτροφια διαδοθηκε και στην 
Κρητη, οπου αναπτυχθηκε ιδιαιτερα κατα τους χρονους της 
Βενετοκρατιας. Κεντρο παραγωγης και κατασκευης νηματων και 
μεταξωτων υφασματων υπηρξε κυριως το Ρεθεμνος, χωρις ομως να 
σημαινει οτι δεν καλλιεργουσαν και σε αλλες περιοχες της Κρητης 
και μαλιστα στην υπαιθρο μεταξοσκωληκες. Σε πολεις λοιπον και 
πολλα χωρια της Κρητης εξετρεφαν μεταξοσκωληκες πανω σε 
φυλλα μουρνιας που απλωναν μεσα στα σπιτια τους. Η τεχνη του 
Μεταξουργου εσβησε στη Κρητη γυρω στο 1965, θυμα της 
ραγδαιας εξελιξης τηε τεχνολογιας.

Ο Θεραπευτής
Αλλο λαικο επαγγελμα της Κρητης ηταν ο Θεραπευτης που 
συγχρονως μπορει να ηταν και Βοτανολογος. Ηταν συνηθως ο 
<<καταχάρης>> του χωριου, που γνωριζε δεκαδες θεραπειες με 
φαρμακευτικα βοτανα και αρωματικα φυτα που αφθονουσαν στο 
χωριο του. Γνωριζε ακομη και γητειες για καθε πονεμα κι αν ηξερε 
μαλιστα  να κανει και ενεσεις, τοτε η φημη του ξεπερνουσε τα ορια 
της κοινωνιας του χωριου. Τα γητεματα πηγαιναν κι ερχονταν σε 
καθε κακο σπυρι, μαλαθρακα, αγγουτσακα η αποστεμα, κρατωντας 
η γυτευτρα σταυροειδως δυο τμηματα κλαδων μουριας χωρις 
φυλλα, με τα οποια σταυρωναν το μαλαθρακα λεγοντας συνεχως 
την ευχη της θεραπειας.

Ο Αγγειοπλάστης             
Η αγγειοπλαστική είναι μια από τις αρχαιότερες τέχνες που 
αναπτύχθηκαν στη χώρα μας και ιδιαίτερα στην Κρήτη, το 
επάγγελμα δε του αγγειοπλάστη  ασκούνταν κυρίως σε περιοχές, 
όπου υπήρχε το κατάλληλο χώμα αγγειοπλαστικής και όπου υπήρχε 
τεχνική αγγειοπλαστική παράδοση. 
Τέτοιες περιοχές ήταν ορισμένα χωριά της επαρχίας Ιεραπέτρας 
και Πεδιάδας και προ πάντων στο χωριό Θραψανό Πεδιάδας 
Ηρακλείου,      όπου όλοι οι κάτοικοι άντρες, γυναίκες και παιδιά 
ασχολούνταν με την αγγειοπλαστική από πάρα πολύ παλιά χρόνια. 
Ιδιαίτερα τα Κρητικά πιθάρια είναι γνωστά από τους Μινωικούς 
χρόνους η τεχνική των οποίων μεταβιβάζεται από τους γονείς στα 
παιδιά που παίζοντας από μικρά μαθαίνουν να πλάθουν και να 
σχεδιάζουν πιθάρια και κάθε άλλου είδους αγγεία ώστε να 
εξελίσσονται σε θαυμαστούς δεξιοτέχνες της επεξεργασίας του 
πηλού. 
Οι αγγειοπλάστες κατασκεύαζαν όλα εκείνα τα πήλινα χρηστικά 
αντικείμενα για  την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της 
υπαίθρου και των πόλεων που απαιτούσε η οικιακή χρήση. 
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Ενδεικτικά, μερικά από τα αντικείμενα αυτά  ήταν τα πήλινα      
πιάτα, τα ταψιά, τα τσικάλια, η στάμνα, το σταμνί, το λαΐνι, ο 
κουνενός, το κουτούτο, ο μαστραπάς, το κιούπι, η λεκανίδα, το 
μίστατο, το λαδικό, τα πιθάρια (λαδοπίθαρο, κρασσοπίθαρο, πιθάρι 
σιτηρών, καρπών, ψωμιού, μελοπίθαρο κ.α.)    
http://www.winefest-dafnes.gr/epaggelma.htm

Ο Ντενεκετζής 
 Ντενεκετζής ήταν ο κατασκευαστής διαφόρων ντενεκεδένιων 
(λαμαρινένιων) σκευών για οικιακή, αγροτική, κτηνοτροφική και 
βιομηχανική χρήση. Το επάγγελμα αυτό εξασκούνταν κυρίως  στις 
πολιτείες και στα κεφαλοχώρια, απ’ όπου εξυπηρετούνταν οι 
κάτοικοι των γύρω χωριών. 
Τα κυριότερα σκεύη, που κατασκεύαζε ο ντενεκετζής, ήταν οι 
κουβάδες του νερού, οι αλουσουδιάστρες (λάντζες), τα      
τσιγκάκια, οι σταυροί και τα σκαφάκια για τον τρύγο, τα χωνιά, οι 
λύχνοι, τα κάρτα, τα φανάρια, τα ποτιστήρια, τα δοχεία μεταφοράς 
νερού και γάλατος, τα  μαγκάλια, οι απυριάστρες (θειφιστήρες), οι 
κουτσουνάρες  κ.α.  
Για την κατασκευή αυτών των σκευών ο ντενεκετζής μετρούσε και 
σημάδευε με το μέτρο και το κουμπάσο (διαβήτη) πάνω στο 
ντενεκεδένιο φύλλο το κομμάτι που χρειαζόταν για το σκεύος, το 
έκοβε με ειδικό ψαλίδι και το έφερνε πάνω στο αμόνι, όπου το 
επεξεργάζονταν με ξύλινο σφυρί. Για τις κολλήσεις ο ντενεκετζής  
χρησιμοποιούσε καλάϊ. 
http://www.winefest-dafnes.gr/epaggelma.htm

Ο Τζαγκάρης 
Σήμερα ο  τζαγκάρης, είναι ο τεχνίτης που κατά κύριο λόγο 
επιδιορθώνει τα παπούτσια μας. Παλιότερα όμως, ο τζαγκάρης τα 
έφτιαχνε ο ίδιος από την αρχή μετά από παραγγελία. Η κατασκευή 
ήταν χειροποίητη και τα παπούτσια ήταν πάντα ραφτά και 
καρφωτά και δερμάτινα πάνω  – κάτω. 
Στην Κρήτη οι τζαγκάρηδες έδειχναν τη δεξιοτεχνία τους στην 
κατασκευή των στιβανιών αφού ήταν η κύρια καλίκωση των      
κατοίκων του νησιού. Μερακλίδικα στιβάνια μπορούσε κανείς να      
παραγγείλει σε τζαγκάρηδες των χωριών ή σε μικρές οικοτεχνίες 
τα λεγόμενα παραγγελίστικα. Τα έτοιμα στιβάνια τα λεγόμενα 
ζημοπουλίτικα, που έβγαιναν στις περισσότερο οργανωμένες 
βιοτεχνίες κυρίως στις πολιτείες, γίνονταν με φτηνά υλικά και με 
όχι πολύ μεγάλη τεχνική επιμέλεια όσο τα παραγγελίστικα και γι’ 
αυτό  τα περιφρονούσαν οι μερακλήδες πελάτες.  
 http://www.winefest-dafnes.gr/epaggelma.htm
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Καλαθοπλεκτική και ψαθοπλεκτική      
 H Καλαθοπλεκτική στη Κρήτη είναι μια από τις πρώτες τέχνες των 
κατοίκων  της, που εξελίχθηκε σε μεγάλο βαθμό δίδοντας 
εξαιρετικά χρηστικά και  διακοσμητικά τεχνουργήματα. Τα 
καλάθια, τα τουπιά, τα πανέρια, οι  κόφες, τα κοφίνια και άλλα 
είναι από τα είδη που κατασκευ-άζονται και  σήμερα από 
αξιόλογους χειροτέχνες χρησιμοποιώντας τα ίδια υλικά που  
χρησιμοποιούσαν εκατοντάδες χρόνια οι προγονοί τους.
Λόγω μάλιστα των πολλών γεωργικών καλλιεργειών των κατοίκων 
του νησιού,  τα είδη παραδοσιακής καλαθοπλεκτικής τέχνης είχαν 
ξεχωριστή θέση στο  Κρητικό σπίτι, αφού με αυτά μετέφεραν ή 
φύλασσαν τα αγροτικά τους  προϊόντα (σταφύλια, σύκα, ελιές, 
τυριά, φρούτα κ.ά.) 
http://agonigrammi.wordpress.com

Η Υφάντρα
Οι υφάντρες που δούλευαν επαγγελματικά, είχαν μόνιμα στημένο 
τον  αργαλειό και δούλευαν ασταμάτητα καθώς δέχονταν συνέχεια 
παραγγελίες.  Ήταν κουραστική και πολύπλοκη εργασία και 
αμείβονταν σε είδος, και  σπάνια σε χρήματα. Υπήρχαν και 
νοικοκυριά που έστηναν τον αργαλειό το  χρονικό διάστημα που δεν 
υπήρχαν γεωργικές δουλειές και υφαίνανε τα  απαραίτητα για την 
οικογένειά τους.     
http://www.entre.gr/?p=3903

Οι ασβεστοποιοί
Ο ασβέστης χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως  επίστρωμα στα σπίτια, 
στις αυλές, στα καλντερίμια και στις κρήνες. Οι  ασβεστοποιοί 
έφτιαχναν τον ασβέστη στα ασβεστοκάμινα χρησιμοποιώντας ως  
καύσιμη ύλη τους πρίνους και τα κλαδιά της ελιάς, μετά την 
περίοδο του  κλαδέματος. Τα ασβεστοκάμινα τα κατασκεύαζαν οι 
ίδιοι: άνοιγαν ένα  μεγάλο λάκκο, έχτιζαν τα τοιχώματά του με 
"λιγδόπετρες" και συνέχιζαν  προς τα πάνω με μαρμαρόπετρες και 
λάσπη. Τις μαρμαρόπετρες τις εξόρυσσαν  από τα νταμάρια με τη 
βοήθεια λοστού ή βαριοπούλας. Η καύση μετέτρεπε  τις 
μαρμαρόπετρες σε ασβέστη. Η φωτιά στο ασβεστοκάμινο ξεκινούσε 
τα  ξημερώματα, ενώ η καύση έπρεπε να είναι συνεχής για ένα 
εικοσιτετράωρο,  ώστε να ασβεστοποιηθεί η πέτρα. Μετά την 
καύση χρειαζόταν ακόμα μία μέρα  για να κρυώσει το καμίνι      
http://www.ecomuseum.gr/index.php/asvestopoios
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Ο Χαρκιάς 
Στα  περισσότερα  χωριά  εκείνα  τα  χρόνια, υπήρχε  κι  από  ένα  
χαρκιδιό. Η  δουλειά  του  χαρκιά  ήτανε  αναπόσπαστα  δεμένη  με  
τη  ζωή  του  αγρότη  και  γενικά  του  χωρικού.έφτιαχνε : υνιά  για  
τα  αλέτρια, λούρα  για  το  ζυγό, μεγάλες  πρόκες  με  τις  οποίες  
κάρφωνε  τα  παρούτια  στο  ποδάρι  του  αλετριού, κασμάδες  για  
τα  ζόρικα  σκαψίματα, σκαπέτια  για  τ' αμπελοσκάματα  και  μικρά 
σκαλιδάκια  για  το  σκάλισμα  των  περβολιών. Έφτιαχνε   
μαναροσκαλίδες  που  από  τη  μια  κόψη  έσκαβαν  κι  από  την  
άλλη  έσκιζαν  τα  χοντρά  ξύλα, μαναράκια  για  να  κόβουν  τα  
λιανόξυλα  και  κάνουν  τα  κλαδοκαθαρίσματα, σκεπάρνια  
κατάλληλα  για  να  πελεκούν  τα  ξύλα  και  να  φτιάχνουν  
ζυγάλετρα, καμιναδόξυλα, μισοδόκια, ντόγιες, φελούς (τσόκαρα)  
που  αρκετά  χρησιμοποιούσαν  κείνα  τα  χρόνια  οι  γυναίκες, κι  
άλλα  όπως : δραπάνια  για  το  θέρος, παλάμες, λοστούς, βαριές, 
μπίκους, σφυριά, μιστριά, βαρίδια  για  τους  χτιστάδες.     
http://vivi.pblogs.gr/2012/07/harkidio.html

Η Κεντήστρα       
 Με τη βοήθεια της βελόνας και με χρωματιστές κλωστές η 
κεντήστρα σχεδίαζε πάνω σε λευκό πανί πρόσωπα τοπία, 
θρησκευτικές παραστάσεις από τη ζωή και τη παράδοση.Τα 
κεντήματα που δημιουργούσαν χαρακτηρίζονται για τη σύλληψη 
των σχεδίων, την απαλότητα των χρωμάτων και την εξαιρετική 
εκτέλεση των συνθέσεων που αναφέρονται στην καθημερινή ζωή 
των κατοίκων. 
Κρητική Εστία

Ο Μπογιατζής
Μπογιατζής: οι μπογιατζήδες έβαφαν βαμβακερά και μάλλινα 
νήματα, πατητές  και πατανιές, χηράμια και άλλα. 
Χρησιμοποιούσαν κυρίως φυτικά χρώματα  αλά και του εμπορίου. 
Ειδικά για το κόκκινο χρησιμοποιούσαν ριζάρι και  για σταθερότατη 
βαφή βελανιδόκουπες.
 http://www.asxetos.gr/default.aspx?tabid=162&s=99&sc=145#ixzz2M9JMdpDC

Ο Ρασοπατητής
Ο ρασοπατητής με τις φτέρνες των ποδιών του και με τη  βοήθεια 
νερού και πλούσιας σαπουνάδας πατούσε μάλλινες πάτητες  
(κλινοσκεπάσματα) και ένα άλλο μάλλινο υφαντό, τη ράσα από όπου 
έκαναν  τις κάπες για μικρούς και μεγάλους.
 http://www.asxetos.gr/default.aspx?tabid=162&s=99&sc=145#ixzz2M9JMdpDC
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Ο Νεροφόρος
Ο νεροφόρος (υδρονομέας) αναλάμβανε καθήκοντα από τις αρχές  
Μαΐου και παρατείνει το έργο του έως τα τέλη Σεπτεμβρίου κάθε 
χρόνο,  ανάλογα πάντοτε με τις τοπικές καιρικές συνθήκες. Κύριο 
έργο του ήταν ο  καθαρισμός των οχετών που οδηγούν τα πηγαία 
νερά σε καλλιεργημένες εκτάσεις.
 http://www.asxetos.gr/default.aspx?tabid=162&s=99&sc=145#ixzz2M9JMdpDC

Ο Μαχαιράς
Το κρητικό μαχαίρι ήταν χαρακτηριστικό γνώρισμα των Κρητικών 
από την μινωική εποχή. Στα Χανιά και το Ηράκλειο υπήρχαν, και 
υπάρχουν ακόμα αρκετά εργαστήρια μαχαιροποιίας. Τα κρητικά 
μαχαίρια είναι γνωστά για τα ποικίλα διακοσμητικά που φέρουν 
πάνω τους. Υπάρχει το επίσημο και το καθημερινό μαχαίρι. Η 
λεπίδα τους είναι ατσάλινη και μονοκόμματη, η λαβή είναι από 
κέρατο ζώου ενώ η θήκη είναι κατασκευασμένη από ξύλο και έχει 
εσωτερική επένδυση από δέρμα άνω στην άκρη της κρέμονται 
ασημένια νομίσματα. Επίσης στην λεπίδα του κρητικού μαχαιριού 
υπήρχε και μια μαντινάδα.     
http://www.cretasense.com/tips.aspx?lang=1&tipid=14

Ο Ξυλογλύπτης 
Στην Κρήτη η ξυλογλυπτική συνδέεται με την εκκλησιαστική τέχνη. 
Οι κρητικοί ξυλόγλυπτες, οι "ταγιαδόροι" όπως λέγονταν, σκάλιζαν 
προσκυνητάρια, τέμπλα εκκλησιών, κηροπήγια και άλλα 
αντικείμενα που διακοσμούσαν τις εκκλησίες. Στον κλάδο της 
ξυλογλυπτικής ανήκει και η κατασκευή λαϊκών οργάνων. Σήμερα οι 
τεχνίτες αυτοί είναι λίγοι και τους βρίσκουμε κυρίως στα χωριά 
της Κρήτης να φτιάχνουν μικροαντικείμενα όπως κουτάλια, λύρες 
πιρούνι και διάφορα άλλα. 
http://www.cretasense.com/tips.aspx?lang=1&tipid=14

Ο Αγιογράφος   
Στους Κρήτες αγιογράφους ανήκει και η λεγόμενη Κρητική Σχολή 
Αγιογραφίας,που αναπτύχθηκε τον 16ο αιώνα με κύριο εκφραστή 
τον Μοναχο Θεοφάνη τον Στελίτζα,τα έργα της οποίας 
χαρακτηρίζονται για τη λιτότητα,την εσωστρέφεια,την ηρεμία,τη 
σχηματοποίηση των μορφών,το πειθαρχημένο ύφος,τον βαθύχρωμο 
προπλασμό και τις συγκρατημένες κινήσεις.
http://happydreamday.blogspot.gr/2011/08/blog-post.html

Η Πανιεροπλέκτρα
 Η κατασκευή πανεριών, μια πολύ δύσκολη χειροτεχνική 
δραστηριότητα η οποία επιβιώνει ακόμα και σήμερα σε ελάχιστες 
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περιοχές με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το χωριό Νίβριτος 
ανάμεσα στη Γέργερη και στο Ζαρό.    
   http://www.mgovservices.com/itrace/index.php?
content_lang=1&subsite=1&cat_id=20006&cat_id1=6&cat_id2=602&cat_id3=20006
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Ονοματολογία

Προέλευση Επωνύμων
Αβραμόπουλος . Επώνυμο πατρωνυμικό προερχόμενο από το 
εβραϊκό βαπτιστικό όνομα Αβραάμ.
Η κατάληξη -πουλάς προσδιορίζει την περιοχή Ελληνοποιησης του 
επωνύμου την Πελοπόννησο.
 Απέργης: Επώνυμο το οποίο ανήκει στην κατηγορία των ξενικών 
ιταλικών με μια ρίζα ελληνική. Συναντάται στην Τήνο,
 Αγριανίδης: Επώνυμο α) προερχόμενο από παρατσούκλι που 
οφείλεται σε ψυχική ή σωματική ιδιότητα του ατόμου (άγριος) β) 
προερχόμενο από τον τόπο καταγωγής του ατόμου Άγρια (Βόλου) 
κλπ. Μαζί με την κατάληξη –Ίδης που προσδιορίζει ποντιακή 
καταγωγή το επώνυμο απαντάται στις Σέρρες.Κερκυρα και α
 Αλυφαντής: Επώνυμο το οποίο ανήκει στην κατηγορία των 
επαγγελματικών. Επ’ αυτού έχουν συμβεί αρκετές που γέννησε ο 
εξαρχαϊσμός. Το Αλυφαντής συναντάται στην Αρκαδία, Πόρο, 
Αίγινα, Πειραιάς. Το Αλειφαντής στον Πόρο, Πειραιά, Αίγινα 
Πειραιάς. Το Αλειφαντής στον Πόρο, Πειραιά, Αθήνα. Το Αλιφαντής 
στον Πειραιά, Αθήνα.λλα -ΑΚΟΣ. ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ Η 
ΜΑΝΗ
Ατζαμιδάκης, υποκοριστικό από την τουρκική λέξη acemi = ο 
αρχάριος 
Αποστολάκη. Πατρωνυμικό επώνυμο προερχόμενο από το 
βαπτιστικό όνομα Απόστολος κατάληξη -Ακης προσδιορίζει την 
περιοχή του επωνύμου την Κρητη.Δωδεκα Αποστολοι του Χριστου 
εορτάζουν στις 30 Ιουνιου17 
Γαβαλάς. α) Επώνυμο που ανήκει στη κατηγορία των ξενικών. 
Ιταλικό που απαντάται ιδιαίτερα στην Νίσυρο.
Γαβαλάδες: βυζαντινή οικογένεια, που έχουν την εξουσία στη 
Ρόδο, το διάστημα 1204-1250, ως ανεξάρτητοι ηγεμόνες με 
δικαίωμα κοπής νομίσματος.
Γαζέτας, από τη βενετσιάνικη λέξη gazeta = χάλκινο κέρμα 
μικρής αξίας. Δηλώνει επίσης και την εφημερίδα που αξίζει μία 
gazeta
Γερογιάννης, σύνθετο όνομα, Γέρος + Γιάννης
Γεωργακόπουλος, από το Γεωργάκης + πουλος (κατάληξη 
επωνύμων που τη χρησιμοποιούν συνήθως στην Πελοπόννησο και 
δηλώνει το γιο, τον απόγονο)
Γεωργαλής, υποκοριστικό του Γεώργιος

Γιαννούτσος, υποκοριστικό, στην Ήπειρο και στην Κρήτη, του
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Ευγενίδης: Επώνυμο προερχόμενο από το ευγενής ή από το 
βαπτιστικό όνομα Ευγένιος, Ευγενικός. Με την κατάληξη –ιδης που 
προσδιορίζει Πόντο. Ζήσης: Επωνυμο προερχόμενο από το ομώνυμο 
ευχετικό βαφτιστικό να  ζήσει.
Ισάδας: Επώνυμο προερχόμενο από το αρχαίο επίθετο 
ίσος=δίκαιος. Ισαίος, ο περήφημος Αθηναίος ρήτορας, δάσκαλος 
του Δημοσθένη. Το επώνυμο απαντάται στην Σπάρτη. Λελεκης, 
Λελεκας, Λελεκος, Λελεκακης, Λελεκοπουλος: Επώνυμο 
προερχόμενο από την τουρκική λέξη leylek=πελαργός με το 
ελληνικό παρατσούκλι που εννοεί τον ψηλό άντρα. Το επώνυμο 
συναντάται στην Κάλυμνο
Λιδωρίκης: Επώνυμο το οποίο ανήκει στην κατηγορία των 
εθνικών ο προερχόμενος από το Λιδωρίκη.
Λουδάρος: Επώνυμο προερχόμενο από υποκοριστικό του φυτού 
τριανταφυλλιά=λούδα, το οποίο συναντάται στην Ήπειρο και στη 
Μακεδονία. με την κατάληξη –αρος, η οποία έχει μεγενθυτική ή 
χαϊδευτική σημασία.
http://greeksurnames.blogspot.gr/2009/02/blog-post_04.html

 Επώνυμα που προσδιορίζουν περιοχές της 
Ελλάδος

Μάνη σε -ιάνος (ιταλόμορφα). Χωρίς κανείς να γράφεται στα 
χαρτιά έτσι, ανήκει σε μία (με στενή ή ευρεία έννοια) οικογένεια 
πούχει καταλήξεις σε -ιάνος (θηλ. -άνιζα) (Νικλιάνος, Τσουλιάνος. 
Μιχαλακιάνος. Μπαθριάνος. Ρικιάνος. Γιαννουκιάνος. Ζερβακιάνος). 
Το -ιάνος σημαίνει σύνολο ανθρώπων πούχουν συγγένεια εξ αίματος 
(άσχετο αν πολλοί «κολλούσαν» με τον καιρό, λόγω συμμαχίας ή 
αγχιστείας (= σώγαμπροι). Έτσι όλοι οι Μανιάτες οποιοδήποτε 
επώνυμο κι αν έχουν η οικογενειακή τους κατάληξη είναι -ιάνος, 
όσο κι αν διευρυνθεί γενεαλογικά. 
Μιχαλίτσης, το μέλος της οικογένειας: Μιχαλιτσιάνος.

Δρακουλάκος, το μέλος της οικογένειας: Δρακουλιάνος.

Λεφατζής. το μέλος της οικογένειας: Λεφαγγιάνος.

Κάσσης. το μέλος της οικογένειας: Καχιάνος.

Μπράτης, το μέλος της οικογένειας: Μπραϊτιάνος.

Καγιάλες. το μέλος της οικογένειας: Καγιαλιάνος.

Αρμυράντες, το μέλος της οικογένειας: Αρμυραντιάνος.

Λιόπουλος, το μέλος της οικογένειας:Λιοπουλιάνος. 
http://users.sch.gr/babaroutsoup/pareababa/epikoinonia/eponima.htm#ΤΑ_ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ_ΕΠ
ΩΝΥΜΑ
http://greeksurnames.blogspot.gr/2010/08/blog-post_03.html
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Βυζαντινά Ελληνικά Επώνυμα της Αμοργού 
ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ ΑΜΟΡΓΟ διατηρούνται μέχρι σήμερα πολλά βυζαντινά 
επώνυμα και με μεγάλη συχνότητα στον πληθυσμό του νησιού.
ΓΕΡΑΚΗΣ - ετος 1446
ΚΑΛΟΔΑΣ - 1482
ΘΕΟΛΟΓΗΤΗΣ - 1487
ΤΖΑΜΑΝΤΟΥΡΑΣ - 1487
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ - 1487
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ - 1508
ΤΟΡΝΕΑΣ - 1521
ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ - 1529
ΣΥΜΕΔΑΛΑΣ - 1530
ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ - 1550
ΠΑΣΣΑΡΗΣ - 1555
ΡΟΥΣΟΣ - 1555
ΚΑΤΖΙΦΟΥΡΗΣ - 1563
ΚΟΤΥΣ - 1584
ΣΥΝΟΔΗΝΟΣ - 1588
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ - 1593
ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ - 1610
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - 1610
ΤΖΙΓΑΛΑΣ - 1624
ΠΡΑΣΙΝΟΣ - 1661
ΓΑΒΑΛΑΣ - 1662
ΝΟΜΙΚΟΣ - 1663
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - 1683
ΛΑΜΝΑΤΟΣ - 1720
ΣΙΓΑΛΑΣ - 1722
ΜΑΝΙΑΤΗΣ - 1728
ΧΙΩΤΙΝΗΣ - 1740
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ - 1769
ΚΩΒΕΟΣ - 1769
ΚΟΡΒΕΣΗΣ - 1778
ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ - 1778
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - 1793
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – 1796
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 Γιατί τα επίθετα των Κρητικών τελειώνουν 
σε - άκης

Απο την συχνή της χρήση ή κατάληξη - ακης στα επώνυμα 
συνδέεται αυτόματα στην σκέψη μας με την Κρήτη. π.χ - 
Καζαντζάκης, Θεοδωράκης, Μητσοτάκης. Ομως δεν πρέπει να 
είμαστε απόλυτοι: ο Μάνος Χατζηδάκης για παράδειγμα ήταν από 
τήν Ξάνθη. Υπάρχει όμως μια σωρεία επωνύμων Κρητικών που 
μεγαλούργησαν στην Κρήτη και έξω από αυτή αλλά δεν τελειώνουν 
σε - ακης.
Μια θεωρεία είναι ότι το - ακης ειναι τουρκικη προσθηκη για να 
υποβιβασουν το ονομα, οπως θα λεγαμε σημερα Λιονταρι - Λιονταρ 
- ακι 
Άλλη θεωρεία είναι ότι τα κρητικά επίθετα πρόσφατα (σχετικά) 
γύρισαν σε - Άκης. Παλιότερα ήταν ακριβώς το αντίθετο 
(υπερθετικά) πχ Σηφακας και όχι Σηφακακης. Κατά πάσα 
πιθανότητα στην ορεινή Κρήτη και στα Σφακιά θα συναντήσεις 
πολλά υπερθετικά επίθετα, σε αντίθεση με το υπόλοιπο νησί.
Ένας δημοφιλής αστικός μύθος που πλανάται επιμόνως είναι ότι το 
- άκης στα κρητικά επίθετα το επέβαλλαν οι Τούρκοι για να 
μειώνουν τους Κρητικούς.
Σε κάποιες περιοχές της Μεγαλονήσου, π.χ στα χωριά Ριζών (στο 
νομό Χανίων, εξού και ριζίτες & ριζίτικα), την επαρχία Σφακίων, 
τον ορεινό τομέα του νομού Ρεθύμνης, σημειώθηκε έντονη 
εμπάθεια ενάντια στην επίσημη καταχώρηση των επωνύμων με 
καταλήξεις -άκης, επειδή είχε διατηρηθεί στη συλλογική μνήμη ότι 
το να μεταδίδεται το επώνυμο απαράλλακτο, και χωρίς 
υποκοριστικά, από τον πατέρα στα παιδιά, αποτελεί 
χαρακτηριστικό αριστοκρατικής καταγωγής, ήτοι ευγενείας. 
Οπότε, με νωπό στη συλλογική μνήμη το κύρος των 
Αρχοντορωμαίων, οι κάτοικοι συγκεκριμένων περιοχών 
αντιστάθηκαν μαζικά στην ομογενοποίηση του -άκης,που έφερναν 
οι καλαμαράδες, κυρίως κατά την εποχή της Κρητικής Πολιτείας 
([1878 - 1889], [1896] 1898 - 1908 [1η Δεκέμβρη 1913]).
Πάντως, πολλοί Μουσουλμάνοι Κρητικοί επίσης αναπτύσσουν 
παρατσούκλια κι επώνυμα με -άκης, ενώ αρκετοί από αυτούς τα 
διατηρούν επίσημα μέχρι σήμερα, π.χ στην Κω και στη Ρόδο. Ο 
περιβόητος Ιμπραήμ Αληδάκης (18ος αι), και ακόμα οι: 
Δελημπασάκης (ντελί μπασί = επικεφαλής των τρελών, οθωμανικού 
σώματος ατάκτων), Τσαουσάκης (τσαούς = λοχίας), Προββατάκης, 
Μεϊμαράκης (μεϊμάρ = αρχιτέκτονας), Μεϊντανάκης (μεϊντάνι = 
πλατεία), Πιστολάκης, Χαϊδαράκης, κλπ, αποτελούν Ρωμιούς 
ελληνόφωνους Μουσουλμάνους όλοι.
http://vivi.pblogs.gr/2013/02/giati-ta-epitheta-twn-krhtikwn-teleiwnoyn-se-akhs.html

Τα επώνυμα διακρίνονται σε πατρωνυμικά ,μητρωνυμικά , 
ανδρωνυμικά , εθνικά ,Επαγκελματικά , παρωνύμια και ψευδώνυμα. 
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Επώνυμα  Σαρακατσαναίων
Εδώ μπορείτε να δείτε αλφαβητικά τις οικογένειες που υπήρχαν 
στις στάνες των Σαρακατσαναίων, στην βόρεια πλευρά της Όθρυος 
τον 19ο αιώνα (αυτοί που αγοράσανε αργότερα, το 1906 το 
Γιντζεκάκι και το 1910 το Γιντζεκι και εγκαταστάθηκαν εκεί 
μόνιμα). Τα περισσότερα επώνυμα υπάρχουν και σήμερα, ελάχιστα 
χάθηκαν .
www.zguletas.gr
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟ 1800 - 1900
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ΠΛΑΤΗΣ (ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ)
ΒΕΡΓΑΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ (ΝΤΡΙΒΑΣ)
ΣΙΑΞΑΜΠΑΝΗΣ
ΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΜΟΥΡΑΣ (ΜΑΜΟΥΡΗΣ)
ΣΙΟΥΤΗΣ
ΓΚΟΥΤΖΟΥΝΗΣ
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ (ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ)
ΜΠΟΠΗΣ
ΤΣΑΤΣΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ (ΜΑΜΟΥΡΑΣ)
ΦΕΚΑΣ
---------------------------------------
ΑΛΛΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ
ΖΑΡΡΑΣ [ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΙΑ]
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ [ΑΠΟ ΑΡΤΑ]
ΜΠΟΥΡΔΟΥΝΗ [ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ]
ΡΟΙΔΟΥ [ΙΩΑΝΝΙΝΑ]
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ [ΑΙΝΙΟΣ]
ΜΠΑΤΖΙΟΥ

Επώνυμα που προσδιορίζουν περιοχές της 
Ελλάδος

Συμφωνα με την τελευταία συλλαβή των επώνυμων μπορούμε να 
προσδιορίσουμε από ποια περιοχή της Ελλάδος προέρχεται ο 
αναφερόμενος που το φέρει.
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-ελης. κατάληξη επωνύμων που προέρχεται από την 
Μυτιλινη,Αϊβαλι,Λήμνο,Έβρο,Έδεσσα
-ουδης. προέρχεται από ανατολικά ιδιώματα στην 
μακεδονια,θρακη,νησια αιγαιου,δωδεκανησα,κυπρο 
-αρης. προσδιοριζει επαγγελματικα επωνυμα
-ας .προσδιοριζει επαγγελματικα επωνυμα
Σλαβικό είναι το -ιάνος στα Βοστιτσιάνος , Ζαβιτσ(ι)άνος , λατινικό 
στο Σακαριτσιάνος (Σακαρέτσι Βάλτου)κλπ.

Μακεδονία
-ούδας,(μια παραλλαγή του -ούδης) που συναντάται σε καποιες 
περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής 
Μακεδονίας(Θεσσαλονίκη,Χαλκιδική και Σέρρες)π.χ. 
Νικολούδας,Βασιλούδας,Αλεξούδας,Στεργιούδας κ.λ.π.
Πελλοπόνησος
-πουλος

Μάνη
-ακος.
-εας 

Πόντος
-ιδης
-ιαδης
.-αντης 
Πάνω από 3.000 χρόνια συνεχώς και χωρίς κανένα κενό, οι Ελληνες 
ονομάζονται με επώνυμα που λήγουν σε -ίδης και -ιάδης, και όχι 
μόνο οι Ελληνες της Ελλάδας, αλλά και οι Ελληνες της διασποράς.

Κεφαλλονιά
-ατος 

Χίος
-ουσης. {Σύμφωνα με τον Α. Γ. Πασπάτη « Το Χιακόν γλωσσάριον : 
Ήτοι η εν Χίω λαλούμενη γλώσσα μετά τινών επιγραφών αρχαίων 
τε και νέων και του χάρτου της νήσου», τα περισσότερα επίθετα 
των χωρικών της Χίου λήγουν σε –ούσης (Πυργούσης, Αρμολούσης, 
Καμπούσης, Αυγωνυμούσης κτλ).}.

Βενετία,Ιταλία
-ανος
-εζος
http://greeksurnames.blogspot.gr
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Διάλεκτοι

Η ιστορία των γλωσσών
Oι γραπτές πηγές που διαθέτουμε για την ελληνική γλώσσα 
καλύπτουν -σχεδόν χωρίς διακοπές- μια περίοδο τριανταπέντε 
αιώνων. Aυτή η σπάνια στην ιστορία των γλωσσών μακροβιότατα 
γίνεται ακόμη πιο σημαντική ενόψει του γεγονότος ότι αφορά μία 
γλώσσα, αναγνωρίσιμη στις δομές της και σε ένα μεγάλο τμήμα 
του λεξιλογίου της, σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής αλυσίδας
1. H εμφάνιση του αλφαβήτου φέρνει την διαλεκτική πολυμορφία 
στην επιφάνεια. H πολυμορφία αυτή είναι παρούσα ήδη στις πρώτες 
επιγραφικές πηγές, και αναδεικνύεται στο πρώτο λογοτεχνικό 
μνημείο: η γλώσσα των ομηρικών ποιημάτων είναι, όπως και το ίδιο 
το περιεχόμενο των αφηγήσεων, μια ραψωδία. Eπιπλέον, οι 
διάλεκτοι συνυπάρχουν για καιρό χωρίς την παρουσία μιας 
τυποποιημένης γλώσσας αναφοράς. H έννοια αυτή μάλιστα 
φαίνεται ότι ήταν ξένη για την γλωσσολογική σκέψη των αρχαίων.
Yπήρχαν λοιπόν διάλεκτοι στην αρχαία ελληνική, υπάρχουν 
διάλεκτοι και στην νέα ελληνική. Eδώ θα μπορούσε κανείς να 
διατυπώσει πολλά ερωτήματα διαφορετικής τάξης και άνισης 
σημασίας στις διάφορες αναλύσεις του ζητήματος:
- Παρατηρείται συνέχεια ανάμεσα στις αρχαίες και τις σύγχρονες 
διαλέκτους;
- Σε ποιο βαθμό η γνώση των αρχαίων διαλέκτων μπορεί να 
συμβάλει στην κατανόηση της συγκρότησης της νέας ελληνικής 
γλώσσας;
- Σε ποιο βαθμό είναι χρήσιμη για τη μελέτη των αρχαίων 
διαλέκτων η συνεξέταση της νέας ελληνικής και των ποικιλιών 
της;
2. Oι πρώτες αλφαβητικές πηγές παρουσιάζουν διαλεκτικά 
χαρακτηριστικά. Σε γενικές γραμμές όμως οι πηγές αυτές είναι 
λίγες σε αριθμό έως την κλασική εποχή και σε ελάχιστες μόνο 
περιπτώσεις επιτρέπουν μια ολοκληρωμένη περιγραφή του 
διαλεκτικού συστήματος που εκπροσωπούν. Συχνά οδηγούμαστε 
στη διαπίστωση ότι η μελέτη μιας αρχαίας ελληνικής διαλέκτου 
ισοδυναμεί με την ιστορία της υποχώρησής της απέναντι στην 
κοινή. Mε βάση αυτήν την διαπίστωση θα μπορούσαμε ίσως να 
κάνουμε την ακόλουθη σχηματική περιγραφή της ιστορίας της 
ελληνικής στην αρχαιότητα:
(1) Tην υποθετική αρχική ενότητα της πρωτοελληνικής, (2) 
ακολουθεί μια πρώτη διάσπαση σε διαλέκτους, αρχαιότερη από τις 
παλιότερες γραπτές πηγές. Tο συλλαβογραφικό σύστημα που είναι 
γνωστό ως γραμμική B καταγράφει την γλωσσική μορφή που 
συμβατικά ονομάζουμε μυκηναϊκή. H γλωσσική αυτή μορφή 
εμφανίζει χαρακτηριστικά τα οποία, ανεξάρτητα από την ερμηνεία 
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που τους δίνουμε, προϋποθέτουν κάποια διαλεκτική διαφοροποίηση. 
Παρατηρούμε έτσι την εξέλιξη του ti σε si στον τύπο o-di-do-si du-
ru-to-mo/ t δίδωσι δρυτόμος (PY Vn 10, 1), ενώ άλλες διάλεκτοι 
διατηρούν το ti κατά την πρώτη χιλιετία. Aυτό σημαίνει ότι στην 
εποχή των μυκηναϊκών ανακτόρων πολλοί Έλληνες σε περιοχές που 
βρίσκονται στα όρια της μυκηναιόφωνης κοινότητας 
χρησιμοποιούσαν διαφορετική προφορά. Γραφηματικές παραλλαγές 
φαίνεται ότι μαρτυρούν την απουσία απόλυτης ομοιογένειας ακόμη 
και στο εσωτερικό της μυκηναιόφωνης κοινότητας. (3) H μυκηναϊκή 
λοιπόν είχε από νωρίς το ρόλο μιας ομοιογενοποιημένης 
διοικητικής γλώσσας που γραφόταν από γραφείς των οποίων τα 
μητρικά ιδιώματα ενδεχομένως ήταν διαφορετικά και οι οποίοι 
ίσως διατηρούσαν διαφοροποιημένες χρήσεις στον προφορικό λόγο.
(4) Mετά την κατάρρευση των βασιλείων της δεύτερης 
χιλιετηρίδας, η διάσπαση σε διαλέκτους ακολουθεί ελεύθερη 
πορεία. Πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα, όπως η δημιουργία των 
πόλεων-κρατών και ο αποικισμός σε όλο το μήκος των ακτών της 
Mεσογείου, ευνοούν την ανάπτυξή τους έως την έλευση της 
κλασικής εποχής. (5) Aπό τον 5ο αιώνα όμως αρχίζει μια σταδιακή 
διαδικασία ενοποίησης. Oι διάλεκτοι των πόλεων χάνουν έδαφος 
μπροστά στην αττικο-ιωνική κοινή, και η διαδικασία αυτή, που 
επιταχύνεται σημαντικά με την αυτοκρατορία του Mεγάλου 
Aλεξάνδρου και τα ελληνιστικά βασίλεια, ολοκληρώνεται κάτω από 
την ρωμαϊκή κυριαρχία, όταν η κοινή γίνεται η πιο διαδεδομένη 
γλώσσα επικοινωνίας του ανατολικού τμήματος της 
αυτοκρατορίας.
(6) H διάλυση του ρωμαϊκού κράτους και στη συνέχεια οι 
ανακατατάξεις της βυζαντινής αυτοκρατορίας δημιουργούν τις 
συνθήκες για μια νέα διάσπαση σε διαλέκτους και τη δημιουργία 
ενός αυξανόμενου χάσματος ανάμεσα στην ομιλούμενη και τη 
γραφόμενη γλώσσα, (7) οδηγώντας έτσι στη γνωστή προβληματική 
κατάσταση και τις γνωστές διαμάχες για τον καθορισμό της 
εθνικής γλώσσας που εκδηλώθηκαν κατά τη δημιουργία του 
σύγχρονου ελληνικού κράτους.
3. Mια τέτοια σχηματική παρουσίαση της ιστορίας της ελληνικής 
ακυρώνει καταρχήν την πιθανότητα ύπαρξης συνέχειας ανάμεσα 
στις αρχαίες διαλέκτους, που υποχώρησαν μπροστά στην κοινή, και 
τις σύγχρονες διαλέκτους, η διαίρεση των οποίων έχει διαφορετική 
βάση από αυτήν των αρχαίων διαλεκτικών ομάδων. Ωστόσο 
αναγνωρίζονται γενικά δύο εξαιρέσεις στην αρχική αυτή θέση: 1. ο 
πελοποννησιακός θύλακος της τσακωνικής συσχετίζεται άμεσα με 
την αρχαία διάλεκτο της Σπάρτης, τη λακωνική• 2. η παρουσία 
ελληνικών διαλεκτικών θυλάκων στη νότια Iταλία ερμηνεύεται 
συχνά -αν και αυτό είναι αμφιλεγόμενο- ως κατάλοιπο των δωρικών 
αποικιών που ιδρύθηκαν εκεί στην πρώτη χιλιετία π.X.
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4. ...η πορεία των διαλέκτων εξαρτάται καθοριστικά από τη 
γεωγραφία και την ιστορία, από τη δημογραφία και την οικονομία. 
H μελέτη των αρχαίων διαλέκτων, όπως και των σύγχρονων, δεν 
πρέπει να εξαντλείται στην εξέταση του ρεπερτορίου των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους ούτε των ισογλώσσων που τις 
συνδέουν με τις γειτονικές διαλέκτους. Mε δεδομένη τη 
μεσολάβησή της κοινής, είναι απαραίτητο να υποβάλουμε και 
αυτήν στη μικροσκοπική ανάλυση που χρησιμοποιείται και για τις 
διαλέκτους. Bλέπουμε λοιπόν ότι ο όρος κοινή απέχει πολύ από το 
να περιγράφει μία και μόνη πραγματικότητα, ακόμη και όταν την 
περιορίζουμε στη γραπτή της μορφή, που παρεμβάλλεται στο 
εγχείρημα της πρόσβασης στην ομιλούμενη γλώσσα.
To ζήτημα της διαμόρφωσης της νεοελληνικής κοινής, 
παρατηρούμε ότι από τη μια περιοχή στην άλλη δεν είναι πάντα οι 
ίδιες κοινωνικές ομάδες που λειτουργούν ως κινητήριες δυνάμεις 
για την εισαγωγή της κοινής. Tέτοιο ρόλο κάποτε έχουν οι 
άρχουσες πολιτικές τάξεις, όπως π.χ. στη Mακεδονία κατά τον 5ο 
και τον 6ο π.X. αιώνα, ή στη Λυκία, για να αναφέρουμε το 
παράδειγμα ενός μη ελληνικού κράτους. Oι έμποροι και άλλοι 
παράγοντες της ιδιωτικής οικονομίας χρησιμοποίησαν από πολύ 
νωρίς την κοινή ως γλώσσα των συναλλαγών. 'Ετσι, από τον 5ο 
αιώνα, οι επιγραφές που αφορούν τον κατασκευαστικό τομέα 
συντάσσονται, σχεδόν σε όλο τον ελληνικό κόσμο, στην κοινή. Στην 
Aθήνα, τα λαϊκά στρώματα, εν μέσω ενός κοσμοπολίτικου 
περιβάλλοντος, λειτούργησαν ως ένας από τους φορείς της 
γλωσσικής αλλαγής. 'Ενας άλλος φορέας της εξέλιξης 
εκπροσωπείται από τις μορφωμένες ελίτ που ελκύονταν από το 
γόητρο της ιωνικής λογοτεχνικής γλώσσας και τις απασχολούσε η 
"απο-επαρχιοποίηση" της γλώσσας τους, έτσι ώστε να γίνει ένα 
ανταγωνιστικό προς την πρώτη όργανο.
Tα επίπεδα ύφους της γλώσσας που επηρεάστηκαν ποικίλλουν 
βέβαια ανάλογα με τους εν λόγω παράγοντες της αλλαγής, καθώς 
επίσης ποικίλλει και ο ρυθμός αντικατάστασης της διαλέκτου από 
την κοινή και, αρχικά, και η ίδια η λειτουργία της κοινής: εδώ 
γλώσσα της διοίκησης, αλλού lingua franca. Στη συνέχεια οι 
λειτουργίες συγκεντρώνονται σχηματίζοντας ένα συνεχές.
H διάδοση όμως της κοινής δεν επιτεύχθηκε χωρίς αντιστάσεις. 
Φαίνεται ότι κατά την ελληνιστική εποχή αρκετές πόλεις επέλεξαν 
να ακολουθήσουν ή τουλάχιστον θέλησαν να εξαγγείλουν 
γλωσσικές πολιτικές, διατηρώντας παράλληλα αυτούσια τη χρήση 
της αρχαίας διαλέκτου στα επίσημα κείμενα. Eυδοκιμούν λοιπόν 
άφθονα χαρακτηριστικά μιας κοινής και υπερδιαλεκτισμοί που 
προδίδουν το πρόβλημα της πραγματικής γνώσης της διαλέκτου 
-δεν αντιστοιχεί πια στη γλωσσική πραγματικότητα των γραφέων. 
Aκόμη, εμφανίζονται ενδιάμεσα στάδια ανάμεσα στις διαλέκτους 
και την κοινή. 'Ετσι, κυρίως στην επικράτεια της δωρικής, 
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παράλληλα με την κοινή και ανταγωνιστικά προς αυτήν, 
αναπτύσσονται μορφές κοινών, με βάση ένα είδος standard, 
"πρότυπης δωρικής", απαλλαγμένης από τα πολύ ειδικά 
χαρακτηριστικά των τοπικών ιδιωμάτων. Ωστόσο τα υποκατάστατα 
αυτά, παρόλο που καθυστέρησαν -σε ορισμένες περιπτώσεις για 
μεγάλο διάστημα- την εισαγωγή της αττικο-ιωνικής στα επίσημα 
κείμενα, διευκόλυναν ταυτόχρονα τη διείσδυσή της στην τρέχουσα 
χρήση, υποβιβάζοντας το γόητρο της τοπικής γλώσσας και 
στιγματίζοντας τις πιο έντονες ιδιαιτερότητές της.
Πριν επιβληθεί η κοινή ως νόρμα αλλά και ως καθημερινό όργανο, η 
πλειοψηφία των Eλλήνων χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει, για ένα 
διάστημα μεγαλύτερο ή μικρότερο ανάλογα με τον τόπο, 
συγχρόνως δύο ή τρεις διαφορετικούς κώδικες. Σε αυτό τους 
βοήθησε ένα παλιό βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής 
κουλτούρας: τουλάχιστον από την καθιέρωση των Oλυμπιακών 
Aγώνων (γεγονός αφετηριακό), οι αρχαίοι Έλληνες είχαν έντονα τη 
συνείδηση ότι ανήκουν στην ίδια κοινότητα, πέρα και παρά τις 
ιδιαιτερότητές τους. Παρόλο που μιλούσαν διαφορετικές 
διαλέκτους, δεν αισθάνονταν λιγότερο ελληνόφωνοι, και τα 
λογοτεχνικά έργα -αυτό το κοινό πολιτισμικό κεφάλαιο που 
ξεκίνησε με τα ομηρικά ποιήματα- δημιουργούσε ένα αίσθημα 
οικειότητας ως προς τη διαφορετικότητα των γειτονικών 
συστημάτων. Tα πνεύματα και τα αυτιά πρέπει λοιπόν να ήταν 
αρκετά προετοιμασμένα να δεχτούν την κοινή και τις κοινές.
5. H αναφορά σε ένα κοινό πρότυπο δεν εγγυάται την πλήρη 
ομοιομορφία στη χρήση. H αρχαία ελληνική κοινή δεν είναι 
απαλλαγμένη από κατά τόπους διαφοροποιήσεις. Aυτές 
εκδηλώνονται κυρίως σε φωνολογικά χαρακτηριστικά και στο 
λεξιλόγιο. Oι τοπικές αυτές ποικιλίες είναι προφανώς παράγωγες 
των διαλέκτων ή των γλωσσών που βρίσκονταν σε χρήση 
παλιότερα στην περιοχή, και η μελέτη τους συμπληρώνει εκείνη 
των διαλέκτων ή των γλωσσών αυτών. Ένα δείγμα τέτοιων 
εργασιών μπορεί να βρει κανείς στον Brixhe 1998.
Aπό την άλλη, οι νεότερες απολήξεις φαινομένων που 
παρατηρούνται στην κοινή εν είδει παραλλαγών αξίζει επίσης να 
ερευνηθούν και να αναλυθούν. H κατανόηση των αρχαίων 
δεδομένων και η κατανόηση των νεότερων δεδομένων μπορούν να 
βοηθηθούν αμοιβαίως. Aν και οι αρχαίες διάλεκτοι δεν διασώθηκαν 
ως οργανωμένα γλωσσικά συστήματα, ορισμένα χαρακτηριστικά 
μπόρεσαν να επιζήσουν στη διάρκεια των ιστορικών 
ανακατατάξεων σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή, και μάλιστα 
να εξαπλωθούν και να βρουν σήμερα την πλήρη έκφρασή τους. Δύο 
παραδείγματα είναι αρκετά: 1. με αφετηρία τη διπλή θέση των 
εγκλιτικών προσωπικών αντωνυμιών στη γλώσσα της Kαινής 
Διαθήκης, ο Janse (1993) επισημαίνει την ύπαρξη διαφοροποίησης 
ανάμεσα στις ηπειρωτικές νεοελληνικές διαλέκτους, που 
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γενικεύουν την πρόταξη, και τις νησιωτικές-μικρασιατικές 
διαλέκτους, που δείχνουν προτίμηση στην επίταξη. 2. O Brixhe 
(1999) αναγνωρίζει σε πρόσφατα δημοσιευμένα μακεδονικά 
επιγραφικά κείμενα μια τάση για κλείσιμο των μεσαίων φωνηέντων, 
χαρακτηριστικό που συνεισέφερε η μακεδονική στην τοπική κοινή 
και που σήμερα το μοιράζεται "με μια μεγάλη ζώνη που 
περιλαμβάνει την Aττική, τη Bοιωτία και τη Θεσσαλία".
6. Kλείνοντας, στα τρία ερωτήματα που διατυπώθηκαν στην αρχή 
αυτής της ανακοίνωσης: σε σχέση με το πρώτο περιορίζομαι να 
απαντήσω ότι η ύπαρξη άμεσης συνέχειας ανάμεσα στις αρχαίες 
και τις σύγχρονες διαλέκτους είναι σε γενικές γραμμές απίθανη και 
πάντως μη αποδείξιμη. Ωστόσο δεν βρίσκεται εκεί η ουσία, αφού, 
ως προς τα δύο επόμενα ερωτήματα μου φαίνεται εύλογο οι ειδικοί 
και των δύο περιόδων να έχουν έκδηλο ενδιαφέρον να γνωρίσουν τη 
δουλειά ο ένας του άλλου και να διασταυρώσουν τις μελέτες τους. 
Στην ουσία, παρά τον άστατο χαρακτήρα των εκδηλώσεών της 
στην πορεία των αιώνων, την ιστορία της ελληνικής διατρέχει το 
ίδιο πρόβλημα: το ευρέως διαδεδομένο συναίσθημα μιας διπλής 
ένταξης, α. στην μεγάλη ελληνόφωνη κοινότητα και στην παιδεία 
της, β. στην ιδιαίτερη πατρίδα -φορέα ιδιαίτερων αξιών- και στο 
ιδίωμά της. Για τον λόγο αυτό, περισσότερο ίσως από ό,τι σε 
άλλους τομείς, η πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική ιστορία έχει 
διαπλακεί και διαπλέκεται ακόμη με την καθαυτό γλωσσική εξέλιξη, 
παρόλο που τα φαινόμενα που σχετίζονται με την εξέλιξη αυτή δεν 
αποκτούν την πλήρη σημασία τους παρά μόνο μέσα στη μακρά 
διάρκεια.

Mετάφραση Ελένη Μπακαγιάννη
© ΥΠΕΠΘ & Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
http://abnet.agrino.org/htmls/D/D001.html

Τα τσακώνικα είναι επιβίωση της αρχαίας 
Λακωνικής 

Τα τσακώνικα είναι επιβίωση της αρχαίας Λακωνικής και το 
μοναδικό γλωσσικό ιδίωμα, από αυτά που κρατούν από τις αρχαίες 
ελληνικές διαλέκτους, το οποίο έμεινε ζωντανό- δηλαδή 
ομιλούμενο- τουλάχιστον στον Ελλαδικό χώρο. (Εκτός του 
Ελλαδικού χώρου παρόμοιους δεσμούς έχουν η  Ποντιακή, η 
Καππαδοκική και τα Ελληνικά της Νότιας Ιταλίας). Η σπανιότητα 
οφείλεται στο γεγονός ότι από τον 3ο αιώνα π.Χ. και εντεύθεν, 
όπως είναι γνωστό, επικράτησε στον ελληνικό κόσμο η Αλεξανδρινή 
ή Ελληνιστική Κοινή, που προήλθε από την Αττική διάλεκτο και είχε 
υπερδιαλεκτικό χαρακτήρα.
Διάδοχός της ήταν η Μεσαιωνική ελληνική (6ος –18ος αι.) που 
εξελίχθηκε στη σημερινή Νέα Ελληνική. Ετσι, τα τσακώνικα 
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θεωρούνται παραφθορά και εξέλιξη της αρχαίας Λακωνικής, 
αναμεμιγμένη με όλες τις επιρροές της ελληνικής γλώσσας κατά 
την εξέλιξή της μέχρι σήμερα. Ομιλείται στις περιοχές της 
Κυνουρίας όπου υπάρχει τσακώνικος πληθυσμός, δηλαδή στον Τυρό, 
τα Σαπουνακαίικα, τα Μέλανα, τον Αγιο Ανδρέα, την Πραματευτή, 
τη Βασκίνα, το Λιβάδι, τη Σαμπατική, τον Πραστό, τη Σίταινα και 
την Καστάνιτσα.
Από τα υπάρχοντα στοιχεία φαίνεται ότι τα τσακώνικα μιλήθηκαν 
κατά το παρελθόν και εκτός των ορίων της σημερινής Τσακωνιάς, 
όπως, για παράδειγμα, στη γειτονική περιοχή της Λακωνίας, αλλά 
και στις τσακώνικες αποικίες. Η τελευταία εκτίμηση στηρίζεται 
στην πρόσφατη -σχετικά- αποκάλυψη ότι στα χωριά Βάτικα και 
Χαβουτσί, των ανατολικών παραλίων της θάλασσας του Μαρμαρά, 
όπου ήταν συγκεντρωμένοι Τσάκωνες, μέχρι του έτους 1924 
τουλάχιστον ήταν σε χρήση τα τσακώνικα. Σήμερα, βέβαια, η 
χρήση αυτού του ιδιώματος έχει υποχωρήσει αισθητά. Υπολογίζεται 
ότι το μιλούν (από μέτρια έως καλά) έως και 2.000 κάτοικοι της 
Τσακωνιάς, που οι περισσότεροι είναι υπερήλικες. Αξίζει να 
σημειωθεί πως μέχρι το 1997 τα τσακώνικα διδάσκονταν στο 
Γυμνάσιο του Τυρού από ντόπιους καθηγητές. Τα κυριότερα 
γλωσσικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Τσακωνική έχει στενούς 
δεσμούς με την Αρχαία Λακωνική είναι:
α. Διατήρηση του δωρικού α εκεί που η Ιωνική είχε η (μάτηρ- 
μήτηρ).
β. Τροπή του σ σε δασεία, μεταξύ φωνηέντων, και αποκοπή του 
έπειτα.
γ. Τροπή του θ σε σ.
δ. Τροπή του τελικού ς σε ρ (ρωτακισμός) όταν ακολουθεί φωνήεν.
ε. Διπλή προφορά του υ σαν ου και ιου, ανάλογα με το ποιο σύμφωνο 
υπάρχει πριν το υ (κύων-κούε, λύκος-λιούκο).
ζ. Αποβολή του τελικού ς (τοίχο-τοίχος). 
Οι νέοι, και όχι μόνο, όταν προσφωνούσαν πρόσωπα που ενέπνεαν 
το σεβασμό, τους γονείς, τους συγγενείς, τους πρεσβύτερους, 
χρησιμοποιούσαν το πρόθεμα «λο», π.χ. έρχομαι λο πατέρα, ή τι 
κάνεις λο θείε; ή που είσαι λο; (χωρίς πρόθεμα). Κατά τον Λάζαρο 
Χαρακάκο, είναι το αρχαίο υπερθετικό του αγαθός, λώον, λώστος, 
το οποίο παρεφθάρει σε λο. Ηταν σε χρήση λοιπόν για να δείξει το 
σεβασμό προς τα άξια σεβασμού πρόσωπα, πολύ πριν μας έρθει ο 
γαλλικιστί πληθυντικός αριθμός ευγενείας, αλλά όμως παρέμεινε 
σε χρήση και με τη γενίκευση αυτού. Η δεύτερη φράση που 
συναντάται στην καθομιλουμένη γλώσσα είναι το «έγινε άρατος». 
Χρησιμοποιείται για να δηλώσει πως κάποιος έγινε καπνός. Αλλά ας 
εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο. Αν ρωτήσεις τους μεγαλύτερους 
σου απαντούν με την παραπάνω εξήγηση, χωρίς να ξέρουν ότι το 
άρατος είναι ο Αρατος, αρχιστράτηγος της Αχαϊκής Συμπολιτείας, 
όπου σε μάχες που δόθηκαν, με τους Σπαρτιάτες, αυτός και τα 
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στρατεύματά του τρέπονταν σε φυγή, εξ ου και το έγινε άρατος. 
Ολα αυτά τα γεγονότα λάμβαναν χώρα το 262-222 π.Χ. 
Φανταζόμαστε τι εντύπωση θα είχε προκαλέσει τότε που 
διατηρήθηκε απ’ τους γηγενείς κατοίκους.
Η τσακώνικη διάλεκτος θεωρείται από τις αρχαιότερες στον 
κόσμο. Η αρχαιότητα και η καταγωγή της διαλέκτου αποδείχθηκε 
και από τον μεγάλο Γερμανό φιλόλογο Μιχαήλ Δέφνερ. Επίσης, για 
τη διάλεκτο αυτή έχουν γίνει αρκετές έρευνες από Ελληνες και 
ξένους ειδικούς και γλωσσολόγους και έχει εκπονηθεί γραμματική 
και λεξικό της. Υπάρχει επίσης και αναγνωστικό με στοιχεία 
λεξιλογίου και γραμματικής.
Τα τσακώνικα ζωντανεύουν σήμερα και στη μουσική παράδοση, με 
αρκετά δημοτικά τραγούδια που συνοδεύουν κυρίως τον τσακώνικο 
χορό. Μάλιστα τελευταία έχει εκδοθεί και ποίηση στην τσακώνικη 
διάλεκτο. Μια καλή αναφορά μεταξύ άλλων για την τσακώνικη 
διάλεκτο είναι τα"Χρονικά των Τσακώνων", έκδοση του συλλόγου 
του "Αρχείου των Τσακώνων" με έδρα το Λεωνίδιο, όπου 
δημοσιεύονται αρκετά άρθρα και εργασίες γύρω από την 
προέλευση και την εξέλιξη της γλώσσας. 
http://abnet.agrino.org/htmls/D/D007.html

Η Κρητική διάλεκτος
Η Κρητική διάλεκτος είχε όλα τα προσόντα για να εξελιχθεί σε 
Κοινή Νεοελληνική (λεξιλογικό πλούτο, συνθετική και παραγωγική 
ικανότητα,   εκφραστικότητα), όπως αποδεικνύεται από το γεγονός 
ότι, για δύο περίπου αιώνες, τα λογοτεχνικά της έργα ήταν σχεδόν 
τα μοναδικά πανελλήνια λαϊκά αναγνώσματα. Η ιστορική ωστόσο 
συγκυρία δεν στάθηκε ευνοϊκή. Ετσι παρέμεινε διάλεκτος, αλλά 
πάντως η μακροβιότερη στον ελλαδικό χώρο και η σημαντικότερη 
λόγω της αρχαϊζουσας συντηρητικής μορφής της, για όσους 
μελετούν την ιστορία της γλώσσας μας. Εξω από τα όρια της 
Κρήτης, η διάλεκτος μιλιέται ακόμη στο χωριό Χαμιδιέ της Συρίας, 
καθώς και από τους μουσουλμάνους κρητικούς που 
εγκαταστάθηκαν το 1923 στα παράλια κυρίως της Μικράς Ασίας.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η ευφωνία της διαλέκτου, που 
οφείλεται αφενός στον νότιο φωνηεντισμό (τα φωνήντα μένουν 
απαθή) και αφετέρου στην αποφυγή δυσπρόφερτων συμφωνικών 
συμπλεγμάτων (αθός = ανθός, άθρωπος = άνθρωπος). Ανεπιτυχείς 
είναι οι προσπάθειες μη κρητικών να μιμηθούν τον μουσικότατο 
επιτονισμό της διαλέκτου.
Ο λεξιλογικός πλούτος είναι μεγάλος. Πολλές κρητικές λέξεις δεν 
απαντούν στην Κοινή Νεοελληνική ή απαντούν σε άλλες σημασίες: 
κουζουλός (παλαβός), ζάλο (βήμα), πράμα (τίποτε), πυρόβολος 
(αναπτήρας). Πάμπολλοι είναι και οι αρχαϊσμοί: αμπώθω (αρχ. 
απωθώ), ρέγομαι (αρχ. ορέγομαι), χοχλιός (αρχ. κοχλίας), καθώς 
και τα βυζαντινά κατάλοιπα: σπολλάτη (εις πολλά έτη). Υπάρχουν 
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φυσικά και δάνεια κυρίως από τα ιταλικά (φιλιότσος, στιβάνι) και 
τα τουρκικά (ντελικανής, μπεγίρι = άλογο) 

Μαντινάδες :
Που παντρευτεί πολλά μική και γεροντάκι παίρνει

"φωθιά" του λέει, "καίγομαι", κι αυτός νερό τση φέρνει.
Αλλο χορό δε ρέγομαι μόνο το πεντοζάλη,

που πάει τρία ζάλα ομπρός και δύο γιαγέρνει πάλι.
Επιασε η νύφη το χορό και κάμετέ τση τόπο

κι αντιλαμψίδες έριξε στη μέση των αθρώπω.
Σελλάτο βούι αγόραζε και γάιδαρο καμπούρη
γυναίκα λιανοκάμωτη και χοίρο μακρομούρη.
Ολοι με λένε κουζουλό μα 'γω καλά κατέχω,

όντε πινώ τρώγω ψωμί κι όντε νυστάζω θέτω
Ωσάν το σφακολούλουδο στη γυροποταμίδα
ετσά τονε η μούρη τση, οψές οπού την είδα.

Βάλε με, χανουμάκι μου, τα πόδια σου να πλύνω
και των ποδιών σου το νερό χερμπέτι να το πίνω

(τουρκική μαντινάδα)

Από την εφημερίδα "Καθημερινή (Επτά Ημέρες)" 

Αστικές διάλεκτοι
Στην Eλλάδα, όπως άλλωστε αρχικά και σε άλλες χώρες, η 
διαλεκτολογική έρευνα ταυτίστηκε με τη μελέτη των επαρχιακών ή 
καλύτερα των μη αστικών διαλέκτων. H εξέλιξη αυτή, που 
καθορίστηκε ως ένα βαθμό από τους στόχους της διαλεκτολογίας 
στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της, επηρεάστηκε από τις 
ιδιαιτερότητες της νεοελληνικής διαλεκτολογίας που 
προαναφέραμε, αλλά και από ιδιαιτερότητες δημογραφικού, θα 
λέγαμε, χαρακτήρα. Eίναι γνωστό ότι οι σύγχρονες ελληνικές 
πόλεις είναι σε μεγάλο βαθμό δημιουργήματα μεταναστευτικών 
κινήσεων. Oι πιο σημαντικές από αυτές, αυτές που καθόρισαν τη 
σημερινή μορφή των πόλεων, είναι ο ερχομός και η εγκατάσταση 
εκατομμυρίων προσφύγων στα πλαίσια της ανταλλαγής πληθυσμών 
με όμορες βαλκανικές χώρες, και η μαζική εσωτερική 
μετανάστευση των μεταπολεμικών χρόνων.
Στα μεταπολεμικά χρόνια η εσωτερική μετανάστευση θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι διαμορφώνει βασικά δύο τύπους αστικών 
κέντρων:
1. Πόλεις με διαλεκτόφωνο πυρήνα που τροφοδοτούνται 
πληθυσμιακά από την επίσης διαλεκτόφωνη περιαστική ενδοχώρα 
(Λάρισα, Kοζάνη, Σέρρες κ.ά.).
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2. Πολυσυλλεκτικές πόλεις, όπου το τοπικό ιδίωμα έχει εξαφανιστεί 
και έχει αντικατασταθεί από την κοινή ή ποικιλία της κοινής 
(Aθήνα, Θεσσαλονίκη κ.ά. ).
Tις εξελίξεις αυτές δεν θα πρέπει να τις αγνοήσει η διαλεκτική 
έρευνα. Eίναι γνωστό πως στη μελέτη της γλωσσικής ποικιλίας στα 
αστικά κέντρα καθοριστική παράμετρος παραμένει η κοινωνική 
διαστρωμάτωση. Kατά τη γνώμη μου, στη μελέτη της γλωσσικής 
κατάστασης των νεοελληνικών πόλεων πιο σημαντική θα 
αποδειχθεί η ύπαρξη των «μεταναστευτικών στρωμάτων» και όχι 
των κοινωνικών.
Η γλωσσική συμπεριφορά του διαλεκτόφωνου εσωτερικού 
μετανάστη στην Eλλάδα μας είναι γνωστή όχι από ειδικές εργασίες, 
αλλά από γενικές παρατηρήσεις. O στιγματισμένος διαλεκτικός 
λόγος έξω από το φυσικό του περιβάλλον αντιπαρατίθεται με την 
κοινή και η πορεία της γλωσσικής αφομοίωσης θα μπορούσε να 
περιγραφεί ως μια προσπάθεια απαλλαγής από το λόγο αυτόν, που 
επιτυγχάνεται με την κατάκτηση ή ενεργοποίηση της κοινής 
νεοελληνικής. Θα πρέπει λοιπόν στο μέλλον να μελετηθούν οι 
μηχανισμοί αποδιαλεκτοποίησης, οι παράγοντες που επηρεάζουν 
τούς ρυθμούς αστικοποίησης του διαλεκτικού λόγου (ηλικία, 
μόρφωση, συχνή ή αποκλειστική επαφή με διαλεκτόφωνους φορείς 
σε μικροκοινωνίες όπως η οικογένεια και η παρέα, δημιουργία 
θυλάκων από συγχωριανούς κ.ά.). Kαι φυσικά, στα πλαίσια της 
μελέτης των αστικών διαλέκτων και των κοινωνικά 
προσδιορισμένων ποικιλιών, θα πρέπει να μελετηθούν τα 
αναφομοίωτα διαλεκτικά στοιχεία, που, κατά τη γνώμη μου, 
αποτελούν και τη βασική αιτία εμφάνισης γλωσσικών ποικιλιών στα 
αστικά κέντρα.
Eιδικότερα για τις πόλεις με διαλεκτόφωνο πυρήνα θα πρέπει να 
μελετηθούν οι ειδικές συνθήκες συνύπαρξης κοινής και διαλέκτου, 
οι χρήσεις του κάθε κώδικα (συμπληρωματική κατανομή ή όχι) και 
τέλος να εξετασθούν οι πιθανότητες δημιουργίας τοπικών 
διαλεκτικών κοινών.

Κοινωνικές διάλεκτοι
Oι κοινωνικές διάλεκτοι δεν καθορίζονται όπως οι τοπικές από τον 
τόπο όπου μιλιούνται, αλλά από τις κοινωνικές ομάδες που τις 
μιλούν. Στην Eλλάδα οι διάλεκτοι της κατηγορίας αυτής ελάχιστα 
έχουν μελετηθεί. Πιο ευνοημένες εμφανίζονται οι λεγόμενες 
συνθηματικές γλώσσες, αν και συνήθως ασχολούνται με αυτές 
ερασιτέχνες. Aρκετές εργασίες έχουν αφιερωθεί στη λεγόμενη 
γλώσσα της πιάτσας. Oι  μελλοντικές εργασίες θα πρέπει να 
λάβουν υπόψη  τον έντονα βαλκανικό χαρακτήρα ορισμένων από τις 
γλωσσικές αυτές ποικιλίες (σημαντικός αριθμός βαλκανικών 
δανείων, κοινά βαλκανικά στοιχεία κ.ο.κ.) 
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Πρόσφατα, και με αρκετή καθυστέρηση σε σχέση με ανάλογες 
έρευνες σε άλλες χώρες, εμφανίστηκαν ορισμένα άρθρα με 
αντικείμενο τη γλώσσα των νέων (Iordanidou & Androutsopoulos 
1997 και άλλοι). Πρόκειται για μια περιοχή με ειδικούς ρυθμούς 
γλωσσικής αλλαγής, που θα πρέπει να μελετηθεί πιο συστηματικά.
Η σύντομη επισκόπηση των σπουδών που αφορούν τις αστικές και 
κοινωνικές διαλέκτους ήταν αδύνατο, εξαιτίας της ύπαρξης 
καθοριστικών κενών, να αποφύγει την αναφορά στα ερευνητικά 
ζητούμενα. Eπειδή όμως τα κενά είναι σημαντικά και στην έρευνα 
του παραδοσιακού αντικειμένου της διαλεκτολογίας, των μη 
αστικών δηλαδή διαλέκτων, δεν θα ήταν άσκοπο να κλείσουμε με 
μια απαρίθμηση των ζητουμένων που έχουν επείγοντα χαρακτήρα:
1. Xαρτογράφηση των ελληνικών διαλέκτων (προς το παρόν 
διαθέτουμε μόνο το γλωσσικόάτλαντα της Kρήτης, Kοντοσόπουλος 
1988).
2. Συνέχιση της επιτόπιας έρευνας σε περιοχές που δεν έχουν 
ερευνηθεί (κυρίως στη Mακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία).
3. Mελέτη των εξωελλαδικών διαλέκτων (βλ. Xριστίδης et al.1999).
4. Προετοιμασία εργασιών που θα καλύπτουν με πληρότητα όλα τα 
επίπεδα ανάλυσης τωνδιαλέκτων (υποδειγματική από την άποψη 
αυτή είναι η πρόσφατη μονογραφία του Drettas(1997) για την 
ποντιακή).
5. Σύνταξη λεξικού των νεοελληνικών διαλέκτων (μια λύση θα ήταν 
να πάψει το ιστορικό λεξικό της Ακαδημίας Aθηνών να είναι «της 
τε κοινώς ομιλουμένης» και να περιοριστεί στο λεξιλόγιο των 
διαλέκτων).
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
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Διάλεκτοι σφυριγμάτων 
ΜΙΑ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙΝΟΗΣΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Από τα δικά μας χωριά του Κάβο Ντόρο ως το Μεξικό, το Νεπάλ, τα 
Κανάρια Νησιά, τα βουνά του Πόντου και αλλού, οι τοπικές 
κοινωνίες, από τη βαθιά αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, ευλαβικά 
μεταφέρουν από γενιά σε γενιά τον ιδιαίτερο αυτό τρόπο 
επικοινωνίας δια του σφυρίγματος.
Ο Δήμος Καρύστου αναλαμβάνει σήμερα πρωτοβουλία πολιτιστικής 
προσέγγισης τέτοιων περιοχών.   «Σου σφυρίζω για να βγεις σου 
σφυρίζω». Ένα παλιό ελαφρό τραγουδάκι του 1958 σε στίχους 
Γιώργου Οικονομίδη και μουσική Γιώργου Μουζάκη, τραγουδημένο 
για πρώτη φορά το 1959 από τον Τόνη Μαρούδα (αείμνηστοι 
άπαντες).
 «Σου σφυρίζω για να βγεις σου σφυρίζω» λέει ο ερωτοχτυπημένος 
πρωταγωνιστής του τραγουδιού. Και δεν είναι σίγουρα ο μόνος, που 
επινόησε αυτόν τον τρόπο κωδικοποιημένης επικοινωνίας. Με 
ειδικούς τρόπους σφυριγμάτων, ας πούμε, εξέφραζαν (και 
εκφράζουν πολλάκις και σήμερα) το θαυμασμό τους προς το «ωραίο 
φύλο» οι μη διαθέτοντες μεγάλο ρεπερτόριο τρόπων επικοινωνίας 
άρενες. Με σφυρίγματα επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας 
εκφράζονται οι θεατές δηρμοσίων θεαμάτων (αθλητικών, μουσικών 
κ.α.). Ακόμη και οι προπονητές ομαδικών αθλημάτων με 
σφυρίγματα ειδοποιούν τους αγωνιζόμενους αθλητές τους μέσα 
στη θορυβώδη ατμόσφαιρα του γηπέδου. Η σφυριχτή γλώσσα, 
χρησιμοποιήθηκε και σε περιόδους πολέμων ως κωδικοποιημένη 
επικοινωνία. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχε ειδικός 
κώδικας σφυριγμάτων για τη Γαλλική Αντίσταση. Επίσης και οι 
ομάδες του ΕΛΑΣ, στη δική μας Αντίσταση, είχαν το δικό τους 
σφυριχτό κώδικα, που χρησιμοποιήθηκε αργότερα και από τον 
Δημοκρατικό Στρατό κατά τη διάρκεια του Ελληνικού Εμφυλίου. 
Κατά συνέπεια αυτός ο κώδικας επικοινωνίας είναι έμφυτος στον 
ανθρώπινο εγκέφαλο και εν δυνάμει ενεργός όταν παρίσταται 
ανάγκη.
Η ανάγκη ακριβώς αυτή υπήρξε η αιτία να καλλιεργηθεί κάπως 
περισσότερο σε στενές ανά τον κόσμο κοινωνικές ομάδες, λόγω 
ιδιαιτεροτήτων σχετικών με τη φυσική διαμόρφωση του τόπου τους 
ή των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. 
Πρέπει να αναφέρουμε  το σπουδαίο ερευνητικό έργο του Γάλλου 
ερευνητή γλωσσών Ζιλιέν Μάγερ για τις ανά τον κόσμο διαλέκτους 
σφυριγμάτων. Έξω από ένα χωριό του Μεξικού ένας 13άχρονος 
συνεννοείται σφυρίζοντας. Με το δάχτυλο στο κάτω χείλος παράγει 
τρεις βραχείς, ψηλούς τόνους, σφύριγμα που ακούγεται σαν 
κελάηδημα καναρινιού. Στη ρίζα του λοφίσκου ο πατέρας του 
νεαρού απαντά μ' έναν μακρόσυρτο τόνο. Με γρήγορες εναλλαγές 
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εξελίσσεται ένας διάλογος α-νάμεσά τους από απόσταση 200 μ. κι 
έχει την εξής μετάφραση: «Τι κάνεις τώρα;» - «Τίποτε το 
ιδιαίτερο» - «Τότε, αν θέλεις, πάμε στο χωριό». 
  Ο Ζιλιέν Μάγερ, που μεταξύ άλλων έχει ηχογραφήσει τον 
παραπάνω σφυριχτό διάλογο, είναι στέλεχος του Εργαστηρίου 
Γλωσσικής Δυναμικής της Λιόν, ειδικευμένος στη βιοακουστική. Με 
τη συνάδελφό του, Λόρα Ντεντέλ, ταξιδεύουν σ' όλο τον κόσμο, 
εντοπίζουν, καταγράφουν και μελετούν τις λεγόμενες «γλώσσες 
σφυριγμάτων». Η τελευταία αποστολή διήρκεσε ένα έτος. Σε δέκα 
χώρες σ' ολόκληρη την υφήλιο μελέτησαν δεκάδες «γλώσσες 
σφυριγμάτων» - όπως στο νησί των Καναρίων, Γκομέρα, στην 
ανατολική ορεινή Τουρκία, και φυσικά στη δική μας την Εύβοια. Ο 
Ζ. Μάγερ εκτιμά ότι σή-μερα στον κόσμο είναι ζωντανοί περίπου 60 
τέτοιοι τρόποι συνεννόησης - που στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
αγνοούνται από τους γλωσσολόγους. 
«Πρόκειται για φαινόμενο εξαιρετικού ενδιαφέροντος», λέει ο 
Γάλλος ειδικός, ο οποίος στα ταξίδια του ανακάλυψε και κατέγραψε 
τρεις μέχρι τώρα άγνωστους κώδικες σφυριγμάτων - στην περιοχή 
του Αμαζονίου, την Ταϊλάνδη και το Λάος. Κατά τον Ζ. Μάγερ, 
«κάθε ομιλούμενη γλώσσα μπορεί να μεταφραστεί σε σύνολο 
σφυριγμάτων», κάτι που εξηγείται από τη μελέτη λεπτομερειών της 
φωνητικής και της προφοράς συμφώνων και φωνηέντων σε ελληνι-
κή, ισπανική ή τουρκική γλώσσα. Ο αριθμός των πολλών 
διαφορετικών σφυριγμάτων συνήθως είναι μικρότερος από τα 
φωνήεντα και τα σύμφωνα μιας ομιλούμενης γλώσσας, ωστόσο τις 
περισσότερες φορές σημαίνοντα ρόλο παίζει η κατανόηση των 
συμφραζομένων. 
Πώς, όμως, έφτασαν κάποιοι στην ιδέα να συνεννοούνται με 
σφυρίγματα; Για να συναντήσει τους «πληροφοριοδότες» του ο 
Μάγερ έκανε μεγάλες κι επίπονες πορείες, πεζός ή με τετράποδο 
μεταφορικό μέσο. Τις περισσότερες φορές συναντούσε βοσκούς, 
αγρότες ή κυνηγούς, που από τους μακρινούς τόπους απασχόλησής 
τους, έστελναν μηνύματα σε οικογένεια και φίλους. Ο ήχος ενός 
σφυρίγματος φτάνει πολύ μακριά - όταν ευνοεί η διαμόρφωση τού 
εδάφους, έως και 10 χλμ.! 
Στο Χουάουτλα ντε Χιμένεζ του Μεξικού τα πράγματα ήταν  
ευκολότερα. Εκεί ο κόσμος σφυρίζει παντού: στην αγορά, από σπίτι 
σε σπίτι, από μαγαζί σε μαγαζί. Στην Ταϊλάνδη, πάλι, ο Γάλλος 
επιστήμων απάντησε μία ιδιαίτερη παραλλαγή του ερωτικού 
διαλόγου. Οι ερωτευμένοι άνδρες στέκονται κάτω από τα 
παραθύρια της εκλεκτής τους και της σφυρίζουν φιλοφρονήσεις, 
χρησιμοποιώντας ένα πράσινο φύλλο φυτού, που κάνει την 
εκδήλωσή τους πιο καλόηχη! Στην Κούβα οι «Νανίγκιος» μια 
θρησκευτικού προσδιορισμού επαναστατική ομάδα, χρησιμοποίησε 
τα επικοινωνιακά σφυρίγματα, την εποχή της ανεξαρτησίας από 
τους Ισπανούς. (Σήμερα η παλιά αυτή παράδοση, καταγράφεται στο 
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μεγάλο Καρναβάλι της Αβάνας). Στον Αμαζόνιο ο Μάγερ συνόδεψε 
Ινδιάνους στο κυνήγι μαϊμούδων - «Βλέπεις κάτι ενδιαφέρον;» 
-«Ναι, πάνω από την καμπή του ποταμού», έλεγαν τα σφυρίγματά 
τους. 
Για να ελέγξει την ευελιξία του κάθε επιμέρους κώδικα ο Μάγερ 
έδινε σε άτομα να σφυρίξουν άγνωστα κείμενα και κατόπιν 
ρωτούσε το ακροατήριο τι κατάλαβε. «Αντίθετα απ' ό,τι πιστεύουν 
οι ειδικοί, οι κώδικες αυτοί δεν είναι συμβατικά συστήματα 
μηνυμάτων με στερεότυπες, επαναλαμβανόμενες φράσεις - όλα όσα 
λέγονται με φθόγγους μπορούν ν' αποδοθούν και με σφυρίγματα». 
Κατά τον Γάλλο γλωσσολόγο, πρόκειται για ολοκληρωμένες 
γλώσσες, πράγμα που επιβεβαιώνεται με τη βοήθεια μαγνητικού 
τομογράφου. Ερευνητές ανακοίνωσαν σε πρόσφατη έκδοση της 
επιθεώρησης «Nature» ότι η εγκεφαλική δραστηριότητα χρηστών 
του κώδικα από την Γκομέρα -του λεγόμενου «σίλμπο γκομέρο»- 
ήταν ταυτόσημη μ' εκείνη όσων κατανοούν προφερόμενες λέξεις.
Τον τρόπο επικοινωνίας με σφυρίγματα συναντάμε σε πολλές 
περιοχές του κόσμου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ορεινά χωριά 
της Γαλλίας, αλλά και ένα χωριό του Βυζαντινού Πόντου. Πρόκειται 
για το Κούσκοϋ (χωριό της διαλέκτου των πουλιών), ένα μικρό 
χωριό του ορεινού Πόντου μεταξύ Κερασούντας και Τραπεζούντας. 
Στο εν λόγω τουρκικό χωριό ιδιαίτερη εντύπωση κάνει το όνομά 
του, που έχει άμεση σχέση με την διάλεκτο των σφυριγμάτων. Η 
τουρκική λέξη «κους» σε ευρύτερη έννοια παραπέμπει στη 
«σφυριχτή φλυαρία των πουλιών». Από τη λέξη αυτή προέρχεται 
και το «δικό μας» κους-κους.   
Η ενδιαφέρουσα έρευνα του Γάλλου ερευνητή για τις ιδιόμορφες 
αυτές διαλέκτους έχει όμως και μία δυσάρεστη παράμετρο. 
Πρόκειται για τη δυσοίωνη διαπίστωση πως στις μέρες μας 
λιγοστεύουν δραματικά οι γνώστες αυτών των διαλέκτων, που 
πρέπει να θεωρηθούν ως ένας υπό εξαφάνιση πολιτιστικός 
θησαυρός. Όλα αυτά τα ιδιώματα απειλούνται από την ταχύτατη 
παγκοσμιοποίηση και την αστυφιλία, ενώ επιπλέον σοβαρό κίνδυνο 
συνιστά η διάδοση των κινητών τηλεφώνων, που αντικαθιστούν την 
παραδοσιακή αυτή ιδιόμορφη επικοινωνία, ειδικά στην ύπαιθρο. 
Οι ελπίδες για διατήρηση αναπτερώνονται με κινήσεις σαν αυτή 
της τοπικής κυβέρνησης των Καναρίων, που καθιέρωσε στα 
σχολεία της Γκομέρα τη «σίλμπο γκομέρο» (την τοπική διάλεκτο 
σφυριγμάτων) ως υποχρεωτικό μάθημα, με εξετάσεις, από τις 
πρώτες τάξεις του Δημοτικού έως το απολυτήριο Λυκείου. 
Ιδιαίτερη επίσης εντύπωση έκανε στον Ζ. Μάγερ η επιτυχής (!) 
προσπάθεια νεαρών στο μεξικανικό χωριό Ελοξοτσιτλάν να 
μεταφράσουν την επίσημη ισπανική γλώσσα στον τοπικό κώδικα 
σφυριγμάτων. Ο Γάλλος ειδικός παρακολούθησε μια γλώσσα να 
γεννιέται!
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Πολλοί Ευβοείς ερευνητές έχουν αναφερθεί στις παραδόσεις των εξ 
Αρβώνος (Αρβανίτες) εποίκων της Νότιας Εύβοιας και στις 
πολιτιστικές τους καταβολές. Τα Αρβανίτικα είναι ένα βιβλίο που 
εμπεριέχει και ένα πολύτιμο CD στο οποίο μεταξύ των αρβανίτικων 
τραγουδιών περιέχονται και ηχογραφήσεις διαλόγων με 
σφυρίγματα. Σύμφωνα με τον συγγραφέα οι ηχογραφήσεις 
προέρχονται από τα χωριά του Κάβο Ντόρο: Σιμικούκι, Ευαγγελισμό 
και Αντιά. Χαρακτηριστικό είναι και το σημείωμα που συνοδεύει το 
CD και που υποδηλώνει πως υπάρχει άλλος κώδικας σφυριγμάτων 
στα αρβανίτικα και άλλος στα ελληνικά. 
Για όσους δεν γνωρίζουν το χωριό Αντιά βρίσκεται στη Ν.Α. πλευρά 
της Εύβοιας σε απόσταση 38 χιλιομέτρων από την Κάρυστο. Τ’ 
όνομά της προέρχεται από την «αντιά», που είναι ένα ξύλινο 
εργαλείο, για την ύφανση. Ο αρχικός οικισμός, ήταν ψηλότερα στην 
Όχη, στη θέση Καρυές (στα 900 μ.) κι αργότερα το 19ο αιώνα, 
πήγαν χαμηλότερα στο λεγόμενο Κατοχώρι. Όμως κι εκεί δεν 
μπόρεσαν να σταθούν, από το δυνατό βοριά που φυσά στο Κάβο 
Ντόρο, γι’ αυτό και όσοι απέμειναν από τους συγχωριανούς, μετά 
τον πόλεμο, βρήκαν τη ρεματιά στη σημερινή θέση της Αντιάς. 
Τώρα το χωριό έχει καμιά 30αριά κατοίκους κι είναι 
αραιοκατοικημένο. Για να το επισκεφτείς, υπάρχει πλέον καλός 
δρόμος από την Κάρυστο.
  Μία κάπως τολμηρή παράδοση θέλει τους Αντιώτες να είναι 
μακρινοί απόγονοι μιας ομάδας Περσών, που μετά την συντριβή του 
Ξέρξη στη Σαλαμίνα (480 π.Χ.) απέμειναν ξεχασμένοι στις 
απρόσιτες ακτές του ευβοϊκού νότου. Αυτοί είχαν το ιδίωμα της 
κωδικοποιημένης επικοινωνίας με τα σφυρίγματα και τα μετέδωσαν 
στους απογόνους τους. Μία άλλη εκδοχή προέλευσης της διαλέκτου 
των σφυριγμάτων μας πληροφορεί πως την έφεραν στη περιοχή του 
ευβοϊκού νότου οι κάτοικοι της Αίνου Θράκης στα 1469, όταν 
μεταφέρθηκαν εδώ ως αιχμάλωτοι μετά τη λεηλασία του Βενετού 
ναυάρχου Κανάλε. Εκτός από αυτές τις εκδοχές υπάρχουν αρκετές 
ακόμη, το ίδιο αβάσιμες, που προσπαθούν να εξηγήσουν την 
προέλευση της διαλέκτου των σφυριγμάτων στη Νότια Εύβοια.   
Επιστημονικά κανένας από τους παραπάνω θρύλους δεν μπορεί να 
στηριχθεί. Απλά η διάλεκτος των σφυριγμάτων, όπως και σε άλλες 
ανά τον κόσμο περιοχές, επινοήθηκες από τους κατοίκους της 
Αντιάς προς εξυπηρέτηση των αναγκών τους, λόγω της φυσικής 
ιδιομορφίας του τόπου τους.
Αυτή η πολιτιστική κληρονομιά ωστόσο, εντελώς υποβαθμισμένη, 
ήταν σχεδόν άγνωστη ακόμη και στις γειτονικές περιοχές της 
Νότιας Εύβοιας, μέχρι τα μέσα του περασμένου αιώνα.
Το Μάρτη του 1969 ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος προερχόμενο 
από τη Ρόδο χάθηκε στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας. Οι μέρες 
περνούσαν και παρά τις έρευνες που γίνονταν από στεριά και αέρα, 
δεν έφερναν αποτελέσματα στην ανεύρεση του άτυχου πιλότου. 
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Είχε βρεθεί το αεροσκάφος (στα 1500 μ, σε μια πλαγιά του όρους 
Όχη) και ίχνη αίματος στο καντράν του. 
Για να επισπευτεί η αναζήτηση, η οικογένεια του 34χρονου πιλότου, 
έβαλε (το μυθικό για την εποχή εκείνη), χρηματικό εύρετρο του 
1.000.000 δρχ. Δυστυχώς τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν 
δυσάρεστα. Μαζί όμως με το πτώμα του πιλότου, που 
επισημάνθηκε, αποκαλύφθηκε και κάτι εντυπωσιακό για τον 
πολιτιστικό θησαυρό της χώρας μας. Μια άγνωστη στους 
περισσότερους γλώσσα, που μιλούσαν σ’ ένα χωριό του Κάβο Ντόρο 
(στη νοτιοδυτική πλευρά της Όχη), στην Αντιά. 
Στην προσπάθειά τους δηλαδή να συνεννοηθούν οι κάτοικοι κατά 
την αναζήτηση (μέσα στα φαράγγια και στις πλαγιές), 
χρησιμοποιούσαν «τη γλώσσα των σφυριγμάτων». Το γεγονός αυτό, 
έβαλε τη «γλώσσα της Αντιάς», στους καταλόγους της διεθνούς 
γλωσσολογικής έρευνας. Έκτοτε κάποιοι ερευνητές επισκέφθηκαν 
την περιοχή και κατέγραψαν σε βιβλία τις εμπειρίες τους, ενώ το 
2005 η σφυριχτή γλώσσα της Αντιάς παρουσιάστηκε στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών. 
 Νίκη Καλέμη

 http://paremvaseisepikaira.blogspot.gr/2011/12/blog-post_6315.html
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Παραδοσιακά μουσικά όργανα

 Τα όργανα (παιχνίδια, λαλούμενα, βιολιά)
Η κομπανία που έπαιζε στα πανηγύρια, αποτελούνταν από λαούτο, 
σαντούρι και βιολί. Το κλαρίνο ήρθε στην Ελλάδα τον 18ο αιώνα 
από το εξωτερικό και το συναντάμε στα πανηγύρια στις αρχές του 
20ου αιώνα. Από μαρτυρία του μουσικολόγου Θ. Ακρίδα μπήκε στην 
κομπανία στην περιοχή Μεσολογγίου πριν το 1950. Το ντέφι, 
αντίστροφα το συναντάμε μετά την 10ετία του ’50 ενώ το 
σαντούρι απομακρύνεται σιγά - σιγά.
Στα μεγάλα πανηγύρια των αρματωμένων της περιοχής 
Μεσολογγίου διατηρείται ο ζουρνάς. Χρησιμοποιείται ο ζουρνάς 
εδώ, λόγω της έντασης του ήχου, που παράγει και μπορεί να 
ακούγεται πολύ δυνατά. Συγκεκριμένα παίζουν δύο ζουρνάδες. Ο 
ένας κρατάει την μελωδία και ο δεύτερος τα μπάσα. Μαζί με τους 
ζουρνάδες συνυπάρχει και το νταούλι.
Μετά το πόλεμο και λόγω της εισχώρησης των λαϊκών τραγουδιών 
στα ακούσματα των πανηγυριών γεννήθηκε η ανάγκη και της 
σύμπραξης ή της συνύπαρξης ακριβέστερα και του μπουζουκιού 
στα όργανα του συγκροτήματος. Τελευταία έγινε προσπάθεια να 
εισαχθεί και το κλαρίνο στο πανηγύρι των αρματωμένων του Αη 
Συμιού, αλλά κατακρίθηκε και αποσύρθηκε. Σήμερα όμως δεν 
υπάρχουν πολλοί και καλοί ζουρνατζήδες, γιατί οι νέοι στρέφονται 
σε άλλα όργανα (κυρίως κλαρίνο), γιατί αυτά «έχουν ψωμί».
«Μαζί με το τραγούδι και τα παλαμάκια, ο ελληνικός λαός 
χρησιμοποιεί από παλιά κάθε δυνατό συνδυασμό οργάνων για να 
συνοδέψει το τραγούδι και το χορό του. Εκτός όμως από τους 
όποιους περιστατικούς συνδυασμούς, που υπαγορεύονται συνήθως 
από το κέφι των γλεντοκόπων και τα υπάρχοντα όργανα μερικοί 
συνδυασμοί οργάνων καθιερώθηκαν με τον καιρό ως οργανικά 
συγκροτήματα, χαρακτηριστικά της μουσικής ζωής σε ορισμένες 
περιοχές, όπως π.χ. η Αχλαδόσχημη λύρα και το λαγούτο στην 
Κρήτη. Από τα λαϊκά αυτά συγκροτήματα, τα πιο γνωστά, 
πανελλήνια είναι η Νησιώτικη Ζυγιά, Βιολί και Λαγούτο ή Ζυγιά, 
Ζουρνάς και Νταούλι, της Ηπειρώτικης Ελλάδας και η κομπανία, 
που αποτελείται από Κλαρίνο, Βιολί, Λαγούτο και Σαντούρι. Η Ζυγιά 
Ζουρνάς και Νταούλι, με το δυνατό και διαπεραστικό ήχο της ήταν 
και εξακολουθεί να είναι «όσο υπάρχει ακόμα» το οργανικό 
συγκρότημα για τον ανοιχτό χώρο, για το πανηγύρι ή το γλέντι 
στην πλατεία του χωριού. Αντίθετα η κομπανία, με κύριο μελωδικό 
όργανο το κλαρίνο, αντιπροσωπεύει σήμερα το κατεξοχήν οργανικό 
συγκρότημα της ηπειρωτικής Ελλάδας, κατάλληλο ιδιαίτερα και 
για το κλειστό χώρο, χάρη στον μαλακό και εύκαμπτο σε 
αποχρώσεις ήχο των οργάνων της. Η κομπανία συναντιέται άλλοτε 
με τραγουδιστή και άλλοτε με περισσότερα ή λιγότερα όργανα 
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χωρίς αυτό να αλλοιώνει την κλασική της σύνθεση: Κλαρίνο Βιολί 
Λαγούτο Σαντούρι. Η κομπανία αντικαθιστά σιγά σιγά τη Ζυγιά 
Ζουρνά και Νταούλι.»

Φύλλο Δέντρου
Παλιότερα όταν οι διασκεδάσεις δεν είχαν μουσικά όργανα 
ορισμένοι γλεντοκόποι «έπαιζαν» διάφορους σκοπούς με ένα φύλλο 
δέντρου ανάμεσα στα χείλη και στα δόντια. Μ’ αυτό τον τρόπο 
κρατούσαν ένα γλέντι, το τραγούδι και το χορό. 

Βιολί
Το πιο μικρό σε μέγεθος όργανο της οικογένειας των εγχόρδων 
κατάγεται από την Ινδία (είχε το όνομα Ρεμπέκ). Από την Ινδία 
πέρασε στην Περσία, Αραβία, Ισπανία. Στην Ιταλία του 17ου αιώνα 
αποτελεί το βασικό όργανο της ορχήστρας δωματίου. Το σημερινό 
του σχήμα το παίρνει στην Κρεμόνα της Ιταλίας του 18ου αιώνα. 
Εκεί εμφανίζονται περίφημοι κατασκευαστές βιολιών όπως ο Αμάτι, 
Γκουαρνέρι και ο Στραντιβάρι. Το βιολί κατασκευάζεται από 
τουλάχιστον 70 διαφορετικά κομμάτια αποξηραμένων ξύλων που 
κολλούνται και βάφονται με ειδικά υλικά ώστε να έχει αυτόν τον 
τόσο υπέροχο ήχο.
Το βιολί περνάει γρήγορα στην λαϊκή μουσική και αποτελεί βασικό 
και ιδιαίτερα αγαπητό όργανο της παραδοσιακής Ζυγιάς (βιολί 
λαγούτο σαντούρι). Είναι απαραίτητο στην λαϊκή ορχήστρα ως 
σήμερα. Τα βιολιά των λαϊκών βιολιστών της Αιτωλ/νιας ή 
παραγγέλνονταν στην Ιταλία ή κατασκευάζονταν στην Αθήνα από 
Έλληνες οργανοποιούς (Πανήγυρης, Ζαφειρόπουλος κ.α.) Με τη 
λέξη «βιολιά» εννοούν όχι μόνο το όργανο βιολί, αλλά ολόκληρη 
την Ζυγιά. Τα όργανα (Ζυγιά) τα ονομάζουν και παιχνίδια.
«Τότε τας τρεις ημέρας του Πάσχα έδιναν άδεια οι Ρωμαίοι να 
φορούν ό,τι θέλουν και να χορεύουν εις το φανάρι και εις τους 
πλησίον εκεί τόπους παρρησία εις τα σοκάκια, μέσα εις τους 
στρατούς και να φωνάζουν και να τραγουδούν με βιολιά και με 
άλλα μουσικά όργανα».
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 Λαούτο (Λαγούτο)

http://el.wikipedia.org/wiki/

 
Στην οικογένεια του Λαούτου ανήκουν ο ταμπουράς, το ούτι, το 
μπουζούκι και ο μπαγλαμάς, η κιθάρα κ.α. Από την Αραβία πέρασε 
στην Ισπανία 8ο αιώνα. Έως τον 13ο αιώνα δέχεται πολλές 
αλλαγές, αποκτά ως και έξι ζευγάρια χορδών και συνοδεύει τους 
τροβαδούρους στις περιπλανήσεις τους. Σήμερα οι χορδές του είναι 
πλαστικές ή μεταλλικές. Τα μακριά λα(γ)ούτα, με μικρό ηχείο και 
μακρύ χέρι είναι τα αρχαιότερα της οικογένειας του λαγούτου (3η 
χιλιετία π.Χ. Μεσοποταμία).
Σ΄ αυτόν τον τύπο ανήκει και το αρχαιοελληνικό τρίχορδο, 
πανδουρίς (πανδούρα). Στον τύπο του κοντού λαούτου ανήκει το 
Αραβικό λαούτο, ούτι, που το συναντάμε και στην Ελλάδα. Το 
σημερινό ελληνικό λαούτο, με το μεγάλο αχλαδόσχημο ηχείο και το 
μακρύ χέρι διαμορφώνεται στον ελλαδικό χώρο περίπου το 17ο 
αιώνα μ.Χ. Αυτό το λαγούτο σε πολλά μέρη το αποκαλούν και 
ταμπουρά. Το λαούτο ή λαγούτο είναι όργανο παραδοσιακής 
μουσικής κυρίως συνοδευτικό. Η πένα του λαούτου γίνεται από 
φτερό όρνιου. (Αυτή θεωρείται καλύτερη.) 
Το λαούτο στην Δημοτική Ποίηση και στον Έντεχνο Λόγο
Φέρτε μου το λαγούτο μου με τσ’ ασημένιες κόρδες,
Να τραγουδήσω χλιβερά, να κλαίγω πικραμένα.
(Ακριτικό Τραγούδι)
Ήπαιρνε το λαγούτο του και σιγανά επορπάτει
και εχτύπαν το γλυκιά αναδια στο παλάτι.
…Οι κόρδες του λαγούτου ντου παλλιά ‘ν και κιλαηδούσι.
(Ερωτόκριτος Β. Κορνάρος)
και έκατζεν και εφθείασεν ωραίον ερηνόν λαβουτον
(Έπος Διγενή χειρ. Εσκοριάλ)  
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Λαουτοκιθάρα
 Είναι καθαρά στη μορφή αλλά με αριθμό χορδών και κούρδισμα 
λαούτου. Εμφανίζεται μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και σήμερα 
σιγά σιγά εξαφανίζεται.

 Σαντούρι

http://el.wikipedia.org/ 

Είναι τραπεζοειδές έγχορδο με μεταλλικές χορδές. Παίζεται με δύο 
ραβδάκια τυλιγμένα στις άκρες με κλωστή ή βαμβάκι, που 
ονομάζονται μπουκέτες. Τοποθετείται πάνω στα πόδια του 
εκτελεστή ή πάνω στο τραπέζι ή και κρεμασμένο από το λαιμό του.
Η πλατιά διάδοσή του οφείλεται στους Έλληνες της Μικράς Ασίας 
που έρχονται μετά την καταστροφή του `22. Το σαντούρι ωστόσο 
παιζόταν και πρίν το `22 στην Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα. 
Χάρη στις τεχνικές και εκφραστικές του δυνατότητες γίνεται 
απαραίτητο όργανο στις κομπανίες (βιολί λαγούτο σαντούρι).
Το Σαντούρι είναι μία παραλλαγή του ψαλτηρίου (το κανονάκι των 
Μεσαιωνικών χρόνων). Ήδη από τον Αριστοτέλη Θεόφραστο 
Αθηναίο, έχουμε αναφορές για μουσικά όργανα τύπου ψαλτηρίου με 
τα ονόματα: τρίγωνον ψαλτήριον, επιγόνειον, μάγαδις κ.α.

 Ζυγιά
 Ζυγιά σημαίνει ζευγάρι, συγκρότημα 2 ή 3 οργάνων. Στη Νότια 
Αιτωλία αποτελείται από 2 ζουρνάδες και 1 ντα(β)ούλι. Οι 
αρματωμένοι και η Ζυγιά είναι άρρηκτα δεμένοι. Κάθε παρέα έχει 
την δική της Ζυγιά, όπως οι κλέφτικες ομάδες. Η Ζυγιά στην Δ. 
Ρούμελη διαφέρει από την Μωραΐτικη και την Καρπενησιώτικη γιατί 
οι πίπιζες και τα νταούλια είναι μικρότερα και οι ήχοι τους 
μαλακότεροι.

 Ζουρνάς
 Ήρθε στην Ελλάδα από την Ασία τον 12ο 13ο αιώνα μ.Χ. Είναι 
όργανο τύπου όμποε, με διπλό γλωσσίδι που κατασκευάζεται από 
ξύλο, το μήκος του οποίου φτάνει τα 20 εκατοστά και έχει σχήμα 
κωνικό. Την σημερινή μορφή του Ζουρνά έδωσαν τεχνίτες από την 
Πεντάλοφο (Παγουραίοι). Μίκρυναν το μήκος του Ζουρνά για να 
μπορούν να τον βάζουν στην τσέπη του σακακιού τους ή το ζωνάρι 
και να τον έχουν μαζί τους στις μετακινήσεις τους. Μικραίνοντας 
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το Ζουρνά μίκρυναν και το μέγεθος του Νταουλιού για να 
ανταποκρίνεται ο ήχος του στον ήχο του Ζουρνά. 

Τζαμάρα (σιδερένια φλογέρα)
 Παλιά στη Δ. Ρούμελη παιζόταν η Τζαμάρα, αλλά όταν οι 
Ρουμελιώτες συνέκριναν τον ήχο του ζουρνά με της Τζαμάρας 
έπλασαν την εξής παράδοση:
«Την Τζαμάρα την έφτιαξε ο Χριστός και το ζουρνά ο διάβολος. 
Σίντας άκουσε ο διάβολος πως η Τζαμάρα ελάλαγε καλύτερα από 
το ζουρνά, εφτόνεψε και έκαμε κρυφά μια τρούπα στην κάτου μεριά 
από πίσω για να χαλάσει την φωνή της Τζαμάρας. Αλλά τότες η 
Τζαμάρα έβγαλε καλύτερη φωνή και έτσι έσκασε ο διάβολος από το 
κακό του. Την Τζαμάρα ότι ώρα και αν την λαλήσεις δεν φοβάσαι, 
ενώ το ζουρνά, αν τον λαλήσεις τα μεσάνυχτα μαζώνονται οι 
διάβολοι και σου παίρνουν την κρίση.» 

Το Νταούλι (νταβούλι)
 Είναι ένα μικρό τύμπανο, το μήκος του κυμαίνεται στα 20 εκ. και η 
διάμετρος του κυλίνδρου του γύρω στα 25 εκ. Παλιότερα ο 
κύλινδρος κατασκευαζόταν από ξύλο (πλατάνου) ενώ σήμερα από 
πλαστικούς σωλήνες.
Οι 2 άκρες του κυλίνδρου ντύνονται με γιδία, από δέρμα δηλαδή 
στερεό και χονδρό για να αντέχει στα χτυπήματα. Οι 2 όψεις του 
κυλίνδρου δεν είναι ίδιες. Η μία, η πρόσοψη καλύπτεται με πιο 
χονδρό δέρμα (εδώ χτυπάει ο νταουλιέρης με το νταουλόξυλο για 
να δώσει δυνατό ήχο) η άλλη καλύπτεται με πιο λεπτό δέρμα, είναι 
η ανάποδη. Την ανάποδη χτυπά ο νταουλιέρης με την νταουλόβεργα 
για να δώσει λεπτούς ήχους.
Νταουλόξυλο: Χονδρό ξύλο μήκους 35 εκ. και πάχους 15 χιλ. Στην 
άκρη που χτυπά το Νταούλι έχει ένα μικρό στρογγυλό εξόγκωμα.
Νταουλόβεργα: Ψιλή, στρογγυλή βέργα από ξύλο αγριελιάς μήκους 
30 εκ. και πάχους 3 χιλ. 

Ντέφι (ή Ντέλφι) ή νταϊρές στη Μακεδονία
Το Ντέφι είναι ένα ξύλινο στεφάνι με δέρμα τεντωμένο στη μια του 
πλευρά. Μέσα στο στεφάνι είναι ενσωματωμένοι μικροί μεταλλικοί 
δίσκοι που κινούνται σε αντιστοιχία με τους χτύπους στη μεμβράνη 
αλλά και μόνοι τους, αν κινήσουμε το ντέφι χωρίς χτύπημα. Στον 
ελλαδικό χώρο είναι γνωστό από τους αρχαιοελληνικούς χρόνους 
με το όνομα τύμπανον. Στα Βυζαντινά χρόνια το συναντάμε με τις 
ονομασίες Πληθία (τα) και σείστρον. Το ντέφι κυρίως συνοδεύει 
άλλα όργανα.
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Κλαρίνο
 Το Κλαρίνο είναι από τα πιο δημοφιλή πνευστά όργανα. Όσο βασικό 
θεωρείται το βιολί στην οικογένεια των εγχόρδων, άλλο τόσο 
βασικό είναι και το κλαρίνο στην οικογένεια των πνευστών, χάρη 
στο μελωδικό του ήχο. Η προέλευσή του χάνεται στο παρελθόν 
καθώς αγγίζει τις πρώτες μορφές ενός κυλινδρικού σωλήνα με 
καλάμι στο επάνω μέρος του που εμφανίζεται περίπου το 5 χιλ. π.Χ. 
Πιθανώς πρόγονός του και ο ελληνικός αυλός. Το πρώτο κλαρινέτο 
κατασκευάστηκε στη Νυρεμβέργη (1700) από ένα λαϊκό όργανο. Το 
κλαρίνο αποτελείται από ένα σωλήνα που στο ένα άκρο του έχει 
άνοιγμα σαν χωνί ενώ στο άλλο που είναι πιο στενό τοποθετείται 
το επιστόμιο. Ενδιάμεσα υπάρχουν πολλά «κλειδιά» χάρη στα οποία 
ο εκτελεστής μπορεί να παίζει πολύ γρήγορα περάσματα. Το 
κλαρίνο έρχεται στην Ελλάδα γύρω στα 1830 (Β. Ελλάδα) ενώ γύρω 
στα μέσα του 20ου αιώνα αρχίζει να εντάσσεται στην τοπική 
παραδοσιακή Ζυγιά. Διαδόθηκε στην Βαλκανική και την Μ. Ασία από 
τις μουσικές μπάντες του Οθωμανικού στρατού και τους 
τσιγγάνους που το παρέλαβαν από την Κ. Ευρώπη.
Το κλαρίνο ως λαϊκό όργανο είναι μια παραλλαγή του κλαρινέτου 
της ορχήστρας και με την πάροδο του χρόνου εκτόπισε τα λαϊκά 
όργανα μελωδίας όπως ο Ζουρνάς. Οι εμπειρικοί οργανοπαίχτες 
διατήρησαν το ιδιόμορφο φύσημα του ζουρνά με αποτέλεσμα το 
λαϊκό κλαρίνο να ακούγεται διαφορετικά από το συμφωνικό 
κλαρινέτο. Το Κλαρίνο μαζί με το Βιολί και το Λαγούτο αποτελούν 
την κομπανία ή κουμπανία, το κατεξοχήν λαϊκό συγκρότημα που 
αντικαθιστά σιγά σιγά την πατροπαράδοτη Ζυγιά νταούλι ζουρνά. 
Την εποχή που εμφανίζεται το κλαρίνο στην Ελλάδα (1800-1835) το 
Δημοτικό τραγούδι κλείνει το δημιουργικό του κύκλο. Χάρη όμως 
στις δυνατότητές του σε σύγκριση με το ζουρνά, το κλαρίνο 
παίρνει την πρώτη θέση ανάμεσα στα μελωδικά όργανα και 
αναγνωρίζεται ως εθνικό όργανο και το κατεξοχήν εκφραστικό 
μουσικό όργανο στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Με το κλαρίνο 
επεξεργάζονται οι μουσικοί τις παλιές μελωδίες δηλαδή 
ξομπλιάζουν με όσο περισσότερα στολίδια τους φθόγγους ενός 
δημοτικού τραγουδιού. 
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 Κλαρίνο το … ΕΛΛΗΝΙΚΟ…

http://melodisia.mmb.org.gr/musicInstruments/list.asp?c=184

Η παρουσία του λαϊκού κλαρίνου στο χώρο της ελληνικής 
δημοτικής μουσικής αποτελεί ενδιαφέρον δείγμα για το πως ένα 
«ξένο» όργανο κατάφερε μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα 
(εκατόν πενήντα χρόνια), να αξιοποιηθεί, να αναρριχηθεί και να 
πάρει εξέχουσα θέση στις τάξεις των εθνικών οργάνων.
Το κλαρίνο (της Ελλάδας) είναι μία απλούστερη παραλλαγή του 
κλαρινέτου της ορχήστρας και ανήκει στα ξύλινα πνευστά μουσικά 
όργανα. Το όνομά του προέρχεται από το λατινικό clarus, που 
σημαίνει καθαρό.
Αποτελείται από τα εξής μέρη: α) επιστόμιο με μόνο γλωσσίδι, β) 
ηχητικό σωλήνα που «σπάει» σε άνω και κάτω σωλήνα, γ) 
«καμπάνα» και δ) ένα μετακινούμενο σύνδεσμο για τη ρύθμιση του 
τόνου.
Ο άνω σωλήνας έχει κυλινδρική διάτρηση και ο κάτω κωνική, 
πράγμα που επηρεάζει στη δημιουργία των αρμονικών τόνων. Στον 
άνω σωλήνα βρίσκονται τα κλειδιά για το αριστερό χέρι και στον 
κάτω σωλήνα για το δεξί.
Από την αρχαιότητα, υπάρχουν ανάλογα κυλινδρικά όργανα, 
κατασκευασμένα κυρίως από καλάμι. Αυτά χάνονται στη Δύση με 
την παρακμή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, για να ξανακάνουν την 
εμφάνιση τους γύρω στο 12ο αιώνα, προερχόμενα από την 
Ανατολή, στρατιωτικές μπάντες, στην Αναγέννηση όμως ο ρόλος 
τους άλλαξε και τα συναντάμε και στην κοσμική μουσική. Στην 
περίοδο του Μπαρόκ, στο κωνικό φλάουτο προστίθεται ένα κλειδί 
με αποτέλεσμα να γίνει πολύ δημοφιλές, όχι μόνο ως σολιστικό 
όργανο, αλλά και ως όργανο ορχήστρας. Οι συνθέτες της εποχής 
γράφουν πάνω του ολόκληρα κονσέρτα. Κατασκευάζεται από 
διάφορα «καλά» ξύλα και πολλές φορές φέρει συνδέσεις από 
ελεφαντοστούν. Πριν από διακόσια εβδομήντα χρόνια (1730), ο 
Γερμανός Γουσταύος Ντένερ τελειοποίησε το παλιό γαλλικό 
πνευστό όργανο chalumeau (από το ελληνικό κάλαμος) και 
δημιούργησε τις βάσεις του σημερινού κλαρίνου.
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Το όργανο αυτό αποτελεί την κυριότερη οικογένεια πνευστών και 
θεωρείται το πιο νέο ξύλινο πνευστό. Κατά μήκος του οργάνου 
υπάρχουν τρύπες, κάποιες από τις οποίες κλείνει ο μουσικός με τα 
δάχτυλά του και κάποιες άλλες με τη βοήθεια μηχανισμού από 
κλειδιά και τάπες. Η προσθήκη των κλειδιών έγινε βαθμιαία και 
έτσι, το κλαρίνο απέκτησε τη δυνατότητα να έχει μεγαλύτερη 
έκταση ήχου. Ο ήχος του ζεστός και πλούσιος, παράγεται από το 
καλάμι που είναι εφαρμοσμένο στο επιστόμιο και όταν ο 
εκτελεστής πιέσει τα χείλη του αυτό πάλλεται και αποδίδει τον 
ήχο.

Το κλαρίνο στην Ελλάδα
Το κλαρίνο, ως λαϊκό μουσικό όργανο, έρχεται στην Ελλάδα απ’ την 
Τουρκία, γύρω στα 1835. Εκείνη περίπου την εποχή, ο Σουλτάνος 
Μαχμούτ ο Δεύτερος δημιούργησε μια μουσική ακαδημία, με σκοπό 
να μυήσει το στρατό στα δυτικά όργανα.
Ένας από τους καθηγητές, γνωστός στην αυλή ως Donizetti Pasha, 
ήταν στην πραγματικότητα ο αδελφός του Ιταλού συνθέτη Gaetano 
Donizetti και εξαιτίας των συνθέσεων του αδελφού του, έδωσε 
ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία του κλαρίνου. Οι ντόπιοι μουσικοί 
- κυρίως Αθίγγανοι - απέκτησαν την πρώτη τους επαφή με τα νέα 
όργανα και κυρίως με το κλαρίνο. Με σύμβουλο τα μουσικά τους 
ένστικτα, οι Αθίγγανοι αναγνώρισαν αμέσως τον πιθανό ρόλο του 
κλαρίνου στην παραδοσιακή μουσική, το υιοθέτησαν και με τους 
δεσμούς που υπήρχαν ανάμεσα στα στρατεύματα, τη διέδωσαν σε 
ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Στη χώρα μας πρωτοεμφανίζεται στη βόρεια Ελλάδα, την Ήπειρο 
και τη δυτική Μακεδονία, απ’ όπου και προχωρεί προς τα κάτω. 
Λέγεται πως την ίδια εποχή εμφανίστηκε και στα Ιόνια νησιά, 
προερχόμενο από την Ιταλία. Στην αρχή, μαζί με το βιολί και το 
λαούτο και αργότερα και με το σαντούρι, αποτελούν την 
«κομπανία» το κατεξοχήν λαϊκό μουσικό σχήμα που αντικαθιστά 
σιγά-σιγά τα πατροπαράδοτα όργανα, ζυγιά, νταούλι και ζουρνά.
Το κλαρίνο αποτελεί τον τελευταίο μεγάλο σταθμό στην πορεία της 
οργανικής μουσικής στα νεοελληνικά αερόφωνα. Πρωταρχικό ρόλο 
στην τεχνική του παίζει το φύσημα. Την εποχή που 
πρωτοεμφανίζεται το κλαρίνο το δημοτικό τραγούδι έχει κλείσει 
ουσιαστικά το δημιουργικό του κύκλο.
Χάρη στις μεγαλύτερες τεχνικές και εκφραστικές τους 
δυνατότητες, σε σύγκριση με το ζουρνά - που σιγά-σιγά 
παραμερίζεται - το κλαρίνο παίρνει γρήγορα την πρώτη θέση 
ανάμεσα στα μελωδικά όργανα. Οι εμπειρικοί οργανοπαίχτες 
διατηρούν το ιδιόμορφο φύσημα του ζουρνά (γλείψιμο ήχων), με 
αποτέλεσμα το λαϊκό κλαρίνο να ακούγεται διαφορετικά από το 
συμφωνικό κλαρινέτο. Αναγνωρίζεται ως εθνικό όργανο και γίνεται 
το κατεξοχήν εκφραστικό μουσικό όργανο στην ηπειρωτική 
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Ελλάδα. Με το κλαρίνο, η δημοτική μελωδία ζει μια νέα λαμπερή 
περίοδο στον τομέα της οργανικής μουσικής. Διότι αυτό που 
χαρακτηρίζει το δημοτικό τραγούδι στα τελευταία εκατόν πενήντα 
χρόνια, δεν είναι η δημιουργία νέων μελωδιών, αλλά η επεξεργασία 
των παλιών. Και στον τομέα αυτόν, ο ρόλος του κλαρίνου στάθηκε 
αποφασιστικός. Τα κλαρίνα που χρησιμοποιούν σήμερα οι λαϊκοί 
οργανοπαίκτες είναι συνήθως σε σιμπεμόλ (=σι ύφεση) ή λα. Στη 
Θράκη παίζουν με σολ. Παλιότερα όμως έπαιζαν κλαρίνα με ντο, 
λόγω της έντασης και της οξύτητας του ήχου που έχουν (δυνατά 
και πρίμα). Την ονομασία αυτή την παίρνουν από την οξύτητα του 
ήχου (δηλαδή ποια νότα ακούγεται) όταν στο κλαρίνο παίζεται το 
ντο.
Στις κομπανίες οι επαγγελματίες πλέον και συνήθως Αθίγγανοι 
μουσικοί, δίνουν εξαίρετα δείγματα της επεξεργασίας του 
παραδοσιακού μέλους, μέσα από τη δεξιοτεχνία που ανέπτυξαν, 
χάρη στις πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες που τους προσφέρουν 
όργανα, όπως το λαϊκό κλαρίνο και το βιολί. Κάτι ανάλογο συνέβη 
και στη νησιωτική χώρα, όπου το δίδυμο βιολί-λαούτο εκτόπισε τις 
παλαιές ζυγιές, λύρα - νταουλάκι και τσαμπούνα - τουμπάκι. 
Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη, όπου όμως ο τύπος της σύγχρονης 
κρητικής λύρας έχει υποστεί ένα πλήθος από μορφολογικές και 
λειτουργικές αλλαγές με πρότυπο το βιολί. Σήμερα οι κλαρινιστές 
έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό και είναι ονομαστοί για τη 
δεξιοτεχνία τους. Στο δημοτικό τραγούδι, διακρίνουμε δύο 
διαφορετικούς κόσμους: τη στεριανή και τη θαλασσινή Ελλάδα. Στη 
στεριανή Ελλάδα (Ήπειρος, Θεσσαλία και ως ένα βαθμό Μακεδονία, 
Ρούμελη και Πελοπόννησο) συναντάμε συχνά κλίμακες χωρίς 
ημιτόνια και στίχους ανομοιοκατάληκτους. Αντίθετα στα νησιά και 
στα παράλια, οι κλίμακες έχουν πάντοτε ημιτόνια κυριαρχεί η ρίμα 
(ομοιοκατάληκτα δίστιχα, μαντινάδες) και οι περισσότεροι 
χορευτικοί ρυθμοί είναι δίσημοι (2/4), ενώ πρέπει επίσης να 
σημειώσουμε και τους εννεάσημους καρσιλαμάδες και τα 
ζεϊμπέκικα που συναντάμε στη Μικρά Ασία, στα νησιά του 
ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και στην Κύπρο.
Τη μεγαλύτερη γκάμα δημοτικών τραγουδιών με κλαρίνο 
συναντούμε στην Ήπειρο. Η Ηπειρώτικη μουσική διακρίνεται 
πανελλήνια από το αρμονικό και μελωδικό χρώμα που την 
περιβάλει: οι μελωδικές γραμμές είναι σύντομες, ο ήχος είναι 
λυπητερός ακόμα και τα τραγούδια με εύθυμο σκοπό ή με σατυρικό 
περιεχόμενο ηχούν «βαριά». Η άγρια λιτότητα του ορεινού τοπίου 
δε μπορούσε παρά ν’ αντανακλάται στην αποφυγή κάθε περιττής 
πληθωρικότητας ακόμα κι όταν ο καλλιτέχνης καταγίνεται στα 
τόσα χαρακτηριστικά στολίδια και τσακίσματα. Οι τεχνικές 
ιδιαιτερότητες στην εκτέλεση μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον 
ηπειρώτικο «τρόπο». Ένα από τα κύρια ηπειρώτικα όργανα είναι η 
φλογέρα. Συγγενής του αρχαιοελληνικού αυλού, η φλογέρα 
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συνοδεύει το δημοτικό τραγούδι και πολλές φορές εμφανίζεται 
σόλο εκτελώντας οργανικές συνθέσεις. 
Απλή στη σύλληψή της κατασκευάζεται από τον ίδιο το μουσικό. Το 
συνηθέστερο υλικό είναι το καλάμι όπου ανοίγονται πέντε με επτά 
τρύπες. Οι αποστάσεις μεταξύ των οπών δεν είναι ακριβείς έτσι το 
όργανο κουρδίζεται από το μουσικό την ώρα της εκτέλεσης του 
κάθε σκοπού. Η φλογέρα είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να 
προσδίδει το ηπειρώτικο ύφος. Η οργανική φωνή «γλιστράει» ή 
«δέρνεται» από τον ένα φθόγγο στον άλλο. Το ηπειρώτικο αυτό 
ιδίωμα στη μουσική εκτέλεση, υιοθετεί ο διάδοχος της φλογέρας, 
το κλαρίνο. 
Σε αντίθεση με τη φλογέρα, το κλαρίνο είναι κουρδισμένο σε ντο ή 
σε σι ύφεση. Έχει λιγότερα κλειδιά από το κλαρινέτο της 
συμφωνικής και πολλές ακάλυπτες τρύπες. Εξαιτίας αυτών η 
τεχνική και οι ιδιαιτερότητες της φλογέρας περνούν και στο 
κλαρίνο. Από την αρχή οι οργανοπαίκτες προσπάθησαν να δώσουν 
με το κλαρίνο ό,τι έπαιζαν και με τη φλογέρα, αντιγράφοντας τα 
κεντήματα και τους καλλωπισμούς της φωνητικής εκτέλεσης. Έτσι, 
ο σκοπός αποκτά μια εσωτερική ρυθμική επιτάχυνση και γίνεται 
ελαφρύτερος και πιο γοργός από το ίδιο το τραγούδι. «Τσακίζει», 
«γλιστράει», εκτελεί μικρή νότα ή τρίλια, «τρέμουλο» και 
«κλώσιμο», χαρακτηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο το ηπειρώτικο 
παίξιμο.
Δείγμα τεχνικής του ηπειρώτικου κλαρίνου είναι οι ελεύθεροι 
αυτοσχεδιασμοί τύπου «σκάρου» (ποιμενικός σκοπός που παίζονταν 
όταν «σκάριζαν» τα πρόβατα). Σε αυτό το δείγμα φαίνεται με τον 
πιο ζωηρό τρόπο το πώς μεταφυτεύθηκε στο λαϊκό κλαρίνο η 
τεχνική παιξίματος της φλογέρας.
Ο σκάρος σχηματίζει τη μοναδική περίπτωση περιγραφικής 
μουσικής στο χώρο της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, εφ’ όσον 
μιμείται τους ήχους της φύσης, ανασυνθέτει και συμπυκνώνει την 
αίσθηση του ηπειρώτικου ποιμενικού τοπίου.
Κυρίαρχο οργανικό συγκρότημα στο χώρο της ηπειρώτικης 
παράδοσης είναι η κομπανία που αποτελείται από κλαρίνο, βιολί, 
λαγούτο και ντέφι. Αλλες ονομασίες είναι το «τακίμη», η «παρέα», 
οι «λαλητάδες».
Το κάθε όργανο έχει και τη σημασία του (με τους ήχους τους). Έτσι 
το κλαρίνο συμβολίζει τη βαθιά και βαριά γη της Ηπείρου, το βιολί 
το κελάηδισμα των πουλιών και το ντέφι το γαύγισμα των 
τσοπανόσκυλων.
Στο κλαρίνο και το βιολί οι μουσικοί θα επιδείξουν τη δεξιοτεχνία 
τους με εντυπωσιακά «ανεβοκατεβάσματα» στις παραδοσιακές 
κλίμακες, εκμεταλλευόμενοι τη μεγάλη μελωδική έκταση του 
οργάνου, με τα χαρακτηριστικά «γλισάντι» (γλιστρήματα) του 
ηπειρώτικου ύφους, με το περίτεχνο στόλισμα της μελωδίας με 
έντεχνα «κοψίματα» με διάλογο των δύο οργάνων ή και με 
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«ντουμπλάρισμα» (το βιολί στα ψιλά και το κλαρίνο στα χοντρά, 
όπως στην «πυρσογιαννίτικη γκάιντα»).
Εκείνος που παίζει το κλαρίνο είναι και ο «αρχηγός» της κομπανίας 
με αποτέλεσμα να της δίνει και το όνομά του (η κομπανία του 
τάδε). Το όνομα δεν υποδηλώνει τη σταθερή επαγγελματική σχέση 
που συνδέει τα μέλη.
Στην ηπειρώτικη μουσική υπάρχει και μια άλλη ιδιαιτερότητα. Δε 
χρησιμοποιούνται οι μείζονες και οι ελάσσονες κλίμακες του 
(δυτικού) τονικού συστήματος. Συναντάμε τμήματα μουσικών 
τρόπων κατά το αρχαιοελληνικό σύστημα των τετράχορδων και 
πεντάχορδων που είναι ως επί το πλείστον ανημίτονα. Συναντάμε 
επίσης ανημίτονες πεντατονικές κλίμακες, που όμοιές τους δεν 
υπάρχουν αλλού στην Ελλάδα. Τα ρυθμικά σχήματα λοιπόν και τα 
μέτρα της ηπειρώτικης μουσικής, πλούσια και πολλές φορές 
μοναδικά αποτελούν ιδιαιτερότητα μιας μακρόχρονης παράδοσης. 
Τέλος θα πρέπει να αναφερθούμε στη ρυθμική αγωγή (tempo) της 
οργανικής μουσικής και των τραγουδιών, που είναι στην Ήπειρο πιο 
αργή απ’ ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα, είτε πρόκειται για μοιρολόι, 
(όλα τα γλέντια ξεκινούσαν με οργανικά μοιρολόγια, όπου το 
κλαρίνο μιμείται με μιαν ιδιαίτερη τεχνική το χαρακτηριστικό 
ανιόν «γκλισάντο» της κραυγής γυναικών) είτε για τραγούδι της 
τάβλας είτε πάλι για χορευτικούς σκοπούς, που αποδίδονται βαριά 
και μακρόσυρτα. Μέσα από αυτή τη σύντομη και περιορισμένη 
παρουσίασή μας, το μουσικό ηπειρώτικο τοπίο διαγράφεται όχι 
μόνο ευρύ, πολυποίκιλο, αυθεντικό και πρωτότυπο, αλλά, και αυτό 
είναι σημαντικότατο, ακόμα στις μέρες μας ζωντανό και ακμαίο.
Τα τελευταία τριάντα χρόνια βέβαια, καταγράφεται η επιδρομή 
νεωτερισμών. Η ελληνική δημοτική μουσική υφίσταται επικίνδυνες 
αλλοιώσεις προερχόμενες από το κλίμα δυτικοποίησης και 
αστικοποίησης που διαρκώς δυναμώνει.
Τα δημοτικά τραγούδια δε δημιουργούνται πια. Έσβησαν μαζί με 
τις κλειστές κοινωνίες που ευνοούσαν τη γέννησή τους. Παρόλα 
αυτά εξακολουθούν να ζουν, να συγκινούν και να προβάλλονται, 
κερδίζοντας όλο και περισσότερους θαυμαστές, γιατί αποτελούν 
την πιο γνήσια έκφραση της λαϊκής ψυχής.
Το κλαρίνο, από τη δική του πλευρά, έχει καταφέρει να συνδυάσει 
το παραδοσιακό με το κλασικό με αποτέλεσμα να δώσει στον κόσμο 
την ευκαιρία να δει τη μουσική χωρίς δεσμεύσεις.
Φλάουτο (λατ. f/atus, lταλ. f/auto, ελλην. πλαγίαυλος) ονομάζεται 
κάθε πνευστό, του οποίου ο ήχος προκύπτει από την πρόσκρουση 
ρεύματος αέρα σε μία λεπτή ακμή. Με την πρόσκρουση 
δημιουργούνται στρόβιλοι, οι οποίοι διεγείρουν ταλαντώσεις στο 
σωλήνα αέρα του οργάνου. Οι μεταβολές στο ύφος του 
παραγόμενου ήχου δημιουργούνται με κλείσιμο και άνοιγμα των 
οπών που βρίσκονται κατά μήκος του σωλήνα. Ανάλογα με το 
κράτημα του οργάνου διακρίνουμε το επίμηκες (φλογέρα από το 
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αλβανικό flojere, φλογέρες) και το λοξό φλάουτο (flauto traverso, 
πλαγίαυλος), τα οποία παρουσιάζονται με πολλές παραλλαγές σε 
διάφορους πολιτισμούς.

Ιστορία
Υπάρχουν ενδείξεις ότι είδη αυλού χρησιμοποιούσαν ως μουσικό 
όργανο ήδη άνθρωποι του νεάντερταλ, πριν από περίπου 50.000 
χρόνια. Στην αρχαία Ελλάδα αντίστοιχο όργανο ήταν ο διπλός 
αυλός που απεικονίζεται σε πολλά αγγεία και γλυπτά. Ο πλαγίαυλος 
απεικονίζεται σε ρωμαϊκά και βυζαντινά γλυπτά, είναι δε 
διαδεδομένος στη μουσική της Ανατολικής Ασίας (αναφορές ήδη 
από τον 90 αιώνα π.Χ.) και της Δυτικής Ευρώπης (αποδεδειγμένα 
από το 120 αιώνα μ.Χ.) Η φλογέρα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στη 
δnμοτικn μουσική; της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων. 
Γερμανοί αρχαιολόγοι ανακάλυψαν φλάουτα από κόκαλα πουλιού 
και ελεφαντόδοντο, που είναι ηλικίας τουλάχιστον 35.000 ετών και 
πιθανότατα αποτελούν τα παλαιότερα μουσικά όργανα στον κόσμο.
Από την Αναγέννnσn και μετά βεβαιώνουν πολλοί ζωγραφικοί 
πίνακες την ευρύτερη χρήση του πλαγίαυλου στην Ευρώπη. Για την 
ακρίβεια, στη Δυτική Ευρώπη κυριαρχούσε από το μεσαίωνα μέχρι 
τα μέσα του 180υ αιώνα η φλογέρα. Από αυτή την εποχή και μετά 
διαδόθηκε ο πλαγίαυλος, ο οποίος και χρησιμοποιείται σήμερα 
τελειοποιημένος ως όργανο της ορχήστρας. Μέχρι περίπου τα μέσα 
του 170υ αιώνα ο σωλήνας του πλαγίαυλου ήταν ενιαίος με 
κυλινδρική διάτρηση. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε, αρχικά στη 
Γαλλία, ένας τύπος που "σπάει" σε τρία τμήματα (σπαστός 
πλαγίαυλος 1780), την κεφαλή, το μεσαίο τμήμα και τη βάση. Από 
αυτά, η κεφαλή είχε κυλινδρική. διάτρηση, ενώ τα άλλα μέρη μία 
αντίστροφη κωνική. Ο λυόμενος τύπος πλαγίαυλου εξυπηρετεί την 
ακρίβεια στη διάτρηση και τη διόρθωση του ήχου με παρεμβολή 
μεσαίων τμημάτων διαφορετικού μήκους.

Εξέλιξη
Ο σωλήνας του πλαγίαυλου είχε μέχρι το 170 αιώνα συνήθως 6 
οπές. Τάπες και κλειδιά τοποθετήθηκαν αρχικά από Γάλλους 
κατασκευαστές με τη δημιουργία του λυόμενου τύπου. Στη διάρκεια 
του 18ου αιώνα αυξήθηκε ο αριθμός των οπών σε 8 και μετά το 
1800 ακόμα περισσότερο. Το 1832 κατασκεύασε ο Th. Boehm ένα 
πλαγίαυλο με κωνική διάτρηση, στον οποίο οι οπές ήταν 
διαταγμένες αποκλειστικά με κριτήρια ακουστικά και όχι χειρισμού. 
Το 1847 ακολούθησε ο κυλινδρικός πλαγίαυλος με κεφαλή 
παραβολικής διάτρησης και βελτιωμένες τάπες, ο οποίος 
χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. Το αρχικά ξύλινο αυτό όργανο 
κατασκευαζόταν κάποια εποχή από ελεφαντόδοντο, το 190 αιώνα 
και από γυαλί. Από τις αρχές του 200υ αιώνα κατασκευάζονται οι 
πλαγίαυλοι για χρήση στην ορχήστρα σχεδόν αποκλειστικά από 
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μέταλλο (σύγχρονο σπαστό φλάουτο) κάποια μοντέλα είναι δε 
ασημένια ή χρυσά!
Περιγράφοντας την εξέλιξη του φλάουτου και των ¬άλλων 
οργάνων σ’ αυτή την εφαρμογή είναι πιθανόν να θεωρηθεί ότι τα 
όργανα της ορχήστρας βελτιώθηκαν σε 3-4 στάδια από μερικούς 
ικανούς οργανοποιούς και πήραν γρήγορα την τελική μορφή που 
γνωρίζουμε σήμερα. Στην πραγματικότητα έχουν συμμετάσχει στη 
διαμόρφωση αυτών των οργάνων στη διάρκεια μισής χιλιετίας 
εκατοντάδες οργανοποιοί που βελτίωσαν το φλάουτο, καθένας από 
τους οποίους έχει βελτιώσει τη μία ή την άλλη λεπτομέρεια ή έχει 
κατασκευάσει ένα εξ αρχής νέο όργανο, το οποίο άλλοι νεότεροι 
βελτίωσαν αργότερα.

Κλαριvέτο

http://www.classical-orchestra.gr/el/clarinet/

Το κλαρινέτο (ή ευθύαυλος) είναι πνευστό μουσικό όργανο. Στη 
σημερινή του μορφή εμφανίστηκε το 190 αιώνα. Το κλαρινέτο 
κατέχει σήμερα βασική θέση στη συμφωνική ορχήστρα, και ανήκει 
στην κατηγορία των ξύλινων πνευστών. Πολύ σύνηθες είναι το 
Kλαρ νέτo και ως μέλος ορχnστρών της τζαζ. Στην Ελλάδα, αλλά 
και σε πολλές χώρες των Βαλκανίων, αποτελεί ένα από τα βασικά 
όργανα της παραδοσιακής μουσικής.

Ιστορία
Το κλαρινέτο προήλθε από μετεξέλιξη παλαιότερων παρόμοιων 
οργάνων. Η βιβλιογραφία αναφέρει ως πρόγονο του κλαρινέτου το 
γαλλικό πνευστό όργανο chalumeau, που σημαίνει "κάλαμος", στο 
οποίο σταδιακά προστέθηκαν μια σειρά κλειδιά. Βασικό σταθμό 
αποτελεί η προσθήκη από το Γερμανό Γιόχαν Κρίστοφ Ντέννερ του 
κλειδιού δίπλα στην πίσω οπή του οργάνου (στα Ελληνικά λέγεται 
και "ψυχή"). Ήδη από την αρχή του 190υ αιώνα, το κλαρινέτο, 
έχοντας μια μορφή πολύ κοντινή στη σημερινή, έχει βρει τη θέση 
του στη συμφωνική ορχήστρα. Το 1839, ο Γάλλος Υάκινθος Κλοζέ 
αναδιέταξε τα κλειδιά, φέρνοντας το κλαρινέτο στη μορφή που 
είναι σήμερα γενικά Υυωστό.
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Μορφή του οργάνου 
Έχει επίμηκες σωληνωτό σχήμα, ενώ στο σώμα του διακρίνονται έ ι 
βασικές οπές μπροστά και μία οπή στην πίσω πλευρά, μοιάζοντας 
οπτικά με φλογέρα και άλλα αντίστοιχα πνευστάμουσικά όργανα. 
Επιπλέον όμως, το κλαρινέτο έχει και μια σειρά από μεταλλικά 
κλειδιά που καλύπτουν ή αποκαλύπτουν άλλες οπές στο σώμα του. 
Ο ήχος του κλαρινέτου προέρχεται από το παλλόμενο επινλωσσίδιο 
που βρίσκεται τοποθετημένο στο επιστόμιο στην κορυφή του 
οργάνου, και στο οποίο στερεώνεται μέσω του σφιγκτήρα.
Το κλαρινέτο διασπάται συνήθως σε πέντε τμήματα και 
αποθηκεύεται σε βαλιτσάκι σε κομμάτια. Τα τμήματα αυτά του 
κλαρινέτου  εKινώντας από την κορυφή, είναι το επιστόμιο, το 
βαρελάκι, το άνω στέλεχος, το κάτω στέλεχος και η καμπάνα. Το 
κλαρινέτο κατασκευάζεται από  ύλo, κυρίως Αφρικάνικο έβενο ή 
τριανταφυλλιά Ονδούρας. Το επιγλωσσίδιο κατασκευάζεται από 
καλάμι, κομμένο σε κατάλληλο πάχος. Σήμερα υπάρχουν στην 
αγορά και κλαρινέτα από πλαστικό, τα οποία είναι κατάλληλα για 
εκμάθηση, σε πολύ προσιτότερες τιμές.
Σε ότι αφορά τον τρόπο διάταξης των κλειδιών του οργάνου, 
διακρίνουμε δύο βασικά συστήματα, το σύστημα Oeh/er, δημοφιλές 
στην Αυστρία και τη Γερμανία, το οποίο προτιμάται και στην 
Ελληνική παραδοσιακή μουσική, και το σύστημα Boehm (του Υ. 
Κλοζέ) που επικρατεί γενικά στις συμφωνικές ορχήστρες. Υπάρχει 
πάντως ακόμη και το παλαιότερο σύστημα Albert σε ορισμένα 
σημεία του κόσμου, όπως στις νότιες περιοχές των ΗΠΑ.

'Ηχος
Ο συνδυασμός των καλυπτόμενων και αποκαλυπτόμενων οπών του 
δίνουν τη δυνατότητα εξαγωγής μιας μεγάλης έκτασης ήχων, πάνω 
από τρεις οκτάβες, ανάλογα με τις ικανότητες του οργανοπαίκτη. 
Υπάρχει μια μεγάλη σειρά από κλαρινέτα, διαχωριζόμενα ανάλογα 
με την τονικότητά τους. Το πιο συνηθισμένο είναι το κλαρινέτο σε 
Σιο, το οποίο έχει και την τυπική μορφή και τις διαστάσεις του 
οργάνου όπως είναι ευρύτερα γνωστό. Αυτά με τον πιο οξύ ήχο 
παίζουν σε Λα, Μι και Ρε. Με μεσαίο τόνο υπάρχουν κλαρινέτα σε 
Ντο, Σι, Σι φυσικό και Λα. Σε πιο χαμηλό τόνο υπάρχουν μπάσα και 
κόντρα μπάσα κλαρινέτα σε Μι  και Σι, τα οποία διαφέρουν και στη 
μορφή τους από τη συνηθισμένη, διαθέτοντας μεγαλύτερο μήκος 
και καμπάνα. Υπάρχει επίσης και το μεταλλικό κλαρίνο σε Σολ, πολύ 
διαδεδομένο στην Τουρκία. Τα βασικότερα είδη κλαρινέτου που 
χρησιμοποιούνται σήμερα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Η χροιά του οργάνου εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό τόσο από τη 
δεξιοτεχνία του oργaνoπαίκτη, όσο και από την ποιότητα και το 
υλικό κατασκευής του οργάνου. Το πάχος του επιγλιισσιδίου που 
χρησιμοποιείται επηρεά(ει και αυτό τη χροιά, αλλά κυρίι-ις την 
ευκολία ηαιξίματος. Συνήθι-ις οι μαθητευόμενοι χρησιμοποιούν 
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λεπτότερα επιγλι-ισσίδια, γιατί είναι ευκολότερα στο παίξιμο 
(αριθμός 1 σε μια κλίμακα 1 έι-ις 5) ενώ οι επayyελματίες μουσικοί 
προτιμούν παχύτερα επιγλιισσίδια (μεγαλύτερα από 2,5) γιατί ο 
ήχος τους είναι πολύ καλύτερος, ιδιαίτερα στις ψηλές νότες

Το κλαρινέτο (κλαρίνο) στην Ελληνική 
δημοτική μουσική

Είναι πασίγνωστο το ειδικό βάρος που έχει το κλαρίνο στη 
Ελληνική δημοτική μουσική. Είναι πολύ διαδεδομένο σε όλες τις 
γωνιές της χώρας, ιδιαίτερα δε στην Πελοπόννησο, στη Στερεά, 
στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία, χωρίς να λείπει και από την 
υπόλοιπη επικράτεια. Δεν είναι απολύτως σίγουρο το πώς το 
κλαρίνο διαδόθηκε στην Ελλάδα, αντικαθιστώντας άλλα 
παλαιότερα όργανα όπως η φλογέρα και ο ζουρνάς. Το πιθανότερο 
είναι ότι προήλθε από τη διαδικασία εκσυνχρονισμού των μουσικών 
του τουρκικού στρατού στις αρχές του 190υ αιώνα, οι οποίοι 
μεταξύ άλλων υιοθέτησαν και το κλαρίνο. Κατά μια απλούστερη 
εκδοχή, το κλαρίνο πέρασε στους Έλληνες από τους Τούρκους ή 
τουρκόγυφτους περιοδεύοντες μουσικούς, οι οποίοι το έφεραν από 
την Ευρώπη τον καιρό της τουρκοκρατίας. Το  κλαρίνo διαδόθηκε 
εύκολα, λόγω της απόδοσής του και ίσως λόγω και της επιρροής 
του ως ένα μοντέρνο όργανο κατευθείαν από τις συμφωνικές 
ορχήστρες της Δύσης.
Σίγουρα όμως το κλαρίνο επικράτησε κυρίως λόγω των μεγάλων 
του μουσικών ικανοτήτων και του τόσο ταιριαστού στην Ελληνική 
μουσική ήχου του, που οι Έλληνες αγάπησαν αμέσως. Η έκτασή το 
διαχωρίζει σαφώς από τα απλούστερα παρόμοια όργανα, όπως η 
φλογέρα και το σουραύλι, που έχουν . σαφώς μικρότερες 
δυνατότητες. Η "άλωση" της δημοτικής μουσικής από το κλαρίνο 
ήταν τόσο καθολική, που σήμερα για . τους περισσότερους Έλληνες 
είναι αδιανόητη η αποσύνδεσή της από αυτό.
Το παραδοσιακό κλαρίνο στην Ελλάδα είναι σε κλίμακα Ντο, αλλά 
ευρέως χρησιμοποιείται και σε Σι. Στη Θράκη χρησιμοποιούν και το 
μεταλλικό κλαρίνο σε Σολ. Οι Έλληνες οργανοπαίκτες εξέλιξαν την 
τεχνική του παιξίματος του οργάνου. Η εξέλιξη αυτή ήταν 
σταδιακή και έχει σήμερα κλείσει έναν πολύ μεγάλο κύκλο, 
καταλήγοντας σε έναν χαρακτηριστικό και εύκολα αναγνωρίσιμο 
ήχο, σε ότι αφορά την παραδοσιακή μουσική μας. Η 
καταγεγραμμένη από τις αρχές του αιώνα δεξιοτεχνία στο παίξιμο 
του κλαρίνου μαρτυρούν αυτήν την εξέλιξη, ενώ η διάδοσή του 
είναι ακόμα εξαιρετικά μεγάλη, ακόμα και εκτός της παραδοσιακής 
Ελληνικής μουσικής. 
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Πιάνο
Πολλοί συνθέτες έχουν μιλήσει για το πιάνο. Ο βασιλιάς των 
οργάνων κατά τον Λιστ, ο κρουστός αυτοκράτορας των αισθήσεων 
κατά τον Προκόφιεφ, η ολοκληρωμένη φόρμα κρουστού οργάνου, 
κατά τον Μιγιό, το αινιγματικό κουτί με τις μακριές χορδές κατά 
τον Σνίτκε, ό,τι δεν είναι υπερβολή ή δεν είναι καλολογισμός είναι 
το πιάνο! Εφευρέτης του πιάνου είναι ο Ιταλός Μπαρτολομέο 
Κριστόφορι. Γεννήθηκε στην Πάδοβα το 1655. Καταγόταν από 
φτωχή οικογένεια και από μικρός έμαθε την τέχνη της κατασκευής 
μουσικών οργάνων. Το πιάνο μπορεί να αποδώσει μουσική είτε ως 
σόλο όργανο, είτε μέσα σε μια ορχήστρα. Αν και πολλοί πιστεύουν 
πώς χρησιμοποιείται κυρίως στην κλασική μουσική, το πιάνο 
κατέχει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και στην τζαζ, την μπλουζ 
και το ροκ εν ρολ, καθώς και στη λαϊκή μουσική όπου είτε 
κυριαρχεί είτε λειτουργεί ως βοηθητικό για άλλα όργανα. Το πιάνο 
είναι έγχορδο πληκτροφόρο όργανο και το κύριο χαρακτηριστικό 
του είναι ότι μπορεί να παράγει ταυτόχρονα πολλούς ήχους 
(πολυφωνικό όργανο). Έχει μεγάλες εκφραστικές δυνατότητες και 
το ρεπερτόριό του είναι ίσως το πιο πλούσιο από όλα τα μουσικά 
όργανα αφού, έργα για πιάνο έχουν γράψει οι περισσότεροι 
συνθέτες. 

Βιολί 
Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για την καταγωγή του βιολιού: η 
πρώτη υποστηρίζει ότι προέρχεται από τα έγχορδα μουσικά 
όργανα, που έφεραν οι Αραβες τον 8ο αιώνα στις δυτικοευρωπαϊκές 
χώρες, ενώ άλλη θεωρεί ότι το βιολί κατάγεται από τα μεσαιωνικά 
κρότες και βιέλες. Αυτά τα μουσικά όργανα διαφέρουν από το βιολί 
κατά το ότι δεν στηρίζονται στον ώμο. Το βιολί εξελίχθηκε κατά 
την Αναγέννηση από παλαιότερα έγχορδα με δοξάρι: το μεσαιωνικό 
fiddle, τον ιταλικό «απόγονο» του, του 16ου αιώνα, τη lira nta 
braccio και το ρεμπέκ. Όπως οι πρόγονοι του, αλλά αντίθετα με τον 
«ξάδελφό» του τη βιόλα ντα γκάμπα, το βιολί έχει μπράτσο χωρίς 
τάστα. Το βιολί αναγνωρίστηκε από παλαιά για τον τραγουδιστό 
του ήχο, ιδιαίτερα στην γενέτειρα του Ιταλία. Τη σημερινή μορφή 
του την πήρε κυρίως στην Ιταλία, όπου μεγάλες οικογένειες 
κατασκευαστών όπως οι Αμάτι, Γκουαρνέρι και Στραντιβάρι, 
δημιούργησαν θαυμάσιας ακουστικής όργανα που μέχρι και σήμερα 
θεωρούνται αξεπέραστα. Σημαντικοί συνθέτες που έγραψαν έργα 
για βιολί ήταν οι Κορέλι, Βιβάλντι, Μπάχ, Μότσαρτ, Μπετόβεν, 
Σούμαν, Μπραμς και πολλοί άλλοι.
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Κιθάρα
Ο όρος κιθάρα χρησιμοποιούνταν στην Ελληνική Αρχαιότητα για να 
περιγράψει ένα έγχορδο μουσικό όργανο που ανήκε στην οικογένεια 
της λύρας. Η σύγχρονη κιθάρα είναι ένα έγχορδο νυκτό μουσικό 
όργανο που ανήκει στην οικογένεια του λαούτου. Αποτελεί ένα από 
τα πλέον δημοφιλή μουσικά όργανα, καθώς χρησιμοποιείται σε μια 
πληθώρα μουσικών ειδών, όπως η τζαζ, μπλουζ, ροκ, heavy metal, 
ποπ, φλαμέγκο, κάντρυ, λαϊκή και παραδοσιακή μουσική, ενώ στη 
νεότερη ιστορία της χρησιμοποιείται σε ένα αυξανόμενο 
ρεπερτόριο κλασικής μουσικής. Η κιθάρα θεωρείται από τα 
παλαιότερα μουσικά όργανα και είναι από τα πιο δημοφιλή σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ένα πολυφωνικό όργανο (μπορεί να 
παράγει δηλαδή ταυτόχρονα πολλούς ήχους - για την ακρίβεια, 
όσους ήχους είναι και οι χορδές της). 

Φλάουτο με ράμφος
Το φλάουτο με ράμφος είναι ένα από τα παλιότερα μουσικά όργανα. 
Η εποχή της μεγάλης δημοτικότητάς του είναι από το 1500-1700. 
Ο Χαίντελ έχει γράψει πολλά έργα για φλάουτο με ράμφος. οι 
σονάτες του για το συγκεκριμένο όργανο παίζονται έως και 
σήμερα. Μετά το θάνατο του Χαίντελ το ενδιαφέρον των συνθετών 
για αυτό το όργανο αρχίζει να ελαττώνεται. Ο κύριος λόγος ήταν η 
ανάπτυξη της ορχήστρας, όπου ο μαλακός ήχος του φλάουτου με 
ράμφος χανόταν. Η αναβίωση αυτού του οργάνου οφείλεται στον 
Αrnold Dolmetsch και στις έρευνές του στα μουσικά όργανα 
παλαιότερων εποχών. Τα τέσσερα βασικά μεγέθη του φλάουτου με 
ράμφος είναι soprano, alto, tenor και basso. Οι μαθητές θα παίξουν 
με σοπράνο που είναι και το πιο μικρό σε μέγεθος. 

Κανονάκι & σαντούρι
Δυο άγνωστα για τους περισσότερους μουσικά παραδοσιακά 
όργανα, είναι το κανονάκι και το σαντούρι. Δυο συγγενικά όργανα, 
που το καθένα όμως έχει το δικό του χαρακτηριστικό ηχόχρωμα, 
και κυρίως το δικό του ύφος και τη δική του προσφορά στη μουσική 
μας. Το κανονάκι έλκει πιθανότατα το όνομά του από τον γνωστό 
μουσικό "Κανόνα" του Πυθαγόρα. Το κανονάκι παλιότερα, κυρίως 
στους μεσαιωνικούς χρόνους, ήταν γνωστό με την ονομασία 
"Ψαλτήριο". Οι αρχές του ψαλτηρίου ανιχνεύονται στον ασιατικό 
χώρο, πολλούς αιώνες πριν από τους αρχαιοελληνικούς κλασικούς 
χρόνους. Στην αρχαία Ελλάδα, από πολλούς συγγραφείς έχουμε 
μαρτυρίες για μουσικά όργανα πιθανόν του τύπου του ψαλτηρίου, 
με τις ονομασίες τρίγωνον ψαλτήριον, επιγόνειον, μάγαδις κλπ, 
χωρίς να υπάρχουν εικονογραφημένες μαρτυρίες. Γι'αυτό μόνο 
υποθέσεις έχουν γίνει έως σήμερα για τη σχέση του 
αρχαιοελληνικού ψαλτηρίου με το κανονάκι. Αντίθετα, στους 
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βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους, τα ιστορημένα 
χειρόγραφα και οι τοιχογραφίες των εκκλησιών έχουν πολλές 
πληροφορίες για το ψαλτήριο σε σχήμα τριγώνου ή τραπεζίου, τον 
τρόπου με τον οποίο κρατιέται, παίζεται κλπ.
Το κανονάκι "παίζει" κυρίως στα θρακιώτικα, σε 
κωνσταντινουπολίτικα και μικρασιάτικα τραγούδια. Η ονομασία του 
σαντουριού προέρχεται από τις περσικές λέξεις "σαν ταρ" = εκατό 
χορδές. Αρχικά το σαντούρι ήταν όργανο μελωδίας. `Επαιζε τη 
μελωδία μαζί με τα άλλα όργανα, ενώ παράλληλα μπορούσε να 
κρατήσει ίσο. `Αλλοτε συνόδευε τη μελωδία με απλές συνηχήσεις. 
Με τον καιρό, και με την επίδραση της δυτικής εναρμονισμένης 
μελωδίας, το ίσο και οι συνηχήσεις μετατρέπονται σε συγχορδίες. 
Σήμερα μπορεί να παίζει τη μελωδία, είτε μόνο του είτε μαζί με τα 
άλλα όργανα, καθώς και να παίζει τις συγχορδίες πάνω στο ρυθμό. 
Η πλατιά διάδοση του σαντουριού στον ελλαδικό χώρο οφείλεται 
στους `Ελληνες της Μ.Ασίας που ήρθαν μετά τη μικρασιατική 
καταστροφή. Το σαντούρι παιζόταν βέβαια και πριν το 1922 στην 
ηπειρωτική και νησιώτικη Ελλάδα, σε περιορισμένη κλίμακα. Χάρη 
στις εκφραστικές του δυνατότητες γίνεται γρήγορα ένα από τα 
απαραίτητα όργανα της "κομπανίας" (κλαρίνο, βιολί, σαντούρι, 
λαούτο). Το σαντούρι "παίζει" κυρίως σε μικρασιάτικα, νησιώτικα 
και στεριανά κομμάτια.

Μαντολίνο
Το μαντολίνο αποτελεί ένα όργανο ευρωπαϊκής προέλευσης. Η 
καταγωγή του προέρχεται από την μεσαιωνική μαντόλα ή μαντόρα. 
Η μαντόλα κάνει την εμφάνισή της στις αρχές του 13ου αιώνα. Το 
μαντολίνο στη μορφή που συναντάται σήμερα, πρωτοεμφανίζεται 
στην Ιταλία, κυρίως στην Νάπολη, από τον 17ο αιώνα. Σήμερα το 
μαντολίνο συναντάται σε όλο τον κόσμο. Συνοδεύει κατά τόπους 
παραδοσιακά τραγούδια, blue grass αμερικάνικες μελωδίες, 
μοντέρνα ακούσματα της rock και pop μουσικής. Στην Ελλάδα το 
μαντολίνο, ως μουσικό όργανο έκφρασης της τοπικής μουσικής 
παράδοσης, εμφανίστηκε κυρίως στα Επτάνησα και στην Κρήτη. 
Φημισμένες εξάλλου είναι οι μαντολινάτες των Επτανήσων και των 
Αθηνών. Στην Κρήτη το όργανο εμφανίζεται από την εποχή της 
ενετοκρατίας. Στις αρχές του 20ου αιώνα το μαντολίνο 
εμφανίζεται ως κυρίαρχο όργανο συνοδείας της λύρας μαζί με το 
μπουλγαρί. Με τον καιρό ενισχύει ολοένα την θέση του στην 
Κρητική μουσική παράδοση. Από όργανο συνοδείας της λύρας, μαζί 
με το Κρητικό λαούτο, κατέχει σημαντικό ρόλο στις μέρες μας και 
ως όργανο μελωδίας. Ολοένα και περισσότεροι ερμηνευτές και 
καλλιτέχνες της σύγχρονης Κρητικής μουσικής το χρησιμοποιούν 
πλέον στις εκτελέσεις τους. Η χρήση του μαντολίνου εδραιώνεται 
σημαντικά στο πέρασμα του χρόνου και αναδεικνύει τον 
πρωταγωνιστικό του ρόλο στην Κρητική μουσική παράδοση.
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http://gym-mous-agrin.ait.sch.gr/index.php/2012-11-12-22-33-15/2012-11-15-20-53-11

Ούτι (ιστορικό σχεδίασμα)

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%8D%CF%84%CE%B9

Παράδοση αιώνων
Με τις ρίζες του να φτάνουν μέχρι την αρχαία λίρα, το ούτι 
κατάφερε στο πέρασμα των αιώνων να εξελιχθεί, και να δώσει το 
δικό του στίγμα σε δύση και ανατολή. Αλλοτε ως ούτι και άλλοτε 
ως λαούτο, κατοχυρώθηκε στην συνείδηση του λαού μας, 
αποτελώντας πλέον στοιχείο της μουσικής μας κληρονομιάς.
Το σαντούρι, σε σχήμα ισοσκελούς τραπεζίου, έχει μεταλλικές 
χορδές κατά μήκος των δυο παράλληλων πλευρών του. Σε κάθε 
φθόγγο αντιστοιχούν 3 - 5 χορδές κουρδισμένες στον ίδιο τόνο. 
Είναι τοποθετημένο πάνω σε βάση, πάνω από τα γόνατα του 
οργανοπαίκτη. Πολλές φορές είναι κρεμασμένο στους ώμους, όταν 
στον γάμο πηγαίνουν να πάρουν τη νύφη, σε πατινάδες κλπ, (έθιμο 
που στις μέρες μας τείνει να εκλείψει). Παίζεται με δυο λεπτά 
ραβδάκια, τις μπαγκέτες, τυλιγμένα στις άκρες με βαμβάκι ή 
δέρμα. Οι μπαγκέτες, με το άκρο τους γυρισμένο λίγο προς τα 
πάνω, κρατιούνται ανάμεσα στον δείκτη και το μεσαίο δάκτυλο, με 
τη βοήθεια του αντίχειρα. Στο παίξιμο χρησιμοποιείται κυρίως ο 
καρπός του χεριού και λιγότερο τα δάκτυλα. Η ονομασία του 
μάλλον προέρχεται από το βυζαντινό όργανο ψαλτήρι (μιας και 
φαινομενικά μοιάζει με το κανονάκι), και μέσα από τους αιώνες 
έφτασε να ονομάζεται σαντούρι: ψαλτήρι -> σαντίρ -> σαντούρι. 
Κατά μια άλλη εκδοχή, η ονομασία προέρχεται από τις περσικές 
λέξεις "σαν ταρ" = εκατό χορδές. Σαντούρια επίσης μπορούμε να 
βρούμε στη Ρουμανία, καθώς και σε χώρες της Μέσης Ανατολής 
(Αραβία, Ιράν κλπ) αλλά διαφέρουν από λίγο εως πολύ από το 
ελληνικό σαντούρι.
Το μπεντίρ δεν μπορεί να πει κανείς ότι χαρακτηρίζει και ότι είναι 
οργανικά δεμένο αμιγώς με την ελληνική μουσική παράδοση. 
Συναντιέται κυρίως στις αραβικές χώρες της βόρειας Αφρικής 
αλλά και στην οθωμανική μουσική παράδοση όπου με τον βαθύ και 
επιβλητικό ήχο του αποτελεί μαζί με άλλα κρουστά μουσικά όργανα 
(νταραμπούκες, ρέκ, νταούλια, ζίλια κ.ά.), βασικό όργανο της 
ρυθμικής βάσης αυτής της μουσικής. Στις μέρες μας, το μπεντίρ, 
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χρησιμοποιείται ευρέως μέσα από μια "έθνικ" αντίληψη για τη 
μουσική σε πολλές σύγχρονες παραγωγές και πολλά μουσικά 
σχήματα το εντάσσουν στον ήχο τους και τα εκφραστικά τους 
μέσα, ούτως ώστε πιά να θεωρείται και να είναι ένα "δικό μας" 
όργανο.
Αν το δει κανείς πιο πλατιά, δεν είναι παρά ένα ακόμα όργανο της 
οικογένειας του αρχαίου ελληνικού "τύμπανου", της πιο 
διαδεδομένης μορφής κρουστού ανά τους αιώνες και ανά τον 
κόσμο, δηλαδή ένα κυλινδρικό ρηχό στεφάνι με τεντωμένο επάνω 
του ένα δέρμα.
Σ' αυτή την κατηγορία, αλλά με την προσθήκη κυμβάλων (ζίλια), 
ανήκουν και το ηπειρώτικο ντέφι, οι νταϊρέδες, αλλά και τα κάθε 
είδους "ντέφια" που συναντάει κανείς στην περιοχή μας, αλλά και 
τα διάφορα "frame drum" ανά τον κόσμο . Το μπεντίρ δεν διαθέτει 
ζίλια, σε πολλές όπως περιπτώσεις, εφαρμόζεται πάνω στο δέρμα 
μια χορδή από πλαστικό ή άλλο υλικό, η οποία του προσδίδει ένα 
χαρακτηριστικό ήχο "τριξίματος".
Το δέρμα του όπως και στο τουμπελέκι μπορεί να είναι ζωικό, από 
κατσίκι, ή πλαστικό για τους λόγους που έχουν εξηγηθεί στην 
ανάρτηση για το τουμπελέκι, και μπορεί να κουρδίζεται ή όχι, 
υπάρχουν δε, πολλά και ποικίλα μεγέθη.
Τα παραδοσιακά μπεντίρ δεν κουρδίζονται εμπίπτοντας έτσι στις 
δυσκολίες των διαφορών υγρασίας, θερμοκρασίας, που εξηγήσαμε 
και για το τουμπελέκι και σ' αυτή την περίπτωση θα πρέπει κανείς 
να διαλέξει προσεκτικά ένα όργανο, γιατί με τον ήχο που έχει από 
"τη μάνα του", μ' αυτόν θα πορευτεί εσαεί. Σήμερα πάντως, 
κυκλοφορούν στο εμπόριο μπεντίρ κατασκευασμένα από γνωστές 
φίρμες, τα οποία κουρδίζονται με μεταλλικά κλειδιά και καλό 
συνθετικό δέρμα, λύνοντας έτσι επαρκώς όλο το πρόβλημα του 
κουρδίσματος και του τόνου που παράγει το όργανο.
Σε ότι αφορά το μέγεθος, ένα μπεντίρ διαμέτρου 40 - 50 εκ. , είναι 
καλό για γενική χρήση, υπάρχουν όμως και μεγαλύτερα όργανα, 
έως πολύ μεγάλα, κατάλληλα για πιο εντυπωσιακούς, μεγαλύτερης 
διάρκειας και πιο τελετουργικούς ήχους.
Το καλό με τα όργανα που κουρδίζουν είναι ότι μπορούμε να 
χαλαρώσουμε λίγο το κούρδισμα και να επιτύχουμε έτσι έναν πιο 
μπάσο ήχο που να προσομοιάζει μεγαλύτερο όργανο, ανάλογα με 
τις ανάγκες μας.

Χορδόφωνα είναι τα όργανα που έχουν χορδές για να δίνουν 
το διαφορετικό ηχόχρωμα από τις άλλες ομάδες οργάνων. Σε αυτή 
την κατηγορία ανήκουν ο ταμπουράς, το λαγούτο, το ούτι, η 
κιθάρα, η λαγουτοκιθάρα, τα μαντολινάτα, το βιολί, η λύρα, ο 
κεμεντζές, το κανονάκι, και το σαντούρι. 

Ο μπαγλαμάς ή μπαγλαμαδάκι,είναι νυκτό μουσικό όργανο, 
όπως κι ο ταμπουράς, μετεξέλιξη της αρχαιοελληνικής πανδούρας 
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και μικρογραφία του μπουζουκιού, που χρησιμοποιείται στην 
ελληνική λαική μουσική. Κατά κανόνα έχει τρεις διπλές χορδές. Ο 
ήχος του μπαγλαμά είναι οξύς. Κάθε χορδή κουρδίζεται μία οκτάβα 
υψηλότερα από την αντίστοιχη στο μπουζούκι.Ο λόγος που ο 
μπαγλαμάς έχει μικρότερες διαστάσεις είναι ότι έτσι θα μπορούσαν 
οι παίχτες να τον κρύψουν εύκολα αφού απαγορευόταν επί 
τουρκοκρατίας.

http://www.iema.gr/data/edu/EMMELEIA/instruments/xordofona/x010/mainInstr.swf

Μια χορδή δίνει ανάλογα με το μήκος της διαφορετικούς τόνους. 
Αν είναι μεγάλη, ο ήχος είναι βαθύτερος, γιατί οι κραδασμοί της 
είναι πιο αργοί. Αν όμως αυτή την ίδια σε πάχος χορδή την 
κοντύνουμε, ο ήχος θα είναι πιο οξύς, γιατί οι κραδασμοί (οι 
παλμικές κινήσεις) θα είναι πιο σύντομες.
Οι τεντωμένες χορδές στα έγχορδα όργανα παίζονται με πολλούς 
τρόπους: με το δοξάρι, με τα δάχτυλα, με την πένα ή τις 
μπαγκέτες. 
Τα όργανα που για να ηχήσουν, πρέπει οι χορδές τους να 

τσιμπηθούν με τα δάχτυλα ή με την πένα, λέγονται Νυκτά. 
Το λαούτο είναι έγχορδο όργανο και αποτελείται βασικά από ένα 
μεγάλο αχλαδόσχημο ηχείο που καταλήγει σε ένα μακρύ βραχίονα ο 
οποίος χωρίζεται με κινητές υποδιαιρέσεις, τους μπερντέδες.
Το ηχείο στην πίσω πλευρά είναι κυρτό φτιαγμένο με λεπτές 
ξύλινες λωρίδες τις ντούγιες ενώ στην μπροστινή σκεπάζεται από 
λεπτό ξύλινο καπάκι που στο κέντρο του υπάρχει ένα στρογγυλό 
άνοιγμα η ροδάντζα συχνά διακοσμημένη με ξύλινο γλυπτό 
αραβούργημα Πάνω στο καπάκι βρίσκεται κολλημένος ο καβαλάρης 
, ένα λεπτό κομμάτι από σκληρό ξύλο για τη στήριξη των χορδών 
από τη μία άκρη, ενώ απ ΄ την άλλη αυτές στηρίζονται στο άκρο 
του βραχίονα τον καράβολα, εκεί όπου βρίσκονται και τα κλειδιά 
για το κούρντισμα. ΄Εχει τέσσερα ζευγάρια μεταλλικές χορδές και 
παίζεται με πένα.

Πόντος 
Λύρα: Το βασικό μουσικό όργανο των Ποντίων. Έχει τρεις χορδές 
και παίζεται με δοξάρι. Κατασκευάζεται κυρίως από ξύλο 
δαμασκηνιάς «κοκκίμελον». Η όλη δομή της ποντιακής λύρας 
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εμφανίζει χαρακτηριστικά στοιχεία βυζαντινής προέλευσης, αλλά η 
απώτατη προέλευσή της ανάγεται στη μυθική εποχή. Είναι 
εφεύρεση του Ερμή, όπου τη χάρισε στον Απόλλωνα. Αποκαλείται 
και «κεμεντζέ», ή «κεμεντζόπον» που σημαίνει βιολάκι. 
Γαβάλ: Έχει και άλλες ονομασίες όπως : Γαβαλόπον, καβάλ’ και 
καβαλόπον. Πρόκειται για τουρκική ονομασία. Σε ορισμένες 
περιοχές του Πόντου ονομάζεται «χειλιά-βριν», χειλέων αυλός, 
δηλαδή αυλός που παίζεται με τα χείλη. Είναι κατ’εξοχήν μουσικό 
όργανο του τσοπάνου. Πνευστό που κατασκευάζεται από ξύλο. 
Μοιάζει με ξύλινο σωλήνα, όπου σε ευθεία γραμμή και σε κανονικά 
διαστήματα ανοίγονται έξη τρύπες, για τις αντίστοιχες νότες. 
Αγγείον: Είναι ο αρχαίος άσκαυλος. Στην ποντιακή διάλεκτο έχει 
διάφορες ονομασίες: Αγγείον, τουλούμ, τούλουμπαν. Στους μη 
Πόντιους είναι γνωστό ως «γκάιντα» ή «τσαμπούνα». 
Η Ζουρνά και το ταούλ:  Η ζουρνά ή ζουρνάς είναι είδος αυλού. 
Ο ήχος της είναι οξύς. Αποτελεί εξέλιξη του αρχαίου «οξύαυλου». 
Απαραίτητος σύντροφος του ζουρνά είναι το νταούλι, όργανο 
κρουστό. Με το ταούλ και την ζουρνάν, ο γάμος παίρνει πανηγυρικό 
χαρακτήρα. 
Κεμανέ: Είναι ένα είδος λύρας σε μεγαλύτερο όμως μέγεθος. Δεν 
είναι τόσο διαδεδομένη όπως η λύρα, ωστόσο είναι γνωστή σε 
αρκετές περιοχές του Πόντου.
Μεμβράνη είναι το πετσί που τεντώνεται σε μια στέρεη βάση και 
έτσι έχει τη δυνατότητα, από τα ρυθμικά χτυπήματα που δέχεται, 
να δίνει τους ηχητικούς κραδασμούς και να είναι το βασικό 
βοήθημα για τη ρυθμική συνοδεία των τραγουδιών και των χορών.
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν το νταούλι, το τουμπί, το 
τουμπελέκι, το ντέφι και η ταμπουτσά.

http://minoraki2.blogspot.gr/2010/02/blog-post_19.html
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Το νταούλι
Το νταούλι είναι το πιο μεγάλο τύμπανο και οι μουσικοί που το 
παίζουν λέγονται νταουλιέρηδες. Το χτυπάνε με τα νταουλόξυλα, 
τον κόπανο και την βέργα. 
Το νταούλι ήταν ήδη γνωστό από τους βυζαντινούς χρόνους και 
αποτελεί το κατεξοχήν ρυθμικό όργανο της στεριανής Ελλάδας. 
Παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία στις διαστάσεις, το δέσιμο των 
σχοινιών, την επεξεργασία του δέρματος και την κατασκευή. Μαζί 
με το ζουρνά, αποτελούν τη ζυγιά, το παραδοσιακό συγκρότημα 
της στεριανής Ελλάδας, που καθίσταται κατάλληλο για ανοιχτό 
χώρο.2
Παραλλαγή του αποτελεί το τουμπί, μικρό νταούλι που συνοδεύει 
ρυθμικά τα μελωδικά όργανα της νησιωτικής Ελλάδας. 

Η ταμπουτσά
Η ταμπουτσά, είναι ένα κόσκινο που αποτελείται από δέρμα χωρίς 
τρύπες και χρησιμοποιείται ως ρυθμικό όργανο κυρίως στην Κύπρο. 
Παίζεται με τα δύο χέρια ή με δύο μικρά ξύλα.

Το τουμπελέκι
Το τουμπελέκι ή ταραμπούκα ή στάμνα συνοδεύει ρυθμικά διάφορα 
μελωδικά όργανα στη βόρεια Ελλάδα, στα νησιά του Αιγαίου και 
στη Μικρά Ασία.
Το τουμπελέκι είναι πήλινο και το στολίζουν με όμορφα σχέδια. 
Μοιάζει σαν βάζο και παίζεται με πολλούς τρόπους, στην άκρη ή 
στη μέση, με όλη την παλάμη ή με τα δάχτυλα. 

Το ντέφι

http://www.easypedia.gr/ 

Το ντέφι, όπως είναι γνωστό στη νεότερη Ελλάδα, είναι το αρχαίο 
ελληνικό "τύμπανον", το οποίο γίνεται "σείστρον" στο Βυζάντιο. Με 
ή χωρίς κύμβαλα στον ξύλινο σκελετό του, συνοδεύει τα 
περισσότερα μελωδικά όργανα σε όλες τις περιοχές. 
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Το ντέφι λέγεται επίσης και νταχαρές ή νταϊρές. Για να έχει αυτό 
το διαφορετικό χαρακτηριστικό ήχο, του προσθέτουν γύρω - γύρω 
μερικά ζίλια. Οι ικανοί οργανοπαίχτες ξέρουν και κάνουν με το 
ντέφι πολλές ηχητικές ποικιλίες για να ανάβει το γλέντι. Ιδιόφωνα 
λέγονται τα όργανα που το καθένα από την ίδια του την κατασκευή 
μας δίνει την ηχητικά χαρακτηριστική φωνή του.

Τα κουδούνια
Τα κουδούνια, γνωστά στους αρχαίους πολιτισμούς της Κίνας, της 
Ινδίας, της Αιγύπτου και της αρχαίας Ελλάδας, αποτελούσαν 
αρχικά φυλαχτό για τα ζώα και τους ιερούς χώρους. Αργότερα, η 
αποτρεπτική τους ιδιότητα ατονεί και μετατρέπεται κυρίως σε 
ποιμενικό εργαλείο. Τα ελληνικά κουδούνια είναι σφυρήλατα (από 
λαμαρίνα) ή χυτά (από μπρούντζο). Τους δίνουν τον ήχο είτε με 
ειδική σφυρηλάτηση είτε με λιμάρισμα της εξωτερικής επιφάνειας 
γύρω στα χείλη. Τα μεγάλα κουδούνια αποτελούν εξάρτημα στις 
ζωομορφικές μεταμφιέσεις του δωδεκαημέρου των Χριστουγέννων 
ή των Απόκρεω σε ορισμένα έθιμα για την καλοχρονιά και τη 
γονιμότητα. Ο μαγικός-αποτρεπτικός ρόλος του κουδουνιού 
επιβιώνει στα μικρά σφαιρικά κουδουνάκια που χρησιμοποιούνται 
στη χριστιανική λατρεία (στα άμφια του δεσπότη, στα θυμιατά). Ως 
μουσικά όργανα τα κουδουνάκια αυτά λειτουργούν στο 
παραδοσιακό δοξάρι της αχλαδόσχημης λύρας (Κρήτη, 
Δωδεκάνησα), συνοδεύοντας ρυθμικά αλλά και με τη χροιά του 
ήχου τους τη μελωδία.
Η ομάδα αυτή γενικότερα από τα ιδιόφωνα είναι τα όργανα που άμα 
τα χτυπήσουμε ή τα κουνήσουμε, συνεχίζουν να μας δίνουν τη 
συνέχεια της φωνής τους ή του ήχου τους. Δεν είναι σαν τα ξύλινα 
που ο ήχος σταματάει ξαφνικά και είναι ξερός. Αυτά είναι τα 
κουδούνια και όλα όσα έχουν καμπανιστό ήχο. Κάθε κουδούνι έχει 
τον δικό του ήχο και οι τσοπάνηδες ψάχνουν για να βρουν τον ήχο 
που ταιριάζει στο κοπάδι τους. Αρχικά το κουδούνι ήταν ένα 
φυλαχτό που προστάτευε τα ζώα από τα κακά πνεύματα. Τον ίδιο 
προορισμό είχε αρχικά το κουδούνι και στους ιερούς χώρους, 
δηλαδή να προστατεύει τους πιστούς, με τη μαγική δύναμη του 
ήχου και όχι για να τους καλεί στη λειτουργία. 

Ζίλια
Τα ζίλια (μετάλλινα κύμβαλα), τα ξύλινα κουτάλια, τα ποτήρια του 
ούζου και του κρασιού καθίστανται όργανα ρυθμικής συνοδείας 
μόνα τους ή με άλλα ρυθμικά όργανα για το τραγούδι και το χορό.2 
Είναι γενικότερα μικρά οργανάκια που ακούγονται σαν συνοδεία 
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στα κάλαντα, στους γάμους και στα πανηγύρια και ακόμα στους 
χορούς που οι χορεύτριες χτυπάνε με τα δάχτυλά τους διάφορους 
ρυθμούς στα χορευτικά βήματα που κάνουν. Στις βυζαντινές 
τοιχογραφίες τα ζίλια, δηλαδή τα μικρά κύμβαλα, τα βλέπουμε 
συχνά.1

Τρίγωνο, Μασιά
Ανάλογο ρόλο παίζουν τα τρίγωνα και η μασιά, που τα σκέλη της 
καταλήγουν σε κύμβαλα. Το τρίγωνο παίζεται στις μέρες μας 
κυρίως από παιδιά για να συνοδεύσουν τα κάλαντα, ενώ η μασιά 
παίζεται πλέον μόνο στη Θράκη. Το τρίγωνο κρεμιέται σε ένα 
κορδονάκι και με ένα σιδερένιο ραβδάκι χτυπιέται για να κάνει τον 
καμπανιστό ήχο του.

Λαλίτσες
Μικρά κανατάκια που όταν φυσάς στο μικρό τους στόμιο, το νερό 
μέσα στο στρογγυλό, μικρό τους σώμα γουργουρίζει. Ο ήχος τους 
μοιάζει με κελάηδημα πουλιών. 

Κοχύλας ή Μπουρού

http://pneumatikomes.blogspot.gr/2013/02/blog-post_18.html

Εμείς στην Ελλάδα έχουμε γύρω μας όμορφες θάλασσες και 
ακρογιαλιές. Οι ψαράδες ρίχνουν τα δίχτυα τους για να γεμίσουν 
ψάρια. Βρίσκουν όμως πολλές φορές μεγάλα κοχύλια που έχουν 
μέσα τους ένα ζωντανό οργανισμό. Τα βράζουν σε ζεματιστό νερό 
για να μείνει άδειος αυτός ο όμορφος Κοχύλας ή Μπουρού, όπως 
λέγεται, για να σφυρίξουν όταν καθαριστεί και δεν έχει πια τίποτα 
μέσα. Τρίβουν την άκρη του πολύ προσεκτικά, σε μια σκληρή πέτρα, 
για να ανοίξει μια μικρή τρύπα. Εκεί θα είναι το μέρος που θα 
φυσήξουν. Κάθε κοχύλι έχει το δικό του μουσικό τόνο και από αυτόν 
τον ήχο καταλαβαίνουν ποιος είναι εκείνος που σφυρίζει. Η μπουρού 
παλιά ήταν πολύ χρήσιμη στα νησιά γιατί οι νησιώτες έδιναν 
διάφορα μηνύματα. Πότε άραξε το καράβι και πότε θα φύγει κάποιο 
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άλλο. Όταν βρεθούν όμως σε κίνδυνο με την ομίχλη, 
μπουρμπουρίζουν για να τους έρθει βοήθεια.

Βούγκες
Σε μας, εδώ στην Ελλάδα δένουν τα παιδιά ένα μικρό ξύλο, όχι πολύ 
ελαφρύ, με ένα σπάγκο και το στριφογυρίζουν γύρω - γύρω με 
δύναμη. Τότε ακούγεται ένα βουητό που είναι πολύ διασκεδαστικό. 
Βούγκες τις λένε.

Η ροκάνα

http://glampshistory.wikispaces.com

Οι λαϊκές ροκάνες είναι ξύλινες και τις ακούμε στις αποκριάτικες 
γιορτές. Αλλά πιο παλιά οι παπάδες στις εκκλησιές χτυπούσαν τις 
ροκάνες για να καλέσουν τους πιστούς να πάνε στη λειτουργία. Οι 
χωρικοί "σκιάζανε τα άγρια" δηλαδή με το θόρυβο της ροκάνας 
τρόμαζαν τα πουλιά ή τα αρπαχτικά ζώα, όταν πλησιάζανε στα 
περιβόλια και έτρωγαν τις σοδειές τους.

Κουτάλια
Εδώ στον τόπο μας, μας αρέσει πάρα πολύ ο χορός. Ο ρυθμός, που 
είναι πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο για την ταχύτητα ή τον τρόπο 
των βημάτων των χορευτών, έχει πολλές ποικιλίες για το όλο 
ζωντάνεμα του χορού. Μερικές φορές, οι χορευτές βαστάνε ξύλινα 
κουτάλια για να συνοδεύσουν με ποικίλα χτυπήματα και ρυθμούς το 
χορό τους. Μη νομίζετε πως είναι κανένα ιδιαίτερο μουσικό 
όργανο. Ξύλινα κουτάλια που τα μεταχειρίζονται ακόμα και σήμερα 
στα χωριά για να μαγειρεύουν ή να τρώνε τη σούπα τους. Μερικά 
είναι και πολύ όμορφα σκαλισμένα ή ζωγραφισμένα. 

Τα Νομίσματα
Τέλος, τα νομίσματα, που συνιστούν στοιχείο κοσμημάτων της 
ελληνικής φορεσιάς, είναι ένα ευαίσθητο μουσικό όργανο το οποίο 
ακολουθεί ρυθμικά τους χορευτικούς σχηματισμούς. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι αντρικοί χοροί και οι 
φορεσιές στο δρώμενο της Μπούλας που τελείται τις τελευταίες 
μέρες της Αποκριάς στη Νάουσα.
http://www.musics.gr/greek-musical-instruments
 http://glampshistory.wikispaces.com 
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Οι λύρες
Δύο τύπους λύρας συναντάμε στην Ελλάδα: την κρητική ή 
νησιώτικη λύρα και την ποντιακή.
Το παίξιμο της κρητικής λύρας έχει μια πρωτοτυπία. Ο λυράρης δεν 
πιέζει τις χορδές με το δάχτυλο, αλλά ακουμπάει το νύχι του πλάι 
στην χορδή.
Το δοξάρι της λύρας έχει συνήθως στερεωμένα πάνω του μικρά 
κουδουνάκια που λέγονται γερακοκούδουνα και ηχούν κρατώντας 
τους ρυθμούς ανάλογα με την κίνηση του δοξαριού.
Το στόλισμα της λύρας που μπορεί να είναι σκαλισμένα σχήματα 
στην πλάτη της σκάφης, είναι πάντα μια ατέλειωτη πρόκληση στην 
έμπνευση των κατασκευαστών να την κάνουν πολύ όμορφη.
Ο κεμεντζές είναι η λύρα που παίζεται στον Πόντο. Σχεδόν πάντα 
παίζεται μόνη της χωρίς να χρειάζεται συνοδεία από άλλα όργανα. 
Ο εκτελεστής, τις περισσότερες φορές, την ακουμπάει στο 
αριστερό του πόδι.
Υπάρχουν 4 είδη λύρας: το λυράκι, η λύρα, η βροντόλυρα, η 
βιολόλυρα. 
Η βιολόλυρα, έχει σχήμα σκάφους συνήθως παρόμοιο με του 
βιολιού, κάποτε της λύρας οπότε είναι τετράχορδη λύρα και όχι 
βιολόλυρα, αλλά η ουσία είναι ότι έχει 4 χορδές, στην εποχή μας 
μια πιο "ψιλή" από τις λύρες, την mi.
Το κούρντισμα της κρητικής λύρας είναι κατά πέμπτες καθαρές και 
οι χορδές κουρδίζονται περίπου στις Νότες LA (η ψιλή ή καντίνι), 
RE η μεσαία και SOL η μπάσα, αλλά βέβαια το μουσικό αυτί των 
λυράρηδων και λαουτιέρηδων δεν κουρδίζει απόλυτα στα Hz του 
διαπασών αλλά συγχρονίζεται με την κρητική μουσική κλίμακα, η 
οποία, όπως και η βυζαντινή, βασίζεται στους "μουσικούς δρόμους" 
(ήχους). Η λύρα στη σύχρονη κρητική ορχήστρα συνοδεύεται από 
το λαούτο και τελευταία, από δυό λαούτα εκ των οποίων συνήθως 
το ένα παίζει πρίμα τη μουσική και το άλλο παίζει "πάσο" δηλ. 
ακομπανιάρει σε συγχορδίες (μινόρε - μαντζόρε ή απλές) παίζοντας 
και το ρόλο του κρουστού οργάνου. Οι παλιότεροι μουσικοί, 
κούρδιζαν σε άλλες νότες, ο καθένας ανάλογα με τη φωνή του. πχ. 
ο Δερμιτζογιάννης από τη Σητεία είχε κουρδισμένη τη λύρα του, 
έτσι, ώστε έπαιζε στη μεσαία χορδή ό,τι παίζουν οι άλλοι 
λυράρηδες στην "ψιλή", ώστε να έχει και την επόμενη ψιλή, όπως 
στο βιολί, για να ελίσσεται αυτοσχεδιαστικά.
 
http://el.wikipedia.org/wiki
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Δημοτικό τραγούδι
Αντλεί το υλικό του από την προφορική λογοτεχνική παράδοση, 
αυτήν που αναπτύσσεται από την ανάγκη που έχει κάθε άτομο και 
γενικότερα κάθε λαός να εκφράσει τα συναισθηματικά του και 
ψυχικά φορτία, τα ιδανικά του, τους πόνους και τις χαρές του, 
ακόμα τις εντυπώσεις και τις σκέψεις του.
Ως παράδοση ή θρύλος αναφέρεται η μυθική προφορική αφήγηση, 
άμεσα συνδεδεμένη με δεδομένο τόπο, χρόνο και πρόσωπα. Οι 
φανταστικές επινοήσεις αλληλοσυμπλέκονται με ιστορικά ή 
πρωτοϊστορικά στοιχεία της προφορικής παράδοσης και το 
ακροατήριο τις αποδέχεται συνήθως ως αληθινές. 
http://el.wikipedia.org/wiki

Παραδοσιακά τραγούδια 
Το περιεχόμενο των παραδοσιακών τραγουδιών αναφέρεται στην 
καθημερινή ζωή των ανθρώπων και τα λαϊκά τους συναισθήματα.
Είναι αστείρευτη πηγή πληροφοριών για την ιστορία του τόπου. 
Είναι οι ευαισθησίες των απλών ανθρώπων. Είναι τραγούδια 
αγάπης, έρωτα, πόνου, πίκρας, λαχτάρας, χαράς. Είναι τραγούδια 
της ξενιτειάς. Είναι τραγούδια της δουλειάς, της διασκέδασης, 
σατυρικά. Είναι ο καθρέφτης της ανθρώπινης ψυχής.   
Εκφράζουν τις προσπάθειες και τις ελπίδες της φυλής μας για μια 
καλύτερη ζωή.
Διηγούνται ιστορικά γεγονότα, πολέμους, σφαγές κατά τη διάρκεια 
της οθωμανικής σκλαβιάς με τον ξεσηκωμό του Έθνους. Είναι 
λοιπόν ιστορικά τραγούδια, που εκφράζουν θλιβερά κοινωνικά 
γεγονότα, που μιλούν για τους αγώνες του Έθνους στα χρόνια της 
σκλαβιάς, για την ελευθερία. Είναι ακριτικά, είναι μοιρολόγια, είναι 
τραγούδια θρήνων με αλληγορική τις περισσότερες φορές σημασία.
Είναι δεμένα με τα ήθη και τα έθιμα του Λαού μας. Αναφέρονται 
στους γάμους, τους αρραβώνες, στα γεννητούρια, στα βαφτίσια, 
στα νανουρίσματα, και στις θρησκευτικές γιορτές, στην αποκριά, 
στα Χριστούγεννα, στην Ανάσταση και στις εθνικές γιορτές. Τα 
δημοτικά παραδοσιακά τραγούδια ξεκινάνε από πολύ παλιά, από 
την αρχαιότητα. Αλλά τα τραγούδια της αρχαίας εποχής διαφέρουν 
από τα πιο πρόσφατα κυρίως στη γλώσσα, ενώ η λαϊκή ψυχή 
εκφράζεται μέσα από τη λαϊκή ποίηση κατά τον ίδιον τρόπο.  
http://keppas.blogspot.gr/p/blog-page_7907.html
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Τα Κρητικά τραγούδια
Τα είδη των κρητικών τραγουδιών είναι: οι Μαντινάδες, τα 
Ριζίτικα, τα Πολύστιχα Ιστορικά Αφηγηματικά, τα Μοιρολόγια και 
τα Ταμπαχανιώτικα.                                                                             
Οι μαντινάδες είναι η πιο συνηθισμένη μορφή λαϊκού τραγουδιού 
και αποτελούν ποιητικό είδος το οποίο απαντάται σε ολόκληρη την 
Κρήτη.  Είναι δίστιχα τραγούδια, που αποτελούνται από 
δεκαπεντασύλλαβους ομοιοκατάληκτους στίχους.  
Οι κοντυλιές είναι ένα από τα βασικότερα είδη της κρητικής 
μουσικής, με μακραίωνη παράδοση και ρίζες στην Ανατολική 
Κρήτη. Στην ουσία πρόκειται για  μουσικές φράσεις, από τις οποίες 
συγκροτούνται οργανικές μελωδίες, τραγούδια ακόμα και χοροί. Οι 
περισσότερες κοντυλιές θεωρούνται παραδοσιακές, δηλαδή 
παλαιές, που αγνοούμε το πώς και από ποιον ή ποιους 
δημιουργήθηκαν.  
Τα τραγούδια του νομού Χανίων, με δεκαπεντασύλλαβους 
ανομοιοκατάληκτους στίχους, είναι ένα από τα πιο γνωστά είδη 
των κρητικών τραγουδιών. Στους ντόπιους είναι γνωστά και ως 
λευκορείτικα τραγούδια, μιας και προέρχονται από τα χωριά που 
βρίσκονται στους πρόποδες των Λευκών Ορέων. Εκεί 
διαμορφώθηκαν, αναπτύχθηκαν και διατηρούνται στην πιο 
αυθεντική τους μορφή. Αρκετά από αυτά τα λένε και σφακιανά, 
επειδή πολλά από αυτά αναφέρονται στα Σφακιά ή σε Σφακιανούς. 
Στις μέρες μας οι περισσότεροι τα γνωρίζουν ως ριζίτικα.                
Τα ταμπαχανιώτικα είναι τα αστικά νταλκαδιάρικα τραγούδια της 
Κρήτης στα οποία συνδυάζονται αρμονικά η κρητική λαϊκή μουσική 
με τη μικρασιάτικη και τη ρεμπέτικη.  Αποδίδονται με μπουλγαρί ή 
λαούτο.  Ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή την περίοδο του Μεσοπολέμου 
στα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο.   
 http://www.hellinon.net/Cretanmousic.htm

            

Το δημοτικό τραγούδι στην Πελοπόννησο και 
στην Αρκαδία.

Το δημοτικό τραγούδι είναι η ποιητική και μουσική έκφραση της 
λαϊκής ψυχής των Ελλήνων διαμέσου των αιώνων. Είναι το 
καταστάλαγμα της λαϊκής ευαισθησίας, που μέσα από τον ποιητικό 
και μουσικό λόγο εκφράζει μεγάλα και μικρά συναισθήματα, 
ανθρώπινες καταστάσεις, περιστατικά και γεγονότα που συγκινούν 
και αγγίζουν τον απλό λαό, όλα βγαλμένα από την ίδια τη ζωή.  Στο 
ελληνικό δημοτικό τραγούδι, σε όλα σχεδόν τα είδη του 
(παραλογές, της αγάπης, εργατικά, λατρευτικά, ακριτικά, 
κλέφτικα, ιστορικά, τραπεζίτικα, μαντινάδες, παιδικά, μοιρολόγια 
κ.λ.π.), κυριαρχεί αυθεντική απλότητα και χάρη, όπως και ένας 
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απαράμιλλος λυρισμός. Σήμερα είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι 
αποτελεί τον πρώτο μεγάλο σταθμό της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
και ένα σημαντικό μνημείο του νεοελληνικού λυρισμού.                     
Ιδιαίτερη άνθηση και διάδοση γνώρισε το δημοτικό τραγούδι στις 
αγροτικές, ορεινές και απομονωμένες περιοχές της Ελλάδας. Ήταν 
λοιπόν φυσικό να ριζώσει βαθιά στην Πελοπόννησο και στην 
Αρκαδία, όπου ως τις μέρες μας γνωρίζει πλατειά απήχηση, αν και 
δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί αρκετές αλλοιώσεις 
από πλευράς ερμηνείας. 
Το δημοτικά τραγούδια του Μοριά ("μοραΐτικα") αποτελούν ένα 
ξεχωριστό και σημαντικό είδος δημοτικού τραγουδιού. Παρ' όλες 
τις διαφοροποιήσεις και αλλοιώσεις, διακρίνονται για το ύφος τους 
(πάθος, ένταση, έξαρση, τραχύτητα), τη γλώσσα (ντοπιολαλιά), τον 
ιδιαίτερο τρόπο και χρώμα στην απόδοση, τις συνήθως ψηλές 
μουσικές τους κλίμακες και τα μουσικά όργανα.
Ιδιαίτερα για τα τελευταία, τα αυθεντικά όργανα που ακολούθησαν 
το μοραΐτικο τραγούδι σε όλο το δημιουργικό κύκλο του, μέχρι και 
τα μεταεπαναστατικά χρόνια, ήταν ο ταμπουράς και μετά το 
λαούτο (παραλλαγή του πρώτου), ο αυλός (φλογέρα), η πίπιζα και 
το νταούλι. Με την είσοδο του κλαρίνου (από τους τσιγγάνους) στη 
βόρεια Ελλάδα, γύρω στο 1835, άρχισαν να υποχωρούν σταδιακά 
τα παραδοσιακά πνευστά για να κυριαρχήσει τελικά το πρώτο (σε 
σιμπεμόλ ή λα κυρίως). 
Αργότερα εμφανίστηκε και το βιολί. 
Τα βασικά όργανα που τελικά επικράτησαν και αποτέλεσαν τη 
μουσική κομπανία στο Μοριά και στην Αρκαδία ήταν το κλαρίνο και 
το λαούτο. Παρ' όλα αυτά μέχρι και πριν από 20 χρόνια, η πίπιζα 
και το νταούλι εξακολουθούσαν να εμφανίζονται περιστασιακά... Τα 
τελευταία χρόνια, τα λαϊκά όργανα που παίζουν οι τοπικές 
κομπανίες στις μουσικές εκδηλώσεις στη Πελοπόννησο είναι: 
κλαρίνο, λαούτο (σαν βασικά) κιθάρα και κρουστά (ντράμς), 
πιανόργανο, ενίοτε βιολί και μπάσο κιθάρα. Κάποιο "ονειροπόλοι" 
ερμηνευτές (του "κέντρου") έχουν περιστασιακά επανεισάγει τη 
(ξεχασμένη...) φλογέρα και το νταούλι, όπως και το (άγνωστο στην 
Πελοπόννησο) τουμπερλέκι...      

 Στην πολύπαθη και περιλάλητη Αρκαδία των νεώτερων χρόνων, 
(γνήσιο;) απόγονο αυτής του Πανός, των θρύλων, των μύθων και 
των μουσών, η λαϊκή μούσα είχε ασφαλώς (την ανάγκη) να 
τραγουδήσει με περίσσια συναισθηματική φόρτιση και για 
περισσότερα: μάχες και γεγονότα του αγώνα του 21, δεινά και 
κατορθώματα, μορφές κλεφτών, ποιμενικές σκηνές και 
στιγμιότυπα, μέσα από ποιμενικά, κλέφτικα, ιστορικά και άλλα 
δημοτικά τραγούδια. Έτσι τα χωριά και οι διάφορες περιοχές της 
έχουν δώσει πληθώρα δημοτικών τραγουδιών και παραλλαγών 
τους, από τα οποία πολλά έχουν διατηρηθεί ως τις μέρες μας, ενώ 
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άλλα έχουν διασωθεί (καταγραφτεί) από μελετητές και 
λαογράφους. Αρκετά από αυτά αποτελούν παραλλαγές γνωστών 
τραγουδιών από την υπόλοιπη Ελλάδα, τα οποία, όπως συμβαίνει 
συχνά στη δημοτική μας παράδοση, οι Αρκάδες και οι 
Πελοποννήσιοι τα τραγουδούσαν με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο, 
αλλάζοντας συχνά τόνο και στίχους. Και από αυτά, αρκετά 
διατηρούνται έτσι παραλλαγμένα μέχρι σήμερα. 
http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/culture/music/dimotiko.htm

Τα τραγούδια  της Θεσσαλίας
 Η Θεσσαλία είναι το γεωγραφικό διαμέρισμα της ηπειρωτικής 
Ελλάδας, μεταξύ  Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου και  
Αιγαίου πελάγους. Βρίσκεται στην Κεντρική Ελλάδα και έχει έκταση 
13.904 τ.χλμ.  
Παρ’ όλο που οι κάτοικοί της παρουσιάζουν ετερογένεια ως προς 
την προέλευση, (Βλαχόφωνοι, Χασιώτες, Σαρακατσάνοι, 
Καραγκούνηδες, Μικρασιάτες και Θρακιώτες πρόσφυγες), 
εντούτοις κατόρθωσαν να διατηρήσουν μια κοινή διάλεκτο και 
παράδοση. Ο Σαρακατσάνοι λοιπόν, χορεύουν κυρίως χορούς στα 
τρία, τσάμικους, καλαματιανούς και χορούς του γάμου. Τα 
τραγούδια τους έχουν να κάνουν με την ποιμενική τους ζωή και με 
τα κατορθώματα των κλεφτών με τους οποίους ερχόταν σε επαφή 
κάθε θερινή περίοδο όταν μετακινούνταν με τα κοπάδια τους στα 
χωριά των Αγράφων.
Σημαίνουσα αξία έχουν και οι τοπικοί χοροί της Αργιθέας, της 
νότιας ορεινής θεσσαλικής περιοχής. Εδώ οι χοροί είναι «κλειστοί», 
ένα είδος αργού τσάμικου με βαριές κινήσεις όπου έχουμε σαφή 
επηρεασμό από Ηπειρωτικές επιδράσεις.
Οι πηλιορείτικοι χοροί είναι ολοφάνερα επηρεασμένοι από τους 
ρυθμούς του Αιγαίου ενώ η περιοχή που συνορεύει με την 
Μακεδονία διαμορφώνει κοινούς μ’ αυτήν ρυθμικούς, μουσικούς και 
χορευτικούς τύπους. Η θέση των χορευτών είναι κι εδώ αυστηρά 
καθορισμένοι από κοινωνικούς τύπους, ενώ πολλοί χοροί 
χορεύονται χωρίς οργανική συνοδεία.   
http://paroutsas.jmc.gr/dances/thesalia/index.htm

Τραγούδια και σκοποί της Μακεδονίας
H μουσική της Mακεδονίας, αν και ανήκει στα μουσικά ιδιώματα 
της ηπειρωτικής Eλλάδας, έχει δεχτεί πολλές επιρροές από τα 
παράλια της Xαλκιδικής και των προσφύγων που κατέφυγαν εκεί 
μετά την καταστροφή του ΄22. Κατά συνέπεια τη χαρακτηρίζει μια 
εσωτερική πολυμορφία με ενδιαφέρουσες και πανέμορφες μελωδίες. 
http://entertainment.in.gr/html/ent/893/ent.34893.asp

Η Μακεδονία είναι η πιο πλούσια περιοχή της Ελλάδας σε χορούς 
τραγούδια και λαϊκά δρώμενα. O πλούτος αυτός της 
μουσικοχορευτικής παράδοσης οφείλεται στην κεντρική 
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γεωπολιτική θέση που κατέχει η Μακεδονία στα Βαλκάνια, ως ένα 
σημαντικό σταυροδρόμι των πολισμών, αλλά και στην μακρόχρονη 
ιστορική της εξέλιξη. Επίσης, υπάρχουν πολλά είδη μακεδονικών 
χορών που προέρχονται από την αρχαιότητα (όπως είναι ο Βαρύς 
χορός της Αλεξάνδρειας, ο Γαμπριάτικος της Ημαθίας και της 
Γουμένισσας, ο χορός Μακρυνίτσα της Νάουσας κ.ά.) καθώς και 
ορισμένα έθιμα που, επίσης, έχουν τις ρίζες τους στην αρχαιότητα 
(όπως είναι το έθιμο της Τζαμάλας στο Φλάμπουρο Σερρών κ.α.). 
Οι χοροί αυτοί έχουν μια βαρύτητα και δωρική αυστηρότητα και 
διακρίνονται για την χορογραφική λιτότητά τους. Η μεγάλη 
ποικιλία και πολυμορφία των τραγουδιών. των χορών και των 
λαϊκών δρωμένων της συνιστά ένα σημαντικό μέρος της 
πολιτισμικής ταυτότητας της Μακεδονίας και αποτελεί ένα ακόμη 
ζωντανό δείγμα της από αιώνων ελληνικότητάς της. 
Aλλωστε, στη μουσική της παράδοση, μαζί με τους αρχαίους 
ελληνικούς μουσικούς τρόπους (Δώρειος, Λύδιος και Φρύγιος), 
ενυπάρχουν και οι αντίστοιχοι βυζαντινοί ήχοι (Πρώτος, Δεύτερος, 
Τρίτος κ. ά.) καθώς και, σχεδόν, όλοι οι απλοί μουσικοί ρυθμοί 
(Δίσημος, Τρίσημος, Τετράσημος, Πεντάσημος Εξάσημος, 
Επτάσημος) και οι πολυσύνθετοι (Οκτάσημος Εννεάσημος, 
Δεκάσημος, Εντεκάσημος, Δωδεκάσημος, Δεκαπεντάσημος κ.ά.).Η 
μεγάλη ποικιλία και πολυμορφία των τραγουδιών. των χορών και 
των λαϊκών δρωμένων της συνιστά ένα σημαντικό μέρος της 
πολιτισμικής ταυτότητας της Μακεδονίας και αποτελεί ένα ακόμη 
ζωντανό δείγμα της από αιώνων ελληνικότητάς της. 

Ηπειρωτική μουσική και τραγούδια           
Η ηπειρωτική μουσική διακρίνεται πανελλήνια από το αρμονικό και 
μελωδικό χρώμα. Η μουσική της διακρίνεται σε μονοφωνική και 
πολυφωνική. Η μονοφωνική είναι πιο αργή είτε πρόκειται για 
μοιρολόϊ είτε για τραγούδι της τάβλας είτε για χορευτικό. Ο ήχος 
είναι πιο λυπητερός ακόμα και σε τραγούδια με σαρκαστικό 
περιεχόμενο. Τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούν οι Ηπειρώτες 
είναι το βιολί, το κλαρίνο, το λάουτο, το ντέφι , η φλογέρα και τα 
κρουστά. Παλιότερα όμως τα αστικά της τραγούδια ερμηνεύονταν 
απο την βυζαντινή συναυλία με βιολία, φλογέρες , κανονάκια ή 
σαντούρια, ούτια ή λάουτα και κρουστά. Στη σημερινή εποχή το 
σαντούρι το βρίσκουμε στη Πρέβεζα μόνο για τους τονικούς της 
σκοπούς.Το περιεχόμενο των τραγουδιών ποικίλει. Γίνονται 
αναφορές για ιστορικά και ηρωικά γεγονότα, αισθηματικά, 
γαμήλια, ποιμενικά, οδοιπορικά και πολλά για την ξενητειά. Εκεινή 
την περίοδο της Τουρκοκρατίας, η μετανάστευση ήταν ιδιαίτερα 
έντονη. Αλλά και μεταγενέστερα συνεχίστηκε η μετανάστευση των 
κατοίκων της Ηπείρου στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδος και 
στο εξωτερικό. Όμως κατάφεραν να κρατήσουν ζωντανή την 
μουσική τους παράδοση.
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https://sites.google.com/site/mikedimotiko/epeirotike-mousike-kai-tragoudi

 

Τραγούδια του Μωριά 
Στη περιοχή της Πελοποννήσου γνώρισε ιδιαίτερη άνθιση το 
τραγούδι με αποκορύφωμα την περίοδο της επανάστασης του 1821. 
Το περιεχόμενο τον τραγουδιών αυτών είναι επαναστατικό, 
εθνικιστικό, κλέφτικο, ιστορικό αλλά και ελπιδοφόρο, ακριτικό, 
ερωτικό, μοιρολόι.  Συνέχεια των κλέφτικων τραγουδιών είναι τα 
αντάρτικα. Δημιουργήθηκαν την περίοδο όπου η Ελλάδα ήταν κάτω 
από τον γερμανικό και ιταλικό ζυγό εμψυχώνοντας τον λαό,  
δίνοντας του ελπίδα, πάθος και όραμα για ελευθερία. Τα μουσικά 
όργανα που συνόδευαν το τραγούδι στη Πελοπόννησο είναι το 
κλαρίνο, το νταούτο, το νταούλι, ο αυλός και η πίπιζα. Αργότερα 
χρησιμοποίησαν και βιολί. Όμως αυτά που επικράτησαν ήταν το 
κλαρίνο και το λαούτο.           
Το Μοραΐτικο δημοτικό τραγούδι διακρίνεται για το ύφος του 
(πάθος, ένταση , ταχύτητα ), την γλώσσα , τις ψηλές μουσικές 
κλίμακες και τα μουσικά όργανα.  Το Μοραΐτικο τραγούδι είναι 
δημιούργημα του ίδιου του λαού   και μεταδίδει ρυθμό στη ψυχή και 
στα πόδια χορεύοντας των καλαματιανό, τον τσάμικο, το συρτό και 
τόσους άλλους χορούς.  
https://sites.google.com/site/mikedimotiko/istoriko-archeio-moria

Νησιώτικη μουσική παράδοση
Ο ρυθμός των νησιώτικων ή θαλασσινών τραγουδιών είναι κυρίως 
δίσιμος. Στα νησιά χρησιμοποιούν κλίμακες που έχουν ημιτόνια 
κατά τη διαδοχή των φθόγγων τους. Η ομοιοκαταληξία και οι 
αυτοσχεδιασμοί είναι συχνό φαινόμενο στα νησίώτικα τραγούδια.Τα 
όργανα που χρησιμοποιούν είναι το τουμπί, και η λύρα. Αργότερα 
έβαλαν στη νησιώτικη μουσική το βιολί , το λαούτο, το σαντούρι 
και το ντέφι.Στις κυκλάδες όπως και σε όλα τα νησια του Αιγαίου 
χρησιμοποιούνται οι επτατονικές κλίμακες. Έχουν τους γρήγορους 
σκοπούς στα τραγούδια τους παράλλητα όμως έχουν και τα 
μερακλήδικα τραγούδια που ήρθαν από την Μικρά Ασία. Οι 
χαρακτηριστηκοί χοροί είναι ο μπάλλος, ο συρτός και ο 
καλαματιανός.  
https://sites.google.com/site/mikedimotiko/mousike-kai-tragoudia
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Μουσική παράδοση των Καραγκούνηδων   
Τα τραγούδια των Καραγκούνηδων είχαν κυρίως ως θέμα την 
Καραγκούνα γυναίκα. Σε αυτά υμνούσαν την ομορφία της, την 
εξύπναδα και την χάρη της. Επειδή τα γλέντια των γυναικών και 
των αντρών γινόντουσαν ξεχωριστά ,οι γυναικες δεν 
χρησιμοποιύσαν όργανα στα τραγούδια τους. Αυτά που διασώθηκαν 
είναι τα γυναικεία τραγούδια. 
Τα μουσικά όργανα των Καραγκούνηδων είναι το βιολί, και από τις 
αρχές του αιώνα το κλαρίνο , η φλογέρα, το λαούτο, το σαντούρι 
και το ντέφι με τα ζήλια ( δηλαδή ο νταιρές).  
https://sites.google.com/site/mikedimotiko/mousike-kai-tragoudia-karankounedon

Θρακιώτικη μουσική και τραγούδια
 Η μουσική της χωρίζεται στα της ανατολικής Θράκης, στα βόρεια 
και στα δυτικά. Η ανατολική μουσική είναι πιο πρόσχαρη με έντονη 
μελωδικότητα και παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την 
παραδοσιακή μικριασιάτικη μουσική κυρίως με της 
Κωνσταντινούπολης όπου είναι άριστα συνδεδεμένη με την 
βυζαντινή μουσική.
Γενικότερα η μουσική των Θρακών είναι έντονη και ζωηρή με 
ποικιλία ρυθμών, άλλοι απλοί και άλλοι σύνθετοι.
Τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούν οι Θρακιώτες είναι 
βυζαντινά. Στην ανατολική Θράκη χρησιμοποιούν κυρίως το 
κανονάκι ( χορδόφωνο όργανο της βυζαντινής παράδοσης ) , το 
ούτι ( η ονομασία του προέρχεται από τη αραβική λέξη al oud που 
σημαίνει ξύλο ) και πολίτικη λύρα (σχήμα αχλαδιού). Χρησιμοποιούν 
κρουστά την μάσα, το νταούλι, το τουμπελέκι και τη τσαμάρα .
Αντίστοιχα στην βόρεια Θράκη χρησιμοποιούν Θρακιώτικη λύρα , 
γκάιντα , φλογέρα και καβάλ (ξύλινη φλογέρα μεγάλου μήκους).
Τέλος στην δυτική Θράκη χρησιμοποιούν κλαρίνο, ούτι , ζουρνά, 
λάουτο και βιολί.
Η μουσική των Θρακών αν και επιρρεασμένη απο την βυζαντινή 
μουσική έχει τις ρίζες της στην αρχαία ελληνική μουσική. Η 
μελωδία και ο ρυθμός της την έκαναν ιδιαίτερα αγαπητή στον 
ελλαδικό χώρο με αποτέλεσμα να ακούγονται διάφορα μουσικά 
κομμάτια σε όλα τα σημεία της Ελλάδος. 
https://sites.google.com/site/mikedimotiko/thrakiotike-mousike-kai-tragoudia

Μουσική και τραγούδια της Ρούμελης
 Πολλά δημοτικά τραγούδια υμνούν τη Ρούμελη. Μαζί με την 
Πελοπόννησο, η Ρούμελη πρωτοστάτησε στον Αγώνα του 1821 
επειδή οι συνθήκες εκεί ήταν πολύ ευνοϊκότερες. Πάρα πολλά από 
τα τραγούδια της  είναι ιστορικά και κατατάσσονται στα κλέφτικα. 
Αποδίδονται σε ελεύθερο ρυθμικό σχήμα και χαρακτηρίζονται σαν 
καθιστικά ή της τάβλας. Τραγουδιούνται αντιφωνικά και σε πολλές 
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περιπτώσεις προηγούνται των χορευτικών τραγουδιών, ενώ έχουν 
έντονο θρησκευτικό και πατριωτικό περιεχόμενο.  
Σύμφωνα με το πατροπαράδοτο εθιμικό της Ρούμελης, ο τσάμικος 
θεωρείται ο χορός του μερακλή και τον καταξιώνει στην τοπική 
κοινωνία.. Για τον λόγο αυτό θα περιγράψουμε  τον χορό αυτόν ως 
χορό της Στερεάς. 
https://sites.google.com/site/mikedimotiko/mousike-kai-tragoudia-tes

 

Νησιά Ιονίου 
Η δυτική και κυρίως η ιταλική επίδραση επηρέασε και τη μουσική 
ανάπτυξη των Επτανήσων. Η επτανησιακή καντάδα, που διαφέρει 
τελείως από τα δημοτικά τραγούδια της υπόλοιπης Ελλάδας, 
χρωστά τη δομή της μελωδίας της στις ιταλικές επιδράσεις. Και σε 
μια εποχή, που στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα ήταν ανύπαρκτη 
κάθε μουσική δραστηριότητα, εδώ εμφανίστηκε η πρώτη ελληνική 
έντεχνη μουσική και δημιούργησε παράδοση, πάνω στην οποία 
στηρίχτηκε αργότερα η νεοελληνική μουσική. 
Οι κυριότεροι εκπρόσωποι της επτανησιακής σχολής ήταν ο 
Νικόλαος Μάντζαρος, που μελοποίησε τον Ύμνο εις την Ελευθερία 
του  Δ. Σολωμού, ο Σπύρος Σαμάρας, ο Παύλος Καρρέρ και ο Σπύρος 
Ξύνδας.  
 Η Κέρκυρα είναι το νησί που δέχτηκε σε μεγαλύτερο βαθμό τη 
δυτική επίδραση. Οι χοροί της – ως επί το πλείστον  γυναικείοι – 
συρτοί και κυκλικοί παίρνουν το όνομά τους από τον τόπο 
προέλευσης τους  ή από το τραγούδι που τους συνοδεύει.
Η Ζάκυνθος νησί με πλούσια μουσική και χορευτική παράδοση, 
φέρνει έκδηλες συνάφειες με το δυτικό πολιτισμό εξαιτίας της 
γειτνίασης με την Ιταλία και των αντίστοιχων κατοχών από τους 
Βενετσιάνους, τους Γάλλους και τους Αγγλους. 
Τα τραγούδια της ονομάζονται «αρέκιες» και έχουν τις ρίζες τους 
στην Αρχαία και Βυζαντινή Ελλάδα. Τα αγροτικά της τραγούδια σε 
γρήγορο ρυθμό και χορεύονται με τους αντιστοίχους λαϊκούς 
χορούς.  Παρ’ όλο που η Ζάκυνθος στη Χώρα, δέχτηκε τις 
πολιτιστικές επιδράσεις της Δύσης, όπως π.χ. την καντάδα στο 
τραγούδι της, τις καντρίλιες, το βαλς, την πόλκα και τη μαζούρκα 
στους χορούς της, στα ορεινά χωριά της διατηρήθηκαν οι 
παραδοσιακές μορφές του πολιτισμού της.
Χαρακτηριστικότεροι χοροί της είναι ο συρτός Ζακυνθινός, που 
χορεύεται απλούστερα στα ορεινά και πιο σύνθετα στα πεδινά μέρη 
του νησιού, η άμοιρη, κυκλικός μιμητικός και σατυρικός χορός 
οποίος εντάσσεται στα δρώμενα της αποκριάς παράλληλα με τις  
«ομιλίες», τις μοναδικές αυτές Ζακυνθινές θεατρικές παραστάσεις. 
Αλλος χορός είναι ο σταυρωτός, μια παραλλαγή του Ζακυνθινού 
Συρτού, ο κυνηγός, ο μεγάλος Ζακυνθινός ή γέρανος, χορός 
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ιδιαίτερα των ψηλών κοινωνικών τάξεων και ο Γιαργητός, ανδρικός 
χορός των χωρικών ο οποίος υπάγεται στα δρώμενα.   
http://paroutsas.jmc.gr/dances/ionio/index.htm

[292]



Α Λυκειακή Τάξη Εσπερινού Γυμνασίου Τυμπακίου  
Παραδόσεις Ανα Τόπο  

Παροιμίες

Κρητικές Παροιμίες
1. Ακάτεχος τ' ακάτεχου, ποτέ μην αρμηνεύγει .
2. Aγιου μη τάξεις τάξιμο , μήδε παιδιού κουλούρι . 
3. Η καταιγίδα η δυνατή και δέντρα ξεριζώνει . 
4. Τα χέρια που δουλεύουνε , ποτέ δεν ζητιανεύουνε . 
5. Δώσε μούρη του χωριάτη , ν'ανεβεί και στο κρεβάτι . 
6. Αργυρό το μίλημα , μα χρυσό το σώπα... 
7. Η φωθιά και το νερό , αντριγιές δεν θέλει .
8. Το αίμα νερό δεν γίνεται κι άμα γενεί δεν πίνετε.
9. Δείξε μου τη συνροφιά σου , να σου πώ την ανθρωπιά σου .
10. Δεν έχει ο φτωχός , μα έχει ο Θεός. 
    Η δουλειά νικά τη φτώχεια .
11. Ότι παθαίνει ο άνθρωπος , το φταίει η κεφαλή ντου .
12. Όλα ' ναι φάδι τση κοιλιάς και το ψωμί στημόνι.
13. Στο πιό αδύναμο οζό , κατασταλάσσουνε όλες οι αλογόμυγες.
14. Ρίξε δόλωμα , να πιάσεις ψάρι.
15. Η βιάση ψήνει το ψωμί μα δεν το καλοψήνει .
16. Η μάνα γεννά , μα η Μοίρα μοιράζει .
17. Έχει φουρτούνες στεριανές , έχει και του πελάγου .
18. Γροίκα το πατέρα σου , κι ορμήνευε του γιού σου .
19. Γ-ή μικρός - μικρός παντρέψου , γ-ή μικρός καλογερέψου .
20. Βάστα γέρο , βάστα νά' χεις , και παιδιά και βάσανα' χεις .
21. Αέρας κάνει το γυαλί κι αέρας το τσακίζει .....
22. Απού' χει την υπομονή , στο δίχτυ , ψάρι πιάνει .
23. Απού αποθαίνει με πολλούς , θάνατο δεν φοβάται .
24. Aνθρωπος δίχως όνειρα , κακά , ψυχρά θα ζήσει .
25. Απού τ' ατέκνου την αυλή , αν μπορείς , μήδε νερό μην πιείς.
26. Αν είναι ρόδο θ' ανθίσει , μ' αν είν' αγκάθι θα τσιμπήσει .
27. Από μικιό κι από τρεζό , μαθαίνεις την αλήθεια .
28. Αλίμονό του τ' ορφανού, αν είν' και με τα γένια .
29. Η λευτεριά βασίλειο και η σκλαβιά το ένα .
http://www.kritikoi.gr/main_titles/culture/ethima/paroimies.html
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Παροιμίες της Στυμφαλίας και της 
Πελοποννήσου

1. Αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι. 
2. Aδουλος δουλειά δεν έχει το βρακί του λύει και δένει. 
3.Ακαμάτης και φαγάς: ψάλτης, διάκος ή παπάς. 
4. Aλλοι σπέρνουν, άλλοι θερίζουν. 
5. Ακριβός στα πίτουρα και φτηνός στ' αλεύρι. 
6. Αλήθεια δίχως ψέματα, φαΐ δίχως αλάτι. 
7. Αλλά είν' τα μάτια του λαγού κι άλλα της κουκουβάγιας. 
8. Aλλοι σπέρνουν και θερίζουν κι άλλοι τρών' και μαγαρίζουν. 
9. Αν δεν μαλώσουν δυο καιροί, βροχή δεν κατεβάζει. 
10. Αν κελαηδάει ο γάιδαρος, γκαρίζουνε τ’ αηδόνια. 
11. Από Μαρτιού πουκάμισο κι απ’ Αύγουστο σιεγκούνι. 
12. Αργεί ο Θεός και σκάει ο φτωχός. 
13. Aρπαξε να φας και κλέψε να 'χεις. 
14. Aσχημο παιδί στην κούνια, όμορφο στη ρούγα. 
15. Αύγουστος άβρεχος, μούστος άμετρος. 
16. Aφησε το γάμο και πάει για πουρνάρια. 
17. Αχόρταγο κι αχάριστο να μην βοηθάς ποτέ σου. 
18. Ανάρια ανάρια το φιλί για να 'χει νοστιμάδα. 
19. Αν του τη δώσεις του φιδιού, δώστου τη στο κεφάλι.  
20. Aπιαστα πουλιά, χίλια στον παρά. 
21. Από δεντρί που δεν ανθεί, μη φας και τον καρπό του,
μην κοιμηθείς στον ίσκιο του και πάρεις τον καημό του. 
22. Aρμεγε λαγούς και κούρευε χελώνες. 
23. Αλωνάρη με τ’ αλώνια και με τα χρυσά πεπόνια. 
24. Αν έχεις τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτει. 
25. Ανύπαντρος προξενητής, για πάρτη του γυρεύει. 
 http://www.psarikorinthias.gr/paroimies.html
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 Παροιμίες από τη Νάουσα
1.  Σι άγιου που δε σι βουηθά μη κάμνεις σταυρό 
2.  Aλλοι σκάφτουν κι κλαδεύουν κι’ άλλοι πίνουν κι μεθούν 
3.  Η πονηρή αλ’πού απ’ τα δυό ποδάρια πιάνιτι 
4. Aντρας πέρπιρας γαμπρός της αχελώνας 
5.   Όσου φτάνει του πάπλουμα άπλωσι τα ποδάρια σου 
6. Βρήκι η νύφη του φουκάλι πίσου απ’ τημ πόρτα 
7. Πιρασμένη βρουχή κάπα δε χρειάζιτι 
8.   Όπου γάμους κι χαρά τρέχα Γιάννη μασκαρά 
9. Πότι ου Γιάννης άχιστους κι τώρα τσαρλιασμένους 
10.  Η γίδα δε κουτσαίνει απ’ τ’ αυτί 
11. Ελάτε γνωμικοί να φάτι του λωλού του βιός 
12. Τι του θέλουνι του γουμάρι στη χαρά; ή για ξύλα ή για νιρό 
13. Να μη τόχει η κούτλα του να κατιβάζι ψείρις 
14.  Στου ζήτουλα μη δέιχνεις πόρτις αλλά κουμμάτια 
15.    Κωφόν καμπάνα κι αν λαλείς, τυφλόν κι’ αν θυμιατίζεις,
κι μιθυσμένον αν κιρνάς, ούλα χαμένα τά χεις 
16. Πιάσι τουν λαγό, πάρι τα τσαρούχια 
17.   Όταν σφάζι ου νοικοκύρις του βόϊδι, ισύ να πιάνις την ουρά 
18.  Παλιά μπαλώνεις - ράμματα χάνεις 
19. Ο παπάς απ’ τημ Πόλη και η παπαδιά τα χαμπέρια 
20. Τα πιδγιά τρώνι τζιρνίκια κι οι γιρόντοι μουδιάζουνι
http://zaliosparadosi.blogspot.gr/2011/03/blog-post.html
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Παροιμίες Μακεδονίας
1. “Ο Μανώλης με τα λόγια χτίζει ανώγεια και κατώγεια” 
2. Επειδή δεν τον είδα, μην είδατε τον Πανα(γ)ή; 
3. Τι κάνεις Γιάννη; Κουκιά σπέρνω 
4. “Aλλος είναι ο Θοδωρής κι άλλος είναι απού θωρείς” 
5. Σαρανταπέντε Γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση. 
6. Τρέχα γύρευε και Νικολό καρτέρει 
7.  άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα αλλιώς 
8. όπου γάμος και χαρά κι η Βασίλω πρώτη. 
9. με λένε Ρίζο κι όπως θέλω τα γυρίζω 
10.  μου ’πε ο μπάρμπας μου ο Σταμάτης, όντες μ’ είχες ας μ’ 
εκράτεις 
11. αγάπα η Μάρω το χορό και βρήκε άντρα ζουρνατζή 
12. άλλη καμιά δεν γέννησε, μόν’ η Μαριά τον Γιάννη 
13. Τα ’χεν η Μαριά στο νου της, τα ’βλεπε και στ’ όνειρό της 
14. Φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό τον Γιάννη 
15. Αλλού με τρίβεις Δέσποινα, κι αλλού εγώ πονάω. 
16. Ο φτωχός ο Φίλιππας στο χωράφι απόκρευε. 
http://sarantakos.wordpress.com/2010/04/18/giannides/

[296]



Α Λυκειακή Τάξη Εσπερινού Γυμνασίου Τυμπακίου  
Παραδόσεις Ανα Τόπο  

Εξωτερικό

Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ- αυγά που κυλάνε

http://svouranews.blogspot.com/2012/04/blog-post_204.html

Σύμφωνα με μια παλιά παράδοση, σε ορισμένες περιοχές του 
Ηνωμένου Βασιλείου (όπως π.χ. στη Σκωτία και τη Βόρεια Αγγλία) 
οι άνθρωποι ρίχνουν βαμμένα αυγά στους απότομους λόφους την 
Κυριακή του Πάσχα. Στις ΗΠΑ, το έθιμο αυτό πραγματοποιείται 
συχνά σε επίπεδο έδαφος, με το σπρώξιμο των αυγών με ένα 
κουτάλι.
http://en.wikipedia.org

Βερμούδες- Πέταγμα χαρταετού 

http://friendshipiseverything.blogspot.gr/2012/04/blog-post_9108.html

Τη Μεγάλη Παρασκευή, στο βρετανικό υπερπόντιο έδαφος των 
Βερμούδων, οι κάτοικοι «πετάνε» πολύχρωμους χαρταετούς, 
συμβολίζοντας την Ανάληψη του Χριστού στον ουρανό. Η ιστορία 
λέει ότι ο «δάσκαλος» χρειαζόταν ένα απλό, αλλά διαρκές σύμβολο 
για να βοηθήσει τους «μαθητές» του να κατανοήσουν την Ανάληψη 
του Χριστού στον ουρανό. Έτσι, έφτιαξε έναν χαρταετό, τον 
διακόσμησε με την εικόνα του Χριστού και τον «πέταξε’ στον 
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ουρανό. Οι Βερμούδες, είναι επίσης διάσημες για την καλλιέργεια 
και εξαγωγή πασχαλινών κρίνων.

 http://bermuda-online.org

Εκτός από ζεστά ψωμάκια με σταυρούς και πασχαλινά αυγά, στις 
Βερμούδες συνηθίζουν να τρώνε κέικ ψαριού κατά τη διάρκεια του 
Πάσχα.

Γαλλία (Haux)- γιγαντιαία ομελέτα

http://www.clickatlife.gr/story.aspx?id=2161434

Στην πόλη Haux της νοτιοδυτικής Γαλλίας, τη Δευτέρα της 
Λαμπρής, ψήνεται μια γιγαντιαία ομελέτα στην κεντρική πλατεία. 
Περίπου 5.000 αυγά χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν ένα 
κατάλληλο γεύμα για 1.000 άτομα. Φυσικά, ακριβώς στην ώρα του 
μεσημεριανού γεύματος.

Ιταλία (Φλωρεντία)- η ανατίναξη του κάρου

http://www.clickatlife.gr/story.aspx?id=2161434

Στη Φλωρεντία, συνηθίζεται το μοναδικό έθιμο του Scoppio del 
Carro, κατά το οποίο ανατινάσσεται μια άμαξα, κατά τη διάρκεια 
του ακούσματος του ύμνου Gloria την Κυριακή του Πάσχα. Όταν η 
άμαξα φτάνει μπροστά στο Duomo της Φλωρεντίας, ο επίσκοπος 
ανάβει με το Αγιο Φως μια ρουκέτα σε σχήμα περιστεριού 
(Colombina), η οποία ξεκινάει από την Αγία Τράπεζα και φτάνει 
στην άμαξα, η οποία είναι γεμάτη πυροτεχνήματα. Μόλις η ρουκέτα 
αγγίζει το αμάξι, τα πυροτεχνήματα ανάβουν και η πλατεία 
πλημμυρίζει με φως, σε ένα εντυπωσιακό θέαμα.
http://www.corriere.it
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Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία- "φτερωτές" 
καμπάνες 

http://friendshipiseverything.blogspot.gr/2012/04/blog-post_9108.html

Οι καμπάνες των εκκλησιών μένουν σιωπηλές ως ένδειξη πένθους 
για μία ή περισσότερες ημέρες πριν από το Πάσχα στην Ολλανδία, 
το Βέλγιο και τη Γαλλία. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια παράδοση που 
λέει ότι το Πάσχα οι καμπάνες «πετούν» μακριά για να φτάσουν 
στη Ρώμη (γεγονός που εξηγεί τη σιωπή τους) και να επιστρέψουν 
το πρωί του Πάσχα φέρνοντας δύο βαμμένα αυγά και σοκολατένια 
αυγά ή κουνέλια. Τόσο στην Ολλανδία όσο και στο φλαμανδόφωνο 
Βέλγιο, συνηθίζονται ακόμη οι παραδόσεις που έχουν να κάνουν με 
τις καμπάνες. Οι καμπάνες («de Paasklokken») «πετούν» για τη 
Ρώμη το Μεγάλο Σάββατο, που ονομάζεται «Stille Zaterdag» στην 
Ολλανδία, ενώ στο γαλλόφωνο Βέλγιο και στη Γαλλία οι καμπάνες 
είναι σιωπηλές από τη Μεγάλη Πέμπτη.

Ελλάδα και Λατινική Αμερική- Ιούδες που 
καίγονται

http://news24plus.blogspot.gr/2012/04/blog-post_5851.html

Στην Ελλάδα και σε ορισμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής, 
κατασκευάζεται ένα ομοίωμα του μαθητή που πρόδωσε τον Ιησού, 
το οποίο στη συνέχεια καίγεται με φωτιά ή πυροτεχνήματα. Αν και 
δεν αποτελεί επίσημο κομμάτι του πασχαλινού λειτουργικού, το 

[299]



Α Λυκειακή Τάξη Εσπερινού Γυμνασίου Τυμπακίου  
Παραδόσεις Ανα Τόπο  

έθιμο αυτό αποτελεί μέρος της αναπαράστασης της ιστορίας των 
Παθών. Το έθιμο ποικίλει, ανάλογα με την περιοχή, αλλά το 
ομοίωμα του Ιούδα κρεμιέται συνήθως, τη Μεγάλη Παρασκευή και 
καίγεται το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα. Στην Ελλάδα το έθιμο 
συνηθίζεται στην Κρήτη, στη Μεσσηνία, στη Θράκη, στους 
Γαργαλιάνους, στην Κάλυμνο κ.α.
http://www.costaricapages.com
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Φαγητά

Παραδοσιακά φαγητά της Κρήτης

http://rethemnos.gr/diagonismos-rethemniotikes-ke-amariotikes-gefsis/

Κάθε περιοχή της Ελλάδας έχει διαφορετικές παραδόσεις, 
διαφορετικά έθιμα, διαφορετικά...επίθετα, αλλά κυρίως 
διαφορετικά φαγητά. Είναι ουσιαστικά σαν σε κάθε περιοχή που 
επισκέπτεται κάποιος, να γνωρίζει και μια άλλη χώρα, μες στην 
Ελλάδα. Το πιο κλασσικό παράδειγμα αυτού του φαινομένου, είναι η 
Κρήτη και τα φαγητά της.
 Ο Κρητικός μπορεί να έχει στο τραπέζι του κάθε μέρα χόρτα και 
όσπρια, αλλά να μην τρώει σχεδόν ποτέ το ίδιο φαγητό, αφού πάντα 
θα βρει τον τρόπο να αναδείξει καινούργιες αρετές των υλικών και 
διαφορετικές γεύσεις. Σε γενικές γραμμές οι ντόπιοι τρέφονται 
κατά κύριο λόγο με φρούτα και λαχανικά και το μόνο λιπαρό 
συστατικό των φαγητών είναι το ελαιόλαδο. Η κατανάλωση του 
άλλωστε στην Κρήτη αγγίζει το 35% παγκοσμίως. Επίσης οι 
Κρητικοί, χρησιμοποιούν βότανα για να δώσουν γεύση στα φαγητά 
τους, φτιάχνουν γλυκά και πίτες χρησιμοποιώντας πολύ το μέλι, 
ενώ απαραίτητο συνοδευτικό είναι πάντα το φημισμένο (και όχι 
τυχαία) Κρητικό κρασί τους.
  Ας δούμε όμως μερικά απ'τα φαγητά, για να ξέρετε και εσείς, τι 
να φάτε αν ποτέ βρεθείτε στο νησί και να το παίξετε και λίγο 
έξυπνοι στην παρέα σας.

Χόνδρος με χοχλιούς
Το πιο κλασσικό φαγητό στην Κρήτη. Απ΄την 1η μέρα που θα 
πατήσεις το πόδι σου στο νησί, θα το ακούς συνέχεια. Ουσιαστικά 
πρόκειται για σαλιγκάρια, συνοδευόμενα με ένα είδος σιταριού, τον 
χόντρο.
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Μυζηθρόπιτες
Πρόκειται για πίτες, οι οποίες περιέχουν λάδι, αυγά και μυζήθρα 
τριμμένη (η κρητική μυζήθρα είναι είδος παραδοσιακού τυριού). 
Υπάρχει και η δυνατότητα να γίνουν γλυκές, αν τις περιχύσετε με 
μέλι.

Απάκι
Αν δεν το έχετε δοκιμάσει, σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Το απάκι 
είναι καπνιστό χοιρινό άπαχο και αποτελεί μια απ΄τις πιο 
απολαυστικές λιχουδιές τη Κρήτης.

Ασκολίμπροι με κουκιά
Οι ασκολίμπροι είναι άγριο χόρτο που συλλέγεται απ΄τους 
αγκαθώδεις θάμνους στις ακτές της Κρήτης και οι παλιοί Κρητικοί 
λένε ότι είναι αφροδισιακο. Η πιο συχνή του χρήση είναι με κουκιά, 
τα οποία είναι όσπρια, μεγάλης θρεπτικής αξίας λόγω της υψηλής 
περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες και υδατάνθρακες.

Μακαρόνια σκιουφιχτά
Είναι είδος κρητικών φρέσκων ζυμαρικών που το προτείνουν όσοι 
σεφ, ασχολούνται με την κρητική κουζίνα. Πολύ γευστικά 
μακαρόνια, διαφορετικά απ'ότι άλλο ζυμαρικό έχετε δοκιμάσει.

Σύγκλινα
Είδος παστού χοιρινού, που είναι καπνισμένο με αρωματικά βότανα 
(φασκόμηλο, θυμάρι), απ'τα βουνά της Κρήτης.

Σαλάτα με σταμναγκάθι
Το σταμναγκάθι είναι άγρια χόρτα που έχουν μια περίεργη, πικρή 
αλλά ευχάριστη, γεύση.  Είναι ένα είδος ραδικιών αλλά πιο σπάνια 
λόγω ότι είναι πολύ δύσκολο να μαζευτούν. Το φυτό αυτό φύεται 
μόνο στην Κρήτη.

Καλιτσούνια
Aλλο ένα απ'τα πιο γνωστά γλυκίσματα της Κρήτης. Περιέχει 
μυζήθρα, αυγά, ζάχαρη και κανέλα και είναι πολύ γευστικό (και 
παχυντικό...).

Σφουγγάτο με κολοκυθάκια
Πρόκειται για ομελέτα με πατάτες και κομματάκια κολοκύθας. 
Θεωρείται ως το παραδοσιακό φαγητό των φτωχών αγροτών του 
νησιού.

Γαμοπίλαφο
Το κρητικό γαμοπίλαφο, είναι πολύ ξεχωριστό και πιο γευστικό 
απ΄το κλασσικό γαμοπίλαφο. Οι Κρητικοί το ψήνουν στο ζουμί του 
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κρέατος (αρνί ή γίδα) αλλά όχι με την κλασσική τεχνική του 
ριζότου.

Ντάκος
Τελευταίο (στο αφιέρωμά μου, υπάρχουν δεκάδες άλλα φαγητά) 
αλλά εξίσου ωραίο και γνωστό πιάτο της Κρήτης είναι ο ντάκος. 
Παραδοσιακό κρητικό πιάτο που βασίζεται, στο κρητικό κριθαρένιο 
παξιμάδι. Πάνω στο παξιμάδι, τρίβεται ντομάτα,τυρί (φέτα ή 
κρητική μυζήθρα) και από πάνω συμπληρώνεται με λάδι, ρίγανη, 
πιπέρι και ελιές.

Τάκα
Μεταξύ τυριού και γιαουρτιού ένα ακόμα διαφορετικό 
γαλακτοκομικό προϊόν.  Η τσίπα (κρέμα) του γάλακτος από το 
άρμεγμα αλατίζεται ελαφρά και φυλάσσεται.  Όταν μαζευτεί 
ικανοποιητική ποσότητα ζεσταίνεται σε χαμηλή φωτιά για αρκετές 
μέρες και προστίθεται μικρή ποσότητα αλευριού, έτσι χωρίζουν οι 
πρωτεΐνες από το λίπος.  Το λίπος μαζεύεται χωριστά και είναι το 
περίφημο στακοβούτυρο ενώ η άσπρη και πηκτή μάζα των 
πρωτεϊνών είναι η διάσημη στάκα.  Μαγειρεύεται με αβγά, με 
μακαρόνια, πιλάφι ή και σε πίτες.

Ανθότυρος
Τυρί από μλιγμα τυρογάλακτος και φρέσκου γάλακτος με συνεκτική 
μάζα.  Έχει μέγιστη υγρασία 70% και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα 
65% επί ξηρού.  Παράγεται από πρόβειο και κατσικίσιο γάλα.  
Ωριμ΄ζει με τον χρόνο και τη βοήθεια αλατιού, σκληραίνει και χάνει 
υγρασία.  Η ονομασία του μπορεί να προέρχεται από το άνθος του 
τυριού ή και από τον άθο του τυριού , όπου άθος σημαίνει στάχτη, 
μια και το τυρί όταν ωριμάσει μοιάζει σαν να έχουν ρίξει στάχτη 
από πάνω του.  Είναι κατάλληλο για μακαρόνια.
http://www.eatcrete.com/
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Στην υπόλοιπη Ελλαδα

Οι δίπλες της Μάνης
Αναπαριστούν το "δίπλωμα" του Χριστού μέσα στα σπάργανα και 
τις έφτιαχναν Χριστούγεννα, σε αρραβώνες, γάμους και 
γεννητούρια. Ευχόντουσαν να "διπλιάσει" η χαρά, μόνο αν το παιδί 
ήταν "σερνικό" (αρσενικό). Για τα θηλυκά έλεγαν απλά "να ζήσει". 
Ως γλυκό του τηγανιού, οι δίπλες χρειάζονται αγνά υλικά και 
μαστοριά για να πετύχει η συνταγή.
http://www.news.gr/ellada/koinonia/article/28318/ta-paradosiaka-glyka-ton-hristoygennon-
kai-ths.html

 

Μπλατσαρίνα ή μπαμπανάτσα. Ηπειρώτικη 
παραδοσιακή συνταγή

Από τις πιο γνωστές παραδοσιακές Ηπειρώτικες πίτες που 
φτιάχνεται με 4-5  μόνο υλικά , φτωχική σε ποικιλία υλικών αλλά 
πάμπλουτη σε αποτέλεσμα γεύσης.

 http://greenchef.gr/

ΒΑΤΡΑΧΟΠΟΔΑΡΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ 
Τρώγονται τηγανητά, αλλά μπορούν να μαγειρευτούν και με 
μπεσαμέλ. Συνοδεύονται πάντα με τσιπουράκι.
http://girismata.skai.gr/

Βασιλόπιτα-Κρεατόπιτα Ηπείρου/Savory 
Vasilopita 

Η Ηπειρώτικη παράδοση έχει υιοθετήσει ένα εντελώς 
«ριζοσπαστικό» είδος βασιλόπιτας! Εδώ η βασιλόπιτα είναι αλμυρή 
με γέμιση από κοτόπουλο ή χοντροκομμένο αρνίσιο κιμά, ή με 
ολόκληρα κομμάτια χοιρινού με τραχανά, ψιλοκομμένα πράσα και 
αυγά.
http://www.sigmatv.com/

Παραδοσιακό Σοφρίτο Κέρκυρας
Διαβάζοντας την συνταγή για Κερκυραϊκό σοφρίτο και σε 
περίπτωση που δεν το έχετε δοκιμάσει ποτέ, ίσως τα συστατικά του 
σας βάλουν σε σκέψη... Το απλοϊκό σοφρίτο είναι ένα φαγητό 
έκπληξη, το τελικό γευστικό του αποτέλεσμα είναι πραγματικά 
εξαιρετικό, γι΄αυτό άλλωστε αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα 
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παραδοσιακά πιάτα, αν βρεθείτε στην Κέρκυρα μην παραλέιψετε να 
το δοκιμάσετε! ... 
http://www.sintagoulis.gr

Μπουρδέτο
Τα φύλλα της είναι σκουροπράσινα ,λογχοειδή και στιλπνά ,τα άνθη 
της μοιάζουν με αυτά της πορτοκαλιάς και είναι μικρά, οδοντωτά 
και φύονται μόνα τους ή σε μικρές ταξιανθίες. 
Ο καρπός της είναι στρογγυλός ή ωοειδής ανάλογα με το είδος και 
έχει διάμετρο που φτάνει τα 4 εκατοστά. Το χρώμα του είναι 
πορτοκαλί ή πορτοκαλοκίτρινο και η φλούδα του καρπού είναι 
αρωματική και έχει γλυκιά γεύση. Η σάρκα του καρπού δεν είναι 
ιδιαίτερα χυμώδης και η γεύση της είναι λίγο όξινη και γλυκιά. 
Τρώγεται νωπός , σε κονσέρβες αλλά κυρίως γίνεται γλυκό, 
μαρμελάδα ,ζελέ. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στο ψύχος και αντέχει 
περισσότερο από όλα τα εσπεριδοειδή.

http://www.athinorama.gr

Γλυκό Κουμκουάτ

Στην Ελλάδα καλλιεργείται κυρίως στη Κέρκυρα και στα άλλα Ιόνια 
νησιά το είδος μαργαρίτα για το καρπό του που χρησιμοποιείται 
στη ζαχαροπλαστική ,γίνεται γλυκό του κουταλιού και θαυμάσιο 
λικέρ. Ανθίζει στα μέσα του καλοκαιριού και ο πολλαπλασιασμός 
αλλά και η καλλιέργεια του είναι ίδια όπως τα άλλα εσπεριδοειδή.
http://www.hellenica.de

Νησιώτικες παραδοσιακές συνταγές 
Μαρμαρίτες Σκύρου

Οι μαρμαρίτες είναι πίτες που φτιάχνονται τη παραμονή των 
Φώτων. Υπάρχουν δυο είδη: αυτές που φτιάχνονται με κόκκινο 
κολοκύθι και με μυζήθρα ή τυρί (σαν τυρόπιτες), για την ημέρα των 
Φώτων και οι νηστίσιμες, που γίνονται μόνο με σταφίδες και 
κόκκινη κολοκύθα, για την παραμονή. Ψήνονται στο τζάκι πάνω σε 
μεγάλα κεραμίδια ή τούβλα.

Σουφικό Ικαρίας
 Το σουφικό Ικαρίας είναι ένα παρδοσιακό, πανεύκολο και γρήγορο 
καλοκαιρινό φαγητό. Οι νοικοκυρές μάζευαν τα τελευταία λαχανικά 
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του καλοκαιριού και τα επειδή ήταν λίγα τα μαγείρευαν όλα μαζί 
για να βγάλουν το φαγητό της ημέρας!

Αμοργιανό Πατατάτο
Το κατεξοχήν παραδοσιακό φαγητό του νησιού, το αμοργιανό 
πατατάτο, παρασκευάζεται την ημέρα του πανηγυριού της Αγίας 
Παρασκευής: 100 κιλά κρέας, 150 κιλά πατάτες και δεν πάει τίποτα 
χαμένο! 

Χοιρινό ρόστο «Αξιώτικο
Για να προλάβουμε όσους θα διεκδικήσουν πνευματικά δικαιώματα, 
επισημαίνουμε ότι το ίδιο φαγητό φτιάχνεται σε πολλά ακόμη μέρη. 
Λέγεται και «Κυκλαδίτικο ρόστο» καθώς φτιάχνεται επίσης στην 
Πάρο, την Σαντορίνη, την Ίο και τη Σίφνο. Χοιρινό ρόστο με 
δεντρολίβανο και μπύρα θα συναντήσετε και στην Κεφαλλονιά. 
Στην Κύπρο φτιάχνουν ρόστο με πολλά είδη κρέατος, κυρίως με 
κυνήγι. 

Μπακαλαόπιτα Κεφαλονίτικη
Ο παστός μπακαλιάρος δεν τρώγεται μόνο σκορδαλιά ή πλακί. 
Μπορεί να γίνει μια υπέροχη πίτα με μπακαλιάρο, η γνωστή σε 
όλους "κεφαλονίτικη μπακαλιαρόπιτα".
 

Τσερέπα Ιθάκης
Η τσερέπα είναι στην πραγματικότητα ένα παραδοσιακό σκεύος που 
μοιάζει με γάστρα. Η λέξη, όμως, παραπέμπει στην ομώνυμη 
τεχνική μαγειρέματος της Ιθάκης και της Κεφαλλονιάς, ενώ το 
"κοτόπουλο τσερέπα" αποτελεί συνταγή της Ιθάκης.

Ρεβυθοκεφτέδες Ίου
Οι ρεβυθοκεφτέδες στα Κυκλαδονήσια είναι από τα αγαπημένα και 
παραδοσιακά ορεκτικά και φτιάχνονται πανεύκολα! Στην Ίο 
φτιάχνονται λίγο διαφορετικά...  
Καλαμαράκια με ρύζι και κόκκινη πιπεριά από τη Χίο
Στη Χίο υπάρχουν πολλές ιδανικές παραλίες για ψάρεμα, με τα 
ψάρια και τα θαλασσινά να αφθονούν. Το πιάτο που σας 
προτείνουμε είναι μία χιώτικη παραδοσιακή συνταγή, ένα 
πεντανόστιμο φαγητό που με την ανεπανάληπτη μυρωδιά του θα 
σας κάνει να λαχταρήσετε ένα ταξίδι στη Χίο.
http://www.mama365.gr

Γλυκό κουφέτο της Μήλου
 Ένα παραδοσιακό γλυκό του κουταλού της Μήλου που το κερνάνε 
στους γάμους.
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Καρπουζόπιτα
Το παραδοσιακό γλυκό με καρπούζι από την Μήλο.

Κατάδες Σάμου
Ένα νόστιμο παραδοσιακό Χριστουγεννιάτικο γλυκάκι που μοιάζει 
με γεμιστό κουραμπιέ. Λατρεμένη η γεύση του, συνδεδεμένη με 
υπέροχες αναμνήσεις απ τα παιδικά μου χρόνια τότε που, εκτός 
απ΄τα λεφτά μου μας έδιναν στα κάλαντα, είχαμε και ένα κέρασμα 
μελομακάρονο, κουραμπιέ ή κατά.

http://www.sintagespareas.gr/

Επτανησιακή  κουζίνα

Φυτούρα ή φριτούρα: το τραταμέντο για το πανηγύρι τ' Αγίου 
μας

Η φυτούρα, είναι ένα τοπικό γλυκό που υπάρχει σε όλα τα 
πανηγύρια της Ζακύνθου.
http://mikrikouzina.blogspot.gr/

Μάντολες 
Μάντολα είναι ένα παραδοσιακό γλυκάκι της Κεφαλλονιάς, αλλά 
συναντιέται γενικότερα στα Επτάνησα. Μάντορλα στα ιταλικά είναι 
το αμύγδαλο - μια από τις πολλές ιταλικές λέξεις, προερχόμενες 
από την περίοδο εκείνη όπου το νησί διοικούνταν από 
Βενετσιάνους. Βέβαια, η λέξη μάντολα προφέρεται πολύ πιο εύκολα 
από το μάντορλα, γι' αυτό κι επικράτησε...
Κεφαλονίτικη αλιάδα 

Κεφαλλονίτικη σκορδαλιά
Η διαφορά της κεφαλλονίτικης αλιάδας από τη σκορδαλιά που 
συναντάμε σε άλλες περιοχές της Ελλάδας είναι ότι γίνετε 
αποκλειστικά με σκόρδα και πατάτες, χωρίς ψωμί και χωρίς 
καρύδια. Μάλιστα η παραδοσιακή αλιάδα θέλει πολλά σκόρδα αλλά 
και πολύ λαδάκι για να γλυκάνει από την πολύ αψάδα. Εξάλλου το 
λαδάκι το έχουν δίπλα τους οι συνδαιτυμόνες για να το προσθέτουν 
στο πιάτο τους. Η παραδοσιακή αλιάδα θέλει γουδοχέρι και γερά 
μπράτσα για να γίνει το μείγμα αλοιφή ενώ απαραίτητο είναι και το 
ζουμί από βρασμένο μπακαλιάρο.
http://syntages.nets.gr/
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Πουλέντα
Παροδοσιακή κρέμα της Ιθάκης με καλαμποκάλευρο. Τρώγεται 
ζεστή ,τις κρύες μέρες του χειμώνα.

Ροβανί
είδος χαλβά με ρύζι και μέλι, παραδοσιακό της Ιθάκης

http://www.glykokyriakis.gr/

Λευκάδα

Σοφιγάδο, το ελληνικό γλυκόξινο 
Το σοφιγάδο έχει καταγωγή από το καταπράσινο και πανέμορφο 
νησί του Ιονίου, την Λευκάδα. Είναι ένα πλούσιο, γλυκόξινο 
μαγειρευτό φαγητό βοδινού ή μοσχαρίσιου κρέατος με κυδώνια και 
πετιμέζι και σαν την Παστιτσάδα, έχει κι αυτό τις ρίζες του στην 
εποχή της Ενετοκρατίας. Πρόκειται για ένα απλό χειμωνιάτικο 
φαγητό αλλά με εξαιρετικές γεύσεις και μοναδικά υλικά....

Λαδοκούλουρα Λευκάδας 
Τα παραδοσιακά, πεντανόστιμα Λευκαδίτικα λαδοκούλουρα, 
φτιάχνονται πανεύκολα! Για όσους δεν τα γνωρίζουν είναι 
μυρωδάτα γλυκά ψωμάκια, τα οποία αν φρυγανίσετε γίνονται και 
σαν παξιμαδάκια, ένα ιδανικό σνάκ!..
http://www.sintagoulis.gr/

Λίγα λόγια για τη Λαδόπιτα. 
Είναι πίτα κατ’ εξοχήν παραδοσιακή λευκαδίτικη. Δε γίνεται σε 
κανένα άλλο μέρος της Ελλάδας. 
Είναιη πίτα που κόβουν οι Λευκαδίτες την Πρωτοχρονιά και βάζουν 
και το φλουρί, για το καλό του χρόνου.
Τώρα όμως τη φτιάχνουν, όπως και παλιότερα και σε άλλες 
γιορτές, όπως και όταν συμβαίνουν σπουδαία γεγονότα της 
καθημερινής ζωής ( γάμοι, βαπτίσια, γεννήσεις, επιτυχία του 
παιδιού στο πανεπιστήμιο
κα.). Επίσης οι νοικοκυρές τη φτιάχνουν και την προσφέρουν ως 
δώρο σε επισκέψεις κοινωνικές ή σε ξένους που έρχονται σπίτι τους 
( φίλεμα ).Αν επισκεφθείτε το νησί μας, μπορείτε να αγοράσετε τη 
λευκαδίτικη πίτα από τα ζαχαροπλαστεία. Πουλιέται σαν 
παραδοσιακό γλυκό.
http://www.karya.gov.gr
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Κύθηρα

Μελιτζάνες με ξινόχοντρο Κυθήρων

Παραδοσιακή συνταγή για μελιτζάνες.

http://www.sidages.gr/

Περί Φατουράδας
Είναι ένα εξαιρετικό γευστικότατο ηδύποτο των Κυθήρων από αγνό 
τσίπουρο και κανελογαρύφαλα. Η πραγματική φατουράδα γίνεται 
μόνο από τσίπουρο και όχι από βιομηχανικό οινόπνευμα. Ούτε έχει 
χρωστικές ουσίες. 
Η επικρατέστερη μορφή φατουράδας είναι αυτή με τα 
κανελογαρύφαλα. Υπάρχουν όμως κι εκείνες με άρωμα και γεύση 
από φρούτα όπως μανταρίνι, πορτοκάλι, βερίκοκο μετά από 
χρονοβόρα επεξεργασία της φλούδας ή του κουκουτσιού. Αυτές 
λέγονται λιαστές φατουράδες.

http://www.visitkythera.gr

Οι ροζέδες των Κυθήρων
Παρόλο που στα Κύθηρα οι ροζέδες είναι γλυκό του γάμου, σήμερα 
τους βρίσκουμε στα περισσότερα ζαχαροπλαστεία, αλλά και στα 
καφενεία. Σχεδόν πάντα είναι εξαιρετικοί, αφού δεν έχουν 
βιομηχανοποιηθεί, και τους φτιάχνουν, όπως και τα ξεροτήγανα, οι 
νοικοκυρές του πανέμορφου νησιού.
http://www.athinorama.gr/

Στους Παξους
Οι Παξοί διαθέτουν άφθονες ψαροταβέρνες που σερβίρουν 
ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, που σε μερικές περιπτώσεις μόλις 
έχον αλιευθεί από τους ντόπιους ψαράδες. Παραδοσιακή συνταγή 
των Παξώνείναι το Μπουρδέτο, ψάρι μαγειρευτό με κρεμμύδια.
http://www.greecevacationsearch.com

Μπουμπάρι
Το Μπουμπάρι είναι ένας παραδοσιακός πικάντικος μεζές του 
Βόλου. Είναι λουκάνικο με γέμιση μοσχαρίσιου κιμά και εντόσθιων. 
Είναι ότι καλύτερο για τις γιορτές και για τις κρύες μέρες του 
Χειμώνα. Δίνω ένα φαγητό που γίνεται με το συγκεκριμένο 
λουκάνικο. ’λλη μια παραδοσιακή συνταγή που δίνω. 
http://www.sintagoulis.gr
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Σπετζοφάι Πηλιορείτικο
Καλοκαιρινό πεντανόστιμο πιάτο, και κυρίως και συνοδευτικό, από 
τα χωριά του Πηλίου. 
http://www.axortagos.gr

Παραδοσιακό Βολιώτικο Μπουμπάρι
Είναι μία συνταγή παραδοσιακή όσο και νόστιμη η οποία μένει έως 
τις ημέρες μας αναλλοίωτη (οι φήμες αναφέρουν ότι έχει πολύ 
μεγάλη και μακρόχρονη ιστορία). Γευστικά θα σας φέρει στο μυαλό 
πολλούς συνδυασμούς:λουκάνικο, συκωταριά, σπληνάντερο κλπ. 
Σερβίρεται ως πρώτο πιάτο ή ως απλός μεζές για κρασάκι κυρίως 
το χειμώνα 
http://www.sintagoulis.gr 

Μαυρολάχανα με φασούλια
Μαυρολάχανα με φασούλια είναι ένα κατεξοχήν φαγητό των 
Ποντίων. Το φαγητό αυτό πέρα από εύγεστο είναι πολύ υγιεινό και 
διαιτητικό. 
http://www.pontos-news.gr

  

Μελεκούνια
Ένα είδος παστελιού, παραδοσιακό της Ρόδου.... 

http://www.sintagoulis.gr/ 

Κατσικάκι Γεμιστό (Καπαμάς)
Παραδοσιακή πασχαλινή συνταγή από το Αφάντου της Ρόδου.
http://www.sintagespareas.gr/

Μαζούνι
H γέμιση του πουγκιού της Πάτμου, το οποίο τρώγεται και σαν 
γλυκό κουταλιού.

Μελιτίνια
Γλυκό που κάνουν στη Σαντορίνη για το Πάσχα
http://www.sintagespareas.gr

Μακαρούνες
Ένα παραδοσιακό πιάτο της Κάσου και της Καρπάθου. Οι 
μακαρούνες, είδος ζυμαρικού, έχει σχήμα είτε σαν μικρές, επίπεδες 
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λωρίδες ή κυλίνδρους. Οι μακαρούνες θέλουν επίσης ένα άλλο 
τοπικό συστατικό: την σιτάκα, ένα ρευστό πρόβειο τυρί με 
πεντανόστιμη ξινή γεύση και πλούσιο σώμα... 

http://www.homefood.gr

Ακούμια Συμιακά
Η Σύμη είναι ένα μικρό νησί των Δωδεκανήσων, βόρεια της 
Ρόδου. Τα ακούμια τα φτιάχνουνε στη Σύμη και δεν είναι πολύ 
γνωστά ακόμη και στους Έλληνες γιατί είναι το τοπικό, 
παραδοσιακό γλυκό τους. Τα ακούμια, που βασικά είναι 
λουκουμάδες, είναι μοναδικά γιατί εκτός από τα βασικά υλικά των 
λουκουμάδων, δηλαδή αλεύρι, μαγιά, ζάχαρη, αλάτι και νερό, μέσα 
βάζουνε βρασμένο ρύζι (το οποίο δεν το αντιλαμβανόμαστε στη 
γεύση) και αρωματίζονται από πορτοκάλι και ούζο.
http://www.kopiaste.info

Φάβα Σαντορίνης
Η Φάβα είναι από τα πιο νόστιμα όσπρια και μαγειρεύεται με 
διάφορους τρόπους. Η Σαντορίνη παράγει φημισμένη φάβα από την 
αρχαιότητα. 
http://www.sidages.gr/

Καππαροσαλάτα Σύρου
Όπως και σε όλα τα νησιά έτσι και στην Σύρο την κάππαρη θα την 
βρείτε παντού!
Η καππαροσαλάτα είναι ένα υπέροχο, πεντανόστιμο σαλάτα από 
την Σύρο, από τα πιο αγαπημένα τοπικά εδέσματα!

Μαϊντανοσαλάτα Σύρου
Από τα πιο γνωστά πιάτα της Σύρου, ένας μεζές που θυμίζει το 
ιταλικό πέστο χωρίς τα κουκουνάρια και το τυρί και φτιάχνεται με 
μαϊντανό αντί για βασιλικό. 
http://www.sintagoulis.gr/

 Η κοπανιστή της Μυκόνου
Η κοπανιστή της Μυκόνου ένα μαλακό πιπεράτο τυρί, αποτελεί πολύ 
γνωστό ντελικατέσσεν της μυκονιάτικης γαστρονομίας. 
Αναγνωρίζεται από την πολύ έντονη πικάντικη γεύση του. 
Απολαύστε το με ρακί και ούζο πάνω σε μουσκεμένο κρίθινο 
παξιμάδι με αγγούρι ή ντομάτα όπως κάνουν οι Μυκονιάτες.
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Η μυκονιάτικη λούζα 
Η Μυκονιάτικη λούζα είναι από τα πιο νόστιμα αλλαντικά 
φτιαγμένα από χοιρινό κρέας. Περιλαμβάνει όλο το φιλέτο από τη 
ράχη του ζώου με το λίγο λίπος που το περιβάλλει το οποίο 
οι Μυκονιάτες παρασκευαστές το κρατούν στο αλάτι για ένα 24ωρο 
αφού πρώτα το ζυμώσουν με ρίγανι, πιπέρι, μπαχαρικά και 
μυρωδικά. Για να το σερβίρουν, το κόβουν σε λεπτές φέτες
http://www.εξόρμηση.gr/a

 Ναξιώτικος Σιμιγδαλένιος Χαλβάς
Χαλβάς σιμιγδαλένιος από την Νάξο, με υπέροχη γεύση θυμαρίσου 
μελιού, το οποίο κάνει και την διαφορά στην συνταγή, αφού η 
Νάξος πάράγει από τα καλύτερα θυμαρίσια μέλια!
 
http://www.sidages.gr/
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Οι πηγές της παραπάνω εργασίας για κάθε 
υποενότητα είναι οι εξής:

Εκφώνηση

• http://www.syllogosipirotonkozanis.gr
• http://www.pi-schools.gr/

Παναγία - Μητέρα όλων

• Βιβλίο "Σαράντα Εικόνες της Παναγίας" του Αρχιμ. Νεκταρίου 
Ζιόμπολα

• Λάμπρος Σκόντζος Θεολόγος - καθηγητής
• http://www.apostoloki-diakonia.gr
• http://www.tinos360.gr
•  http://www.neolaia.gr
• http://el.wikipedia.org/wiki/
• http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr
• http://www.visitgreece.gr/el/religion/panayia_soumela/
• http://www.cretanbeaches.com/mοnastiria/
• http://veneratopalianis.blogspot.gr
• http://new.imk.gr/el/
• http://www.imga.gr/kaliviani.html
• http://fdathanasiou.wordpress.com
• http://www.imodigitrias.gr
• http://www.ekatontapyliani.gr

Χριστούγεννα

• http://6lk.mysch.gr
• http://www.24grammata.com
• http://www.creteplus.gr
• http://1dimplagiarist.blogspot.gr
• http://thebest.gr/
• http://www.my-family.gr
• http://www.newsbomb.gr
• http://2gym-zefyr.att.sch.gr
• http://sofoscrete.blogspot.gr
• http://skana.gr
• http://www.tuned.gr/
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• http://www.yeskid.gr
• http://www.moro-blog.gr
• http://7dim-ampel.thess.sch.gr
• http://ellinwnparadosi.blogspot.gr 
• http://spoudasterion.pblogs.gr
• http://himaira.blogspot.com
• http://www.ipiros.gr
• http://dim-rizou.pel.sch.gr
• http://gym-toxot.xan.sch.gr
• http://www.tovoion.com
• http://www.iefimerida.gr
• Περιοδικό του Ρεθύμνου «Πολιτεία»
• Από την ιστοσελίδα www.in.gr Αγροτουρισμός
• http://www.matia.gr

Άγιο Πάσχα

• http://www.paidika.gr
• http://el.wikipedia.org/wiki/
• http://exofitsio.blogspot.gr
• http://www.asxetos.gr
• http://evrospower.blogspot.gr
• http://www.patridamou.gr
• http://www.topeiros.gr
• http://www.pass2greece.gr
• http://www.ipirotikos.gr
• http://www.agelioforos.gr
• http://www.ultragreek.com
• http://www.e-kyklades.gr
• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
• http://www.e-istoria.com
• http://www.dodekanissaweb.gr
• http://www.agorapress.gr
• http://www.nooz.gr

Συμβολισμοί της τελετής του Γάμου

• http://www.wedstar.gr
• http://gamos-bestof.gr  
• http://flowmagazine.gr
• http://www.anthopoleia.com
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• http://www.ipiros.gr
• http://www.paravouniotissa.gr

Βάφτιση

• http://www.yeskid.gr

Τι είναι το Καρναβάλι

• http://www.imk-agparaskeve.gr
• http://planiths-gh.pblogs.gr
• http://xletsos-basilhs.blogspot.gr                                            
• http://kristytalks.com
• http://laikiparadosi.blogspot.gr
• http://www.lay-out.gr
• http://www.secretrhodes.gr/apokries-rodos
• http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/mx/m_Ellas_kathara.as

p
• http://www.prasinizo.gr/prasinizoume/erxomenes/699-

karnavali-apokries-soxou-soxos
• http://www.anatolh.com/crete/genika-crete/item/
• http://gergeri-crete.blogspot.gr/p/blog-page_9317.html
• http://www.infokids.gr
• http://stergiog.wordpress.com 
• http://friendshipiseverything.blogspot.gr/2013/03/blog-

post_3339.html
• http://www.kozani.net/kozani.php?p_id=39&menu_id=15
• http://koumeika.blogspot.gr/2010/02/blog-post.html

Επαγγέλματα

• http://www.ecomuseum.gr/index.php
• http://santosight.blogspot.gr
• http://3lyk-n-filad.att.sch.gr
• http://www.winefest-dafnes.gr/epaggelma.htm 
• http://agonigrammi.wordpress.com
• http://www.entre.gr
• http://vivi.pblogs.gr/2012/07/harkidio.html
• Κρητική Εστία
• http://www.asxetos.gr
• http://www.cretasense.com
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• http://happydreamday.blogspot.gr/2011/08/blog-post.html
• http://www.mgovservices.com

Ονοματολογία

• http://greeksurnames.blogspot.gr
• http://users.sch.gr/babaroutsoup/
• http://vivi.pblogs.gr

Διάλεκτοι

• ΥΠΕΠΘ & Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
• http://abnet.agrino.org/htmls/D/D001.html
• Εφημερίδα "Καθημερινή (Επτά Ημέρες)" 
• Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
• http://paremvaseisepikaira.blogspot.gr/

Παραδοσιακά μουσικά όργανα

• http://gym-mous-agrin.ait.sch.gr/
• http://www.musics.gr/greek-musical-instruments/
• http://glampshistory.wikispaces.com 
• http://el.wikipedia.org/wiki

Δημοτικό τραγούδι

• http://el.wikipedia.org/wiki
• http://keppas.blogspot.gr/p/blog-page_7907.html
• http://www.hellinon.net/Cretanmousic.htm
• http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/culture/music/dimotiko.h

tm
• http://paroutsas.jmc.gr/dances/thesalia/index.htm
• http://entertainment.in.gr/html/ent/893/ent.34893.asp
• https://sites.google.com/site/mikedimotiko/epeirotike-mousike-

kai-tragoudi/
• http://paroutsas.jmc.gr/dances/ionio/index.htm
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Παροιμίες

• http://www.kritikoi.gr/main_titles/culture/ethima/paroimies.ht
ml

• http://www.psarikorinthias.gr/paroimies.html
• http://zaliosparadosi.blogspot.gr/2011/03/blog-post.html
• http://sarantakos.wordpress.com/2010/04/18/giannides/ 

Εξωτερικό

• http://en.wikipedia.org
• http://bermuda-online.org
• http://www.corriere.it
• http://www.costaricapages.com

Φαγητά

• http://www.eatcrete.com
• http://www.news.gr/ellada/koinonia/article/28318/ta-

paradosiaka-glyka-ton-hristoygennon-kai-ths.html
• http://greenchef.gr
• http://girismata.skai.gr
• http://www.sigmatv.com
• http://www.sintagoulis.gr
• http://www.athinorama.gr
• http://www.hellenica.de
• http://www.mama365.gr
• http://www.sintagespareas.gr
• http://mikrikouzina.blogspot.gr
• http://syntages.nets.gr
• http://www.glykokyriakis.gr
• http://www.karya.gov.gr
• http://www.sidages.gr
• http://www.visitkythera.gr
• http://www.greecevacationsearch.com
• http://www.axortagos.gr
• http://www.pontos-news.gr
• http://www.homefood.gr
• http://www.kopiaste.info
• http://www.εξόρμηση.gr/
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