
ΈΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΕΣ 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

     Ο κύκλος του χρόνου χαρακτηρίζεται από την εναλλαγή των εποχών, άνοιξη, 

καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειµώνας και πάλι άνοιξη. Στον κύκλο αυτό του χρόνου οι 

Έλληνες ζουν στον τόπο που τους γέννησε και τους ανέθρεψε για χιλιάδες χρόνια. 

     Τον κάθε χρόνο τον έχουν διανθίσει µε µια ποικιλία γιορτών, εθίµων, δρωµένων, 

συνηθειών, που χαρακτηρίζουν την κάθε εποχή. 

     Η διάβαση αυτή από τη µια εποχή στην άλλη, ο φόβος και η ελπίδα µπροστά στις 

διαβατήριες ώρες του χρόνου και το πέρασµα από το παλαιό στο καινούριο, επέβαλε την 

τήρηση καθορισµένων τελετουργικών πράξεων, ώστε να εκβιαστεί η τύχη (µαγικά) ή να 

παρακληθεί το θείο (θρησκευτικά) να ευλογήσει τη νέα περίοδο. 

                “’έφυγον κακόν, ευρον αµεινον” 

                “Έµπα καλόχρονε-έβγα κακόχρονε” 

     O Έλληνας παλαιότερα, αλλά σε πολλά µέρη ακόµα και σήµερα, δίνει το δικό του 

ιδιαίτερο νόηµα σε κάθε εποχή. 

      Η αναγγελία κάθε εποχής γίνεται µε το καλάντισµα ή καλύτερα µε τα άσµατα του 

αγερµού, µια συνήθεια που έχει τις ρίζες της πέρα από τη Βυζαντινή εποχή, στην 

αρχαιότητα. 

     Οι αγερµοί στα καλαντίσµατα γινόταν κυρίως από παιδιά που γύριζαν από σπίτι σε 

σπίτι ψάλλοντας στην αρχαία Ελλάδα την Ειρεσιώνη, τα Κορωνίσµατα και τα 

χελιδονίσµατα, που διασώθηκαν έως τις µέρες µας. 

     Τα κάλαντα παλαιότερα άρχιζαν τα ξηµερώµατα και τελείωναν το πρωί. Τα παιδιά-

“αγύρτες” κρατούσαν στα χέρια τους συµβολικό αντικείµενο κι έκαναν αγερµούς σε 

κάθε αρχή, έναρξη χρονικής περιόδου (πρώτη του Μάρτη, του Λαζάρου, Βαΐων, πρώτη 

του Μάη, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα). 

     Ο σκοπός ήταν “αναγγελτικός” των εποχών, αλλά και “ευετηριακός” δηλαδή η 

καλοχρονιά και η εξασφάλιση καλής υγείας και καλής σοδειάς στην κοινότητα. Γι’ αυτό 

τα κάλαντα είναι η φωνή των Ελλήνων στους αιώνες που θα µείνει για να δίνει εθνική 

νότα στις ολοένα διεθνοποιούµενες γιορτές µας. 



     Πέρα από τα καλαντίσµατα που γινόταν από µικρά παιδιά, συµµετείχαν και οι 

µεγάλοι τελώντας δρώµενα σε προκαθορισµένες χρονικές περιόδους, µε κυρίαρχο 

στοιχείο τους αγερµούς, όπου συµµετείχαν µέλη της κοινότητας και αποτελούσαν το 

θίασο. Συνήθως τα δρώµενα τελείωναν, κορυφώνονταν, µε τον πάνδηµο χορό (τρανός 

µέγας), όπου εκεί συµµετείχε ενεργά όλη η κοινότητα . 

     Ο ελληνικός χώρος είναι διάσπαρτος από δρώµενα, πολλά από τα οποία έχουν φθάσει 

έως τις µέρες µας, κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη. Τέτοια είναι το έθιµο των 

Αράπηδων της Νικήσιανης και του Μπέη µε κύριο στοιχείο την εικονική αροτρίαση στη 

Θράκη, της καµήλας και του Ντιβιντζή, της Ανδροµάνας ∆εσκάτης που παρουσιάζονται 

σήµερα καθώς και άλλα.  

     Σκοπός των δρωµένων αυτών πέρα από αναγγελτικός και ευετηριακός ήταν και 

“αποτρεπτικός”, δηλαδή να αποτρέψει το κακό και την αφορία και να εκβιάσει τη φύση 

να βλαστήσει και να πέσει ευφορία. Η ευφορία ήταν γενική και αφορούσε όλη την 

κοινότητα, ανθρώπους, ζώα, γη. 

     Σύµφωνα µε τις πανανθρώπινες δοξασίες “η γη είναι µητέρα όλων των ανθρώπων. 

Όλοι επιστρέφουν εκεί µε το θάνατό τους, για να γίνουν και πάλι νέοι µέσα στο µητρικό 

κόλπο”. Τις περισσότερες φορές µε τον εικονικό θάνατο και το ξάπλωµα πάνω στη γη 

επιτυγχάνονταν η γονιµότητα της γης και η άντληση της ζωής πάλι από τη γη. 

     Ο αστός σήµερα έχασε την επαφή µε τη γη, καθώς και τη διαλεκτική διαδικασία του 

θανάτου και της ζωής. Μια σύλληψη στην οποία έφτασε ο άνθρωπος της υπαίθρου, ο 

γεωργός, καλλιεργώντας τη γη και παρακολουθώντας την παράλληλη διαδικασία του 

κύκλου, σπορά-βλάστηση-συγκοµιδή. Αυτός ο κύκλος πέρα από τα δρώµενα 

εκφράστηκε κορυφαία µέσα από το Χριστιανισµό κυρίως στα πασχαλινά έθιµα (θάνατος 

και Ανάσταση του Λαζάρου και του Χριστού), που τα δέχτηκε µε ανακούφιση η 

εξοικειωµένη ελληνική ψυχή. 

     Κυρίαρχο στοιχείο αυτών των δρωµένων και εθίµων ήταν ο χορός και το τραγούδι 

που επιτελούσαν µια συγκεκριµένη λειτουργία. 

     Ο χορός και το τραγούδι παλαιότερα ήταν οι απόηχοι µιας µακρόχρονης βιωµένης 

πείρας ζωής και είχαν κάποιο νόηµα µε το οποίο επικοινωνούσε κάθε φορά η οµάδα. 

     Αν και παλαιότερα ο χορός δεν ήταν αποκοµµένος από το συγκεκριµένο έθιµο ή 

δρώµενο, σήµερα που πολλά δρώµενα έπαψαν να τελούνται, ο χορός αποκτά ιδιαίτερη 



σηµασία. Το γεγονός αυτό τον δικαιώνει σε βάθος και τον µετατρέπει σε σύµβολο 

ξεχασµένων δρωµένων, µε τα οποία εκφράζονταν σε κάθε περίπτωση η οµάδα . 

     Με τη σηµερινή παράσταση γνωρίζουµε ότι είναι δύσκολο να κλείσουµε µέσα σε 

τόσο µικρό χρονικό διάστηµα όλο το εύρος των δρωµένων που διαρκούσαν µέρες και 

που τελούνταν τελετουργικά, µε διαφορετική ψυχική ή συναισθηµατική προδιάθεση των 

τελεστών απ’ ότι σήµερα που τα αντιλαµβανόµαστε επιφανειακά . 

     Έτσι, συµβολικά, προσπαθούµε να συνοψίσουµε τις κορυφαίες τοπικές συνήθειες στις 

διάφορες εθιµικές πράξεις που κάποτε τελούνταν µε ευλάβεια σε πολλές περιοχές της 

Ελλάδας . 

     Μέσα από αυτές τις συνήθειες είναι δυνατόν να εµβαθύνουµε το νόηµα και το µήνυµα 

που είχε κάθε εποχή, έτσι ώστε να συνδεθούν σ’ ένα θέµα και σε σχέση πάντα µε το χορό 

και το τραγούδι. Γι’ αυτό λοιπόν η µουσική και χορευτική αλληλοδιαδοχή επιλέχθηκε 

(χωρίς πάντα να τηρείται αυστηρά η τοπική χορευτική ιδιοµορφία), έτσι ώστε ν’ 

αποκτήσουµε µια συνολική εικόνα παρόµοια µ’ αυτή που είχαν οι πρόγονοί µας για τις 

εποχές . 

     Σαν αρχή λαµβάνεται η 1η Μαρτίου, ηµεροµηνία που παλαιότερα θεωρούνταν 

Πρωτοχρονιά. Εν συνεχεία συµβολικά διαβαίνουµε στις Απόκριες, στις Γιορτές του 

Πάσχα(Λαζάρου, Λαµπρής), στην Πρωτοµαγιά, στον ∆εκαπενταύγουστο, όσο και στις 

µεγάλες γιορτές του ∆ωδεκαηµέρου (Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Φώτων). Τόσο σ’ 

αυτές όσο και στις µικρότερες γιορτές, όπως στις 16 ∆εκεµβρίου στη Λήµνο, ή του 

ανοίγµατος των κρασιών του Αγίου ∆ηµητρίου, καθώς και σε άλλες περιστάσεις, όπως 

του ξενιτεµού που σηµαδεύει τη ζωή των Ελλήνων, ο Έλληνας έδινε ένα δικό του 

ξεχωριστό νόηµα. 

     Θεωρώ σκόπιµο να διευκρινίσω, ότι προσεγγίζουµε το θέµα µε βάση προσωπική 

άποψη και γνώση, γεγονός που επιδέχεται πολλές και διαφορετικές θεωρήσεις. 

     Αυτή η παράσταση είναι µια προσπάθεια να δούµε τον ελληνικό χορό όχι µόνο σαν 

µια διαρκή αλληλοδιαδοχή κινητικών στοιχείων από διάφορες περιοχές, αλλά και σαν 

µια µορφή καλλιτεχνικής έκφρασης και τέχνης. Μιας τέχνης, που δεν έχει διάσταση 

ανάµεσα στη ζωή και στην τέχνη, όπως οι άλλες τέχνες, αλλά αντίθετα είναι ενίσχυση 

και τόνωση της ίδιας της ζωής. 



     Η σηµερινή παράσταση δεν έχει σκοπό να αποτελέσει απλά ένα ωραίο θέαµα, µια 

εγκυκλοπαιδική αναδροµή, ούτε να επαναφέρει την επιστροφή τρόπων ζωής που έπαψαν 

να υπάρχουν, αλλά να δώσει ένα µήνυµα, σύνοψη ανθρωπιάς και βάση για µια αντίληψη 

ζωής. Ή διαφορετικά µέσα από τους χορούς, τα τραγούδια µας, τα έθιµα και τα δρώµενα, 

να βρούµε τη λησµονηµένη σήµερα ελληνική σκέψη και έκφραση, µέσα σ’ ένα 

ελληνοπρεπές και ελληνοτραφές πνεύµα, έτσι ώστε να γίνει ανασύνταξη των δυνάµεών 

µας για τη συνέχιση της πολιτιστικής µας παράδοσης που είναι συνυφασµένη µε την ίδια 

την ιστορική πορεία του Ελληνισµού, φωτίζοντας µε µνήµες το πέρασµα των εποχών. 

 

 

                                                                                       ∆ηµήτρης Τσιπλακούλης   

 

Απόσπασµα από το µελέτηµα    "Έλληνες και Εποχές"  

 

ΣΥΜΒΟΛΑ 

 

Πρόκειται για αντικείµενα απόηχους µιας µακροχρόνιας βιωµένης πείρας ζωής. Είχαν 

κάποιο συγκεκριµένο νόηµα µε το οποίο επικοινωνούσε κάθε φορά η οµάδα. Πολλά από 

τα σύµβολα είναι ξεπερασµένα σήµερα, αλλά φορτισµένα πάντα" µ΄ ένα πνεύµα που 

συµπυκνώνει την ουσία ενός ολόκληρου τρόπου ζωής. 

 

Τα σύµβολα που παρουσιάζονται σήµερα: 

 

• Χελιδόνα: ξύλινο οµοίωµα χελιδονιού, προµήνυµα, αναγγελία της άνοιξης. 

• Κωδωνοστάσιο Λαζάρου: ξύλινη κατασκευή. Συµβολίζει τον αναστηµένο Λάζαρο. 

Κρεµούν κουδούνια (δυό χυτά κι ένα σφυρήλατο) και χρησιµοποιείται σαν µουσικό 

όργανο στα καλαντίσµατα. (Ήπειρος: Λοζέτσι-Ελληνικό). 

• Σταυρός Λαζάρου: Ο Σταυρός αρχέγονο οµοίωµα του ανθρώπου και σύµβολο του 

Εσταυρωµένου Χριστού περιφέρεται στολισµένος µε λουλούδια σε πολλά µέρη και το 

Σάββατο του Λαζάρου (Μεσολόγγι). 



• Ανθοστολισµένο καλαθάκι Λαζάρου: στο Ζαγόρι στολίζουν µε λουλούδια και 

πρασινάδες ένα καλαθάκι και µετά τοποθετούν µια εικόνα, έγερσης του Λαζάρου (Κ. 

Κακούρη). 

• Λαµπρόψωµο Πάσχα: ψωµί του Πάσχα που φέρνει δύναµη στο σπίτι, ιδιαίτερα όταν 

το ευλογεί ο παπάς. Εξέλιξη αυτού, σήµερα το τσουρέκι. 

• Ελληνική σηµαία: δείχνει ιστορικό δεσµό (και συµβολισµό) του Πάσχα µε τις τύχες 

του έθνους µας, 

• Επινίκιο στεφάνι Πάσχα: λάβαρο της εικόνας της Ανάστασης. Είναι το αποκορύφωµα 

της προσφοράς λουλουδιών στο Χριστό. 

• Μαγιοστέφανο: πλεκόταν µε λουλούδια τελετουργικά και στη µέση είχε ένα σταυρό 

(Θράκη]. Επίσης έβαζαν ένα αγκάθι και µιά κόκκινη κορδέλα για το κακό µάτι και την 

κακή ώρα. Πλεκόταν τα χαράµατα, για να βρεθεί κρεµασµένο το ξηµέρωµα να πάρει τη 

νυχτερινή δροσιά πριν το ζεστάνει ο ήλιος. 

• Ανθοµορφική µεταµφίεση Μαΐου: τοποθετούσαν πρασινάδες και λουλούδια πάνω 

στο κεφάλι και γύρω στη µέση (Καραπατάκης). Ο άνθρωπος αποµιµείται τη φύση 

(Μαγιόπουλα), για να αντλήσει δύναµη απ' αυτή. 

• Χριστουγεννιάτικα φαναράκια της νύχτας: τα κρατούσαν τα µικρά παιδιά για να 

φωτίζουν το δρόµο τους, λέγοντας τα κάλαντα τις πρώτες πρωινές ώρες. 

• Βυζαντινή εκκλησία (χάρτινη): αντικατέστησε θρησκευτικότατα το φαναράκι 

(Μακεδονία-Πόντος-Ήπειρος). Σε παραθαλάσσιες ή νησιώτικες περιοχές κρατούσαν 

φωτισµένο καραβάκι. 

• Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: περιλαµβάνει το "Χριστόψωµο", το θερµαντικό χοιρινό 

(το σφάξιµό του είναι άλλη τελετή), ξερά φρούτα, δίσκους µε πορτοκάλια, παραδοσιακά 

γλυκίσµατα και κρασί. 

• Εστία Χριστουγέννων (φωτιά): σύµβολο οικογενειακής συνοχής. Όπως φουντώνει ή 

φωτιά φουντώνει η δύναµη της ζωής και αποτρέπει τα βλαπτικά όντα του 

∆ωδεκαηµέρου. Γι' αυτό η φωτιά έπρεπε να µείνει αναµµένη όλο το ∆ωδεκαήµερο. 

• Χριστόξυλο: (δωδεκαµερήτης ή σκαρκάντζαλος). Πριν να το ρίξουν στη φωτιά το 

ραντίζουν µε καταχύσµατα από ξηρούς καρπούς. Τα πρώτα τρία Χριστόξυλα είχαν 

έντονη συµβολική αξία. Το πρώτο ήταν από αρσενικό δέντρο π.χ. κέδρο και συµβόλιζε 

το νοικοκύρη του σπιτιού. Το δεύτερο ήταν από θηλυκό δέντρο π.χ. από κερασιά ή 



αχλαδιά Και συµβόλιζε τη νοικοκυρά. Το τρίτο ξύλο συµβόλιζε το κουµπάρο. Η όλη 

διαδικασία ονοµαζόταν "πάντρεµα" της φωτιάς. Ο νοικοκύρης στα Χριστόξυλα κάνει 

σπονδή, χύνει πάνω στα ξύλα λάδι και κρασί. 

• Στολισµένη µυρτιά, ελιά ή καρυδιά: στα κλαδιά τους κρεµούσαν φρούτα όπως 

πορτοκάλια, µανταρίνια και λεµόνια. (Κεφαλονιά). Η στολισµένη µυρτιά µε πορτοκάλια 

αποτελούσε παραδοσιακό Χριστουγεννιάτικο δέντρο και εξέφραζε την 

λαχτάρα του πράσινου και ζωντανού µέσα στη νεκρή αυτή περίοδο της ξεραµένης φύσης 

του χειµώνα. 

• ∆ίσκος µε πορτοκάλια: στα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς οι καλαντιστές κρατούσαν 

στολισµένο δίσκο µε πορτοκάλια, µοσχοκάρφια και γαρύφαλλο και τα πρόσφεραν στα 

σπίτια (Κεφαλονιά). Σε άλλα µέρη πρόσφεραν ρόδια (Στερεά Ελλάδα) ή µήλα και ξερά 

δαµάσκηνα (Θράκη). Όλοι οι καρποί ήταν σύµβολα µιας επιθυµητής πανκαρπίας για όλο 

το χρόνο. 

• Χλωρό ραβδί Κρανιάς: οι καλαντιστές χτυπούν ελαφρά µε το ραβδί τους τους 

νοικοκυραίους. Το χλωρό ραβδί δίνει ζωή σε ότι αγγίζει -σούρβισµα. Στα Σούρβα 

Σερρών χρησιµοποιούν κλαδί από ελιά στολισµένο µε ρόδια και πορτοκάλια (Ν. 

Πέτροβιτς). 

• Πεύκο ή κυπαρίσσι (κλάδος): περιφέρεται από σπίτι σε σπίτι κατά τα κάλαντα της 

Πρωτοχρονιάς. Στολίζεται µε εικόνες και φρούτα (Πωγώνι - ∆. Οικονοµίδης). 

• ∆ίτροχο αµάξι: χρησιµοποιείται στο έθιµο του Μπέη ή Καλόγερου ή Βασιλιά στη 

Θράκη. Ανεβάζουν το Βασιλιά στο αµάξι και το σέρνουν µε σχοινιά που τα τραβούσαν 

από τη µια τα παλικάρια του χωριού και από την άλλη οι έγγαµοι. Το δίτροχο αµάξι και 

τα πειράγµατα θυµίζουν τα αθυρόστοµα αστεία που πετούσαν "εξ' αµάξης" οι αρχαίοι 

Αθηναίοι στα κατ' αγρούς ∆ιονύσια, στις Χόες των Ανθεστηρίων και στα Λήναια. 

• Ξύλινο αλέτρι: χρησιµοποιείται στην εικονική αροτρίαση στα έθιµα της Θράκης και 

αλλού. Συµβολικά ιερό το αλέτρι (µε απαραίτητο το υνί) για τον γονιµοποιά ρόλο του 

κατά την σπορά. Η γονιµότητα γης. ανθρώπων και ζώων είναι ενιαία. Έτσι 

χρησιµοποιείται το αλέτρι και το υνί στα γαµήλια έθιµα (ΚΑ Ρωµαίος 1955, "Το Υνί 

κατά τον Γάµον"). 

 

                  ∆ηµήτρης Τσιπλακούλης    


