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ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

Αί νουμηνίαι (πρώτη ήμερα τού μηνός) τού 'Ιανουαρίου, τοϋ Μαρτίου, τοϋ
Μαΐου καί ή τοϋ Σεπτεμβρίου κατέχουν, ώς γνωστόν, ιδίαν θέσιν εν σχέσει πρός
τάς τών λοιπών μηνών τοϋ έτους εις τόν εκ παραδόσεως βίον τοϋ λαού ένεκα
τελετουργικών κατ' αυτάς εθίμων αυτού, λατρευτικού, μαντικού, μαγικού καί
άλλου περιεχομένου.

Έκ τών νομίμων τούτων, ειδικώς κατά τήν πρώτην Μαρτίου, γίνεται λόγος
ενταύθα, μεταξύ άλλων, κυρίως περί τού κατ' αυτήν άσματος υπό ομάδων παί-
δων, ιδία μαθητών τοϋ δημοτικού σχολείου, άπό τής απόψεως κυρίως τής γεω-
γραφικής διαδόσεως αυτού σήμερον ή μέχρι πρό τίνος καί τής εν γένει εκτελέ-
σεως αυτού, χρησιμοποιουμένης πρός τούτο, πλήν τών δημοσιευμένων παραλλα-
γών τοϋ άσματος καί μελετών επ' αυτού καί τής ανεκδότου εις λαογραφικός συλ-
λογάς είς τό Κέντρον Λαογραφίας καί εις τό Φροντιστήριον Λαογραφίας τοϋ
Πανεπιστημίου 'Αθηνών σχετικής ϋλης.

Κατά τήν ήμέραν ταύτην αναφέρεται πανελληνίως διαδεδομένη, άσκουμένη
δέ μέχρι τοϋ 1920 ή παλαιότερον, πολλαχοϋ συντηρουμένη έτι καί μέχρι τής σήμε-
ρον, ή συνήθεια τής περιδέσεως, συνήθως πρό τής ανατολής τοϋ ηλίου, «τοϋ
Μάρτη» υπό τών μητέρων εις τούς δακτύλους, τόν καρπόν τής χειρός ή εις τόν
λαιμόν τών παιδιών των, ώς καί υπό νεανίδων. Πρόκειται περί δύο πεπλεγμένων
νημάτων, χρώματος ερυθρού καί λευκού (εν Κύπρω χρυσού ή κίτρινου καί λευ-
κού), δι' ων επιζητείται, ώς πιστεύεται, «να μή μαυρίση» εις τό πρόσωπον τούς

ΣυντομογραφΙαι

φ. λ. π. α. = Φροντιστήριον Λαογραφίας τοϋ Πανεπιστημίου "Α-θηνών.

κ. λ. — Κέντρον Έρεύνης τής "Ελληνικής Λαογραφίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

Χφ = χειρόγραφον

ε. λ. α. = Έπετηρίς τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου.

Ν. Γ. Πολίτου, ΑΣ (— Λαογραφικά σύμμεικτα, τόμ. Β', έν 'Αθήναις 1921).
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φέροντας «ό ήλιος τού Μαρτίου» ή ϊνα μή ένοχλώνται ούτοι υπό τών ψύλλων
κατά τό θέρος (Περιστερά Θράκης), έκδιωκομένων οΰτως αυτών έκ τής οικίας
(Κομοτινή (Γιουμουλτζίνα) Δυτ. Θράκης)2, ή τέλος προστασία άπό άσθενείας,
ειδικώς άπό τον ρΐγον (Έλληνες εκ Φαράσσων Καππαδοκίας)3 κλπ.

Τά νήματα ταύτα εις συνοικισμούς τής περιφερείας Σερρών προσδένονται
ύπό τών παίδων εις ομοίωμα χελιδόνος, κατεσκευασμένον έκ ξύλου, ειτα δέ κατά
τον άγερμόν αύτών, περιφερόντων τήν χελιδόνα ταύτην καί αδόντων τό σχετικόν
ασμα, παραδίδονται ύπ' αύτών εις έκάστην οϊκοκυράν, ή οποία χρησιμοποιεί αύτά,
ώς άνωτέρω, εις τά μέλη τής οικογενείας της (Άγ. Παρασκευή Βισαλτίας Σερρών
Κ. Λ. Χφ. 2897 σ. 61 συλλ. Σωτ. Φάσσα, 1964).

Ε'ις τό χωρίον Δημητρίτσι περιοχής Σερρών (Κ. Λ. Χφ. 2897, ένθ'άν., σελ.
143 -145) τά παιδιά καθ' ομάδας άρχίζουν τον άγερμόν τοΰ χελιδονίσματος
έκ τής ένοριακής εκκλησίας όπου πρώτον, άφοΰ τραγουδήσουν τό ασμα τής χελι-
δόνος, δένουν «μια μάρτα στο χερούλι τής θύρας τής Εκκλησίας, ύστερα πηγαί-
νουν στό Σχολείο όπου κάνουν τό ίδιο καί ύστερα πηγαίνουν στα σπίτια». Εις
έτερον χωρίον, τά Θερμά Βισαλτίας (Κ. Λ. Χφ. 2897, ένθ'άν., σ. 195) «τό Μάρτη»,
δηλ. τά δύο νήματα, τοποθετεί κατά τόν χρόνον τής εκτελέσεως τοΰ άσματος ή οι-
κοκυρά επί τοΰ ομοιώματος τής χελιδόνος' ταύτα δ' έκσφενδονίζονται έκ τής περι-
στροφής αύτού ύπό τοΰ βαστάζοντος παιδίου. Έκ τής κατευθύνσεως ην θα λά-
βουν τά νήματα, έκτινασσόμενα, πιστεύεται ότι έξ αύτής θά έλθη ό γαμβρός,
τόν όποιον θά ύπανδρευ9·ή ή κόρη τής οικογενείας. Πρός ένίσχυσιν προφανώς
τής μαντικής δυνάμεως ταύτης τών νημάτων τίθενται αύτά κατά τό εσπέρας τής
παραμονής πρός τήν πρώτην Μαρτίου έξω τής ο'ικίας, ώστε κατά τήν νύκτα να
«δροσαστοΰνε» (Κατσιδώνι Κρήτης)4. Ό «Μάρτης» οΰτος έλύετο (ή λύεται έτι)
έκ τής χειρός ή τοΰ λαιμοΰ τών παιδιών ή τών νεανίδων καί άπορρίπτεται κατά
τήν έμφάνισιν τής πρώτης χελιδόνος (Δυτ. Θεσσαλία (περιοχή Καρδίτσης), Μακε-
δονία, Δυτ. Θράκη), τοΰ πελαργού (ύπό τών Ελλήνων έκ Κυζίκου καί Κουβου-
κλίων Μ. Ασίας' εις Ροΰσον Καρδίτσης, Μακεδονίαν κ. ά.), τοΰ λέλεκα (Κονιατσή
Ελάσσονος) ή κατά τό Πάσχα, κατά τήν τελετήν τής 'Αναστάσεως. Εις τήν τελευ-

» Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ΑΣ, Β', σ. 209 έξ.

2 "Ενθ' άν., σ. 212. (Ή πίστις αΰτη υπεχώρησε σήμερον ένεκα τής εξαλείψεως
διά χημικών φαρμάκων τοϋ παρασίτου εντόμου τούτου).

9 Δ. Λουκοπούλου - Δ. Πετροπούλον, Ή λαϊκή λατρεία τών Φαράσων, 'Αθήνα 1949,
σ. 102- 103.

4 Κωνστ. Γ. Σπυριδάκη, "Εθιμα λαϊκής λατρείας κλπ. 'Επετ. Έταιρ. Κρητ. Σπου-
δών, τόμ. Γ' (1940), σ. 419.
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ταίαν περίπτωσιν εκαίετο «ό Μάρτης» (ή καίεται ακόμη) εις τήν φλόγα τοϋ φερο-
μένου εις χείρας άνημμένου κηρίου άμα τφ άκουσματι τής εκφωνήσεως «Χριστός
ανέστη». Κατ' άλλας, ώς ανωτέρω, λύσεις «τού Μάρτη» άπετίθετο, οΰτος επί
δένδρου, π.χ. ροδής ή άλλου, ή επί ζώου ή κάτωθεν λίθου κλπ. \

Περί τής λαϊκής συνήθειας ταΰτης, προφανώς προχριστιανικής, αναφέρει
ήδη ό 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος, όστις, ελέγχων τό ειδωλολατρικόν περιεχόμενον
αυτής, λέγει : «τί αν τις εϊποι τά περίαπτα και τους κώδωνας τους της χειρός
εξηρτημένονς και τόν κόκκινον στήμονα και τά άλλα τά πολλής άνοιας γέμοντα;»
(Migne, P.G. 61, στ. 105)5.

Κατά τήν ήμέραν ταΰτην, ώς κυρίως κατά τήν τής Πρωτοχρονιάς, τυγχάνει
έτι προσοχής ύφ' εκάστης οικογενείας καί τό «ποδαρικό», δηλ. ή πρώτη είσοδος
υπό τίνος εις τήν οίκίαν, εκ τής πίστεως ότι ή επίσκεψις αΰτη δύναται νά άποβή
πρόξενος ευημερίας ή δυστυχίας είς τήν οικογένειαν 3. Εκάστη δ' οικοκυρά εντός
τής αγροτικής ή ποιμενικής κοινωνίας, αφού πρό τής ανατολής τοϋ ηλίου σαρώση
τήν οίκίαν, επιλέγει, ενφ απορρίπτει τά σαρώματα :

"Οξω ψύλλοι και κοργιοί'

μέσα Μάρτης και χαρά

και καλή νοικοκυρά 4. ή

"Οξω ψύλλοι, ποντικοί'

μέσ' ό Μάρτης δ καλός. (Αρκαδία) κλπ.3

1 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, εν»' άν., σ. 210-212. Βλ. καί εις Μικρασ. Χρονικά 1 (1938)
σ. 327, άρ. 24 καί Φ.Λ.Π.Α. Χφ. άρ. 306, σ. 72-73 (συλλ. Μαίρης Γ. Πέτσα. Ρούσον
Καρδίτσης, 1968). Κ Λ. Χφ. 2779, σ. 19, 102 - 103 ('Αηδονοχώρι καί Μελενικίτσι Σερρών,
1963), Χφ 2897, σ. 61. ('Αγ. Παρασκευή Βισαλτίας Σερρών, 1963).

2 Ό Ν. Γ. Πολίτης (ΑΣ, Β', σ. 214) συζητήσας τό νόμιμον τοΰτο είς τους νεω-
τέρους "Ελληνας ύπεστήριξεν όρθώς οτι αποτελεί έπιβίωμα εκ τής 'Αρχαιότητος, συνδέει
δέ πρός αύτό τήν κατά τά 'Ελευσίνια περίδεσιν υπό τών μυστών επί τής δεξιάς χειρός
καί τοϋ αριστερού ποδός κρόκης (νήματος έξ έρίου).

3 Κ. Λ. Χφ. 2310, σ. 71 (Έπταχώριον Καστορίας). Χφ. 2459, σ. 226 (πρόσφ. εξ

Οινόης Πόντου, 1962). Χφ. άρ. 189, σ. 67 (πρόσφ. έκ Κυζίκου).

* Κ. Λ. Χφ. 1372, α. 225 (Σπάρτη, 1939).

6 Είς τούς "Ελληνας τοΰ χωρίου Φάρασα τής Καππαδοκίας (μέχρι τού 1923) υπήρχε
τό εθος, αί οίκοκυραί νά επιδιώκουν τήν άποδίωξιν τών ψύλλων έκ τοΰ οίκου, ρίπτουσαι
τήν α' Μαρτίου τέφραν έκ τής εστίας πρός τήν γειτονικήν οίκίαν καί έπιλέγουσαι :
«ό Μάρτης σ' εμάς τσ' οί ψύλλοι σ' εσάς·. (Βλ. Δημ. Λουκοπούλου - Δημ. Πετροπούλου,
ένθ' άν., σ. 103.



18

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

Εις τινας τόπους ραίνονται έτι οί εσωτερικοί χώροι τοΰ οίκου δι' ύδατος,
κομισθέντος εκ τής κρήνης τοΰ χωρίου (Κορώνη Πυλίας), ή θραύονται τά πήλινα
δοχεία (σταμνιά) τά όποια έχουν ύποστή ρωγμάς, ή τέλος έρρίπτοντο παλαιότερον
έκτος τής ο'ικίας παλαιά δοχεία πλήρη τέφρας (Έλληνες τής περιοχής 'Αδριανού-
πόλεως καί Γανοχωρίων 'Ανατ. Θράκης)1.

Εις Κατσιδώνι Κρήτης μαστιγοΰνται έλαφρώς ύπό τών γεωργών διά βλα-
στών άσφοδέλου τά καματηρά ζφα (βόες), τά φορτηγά καί άλλα, ή καί οί παίδες
μεταξύ των, έπιλεγομένης κατά τήν μαστίγωσιν τής έπωδής :

Μάρτις είναι σήμερο κι αλλαξε τήν τριχιά σον
και βάλε πήχες το λαρδι2 και πιθαμές τό ξύγκι 5

πρός τόν σκοπόν τής παχύνσεως τούτων κατά τήν άνοιξιν καί ευρωστίας ούτως
αύτών. Παρατηρείται έτι καί ή μετεωρολογική κατάστασις κατά τήν ήμέραν ταύ-
την ή τάς τρεις πρώτας ημέρας '1, θεωρούμενος ώς «μερομήνια», πρός σχετικός
προβλέψεις διά τούς κατόπιν μήνας τοΰ έτους (π. χ. εϊς Βρακάδες 'Ικαρίας,
Κ. Λ. Χφ. 2449, σ. 433, ε'ις Φάρασα Καππαδοκίας (Έλληνες μέχρι τοΰ 1923 κ.ά.)'.

Εις Ρόδον (χωρίον Σιάνα) ύφ' εκάστης οικογενείας σφάζεται καί ψήνεται
πετεινός, τρεφόμενος ειδικώς διά τήν ήμέραν ταύτην, εις πάντα δ' έπισκέπτην
προσφέρεται οίνος μετά κρέατος έκ τούτου3 πρός ιόν σκοπόν προφανώς τής ευημε-
ρίας εις τόν οικον. Ή προσφορά αύτη ένέχει πρός τούτο ιδιαιτέραν σημασίαν έκ
τής πίστεως τοΰ λαού περί τοΰ άλέκτορος, ώς άποδιώκοντος διά τής φωνής του
κατά τήν νύκτα τά δαιμονικά όντα.

Α.-Τήν ήμέραν ταύτην αδεται πολλαχοΰ καί τό τραγούδι τής χελιδόνος, άλλως
τό χελιδόνισμα, ύπό ομάδων παίδων, μαθητών, προ τής εισόδου τής κατοικίας
εκάστης οικογενείας. Ούτοι, ώς ελέχθη ανωτέρω, φέρουν κατά τήν έκτέλεσιν τοΰ
άσματος ξύλινον ομοίωμα χελιδόνος, έμπεπηγμένον εις όπήν επί τοΰ άκρου ράβδου,

1 Βλ. Πολυδ. Παπαχριστοδονλον, Σύμμεικτα λαογραφικά Άδριανουπόλεως. Θρα-
κικά 2,433 άρ. 8. Κ. Κουρτίδψ εις Άρχ. Θρςικ. Θησ. Α' (1934/35), α. 7 - 8 καί είς Κ. Λ.
Χφ. 2003, σ. 6 (συλλ. Κ. Βαφείδου, 1954).

2 λίπος" βλ. Κωνστ. Σπυριδάκη, tvO' άν.

8 Αί ήμέραι αΰται εθεωρούντο εις τινας τόπους, ώς είς "Ηπειρον (Χουλιαράδες),
επικίνδυνοι, δηλ. ουχί αϊσιαι, πρός έκτέλεσιν ώρισμένων οίκιακών έργασιών, π. χ. τής
πλύσεως ρούχων. (Κ. Λ. Χφ. άρ. 2302, σ. 138).

4 Βλ. Δημ. Λουκοπούλου - Δημ. Πετροπονλου, ενϋ' άν., σ. 103.

s Φ. Λ. Π. Α. Χφ. 566, σ. 5 (συλλ. Γεωργ. Χατξάκη, 1968).
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Είκ. 2. Χελιδονισταί εις 'Αγριανήν Σερρών.

(Φωτ. Γ. Ν. Αΐκατερινίδου, 1967).

Είκ. 1. Τό χελιδόνι εις
Τσακήλι 'Avar. Θράκης.
(Κ. Χονρμουζιάδον, Τό
Τσακήλι Μετρών. Θρακι-
κά, 11(1939), 395, άρ. 12).

Είκ. 3. Τό χελιδόνι εις Κατσιδώνι Σητείας
Κρήτης.

(Συλ. Κέντρου Έλλην. Λαογραφίας, άρ. 130).
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καλάμου ή επί κιβωτίου ή άλλου ξυλίνου στηρίγματος1 (βλ. εικ. 1, 2,3,4), ώστε νά
δύναται ή χελιδών αύτη δια νήματος, προσδεδεμένου επ' αυτής (είκ.2, 4)* ή ήλου

(είκ. 3) επί τού οποίου στηρίζεται, νά
τίθεται κατά τήν διάρκειαν τού άσμα-
τος εις περιστροφικήν κίνησιν. Εις τήν
βορειοδυτικήν Μακεδονίαν (Άρνισσα)
ή ξυλίνη χελιδών τοποθετείται επί επι-
μήκους στενής σανίδος, τίθεται δέ εις
κίνησιν εναλλάξ ή ουρά καί ή κεφαλή
τού πτηνού δι' εκκρεμούς κάτωθεν
τής σανίδος (βλ. ε'ικ. 5). Τό ομοίωμα
τής χελιδόνος εις τήν περιοχήν ταΰ-
την, ώς καί είς τήν Άνατολικήν Μα-
κεδονίαν (βλ. είκ. 3,4,6) καί άλλαχού
καλύπτεται διά τεμαχίων χάρτου ε'ις
(Φωτ. Γ. Ν. Αΐκατερινίδου, 1967). διάφορα χρώματα3. Εις Φολέγανδρον,

μέχρι τού 1830, αφού εκαλΰπτετο ή
χελιδών διά χρυσοχάρτου, περιεβάλλετο είτα καί διά πολυχρώμου μεταξωτού μαν-
δηλίου4. Εις τόν νομόν Σερρών (επαρχία Βισαλτίας, συνοικισμοί : Δημητρίτσι,
Άηδονοχώρι) «ό μάρτης» ή «ή μάρτα» (τά δίχρωμα κλωσμάτια : λευκά καί ερυθρά)
προσδένονται επί τής χελιδόνος, εγχειρίζονται δέ περί τό τέλος τής εκτελέσεως τού
άσματος εις τήν οίκοκυράν πρός χρήσιν, ώς αναφέρεται ανωτέρω (σ. 15-16).
(Βλ. Κ. Λ. Χφ. άρ. 2897, σελ. 143-145, 195, 441. άρ. 2779, σ. 19-20 κ.ά.).

Εις τό χωρίον Σιάνα Ρόδου τά παιδιά (μαθηταί) εξέρχονται άπό πρωίας
εις τούς αγρούς πρός συλλογήν μαρτολούλουδων (μαργαριτών), άνθέων χαμαι-
μήλου καί τριανταφύλλων, τά όποια μεταφέρουν εις τό σχολειον. Διαπερούν
εκεί μαργαρίτες είς νήμα, δένουν «τόν μάρτη» εις τόν δάκτυλον, τό δ' άπό-
γευμα λαμβάνει χώραν ό άγερμός εις τάς οικίας τού χωρίου. Εις τών μα-
θητών, ό πλειοδοτήσας εκ τής ομάδος εις καταβολήν ποσού φών, υποδύεται

1 Βλ. Φ. Λ. Π. Α. Χφ. άρ. 315, σελ. 32 (συλλ. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου. Λεον-
τάριον Καρδίτσης, 1968). Κ. Λ. Χφ. 2897, ενθ'άν., σελ. 61, 440 ("Αγία Παρασκευή καί
Τερπνή Βισαλτίας Σερρών, 1964) κλπ.

2 Βλ. καί "Αγγ. Αευτεραίον είς Ε. Λ. Α., τόμ. 18/19 (1965/66), έν Άθ. 1967, σ. 256.

s Βλ. είς Ε. Λ. Α., τόμ. 13/14 (1960-61), έν Ά-Θήναις 1962, σ. 375. 'Επίσης είς

Δημητρίτσι Σερρών (Κ. Λ. Χφ. 2897, σ. 143 -45).

« Κ. Λ. : Ν. Γ. Πολίτου, "Υλη, άρ. 3035 (συλλ. Άντων. Μαυρογένους, 1890).

Είκ. 4. Χελιδόνισμα εις 'Αγριανήν Σερρών.
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τόν Μάρτην, δηλ. στολίζεται οΰτος υπό των λοιπών μαθητών καί μαθητριών
είς τήν κεφαλήν, τους ώμους, τόν λαιμόν καί τάς χείρας δια τών ήδη ήτοιμα-
σμένων : στεφάνου, βραχιολιών εξ άνθέων, περιδεραίων καί όρμαθών εκ τών
μαρτολούλουδων καί τριαντάφυλλων, τά όποΐα έχουν συλλεχθή άπό πρωίας.
'Αλλά καί τά υπόλοιπα παιδιά τής ομάδος θέτουν επί τής κεφαλής στέφανον άπό
μαρτολούλουδα, τριαντάφυλλον είς τό στήθος, εξαρτούν όρμαθόν άνθέων μέ
τριαντάφυλλον άπό τόν λαιμόν, ούτω δ' άνθοστολισμένα καί φέροντα εις χείρας

Είκ. 5. Τό χελιδόνι είς "Άρνισσαν Πέλλης.

(Φωτ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, 1961. Ε. Α. Α., τόμ. 13/14(1960/61) σ. 376.

Συλλ. Κέντρου Έλλην. Λαογραφίας, άρ. 227)

καλαθίσκους, πλήρεις άνθέων, εκκινούν, όπως περιέλθουν τάς οικίας τού χωρίου
καί τραγουδήσουν τά κάλαντα :

Μάρτη, Μάρτη μου, καλέ
καί 'Απρίλη θαυμαστέ
ότι εμείς οί μαθητές. . .

Οί άγείροντες μετά χό πέρας τού άσματος προ τής εισόδου τής οικίας
εισέρχονται έντός αυτής διασπείροντες έκ τών καλάθων μαρτολούλουδα επί τού
δαπέδου όλων τών δωματίων καί πρός τήν στέγην αυτών.

Οι καλανδισταί, άφού περιέλθουν ούτω πάσας τάς οικίας (εικ. 6), άκόμη καί
τάς τυχόν κατά τήν διάρκειαν τοΰ άγερμοΰ κλειστάς, αλλά κατοικουμένας, προ τής
εισόδου τών οποίων ρίπτουν λουλούδια, έρχονται τέλος εις τόν οίκον τοΰ διδα-
σκάλου, όπως τραγουδήσουν καί εκεί τά κάλαντα, παραδώσουν δ' έτι έντός ίδιαι-
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τέρου καλάθου καί τά αβγά, τά όποια κατά τό έθος έχουν συλλέξει δι' αυτόν*.

Τό χελιδόνισμα (ασμα) τούτο υπό μορφήν πλέον δρωμένου (ό υποδυόμενος
τόν Μάρτην έχει υποκαταστήσει τήν περιφοράν ομοιώματος χελιδόνος) καλείται

Είκ. 6. Τό χελιδόνισμα είς Σιτοχώρι Σερρών. Είκ. 7. Τό χελιδόνι είς Νικιό Νισύρου.

(Φωτ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, 1967) (Φωτ. "Αννης Παπαμιχαήλ, 1964)

ένταύθ-α «κάλαντα» ', ώς καί εις άλλους τόπους, οίον εις Κρήτην (έπαρχ. Μερα-
μπέλλου) παλαιότερον 3, Θεσσαλίαν (Καρδιτσομαγούλα Καρδίτσης)', Μακεδονίαν
("Ανω Καμήλα Σερρών)3, εις Νίσυρον επίσης κατά ιούς παλαιοτέρους χρόνους, ώς
φαίνεται έκ τοΰ έν χρήσει σήμερον ένταΰθ·α ονόματος «καλαντήρα», διά τό θολοει-

1 Φ.Λ.Π.Α. Χφ. 566, σ. 1 - 4 (συλλ. ύπό Γεωργ. Χατζάκη, 1968).

2 Βλ. ενθ' άν., σ. 1 «τά κάλαντα τού Μάρτη».

3 Ά. Λογαριαστάκη, Παληά κάλαντα τοΰ Μάρτη. Αρήρος 2 (1939), σ. 640- 41.

4 «Τήν Προυτουμαρτιά τά παιδιά τραγ'δάν τά κάλαντα καί λέν : Μάρτη, Μάρτη
μου καλέ.. .» Φ.Λ.Π.Α. Χφ. 304, σ. 28 (συλλ. Γεωργίας Τσιγάρα, 1967).

5 Τά παιδιά «γυρίζουν καί ψάλλουν τά κάλαντα" τό Μάρτη, όπως λένε». Κ.Λ. Χφ.
3132, σ. 7. .
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δες εξ ανθέων κατασκεΰασμα (είκ. 7,8), επί τής κορυφής τού οποίου τοποθετείται
ομοίωμα χελιδόνος εκ ξύλου (είκ. 7, 8), ενίοτε καί τού Λαζάρου (είκ. 9), πρός πε-
ριφοράν κατά τό Σάββατον τοΰ Λαζάρου υπό παίδων, τά όποια άδουν τό τραγούδι

Είκ. 8. Τό χελιδόνισμα εις Νικιό Νισύρου
(Φωτ. "Αννης Παπαμιχαήλ, 1964)

Είκ. 9. Τό χελιδόνισμα είς Μανδράκι
Νισύρου. (Γ. Ν. Καζαβή, Νισύρου λαο-
γραφικά. Ν. Υόρκη 1940, σελ.84 - 85).

τής «καλαντήρας», δηλ. τό χελιδόνισμα ή τό άσμα τής Άναστασεως τού Λαζάρου1.
«Κάλαντα» όμως, ως γνωστόν, καλούνται έίδικως τό αδόμενον κατά τήν Πρωτο-
χρονιάν άσμα τοΰ 'Αγίου Βασιλείου, ως γραμματικού ή ζευγολάτου, καί τά άκο-
λουθούντα üUto ευχετικά εις τά μέλη τής οικογενείας. Τό ό'νομα τούτο θά εΐχεν
επικρατήσει εις λαϊκήν χρήσιν ήδη άπό τής πρώτης βυζαντινής περιόδουότε
είχε διαμορφωθή ό εορτασμός μέ τήν έννοιαν ταΰτην, κυρίως τών καλανδών

1 Γε(θργ. Ν. Καζαβή, ενθ' άν., σ. 84-85. Βλ. καί είς Κ.Λ. Χφ. 2892 σ. 583-84,
(συλλ. "Αννης "Ι. Παπαμιχαήλ, Μανδράκι Νισύρου, 1964).

2 Ά. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Δύο βυζαντινά κάλανδα. Λαογρ. Α' (1909),
σ. 566, στ. 41.
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(calendae), ήτοι τής νουμηνίας (πρωτομηνιας) τού 'Ιανουαρίου, ώς αρχής
τού έτους.

Τών καλάντων τούτων (άσματος) τού 'Ιανουαρίου, τά τής πρώτης τού Μαρ-
τίου, περί τών οποίων ό λόγος, φαίνονται παλαιότερα, έχοντα καί ταύτα ομοίως
θέσιν Πρωτοχρονιάτικου άσματος, δεδομένου ότι ε'ις τό παλαιότατον ρωμαϊκόν
ήμερολόγιον, ώς έκτίθεται κατωτέρω, τό έτος ήρχιζεν άπό τής πρώτης Μαρτίου.
Ή έννοια αυτη, δηλ. άσματος Πρωτοχρονιάς, υπάρχει εις τήν παραλλαγήν τού χελι-
δονίσματος έκ Φολεγάνδρου, εν χρήσει μέχρι τών μέσων τού παρελθόντος αιώνος,
ε'ις τήν οποίαν ή ημέρα τής α' Μαρτίου σχετίζεται πρός τήν «καλοχρονιάν».

«Χαίρης και Πρωτομαρτιά
νά' ρχη (= να ελθη) και καλοχρονιά» (στ. 6 - 7) (βλ. κατωτέρω).

Περί τού χελιδονίσματος εις τους νεωτέρους "Ελληνας 1 άναφέρεται τό πρώ-
τον κατά τόν 180ν αιώνα, ώς άπαντώντος εις τήν Ρόδον, υπό τοΰ γάλλου Pierre
Augoustin de Guys είς τό περιηγητικόν έργον του Voyage littéraire de
la Grèce, ou lettres sur les Grecs anciens et modernes, avec un parallele
de leurs moeurs, τόμ. A' σ. 214-215, έκδ. γ', Paris, 1783'. Ό Cl. Fauriel
κατόπιν περιέλαβε παραλλαγήν τοΰ άσματος έκ Βάλτου ε'ις τήν συλλογήν του Ελ-
ληνικών δημοτικών τραγουδιών (τόμ. II, 1825, σελ. 256, 247) 3, άναφέρει δ' έτΐ
είς τήν προτασσομένην ε'ισαγωγήν (τόμ. I, 1824, σελ. XXVIII, CIV - CV) ' περί

1 Τό έθιμον τοΰ χελιδονίσματος σημειοΰμεν ôti άπαντφ διαδεδομένον καί βορείως
τοΰ 'Ελληνικού χώρου, είς τήν Βουλγαρίαν τήν 1 Μαρτίου, τήν Γιουγκοσλαβίαν τήν
9 Μαρτίου"), ανατολικώς είς τόν λοιπόν σλαβικόν κόσμον, είδικώτερον δέ είς τόν ρωσι-
κόν λαόν, ό όποιος χαιρετίζει κατ' εθος τήν έπάνοδον τής ανοίξεως τήν 1 ή 9 ή 25 Μαρ-
τίου δι' άσμάτιον, άναπτομένων πυρών, είς τήν Ούκρανίαν δέ καί διά τής περιφοράς
ομοιώματος χελιδόνος έκ ξύλου β), είτα καί δυτικώτερον είς τήν μέσην Εύρώπην (Γερ-
μανίαν) καί νοτιώτερον είς τήν περιοχήν τών "Αλπεων καί τήν ΊταλίανΥ*.

α) Wald, Liungman, Traditionswanderungen Euphrat - Rhein. Teil II, Hel-
sinki 1933, σ. 489, IUI (FF. C. No 119). Ε. Schneeweiss, Serbokroatische Volkskunde·
Teil I, 1961, σ. 31. β) W. Liungman, ενθ' άν., σ. 1112. γ) Βλ. J. Grimm, Deutsche
Mythologie, Bd II, σ. 635 -37. Taylor, Schwalbe. Handw. d. deut. Abergl. Bd VII
(1935/36), σ. 1391 εξ. W. Liungman, ενθ'άν., σ. 1112 έξ.

2 Βλ. παρατηρήσεις είς τήν μελέτην τοΰ Στεφ. Ήμέλλου, Λαογραφικοί ειδήσεις
παρά τφ γάλλφ περιηγητή Ρ. Aug. de Guys. Ε. Λ. Α., τόμ. 13/14 (1960/61), έν 'Αθή-
ναις 1962, σελ. 241.

3 Chants populaires de la Grèce moderne. Βλ. καί είς μετάφρ. ύπό Άπ. Χα-
τζηεμμανουήλ, 'Αθήναι ly56, σ. 274 - 77.

* Βλ. καί Άπ. Χατζηεμμανουήλ, ένθ'άν., σ. 17-18.
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τής ευρύτατης διαδόσεως αυτού είς τον ελληνικόν κόσμον και τής επιβιώσεως
είς τούτο τού αρχαίου χελιδονίσματος εις Ρόδον, τοϋ οποίου τό κείμενον διέσωσεν
ό 'Αθηναίος (Δειπνοσ. Η' 60 (ρ. 360 c)).

Β.—Αι παραλλαγαί τοϋ άσματος, όσαι έδημοσιεύθησαν μετά τήν έκδοσιν
τοϋ Cl. Fauriel υπό διαφόρων συλλογέων, ώς υπό τοϋ Theod. Kind (1833)' καί
άλλων, συγκεντρωθεΐσαι υπό τοϋ Arn. Passow περιελήφθησαν εις τό έργον αυτού:
Τραγούδια ρωμαίικα. Popularia carmina Graeciae recentioris, Lipsiae
1860, αρ. 305 - 309. Νεωτέρα έκδοσις τούτων μετ' άλλων δημοσιευθέντων μετά
τό I860, έν συνόλω 13, έγένετο τφ 1872 υπό τοϋ Νικ. Γ. Πολίτου είς τό περιοδ.
Νεοελληνικά 'Ανάλεκτα, τόμ. Α' (1870/72), σ. 354-368'. Έκτοτε διά τής συστη-
ματικωτέρας συλλογής λαογραφικής ϋλης μεθ' ής καί ασμάτων, μετ' αυτών δέ καί
τοϋ χελιδονίσματος, ώς κειμένου, έγένοντο καταγραφαί αυτού 3 έκ πλείστων ελλη-
νικών τόπων, ούτω δ' αί μέχρι σήμερον συγκεντρωθεΐσαι παραλλαγαί εις τό
άρχεΐον ασμάτων τοϋ Κέντρου Έλλην. Λαογραφίας συμποσοϋται εις 160, αί δέ
εις τό άρχεΐον τοϋ Φροντιστηρίου Λαογραφίας τοϋ Πανεπιστημίου εις 4, προερχό-
μενοι τοπικώς, ώς κατωτέρω.

α) Πελοπόννησος.

'Αχαΐα - Ήλις. Κ. Λ. Χφ. 2268, σ. 864 (συλλ. Χ. Κορύλλου, 1926).

Ξηροχώριον Αχαΐας. Κ. Λ. Χφ. 1968, σ. 41 (συλλ. Γεωργ. Παπαδημάκη,

1953).

Καρδαμνλη Λακωνίας. Φαίδ. Κουκονλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός,
τόμ. A' II, εν 'Αθήναις 1948, σ. 10, σημ. 5.

Μάνη. α) Πανδώρα, 20 (1869-70), σ. 112. β) Κ. Λ. Χφ. άρ. 334, σ. 169-
171, άρ. 13 (συλλ. Νεστορίδου).

Μεσσηνία. Φαίδ. Κονκονλέ, ένθ' άν., σ. 10, σημ. 5.

β) Στερεά Ελλάς.

'Αθήναι. Λαογρ. 6 (1917), σ. 277 -78.

1 Τραγούδια τής νέας 'Ελλάδος, έθνικά καί δλλα . . . Neugriechische Poesien,
ungedruckte und gedruckte . . . Leipzig 1833, σ. 12, άρ. VII. Βλ. καί Γ. Κ. Σπυρι-
δάκην, έν Ε. Λ. Α., 8 (1953/54), έν Αθήναις 1957, σ. 111.

2 'Ενταύθα καί ή παλαιοτέρα περί τοϋ άσματος βιβλιογραφία.

3 'Αντιστοίχως καί τής μουσικής αΰτοϋ, ώς κατωτέρω. Σημειωτέον ότι έπραγματο-
ποιήθη καί κινηματογράφησις τοϋ έθίμου μετ' ήχογραφήσεως τής μελωδίας τοϋ άσματος
τφ 1967 είς τά χωρία Άγριανή καί Σιτοχώριον τοϋ νομοϋ Σερρών. (Βλ. Κ. Λ. Χφ. 3168,
α. 36-37 καί άρ. ταιν. 1076 Β4 (άρ. είσ. μουσ. 14517). 'Αρ. κινηματογρ. ταιν. 48-49.



26

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

Λεβάδεια. Κ. Λ. Χφ. 1358, σ. 97 - 98 (συλλ. Μ. Λιουδάκη, 1939).
"Αγ. Γεώργιος Παρνασσίδος. Κ.Λ. Χφ. 1692, σ. 52 (συλλ. Εύθ. Γούβαλη).
Άγόριανη Παρνασσίδος. Ειρήνης Σπανδωνίδον, Τραγούδια τής Άγόριανης
(Παρνασσού), 'Αθήναι 1939, σελ. 95, άρ. 169, σ. 354 - 355.

Ναυπακτία. Δημ. Άγγελίδον, Φιλολογικά, ήτοι χελιδόνισμα" περί επιστολι-
κών τύπων κλπ., εν 'Αθήναις 1897, σελ. 24 - 25.

Βάλτος Ξηρομέρου. Cl. Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne,
tome I, a Paris 1825, p. 247, 256 (= D. H. Sanders, Das Volksleben der
Neugriechen, Mannheim 1844, σ. 106 άρ. Α καί εν σελ. 130-31).

Ευρυτανία (Βράχα). Κ.Λ. Χφ. άρ. 1435, σ. 11 (συλλ. Ί. Ράγκου, 1939).

γ) Εύβοια.

Κάρυστος. Κ.Λ. Χφ. 432, σελ. 83,59 = Ευαγγ. Παπαχατζή, Δοκίμιον τοΰ
γλωσσικού 'ιδιώματος Καρύστου καί τών πέριξ, έν 'Αθήναις 1915, σελ. 54, 59.

δ) Θεσσαλία.

Arn. Passow, Τραγούδια ρωμαίικα. Popularia carmina Graeciae recen-
tioris, Lipsiae MDCCCLX, άρ. 307α (σ. 227 -28).
'Εφημ. Βραδυνή, φύλλ. ήμερ. 28 Νοεμβρίου 1929.

Τίρναβος. 'Αχιλλ. Τζαρτζάνου, Θεσσαλικά Τυρνάβου. Θεσσαλικά Χρονικά,
τόμ. Β' (1931), σ. 106. (Έπφδικόν ασμα, διάφορον τοΰ χελιδονίσματος).

Μαρίνου Π. Βρεττοϋ, Έθνικόν Ήμερολόγιον τοΰ δισέκτου έτους 1868,
σ. 109-111.

1 ' .

Th. Kind, Neugriechische Poesien, 1833, σ. 12 άρ. VII. = Arn. Passpw,
ένθ' άν., άρ. 307 (σ. 226-27),.

Χ. Χριστοβασίλη, Ή Χελιδόνα τού Μαρτίου (έν Καραγκουνιάί Θεσσαλίας).
'Εθνική 'Αγωγή, έτ. 1899, σ. 95. ^

Ξινονέριον Καρδίτσης. Κ.Λ. Χφ. 3186, σ. 30-31 (συλλ. Ε. Ί. Κουκου-
λέτσου 1952).

Καρδιτσομαγοΰλα Καρδίτσης. Φ. Λ. Π. Α. Χφ. 304, σ. 27 -29 (συλλ. Γεωρ-
γίας Π. Τσιγαρά, 1968).

Λεοντάριον Καρδίτσης. Φ. Λ. Π. Α. Χφ. 315, σ. 32 - 33 (συλλ. Κωνστ. Π.
Χριστοπούλου, 1968)·

Παλαμάς Καρδίτσης. Φ.Λ.Π.Α. Χφ. 311, σ. 49 (συλλ. Εύτυχίας Χαλβα-
τζάρα, 1968).

Έλασσών (Αυκούδι). Κ.Λ. Χφ. 1975, d: 90-(όυλλ-. Άθ. Παπανικολάου; 1953):



ΤΟ ΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΕΛΙΔΟΝΟΣ (ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑ)

27

Έλασσών (Χάσια). Κ. Λ. Χφ. 981α, σ. 5, άρ. 4. Χφ. 981 γ, σ. 1157
(συλλ. Δημ. Λουκοπούλου, 1934).

ε) "Ηπειρος.

Κ. Λ. Ν. Γ. Πολίτου, Ύλη, άρ. 2723 (συλλ. Π. Λάμπρου, 1850).
Γεωργ. Χασιώτου, Συλλογή τών κατά τήν "Ηπειρον δημοτικών ασμάτων,
έν 'Αθήναις 1866, σ. 191, αρ. 2, 3.

77. Άραβαντινοϋ, Συλλογή δημωδών ασμάτων τής 'Ηπείρου, έν 'Αθή-
ναις 1880, σ. 261, αρ. 442.

'Ιωάννινα. Δημ. Σαλαμάγκα, Μάρτη κί Μάρτη. Ήπειρωτ. Εστία, έτ. Β'
(1952), σ. 263 - 65. Δ' (1955), σ. 808 - 812.

Ζαγόριον. Κ. Λ. Χφ. 1572, σ. 159, άρ. 208 (συλλ. Ά. Παπακώστα, 1940).
Κόνιτσα. Κ. Λ. Χφ. 1903 Β, σ. 123 (συλλ. Δημ. Οίκονομίδου, 1953).
Θεσπρωτία. Κ. Λ. Χφ. 53, σ. 148, αρ. 20.
Πάργα. Έφημ. «Βραδυνή», φύλλ. τής 28 Νοεμβ. 1929.

στ) Μακεδονία (Δυτική).

Πολύλακκος Βοΐου. Κ. Λ. Χφ. 1766, σ. 6 (συλλ. Ίω. Τζημοποΰλου 1952).
"Αρνισσα, "Αγ. 'Αθανάσιος καί Σωσάνδρα Πέλλης. Κ. Λ. Χφ. 2394 (συλλ.
Γ. Κ. Σπυριδάκη, 1961), σελ. 89-90, 176, 309'.

Σαρακηνοί, Λουτράκι και Μαργαρίτα Πέλλης (τήν 9 Μαρτίου). Κ. Λ. χφ.
2394, σελ. 212, 407, 425, 460'

Κιρκάσιοι (Άγ. Τριας) 'Ημαθίας. Κ. Λ. Χφ. 1815, σ. 93 (συλλ. 'Ηλία
Τύμπα, 1953).

'Αγία Βαρβάρα Βέροιας (πρόσφ. εκ Στενιμάχου). Κ. Λ. Χφ. 1820, σ. 3-4
(συλλ. Ν. Καρασταμάτη, 1953).

Καστόρια (Καστανόφυτον). Βλ. είς Ε.Λ.Α., τόμ. Ε' (1945'49), έν 'Αθή-
ναις 1951, σ. 36.

ζ) Μακεδονία (Κεντρική καί Βόρειος). ..

Ααγινά Θεσσαλονίκης. Κ. Λ. Χφ. 1879, σ. 4 (συλλ. Βασ. Ζαχαριάδη, 1953).
Δοξάτον Παρνασσός, τόμ. Γ' (1879) σ. 956-57. ■

* G. F. Abbot εν Athenaeum, άρ. 3755, σ. 460-63 (30 Σεπτ., 1899).

1 Πρβλ. καί Γ. Κ. Σπυριδάκη, "Εκθεσις λαογραφικής έρεύνης είς περιοχάς τοϋ
νομοϋ Πέλλης (Μακεδονίας) (29 Ίουν. - 18. Ίουλ,. 1961). Ε. Λ. Α.,, τόμ. 13/14 (1960/61),
εν 'Αθήναις 1962, α. 375'-76.
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Αακκοβίκια. G. F. Abbot, Macedonian Folklore, Cambridge 1903, σ. 18
(= Μακεδ. ήμερολόγιον, έτ. Ε' (1912) σ. 84).

Ρονμλούκι (Γίδας, Άγκαθιά, Νησέλλι και Νεόκαστρον) 'Ημαθίας. Κ.Λ.
Χφ. 984 Β-Γ', σελ. 430, 468, 470-71, 902 - 904 (συλλ. Δ. Λουκοπούλου, 1935).

Ρονμλούκι. Θ. Παπαθανασίον, Σύμμεικτα λαογραφικά εκ Ρουμλουκιού.
Μακεδόνικα, Β' (1941/52), σ. 354.

Λαγκαδάς. Νίκου Β. Κοσμά, Ό Λαγκαδάς. 'Ιστορία - λαογραφία. Θεσσαλο-
νίκη 1968, σ. 88.

Στενίμαχος. Φιλήμονος Τζνμπάοη, Λαογραφικά - Γλωσσικά Στενιμάχου.
Άρχεΐον Θρακ. Λαογρ. Θησαυρού, 12 (1945-46), σ. 170.

Μελένικον. G. F. Abbot, ένθ' αν., σ. 47 (ασμα γενικώς ε'ις χελιδόνα" ουχί
χελιδόνισμα).

Μελένικον. Πετρ. Σπανδωνίδη, Μελένικος, ό νεκρός Μακεδονικός 'Ακρίτας.
Θεσσαλονίκη 1930, σ. 63 (ζ-η),
η) Χαλκιδική.

Βυζαντινά Χρονικά. Peterburg, τόμ. 3, 1896, σ. 205.

'Αρναία. Κ.Λ. Χφ. 1805, σ. 24 (συλλ. Μαυρ. Παπαθανασίου, 1952).

— Κ. Λ. Χφ. 2232, σ. 2 (συλλ. Μαυρ. Παπαθ-ανασίου, 1949).

— Βασ. Κνπαρίσση, Τραγούδια τής Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη 1940,
σ. 1-2, άρ. 4 - 5.

θ·) Μακεδονία (Ανατολική).

Συνοικισμοί νομού Σερρών: α) Κ.Λ. Χφ. 2897 (συλλογή Σωτ. Α. Φάσσα,
1964)' επαρχία Βισαλτίας : Άγιος Δημήτριος (σ. 54), 'Αγία Παρασκευή (σ. 61),
Δάφνη (σ. 138), Δημητρίτσι (σ. 143-45), Θερμά (σ. 195-96), Λαγκάδων (σ. 247),
Λιγαριά (σ. 269), Νιγρίτα (σ. 327), Τερπνή (440-41, 458), Χουμνικό (σ. 547).

β) Κ. Λ. Χφ. 2761 (συλλογή Γ. Αίκατερινίδου, 1963) : Νέον Σούλι (σ. 262 -
63, 442), Άγιον Πνεύμα (σ. 316), Μανδήλιον (σ. 387), Παλαικώμη (σ. 191, 423),
Λευκοθέα (σ. 391), 'Αναστασία (σ. 81 -82), Έμμ. Παπάς (σ. 323-24), Ροδολει-
βος (σ. 414), Πρώτη (σ. 403-404).

γ) Κ. Λ. Χφ. 2762 (συλλ. Γ. Αίκατερινίδου, 1963) : Μικρό Σούλι (σ. 11 -12,
220-21), Κορμίστα (σ. 96-97), 'Αλιστράτη (σ. 187), Άγιοχώρι (σ. 176-77).
δ) Κ.Λ. Χφ. 2763 (συλλ. Γ. Αίκατερινίδου, 1963): Νιγρίτα (σ. 28-29).
ε) Κ. Λ. Χφ. 2779 (συλλογή Γ. Αίκατερινίδου, 1963) : Άηδονοχώρι (σ. 19-
20), Μελενικίτσι (σ. 102 -103), Σησαμιά (σ. 205 - 206), Βαμβακόφυτον (σ. 165 - 66).

Ξηρότοπος 'Ορεινής. Κ.Λ. Χφ. 3150, σ. 17 (συλλ. Ίω. 'Αδαμοπούλου,
Κωνστ. Παπαδημητρίου, Γεωργ. Μέρμηγκα, 1966).
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Πρώτη. Κ. Λ. χφ. 2939, σ. 82-83 (συλλ. Δεσπ. Παπαδοπούλου, 1965).
Κάτω 'Ορεινή. Κ. Λ. Χφ. 2946, σ. 47 (συλλ. Γ. Α'ικατερινίδου, 1965).
Άδελφικόν. Κ. Λ. Χφ. 3129, σ. 8 (συλλ. Αίκατ. Άθανασιάδου, 1964-65).
"Ανω Καμήλα. Κ. Λ. Χφ. 3132, σ. 7 - 8 (συλλ. Σ. Άλεξιάδου - Λ. Μπα-
κάλη, 1965).

Κάτω Καμήλα. Κ. Λ. Χφ. 3141, σ. 5 (συλλ. Δημ. Καταράκη-Ελένης Ρήγα-
'Αλ. Τσικούρη - 'Αδ. 'Ανδρούτσου, 1965-1966).

Σιτοχώρι. Κ. Λ. Χφ. 3168, σ. 77 -78,106-107 (συλλ. Γ. Α'ικατερινίδου, 1967).
Άγριανή. Κ.Λ. Χφ. 3168, σ. 36-38 (συλλ. Γ. Α'ικατερινίδου, 1967).
Νέον Σούλι (πρώην Σουμπάσκιοϊ). Γαβριήλ Κοντιάδον, Λεύκωμα τοΰ Σουμ-
πάσκιοϊ, χωρίου τής περιφερείας Σερρών. Θεσσαλονίκη 1925, σ. 26.
Σέρραι : Σερραϊκά Χρονικά, τόμ. Α' (1953), σ. 134-152.

ι) Θράκη.

Φιλιππούιιολις (19°? αι.): α) 'Αναστασίου Γεωργιάδου Λευκίου, 'Ανατροπή
τών δοξασάντων, γραψάντων κλπ., έν 'Αθήναις 1843, σ. 26, 28. β) Κ. Λ. Χφ.
965, σ. 154, 206 - 207 (συλλ. Μυρτ. Άποστολίδου) = Άρχεϊον Θρακ. Γλωσσ.
καί Λαογρ. Θησ., Α' (1934/35), σ. 224-225. γ) Βλ. Γ. Σκορδέλην έν Πανδώρα,
XI (1860/61) σ. 450-451.

Σουφλί (Κιουπλιά). Κ. Λ. Χφ. 2115, σ. 5 - 6 (συλλ. Έλισ. Κωστίδου, 1954).
Μέτραι 'Ανατ. Θράκης. Κ. Λ. Χφ. 1431, σ. 22. = f Καλ. Χουρμουζιάδου,
Τό παιδίον εις τήν έκκλησιαστικήν έπαρχίαν Μετρών καί 'Αθύρων. 'Αρχ. Θρακ.
Γλωσσ. καί Λαογρ. Θησαυρού, 7 (1940/41) σ. 102, άρ. 38. =Γ. Μέγα, Ζητήματα
Ελληνικής Λαογραφίας, Ε. Λ. Α., τόμ. Ε' (1945'49), έν 'Αθήναις 1951, σ. 22.

Μέτραι - Νεοχώριον. 'Αγγ. Μετρηνοϋ, Τό άσμα τής χελιδόνος, Θρςικική
Έπετηρίς, έτ. Α' (1897), σ. 166-68.

* Μέτραι - Ε. Χουρμουζιάδου, Θρακικά έθαμα. Ή χελιδόνα. (Πόντος έν Μερ-
ζιφούν 1914).

Μέτραι (Τσακήλι) 'Ανατ. Θράκης. Θρακικά, 9 (1938), σ. 312- 13.
Μέτραι (Τσακήλι). Κ. Χουρμουζιάδου, Τό Τσακήλι τών Μετρών. Θρα-
κικά 11 (1939), σ. 395.

Μάλγαρα (Δογάνκιοϊ και Ρέμπιτς) 'Ανατ. Θράκης. Θρακικά, 6 (1935),
σ. 368.

Κεσάνη, Μάλγαρα 'Ανατολ. Θράκης. Βλ. Σ. Μανασσείδην έν περιοδ.
«Ό έν Κων/πόλει Έλλην. Φιλολ. Σύλλογος», 9 (1874/75), σ. 342 (αδεται τήν
25 Μαρτίου).
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Πέτρα, (πρόσφ. εις Μονοκκλησιά Σερρών). Κ. Λ., Χφ. 3147, σ. 11 (συλλ.
Μαρίας Πλουμάκη, 1966).

Γανοχώρια. Κ. Λ., Χφ. 2003, σ. 6. (συλλ. Κυρ. Βαφείδη, 1954).

(Πρόσφυγες εξ 'Ανατ. Θράκης ε'ις Κουμαριά Σερρών). Κ. Λ. Χφ. 3145, σ. 5
(συλλ. Τασίας Μανδάλου κ. ά., 1966).

Τζετώ. 'Ελπινίκης Σταμούλη - Σαραντή, Δημοτικά τραγούδια τής Θράκης,
Θρακικά 11 (1939), σ. 21-22.

Κωνσταντινούπολις (νήσοι). Σκαρλάτου Βυζαντίου, Λεξικόν τής καθ·' ημάς
Ελληνικής διαλέκτου, έκδ. γ'. Έν 'Αθήναις - -έν Κων/^ιόλει 1874. Βλ. έν λ. χελι-
δόνα. Πρβλ. καί Ν. Γ. Πολίτην ε'ις Νεοελλ. 'Ανάλ. Α' (1870 72), σ. 354, σημ. 1.
ιά) Λέσβος.

1) G. Georgakis et Léon Pineau, Le Folk-Lore de Lesbos. Paris (1894),
σ. 355. (Χαιρετισμός πρός τήν χελιδόνα, ώς έθιμον).
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2) Σπ. Άναγνώστου, Λεσβιακά, έν 'Αθήναις 1903, σ. 212-213. (2 άσματα"
αδονται τήν Κυριακήν τών Βαΐων).

3) Παν. Νικήτα, Τό Λεσβιακό μηνολόγιο, τόμ. Α', Μυτιλήνη 1953, σ. 61.
(χωρίον Μανταμάδος).

ιβ) Σάμος.

Έπαμειν. Ί. Σταματιάδου, Σαμιακά, τόμ. Ε', έν Σάμω 1887, σ. 380-81.
Μανρατζαϊοι. Κ. Λ., Χφ. 1428, σ. 40, άρ. 9 (συλλ. Ν. Δημητρίου. Μαυ-
ρατζαΐοι, 1939).

ιγ) Φολέγανδρος.

Κ. Λ. Ν. Γ. Πολίτου, Ύλη, άρ. 3035 (συλλ. 'Αντων. Μαυρογένους 1890).
ιδ) Νίσυρος.

Γεωργ. Ν. Καζαβή, Νισύρου λαογραφικά, Νέα Υόρκη 1940, σ. 85.
Κ. Α., Χφ. 2892, σ. 583-84 (συλλ. 'Αννης Παπαμιχαήλ. Μανδράκι Νισύ-
ρου, 1964).

ιε) Χάλκη.

Sam. Baud - Bovy, Τραγούδια τών Δωδεκανήσων, τόμ. Α', έν 'Αθήναις
1935, σ. 272.

Δωδεκανησ. Έπιθεώρησις, τόμ. Β' (1948), σ. 117. (Άρρεν παιδίον στολι-
σμένον δι' ανθέων καί άλλων κοσμημάτων παριστάνει τόν Μάρτην).

Κ. Λ. Χφ. άρ. 2892, σ. 752-53 (συλλ. Άννης Παπαμιχαήλ, Χάλκη 1964).

ιστ) Ρόδος.

Σάλακος. Άναστ. Άναστασιάδου, 'Εορτή έπί τή πρώτη τού έαρος έν Ρόδφ·
Φόρμιγξ, περ. Β', ετ. ΣΤ' (Η'), 1910, άρ. 5-6, σ. 4-5. Κ. Λ. Χφ. 1568, σ. 417
(συλλ. Χριστ. Παπαχριστοδούλου, Ρόδος 1953). Χριστ. Παπαχριστοδούλου, Λαο-
γραφικά σύμμεικτα Ρόδου, Λαογραφ. 21 (1963), σ. 194-195.
Ρόδος (πόλις). Χρ. Παπαχριστοδούλου, ένθ' άν., σ. 195.
Σιάνα. Άναστ. Βρόντη, Τής Ρόδου παραδόσεις καί τραγούδια, έν Ρόδω,
1930, σ. 97. Τοϋ Αύτοϋ, Ροδιακά Λαογραφικά, τόμ. Β', Ρόδος 1950, σ. 57-58,
άριθ. 4-5. Χρ. Παπαχριστοδούλου, ενθ'άν., σ. 194, Sam. Baud - Bovy, ένθ'av.,
σ. 73-74.—Φ.Λ.Π.Α., Χφ. άρ. 566, σ. 2 (συλλ. Γεωργ. Χατζάκη, 1968).
Μονόλιθος. Χρ. Παπαχριστοδούλου, ένθ' άν., σ. 194.
Γερασ. Δ, Δρακίδου, Ροδιακά, Αθήναι 1937, σ. 17.
Κ. Ν. Κωνσταντινίδη, Αθηνά Λυδία, Αλεξάνδρεια 1936, σ. 35-36.
Δωδεκανησ. Έπιθεώρησις, έτ. Β' (1948) σ. 117 (συλλ. Πέτρ. Καλονάρου).



32

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

ιζ) Μεγίστη (Καστελλόριζον).

Κ. Λ. : Ν. Γ. Πολίτου, Ύλη αρ. 2232 (συλλ. Άχιλλ. Διαμαντάρα).

ιη) Κρήτη.

Νικηθιανός, επαρχ. Μεραμβέλλον. Ά. Λογαριαστάκη, Παληά Κάλαντα τού
Μάρτη, Δρήρος 2 (1939), σ. 640-641.

Κατσιδώνι επαρχ. Σητείας (παλαιότερον τού έτους 1890). Κ. Λ. (Βιβλίον
εισαγωγής λαογρ. αντικειμένων, άρ. 130).

ιθ) Κέρκυρα.

Ν. Tomaseo, Canti popolari Toskani, Corsi, Illicici, Graeci. Tom. Ill,
Venezia 1842, σ. 280 = Arn. Passow, Popul. carmina, σ. 226 άρ. 306.

Γ.—Έκ των ώς άνω παραλλαγών παρατίθενται αί κάτωθι πλέον άντιπρο-
σωπευτικαί τού άσματος.

Α'.

Ηρθεν, ήρθε χελιδόνα,
-ήρθε κι αλλη μελιηδόνα'
κάθησε και λάλησε,
και γλυκά κιλάδησε.

20 Σύ, καλή νοικοκυρά,
εμπα 'ς τό κελλάρι σον
φέρ' αβγά περδικωτά,
και πουλιά σαρακοστά.
δώσε και μιαν όρνιθίτσα

κ' ηύρα χόρτα, σπάρτα, βλίτρα,
βλίτρα, βλίτρα' φύτρα, φύτρα.

5 Μάρτη, Μάρτη μου, καλέ,
και Φλεβάρη, φοβερέ,
κι αν φλεγίσης, κι αν τσικνίσης,
καλοκαίρι θά μνρίσης'
κι äv χιονίσης, κι αν κακίσης,

25 φέρε και μια κονλουρίτσα.
"Ωρισεν ό δάσκαλος,
και ό θεός πού τά 'δωκε,
ν' άγοράσωμεν οχτώ,
và πουλονμ,εν δεκοχτώ'

10 πάλιν άνοιξιν θ' άνθισης.
Θάλασσαν επέρασα
καί στεριά δεν ξέχασα·
κύματα κι άν εσχισα,
εσπειρα, 'κονόμησα,

30 và κερδαίνωμεν τριάντα,
διάφορα 1 μεγάλα πάντα·
καί εις τό σπίτι καί 'ς τη Χώρα
μέσα 'δώ 'ποϋ 'ρθαμε τώρα.
Μέσα 'γειά, μέσα χαρά

15 έφυγα κι άφήκα σϋκα

καί σταυρόν καί θημωνίτσαν,
κ' ήρθα τώρα κ' ηύρα φύτρα,

1 κέρδη.
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'ς τόν άφέντην, 'ς τήν κυρά'
'ς τά παιδιά και 'ς τούς γονείς,
'ς δλονς τους τους συγγενείς.
Μέσα Μάρτης· εξ ω ψύλλοι'
εξ ω οχτροί, σας τρων' οι σκύλοι.

(Arn. Passow, σελ. 227 -28, άρ. 307α)

40 Μέσα φίλοι, μέσα 'φθήνια,
και χαρές, χοροί, παιγνίδια,
και εφέτος και τοϋ χρόνου
και τοϋ χρόνου και αλλα χίλια.

Β'.

Χαίρε, χαίρε, χαίρε, τίμιε σταυρέ·

καύχημα Χριστιανών,

όδηγε άμαρτωλών

χαίρης πάντων τών πιστών

ν' άνέβης εις τόν ούρανόν

χαίρης και Πρωτομαρτιά

νά 'ρχη και καλοχρονιά,

νά γενοϋν πολλά σιτάργια,

νά γεμώσουνε τ' άμπάργια'

νά γενοϋν πολλά κρασιά

να γεμώσουν τά βουτζιά'

νά γενοϋν πολλά αρνιά

γιά νά σφαγοϋν τήν Λαμπρά·

να γενοϋν πολλές μυζήθρες

για νά βάζουσι στις πίττες'

να γενοϋν πολλά όρνίθια

μετά τοϋ Θεοϋ βοήθεια·

νά γενοϋν πολλές έντράδες 1

νά χον τ ραίνουν οι κεράδες'

μαγερέματα * πολλά

στο μαγέρευμα καλά.
Μάρτις μάς ήλθεν'
καλώς μας ήλθεν
ή γής μυρίζει,
25 τά δένδρα άνθοϋσι.
Ό ήλιος λάμπει,
τό φώς είσέβη

κ ή χελιδόνα μας 'κει γυρίζει
και τά πουλάκια της κιλαδοϋνε.
30 "Οξω ψύλλοι, ποντικοί,
μέσα Μάρτης και χαρά
και ή κερά ή Παναγιά.
Και αν εχετε παιδιά
νά τ à παντρέψετε καλά.
35 Σέβα, είσέβα ώς τό κελλάριον
δώσ' 'ένα αβγό ή άβγούτσικο
ή τή μάννα τοϋ άβγοϋ
ή τήν όρνιθα ή τόν πετεινόν
και πολλά τά έτη τών νοικοκερώ.

1812.

(Κ. Λ. : Ν. Γ. Πολίτου, "Υλη, άρ. 3035. Τό κείμενον άντεγράφη έκ χειρογράφου υπό
τοϋ 'Αντωνίου Μαυρογένους τφ 1890. Εις τήν παράθεσιν τοϋ άσματος άνωτέρω διωρθώ-
σαμεν τό πλήθος τών άνορθογραφιών τοϋ κειμένου.

Ό 'Α. Μαυρογένης σημειώνει ότι ήδετο τό χελιδόνισμα τοϋτο είς Φολέγανδρον
υπ' άνδρών, οί όποιοι εφερον ξυλίνην χελιδόνα, έμπεπηγμένην έπί τής άκρας άκοντίου,
στολισμένην διά στεφάνου άνθέων, ότι δέ κατηργήθη τό εθιμον μετά τήν Έλληνικήν
έπανάστασιν υπό τοΰ έπισκόπου Σίφνου καί Φολεγάνδρου Καλλινίκου).

1 Εισοδήματα (βενετ. indrada).
' Γεννήματα, ειδικώς όσπρια.
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Χελιδόνα ερχεται
άπ' τή Μαύρη θάλασσα.
Θάλασσα έπέρασε,
έκατσε και λάλησε,
5 λάλησε τά γράμματα,
γράμματα βασιλικά,
πού μαθαίνουν τά παιδιά,
τα παιδιά στο δάσκαλο.

— Δάσκαλος μας εστειλε
10 và μας δώστε πέντε άβγά
κι αν δεν δώστε πέντε άβγά

(Κ. Λ. Χφ. 3132, σελ. 7 - ί
Σερρών, 1965).

Χελιδόνα ερχεται
άπ' τή Μαύρη θάλασσα.
Θάλασσαν επέρασε,
πύργον μας θεμέλιωσε.
5 "Εκατσε καί λάλ.ησε

μέσ' στον Μάρτη τήν αυλή.
Μάρτη, Μάρτη μου, καλέ
και Φλεβάρη, χιονερέ■
πόσον δρόμον έκαμες

παίρνομε τήν κλωσσαριά,
να γεννά καί να κλωσσά
καί να σέρνη τά πουλιά.
15 Μάρτης μας ήρθε'
καλώς μας ήρθε'
τά λουλούδια ανοίγουν,
ή γης μνρίζει.
"Εξω ψύλλοι, ποντικοί,
20 μέσα 'γειά (άβγά) καί Πασχαλιά
κι άπό χρόν' μέ 'γειά.

(συλλ. Σ. Άλεξιάδου - Λ. Μπακάλη, "Avm Καμήλα

Γ' (α).

10 κ' έμαθες τά γράμματα ;
γράμματα βασιλικά
πού μαθαίνονν τά παιδιά.
— Δάσκαλονς μας εστειλε,
να μας δώστε πέντ' άβγά.
15 κ' άν δεν εχ'τε πέντ' άβγά
và μας δώστε τ'ν κλονσσαριά,
να γεννά καί κλωσσά
καί να σέρνη τά πουλιά.

(Κ.Λ. Χφ. 2929, σελ. 82-83,
ρών, 1965).

συλλ. Δεσποίνης Παπαδοπούλου, Πρώτη Σερ-

Δ'.

Χελιδόνι πέταξε.
Ηύρε πύργον, εκατσε
καί χαμοκελάδησε'
— Μάρτη, Μάρτη μον, καλέ
5 καί Φλεβάρη, βροχερέ·

κι άν μανίσης κι äv φ λε β ίσης
καλοκαίρι θά μυρίσης.

— "Εξω ψύλλοι καί κορέοι·

νά 'ν' καλά οι νοικοκυραίοι.
10 Μέσα ήλιος καί χαρά
καί χαρά καί Πασχαλιά,
στον άφέντη, στήν κυρά
καί στ' άρχοντόπουλά τους.

— Αϊ, καλή νοικοκυρά·
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15 δώσ' μας κόκκιν' αβγά,
δσα εμείς οι μαθητές,
μαθημένοι είμαστε.
Τοΰ δάσκαλου τά τέσσερα,
κ' εμάς τά τριαντατέσσερα,
20 νά μη μας δείρη ό δάσκαλος,

καί ό κακός πρωτόσχολος.
Αι, καλή νοικοκυρά·
φέρε μας σαράντα άβγά,
νά χαρής τόν άντρα σου
25 και τ' άρχοντόπουλά οου
κι δ,τι ποθεί ή καρδιά σου.

(Ρόδος. - Δωδεκαν. 'Επιθεώρησις, έτ. Β' (1948), σ. 117).

Μάρτιος μας ήρθε
και καλώς μας ηύρε'
τά δρια άνθοΰσι,
οι κάμποι λουλουδονσι.
Και συ, καλή νοικοκυρά'
βάλε τά πατήκια σου
και σέβα 'ς τό κελλάρι σου'
εβγαλε σαράντ' άβγά,
δώσ' ημάς τά τέσσερα

10 και σας τά εικοσιτέσσερα,
νά μή μάς δείρη ό δάσκαλος,
δάσκαλος, πρωτόσκολος,
νά 'χωμε τήν άμαρτία του
και τήν κολασία του.

15 "Εξω ψύλλ' και ποντικοί·
μέσα ήλιος και χαρά
και χαρά και Πασχαλιά
και πάλι και τοϋ χρόνου.

(Φιλιππούπολις. Πανδώρα, τόμ. XI (1860/61), σ. 450 - 451 = Νεοελλ. 'Ανάλ. Α', σελ.
365- 66, άρ. 9).

Δ'.—Μ ο υ σ ι κ α ί έκτελέσεις τοϋ άσματος έχουν δημοσιευθή ή ηχο-
γραφηθώ μέχρι τοΰδε αί εξής '.

1. Ρόδος: α) έκ Σαλάκου : υπό Άναστ. Άναστασιάδου εις τό περιοδ.
Φόρμιγξ, περ. Β', έτ. ΣΤ' (Η) (1910), άρ. φύλλ. δ - 6, σ. 4.

β) έκ Σιάνας : 1) υπό Άναστ. Άναστασιάδου, ένθ-' άν., άρ. φύλλ. 4-5.
2) S. Baud - Bovy, Τραγούδια τών Δωδεκανήσων, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1935,
σ. 73 - 74, άρ. 21.

2) Χάλκη: α) Sam. Baud - Bovy, ένθ' άν., σ. 272. β) Κ. Λ. Χφ. 2892,
σ. 752-53 (αρ. εισαγ. μουσ. 11414) (συλλ. Άννης Παπαμιχαήλ, Χάλκη 1964).

3) Λέσβος: Παν. Νικήτα, Λεσβιακό μηνολόγιο, τόμ. Α', Μυτιλήνη 1953,

σ. 61.

1 Έκ τών ήχογραίρήσεων τούτων, ώς κατωτέρω, έχουν περιληφθή δύο παραλλαγαί
είς τό δημοσίευμα : Γ. Κ. Σπυριδάκη καί Σπνρ. Δ. Περιατέρη, 'Ελληνικά δημοτικά τρα-
γούδια, τόμ. Γ' (Μουσική έκλογή), έν 'Αΰήναις 1968, σελ. 177 ■ 180.
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4) Μακεδονία (νομός Σερρών) : (Ήχογρα'φησις ύπό Γ. Αίκατερινίδου
γενόμενη εντός τοΰ προγράμματος τής εκτελεσθείσης ύπ' εμού Λαογραφικής
ερεύνης τφ 1963 - 64 δι' οικονομικής χορηγίας τού Βασιλ. 'Ιδρύματος Ερευνών,
καί άργότερον τφ 1967. Τού εορταστικού εθίμου τούτου εγένετο ύπ' αύτού τφ
1967 καί κινηματογράφησις εις Άγριανήν καί Σιτοχώρι Σερρών. Άρ. ε'ισαγ.
κινηματ. ταιν. 48, 49).

α) ΝέονΣούλιον : Κ. Λ. Χφ. 2761, σ. 51 (άρ. ε'ισ. μουσ. 7441, ταιν. 512β 10).

β) Παλαικώμη : Κ.Λ. Χφ. 2761, σ. 191 (άρ. ε'ισ. μουσ. 7631, ταιν. 521β).

γ) Μικρόν Σούλιον. Κ.Λ. Χφ. 2762, σελ. 11-12, 220-21 (άρ. είσ. μουσ.
8304, ταιν. 593 β).

δ) Άγριανή : Κ.Λ. χφ 3168, σ. 108 - 109 (άρ. ε'ισ. μουσ. 14517, ταιν.
1076 β4).

ε) Σιτοχώριον: Κ.Λ. Χφ. 3168, σ. 106 - 107 (άρ. είσ. μουσ. 14515,
ταιν. 1076β 2).

5. Φιλιππούπολις ("Ελληνες 19°ί αί.) : Άρχεΐον Θρακ. Λαογρ. καί Γλωσσ.
Θησαυρού, τόμ. Λ' (1934/35) σ. 225-26'.

'Εκ τής μουσικής συλλογής ταύττ^ς τοΰ άσματος παρατίθενται κατωτέρω
πέντε παραλλαγαί αύτού :

Α.—Ν έου Σουλίου Σερρών' (βλ. άν., άρ. 4α).

J>=250

ν-έ - ^ε-μέ - λιω-σε, ε - κα - τσι χ'έ-λά -

-■ίαι - νουν τα πι - δια.

Μάρ - της μας ηρ 3ι.

' Τό ασμα υποστηρίζεται έν σελ. 260 σημ. 1, ότι μετηνέχΟη εις Φιλιππούπολιν
κατά τόν 180ν αί. έκ Θεσσαλίας διά μεταναστών, έγκατασταθέντων ένταϋθα.
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Τ 1 >_/ J ^' g-1

λως μας

ίι·

και κο - ριοι,

μεσ' ύ - γεί - α

ο - ξω ψύλ - λοι

Portoto

χ

χί χα - ρα κί τοΰ χρόν".

την Πα-σκα-λια με του κοκ-χι -
___Toy._

νου τ αυ - γο

Β.-Φ ιλιππουπόλεως" (βλ. ανωτ., αρ. 5).

Χε - Χι - δο - να πε - ρα - σε

απ τη Μαυ - ρη

•5α - λασ - σα

έ - κα - τσε κ'έ - λα - λη - σε

καί γλυ - κα' κε - λα - δη - σε · -

Γ.—Σ ιάνας Ρόδου'.

Allegretto moderato

_A_

-r-·

Πε - pi - στε

J J) J>

ρα - κι πε - τα
Γ

ξε, ηύ - ρεν

Πύρ - γον κ' ε - κα - τσε
Δ_

κ'έ - χα - μο - κε - λά - Οη

σε.- Μάρ-τη, Μάρ - τη μου, κα - λέ.

Μάρ - χη Map - τη μου, κα - λέ, καί Ά

1 Έκ τής καταγραφής υπό S. Baud - Bovy" (βλ. ά·\ωτ., άρ. 1, β2).
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Δ.—Σ α λ ά κ ο υ Ρόδου1.

πέμ - ττε - ται,_ ττά - ει ττε ρα

Ε.-Χάλκης2.
J =176

J? Α Β
—W«.__

Map - τη,

Map - χη

μου, κα - λέ

και Ά -

πρί - λη -ία - μα - στέ, (δ)ώς ή - μεΐς οΐ μα - ·&η -

1 έκ τής δημοσιεύσεως ύπό Άν. Άναστασιάδου' (βλ. άνωτ., άρ. 1, α).

2 Έκ τής ήχογραφήσεως ύπό "Αννης Παπαμιχαήλ' (βλ. άνωτ., άρ. 2, β. Κ.Λ. Χφ.
2892, σ. 752-53).

(Αί ύπ' άρ. Α καί Ε παραλλαγαί τής μελωδίας τοΰ άσματος κατεγράφησαν μουσικώς
έκ τής ταινίας μαγνητοφώνου ύπό τοΰ Συντάκτου μουσικού Σπυρ. Περιστέρη).
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ταί _ μα - θη - με - νοι εΐ - μα - σχε. Χε - λι -

- δο - νιμ πε - μίτο - με,- πα - ει πε - ρα κερ - χε -

του χρο - νου.

Τον.

Ε.—'Τό ύπό έξέτασιν άσμα, καλούμενον εις Μακεδονίαν «τραγούδι τής χελιδόνας»
ή «χελιδόνα», οίδεται σήμερον, ώς εμφαίνεται καί έκ τών ανωτέρω αναγραφομένων
παραλλαγών αύτού, ώς κειμένου καί μουσικής, εύρύτατα, όσον γνωρίζω, εις τήν
βόρειον περιοχήν τού ελληνικού χώρου, τήν Μακεδονίαν, από τών δυτικών συνό-
ρων αύτης πρός τήν "Ηπειρον μέχρι τών ανατολικών πρός τήν Δυτ. Θράκην, είτα
δ' εις τήν Λέσβον και έκ τών νοτίων περιοχών μόνον εις τήν Ρόδον, Χάλκην καί
τήν Νίσυρον. Είς τήν τελευταίαν νήσον ώς καί εις Σάλακον Ρόδου άπαντα μετα-
τεθειμένον είς τό Σάββατον τοΰ Λαζάρου.

Εις τάς παραλλαγάς τοΰ άσματος παρατηρούνται διαφοραί κυρίως : είς τήν
αρχήν αύτού (π. χ. Χελιδόνα έρχεται. . . Μάρτις μας ήρθε. . . κλπ), εις τό μήνυμα,
τήν άγγελίαν, τού άνατέλλοντος έαρος, τόν χαιρετισμόν πρός αιιιό, τάς αιτήσεις
τών παίδων ύπέρ φιλοδωρήματος, τάς εύχάς αύτών κλπ.

α). Ή άρχή τον άσματος. Είς τήν βόρειον Ελλάδα καί τήν Δωδεκάνησον
(Ρόδον) άπαντα αύτη εις τούς τέσσαρας πρώτους στίχους, σπανιώτερον δέ εις
τούς εξ, ύπό διηγηματικήν μορφήν.

στ. 1-2 Χελιδόνα ερχεται / άπό Μαύρη1 (r\ "Ασπρη)' θάλασσα

» Άρνισσα Πέλλης (βλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη ν εις Ε.Λ.Α., 13/14 (1960/61), 'Αθήναι 1962,
σ. 376. Ρουμλούκι (Νεόκαστρον) 'Ημαθίας: Κ.Λ. Χφ. 984γ', σ. 902 -904. Περιοχή Σερ"
ρών : (Θερμά: Κ.Λ. Χφ. 2897, σ. 195- 96. Λιγαριά : Αύτ., σ. 269. Άναστασιά : Κ.Λ.
Χφ. 2761, σ. 81. 'Εμμ. Παπάς: Αύτ., σ. 323 -24. ΡοδολεΤβος : Αύτ., σ. 414. Πρώτη:
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(χελιδόνα πέρασε / άπό Μαύρη1 (r\ άπου τη Μαύρη 2 θάλασσα)
στ. 3-4 θάλασσα επέρασε / ήκατσε κ' ελάλησε

ή : θάλασσα επέρασε / τη φωτιά θεμέλιωσε-
θάλασσα άπέρασε / και σπειρί 'κονόμησε'
στ. 5-6 κάθησε τσ' ελάλησε / κ' έγλυκοκελάηδησε 3
ή : κάθησε και λάλησε / πέτραν έκατάλυσεν
Εκατσε και μίλησε / μίλησε κ' ελάλησε'
έκατσε κ' ελάλησε / καί πυργοθεμέλιωσε"

β). Ε'ις τήν συνέχειαν τοΰ άσματος είς άρκετάς παραλλαγάς, από τού
εβδόμου στίχου, ως ε'ις τήν ανωτέρω εξ Άρνίσσης Μακεδονίας4, ή άπό τοΰ
τετάρτου ή τού πέμπτου ε'ις άλλας έκ διαφόρων τόπων, έχομεν έπίκλησιν πρός
τόν Μάρτην (Μάρτιον)".

«Μάρτη - Μάρτη, βροχερέ / και Φλεβάρη, χιονερέ». (Άρνισσα Πέλλης'
παραλλ. στ. 7-8)1 καί Πρώτη Σερρών (παραλλ. άνωτ., σ. 94) Γ' (α), στ. 7-8)

— Μάρτη μ', Μάρτη μου, καλέ, / και Φλεβάρη, φοβερέ (στ. 7 - 8) "

— Μάρτη, Μάρτη μου, καλέ / καί Φλεβάρη, φλιβερέ (ή βροχερέ) στ. 4-5 7

— Μάρτη, Μάρτη μου, καλέ / καί Φλεβάρη, φοβερέ (σ. 5 - 6)8

Αύτ., σ. 403 -401. Άγιοχώρι : Κ. Λ. Χφ. 2762, σ. 176 - 77. Μελενικίτσι : Χφ. άρ. 2779,

σ. 102.

3 Cl. Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne, tome II, Paris 1825>
σ. 256. Βλ. και είς Ν. Γ. Πολίτου, Χελιδόνισμα. Νεοελλ. 'Ανάλ. Α' (1870/72),
σ. 363 άρ. 4.

1 Μελένικον : Πέτρου Σπανδωνίδη, ενθ' άν., σ. 63 άρ. ζ'.

2 Λέσβος: Σπ. Άναγνώστου, Λεσβιακά, έν 'Αθήναις 1903, σ. 213 άρ. 4. 'AvacoX.
Θράκη (Γανοχώρια) : Κ. Λ. Χφ. 2003, σ. 6 (συλλ. Κυρ. Βαφείδη, 1954).

8 Βλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, ενθ' άν., σ. 376.

* Βλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, ενθ' άν.

5 Εις τήν παραλλαγήν έκ Λέσβου ή άναφορά πρός τόν Μάρτιον υπάρχει είς τούς
στίχ. 2-3 (βλ. Σπ. Άναγνώστου, ενθ' άν., σ. 212-13, άρ. 3), είς δέ τήν έξ 'Ηπείρου
άπό τοΰ πρώτου στίχου (βλ. Χρ. Χασιώτην, ενθ' άν., σ. 191, άρ. 3).

8 Cl. Fauriel, ενθ'άν. II, 256= Th. Kind, Neugr. Poesien, σ. 12, άρ. VII = Dan.
Η. Sanders, Neugr. Volksleben, σελ. 106, 130 — A. Passow, άρ. 307 = 2Υ. Γ. Πολίτης,
ένθ' άν., α. 363, άρ. 4.

7 Ν. Tomaseo, torn. III, σ. 279 = Α. Passow, άρ. 309 = Ν. Γ. Πολίτης, ενθ' άν.,
σ. 362, άρ. 3. Δωδεκαν. Έπιθεώρησις, έτ. Β' (1948), σ. 117 (Ρόδου).

8 Α. Passow, άρ. 307 = G. Wachsmuth (μετάφρ. υπό Γαλάνη), σ. 31-33 — Μ. Π.
Βρεττοϋ, 'Εθνικ. Ήμερολ. τοϋ έτους 1868, σ. 109 - 111 = iV. Γ. Πολίτης, ενθ'άν.,
σ. 360, άρ. 1.
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Μάρτη, Μάρτη, χιονερε / και Φλεβάρη, βροχερέ (στ. 5-6)

Μάρτη, Μάρτη, χιονερε / και Φλεβάρη, λασπερέ (στ. 21-22)'

γ). 'Ακολούθως ό λόγος ε'ις τό ασμα στρέφεται ύπό των άγειρόντων, οί
όποιοι είναι μαθηταί, περί τό σχολεΐον καί τόν διδάσκαλον.

Ποιον δρόμον επήρες
κ' εμαθες τά γράμματα·
γράμματα βασιλικά,

πού μαθαίνουν τά παιδιά (στ. 7-10. Θερμά Σερρών)2
τά παιδιά στο δάσκαλο 3

Είς τήν παραλλαγήν έκ Ρουμλουκίου (Νεόκαστρον) 'Ημαθίας, ή οποία αδεται
ύπό κορασίδων έν τή αιώρ? κατά τόν Μάρτιον, λέγεται (στ. 5 - 8) :

εκατσε κ' έλάλησε"
έμαθε τά γράμματα,
γράμματα βασιλικά
που μαθαίνουν τά παιδιά '.

δ). Οί αδοντες κατόπιν α'ιτούν από τήν οικοκυράν, να δώση φιλοδώρημα
εις αυτούς, μαθητάς τού σχολείου, ώς καί δια τόν διδάσκαλον, τοΰ οποίου εκτε-
λούν πρός τούτο έντολήν.

((Δάσκαλους μας εστειλε
νά μας δώστε πέντε άβγά»
(Παραλλ. άνωτ., σ. 94) Γ' (α), στ. 18 -14. Πρώτη Σερρών).

— «Αι καλή νοικοκυρά'
δώσ' μας κόκκινα άβγά,
δσα έμεΐς οί μαθητές,
μαθημένοι είμαστε.

1 Μ. de Marcellus, Chants du peuple en Grèce, II, Paris 1851, σ. 178.
A. Passow, άρ. 305 = Th. Kind, Anthologie neugr. Volkslieder, 1861, a. 72 ~Ar. Γ. Πο-
λίτης, ενθ'άν., σ. 363- 64, άρ. 5.

2 Βλ. είς Κ.Λ. Χφ. άρ. 2897, σ. 195-6. "Ομοίως καί εις άλλους συνοικισμούς
του νομού Σερρών, ώς εις Λιγαριάν (Χφ. άρ. 2897, σ. 269), Άναστασιάν (Χφ. 2761,
σ. 81), Έμμ. Παπάν (Αύτ., σ. 323-24), Ροδολεϊβον (Αύτ., σ. 414), Πρώτην (Αύτ.,
σ. 403-404) (βλ. άνωτ. σ. 94 καί παραλλ. Γα', στ. 9-12), Άγιοχώρι (Χφ. 2762,
σ. 176 - 77), Μελενικίτσι (Χφ. 2779, σ. 102) κ. ά.

3 Κ.Λ. χφ., 3132, σ. 7-8 ("Ανω Καμήλα Σερρών, 1965).

« Κ.Λ. Χφ. 984γ', σ. 902- 904, άρ. 77 (συλλ. Δ. Λουκοπούλου, 1935).
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Τον δάσκαλου τά τέσσερα
κ' εμάς τά τριαντατέσσερα,
νά μή μας δείρη ό δάσκαλος
και ό κακός πρωτόσχολος.

(Παραλλ. άνωτ. (σ. 34-35) Δ', στ. 14-21. Ρόδος).

ε). Οί τελευταίοι στίχοι αποτελούν έπιρδικήν άποπομπήν έκ τοΰ οίκου τών
ψύλλων, κοριών καί ποντικών, άποδίωξιν τών εχθρών καί τέλος ευχήν υπέρ
υγείας καί χαράς είς τήν ο'ικογένειαν.

— «Μέσα 'γειά, μέσα χαρά

Μέσα Μάρτης" έξω ψύλλοι
έξω οχτροί, σας τρων' οί σκύλοι κλπ.
(Παραλλ. Α. Passow, άρ. 307. Βλ. άνωτ. (σ. 32-33) εις παραλλ. Α', στ. 34 εξ.).

— δξω ψύλλοι, ποντικοί'
μέσα Μάρτης και χαρά κλπ.

(Παραλλ. Φολεγάνδρου. Βλ. άνωτ. (σ. 33) Β', στ. 30-31).

— εξω ψύλλοι, ποντικοί
μέσα 'γειά και Πασχαλιά.

(Άνω Καμήλα Σερρών. Βλ. παραλλ. άνωτ. (σ. 34) Γ', στ. 19-20').

στ). Είς ελληνικός περιοχάς (μέχρι τοΰ 1922) τής Ανατολικής Θράκης,
π. χ. τήν Μετρών (βλ. εις Άρχ. Θρακ. Θησ., τόμ. Ζ (1940/41) σ. 102, άρ. 38,
τόμ. IB (1943/44), σ. 170 άρ. 1) ή άρχή τοΰ άσματος έχει ώς εξής κατά τήν
πρώτην παραλλαγήν:

Μάρτης μας ήρτε
και καλώς μας ήρτε
τά δρη ανθίζουνε,
οι κάμποι λουλουδίζουνε

1 Βλ. προσέτι καί είς παραλλαγάς : έκ Φιλιππουπόλεως (Άναστ. Λευκίου, ενθ. άν.).
'Ανατ. Θράκη; είς Άρχ. Θρςικ. Θησ. 7 (1940/41) σ. 102 άρ. 38, Δάφνης καί Θερμών τοϋ
νομοϋ Σερρών (Χφ. 2897, σελ. 138, 195 - 96)- έκ Μελενιτσίου καί Σησαμιάς Σερρών (Χφ.
2779, σελ. 102-103, 205-206). 'Ηπείρου, (Χρ. Χασιώτου, ενθ' άν , σ. 191, άρ. 3). Δω-
δεκανήσου (Χάλκης) (Δωδεκαν. 'Επιθεώρ., έτ. Β' (1948) σ. 117). Λέσβου (Σπ. Άναγνώστου,
Λεσβιακά, σελ. 212-13, άρ. 3 καί 4). Σάμου (Έπαμ. Σταματιάδου, Σαμιακά, Ε', έν Σάμω
1887, σ. 380-81). 'Ενταύθα, δηλ. είς Σάμον, τό άσμα είχε μετατεθή είς τό εσπέρας τής
23 'Ιουνίου, άπαγγελλόμενον κατά τήν ΰπερπήδησιν τής πύρας' (βλ. είς σελ. 380 -81).
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οί χελιδόνες έρχονται

Μάρτη, Μάρτη μου, καλέ
και 'Απρίλη λαμπερέ,

κατά δέ τήν δεαπέραν :

Μάρτιος μας ήρτι
κί καλώς μας ηϋρηκε.
τά όρηα άνθοϋσαν
τά πουλιά 'λαλούσαν.
Εις τήν παραλλαγήν εκ Φιλιππουπόλεως :

Μάρτιος μας ήλθε
και καλώς μας ηύρε.
Τά όρη άνθοϋσΓ
κάμποι λουλουδοϋσιν.
"Αξι' Μάρτη και καλέ
και Φλεβάρη δυνατέ 1.
Τής μορφής ταύτης τού χελιδονίσματος απαντούν παραλλαγαί καί ε'ις συνοικι-
σμούς τού νομού Σερρών, ώς είς Δάφνην επαρχ. Βισαλτίας :

Μάρτης μας ήρτι'
καλώς μας ήρτι'
τά λουλούδια ανοίγουν . . .5

ομοίως καί είς Σιτοχώριον Σερρών :

Μάρτης μας ήρθε'
τά λουλούδια άνοίγουν
γης 'βωδιάζει'
τόπους μυρίζει.

Μάρτη, Μάρτη μου, καλέ . . ,3

Όμοίως καί άλλαχού :

Μάρτης μάς ήρθε'

1 Άναστ. Γ. Λευκίου, 'Ανατροπή τών γραψάντων . . ., έν 'Αθήναις 1843, σ. 28.
Όμοία είς τούς στ. 1-4 είναι ή έπίση; έκ Φιλιππουπόλεως παραλλαγή, δημοσιευθείσα
ύπό Βλασ. Γ. Σκορδέλη είς Πανδώραν, τόμ. XI, σ. 450 (βλ. τό κείμενον καί είς Νεοελ.
Άνάλ. Α' (1870/72), σ. 365, άρ 9).

2 Κ.Λ. Χφ. 2897, σ. 138 (συλλ. Σ. Φάσσα, 1964).

3 Κ.Λ. Χφ. άρ. 3168, σ. 77- 78, (συλλ. Γ. Αίκατερινίδου, 1967).
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ορη ανθείτε'
πουλάκια κελαϊδεϊτε '

Μάρτης μας ήρθε
κι πουλιά λαλείτε'

θάλασσαν άπέρασαν . .. (Ξινονέριον Καρδίτσης)5
Μάρτης μας ήρθε'
καλώς μας ήρθε 3.

Εις τήν παραλλαγήν εκ Φολεγάνδρου, άναφερομένην εν χρήσει μέχρι τού
1830· 1840 (βλ. Κ. Α., Ν. Γ. Πολίτου, Ύλη, άρ. 3035), ή ούτως αγγελία τής πρώ-
της τοΰ Μαρτίου (στ. 6 χαίρης και Πρωτομαρτιά) απαντάται ε'ις τούς στίχους 22 - 25.

Πλήν τού αιτουμένου φιλοδωρήματος, τό όποιον αναφέρεται εις άβγά,
ειδικώς δέ κόκκινα, ήτοι Πασχαλινά, άπαντα εις πλήθος παραλλαγών καί ευχή
διά τήν μετ' ολίγον «Πασχαλιάν», «Λαμπράν».

Τό στοιχεΐον τούτο είναι χαρακτηριστικόν περί διασκευής κατά τήν Βυζαν-
τινήν περίοδον εις τήν μορφήν ταύτην, ώς παρατηρούμεν καί κατωτέρω, τού εξ
αρχαίων χρόνων συνεχιζομένου χελιδονίσματος πρός προσαρμογήν αυτού δι' άκροα-
τήριον χριστιανικόν καί μάλιστα δι' ήμέραν, ή οποία συνέπιπτεν εις τό χρονικόν
διάστημα τής Μεγ. Τεσσαρακοστής ή εις τό τού Τριωδίου, προπαρασκευαστικόν
διά τήν ιιερίοδον ταύτην.

'Εάν ληφθή έτι ύπ' ό'ψιν ότι άπό τών πρωίμων χριστιανικών χρόνων δη-
μώδη λατρευτικά άσματα κατά τάς έορτάς τού 'Αγίου Βασιλείου καί τών Θεοφα-
νίων4, άσφαλώς καί τών Χριστουγέννων ειχον άγερμικόν χαρακτήρα, εις μετα-
γενεστέρους δ' είτα Βυζαντινούς χρόνους καί τό κατά τό Σάββατον τού Λαζάρου
(ασμα τής άναστάσεως αυτού), ήτο πλέον δικαιολογημένον τ^υχολογικώς καί εις τό

1 Ν. Tomaseo, ενθ'άν., III, σ. 279 = Χ Pastow, άρ. 309 — Ν. Γ. Πολίτης, έ'νθ' άν.,
σ. 362, άρ. 2.

2 Κ.Λ. Χφ. άρ. 3186, σ. 30-31 (συλλ. Ε. Κουκουλέτσου, 1952).

3 Βλ. Χφ. 2897, σ. 54 ("Αγ. Δημήτριος) καί σ. 138 (Δάφνη) Βισαλτίας' Χφ. 2763,
σ. 28 - 29 (Νιγρίτα) τοΰ νομοϋ Σερρών. Είς δλλας παραλλαγάς έκ τής περιφερείας ταύτης
(θερμά: Κ.Λ. Χφ. 2897, σ. 195-96. Άγιοχώρι : Κ.Λ. Χφ. 2762. σ. 176- 77. Μελενι-
κίτσι : Κ. Λ. Χφ. 2779, σ. 102- 103. Σερραϊκά Χρονικά, Α' (1953) σ. 134) ή έπίκλησις
αύτη άπαντάται έντός τοΰ κειμένου τοΰ άσματος, ούχί δέ έν άρχή αύτοΰ.

* Βλ. Ά. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Δύο βυζαντινά κάλανδα, Λαογρ. 1 (1909),
σ. 564 -68.

5 Σχετικώς άναφέρει κατά τόν 12ον αί. ό 'Ιωάννης Τζέτζης (Χιλιάδες, ΙΓ', Ίστορ.
475, στ. 243 εξ.).
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Χελιδόνισμα, άδόμενον τήν α' Μαρτίου, ήμέραν, ως έλέχθη, συνδεδεμένην πρός
τήν Μεγ. Τεσσαρακοστήν, νά προστεθούν στοιχεία σχετικά πρός τήν μέλλουσαν
νά έορτασθή άμα τφ πέρατι τής νηστείας ταύτης 'Ανάστασιν τού Σωτήρος, ήτοι
ευχαί δι'αυτήν, πρός δέ και νά μετατεθη τό έν λόγω άσμα είς πολλούς τόπους, ώς
αναφέρεται ανωτέρω, εις τήν ήμέραν τοϋ Ευαγγελισμού, τό Σάββατον τοϋ Λαζά-
ρου ή ε'ις ήμέραν τής Μεγ. Εβδομάδος (τήν Μεγ. Πέμπτην) κ. ά.

Ή σύνδεσις τοΰ άσματος πρός τούς μαθητάς καί τόν διδάσκαλον κατ'
έντολήν τοΰ οποίου φέρεται εις πολλάς παραλλαγάς ότι αιτούν οί χελιδονισταί
φιλοδώρημα, φαίνεται ότι θά ειχε γίνει ήδη κατά τήν πρώτην βυζαντινήν περίο-
δον, έάν λάβωμεν ύπ' όψιν ότι απαντά τό στοιχεΐον τούτο εις παραλλαγήν, ή
οποία ηδετο εις Ρώμην τόν ένατον ή δέκατον αιώνα, εις είδικήν έορτήν, καλου-
μένην Cornomannia

Τόν σχολικόν τοΰτον χαρακτήρα 8 πιστεύω ότι θά προσέλαβε τό άσμα έκ
τοΰ έθους, τό όποιον ί'σχυεν άπό τής μεταγενεστέρας αρχαιότητος, συνεχίσθη δέ καί
κατά τήν βυζαντινήν καί τήν μεταβυζαντινήν περίοδον μέχρι τών νεωτέρων χρόνων,
τής καταβολής τής άμοιβής τοϋ διδασκάλου υπό τών γονέων τών μαθητών ή υπό
τής κοινότητος εις χρηματικόν ποσόν άλλά καί εις είδος (τρόφιμα)3, πρός δέ καί
τής προσφοράς δώρων εις αυτόν κατά έορτάς, «τών εορτικών», ήδη άπό τών
πρώτων χριστιανικών χρόνων μάλιστα πατά τήν τών Καλανδών (Πρωτοχρο-
νιάν), ώς άναφέρει άργότερον ό Λιβάνιος είς λόγον του εις τάς Καλάνδας
(1,397, 11 έκδ. Förster)5, είτα δέ καί κατά τήν τού Πάσχα (τήν Λαμπρήν),
ώς τό έθιμον μέχρι τοΰ 1920 ε'ις Κρήτην (έπαρχ. Σητείας) κ. ά.

Ή συλλογή οΰτως υπό τών μαθητών δώρων διά τόν διδάσκαλον, κατόπιν
μάλιστα παραγγελίας αυτοϋ, άπετέλει θεσμόν έν χρήσει από τών πρώτων βυζαντι-
νών χρόνων, δεδομένου ότι αναφέρεται περί τούτου ρητώς τόν ένατον αιώνα
εις τό άδόμενον εις Ρώμην, ώς άνωτέρω, χελιδόνισμα. Πρόκειται επομένως περί
άρχαίου νομίμου, τό όποιον ήσκεΐτο ομοίως άνευ διακοπής καί εις τον έλληνι-
κόν κόσμον τών χριστιανικών χρόνων. Ή χρονική προθεσμία αύτη, δηλ. ή α'
Μαρτίου, ευρίσκεται εις συμφωνίαν πρός τήν μαρτυρίαν τοϋ 'Αθηναίου (Λειπνοσ.

1 Βλ. είς Νικ. Πολίτου, Δημώδη βυζαντινά ςίσματα, Λαογρ., Γ' 1911/12, σ. 645-650.

a Τό άσμα υπό τόν τύπον τούτον περιέχεται είς κώδικας έκ τού 12ου αιώνος καί
15ου. Βλ. είς Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., σ. 645-46. S. Baud-Bovy, Sur le Χελιδόνισμα.
Βυζαντινά - Μεταβυζαντινά, τόμ. 1, 1946, σ. 23 έξ.

» Βλ. Φαίδ. Κουκουλέ, Β.Β.Π., ΑΊ, 1948, σ. 86 -87.

* "Ενθ'άν., σ. 87.

« Πρβλ. καί ενθ'άν., σ. 87.
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10,437 d) καθ·' ην οι σοφισταί έν 'Αθήναις έλάμβανον τόν μισθόν των καί δώρα
κατά τόν έορτασμόν τών 'Ανθεστηρίων, ειδικώς τήν δευτέραν ήμέραν αυτών,
τήν τών Χοών' «τη δέ έορτή τών Χοών έθος εστίν Άθήνησι πέμπεσθαι δώρα τε
καί τούς μισθ-ούς τοις σοφισταΐς . ..».

Οΰτοι όμως, ώς έλέχθη ήδη, έλάμβανον προσέτι καί τά «έορτικά», ήτοι
δώρα κατά τάς έορτάς, ώς εις τάς καλάνδας. Ή α' Μαρτίου επίσης κατά
τούς χρόνους τούτους κατείχεν εις τήν ψυχήν τού λαού θέσιν καλανδών, τό γνώ-
ρισμα δέ τούτο υπάρχει oU μόνον ε'ις τό άρχαΐον Χελιδόνισμα, ώς καί ε'ις τό νεώ-
τερον, αλλά καί εις κατ' έθιμον πράξεις τήν ήμέραν ταύτην κατά τούς μεταβυ-
ζαντινούς καί τούς νεωτέρους μέχρι σήμερον χρόνους, ώς λέγεται κατωτέρω.

Εις τό Χελιδόνισμα ούτως υπό τήν σημερινήν αυτού μορφήν, ώς έχει έτι
παρατηρηθή άπό πολλού και τονισθή έπανειλημμένως', συνεχίζεται άδιασπάστως
εις τά κύρια θεματικά του στοιχεία καί τήν οίκονομίαν συνθέσεως αυτών (ήτοι
εις τό μήνυμα τής αρχής τού έαρος διά τής έπανόδου τής χελιδόνος, τόν χαιρε-
τισμόν πρός αυτό, τήν μαγικήν αποδίωξιν τού κακού έκ τού οίκου, τήν ευχήν
υπέρ τής υγείας καί ευημερίας τών ένοικούντων εις αυτόν καί τέλος τήν αΐτησιν
άπαιτητικώς υπό τών τραγουδιστών περί χορηγήσεως εις αυτούς δώρων υπό τής
οικοκυράς ή τοΰ οικοκύρη), ώς έπίσης και είς τό λεκτικόν ΰφος5, τό άρχαΐον άσμα,
ώς διεσώθη υπό τοΰ 'Αθηναίου (Δειπνοσ. Η 60, p. 360), τό όποιον, ώς ήδη έλέ-
χθη, ήδετο εις Ρόδον έπίσης υπό παίδων, περιφερόντων ομοίωμα χελιδόνος3.
Δι' αυτού μέ χαρακτήρα άγερμοϋ έγίνετο ή άγγελία τού άνατέλλοντος έαρος, τοΰ
οποίου σύμβολον άπετέλει ή έπανερχομένη χελιδών, μετά τήν κατά τήν διάρκειαν
τοϋ χειμώνος άποδημίαν της εις θερμότερα κλίματα.

1 Βλ. βιβλιογραψίαν πρό τοΰ 1870 είς Ν. Γ. Πολίτου, Χελιδόνισμα. Νεοελ. 'Ανάλ.,
Α' (1870- 72), σ. 355-56 καί τήν νεωτέραν : Τοϋ Αύτοϋ, Δημώδη βυζαντινά άσματα,
Λαογραφ. 3 (1911/12), σ. 645 -650 ώς καί είς τήν βιβλιοκρισίαν υπό τοΰ Ν. Γ. Πολί-
του τοϋ βιβλίου τοΰ G. Pitre. Λαογραφ. 6 (1917/18), σ. 278, σημ. 1.

2 Βλ. Στίλπ.Π. Κυριακίδου, 'Ελληνική λαογραφία. Μέρος Α', έκδ. β', έν 'Αθήναις
1965, σ. 56. Wald. Liungman, Traditionswanderungen Euphrat - Rhein, Teil II,
Helsinki 1938, σ. 110 εξ. (F.F.C. No 119). Φαίδ. Κουκουλέ, Β.Β.Π , τόμ. All, έν
'Αθήναις 1948, σ. 7 - 11.

3 'Ομοίου τύπου πρός τό Χελιδόνισμα ήτο προσέτι τό Κορώνισμα, ασμα μετά περι-
φοράς ομοιώματος κορώνης είς Κολοφώνα τής Μ. 'Ασίας κατά μαρτυρίαν τοΰ Φοίνικος
τοΰ Κολοφωνίου (3 αί. π. Χ.) ('Αθηναίος, Η' 359e - 360b), ώς καί τό ασμα τής Είρε-
σιώνης (πρασίνου κλάδου) είς Σάμον κατά τήν έορτήν τοΰ 'Απόλλωνος. (Βίος 'Ομήρου
υπό 'Ηροδότου, στ. 462-482). Βλ. καί M. P. Nilsson, Griech. Feste, Stuttgart 1957
(άνατ. τής έκδ. 1905), σ. 116-118. Wald. Liungman, ενθ' άν., σελ. 1101 - 1104, 1107.
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Περί τής ειδικής θέσεοΰς ταύτης τής χελιδόνος είς τήν ψυχήν τού λαού
ενδεικτικοί είναι καί οί σχετικοί χαρακτηρισμοί περί αυτής εις τήν λογίαν ποίησιν
τής αρχαιότητος', ώς επίσης καί απεικονίσεις τού πτηνού από τών μέσων περί-
που τής δευτέρας προ Χριστού χιλιετηρίδος επί τελετουργικού αγγείου (πρόχου) καί
κύμβης, αντικειμένων άνακαλυφθέντων έσχατος ύπό τού καθηγητού Σπ. Μαρινά-
του κατά τήν άνασκαφήν ύπ' αυτού εις Θήραν. Ενταύθα εικονίζονται χελιδόνες αί
όποΐαι άσφαλώς έχουν συμβολικήν έννοιαν, δηλ. τήν τοΰ αγγέλου τοΰ έαρος \

'Επί ελληνικής πελίκης εκ πολύ μεταγενεστέρων χρόνων, ήτοι τοΰ δευτέρου
ήμίσεος τοΰ 6ου αί. π. Χ., ανευρεθείσης τό 1835 είς Vulci τής 'Ιταλίας (άποκειμέ-
νης εις τό μουσείον τοΰ Leningrad) έχει ζωγραφηθ-ή ύπό τοΰ Εύφρονίου σκηνή
τής έπανόδου τής χελιδόνος, ώς άγγέλου τοΰ έαρος' (είκ. 10). Τό περιεχόμενον
τούτο τής εικόνος φαίνεται εκ τοΰ ύπό τοΰ Εύφρονίου επί τής πελίκης κεχαρα-
γμένου διαλόγου τών θεωμένων τήν έμφάνισιν τοΰ πτηνού προσώπων. «'Ιδού
χελιδών» λέγει ό πρώτος εξ αριστερών. «Νή τον Ήρακλέα>> έκφωνεϊ επιβεβαιωτι-
κώς ό δεύτερος. «Αύτψ- εαρ ήδη», δηλ. άνοιξις πλέον, προσθέτει ό τρίτος'.

1 Βλ. σχετικάς μαρτυρίας είς Κωνστ. Μερεντίτον, Ή χελιδών εν τή αρχαία γραμ-
ματείς, Πλάτων, ετ. Ε' (1953), σ. 3-32, ετ. Θ' (1957), 362-391. Χαρακτηριστικόν τό έν
σ. 24 παρατιθέμενον ύπ' άρ. 74 απόσπασμα τοΰ Σιμωνίδου (Bergk, P.L.G. III, σ. 420
«"Αγγελε κλυτά έαρος ήδυόδμου / κυανέα χελιδοϊ».

2 Βλ. Ά. Κ. 'Ορλάνδου, Τό έ'ργον τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας κατά τό 1968.
'Αθήναι, Μάρτιος 1969, σ. 89, είκ. 95. 97.

3 Βλ. Monumenti inediti publicati dall Instituto di corrispondenza archeo-
logica, vol. II, Roma 1834/37, Taf. 24. Jahrbuch des Deutschen Archäol. Instituts,
Bd XUI, 1927. Archäol. Anzeiger I/TI, στήλ. 71-72. Beil. 1. J. D. Beazley, Attic Red-
figure vase-Painters, vol. II, Oxford 1963, σ. 1594, άρ. 48.

* Ώς συμβολίζουσαν τήν ελευσιν τοΰ έαρος ήρμήνευσεν ή J. Ε. Harrison (The-
mis. A Study of the social origigins of Greek religion, 1912, σελ. 98, 176 -177) είς
τοιχογραφίαν έκ τοΰ 1400 π. Χ. επί τής ετέρας τών μακρών πλευρών τής λάρνακος τής
'Αγίας Τριάδος έν Κρήτη, τήν παράστασιν πτηνοΰ (κούκκου), καθημένου έπί τής κορυφής
οβελίσκου έν μέσφ τοΰ διπλοΰ πελέκεως. Τήν σημασίαν αυτήν τοΰ πτηνοΰ έδέχθη καί
ανέπτυξε, παρεξετάσας τήν παράστασιν ταύτην πρός τό άρχαΐον χελιδόνισμα, ό Κ. Ρω-
μαίος (Κοντά στις Ρίζες, 'Αθήνα 1959, σ. 442-43). Δέν είναι όμως βέβαιον, έάν είς
τήν εικόνα ταύτην ο ζωγράφος παριστά τήν έπάνοδον τοΰ έαρος. Ούτω περί τού έν τψ
όβελίσκφ πτηνού (σημειωτέον ότι καί είς τήν τοιχογραφίαν έπί τής άλλης μακράς πλευ-
ράς τής σαρκοφάγου έπικάθηνται έπί δύο οβελίσκων πτηνά, τά όποια δέν θά πρέπχι νά
είναι άσχετα πρός τό τής έτέρας ζωγραφίας) ύποστηρίζεται ύπό τοΰ Friedrich von Duhn
(Der Sarkophag aus Hagia Triada, Archiv für Religionswiss 12 (1909), σ. 166-168)
ότι τούτο είναι κορώνη, παρ' άλλων δέ παλαιότερον έθεωρήθη κόραξ, άετός καί δρυο-
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Είκ. 10. "Επάνοδος τής χελιδόνος.
(Jahrbuch d. deut. Arch. Inst., XUI (1927). Arch. Anz. I/II, στ. 70, Beil. 1).
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΕΛ. 46-48

α) Εις τήν εν σελ. 48 ύπ' άριθ. 10 παράστασιν τής επανόδου τής χελιδόνος
δέν διακρίνεται εύκρινώς πρός άνάγνωσιν ό διάλογος (βλ. σελ. 47) των θεωμένων
τήν εμφάνισιν τοΰ πτηνοΰ προσώπων. Έκ τούτου παρατίθεται κατωτέρω (είκ. 10α)
γραφικόν σχεδίασμα τής έν λόγω παραστάσεως εις τό οποίον φαίνεται : ή άγγελία
ύπό τοΰ έξ άριστερών νέου τής έμφανίσεως τής χελιδόνος «Ίδδ χελιδόν» (= ιδού
χελιδών), ή έπιβεβαίωσις «Νε τόν Ηερακλέα ( = νή τόν Ήρακλέα) ύπό τοΰ καθη-
μένου εις τό μέσον ηλικιωμένου ανδρός, ή προσθήκη περί αύτής ύπό τοΰ δεξιά
ισταμένου παιδός «Ηαυτεΐ» (= Αντηί) καί ή άπόφανσις τοΰ άνδρός «έαρ εδε»
(= εαρ ήδη) δηλ. ότι άνέτειλεν ή άνοιξις.

Είκ. 10α. 'Επάνοδος τής χελιδόνος· (λεπτομέρεια τής είκ. 10).
(Gerhard Pfohl, Griechische Inschriften als Zeugnisse des privaten
und öffentlichen Lebens, München, s.a. [1968;] S. 162. Abb. 2.)

β) Έν συνεχεία πρός τά άναφερόμενα άνωτέρω (σ. 46) περί τής σχέ-
σεως τοΰ νεωτέρου Χελιδονίσματος πρός τό άρχαΐον, περισωθέν ύπό τοΰ Άθη-

1 Δέον ουτω νά διορθωβή τό έν α. 47, στ. 15 άναφερόμενον ότι τάς λέξεις
«Αύτηί» καί «εαρ ήδη» έκφέρει ό παις.
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ναίου (Δειπνοσ. Η 60, ρ. 360), παρατίθεται κατωτέρω τό κείμενον αυτού (έκδ.
υπό G. Kaibel II, 288-89).

καί χελιδονίζειν δε καλείται παρά 'Ροδίοις άγερμός τις άλλος, περί ου φησι
Θέογνις εν β' περί τών έν 'Ρόδω θυσιών γράφων οϋτως 'είδος δέ τι τοϋ άγείρειν
χελιδονίζειν 'Ρόδιοι καλοϋσιν, δ γίνεται τω Βοηδρομιώνι μηνί '. χελιδονίζειν όε
λέγεται διά τό ειωθός επιφωνεϊσθαι'

ήλθ', -ήλθε χελιδών
καλάς ώρας άγουσα,
καλούς ένιαυτούς,
έπί γαστέρα λευκά,
5 επί νώτα μέλαινα.

παλάθαν 2 συ προκύκλει 3
έκ πίονος 4 οίκου
οϊνου τ ε δέπαστρον "
τυροϋ τε κάνυστρον.
10 καί πυρών 6

α χελιδών καί λεκιθίταν '
ουκ απωθείται, πάτερ' άπίωμες ή λαβώμεθα ;
ει μέν τι δώσεις' ει δέ μή, ουκ έάσομεν,
ή τάν θύραν φέρωμες ή θούπέρθρνρον
15 ή τάν γυναίκα τάν έσω καθημέναν
μικρά μέν έστι, ραδίως νιν s οϊσομες.
άν δή φέρης τι,
μέγα δή τι φέροιο.
άνοιγ' άνοιγε τάν θύραν χελιδόνι'
20 ου γάρ γέροντές έσμεν, αλλά παιδία.

τόν δέ άγερμόν τοϋτον κατέδειξε πρώτος Κλευβουλος ό Λίνδιος έν Λίνδο.) χρείας
γενομένης συλλογής χρημάτων.

1 Πρόκειται πιθανώτατα περί συγχύσεως πρός ετερον φσμα τό όποιον ίσως ήδετο
κατά τόν μήνα Βοηδρομιώνα (άντίστοιχον πρός τό χρονικόν διάστημα άπό τής 15 Σε-
πτεμβρίου μέχρι τής 15 'Οκτωβρίου) κατά τήν άποδημίαν τών χελιδόνων. Τό ώς άνω
χελιδόνισμα, ώς έκ τών τριών πρώτων στίχων σαφώς καταφαίνεται, ήδετο κατά τήν άνοι-
ξιν ώς καί σήμερον.

2 όρμαθόν ξηρών καρπών, ιδία σΰκων. 3 φέρε έκ τοΰ οίκου. 4 πλουσίου. 5 ποτή-

ριον. 6 σίτου. 7 αρτον ζυμωμένον μέ άβγά. s αυτήν.
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Περί τής συνεχίσεως ταύτης ύπό τού λαού τοΰ αρχαίου Χελιδονίσματος πλη-
ροφορούμεθα τό πρώτον εκ σχετικής μαρτυρίας τοΰ Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου
(351 ομιλία ε'ις Ματθ. Migne, P. G. 57, 409) : «καί οι χελιδόνας εν ώρα χειμώνας
περιφέροντες και ήσβολωμένοι και πάντας κατηγοροϋντες, μισθόν τής τερατωδίας
ταύτης λαμβάνουσι. ..» άργότερον δέ κατά τόν 12 αΐ. παρά τοΰ μητροπολίτου
Θεσσαλονίκης Ευσταθίου, λέγοντος περί τής χελιδόνος : «ελθοι τοίνυν, και ημείς
ουκ όκνήσομεν τα συνήθη επιμέλψαι αύτη. Τοιούτον τι καί παρά τοϊς πάλαι ήν
γινόμενον καί δτε κατ' άρχήν ταΐς χελιδόσι τοΰ φαίνεσθαι ήν τήν πρώτην ή καί
δευτέραν, λόγοις εδεξιοΰντο σνγκειμένοις πρός εμμέλειαν» (Ευσταθ., Opusc 344,
στ. 60)2. 'Επιβεβαίωσιν τής πληροφορίας ταύτης περί τοΰ χελιδονίσματος κατά
τήν έν λόγω περίοδον άποτελεΐ καί τό περισωθέν άποσπασματικώς μέρος αύτοΰ
εις τούς κώδικας, τόν υπ' άρ. 512 (τοΰ 12 αι.) τής βιβλιοθήκης τοΰ Cambrai
καί τόν Βαλλικελλειανόν (15 αι.)3.

Τό νεώτερον χελιδόνισμα, ώς έμφαίνεται έκ τίνων παραλλαγών αύτού, οίαι
ή έκ Φολεγάνδρου εις ήν άναφέρεται ή «ΙΤρωτομαρτιά», ώς ημέρα, ή όποια δύνα-
ται νά άσκηση επήρειαν έπί τής ύγείας τοΰ λαού καί τής καλής έσοδείας «καλο-
χρονιάς» \ καί τίνες έκ Μακεδονίας καί Ρόδου εις τάς όποιας καλείται «κάλαντα»
(βλ. άνωτ., σ. 22 - 23), έπέχει μέ τήν όλην έπφδικήν καί εύχετικήν μορφήν του
θέσιν άσματος, οίον τό τών καλάνδων τής πρώτης 'Ιανουαρίου (δηλ. τό ασμα τοΰ
'Αγ. Βασιλείου).

Πράγματι τό ύπό έξέτασιν άρχαΐον χελιδόνισμα, τό όποιον, ώς εξετέθη,
ηδετο κατά τήν άρχήν τής άνοίξεως, καθ' ήν εις τήν Άνατολήν ήρχιζε προσέτι

κολάπτης. "Ο Σπυρ. Μαρινάτος (Κρήτη καί Μυκηναϊκή 'Ελλάς, 'Αθήναι 1959, σ. 106)
πιστεύει ότι τά εικονιζόμενα πτηνά είναι κορώναι.

1 Τό ασμα, ώς άναφέρεται ενταύθα, φαίνεται άδόμενον ύπό ένηλίκων, μετημ-
φιεσμένιον.

2 Πρβλ. καί Φαίδ. Κουκουλέ, Β.Β.Π. All, έν 'Αθήναις 1948, σ. 7-11, ενθα γίνε-
ται καί σύγκρισις τού αρχαίου κειμένου τοΰ άσματος πρός τό νεοελληνικόν.

3 Βλ. P.Maas, Metrische Akklamationen, Byzant. Zeitsch. XXI, 1912, σ. 28-51
καί Ν. Γ. Πολίτου, Δημώδη Βυζαντινά άσματα, Λαογρ. 3, 1911/12, σ. 645-50, ιδία
έν σ. 647 -48 (ένταΰθα καί ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία). Πρβλ. καί 5. Baud-Bovy,
ενθ' άν., σ. 23 καί Φ. Κουκουλέν, ενθ' άν.

4 στ. 6 έξ.

Χαίρτ)ς καί Πρωτομαρτιά

'θΧΐ1 (= ελθτ/J και καλοχρονιά,
và γενοϋν πολλά σιτάρια.

4
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καί τό έτος', ήτοι καθ·' ημέρας περί τήν πρώτην Μαρτίου5, έπεκράτησε τελού-
μενον κατά τούς υστέρους χρόνους τής 'Αρχαιότητος τήν πρώτην Μαρτίου έξ
έπιβολής τού ρωμαϊκού ημερολογίου είς τό όποιον μέχρι τού 153 π. Χ. ή ημερο-
μηνία αύτη ΐσχυεν ώς αρχή τού έτους'. Πρός τήν ήμέραν ταύτην, ώς Πρωτο-
χρονιάν, δέον νά σημειωθή ότι ειχον συνδεθή καί άλλα έτι λαϊκά θέσμια, μαντι-
κού, μαγικού καί λατρευτικού περιεχομένου μέ εύετηρικόν γενικώς σκοπόν', τά
όποια συνεχίσθησαν κατ' αυτήν καί μετά τήν μετάθεσιν, ώς ανωτέρω, τής αρχής
τοΰ έτους εις τήν πρώτην 'Ιανουαρίου 5.

Τό υπό συζήτησιν δημώδες ασμα οΰτως, έκτελούμενον ώς καί κατά τήν
αρχαιότητα υπό ομάδων παίδων, ώς ανωτέρω έκτίθεται, θά ήτο εις τήν άρχι-
κήν του μορφήν, ώς έτονίσθη ήδη, έπφδικόν πρός τόν σκοπόν τής άποδιώξεως
τοΰ έκ τού χειμώνος κακού, άμα δέ καί λατρευτικόν πρός τήν θεότητα, ή οποία
έπιστεύετο ώς έφορος έπί τής άναζωογονήσεως τής βλαστήσεως και τής επιτυχίας
τής καρποφορίας. Θεός μέ τάς ιδιότητας ταύτας ήτο ό 'Απόλλων, ηλιακός Θεός
αλλά καί τών καθαρμών, ώς φαίνεται ό χαρακτήρ του οΰτος εις τάς έορτάς τών

1 Βλ. Ψ. Liungman, ενθ'άν., σ. 1100 έξ. Πρβλ. καί σ. 412-413.

2 Ό W. Liungman (ένθ' άν., σ. 1107) εκφράζει τήν γνώμην ότι τό έθιμον τοϋτο,
ώς άναφέρευαι έν Σάμφ, «παραχειμάζων δ' εν τη Σάμο), ταΐς νουμηνίαις . . .» (Ήροδ. βίος
"Ομήρου, στ. 462), έτελεΐτο κατά τάς άρχάς τοΰ μηνός 'Ελαφηβολιώνος (άπό 15 Μαρ-
τίου - 15 'Απριλίου), ειδικώς τήν δην αΰτοΰ, ή δποία αντιστοιχεί μέ τό Άλεξανδρινόν
ήμερολόγιον ώς γέφυραν πρός τήν α' Μαρτίου.

3 Βλ. W. Liungman, ένθ' άν., Teil. II, σ. 404.

« "Ενθ' άν., σ. 407.

5 Σημειωτέον ότι καί μετά τόν όρισμόν τής πρώτης Ιανουαρίου ώς άρχής τοϋ
έτους έξηκολούθησε νά εορτάζεται έπισήμως καί ή πρώτη Μαρτίου. Περί τούτου ανα-
φέρει τόν 6 αί. μ. Χ. ό Ί(0. Λυδός (Περί μηνών, III, 15), ότι : τρεις άρχάς ήγον οί Ρω-
μαίοι τοϋ ένιαυτοϋ' μίαν μέν 'ιερατικήν κατά τον Ίανουάριον, αΰξανούσης ήδη τής ημέρας,
δευτέραν δέ κατά τήν τοϋ Μαρτίου πρώτην, ην πάτριον είχον, καθ' ήν και τά όπλα εθος αύ-
τοις κινεϊν τήν δέ πολιτικήν ή μάλλον κυκλικήν κατά τήν πρώτην Σεπτεμβρίου, ήν ημείς μέν
έπινέμησιν, αυτοί <5ε ίνδικτιώνα καλοϋσιν.

Περί λαϊκών τελετών, ειδωλολατρικού περιεχομένου, κατά τήν α' Μαρτίου άνα-
φέρεται καί είς τόν ξβ' κανόνα τής Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου (691 - 92) είς τόν
όποιον ορίζεται : τάς οϋτω καλουμένας καλάνδας . . . και τήν έν τή πρώτη τοΰ Μαρτίου
μηνός ήμέρςι έπιτελουμένην πανήγυριν καθάπαξ έκ τής τών πιστών πολιτείας περιαιρεθήναι
βουλόμεθα. Βλ. είς Γ. Ά. Ράλλη-Μ. Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί ίερών κανόνων,
τόμ. Β', 'Αθήνησιν 1852, σ. 448.
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Θαργηλίων καί τών Πυανεψίων'. 'Αντίστοιχος παρά τοις Ρωμαίοις ήτο ό θεός
Mars, εορταζόμενος καί ούτος, ώς ό 'Απόλλων, κατά τήν άνοιξιν, ειδικώς δε
τήν πρώτην Μαρτίου \

Είς τάς εορτάς ταύτας παρουσιάζοντο προσέτι καί αί άπαρχαί συμβολικώς,
εις τά Θαργήλια ό θάργηλος άρτος καί ό πράσινος κλάδος «ή ύγίεια», εις τό χελι-
δόνισμα ή χελιδών, ώς σύμβολον τής αρχής τής άνοίξεως καί κατ'άκολουθίαν τής
παραγωγής τής γής, ομοίως έτι, ώς άνωτέρω, καί ή κορώνη είς Κολοφώνα καί
ό κλάδος τής Είρεσιώνης εις Σάμον \ Στοιχεΐον τών απαρχών τούτων, διασωθέν,
όσον γνωρίζω, έν τή έπαρχίςι Σητείας Κρήτης άποτελεΐ καί ό βλαστός τοΰ άσφο-
δέλου 4 μέ τήν μαγικήν σημασίας χρήσιν του, τήν πρώτην Μαρτίου, τής μετα-
δόσεως δι' αυτού αυξητικής δυνάμεως 5.

RÉSUMÉ

La chanson de l'hirondelle (Chelidonisma) le premier mars

par G. C. Spyridakis

Le jour de l'An (premier janvier), le premier mars et le premier
septembre, le peuple situe par tradition, comme l'on sait, des coutumes
à contenu religieux, magique et divinatoire. A ce point de vue, le pre-
mier mars a, entre ces divers jours, une importance capitale. Parmi les
coutumes de ce jour-là qui ont une diffusion panhellénique, on trouve
principalement, avant le lever du soleil, le lien du «mars», c'est-à-dire
de deux fils, l'un de couleur blanche, l'autre rouge, jaune ou doré, que
les mères font à un des doigts de la main, ou au poignet ou au cou de
leurs enfants, ou que les jeunes filles se font de même à la main ou au cou.

» Βλ. καί Wald Linugman, ενθ' άν., Teil I, σ. 316 έξ. (F.F.C. Ν. 118), Teil II,
σ. 1197 (F.F.C. No 119).

' Βλ. παρά Wald. Liungman, Ινθ' άν., Teil I, σ. 321 -22. Πρβλ. καί M. Nilsson,
Geschichte d. griech. Religion I, München 1967, σ. 529 έξ.

s Βλ. Martin P. Nilsson, Griech. Feste, Stuttgart 1957 (φωτομηχ. άνατΰπ. τής
έκδόσεως τοΰ 1906), σ. 116-118.

4 Κωνστ. Γ. Σπυριδάκη, "Εθιμα λαϊκής λατρείας καί δοξασίαι έκ Κατσιδωνίου Ση-
τείας. Έπετ. *Ετ. Κρητ. Σπουδών, 3 (1940), σ. 419.

5 Είς τήν Άνατολήν γενικώς ό πράσινος κλάδος συνεβόλιζε κατά τήν αρχαιότητα
τήν ζωήν. Βλ. W. Liungman, ενθ' άν., Teil II, σ. 1100.
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Le but de cette coutume est, selon la croyance populaire, d'empê-
cher le soleil de mars de brunir le visage de la personne (enfant ou jeune
fille) sur qui l'on a attaché les fils de couleur, mais en réalité, il a existé
autre fois une croyance, oubliée avec le temps, en la protection de l'indi-
vidu contre le mal et plus spécialement contre la maladie.

Il faut signaler qu' au IVe s. ap. J. C. St Jean Chrysostome (Migne,
P. G. 61,105) mentionne cette habitude comme idolâtre. Pour renforcer
la puissance protectrice du «mars» c.- à.- d. des fils de couleurs, on le
place en certaines régions, hors de la maison, pendant la nuit qui précédé,
afin de lui faire prendre, dit-on, la rosée de la nuit.

Ceux qui portent ce «mars» le dénouent de leur main ou de leur
cou lorsqu'ils voient la prémière hirondelle revenir dans leur pays au
printemps, et le déposent sur un arbre, par ex. sur un grenadier, ou sous
une pierre. Ailleurs, c'est à Pâques, pendant la cérémonie de la Resur-
réction, qu'ils le brûlent à la flamme du cierge qu'ils tiennent à la main
ou dans le brasier ou l'on brûle l'effigie de Judas.

En plus de cette habitude, on observe en de nombreux endroits,
quel est celui des habitants du village qui entrera le premier dans la
maison de chaque famille, le jour du premier mars, parce que l'on croit
qu'il peut exercer une influence, dans le sens de la prospérité ou du mal-
heur de la famille. De même, dans des régions agricoles et pastorales, la
maîtresse de maison, après avoir balayé la maison le matin, dit en jettant
à l'exterieur les balayares :

Dehors puces et punaises (ou : rats) ;
entrez mars et la joie
et l'heureuse menagère.

En outre, on amené à la maison, avant le lever du soleil, l'eau de la
source, après avoir versé au préalable celle qui s'y trouvait la veille, ou
brise les cruches qui ont des fissures et l'on observe la situation météoro-
logique ce jour-là ou du 1er au 3 mars, et l'on en tire des prévisions sur
le temps pendant le reste des mois de l'année. En Crète (province de Sitia)
on fouette les animaux donestiques (principalement les animaux de trait-
boeufs-et les bêtes de somme) avec une branche d'asphodèle pour les
rendre fier et vigoureux. (Voir ci-dessus, pp. 15-18).
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Face à ces coutumes existe encore celle du «chelidonisma», qui est
aujourd'hui extrêmement répandu surtout en Grèce du Nord (Macédoine),
dans l'île de Rhodes et en d'autres endroits. Au siècle passé et jusqu'en
1920 elle existait dans une grande partie du monde grec. (Cf. aussi
Cl. Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne, I, 1824, pp. XXVIII,
CIV-CV. II, 1825, pp. 247,256).

Il s'agit de la chanson de l'hirondelle qui chantent des groupes de
2 à 4 enfants, ou plus, d'ordinaire élèves de l'école communale, le pre-
mier mars. L'un des membres du groupe de chanteurs tient à la main
une effigie d'hirondelle en bois, placée au sommet d'un bâton ou d'un
autre objet de bois et à laquelle on peut, au moyen d'une mince corde-
lette attachée à l'hirondelle et passant par un trou pratiqué dans le sup-
port, imprimer un mouvement de rotation, quand les enfants executent
la chanson devant l'entrée de chaque maison. (Voir fig. 1 -5).

Le contenu de la chanson est : l'annonce du printemps par le retour
de l'hirondelle, l'expulsion des bestioles (puces, punaises) et des rats hors
de la maison, des souhaits de santé et de richesse pour les membres de
la famille, et enfin la demande par les enfants d'une gratification de la
part de la maîtresse de maison.

Pour cette chanson de l'hirondelle, l'auteur donne : a) des varientes
des types essentiels, sous lesquels elle apparaît, comme texte (pp. 32 - 35) et
comme musique (pp. 36-39). b) un tableau de sa répartition géographi-
que. (Voir ci-dessus, pp. 25 - 32 et Carte p. 3o).

Ensuite sont examinés ses motifs et enfin sa provenance historique
et son évolution.

A ce dernier point de vue-celui de l'origine historique on sait depuis
longtemps que la chanson est une survinance de l'Antiquité. Athénée
(III s.ap. J.C.) dans les «Deipnosophistes» (H. 60, p. 360) signale qu'elle
était chantée par des enfants à Rhodes, comme elle l'est encore aujourd'hui
en des nombreux villages de l'île, et en cite le texte, qui sur un assez
grand nombre de points correspond au texte néohellénique.

L'auteur remarque ensuite que la place symbolique particulière de
l'hirondelle dans l'âme du peuple grec, comme dans celle d'autres peuples
européens (cf. Handwört. d. deutsch. Abergl. l'article: Schwalbe), comme
oiseau porteur du message du debut du printemps, est extrêmement
ancienne. En sa qualité d'annonciatrice de la venue du printemps, l'hiron-
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delle n'est pas seulement mentionnée dans la littérature de l'Antiquité,
on en trouve également des représentations sur des peintures de vases,
comme la représentation célébré de la cuvette («péliké») d'Euphronios
(VI. s. av. J. C.) (voir fig. 10) et une autre de 1500 av. J C. sur une
coupe («Kymbe») dans l'île de Santorin. (Voir ci-dessus, p. 47).

Le caractère scolaire de chanson moderne de l'hirondelle doit éga-
lement être considéré comme ancien. On en trouve un témoignage certain
dans un texte de la chanson qui a été conservé dans des manuscrits des
XIIe et XVe s. ap. J. C. (Voir ci-dessus, pp. 45, 49).

Dans un assez grand nombre de provinces grecques, cette chanson
est appelée «calanda» c.- à.- d. chanson du jour de l'An.

On doit considérer que ce nom, qui tire son origine du mot latin
Calendae s'est conservé depuis une époque qui a pris fin en 153 av. J.C.
(ou plus tard dans la péninsule balkanique), et où dans le calendrier
romain le premier jour de l'année était le premier mars. Ainsi, aussi bien
la chanson de l'hirondelle ce jour-là, avec son caractère panégyrique et
également magique, que les autres coutumes actuelles, mentionnées
ci-dessus, et qui ont aussi un caractère magique ou divinatoire, ont dû
être initialement liées au premier mars, considéré comme jour de l'An,
c'est avec ce sens qu'elles se sont perpétuées par la suite, même après le
déplacement du jour de l'An au premier janvier en 153 av.J.C., et elles
se sont conservées jusqu'à aujourd'hui en ayant pour but de chasser de
la maison le mal qui provenait de l'hiver et de régénerer la nature pour
obtenir une riche production du sol et pour préserver la santé des mem-
bres de la famille.


