Ξεχωριστές γιορτές της Ερμιόνης
Στη φετινή ευχετήρια κάρτα του Συνδέσμου μας παρουσιάζονται τέσσερις
από τις πολλές και σπουδαίες γιορτές της Ερμιόνης στο διάβα των χρόνων.
Τις ζωντάνεψε με τον χρωστήρα της και το πλούσιο πολιτιστικό της απόθεμα,
η σεμνή δημιουργός της παράδοσης, Κυρία Ανθούλα Λαζαρίδου –
Δουρούκου, την οποία και ευχαριστούμε θερμά.
Οι γιορτές αυτές είναι:
«Τα Χθόνια»: Πανάρχαια καλοκαιρινή γιορτή προς τιμή της Χθονίας
Δήμητρας της οποίας περικαλλής ναός βρισκόταν στον λόφο του Πρωνός
(Μύλους).
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Δεκαπενταύγουστου «Κοίμησις της Θεοτόκου» ως συνέχεια των Χθονίων.
«Το Γιάλα-γιάλα»: Μοναδικό, πανελλαδικά, τοπικό έθιμο που συνδέεται με τη
γιορτή των Θεοφανείων (παραμονή και ανήμερα) και τον αγιασμό των
υδάτων, αρχικά στα Μαντράκια και αργότερα στο Λιμάνι της Ερμιόνης.
Κύριο χαρακτηριστικό η στενή σχέση της θρησκευτικής γιορτής και
τελετουργίας με την κοινωνική ζωή του τόπου.
«Οι Συντραέρες»: Μια υπερθεαματική αγωνιστική θαλασσοχορογραφία που
λάμβανε
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Αναργύρων, πριν από τον πόλεμο του 1940. Τη διοργάνωναν τα παιδιά των
ψαράδων της Ερμιόνης με τις φρεσκοβαμμένες βάρκες των γονιών τους,
που «αιωρούνταν» πάνω στα κύματα της θάλασσας με τα φουσκωμένα
πανιά τους.
«Η γιορτή του ροδιού»: Η νεότερη γιορτή του τόπου μας. Καθιερώθηκε το
2011 με στόχο την προβολή, στα μέσα του φθινοπώρου, του μοναδικού και
άριστης ποιότητας προϊόντος της ερμιονίτικης γης, του ροδιού. Ενός
θρεπτικού καρπού με μεγάλη απήχηση και πολλούς θρησκευτικούς κοινωνικούς συμβολισμούς από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι τις ημέρες μας.
«Βίος ανεόρταστος μακρά οδός απανδόκευτος»,
είχε πει πριν από 2.500 χρόνια ο Δημόκριτος, φυσικός και φιλόσοφος από τα
Άβδηρα της Θράκης, που σημαίνει:
Ζωή χωρίς γιορτές είναι δρόμος μακρύς χωρίς πανδοχείο.

Ξεκινώντας, λοιπόν, από εκείνα τα πολύ μακρινά χρόνια και φθάνοντας στις
ημέρες μας διαπιστώνουμε πως οι Ερμιονίτες, ευλαβείς και φιλέορτοι, με
σοφία και αστείρευτες δημιουργικές δυνάμεις κοσμούν τη ζωή τους με
λαμπρές γιορτές. Είναι το αντίδοτο στον καθημερινό μόχθο και τη βιοπάλη.
Πρώτιστα με αυτές αποδίδουν τον οφειλόμενο σεβασμό στο θείο που
ενισχύει και στηρίζει την ύπαρξή τους. Τιμούν και δοξολογούν, όμως, και τη
μητέρα φύση για τα αγαθά και ό,τι άλλο τους προσφέρει. Τέλος, χαίρονται
και διασκεδάζουν με ταλέντο και φαντασία. Ζουν στιγμές ανακούφισης και
γαλήνης, ονειρεύονται και απολαμβάνουν με όλη τους τη δύναμη την
αναβλύζουσα συγκίνηση που απορρέει από αυτές.
Καλή χρονιά!
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερμιονικού Συνδέσμου

