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Τό έθιμον νά περιφέρωνται άνθρωποι καθ' ομάδας, καί μάλιστα νέοι, από
ο'ικίας ε'ις ο'ικίαν καί νά τραγουδούν άντί αμοιβής τραγούδια, θρησκευτικού κυρίως
περιεχομένου, είναι γνωστόν εις πολλούς λαούς καί μακροχρόνιον.

Ε'ις τήν σύγχρονον Ελλάδα οί τραγουδισταί τής κατηγορίας α^ής δέν άπο-
τελούν χωριστήν έπαγγελματικήν τάξιν, αλλ' έπ' ευκαιρία θρησκευτικής τίνος
έορτής συγκεντρώνονται καί περιφερόμενοι καθ' ομάδας τραγουδούν. Λέγονται
δ' εις τινας τόπους καλαντάρηδες (καί ρημ. καλαντίζω), επειδή τά τραγού-
δια των είναι τά κάλαντα τών θρησκευτικών εορτών.

Τό έθιμον ήτο γνωστόν καί εις τήν άρχαίαν καί μεσαιωνικήν Ελλάδα, άλλά
μέ διαφορετικήν κάπως όργάνωσιν. Άπό τούς κλασσικούς ήδη χρόνους μας παρα-
δίδονται δύο σχετικοί όροι, μητραγύρτat καί μηναγύρται, μέ τούς οποίους έδήλω-
ναν έκείνους πού έτραγουδούσαν τραγούδια κυρίως λατρευτικά, όπως ή Εϊρεσιώνη,
τά Κορωνίσματα καί τά Χελιδονίσματα.

Ό πρώτος όρος μητραγύρτης φαίνεται παλαιότερος καί σημαίνει τόν άφιε-
ρωμένον εις τήν λατρείαν τής μητρός τών θεών Ρέας Κυβέλης ή Κυβήβης, ό δεύ-
τερος, μηναγύρτης, άναφέρεται σπανιώτερον, διότι έπλάσθη ίσως άργότερον, εις
έποχήν, καθ' ήν είχε καθιερωθή νά ψάλλωνται κάθε μήνα τά άσματα τού είδους
τούτου.

Ό Πολυδεύκης εις τό Όνομαστικόν του (8, 188) άναφέρει παραλλήλως
τούς όρους άγύρται, μηναγύρται, μητραγύρται, άγνρτική, άγερμός, άγείρω, ενώ
ό Φώτιος είς τό Λεξικόν του αναφέρει τήν λέξιν μηναγύρτης ώς συνώνυμον τής
λέξεως κύβηβος : ό κατεχόμενος τή μητρί τών θεών, θεοφόρητος, καί εις τήν
αίτιατικήν κύβηβον : Κρατίνος Θράτταις τον θεοφόρητον, "Ιωνες δε τόν μήτρα-
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γύρτην και γάλλον 1 ννν καλού μεν ον. ούτως Σιμωνίδηςä. Ή χρήσις τού επιθέτου
θεοφόρητος έπιτρέπει νά συμπεράνωμεν, ότι οι μητραγύρται ανήκον είς θρησκευ-
τικήν τινα όργάνωσιν, τελούσαν ύπό τήν προστασίαν τής Κυβέλης.

Έκ των μαρτυριών τούτων πάντως δέν μένει άμφιβολία, ότι μητραγύρτης
καί μηναγύρτης είναι ό αδων άγυρτικά άσματα. Ε'ις τήν άρχήν του τό έθιμον τοΰ
άγείρειν (αδειν καί συναθροίζειν δώρα) έν ονόματι θεού τίνος ή ηρωικού προσώ-
που, τό όποιον υμνείται, δέν είχε τι τό ψεκτόν. Ό Ηρόδοτος (IV, 35) λέγει, ότι
μεταξύ άλλων τιμών, τάς όποιας άπέδιδον εν Δήλα) είς τάς 'Υπερβορείους
Παρθένους Ώπιν καί Άργην ήτο καί ό άγερμός" «λέγουσι καί σφι τιμάς άλλας
δεδόσθαι πρός σφέων. καί γάρ άγείρειν σφι τάς γυναίκας επονομαζούσας τά ούνό-
ματα εν τώ ύμνω τόν σφι Ώλήν άνήρ Λύκιος έποίησε, παρά δέ σφέων μαθόντας
νησιώτας τε καί "Ιωνας ύμνέειν Ώπιν τε καί Άργην, όνομάζοντάς τε καί
άγείροντας ... ».

Οί επαιτικοί καί άπατηλοί τρόποι όμως μέ τούς οποίους οί άγείροντες εζη-
τουν δώρα συνετέλεσαν εις τό νά προσλάβη κακήν σημασίαν ή λέξις άγύρτης.
"Ηδη άπό τοϋ 4ου αιώνος οί όροι : μητραγύρται καί μηναγύρται άναφέρονται ώς
τίτλοι κωμωδιών τοϋ Μενάνδρου καί Άντιφάνους, τούθ' όπερ σημαίνει ότι κατά
τήν εποχήν εκείνην έχρησιμοποιοΰντο ήδη είρωνικώς. Ό Αριστοτέλης (Ρητορ.
1405α, 20) κατηγορηματικώς τονίζει ότι ή άσχολία τοϋ μητραγύρτου δέν ήτο έντι-
μος, σαφώς διαχωριζομένη άπό τήν ύπηρεσίαν τοϋ δαδούχου : «Ώς καί 'Ιφικρά-
της Καλλίαν μητραγύρτην, άλλ' ού δςιδοϋχον (ώνόμασε). ό δ' έφη άμύητον αύτόν
ειναΓ oU γάρ αν μητραγύρτην αύτόν καλεΐν, άλλά δαδοϋχον. άμφω γάρ περί
θεόν, άλλά τόν μεν τίμιον, τόν δέ άτιμον. Καί ό μεν διονυσοκόλακας, αυτοί
δ' αυτούς τεχνίτας καλοϋσιν». Μιαρώτατον γένος ονομάζει τούς μητραγύρτας ό
κωμικός 'Αντιφάνης (C.A.F., έκδ. T. Koek, 159,8) «πολύ γάρ αύ γένος μιαρώ-
τατον τοϋτ' έστιν...» \

"Οτι ύπήρχον άνθρωποι κατ' έπάγγελμα άσκοϋντες τήν μητραγυρτίαν φαί-
νεται άπό τόν επόμενον Αίσώπειον μϋθον (Halm, Lipsiae, 1884, 290): «Μητρα-
γύρται όνον έχοντες, τούτω είώθεσαν τά σκεύη επιτιθέντες όδοιπορείν. Καί δήποτε
άποθανόντος αύτού άπό κόπου, εκδείραντες αύτόν, εκ τοϋ δέρματος τύμπανα
κατεσκεύασαν καί τούτοις εχρώντο. ετέρων δέ μητραγυρτών άπαντησάντων καί

1 Αεπτομερείας περί τής σημασίας τής λέξεως βλ. είς τό άρθρον Gallos ύπό
Cumont, RE VII,.

2 Είς τό λεξ. Σούδα άναφέρεται : μηναγύρτης' άπό μηνός συνάγων και μηναγύρτης ό
τής Ρέας ιερεύς, ό κατά μήνα άγείρων και συναθροίζων.

3 Βλ. καί 'Αθηναίου, Δειπν., ς' σ. 226α.
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πυνθανομένων αυτών, πού αν εΐη ό ό'νος, έφασαν τεθνηκέναι μέν αυτόν, πληγάς
δέ τοσαύτας λαμβάνειν όσας ουδέ ζών ύπέμεινε» '.

Κατά τήν ρωμαϊκήν περίοδον τό άγυρτεύειν καί μητραγυρτεΐν είχε ξεπέσει
καί είχε καταντήσει ασχολία τών ξένων, άπαγορευομένη εις τούς ιθαγενείς Ρω-
μαίους, κατά τά λεγόμενα Διονυσίου τοΰ Άλικαρνασσέως (Ρωμαϊκαί αρχαιότητες
2, 19): «θυσίας μέ γαρ αυτή καί άγώνας άγουσιν άνά πάν έτος οί στρατηγοί
κατά τούς Ρωμαίων νόμους, ίεράται δ' αυτής άνήρ Φρύξ καί γυνή Φρυγία καί
περιάγουσιν άνά τήν πόλιν ούτοι μητραγυρτούντες, ώσπερ αύτοΐς έθος, τύπους τε
περικείμενοι τοις στήθεσι καί καταυλούμενοι πρό τών επομένων, τά μητρώα μέλη
καί τύμπανα κροτοΰντες. Ρωμαίων δέ τών αύθιγενών ούτε μητραγυρτών τις ούτε
καταυλούμενος πορεύεται διά τής πόλεως, ποικίλην ένδεδυκώς στολήν, ούτε οργιά-
ζει τήν θεόν τοις φρυγίοις όργιασμοΐς, κατά νόμον καί ψήφισμα βουλής»

Παρά Φιλοστράτφ (Τά εις 'Απολλώνιον τόν Τυανέα, βιβλ. 5, κεφ. XX,
London 1927) ψέγονται οί άγείροντες, οΐτινες καπηλεύονται τά ιερά, κρατούντες
κομμάτια άπό τά άγάλματα τής Δήμητρος καί τοϋ Διονύσου καί περιφερόμενοι
πρός εΐσπραξιν χρημάτων ή άλλων δώρων 3 : «ή δ' άγαλματοποιία ή άρχαία ού
τούτο έπραττεν, ουδέ περιήεσαν τάς πόλεις άποδιδόμενοι τούς θεούς, αλλ' άπάγον-
τες μόνον τάς αυτών χείρας καί όργανα λιθουργά καί έλεφαντουργά, ϋλην τε
παρατιθέμενοι άργόν, έν aUTotç τοις ίεροΐς τάς δημιουργίας έποιούντο . . . ούτω
τούς θεούς εις τούς λιμένας τε καί τάς άγοράς άγων, ούδέν οΐει άσεβές πράττειν ;
καί μήν καί σπερμολογοΰσιν ένιοι τών άνθρώπων, έξαψάμενοί τι Δήμητρος ή Διο-
νύσου άγαλμα καί τρέφεσθαί φασιν υπό τών θεών ους φέρουσι...» '.

"Οχι ευνοϊκώς πρός τούς άγύρτας διάκεινται κατά γενικόν κανόνα οί Χρι-
στιανοί συγγραφείς. Ό Ευστάθιος, μητροπολίτης Θεσσαλονίκης (Παρεκβ. εις
Όδύσσ. 1824, 10), λαμβάνων άφορμήν έκ τοΰ όμηρικοΰ στίχου (ρ 362) λέγει :
«τό δέ άγείρειν πύρνα" δέδωκεν άφορμήν τοις ύστερον, άγύρτας ειπείν τούς πτω-

' Πρβλ. καί '/. Τζέτζου, Χιλιάδες XIII, 475, στ. 257 έπ.

3 Αί άσκητικαί τάσεις τής φρυγικής λατρείας, λέγει ό Franz Ctimont (La religion
orientale dans le paganisme romain, σ. 47), κατέληξαν είς τήν δημιουργίαν ενός έπαι-
τικοΰ μοναχισμού, έκείνου τών μητραγυρτών.

3 Βλ. καί Λουκιανού, Λούκιος ή όνος 35.

4 Έξ αιτίας τοϋ χωρίου αύτοϋ αγανακτεί ό λόγιος επίσκοπος Καισαρείας 'Αρέθας
καί σημειώνει είς τό περιθώριον τοΰ κειμένου : «τους άγείροντας λέγει, ήτοι άγύρ-
τας, ών νΰν δείγμα οί κατάρατοι Παφλαγόνες, φδάς τινας συμπλάσαντες, πάθη περιε-
χούσας ένδοξων άνδρών, καί πρός όβολόν αδοντες καθ' έκάστην οίκίαν». Βλ. καί είς
Λαογραφ., τόμ. Δ', σ. 239.

5 Σιταρόψωμον.
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χους καί άγυρτάζειν τό πτωχεύειν καί μητραγυρτείν δέ τό μετά τύμπανων καί
τίνων τοιούτων περιϊέναι καί επί τή μητρί άγείρειν τροφάς, δηλαδή ό εστίν τη
Ρέα, ώς δήλον εκ τοϋ, Διονύσιος μητραγυρτών καί τυμπανιζόμενος ή τύμπανον
κρούων οίκτρώς τόν βίον κατέστρεψε'.

Έκ τοΰ χωρίου τούτου φαίνεται ότι οί μητραγυρτοΰντες έκρουον διάφορα
τύμπανα ή άλλα ηχηρά άντικείμενα, ώς οί καλαντάρηδες τών ημερών μας. Εις
άλλο χωρίον ό Εύστάθιος (Παρεκβ. εις Όδύσσ., 1430) προβαίνει εις περαιτέρω
ετυμολογικός άναλύσεις τών σχετικών λέξεων : «Ίστέον δ' ότι άγορά εν τούτοις
ό τόπος εις όν άγείρονται ό λαός καί γίνεται ή λέξις εκ τοΰ άγείρω, εξ αύτής
δ' oU μόνον άγύρτης, κατά τούς παλαιούς ό άγείρων όχλον καί ό άπατεών καί
άλαζών... ».

Έκ τών εν τφ Λεξικφ Σούδα άναφερομένων εν λέξει μητραγύρτης φαίνε-
ται ότι οί μητραγύρται κατέβαλον προσπαθείας μυήσεως εις τά μυστήρια τής
Ρέας, άλλα παρά τοις ύπό μύησιν εξεδηλοΰτο ένίοτε ισχυρά άντίδρασις : «Μητρα-
γύρτης ελθ-ών τις εις τήν 'Αττικήν εμ\5ει τάς γυναίκας τή μητρί τών θεών, ώς
εκείνοι φασιν. Οί δε άπέκτειναν αύτόν εμβαλόντες εις βάραθρον επί κεφαλήν" λοι-
μού δέ γενομένου έλαβον χρησμόν ίλάσασθαι τόν πεφονευμένον. καί διά τούτο
φκοδόμησαν βουλευτήριον, εν ω άνεΐλον τόν μητραγύρτην καί περιφράττοντες
αύτόν καθιέρωσαν τη μητρί τών θεών άναστήσαντες καί άνδριάντα τοϋ μητρα-
γύρτου» \

'Ακόμη μίαν μαρτυρίαν διά τούς μηναγύρτας έχομεν άπό τόν Ίωάννην
Τζέτζην τόν 12ον μ. Χ. αιώνα. Μέ τήν κουφότητα πού ειχεν ό Τζέτζης νά θεωρή
τόν εαυτόν του ποιητήν, μάς παραδίδει εις στίχους τήν εΐδησιν, ότι κατά τήν έπο-
χήν του οί μηναγύρται περιέτρεχον τάς οικίας άδοντες πρός λήψιν όβολών εις
ώρισμένας εορτάς, τών Χριστουγέννων, τήν πρώτην 'Ιανουαρίου, τών Θεοφα-

1 Βλ. όμοιον χωρίον παρ' Άθηναίω, Δειπν. XIX, σ. 541 : «αυτός δέ Διονύσιος τέλος
μητραγυρτών καί τυμπανιζόμενος οίκτρώς τόν βίον κατέστρεψε». Κΰμβαλα, κρόταλα,
φρυγικοί αυλοί, κέρατα, ήσαν τά συνήθη όργανα εις τήν όργιαστικήν λατρείαν τής Κυβέ-
λης. Βλ. Hugo Heppding, Attis. Seine Mythen und sein Kult, έν R. V. u. V., Band
I., Glessen 1903, σ. 128. Βλ. καί στίχον τοϋ Εύριπίδου (Βάκχαι 58 έξ.) :
«Τάπιχώρια έν πόλει Φρυγών τύμπανα Ρέας μητρός, έμά θ' ευρήματα». Πρβ. καί Ήρό-
δοτον IV, 76.

2 Βλ. καί Φωτίου, Δεξικόν καί Timaei Sophistae, Lexicon vocarum Platonica-
rum, σ. 9, σημ. 4, (εκδ. Ruhnken). Daremberg - Saglio, Dictionnaire des antiquités
grecques et romaines 1, 1683. P. Foucart, Des associations religieuses chez les
Grecs, Paris 1873, σελ. 64, 156.
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νείων. Είναι ή παλαιοτέρα μαρτυρία, όσον γνωρίζομεν, περί τοΰ έθίμου νά ψάλ-
λωνται χριστιανικά κάλαντα κατά τάς μεγάλας έορτάς τοΰ Δωδεκαημέρου ':
Κυρίως τούς άγύρτας δέ και μηναγύρτας νόει,
καν μάλλον εκ τών αθλητών οντοι τήν κλήσιν έσχον
οίοί εισιν οι παρ' ήμΐν σύμπαντες σιγνοφόροι %
όπόσοι περιτρέχουσι χώρας και προσαιτοϋσι
και δσοι κατ' άρχίμηνον τήν 'Ιανουαρίου
και τή Χριστού γεννήσει δε και Φώτων τή ήμερα
όπόσοι περιτρέχουσι τάς θύρας προσαιτούντες
μετά ωδών ή έπωδών ή λόγοις εγκωμίων
και δήθεν έν προφάσεσιν, ψευδέσιν, εύαφόρμοις,
ούτοι πάντες äv λέγοιντο κυρίως μηναγύρται3.

Τί εννοεί, όταν λέγη «έκ τών αθλητών ούτοι τήν κλήσιν έσχον», τό εξηγεί ό
'ίδιος μέ τήν αυτήν ποιητικήν φλυαρίαν (Χιλ. XIII, ίστ. 475, στ. 224 έπ.):
Άγύρται τίνες λέγονται και πόθεν μάνθανέ μοι.
Πρώτον οί δντες άθληται και τών φιλελευθέρων
άγώνας στεφανίτας μέν ήθλουν, ουχί δωρίτας
καί στέφανον έλάμβανον μόνον τής νίκης δώρον,
είτα καί τούς δωρίτας δέ μετήρχοντο άγώνας
τής πόλεως ή χώρας δέ, είτε τινός τών δήμων
τά δώρα τοις νικήσασιν νεμόντων άρμοδίως
είτε καί άρχοντος ένός, ώς Άχιλλεύς Πατρόκλω.
Έπεί δέ κατελύθησαν πόλεσι, χώραις, δήμοις
καί οντοι ώσπερ έλεξα, άγώνες οί δωρϊται
οί άθληται λαμβάνειν τι χρήζοντες τοις άγώσι,
μή λείρια καί άνθη δέ καί βοτανών στεφάνους,
νικήσαντες διέτρεχον τήν άγυριν, τό πλήθος
καί ούτως συνηράνιζον χρήματα τή άγύρει,
καί κλήσιν έσχον άγνρτών, ώς έκ τών έν άγύρει
άθροίζοντες, λαμβάνοντες δώρα τής νίκης χάριν.
'Άλλος γάρ άλλο τι αύτοϊς έδίδου τών τοΰ πλήθους,
δ είχεν ή προαίρεσις καί δύναμις έκάστσυ
καί ούτοι καταχρήσει μέν έλέγοντο άγύρται.

1 Βλ. καί Φαίδ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός Α', 1948, σ. 14.

2 Οί φέροντες signa, μικράς σημαίας.

2 Χιλ. XIII, ίστ. 475, στ. 243 χ.έξ.
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Ειδήσεις περί τής χρήσεως τών όρων : μητραγύρτης, μηναγύρτης κατά τήν
μετά τον 12«ν αιώνα χρονικήν περίοδον λείπουν. Δέν αποκλείεται, βεβαίως, ή
ύπαρξίς των εις βιβλία, τά όποια μας διαφεύγουν. Γεγονός είναι πάντως, ότι μέ
τήν όλοκληρωτικήν επικράτησιν τοϋ Χριστιανισμού αλλάζει καί τό πνεύμα τής
λατρείας, ή δέ νέα θρησκεία αισθάνεται άποστροφήν πρός πάν ό,τι ένθυμίζει τήν
είδωλολατρίαν. "Ετσι καί οί όροι μητραγύρτης, μηναγύρτης σιωπώνται, αν καί
τό δι' αύτών δηλούμενον συνεχίζεται μέ τούς «καλαντάρηδες» καί γενικά τούς
λαϊκούς ραψωδούς, οί οποίοι μέ τό τραγούδι τους εμπρός εις τάς θύρας τών
σπιτιών χίλια καλά εύχονται διά ν' άποσπάσουν φιλοδωρήματα.

Οί καλαντάρηδες τής συγχρόνου εποχής συνεχίζουν τήν λατρευτικήν παρά-
δοσιν τών μητραγυρτών καί μηναγυρτών, χωρίς νά είναι άφωσιωμένοι εις ώρι-
σμένον "Αγιον καί χωρίς νά έχουν έκ μέρους τοΰ κοινοΰ τήν άντιπάθειαν πού
ειχον εκείνοι.

RÉSUMÉ
Μητραγύρται — Μηναγύρται

par D. Pétropoulos

La coutume des groupes de jeunes-gens qui vont de maison à mai-
son en chantant contre recompense des chansons, particulièrement chan-
sons de culte, est très ancienne et se rencontre dans plusieurs peuples.

Dans la Grèce contemporaine les chanteurs de cette catégorie ne
constituent pas une classe professionnelle à part.

Ceux-ci, durant certains fêtes déterminées, chantent en groupes
des chansons devant Γ entrée de la maison de chaque famille. Dans cer-
taines régions on les nomme καλαντάρηδες (calandàrides) du nom «calen-
da» comme on nomme les chansons qu'on chantent. Cette habitude, selon
des témoignages que nous possédons, était en usage dans la Grèce antique
et à 1' époque byzantine, mais avec une certaine différence d'organisa-
tion, dans cette dernière. Ainsi depuis 1' antiquité nous connaissons les
noms μητραγύρτης et μηναγύρτης, qui signifient ceux qui chantent des
chansons de culte (c. à. d. chanteurs ambulants, chantant contre de pièces
d'argent).

Le fait de chanter et de demander des cadeaux au nom d'un dieu
ou héros, en principe, n'était pas condamnable. Mais lorsque les chanteurs
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ambulants ont commencé à employer des méthodes malhonnêtes pour
faire la quête, le mot αγύρτης a pris une signification injurieuse.

Les termes μητραγύρται et μηναγύρται sont mentionnés depuis le
4e siècle a. Ch., comme titres de commédies de Menandre et d'Anti-
phane. Aristote soutient que l'occupation (le métier) de μηναγύρτης
était deshonnorante. Dans les fables d'Ésope est comprise et celle
qui se rapporte au métier de μητραγύρτης. Pendant l'époque romaine ce
métier était défendu aux citoyens romains et il était exercé par des
étrangers.

Par la suite et les auteurs chrétiens ne sont pas bienveillants pour
ces musiciens ambulants. Eustache, métropolite de Thessaloniki (12e siè-
cle), rapporte que les μητραγύρται pendant qu' ils chantaient, jouaient
des tympans et autres instruments de percussions sonores, comme ceux
qui disent les calenda de nos jours. Egalement Jean Tjétjes, écrivain du
12e siècle, rapporte que les μητραγύρται, parcouraient les maisons durant
la Noël, le 1er de l'An et l'Epiphanie chantant les calenda relatifs et
faisant la quête pour ramasser des cadeaux ou des pièces de monnaie.

De Γ époque après-byzantine, jusqu' à nos jours, on n' emploie plus
les termes μητραγύρτης ou μηναγύρτης, mais on désigné ces chanteurs
ambulants, qui disent les calenda, dans le même but, du nom de
καλαντάρηδες.


