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Πρωτοχρονιάτικα έθιμα
του τόπου μας
Η 1η Ιανουαρίου θεωρείται η καθαυτό Πρωτοχρονιά, παρόλο που στη
λαϊκή αντίληψη σαν αρχή του έτους
από παλαιά παράδοση θεωρείται η
1η Μαρτίου και η 1η Σεπτεμβρίου.
Ο άνθρωπος, επειδή θέλει να εξασφαλίσει ευετηρία για τον καινούργιο χρόνο, καταφεύγει σε πράξεις
μαγικές, που προέρχονται από τις
Ρωμαϊκές Καλένδες, από τις οποίες
οι Βυζαντινοί πήραν πολλές συνήθειες του εορτασμού της 1ης Ιανουαρίου, που πέρασαν στη νεοελληνική
εποχή.
Υπάρχει ποικιλία χριστουγεννιάτικων και πρωτοχρονιάτικων καλάντων από τόπο σε τόπο, αλλά τα πιο
γνωστά μας αρχίζουν με το στίχο
«Καλήν εσπέραν, άρχοντες, αν είναι
ο ορισμός σας», επειδή τα τραγουδούσαν το βράδυ της παραμονής.
Χαρακτηριστικό των πρωτοχρονιάτικων καλάντων είναι η εξιστόρηση του μακρινού ταξιδιού του Αγίου
Βασιλείου και οι ευχές τους για τον
καινούργιο χρόνο. Τελειώνουν από
τα παιδιά με εγκώμια για τους οικοδεσπότες και την υπόλοιπη οικογένεια, στα οποία συνήθως υπάρχει η
εξής ευχή:
«Σ’ αυτό το σπίτι που ήρθαμε
πέτρα να μη ραγίσει
κι ο νοικοκύρης του σπιτιού
χρόνια πολλά να ζήσει!»
Ο στίχος «πέτρα να μη ραγίσει»
δεν εννοεί φυσικά σεισμό ή άλλη παρόμοια αιτία, αλλά καμιά συμφορά
(δηλαδή θάνατος) να μη χτυπήσει το
σπίτι και τους ανθρώπους του.
Γνωρίζουμε όλοι ότι οι θρήνοι, τα
γοερά κλάματα και αναφιλητά, που
συνοδεύουν τους πεθαμένους, κάνουν και τις πέτρες να ραγίζουν. Για
το λόγο αυτό στον τελευταίο στίχο λέγουν τα παιδιά για το νοικοκύρη του
σπιτιού το συνώνυμο: «Χρόνια πολλά
να ζήσει!».
Οι νοικοκυρές την παραμονή της
Πρωτοχρονιάς ετοιμάζουν τη βασιλόπιτα και κρύβουν μέσα σ’ αυτήν το
τυχερό νόμισμα, όπως το σκέφτηκε ο
Αγιος Βασίλης, για να το βρει ο τυχερός της νέας χρονιάς. Εκτός από τη
βασιλόπιτα φτιάχνουν δίπλες, μπακλαβά, μελομακάρονα, κουραμπιέδες και φαγητά με παραδοσιακές συνταγές, που έχουν κρατήσει από γενιά σε γενιά. Σε ορισμένα μέρη ζυμώνεται ειδική πίτα για τα βόδια, η βουόπιτα (Κάρπαθος) ή βοδόκλορα
(Σκύρος), στην οποία δίνεται το σχήμα του ζυγού.
Το κατ’ εξοχήν όμως έθιμο αυτές
τις ημέρες είναι το κόψιμο της βασιλόπιτας από το νοικοκύρη, όπου τα
κομμάτια μοιράζονται σε όλους ως
εξής: του Χριστού, της Παναγίας, του
Αϊ-Βασίλη, του σπιτιού και έπειτα
των μελών της οικογένειας και τα
αγαθά επάνω στο τραπέζι πρέπει να
είναι πολλά και πλούσια, για να είναι
πλούσια και η νέα χρονιά.
Στα όμορφα Επτάνησα, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς το βράδυ
οι κάτοικοι γεμάτοι χαρά για τον ερχομό του νέου χρόνου κατεβαίνουν
στο δρόμο κρατώντας μπουκάλια με
κολόνια και ραντίζουν ο ένας τον άλλο τραγουδώντας: Ηρθαμε με ρόδα
και με ανθούς να σας ειπούμε χρόνους πολλούς.
Και η τελευταία ευχή του χρόνου,
που ανταλλάσσουν, είναι «Καλή
Αποκοπή», δηλαδή με το καλό να
αποχωριστούμε τον παλιό το χρόνο.
Οι παλιοί Αθηναίοι περίμεναν τον
Αϊ-Βασίλη από το βράδυ της παραμονής με ολάνοιχτες τις πόρτες των
σπιτιών τους και επειδή, σύμφωνα
με την παράδοση, θα ήταν κουρασμένος και πεινασμένος από το μακρινό ταξίδι του, έστρωναν ένα μεγά-

λο τραπέζι και το φόρτωναν με τα
πιο εκλεκτά γλυκίσματα και φαγητά,
για να τον φιλοξενήσουν.
Γύρω από το τραπέζι αυτό μαζευόταν το βράδυ της παραμονής όλη η
οικογένεια και περίμενε για ν’ αρχίσει το φαγοπότι. Τα μεσάνυχτα έσβηναν τις λάμπες τους κι έδιωχναν με
γιουχαΐσματα τον παλιό χρόνο, πετώντας πίσω του στο δρόμο ένα παλιοπάπουτσο.
Σε πολλά μέρη από μετεωρολογικές παρατηρήσεις γίνονται προγνωστικά του καιρού. Π.χ. στην Αιτωλία
λέγεται «Αμα είναι του Αϊ-Βασιλειού
καλοκαιρία, θα είναι σαράντα μέρες
κακοκαιρία». Στις Κυκλάδες θεωρούν καλό οιωνό να φυσάει βοριάς
την Πρωτοχρονιά. Επίσης θεωρούν
καλό σημάδι, αν έρθει στην αυλή
τους περιστέρι τη μέρα αυτή. Αν
όμως πετάξει πάνω από το σπίτι
τους κοράκι, τους βάζει σε σκέψεις
μελαγχολικές ότι τάχα τους περιμένουν συμφορές.
Το έθιμο του ροδιού της Πρωτοχρονιάς διατηρείται και σήμερα. Την
ώρα, που αλλάζει ο χρόνος, στην
εξώπορτα του σπιτιού πετάνε και
σπάνε ένα ρόδι και μπαίνουν μέσα
στο σπίτι με το δεξί πόδι κάνοντας το
ποδαρικό, ώστε ο καινούργιος χρόνος να τα φέρει όλα δεξιά, καλότυχα.
Τα παιδιά κρεμούν, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, τα παπούτσια
και τις κάλτσες τους στα παράθυρα ή
στο τζάκι περιμένοντας να περάσει ο
Αϊ-Βασίλης να τα γεμίσει δώρα.
Με την Πρωτοχρονιά είναι συνδεδεμένες και πολλές προλήψεις. Τη
μέρα αυτή αποφεύγουν να πληρώνουν χρέος, να δανείσουν λεφτά, να
δουλέψουν ή να δώσουν φωτιά. Ολα
αυτά ξεκινούν από την προληπτική
σκέψη: ό,τι κάνει και πάθει κανείς
αυτή τη μέρα, θα εξακολουθεί να
συμβαίνει όλο το χρόνο!
Την Πρωτοχρονιά, αρχή μιας νέας
χρονικής περιόδου, ο άνθρωπος ζητά
να μαντεύσει αυτά που πρόκειται να
του συμβούν ή ζητά να επιδράσει πάνω σε αυτά με διάφορες μαγικές
πράξεις, όπως π.χ. από το νόμισμα
και τα άλλα σημάδια της βασιλόπιτας, από την πλάτη ή το μεγάλο κόκαλο της όρνιθας (ωμοπλατοσκοπία,
οστεομαντεία). Συνηθίζονται ακόμη η
εμπυροσκοπία και η ονειρομαντεία.
Το βράδυ της παραμονής ή το
πρωί της πρώτης του χρόνου συνηθίζονται προσφορές, π.χ. στην Σκύρο
«οι παλιοί μυλωνάδες ρίχνανε την
Πρωτοχρονιά μέσα στην τρύπα του
μύλου, εκεί που πέφτει το σιτάρι,
σταφίδες, σύκα και καρύδια, για να
φιλέψουν το στοιχειό, που βγαίνει
κάτω από το ζουρειό του μύλου, εκεί
που είναι η φτερωτή».
Πιθανότατα και το κομμάτι σπιτιού της βασιλόπιτας αποτελεί προσφορά προς το στοιχειό του σπιτιού,
τον αγαθό δαίμονα, που ζει στο σπίτι και το προστατεύει. Αλλά και οι
βαρκάρηδες του νησιού «πάνε την
Πρωτοχρονιά στη βάρκα τους και της
φέρνουν νερό, γλυκά, ρόδι και της ρίχνουν και λεφτά, για να την ασημώσουν. Εάν θα κόψουν στο σπίτι τους
την πίτα, κόβουν και το κομμάτι της
βάρκας». Την Πρωτοχρονιά συνηθίζονται επισκέψεις και ανταλλαγές
δώρων, π.χ. στην Αιτωλία «στέλνουν
χρονοπολλίσματα στα σπίτια», δηλαδή δώρο για τα χρόνια πολλά.
Γενικά συμπεραίνουμε ότι για κάθε λέξη ή πράξη καταβάλλεται προσπάθεια να είναι ευοίωνες, γιατί πιστεύεται ότι όσα γίνονται ή λέγονται
κατά την Πρωτοχρονιά, ενέχουν σημασία για ολόκληρο το χρόνο.
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