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ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
Πτυχιούχος  Μηχανολόγος 

Ελεύθερος δημοσιογράφος- Ηλεκτρολόγος 
 

Το «Ντιβάνι» 
Ο δημόσιος χορός, το παλαιό παραδοσιακό λαϊκό έθιμο στον Αυλώνα  

-παλαιό Σάλεσι-  του Νομού Αττικής. 
 
Σεβαστό Προεδρείο! 
Σεβαστό Ακροατήριο του πνεύματος των γραμμάτων και της τέχνης! 
Αγαπητοί Συμποσιακοί, φίλες και φίλοι! 
 
Ίσως μερικοί εξ υμών θα διερωτώνται πως ένας τεχνοκράτης, ένας μηχανικός, ασχολείται με 

την ιστορία του τόπου, τη λαογραφία, την παράδοση ενός τόπου που δεν είναι η γενέτειρα του. 
Η απάντηση που σας δίδω είναι η εξής: η αγάπη, το ενδιαφέρον, το ανήσυχο πνεύμα μου, η 
έρευνα και η προβολή του τόπου, στον οποίο ζω και κινούμαι, είναι τα αίτια της ενασχολήσεως 
μου με αυτά τα θέματα των οποίων πορίσματα δημοσιοποιώ.  

Η αξιοποίηση κάθε πολιτιστικού στοιχείου της παλαιάς παραδόσεως μπορεί να γίνει η αρχή 
για ένα δημιουργικό παρόν. Κάθε είδους εκδήλωση είναι ο συνδετικός κρίκος των πνευματικών 
και κοινωνικών δραστηριοτήτων που καλλιεργούνται μέσα σε μία κοινωνία πολιτισμένων 
ανθρώπων. 

Οι αναμνήσεις από τα παραδοσιακά δρώμενα κάποιων εποχών του παρελθόντος επιβιώνουν 
στο δημιουργικό παρόν. Μέσα στην αποκριάτικη παράδοση μπορούμε να ανατρέξουμε στον 
χώρο της αττικής στο παλαιό Σάλεσι τον σημερινό Αυλώνα, όπου οι κατοικούντες εδώ 
διατηρούν παραδόσεις αρχέγονες και συνεχίζουν να απολαμβάνουν δημόσιες χορευτικές 
εκδηλώσεις. Μία τέτοια εκδήλωση κατά τους έχοντας σχέση με την παλαιά λαϊκή παράδοση 
είναι το «Ντιβάνι»1. 

Σκοπός της λαϊκής εκδήλωσης δεν είναι μόνο η διασκέδαση, αλλά η συσπείρωση, η 
προσέγγιση, ο στενός σύνδεσμος, η εδραίωση φιλικών δεσμών, η επικοινωνία μεταξύ των 
κατοίκων του χωριού, όπως και αναγνώριση των αξιών και ικανοτήτων ανθρώπων που 
εργάζονται προς όφελος του κοινωνικού συνόλου2. Εκτός αυτών γίνεται μνεία της πολύτιμης 
κληρονομιάς και των προγόνων των Αυλωνιτών οι οποίοι φρόντιζαν για την ανάπτυξη και την 
εξέλιξη του χωριού. 

 
Το Ντιβάνι του Αυλώνα 
Στο χωριό «Σάλεσι- Μπούγα»3, που έφερε την ονομασία επί Τουρκοκρατίας «Κακοσάλεσι» 

(δηλαδή το δύσβατο πέρασμα του χωριού Σάλεσι), τον σημερινό Αυλώνα, διατηρούν οι κάτοικοι 
αναλλοίωτη την αποκριάτικη παράδοση που την αποκαλούν Ντιβάνι, που σημαίνει δημόσια 
χορευτική εκδήλωση. Όπως μελετήσαμε σε διάφορες πηγές, βλέπουμε ότι αυτή η εκδήλωση 
είναι ένα αρβανίτικο κληρονομικό απομεινάρι, τοπικού κοινωνικού εθίμου, του οποίου οι ρίζες 
πρέπει να έχουν τις καταβολές τους από τα μέσα του 18ου -αρχές 19ου αιώνος. 

Σκοπός της εορταστικής εκδηλώσεως αυτής είναι η ομαδική συμμετοχή των κατοίκων στην 
αποκριάτικη διασκέδαση, την οποία οι χωρικοί πανηγυρίζουν με εξαίρετη ευθυμία. 

Σύμφωνα με διάφορους συγγραφείς που έχουν ασχοληθεί με τους Αρβανίτες λέγεται ότι 
αυτοί θεωρούνται οι Δωριείς -οι γνήσιοι Έλληνες- του νεώτερου Ελληνισμού4. Στα διάφορα 
αρβανιτοχώρια, βλέπουμε να είναι οι ρίζες των εθίμων στο νόημα της αποκριάς, όπως αυτή, 
δηλωνόταν από τα πανάρχαια χρόνια. 

Παλαιότερα γινόταν αυτό το μεγάλο αποκριάτικο πανηγύρι, ανήμερα την καθαρά Δευτέρα 
στην κεντρική πλατεία του χωριού. Οι χορευτές άνδρες και γυναίκες ξεπρόβαλλαν σε παρέες, 
συγγενείς, φίλοι και γείτονες από τους δρόμους που κατέληγαν σε ένα κεντρικό σημείο, 
συνήθως μία μεγάλη πλατεία του χωριού ή της Εκκλησίας όπου και πανηγύριζαν χορεύοντας. 
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Αυτή η μεγαλοπρεπής εκδήλωση ελάμβανε χώρα την τελευταία Κυριακή των Απόκρεω, πάντοτε 
μετά τη θεία Λειτουργία και τον εκκλησιασμό των πιστών, κατά το μεσημέρι, αφού οι 
νοικοκυρές έχουν εκπληρώσει τις σπιτικές τους υποχρεώσεις. Οι γυναίκες κυρίως φορούν τις 
γραφικές παραδοσιακές ενδυμασίες δίνοντας λαμπερό χρώμα στη γιορτινή ατμόσφαιρα. Πρέπει 
να σημειώσουμε ότι οι Αυλωνίτισσες και οι Αυλωνίτες εορτάζουν πανηγυρίζοντας όλοι μαζί, σαν 
ένα σώμα και μία ψυχή και με ενθουσιασμό με εξαιρετική χαρά το Ντιβάνι, αντιστεκόμενοι στη 
νέκρωση της ρουτίνας.  

Αυτή τη γιορτινή ημέρα προσπαθούσαν οι χωρικοί να ξεφύγουν για λίγο από τις επίπονες 
εργασίες τους, να απομακρυνθούν από την κλειστή αγροτική ζωή της καθημερινότητας, 
αφήνοντας κατά μέρος κάθε καημό και έγνοια που τους βασάνιζε. Κι αυτό μπορούμε να πούμε 
ότι ήταν τρόπος ζωής, που τους έδινε την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να απολαύσουν ένα 
διάλειμμα της κοπιαστικής τους ζωής. 

Οι παλαιότεροι χωρικοί εφάρμοζαν τη ρήση: «Βίος ανεόρταστος μακρά οδός απανδόχευτος» 
[Δημόκριτος, 470/460- 370 π.Χ.], που σημαίνει ότι η ζωή δίχως πανηγύρι και ψυχαγωγία μοιάζει 
σε μακρινό δρόμο χωρίς να αναζητήσεις πανδοχείο για να αναπαυθείς. 

Το Ντιβάνι σημαίνει ακόμη και σήμερα για τους Αυλωνίτες δημόσια χορευτική εμφάνιση με 
όλο της το μεγαλείο κατά την οποία ξεπροβάλλει η αυλωνίτικη παραδοσιακή ομορφιά και ο 
τοπικός λαϊκός πολιτισμός, γίνεται τρόπος ζωής. Για να λάβουν ενεργό δράση σε αυτή την 
πολιτιστική εκδήλωση οι κάτοικοι του χωριού άνδρες και γυναίκες  -σήμερα και η νεολαία-, 
στολίζονται με τις χρυσοκεντημένες εθνικοτοπικές ενδυμασίες τους και συγκεντρώνονται στην 
κεντρική πλατεία του τόπου τους, για να πανηγυρίσουν το παραδοσιακό έθιμό τους. 

Η Κυριακή των Απόκρεω είναι μία μεγάλη ημέρα ψυχαγωγίας, κατά την οποία προεξέχουν 
τρία κυρίαρχα στοιχεία η πίπιζα ή ζουρνάς,  αερόφονο πνευστό μουσικό όργανο, το νταούλι, 
κρουστό μεμβρανόφωνο μουσικό όργανο και ο παραδοσιακός χορός.  

Με το άκουσμα των δυνατών ρυθμικών ήχων της πίπιζας και του μεγάλου νταουλιού, άρχιζε 
ο δημόσιος χορός ο οποίος σχημάτιζε, με την συμμετοχή πολλών Αυλωνιτών χορευτών, έναν 
τεράστιας διαμέτρου απλό ή διπλό ακόμη κύκλο ο οποίος κάλυπτε όλη την περίμετρο της 
πλατείας. 

Όταν οι κάτοικοι του χωριού παλαιότερα χρησιμοποιούσαν την έκφραση «θα πάμε σήμερα 
στο ντιβάνι», εννοούσαν ότι θα ντυθούν με τις παραδοσιακές ενδυμασίες τους, για να 
διασκεδάσουν, να αποχαιρετίσουν τον καρνάβαλο, να εκδηλώσουν τα ευγενή συναισθήματα 
τους, να επιδείξουν την χορευτική δεξιοτεχνία τους και να εκφράσουν το καλλιτεχνικό τους 
ταλέντο δημοσίως συνδυάζοντας το τερπνόν μετά του ωφελίμου. Ο χορός προσδίδει γενικώς 
μία ιδιαίτερη ομορφιά στις διάφορες εκδηλώσεις των Ελλήνων, σε ιδιωτικό ή σε δημόσιο κύκλο. 
Είναι η πιστή μίμησις τρόπων, η μορφή ανθρώπινης δημιουργικότητας και η προβολή των 
τοπικών ηθών και εθίμων. Χορός και μουσικό όργανο έχουν στενή σχέση με τον τόπο της 
καταγωγής των ανθρώπων. 

Σε αυτές τις πολιτιστικές και εθιμοτυπικές εκδηλώσεις παίζουν έναν σημαντικό ρόλο οι 
λαϊκοί οργανοπαίκτες -συνήθως αυτοδίδακτοι- που συνοδεύουν με τους ήχους και τους 
ρυθμούς των παραδοσιακών μουσικών οργάνων τους χορευτές και τις χορεύτριες στο Ντιβάνι. 

Διάφορες ιστορικές, εθνολογικές και λαογραφικές μελέτες βεβαιώνουν ότι η  τέχνη του χορού 
και η τέχνη της μουσικής έχουν καλλιεργηθεί από αρχαιοτάτων χρόνων. Ο χορός σε όλες τις 
εποχές γινόταν για την ευχαρίστηση ή την διασκέδαση των ανθρώπων. Γινόταν με τη συνοδεία 
μουσικής και ως συνήθως οι χορευτές με ιδιαίτερη χάρη σκιρτούσαν και αναπηδούσαν σε 
διάφορες φιγούρες που τους έφερναν έξαρση. Το πανάρχαιο αυτό φαινόμενο είναι μία 
σημαντική πολιτισμική κληρονομιά, που επηρεάζει σημαντικά τον ακολουθούμενο τρόπο ζωής 
των ανθρώπων, τις συνήθειες ή και ακόμα την στροφή προς την οικογενειακή εστία. 

Στους αρχαίους πολιτισμούς της γης ο χορός και η μουσική κατέχουν μίαν αξιομνημόνευτη 
θέση στην ζωή των λαών ακόμη και σε θρησκευτικό επίπεδο. Σε κάθε χορευτική μορφή που 
εμιμούντο ή αυτοσχεδίαζαν οι χορευτές προσπαθούσαν να παρουσιάσουν το επάγγελμα τους, 
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όπως λόγου χάριν οι γεωργικοί λαοί προτιμούσαν να δείξουν την εργασία του αγρότη στο 
χωράφι. 

Αλλά ο χορός βλέπουμε να μνημονεύεται και στις διάφορες θρησκευτικές εορτές των 
προγόνων μας. Ο βασιλέας του Ισραήλ Δαυίδ (1100- 970 π.Χ.) διασκέδαζε παίζοντας «κινύρα» 
ένα μουσικό όργανο είδους κιθάρας. Φημολογείται δε ότι ο Δαυίδ είχε γύρω στις τέσσερις 
χιλιάδες ψαλμωδούς, για να υμνούν το Θεό. Ο ρν΄ (150) ψαλμός αναφέρει:  

«Αινείτε τον θεόν εν ήχω σάλπιγγος 
Αινείτε αυτόν εν ψαλτηρίω και κιθάρα 
Αινείτε αυτόν εν τυμπάνω και χορώ 
Αινείτε αυτόν εν χορδαίς και οργάνοις» 
Οι ύμνοι προς τον Θεό, όπως αυτοί του Δαυίδ, οι χοροί, τα τραγούδια εκφράζουν 

συναισθήματα πλημμυρίζοντας την ψυχή με αγαλλίαση. Συναπαρτίζουν κι αυτά τα στοιχεία την 
αδιάκοπη ανθρώπινη προσπάθεια αναζήτησης του καλού, του αγαθού και του ωραίου.  

Εδώ χόρευαν τα χορευτικά συγκροτήματα τον αρχαίο χορό, την «πλεξίζα» ή το γαϊτάνι και το 
καγκέλι ή τον μπάλο. Όλοι αυτοί οι χοροί προξενούν θαυμασμό και σκορπίζουν απεριόριστη 
χαρά και ξεγνοιασιά μέσα σε μία όμορφη ατμόσφαιρα αναψυχής που επαναφέρει το διονυσιακό 
μεγαλείο, δεδομένου ότι τα έθιμα συνδέονται με εκείνα της αρχαιότητος. 

Οι εορταστικές εκδηλώσεις των Απόκρεω και συγκεκριμένα το Ντιβάνι κράτησαν την 
παρουσία τους μέχρι το έτος 1939. Λόγω των άσχημων συνθηκών που επικρατούσαν και των 
χαλεπών καιρών που βίωνε ολόκληρη η Ελλάδα έπρεπε να περιορισθούν μέχρι και να 
σταματήσουν αυτοί οι πανηγυρισμοί. Όπως έχουμε πληροφορηθεί από παλαιότερους κατοίκους 
του χωριού, ο κόσμος άρχισε σιγά σιγά να συνειδητοποιεί τις αντιξοότητες της ζωής και 
αναγκάσθηκε να περιορίσει το ενδιαφέρον του για τους συνεχείς εορτασμούς. 

Πολλοί παράγοντες, διάφορες δικαιολογημένες αιτίες ανάγκασαν τους χωρικούς να 
εορτάζουν περιοδικά και με διαλείμματα το Ντιβάνι. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν η οικονομία, οι 
πολιτικές τακτικές και επιλογές στην κοινωνική οργάνωση, η εσωτερική και εξωτερική 
μετανάστευση. 

Ακόμη και ο ανθρώπινος παράγων ήταν μία επιπλέον αιτία που ανάγκαζε την 
περιθωριοποίηση των μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων στον Αυλώνα. Ο οργανοπαίχτης Κίτσος 
Γιαννάτσης, ο μοναδικός στον τόπο και ένας από τους καλύτερους ζουρνατζήδες,  πήγαινε να 
παίξει όπου αλλού μπορούσε, για να κερδίσει ένα μέρος προς το ζην. Η εξαθλίωση και η φτώχεια 
οδηγούσε τους ανθρώπους, αν και δεν το ήθελαν, να λησμονούν τις παραδόσεις τους, διότι η 
επιβίωση ήταν πρωταρχική και αναγκαία δύναμη.  

Τα συχνά διαλείμματα, οι αλλεπάλληλες διακοπές των εορτών δεν εμπόδιζαν όμως τους 
ανθρώπους να διατηρούν στις μνήμες τους ζωηρές και ευχάριστες αναμνήσεις του παρελθόντος, 
τις οποίες εξέφραζαν στις συζητήσεις τους. Αυτές τις αναμνήσεις τις διοχέτευαν στις ψυχές και 
των νέων οι παλαιότερες γενεές.  

Το έτος 1956, καθώς λέγεται, ακούσθηκαν για τελευταία φορά οι ήχοι των μουσικών 
οργάνων και το παραδοσιακό Ντιβάνι έκανε την τελευταία του εμφάνιση στην κεντρική 
πλατεία του Αυλώνος. Όλες οι δημόσιες εκδηλώσεις σίγησαν μέσα στο διάστημα δύο ή τριών 
δεκαετιών περίπου. Ο Έλληνας όμως δεν περιορίζει τόσο εύκολα τον τρόπο της ζωής του. Οι 
οικογενειακές εορτές αντικατέστησαν για το διάστημα αυτό τα δημόσια αποκριάτικα 
πανηγύρια. 

Ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, την Δευτέρα της 21ης Μαΐου 1985, επανήλθε και πάλι με κάθε 
εορταστική μεγαλοπρέπεια και σεβασμό στον τόπο της η παλαιά λαϊκή μουσικοχορευτική 
παράδοση, όπως το Ντιβάνι. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι έχει θεσπιστεί να πανηγυρίζει 
ολόκληρος ο Αυλώνας, με κάθε λαμπρότητα την ημέρα της εορτής της Αγίας Τριάδος, διότι είναι 
το κυρίως πανηγύρι του χωριού. Μετά από διάφορες παύσεις και διακοπές κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα, επανέκαμψε το Αυλωνίτικο Ντιβάνι, στον τόπο που καλλιεργήθηκε, αναπτύχθηκε, 
καρποφόρησε και επαινέθηκε. Μένει εναργής στην ψυχή μας η Κυριακή της 17ης Μαρτίου του 
έτους 2002, τότε που καθιερώνεται και πάλι επί Δημαρχείας Αγγελή Σύρμα του Ιωάννου να 
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πανηγυρίζεται, γεμάτο μεγαλείο, το Ντιβάνι με ενδιαφέρον και με συμμετοχή σχεδόν όλων των 
κατοίκων και των φορέων του δήμου Αυλώνος. Η ετήσια αποκριάτικη δημόσια χορευτική 
εκδήλωση, την Κυριακή της Απόκρεω, στον Αυλώνα εξελίσσετο παλαιότερα με κέφι, 
ψυχαγωγία, χορούς δίχως τραγούδια συνοδευτικά, διότι οι ήχοι των μουσικών οργάνων της 
πίπιζας και του νταουλιού, ήσαν τόσο ισχυροί, που ξεκούφαιναν τον κόσμο και δεν ήταν δυνατό 
να ακουσθεί τραγούδι. Παρόλα αυτά καιγόταν, κυριολεκτικά, το πελεκούδι. 

Μας διηγούνται οι παλαιότεροι κάτοικοι του Αυλώνος ότι την εποχή του Χρήστου Μπουγέση 
του Ιωάννου- (Κίτσιο- Γιαννάτση)- που έπαιζε πίπιζα και Φώτη Σιδέρη5 του Αθανασίου- 
(Νταλαμάγκα)- που έπαιζε νταούλι, τους φιλοδωρούσαν οι συγγενείς εκείνων που έσερναν τον 
χορό κολλώντας στο μέτωπο του μπάρμπα- Γιαννάτση πολλά χαρτονομίσματα, για να τους 
ευχαριστήσουν και για να παίζουν ακατάπαυστα. Τοιουτοτρόπως ζωντάνευε ο Καρνάβαλος και 
ψυχαγωγούσε τους ανθρώπους δίδοντας χαρά και ευθυμία. 

Πάντοτε οφείλουμε να θυμόμαστε την Σύγχρονη Λαογραφία, διότι όπως γράφεται η 
λαογραφία εκφράζει μία κοινωνιολογική πλευρά. Όσοι μελετούν τον πολιτισμό ενός λαού τα 
ήθη και τα έθιμα του γίνονται ανιχνευτές της εθνικής ζωής. Δεν πρέπει να χάνονται εκδηλώσεις, 
όπως το Ντιβάνι, ούτε να επιτρέπουμε να νοθεύει ο βιομηχανικός πολιτισμός την ψυχή του 
Έλληνα. Και σήμερα το Ντιβάνι ζητεί γνώση, αγάπη, παρατήρηση.  

Με σεβασμό αναγράφουμε στο παρόν έργο μας ότι στο Ντιβάνι ο «μπροστοχορευτής» είναι ο 
Ιερέας. Η πράξη αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι οι Έλληνες των Ιστορικών Χρόνων,  πίστευαν 
πως ο χορός είναι Τέχνη και αποτελεί το απαύγασμα της ένωσης του ρυθμού και της αρμονίας. 
Παρέχει  στον άνθρωπο χαρά την οποία στα χρόνια μας σκορπά ο Ιερέας, αφού οι Έλληνες 
πιστεύουν ότι ο χορός έχει θεία καταγωγή και έχει εφευρεθεί από τους θεούς6. 

Επομένως, αφού συνδέεται το παρελθόν της αρχαίας Ελλάδος με το παρόν της Ορθοδόξου 
Χριστιανικής Ελλάδος, γι’ αυτό ο Ιερέας παρίσταται, εγκρίνει και σέρνει με σεμνότητα τον χορό 
στο Ντιβάνι. Έτσι φθάνουμε να έχουμε θρησκευτικούς χορούς ειρηνικούς, απαλλαγμένους από 
πολεμική επίδειξη, από κακά αισθήματα ή μισαλλοδοξίες. Δεν ξεχνούμε δε, ότι ο Παιάν7 
εψάλλετο στην αρχαία Ελλάδα και εχορεύετο από τον Απόλλωνα. Τοιουτοτρόπως: εάν στην 
επιστήμη ο χορός είναι μία ρυθμική κίνηση, ο χορός στην χριστιανική ψαλμωδία, επιδιώκει την 
ένωση ανθρώπου με το Ύψιστο Όν, τον Θεό. Χορός είναι και ο χώρος στον οποίο ψάλλουν οι 
άνθρωποι διάφορους ύμνους. 

Στην Ορθόδοξο Ανατολική Εκκλησία έχουμε χορούς ψαλτών. Όταν λέμε χορός των Αγγέλων, 
εννοούμε Αγγέλους που ανεβοκατεβαίνουν από τον Ουρανό στην Γη. Η φράση «εν χορώ» 
λέγεται διότι εννοεί μία ομάδα ανδρών ή γυναικών που με ρυθμό ορχούνται.  

Στο Ντιβάνι, ο χορός διαρκεί μέχρι το ηλιοβασίλεμα, οπότε και φθάνει στο τέλος  της 
αποκριάτικης διασκέδασης στο Σάλεσι. Κατά τη διάρκεια, όμως, του δημόσιου χορού στην 
κεντρική πλατεία του χωριού δεν επιτρέπεται να ακούγονται άλλες μουσικές, ή να παίζουν 
όργανα στις ταβέρνες ή σε άλλα μέρη του τόπου. Ακόμη στα σπίτια, τις ώρες της εκδηλώσεως 
αυτής, δεν γίνονται άλλου είδους γλέντια. Απαιτείται η παρουσία ολόκληρου του χωριού. Τότε 
οι άνθρωποι γίνονται αδέλφια και ομονοούν.  

Το Ντιβάνι είναι ένα καθιερωμένο έθιμο το οποίο τηρείται από τους χωρικούς κατά γράμμα 
και με ευλάβεια. Εξελίσσεται, όπως προαναφέραμε, σε μεγάλο κεντρικό και ανοιχτό υπαίθριο 
χώρο μέσα στο χωριό. Όταν, αργά το βράδυ, με το σούρουπο, τελειώνει το Ντιβάνι, συνήθιζαν οι 
χορευτές με τις παρέες τους, επιστρέφοντας στα αρχοντικά τους ή στα φτωχικά τους 
καταλύματα, να φέρουν μία γύρα κατά μεσής του δρόμου και να τραγουδούν διάφορα δημοτικά 
και αρβανίτικα τραγούδια. Εδώ εκδηλώνεται κάθε είδους ενθουσιασμός και πλημμύρα αγαθής 
διαθέσεως. 

Ένα παραδοσιακό Αρβανίτικο τραγούδι:  
[«Ρα καμπάνα ι Παπαντις’» «Ra kambana i Pandise»]: 
«Χτύπησε η καμπάνα της Υπαπαντής σήκω κορίτσι μου να πας στην εκκλησιά 
Χτύπησε η καμπάνα δύο τρεις φορές σήκω κορίτσι μου να βάλεις το τσεμπέρι 
Έλα τώρα που η μάνα σου είναι στο χορό 
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Έλα να σου πάρω ένα φιλί τώρα που ‘χω πιει κρασί» 
Είναι ένας αργός καλαματιανός, που εξελίσσεται στο τέλος του σε καγκέλι. Τραγουδιέται και 

χορεύεται σ’ εκείνες τις περιοχές της Ελλάδος όπου κατοικούν Αρβανίτες. Δεν το τραγουδούν 
ούτε το χορεύουν μόνον στην εορτή της Υπαπαντής, αλλά και σε άλλες κοινωνικές και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και πανηγύρια.  

Οι σημερινοί Αυλωνίτες σε κάθε εθιμοτυπική έκφραση αποδίδουν φόρο τιμής στους 
προγόνους τους, οι οποίοι τους προίκισαν σε μία τόσο αισθαντική και συμπαθητική εορτή. 
Φρονούμε ότι το Ντιβάνι πρέπει να παραμείνει ως αυθεντικό Αυλωνίτικο Έθιμο, όπως ήταν 
στην παλαιά, αγνή εποχή των αυτοχθόνων προπατόρων μας. Η ελπίδα και η ευχή όλων μας είναι 
να επιτρέψουν οι καιροί και οι συνθήκες να παραμείνει το τοπικό αυτό έθιμο ακμαίο και 
αναλλοίωτο για τις επόμενες γενεές. Το «Σαλεσιώτικο- Αυλωνίτικο Ντιβάνι» είναι το 
χαρακτηριστικό γνώρισμα της λεβεντιάς του τόπου και αναπόσπαστο στοιχείο του πολιτισμού 
του. 

Ας σημειωθεί ότι στο διάβα των αιώνων  έχουν πράγματι χαθεί πολλά διαφόρου 
περιεχομένου έθιμα, διότι οι πρόγονοι μας πέρασαν ένα σκλαβωμένο βίο κατά την διάρκεια των 
συνεχών πολέμων και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Παρ’ όλες τις αντιξοότητες, τη δυστυχία 
και τη φτώχεια που επικρατούσαν στην Ελλάδα, εύρισκαν πάντοτε οι Έλληνες πολλές ευκαιρίες, 
για να διασκεδάσουν τον πόνο τους και ταυτόχρονα να διατηρήσουν τις πολιτιστικές και 
θρησκευτικές τους παραδόσεις απαραχάρακτες, όπως τις παρέλαβαν.  

Από προφορικές διηγήσεις γνωρίζουμε ότι παλαιότερα επικρατούσε το έθιμο να 
μασκαρεύονται την αποκριά οι Αυλωνίτες και ανεβασμένοι στ’ άλογα τους ή στα μεγαλόσωμα 
γαϊδούρια τους να πηγαίνουν στο πανηγύρι που γινόταν στην πλατεία του χωριού γεμάτοι 
ενθουσιασμό και λεβεντιά. 

Ο Ελευθέριος Σαμπάνης του Κωνσταντίνου, ο φέρων την προσωνυμία Λευτέρης 
Κατσαβέρστης, ήταν ο ξυλοπόδαρος της Αποκριάς, διότι ισορροπούσε σε ξύλινα πόδια το σώμα 
του, μεταμφιεζόταν σε αρκούδα, εμφανιζόταν με το γαϊδουράκι του, το οποίο μετέτρεπε επίσης 
σε αρκούδα ή σε καμήλα. Αυτός ο άνθρωπος, γεμάτος ζωή, προετοίμαζε το πανηγύρι κάνοντας 
ταυτόχρονα και άλλες αποκριάτικες τρέλες, παροτρύνοντας τους συγχωριανούς του στο γλέντι, 
σκορπώντας γύρω του χαρά.    

Ερευνώντας βαθύτερα τις πηγές βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν ίχνη αρχαίας προελεύσεως, που 
να σχετίζονται με αυτή την εθνικοτοπική παράδοση, που προηγουμένως αναπτύξαμε. Μόνον 
ιστορικοί, ιστοριοδίφες, αρχαιολόγοι, λαογράφοι είναι δυνατό να δώσουν μίαν εξήγηση από τα 
πορίσματα των ερευνών των. Το μόνον που γνωρίζουμε είναι ότι στον Αυλώνα λατρευόταν στην 
αρχαία  εποχή ο θεός της αμπέλου και ευωχίας Διόνυσος ο Αυλωνεύς. Οι παραδοσιακοί, οι 
τοπικές ενδυμασίες, τα τραγούδια, τα ήθη και τα έθιμα έχουν κι αυτά την σημασία τους και την 
αξία τους μέσα στην ζωή του ανθρώπου, διότι είναι συνδεδεμένα με την Ιστορία του Λαού και 
της Πατρίδος μας. Όλα αυτά που ελέχθησαν σήμερα για το παραδοσιακό Ντιβάνι λίγοι τα 
γνωρίζουμε, λίγοι τα μελετάμε, ελάχιστοι τα ερευνούν. 

Σε ό,τι αφορά την παράδοση, την ιστορία, τα ήθη, τα έθιμα του τόπου, πρέπει να μελετάται 
και η γνώση να μεταλαμπαδεύεται. Ελπίδα όλων μας είναι να βγουν στον τόπο μας ιστορικοί, 
αρχαιολόγοι, μουσειολόγοι και λαογράφοι που θα αναδείξουν την πραγματική ιστορία και τα 
αρχαία του τόπου. Είναι γνωστό ότι οι Έλληνες μεγαλουργούν με το δυναμικό των εσωτερικών 
των δυνάμεων και την τάση για δημιουργία. Η ιστορική μνήμη έχει καταγράψει λαμπρούς 
σταθμούς παραδόσεων. Οι νεώτεροι οφείλουν να πάρουν την σκυτάλη στα χέρια τους, για την 
πνευματική πρόοδο, ώστε το εθιμικό Δίκαιο να γίνει πηγή ζωής. Χορός, τραγούδι, παράδοση, 
μύθοι, θρύλοι, διηγήσεις, εντείνουν την ανάγκη στον άνθρωπο, να μεταδίδει από γενεά σε γενεά 
κάθε ωραίο, που θα φέρνει ήθος και θα ενισχύει δυναμικά τον ιστορικό μας βίο. 

Θέλω να ευχαριστήσω εκ βάθους ψυχής την Οργανωτική Επιτροπή και την Επιστημονική 
Επιτροπή, που με προσκάλεσαν να σας μιλήσω από αυτό το βήμα σήμερα για το έθιμο αυτό του 
Αυλώνος. Δε θα παραλείψω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως και τον φίλο μου Δημήτριο Γιώτα. 
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Συμπληρωματικά ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία: 
Το Τριώδιον  
Το Τριώδιον είναι η περίοδος διαφόρων εκκλησιαστικών Ακολουθιών της Ορθοδόξου 

Πίστεως, οι οποίες αρχίζουν την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου και τελειώνουν το πρωί 
του Μεγάλου Σαββάτου. Είναι ολόκληρη η Τεσσαρακοστή. 

Η Αποκριά 
Η αποκριά είναι η περίοδος των τριών πρώτων εβδομάδων του Τριωδίου. 
Ο παραδοσιακός αποκριάτικος εορτασμός κορυφώνεται την Τρίτη Κυριακή του Τριωδίου της 

Ορθοδόξου Εκκλησίας. 
Την επόμενη ημέρα, την Καθαράν Δευτέρα, πέφτει η αυλαία των μεταμφιέσεων, οι μάσκες 

των καρναβαλιστών και κλείνει η εύθυμη περίοδος της Αποκριάς και του Καρναβαλιού και 
ξεκινούμε την πνευματική περίοδο της περισυλλογής. 

Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί εισέρχονται, αμέσως μετά στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που είναι 
κατ’ εξοχήν περίοδος νηστείας και μετανοίας. 

Το Καρναβάλι 
Σε αντίθεση με τον αστικό εορτασμό της Αποκριάς είναι το Καρναβάλι, ένας παραδοσιακός 

εορτασμός ιδιαιτέρως της υπαίθρου, που κορυφώνεται την τελευταία Κυριακή της Τυροφάγου. 
Αυτή η λαϊκή εκδήλωση, εάν ανατρέξουμε στο παρελθόν, κρατάει τις ρίζες της από τις 

πανάρχαιες λατρευτικές παγανιστικές εορτές που σκοπό είχαν την απόλυτη ελευθερία, την 
χαλάρωση, την λησμονιά της καθημερινότητας, την ευθυμία, και πολλές φορές τους ακραίους 
εκτραχηλισμούς. 

Ο παγανισμός, η ειδωλολατρία, ο πολυθεϊσμός. 
Συμπληρωματικά λέμε εδώ, ότι ο παγανισμός προέρχεται από την λατινική λέξη paganus= 

ύπαιθρος. 
Είναι βεβαίως η ειδωλολατρεία στην Δυτική Ευρώπη. Στην Ελληνιστική Ανατολή, σύμφωνα 

με έρευνες επιστημονικές, ο παγανισμός υπήρχε σε μικρή κλίμακα. Τούτο οφείλεται στο γεγονός 
ότι στη Μεσαιωνική Ελληνιστική Αυτοκρατορία είχε επικρατήσει το αξιόλογο της ελληνικής 
γλώσσας και οι άνθρωποι τότε εξετίμησαν και αγάπησαν τις ιδέες του Χριστιανισμού. 

Στη Γερμανία έχουμε παγανισμό μέχρι και τον 8ο μ.Χ. αιώνα και στην Αγγλία τον 10ο μ.Χ. Η 
Γαλλία, μολονότι και αυτή διετήρησε τον παγανισμό, όμως νωρίς απομακρύνθηκε από αυτόν, 
διότι νωρίς δέχτηκε τη χριστιανική αλήθεια. Σήμερα μαθαίνουμε από την επιστήμη της 
Λαογραφίας ότι και στον τόπο μας, όταν κάποιος θέλει να μιλήσει για «είδωλα», αυτά τα 
εκφράζει με τις λέξεις. 

Το καρναβάλι στα λατινικά: carnem levare carnis levanem carrus navalis 
Στα ιταλικά: carnevale. Στα Γερμανικά: karneval 
Είναι γνωστό ότι πολύς κόσμος συνδέει το εκκλησιαστικό Τριώδιο με τις ειδωλολατρικές 

εκδηλώσεις των αρχαίων Ρωμαίων και μετατρέπει τα θρησκευτικά  βιώματα σε  σαρκικές 
απολαύσεις και ξεφαντώματα, χορούς, μασκαρέματα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο 
ανθρώπινος νους. 

Το καρναβάλι είναι μία καθαρά παγανιστική εκδήλωση και εορτάζεται δε με κάθε κοσμική 
μεγαλοπρέπεια, σάτιρα, και παρελάσεις μασκαρεμένων με φαντασμαγορικές φορεσιές και τις 
απαραίτητες μάσκες. Οι διοργανωτές των εκδηλώσεων των σωματείων τους προσπαθούν με 
τον δικό τους τρόπο να χαροποιήσουν τον κόσμο που τους θαυμάζει και να στείλουν το μήνυμα 
και την σκέψη τους αναφερόμενοι σε επίκαιρα θέματα, σε πολιτικά γεγονότα, σε ιστορικά 
δεδομένα, σε θρύλους, ήθη και έθιμα. 

Γνωρίζουμε ότι στη Γερμανία οι εορταστικές εκδηλώσεις των καρναβαλιστών ήταν όμορφες 
κατά τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση. Μάρτυρες τούτων των ωραίων εκδηλώσεων είναι 
γέροντες γερμανοί που τις αφηγούνται. 

Την Καθαρά Δευτέρα «den Rosenmontag», την εόρταζαν γύρο στο έτος 1820 μ.Χ. σε μεγάλες 
αίθουσες, στα σπίτια και στους δρόμους, ανταγωνιζόμενοι την παρέλαση της Βενετίας, της 
Ρώμης στην Ιταλία και του Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία. Στην εποχή μας η καρναβαλιστική 



342 
 

γερμανική περίοδος αρχίζει τον ενδέκατο μήνα του έτους, δηλαδή τον Νοέμβριο: ένδεκα 
ενδεκάτου και στις ένδεκα η ώρα και ένδεκα λεπτά της ώρας το πρωί (11:11΄ π.μ.), πανηγυρικά. 
Εδώ βλέπουμε την κωδικοποίηση γεγονότων που γίνονται στην ζωή με την παρουσία 
ορισμένων αριθμών. Από το έτος 2005, λειτουργεί στην Κολωνία της Γερμανίας το «karnevals 
museum». 

Γενικότερα τα καρναβάλια είναι υπολείμματα ειδωλολατρικών εθίμων, τα οποία έχουν σχέση 
με κάποια πομπή που ελάμβανε χώρα κατά τον μήνα Μάρτιο,  οπότε άρχιζε η ναυσιπλοΐα, σε 
παλαιότερους καιρούς. 

Οι αρχαίοι Έλληνες πρόγονοί μας μετέφεραν προς την θάλασσα ένα ομοίωμα πλοίου επάνω 
σε μία άμαξα που είχαν αφιερώσει σε κάποια θαλασσινή θεότητα. Αυτός ο συνδυασμός πλοίου 
και αμάξης, όπως μαρτυρεί η λατινική λέξη «carrus navalis», συντέλεσε να φέρει αυτή η γιορτή 
το όνομα «καρναβάλι». Παρότι «η άμαξα φέρουσα την ναυν», δεν συνταυτίζεται, από 
θρησκευτικής πλευράς, με την περισυλλογή και την αυτοσυγκέντρωση του περιεχομένου και 
της σημασίας του τριωδίου. 

Κατά την περίοδο των δέκα εβδομάδων της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, οι Ορθόδοξοι 
Χριστιανοί ετοιμάζονται ψυχικά και σωματικά, για να εορτάσουν τουλάχιστον ηθικά τα μεγάλα 
χριστιανικά γεγονότα των παθών και της Αναστάσεως του Χριστού. 

Στην εποχή μας είναι παραδεκτό ότι η τεράστια πολιτιστική κληρονομιά των Ελλήνων από 
τους προγόνους τους, είναι μία ιστορική πραγματικότητα. 

Η ιστορία σημειώνει ότι οι ρίζες του ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι καθαρά ελληνικές. 
Είναι γνωστό ότι οι αρχαίοι Έλληνες διοργάνωναν μεγάλες λαϊκές εορτές, αφιερωμένες σε 

κάποιο θρησκευτικό, ιστορικό γεγονός  εντασσόμενο στην πολιτιστική παράδοση. Αυτή η 
αλήθεια είναι απολύτως αναγνωρισμένη σ’ όλον τον κόσμο. 

Εδώ, είμαστε υποχρεωμένοι να καταγράψουμε αρχαίες ελληνικές εορτές και στο μετρό του 
δυνατού να μιλήσουμε για το περιεχόμενο τους. Οι Αθηναίοι εόρταζαν τα Παναθήναια, που 
περιλάμβαναν θρησκευτικές πομπές, μουσικούς αγώνες (κιθάρας και αυλού), αθλητικούς 
αγώνες, αναθήματα, ιππικά αγωνίσματα, γυμναστικούς αγώνες, λαμπαδηδρομίες και άλλες 
πολλές εορταστικές εκδηλώσεις. 

Τα Μεγάλα Παναθήναια (6ος – 4ος π.Χ. αι.) ξεκινούσαν με παννυχίδα - ολονύκτια εορτή- επάνω 
στον ιερό βράχο, κατά την οποίαν νέοι και νέες χόρευαν και τραγουδούσαν. 

Τα Παναθήναια, ήταν στην αρχαιότητα η μεγαλύτερη εθνική, θρησκευτική και λαϊκή εορτή 
της πόλεως των Αθηνών. Η εορτή ετελείτο κάθε τέσσερα χρόνια προς τιμήν της πολιούχου θεάς 
Αθηνάς. Το κύριο αντικείμενο της εορτής αποτελούσε ο «παναθηναϊκός πέπλος». Ο πέπλος 
μεταφερόταν ως ιστίο κρεμασμένο σε μία ιερή τριήρη, που κυλούσε σε ρόδες. Αυτός ο πέπλος 
προσφερόταν στο «ξόανο», το αρχαιότερο άγαλμα της Πολιάδος Αθηνάς, το οποίο ευρίσκετο 
μέσα στον παλιό Εκατόμπεδο ναό, επάνω στην Ακρόπολη των Αθηνών. 

Οι εορτές των Παναθηναίων διαρκούσαν τέσσερις έως δέκα ημέρες στο τέλος του μηνός 
Εκατομβαιώνος (Ιούλιος), και περιλάμβαναν θυσίες, αθλητικούς γυμνικούς και μουσικούς 
αγώνες. 

Τα έπαθλα των αθλητών ήταν παναθηναϊκοί αμφορείς γεμάτοι λάδι προερχόμενο από τις 
ιερές ελιές της Αθηνάς, τις «Μορίες1», και στεφάνια φτιαγμένα από κλαδιά ελιάς και άλλα 
ποικίλα βραβεία. Γι’ αυτό η ελιά, είναι ευλογημένο δένδρο, που έχει τα στοιχεία της υγείας και 
της ωραιότητας των καρπών της.  

Ο Όμηρος αναφέρει την πρώτη μορφή των Παναθηναίων στην Ιλιάδα, και περιγράφει τις 
θυσίες των κριαριών, των ταύρων που ελάμβαναν χώρα στις εκδηλώσεις προς τιμήν της 
Αθηνάς. Η πομπή εικονίζεται στην ζωφόρο του Παρθενώνα. Ανάγλυφη παράσταση μήκους 
δεκαέξι μέτρων. Μεγαλοπρεπές έργο του Φειδία (5ος π.Χ. αι.) 

  Τα Διονυσιακά και Ελευσίνια Μυστήρια είχαν ευρύτατο εννοιολογικό περιεχόμενο. Ο 
Διόνυσος ήταν ο νεότερος, αλλά και ο πλέον δημοφιλής θεός του Ολύμπου.  Η θεϊκή του 
υπόσταση εκφράζεται αφ’ ενός σε εύθυμη χαρά και σε μανία καταστροφής και αφετέρου η 
λατρεία του εκφραζόταν σε θορυβώδεις, σε οργιαστικές, ή σιωπηλές τελετές που παρέπεμπαν 
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στον θάνατο. Η Δήμητρα ήταν μία από τις θεότητες του Δωδεκαθέου των αρχαίων. Ήταν η 
προστάτης της γεωργία, των πολιτικών και κοινωνικών θεσμών. Η λατρεία της Δήμητρας ήταν 
συνδεδεμένη με μυστικιστικές τελετές, όπως τα περίφημα Ελευσίνια Μυστήρια. 

Εάν προσέξουμε καλύτερα στο έργο του Ομήρου, θα δούμε ότι έχει περισωθεί μία συλλογή 
περιέχουσα τριάντα τέσσερις Ύμνους ή Προοίμια σε δακτυλικούς εξάμετρους στίχους, 
αφιερωμένους σε κάθε ολύμπιο θεό ξεχωριστά. 

Ο νεότερος «Ομηρικός Ύμνος» (4ος π.Χ. αι.) αναφέρεται στον θεό Διόνυσο. Εξιστορεί την 
περιπέτεια της απαγωγής του Διονύσου από τους Τυρρηνούς πειρατές και την τιμωρία τους απ’ 
αυτόν σε δελφίνια. 

Ένας άλλος «Ύμνος του Ομήρου» έχει γραφεί για τη θεά Δήμητρα. Αφηγείται τον μύθο της 
αρπαγής της κόρης της Περσεφόνης από τον Άδη, την εννεαήμερη περιπλάνηση της θεάς και την 
εγκατάσταση της στην Ελευσίνα. 

Εάν πάλι θελήσουμε να ανατρέξουμε στην ελληνική αρχαιότητα, θα διαπιστώσουμε ότι σε 
κάθε ελληνική πόλη ο θεός Διόνυσος λατρευόταν από φυλετικές κοινότητες των οποίων τα 
βασικά στοιχεία ήταν τα κοινά γεύματα, οι χοροί και οι ιεροτελεστίες. 

Στην Ελευσίνα ετελούντο τα Ελευσίνια Μυστήρια2 προς τιμήν της θεάς Δήμητρας και της 
κόρης της Περσεφόνης, που σχετίζονταν με τη σπορά, το φύτρωμα και τον θερισμό του 
σιταριού. Στις πομπές ακολουθούσαν κατά τη διάρκεια των Ελευσίνιων Μυστηρίων τα οποία 
μαζί με τα Διονυσιακά Μυστήρια περιλαμβάνουν ένα είδος καρναβαλιού (με το πέρασμα του 
χρόνου), όπως μεταφέρθηκαν με διάφορες παραλλαγές στην εποχή μας. 

Συναντούμε λοιπόν στην αρχαιότητα την «Πάραλο»3 και τη «Σαλαμινία»4 τις δύο ιερές 
τριήρεις των Αθηναίων. Ο περιηγητής Παυσανίας (β’ μισό του 2ου μ.Χ. αιώνος) αναφέρει ότι ο 
ελλαδικός χώρος, όπου λατρευόταν ο Διόνυσος, ήταν γεμάτος αγάλματα, ναούς, ιερά, βωμούς 
και αμφιθέατρα που ήταν αφιερωμένα σ’ αυτόν. Αυτός ο θεός Διόνυσος θεωρούσε ότι είχε το 
κυρίως έργο της γονιμοποιού δυνάμεως της Γης. Αργότερα αγάπησε το αμπέλι (με όλες τις 
παραλλαγές σταφύλης) και τα προϊόντα του, διότι το σταφύλι βρήκε την ορμή του υγρού 
στοιχείου, τη γήινη υγρασία και την ηλιακή θερμότητα. Συνήθως στην αρχαιολογία βλέπουμε 
ότι ο Διόνυσος μέσα σε πλοίο μεταφέρει την άμπελο. Ο Διόνυσος είχε λόγο, ήχο, κίνηση. Η 
πατρίδα του, η Θήβα, και ο Αυλώνας γειτνιάζει με αυτήν, γι’ αυτό τα παλαιότερα χρόνια 
εκομίσθησαν στα πέριξ χώρια πολλά στοιχεία διονυσιακής παραδόσεως. Η μάνα του Διονύσου 
ήταν η Σεμέλη. Το όνομα αυτό συμβολίζει ή σημαίνει τα γόνιμα βάθη της γης του εδάφους. 
Υπάρχει στο Μουσείο του Λούβρου, το έργο του Πραξιτέλη «Διόνυσος». Εδώ φαίνεται το 
μεγαλείο και η ομορφιά αυτής της αρχαίας ελληνικής θεότητας. 

Ο Πλούταρχος ο Χαιρωνεύς (45- 120 μ.Χ.), ο μεγάλος πεζογράφος της αρχαιότητας αναφέρει 
ότι «το κρασί επιδρούσε στους αρχαίους πολύ ισχυρότερα απ’ όσο σε εμάς…», καθότι ο οίνος 
πάντοτε στον Έλληνα ήταν πηγή έμπνευσης. 

Ο Πλάτων, (4527-348/347 π.Χ.), ο κορυφαίος φιλόσοφος, επιτρέπει την μέθη στις εορτές 
προς τιμήν του Διονύσου. 

Οι εορτές του Διονύσου είχαν αρχικώς έναν καθαρά αγροτικό χαρακτήρα, διότι εθεωρείτο ο 
βασικός αγροτικός θεός της βλαστήσεως και της αναπτύξεως, δηλαδή των δυνάμεων της ζωής 
και ο προστάτης της αμπελοκαλλιέργειας. 

Η πρώτη εορτή προς τιμήν του Διονύσου ήταν τα «Ωσχοφόρια», που ετελούντο κατά το τέλος 
του μηνός Οκτωβρίου, στις 7 του Πυανεψίωνος. Πολύ μακριά φαίνεται ότι ήταν τα 
«Ανθεστήρια» τα οποία εορτάζονταν τον όγδοο μήνα του Αττικού Ημερολογίου, τον 
Ανθεστηριώνα, ο οποίος αντιστοιχεί με το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου και με τις αρχές του 
μηνός Μαρτίου τα κατ’ Αγρούς Διονύσια. Τα Μεγάλα Διονύσια- τα κατ’ Άστυ Διονύσια-, μία 
μεγάλη εορτή της Αττικής που ετελείτο κατά το μήνα Ελαφηβολιώνα, μεταξύ της 28ης  Μαρτίου 
και 2ης Απριλίου. Τα μεγάλα Διονύσια οργανώθηκαν τον 6ο π.Χ. αιώνα. Αργότερα εξελίχθηκαν σε 
πολλές πόλεις του αρχαίου ελληνικού κόσμου, να έχουν οι εορτές αυτές λατρευτικές πράξεις, 
θαύματα και οργιαστικό χαρακτήρα. Στον Αυλώνα υπήρχε προφανώς το Ιερό του Διονύσου 
Αυλωνέως, το οποίον πρέπει αρχαιολογικά να αναζητηθεί και να ερευνηθεί. Η λατρεία του 
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Διονύσου ως Θεού της αμπελοκαλλιέργειας της Βλαστήσεως και της αναγέννησης της φύσης 
υπήρξε ευρύτατα διαδεδομένη και τα προσωνύμια που του απεδόθησαν ήταν εκατοντάδες.  

Στην περιοχή Τζούμπα, στον Αυλώνα Αττικής5, αποκαλύφθηκε μαρμάρινη πλάκα αρχαίου 
τραπεζοφόρου στης οποίας στο πλάγιο μέρος είναι χαραγμένη η επιγραφή: 

«ΔΙΟΝΥΣΩ ΑΥΛΩΝΕΙ ΦΙΛΟΤΕΡΑ ΔΙΟΔΟΤΟΥ ΚΗΦΙΣΙΕΩΣ ΘΥΓΑΤΗΡ ΕΠΙ ΙΕΡΕΩΣ ΦΙΛΗΜΩΝΟΣ 
ΤΟΥ ΠΟΠΛΙΟΥ ΦΙΛΑΣΙΟΥ» 

[Την αρχαία μαρμάρινη τράπεζα, την αφιέρωσε η Φιλωτέρα η κόρη του Διοδότου από τον 
δήμο της Κηφισιάς, όταν ιερέας της λατρείας του Διονύσου Αυλωνέως  ήταν ο Φιλήμων υιός του 
Πόπλιου από το δήμο της Φυλής]. 

[Νέα Πανδώρα 1865 αριθμ.365 σελίς 127/ IG II2 4745] 
 
Βιβλιογραφία 
1) Λιακούρη Δημητρίου, «Αυλώνας Αττικής» ( Σάλεσι ή Κακοσάλεσι). 1997 
2) Πρακτικά 8ου συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής. Μαρούσι 2001 
3) Καργάκου Ι. Σαράντου, Αλβανοί Αρβανίτες, Αθήνα 2005  
 
Σημειώσεις 
1. Σαλτάρης 1986 Σαλαμίνα, Αρβανίτες: Ντιβάν λέγεται ο ένας καθορισμένος χώρος του 

γενικού χορού, το χοροστάσι. 
Ντιβάνι= Δημόσια μουσικοχορευτική παραδοσιακή εκδήλωση στον Αυλώνα. 
2. α) Παϊδούση 1980, Βίλια Βοιωτίας Αρβανίτες: όταν στήνονταν οι χοροί στο ντιβάνι στην 

πλατεία του χωριού οι νέοι και οι μανάδες τους εύρισκαν την ευκαιρία να αποτιμήσουν τα 
προτερήματα ή τα ελαττώματα των παιδιών τους.   

β) Μαρία Μιχαήλ-Δέδε 1981. Βιβλία Βοιωτίας Αρβανίτες: σε μερικά χωριά, ο νέος έκανε 
ουσιαστικά την πρόταση του εντελώς ανοιχτά ρίχνοντας ένα μαντήλι στον ώμο της εκλεκτής 
του την ώρα που χόρευε στο ντιβάνι, στο γενικό χορό δηλαδή. 

3. Στο χωριό Σάλεσι και στην έναντι αυτού Πολιχνή Μπούγα, όπου είχαν εγκατασταθεί οι 
Έλληνες Αρβανίτες, έφεραν μαζί τους ορισμένα έθιμα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι 
παραδοσιακοί χοροί οι τοπικές ενδυμασίες τους και άλλα πολλά. Λέγεται δε ότι ο «Τσάμικος 
χορός» είναι ουσιαστικά αρβανίτικης προελεύσεως. 

4. Μαρία Μιχαήλ-Δέδε 1997. Οι Έλληνες Αρβανίτες, είναι τμήμα του Βορειοηπειρωτικού 
Ελληνισμού που μετακινήθηκε νοτιότερα, λόγω εξαναγκασμού ή αναγκών επιβίωσης. 

Κώστα Μπίρη 1998. Αρβανίτες οι Δωριείς του νεωτέρου Ελληνισμού. Το κέντρο των Δωριέων 
υπήρξε κατά τη διάρκεια της Προϊστορικής περιόδου στην περιοχή μεταξύ Τομάρου ή Ολύτσικα 
-όρος της Ηπείρου, στο νοτιοδυτικό τμήμα του νομού Ιωαννίνων και των Κεραύνιων Ορέων ή 
των βουνών της Χειμάρας, Οροσειράς της Νοτίου Αλβανίας στην Βόρεια Ήπειρο, της αρχαίας 
Χαονίας. Οι Έλληνες Αρβανίτες ήταν κράμα από επιγόνους των Δωριέων από Ιλλυριούς και από 
αποίκους των ελληνικών πόλεων. Στο Βυζάντιο εμφανίζονται τον 11ο αιώνα.  

Η Αυλώνα ονομαζόταν και Βλιώρα. Λιμήν της ελληνικότατης Βόρειας Ηπείρου. 
Αρχαία ελληνική αποικία, η οποία κατά τη βυζαντινή περίοδο ετάχθη στην επαρχία της Νέας 

Ηπείρου.   
5. Φώτης Σιδέρης του Αθανασίου και της Σοφίας το γένος Λέκκα. Γεννήθηκε στις 10 Απριλίου 

1899 και πέθανε 11/04/1973. Σύζυγος του ήταν η Σοφία Σαμπάνη. 
6. Η Ρέα δίδαξε χορό στους Κορύβαντες της Φρυγίας και στους Κουρήτες της Κρήτης. Η θεά 

Αθηνά χόρευσε τον «εν όπλοις χορόν». Έτσι ο Πλάτων (427-348/347π.Χ.), τους χορούς τους 
διαιρεί σε: α) θρησκευτικούς, β) Ειρηνικούς, γ) Πολεμικούς. 

Κατά τη μυθολογία η Ρέα ήταν κόρη του Ουρανού και της Γαίας, σύζυγος του Κρόνου και η 
μητέρα του Δία και των θεών του Ολύμπου 

Δαίμονες ή κατώτεροι θεοί ιερείς της Ρέας- Κυβέλης, που εκτελούσαν με την συνοδεία 
κυμβάλων, αυλών και τυμπάνων οργιαστικούς χορούς 

Κουρήτες δαίμονες ακόλουθοι θεών που λατρεύονταν με οργιαστικές μυστικές τελετές 
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7. Παιάν, Πολεμικός Ύμνος αρχικώς προς τιμήν του θεού Απόλλωνα αλλά αργότερα προς 
τιμήν άλλων θεών. 

  
Σημειώσεις στα συμπληρωματικά ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία 
1. Μοριά, αττική ονομασία των ιερών ελαιοδένδρων, που άνηκαν στη θεά Αθηνά. Η θεά 

Αθηνά είναι γνωστή από τον Όμηρο, με τα ονόματα: Αθήνη Αθηναίη Παλλάς- Αθήνη 
2. Για τα μυστήρια αυτά, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία από τα αρχαιολογικά ευρήματα: 

Καλλίχορον φρέαρ, το ιερό πηγάδι του ναού της Ελευσίνος, έμπροσθεν του κυρίως ιερού της 
Δήμητρας και άλλων λειψάνων. Ο Ομηρικός Ύμνος απαγγέλλονταν στην εορτή των μυστηρίων 
(600 π.Χ.). Στο εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών υπάρχει ο εξ «Ελευσίνος Αλτήρ». Αυτό 
δείχνει ότι η αρχαία Ελευσίνα έχε Στάδιο εκτός του περιβόλου του ιερού. Οι Μυούμενοι στα 
μυστήρια εκαθαίροντο- καθαρίζονταν και γίνονταν άξιοι της θεϊκής ευνοίας. 

3. Η Πάραλος χρησιμοποιείτο σε εξαιρετικά επείγουσες ή επίσημες αποστολές. 
4. Η Σαλαμινία, γνωστή ως θεωρίς ή Δήλια, μετέφερε τους επίσημους απεσταλμένους της 

πόλεως στην εορτή του Δηλίου Απόλλωνος 
5. Στο γραφικό Σάλεσι ή Σάλασι ή Σαλισάτ παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά επίσημος 

οικισμός το έτος 1844 μ.Χ. ο οποίος υπαγόταν διοικητικά στον δήμο Περαίας*. Έτσι το έτος 
1871 μ.Χ. έγινε δήμος η απέραντη περιοχή με την ονομασία Ωρωπός. 

Το έτος 1912 έγινε κοινότητα. Αργότερα το Σάλεσι ονομάστηκε Κακοσάλεσι. Το έτος 1927 
μετονομάσθηκε σε Αυλώνα. Εδώ καταγράφουμε  τη θέσπιση σε κοινότητα κ. λ. π. του Σαλεσίου, 
μέχρι το 1927 

Β.Δ. 25/02/1871 
Φ. Ε. Κ. 41/1871 
ΔΝΖ΄/1912 
Β. Δ.  31/08/1912 
Φ. Ε. Κ. 22/1912 1ος τόμος 
Δ. 20/08/1927 
Φ. Ε. Κ. 179/1927 1ος τόμος 
Φ. Ε. Κ. 75Α/ 18/09/1990 
*Δήμους Περαίας έχουμε πολλούς στην Ελλάδα. Περαία στην αρχαία γεωγραφία γνωρίζουμε 

ότι είναι μία ορισμένη περιοχή. Η λέξη Περαία προέρχεται από το ρήμα περαίνω. Όσες λοιπόν 
περιοχές βρίσκονται πέραν της θάλασσας ή πέραν των υδάτων ποταμών λέγονται περαίες. Το 
Σάλεσι ευρίσκεται στις υπώρειες όρους (Πάρνηθας) και ο Ωρωπός έναντι αυτού, προσεγγίζει 
στα παράλια τον Ευβοϊκό, ενώ το ορεινό τμήμα του Ωρωπού (αρχαίος Ωρωπός) αποτελεί την 
προέκταση μέτριου σε ύψος όρους. 
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Αυλωνίτισσες με παραδοσιακές, εθνικοτοπικές ενδυμασίες. 

Η τοπική γυναικεία ενδυμασία του Αυλώνος. Στο βάθος ο ενοριακός Ιερός Ναός των Αγίων Αντωνίου και 
Ανδρέου. 

 

 
 

«Ντιβάνι» 17 Μαρτίου 2002» 
Η νεολαία του Πνευματικού Κέντρου του δήμου Αυλώνος ανεβαίνει στην πλατεία του χωριού με τη συνοδεία 

παραδοσιακής μουσικής.  

  
                              «Ντιβάνι» 2010 
Το νεανικό χορευτικό τμήμα του Πνευματικού Κέντρου 
του δήμου Αυλώνος με τη δασκάλα, Βιβή Καλλίνη, 
πηγαίνει στο «Ντιβάνι» 
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«Ντιβάνι» 2010 

Το χορευτικό τμήμα της Λέσχης Ηλικιωμένων του δήμου Αυλώνος (Λ.Η.Δ.Α.) 
Με πρωτοβουλία του εκλεγέντος εκπροσώπου της Λ.Η.Δ.Α., Ν. Π. Οικονομίδη, τη συμπαράσταση του δήμου 

Αυλώνος, τη συμμετοχή των μελών της, έφτιαξαν 20 παραδοσιακές ενδυμασίες (σιγκούνα, φούντι, ποδιά κλπ), για 
να εκπροσωπηθεί ο δήμος Αυλώνος επαξίως μέσω της Λ.Η.Δ.Α. Οι ενδυμασίες βρίσκονται στο βεστιάριο του δήμου 

Αυλώνος. 
 

Φωτογραφίες: Ν. Π. Οικονομίδης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


