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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Η χριστιανική λατρεία, παρουσιάζει πλούτο εθίμων στα πλαίσια της 

χριστιανικής ζωής. Το θέμα επιλέχθηκε, συνεπώς βάσει του ενδιαφέροντος των 

μαθητών να μελετήσουν με τα οποία έχουν επαφή -ή και όχι- στην λατρευτική τους 

ζωή και καθημερινότητα. Το πλαίσιο μελέτης προσδιορίστηκε να είναι η ανα την 

Ελλάδα περιοχές μαζί και τα νησιά, όπου σε επιμέρους τοποθεσίες προβάλουν έθιμα 

με συγκεκριμένο τρόπο, συνδεδεμένα με χριστιανικές εορτές ή μυστήρια της 

χριστιανικής ζωής. 

Αναγκαίο είναι λοιπόν, καταρχήν να προσδιοριστούν ονομαστικά τα έθιμα, 

που συνδέθηκαν ή συνδέονται με τις χριστιανικές εορτές του Πάσχα, των 

Χριστουγέννων, του Τριωδίου, του Δεκαπενταύγουστου, των Αγίων και ι. 

Μυστηρίων(όπως του γάμου και της βάπτισης). Έπειτα να προσδιοριστεί το 

περιεχόμενο και η προέλευσή τους, τοπικά και ιστορικά. Καθώς και τρίτον να 

επισημανθεί ποιος είναι ο ρόλος τους και η σημασία τους στην χριστιανική-

λατρευτική ζωή από κάθε πλευρά εξεταζόμενα: 

- Ηθική και θρησκευτική σημασία 

- Πνευματική σημασία 

- Κοινωνική σημασία 

Τα παραπάνω αποτελούν και τα βασικά ερωτήματα του κεντρικού θέματος 

ως προς τον τρόπο διερεύνησης του, που θα γίνει από τα μέλη των ομάδων και υπο-

ομάδων. 

Κρίθηκε γι’ αυτό το λόγο ως συνετό και λειτουργικό για την διεκπεραίωση 

της εργασίας να συνυπάρξουν δύο βασικές ομάδες Α΄ και Β΄ μέσα στις οποιές να 

δραστηριοποιηθούν αντίστοιχα τρείς υπο- ομάδες για κάθε πεδίο από τις παραπάνω 

παρατιθέμενες εορτές- λειτουργικές περιόδους. 

Κάθε υπο- ομάδα για κάθε πεδίο εργασίας θα δομήσει εξ’ ολοκλήρου 

αναλυτικό κείμενο αλλά και σε συνεργασία των υπο - ομάδων συνολικά το κείμενο 

που συνθέτει και προσδιορίζει το κεντρικό θέμα. Ώστε τελικά ο τρόπος εργασίας των 

μελών – μαθητών να είναι περισσότερο ομαδικός- συλλογικός βασιζόμενος στην 

συνεργασία, διάλογο, ανταλλαγή απόψεων στην ταξινόμηση και οργάνωση των 

πληροφοριών. 

Αυτός ο τρόπος εργασίας σε συνδυασμό με την ερμηνευτική μέθοδο 

διερεύνησης των βασικών ερωτημάτων του θέματος θα μπορέσουν τα μέλη των 

ομάδων να κατανοήσουν ουσιαστικά, σπουδαία ιστορικά – λατρευτικά γεγονότα και 

φυσικά την λειτουργία και διατήρηση των εθίμων που συνδέονται με αυτά ως αγωγοί 

της λειτουργικής Παράδοσης, στα πλαίσια διαμόρφωσης της χριστιανικής ζωής στην 

σύγχρονη πραγματικότητα. 

Φυσικά, το σύνολο της ερευνητικής εργασίας και διαδικασίας θα ωφελήσει 

τους μαθητές καθώς θα μάθουν να ερευνούν, ερχόμενοι σε επαφή με τις πηγές. 

Επίσης θα αποκτήσουν ιστορικές γνώσεις των περιόδων ζυμώσεως των εθίμων με την 

λατρεία και της λατρευτικής Παράδοσης, γνωρίζοντας τα έθιμα ουσιαστικά. Θα 

κατανοήσουν επίσης, « πως η ζωή» τα βιώματα του λαού γίνονται λογοτεχνικός 

λόγος, κείμενα, ποιήματα, όπου καταγράφεται ο πνευματικός πλούτος κάθε 

πολιτισμού. 

Παράλληλα με τα παραπάνω γνωστικά-διδακτικά οφέλη, οι μαθητές θα 

ωφεληθούν και παιδαγωγικά. Θα μάθουν να ερευνούν με την ορθή χρήση του Η\Υ 

και παράλληλα θα καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη. Επίσης θα καλλιεργηθεί 

το πνεύμα της ομαδικότητας, της υπευθυνότητας, του διαλόγου, της συνεργασίας και 

αυτοκριτικής. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Ο όρος ήθος σημαίνει το σύνολο των ψυχικών χαρακτηριστικών κάθε 

ανθρώπου. Ήθη λέγονται ‘οι αντιλήψεις ενός λαού για την ηθική και κοινωνική 

συμπεριφορά. Είναι οι γενικές αρχές Δικαίου, οι θεμιτοί τρόποι συμπεριφοράς 

του κοινωνικού ανθρώπου, που μεταβάλλονται με τη μεταβολή του χρόνου, που 

διαφέρουν από τόπο σε τόπο και απηχούν την τρέχουσα ηθική μιας κοινωνίας’. 
Δηλαδή τα ήθη ορίζουν αξίες, σχέσεις, συμπεριφορές. Είναι τα αισθήματα, οι 

νοοτροπίες που χαρακτηρίζουν μια εποχή (π.χ. η καταναλωτική τάση του σύγχρονου 

αστού, η προτίμησή του σε πρακτικές λύσεις, όπως είναι τα τυποποιημένα είδη 

διατροφής, η αντίληψή του για το γάμο κ.τ.λ.). Όλα αυτά αποτελούν ένα είδος 

κανόνων και νόμων, μια μορφή δικαίου, άγραφου, που θα μπορούσαμε να το 

ονομάσουμε εθιμικό.  

Όταν οι αντιλήψεις αυτές πάρουν και μια σταθερά επαναλαμβανόμενη 

τελεστική, περισσότερο ή λιγότερο τελετουργική μορφή, γίνονται έθιμα, όπως είναι 

τα γαμήλια έθιμα. Γίνονται δηλαδή συνήθεια με καθολικό χαρακτήρα, που τηρείται 

από όλα τα μέλη της κοινωνικής ομάδας.  

Τα στοιχεία του εθίμου είναι:  

α) το ιστορικό: μακρόχρονη και ομοιόμορφη άσκηση, δηλ. ορισμένη 

συμπεριφορά των κοινωνιών που επαναλαμβάνεται ομοιόμορφα επί αρκετό χρόνο, 

ώστε να παγιωθεί ως κανόνας Δικαίου  

β) το ψυχολογικό: η πεποίθηση των κοινωνιών ότι, με τη συμπεριφορά τους 

εφαρμόζουν κανόνα δικαίου και ότι αν δεν τηρήσουν τη συμπεριφορά αυτή, θα έχουν 

κυρώσεις. 

 Τα έθιμα διακρίνονται σε γενικά (ισχύουν σε όλη τη χώρα) και τοπικά 

(ισχύουν σε ορισμένη περιοχή). Υπάρχουν, επίσης, έθιμα επαγγελματικά και 

θρησκευτικά.κ.λ 

Υπάρχει,  μια τάση διατήρησης παλιών εθίμων. Το τελετουργικό, η 

παραστατικότητα και η θεαματικότητα του εθίμου ασκούν αρκετά ισχυρή γοητεία, 

ώστε να παρατηρείται, τις τελευταίες δεκαετίες, μια σκόπιμη αναβίωση των παλιών 

εθίμων, που προσφέρονται ως ένα είδος θεατρικής παράστασης, ή θεάματος… 

Τα ήθη και έθιμα, τα δημοτικά τραγούδια και οι παροιμίες, οι παραδόσεις και 

οι θρύλοι αποτελούν το λαϊκό πολιτισμό που είναι “ο καθρέφτης” ενός λαού. 

Μελετώντας τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, αντικρίζει κανείς ένα λαό απλό και 

αληθινό, συγκροτημένο πάνω σε στέρεο προσανατολισμό, με πίστη στο παρελθόν και 

αισιοδοξία για το μέλλον, με ιδανικά και αξίες. Και αυτό, γιατί υπάρχει αδιάσπαστη 

ενότητα ανάμεσα στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, τον αρχαίο και το νεότερο. Κάθε 

έθιμο και δοξασία του λαϊκού πολιτισμού προχωρεί στα βάθη του παρελθόντος, 

φτάνοντας όχι μόνο στους κλασικούς χρόνους, αλλά μερικές φορές στα βάθη της 

προϊστορίας. 

Αναμφίβολα, λοιπόν, μέσα από το λαϊκό πολιτισμό αναζητάμε τις ρίζες μας 

και ανακαλύπτουμε τη φυσιογνωμία μας ως λαός, πιστοποιούμε την ταυτότητά μας, 

θωρακίζουμε τη συνέχιση του έθνους μας. Εναρμονίζουμε το χθες με το σήμερα και 

χτίζουμε το αύριο… 

                                                   

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:   

http://olympia.gr/    Νίκος Ζυγογιάννης (καθηγητής) 

http://olympia.gr/
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  ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΜΑΣ  

Εορτές Αγίων 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Β’ 

Τσεσμελή Αφροδίτη 

Σκραφνάκη Ευαγγελία 

Φρυσάλη Ροδούλα 

 

                  

       

            Έθιμα ενός τόπου είναι το σύνολο των παραδόσεων που περνούν από γενιά σε 

γενιά. Σημαντικό κομμάτι των λαϊκών παραδόσεων αποτελούν τα έθιμα της λατρείας 

μας. Τα θρησκευτικά έθιμα είναι δημιουργήματα της λαϊκής σοφίας προκειμένου οι 

άνθρωποι να τιμήσουν την μνήμη των αγίων μας και έτσι να μείνουν διαχρονικά 

ζωντανά στην κάρδια και το μυαλό μας μέσα από το πέρασμα του χρόνου. 

              Οι Άγιοι έφτασαν στην αγιοποίηση τους μέσα από την ενάρετη ζωή τους και το 

μαρτυρικό τους τέλος. Ο βιος κάθε Άγιου είναι διαφορετικός και αποτελείται από όλες 

τις καλές πράξεις που τον οδήγησαν στην αγιότητα. Οι άνθρωποι έκριναν σωστό να 

γιορτάζουν την ημέρα του μαρτυρίου των αγίων για να μεταλαμπαδεύσουν στις 

νεότερες γενιές το ήθος της θρησκευτικής μας παράδοσης.  
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Αι Γιάννης - Κλείδωνας  

       Κάθε χρόνο στις 23 Ιουνίου,  παραμονή της εορτής της γέννησης του Αγίου Ιωάννη, 

σε πολλές γειτονιές της Κέρκυρας, όπως και σε αρκετά άλλα μέρη της  Ελλάδας, 

λαμβάνουν χώρα κάποια δρώμενα που προέρχονται από τα βάθη των χιλιετιών. Πιο 

συγκεκριμένα, μόλις βραδιάσει, ανάβουν  φωτιές στις οποίες καίνε τα μαγιάτικα 

στεφάνια μαζί με ξύλα και ξερά κούτσουρα. 

     Τα πιο παλιά χρόνια, σε πολλά χωριά του νησιού, μαζί με τα στεφάνια, καίγανε και τα 

παλιά σκιάχτρα, την παλιά ρίγανη, ξερά φύλα ελιάς και τα ξερόχορτα που δεν είχαν 

γίνει σανός  για τα ζώα. Το συγκεκριμένο έθιμο έχει καθαρά αρχαιοελληνικές καταβολές 

αφού μαζί με  τον Αι Γιάννη, υποσυνείδητα λατρεύεται και  ο ήλιος των θερινών τροπών 

(το θερινό ηλιοτρόπιο). Μέσα από την δύναμη της φωτιάς, έρχεται η κάθαρση στους 

ανθρώπους καθώς,  τώρα που αρχίζει να μικραίνει η μέρα, αφήνουν πίσω τους κάθε τι 

κακό, ελπίζοντας σε μία καλύτερη νέα αρχή.  Συμβολικά,   οι φωτιές που ανάβουν είναι 

τρεις, στη σειρά,  τις οποίες πρέπει να πηδήσουν τρεις φορές. 

        Το ίδιο συμβολική είναι και η ρίψη ρίγανης και αλατιού στην φωτιά. Στην σύγχρονη 

εποχή μας τα αρωματικά φυτά, και ιδιαίτερα η ρίγανη, δεν είναι πλέον σπάνια και δεν 

συλλέγεται από την ύπαιθρο, μια φορά τον χρόνο,  καθώς   υπάρχει άφθονη σε όλα τα 

καταστήματα, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Το κάψιμο της ρίγανης (και του 

αλατιού),  δεν σημαίνει πλέον την αρχή της εποχής για την συλλογή της φρέσκιας 

ρίγανης. Συμβολίζει την ευχή για την απαλλαγή των ανθρώπων από το κακό  και την 

είσοδο τους σε μια καλύτερη χρονική περίοδο, καθαροί και ακμαίοι. 

              Τις βραδινές ώρες, όταν σβήσουν οι φωτιές, οι συμμετέχοντες  στα δρώμενα της 

γειτονιάς κερνιούνται από τις νοικοκυρές με  γλυκά και αναψυκτικά προκειμένου να 

είναι καλότυχη η νέα  χρονιά. 

             Ένα άλλο έθιμο που συνδέεται με αυτή τη μέρα και με τις φωτιές του Αι Γιάννη 

είναι αυτό της αυγομαντείας!  Αφορούσε τις γυναίκες, ιδιαίτερα τις  νεότερες και 

συνήθως ανύπαντρες, που  ήθελαν να μάθουν τα μελλούμενα.  Έριχναν μέσα σε ένα 

ποτήρι με νερό το ασπράδι ενός αυγού. Από τα σχήματα που αυτό έπαιρνε μέσα στο 

νερό,  οι μεγαλύτερες, σε ηλικία,  γυναίκες εξηγούσαν στις νεότερες  τα «σημάδια» και 

προέβλεπαν το μέλλον τους. Ίσως, η συγκεκριμένη πρακτική να εφαρμόζεται ακόμη σε 

κάποιες περιπτώσεις καθώς η περιγραφή του εθίμου γίνεται από σχετικά νέες γυναίκες 

που διατηρούν ακόμη ζωντανά τα έθιμα και τις παραδόσεις τους. 

          Ανήμερα του Αι Γιαννιού σε άλλες περιοχές πριν βγει ο ήλιος ώστε να μην 

εξουδετερωθεί   η μαγική επιρροή των άστρων και σε άλλες γύρω στις δώδεκα το 

μεσημέρι όταν ο ήλιος "τρέμει" οι γυναίκες συναθροίζονται και πάλι για να ανοίξουν το 

πήλινο αγγείο. 

      Στη Κρήτη και την Θράκη καθισμένη στο κέντρο της συντροφιάς η υδροφόρος νεαρή 

ανασύρει ένα-ένα από το αγγείο τα αντικείμενα που αντιστοιχούν στο "ριζικό" κάθε 

κοπέλας και μια άλλη κάποια που έχει ποιητικό η μαντικό ταλέντο απαγγέλει 

ταυτόχρονα κάποιες τυχαίες μαντινάδες. Η μαντινάδα η το δίστιχο που αντιστοιχεί στο 

αντικείμενο (ριζικάρι ) της κάθε κοπέλας θεωρείται ότι προμηνύει το μέλλον της και 
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σχολιάζεται από τους υπόλοιπους που προτείνουν την δική τους ερμηνεία σε σχέση με 

την ενδιαφερόμενη. 

     Στην Κεφαλονιά έπαιρναν αμίλητο νερό και έχυναν μέσα  μολύβι-μέταλλο. Όπως 

έπεφτε το λιωμένο μολύβι μέσα στην λεκάνη με το κρύο νερό , κρύωνε απότομα και 

έπαιρνε διάφορα σχήματα. Η παλαιότερη , η γηραιότερη από την παρέα των κοριτσιών η 

"εξηγήστρα" μελετούσε τα σχήματα και έδινε διάφορες εξηγήσεις , δηλαδή καταλάβαινε 

ποια θα είναι τα μελλούμενα του κοριτσιού που του είχαν ονοματίσει την "ριξιά" του 

μολυβιού. 

     Προς το σούρουπο όταν τελειώσει η μαντική διαδικασία η κάθε κοπέλα γεμίζει το 

στόμα της με μια γουλιά  αμίλητο νερό και έπειτα στέκεται μπροστά σε ανοικτό 

παράθυρο έως ότου ακούσει το πρώτο ανδρικό όνομα. Αυτό πιστεύεται ότι θα είναι και 

το όνομα του άνδρα που θα παντρευτεί. Μετά το τέλος όλης αυτής της διαδικασίας 

μεγάλο γλέντι στο οποίο συμμετέχει όλο το χωριό. 

   Μάλιστα λένε πως ο Αι Γιάννης φέρνει τύχες και γι' αυτό έπρεπε από την παραμονή να 

έχουν τακτοποιήσει όλες τις οικιακές δουλειές. Αυτός είναι ο λόγος που τον Άγιο αυτόν 

τον λέμε "Ριζικάρι". 

 

      

 

 

Αγίου Διονύσιου  

      Με το που αλλάζει η μέρα και μπαίνει η 1η Αυγούστου η γιορτή του Αγίου Διονυσίου , 

τα καμπαναριά που σημαίνουν την έλευση της Σαρακοστής, δίνουν το σύνθημα στους 

ζακυνθινούς, που  βγάζουν τα παπούτσια τους, ανασηκώνουν τα φουστάνια και τα 

μπατζάκια τους και μπαίνουν στην θάλασσα, στην άκρη εκεί που σκάει το κύμα, «για να 

πιάσουνε τη μαλλιαρή». Αναζητούν δηλαδή μια πέτρα στην οποία έχουν φυτρώσει φυτά 

από εκείνα που φύονται κάτω από το θαλασσινό νερό.  

       Είναι η λεγόμενη «μαλλιαρή» που την ανασύρουν σαν τρόπαιο, την φέρνουν στο 

σπίτι τους κρατώντας την ψηλά στο χέρι,  και την τοποθετούν κάτω από το κρεβάτι. Η 

«μαλλιαρή», κατά παράδοση αιώνων, φέρνει  καλοτυχία για όλη τη χρονιά, και, 

επιπλέον, διώχνει τα κουνούπια από το σπίτι. Όσο δε περισσότερο μαλλιαρή είναι η 
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πέτρα, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχουν οι ανύπαντρες να δούνε τον άντρα που θα 

παντρευτούν στον ύπνο τους. Για αυτό δεν ψάχνουν απλώς για μια μαλλιαρή, αλλά… 

για την πιο μαλλιαρή.  

         Κανείς όμως δεν ξέρει αν το έθιμο γίνεται περισσότερο για τις μεταφυσικές 

ιδιότητες της χορταριασμένης πέτρας ή για το διονυσιακό κέφι από την ανταλλαγή 

λογοπαίγνιων σχετιζόμενων με τη λέξη «μαλλιαρή». 

         Είναι γεγονός ότι πρόκειται για ένα έθιμο καθαρά χωραίτικο. Αστικό. Στα χωριά της 

Ζακύνθου δεν το τηρούσαν, σε πολλά δε ούτε καν το γνώριζαν. Για να μην πούμε  ότι και 

από τη Χώρα πιο πολύ το τηρούσαν όσοι έμεναν στις παράλιες περιοχές Άμμος, 

Ταμπάκικα και Αγία Τριάδα, ενώ από τις υπόλοιπες περιοχές της Πόλης όσοι είχαν 

όρεξη για αστεία, κρασί και τραγούδια.  Αν μη τι άλλο, το να κουβαλάς ολόκληρη πέτρα 

από τη παραλία της  Χώρας χιλιόμετρα με τα πόδια, μέχρι το κάθε χωριό, ήταν ένα 

θέμα… 

  

           

 

 

'Άγιος Φανούριος  

          Κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου οι Εκκλησίες γεμίζουν πίτες φτιαγμένες από τις 

νοικοκυρές. Είναι οι γνωστές σε όλους μας «Φανουρόπιτες». Πρόκειται για μια μίξη, 

λαϊκής παράδοσης, πίστης και τοπικών εθίμων που ξεκίνησε στη Ρόδο και επεκτάθηκε 

σε ολόκληρη τη χώρα . 

       Όσο για τον ίδιο τον Άγιο Φανούριο; Λέγεται πως αυτό δεν είναι καν το πραγματικό 

του όνομα, ενώ οι πληροφορίες που υπάρχουν για τον ίδιο και την ζωή του είναι 

ελάχιστες έως ανύπαντρες. 

       Το μόνο γνωστό, σύμφωνα με την λαϊκή παράδοση τουλάχιστον, είναι πως η μητέρα 

του Αγίου ήταν… αμαρτωλή .  
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ΑΓΙΕ ΦΑΝΟΥΡΙΕ.. ΦΑΝΕΡΩΣΕ  

         Ποιος δεν θυμάται την γιαγιά του να λέει «Άγιε μου Φανούριε… φανέρωσε το» και 

να τάζει πίτα ή κερί στη χάρη του; Για τους απλούς ανθρώπους ο Άγιος Φανούριος 

υπήρξε η μορφή που πάντοτε θα βοηθούσε να βρεθούν τα χαμένα. Από γαμπρούς και 

νύφες μέχρι μερικά χαμένα πρόσωπα ή ακόμα και κλειδιά. Ο καθένας κατά την πιστή 

και την ανάγκη του ζητεί .  

        Σε πολλές περιοχές της ελληνικής επαρχίας ακόμη και σήμερα αυτές τις μέρες, 

ανύπαντρες γυναίκες πηγαίνουν στην Εκκλησία με την φτιαγμένη από τα χέρια της 

Φανουρόπιτα, με ένα και μόνο αίτημα. Να «φανερωθεί» ο σύζυγος. 

   Η ΑΜΑΡΤΩΛΗ ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ  

          Αν και κανείς δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για το που, πότε και πως έζησε ο Άγιος 

εντούτοις η λαϊκή φαντασία έσπευσε να τις δημιουργήσει. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν, η 

μητέρα του Αγίου ήταν άνθρωπος που δεν βοηθούσε τους άλλους. Ήταν αμαρτωλή. Σε 

πολλές περιοχές της χώρας μας, αρκετοί είναι αυτοί που φτιάχνουν την πίτα για «να 

συγχωρεθεί η μάνα του Αγίου». Αυτό το έθιμο όμως είναι ελάχιστα διαδεδομένο.  

 

 

 

http://www.dogma.gr/files/Image/generic/afieromata/agios_fanourios.jpg
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      Η ΦΑΝΟΥΡΟΠΙΤΑ  

       Κανείς δεν γνωρίζει επακριβώς πως και γιατί ξεκίνησε αυτό το έθιμο. Η 

φανουρόπιτα βέβαια έχει «μπολιαστεί» και με διάφορα στοιχεία της ελληνικής 

λαογραφίας αφού κάποιοι θέλουν να φτιάχνεται αυστηρά με 7 υλικά και άλλοι με 9. Οι 

αριθμοί αυτοί έχουν την δική τους σημειολογία η οποία δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με την 

πίστη όσο με την λαϊκή παράδοση. 

 

Άγιος Γεώργιος 

                           Το έθιμο   των  "Πεχλιβάνηδων " 

     Στο δημοτικό διαμέρισμα Ολβίου υπάρχει το έθιμο των "πεχλιβάνηδων" Ανήμερα του 

Αγ. Γεωργίου, από το μεσημέρι ομάδα παραδοσιακών οργάνων με νταούλι και ζουρνά, 

περιφέρονται στις γειτονιές του χωριού, όπου καλούν τους κατοίκους να παραβρεθούν 

στους αγώνες πάλης, όπου νεαροί παλαιστές από διάφορα μέρη της Β. Ελλάδος, γνωστοί 

και ως «πεχλιβάνηδες» (που σημαίνει "παλαιστής" στην τουρκική γλώσσα), 

συγκεντρώνονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και αφού χωρισθούν σε ζευγάρια, 

παλεύουν αλειμμένοι με λάδια. Η περιβολή τους είναι δερμάτινο παντελόνι μαζεμένο 

μέχρι τα γόνατα και σφιχτά δεμένο στην μέση, έτσι ώστε να μην μπορεί ο αντίπαλος να 

του το βγάλει. Ο «Πεχλιβάνης» χάνει όταν πέσει και ακουμπήσει η πλάτη του στο 

έδαφος αλλά και όταν… ο αντίπαλος καταφέρει να του κατεβάσει το παντελόνι!!! Το 

βραβείο του νικητή είναι τα χρήματα «μπαξίσι» που μαζεύονται μέσα σε μια πετσέτα 

που την περιφέρει στο κοινό το ζευγάρι παλαιστών που αγωνίστηκε. Εικάζεται ότι το 

έθιμο ξεκίνησε προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου και αναπαριστά την πάλη του με το 

θηρίο.  Το έθιμο αυτό το έφεραν οι πρόσφυγες κάτοικοι του χωριού Ολβίου από το 

Φανάρι της Κωνσταντινούπολης, όπου η γιορτή του Αγ. Γεωργίου ήταν επίσημη αργία 

και για Χριστιανούς και για Μουσουλμάνους. 
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Δρακοκτονία 

                 Κάθε χρόνο στην γιορτή του Αγίου Γεωργίου, στο Νέο Σούλι Σερρών γίνεται 

αναπαράσταση της νίκης του Αγίου στην πάλη του με τον δράκο. Δυο μαυροφορεμένες 

κοπέλες οδηγούν τη βασιλοπούλα, που σύμφωνα με το μύθο είχε κληρωθεί για να 

θυσιαστεί από το θηρίο, στην πλατεία του χωριού. Σε μικρή απόσταση τοποθετείται ένα 

ομοίωμα του δράκου. Αμέσως μετά καταφθάνει ο Άγιος Γεώργιος πάνω σε ένα λευκό 

άλογο και με το κοντάρι του σκοτώνει τον δράκο και σώζει την βασιλοπούλα και το 

χωριό. Ακολουθεί γλέντι με χορό, κρασί και παραδοσιακό φαγητό. 

           

 

Ιπποδρομίες  

             Ο Άγιος Γεώργιος είναι ένας αγαπημένος Άγιος των Λημνιών, για αυτό και 

τιμάται ιδιαίτερα στην Ανατολική Λήμνο. Πλήθος κόσμου συμμετέχει κάθε χρόνο στην 

αναβίωση του εθίμου των ιπποδρομιών, που γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα στο 

χωριό Καλλιόπη και έχει τις ρίζες του στην Τουρκοκρατία. Προς τιμήν του Αγίου, οι 

κάτοικοι του χωριού ετοιμάζουν τα άλογα τους για τον αγώνα, ενώ οι καβαλάρηδες 

φορούν τιμητικά ένα κόκκινο μαντήλι στο λαιμό τους. Τη διοργάνωση αναλαμβάνει ο 

Αθλητικός Ιππικός Εξωραϊστικός Σύλλογος "Κέρος" Καλλιόπης, με τη συνδρομή του 

Δήμου Λήμνου . 

          Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας στις ιπποδρομίες συμμετείχαν δυο ομάδες, 

μια Χριστιανών και μια μουσουλμάνων, οι οποίοι σεβάστηκαν το έθιμο. Μόνο στον 

πόλεμο του ΄40 είχε σταματήσει το έθιμο για δυο χρόνια, καθώς δεν υπήρχαν νέοι στο 

χωριό για να αγωνιστούν. Στις μέρες μας, οι κάτοικοι της Καλλιόπης και άλλων 

γειτονικών χωριών, εκτρέφουν και προπονούν άλογα, αποκλειστικά και μόνο για να 

λάβουν μέρος στις Ιπποδρομίες του Αγίου Γεωργίου. Ο νικητής στεφανώνεται στο 

προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου και βραβεύεται με ένα συμβολικό ποσό. 

Αμέσως μετά ανοίγει το χορό στο πανηγύρι που διοργανώνεται στην πλατεία του 

χωριού. 
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Άγιος Λάζαρος  

       Η Κύπρος  και ο Άγιος Λάζαρος είναι στενά συνδεδεμένοι. Στα πάλαια χρονια η 

εορτή του Αγίου Λαζάρου τελείτε ως εξής : Το βράδυ της παραμονής του αγίου Λαζάρου 

ο ιερέας του χωριού έπαιρνε 3-4 παιδιά ιδίως μαθητές και τους μάθαινε να απαγγέλουν 

το τραγούδι του Λαζάρου. Την επόμενη μέρα της εορτής μετά την θεια λειτουργία 

πήγαινε μαζί με όλα αυτά τα παιδιά σε όλα τα σπίτια του χωριού όπου έψαλλαν τον 

Λαζάρων. Μετά το τέλος του τραγουδιού ο ιερέας έψαλλε μόνος το τροπάριο της ημέρας. 

Για αμοιβή η οικοδέσποινα του πρόσφερε 3- 8 αυγά κι αν ήταν γυναίκα βοσκού πρόσφερε 

τυρί. Αυτός ο εορτασμός γινόταν σε χωριά.  

           Στις πόλεις μια ομάδα από άνδρες κοσμούσαν το σώμα τους με ανθισμένα 

σιμιλλουδκια (σιμιλλια) και με λουλούδια που είναι γνωστά στην Κύπρο ως "Λάζαροι " 

με τέτοιο τρόπο ώστε κανένα μέρος από τα ρούχα τους ή τα γυμνά μέρη του σώματος να 

φαίνεται . Όταν η πομπή των ανδρών έφτανε έξω από το σπίτι ένας από αυτούς 

ξάπλωνε κατά γης με σταυρωμένα τα πόδια και τα χέρια υποκρινόμενος τον νεκρό 

Λάζαρο. Οι άλλοι άνδρες της ομάδας έψαλλαν το τραγούδι του Λαζάρου και μόλις 

έφταναν στο <<Λάζαρε δευρο έξελθε >> αμέσως ο υποκρινόμενος τον Λάζαρο 

σηκωνόταν πάνω. Όταν η αναπαράσταση τέλειωνε οι οικοδέσποινες τους έδιναν αυγά 

και αν ήταν πλούσιο το σπίτι τους έδιναν κέρματα. Το έθιμο πλέον δεν τηρείται.   

                                       

Άγιος Θεόδωρος  
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          Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι νεαροί ξαναθυμήθηκαν το έθιμο που γινόταν 

την πρώτη Παρασκευή των Χαιρετισμών και παραμονή των Αγίων Θεοδώρων. 

Αποβραδίς λοιπόν τα παλικάρια κλέβανε τα κάρα από τα σπίτια που είχαν ελεύθερα 

κορίτσια για παντρειά, εκτός από κάρα πολλές φορές έπαιρναν και άλλα γεωργικά 

αντικείμενα όπως σβάρνες, τουρμούκια, τσίτια, αλέτρια, πορτάρες κ.ά. Ολόκληρο το 

βράδυ το χωριό βούιζε από τις φωνές των παιδιών. 

          Μερικοί νοικοκυραίοι δεν κοιμόντουσαν το βράδυ αλλά ξαγρυπνούσαν μην τυχόν 

και ακούσουν κάποιο θόρυβο, να πεταχτούν έξω και να αποτρέψουν την κλεψιά. Έτσι 

λοιπόν οι νεαροί, τους αφήναν για τα ξημερώματα όπου είχαν πλέον αποκοιμηθεί από 

την αϋπνία και έτσι η αυλή ήταν ελεύθερη. Άλλα άτομα πάλι κρυβόντουσαν στις 

αποθήκες ή σε άλλα μέρη της αυλής και όταν πήγαιναν τα παλικάρια για να κλέψουν 

έβγαιναν φωνάζοντας και πετώντας πέτρες, ξύλα, ζέβολες κ.ά. αντικείμενα που 

μπορούσαν πολλές φορές να αποβούν μοιραία. Υπάρχει και μια άλλη μερίδα 

νοικοκυραίων που δρούσαν πολύ έξυπνα χωρίς να τους πειράξουν. Αυτοί λοιπόν 

άλειφαν με κόπρανα ή κατράμι μερικά μέρη από το κάρο (αρίς, παρμάκια, ντοσιμένες, 

καρλαγκούτσια) και πήγαιναν ήσυχοι και ανέμελοι για ύπνο.  

           Όταν τα παιδιά πήγαιναν να πάρουν το κάρο αντιμετώπιζαν μια «μυρωδάτη» 

έκπληξη ή μια αποκρουστική μαύρη πίσσα που κολλούσε και μαύριζε τα χέρια και ρούχα 

τους. Έτσι άφηναν το κάρο και έφευγαν άπρακτοι. Το πρωί της γιορτής των Αγίων 

Θεοδώρων η πλατεία του χωριού και η αγελαριά που ήταν τόπος συγκέντρωσης ήταν 

γεμάτες από κλεμμένα λάφυρα και γύρω – γύρω άνδρες και παλικάρια να κάνουν χάζι. 

Οι πατεράδες των αγοριών καμάρωναν που οι γιοι τους πήραν μέρος και τα κατάφεραν 

να κάνουν καλή δουλειά, ενώ μερικοί πατεράδες των κοριτσιών καμάρωναν που άρχισαν 

να δείχνουν ενδιαφέρον τα παλικαράκια του χωριού. Πολλά πειράγματα γίνονταν 

μεταξύ θυτών και θυμάτων, τις πιο πολλές φορές με εύθυμη διάθεση και σχεδόν 

πάντοτε καλόκαρδα. Υπήρχε όμως και μερίδα ευτυχώς λίγων που το θεωρούσαν μεγάλη 

προσβολή να τους κλέψουν το αμάξι και πήγαιναν χαράματα να το πάρουν για να μην 

τους δουν οι χωριανοί. 

             Το έθιμο αμυδρά τηρείται και σήμερα. Την θέση όμως των παλιών γεωργικών 

εργαλείων πήραν άλλα μικροαντικείμενα, γλάστρες, καροτσάκια, αυλόπορτες κ.ά. Η 

συμμετοχή του κόσμου δεν είναι επαρκής. Θα ήταν πολύ ωραίο να καθιερωθεί ξανά αν 

όχι σε όλο του το μεγαλείο το έθιμο βοηθούντων και αυτών που έχουν κορίτσια να 

αφήνουν διάφορα μικροαντικείμενα έξω στις αυλές. 

 

Αγία Βαρβάρα  

     Οι Τούρκοι, όταν κατέλαβαν την πόλη το 1380, το γκρέμισαν και στη θέση του 

προσπάθησαν να φτιάξουν ένα τζαμί. Με θαύμα, όμως, της Αγίας Βαρβάρας 

πλημμύρισε η περιοχή κατά την ημέρα της γιορτής της και το τζαμί δεν ολοκληρώθηκε 

ποτέ. 

        Από τότε η Αγία Βαρβάρα έγινε η πολιούχος της Δράμας και ακριβώς απέναντι από 

τη λίμνη με τα θεμέλια, χτίστηκε η καινούρια εκκλησία που αφιερώθηκε στην Αγία που 

έσωσε το εκκλησάκι της. Έκτοτε στις 4 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο η πόλη της Δράμας  τιμά 

την μνήμη της Πολιούχου της. Το θρύλο αυτό ακολούθησε το έθιμο με τα καραβάκια, οι 
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εκδοχές του οποίου είναι δύο. Σύμφωνα με την πρώτη, την παραμονή της Αγίας 

Βαρβάρας μετά τη λιτανεία, ο κόσμος έστελνε στο βυθισμένο εκκλησάκι το κεράκι του 

για την Αγία πάνω σε ένα σανίδι από ξύλο.  

           Η δεύτερη εκδοχή βασίζεται στο ότι η Αγία Βαρβάρα εκτός από προστάτιδα του 

πυροβολικού ήταν και η προστάτιδα των κοριτσιών που τις φύλαγε από τη γλωσσοφαγιά 

και βοηθούσε τα «τυχερά» του γάμου τους. Έτσι όλα τα ελεύθερα κορίτσια στις 3 

Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια του εσπερινού και μόλις σκοτείνιαζε, άναβαν κεριά στον 

ανατολικό τοίχο της λίμνης. Κάποιες κοπέλες έβαζαν τα κεράκια τους πάνω σε 

σανίδες ξύλου και μαζί με μία ευχή τα έστελναν στο βυθισμένο εκκλησάκι της 

Αγίας Βαρβάρας.        

                 Η πορεία της σανίδας στη λίμνη έδειχνε αν η ευχή θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί. Αν το κεράκι έσβηνε, θεωρούνταν αποτυχία αλλά η ελπίδα έμενε, 

καθώς το επόμενο πρωί όλα τα κορίτσια κατέφθαναν και πάλι στη λίμνη, για να 

πλυθούν με το νερό που η Αγία Βαρβάρα είχε αγιάσει το προηγούμενο βράδυ. Τα χρόνια 

που πέρασαν από τότε είναι πολλά και οι εποχές εκείνες έφυγαν ανεπιστρεπτί. Και όμως 

το έθιμο με τα κεράκια στη λίμνη έμεινε.  

                   Μόνο που τα κεράκια τώρα ταξιδεύουν πάνω σε καράβια φτιαγμένα από 

παιδικά χεράκια, δημιουργώντας μία πανέμορφη και μοναδική ατμόσφαιρα. Ότι καιρό 

και να έχει, χιόνι, βροχή ή τσουχτερό κρύο, πάντα στις 3 Δεκεμβρίου μόλις σουρουπώσει 

οι μικροί καραβοκύρηδες βρίσκονται στις θέσεις τους και καμαρώνουν το καράβι 

τους, μέχρι να καεί ή να πλεύσει μακριά μαζί με τα υπόλοιπα. Το όνομα της περιοχής 

είναι συνδεδεμένο με την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, πολιούχου της Δράμας, που 

υπάρχει στην περιοχή.  

                      Η σημερινή εκκλησία κτίστηκε το 1920 πάνω από τη λιμνούλα. Το 

καμπαναριό της αντικατοπτρίζεται στο βυθό των νερών, στο χώρο που λένε ότι 

υπήρχε το παλιό εκκλησάκι. 

  

 

 



16 

 

Κωνσταντίνου & Ελένης 

                Το έθιμο γίνεται προς τιμήν των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στις 21 

Μαΐου. Η μεγάλη γιορτή των Αγίων βρίσκει τους κατοίκους των χωριών που 

οργανώνουν αναστενάρια σε πραγματικό αναβρασμό. Η τελετουργία των 

Αναστεναριών αρχίζει το απόγευμα της 20ής Μαΐου στο κοντάκι, σε ένα χώρο όπου 

φυλάσσονται οι εικόνες των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, οι οποίες αποτελούν τα 

πολυτιμότερα κειμήλια για τους Αναστενάρηδες.  

             Τις ονομάζουν «Χάρες» και «Παππούδες» και τις έχουν σε υφασμάτινη θήκη, από 

όπου κρέμονται κουδουνάκια και πολλά αφιερώματα. Οι εικόνες αυτές έχουν μακριά 

λαβή στο κέντρο της βάσης τους και καλύπτονται από φύλλα χρυσού ή ασημιού. Στο 

κονάκι φυλάσσονται και τα «αμανέτεια», μαντήλια που θεωρούνται ιερά, πολύτιμα και 

αυτά προγονικά κειμήλια. Στο ίδιο χώρο φυλάσσονται και τα αναστενάρικα όργανα, η 

λύρα και το νταούλι σήμερα παλιότερα η γκάιντα. 

                  Το απόγευμα αυτό, της 20ής Μαΐου, αρχίζουν να συγκεντρώνονται στο κονάκι 

άντρες και γυναίκες Αναστενάρηδες προσπαθώντας να αυτοσυγκεντρωθούν σε φανερή 

αγωνιώδη αναμονή. Σε κάποια στιγμή τα όργανα αρχίζουν να παίζουν και να 

ακούγονται αναστενάρικα τραγούδια. Οι Αναστενάρηδες υψώνουν δεητικά τα χέρια τους 

προς τις Χάρες, κάθιδροι και κάτωχροι. Η προσδοκία να τους «πιάσει ο Άγιος» κυριεύει 

τις ψυχές τους. Ξαφνικά κυριαρχούν στεναγμοί και επιφωνήματα. Οι εκλεκτοί αρχίζουν 

το χορό κρατώντας εικόνες και αμανέτεια. Ο χορός στατικός, μονότονος, συγκλονιστικός 

όμως, διαρκεί μέχρι τα μεσάνυχτα.  

                    Το πρωί της 21ης Μαΐου οι Αναστενάρηδες μεταφέρουν τα Αναστενάρικα 

κωδωνοφόρα εικονίσματα και τα βάζουν στο Άγιασμα, τόπο ιερό χωρισμένο μέσα στο 

άλσος, που καθόρισαν Μύστες σε στιγμές ένθεης σταυροπληξίας. Οι εικόνες αυτές «οι 

χάρες», όπως λέγονται, παριστάνουν το Ιερό ζεύγος των Αγίων Κωνσταντίνου και 

Ελένης. Κατά τους Αναστενάρηδες οι «χάρες» τους δίνουν την ικανότητα να περπατάνε 

πάνω στα κάρβουνα. Το απόγευμα γίνεται η πρώτη μεγάλη πυροβασία. Η Ιερή πυρά 

ανάβεται νωρίς το απόγευμα από ορισμένο Μύστη που κατέχει το προνόμιο του 

λειτουργήματος αυτού από προγονική κληρονομιά.  

                   Όταν κατακαθίσουν οι φλόγες και σχηματιστεί παχιά ανθρακιά, τότε 

ειδοποιούνται και καταφθάνουν οι Αναστενάρηδες με πομπή και αρχίζουν κυκλικό χορό 

γύρο από την Ιεροί ανθρακιά, ενώ η μουσική συνεχώς δυναμώνει και γίνεται πιο 

γρήγορη. Το τύμπανο, σαν πιο βροντερό, μαστιγώνει τα νεφρά τους και με το διεγερτικό 

ρυθμό, που ολοένα επιταχύνεται, δίνει ρυθμό στην παράφορη ορχήστρα, που οδηγεί τους 

Μύστες σε εκστατική μέθη.  

                  Σε λίγο ο Άγιος δείχνει το δρόμο και αμέσως ο πρώτος Μύστης κατειλημμένος 

από την Ιερή μανία προχωρεί ξυπόλυτος στα αναμμένα καρβουνά και χορεύει, 

κρατώντας το κωνοφόρο Εικόνισμα ή το Ιερό Μαντήλι. Στα πέλματα του δεν 

παρατηρείται κανένα έγκαυμα, φαινόμενο που δεν επιδέχεται επιστημονική εξήγηση. 

Λέγεται ότι αυτό οφείλεται σε ένα χημισμό, που όμως παραμένει ακόμη άγνωστος στην 
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επιστήμη. Το ακραίο φαινόμενο προαιώνιο και οικουμενικό, παραμένει, ανεξήγητο, 

αληθινό μυστήριο. 

           Οι εκλεκτοί κρατώντας εικόνες και αμανέτια, μπαίνουν στην αθρακιά και 

συνεχίζουν το χορό τους, χωρίς να δείχνουν πόνο ή κάποια ενόχληση από την πυρά και 

την υψηλή θερμοκρασία. Τη στιγμή αυτή πιστεύουν ότι δεσμεύεται κάθε αρρώστια, 

επιζωοτία , κακοδαιμονία. Η πυροβασία επιστέφεται από κυκλικό χορό, γύρω από τα 

τσαλαπατημένα κάρβουνα. Ακολουθεί ιεροτελεστικό κοινό δείπνο με κρέας από το ζώο 

που θυσιάστηκε το πρωί. 

        

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

    

spartakossa.gr  

 

pass2greece.gr 

firiki.pblogs.gr 

wordpress.com 

wikipedia.com 
agioritikovima.gr 

dkaravasilis.gr  

noctoc-noctoc.blogspot.com 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Α΄ 

Ρία Τιτάκη 

Ρία Τωράκη 

Ελένη Χιωτάκη 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Εμφάνιση και ανάπτυξη του ετήσιου εορτασμού των Γενεθλίων 

(ενανθρωπήσεως) του Χριστού 

Η γέννηση του Ιησού ως ανθρώπου παρουσιάζεται ως ένα από τα 

σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία όλης την ανθρωπότητας.Παρόμοια 

εκφράζονται και οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς κατά τους πρώτους μετά Χριστόν 

αιώνες. 

Η σημαντική Δεσποτική γιορτή της κατά σάρκα γεννήσεως του Χριστού, είναι 

μια ιδιαίτερη γιορτή, η οποία σύμφωνα με τον Γρηγόριο Ναζιανζηνό δεν θα πρέπει να 

συγχέεται με τα γενέθλια οποιουδήποτε άλλου ανθρώπου, αφού στα Γενέθλια αυτά 

εορτάζουμε το μοναδικό και ανεπανάληπτο γεγονός ότι "εφάνη γαρ Θεός ανθρώποις 

δια γεννήσεως".Τα Γενέθλια του Σωτήρα, με την έννοια που δίνει ο Γρηγόριος δηλ. ως 

Θεοφάνια, είναι γιορτή "αρχαιότατη" που "συνεωρτάζετο μέχρι της Δ' εκατονταετίας, 

υπό την καθολικωτέραν επίκλησιν Επιφάνεια, την στ' Ιανουαρίου...μετά της 

μεγάλης...εορτής του Βαπτίσματος... 

 Σύμφωνα με τις αφηγήσεις της Καινής Διαθήκης, τόσο ο Ιησούς Χριστός όσο 

και οι μαθητές του δεν γιόρταζαν γενέθλια ανθρώπων, και ο ίδιος ζήτησε ρητά από 

τους ακολούθους του να τηρούν την ανάμνηση του θυσιαστικού θανάτου του. 

Επίσης, οι Ιουδαίοι απέρριπταν τον εορτασμό των γενεθλίων καθώς θεωρούνταν 

παγανιστική συνήθεια και αυτή τη στάση ακολούθησαν και οι Χριστιανοί κατά τους 

δύο πρώτους αιώνες της χριστιανικής εκκλησίας. Μάλιστα, κατά τον 3ο αιώνα, ο 

Ωριγένης πίστευε ότι «ὁ φαῦλος τὰ γενέσεως ἀγαπῶν πράγματα ἑορτάζει γενέθλιον» 

και ότι «ἐπ΄ οὐδεμιᾶς γραφῆς εὕρομεν ὑπὸ δικαίου γενέθλιον ἀγομένην». Στην Καινή 

Διαθήκη αναφέρεται ότι η ημέρα της γέννησης του Ιησού ήταν ένα εξαιρετικά 

χαρμόσυνο γεγονός τόσο για ανθρώπους όσο και για τα αγγελικά πλάσματα καθώς 

γεννήθηκε ως άνθρωπος ο Σωτήρας της υπάκουης ανθρωπότητας, χαρά που στα ιερά 

κείμενα εκδηλώνεται με ύμνους. Έτσι, για πολλές χριστιανικές ομολογίες ο 

εορτασμός των Χριστουγέννων αποτελεί κατεξοχήν την ανάμνηση του σωτηριώδους 

γεγονότος της ενσάρκωσης του Χριστού.  

Κοντά στην χρονική περίοδο που γεννήθηκε «ο Σωτήρας» της ανθρωπότητας, 

δεν υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ακριβή προσδιορισμό της άγνωστης 

ημερομηνίας στην οποία γεννήθηκε ο Ιησούς αφού θεωρούσαν σημαντικότερο το 

γεγονός της σάρκωσης του Μεσσία και της σωτηρίας της ανθρωπότητας, γεγονός που 

εορτάζεται και κατά την γιορτή των Χριστουγέννων στις περισσότερες χριστιανικές 

εκκλησίες. 

Το 386 ο Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρότρυνε την εκκλησία της 

Αντιόχειας να συμφωνήσει στην 25η Δεκεμβρίου ως ημέρα εορτασμού της Γέννησης, 

απέναντι από την παγανιστική ρωμαική εορτή Natalis invicti, δηλ. "γέννηση του 

ακατανίκητου (ήλιου)". Καθώς οι πρώτοι Χριστιανοί, δεν γιόρταζαν γενέθλια 

ανθρώπων, πιθανώς λόγω της σχέσης των γενεθλίων με την αστρολογία και τη 

μαντεία ,παγανιστικές συνήθειες της εποχής ,τον 3ο αιώνα, με τις ριζικές αλλαγές που 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B6%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/3%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CF%81%CE%B9%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/386
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CE%B8%CE%BB%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/3%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
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επήλθαν στην Εκκλησία από τον ηλιολάτρη αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, φαίνεται πως 

παραμερίστηκαν οι αντιρρήσεις όσον αφορά τον εορτασμό των γενεθλίων του 

Χριστού-Θεού, κατά το πρότυπο του εορτασμού των γενεθλίων του θεού Ήλιου στις 

25 Δεκεμβρίου. Μερικοί πιστεύουν ότι αυτό έγινε καθώς η πλειονότητα των 

Χριστιανών ήταν πλέον Εθνικοί (μη Ιουδαίοι), οι οποίοι θεωρούσαν τους εαυτούς 

τους νομοταγείς Ρωμαίους για τους οποίους τα γενέθλια ήταν απλά μέρος της 

κουλτούρας τους .Εντούτοις, ακόμη και στις αρχές του 5ου αιώνα κάποιοι Χριστιανοί 

αρνούνταν να αποδεχτούν τον εορτασμό των Χριστουγέννων, χωρίς όμως αυτό να 

αποτελεί ουσιαστικό πρόβλημα με βάση τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης.     

 
 
Η Προσκύνηση των Ποιμένων, του Γκέραρντ φον Χόνθορστ (17ος αιώνας). 

 

Μία από τις πολλές ερμηνείες για τον καθορισμό της 25ης Δεκεμβρίου ως 

ημερομηνίας εορτασμού, αναφέρεται στην επιθυμία του Χριστιανισμού να 

εκχριστιανίσει σκόπιμα τις αρχαίες ειδωλολατρικές γιορτές Με τον τρόπο αυτό οι 

Χριστιανοί επιβεβαίωσαν την επικράτηση της πίστης τους ενάντια στις 

ειδωλολατρικές θεότητες, δίνοντας ένα εντελώς νέο, χριστιανικό περιεχόμενο στις 

γιορτές αυτές: ο Ήλιος της Δικαιοσύνης ήταν ο Χριστός, το "φως του κόσμου" (Ιωάν. 

8:12)  

Από τη Δύση ο εορτασμός της Γεννήσεως στις 25 Δεκεμβρίου πέρασε και 

στην Ανατολή γύρω στο 376. Με τον χρόνο επεκράτησε σε όλο τον χριστιανικό 

κόσμο ,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://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/5%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gerard_van_Honthorst_002.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/17%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/376
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/529
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%84
http://el.wikipedia.org/wiki/1100
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7
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Υμνογραφία Χριστουγέννων 

Η Βυζαντινή υμνογραφία των εορτών των Χριστουγέννων χαρακτηρίζεται όχι 

μόνο πλούσια και πανηγυρική αλλά έχει και μεγάλη ποιητική αξία. Οι καταβασίες, τα 

μεγαλυνάρια, τα στιχηρά ιδιόμελα, τα κοντάκια των ύμνων, οι κανόνες εκφράζουν 

αισθήματα δέους και θάμβους, κατάνυξης και ευλάβειας. Οι μεγάλοι υμνογράφοι 

στους ύμνους τους συμπυκνώνουν σε απαράμιλλους στίχους όλη τη θεολογία της 

Εκκλησίας. 

Απολυτίκιο Χριστουγέννων 
«Ἡ Γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν 

ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως 

ἐν αυτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες 

ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο 

Σὲ προσκυνεῖν τὸν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης 

καὶ Σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν 

Κύριε δόξα Σοι.» 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

www.wikipedia.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%BF
http://www.wikipedia.gr/
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ 
 

                  

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

 

 

    Οι φιλόθρησκοι κάτοικοι του νησιού μας γιορτάζουν ιδιαίτερα βυζαντινά 

και τις γιορτές του Δωδεκαημέρου. Παλιότερα όπως γράφει η Γουλιελμία Συρίγου 

«υπήρχε ένα έθιμο στη  Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων το φερτάρισμα του 

ιερέα και των πιστών για τον μικρό βοηθό της εκκλησίας. Ήταν ένα είδος καληχέρας 

για το ακούραστο κοπέλι .» Όταν έψαλλαν το «Στέργειν μεν ημας ως ακίνδυνον 

φόβω…»που συνήθως το έλεγε το ίδιο το παιδι στο σημείο που τελείωνε ο ύμνος με 

τη φράση «όση πέφυκεν η προαίρεσις διδού», ο ιερέας θυμιάζοντας, πλησίαζε το 

δισκάριο που είχαν θέξει γι αυτό το σκοπό και έριχνε το φιλοδώρημά του 

Το βράδυ βγαίναν τα παιδιά με καράβια κ αι φαναράκια για τα κάλαντα 

Από μία λαογραφική εργασία της Μαρίας Μαυρομάτη το 1969 η οποία 

εντοπίστηκε στο Λαογραφικό Αρχείο –Πανεπιστημιακή Συλλογή του Πανεπιστημίου 

Αθηνών, εκτός από τους βασικούς στίχους στα Πανελλήνια Κάλαντα έχουμε και τα 

παρακάτω…: 

«Καλην εσπέρα Άρχοντες κ.τ.λ.  

Απάνω στο παράθυρο γαρυφαλάκι πράσινο στέκει μια περιστέρα και του 

χρόνου τέτοια μέρα ( τσάκισμα) 

Φέρτε πανέρια κάστανα Φέρτε και πορτοκάλια 

Για φέρτε και γλυκό κρασί να πιουν τα παληκάρια….». 

Τα κάλαντα τα λέγανε και οι μεγάλοι ….. Σύμφωνα δε με την 

προαναφερθείσα εργασία  «το λιγότερο που ημπόργιες να τσι δώκεις ήτανε το 

τάλληρο…». Σαν μια ξεβάρεση και εκείνοι από τις έγγνοιες τις καθημερινές 
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Στη Σαντορίνη τα παλιά τα χρόνια συνήθιζε όλη η οικογένεια να νηστεύει …. 

Το βράδυ λοιπόν μετά τον εσπερινό των Χριστουγέννων, συνηθισμένο φαγητό ήταν ο 

πετεινός ή η κόττα αλλά όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και ο  Μάρκος Αβ.Ρούσσος, 

ο «κοφτός από σιτάρι και λαρδί….῾  

Φυσικά η νοικοκυρά του σπιτιού θα  πρεπε μέχρι το απόγευμα το πολύ της 

παραμονής να είχε τελειώσει το  εργόχειρό τση γιατί πίστευαν ότι θα το τελείωναν οι 

καλλικάτζαροι…  

Τα παλιά τα χρόνια την παραμονή των Χριστουγέννων βάζανε έξω από την 

πόρτα ένα κόσκινο με πολλές τρύπες και σα ριβαίρνανε οι καλλικάτζαροι ώσπου να 

μετρήσουνε τις τρύπες του κόσκινου  κτυπούσε η καμπάνα οπότε απομακρύνονταν 

από τα σπίτια.  

Στον Πύργο υπάρχει και το εξής χαρακτηριστικό στοιχείο της εορτής των 

Χριστουγέννων Τη δεύτερη μέρα γιορτάζει σύμφωνα με το έθιμο το εξωκκλήσι της 

Γέννησης στους Πρόποδες του Προφήτη. Απ όσο μπορώ να ξέρω πολύ παλιά 

πηγαίναν από βραδύς παραμονή των Χριστουγέννων όχι μόνο Πυργιανοί αλλά και 

από άλλα μέρη μαζί με τα φαναράκια τους  και κάνανε τον Εσπερινό των 

Χριστουγέννων εκει… μένανε το βράδυ στο Εκκλησάκι όσοι μπορούσαν και 

τιμούσαν τα Χριστούγεννα το επόμενο πρωι….. 

Δεν είχαν στην ουσία κάποιο ιδιαίτερο έθιμο για τα Χριστούγεννά αλλά  

βίωναν πολύ έντονα με θρησκευτική ευλάβεια  το Σαραντάμερο της Εορτής …. Σε 

λίγο καιρό θα αναφερθούμε και στα έθιμα της Πρωτοχρονιάς και με τα τοπικά 

κάλαντα.. 

 

                                      

 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΧΙΟ 

 

 

     Από τις παραμονές το χωριό, και κυρίως οι νοικοκυρές και τα παιδιά, 

βρίσκονταν στο πόδι. Όλοι ζούσαν στο ρυθμό, στο χρώμα και στην κίνηση των 

«παραμονών». Οι πολλοί, τότε, φούρνοι στις γειτονιές κάπνιζαν ασταμάτητα, 

ερεθίζοντας τις μύτες των περαστικών με τ' άρωμα των φουρνιστών φοινικιών, 

κουραμπιέδων, μελομακάρονων και πρωταλιών. Στους δρόμους οι γυναίκες, 

ξαναμμένες από το φούρνισμα και την έγνοια για την επιτυχία των γλυκών, 

πηγαινοέρχονταν φορτωμένες ταψιά. Οι πιτσιρίκοι έτρεχαν από κοντά τους, πότε 

βοηθώντας και πότε δοκιμάζοντας την επιτυχία της συνταγής της μαμάς τους. Οι 

δρόμοι άστραφταν από πάστρα και τα πεζοδρόμια μοσχοβολούσαν ασβέστη.  

Τα μεγαλύτερα θύματα των ημερών ήταν οι πετεινοί -για το περίφημο πετεινόζουμο- 

και τα γουρούνια. Τότε, που οι πιο πολλές οικογένειες είχαν και το δικό τους 

γουρούνι, γινόταν ό,τι και σήμερα με το αρνάκι του Πάσχα. Από κάθε γειτονιά 

ακουγόταν το απελπισμένο στρίγγλισμα της απαραίτητης γαστρονομικής θυσίας. 

Αρκετά συχνά οι πιτσιρίκοι βουτούσαν τα πέλματα των ποδιών τους στο ζεστό ακόμα 

αίμα του φρεσκοσφαγμένου γουρουνιού σαν φάρμακο για τις χιονίστρες.  

Την παραμονή ήταν όλα έτοιμα. Έβγαιναν από τα ντουλάπια τα λινά 

τραπεζομάντηλα και τα καλά σερβίτσια. Τα σπίτια στολίζονταν, πρωτόγνωρα και ένα 
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καλοστρωμένο τραπέζι γινόταν ένας αξέχαστος σε ποικιλία μπουφές. Ένας μπουφές 

φορτωμένος γλυκίσματα, αβγοκαλάμαρα, τηγανίτες, μεζέδες και. φυσικά ρακί και 

κρασί. Οι πόρτες των σπιτιών ήταν ανοικτές για κάθε περαστικό, για όλους τους 

συγγενείς και για τα παιδιά που έψαλλαν τα κάλαντα. Μια τοπική παραλλαγή των 

χριστουγεννιάτικων καλάντων ήταν αυτή που ακολουθεί:  

«Χριστούγεννα - πρωτόγεννα πρώτη γιορτή του χρόνου εβγάτε δείτε μάθετε 

πως ο Χριστός γεννάται. Γεννάται για να τρέφεται με μέλι και με γάλα Το γάλα 

πίνουν οι άρχοντες το μέλι οι αφεντάδες και το γλυκύτατο κρασί το πίνουν οι 

πασάδες. Και σαν καληνυχτίζαμε πέσετε κοιμηθείτε ολίγον ύπνο πάρετε και έπειτα 

σηκωθείτε. Στην εκκλησία τρέξετε μ' όλη τη προθυμία και του Χριστού να πάρετε τη 

θεία ευλογία. Και του χρόνου με υγεία. »  

Τα περισσότερα όμως παρέλειπαν μέρος των καλάντων και βιάζονταν να 

επισκεφθούν άλλο σπίτι για να μαζέψουν όσο γινόταν περισσότερα λεφτά. Τη μέρα 

των Χριστουγέννων όλοι, ντυμένοι στα γιορτινά τους, βρίσκονταν στις εκκλησιές 

προσευχόμενοι μ' ευλάβεια, και όσοι δεν είχαν κοινωνήσει τις παραμονές, 

κοινωνούσαν μετά την απόλυση. Απαραίτητη προϋπόθεση για να κοινωνήσει κάποιος 

ήταν να ζητήσει να συγχωρεθεί και να συγχωρέσει άλλους για κάτι που έκανε ή του 

έκαναν. Αν ποτέ κανένας ξεχνούσε ή απέφευγε να συγχωρέσει, ήταν στιγματισμένος 

μέσα στην οικογένεια, γιατί καταπάτησε τον άγραφο νόμο της θείας Μετάληψης. Οι 

πιο μικροί φιλούσαν τα χέρια των μεγάλων και έπαιρναν την ευχή τους.  

Την ημέρα επίσης των Χριστουγέννων μια ομάδα μαθητών του Δημοτικού Σχολείου 

με το καραβάκι παλιά και με τη Φάτνη μεταγενέστερα περιφέρονταν μέσα στο χωριό 

ψάλλοντας τα κάλαντα. Τα χρήματα που συγκεντρώνονταν πήγαιναν σε αγαθοεργίες 

και άλλους κοινωφελείς σκοπούς. Από το 1955 και μετά, στα κάλαντα έπαιρνε μέρος 

και η Φιλαρμονική του Γυμνασίου.  

Ανάλογες προετοιμασίες γίνονταν και τις τελευταίες μέρες του χρόνου. Την 

παραμονή της Πρωτοχρονιάς τα παιδιά γύριζαν πάλι τα σπίτια και έψαλλαν τα 

κάλαντα του Νέου Χρόνου. Ένα από τα τοπικά άσματα ήταν και το εξής:  

»Εις αυτό το νέο έτος, Βασιλείου εορτή, ήλθα να σας χαιρετίσω με την 

πρέπουσα ευχή. Σήμερα π' αρχίζει ο χρόνος κι είν' η μέρα διαλεχτή κι ο Βασίλειος ο 

Μέγας πάντοτε συνδρομητής. Όλους να σας προστατεύει όλους να σας βοηθεί κι έτη 

πάμπολλα να ζείτε · υγιή και ευτυχή. Κι ο Βασίλειος ο Μέγας Καισαρείας θαυμαστός 

την ευχή να δίνει πάντα σ' όλους σας φαμελικώς. Κι άλλα έτερα σας πρέπουν 

αστρουλάκια της αυγής και γαρύφαλλα της γλάστρας και λουλούδια της ηγής. Κι 

άλλα έτερα σας πρέπουν μα δεν ξέρω να τα πω. Σας αφήνω καληνύκτα και του 

χρόνου με καλό.«  

Το βράδυ της Πρωτοχρονιάς λίγοι ήταν εκείνοι που κοιμόντουσαν. Τα 

καφενεία παρέμεναν ανοικτά και οι περισσότεροι πάροικοι του χωριού δοκίμαζαν την 

τύχη τους στην τράπουλα. Οι αχερώνες γίνονταν τα στέκια των νέων που εκείνο το 

δράδυ χαρτόπαιζαν ελεύθερα, χωρίς τον έλεγχο και τις παρατηρήσεις των γονιών 

τους. Μια λάμπα πετρελαίου, ένα μπουκάλι ρακί, κάποιες δρούπες ή αμύγδαλα, μια 

τράπουλα, και η παρέα ήταν έτοιμη να υποδεχτεί τον καινούργιο χρόνο.  

Τη μέρα της Πρωτοχρονιάς, μετά τη θεία Λειτουργία, όλα τα σπίτια άνοιγαν σ' όλους 

τους χωριανούς ανεξαίρετα, για να περάσουν να κεραστούν, να χαιρετίσουν και να 

ευχηθούν για τον καινούργιο χρόνο. Οι λεύτεροι, παρέες- παρέες, επισκέπτονταν τα 

σπίτια των ανύπαντρων κοριτσιών, έψαλλαν τα κάλαντα, κερνιόνταν και 

αντάλλασσαν ευχές. Τα παιδιά -με μέρος των χρημάτων που είχαν μαζέψει από τα 

κάλαντα-, αλλά και πολλοί νέοι, έβγαιναν έξω από το χωριό και πάνω στον υγρό, λείο 

χωματένιο δρόμο έπαιζαν τις αμάδες, παλιά, και το ήττα μεταγενέστερα, 

στοιχηματίζοντας με τους φίλους τους και δοκιμάζοντας το γούρι του νέου χρόνου.  



24 

 

 

                         

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ 

 

 

  Τα Χριστούγεννα όλα τα σπίτια μοσχοβολούν από τις Δίπλες, τα Φοινίκια 

τους Κουραμπιέδες και τα Χριστόψωμα. Στα χωριά φτιάχνουν ένα παραπάνω 

Χριστόψωμο που το μοιράζουν στα ζώα του σπιτιού. Σε όλη τη διάρκεια του χρόνου 

γίνονται πανηγύρια. Εκεί γνωρίζεις ένα κομμάτι της αλήθειας του τόπου και τους 

ανθρώπους του. Εκεί βλέπεις τη φιλοξενία που είναι διάχυτη. Φίλοι, συγγενείς, 

επισκέπτες του νησιού, όλοι περνούν και δε φεύγει κανένας ακέραστος. 

    Οι Μυκονιάτες κρατούν ευλαβικά τα ήθη και τα έθιμά τους. Να 

ξεκινήσουμε από την Πρωτοχρονιά. Την παραμονή ομάδες παιδιών ακόμα και 

μεγάλων, λένε τα κάλαντα από πόρτα σε πόρτα. Μαγειρεύουν σε όλα τα σπίτια, εκτός 

από τα γλυκίσματα, ψητό στο φούρνο, κρεμμυδόπιτα από ντόπια τυροβολιά ή 

μελόπιτα με τυροβολιά, μέλι και κανέλα. Σε όλα τα σπίτια φτιάχνουν λαρδί με χόρτα 

ή λάχανο που συμβολίζει την αφθονία. Η ημέρα των Φώτων είναι λαμπρή γιορτή. 

Τότε ξεκινούν και τα μπαλόσια που ηματοδοτούν την Αποκριά. Έθιμο Βενετσιάνικης 

προέλευσης από τη λέξη ballonzolo = χοροπήδημα, ballocio = χορουδάκι. 

 

ΕΘΙΜΑ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ 

 

 

   Η κουλούρα της Ζακύνθου Οι νοικοκυρές ζυμώνουν με τον παραδοσιακό 

τρόπο την κουλούρα, μέσα σε ξύλινες σκάφες και με τη χρήση αλευριού πολύ καλής 

ποιότητας, ψιλοκοσκινισμένου, με πολλά αρωματικά βότανα και με αρκετή δόση από 

καρύδια, σταφίδα, κρασί και λάδι.Αφού το στολίσουν με πολλά περίτεχνα σχέδια από 

το ίδιο ζυμάρι και αφού το εμπλουτίσουν με κάποιο χρυσό ή ασημένιο νόμισμα, που 

το αποκαλούν «ηύρεμα», το ψήνουν σε φούρνο με ξύλα και το διατηρούν ζεστό μέχρι 

τη βραδινή οικογενειακή ιεροτελεστία.Παραμονή Χριστουγέννων, το απόγευμα, η 

οικογένεια μαζεύεται στο εορταστικό τραπέζι το οποίο φιλοξενεί στο κέντρο του, τη 

μεγάλη χριστουγεννιάτικη κουλούρα, μια νταμιτζάνα κόκκινο κρασί και τα πιάτα για 

το βραδινό έδεσμα. Το έδεσμα δεν είναι άλλο από μια μπροκολόσουπα που 

φτιάχνεται μέσα σε λίγα λεπτά από τις νοικοκυρές και σερβίρεται με λεμόνι, ντόπιες 

ελιές και κρεμμύδι. Δίπλα από την αναμμένη εστία του σπιτιού βρίσκεται ένα ποτήρι 

που περιέχει λάδι με κρασί και ένα θυμιατό κάτω από την εικόνα της Παναγίας με το 

θείο βρέφος.Ο μεγαλύτερος άνδρας της οικογένειας παίρνει τον δίσκο με την 

κουλούρα στα χέρια του. Πάνω στον δίσκο ακουμπάνε τα χέρια τους όλα τα μέλη της 

οικογένειας. Ο δίσκος με την κουλούρα μεταφέρεται πάνω από τη φωτιά στο 

αναμμένο τζάκι. Εκεί ο αρχηγός της οικογένειας τη σταυρώνει τρεις φορές και χύνει 

πάνω της λαδόκρασο, ψάλλοντας το γνωστό απολυτίκιο «Η Γέννησις σου 

Χριστέ...».Η νοικοκυρά θυμιατίζει όλο το σπίτι και ένας από τους νεότερους της 

οικογένειας παίρνει το τουφέκι του σπιτιού και πυροβολεί από το παράθυρο στον 

αέρα. Τα σμπάρα συμβολίζουν την χαρμόσυνη είδηση ότι στο σπίτι αυτό γεννήθηκε 

ήδη ο Χριστός. Η ιεροτελεστία κρατά λίγα μόλις λεπτά και μετά αρχίζουν οι ευχές. Η 
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κουλούρα επιστρέφει στο τραπέζι κι εκεί ο αρχηγός τής οικογένειας αρχίζει να κόβει 

τα κομμάτια. Το πρώτο ανήκει στον Χριστό, το δεύτερο στον φτωχό, το τρίτο στο 

σπίτι και μετά στα μέλη της οικογένειας στα οποία διανέμεται κατά σειρά ηλικίας. 

 

 

 

 

 

 

Χριστούγεννα στην Κρήτη  

 

Πάμε να δούμε Χριστουγεννιάτικα 

έθιμα και παραδόσεις από τη Δυτική και 

την Ανατολική Κρήτη. Ξεχωρίζει φυσικά 

το ζύμωμα του Χριστόψωμου... 

 

 

Στη Δυτική Κρήτη σε κάθε γωνιά 

η παράδοση ζωντανεύει και τα ήθη και τα 

έθιμα της γιορτής δεν ξεχνιούνται. 

Τα παραδοσιακά κάλαντα την 

παραμονή των Χριστουγέννων φέρνουν 

στους δρόμους πόρτα – πόρτα τους πιτσιρικάδες, που πριν από χρόνια μπορεί να 

έπαιρναν από το χέρι του νοικοκύρη και της νοικοκυράς ένα κουραμπιέ ή ένα 

μελομακάρονο, σήμερα βγαίνουν στους δρόμους να τα πουν για να το χαρτζιλίκι 

τους. 

Ομάδες παιδιών κρατώντας το παραδοσιακό τρίγωνο, την Κρητική λύρα, ή 

άλλα μουσικά όργανα χτυπούν τις πόρτες από νωρίς το πρωί μέχρι και αργα το 

βράδυ. 

Στις κουζίνες των σπιτιών τα σύγκλινα το χοιρινό τα εντόσθια στο τηγάνι το 

ζυμωτό ψωμί το βραστό το Κρητικό πιλάφι, «κυριαρχούν» της γαλοπούλας. 

Στο τραπέζι τα πατροπαράδοτα μελομακάρονα και κουραμπιέδες που ακόμα 

και σήμερα πολλές νοικοκυρές εξακολουθούν να παρασκευάζουν στο σπίτι. Επίσης 

σε πολλά σπίτια συναντά κανείς τα αυγοκαλάμαρα. 

Η νηστεία του 40ήμερου τηρείται ακόμα και σήμερα ευλαβικά, ενώ οι 

εκκλησίες και οι ναοί κατακλύζονται από πιστούς. 

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 παλεύγουν οι καιροί, και οι αέρηδες ποιος θα γεννηθεί και 

ποιος θα βαπτισθεί». 

Οποιος γεννηθεί όποιος δηλαδή υπερισχύσει και βγει νικητής την ημέρα των 

Χριστουγέννων, αυτός θα υπερισχύσει μέχρι και τα Φώτα αλλά και ολόκληρο τον 

καινούργιο χρόνο. 
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Πιο παλιά το βραδύ της παραμονής των Χριστουγέννων έκοβαν κλαδιά και 

βλαστούς οι νοικοκυρές και τα πήγαιναν στο σπίτι. Τα έβαζαν σε ποτήρι με νερό και 

περίμεναν να ανθίσουν. 

Την δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων από το κρέας του χοίρου 

παρασκεύαζαν λουκάνικα, απάκια, πηχτή, σύγκλινο, ομαθιές και τσιγαρίδες. 

Το «ακοίμητο» τζάκι με τα μεγάλα κούτσουρα εξακουθεί και τις ημέρες μας 

να δίνει τον τόνο μιας γιορτής οικογενειακής που όλοι αναζητούν την ευτυχία της 

γέννησης του νέου χρόνου που έρχεται. Οι παλαιότεροι έλεγαν πώς μέσα από την 

αθρακιά – την στάχτη- μπορούσαν να μαντέψουν τα μελλούμενα. 

 

 

 

 

Ηράκλειο 
Πολλά είναι τα έθιμα των 

Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 

στην Ανατολική Κρήτη αρκετά από τα 

οποία διατηρούνται ακόμη και σήμερα. 

Το χριστουγεννιάτικο ψωμί ή 

Χριστόψωμο το φτιάχνουν οι γυναίκες 

με ιδιαίτερη φροντίδα και υπομονή. 

Όταν πλάσουν το ζυμάρι, 

παίρνουν τη μισή ζύμη και φτιάχνουν 

μια κουλούρα, ενώ με την υπόλοιπη 

φτιάχνουν ένα σταυρό με λωρίδες και τον τοποθετούν πάνω στο ψωμί. 

Στο κέντρο βάζουν ένα άσπαστο καρύδι και στην υπόλοιπη επιφάνεια 

σχεδιάζουν σχήματα με το μαχαίρι ή με το πιρούνι, όπως λουλούδια , φύλλα, καρπούς 

κά . 

Για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, το Χριστόψωμο είναι ευλογημένο ψωμί. Το 

κόβουν ανήμερα τα Χριστούγεννα, ανταλλάσσοντας ευχές. 

Την προπαραμονή των Χριστουγέννων την Ημέρα των Αγίων Δέκα στα χωριά 

της Ανατολικής Κρήτης έσφαζαν τους χοίρους που είχαν ανατραφεί κυρίως με 

βελανίδια, χουμά και αποφάγια. Από το σφάξιμο του χοίρου δεν πετούσαν τίποτα. 

Από το κρέας παρασκεύαζαν λουκάνικα, ομαθιές, τσιλαδιά με τη 

χοιροκεφαλή, απάκια από λουρίδες ψαχνού κρέατος καπνισμένες στο τζάκι, σύγκλινα 

(κομμάτια κρέας μισοβρασμένα και αποθηκευμένα σε κιούπι) μαζί με τη γλίνα (το 

λίπος) που τα βοηθούσε να διατηρηθούν πολλούς μήνες τα μαγείρευαν με πατάτες. 

Επίσης τη γλίνα (το λίπος το χρησιμοποιούσαν ως ..βούτυρο) ενώ έφτιαχναν 

και ένα γλύκισμα από τον χοίρο την λεγόμενη ξυγκόπιττα. 

 

 

«Το Χριστόψωμο» 
Το Χριστόψωμο είναι το ψωμί που 

φτιάχνουν οι γυναίκες με ιδιαίτερη 

φροντίδα και υπομονή, τις παραμονές των 

Χριστουγέννων. Αποτελούν το ψωμί στο 

χριστουγεννιάτικο τραπέζι και το 

ευλογημένο, αφού αυτό θα στηρίξει τη ζωή 

του νοικοκύρη και της οικογένειάς του. 
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Το ζύμωμά του αποτελεί μια ιεροτελεστία. Χρησιμοποιούνται ακριβά υλικά, 

όπως ψιλοκοσκινισμένο αλεύρι, ροδόνερο, μέλι, σουσάμι, κανέλα και γαρίφαλα ενώ 

κατά το ζύμωμα οι γυναίκες τραγουδούν: «Ο Χριστός γεννιέται, το φως ανεβαίνει, το 

προζύμι για να γένει» 

Αρχικά πλάθουν το ζυμάρι και παίρνοντας τη μισή από τη ζύμη φτιάχνουν μια 

κουλούρα. Με την υπόλοιπη μισή φτιάχνουν με λωρίδες έναν σταυρό. Στο κέντρο του 

σταυρού βάζουν ένα άσπαστο καρύδι ή ένα αυγό, συμβολίζοντας τη γονιμότητα. Την 

υπόλοιπη επιφάνεια τη διακοσμούν με διάφορα σχήματα, όπως λουλούδια, φύλλα, 

καρπούς, ή πουλιά. Η διακόσμηση αυτή τονίζει το σκοπό του χριστόψωμου και 

εκφράζει τις προσδοκίες των πιστών για καλή σοδειά και παραγωγή των ζώων. 

Την ημέρα των Χριστουγέννων, κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού 

γεύματος, ο νοικοκύρης του σπιτιού παίρνει το χριστόψωμο, το σταυρώνει, το κόβει 

και το μοιράζει σ’ όλη την οικογένειά του και σε όσους παρευρίσκονται στο 

χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Πολλοί παρομοιάζουν τη διαδικασία αυτή, με το 

μυστήριο της Θείας κοινωνίας. 

Το έθιμο του Χριστόψωμου διατηρείται σε ελάχιστα μέρη της Ελλάδας και 

κυρίως στην Κρήτη. Αποτελεί μια συνήθεια βαθιά ριζωμένη και θεωρείται έργο θείο 

και έθιμο καθαρά Χριστιανικό. Κατά τόπους, το συναντάμε σε παραλλαγές μορφών ή 

ονομασιών όπως: «το ψωμί του Χριστού», «Σταυροί», «βλάχες» κ.ά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 

 

Με έθιμα και παραδόσεις που έχουν τις ρίζες τους βαθιά πίσω στο χρόνο, 

ετοιμάζονται όλες οι περιοχές της Ελλάδας να υποδεχτούν τη γέννηση του Χριστού. 

Πόλεις και χωριά σε όλη τη χώρα "στολίστηκαν", φωτίστηκαν και οι προετοιμασίες 

για την άφιξη της πιο χαρούμενης γιορτής της Χριστιανοσύνης "ντύνονται" με 

μελωδίες και παίρνουν άρωμα από τις κουζίνες των νοικοκυριών. 

 

 

 

 

ΗΠΕΙΡΟΣ 

 

 

"Tο αναμμένο πουρνάρι" είναι μια ωραία συνήθεια που βασίζεται σε μια 

παλιά παράδοση. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός και πήγαν, λέει, οι βοσκοί να 

προσκυνήσουν, ήταν νύχτα σκοτεινή. Βρήκαν κάπου ένα ξερό πουρνάρι κι έκοψαν τα 

κλαδιά του. Πήρε ο καθένας από ένα κλαδί στο χέρι, του έβαλε φωτιά και γέμισε το 
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σκοτεινό βουνό χαρούμενες φωτιές και τριξίματα και κρότους. Από τότε, λοιπόν, 

έχουν τη συνήθεια στα χωριά της Άρτας, όποιος πάει στο σπίτι του γείτονα, για να πει 

τα χρόνια πολλά, καθώς και όλα τα παιδιά τα παντρεμένα, που θα πάνε στο πατρικό 

τους, για να φιλήσουν το χέρι του πατέρα και της μάνας τους, να κρατούν ένα κλαρί 

πουρνάρι, ή ό,τι άλλο δεντρικό που καίει τρίζοντας. Στο δρόμο το ανάβουν και το 

πηγαίνουν έτσι αναμμένο στο πατρικό τους σπίτι και γεμίζουν χαρούμενες φωτιές και 

κρότους τα σκοτεινά δρομάκια του χωριού. 

Στα Γιάννενα δεν κρατούν ολόκληρο το πουρνάρι αναμμένο στο χέρι τους, 

αλλά κρατούν στη χούφτα τους μια χεριά δαφνόφυλλα και πουρναρόφυλλα, που τα 

πετούν στο τζάκι, μόλις μπούνε και καλημερίζουν. Κι όταν τα φύλλα τα ξερά πιάσουν 

φωτιά κι αρχίσουν να τρίζουν και να πετάνε σπίθες, εύχονται: "Αρνιά, κατσίκια, 

νύφες και γαμπρούς!" Αυτή είναι η καλύτερη ευχή για κάθε νοικοκύρη. Να 

προκόβουν τα κοπάδια του, να πληθαίνει η φαμελιά του, να μεγαλώνουν τα κορίτσια 

και τα παλικάρια του, να του φέρνουν στο σπίτι νύφες και γαμπρούς, να του δώσουν 

εγγόνια που δε θ' αφήσουν τ' όνομα το πατρικό να σβήσει. 

 

 

ΕΔΕΣΣΑ 

 

Στα χωριά της Έδεσσας την παραμονή των Χριστουγέννων «παντρεύουν τη 

φωτιά», δηλαδή παίρνουν ένα ξύλο με θηλυκό όνομα, δηλαδή κερασιάς και ένα με 

αρσενικό όνομα, συνήθως από αγκαθωτά δέντρα, δηλ. από βάτο. Βάζουν τα ξύλα στο 

τζάκι να καούν και ανάλογα με τον κρότο ή τη φλόγα τους μπορούν να προβλέψουν 

τα μελλούμενα είτε για τον καιρό είτε για τη σοδειά τους. Η λαϊκή μας παράδοση 

θέλει τα αγκαθωτά δέντρα να απομακρύνουν τα δαιμονικά όντα, όπως τους 

καλικάντζαρους. 

 

 

 

 

 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 

 

 

Στα χωριά της βόρειας Ελλάδας, από τις παραμονές των εορτών ο νοικοκύρης 

ψάχνει στα χωράφια και διαλέγει το πιο όμορφο, το πιο γερό, το πιο χοντρό ξύλο από 

πεύκο ή ελιά και το πάει σπίτι του. Αυτό ονομάζεται Χριστόξυλο και είναι το ξύλο 

που θα καίει για όλο το δωδεκαήμερο των εορτών, από τα Χριστούγεννα μέχρι και τα 

Φώτα, στο τζάκι του σπιτιού. Η στάχτη των ξύλων αυτών προφύλασσε το σπίτι και τα 

χωράφια από κάθε κακό.Πριν ο νοικοκύρης φέρει το Χριστόξυλο, η νοικοκυρά 

φροντίζει να έχει καθαρίσει το σπίτι και με ιδιαίτερη προσοχή το τζάκι, ώστε να μη 

μείνει ούτε ίχνος από την παλιά στάχτη. Καθαρίζουν ακόμη και την καπνοδόχο, για 

να μή βρίσκουν πατήματα να κατέβουν οι καλικάντζαροι, τα κακά δαιμόνια, όπως 

λένε στα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα παραμύθια. Το βράδυ της παραμονής των 

Χριστουγέννων, όταν όλη η οικογένεια θα είναι μαζεμένη γύρω από το τζάκι, ο 

νοικοκύρης του σπιτιού ανάβει την καινούρια φωτιά και μπαίνει στην εστία το 

Χριστόξυλο. Σύμφωνα με τις παραδόσεις του λαού, καθώς καίγεται το Χριστόξυλο, 
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ζεσταίνεται ο Χριστός στη φάτνη Του. Σε κάθε σπιτικό, οι νοικοκυραίοι προσπαθούν 

το Χριστόξυλο να καίει μέχρι τα Φώτα. 

Στις περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης εμφανίζεται το έθιμο των 

μεταμφιέσεων, που φαίνεται πως έχει σχέση με τους καλικάντζαρους. 

Στα χωριά Πλατανιά και Σιταγροί του Νομού Δράμας συναντάμε το έθιμο των 

Μωμόγερων, το οποίο προέρχεται από του Πόντιους πρόσφυγες. Η ονομασία έχει τις 

ρίζες της στις λέξεις μίμος ή μώμος και γέρος και συνδέεται με τις μιμητικές κινήσεις 

των πρωταγωνιστών. Αυτοί, φορώντας τομάρια ζώων - λύκων, τράγων ή άλλων - ή 

ντυμένοι με στολές ανθρώπων οπλισμένων με σπαθιά, έχουν τη μορφή γεροντικών 

προσώπων. Οι Μωμόγεροι εμφανίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του δωδεκαημέρου 

των εορτών, και προσδοκώντας τύχη για τη νέα χρονιά, γυρίζουν σε παρέες στους 

δρόμους των χωριών και τραγουδούν τα κάλαντα ή άλλους ευχετικούς στίχους. Όταν 

δύο παρέες συναντηθούν, κάνουν ψευτοπόλεμο μεταξύ τους, ώσπου η μία ομάδα να 

νικήσει και η άλλη να δηλώσει υποταγή.  

Στην Πέλλα αναβιώνει το έθιμο της "Κόλιντα Μπάμπω", όπου οι κάτοικοι 

ανάβουν φωτιές φωνάζοντας "κόλιντα μπάμπω", που σημαίνει "σφάζουν γιαγιά". 

Σύμφωνα με το έθιμο, οι φωτιές ανάβουν για να μάθουν οι άνθρωποι για τη σφαγή 

του Ηρώδη και να προφυλαχτούν. 

Στη Σιάτιστα Κοζάνης αναβιώνουν οι "κλαδαριές", φωτιές που ανάβονται για 

να ζεστάνουν τον Χριστό, τα "κόλιαντα", κάλαντα στο τοπικό σιατιστινό ιδίωμα, και 

τα "μπουμπουσάρια", τα καρναβάλια με το καθαρά σιατιστινό Αϊβασιλιάτικο χορό. 

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. 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

 

 

Ένα από τα σημαντικότερα χριστουγεννιάτικα έθιμα της Θεσσαλίας είναι το 

σφάξιμο του γουρουνιού. Η προετοιμασία για το σφάξιμο γινόταν με εξαιρετική 

φροντίδα, ενώ επακολουθούσε γλέντι μέχρι τα ξημερώματα, για να επαναληφθεί η 

ίδια διαδικασία την επόμενη και τη μεθεπόμενη μέρα. Τρεις-τέσσερις συγγενικές 

οικογένειες καθόριζαν με τη σειρά ποιά ημέρα θα έσφαζε το γουρούνι της. Η ημέρα 

αυτή καθιερώθηκε ως "γουρουνοχαρά ή γρουνουχαρά". Όταν μάλιστα προσκαλούσαν 

κάποιον, δεν έλεγαν "έλα να σφάξουμε το γουρούνι", αλλά "έλα, έχουμε 

γουρουνοχαρά". 

Τα μεσάνυχτα της παραμονής των Χριστουγέννων γίνεται το λεγόμενο 

"τάισμα" της βρύσης. Οι κοπέλες, τα χαράματα των Χριστουγέννων, πηγαίνουν στην 

πιο κοντινή βρύση "για να κλέψουν το άκραντο νερό". Το λένε άκραντο, δηλαδή 

αμίλητο, γιατί δε βγάζουν λέξη σ' όλη τη διαδρομή. Αλείφουν τις βρύσες του χωριού 

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 είναι και η 

ζωή τους. Για να έχουν καλή σοδειά, όταν φτάνουν εκεί, την "ταΐζουν", με διάφορες 

λιχουδιές, όπως βούτυρο, ψωμί, τυρί, όσπρια ή κλαδί ελιάς. Έλεγαν μάλιστα πως 
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όποια θα πήγαινε πρώτη στη βρύση, αυτή θα στεκόταν και η πιο τυχερή ολόκληρο το 

χρόνο. Έπειτα ρίχνουν στη στάμνα ένα βατόφυλλο και τρία χαλίκια, "κλέβουν νερό" 

και γυρίζουν στα σπίτια τους πάλι αμίλητες μέχρι να πιούνε όλοι από το άκραντο 

νερό. Με το ίδιο νερό ραντίζουν και τις τέσσερις γωνίες του σπιτιού, ενώ σκορπούν 

στο σπίτι και τα τρία χαλίκια. 

Σε πολλά χωριά της Θεσσαλίας, επιστρέφοντας από την εκκλησία στο σπίτι, 

τα κορίτσια βάζουν παραδίπλα στο αναμμένο τζάκι κλωνάρια κέδρου που τα 

ξεδιαλέγουν, ενώ τα αγόρια τοποθετούν κλαδιά από αγριοκερασιά. Τα μικρα αυτά 

κλαδιά δέντρων αντιπροσωπεύουν τις προσωπικές τους επιθυμίες για την 

πραγματοποίηση μιας όμορφης ζωής. Φροντίζουν μάλιστα τα κλαδιά αυτά να είναι 

λυγερά και παρακολουθούν με ενδιαφέρον ποιο κλωνάρι θα καεί πρώτο, καθώς λένε 

πως αυτό είναι καλό σημάδι για το κορίτσι ή το αγόρι, αντίστοιχα, και συγκεκριμένα 

πως θα είναι αυτό που θα παντρευτεί πρώτο. 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

omogeneia.ana-mpa.gr 

www.sae-europe.eu 

www.kosnews24.gr 

www.mykonostour.gr 

www.kalamoti.net.gr 

kallistorwntas.blogspot.gr 
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ΤΡΙΩΔΙΟ 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Α΄ 

Μιχάλης Σταυρουλάκης 

Κατερίνα Χρονάκη 
 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Τριώδιο ονομάζεται η περίοδος-(και λειτουργικό βιβλίο) που ξεκινά απο την 

Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο πρίν την 

Τελετή της Αναστάσεως. Είναι μια από τις πνευματικότερες περιόδους της 

λειτουργικής ζωής.  Ονομάζεται έτσι διότι οι περισσότεροι Κανόνες του Όρθρου 

(πρωινή Ακολουθία) περιέχουν τρείς Ωδές ενώ συνήθως περιέχουν εννέα Ωδές - την 

8η και την 9η πάντοτε, ύστερα δε διαδοχικά μία από τις πέντε πρώτες. 

 Το Τριώδιο,περιλαμβάνει συνολικά δέκα εβδομάδες και διαιρείται σε τρείς 

μικρότερες περιόδους : 

α)δηλ. Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι Κυριακή της Τυροφάγου,οι τρείς 

πρώτες εβδομάδες που είναι προπαρασκευαστικές 

β)Καθαρά Δευτέρα μέχρι το Σάββατο Του Λαζάρου οι επόμενες έξι εβδομάδες, των 

Νηστειών δηλαδή της Μ.Σαρακοστής 

γ) Κυριακή των Βαίων το βράδυ μέχρι το Μεγάλο Σάββατο πρίν την Ανάσταση 

δηλαδή την Μεγάλη εβδομάδα 

Παλαιότερα στην περίοδο του τριωδίου συμπεριλαμβάνονταν και η περίοδος από την 

Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Κυριακή των αγίων Πάντων. Αργότερα όμως οι ιερές 

ακολουθίες της περιόδου αυτής περιελήφθησαν σε ιδιαίτερο λειτουργικό βιβλίο το 

«Πεντηκοστάριο». 
 

Για την διαμόρφωση του Τριωδίου, όπως το έχει στη χρήση της σήμερα η εκκλησία 

μας, έπαιξαν ρόλο όλες οι χριστιανικές γενεές από τον 4ο μέχρι τον 15ο αιώνα μ.Χ. 

Το τριώδιο περισσότερο από όλα τα εκκλησιαστικά βιβλία που περιέχουν ιερές 

ακολουθίες ,οδηγεί τις ψυχές των πιστών τέκνων της ορθοδόξου εκκλησίας στην 

περισυλλογή και στην κατάνυξη. Για τον λόγο αυτό ονομάζεται και κατανυκτικό 

τριώδιο. Με τον κύκλο των εορτών του τριωδίου ανανεώνονται τα βιώματα της 

νηστείας, της εγκράτειας, της μετάνοιας, και της χαρμολύπης. 

 

Οι Κυριακές του Τριωδίου είναι οι εξής: 

 

1.Η Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου. Η πρώτη Κυριακή του Τριωδίου είναι 

αφιερωμένη στην διδακτική παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου, την οποία ο 

Κύριος διηγήθηκε, προκειμένου να διδάξει την αρετή της ταπεινώσεως και να 

στηλιτεύσει την έπαρση. 

2. Η Κυριακή του Ασώτου που μας διδάσκει την αξία της μετάνοιας και το μεγαλείο 

της συγχωρήσεως. 

3. H Κυριακή της Απόκρεω όπου αναφέρεται στην Δευτέρα Παρουσία, στην κρίση 

που θα λάβει χώρα, καθώς και στην χριστιανική αγάπη. Ονομάζεται έτσι επειδή είναι 
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η τελευταία ημέρα που οι Χριστιανοί επιτρέπεται να φάνε κρέας. 

4.Η Κυριακή της Τυροφάγου αναφέρεται στην εξορία των πρωτόπλαστων από τον 

Παράδεισο. 

 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ 

Α.Η πρώτη εβδομάδα, που τελειώνει την Κυριακή του Ασώτου, λέγεται και Προφωνή 

ή  Προφωνέσιμη, επειδή παλιά προφωνούσαν, δηλαδή διαλαλούσαν ότι άρχιζαν οι 

αποκριές. Η εβδομάδα αυτή λέγεται και αμόλυτη ή απόλυτη, επειδή τότε οι ψυχές 

των πεθαμένων βγαίνουν στον Πάνω Κόσμο. 

 

Β.Η δεύτερη εβδομάδα λέγεται Κρεατινή ή της Κρεοφάγου ή Ολόκριγια, επειδή 

έτρωγαν κρέας και δεν νηστεύουν Τετάρτη και Παρασκευή. Η Κυριακή της 

εβδομάδας αυτής, η Κυριακή της Απόκρεω, ονομάστηκε έτσι γιατί ήταν η τελευταία 

μέρα της κρεοφαγίας (από + κρέας) όλης της περιόδου του Τριωδίου. 

  

Γ.Η τρίτη εβδομάδα λέγεται Τυρινή ή της Τυροφάγου, επειδή έτρωγαν 

γαλακτοκομικά προϊόντα. Από τη Δευτέρα, μια εβδομάδα πριν την Καθαρή Δευτέρα, 

άρχιζε η αποχή από το κρέας και επιβαλλόταν η χρήση τυριού και γαλακτερών σαν 

ενδιάμεση άσκηση μεταξύ κρεοφαγίας και νηστείας. 

Η επόμενη μέρα από την Κυριακή της Τυροφάγου ή Τυρινή είναι η Καθαρά 

Δευτέρα, η αρχή της Μεγάλης Νηστείας, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπου είναι 

μία περίοδος νηστείας, προσευχής, και περισυλλογής που μας προετοιμάζει για την 

μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση του Κυρίου. 

Η ΛΑΪΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ 

Το Τριώδιο στην Ελλάδα είναι συνδεδεμένο με λαϊκά δρώμενα και Διονυσιακούς 

χορούς, ξέφρενες γιορτές που καλωσορίζουν την Άνοιξη και παμπάλαιες παραδόσεις 

που εξασφαλίζουν την ‘καλοχρονιά’. Η Αποκριά στην Ελλάδα σημαίνει κουδούνια, 

μουντζουρώματα, καρναβάλι, μα πάνω απ’όλα κέφι και ξεφάντωμα μέχρι πρωίας. 

Από άκρη σε άκρη της Ελλάδας ξεκινά ένα ξέφρενο πανηγύρι. Ντροπές και συστολές 

αφήνονται διακριτικά στην άκρη, λόγο παίρνουν τα μασκαρέματα και οι περίτεχνες 

στολές, οι χοροί και τα τραγούδια. Οι Απόκριες  σημαίνουν και την ώρα της 

Παράδοσης και των μακραίωνων εθίμων. Πολλά από τα έθιμα έλκουν την καταγωγή 

τους από αρχαίες βακχικές τελετές, ενώ άλλα συμβολίζουν την επικράτηση της 

Άνοιξης επι του Χειμώνα και την αναγέννηση της φύσης. Είναι τα λεγόμενα έθιμα 

της «ευέτηρίας», της καλοχρονιάς δηλαδή, αυτά που θα εξασφαλίσουν στο χωριό την 

απαραίτητη καλή σοδειά. Κάποιες από αυτές τις γιορτές είναι περίφημες σε όλη την 

Ελλάδα, όπως παραθέτονται παρακάτω. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-ΕΘΝΟΣ της Κυριακής 23\02\2014 

-www.wikipedia.gr 
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Απόκριες στη Νάουσα 

Ξεφάντωμα στις πλαγιές του Βερμίου 

Με το έθιμο «Γενίτσαροι» και «Μπούλες»  

Γενίτσαροι (γαμπροί) και Μπούλες (νύφες) και ένοπλοι χορευτές με πάλες 

(σπαθιά) και πρόσωπους (γύψινες μάσκες) ξεχύνονται στους δρόμους της Νάουσας 

και ξεσηκώνουν ντόπιους κι επισκέπτες. Έχει τον τρόπο της αυτή η πόλη να σε 

κερδίζει πάντα, όλες τις εποχές του χρόνου, ωστόσο τον χειμώνα μοιάζει να φορά το 

καλύτερο πρόσωπό της! 'Η πιο σωστά... προσωπείο της! 

 
Η πομπή του μπουλουκιού των μασκαρεμένων ξεκινά την πρώτη Κυριακή της 

Αποκριάς, ενώ το γλέντι κορυφώνεται την τελευταία Κυριακή. 

Οι ολόλευκες ακρώρειες του Βέρμιου, τα δύο χιονοδρομικά κέντρα, η 

πλούσια ορεινή φύση και η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της πόλης σε συνδυασμό με το 

φημισμένο Καρναβάλι κάνουν την επίσκεψη στην όμορφη μακεδονική πολιτεία 

μαγευτική. 

Οι πρωταγωνιστές του περίφημου ναουσιώτικου Καρναβαλιού ζωντανεύουν 

την παράδοση, αναβιώνοντας ένα έθιμο που έρχεται από τα χρόνια της 

τουρκοκρατίας, όταν στην πόλη κατέβαιναν -με πρόφαση τις Απόκριες- 

μεταμφιεσμένοι οι ανυπότακτοι Κλέφτες που ζούσαν στα βουνά. 

Καθώς ανακατεύονταν με τον κόσμο συγκέντρωναν χρήματα για τον ένοπλο 

αγώνα, κυριολεκτικά κάτω από τη μύτη του Τούρκου μουντίρη. Είναι προφανές ότι 

το Καρναβάλι της Νάουσας έχει τις ρίζες του στη διονυσιακή λατρεία. Ωστόσο 

στοιχεία για την ιστορία του υπάρχουν από τα μέσα της τουρκοκρατίας και 

σχετίζονται με το παιδομάζωμα του 1705. 

http://content-mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20110222/low/assets_LARGE_t_420_47091551.JPG
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Ο πρόσωπος (μάσκα) είναι η κυρίαρχη μορφή στο ναουσιώτικο Καρναβάλι. 

Μέχρι τότε η Νάουσα έχαιρε μιας ιδιότυπης ασυλίας με αποτέλεσμα να μην 

έχει γνωρίσει ποτέ έως τότε τη βασανιστική αυτή κοινωνική «αφαίμαξη» των 

υπόδουλων περιοχών. Τη χρονιά εκείνη όμως, αυτό το πρώτο παιδομάζωμα που 

επιχειρήθηκε να γίνει, κατέληξε σε σφαγή των απεσταλμένων της Πύλης και έγινε η 

αφορμή να ανέβουν πολλοί Ναουσαίοι στα λημέρια των Κλεφτών, ψηλά στο Βέρμιο. 

Στις μέρες μας η αναβίωση του εθίμου ξεχωρίζει για την πιστότητα στο 

τελετουργικό του. Εντύπωση προκαλούν οι χαρακτηριστικές στολές του 

«Γιανίτσαρου» και της «Μπούλας», ο πρόσωπος (μάσκα), καθώς επίσης και όλη η 

διαδικασία της πομπής του μπουλουκιού που έχει ιδιαίτερη σημασία. 

Η πομπή των Γιανίτσαρων ξεκινά την πρώτη Κυριακή της Αποκριάς και το 

γλέντι κορυφώνεται την τελευταία Κυριακή και την Καθαρά Δευτέρα στην Πλατεία 

Καρατάσου με υπαίθριο φαγοπότι, ζουρνάδες και τύμπανα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://content-mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20110222/low/assets_LARGE_t_420_47091552.JPG
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Νέδουσα Μεσσηνίας 

 

Πανάρχαια σύναξη για καλή σοδειά 
 

 
 

Από τα κατεξοχήν αγροτικά δρώμενα ευετηρίας είναι το καρναβάλι της 

Νέδουσας. Το ομώνυμο χωριό στις πλαγιές του Ταϋγέτου (περίπου 20 χλμ. Από την 

Καλαμάτα) κατάφερε να διατηρήσει σχεδόν αδιατάραχτη την αγροτική του παράδοση 

και να εξακολουθεί να γιορτάζει την αναγέννηση της φύσης. 

Από το βράδυ της Κυριακής της Τυρινής μαζεύονται στην πλατεία του χωριού 

γύρω από μια μεγάλη φωτιά. Τα όργανα, νταούλι και φλογέρα, παίζουν διάφορους 

τοπικούς σκοπούς και τραγούδια για να χορέψει ο κόσμος. Σε όλους προσφέρονται 

μακαρόνια με τυρί μαζί με κρασί και τσίπουρο. Αρκετοί πηδούν πάνω από τη φωτιά 

με επίδειξη τόλμης. Μια συνήθεια που η αρχή της χάνεται στο παρελθόν. Οι 

ανοιξιάτικες φωτιές οφείλουν τη γένεσή τους στην πίστη και τις συνήθειες των 

αγροτών και αρχικός σκοπός τους ήταν η μαγική επίδραση στους αγρούς και η 

ευφορία αυτών των τελευταίων, δηλαδή η εκδίωξη του κακού και συνάμα η 

προαγωγή της βλάστησης. 

 

Ανήμερα την Καθαρά Δευτέρα στη Νέδουσα συμβαίνουν πράξεις ανεξήγητες για 

τους περισσότερους αστούς, που έχουν συνδέσει τη λέξη Καρναβάλι . Στη Νέδουσα  

δεν υπάρχουν θεατές, υπάρχουν μόνο συν-εορταστές. 

 

Η μέρα θα ξεκινήσει με τον έντονο ήχο του ΝΤΑΟΥΛΙΟΥ, που θα ηχήσει το πρωί 

καλώντας τα «μέλη του θιάσου» να ετοιμαστούν και να πάνε στο σπίτι όπου χρόνια 

τώρα γίνεται το μουντζούρωμα και η εκκίνηση. Το ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΩΜΑ, από 

φούρνο του χωριού που καίγεται όλο το χρόνο, είναι η επόμενη πράξη. Η τελετή του 

μουντζουρώματος γίνεται με ιεραρχία και τάξη, αφού η μαύρη καπνιά στο πρόσωπο 

κάνει όλα τα μούτρα, όμορφα και άσχημα, ίδια. Κυρίως η μουντζούρα είναι 

αντιβασκανικό μέτρο, μα και μία πρόχειρη μάσκα. Όταν όλοι μουντζουρωθούν 

αρχίζει ο ΑΓΕΡΜΟΣ. Ένας όμιλος ανθρώπων γυρίζει από σπίτι σε σπίτι σε όλο το 

χωριό και πραγματοποιεί έτσι, συμβολικά, μια κυκλική πομπή, αφού, όπως 

πιστεύεται ο κύκλος έχει προστατευτική σημασία. Επισκέπτεται όσα σπίτια του 

χωριού κατοικούνται, ανταλλάσσονται ευχές και τραγούδια με τους νοικοκυραίους 
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και αυτοί τους δίνουν σαν ανταμοιβή διάφορα φαγώσιμα της ημέρας. Ακολούθως 

όλοι θα καθίσουν στην πλατεία και θα φάνε αυτά που μάζεψαν. Στο κοινό τραπέζι 

κάθονται και όλοι όσοι παρευρίσκονται. Το κοινό τραπέζι συνδέει με ιερούς δεσμούς 

όσους συμμετέχουν σε αυτό. Η πρόσκληση σε γεύμα σημαίνει πρόσκληση σε ειρήνη 

και προστασία. Το νταούλι και η φλογέρα παίζουν και όλοι χορεύουν. Τα δύο αυτά 

όργανα θα πρωταγωνιστήσουν όλη τη μέρα, αλλάζοντας συχνά χέρια, αφού πάρα 

πολλά άτομα γνωρίζουν το παίξιμό τους και τα τοπικά τραγούδια. Σημαντικό στοιχείο 

που αυτά τα όργανα διατηρήθηκαν μέχρι τις μέρες μας είναι και το ότι 

κατασκευάζονται από ντόπιους. 

 

Αργότερα και αφού όλοι φάνε καλά και η οινοποσία έχει προκαλέσει τη σχετική 

ευθυμία, θα ετοιμαστούν οι ΤΡΑΓΟΙ και θα έλθουν στην πλατεία. Οι τράγοι είναι 

μέλη του «θιάσου» που μεταμφιέζονται φορώντας παλιά τρίχινα ρούχα, τεράστια 

κέρατα και κρεμώντας δεκάδες κουδούνια πάνω τους. Επιδίδονται σε εικονικά 

παλέματα με σκοπό να παραστήσουν τα ζώα εκείνα που ο ερχομός της άνοιξης τους 

προκαλεί ασυγκράτητη χαρά και όρεξη για γονιμοποίηση. Οι αυτοσχέδιες μάσκες 

από το χώρο του ζωικού βασιλείου, αποτελούν συνήθεια γνωστή σε αρχαίους και 

νεότερους λαούς, κάθε πολιτιστικής βαθμίδας. Αφετηρία αποτελεί η δοξασία ότι 

αυτός που ντύνεται με δέρμα ζώου ή φορεί προσωπίδα, όσο διαρκεί η μεταμφίεση, 

ενσαρκώνει εκείνο που εικονίζει και έχει τη δύναμη και τις ιδιότητές του. Στο 

επεισόδιο που περιγράφεται βασικό ρόλο παίζουν και τα ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ τα οποία 

στους Τράγους της Νέδουσας χρησιμοποιούνται με αποτρεπτική ιδιότητα. Με τη 

μαγική δηλαδή δύναμη του ήχου τους προστατεύουν το χώρο και εμποδίζουν τα κακά 

πνεύματα να πλησιάσουν. Κατά τον Β. Πούχνερ, τα κουδούνια ηχούν στις αρχές της 

Ανοίξεως για να ξυπνήσουν τους δαίμονες της βλάστησης (προτρεπτικά).  

 

Η ΑΡΟΤΡΙΑΣΗ που ακολουθεί είναι ίσως η κατανυκτικότερη στιγμή της ημέρας. 

Ενώ το νταούλι σκορπίζει διεγερτικούς ήχους, ο «ζευγολάτης», οδηγώντας δύο 

ζεγμένα «βόδια», ένα αρσενικό και ένα θηλυκό, εισέρχεται στην πλατεία και εν μέσω 

των άφωνων συν-εορταστών, «οργώνει» τρεις φορές κυκλικά, αντίθετα από τη φορά 

των δεικτών του ρολογιού, ενώ ο «θίασος» σπέρνει με πολλών ειδών σπόρους, 

σκάβει και σκεπάζει, σα να πρόκειται για πραγματικό όργωμα και σπορά, αφού η 

σοβαρότητα της πράξης δεν αφήνει περιθώρια για γέλια, παρά μόνο για συνειδητούς 

συνειρμούς για το πόση αξία μπορεί να έχουν σήμερα αυτές οι πράξεις. Και όμως και 

ο πιο αμύητος μπορεί να καταλάβει, βλέποντας το σεβασμό με τον οποίο γίνεται το 

εικονικό όργωμα, ότι αροτρίαση και σπορά εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν 

βασικά έργα βιοπορισμού, γι’ αυτό τα έργα του κύκλου αυτού, καθώς και τα εργαλεία 

του, καλύφθηκαν προαιώνια με το πέπλο του θρύλου και της ιερότητας. 

 

Ο ΓΑΜΟΣ είναι η επόμενη πράξη που θα ακολουθήσει. Παριστάνεται ένας γάμος, με 

τα κύρια πρόσωπα να είναι άντρες ντυμένοι γυναίκες. Οι ευχές όλων στους 

«νεόνυμφους» είναι για καλή τεκνοποιία, γι’ αυτό και μόλις τελειώσει η τελετή του 

γάμου, το «αντρόγυνο» αρχίζει αμέσως τις «προσπάθειες» πάνω στην «οργωμένη 

τρεις φορές» από προηγούμενα γη. Και δεν είναι δυνατόν να μην αναφερθούν οι 

στίχοι του Ησίοδου για τον γάμο της θεάς Δήμητρας με τον θνητό Ιασίωνα (Θεογονία 

στίχοι 969-971) : 

 

 

H Δήμητρα τον Πλούτο γέννησε, 

η θεικότατη θεά, 
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με τον ήρωα Ιάσιο σμίγοντας  

στη γλυκιά αγάπη  

σε τρισαλέτριστο χωράφι… 

 

Πρόκειται για τη μυθική μεταμόρφωση μιας γνωστής τελετουργίας, που με την 

ανθρώπινη αναπαραγωγή προσπαθεί να τονώσει αναλογικά τη γονιμότητα των 

αγρών. 

 

«Για τον πρωτόγονο άνθρωπο», γράφει ο Σουηδός θρησκειολόγος M. Nilsson, «η 

γονιμότητα είναι ίδια παντού, σε όλη τη φύση. Ο σπόρος τοποθετείται στη γη όπως 

στους μητρικούς κόλπους. Το σπαρτό ξεφυτρώνει από τη γη όπως το παιδί βγαίνει 

από την κοιλιά της μητέρας του. Η πράξη που εδώ προκαλεί γονιμότητα πρέπει να 

προκαλέσει, σύμφωνα με την κοινή πίστη, και εκεί τη γονιμότητα. Από την 

εξομοίωση αυτή κάθε γέννησης, της ανθρώπινης ζωής, καθώς και των σπαρμένων 

χωραφιών, προήλθε η λατρεία του ΦΑΛΛΟΥ στην αρχαία Ελλάδα και σε πολλές 

χώρες του κόσμου». 

 

(Η κωμωδία είχε την αρχή της στους αστεϊσμούς και τα εύθυμα τραγούδια που 

τραγουδούσαν οι φαλλοφόροι. Η τραγωδία γεννήθηκε από τη λατρεία του Διονύσου, 

στις Ελευθερές, χωριό στα σύνορα της Βοιωτίας. Δύο από τα σπουδαιότερα 

επιτεύγματα του ελληνικού πνεύματος, το δράμα και η βουκολική ποίηση, έχουν την 

αρχή τους σε απλά αγροτικά έθιμα, γράφει επίσης ο M. Nilsson). 

Στον ΓΑΜΟ το γέλιο είναι ασυγκράτητο και βγαίνει αβίαστα. Όμως η εικονική 

τελετή γάμου, πριν γίνει χαρούμενο θέαμα, αποτελούσε, όπως σημειώθηκε, σοβαρή 

μαγική πράξη.  

 

Στο τέλος το μοτίβο ΘΑΝΑΤΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΗ αρχίζει με τη μεταφορά του «νεκρού» 

μέσα σε αυτοσχέδιο φέρετρο που το φέρνουν και το αποθέτουν στη μέση της 

πλατείας. Ο νεκρός πάντα είναι νέος άντρας και η πομπή που τον συνοδεύει θα 

ξαφνιάσει με τις σπαρακτικές κραυγές της. Συνταρακτικά είναι τα «μοιρολόγια» και 

οι «ευχές» που ακολουθούν. Σε όλα αυτά υπόκειται προφανώς η πανάρχαια πίστη 

στον «ενιαυτόν δαίμονα», δηλαδή στη βλάστηση, που επίσης πεθαίνει και 

ξαναγεννιέται μια φορά το χρόνο. Χειμώνας=θάνατος, Άνοιξη=ανάσταση. 

 

Δεν είναι γρουσουζιά για τον νέο που υποδύεται τον πεθαμένο. Αντίθετα, είναι τιμή 

του που «πρωταγωνιστεί» σε μια τόσο σημαντική στιγμή του Δρωμένου. Το πώς 

«πέθανε» δεν ενδιαφέρει. «Γιατί ο δαίμονας της βλάστησης φονεύεται για να μην 

πεθάνει από 
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γεροντική αδυναμία, και ανακαλείται αμέσως στη ζωή, για να δράσει και πάλι 

ακμαίος», (Γ. Μέγας).  

 

Στο «μοιρολόι και στο θρήνο» είναι σαφέστατο ότι εστιάζεται κυρίως η προσοχή. 

«Το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών των “κηδειών” και των “ενταφιασμών”, δεν 

είναι τόσο 

η ταφή στη γη αλλά κυρίως ο θρήνος». 

 

 
 

Η άλλη διάσταση του Θανάτου-Ανάστασης είναι ο συμβολισμός με τον σπόρο. Ο 

νεκρός είναι  

o σπόρος (αρσενικά).Ο σπόρος (του φυτού) φαινομενικά πεθαίνει. Ζει κατά βάθος. 

Μόλις μπει στη γη θα συμβεί η ανάστασή του. «Γιατί οι νεκροί μοιάζουν με τους 

σπόρους που θάβονται επίσης στο χώμα, και προσδοκάται η επιστροφή τους στη 

ζωή». 

 

Η Ανάσταση του «νεκρού» θα γίνει λίγο αργότερα μετά τις συνεχείς παραινέσεις των 

παρευρισκομένων. Ο χορός στο τέλος είναι η χαρά για το φύτρωμα του σπόρου, την 

ανάσταση της φύσης και τον ερχομό της άνοιξης. Ο πρώην νεκρός χορεύει στο τέλος 

του χορού για να κλείσει ο κύκλος του θανάτου και να μην υπάρξει άλλος. 

 

Σε όλη τη διάρκεια του δρωμένου η αισχρολογία και οι απεικονίσεις γεννητικών 

οργάνων είναι τα στοιχεία που κυριαρχούν, στοιχεία χαρακτηριστικά όλων των 

γιορτών που αποσκοπούν στη γένεση ανθρώπων και καρπών. 
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ΓΑΛΑΞΙΔΙ 

Αλευρομουντζουρώματα και χρώματα 

Γράφει ο Άγγλος περιηγητής Dodwell που επισκέφτηκε το 1801 (ή 1805) το Γαλαξίδι 

τις μέρες της Αποκριάς. Απ’ τις αφηγήσεις του γνωρίζουμε ότι η προέλευση του 

εθίμου είναι πολύ παλαιότερη απ’ την εποχή των καραβιών (1840 και μετά). 

« … Στην εποχή των καραβιών, την Καθαρή Δευτέρα οι Γαλαξιδιώτες έτρωγαν και 

έπιναν σε συντροφιές ή στα σπίτια τους ή με καλό καιρό σε κήπους και στις γύρω 

εξοχές. Και «εν ευθυμία τελούντες» πήγαιναν όλοι στην «αγορά» όπως έλεγαν τότε 

την προκυμαία. Οι άνδρες φορούσαν παλιά, άχρηστα ρούχα και καπέλα. Απ’ τους 

ώμους τους, σταυρωτά, κρεμούσαν δυο μεγάλες πάνινες σακούλες. Η μία είχε αλεύρι 

και η άλλη χαρτοπόλεμο. Στη μέση τους και στο μπροστινό μέρος κρεμούσαν 

μπουκάλια γεμάτα με λουλάκι ρευστό ή με βερνίκι παπουτσιών. Όλα τα καφενεία 

είχαν εγχώρια όργανα. Τις μέρες της αποκριάς ενισχύονταν από τσιγγάνους με το 

τούμπανο και την καραμούζα…» 

«…Σχετική προφορική παράδοση υποστηρίζει, ότι οι Γαλαξιδιώτες θαλασσοπόροι 

είδαν σε πόλη της Σικελίας παρόμοιες ομαδικές λαϊκές γιορτές, με ιδιόμορφες 

εκδηλώσεις κατά τις οποίες οι διασκεδάζοντες είχαν χρωματίσει τα πρόσωπά τους, 

όπως οι παλιάτσοι των ιπποδρομιών, τους εντυπωσίασαν και τις μεταφύτευσαν στο 

Γαλαξίδι. Και για να μιμηθούν τους γλεντοκόπους της Σικελίας, χρησιμοποίησαν 

λευκό άλευρο μαζί με το λουλάκι και το βερνίκι. Η επιτυχία ήταν τόση ώστε από τότε 

είχε καθιερωθεί ως ανεξάλειπτο έθιμο το διαβόητο αλευρομουτζούρωμα της Καθαρής 

Δευτέρας, μοναδικό σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, στο οποίο υπάκουαν με θρησκευτική 

πίστη και το τηρούσαν με ευλάβεια όλοι οι άρρενες Γαλαξιδιώτες κάθε ηλικίας και 

τάξεως…» 

(Αποσπάσματα από το βιβλίου του Ευθυμίου Γουργουρή «Το Γαλαξίδι στον καιρό 

των Καραβιών»). 

Στις μέρες μας οι εβδομάδες της Αποκριάς για το Γαλαξίδι αποκτούν ιδιαίτερη 

εορταστική και ψυχαγωγική ζωντάνια. Με το άνοιγμα του Τριωδίου αρχίζει μια σειρά 

εκδηλώσεων με φωτιές στις πλατείες, χορούς και αυτοσχέδια μασκαρέματα. Ένα 

πρόγραμμα που έχει σαν αποκορύφωμα το Αλευρομουτζούρωμα της Καθαρής 

Δευτέρας, το πανάρχαιο και μοναδικό στην Ελλάδα έθιμο, που τηρούν κάθε χρόνο οι 

Γαλαξιδιώτες με θρησκευτική ευλάβεια. Με πίπιζες και νταούλια και ομάδες 

κουδουνοφόρων, μουτζουρωμένοι κάθε ηλικίας κατακλύζουν την παραλία σ’ ένα 

φαντασμαγορικό παζλ ανθρώπων και χρωμάτων κι ένα διονυσιακό ξεφάντωμα που 

όμοιό του δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου 
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ΑΜΦΙΣΣΑ 

 

Το Στοιχειό της Χάρμαινας  

Αυτή η ιστορία μοιάζει μύθος, μα είναι αληθινή πέρα για πέρα γιατί θυμάμαι 

τη γιαγιά μου να μου λέει: ‘‘Δεν μπορεί παρά να’ ναι αληθινή, αλλιώς ο κόσμος δεν 

θα την έλεγε ξανά και ξανά στα παιδιά του και στα εγγόνια του!’’ 

Τότε,  λοιπόν, που τα παραμύθια έβγαιναν από την ίδια τη ζωή, ζούσε στην 

Άμφισσα ένα παλικάρι, ο Κωνσταντής. Ήτανε ένας όμορφος, ψηλός και περήφανος 

νέος. Πάνω απ’ όλα  ήταν ειλικρινής και ντόμπρος. Δούλευε στο βυρσοδεψείο του 

θείου του, στη Χάρμαινα. Από τα’ άγρια χαράματα ώσπου να πέσει ο ήλιος, ο 

Κωνσταντής μεταμόρφωνε το τομάρι σε απαλό σαν μετάξι δέρμα. Μοχθούσε 

καθημερινά για να βγάλει το ψωμί του, αλλά δεν τον ένοιαζε, ούτε η σκληρή δουλειά, 

ούτε η φτώχεια. Αγαπούσε την Λενιώ και ήταν ευτυχισμένος. 

Η Λενιώ, ήταν όμορφη, καλοσυνάτη νέα, χωρίς κανένα ψεγάδι απάνω της. 

Βοηθούσε στ΄ αμπέλια και στα  ελαιόδεντρα που είχε ο πατέρας της. Ήταν 

μοναχοθυγατέρα και ανεκτίμητη για τους γονείς της. Αγαπούσε τον Κωνσταντή και 

λαχταρούσε να τον συναντήσει, στο Κάστρο της Ωριάς. Οι δύο νέοι ήταν 

ερωτευμένοι και έπλαθαν όνειρα για το μέλλον τους. Η ζωή απλωνόταν μπροστά τους 

και τους χαμογελούσε. Πίστευαν ότι τίποτα δεν μπορούσε, να τους αρπάξει την 

ευτυχία τους. 

Μόλις χάραξε ο Θεός την μέρα, ο Κωνσταντής φόρτωσε το κάρο του με 

ολοκαίνουργα δέρματα και έφυγε από την πόλη. Είχε να παραδώσει τα εμπορεύματα 

και ν΄ αγοράσει εργαλεία, απαραίτητα για την δουλειά του. Περιόδευε από πόλη σε 

πόλη και από χωριό σε χωριό για βδομάδες και οι παραγγελίες των δερμάτων ολοένα 

αυξανόταν. Όλες του οι προσπάθειες, δεν πήγανε στράφι και μετά από κάμποσο 

καιρό γύρισε στην Άμφισσα με ένα δαχτυλίδι για την αγαπημένη του. Έτρεξε 

ανυπόμονα στο σπίτι της Λενιώς για να την ζητήσει, από τον πατέρα της, σε γάμο. 

Πλησιάζοντας τον ‘‘ζώσανε τα φίδια’’, γιατί το σπίτι το’ νοιωσε περίεργο. 

Ήταν αμπαρωμένο και μια σκιά θανάτου πλανιόταν στον αέρα. 

Έμαθε από τους γείτονες και τον καρδιακό του φίλο Γιάννο, τον απρόσμενο 

θάνατο της αγαπημένης του. Η Λενιώ, είχε πάει στην Πηγή της Χάρμαινας, για να 

γεμίσει την στάμνα της δροσερό νερό. Ξαφνικά, χάλασε ο καιρός και άρχισαν να 

πέφτουν αστραπές και κεραυνοί. Μία καταρρακτώδης βροχή πλημμύρισε τους 

χωματόδρομους. Άρχισε να σουρουπώνει, ερημιά, ψυχή δεν φαινόταν τριγύρω. Ήταν 

μόνη της κάτω από τα γέρικα πλατάνια. Ο αέρας φυσούσε με μανία και τίποτα δεν 

άφηνε όρθιο. Δεν πρόλαβε να φύγει. Ένας κεραυνός τη χτύπησε και σωριάστηκε εκεί, 

στην πηγή τους, μ’ ένα φρεσκοκομμένο ματσάκι γιασεμί, να ανεμίζει στα μακριά 

μαλλιά της. 

Οι γονείς της Λενιώς, βουτήχτηκαν σε λύπη βαθιά. Μη μπορώντας ν’ 

αντέξουν το θάνατο της μονάκριβης θυγατέρας τους, πούλησαν το βιό τους, κακήν 

κακώς και πήραν των ομματιών τους και έφυγαν από την πόλη. 

Στη ζωή, καμιά φορά, αλλιώς τα υπολογίζουμε τα πράγματα και αλλιώς μας 

έρχονται. Τότε γκρεμίζονται όλα τα όνειρά μας, χάνονται, σβήνουν σαν 

πυροτεχνήματα. Η λύπη και ο πόνος τρύπωσαν ίσαμε τα μύχια της καρδιάς του 

Κωνσταντή. Ένιωθε ανήμπορος, μετέωρος. Δεν μπόρεσε να αντέξει τον άδικο χαμό 

της αγαπημένης του και ράγισε η καρδιά του. Την άλλη μέρα, βρήκαν το άψυχο σώμα 

του κάτω από το Κάστρο της πόλης. Η όψη του ήταν γαλήνια και ένα αχνό χαμόγελο, 

διαγραφόταν στο πρόσωπό του. Πίστευε ότι η ψυχή του θα ενωνόταν με την 

αγαπημένη του Λενιώ. Έτσι, θα μπορούσε μα την έχει για πάντα κοντά του, χωρίς να 

http://www.harmaina.gr/index.php/2011-03-28-14-25-05
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φοβάται ότι θα πάψει να την αγαπάει. Η θρησκεία δεν τον δέχτηκε στην αγκαλιά της 

και καταδικάστηκε να περιπλανιέται. 

Από τότε, ο Κωνσταντής στοίχειωσε και καταφεύγει στο λημέρι του, την 

Πηγή της Χάρμαινας. Μοιρολογούσε για τα νιάτα που δεν έζησε, θρηνούσε για την 

αγάπη που έχασε. 

Το Στοιχείο της Χάρμαινας, ήταν ένα ανθρωπόμορφο τέρας, πανύψηλο, με 

μακρουλά χέρια. Είχε άγριο και φριχτό παρουσιαστικό. Φύλαγε την Πηγή της 

Χάρμαινας, που δούλευαν οι ταμπάκηδες της πόλης και τους προστάτευε από κάθε 

κακό και από τ’ άλλα στοιχειά της περιοχής. Γιατί, τους αγαπούσε τους βυρσοδέψες, 

τους ένιωθε δικούς του ανθρώπους. Κι όταν κάποιος απ’ αυτούς, ήταν ετοιμοθάνατος, 

τότε γύριζε έξω από το σπίτι του και άρχιζε ένα αξιοθρήνητο ουρλιαχτό πόνου. 

Όταν το έζωνε η μοναξιά, το στοιχειό, έβγαινε από το ησυχαστήριο του και 

περιφερόταν από σοκάκι σε σοκάκι, βγάζοντας άγριες στριγκλιές και βογκητά. Μαζί 

με τα ουρλιαχτά ακούγονταν και περίεργοι θόρυβοι και σύρσιμο από αλυσίδες. 

Ακολουθούσε πάντα την ίδια διαδρομή. Περνούσε από το σπίτι της Λενιώς, 

από το πατρικό του και από τα σπίτια των φίλων του. Τότε ο κόσμος 

κλειδαμπαρωνόταν στα σπίτια τους και γεμάτοι φόβο, προσεύχονταν στο Θεό να τους 

φυλάει. 

Στην Άμφισσα τότε, εκτός από το Χαρμαινιώτικο, υπήρχαν και άλλα στοιχειά. 

Το καθένα από αυτά, προστάτευε κάποια πηγή νερού, κάποια συνοικία, τους 

αμπελώνες, τα ελαιόδεντρα κα. Πολλές φορές τα στοιχειά συγκρούονταν μεταξύ τους 

και πάλευαν μερόνυχτα ολόκληρα. Πάντα όμως νικούσε το Χαρμαινιώτικο, γιατί 

ήταν το πιο δυνατό και έξυπνο. Η πάλη γινόταν στην Χάρμαινα, κάτω από τα 

πλατάνια και τα πεύκα. Οι Αμφισσιώτες φοβόνταν και δεν ‘‘έβγαζαν μύτη’’ κατά την 

διάρκεια του αγώνα. Περίμεναν καρτερικά, ώσπου να τελειώσουν όλα και να 

σταματήσουν οι κραυγές και τα ουρλιαχτά των στοιχειών. 

Μετά από τα τριπλάσια χρόνια της ηλικίας του Κωνσταντή και της Λενιώς 

μαζί, το Στοιχειό της Χάρμαινας, ησύχασε, καταλάγιασε. Έπαψε να φοβίζει τους 

ανθρώπους. Φαίνεται, ότι ο Θεός το συγχώρησε. 

Η ιστορία του, πέρασε από γενιές σε γενιές, στόμα με στόμα με μυστήριο και 

φόβο. Τρομαχτικό, αλλά συνάμα ελκυστικό. Και αν ποτέ, περπατήσεις στα στενά 

λιθόστρωτα σοκάκια της Χάρμαινας και αντικρίσεις τα πλίθινα μισοερειπωμένα 

εργαστήρια, να στέκουν περήφανα και δυνατά, λουσμένα στο φως του φεγγαριού, 

τότε θα νιώσεις τη μαγία του χώρου και μια γαλήνη να πλημμυρίζει τη ψυχή σου, 

μεταφέροντάς σε κόσμους παράξενους, αλλοτινούς. 

  

Της Μάντυς Δασκαλοπούλου - Λαΐου 
  

"Η Νύχτα των Στοιχειών" 

Η "Νύχτα των Στοιχειών" είναι η δραματική αναπαράσταση που ζωντανεύει 

τους θρύλους και τις παραδόσεις της Άμφισσας μέσα από τις πανάρχαιες μνήμες και 

διαδρομές. 

Πραγματοποιείται το τελευταίο Σαββατόβραδο των Αποκρεών με αφετηρία 

την παλιά συνοικία των Ταμπάκηδων την Χάρμαινα. 
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Στους δρόμους και τα σοκάκια της παλιάς πόλης περιφέρονται πλάσματα 

αλλόκοτα και υπερφυσικά. Ξωτικά, Νεράιδες, Ντεβέτσκες, Μποτσνάκηδες, Ξυλένιοι, 

Αχυρένιοι, Αράπηδες, καθώς το παρελθόν ξαναζεί στο παρόν σε μία ατμόσφαιρα 
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υποβλητική. 

Το "Στοιχειό της Χάρμαινας", το μεγαλύτερο και το πιο δυνατό, ο φόβος και ο 

τρόμος των παλαιών Χαρμαινιωτών αλλά και προστάτης των Ταμπάκηδων θα κάνει 

την εμφάνιση του στα σκαλιά του Άι -Νικόλα, θα κατέβει προς την πλατεία μαζί με 

τα παρατρεχάμενα ξωτικά και ένα ατέλειωτο πλήθος δερματοφόρων και 

κουδουνοφόρων για να συναντηθεί με τα άλλα δύο ξωτικά της Τέχολης και του 

Γκιριζιού σε μία πάλη μέχρι εσχάτων. 

Η εκδήλωση έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον όχι μόνο καρναβαλικό αλλά και 

λαογραφικό, καλλιτεχνικό και πολιτιστικό καθώς. 

Πηγή: Γιώργος Σκυλογιάννης. Κείμενο από το Λεύκωμα "Η Νύχτα των 

Στοιχειών". Άμφισσα 2008 

 

 

 

 

Σκύρος 

Οι γέροι και οι κορέλες διώχνουν το Κακό 

Σε ένα από τα πιο πηγαία και εντυπωσιακά δρώμενα της ελληνικής Αποκριάς, η ξέφρενη 

πομπή των γέρων, ο ανάλαφρος χορός της κορέλας που τους ανοίγει δρόμο και το μοναχικό 

βάδισμα του Φράγκου δημιουργούν την πιο αυθεντική ατμόσφαιρα Αποκριάς σε ένα νησί με 

πλούσια εσωτερική ζωή 

 

Η ανάμνηση του Πάνα βγαίνει βόλτα στη Χώρα 
Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, oι γέροι με τη βαριά σκευή τους και οι 

ανάλαφρες κορέλες που στριφογυρίζουν γύρω τους σε έναν αέρινο χορό ανεβαίνουν 

προς το Κάστρο. Ενα από τα πλέον συγκλονιστικά έθιμα της ελληνικής Αποκριάς 

βρίσκεται σε εξέλιξη. Από πολύ παλιά η δαιμονιώδης κραυγή των κουδουνιών ήταν 
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αποτρεπτική για τα δαιμόνια, για το Κακό. Η επίκληση του Κακού ήταν πρόσκληση 

του Καλού. Στη Σκύρο πιστεύουν ότι αυτό το έθιμο υπενθυμίζει μια καταστροφή για 

να την ξορκίσει. Είναι παράξενο αλλά σε αυτό το νησί η πηγή του πλούτου βρίσκεται 

στα βουνά και όχι στη θάλασσα. Στην Αρχοντογειτονιά της Χώρας κατοικούσαν 

τσοπάνηδες και όχι ναυτικοί. Ο γέρος λοιπόν και η γριά, που η ασυνήθιστη 

κακοκαιρία σκότωσε όλες τις αίγες τους, τρελάθηκαν και ο γέρος φόρεσε το τομάρι 

του μεγαλύτερου τράγου του, ζώστηκε όλα τα κουδούνια του κοπαδιού του και 

συνοδευόμενος από τη γυναίκα του, ντυμένη με τα κουρέλια που της είχαν απομείνει, 

κατέβηκαν στη Χώρα να διαλαλήσουν την καταστροφή τους χορεύοντας σαν τρελοί. 

Αυτή είναι μάλλον μια μοντέρνα εξήγηση για την έλευση των γέρων, της κορέλας και 

του Φράγκου, σε μια απίθανη πομπή, όσο είναι ανοιχτό το Τριώδιο. Η καταγωγή της 

όμως πηγαίνει πολύ πιο πίσω, στους μύθους του τραγοπόδαρου θεού Πάνα και στις 

πομπές των ακολούθων του. Ο υιός του Ερμή και μιας Νύμφης και οι πιστοί του 

αρέσκονταν πάντα να τρομάζουν τους περαστικούς ντυμένοι με τραγοτόμαρα και 

χτυπώντας εκκωφαντικά κουδούνια. 

Είναι πολύ βαριά, γύρω στα πενήντα κιλά, και χτυπούν ανάλογα με τον ρυθμικό 

βηματισμό και τις κινήσεις του κορμιού του γέρου. Οι γέροι περπατούν κουνώντας τη 

μέση τους, κάνουν άλματα με μια συγκεκριμένη φιγούρα σταυρώνοντας τα πόδια 

τους στον αέρα ή στέκονται και «σείονται», κουνούν κυκλικά τους γοφούς τους, 

χτυπώντας εκκωφαντικά τα κουδούνια.  

Φορούν ένα βαρύ, μαύρο «καπότο» με μακρύ τρίχωμα και κουκούλα, την οποία 

συγκρατεί το παραδοσιακό ζωνάρι του βοσκού, που κρέμεται στο στήθος μαζί με ένα 

χρωματιστό μαντίλι. Το παντελόνι είναι το παραδοσιακό κοντοβράκι του βοσκού, 

όπως και οι «τροχαδόκαλτσες» και τα δερμάτινα σανδάλια, τα τροχάδια, και κρύβουν 

το πρόσωπό τους με μάσκα από δέρμα νεογέννητου κατσικιού. Κρατούν μπαστούνι -

 που στη λαβή του έχει ένα λουλουδάκι - το οποίο κραδαίνουν στον αέρα όταν 

κάνουν άλματα ή απλώς στηρίζονται σε αυτό. 

Κάθε ομάδα γέρων έχει και την κορέλα της. Τους ανοίγει τον δρόμο χορεύοντας και 

ανεμίζοντας το άσπρο μαντίλι που κρατά ή χορεύει στο κέντρο του κύκλου των 

γέρων που «σείονται» με δαιμονισμένο θόρυβο.  

Οι κορέλες φορούν την παραδοσιακή γυναικεία, σκυριανή, φορεσιά, άσπρη, με 

κεντημένη ποδιά και χρωματιστό μαντίλι στο κεφάλι, αν και παλιά ήταν γυναίκες που 

κρύβονταν πίσω από μάσκα. Τώρα όμως είναι όντως νεαρές κοπέλες, αεικίνητες και 

αέρινες σε σχέση με τη βαριά παρουσία των γέρων. Και όταν αυτοί σταθούν να 

πάρουν ανάσα, χωρίς να σταματήσουν να χτυπάνε τα κουδούνια, η γυναίκα τραγουδά 

στον σκοπό της κορέλας: 

Του Καλομάστου το νερό 

είναι γλυκό σα μέλι, 

το πίνουνε οι τσοπανοί 

και γίνονται αγγέλοι.  
Τη διονυσιακή πομπή συμπληρώνει ο Φράγκος, μια νεότερη προσθήκη, ο 

οποίος είναι ντυμένος με φράγκικα ρούχα και τον συνδέει με την ομήγυρη μόνο το 

ένα και μοναδικό κουδούνι που έχει περασμένο στη μέση του. Ηταν μια «μπηχτή» 

της σκυριανής κοινωνίας στους «Ευρωπαίους» που έβγαλαν την παραδοσιακή βράκα 

και άρχισαν να ντύνονται «ευρωπαϊκά».  

Ετσι πάνε και έρχονται όλο το βράδυ στο κεντρικό σοκάκι, μέχρι να αποκάμουν και 

να πάνε για ξεκούραση ως το επόμενο πρωί που θα βγουν ξανά στον δρόμο. 

 

«Λεβεντόγεροι» στην κορυφή της Χώρας 
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Και να που οι γέροι, οι κορέλες και ο Φράγκος βγήκαν ξανά στα σοκάκια της 

Χώρας, αλλά τώρα αρχίζουν να ανηφορίζουν προς το Κάστρο. Με το βάρος που 

κουβαλούν αυτό είναι ένα κατόρθωμα, και μάλιστα χαρακτήριζαν «Λεβεντόγερους» 

όσους έφταναν στην κορυφή του βράχου για να σημάνουν τις καμπάνες του Αγίου 

Γεωργίου. Η εκπληκτική εκκλησία μέσα στο Κάστρο - λέγεται ότι κτίστηκε το 963 

από τον Αγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη με χορηγία του Νικηφόρου Φωκά -  κοιτάζει 

από εκεί ψηλά τη Χώρα και όλο το νησί που ορκίζεται στο όνομά του: 

Αη μου Γιώργη, αφέντη μου, 

μεγάλο τ' όνομά σου!  

Φύλλο δε μπέτει από δεντρί  

χωρίς το θέλημά σου. 
Από την άκρη του εξώστη, μπροστά στο Κάστρο, η θέα προς την πολιτεία, 

την ακτογραμμή και τη θάλασσα είναι όντως απίθανη. Τον ρεμβασμό διακόπτει η 

μουσική των γέρων, που κάποιοι περνούν και από εκεί, και τα κουδούνια τους 

αντηχούν ως τις κάτω γειτονιές της Χώρας. Οι ομάδες των μεταμφιεσμένων 

συγκεντρώνονται σε ένα πλάτωμα κάτω από το Κάστρο και δίνουν μια σύντομη 

παράσταση με χορευτικές φιγούρες. Μετά ρίχνουν στο πρόσωπό τους το δέρμα του 

νεαρού κατσικιού και η μαύρη γραμμή που διακόπτουν μόνο τα χρωματιστά ρούχα 

της κορέλας αρχίζει να κινείται μέσα στα γραφικά σοκάκια. Αυτή είναι από τις πιο 

συναρπαστικές εικόνες αυτού του δρώμενου που ζει μέσα στην ψυχή της Σκύρου, 

όπως τώρα κινείται σαν αίμα μέσα στην καρδιά της. Σύντομα όμως βγαίνει στον 

κεντρικό δρόμο της αγοράς της Χώρας για την καθιερωμένη παράσταση.  

 

Στο τέλος της διαδρομής, στην πλατεία του δημαρχείου, υπάρχει έπαθλο. Ενας δίσκος 

με νηστίσιμα φαγητά - ταραμοσαλάτα, φασόλια, τουρσί, ελιές, χαλβάς - προσφέρεται 

από κεφάτους Σκυριανούς στους συντοπίτες τους και τους ξένους. Δίπλα, επιτόπου, 

οι παραδοσιακοί λουκουμάδες - έδεσμα που συνοδεύει πάντα τις χαρές στο νησί -

 ζυμώνονται και με μια ταχυδακτυλουργική κίνηση πέφτουν στο μεγάλο τηγάνι σαν 

τροφαντό δακτυλίδι, πριν ροδοκοκκινίσουν και περαστούν στην «μπαγκέτα» της 

μαγείρισσας για να καταλήξουν στα πιάτα αρτυμένοι με το φημισμένο, χρυσαφένιο 

σκυριανό μέλι που οι παραγωγοί έχουν φέρει άφθονο. Η παραγωγή μελιού είναι μια 

παλιά ιστορία στο νησί, αφού έχει βρεθεί σκεύος του 2.800 π.Χ. που 

χρησιμοποιούσαν οι μελισσοκόμοι της εποχής. 
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Κουδουνάτοι Μεσοτόπου  

 ΛΕΣΒΟΣ 

 
Το έθιμο των "Κουδουνάτων" είναι μοναδικό στην μορφή του , παλαιότατο , 

με χαρακτήρα "Διονυσιακής Λατρείας".Οι «Κουδουνάτοι» συμβολίζουν τις ψυχές 

πεθαμένων, που έχουν το χάρισμα να γονιμοποιούν τη γη. 

Άνδρες μεταμφιεσμένοι σε ζώα με ποιμενικά κουδούνια συγκεντρώνονται 

στην αυλή ενός σπιτιού όπου οι γεροντότεροι τοποθετούν στους νεώτερους 

κουδούνια που ζυγίζουν πάνω από 20 κιλά.Ο χορός των "Κουδουνάτων" έχει φανερή 

σεξουαλική σημασία που παραπέμπει στην οργιαστική ατμόσφαιρα των Διονυσίων. 

Το χτύπημα των κουδούνων δημιουργεί έναν απίστευτο σαματά από ρυθμικά 

κουδουνοχτυπήματαέτα , έτσι θα διώξουν τα κακά πνεύματα και θα εξασφαλίσουν 

καλή σοδειά.Αυτός ο ζωντανός ήχος των κουδουνιών είναι κάτι το 

συγκλονιστικό.Από τα στενά σοκάκια, από κάθε γωνιά ξεχύνονται  παρέες -παρέες 

και ο ήχος των κουδουνιών ακούγεται από παντού!Ο τρόπος που δένονται τα 

κουδούνια στη ζώνη της μέσης είναι αρκετά έξυπνος, έτσι που να επιτρέπει να 

φοριούνται πολλά κουδούνια.Φορούν στο κεφάλι τους κομμένες νεροκολοκύθες, 

διακοσμημένες με φτερά κόκορα και γαλοπούλας. Στον λαιμό δένουν λουριά με 

περασμένες χάντρες και κοχύλια. Στα χέρια τους κρατούν την κουτσκούδα, "ξύλο που 

παραλληλίζεται με τον διονυσιακό φαλλό", ένα ξύλο- σύμβολο γονιμότητας και 

κατευθύνονται στον φούρνο της γειτονιάς και βάφονται με μουντζούρα.Ο 

Αρχικουδουνάτος είναι ο αρχηγός, που ξεχωρίζει καθώς φορά λιγότερα κουδούνια, 

έχει διαφορετικά χαϊμαλιά.Ακόμα και μικρά παιδάκια βηματίζουν με τις φορεσιές και 

τα κουδούνια , τρέχουν και μιμούνται τους μεγαλύτερους. 

 

 

http://www.lesvoskitchen.gr/media/k2/items/cache/cf4507ae4969876df39b5f798b6f40ce_XL.jpg
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ΓΕΡΓΕΡΗ «ΑΡΚΟΥΔΙΑΡΗΔΕΣ» - «ΑΠΟΚΡΙΓΙΩΜΑΤΑ» 

-Ηράκλειο Κρήτης- 

 

«ΑΡΚΟΥΔΙΑΡΗΔΕΣ» - «ΑΠΟΚΡΙΓΙΩΜΑΤΑ» Καθαρά Δευτέρα 

 

 
 

 

Οι «αρκουδιάρηδες» είναι τα βασικά πρόσωπα των δρώμενων της Γέργερης, 

των «αποκριγιωμάτων». Η διαδικασία της μεταμφίεσής τους είναι μια τελετουργία 

που γίνεται σε εύθυμο κλίμα, με τη συνοδεία λύρας και κρητικού λαούτου, ποτού, 

φαγητού και αστεϊσμών. Νέοι άνδρες, πλέον και γυναίκες, φορούν λευκές προβιές 

που καλύπτουν τον κορμό εμπρός και πίσω. Στη μέση κρεμούν σφυρήλατα κουδούνια 

αιγοπροβάτων και βάφουν τα πρόσωπά τους μαύρα με καπνιά από τσουκάλι 

(«μουζώνονται»). Ο επικεφαλής τους, ο «αρκουδιάρης», φορά παλιά ρούχα, 

μουζώνεται και κρατά μια βίτσα (κλαδί απογυμνωμένο από τα φύλλα).  

Οι αρκουδιάρηδες δένονται μεταξύ τους με σκοινιά τα οποία κρατά ο 

αρκουδιάρης και βγαίνουν στους δρόμους του χωριού. Τρέχουν και αναπηδούν 

σείοντας τα κουδούνια δημιουργώντας αναστάτωση. Ο αρκουδιάρης τούς κατευθύνει 

με τα σκοινιά, ενώ εκείνοι κατά διαστήματα προβάλλουν αντίσταση, πεισμώνοντας 

και μη υπακούοντας. Ο αρκουδιάρης τραβά τα σκοινιά και τους χτυπά με τη βίτσα 

προσπαθώντας να τους επιβληθεί. Η προσπάθεια «χαλιναγώγησης» της ατίθασης 

δύναμης των ζωόμορφων μεταμφιεσμένων από τον άνθρωπο στο δρώμενο αυτό και η 

περιφορά τους σαν κοπάδι, αποτελεί μεταφορά της κτηνοτροφικής δραστηριότητας. 

Αποσκοπούσε με μιμικό τρόπο στον έλεγχο των δυνάμεων της φύσης που οδηγούν σε 

επιτυχημένη κτηνοτροφική παραγωγή και με σατυρικό ύφος εκτόνωνε την αγωνία 

των κτηνοτρόφων για την έκβασή της. Η ομάδα χορεύει με τη συμμετοχή του κόσμου 

το λεγόμενο «αρκουδίστικο χορό», έναν «πηδηχτό χορό» συνδεδεμένο με το 

δρώμενο αυτό. Τα κουδούνια των αρκουδιάρηδων ακολουθούν το ρυθμό της 

μουσικής, καθώς αυτοί χοροπηδούν και κάνουν άσεμνες κινήσεις. Ο χορός 

συνοδεύεται από μια ορχήστρα που παίζει ασκομαντούρα (είδος άσκαυλου) ή λύρα 

και λαούτο, παλαιότερα στη μέση του χορού, ενώ σήμερα πάνω σε μία εξέδρα. 

Μεταγενέστερη, επίσης, είναι και η προσθήκη αποκριάτικων στίχων στο σκοπό του 

χορού. Έως το πρόσφατο παρελθόν, οι μεταμφιεσμένοι έκαναν πέρασμα στα 

καφενεία του χωριού, πείραζαν τον κόσμο, συχνά έλεγαν και άσεμνες μαντινάδες, 
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έστηναν γλέντι και χορό. Τα δρώμενα, πλέον, εκτυλίσσονται στον κεντρικό δρόμο 

του χωριού. 

  

Εκτός από το δρώμενο των αρκουδιάρηδων, την ημέρα αυτή τελούνται και 

αναπαραστάσεις αγροτικών εργασιών, όπως εικονικό όργωμα, σπορά και 

λιομάζωμα (μάζεμα της ελιάς). Η άνοιξη, ως αρχή της νέας παραγωγικής περιόδου, 

είναι μια κρίσιμη εποχή για τις καλλιέργειες. Η αγωνία των αγροτών του 

παρελθόντος για την επιτυχία της σοδειάς, τους ώθησε να επιδιώξουν να ενισχύσουν 

τελετουργικά την αναβλάστηση της φύσης. 

  

Τελούνται, επίσης δρώμενα κατά τα οποία η συνήθης τάξη των καταστάσεων 

αντιστρέφεται με σατιρικό τρόπο. Χαρακτηριστική είναι η αναπαράσταση γάμου, 

στην οποία η νύφη είναι μεταμφιεσμένος άνδρας. Ακόμη, γίνεται αναπαράσταση κη 

δείας, με το νεκρό να ανασταίνεται όταν του προσφέρουν «για τελευταία φορά» 

ποτό. Και στις δυο περιπτώσεις ο γονιμικός χαρακτήρας των δρώμενων είναι 

εμφανής, καθώς οι τελεστές εκφράζονται με άσεμνες κινήσεις και λόγια. Πρόκειται 

για αναπαραστάσεις διαβατηρίων τελετών, που αντεστραμμένες εκτόνωναν, στην 

προνεωτερική εποχή, την ένταση των ανθρώπων στην κρίσιμη αυτή περίοδο 

διάβασης από τη μια παραγωγική εποχή στην άλλη και επεδίωκαν με το γονιμικό 

χαρακτήρα τους να επενεργήσουν στις δυνάμεις της φύσης. 

 

 
 

 

 

 

 

Ο «Καπετάνιος» την αποκριά  

στη Λαγκάδα της Αμοργού 

 

Κυριακή της Τυρινής. Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς. Τελευταία Κυριακή 

της χαράς και του γλεντιού της περιόδου της αποκριάς. Στη Λαγκάδα της Αμοργού 

αναβιώνει το έθιμο του «Καπετάνιου». 

Μετά την λειτουργία της Κυριακής, κοντά στο μεσημέρι οι Γιαλίτες 

μαζεύονται στην αυλή της εκκλησιάς της Παναγιάς της Επανωχωριανής (είκοσι 

λεπτά ποδαρόδρομο έξω από τη Λαγκάδα) όπου αρχίζει ένα τελετουργικό για να γίνει 

ο «καπετάνιος».  

Το τηγανιτό ψάρι , αποτελεί τον κύριο μεζέ και το άφθονο κρασί, με την 

συνοδεία του βιολιού και του λαούτου δίνουν την έναρξη της τελετής. 

 

Οι νέοι ντύνονται με τις παραδοσιακές τους στολές, στολίζονται με 

πολύχρωμες κορδέλες, και χορεύουν τοπικούς χορούς. 
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Παρατάσσονται σε μια σειρά, και ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους 

παρευρισκόμενους πετά το γιλέκο στο αέρα.  

Σε όποιον νέο πέσει το γιλέκο χρήζεται καπετάνιος. 

Κάτω από τα παρατεταμένα χειροκροτήματα των παρόντων οδηγείται στο 

παρακείμενο καφενείο για να ντυθεί. 

 
Ο «μπαϊρακτάρης» είναι ο νέος που στα χέρια του κρατά το κοντάρι που στην κορφή 

του έχει καρφωμένο ένα καρβέλι ψωμί, ένα κεφάλι τυρί και ένα κομμάτι μπακαλιάρο. 

Αυτός είναι ο προπομπός του καπετάνιου. 

Ο καπετάνιος ανεβαίνει στο στολισμένο άλογο και με την συνοδεία των 

οργάνων και του κόσμου που ακολουθεί επιστρέφουν στο χωριό. 

Σε όλη την διαδρομή ακούγονται μαντινάδες και τραγούδια των ημερών . 

Στην Πορτάρα την ανατολική είσοδο του χωριού , βρίσκονται τα κορίτσια 

παραδοσιακά ντυμένα και περιμένουν. Ολιγόλεπτη στάση της πομπής με μαντινάδες 

και συνέχεια της πορείας για το χωριό. Πέρασμα απ όλα τα καφενεία του χωριού. 

Κεράσματα, ευχές, τραγούδια. 

 

Τερματισμός στη λόζα της Λαγκάδας. Κοσμοπλημμύρα. Καβάλα στ άλογο ο 

«καπετάνιος» κάνει καλπασμό τρείς φορές την πλατεία κάτω από σφυρίγματα και 

χειροκροτήματα. 

Ξεπεζεύει. Τα όργανα παίρνουν θέση στο κέντρο της λόζας και οι νέοι 

πιάνονται σ ένα αντρικό αμοργιανό χορό. Τα κεράσματα πολλά. 

Τα κορίτσια παραταγμένα περιμένουν. Ο καπετάνιος περνά μπροστά τους και 

τις κοιτά στα μάτια μία μία. Αγωνία μεγάλη. Ξαναπερνά, ξαναβλέπει. Ποια θα 

διαλέξει για καπετάνισσα. Με μια κίνηση πετά το μαντήλι. Η καπετάνισσα 

διαλέχτηκε. 
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Το γλέντι ξεκινά. Χορός τραγούδι, μέχρι αργά το βράδυ. 

 

(Ρεπορτάζ: Νίκος Πορτοκάλης) 
 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:  

 

www.ehnos.gr 
http://www.messinia-guide.gr 
www.in-galaxidi.gr 

http://www.harmaina.gr/ 

http://www.tovima.gr/travel/ 

http://www.lesvoskitchen.gr/history-tradition/i 
http://bellroads.gr/el/ 
http://www.naxos-news.gr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ehnos.gr/
http://www.messinia-guide.gr/
http://www.in-galaxidi.gr/
http://www.harmaina.gr/
http://www.tovima.gr/travel/
http://www.lesvoskitchen.gr/history-tradition/i
http://bellroads.gr/el/
http://www.naxos-news.gr/
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ΠΑΣΧΑ 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Β΄ 

Τερέζα Ρουμπάκη 

Ζαχαρούλα Ρουμπάκη 

Μιχάλης Στρατήγης 

Στέλιος Συντυχάκης 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
 

Πάσχα ονομάζεται η μεγάλη γιορτή του ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού. 

Στο Ιουδαϊσμό 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. 

O όρος Πάσχα προέρχεται από το αραμαϊκό πασ'ά και το εβραϊκό πέσαχ  

αποτελούσε οικογενειακή εορτή.  

 
          

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 την πρώτη Κυριακή μετά την 

πανσέληνο που ακολουθεί την εαρινή ισημερία της 21ης Μαρτίου μη 

συμπεριλαμβανομένης, κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο στην Ορθόδοξη εκκλησία και 

κατά το Γρηγοριανό στην Ρωμαιοκαθολική. Γιορτάζεται η ανάσταση του Ιησού 

Χριστού 

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 σπουδαιότητάς της, 

επηρεάζει το εορτολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας τόσο 40 ημέρες πριν από αυτό 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BE%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%99%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
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(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 στο τυπικό 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.  

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. Ταυτόχρονα δε, με την εορτή άρχισε να τηρείται και η λεγόμενη Πασχάλεια 

νηστεία, που σε κάθε τοπική εκκλησία είχε ορισμένο διάστημα ασκήσεως. 

 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. 
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

«Από τη Ρόδο ως τη Κέρκυρα και από την Κρήτη ως τη Θράκη κάθε γωνιά της 

Ελλάδας γιορτάζει το Πάσχα με το δικό της μοναδικό τρόπο. Εθιμα και παραδόσεις 

ζωντανεύουν και πάλι στην πλουσιότερη, σε λαογραφικές εκδηλώσεις, γιορτή της 

χριστιανοσύνης». 

 

 

Θράκη 
 

Στις Μέτρες της Θράκης, τα παιδιά φτιάχνουν το ομοίωμα του Ιούδα και το 

περιφέρουν στα σπίτια, ζητώντας κλαδιά για να τον κάψουν την επομένη στον 

Επιτάφιο. Τη Μεγάλη Παρασκευή η πομπή του Επιταφίου σταματά έξω από ένα 

παρεκκλήσι, εκεί όπου βρίσκεται έτοιμη η φωτιά για να καεί ο Ιούδας. Τη στιγμή που 

ο ιερέας διαβάζει το Ευαγγέλιο ανάβουν τη φωτιά και καίνε το ομοίωμα. Αργότερα 

θα πάρουν μια χούφτα από εκείνη τη στάχτη και θα τη ρίξουν στα μνήματα. 

 

 

 

Μακεδονία 

 

Στη Θάσο στην Κοινότητα Λιμεναρίων διατηρείται το πανάρχαιο έθιμο  

«Για βρέξ Απρίλη μ», που γιορτάζεται την Τρίτη του Πάσχα. Συγκροτήματα 

απ όλη την Ελλάδα χορεύουν δημοτικούς χορούς.  

 

Στην Ιερισσό της Χαλκιδικής έχουν το έθιμο «Του μαύρου νιου τ αλώνι», που 

γιορτάζεται την Τρίτη του Πάσχα. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση και την 

εκφώνηση του πανηγυρικού, οι γεροντότεροι αρχίζουν τον χορό. Σιγά-σιγά πιάνονται 

όλοι οι κάτοικοι και συχνά ο χορός έχει μήκος τετρακόσια μέτρα. Τραγουδούν και 

χορεύουν όλα τα Πασχαλινά τραγούδια και τελειώνουν με τον «Καγκέλευτο» 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 και στη μέση 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 μοιράζεται, καφές που βράζει σε μεγάλο 

καζάνι «ζωγραφίτικος», τσουρέκια και αυγά. 

 

Στο Λιτόχωρο Πιερίας την Μ.Πέμπτη το βράδυ στολίζονται οι επιτάφιοι που 

φτιάχνονται από ανύπαντρες κοπέλες, οι οποίες όλη την Σαρακοστή φτιάχνουν 

λουλούδια από ύφασμα. Την Μ. Παρασκευή το βράδυ γίνεται στο παζάρι η 

συνάντηση των Επιταφίων που συνοδεύονται από χορωδίες Λιτοχωριτών. 

 

 

 

Κεντρική Ελλάδα 

 

Στην Αράχοβα, ανήμερα του Πάσχα ξεκινάει η περιφορά της Εικόνας του Αγίου 

Γεωργίου την οποία συνοδεύουν περί τα 500 άτομα ντυμένα με παραδοσιακές 

φορεσιές. Την επομένη πραγματοποιείται αγώνας δρόμου των γερόντων (ανηφορικός 
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δρόμος), οι οποίοι ξεκινούν από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και φτάνουν στο 

λόφο. Ακολουθούν χορευτικά συγκροτήματα και το απόγευμα χορεύουν γυναικείοι 

χορευτικοί σύλλογοι. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με κλέφτικα αγωνίσματα, όπως το 

σήκωμα της πέτρας.  

 

Στη Λιβαδειά, το πιο χαρακτηριστικό έθιμο της πόλης, είναι το γνωστό «Πάσχα της 

Λιβαδειάς», με τους νέους της πόλης να συμμετέχουν στο έθιμο του «λάκκου». Μετά 

την Ανάσταση και πριν ξημερώσει οι κάτοικοι ετοιμάζουν την φωτιά. Ένας, κάνοντας 

το σταυρό του, βάζει φωτιά στο σωρό με τη λαμπάδα της Αναστάσεως. Με 

ραντίσματα νερού και συχνό χτύπημα με ένα μακρύ ξύλο, η θράκα είναι έτοιμη για 

να ψηθούν τα αρνιά. Το γλέντι διαρκεί μέχρι το απόγευμα και συμπληρώνεται με τη 

συμμετοχή παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων και την καύση 

πυροτεχνημάτων. 

 

Στο Αιτωλικό, την Μ.Παρασκευή πολλοί προσκυνητές επισκέπτονται το ναό της 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου βρίσκεται ο Επιτάφιος, ιστορικό κειμήλιο του 13ου-

14ου αιώνα. 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 δωρεάν.  

 

Στη Ναύπακτο, το βράδυ της Μ.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 μέσον της εισόδου του λιμανιού οι 

δάδες σχηματίζουν μεγάλο σταυρό, που φωταγωγεί ολόκληρο το λιμάνι 

παρουσιάζοντας μία φαντασμαγορική εικόνα. Το έθιμο συνδυάζει τη θρησκευτική 

μυσταγωγία με την ηρωική προσπάθεια του μπουρλοτιέρη Ανεμογιάννη να 

πυρπολήσει τη τουρκική ναυαρχίδα στο χώρο αυτό.  

 

 

 

 

 

Πελοπόννησος 

 

Στο Λεωνίδιο Αρκαδίας το πιο εντυπωσιακό έθιμο της περιοχής είναι, όταν το 

βράδυ της Ανάστασης γεμίζει ο ουρανός από φωτεινά «αερόστατα», τα οποία 

ανυψώνονται από τους πιστούς κάθε ενορίας. 

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. 
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Στην Καλαμάτα, αναβιώνει ένα έθιμο, που πηγάζει από τους απελευθερωτικούς 

αγώνες του 1821, ο διαγωνισμός των «μπουλουκιών». Οι διαγωνιζόμενοι με 

παραδοσιακές ενδυμασίες και οπλισμένοι με σαΐτες, δηλαδή με χαρτονένιους 

σωλήνες γεμάτους μπαρούτι, επιδίδονται σε σαϊτοπόλεμο, στο γήπεδο του 

Μεσσηνιακού με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου.  

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 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!. Εκτός από την Καλαμάτα το έθιμο αναβιώνει στην Μεσσήνη και την 

Αιθαία. 

 

 

 

 

 

Κυκλάδες 
 

Στην Κύθνο, το πιο επιβλητικό 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 Μ.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 και τα προσφέρουν στους επισκέπτες και στους κατοίκους του 

νησιού.  

 

Η Σύρος βιώνει με ιδιαίτερο τρόπο το Πάσχα. Οι δύο θρησκευτικές της κοινότητες, η 

Ορθόδοξη και η Καθολική, γιορτάζουν συγχρόνως τις 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 τη 

Μητρόπολη της Μεταμορφώσεως. Κατά την περιφορά τους συναντώνται στην 

κεντρική πλατεία Μιαούλη, όπου γίνεται κατανυκτική δέηση.  

 

Στην Πάρο, η περιφορά του Επιταφίου της Μάρπησσας, παρουσιάζει ενδιαφέρον 

καθώς κατά την διάρκειά της, γίνονται δεκαπέντε περίπου στάσεις. Σε κάθε στάση 
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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 

μεσάνυκτα του Μ. Σαββάτου, το νησί γεμίζει από φώτα και τον θόρυβο των 

αμέτρητων πυροτεχνημάτων.  

 

 

 

Δωδεκάνησα 
 

Στο νησί της Αποκάλυψης, την Πάτμο, επίκεντρο των τελετών και ακολουθιών 

αποτελεί ο «Νιπτήρας». Στολίζεται με λαμπρές βάγιες και ποικιλία ανοιξιάτικων 

λουλουδιών. Την Μ.Πέμπτη γίνεται αναπαράσταση του «Μυστικού Δείπνου» του 

Νιπτήρα σε κεντρική πλατεία της Χώρας. Το Μ. Σάββατο το βράδυ πριν από την 

Ανάσταση, το Ευαγγέλιο διαβάζεται σε ηρωικό εξάμετρο με κώντιο και την Κυριακή 

του Πάσχα, στο Μοναστήρι της Πάτμου γίνεται η δεύτερη Ανάσταση κατά την οποία 

το Αναστάσιμο Ευαγγέλιο διαβάζεται σε επτά γλώσσες και από τον ηγούμενο 

μοιράζονται κόκκινα αυγά στους πιστούς.  

 

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, 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. Του Λαζάρου, 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.  

 

Στην Κω, ενώ οι μεγάλοι ασχολούνται με τις πασχαλινές δουλειές και τον 

εκκλησιασμό, τα παιδιά προετοιμάζονται για την Ανάσταση. 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. Άλλοι 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 

λέει το «Χριστός Ανέστη». Το πρωί του Μ. Σαββάτου, η εκκλησία στρώνεται με 

μικρά μοβ μυρωμένα λουλούδια του βουνού που λέγονται λαμπρές. Οι νοικοκυρές 

φτιάχνουν τις λαμπρόπιττες και το γεμιστό αρνί. 

 

Στη Χίο, ο ρουκετοπόλεμος είναι ένα παλιό Βρονταδούσικο έθιμο που έχει 

τις ρίζες του στην τουρκική κατοχή. Αρχικά, οι κάτοικοι των ενοριών του Αγίου 

Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής, 



57 

 

 
εκκλησιών που βρίσκονται αντικριστά, έφτιαχναν αυτοσχέδια κανονάκια. Με το 

πέρασμα του χρόνου όμως αυτά εξελίχθηκαν σε αυτοσχέδιες ρουκέτες, βεγγαλικά, 

φτιαγμένα από νίτρο, θειάφι και μπαρούτι. Η προετοιμασία των ρουκετών αρχίζει 

μετά το Πάσχα για να είναι έτοιμες την επόμενη χρονιά. Οι ποσότητες, τα τελευταία 

χρόνια, φτάνουν στις μερικές χιλιάδες και το θέαμα που δημιουργείται από τις 

ρουκέτες που εκτοξεύονται στον ουρανό του Βροντάδου το βράδυ της Ανάστασης 

είναι φαντασμαγορικό. Τα τελευταία χρόνια έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία 

των παρευρισκομένων, έτσι ώστε να διασωθεί το έθιμο. 

 

 

 

 

Επτάνησα 
 

Στην Κέρκυρα, την Μ.Παρασκευή 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 ενορίας, τις χορωδίες, 

τους πιστούς. Τελευταίος βγαίνει ο μεγαλοπρεπέστατος επιτάφιος της Μητρόπολης. 

Στις 9 το πρωί γίνεται η περιφορά του Επιταφίου της Εκκλησίας του Αγίου 

Σπυρίδωνα, καθώς 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. 

Στις 11 το πρωί του Μ. 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 Κερκυραϊκό Πασχαλινό έθιμο που αναβιώνει είναι το «Μαστέλο» (βαρέλι). 

Στην «Pinia» και κάτω από την Μεταλλική Κουκουνάρα που κρέμεται ασάλευτη 



58 

 

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. Όλα τα 

παράθυρα των γύρω σπιτιών είναι 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. Την Κυριακή του Πάσχα κάθε 

εκκλησία, όπως συμβαίνει και με τους Επιταφίους, βγάζει την Ανάσταση με 

φιλαρμονικές, σχολεία, προσκόπους και χορωδίες. 

 

Στη Ζάκυνθο, η κατανυκτική ατμόσφαιρα και οι ιδιαιτερότητες του «Ζακυνθινού 

Πάσχα» με τα ιδιόμορφα «αντέτια» (έθιμα) το κάνουν να είναι ξεχωριστό. 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.   

 
 

 

 

 

Στη Λευκάδα, το βράδυ της Μ.Παρασκευής γίνεται στον κεντρικό δρόμο της πόλης, 

με κατάληξη την παραδοσιακή, ενετική, 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.  
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ΚΡΗΤΗ 

 

ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ! 
Στιγμιότυπο από το χωριό Παχιά Άμμος Λασιθίου όπου όπως και στα 

περισσότερα μέρη της Κρήτης καίνε τον Ιούδα με μεγάλες φουνάρες.  

Στην Κρήτη, τα έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας είναι πολλά και πέρα από τα γνωστά 

που ισχύουν σε όλη την Ελλάδα, όπως κόκκινα αυγά, ετοιμασίες κ.λπ. υπάρχουν και τα 

εξής τουλάχιστον στα χωριά: 

Όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα δεν ακούν τραγούδια, δεν τραγουδάνε ούτε 

σφυρίζουν, στα καφενεία δεν παίζουν χαρτιά και με ένα σπαούλι (σπάγκο) κρεμούν τον 

Φάντη της τράπουλας από το ταβάνι. Τα αγόρια και οι μεγάλοι άντρες όλη τη Μεγάλη 

Εβδομάδα κόβουν ξύλα κυρίως κατσοπρίνια, ασπαλάθους και άλλους θάμνους και το 

Μεγάλο Σάββατο φτιάχνουν τη ρεματιά ύψους 3-4 μέτρων και πλάτους 6-8 μέτρων για 

να κάψουν το ομοίωμα του Ιούδα. Την Μεγάλη Πέμπτη φτιάχνουν ένα ανθρώπινο 

ομοίωμα από ξύλα, τον «Ιούδα», τον οποίο περιφέρουν σε όλα τα σπίτια του χωριού και 

τον χτυπούν και κακίζουν για την αισχρή προδοσία του. Οι γυναίκες δίνουν ό,τι παλαιά 

ρούχα έχουν για να ντυθεί «ο βρώμος ο Ιούδας», τον οποίο παραγεμίζουν με άχερα. Τα 

αρνιά για το Πάσχα σφάζονται Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη. 

Οι ανύπαντρες κοπέλες μαζεύουν από τους κήπους κρίνους, τριαντάφυλλα, 

άνθη λεμονιάς και άλλα λουλούδια για το στολισμό του Επιταφίου τη Μεγάλη Πέμπτη. 

Στην Κρήτη και ειδικά τη Μεγάλη Παρασκευή υπάρχει το έθιμο ο ιερέας να 

μνημονεύει εντός της Εκκλησίας πριν την περιφορά του Επιταφίου τα ονόματα όλων 

των κεκοιμημένων συγχωριανών της κάθε οικογένειας, έστω και πολλές γενεές πίσω. 

Φυσικά, ο λαός παρακολουθεί τις ιερές ακολουθίες όλης της Μεγάλης Εβδομάδας. 

Το Μεγάλο Σάββατο, το ομοίωμα του Ιούδα τοποθετείται πάνω στη ρεματιά με 

τα ξύλα, για το φόβο των Ιουδαίων, δηλαδή των γειτονικών χωριών που επιδιώκουν να 

κλάψουν τον Ιούδα. Το βράδυ της Ανάστασης, με το Χριστός Ανέστη, τα κοπέλια 

δίνουν (βάζουν) φωθιά στον Ιούδα, ο οποίος καίγεται με τα απαραίτητα 

μπαλοταρίσματα και ενώ ακόμα και εχθροί εκείνη την ημέρα δίνουν το φιλί της Αγάπης 

στο προαύλιο της εκκλησίας. 

 
 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΚΑΙ Η ΝΗΣΤΕΙΑ 
 

Σαράντα οκτώ (48) μέρες κρατά η νηστεία πριν από το Πάσχα, όσες και οι μέρες που 

νήστεψε και ο Χριστός στην έρημο. Η νηστεία του Πάσχα λέγεται και "Μεγάλη 

Τεσσαρακοστή - Σαρακοστή", επειδή είναι μεγαλύτερη των άλλων (Χριστουγέννων, 

Δεκαπενταύγουστο κ.α.). Η νηστεία που τηρείται πριν από τα Χριστούγεννα διαρκεί 40 

ημέρες και η νηστεία πριν το Πάσχα διαρκεί 48 ημέρες. Στους πρώτους χριστιανικούς 
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χρόνους η περίοδος της Σαρακοστής ήταν αφιερωμένη στην προετοιμασία των 

Κατηχουμένων, οι οποίοι την ημέρα του Πάσχα βαπτίζονταν. Την Κυριακή των Βαίων 

επιτρέπεται η ιχθυακατανάλωση και στους ναούς γίνεται η διανομή κλάδων βάγιας- 

ήμερης δάφνης. 

 

ΦΑΓΗΤΑ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 
 

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), χοιρομουρίδες (άσχημα στην εμφάνιση, όμως νοστιμότερα άγρια χόρτα), 

σταμναγκάθι (αγκαθωτό ραδίκι), ραπανίδες κ.α. και βεβαίως οι χοχλιοί (σαλιγκάρια 

βραστά, μπουμπουριστά κ.α.), τα διάφορα γιαχνί, τα παπούλια (βραστά όσπρια), ο 

χυλός (με αλεσμένο στάρι), οι βρουβόπιτες (πίτες με χόρτα ή γούλες), τα κουκιά 

(βραστά και πουρέ) κ.α. 

Σαφώς η νηστεία και τα έθιμα δεν είναι μόνο ιδεολογικός συμβολισμός, αλλά 

και δοκιμασία και υγεία και μακροζωία. Η σωστή νηστεία καταπολεμά το πάχος και 

καθαρίζει τον οργανισμό από τα τις τοξίνες, τα λιπίδια, τα τριγλυκερίδια κ.τ.λ., άρα 

είναι ό,τι καλύτερο για την υγεία του οργανισμού. 

 

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ, ΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ-ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ 
 

Τα Κάλαντα, το «Λάζαρε πες μας τι είδες..», λέγονται το πρωί του Σαββάτου του 

Λαζάρου και  αναφέρονται στην Ανάσταση του Λαζάρου. Επίσης το πρωί της  

Μεγάλης Παρασκευής λέγεται και το μοιρολόι «Σήμερα μαύρος ουρανός.» που 

αναφέρεται στη σταύρωση του Χριστού. Τα κάλαντα αυτά λέγονται συνήθως από 

σχολικές ομάδες. Συνάμα δυο κορίτσια ή ένα αγόρι και ένα κορίτσι κρατούν ένα 

στεφάνι που έχει πλεχθεί με τα ωραιότερα λουλούδια της εποχής και αυτό κατόπιν 

αποτίθεται με μεγάλο σεβασμό είτε στον ΕΠΙΤΑΦΙΟ είτε στον τάφο του πρόσφατα 

νεκρού της ενορίας. 

 

 

Η ΛΑΜΠΡΟΚΟΥΛΟΥΡΑ, ΤΑ ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΙΑ & ΤΟ ΚΕΡΙ ΤΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
 

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 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 αυγά, όσα και η Αγία τριάδα. Γενικά τα εδέσματα και 

γλυκίσματα του Πάσχα κυριαρχεί το γάλα, το αυγό και το τυρί (μαλάκα και ανθότυρο) 

που τώρα υπάρχουν άφθονα, ενώ τα Χριστούγεννα το λάδι, το μέλι κ.α. 

Το Πάσχα οι σύντεκνοι (= οι νονοί, οι συν τέκνοι) πηγαίνουν στους βαφτισιμιούς τους 

το κουλούρι της Λαμπρής (οι βοσκοί πάνε κατσοχοίρι (βλέπε πιο κάτω), κόκκινα αυγά 

και το κερί της Ανάστασης (ένα άσπρο κερί). 

 

ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ 
 

Από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης οι γυναίκες καταγίνονται και με το βάψιμο των 
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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 κόκκινα αυγά είναι 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. 

 

 

 

ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΗΡΙ ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΗ ΦΟΥΝΑΡΑ 
 

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!». 

 

 

ΤΟ ΑΜΙΛΗΤΟ 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. 

ΣΕ  ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ….. 

Πριν την ανάσταση, στο χωριό Γκαγκάλων, όλα 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 παπάς λεει το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ 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. 

Στον Άγιο Νικόλαο , η αναπαράσταση της Σταύρωσης και η Ανάσταση με το 

περίφημο "Κάψιμο του Ιούδα" στη Λίμνη, μέσα σε μοναδική σε ένταση ατμόσφαιρα, 

κάνουν το Πάσχα πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες.... 

 

Το παζάρι των Βουκολιών 

  

Αποτελεί σημείο αναφοράς για τα Χανιά, και οργανώνεται κάθε χρόνο την 

Μεγάλη Παρασκευή. Στην σημερινή του μορφή, το παραδοσιακό παζάρι των 

Βουκολιών είναι ουσιαστικά μια εμποροπανήγυρης και ζωοπανήγυρης που 

συγκεντρώνει εκατοντάδες μικροπωλητών αλλά και πλήθος κόσμου από κάθε γωνιά 

της Κρήτης. Το παραδοσιακό παζάρι των Βουκολιών έχει την δική του ιστορία. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

http://kritikiparadosi.gr/ 

http://www.kritikamonopatia.gr/ 

www.wikipedia.gr 

www.in.gr 

http://www.ethnos.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Βουκολιές, πριν και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν το εμπορικό 

κέντρο της κεντρικής και ανατολικής Κισάμου και μέρους του κεντρικού Σελίνου. Η 

περιοχή, καθώς ήταν γεωργοκτηνοτροφική, συγκέντρωνε κόσμο για πώληση και 

ανταλλαγή προϊόντων. 

Ένα παζάρι, ένας τόπος δηλαδή δημόσιας αγοράς, το μοναδικό ίσως στην 

Κρήτη, που ξεκίνησε τον καιρό της Τουρκοκρατίας. 

 Τη Μεγάλη Παρασκευή μάλιστα γίνονταν και τα συνοικέσια, γι’ αυτό 

κατέβαιναν κοπέλες στις Βουκολιές από τα γύρω χωριά. 

Το εμπόριο ζώων κυριαρχούσε από παλιά στο παζάρι των Βουκολιών. Οι 

βοσκοί έφερναν ολόκληρα κοπάδια από πρόβατα, κατσίκια και βόδια, που σφάζονταν ή 

πουλιούνταν εκεί. 

Η ατμόσφαιρα θύμιζε γιορτή, καθώς ήταν μια ευκαιρία για φίλους και συγγενείς 

να ξαναβρεθούν, Παραμονή του παζαριού στήνονταν υπαίθριες ταβέρνες και τηγάνιζαν 

ψάρια, πατάτες, έψηναν κρέας, όλα με στοιχειώδη εξοπλισμό. Τη Μεγάλη Παρασκευή 

καταναλώνονταν πολλοί χοχλιοί και πολλά σαρακοστιανά και πουλιούνταν πάνω από 

χίλια ζώα. Στις μέρες μας συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία. Είναι η εμποροπανήγυρη του 

νομού και η μοναδική με το λαϊκό χαρακτήρα της παλαιάς εποχής, πολλές από τις 

εικόνες του τότε σώζονται και σήμερα με την σύγχρονη φυσικά μορφή τους.  
(Κείμενο: Α. Νομικός) 

 

 

http://kritikiparadosi.gr/
http://www.kritikamonopatia.gr/
http://www.wikipedia.gr/
http://www.in.gr/
http://www.ethnos.gr/
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ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Β΄ 

 

Κάλλια Φανουράκη 

Δήμητρα Φθενάκη 

Βάγγέλης Φρόγάκης 

Σάββας Στεφανάκης 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Γιορτή μεγάλη και πανήγυρης λαμπρά είναι ο 

δεκαπενταύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού για όλους τους ορθοδόξους 

Χριστιανούς απανταχού της γης. 

Μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας είναι η 15η Αυγούστου, 

ημέρα της Κοίμησης της Θεοτόκου. Στον ελληνικό λαό η επίκληση της Παναγίας 

είναι η περισσότερο καθιερωμένη. Η Παναγία διεκδικεί τα περισσότερα προσωνύμια 

που προέρχονται από: 

- τον τρόπο αγιογραφίας της Εικόνας Της (π.χ., Βρεφοκρατούσα, 

Γλυκοφιλούσα) 

- τη θεολογική ιδιότητα (π.χ., Ελεούσα, Κυρά, Μεγαλόχαρη) 

- την παλαιότητα του εικονίσματός Της (π.χ., Μαυριώτισσα, Γερόντισσα) 

- τον τρόπο εύρεσης της εικόνας Της (π.χ., Θεοσκέπαστη, Σπηλαιώτισσα, 

Πλατανιώτισσα, Πορταΐτισσα, Μυρτιδιώτισσα, Φανερωμένη) 

- τον τόπο προέλευσης της εικόνας (π.χ., Αθηνιώτισσα, Αργοκοιλιώτισσα, 

Βατοπεδινή, Πολίτισσα). 

Τέλος, απαντώνται προσωνύμια που δίνονται ανάλογα της εποχής και των 

εργασιών που συμπίπτει η εορτή της (π.χ., Φλεβαριανή, Μεσοσπορίτισσα, Ακαθή – 

εκ του Ακάθιστου ύμνου). 

Οι εικόνες της Παναγίας βρέθηκαν σε πολλές περιπτώσεις με θαυματουργό 

τρόπο και απετέλεσαν κίνητρο για τη δημιουργία Ιερών Ναών στη χάρη Της. 

Χιλιάδες πιστών συρρέουν κάθε χρόνο για να προσκυνήσουν την εικόνα και να 

παρακαλέσουν για τη βοήθειά Της. 

Οι εκκλησίες και τα μοναστήρια που είναι αφιερωμένα στη Θεοτόκο, 

υποδέχονται υπέρλαμπρα τους επισκέπτες του 15αύγουστου. 

Η ημέρα που είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου δεν είναι στις 

περισσότερες περιπτώσεις μέρα πένθους για μια αγαπημένη γυναίκα που «έφυγε», 

αλλά γιορτή χαράς και αγαλλίασης για το σμίξιμο της μητέρας με τον αγαπημένο της 

γιο, την άνθηση της φύσης, την πλημμύρα των συναισθημάτων, την επιστροφή των 

ανθρώπων στη γενέθλια γη τους. 

Σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, υπάρχει ένα τελετουργικό που συνδέεται με 

την ημέρα αυτή. Ήθη και έθιμα αιώνων αναβιώνουν το 15αύγουστο.Το έθιμο των 

καβαλάρηδων προσκυνητών έρχεται από την τουρκοκρατία, όταν αποτελούσε μια 

ευκαιρία στους σκλαβωμένους να δείξουν τη λεβεντιά και τον πόθο τους για 

λευτεριά. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

www.wikipedia.gr 

http://www.wikipedia.gr/
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ΤΑ ΕΘΙΜΑ 

«Του Δεκαπενταύγουστου» 

 

 

 

Ημαθία (Καστανιά) – Παναγία Σουμελά 

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. 

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                                     

πολύωρο-γλέντι. 

 

 

 

 

Κοζάνη (Σιάτιστα) – Παναγία Μικρόκαστρου 
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Το έθιμο των καβαλάρηδων προσκυνητών έρχεται από την τουρκοκρατία, όταν 

αποτελούσε μια ευκαιρία στους σκλαβωμένους να δείξουν τη λεβεντιά και τον πόθο 

τους για λευτεριά. 

Στις 14 και 15 Αυγούστου όλη η Σιάτιστα δονείται στους ρυθμούς των χάλκινων και 

του ασταμάτητου γλεντιού. 

Την παραμονή της γιορτής οι πλατείες Χώρας, Γεράνειας και η γειτονιά του 

Μπούνου συγκεντρώνουν τις παρέες των καβαλάρηδων, οι οποίοι παρασύρουν 

Σιατιστινούς και επισκέπτες στο γλέντι. 

Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, οι καβαλάρηδες ξεκινούν το πρωί για να 

προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας στο φερώνυμο Μοναστήρι που βρίσκεται 

στο Μικρόκαστρο. Το μεσημέρι οι παρέες των καβαλάρηδων με τα καταστόλιστα 

άλογα μπαίνουν επιβλητικά στη Σιάτιστα και στην πλατεία της Χώρας τους 

επισκέπτονται αρχές και λαός. 

Το γλέντι συνεχίζεται στις πλατείες της Χώρας και της Γεράνειας, στην πλατεία του 

Δημαρχείου, αλλά και στις γειτονιές της Σιάτιστας μέχρι αργά το βράδυ. 

 

 

 

Έβρος (Φέρες) – Παναγία Κοσμοσωτείρα 

Και στις Φέρες Έβρου, η Παναγία έχει την τιμητική της, το απόγευμα του 

Δεκαπενταύγουστου όταν, με επίκεντρο την εκκλησία της Παναγίας της 

Κοσμοσώτειρας, τελείται μέγας πανηγυρικός εσπερινός. 

Από το ναό ξεκινά μια από τις πιο συγκινητικές λιτανείες της ιερής εικόνας, ενώ οι 

εορταστικές εκδηλώσεις ξεπερνούν το στοιχείο της θρησκευτικής κατάνυξης και 

απογειώνονται-με-τα-κέφια-των-ανθρώπων. 

 

 

 

 

 

Ιωάννινα (Ζαγοροχώρια) 

Ξακουστά σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι τα πανηγύρια της Παναγίας που γίνονται 

τον Δεκαπενταύγουστο στα Ζαγοροχώρια. Σε χωριά όπως η Βίτσα και το Τσεπέλοβο, 

οι εκδηλώσεις στη μνήμη της Κοίμησης της Θεοτόκου είναι τριήμερες και 

προσφέρουν την ευκαιρία για ατελείωτο γλέντι με παραδοσιακούς ηπειρώτικους 

χορούς. 

Κι ενώ οι δύο πρώτες ημέρες το γλέντι είναι ανοιχτό για όλους, την τρίτη και 

τελευταία ημέρα της χαράς και του κεφιού, τον πρώτο λόγο έχουν οι ντόπιοι, με 
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τοπικούς-σκοπούς-και-ηπειρώτικους-χορούς. 

 

 

 

Ιωάννινα (Παλαιόπυργος Πωγωνίου) – Κοίμηση της Θεοτόκου 

Στον Παλαιόπυργο, το πανηγύρι οργανώνει Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού. Το 

μεσημέρι, μετά το φαγητό, το οποίο γίνεται στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας, 

ακολουθούν τα «ντολιά», ένα έθιμο το οποίο γίνονταν και παλιά και συνεχίζεται και 

σήμερα. 

Κατά το έθιμο η εντολή ντολή -ντολιά δίνεται από τον «ντολή πασά» που ορίζεται 

κάποιος από τους μεγαλύτερους, και παίρνοντας το ποτήρι του με το κρασί θα το 

τσουγκρίσει με έναν παρευρισκόμενο (κάποιο ξένο καλεσμένο, τον παπά κ.α.). Θα 

πιεί τρία ποτήρια ή τρείς φορές και θα τα αφιερώσει κάθε φορά και σε διάφορους 

ζητώντας από τους οργανοπαίκτες να παίξουν ένα τραγούδι. 

Ύστερα οι υπόλοιποι με την σειρά που ορίζει ο «ντολή πασάς» αφιερώνουν τις ευχές 

τους όπου θέλει ο καθένας ζητώντας και από ένα τραγούδι. Ένας και από τους 

σκοπούς αυτού του εθίμου ήταν να διαλύονται και οι μικροπαρεξηγήσεις που είχαν 

δημιουργηθεί και να υπάρχει ομόνοια μεταξύ των χωριανών. 

Το βράδυ ακολουθεί παραδοσιακό πανηγύρι με τοπικές ενδυμασίες και Πωγωνήσιους 

χορούς.Το-γλέντι-διαρκεί-μέχρι-τις-πρωινές-ώρες. 

 

 

 

Καβάλα (Θάσος) – Παναγία Θάσου 

Πατάτες, ρύζι, μοσχάρι και στιφάδο περιλαμβάνει το γεύμα που παρατίθεται στο 

μεγάλο τραπέζι που συμμετέχουν όλοι οι πιστοί που έχουν συρρεύσει στον Ιερό Ναό 

της Κοίμησης της Θεοτόκου, στην Παναγία της Θάσου, στο χωριό που πήρε το όνομά 

του από τη Θεοτόκο. 

Μετά τη λιτάνευση της εικόνας, που συνοδεύεται από πολυμελή μπάντα, όλοι 

μαζεύονται στο προαύλιο της εκκλησίας, με σκοπό να φουντώσει το γλέντι, με 

χορούς από όλη την Ελλάδα, μεζέδες, κρασί. 

 

 

Μαγνησία (Σκιάθος) – Επιτάφιος Παναγίας 

Στο νησί της Σκιάθου το Δεκαπενταύγουστο, χιλιάδες προσκυνητών συρρέουν από 

ολόκληρο το νησί αλλά και τα γειτονικά μέρη όπου την παραμονή της γιορτής, το 

βράδυ, όπου γίνεται η έξοδος του επιτάφιου της Παναγίας μέσα σε μια ατμόσφαιρα 

μοναδικής κατάνυξης, υπό την συγκινητική μελωδία των εγκωμίων της Θεοτόκου 
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που-ψάλλουν-όλοι-μαζί-οι-Σκιαθίτες. 

 

 

 

Λέσβος (Αγιάσος) – Παναγία Αγιασώτισσα 

Στην ενδοχώρα της Λέσβου, στην γραφική κωμόπολη της Αγιάσου, ο 

Δεκαπενταύγουστος αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία για όλους. 

Με επίκεντρο της ξακουστή εκκλησία της Παναγίας της Αγιάσου, οι πιστοί, 

επισκέπτες και ντόπιοι, απολαμβάνουν ένα από τα ωραιότερα πανηγύρια του 

ανατολικού Αιγαίου. Η ομώνυμη εικόνα είναι έργο του ευαγγελιστή Λουκά, 

πλασμένη με κερί και μαστίχα. 

Πολλοί από τους προσκυνητές, με αφετηρία την πόλη της Μυτιλήνης, περπατούν 25 

χιλιόμετρα για να φθάσουν στον αυλόγυρο της εκκλησίας, όπου και διανυκτερεύουν. 

Την ημέρα της γιορτής της Παναγίας, ύστερα απ” τη καθιερωμένη λειτουργία, γίνεται 

η περιφορά της εικόνας γύρω από το ναό, ενώ οι εορταστικές εκδηλώσεις φθάνουν 

στο αποκορύφωμά τους με τις μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις στην πλατεία του 

χωριού. 

Στην Αγιάσο τον Δεκαπενταύγουστο συναντά κανείς όλα αυτά που συνθέτουν την 

εικόνα ενός τυπικού νησιώτικου πανηγυριού, πλανόδιους πωλητές, μουσικοχορευτικά 

συγκροτήματα και λαϊκές ορχήστρες, ενώ τα σκωπτικά πειράγματα δίνουν και 

παίρνουν,-συντηρώντας-μια-παράδοση-αιώνων. 

 

 

 

Κυκλάδες (Τήνος) – Παναγία της Τήνου 

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, 

που έγινε λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος με τους Ιταλούς, τον δεκαπενταύγουστο του 
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1940. 

 

 

 

Κυκλάδες (Πάρος) – Παναγία Εκατονταπυλιανή 

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. 

 

 

Κυκλάδες (Κουφονήσια) – Με τα καΐκια στην Παναγιά 

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. 

 

 

Δωδεκάνησα (Κάρπαθος) – Παναγία στην Όλυμπο 

Για τους πιο ταξιδεμένους, που έχουν αψηφήσει την απόσταση και τις δυσκολίες 

στην πρόσβαση, το πανηγύρι της Κοίμησης της Θεοτόκου, στην Όλυμπο της 

Καρπάθου είναι από τα πιο κατανυκτικά. 

Εδώ, στην Όλυμπο, οι λειτουργίες είναι βαθιά συνδεδεμένες με το πένθος που 

χαρακτηρίζει αυτή την συγκυρία για τον Χριστιανισμό και το αποκορύφωμα του 

παραδοσιακού εορτασμού είναι ο χορός που γίνεται στη μικρή πλατεία, μπρος στην 
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εκκλησιά της Παναγίας, με τους οργανοπαίκτες να παίζουν τον Κάτω Χορό, 

αργόσυρτο και με σοβαρή διάθεση. 

Αρχικά, οι άντρες καθισμένοι στο τραπέζι και με ένα κομμάτι βασιλικό στο πέτο, 

τραγουδούν και πίνουν, με τη συνοδεία λαούτου και λίρας. Στη συνέχεια, και καθώς 

πέφτει το σκοτάδι, ξεκινά ο χορός, στον οποίο μπαίνουν, σιγά-σιγά, και οι γυναίκες 

ντυμένες με τις εκπληκτικής ομορφιάς και λαμπρότητας παραδοσιακές γιορτινές 

φορεσιές τους. 

Ο χορός αργός και πάντα με σταθερό βήμα και κατανυκτική διάθεση, κρατά για ώρες 

και η όλη ατμόσφαιρα είναι από τις ωραιότερες που μπορεί να βιώσει ο πιστός στα 

πανηγύρια-του-Αιγαίου. 

 

 

 

 

Δωδεκάνησα (Nίσυρος) – Παναγία Σπηλιανή 

Ένας από τους πιο πολυήμερους και ξεχωριστούς εορτασμούς της Παναγιάς 

πραγματοποιείται στο νησί της Νισύρου. Εδώ γιορτάζεται το Nιάμερο της Παναγίας, 

που ξεκινά στις 6 Aυγούστου, γιορτή της Mεταμορφώσεως του Σωτήρος. 

Tο έθιμο είναι αφιερωμένο στην γυναίκα, καθώς οι μαυροντυμένες Eννιαμερίτισσες 

(γυναίκες ταγμένες στην Παναγία) αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη 

λατρευτική δράση. Eγκαθίστανται στο χώρο του μοναστηριού της Παναγίας της 

Σπηλιανής που βρίσκεται μέσα στο κάστρο των Iπποτών, προσκυνούν και 

καθαρίζουν τον χώρο και τα ιερά σκεύη. 

Στην πραγματικότητα, διεξάγονται δύο παράλληλες λατρευτικές τελετουργίες, η 

επίσημη εκκλησιαστική από τους ιερείς και η ανεπίσημη με ιέρειες τις 

Eννιαμερίτισσες, που ακολουθούν αυστηρή νηστεία, κάνουν 300 μετάνοιες κάθε 

εικοσιτετράωρο και ψάλλουν. 

Tην ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, με τη λήξη της λειτουργίας, οι ιερείς λιτανεύουν 

την εικόνα της Παναγίας έως το χωριό για να ευλογήσει το πανηγύρι. Oι 

Eννιαμερίτισσες, από την άλλη πλευρά, κρατούν τους δίσκους με τα κόλλυβα και 

προπορεύονται, ανοίγοντας το δρόμο για την ιερή εικόνα. 

Το γλέντι ξεκινά τη στιγμή που η εικόνα φτάνει στο χωριό, με τον τοπικό χορό 

της «κούπας», τραγούδια και άφθονο κρασί, ενώ οι Εννιαμερίτισσες 

αποσύρονται. 

 

 

Δωδεκάνησα (Πάτμος) – Επιτάφιος Παναγίας 
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Στο νησί της Πάτμου, το νησί της Ορθοδοξίας, όπου τα πάντα περιστρέφονται γύρω 

από το ιστορικό μοναστήρι της Αποκάλυψης, οι μοναχοί του τηρούν το έθιμο του 

επιταφίου της Παναγίας, ένα έθιμο με βυζαντινές καταβολές. 

Ο χρυσοποίκιλτος επιτάφιος της Παναγίας περιφέρεται στα σοκάκια του νησιού σε 

μεγαλοπρεπή πομπή, ενώ οι καμπάνες του μοναστηριού και των άλλων εκκλησιών 

ηχούν ασταμάτητα. 

 

 

Δωδεκάνησα (Κάσος) – Κοίμηση της Θεοτόκου 

Ένα ακόμη χωριό με το όνομα Παναγία είναι ο τόπος του μεγαλυτέρου πανηγυριού 

της Κάσου, κάθε Δεκαπενταύγουστο. Στην τοπική εκκλησία της Κοίμησης της 

Θεοτόκου τηρούνται, κάθε χρόνο, όλα τα πατροπαράδοτα έθιμα κατά τον εορτασμό 

του Δεκαπενταύγουστου. 

Εκατοντάδες Κασιώτες απ’ όλη την Ελλάδα, αλλά και μετανάστες όλες τις γωνιές του 

κόσμου, συρρέουν στο νησί, μαζί με τους ξένους επισκέπτες, για να προσκυνήσουν 

στην Παναγία, να γλεντήσουν με τα πατροπαράδοτα έθιμα και να δοκιμάσουν-

κασιώτικα-ντολμαδάκια-και-πιλάφι. 

 

 

 

Δωδεκάνησα (Λειψοί) – Παναγία του Χάρου 

Στο Μοναστήρι της Παναγίας στους Λειψούς, η Παναγία δεν κρατάει το Θείο Βρέφος 

αλλά τον Εσταυρωμένο Χριστό, σε μια εικόνα μοναδική στην χριστιανική παράδοση. 

Η Παναγία του Χάρου γιορτάζει στις 23 Αυγούστου, δηλαδή στα εννιάμερα της 

Παναγίας. 

Σύμφωνα με το έθιμο, που τηρείται από το 1943, τοποθετούνται την άνοιξη κρινάκια 

γύρω από την εικόνα τα οποία στη συνέχεια ξεραίνονται και ανθίζουν ξανά, τον 

Αύγουστο. 

 

 

Kεφαλονιά – Παναγία η Φιδούσα 
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Πλήθος πιστών συγκεντρώνεται κάθε χρόνο στην αυλή της Iεράς Mονής της 

Παναγιάς της Φιδούς στην περιοχή Mαρκόπουλου, Kεφαλονιάς για να δουν τα 

«φιδάκια της Παναγίας». Kάθε 15 Aυγούστου τα μικρά φιδάκια εμφανίζονται στο 

καμπαναριό και η εκκλησιαστική επιτροπή τα μεταφέρει στο προαύλιο του Iερού 

Nαού. 

Σύμφωνα με την παράδοση, τα φιδάκια φέρνουν καλή τύχη στο νησί και αν δεν 

εμφανιστούν, ο οιωνός είναι κακός, όπως έγινε, για παράδειγμα, την χρονιά των 

μεγάλων σεισμών, μερικές δεκαετίες πριν. 

 

Το Πανηγύρι της Παναγίας στ’ Ασφένδου 

Σφακίων  

  

Πάντοτε και τώρα η Παναγία εθεωρείτο η προστάτιδα των αδυνάτων και οι 

εκκλησίες της στόλιζαν όλες τις πόλεις και τα περισσότερα ελληνικά χωριά. Πέραν 

όμως από τη λατρεία της Παναγίας, ο Αύγουστος ήταν παραδοσιακά ο κατ' εξοχήν 

καλοδεχούμενος μήνας. Όλοι τον περιμένομε για να μας δροσίσει με τα μελτέμια του, 

για να μας χορτάσει με τα φρούτα του και για να ξανανταμώσουν οι ξενιτεμένοι. 

Δεν είναι τυχαίο το παλιό γνωμικό. Αύγουστε καλέ μου μήνα νάσουν τρεις φορές τον 

χρόνο.  

 

Η τ. Κοινότητα Ασφένδου αποτελείτο από τα τρία χωριά χειμερινής διαμονής Βουβά, 

Νομικιανά και Άγιο Νεκτάριο και είναι ένα από τα τρία ψηλότερα χωριά της Κρήτης.  

 Κατά τη δεκαετία του 1960 και για 30 περίπου χρόνια οι δραστηριότητες των 

κατοίκων μεταφέρθηκαν στα χωριά χειμερινής διαμονής και το Ασφένδου ήταν 

σχεδόν-ακατοίκητο-και-το-καλοκαίρι.  

Μετά τη θεία λειτουργία οι Χιωτάκηδες που κατοικούν στο χωριό έχουν στείλει 

προσκλήσεις, σε όλους τους συνώνυμους σε όλη την επικράτεια, εάν διαθέτουν 

στοιχεία ότι είναι μέλη της οικογένειας και είναι η καταγωγή τους από το Ασφένδου  

Εκεί οι Χιωτάκηδες κάτοικοι του χωριού θα προσφέρουν πλούσια φιλοξενία. Η 

εταιρεία αφοί Χιωτάκη θα σερβίρει σφακιανές πίτες και άλλα εδέσματα. Ο φούρνος 

του Σήφη Χιωτάκη θα προσφέρει αρτοσκευάσματα. Οι κτηνοτρόφοι θα σφάξουν 

φουριάρικα αρνιά, οι μελισσοκόμοι ασφεδιώτικο θυμαρίσιο μέλι, ο συγγραφέας - 

λαογράφος Θανάσης Πατεράκης θα μας διασκεδάσει με τη λύρα του και ο Βασίλης 

Βολιτάκης με το λαούτο του. 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:  

www.karfitsa.gr 

www.wikipedia.gr 

http://www.karfitsa.gr/
http://www.wikipedia.gr/
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ΤΑ ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Α΄ 

 Σαμαρά Μαρία 

  Σμαρδά Δέσποινα 

Τσαγκαροκωνσταντάκη Μαρίνα 

Χαληλάϊ Ντεσσάρα 

 

 

 

Η ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΖΩΗ 

Αυτό που χαρακτηρίζει την Εκκλησία είναι  η μυστηριακή της ζωή .Η λατρεία της 

εκκλησίας μας είναι μυστηριακή. Δεν υπάρχει  η Εκκλησία χωρίς τα μυστήρια και 

μάλιστα το μυστήριο των μυστηρίων ,την Θεία Ευχαριστία.  

Αλλά τι είναι σε γενικές γραμμές τα μυστήρια..; 

Είναι οι δυνατότητες  που μας παρέχει η εκκλησία για να μετάσχουμε της Χάρης του 

Θεού . Τα μυστήρια είναι οι δυνατότητες που μας χαρίζει ο ίδιος ο Χριστός για 

έλθουμε σε κοινωνία μαζί Του. Ό, τι  τελείται μέσα στην εκκλησία μεταδίδει  τη χάρη 

του Θεού και τον αγιασμό  και μας φέρνει σε συνάντηση  και κοινωνία με το Χριστό, 

μία συνάντηση  που πραγματοποιείται ουσιαστικά μόνο μέσα στην εκκλησία που 

είναι το μυστικό Σώμα του Χριστού, ο ίδιος ο Χριστός ‘’ παρατεινόμενος εις τους  

αιώνας  ‘’ Μέσα  στην εκκλησιαστική μυστηριακή πράξη με τη Χάρη του Αγίου 

Πνεύματος   αποδιώχνουμε  τον κόσμο της πτώσης, της αμαρτίας και της φθοράς και 

μεταμορφωνόμαστε σε κενή κτήση  εν Χριστό, γινόμαστε μέτοχοι της θείας ζωής, 

μέτοχοι ζωής αιωνίου. Με τα μυστήρια η εκκλησία μεταμορφώνει και εξαγιάζει τη 

κτιστή δημιουργία. Η κτήση ξαναβρίσκει τον γνήσιο και αληθινό της  προορισμό, 

ξαναγίνεται η «καλή λίαν»  Δημιουργία του Θεού. Μέσα στα μυστήρια είναι παρών ο 

Θεός, ο Ιησούς Χριστός, Αυτός είναι ο  τελετουργός  των μυστηρίων όλων. Η αγάπη  

του Σαρκωθέντος , Σταυρωθέντος  και Αναστάντος  Κυρίου μας φανερώνεται και 

λειτουργείται μέσα στα μυστήρια και είναι η αγάπη αυτή που ανοίγει το δρόμο στην 

κτήση του Θεού και στον άνθρωπο προς τη Βασιλεία του Θεού.  

Γι’ αυτό  τα μυστήρια δεν αποτελούν λατρευτικές τελετές όπου επέρχεται μαγικά η 

χαρη του Θεού. Στα μυστήρια προσερχόμαστε Ελεύθερα με Πίστη και Αγάπη, 

Ελπίδα και Εμπιστοσύνη στο Θεό λέγοντας τον μεγάλο μας Ναι στη αγαπητική κλίση 

Του . Προσάγουμε σε αυτά και αφιερώνουμε ολοκληρωτικά τον εαυτό μας  στην 

αγάπη και τη χάρη του Θεού.  

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

«Μυσταγωγικά» Ιωάννου Εμμ. Κανιολάκη 

Έκδοση Συλλόγου Ενοριτών Φίλων Ι.Ναού Αναλήψεως Πεδιάδος 
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Έθιμα του Γάμου από αρχαιότητα 

 

 

 

Ο Γάμος, ένα από τα επτά μυστήρια της Εκκλησίας μας, ως τελετή 

διατηρείται, αιώνες τώρα, ίδιος και απαράλλαχτος. Από τα έθιμα όμως γύρω απ' 

αυτόν, λίγα μόνο διατηρούνται, μερικά κοινά σ' ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι όμως 

σχεδόν πανομοιότυπα σ' όλα τα λεγόμενα Δαρνακοχώρια. Ο Γάμος, από τα 

πανάρχαια ακόμη χρόνια, ήταν και είναι σταθμός στην ιστορία του ανθρώπου. Δύο 

άνθρωποι, με τις ευχές των γονιών τους και τις ευλογίες της Εκκλησίας, καλούνται 

«εις γάμου κοινωνία», «εις σάρκα μίαν», να μοιραστούν τις χαρές και τις λύπες της 

ζωής - αυτό συμβολίζει και το κρασί που πίνουν από το ίδιο ποτήρι κατά τη διάρκεια 

του Μυστηρίου - να κάνουν παιδιά, να δουν «τέκνα τέκνων»1.  Παράλληλα, ήταν 

και μία δoκιμασία για όλους, με ταλαιπωρίες και έξοδα. «Αν δεν παντρέψεις κι αν 

δεν χτίσεις, δεν ξέρεις τι θα πει ταλαιπωρία», λέγεται χαρακτηριστικά μέχρι σήμερα. 

Οι δυσκολίες μεγάλωναν, αν ανάμεσα στα άλλα, έμενε η νύφη έγκυος, κατά το «όλα 

του γάμου δύσκολα κι ή νύφη γκαστρωμένη»! Τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και 

κατά τα νεότερα χριστιανικά χρόνια, μέχρι τα μέσα του αιώνα μας, τον πρώτο λόγο 

για το γάμο τον είχαν συνήθως οι γονείς. Στις παλιότερες μάλιστα, καθαρά 

ανδροκρατούμενες, κοινωνίες το λόγο είχε ο πατέρας. Τα παιδιά, εξάλλου, δεν είχαν 

και πολλές ευκαιρίες να γνωριστούν, όπως συμβαίνει σήμερα. Ο νέος γνώριζε τη 

μέλλουσα σύζυγο του είτε στην εκκλησία είτε σε κανένα πανηγύρι, ή στα νεότερα 

χρόνια, μετά τον πόλεμο, στο «νυφοπάζαρο», στη βόλτα του χωριού! Ο γάμος, κατά 

κανόνα, γινόταν σε μικρή ηλικία, 16-17 ετών. Πριν από το γάμο γινόταν ο 

ανεπίσημος αρραβώνας. Όταν «ταίριαζαν» τα παιδιά και συμφωνούσαν για να 

παντρευτούν και ανακοίνωναν τα σχέδια τους στους γονείς, άρχιζαν οι συζητήσεις 

για την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των δύο οικογενειών, την τυχόν 

συγγένεια, που μπορούσε να ματαιώσει το γάμο και στη συνέχεια πήγαινε ο 

προξενητής από το σπίτι του γαμπρού για να συζητήσει με τον πατέρα της νύφης τις 

λεπτομέρειες. 

Δεν ήταν όμως σπάνιο και το «κλέψιμο της νύφης», όταν οι δύο νέοι 

συναντούσαν ανυπέρβλητα εμπόδια.  Σχετική είναι ή παροιμία «αν θέλει ή νύφη κι ο 

γαμπρός, τύφλα να 'χει ο πεθερός»!  Αν το κορίτσι κι οι γονείς του δέχονταν την 

πρόταση, ο προξενητής την άλλη μέρα έπαιρνε δώρο από το «παλικάρι» (έτσι έλεγαν 

τον νέο στα Δαρνακοχώρια) και το πήγαινε στο κορίτσι, και δώρο από το κορίτσι 

πού το πήγαινε στο παλικάρι.  

Τα δώρα αυτά τα ονόμαζαν «σ'μάδια», δηλ. σημάδια, και ήταν η συμφωνία 

για τον αρραβώνα. Συνήθως, ήταν ένα μαντίλι κεντημένο ή κάλτσες, τα γνωστά ως 

«τσουράπια». Όταν κάποιος από τους δυο ήθελε να διαλύσει τον αρραβώνα, 
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επέστρεφε τα «σ'μάδ'», τα δώρο. Στους αρραβώνες - στην «αρραβώνα», όπως έλεγαν 

χαρακτηριστικά είχαν σημασία οι φάσεις της σελήνης, το φεγγάρι έπρεπε να είναι 

στη γέμιση. Στους επίσημους αρραβώνες το σόϊ του γαμπρού πήγαινε τα «ο νια», 

ένα έθιμο πού συνηθίζεται και σήμερα. Τα σ'νιά2 είναι πανέρια γεμάτα δώρα για τη 

νύφη. Τα δώρα συνοδεύονταν απαραιτήτως και από ένα ψάρι γεμιστό στο φούρνο - 

κατά κανόνα γριβάδι. Μέσα στα σ'νιά, ανάμεσα στα άλλα δώρα, ήταν και το 

δαχτυλίδι της νύφης. Η πρόσκληση των συγγενών στο γάμο γινόταν την Παρασκευή 

από τη νύφη και το Σάββατο από το γαμπρό. Οι προσκλήσεις δεν ήταν γραπτές, 

όπως είναι σήμερα. Δυο-τρία παιδιά γύριζαν το βράδυ, χτυπούσαν τις πόρτες των 

συγγενών και έδιναν ένα μήλο, λέγοντας χαρακτηριστικά την έκφραση-πρόσκληση: 

«Νά’στι (να είστε) καλεσμέν'στου τάδε το γάμο». 

Παλιότερα, στις αρχές του αιώνα μας, αντί για μήλο, έδιναν 3 γαρίφαλα, 

μπαχαρικά. Ο γάμος γινόταν πάντα Κυριακή -εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις- 

και τον έλεγαν Χαρά, γιατί όλο το χωριό, κατά κάποιο τρόπο, χαιρόταν. Χαιρόταν ο 

νέος και η νέα πού επρόκειτο να παντρευτούν. Χαίρονταν οι γονείς τους, οι 

συγγενείς τους και όλοι οι κάτοικοι του χωριού. Όλοι χαίρονταν, διότι θα φορούσαν 

τα καλά τους, θα έτρωγαν εκλεκτά φαγητά -πού τα στερούνταν τις άλλες μέρες- θα 

έπιναν ρακί, θα τραγουδούσαν και προπαντός, θα χόρευαν με νταούλια και 

ζουρνάδες ή με ακορντεόν. 

Τα προικιά απλώνονταν στο σπίτι της νύφης από την Παρασκευή. Η νύφη 

έβγαζε την προίκα από τα σεντούκια, τα κιλίμια, τα σεντόνια, τα μαντίλια, τα 

τραπεζομάντιλα, τα πλεκτά, τα τσουράπια, τα κεντήματα και άλλα είδη του εμπορίου 

και τα άπλωνε στα δωμάτια και στο «τσιαρντάκι».  Την Κυριακή, μετά την 

εκκλησία, όλο το χωριό περνούσε για να θαυμάσει τα εκθέματα. Νέα παιδιά, αγόρια 

και κορίτσια, -οι υπηρέτες- μ' ένα μαντίλι στο βραχίονα, κερνούσαν τον κόσμο 

λουκούμι ή ρακί. Ο επικεφαλής όλης αυτής της διαδικασίας του γάμου ονομαζόταν 

«πυρουχτσής».Εν τω μεταξύ, στα υπόστεγα της αυλής, στο φούρνο, ετοιμάζονταν τα 

φαγητά σε καζάνια, πάνω σε φωτιά πού άναβαν με καυσόξυλα για το φαγοπότι, πού 

συνήθως κρατούσε ως τις βράδυνες ώρες της Κυριακής. Κατά το μεσημέρι, 

αντιπροσωπεία του γαμπρού, με επικεφαλής τον κουμπάρο, ερχόταν για να 

παραλάβει την προίκα. Για να παραδοθεί όμως ή προίκα, έπρεπε πρώτα ο κουμπάρος 

να τάξει ένα δώρο πού κάποτε ήταν ένας πετεινός κι' αργότερα εξελίχθηκε σε ένα 

σεβαστό χρηματικό ποσό. Η μεταφορά της προίκας γινόταν με άλογα, αργότερα με 

κάρα πού έσερναν περήφανα άλογα, κατάλληλα στολισμένα με άσπρα μαντίλια στα 

αυτιά. Το απόγευμα γινόταν το ντύσιμο της νύφης, πού ήταν πραγματική 

ιεροτελεστία. Το έργο το αναλάμβαναν με ιδιαίτερη επιμέλεια και φροντίδα φίλες 

της νύφης πού ζούσαν και οι δύο τους γονείς. Τελευταία της φορούσαν τα «τέλια». 

Τα «τέλια» ήταν ένα είδος πέπλου πού ήταν καμωμένο με πολύ λεπτές χρυσές 

συρμάτινες κλωστές, πού κάλυπταν το πρόσωπο της νύφης, χωρίς όμως να την 

εμποδίζουν να βλέπει. Έτοιμη τώρα, στολισμένη, όρθια μπροστά σ' ένα μάλλινο 

σεντόνι πού σκεπάζει τον τοίχο, -το λεγόμενο νυφοστόλι- δέχεται τις ευχές και τα 

δώρα των συγγενών της, συνήθως χαρτονομίσματα -παλιότερα και λίρες ή 

ντούμπλες- πού τα καρφιτσώνουν μπροστά στο στήθος της, αφού ή νύφη κάνει τις 

απαραίτητες «μετάνοιες». 

Η ώρα περνά. Πλησιάζει ή στιγμή να ξεκινήσουν για την εκκλησία. Σε λίγο 

φτάνει στο σπίτι της νύφης ο γαμπρός με τον κουμπάρο και οι συγγενείς του 

γαμπρού. Προηγούνται τα όργανα, νταούλια και ζουρνάδες. Και ενώ οι συγγενείς 

παραμένουν κάτω στην αυλή, ο γαμπρός με τον κουμπάρο ανεβαίνουν για να πάρουν 

τη νύφη. Βρίσκουν όμως κλειστή την πόρτα, ή οποία ανοίγει μόνο όταν ακουστεί το 

«τάξιμο» του κουμπάρου. Ο γαμπρός μπαίνει μέσα στο δωμάτιο της νύφης με το 
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δεξί και σπάει με το πόδι του ένα φλιτζάνι - δείγμα αξιοσόνης3. Στη συνέχεια ή νύφη 

κάνει τρεις «μετάνοιες» στο γαμπρό, στον κουμπάρο, στους γονείς και συγγενείς του 

γαμπρού, δέχεται και από αυτούς τα σχετικά δώρα κι έτσι τελειώνει η προγαμήλια 

τελετή. Η νύφη ό,τι ήταν να πάρει, το πήρε. Είναι χαρακτηριστική η παροιμία: «Ότι 

παρ η νύφ' στο νυφοστόλ'». Τώρα όλα είναι έτοιμα για την εκκλησία. Η νύφη, πριν 

αφήσει το σπίτι της, έκανε τρεις «μετάνοιες», έκανε το σταυρό της και κατέβαινε τα 

σκαλιά. 

Στην εξώπορτα γύριζε κατά την ανατολή, έκανε πάλι τα σταυρό της και ή 

γαμήλια πομπή ξεκινούσε για την εκκλησία. Μπροστά πήγαιναν οι οργανοπαίκτες, 

ακολουθούσε ο γαμπρός και ο κουμπάρος και σε μικρή απόσταση, σεμνή και 

χαμηλοβλεπούσα, ή νύφη. Πίσω ακολουθούσε όλο σχεδόν το χωριό. Η πομπή 

κατέληγε στην κεντρική εκκλησία του χωριού. Εκεί γινόταν το στεφάνωμα - το 

μυστήριο του Γάμου, κατά το γνωστό αναλλοίωτο τυπικό του Ορθόδοξου ελληνικού 

γάμου. Το ρύζι (για να ριζώσουν) και τα κουφέτα έπεφταν βροχή κατά το «Ησαΐα 

χόρευε» και, βέβαια, δεν ξεχνούσαν και το ποδοπάτημα την ώρα πού ο ψάλτης 

διάβαζε στον «Απόστολο» τη φράση «ή δε γυνή να φοβήται τόν άνδρα»... 

 

 

 

 

Έθιμα της Βάπτισης από την αρχαιότητα 
 

 

  

Η βάφτιση, τα «βαφτίσια», όπως τα έλεγαν, γίνονταν γρήγορα, συνήθως μέσα 

στον πρώτο χρόνο από τη γέννηση του παιδιού. Την ευθύνη της βάφτισης κι όλων 

των σχετικών αναλάμβανε η νουνά ή ο νουνός - η κα-λ 'μάνα ή ο καλτάτας, όπως 

τους έλεγαν. Η βάφτιση γινόταν πάντα Κυριακή, μετά την απόλυση της θ. 

Λειτουργίας στην κεντρική εκκλησία του χωριού ή σπανιότερα σε Μοναστήρι, όπως 

σήμερα στη Βυζαντινή Μονή του Τιμίου Προδρόμου. Ο νουνός ή η νουνά με τη μαμή 

πήγαιναν το παιδί στην εκκλησία. Εκεί ο παπάς τελούσε, κατά το γνωστό ορθόδοξο 

τελετουργικό, το Μυστήριο του Βαπτίσματος. Οι γονείς του παιδιού παρέμεναν στο 

σπίτι. Η νουνά έδινε στο παιδί όποιο όνομα ήθελε, χωρίς να ρωτά τους γονείς. 

Συνήθως, όμως, έδινε το όνομα του παππού ή της γιαγιάς (των γονιών του πατέρα) 

στο πρώτο παιδί, ενώ στο δεύτερο παιδί έδινε όνομα από τους γονείς της μάνας6. 

Γενικά, επειδή τα παιδιά ήταν πολλά, δεν υπήρχε πρόβλημα στην επιλογή του 

ονόματος. Όσο ο ιερέας διάβαζε στο Νάρθηκα το Α' μέρος της ακολουθίας, τα 
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«κατηχούμενα», μικρά παιδιά, ηλικίας 8-12 χρόνων, περίμεναν με αγωνία να 

ακούσουν το όνομα του παιδιού. Δεν προλάβαινε ν' αποτελειώσει το όνομα η νουνά 

και οι νεαροί έφευγαν σαν αστραπή από την εκκλησία για να πάνε στο σπίτι, να πουν 

τα «συγχαρίκια» στους γονείς. Εκεί ο πατέρας έδινε χρήματα στα παιδιά - το 

μεγαλύτερο, βέβαια, ποσό το έπαιρνε ο πρώτος - και η μητέρα κερνούσε γλυκά. Κάθε 

φάση της ζωής του μικρού παιδιού γιορταζόταν δεόντως. Τον 5ο-6ο μήνα που άρχιζε 

να μπουσουλάει, να «αρκουδίζει», Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, έκαναν την 

αρκουδόπιτα, ενώ, όταν το παιδί έκανε τα πρώτα βήματα, συνήθως με την 

συμπλήρωση έτους, όλοι στο σπίτι απολάμβαναν την... περπατόπιτα. Η 

«πιρπατόπ'τα» ήταν συνήθως χαλβάς από σιμιγδάλι, πού τα δύσκολα εκείνα χρόνια 

της ανέχειας μας φαινόταν διπλά νόστιμος. Γιατί τον παλιό εκείνο καλό καιρό ήταν - 

ή φαίνονταν ότι ήταν - όλα νόστιμα και ωραία. 

 

 

 

 

Τα έθιμα του Γάμου στην Ελλάδα 

 

 
 

Σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες, από τις πιο πρωτόγονες μέχρι τις πιο 

εξελιγμένες, ο γάμος αποτελεί πάντα ένα γεγονός-σταθμό. Η τελετή του γάμου 

μπορεί στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων να περιορίζεται στο αυστηρό 

πρωτόκολλο της κάθε θρησκείας, ωστόσο οι διαφορετικές «πινελιές» που υπάρχουν 

στα έθιμα που «κορνιζάρουν» το μυστήριο συνθέτουν ένα πολύχρωμο σκηνικό… 

Κορυφαία σ’ αυτόν τον πλουραλισμό εθίμων η χώρα μας. Στην Ελλάδα κάθε τόπος 

βάζει τη δική του σφραγίδα στην προετοιμασία του γάμου, το στολισμό και το 

γλέντι, έτσι ώστε να υπάρχει μια τεράστια λίστα από πολλά κι ενδιαφέροντα έθιμα, 

πέρα από τα… λόγια του παπά, που (τουλάχιστον στο ορθόδοξο τελετουργικό) είναι 

πάντα ίδια! 

Ας ρίξουμε πρώτα μια ματιά στην εγχώρια «παραγωγή» και τα έθιμα που 

έχουν… προσκολληθεί στην τελετή ως αναπόσπαστο κομμάτι της. 
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ΒΕΡΕΣ 

Πανάρχαιο το έθιμο της αλλαγής δαχτυλιδιών. Πριν καθιερωθεί ο 

χριστιανισμός πηγές αναφέρουν ότι το χρησιμοποιούσαν και οι Ιουδαίοι, αλλά ακόμα 

και οι ειδωλολάτρες στην αρχαία Ρώμη. Επί αιώνες, βέβαια, το δαχτυλίδι του γάμου 

ήταν απλούστατο και σιδερένιο, απλά συμβολικό, ακόμα και οι βασιλιάδες τέτοιο 

έπρεπε να φορούν. Η συνήθεια της βέρας, ίδιου σχήματος για το ζευγάρι, προέκυψε 

πολύ αργότερα, προς τέρψιν των… χρυσοχόων! Ακόμα κι αν πάτε στην εκκλησία, 

πάντως, με δύο… χαλκάδες από αναψυκτικά αντί για βέρες, ο παπάς υποχρεούται να 

τις ευλογήσει. 

ΣΤΕΦΑΝΑ 

Λόγω έλλειψης χρημάτων, παλαιότερα η εκκλησία είχε τα δικά της στέφανα 

και μ’ αυτά γίνονταν οι γάμοι. Δεν έφεραν, δηλαδή, οι μελλόνυμφοι τα δικά τους. 

Αυτό έγινε αργότερα, και για να τιμήσουν το γεγονός οι νύφες κρεμούσαν τα 

στέφανα σε ειδική ξύλινη προθήκη δίπλα στο εικονοστάσι, ως απόδειξη του «εν δόξα 

και τιμή» γάμου τους. Τα εκκλησιαστικά στέφανα είναι σε αρκετές περιπτώσεις 

εντυπωσιακά και θυμίζουν βασιλικές κορώνες. Το έθιμο του στεφανώματος 

προφανώς υιοθετήθηκε από την εκκλησία σε πρώιμη φάση, επηρεασμένο από 

τοειδωλολατρικό τελετουργικό, όπου οι μελλόνυμφοι στεφανώνονταν με 

λουλούδια. 

ΡΥΖΙ 

Αναφορές σε πέταγμα ρυζιού στους νεόνυμφους σε παλαιά κείμενα δεν 

υπάρχουν. Η επίσημη εκκλησία θεωρεί το έθιμο ειδωλολατρικό και κάποιοι έφτασαν 

στο σημείο να το απαγορέψουν. Αν ρωτήσετε κάποιον θα σας πει ότι πετάει ρύζι «για 

να ριζώσει το ζευγάρι», αν και αυτό μάλλον αποτελεί δικαιολογία. Ορισμένοι 

ιεροκήρυκες επιμένουν ότι πρόκειται περί ξενόφερτου εθίμου. Από κοντά και οι… 

νεωκόροι των εκκλησιών, που γλυτώνουν το σκούπισμα μετά το μυστήριο. 

ΠΑΤΗΜΑ ΓΑΜΠΡΟΥ 

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 προσέλθει «μετά φόβου Θεού»… Και η 
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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… 

 

 

 

 

 
 

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ 

Έθιμο που έχει επίσης ρίζες στοαρχαιοελληνικό 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). 

Τα τοπικά έθιμα στην Ελλάδα 

Το γλέντι είναι απαραίτητο… αξεσουάρ κάθε γαμήλιας τελετής, όπου κι αν αυτή 

γίνεται. Ο κάθε τόπος, βέβαια, έχει τα δικά του ειδικά χαρακτηριστικά, όπως το είδος 

των μουσικών οργάνων που συνοδεύουν τη νύφη στην εκκλησία και η διάρκειά του. 

Σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας δίνεται μεγάλη σημασία και στις 

ημέρες πριν το γάμο, όπου το πατρικό σπίτι της νύφης και του γαμπρού ανοίγουν για 

να υποδεχτούν όποιον θέλει να ευχηθεί και να δώσει το δώρο του και είθισται να 

προσφέρουν γλυκά, ποτά και χορούς… 

Η εικόνα της νύφης να κατευθύνεται πεζή στην εκκλησία στο πλευρό του πατέρα της 

και μπροστά της να βρίσκονται οργανοπαίκτες είναι χαρακτηριστική και συναντάται 

ακόμα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, ειδικά από ζευγάρια που θέλουν να δώσουν 

έναν τόνο παράδοσης στην τελετή τους. Προφανώς στις διάφορες περιοχές είναι και 

διαφορετικά τα όργανα: Στη Μακεδονία και τη Θράκη συνήθως είναι ζουρνάδες και 
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νταούλια (εκτός των Ποντίων, όπου παίρνει σειρά η παραδοσιακή λύρα), στην 

Ηπειρο και τη Στερεά Ελλάδα κλαρίνα,  στην Πελοπόννησο και τα 

νησιά βιολιά στην Κρήτη και τα νότια Δωδεκάνησα λύρες. 

Ο στολισμός της νύφης  με χρήματα και κοσμήματα, το λεγόμενο «νυφοστόλι»σε 

ορισμένες περιοχές, είναι η… προίκα που επιφυλάσσουν οι καλεσμένοι στο ζευγάρι. 

Συνήθως η νύφη στολίζεται από γονείς, συγγενείς και φίλους κατά τη διάρκεια του 

χαιρετισμού μετά το μυστήριο. Τελευταία, βέβαια, με τα… φακελάκια και τις λίστες 

γάμου το έθιμο έχει ατονήσει στην Ελλάδα, όμως παραμένει ολοζώντανο 

στην Κύπρο, όπου όλοι οι καλεσμένοι παρατάσσονται μπροστά από τη νύφη και το 

γαμπρό (συνήθως στο κέντρο όπου δίνεται η δεξίωση) και μετά τις χειραψίες 

αφήνουν τον οβολό τους σε ειδικό κουτί, το οποίο μοιάζει με τα παγκάρια της 

εκκλησίας. Όταν το ζευγάρι τελειώνει με τις χειραψίες και κατευθύνεται στο τραπέζι 

του, το κουτί (το οποίο έχει… ρόδες στο κάτω μέρος) ακολουθεί κατά πόδας τον 

γαμπρό! 

Μερικά έθιμα που αφορούν κυρίως τη 

νύφη και τις φίλες της δεν έχουν καμία σχέση με την εκκλησιαστική παράδοση, όμως 

έχουν επεκταθεί στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, όπως π.χ. η προσφορά 

κουφέτων από δίσκο (τα οποία αφού τα πάρουν οι ελεύθερες κοπέλες τα τοποθετούν 

κάτω από το μαξιλάρι τους, ώστε να ονειρευτούν τον μελλοντικό γαμπρό), 

το γράψιμο των ονομάτων όλων των κοριτσιών που βοηθούν τη νύφη να ντυθεί 

κάτω από το δεξί της παπούτσι και ο… έλεγχος αργότερα για το ποια απ’ όλα 

σβήστηκαν εντελώς από το περπάτημα και το χορό (όποια σβήστηκαν σημαίνει ότι η 

κοπέλα θα παντρευτεί) και κυρίως τοπέταγμα της ανθοδέσμης από τη νύφη μετά το 

μυστήριο σε μέρος που είναι συγκεντρωμένες οι φίλες της (όποια πιάσει πρώτη την 

ανθοδέσμη είναι η… επόμενη). Το τελευταίο θεωρείται και ξενόφερτο έθιμο, αφού 

επικράτησε πρώτα στις ΗΠΑ και μετακόμισε στη χώρα μας μέσω του… 

κινηματογράφου. 

Διάφορα άλλα έθιμα που αφορούν το γαμπρό και δεν είναι τόσο πολύ διαδεδομένα 

είναι π.χ. ο εξαναγκασμός του να πιει σαμπάνια από το γοβάκι της νύφης ή να της 

αφαιρέσει με τα δόντια (!) μια ειδικά διαμορφωμένη καλτσοδέτα προφανώς δεν έχει 

να κάνει με την Ελλάδα. Τέτοιες κινήσεις θα θεωρούνταν απρεπείς στην πουριτανική 

ελληνική κοινωνία πριν από λίγες δεκαετίες… Μοιάζουν, όμως, με τα… βάσανα που 

περνάει ο γαμπρός που τυχαίνει να είναι στρατιωτικός. Μετά την τελετή οι φίλοι του 

παρατάσσονται σε δύο γραμμές και σχηματίζουν με τα ξίφη τους μια αψίδα, μέσα 

από την οποία περνάει το νιόπαντρο ζευγάρι. Ο καθένας τους, όμως, δικαιούται να 

χαμηλώσει το ξίφος του και να εμποδίσει το ζευγάρι να περάσει, εκτός αν ο γαμπρός 

εκτελέσει μια εντολή… Οι εντολές μπορεί να είναι από τις πιο απλές μέχρι τις πιο 
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παράξενες και δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν δημιουργηθεί παρεξηγήσεις μεταξύ 

συναδέλφων… 

 

 

Ο ΓΑΜΟΣ  

ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Ο γάμος στα χωριά της Κρήτης ήταν παλιά, αλλά και σήμερα μεγάλο γεγονός. Οι 

προετοιμασίες άρχιζαν πολλές μέρες πριν. Στο σπίτι της νύφης μαζεύονται οι 

κοπελιές την Παρασκευή και καταστένουν (δηλαδή ετοιμάζουν όπως λέγεται στην 

Κρητική διάλεκτο) τα προικιά ή προυκιά της και λένε μαντινάδες για κάθε είδος 

χωριστά. 

Ένα ανέφελο περνά κι έχει νερό και στούπα 
και ας είναι καλορίζικη τση νύφης μας η προύκα.::: 

Τα προυκιά μεταφερόταν με πομπή στο σπίτι του ανδρόγυνου, με συνοδεία της 

λύρας και του λαούτου και τραγουδιών. Οι καλεσμένοι του γαμπρού παίρνουν ο 

καθένας ένα προυκί. Όλοι μαζί φτάνουν στο σπίτι του γαμπρού και οι ανύπαντρες 

κοπέλες στρώνουν το νυφικό κρεβάτι, αφού ρίχνουν πάνω ρύζι και χρήματα. Βάζουν 

ακόμη να ξαπλώσει πάνω ένα αγόρι για ν'αποκτήσει το ανδρόγυνο αγόρια. Κατά το 

στόλισμα λέγονται μαντινάδες. Το βράδυ μαζεύονται οι συγγενείς της νύφης για να 

την αποχαιρετήσουν λέγοντας: 

 

Σήκω κι αποχαιρέτησε την εδικολογιά σου 

δώσε τα κλειδιά τση μάνα σου 
και άμε να βρεις δικά σου.::: 

Το απόγευμα της Κυριακής οι νέοι στόλιζαν το γαμπρό και τα κορίτσια τη νύφη και 

όταν όλα ήταν έτοιμα, ξεκινούσαν για τη στεφάνωση. Πρώτος πηγαίνει ο γαμπρός 

που τον συνοδεύουν δυο νεαροί, ενώ στην πομπή μπροστά πηγαίνουν ο λυράρης και 

ο λαουτιέρης. Όταν φτάσουν στο σπίτι της νύφης οι καλεσμένοι του γαμπρού λένε: 

Ανοίξετε την πόρτα σας να δείτε το γαμπρό μας, 

 ::: τέτοιο σγουρό βασιλικό δεν έχει το χωριό μας::: κ.ά. 

Οι συγγενείς της νύφης απαντούν: 

Σιγά σιγά μη βιάζεστε κι η πόρτα μας θ'ανοίξει, 
:::γιατί έχει αδέρφια και δικούς να τσ' αποχαιρετήσει.::: 

κ.ά. 

Μετά μπαίνει ο γαμπρός μέσα στο σπίτι, χαιρετά και φιλά τους γονείς της, παίρνει 

την ευχή τους, προσφέρει λουλούδια και φιλεί τη νύφη. Την ίδια στιγμή ακούονται οι 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%AC%CF%84%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8D%CE%B6%CE%B9
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πυροβολισμοί ή μπαλωθιές της χαράς. Ξεκινούν για την εκκλησία και πριν μπουν 

μέσα ο λυράρης τραγουδεί: 

Άνοιξε πόρτα τσ' εκκλησάς, πόρτα του παραδείσου 
να κατεβούν οι άγγελοι τη νύφη να βλοήσουν. ::: 

Μετά την τελετή του γάμου χορεύουν έξω στον περίβολο της εκκλησίας το χορό της 

νύφης και όταν τελειώσει ο χορός ο τελευταίος παίρνει το γουρλίδικο 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

http://www.darnakas.gr 

http://www.flowmagazine.gr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.darnakas.gr/
http://www.flowmagazine.gr/


82 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Σε όλη την Ελλάδα τα έθιμα που συνδέονται με την χριστιανική πίστη 

αποκαλύπτουν τον πλούτο, την ομορφιά και την μεγαλοπρέπεια  της 

ελληνοχριστιανικής Παράδοσης. Αποκαλύπτουν τις ρίζες μας και με τον αρχαίο 

ελληνικό πολιτισμό, καθώς και πιθανές επιδράσεις από επισκέπτες λαούς. Τα έθιμα 

αποτελούν τους καλούς αγωγούς που συνδέουν το παρελθόν, την ιστορία, τον 

πολιτισμό, με το παρόν, την σύγχρονη κοινωνία ως «κιβωτός μνήμης και 

ταυτότητας» για το μέλλον.  

Μέσα στην εκσυγχρονισμένη κοινωνία, τα έθιμα είναι ο κρίκος ζωής μεταξύ 

των εναλλασσόμενων γενεών. Οι νέοι μελετούν  την κοινωνία , τις ηθικές αξίες, τις 

ανθρώπινες σχέσεις μέσα από το εύληπτο τρόπο των εκφραζόμενων εθίμων. 

Κατανοούν καλύτερα τον πολιτισμό  και την παράδοση τους μέσα από τα δρώμενα 

και τελετουργικά των εθίμων. 

Η διαφύλαξη των εθίμων και η αξιοποίηση της δυναμικής που έχει η ίδια η 

παράδοση είναι χρέος του καθενός από εμάς, ως πολύτιμη κληρονομιά ζωής.  

Ο ελλαδικός χώρος συνθέτει ένα τεράστιο πάζλ εθίμων, ποικιλίας, χρωμάτων, 

ιστοριών, μύθων, προσώπων, ονομάτων, τελετών, τεχνημάτων που και μόνο η 

περιήγηση σε αυτά ήταν και θα είναι πάντοτε ιδιαίτερα ευχάριστη και ενδιαφέρουσα. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

- http://olympia.gr/     

- www.spartakossa.gr  

- www.pass2greece.gr 

- www.firiki.pblogs.gr 

- www.wordpress.com 

- www.agioritikovima.gr 

- www.dkaravasilis.gr  

- www.noctoc-noctoc.blogspot.com 

- www.wikipedia.gr 

- www.omogeneia.ana-mpa.gr 

- www.sae-europe.eu 

- www.kosnews24.gr 

- www.mykonostour.gr 

- www.kalamoti.net.gr 

- www.kallistorwntas.blogspot.gr 

- ΕΘΝΟΣ της Κυριακής 23\02\2014(εφημερίδα) 

- www.ehnos.gr 
- http://www.messinia-guide.gr 
- www.in-galaxidi.gr 

- http://www.harmaina.gr/ 

- http://www.tovima.gr/travel/ 

- http://www.lesvoskitchen.gr/history-tradition/i 
- http://bellroads.gr/el/ 

- http://www.naxos-news.gr/ 

- http://kritikiparadosi.gr/ 

- http://www.kritikamonopatia.gr/ 

- www.in.gr 

- http://www.ethnos.gr 

- www.karfitsa.gr 

- «Μυσταγωγικά» Ιωάννου Εμμ. Κανιολάκη 

- Έκδοση Συλλόγου Ενοριτών Φίλων Ι.Ναού Αναλήψεως Πεδιάδος 

- http://www.darnakas.gr 

- http://www.flowmagazine.gr/ 
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