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Εισαγωγή
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να καταδείξει την αδιάσπαστη συνέχεια των
εορτών και των εθίµων του ∆ωδεκαηµέρου από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, καθώς
επίσης και την άµεση σχέση του αντικειµένου που εξετάζεται µε τον άνθρωπο, µε τις
ανάγκες του, τους φόβους του και τις αντιλήψεις που δηµιούργησαν δοξασίες και
παραδόσεις που επιβιώνουν ως τις µέρες µας. Μέσα από την εξέταση της περιόδου
του ∆ωδεκαηµέρου επιχειρώ να αποδείξω τις απαρχές και τα αίτια δηµιουργίας των
εορτών του ∆ωδεκαηµέρου και προσπαθώ να εξηγήσω τις ανάγκες των ανθρώπων
που οδήγησαν σε τελετουργίες και τέλος στην καθιέρωση µεγάλων και σπουδαίων
εορτών αυτήν την τόσο σηµαντική περίοδο του ∆εκεµβρίου – Ιανουαρίου.
Η παρούσα εργασία αποτελείται από τέσσερα µέρη. Στο Α΄ Μέρος γίνεται
λόγος για την αρχή, τα αίτια και τις ανάγκες δηµιουργίας των εορτών την περίοδο
που λαογραφικά ονοµάζεται ∆ωδεκαήµερο. Στο Β΄ Μέρος δίνεται ο ορισµός του
∆ωδεκαηµέρου και γίνεται σύντοµη αναφορά για την διάκριση χριστιανικών και
παγανιστικών εθίµων που συναντώνται σήµερα στο ∆ωδεκαήµερο. Στη συνέχεια,
παρουσιάζονται ιστορικά στοιχεία για τις τρεις µεγάλες γιορτές (Χριστούγεννα,
Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια) που κυριαρχούν την περίοδο αυτή, µε σκοπό την απόδειξη
της αρχαίας τους καταγωγής. Τέλος, για την καλύτερη κατανόηση ορισµένων
εθιµικών πρακτικών σε σχέση µε τις ανθρώπινες ανάγκες, παρουσιάζονται έθιµα
καθώς και οι συµβολισµοί τους. Το Γ΄ Μέρος, εστιάζεται στο µεγαλύτερο και πιο
γνωστό έθιµο του ∆ωδεκαηµέρου, τα κάλαντα. Και εδώ τα κάλαντα εξετάζονται από
την ίδια οπτική. Επιχειρώ δηλαδή να δείξω από πότε υπάρχουν, από πότε
συναντώνται, ποιες ανάγκες των ανθρώπων οδήγησαν στην δηµιουργία τους. Για την
ενίσχυση της άποψης για την καταγωγή τους από την αρχαιότητα (αρχαία Ελλάδα)
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πραγµατοποιούνται µουσικολογικές αναλύσεις καλάντων για να προκύψουν
επιχειρήµατα που θα ενισχύουν την άποψη αυτή. Στο τέλος του τρίτου µέρους,
αναφέρονται στοιχεία γραµµικότητας µέσα από την επαναληψιµότητα των καλάντων
καθώς επίσης και στοιχεία για την εξέλιξή τους σήµερα. Στο ∆΄ και τελευταίο Μέρος
αναφέρω

τα

συµπεράσµατα

όλης

της

εργασίας

και

θέτω

ορισµένους

προβληµατισµούς καταλήγοντας σε προτάσεις σχετικά µε το πώς µπορούµε να
µελετήσουµε σήµερα τα κάλαντα σύµφωνα µε τους θεωρητικούς προσανατολισµούς
που διαµορφώνονται στο χώρο της εθνογραφίας της µουσικής, προσεγγίζοντας έτσι
τα κάλαντα του ∆ωδεκαηµέρου από το χώρο της σύγχρονης εθνοµουσικολογικής
θεωρίας, πιστεύοντας ότι στην κατεύθυνση αυτή η εφαρµογή της εθνογραφικής
µεθόδου µπορεί να φωτίσει νέες διαστάσεις στη µελέτη και έρευνα των καλάντων.
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Α΄ Μ Ε Ρ Ο Σ
Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Στην ετήσια περιφορά της Γης γύρω από τον Ήλιο, η µέρα και η νύχτα
εναλλάσσονται µε έναν ρυθµό που κορυφώνεται στα δύο ηλιοστάσια και ισορροπεί
στις δύο ισηµερίες. Για το βόρειο ηµισφαίριο η µεγαλύτερη ηµέρα του χρόνου
συµβαίνει στο θερινό ηλιοστάσιο (21 Ιουνίου) ενώ η µικρότερη ηµέρα στο χειµερινό
ηλιοστάσιο (22 ∆εκεµβρίου)1. Αυτός ο ρυθµός που είναι υπεύθυνος για την
δηµιουργία των εποχών, οδήγησε τους αρχαίους λαούς να λατρέψουν τον Ήλιο ως
Θεό αφού γι’ αυτούς ήταν ο δηµιουργός των εποχών του έτους και του κύκλου των
φαινοµένων και των εναλλαγών που σχετίζονται µε αυτές: από τη σπορά ως τη
βλάστηση και από την ανθοφορία ως τη συγκοµιδή. Οι εποχικές αυτές αλλαγές που
κορυφώνονται στα δύο ηλιοστάσια, είχαν τεράστια σηµασία για τους αρχαίους,
ιδιαίτερα µάλιστα µετά την εµφάνιση της γεωργίας πριν από 10.000 περίπου χρόνια2,
και ερµηνεύτηκαν ως ένα συµβολικό ταξίδι του ήλιου, ή ακόµα και ως µία διαδικασία
θανάτου και επαναγέννησής του. Για τις φυσικές επιστήµες συνιστά απλά το
αποτέλεσµα ενός φυσικού φαινοµένου, που οφείλεται στην κλίση του άξονα της γης3.
Ο εντοπισµός των ηλιοστασίων αποτελεί µία γνώση που µπορεί να ανιχνευτεί
σε πολύ αρχαίες εποχές. Μνηµεία που η σκοπιµότητα της κατασκευής τους αποτελεί
αίνιγµα µέχρι και σήµερα, φαίνεται πως είναι κατασκευασµένα µε τρόπο που να
λαµβάνουν υπόψη τους αστρονοµικά φαινόµενα όπως αυτά των ηλιοστασίων. ∆ύο
τέτοια µνηµεία της αρχαιότητας είναι το Stonehenge της Αγγλίας και το Newgrange
της Ιρλανδίας, στα οποία κάθε χρόνο συγκεντρώνονται χιλιάδες άνθρωποι από όλον
1

www.tech.pathfinder.gr
Σιµόπουλος (2008, Μάρτιος).
3
www.tech.pathfinder.gr
2
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τον κόσµο (στο Stonehenge για το θερινό ηλιοστάσιο και στο Newgrange για το
χειµερινό) για να παρακολουθήσουν τα συµβολικά µηνύµατα του φωτός, που είναι
αποτυπωµένα στην κατασκευή των µνηµείων αυτών εδώ και χιλιάδες χρόνια4.

Παραδόσεις που συνδέονται µε το χειµερινό ηλιοστάσιο και τον εορτασµό των
Χριστουγέννων
Στο χειµερινό ηλιοστάσιο η προβολή του ηλιακού φωτός στην επιφάνεια της
γης που βρίσκεται στο βόρειο ηµισφαίριο έχει το µικρότερο πλάτος σε σχέση µε όλον
τον χρόνο και κάθε περιοχή φωτίζεται από τον ήλιο για χρονικό διάστηµα που είναι
µικρότερο από κάθε άλλη µέρα του έτους (αυτή είναι η µεγαλύτερη νύχτα του
χρόνου). Μια από τις σπουδαιότερες γιορτές που καθιέρωσαν οι αρχαίοι λαοί σε όλες
τις χώρες και τις φυλές ήταν στην εποχή του χειµερινού ηλιοστασίου, στις 25
∆εκεµβρίου5. Ήταν η γιορτή της γέννησης του Ήλιου, ακριβώς επειδή µετά την -πιο
µεγάλη νύχτα- το φως αρχίζει να αυξάνει, (να γεννιέται). Γι’ αυτό την ηµέρα αυτή
άναβαν µεγάλες φωτιές και πανηγύριζαν τη «νίκη» του Θεού Ήλιου.
Αυτή η εθιµική πρακτική είχε ως αποτέλεσµα αιώνες τώρα, πολλοί
ευρωπαϊκοί λαοί να ξεχύνονται στην ύπαιθρο και να χορεύουν ή να πηδούν πάνω και

4

www.tech.pathfinder.gr
Σήµερα ονοµάζουµε την 22α ∆εκεµβρίου ηµέρα της χειµερινής τροπής του Ηλίου. ∆εν ήταν όµως
πάντα έτσι (στην αρχαιότητα συνέβαινε στις 25 ∆εκεµβρίου). Το πρόβληµα αρχίζει µε το Ιουλιανό
Ηµερολόγιο, το οποίο εισήγαγε ο Ιούλιος Καίσαρας το 44 π.Χ., που είχε όµως και αυτό τις δικές του
ατέλειες γιατί έχανε µία ηµέρα κάθε 128 χρόνια. Το Ιουλιανό Ηµερολόγιο λοιπόν είχε θεσπίσει τη
χειµερινή τροπή του Ηλίου, δηλαδή το χειµερινό ηλιοστάσιο, στις 25 ∆εκεµβρίου, αλλά µε την πάροδο
των ετών το προστιθέµενο µικρό λάθος είχε µεταθέσει την πραγµατική ηµεροµηνία της χειµερινή
τροπής. Η µετάθεση όµως του χειµερινού ηλιοστασίου συνεχίστηκε χωρίς να διορθωθεί µέχρι και το
έτος 1582, οπότε η χειµερινή τροπή συνέβαινε στις 12 ∆εκεµβρίου. Τότε ο Πάπας Γρηγόριος ο 13ος
εισήγαγε µία νέα µεταρρύθµιση, το νέο ηµερολόγιο που χρησιµοποιούµε το οποίο ονοµάζετε
Γρηγοριανό και χάνει µία µόνο ηµέρα κάθε 4.000 χρόνια. Για να γίνει µια καινούργια αρχή, η
Γρηγοριανή µεταρρύθµιση έτρεψε τη θέση του ηµερολογίου προς τα εµπρός µε βάση το έτος της
Συνόδου της Νίκαιας και όχι το έτος εισαγωγής του Ιουλιανού Ηµερολογίου, το 44 π.Χ. Το 325 µ.Χ.,
το έτος που πραγµατοποιήθηκε η Σύνοδος της Νικαίας, η χειµερινή τροπή συνέβαινε στις 22
∆εκεµβρίου. Γι’ αυτό το χειµερινό ηλιοστάσιο συµβαίνει σήµερα στις 22 ∆εκεµβρίου και ο
πρωταρχικός λόγος για τον εορτασµό της 25ης ∆εκεµβρίου έχει πια χαθεί (Βλ. Σιµόπουλος 2006, σ.σ.
51-52).
5

9

γύρω από φωτιές, αφού η φλόγα αναπαριστά τον ήλιο και συντηρεί τη ζωή. Τέλη
∆εκεµβρίου οι Κέλτες γιόρταζαν τον ετήσιο ηλιακό κύκλο, δηλαδή το τέλος του
κελτικού έτους -τη δική τους πρωτοχρονιά- µε το κατρακύλισµα ενός πυρακτωµένου
ξύλινου τροχού από κάποιο ύψωµα. Η παράδοση αυτή επιβίωσε και µετά την
επικράτηση της χριστιανικής θρησκείας και διατηρήθηκε µέχρι το 19ο αιώνα στην
κοιλάδα του Μοζέλα6. Επίσης Yule Log ονοµάζονταν οι φωτιές που άναβαν την
ηµέρα του χειµερινού ηλιοστασίου για να χαιρετήσουν την επάνοδο του Ήλιου στο
Βόρειο Ηµισφαίριο (Σκανδιναβία)7. Στις µέρες µας σε κάποιες περιοχές στη
Μακεδονία πριν ή ανήµερα των Χριστουγέννων ανάβουν µεγάλες φωτιές και
γλεντούν µε άφθονο φαγητό και ποτό γύρω από αυτές, ενώ σε άλλα µέρη της
Ελλάδας τριγυρνούν στους δρόµους µε δαυλούς, κεριά και φανάρια8. Κάθε χρόνο στη
Φλώρινα, στις 23 ∆εκεµβρίου, φωτιές ανάβουν σε κάθε γωνιά της πόλης. Παρόµοιο
έθιµο συναντάται και στην επαρχία Βοΐου και στη Σιάτιστα µε το όνοµα κλαδαριές
στις 23 ∆εκεµβρίου9.
Στους Σκανδιναβούς ο εορτασµός του χειµερινού ηλιοστασίου συνέπιπτε µε
τον εορτασµό της θεάς Γιούλ. Το όνοµα της Γιούλ προέρχεται από τη νορβηγική λέξη
'Jul' που σηµαίνει τροχός10. Ο εορτασµός της Γιούλ συνδέεται µε τον κύκλο των
εποχών και την συνέχεια της ζωής και αποτελεί µία εκ των τεσσάρων σηµαντικών
γιορτών της Αζατρού, που αφορούν τα ηλιοστάσια και τις ισηµερίες. Η Γιούλ
γιορτάζεται στο χειµερινό ηλιοστάσιο και ο εορτασµός της είναι µια οικογενειακή
γιορτή. Στη γιορτή αυτή παραδοσιακά έκαιγαν ένα κούτσουρο και πίστευαν ότι το
έθιµο αυτό θα έφερνε καλή τύχη σε κάθε νοικοκυριό. Επίσης άναβαν κεριά και

6

www.myhoroscope.gr.
www.musicheaven.gr.
8
www.myhoroscope.gr.
9
Για περισσότερα βλ.: Μέγας (1979), σ. 42, www.agrotravel.gr (κλαδαριές), www.siatista.gr.
10
Η νορβηγική θεά Φρέγια, καθόταν και ύφαινε στον τροχό (Γιούλ) τις µοίρες των ανθρώπων (βλ.
www.tech.pathfinder.gr).
7
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κρέµαγαν καµπανάκια στα κλαδιά των δέντρων, για να µπορούν να αντιληφθούν την
εµφάνιση κάποιου καλού πνεύµατος. Για τα καλά πνεύµατα κρέµαγαν ακόµα γλυκά
και φαγώσιµα στα δέντρα, ενώ στην κορφή τοποθετούσαν ένα αστέρι11.
Όσο ο χειµώνας πλησίαζε και οι µέρες µίκραιναν τόσο το κρύο αύξανε12.
Ήταν σκληρή εποχή για τον άνθρωπο13. Οι φροντίδες πολλαπλασιάζονταν, οι
ανησυχίες αυξάνονταν και ένα αόριστο συναίσθηµα φόβου καταλάµβανε τον αρχαίο
άνθρωπο µε τα ανύπαρκτα σχεδόν αµυντικά του µέσα και τις περιορισµένες πηγές
διατροφής14. ∆εν είναι λοιπόν καθόλου παράξενο το γεγονός ότι οι αρχαίοι λαοί
γιόρταζαν το χειµερινό ηλιοστάσιο και λάτρευαν τον Ήλιο ως Θεό. Αυτή την
παράδοση των αρχαίων λαών συνέχισαν οι Έλληνες µε τα Κρόνια, και ιδιαίτερα οι
Ρωµαίοι µε τα Σατουρνάλια, τα Βρουµάλια και την κεντρική γιορτή της 25ης
∆εκεµβρίου "Dies Natalis Solis Invicti", δηλαδή την "Ηµέρα της Γέννησης του
Αήττητου θεού Ήλιου"15.

Η γιορτή του «αήττητου ήλιου»
Στη Ρώµη, γιορτάζονταν από τις 17 έως τις 23 ∆εκεµβρίου τα Σατουρνάλια
προς τιµήν του Θεού Saturnus16, πρώτου µυθικού βασιλιά του Λατίου17. Αρχικά

11

www.tech.pathfinder.gr
Σιµόπουλος (2008, Μάρτιος).
Κυριακίδου (1982), σ. 143: «Το ∆εκέµβρη έχουµε τις µικρότερες µέρες».
13
Κυριακίδου (1982), σ. 143: «…στην περίοδο του ∆εκέµβρη τρεις είναι οι εµπειρίες του χρόνου που
προεξάρχουν το κρύο, το τέλος της σποράς και τη µείωση του φωτός».
14
Η επιβίωση αυτών των φόβων δηµιούργησε δεισιδαιµονίες στις οποίες κρύβεται η παλιά αγωνία του
ανθρώπου για τον χειµώνα και για τα σκοτάδια του, αυτό φαίνεται στα λόγια που λέει η κεφαλονίτισσα
νοικοκυρά κάτι σαν ευχή ή ξόρκι την ώρα που σηµαδεύει τις πόρτες και τα παράθυρα µε το σταυρό:
«Χριστός γεννάται, το φως αξαίνει και το σκοτεινό µικραίνει!!!». Η ελπίδα «ν’ αξήνει» το φως,
οδηγεί βέβαια τη σκέψη στη βλάστηση και στην παραγωγή, που τις περιµένει ο αγροτικός κόσµος για
την κτηνοτροφία και τη σοδειά (βλ. Λουκάτος 1979, σ. 19).
15
Σιµόπουλος (2008, Μάρτιος).
16
Ο Σατούρνος ήταν θεός της τύχης και αντιστοιχεί στον ελληνικό θεό Κρόνο. Βλ.
www.el.wikipedia.gr (Σατουρνάλια).
17
Κορρέ (2008), σ. 56.
12
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τουλάχιστον (η γιορτή) συµπύκνωνε την προσδοκία της ηλιακής αναγέννησης18.
Κοινή αγροτική γιορτή µέχρι το 217 π.Χ., τα Σατουρνάλια έγιναν µια από τις
σπουδαιότερες γιορτές των Ρωµαίων. Η γιορτή κρατούσε εφτά µερόνυχτα και
υποστήριζε τη γονιµότητα, την ευφορία της γης, την ειρήνη, την ευτυχία και την
ισότητα. Στις 7 ηµέρες της διάρκειάς της, τελούνταν θυσίες19, γίνονταν συµπόσια, οι
άνθρωποι παρέλαυναν στους δρόµους φορώντας µάσκες, ενώ αντάλλαζαν µεταξύ
τους δώρα20. Επίσηµα ενδύµατα δεν φοριούνταν21, τα σπίτια διακοσµούνταν αφειδώς
µε κλαδιά δάφνης και αειθαλή δενδρύλλια στα οποία κρεµούσαν αναµµένα κεριά και
λύχνους22. Μέσα σε ατµόσφαιρα γενικής ευφορίας, παραµεριζόταν κάθε κοινωνική
διάκριση, διακόπτονταν οι δίκες, τα µαθήµατα και οι πολεµικές επιχειρήσεις23,
αµνηστεύονταν κρατούµενοι, οι δούλοι εξισώνονταν µε τους κυρίους τους24 και
έπαιρναν µέρος µαζί τους στα τυχερά παιχνίδια25 που οργίαζαν τις ηµέρες αυτές26. Το
αν τους ευνοούσε η τύχη επιχειρούσαν να το µάθουν µε µαντείες και µαγικές τελετές.
Όλοι πάντως επιδίδονταν σε τυχερά παιχνίδια όπως µονά ζυγά, κορώνα γράµµατα
κ.α.27. Γενικότερα οι ρόλοι αντιστρέφονταν ανάµεσα σε δούλους κι ιδιοκτήτες, κάτι
που οδηγούσε σε ξέφρενο γλέντι, άφθονη οινοποσία και ‘ακολασίες’28. Όλες αυτές οι
18

Παπαγγελής (2002).
Στα Σατουρνάλια, για να εξασφαλιστεί η ευφορία της γης, θυσίαζαν στον Saturnus (Κρόνο) και στην
∆ήµητρα χοίρους και κατανάλωναν το κρέας τους σε κοινά συµπόσια (Βλ. www.musicheaven.gr).
20
www.tech.pathfinder.gr
21
www.wikipedia.gr (Σατουρνάλια).
22
Παπαγγελής (2002).
23
Η γιορτή περιλάµβανε δηµόσια αργία. Βλ. www.wikipedia.gr (Σατουρνάλια).
24
Οι δούλοι δεν µπορούσαν να τιµωρηθούν και αντιµετώπιζαν µε χλευασµό τους κυρίους τους. Βλ.
www.wikipedia.gr (Σατουρνάλια).
25
Οι δούλοι δεν είχαν αυτό το δικαίωµα τις άλλες ηµέρες του χρόνου. (Σιµόπουλος 2008, ∆εκέµβριος).
26
www.musicheaven.gr
O Λιβάνιος σοφιστής και ρήτορας τον 4ο µ.Χ. αιώνα περιγράφει τα ρωµαϊκά Σατουρνάλια ως εξής «Το
εορταστικό πνεύµα είναι διάχυτο από τη µια άκρη του κόσµου ως την άλλη. Ολοι ξαφνικά θέλουν να
ξοδέψουν χρήµατα και γίνονται γενναιόδωροι όχι µόνο απέναντι στον εαυτό τους αλλά και για χάρη των
άλλων. ∆ώρα, ατέλειωτα δώρα από όλους προς όλους. Η γιορτή σηµαίνει τη διακοπή κάθε είδους
εργασίας και απασχόλησης, και ο κόσµος αφήνεται σε ατέλειωτη διασκέδαση· οι µαθητές το
απολαµβάνουν περισσότερο απ' όλους - ούτε δάσκαλοι ούτε σχολειό». Βλ. Παπαγγελής (2007).
27
Πολλοί ρωµαίοι έχαναν ή κέρδιζαν ολόκληρες περιουσίες εκείνες τις νύχτες κάτι που συµβαίνει και
σήµερα σε σπίτια ή καζίνο τις µέρες των εορτών. Βλ. Σιµόπουλος (2008, ∆εκέµβριος).
28
Γι’ αυτό τον λόγο, µε την έλευση του Χριστιανισµού, η λέξη ‘σατουρνάλια’ ήταν ταυτόσηµη µε τα
«όργια». Βλ. www.wikipedia.gr (Σατουρνάλια).
19
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πράξεις περιλάµβαναν στο τυπικό τους πολλά κοινά στοιχεία, µε ολοφάνερη µαγική
προέλευση και σκοπιµότητα: µεταµφιέσεις, αντιπαράθεση ρόλων και µιµοδραµατικές
παραστάσεις, καθαρτήριες φωτιές, συµπόσια µε γερά φαγοπότια και µεθύσια,
οργιαστικούς χορούς κτλ. Εκείνο όµως που συνείχε όλες αυτές τις εκδηλώσεις και
αποτελούσε την πεµπτουσία της φιλοσοφίας τους είναι η ιδέα της ανατροπής του
κόσµου, η αµφισβήτηση των αξιών και της ιεραρχίας, η κατάργηση των ορίων και
των καθιερωµένων νόµων. Είναι σαν η τροπή του χρόνου σε επίπεδο κοσµικό να
συνεπιφέρει την ανατροπή του κόσµου σε επίπεδο κοινωνικό. Ένας άλλος νόµος, ο
εφήµερος νόµος της αρχαίας αυτής γιορτής, επιβαλλόταν, έκανε πέρα όποια άλλη
επιταγή και τα όριζε όλα απ’ την αρχή: ανάποδα29.
Το δεύτερο µισό του ∆εκεµβρίου οι αρχαίοι Έλληνες γιόρταζαν µε άφθονο
κρασί τα Κατ’ Αργούς ∆ιονύσια, προς τιµή του θεού ∆ιονύσου. Ήταν τότε που οι
αγρότες κατέβαιναν µε βαµµένα πρόσωπα ή µασκαρεµένοι και έψελναν τα
αποκαλούµενα «φαλλικά άσµατα». Πολλές φορές λοιδορούσαν γνωστούς και
αγνώστους πάνω από τα κάρα τους (σκώµµατα εξ αµάξης)30.
Ακολουθούσε στις 25 ∆εκεµβρίου η γιορτή του χειµερινού ηλιοστασίου, τα
Βρουµάλια, ή Μπρουµάλια31. Η ονοµασία προέρχεται από τη λατινική λέξη ‘Bruma’
(bruma=dies brevissima που σήµαινε τη µικρότερη µέρα του έτους)32. Λεγόταν και
‘βρούµων εορτή’. Η 25η ∆εκεµβρίου ήταν η ηµέρα που γιορταζόταν η γέννηση του

29

Τερζοπούλου (1997), σ. 15
Ένα παρόµοιο βορειοευρωπαϊκό έθιµο, είναι το Jul-Klapp. Τη νύχτα των Χριστουγέννων, νεαρά
συνήθως άτοµα καβάλα σε τράγους, πετούν στα σπίτια δώρα και πειράγµατα ή ερωτόλογα και
σπεύδουν να εξαφανιστούν πριν να αναγνωριστούν (βλ.www.musicheaven.gr, www.myhoroscope.gr).
31
Στο Βυζάντιο, τα Βρουµάλια άρχιζαν στις 24 ∆εκεµβρίου και διαρκούσαν ως τις 17 Ιανουαρίου,
δηλαδή 24 ηµέρες, έτσι ώστε την πρώτη ηµέρα τους να γιορτάζουν όσοι το όνοµά τους άρχιζε από ‘Α’,
τη δεύτερη ηµέρα όσοι το όνοµά τους άρχιζε από ‘Β’ κ.ο.κ. µέχρι να εξαντληθεί το αλφάβητο. Τις
ηµέρες αυτές, οι αυτοκράτορες πρόσφεραν δώρα σε φίλους, συγγενείς και στο προσωπικό των
ανακτόρων (Βλ. www.musicheaven.gr).
32
Κορρέ (2008), σ. 56.
30
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Μίθρα (του Αήττητου Ήλιου)33. Η γιορτή αυτή συνδυαζόταν µε τα Ελληνικά Κρόνια
(12η Εκατοµβαιώνος)34, µε σηµαντικές επιδράσεις από τις γιορτές της ∆ήµητρας και
του ∆ιονύσου35. Τότε διοργανώνονταν τελετές βακχικής προέλευσης, µε µεγάλη
συµµετοχή µίµων, αυτοσχέδιων τροβαδούρων και ‘αγυρτών’36.
Τα Αλώα, οι ευχαριστήριες εορτές για την καλή σοδειά προς τη θεά ∆ήµητρα
των Αλωνιών λάµβαναν χώρα τη νύχτα της 26ης ∆εκεµβρίου. Γυναίκες γυµνές, µε
τεράστιους ψεύτικους φαλλούς, ξεχύνονταν στους δρόµους και λικνίζονταν
προκλητικά ανταλλάσσοντας πειράγµατα. Ύστερα παρακάθονταν όλοι σε πλούσια
δείπνα µε όλα τα προϊόντα της γης και της θάλασσας και δοκίµαζαν το πρώτο κρασί
του χρόνου. Οι έντονοι συµβολισµοί όσον αφορά στο τέλος ενός κύκλου, την
αναγέννηση και την ευοίωνη αρχή του επόµενου επιβιώνουν ως σήµερα37.
Τα Βότα προς τιµήν του Πανός εορτάζονταν στη Ρώµη αρχικά την 1η
Ιανουαρίου, µε θυσίες και ευχετήριες εκδηλώσεις για το καλό της πόλης. Το 44 π.Χ.
προστέθηκαν δεήσεις για τον αυτοκράτορα και ο εορτασµός µεταφέρθηκε στις 3
Ιανουαρίου.
Τα Λαρεντάλια εορτάζονταν στις 23 ∆εκεµβρίου και τελούνταν νεκρικές
θυσίες, από τον Μεγάλο Ποντίφηκα. Η Άκκα Λαρεντία θεωρούταν κατά τη Ρωµαϊκή
µυθολογική παράδοση η Λύκαινα που θήλασε τον Ρώµο και τον Ρωµύλο38.

33

Ο Μίθρας λατρευόταν από τους ρωµαίους από τον 1ο π.Χ. µέχρι τον 5ο µ.Χ. αιώνα. Ήταν αρχαίος
περσικός θεός του φωτός και της σοφίας. Μετά τον 7ο π.Χ. αιώνα ταυτίστηκε µε τον θεό Ήλιο και ως
τέτοιος λατρεύτηκε από τους Έλληνες της Μικράς Ασίας (βλ. www.tech.pathfinder.gr).
34
Parke (2000), σ. 34.
Κορρέ (2008), σ. 56.
35
www.musicheaven.gr
36
Καλογερόπουλος (Γιορτές).
37
www.myhoroscope.gr
38
Οι αγρότες γύρω από τη Ρώµη, λάτρευαν µε διαφορετικό όνοµα µία θεότητα της γης προστάτιδα της
γεωργίας, την Dea Dia (Θεά ∆ία) και την Acca Larentia. Οι δύο Θεές, είναι µάλλον δύο µορφές της
ίδιας θεότητας. Η Acca Larentia είναι καθαρά µυθολογική. Θεωρείται εκτός από τροφός του Ρώµου
και του Ρωµύλου και µητέρα των Λαρήτων, των Εφεστίων Θεών και των 12 Αρουραίων Αδελφών
(από το αρχαιοελληνικό ‘άρουρα’ που σηµαίνει γη, εξ ου και ‘αρουραίος’ που σηµαίνει ο
προερχόµενος από τη γη και κατ’ επέκταση (ο αγροτικός), συχνά αφενός ταυτίζεται µε τις Χθόνιες
θεότητες Φλόρα και Φαύνη και αφ’ ετέρου η Dea Dia, ταυτίζεται µε τις αρχαιότερες θεότητες Ρέα (ή
Κυβέλη), Γη και ∆ήµητρα (βλ. www.musicheaven.gr, Κορρέ 2008, σ. 56).
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Τις γιορτές αυτές, κατήργησε επίσηµα η Σύνοδος της Ρώµης το 743 µ.Χ, το
ίδιο και πολλές άλλες παγανιστικές γιορτές του ∆εκεµβρίου39, που η µεγάλη απήχησή
τους στα λαϊκά κυρίως στρώµατα, είχε ωθήσει την Εκκλησία στην επίσηµη καταδίκη
τους µε τον 62ο κανόνα της εν Τρούλλω ΣΤ’ Οικουµενικής Συνόδου40 το 680. Οι
αρχαίες αυτές γιορτές εξαλείφθηκαν µε την πάροδο των αιώνων, παρέµειναν όµως
από αυτές, έως τις µέρες µας, οι δοξασίες, οι θρύλοι και ο µεταφυσικός φόβος41.

39

Οι ειδωλολατρικές αυτές εκδηλώσεις είχαν ασφαλώς την πλήρη εχθρότητα των ‘ζηλωτών’ της
Εκκλησίας. Βλ. Καλογερόπουλος (Γιορτές).
40
Ράλλης και Ποτλής (1856), σ. 448. Η "εν Τρούλλω" Οικουµενική Σύνοδος (691) καταδικάζει στον
ΟΒ' κανόνα τις διάφορες ρωµαϊκές εορτές συµπεριλαµβανοµένου και του πανηγυριού της πρώτης
Μαρτίου, πρωτοχρονιάς του ρωµαϊκού έτους: «Τας ούτω λεγοµένας Καλάνδας και τα λεγόµενα Βοτά
και τα λεγόµενα Βρουµάλια και την εν τη πρώτη του µηνός Μαρτίου, καθ' άπαξ εκ της των πιστών
πολιτείας περιαιρεθήναι βουλόµεθα αλλά µην και τας των γυναίων δηµοσίας ορχήσεις, και πολλήν λύµην
και βλάβην εµποιείν βουλοµένας (....) αλλα µήτε προσωπεία κωµικά ή σατυρικά ή τραγικά υποδύεσθαι,
µήτε του βδελυκτού ∆ιονύσου το όνοµα την σταφυλήν αποθλίβοντας εν τοις ληνοίς επιβοάν, µήτε τον
οίνον εν τοις πίθοις επιχέοντας γέλωτα επικινείν, αγνοίας τρόπω ή µαταιότητος τα της δαιµονιώδους
πλάνης ενεργούσας. Τους ουν του νυν τι των προειρηµένων επιτελείν επιχειρούντας, εν γνώσει τουτων
καθιστάµενους, ει µεν κληρικοί είεν, καθαιρείσθαι προστάσσοµεν, ει δε λαϊκοί, αφορίζεσθαι».
41
www.musicheaven.gr: Οι δοξασίες του ∆ωδεκαηµέρου, έχουν κοινή προέλευση τις ειδωλολατρικές
γιορτές που σχετίζονταν κυρίως µε το χειµερινό ηλιοστάσιο, (23 ∆εκεµβρίου) προς τιµήν της Άκκας
Λαρεντίας, τα Μπρουµάλια, τη γέννηση του Μίθρα (25 ∆εκεµβρίου), τις Καλένδες Ιανουαρίου, (την
1η Ιανουαρίου) και τα Vota-Votorum Nuncopatio, στις Feriae Festivae (Τεταγµένες Εορτές) στις (3
Ιανουαρίου).

15

Β΄ Μ Ε Ρ Ο Σ
ΤΟ ∆Ω∆ΕΚΑΗΜΕΡΟ

Ο ∆εκέµβριος, ο δωδέκατος και τελευταίος µήνας του Γρηγοριανού ηµερολογίου, µε
διάρκεια 31 ηµέρες, ήταν ο δέκατος42 µήνας στο Ρωµαϊκό ηµερολόγιο πριν γίνει η
µετακίνηση της αρχής του έτους από την 1η Μαρτίου στην 1η Ιανουαρίου (η
µεταρρύθµιση του Ρωµαϊκού ηµερολογίου από τον Ιούλιο Καίσαρα). Ο µήνας αυτός,
όπως προαναφέρθηκε, σηµατοδοτείται από το χειµερινό ηλιοστάσιο. Με αφετηρία τη
συγκεκριµένη ηµεροµηνία, οπότε πάλι η ηµέρα ξαναρχίζει να µεγαλώνει και η νύχτα
να µικραίνει, γίνεται η µετάβαση «εκ του άκρου χειµώνος προς την αισιόδοξη
άνοιξη»43.
Κατά τον µήνα αυτό συναντώνται έθιµα ειδωλολατρικά και χριστιανικά44, που
επαναλαµβάνονται µε περιοδικότητα στο πλαίσιο της χρονικής µονάδας του έτους,
αποτελώντας έτσι φαινόµενα του κυκλικού χρόνου. Όλα τα λατρευτικά φαινόµεναδρώµενα της περιόδου αυτής, δηλαδή οι τυποποιηµένες συµβολικές εκδηλώσεις
(λόγοι ή πράξεις που εξωτερικεύουν νοήµατα µε ποικιλόµορφα σύµβολα),
περιλαµβάνονται µε τη σειρά τους στο Λαϊκό και Λόγιο Εορτολόγιο45.
Στο

λόγιο

εορτολόγιο,

που

κατέχει

και

χρησιµοποιεί

τη

γραφή,

περιλαµβάνονται τα ‘χριστιανικά’ έθιµα που σχετίζονται µε τις χριστιανικές γιορτές.
Στο λαϊκό, που χρησιµοποιεί αποκλειστικά τον προφορικό λόγο, περιλαµβάνονται τα
‘ειδωλολατρικά’ λατρευτικά έθιµα, δηλαδή τα «υπόλοιπα» στοιχεία που συνδέονται
42

Εκεί οφείλεται και το όνοµά του. December (∆έκατος) από το Λατινικό Decem
(= ∆έκα) από την Πρωτοχρονιά της 1ης Μαρτίου (Βλ. Κυριακίδου 1982, σ. 143).
43
Λουκάτος (1979), σ. 15.
Κ.Α.Λ.Μ.Ε. (2004), σ. 3.
44
Λουκάτος (1979), σ. 15.
Σχετικά βλ. Τσοκάτου-Καρβέλη (1991) και Μολίνος (1993).
45
Κ.Α.Λ.Μ.Ε. (2004), σ. 3.
Σχετικά βλ. Κυριακίδης (1937).
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µε το οικονοµικό έτος σε συνάρτηση µε τον κύκλο της φύσης. Η εθιµική αυτή
συµπεριφορά στους παραδοσιακούς πολιτισµούς χαρακτηρίζεται µε τον όρο
‘διαβατήρια’46 και δείχνει ότι το νόηµα πολλών από τα έθιµα που παρατηρούνται –
πάντα σαν αλληλουχία και διατεταγµένα σε συγκεκριµένη χρονική διαδοχή- είναι ότι
βοηθούν το πέρασµα από τη µία κατάσταση στην άλλη και υπόκεινται πάντα στο
σταθερό διαβατήριο σχήµα τριών φάσεων: χωρισµός – µετάβαση – ενσωµάτωση.
Η διάκριση σε ‘χριστιανικά’ και ‘ειδωλολατρικά’ έθιµα είναι ιστορική.
Βασίζεται στη διαµάχη µεταξύ χριστιανισµού και παγανισµού στους πρώτους αιώνες
µ.Χ., που αναπτύχθηκε µέσα στους κόλπους της χριστιανικής εκκλησίας. Ιδιαίτερη
ήταν η ένταση της διαµάχης για την ηµερολογιακή περίοδο που περίπου στη µέση της
έχει την 1η Ιανουαρίου, πρωτοχρονιά του Ρωµαϊκού έτους του Ιουλιανού
ηµερολογίου. Η περίοδος αυτή συµπίπτει µε το διάστηµα ανάµεσα στα Χριστούγεννα
και τα Θεοφάνεια του λόγιου εορτολογίου, το οποίο στον νεοελληνικό παραδοσιακό
πολιτισµό ονοµάζεται ∆ωδεκαήµερο47.
Το ‘∆ωδεκαήµερο’ είναι λαογραφικός όρος που αναφέρεται στις δώδεκα48
µέρες από την παραµονή των Χριστουγέννων ως το πρωί των Φώτων. Είναι µια
46

Περισσότερα για ∆ιαβατήρια Έθιµα βλ. Λουκάτος (1979), σ.σ. 34-38.
Κ.Α.Λ.Μ.Ε. (2004), σ. 4.
Σχετικά βλ. Καραπατάκης (1981). Το ∆ωδεκαήµερο.
48
Στην πραγµατικότητα δεν είναι δώδεκα µέρες, αλλά περισσότερες. Το γιατί υπάρχει ο αριθµός
δώδεκα σε αυτόν τον όρο και γιατί αυτή η τόσο σηµαντική για τον άνθρωπο περίοδος διαρκεί
‘δώδεκα’ ηµέρες βλ. παρακάτω:
Από του πανάρχαιους χρόνους αποδιδόταν στους αριθµούς µια µυστηριακή και συµβολική σηµασία. Ο
αριθµός 12 αντιπροσωπεύει έναν πλήρη κύκλο κι έχει ένα τέλειο και σηµαντικό χαρακτήρα που ήταν
από τους πιο αξιοσηµείωτους στους αρχαίους πολιτισµούς, έχοντας µία άµεση και εξαρτηµένη σχέση
µε το ζωδιακό καθώς και µε του µήνες στους περισσότερους πολιτισµούς είτε χρησιµοποιούσαν
σελινιακό είτε ηλιακό ηµερολόγιο. Η ιερότητα του 12 φαίνεται ότι προέρχεται από το αρχαϊκό
δωδεκαδικό σύστηµα, που πιθανώς ήταν το µοναδικό σύστηµα αρίθµησης κατά τη νεολιθική εποχή και
παρέµεινε ως συµπληρωµατικό του δωδεκαδικού µέχρι σήµερα. Μερικά παραδείγµατα για την
κυριαρχία του δώδεκα: η δωδεκάδα, ο χωρισµός της µέρας και της νύχτας σε 12 ώρες και του έτους σε
12 µήνες αποτελούν κατάλοιπα του αρχέγονου δωδεκαδικού συστήµατος αρίθµησης. Στο περίφηµο
ορθογώνιο τρίγωνο του Πυθαγόρα, το άθροισµα όλων των πλευρών δίνει τον ιερό αριθµό δώδεκα. Η
ελληνική Μυθολογία είναι πλούσια σε σχέση µε τον αριθµό δώδεκα: ∆ώδεκα ήταν οι Θεοί του
Ολύµπου, δώδεκα οι άθλοι του Ηρακλή. ∆ώδεκα ήταν οι µαθητές του Χριστού, δώδεκα και οι
απόστολοι της ορθόδοξης εκκλησίας, δώδεκα είναι οι ευαγγελικές περικοπές (γνωστές ως δώδεκα
ευαγγέλια) που διαβάζονται το βράδυ της Μ. Πέµπτης, δώδεκα και τα άρθρα του συµβόλου της
πίστεως των χριστιανών κ.α. (Για περισσότερα βλ. www.dwdekamhnes.gr, www.kosmikanea.gr ).
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έννοια χρονική και δεισιδαιµονική, που την γνωρίζουν και τη χρησιµοποιούν τόσο οι
Έλληνες από τα βυζαντινά χρόνια όσο και άλλοι χριστιανικοί λαοί από το
µεσαίωνα49.

Οι Γιορτές του ∆ωδεκαηµέρου
Χριστούγεννα
Οι ιστορικές πηγές υποδεικνύουν ότι ο εορτασµός των Χριστουγέννων50
άρχισε να τηρείται στη Ρώµη γύρω στο 33551, αν και κάποιοι ερευνητές βασιζόµενοι
σε αρχαίους ύµνους µε χριστουγεννιάτικη θεµατολογία52 θεωρούν ότι τα πρώτα
βήµατα, που οδήγησαν στον εορτασµό αυτό, έγιναν µέσα στον 3ο αιώνα53. Η
παράδοση θεωρεί ότι η αρχαιότερη οµιλία για τη γιορτή των Χριστουγέννων

49

Λουκάτος (1979), σ. 17.
Cullmann, σ. 9: «Η γιορτή των Χριστουγέννων, η οποία τηρείται στις 25 ∆εκεµβρίου, ήταν άγνωστη
στους Χριστιανούς των πρώτων τριών αιώνων. Έως τις αρχές του 4ου αιώνα, αυτή η ηµέρα –η οποία
µεταγενέστερα θα γινόταν κεντρική ηµεροµηνία της Χριστιανικής Εκκλησίας- παρέµενε άγνωστη
στους χριστιανούς […] Η 25η ∆εκεµβρίου, ως επέτειος της γέννησης του Χριστού, πιστοποιείται στη
Ρώµη από το 336 και θα πρέπει ήδη να εορταζόταν ως τέτοια νωρίτερα, υπό τον Μέγα Κωνσταντίνο.
[…] Είναι γεγονός ότι στον παγανιστικό κόσµο η 25η ∆εκεµβρίου εορταζόταν ως ιδιαίτερα σηµαντική
γιορτή προς τιµή του Ήλιου και ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος σκόπιµα προτίθετο να ενοποιήσει τη
λατρεία του Ήλιου µε τη Χριστιανική λατρεία. […] Σε αναλογία µε την Κυριακή Sunday, δηλ. «Ηµέρα
του Ήλιου», η οποία µετατράπηκε σε επίσηµη γιορτή από τον Κωνσταντίνο, εξηγείται, το γεγονός ότι,
ήδη κατά τη διάρκεια της ζωής του και αναµφίβολα µε τη δική του επιρροή, ο εορτασµός της γέννησης
του Χριστού άλλαξε και έγινε στις 25 ∆εκεµβρίου, που αποτελούσε µεγαλειώδη γιορτή προς τιµή του
Ήλιου».
51
Στεφανίδης (1959), σ. 313: «Η εκκλησιαστική εορτή των Χριστουγέννων της 25ης ∆εκεµβρίου
εισήχθη περί το 335 εν Ρώµη. Εις την εισαγωγήν της εορτής πιθανώς συνετέλεσε η κατά την αυτήν
ηµέρα µεγάλη εθνική εορτή του ηλίου (dies solis invictis). Εκ της Ρώµης η εορτή των Χριστουγέννων
µετεδόθη εις την επίλοιπον ∆ύσιν και εις την Ανατολήν».
52
Παπαδόπουλος (2000), σ. 474: «Ο πάπυρος Rainer 542 παραδίδει τρεις αρχαίους ύµνους, οι οποίοι
ανήκουν µάλλον στον γ΄ αιώνα, αφού ο πάπυρος είναι των αρχών του δ΄ […] Πιθανόν να πρόκειται για
ύµνο στα Χριστούγεννα».
53
Τον καιρό του Αγ. Αυγουστίνου (354-430) η ηµεροµηνία της Γιορτής της Γέννησης είχε καθοριστεί,
πάντως ο Αυγουστίνος την παραλείπει από τον κατάλογο του µε τις σηµαντικές χριστιανικές επετείους
(βλ. www.musicheaven.gr).
50

18

εκφωνήθηκε από τον Μέγα Βασίλειο στην Καισάρεια της Καππαδοκίας το έτος 376
µ.Χ.54.
Επί Πάπα Ιουλίου Α΄ (332-336) τα Χριστούγεννα σταµάτησαν να
γιορτάζονται µαζί µε τα Θεοφάνια55 και θεσπίστηκε να εορτάζονται στις 25
∆εκεµβρίου, την ίδια ηµέρα που οι ειδωλολάτρες γιόρταζαν την γέννηση του παλαιού
θεού Μίθρα, του ‘Αήττητου Θεού Ήλιου’, που δέσποζε όλων των ηλιακών θεοτήτων
της ειδωλολατρίας. Έτσι στον καθορισµό της 25ης ∆εκεµβρίου ως ηµεροµηνίας
εορτασµού συνετέλεσε η µεγάλη εθνική εορτή του ‘Ακατανίκητου’ Θεού Ήλιου και ο
εορτασµός των γενεθλίων του Μίθρα, τα οποία ήταν διαδεδοµένα σε όλη την
επικράτεια της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας. Η επιλογή αυτής της ηµέρας ως ηµέρας
γέννησης του Χριστού είχε να κάνει µε την προσπάθεια αντικατάστασης των
παγανιστικών (µη χριστιανικών) εορτών, όπως τα Σατουρνάλια και τα Βρουµάλια,
που τηρούνταν εκείνον τον καιρό56.
Από τη ∆ύση ο εορτασµός της Γεννήσεως στις 25 ∆εκεµβρίου πέρασε και
στην Ανατολή γύρω στο 37657. Το 386 ο Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστοµος παρότρυνε την

54

Θεοδοσίου και ∆ανέζης (2000), σ. 537: «[…] η συµβατική ηµεροµηνία γέννησης του Ιησού, πρέπει
να καθιερώθηκε στην Ανατολή γύρω στο 376 µ.Χ. Η παράδοση θεωρεί ότι η αρχαιότερη οµιλία για τη
γιορτή των Χριστουγέννων εκφωνήθηκε από τον Μέγα Βασίλειο στην Καισαρεία της Καππαδοκίας το
συγκεκριµένο αυτό έτος».
55
www.el.wikipedia.gr (Χριστούγεννα).
56
Θεοδοσίου και ∆ανέζης (2000), σ. 536: «Τα γενέθλια του Ήλιου της ∆ικαιοσύνης, του Ιησού
Χριστού, πήραν τη θέση της ειδωλολατρικής γιορτής των γενεθλίων του Ανίκητου Ήλιου. Αυτό
υποστήριζε ο ιερός Αυγουστίνος (354-403 µ.Χ.), επίσκοπος Ιππώνος της Β. Αφρικής, που έλεγε ότι η
εκκλησία δέχτηκε τελικά ως ηµεροµηνία γέννησης του Ιησού την 25η ∆εκεµβρίου».
Στη Ρώµη το καλεντάρι των Φιλοκαλίων (354 µ.Χ.) περιλαµβάνει στην ηµεροµηνία της 25ης
∆εκεµβρίου, απέναντι από την παγανιστική Natalis invicti, δηλ. ‘του ακατανίκητου (ήλιου)’ την φράση
“VIII kaalitan nattis Christus in Bethleem Iudea”. Βλ. www.el.wikipedia.gr (Χριστούγεννα).
57
Στεφανίδης (1959), σ. 778: «Το 376 (περίπου) καθιερούται και εν Ανατολή ο εορτασµός των
Χριστουγέννων κατά την 25η ∆εκεµβρίου».
Θεοδοσίου και ∆ανέζης (2000), σ. 537: «(…) η συµβατική ηµεροµηνία γέννησης του Ιησού, πρέπει να
καθιερώθηκε στην Ανατολή γύρω στο 376 µ.Χ.».
Κ.Α.Λ.Μ.Ε. 2004, σ. 5: «Το 379 µ.Χ. (τα Χριστούγεννα) εισάγονται από τον Γρηγόριο τον Θεολόγο
στην Κωνσταντινούπολη σαν γιορτή ξεχωριστή από τα Θεοφάνεια, καθιερώνονται και σύντοµα
εορτάζονται µε λαµπρότητα σ’ ολόκληρη την Ανατολική Εκκλησία».
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εκκλησία της Αντιόχειας να συµφωνήσει στην 25η ∆εκεµβρίου ως ηµέρα εορτασµού
της Γέννησης58.
Το 529 ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός απαγόρευσε την εργασία και τα δηµόσια
έργα κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και τα ανακήρυξε δηµόσια αργία. Ως το
1100, καθώς είχε επεκταθεί η δράση των ιεραποστολών στις παγανιστικές
ευρωπαϊκές φυλές, όλα τα έθνη της Ευρώπης γιόρταζαν τα Χριστούγεννα. Εντούτοις,
αργότερα απαγορεύτηκε ή περιορίστηκε κατά περιόδους η τήρησή του εορτασµού
τους σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και της Αµερικής, καθώς θεωρούνταν ότι
περιλάµβανε σε µεγάλο βαθµό ειδωλολατρικά στοιχεία59.
Συνεπώς, όταν ο Χριστιανισµός έγινε η επίσηµη θρησκεία της αυτοκρατορίας,
προσπάθησε να απορροφήσει και να δώσει νέα διάσταση και νέα σηµασία σε
πανάρχαια λατρευτικά έθιµα και λατρευτικές συνήθειες αιώνων. Πάντως, παρά τις
απαγορεύσεις της εκκλησίας για πολλές από τις εκδηλώσεις60 που τελούνταν στην
αντίστοιχη του ∆ωδεκαηµέρου περίοδο ή τις νοµοθεσίες61, αυτές οι συνήθειες
διατηρήθηκαν κυρίως στην ύπαιθρο62 καθ΄ όλη τη διάρκεια των ρωµαϊκών
αυτοκρατορικών χρόνων, µέχρι τον 5ο µ.Χ. αιώνα63. Σε µεταγενέστερη εποχή πολλά
από τα έθιµά τους (ανταλλαγή δώρων, γλέντια, χαρτοπαίγνια κ.ο.κ.) µεταβιβάστηκαν
στον εορτασµό της Πρωτοχρονιάς.

Πρωτοχρονιά

58

www.el.wikipedia.gr (Χριστούγεννα).
Encyclopedia of Catholic Devotions and Practices, Ann Ball, (2003), Our Sunday Visitor Publishing.
60
Ράλλης και Ποτλής (1856), Σύνταγµα, τ. 2, Κανών 61, σ. 442 «Τα ολέθρια (…) ελληνικά
επιτηδεύµατα» Βλ. (Κανόνες της εν τω τρούλλω ΣΤ΄ Οικουµενική Συνόδου). Βλ. υποσηµ. 37.
61
Baynes και Moss (2004). «Ο Κωνστάντιος και ο Κώνστας πίστευαν ότι µε τα σαράντα περίπου
δρακόντεια διατάγµατα τους εναντίον των δεισιδαιµονιών και των θυσιών θα επέφεραν το θανάσιµο
πλήγµα κατά της ειδωλολατρείας, αλλα ο παγανισµός δεν ήταν διατεθειµένος να παραδώσει τα όπλα
του».
62
Βακαλούδη (2001), σ. 88: «Παγανισµός». Ο όρος υποδήλωνε ότι η ειδωλολατρία είχε καταλήξει σε
µια θρησκεία των χωρικών (pagani) χωρίς πλέον επίσηµη υπόσταση».
63
Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Larousse-Britannica, «Σατουρνάλια», (2004), τ. 53.
59
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Οι αρχαίοι λαοί, προπαντός οι αρχαίοι έλληνες, αλλά και οι Ρωµαίοι,
θεωρούσαν ότι το έτος άρχιζε µε τον ερχοµό της άνοιξης, βλέποντας σ’ αυτή την
αναγέννηση της φύσης, ύστερα από το πέρασµα του χειµώνα64. Γι’ αυτό και είχαν
τοποθετήσει την πρωτοχρονιά την 1η Μαρτίου. Περί τα µέσα του 1ου π.Χ. αιώνα, (46
π.Χ.) το ρωµαϊκό έτος καθιερώθηκε να αρχίζει την 1η Ιανουαρίου65. Παρ’ όλα αυτά
στο Βυζάντιο συνεχίστηκε να εορτάζεται η Πρωτοχρονιά την 1η Μαρτίου έως τον 7ο
αιώνα µ.Χ. µε ιδιαίτερους πανηγυρισµούς, ποµπές, χορούς, κάλαντα, µε στολισµό
σπιτιών, δώρα κλπ.66.
Με την επικράτηση του Χριστιανισµού, όπως έχει ήδη προαναφερθεί,
επιδιώχθηκε η κατάργηση κάθε µη χριστιανικής γιορτής, και η αντικατάστασή της µε
χριστιανική. Ορίστηκε, λοιπόν, ως Πρωτοχρονιά, αρχικά η 6η Ιανουαρίου επειδή
τότε, όπως επίσης έχει προαναφερθεί γιορτάζονταν Χριστούγεννα και Φώτα µαζί,
οπότε συµβολικά ταυτιζόταν η αρχή του χρόνου αφενός µε την Γέννηση του Χριστού
και αφετέρου µε την έναρξη της θείας του αποστολής, µετά την Βάπτιση του. Όταν οι
δύο γιορτές ξεχώρισαν, τότε επιχειρήθηκε να καθιερωθεί ως πρώτη του έτους η 25η
∆εκεµβρίου (ηµέρα των Χριστουγέννων πλέον) χωρίς όµως επιτυχία. Έτσι τελικά,
επικράτησε η 1η Ιανουαρίου ως πρώτη του χρόνου67.
Ανέκαθεν, βέβαια, η συµβατική αλλαγή του χρόνου ήταν γεγονός σηµαντικό,
και γι’ αυτό πάντα γιορταζόταν από τους ανθρώπους µε εκδηλώσεις πολλές και
πολυθόρυβες. Η έλευση του νέου έτους ήταν και παρέµεινε ως µία ιδιαίτερη

64

www.halkidikinews.gr
Χατζόπουλος.
Την µεταρρύθµιση αυτή έκανε ο Ιούλιος Καίσαρας (Βλ.: Κ.Α.Λ.Μ.Ε., 2004, σ. 3).
66
Λουκάτος (1980), σ.σ. 25-26.
www.eleftherovima.gr
www.alex.eled.duth.gr
www.xronos.gr
67
www.halkidikinews.gr
65
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σηµαντική στιγµή µετάβασης από τον κύκλο της περασµένης χρονιάς στην
«καινούργια» γεµάτη ελπίδα για ζωή του νέου χρόνου68.

Θεοφάνεια
Η προέλευση αυτής της εορτής είναι πιθανότατα εξωβιβλική: είναι γνωστό ότι
αιγύπτιοι λάτρεις ενός µυστηριακού θρησκεύµατος εόρταζαν την εµφάνιση του
Χρόνου ή Κρόνου µέσα από τα νερά του Νείλου στις 6 Ιανουαρίου69. Αυτή ήταν µια
από τις πολλές ειδωλολατρικές «Επιφάνειες»70. Στην αρχαία Ελλάδα τα Θεοφάνεια
γιορτάζονταν στην αρχή της άνοιξης στους ∆ελφούς71.
Η πρώτη µαρτυρία που έχουµε είναι του Κλήµεντος του Αλεξανδρέως στο
δεύτερο µισό του 2ου αιώνα µ.Χ. (δηλαδή 150-210), που µας πληροφορεί ότι οι
οπαδοί του Βασιλείδη (που ήταν της αίρεσης των Γνωστικών) γιόρταζαν την ηµέρα
«του βαπτίσµατος του Κυρίου» µε αγρυπνίες και αναγνώσµατα, χωρίς όµως να
συµφωνούν όλοι για την ηµεροµηνία - άλλοι την τοποθετούσαν στις 6 κι άλλοι στις
10 Ιανουαρίου72.
Όπως συµπεραίνουν νεώτεροι ειδικοί, από το διάστηµα αυτό, ξεκινώντας ίσως
από την Αλεξάνδρεια, µέχρι τα µέσα του 4ου αιώνα σ’ όλη την Ανατολή, την 6η
Ιανουαρίου εορταζόταν µια τριπλή εορτή: η γέννηση του Χριστού, η προσκύνηση
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www.halkidikinews.gr
Βλ. Μόσχος (2008). «Η µεγάλη εορτή της Αιγύπτου ήτο η νύκτα της 5ης προς 6η Ιανουαρίου, λεγοµένη
Εορτή των Φώτων ή Νύκτα τής Βαπτίσεως. Αυτή εορτάζετο στην Γκίζα µε επίκεντρο την Σφίγγα. Αι δύο
όχθαι τού ποταµού και η εις το µέσον κειµένη νήσος (η σηµερινή νήσος Γκεζίρα τού Καΐρου) ήσαν
πάµφωτοι εκ χιλιάδων πυρσών. Παρετίθετο πλούσιον δηµόσιον γεύµα, µουσική, χορός και διάφοροι
άλλαι διασκεδάσεις ενώ ο καθείς ενεβάπτιζε εαυτόν εις τον ποταµό καθώς τούτο εξησφάλιζε ευλογία και
κυρίως υγεία καθ' όλο το έτος. Σώζεται αρίστη περιγραφή της εορτής τού 10ου αιώνος τού
χρονικογράφου Αλ Μασούντι όστις υπολογίζει το πλήθος των συµµετεχόντων εις εκατό χιλιάδας κι
αναφέρει ότι τελείται προς τιµήν της γεννήσεως τού Θεού Αιώνος παρότι αυτοί πού συµµετέχουν είναι
εξωτερικώς µωαµεθανοί ή χριστιανοί».
70
Μόσχος (2008).
71
www.typos.gr
72
Μόσχος (2008).
69
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των µάγων και η βάπτισή Του73. Γι’ αυτό και µέχρι τα µέσα του 4ου αιώνα οι
χριστιανοί σε αντίθεση µε τους ειδωλολάτρες γιόρταζαν ως αρχή του έτους την 6η και
όχι την 1η Ιανουαρίου. Στην Ανατολή η γιορτή καθιερώθηκε γύρω στο 300 µ.Χ.74.
Σήµερα η γιορτή των Θεοφανείων75 γιορτάζεται στις 6 Ιανουαρίου στην αρχή
της νέας χρονιάς σε ανάµνηση της Βάπτισης του Χριστού στον Ιορδάνη ποταµό από
τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδροµο και συµβολίζει την αναγέννηση και την παλιγγενεσία
της ανθρωπότητας76. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για υπολανθάνουσα λατρεία
των νερών77, αφού τη νύχτα της 5ης Ιανουαρίου πιστεύουν ότι ανοίγουν οι ουρανοί, η
θάλασσα γλυκαίνει, οι άνεµοι ηµερεύουν, ακόµη και τα ζώα µιλούν78.

Έθιµα του ∆ωδεκαηµέρου

Τα λατρευτικά έθιµα έχουν εκπληκτική µακροβιότητα. Με θαυµαστή πολυµορφία και
προσαρµοστικότητα περνούν ανά τους αιώνες από θρησκεία σε θρησκεία, κρατώντας
στο βάθος αναλλοίωτο τον µαγικοθρησκευτικό τους πυρήνα, πίσω απ’ τον οποίο
κρύβονται αρχέγονες δοξασίες και δεισιδαιµονίες, ανεξιχνίαστες για το νου του
λαϊκού ανθρώπου, αλλά βαθιά ριζωµένες στην ψυχή και τη συνήθεια του.
Από τις λατρευτικές εθιµικές τελετουργίες, πιο ανθεκτικές αποδείχθηκαν
εκείνες που επιτελούνταν στα επίφοβα γυρίσµατα του κύκλου του χρόνου, στα
κρίσιµα περάσµατα του κύκλου του ανθρώπινου βίου. Και είναι φυσικό, αφού η
απαράβατη τέλεσή τους αφορά την ίδια την συνέχιση της ζωής, καθώς καλούνται
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µαγικά οι υπερφυσικές δυνάµεις, επουράνιες ή καταχθόνιες, να εξασφαλίσουν την
υγεία, τη γονιµότητα και την αφθονία στους ανθρώπους, στη γη και στα ζωντανά,
ενιαία και αδιαχώριστα, όπως ακριβώς οµοούσια τα αντιλαµβάνεται ο άνθρωπος των
αγροτικών κοινωνιών79.
Το σύνολο θρησκευτικών και δεισιδαιµόνων δοξασιών και αντιλήψεων που
εκφράζουν τον σεβασµό και τον φόβο του πρωτόγονου ανθρώπου για δυνάµεις που
δεν µπορεί να ελέγξει µε τις αισθήσεις του, συγκροτεί το σύστηµα της λαϊκής πίστης,
η οποία εκδηλώνεται µε την λαϊκή λατρεία. Στο σύστηµα αυτό ανήκουν αρχέγονες
δοξασίες και πράξεις αντίστοιχα αλλά και θρησκευτικές συνήθειες τις οποίες έχουν
καθιερώσει οργανωµένες θρησκείες, όπως ο χριστιανισµός, σε ένα αρµονικό σύνολο
µαγικοθρησκευτικών αντιλήψεων και ενεργειών. Η συνύπαρξη αυτή ήταν
απαραίτητη, εφόσον ο λαός δεν ήταν δυνατόν να ερµηνεύσει µε τον ίδιο κάθε φορά
τρόπο φαινόµενα και περιστατικά της ζωής του σε σχέση µε τη φύση που τον
περιέβαλε80.
Παρατηρώντας τα δρώµενα της περιόδου του ∆ωδεκαηµέρου διαπιστώνεται
ότι είναι συνδεδεµένα µε την δύσκολη περίοδο του χειµώνα που αποτελεί δοκιµασία
για τον άνθρωπο, στηρίζονται στη θρησκευτική προστασία που αυτός συνήθως
αναζητεί και τελούνται γενικά µε τρεις επιθυµητές σκοπιµότητες: α) να χαρούν οι
άνθρωποι τη µετάβαση από τη χειµωνιάτικη περίοδο και το σκοτάδι στο ανοιξιάτικο
φως και τη βλάστηση, β) να τονώσουν το θρησκευτικό και οικογενειακό συναίσθηµα
και γ) να «εξασφαλίσουν» την ευτυχία για το νέο χρόνο που έρχεται81.
Πρώτο βασικό στοιχείο των εθίµων του ∆ωδεκαηµέρου, είναι ο εξορκισµός ή
η ευλόγηση του χρονικού περάσµατος από το παλιό στο νεώτερο στάδιο (από το λίγο
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φως του Χειµώνα στο περισσότερο της Άνοιξης, από τη γήινη στειρότητα στην
«ελπιδοφόρα» αναβλάστηση).
Μεγάλη σηµασία για τον άνθρωπο αγρότη, φροντιστή της φυτικής και ζωικής
διατροφής, έχουν ο φόβος και η ελπίδα που τον διακατέχει κάθε µεταβατική περίοδο.
Πάντα στο πέρασµα του κρίσιµου χρόνου επιζητείται η εξασφάλιση της επιβίωσης,
του πλουτισµού ή της ευτυχίας στη νέα περίοδο και ο άνθρωπος προβαίνει σ’ εθιµικές
ενέργειες και συµπεριφορές που αποτελούν αµυντικά µέτρα και «κραυγές» για την
διατήρηση ή την εξασφάλιση της ευτυχίας. Μερικά παραδείγµατα όλων αυτών είναι ο
πλούτος των παινεµάτων και των ευχών που περιέχονται στα κάλαντα, ο φόβος του
κακού ποδαρικού της Πρωτοχρονιάς, οι δοξασίες για τους συµβολικούς φορείς του
παλιού κακού.
∆εύτερο βασικό στοιχείο των εθίµων του ∆ωδεκαηµέρου είναι οι
µαγικοθρησκευτικοί στόχοι των αγροτικών εθίµων και κατ’ επέκταση των αστικών:
είναι οι παραγωγικοί ή ευετηρικοί. Η επιδίωξη της καλής και πετυχηµένης σοδειάς
από τον αγροτικό άνθρωπο σε όλες τις εθιµικές ώρες του χρόνου, γνωστό από τους
πολιτισµούς των προχριστιανικών χρόνων όπου οι αρχαίοι άνθρωποι ανέθεταν την
ελπίδα και προστασία για τις εργασίες και τις επιχειρήσεις τους σε ειδικούς θεούς ή
σε υπερφυσικές Μοίρες, φροντίζοντας να συνταιριάζουν τις προσφορές αυτές και τις
προσευχές τους µε τις καίριες εποχές της καλλιέργειας και της συγκοµιδής.
Τέλος το τρίτο βασικό στοιχείο είναι ο µαγικός στόχος των αγροτικών
ενεργειών και εθίµων, που συνδυάζεται και µε τη µαντική ανησυχία, είναι η
οικογενειακή ή προσωπική φροντίδα για την υγεία και τη µακροηµέρευση. Στις µέρες
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς οι ευχές για την υγεία έχουν τη σηµασία
του επίκαιρου χρόνου: τα µαντέµατα στη φωτιά, το σφάξιµο του χοίρου, η κουλούρα
της γωνιάς, το ποδαρικό, τα πρώτα σηµάδια ή ακούσµατα της Πρωτοχρονιάς
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συνδυασµένα µε την αφθονία των ευχών αποβλέπουν στην προσωπική ή
οικογενειακή υγεία. Όσο για τα αστικά έθιµα είναι πολιτιστικές εξελίξεις των
αγροτικών µε ίδιο δεισιδαιµονικό σκελετό82.
Έθιµα που ξεκίνησαν από ανθρώπινες ευετηριακές επινοήσεις83 και φόβους,
που τα δηµιούργησε η ανάγκη της σπιτικής αναµονής µπροστά στο µεγάλο φυσικό
φαινόµενο της ηλιακής αλλαγής. Παρ’ όλη την αλλαγή των συνθηκών και των
ανθρώπινων σκέψεων από τα πρωτόγονα ή από τα παλιά παραδοσιακά χρόνια, η
εθιµική συµπεριφορά παραµένει ίδια. Π.χ.: οι συµβολικές πράξεις για την αύξηση του
φυσικού φωτός αντικαταστάθηκαν από τις φωταγωγήσεις των δέντρων.
Οι αφθονία των ευχών που δίνονται τις µέρες των εορτών του ∆ωδεκαηµέρου
στην Ελλάδα, ήταν και είναι µια µαγική περιχαράκωση για ό, τι ο άνθρωπος φοβάται
και ποθεί. «Καλά Χριστούγεννα», ευχή µε τη σκέψη στην υγεία και την χωρίς καµιά
απουσία συγκέντρωσης των µελών του σπιτιού. «Καλή Χρονιά», ευχή µε την ελπίδα
για τον εκβιασµό της τύχης για την εξασφάλιση τουλάχιστον ενός χρόνου χαράς και
σοδειάς και «Χρόνια Πολλά», ένα παραπάνω τόλµηµα για την ποθητή µακροζωία.
Τα γεύµατα είναι πλουσιοπάροχα όσο γίνεται, πάντα πιο πλούσια από τις
άλλες µέρες και στον πιο φτωχό έχουν τη µαγική επιδίωξη της ευφορίας «όπως τρώµε
σήµερα να τρώµε όλο τον χρόνο»84. Παρατηρείται µια προσπάθεια των ανθρώπων να
εκβιάσουν τη ζωή να µην αφήνει πεινασµένους φτάνοντας ως σήµερα οι κοινωνικές
φροντίδες για τους φτωχούς, από εδώ και η εντονότερη φιλανθρωπική κίνηση που
χαρακτηρίζει από παλιότερα τις γιορτές.
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Μεγέθυνση λαϊκών εθίµων είναι οι ηλεκτροφωτισµοί στις πόλεις, τα
φιλανθρωπικά λαχεία, οι βασιλόπιτες σε συλλόγους και σωµατεία, τα πολυτελή δώρα
και ο δέκατος τρίτος µισθός85.

Χριστουγέννων
Την πλατειά απήχηση των χριστουγεννιάτικων εθίµων86 στους χριστιανικούς
πληθυσµούς την καθορίζουν τρεις µεγάλοι παράγοντες: ο εποχικός, ο εκκλησιαστικός
και ο οικονοµικός. Τα ελληνικά έθιµα έχουν χαρακτήρα έντονα θρησκευτικό µέσα
στο πλαίσιο της κοινότητας των ανθρώπων και της οικογενειακής ζωής. Αναφέρεται
ενδεικτικά: η ανταλλαγή δώρων, τα παιδικά κάλαντα, η θύµηση του πράσινου, της
ελιάς, της καρυδιάς που στήνουν στα σπίτια και στην εστία τους («γωνιά») οι
χωρικοί, κατά περιπτώσεις µάλιστα κρεµώντας φρούτα ή καρπούς στα κλαριά87. Το
χριστουγεννιάτικο δέντρο συµβολοποιούσε τη µαγική οµοιοπαθητική προσήλωση
των ανθρώπων προς το αειθαλές δέντρο του δάσους, που στις ξερές ώρες του χειµώνα
έδενε τις βλαστικές εποχές µεταξύ τους κι έδινε την ελπίδα (ή τη βεβαιότητα µε
µαγικό εκβιασµό) ότι όλα θα ξαναγεννηθούν88. Σε πολλές φυλές και θρησκείες τα
ολοπράσινα και αειθαλή δέντρα έχουν την έννοια του συµβόλου της αιωνιότητας της
ζωής89. Η σύνδεση των δέντρων µε τη λατρεία και τα έθιµα της λαϊκής λατρείας είναι
πανάρχαια και συναντάται σε όλες της θρησκείες. Στη Μινωική και Μικηναϊκή
θρησκεία η παρουσία του ιερού δέντρου είναι σηµαντική. Οι Μινωίτες και οι
Μυκηναίοι πρόσφεραν σπονδές σε ιερούς κλάδους. Στη Φρυγία το σηµερινό
χριστουγεννιάτικο δέντρο (πεύκο ή έλατο) ήταν το επίκεντρο ορισµένων
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τελετουργιών οι οποίες συνδέονταν µε τη λατρεία της θεάς Κυβέλης90. Η θεά
αντιπροσώπευε την µητέρα-Γη και το δέντρο συµβόλιζε την ετήσια βλάστησή της91.
Η χρησιµοποίηση, γενικά, πράσινων φυτών τις µέρες του ∆ωδεκαηµέρου, ιδιαίτερα
την Πρωτοχρονιά δεν είναι στην Ευρώπη κάτι νεώτερο. Το έθιµο αυτό συνήθιζαν οι
Ρωµαίοι στις Καλένδες, κρεµώντας από τις πόρτες και τα παράθυρα δάφνες, µυρτιές
ή κλαδιά από άλλα δέντρα και θάµνους (όπως έκαναν και οι αρχαίοι έλληννες στις
δικές τους γιορτές), έφτιαχναν στεφάνια από λουλούδια και τα κρεµούσαν ενώ
έβαζαν µέσα στα κλαδιά φαναράκια. Το έθιµο το συνέχισαν και στα βυζαντινά χρόνια
στολίζοντας στο χάραµα της Πρωτοχρονιάς τα σπίτια και µαγαζιά τους µε δάφνες, µε
κλαδιά από ελιά και µε στεφάνια.
Στα έθιµα των Χριστουγέννων ανήκει η σπιτική συγκέντρωση στο σπίτι
(εστιακό έθιµο), το πάντρεµα της φωτιάς92 και η άσβηστη φωτιά όλο το
∆ωδεκαήµερο που είναι αρχαϊκός συµβολισµός της οικογενειακής ασφάλειας,
αλληλεγγύης και θαλπωρής, στις δύσκολες ώρες του χειµώνα. Η σπονδή του κρασιού
που γίνεται το ίδιο βράδυ της παραµονής των Χριστουγέννων πάνω από τη ζυµωτή
κουλούρα, είναι ελληνική συνέχεια της αρχαίας λατρείας των θεών και των
προγόνων. Πλήθος µικροσυνηθειών στους ελληνικούς τόπους, που ξεκινούν από
θρησκευτικές δοξασίες (π.χ. τα µεσάνυχτα οι ουρανοί ανοίγουν) ή από σκέψεις
µαγείας και µαντικής, µε φυσιολατρικές εκδηλώσεις και γεωργική φροντίδα93.
Τα

χριστόψωµα
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Χριστουγέννων, που στηρίζει τη ζωή του νοικοκύρη και των σπιτικών του ακόµα και
των ζώων και της σοδειάς. Το χριστόψωµο αποτελεί συνέχεια των ιερών ψωµιών που
φτιάχνονταν στην αρχαία Ελλάδα προς την ∆ήµητρα και τον Απόλλωνα. Ήταν
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προσφορές µε παραγωγική σκοπιµότητα και συντροφεύονταν συχνά κι από άλλους
καρπούς της συγκοµιδής. Μερικά από αυτά τα έλεγαν και «ευετηρίες»94.
Τέλος η χοιροσφαγία αποτελεί έθιµο µε καταγωγή από την αρχαία Ρώµη,
όπου οι γεωργοί θυσίαζαν κατά τη διάρκεια των Σατουρναλίων χοίρο προς τον Κρόνο
και την ∆ήµητρα µε σκοπό την ευφορία της γης95.

Πρωτοχρονιάς
Για την Πρωτοχρονιά µεγάλη σηµασία έχουν ο φόβος για το άγνωστο
(συνοδευόµενος κάποτε και από δεισιδαιµονίες) καθώς και οι επιδιώξεις για το καλό
και την ευτυχία των ανθρώπων όλον το χρόνο96. Όλες οι προλήψεις έχουν
τοποθετηθεί στον ερχοµό του καινούργιου χρόνου97. Έτσι τα έθιµα και οι δοξασίες
από το πρωί της παραµονής ως το βράδυ αργά της πρώτης αυτής ηµέρας του χρόνου
κινούνται ανάµεσα σε φοβισµένες προλήψεις και σε χαρούµενες µαγικές
οµοιοπαθητικές ενέργειες98 που στοχεύουν στην ευετηρία99.
Στην αρχή κάθε νέας περιόδου κύριο µέληµα είναι η οµαλή µετάβαση από το
γνώριµο στο άγνωστο. Η έλευση του νέου έτους χαρακτηρίζεται από τελετές, καθώς
και από ήθη και έθιµα της λαϊκής λατρείας, στα οποία συνδυάζονται τα χριστιανικά
δρώµενα και οι προχριστιανικές τελετουργίες100.
Στην Ελλάδα την ηµέρα αυτή συναντώνται τα κάλαντα, οι προσφορές στους
νεκρούς, το φίλευµα ή το τάισµα της βρύσης, το ποδαρικό, η σπιτική βασιλόπιτα που
ετοιµάζεται είτε ως ψωµί «µεγάλαρτο» στην αγροτική παράδοση είτε ως ζυµωτό
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γλύκισµα στην αστική παράδοση (και στις δύο περιπτώσεις έχει τη σηµασία του
θρεπτικού και στερεωτικού άρτου µε κάποια σκέψη προσφοράς και στους
νεκρούς)101. Η βασιλόπιτα αποτελεί εξέλιξη του αρχαίου ελληνικού εθίµου του
εορταστικού άρτου, τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες πρόσφεραν στους θεούς σε µεγάλες
αγροτικές γιορτές, όπως τα Θαλύσια και τα Θεσµοφόρια102.
Στα Θαλύσια, γιορτή του θερισµού, αφιερωµένη (µάλλον) στη ∆ήµητρα
έφτιαχναν από το νέο σιτάρι ένα νέο καρβέλι, τον «θαλύσιον άρτον» και στα
Θαργήλια, γιορτή του Απόλλωνα, έψηναν επίσης τον «θάργηλο» άρτο ή την
«ευετηρία». Στα Θεσµοφόρια πρόσφεραν στην ∆ήµητρα µεγάλους άρτους. Η
βασιλόπιτα αποτελεί συνδυασµό του «εορταστικού άρτου» και του «µελιπήκτου»103
των αρχαίων προσφορών, τόσο προς τους θεούς όσο και προς τους νεκρούς ή τους
κακούς δαίµονες, για την εξασφάλιση της ευετηρίας104.
Όλα αυτά γίνονταν για να ευχαριστήσουν τους θεούς και να εξασφαλίσουν µε
µαγικολατρευτικό τρόπο την υγεία, τη δύναµη και την ευετηρία. Επίσης το αµίλητο
νερό, η περιποίηση των ζώων105, τα ιδιαίτερα φαγητά, το µάντεµα της τύχης106,
πρωτοαντικρύσµατα

και
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Στην αρχαιότητα υπήρχε επίσης η συνήθεια των «µειλιχίων προσφορών» στους δαίµονες και στους
θεούς του Άδου, από µέλι κυρίως και αγροτικά ηδύσµατα, ή «µελιτούτα» ή «µελιτούς» για τον ιερό
όφι της Ακροπόλεως, άλλοι πλακούντες και µελίπηκτα για τους νεκρούς, που τα πήγαιναν στους
τάφους ή τα χρησιµοποιούσαν στα νεκρόδειπνα, µαζί µε καρπούς. Η συνήθεια αυτή συνεχίζεται στα
µνηµόσυνα των αγίων και των νεκρών µε τα µελωµένα ή ζαχαρόµικτα κόλλυβα, συνεχίζεται ακόµη
και στην προσφορά του λατρευτικού άρτου που η επιφάνεια του αλείφεται µε µέλι ή ζάχαρη. Τέτοια
είναι τα µελοµακάρονα της Πρωτοχρονιάς. Γενικά η προσφορά ηδυσµάτων, από τη ζωολατρεία και τη
νεκρολατρεία, κι από την καθαρή λατρεία των θεών ως τους γάµους και τις σύγχρονες εθιµικές
επισκέψεις, έχει σκοπό την εξευµένιση του δαίµονος, την οµοιοπαθητική πορεία προς το ηδύ, αλλά και
τον εκβιασµό ή την µετάπειση της Τύχης να είναι γλυκιά και ευχάριστη (Βλ. Λουκάτος 1979, σ. 125).
104
Λουκάτος (1979), σ. 125.
105
Ο.π., σ. 111: «Στις αγροτικές κοινωνίες, το βράδυ της παραµονής ταΐζουν πιο φροντισµένα τα ζώα
τους (στο στάβλο και στο µαντρί), γιατί πιστεύουν πως θα περάσει τη νύχτα ο Αι- Βασίλης να τα
ρωτήσει. Πρόκειται για συγκινητική ζωόφιλη φροντίδα, που οφείλεται στη γενικότερη µαγική
προσπάθεια για την ανταποδοτική ικανοποίηση όλων των όντων επί της γης».
Προέκταση της φροντίδας αυτής σχετίζεται µε τις σύγχρονες φιλανθρωπίες και διάθεση φροντίδας για
τους φτωχούς, αρρώστους, µε δώρα για τα ορφανά κτλπ.
106
Σχετικά µε την σηµασία της τύχης την Πρωτοχρονιά βλ. Λουκάτος (1979), σ.σ. 113-118.
102

30

συµβολισµούς τον φυτικό και τον αναβλαστικό. Ο στολισµός του σπιτιού µε κλαριά
και πρασινάδες, το «ποδαρικό», η ρίψη ροδιού και το σκόρπισµα στις κάµαρες (για
να πληθύνουν τα αγαθά)107, η φροντίδα να υπάρχουν την ηµέρα αυτή στην οικία
πολλά φρούτα (πορτοκάλια, µήλα, ξηροί καρποί), όλα αυτά αποτελούν σύµβολα της
επιθυµητής παγκαρπίας108.
Σε πολλά δε µέρη διατηρείται ανέπαφη η παράδοση του καρναβαλιού και των
µεταµφιέσεων

του

∆ωδεκαηµέρου

(τα

λουγκατσάρια

ή

ρογκατζάρια,

οι

µωµώ[γ]εροι109, τα µπουρµπουσάρια κ.α.)110. Οι µεταµφιεσµένοι µέσω της
µεταµφίεσης επιδιώκουν να εξευµενίσουν τις κακές δυνάµεις του χειµώνα και του
σκοταδιού, καθώς και τις ψυχές των νεκρών οι οποίες, σύµφωνα µε τη λαϊκή πίστη η
οποία βασίζεται στις αντιλήψεις του λαού, έχουν την αφετηρία τους στους
αρχέγονους φόβους του ανθρώπου για την µεγαλοσύνη και την παντοδυναµία του
φυσικού κόσµου που τον περιβάλλει111, επιστρέφουν κατά καιρούς ανάµεσα στους
ζωντανούς, ενοχλώντας τους (καλικάντζαροι)112. Οι µεταµφιέσεις του ∆ωδεκαηµέρου
είναι εκδηλώσεις οι οποίες συνάπτονται µε τις ρωµαϊκές εορτές που εντοπίζονται στις
χειµερινές τροπές του ήλιου (SaturnaIia - Vrumalia - Dies natalis invicti Solis Calendae - Vota publica - Larentalia ) και αντιστοιχούν στα χειµερινά ∆ιονύσια
(τελούνταν µεταξύ 15ης ∆εκεµβρίου και 15ης Ιανουαρίου). Στα κατ' Αγρούς
∆ιονύσια ο σχετικός θίασος περιερχόταν τους συνοικισµούς και οι κωµαστές
107

Στην αρχαιότητα το ρόδι συµβόλιζε τη ζωή-γονιµότητα και την αφθονία-ευκαρπία. Η ροδιά είναι
ίσως το µόνο φυλλοβόλο που χάρη στον καρπό του, συγκαταλέγεται στα «µαγικά» φυτά σχεδόν όλου
του κόσµου… Ο µαγικός καρπός του ροδιού αντικατοπτρίζει τις παγανιστικές δοξασίες της
Πρωτοχρονιάς που στοχεύουν στην ευγονία (Βλ. Μάργαρη 2007).
Μέγας (1979), σ. 71: «Θράυσις ροδιού προς εξασφάλισιν της καλοχρονιάς».
108
Λουκάτος (1979), σ.σ. 111-112.
109
Από το "µίµος" ή "µώµος" και το "γέρος" - ονοµασία που οφείλεται στη µεταµφίεση και τις
µιµητικές κινήσεις όσων λαµβάνουν µέρος στο έθιµο. Οι ήρωες των "µίµων", όπως η Ακκώ, η Αλφιτώ,
η Μορµώ ή Μορµολύκη ήταν εξάλλου σπουδαία µυθικά φόβητρα για τον αρχαίο κόσµο (βλ. Πολίτης
Ν. 1994, σ. 343).
110
ΚΑΛΜΕ (2004), σ. 13.
111
Πολυµέρου-Καµηλάκη (2007), σ. 32.
112
Μέγας (2004), σ.σ. 59, 88.
Παπαθανάση-Μουσιοπούλου (1979), σ. 40.
Θρακιώτη (1991), σ. 223.
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περιέπαιζαν τους πάντες, όπως ακριβώς σήµερα οι µεταµφιεσµένοι. Όλες αυτές οι
τελετές έχουν πανάρχαια καταγωγή και χαρακτήρα ευετηρικό, είναι δηλαδή εορτές µε
κύριο σκοπό την καλοχρονιά113.
Η επιβίωση των ελληνικών καλικαντζάρων έως σήµερα είναι συµβολική ή
χιουµοριστική114. Για τη (δεισιδαιµονική) προέλευση των Καλικαντζάρων στην
Ελλάδα, έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες, από τις οποίες οι δύο αξιοπρόσεχτες
είναι α) η καλικάντζαροι έµειναν στη µνήµη του λαού από τις µεταµφιέσεις των
βυζαντινών χρόνων που τις µέρες εκείνες ήταν ελεύθεροι να ενοχλούν τους πολίτες
και β) ότι οι καλικάντζαροι συµβολίζουν τους νεκρούς δαίµονες, τους αρχαίους
Κήρες ή Νεκυδαίµονες που την συγκεκριµένη περίοδο του χειµώνα των τροπών του
ηλίου ανέβαιναν, σύµφωνα µε τις ελληνικές δοξασίες, στη γη115. Τα στοιχεία της
δεύτερης θεωρίας θέλουν την καταγωγή των καλικαντζάρων από τον κάτω κόσµο
όπου βρίσκονται όλο τον υπόλοιπο χρόνο, εκτός από τις µέρες του ∆ωδεκαηµέρου
όπου οι ψυχές των νεκρών ανεβαίνουν και παίρνουν την µορφή των καλικαντζάρων
«δηλαδή µαλλιαροί σαν αράπηδες, κάνουν θόρυβο, περιπλανόµενοι, πηδούν, χορεύουν
και ενοχλούν χωρίς όµως να κακοποιούν τους ανθρώπους». Το ότι µιαίνουν τις τροφές
είναι στοιχείο που καθιστά πιθανό τον συσχετισµό των καλικαντζάρων µε τους
νεκρούς, οι οποίοι κατά την λαϊκή πίστη σε ορισµένη εποχή επιστρέφουν για λίγο
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Μέγας (1979), σ.σ. 43-44.
Nilsson (1953).
Κακούρη (1952).
Κακούρη (1963), σ. 138.
Γκισδαβίδης (1973).
Κυριακίδου (1975), σ.σ. 204-213.
Κακριδής (1989).
Από τα πιο διαδεδοµένα έθιµα, σχετικό µε τα κάλαντα, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, είναι οι
µεταµφιέσεις, κατάλοιπα αρχαίων διονυσιακών µεταµφιέσεων αλλά και ρωµαϊκών εορτών όπως των
Καλάνδων ή των Σατουρναλίων. Βλ. Πολίτης Ν. (1994), σ. 339.
114
ΚΑΛΜΕ (2004), σ. 5.
115
Λουκάτος (1979), σ. 18 (βλ. υποσηµ. 1).
Σχετικά βλ. Κουκουλές (1947).
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χρόνο µεταξύ των ζωντανών116. Ίδια δαιµόνια µε αυτά του ∆ωδεκαηµέρου στη
αρχαιότητα ήταν οι «κήρες». Οι κήρες όπως πίστευαν οι αρχαίοι Αθηναίοι ήταν
ψυχές στον Άδη οι οποίες κατά την εορτή των Ανθεστηρίων ο Άδης ήταν ανοιχτός
και οι ψυχές επανέρχονταν στον κόσµο, ενοχλούσαν τους ανθρώπους και µίαιναν τις
τροφές. Το κύριο µέσο για να κρατηθούν οι καλικάντζαροι µακριά από την κατοικία
και τους ανθρώπους είναι οι φωτιά, η οποία στην κοινή αντίληψη έχει αποτρεπτική
δύναµη για τους δαιµόνους (καλικάντζαρους). Ο φόβος αυτός δηµιούργησε πληθώρα
άλλων εθίµων όπως το χριστόξυλο, το πάντρεµα της φωτιάς117 (βλ. παραπάνω έθιµα
Χριστουγέννων).
Το έθιµο των δώρων µεταφέρθηκε στον εορτασµό της Πρωτοχρονιάς,
κατάγεται από τη ρωµαϊκή περίοδο (όπου οι ρωµαίοι αντάλλασαν δώρα µεταξύ τους
την ηµέρα του χειµερινού ηλιοστασίου, ηµέρα γέννησης του Θεού Ήλιου)118 και
στοχεύει στην επιδίωξη αµοιβαίου µαγικού πλουτισµού. Τεχνικό και πολιτιστικό
αποτέλεσµα του είναι η µεγάλη βιοµηχανική παραγωγή δώρων κι η άµιλλα των
µεγάλων µαγαζιών για εξοπλισµό και διαφήµιση119.

Θεοφανείων
Το νερό υπήρξε, ήδη από την αυγή της ανθρώπινης παρουσίας στη γη,
πρωταρχικό βασικό στοιχείο για την ύπαρξη, την ζωή και την υγεία του ανθρώπου.
Γι’ αυτό επόµενο είναι να ευλογείται και να αγιάζεται συµβολικά, στις πηγές, τα
ποτάµια, τις λίµνες και τα πηγάδια, σε κάθε κρίσιµη και οριακή στιγµή του
παραδοσιακού εορτολογίου, σε κάθε οριακή φάση της οργανωµένης κοινωνικής
116

Μέγας (1979), σ. 38.
Περισσότερα για τους καλικάντζαρους βλ. Μολίνος (1996) και Ρωµαίου (1995), σ.σ. 264-296.
117
Μέγας (1979), σ.σ. 37-40.
118
Βλ. σ. 12.
119
Λουκάτος (1979), σ. 110.
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ζωής. Η γονιµική αυτή χρήση του νερού, εισάγει και την ουσία όλων αυτών των
εθίµων, στην ρίζα των οποίων βρίσκεται η πάγια ανθρώπινη επιθυµία για υγεία,
καλοχρονιά, ευετηρία και καλή παραγωγή120.
Τα Θεοφάνεια αποτελούν γιορτή δεµένη µε το ζωογόνο υγρό στοιχείο, που
αγιάζεται µε τους αγιασµούς της παραµονής και της κυριώνυµης µέρας (5-6
Ιανουαρίου). Μέσω του νερού, και µάλιστα του αγιασµένου νερού, πραγµατώνεται
και υλοποιείται η έννοια του καθαρµού και της απαλλαγής από τα «κακοποιά
δαιµόνια» (καλικάντζαροι)121, η οποία και επικρατεί στα έθιµα των Φώτων, π.χ. οι
λαϊκοί άνθρωποι συνήθιζαν να πλένουν τελετουργικά κατά τα Φώτα, τα γεωργικά
εργαλεία και τις εικόνες από τα εικονοστάσια των σπιτιών τους. Συνέχιζαν µε τον
τρόπο αυτό τα αρχαία αθηναϊκά «πλυντήρια», κατά τα οποία οι Αθηναίοι έπλεναν
τελετουργικά το άγαλµα της Αθηνάς στα νερά του Φαλήρου122.
Η έννοια του καθαρµού και της απαλλαγής από την επήρεια των δαιµόνων
του ∆ωδεκαηµέρου έχουν πολλές συνήθειες κατά την διάρκειά του, όπως είναι για
παράδειγµα το συνεχές άναµα της φωτιάς στο τζάκι, η δηµιουργία σταυρού στο
ανώφλι του σπιτιού µε τα κεριά των Φώτων123 και κυρίως, ο ραντισµός που γίνεται µε
το «καινούργιο» νερό, το αγιασµένο νερό, στα σπίτια, στις αποθήκες, στα ζώα και τα
κτήµατα124. Στην Θράκη την ηµέρα των Φώτων βρέχουν ένα νέο ανδρόγυνο για το
καλό της χρονιάς. Είναι προφανής ο γονιµικός και ευετηρικός χαρακτήρας αυτής της
εθιµικής πράξης125. Άξιο αναφοράς είναι το έθιµο της κατ’ επίφασιν παρωδίας σε
βάρος του ιερέα που αγιάζει. Η βαθύτερη έννοια που περιέχεται στο έθιµο αυτό είναι
ο σκοπός της εξασφάλισης της υγείας και ευφορίας των καρπών µέσα από το λούσιµο
120

Βαρβούνης (2006).
Τα Φώτα όλα αυτά τα «πονηρά» πνεύµατα (καλικάντζαροι) φεύγουν µε τον αγιασµό των υδάτων.
Βλ. Πολυµέρου-Καµηλάκη (2007), σ. 32.
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Μέγας Γ. (1979), σ.σ. 79-80.
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Ο.π., σ. 76.
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Ο.π., σ. 80.
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του ιερέα από τους χωρικούς που γινόταν σε χωριό της Βόρειας Θράκης (Σιναπλί).
Το έθιµο αποτελεί κατάλοιπο της εορτής των Σατουρναλίων126. Τέλος είναι
χαρακτηριστικά τα έθιµα που σχετίζονται µε µεταµφιέσεις127.
Όλα τα προαναφερθέντα έθιµα παραπέµπουν σε εποχή κατά την οποία ο
άνθρωπος βρισκόταν σε αγαστή συνεργασία και συνύπαρξη µε την φύση και το
φυσικό περιβάλλον, εκδηλώνοντας έµπρακτο και απόλυτο σεβασµό προς αυτό. Η
λαογραφική αυτή οικολογία έκανε τους παραδοσιακούς ανθρώπους να βιώνουν την
σχέση τους µε την φύση µέσα από µία σειρά τελετουργικών εθίµων γονιµότητας,
όπως αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Το ∆ωδεκαήµερο µε τις τρεις µεγάλες γιορτές του (Χριστούγεννα,
Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια) είναι µία οριακή και σηµαδιακή µαζί, περίοδος. Μετά την
σπορά του φθινοπώρου, και στο κατώφλι της άνοιξης και της καρποφορίας, ο λαϊκός
άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις του και τις
ισορροπίες του µε το φυσικό και το υπερφυσικό. Τα ∆ωδεκαµερίτικα έθιµα
αποτελούν στην µεγάλη τους πλειοψηφία, πραγµάτωση των στόχων αυτών.
Σήµερα, ο άνθρωπος αντιστρατεύεται το φυσικό περιβάλλον και τα
περισσότερα έθιµα έχουν αποβεί τυπικές µορφές, ισχνές αναµνήσεις ενός
αγροτοκτηνοτροφικού κόσµου στο αστικό περιβάλλον, στον αστικό τρόπο ζωής και
δράσης. Στο πλαίσιο αυτό τα σχετικά έθιµα του ελληνικού ∆ωδεκαηµέρου
περιορίστηκαν και τυποποιήθηκαν, δεν εξαφανίστηκαν όµως. Συνεχίζουν να
υπάρχουν, θυµίζοντας τρόπους και ήθη ζωής των προγόνων µας128.

126

Για αναλυτική περιγραφή του εθίµου βλ. Μέγας (1979), σ.σ. 82-83.
Μέγας (1979), σ. 78.
Παπαθανάση-Μουσιοπούλου (1979), σ. 40.
Θρακιώτη (1991), σ. 223.
Βαρβούνης (2003), σ. 222.
128
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Γ΄ Μ Ε Ρ Ο Σ
ΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΕΡΜΟΥ
ΚΑΛΑΝΤΑ, ΚΑΛΗΜΕΡΑ

Στην ελληνική παράδοση οι µουσικές εκδηλώσεις και τα δρώµενα των ηµερών του
∆ωδεκαηµέρου αποτελούν µια ξεχωριστή οµάδα τραγουδιών που ονοµάζονται
«Άσµατα του Αγερµού» ή αγυρτικά τραγούδια, επειδή έχουν ως σκοπό την είσπραξη
χρηµάτων (από τη λέξη «αγερµός», που σηµαίνει χρηµατικός έρανος και πιο
συγκεκριµένα συλλογή κερµάτων).
Ο Ιωάννης Τζέτζης, βυζαντινός γραµµατικός και ποιητής του 12ου αιώνα µ.Χ.,
στις Χιλιάδες του129 µας πληροφορεί: «Τα άσµατα του αγερµού έχουν τις ρίζες τους
και πέρα από τη βυζαντινή εποχή ακόµη, στην αρχαιότητα». Και οι αγύρται ή
‘µηναγύρται’, όπως λέγονταν στο Βυζάντιο, ήταν κυρίως παιδιά, που γύριζαν στα
σπίτια και στους δρόµους ψάλλοντας την Ειρεσιώνη, τα Κορωνίσµατα και τα
Χελιδονίσµατα130.
Στους αρχαίους χρόνους, στην Ελλάδα τα παιδιά συνήθιζαν σε ορισµένες
εορτές να περιφέρουν στα σπίτια ένα κλαδί ελιάς ή δάφνης, το οποίο ονόµαζαν
Ειρεσιώνη (από τις γιρλάντες του µαλλιού, που στην αρχαία γλώσσα λεγόταν ‘είρος’
και αργότερα έγινε έριον και µαλλί) ή ‘Κορυθάλη’. Στόλιζαν το κλαδί µε ‘τολύπες’
(δηλαδή τούφες από µάλλινα λευκά ή κόκκινα νήµατα, σύµβολα υγείας και
οµορφιάς) και τους πρωτοεµφανιζόµενους φθινοπωρινούς καρπούς (εκτός από αχλάδι
και µήλο), κυρίως αυτούς που είχαν σκληρό κέλυφος όπως κάστανα, καρύδια,
αµύγδαλα, φουντούκια κ.α., και κρεµούσαν πάνω του δοχεία για κρασί, λάδι και µέλι.
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ΙΓ΄, σ. 475, στιχ. 243 και εξής (βλ. Κ.Α.Λ.Μ.Ε., 2004, σ. 8.).
Κ.Α.Λ.Μ.Ε. (2004), σ. 8.
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Με την Ειρεσιώνη στο χέρι, που αποτελούσε σύµβολο της ζωής που ξαναγεννιέται,
περνούσαν από τα σπίτια και τραγουδούσαν επαινετικά άσµατα ζητώντας στο τέλος,
όπως και σήµερα, το φιλοδώρηµά τους. Όταν γύριζαν όλα τα σπίτια και τελείωνε η
γιορτή, άφηναν την Ειρεσιώνη έξω από τον ναό και εκεί παρέµενε, ώσπου να ξεραθεί
και να αντικατασταθεί από άλλη, την άνοιξη ή το φθινόπωρο.
Η Ειρεσιώνη θεωρούταν από τους αρχαίους Έλληνες έθιµο και σύµβολο
ευφορίας και γονιµότητας της γης. Γιορταζόταν δύο φορές τον χρόνο (µία φορά την
άνοιξη, που παρακαλούσαν τους θεούς να προστατέψουν τα σπαρτά από τις
καταστροφές και µία φορά το φθινόπωρο, για να τους ευχαριστήσουν για την
συγκοµιδή των καρπών) και αφιερωνόταν στον Απόλλωνα, στην Αθηνά και στις
Ώρες.
Την κρεµούσαν στις στήλες των ναών κατά την εορτή των Πυανεψίων, που
τελούταν κατά την έβδοµη του Πυανεψιώνος µηνός (περίοδος ΟκτωβρίουΝοεµβρίου), για να ευχαριστήσουν τους θεούς αυτούς για την ‘ευνοηθείσα
γονιµότητα’ και για να παρακαλέσουν για παρόµοια ευφορία στο προσεχές έτος.
Ιδιαίτερα στην Αθήνα έκοβαν την Ειρεσιώνη (κλάδος ελαίας προς τιµήν της Αθηνάς
στην Ακρόπολη) από τον ιερό ελαιώνα της Αθηνάς στην Ακαδηµία κατά τα
Παναθήναια, και κατόπιν την ανέβαζαν πανηγυρικά στην Ακρόπολη, ενώ συγχρόνως
έψαλλαν και άσµατα, ανάλογα προς τα σηµερινά κάλαντα. Ανήµερα, ‘αµφιθαλείς
παίδες’ (παιδιά των οποίων ζούσαν και οι δύο γονείς) περιφέρονταν στην πόλη
τραγουδώντας και κατόπιν κρεµούσαν την Ειρεσιώνη στο άνω µέρος της πόρτας του
σπιτιού τους, όπου την διατηρούσαν µέχρι την ίδια µέρα του εποµένου έτους, οπότε
και τοποθετούσαν στη θέση της τη ‘Νέα Ειρεσιώνη’. Τη δε παλιά, αφού την
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κατέβαζαν, την έκαιγαν131. Την ίδια συνήθεια παρατηρούµε και κατά την εορτή των
‘Θαργηλίων’ κατά το µήνα Θαργηλιώνα (περίοδος Μαΐου-Ιουνίου)132.
Με τον καιρό, η Ειρεσιώνη έδωσε το όνοµά της σε κάθε τραγούδι που είχε
χαρακτήρα επαινετικό και ευχετικό, και τραγουδιόταν σε κάθε γιορτή. Με το όνοµα
Ειρεσιώνη σώζεται και ένα ‘ποιητικό παίγνιο’ που αποδίδεται στον Όµηρο. Το
έψαλλαν φτωχά παιδιά Σαµίων για τον ερχοµό της άνοιξης στη γιορτή του Απόλλωνα
πηγαίνοντας από σπίτι σε σπίτι πλουσίων και ζητώντας δώρα133. Παρόµοια τραγούδια
είναι τα Χελιδονίσµατα134.
Τα χελιδονίσµατα είναι κάλαντα135 που έψαλλαν παιδιά στην αρχαία Ελλάδα.
Λάµβαναν

χώρα

στην

αρχή

της

άνοιξης.

Ψάλλονταν

την

1η

Μαρτίου

(Πρωτοχρονιά)136 και συνδεόταν µε την αγροτική ζωή προαναγγέλλοντας την άνοιξη.
Οι χελιδονιστές πηγαίνοντας από σπίτι σε σπίτι µε ένα ξύλινο χελιδόνι στολισµένο
έδιναν στη νοικοκυρά φύλλα κισσού137 ζητώντας χαρίσµατα138 (όπως τρόφιµα: π.χ.

131

Το έθιµο αυτό θυµίζει τα ανάλογα σε µας έθιµα της Πρωτοχρονιάς και της Πρωτοµαγιάς: την
Πρωτοχρονιά κρεµάµε ένα βολβό µε πράσινα φαρδιά φύλλα στην πόρτα ή την Πρωτοµαγιά ένα
λουλουδένιο στεφάνι, τα οποία παραµένουν ένα χρόνο εκεί κρεµασµένα και τα καίµε την επόµενη
χρονιά (Κ.Α.Λ.Μ.Ε. 2004, σ. 9).
132
Αρχαιοελληνικές εορτές, κατά τις οποίες γίνονταν προσφορές στον Ήλιο και τις Ώρες: τα Πυανέψια
προς τιµήν του Απόλλωνα, το µήνα Πυανεψιώνα = 15 ∆εκεµβρίου-15 Ιανουαρίου, ενώ τα Θαργήλια,
αφιερωµένα στον Απόλλωνα και την Αρτέµιδα, το µήνα Θαργηλιώνα = 15 Μαΐου -15 Ιουνίου (βλ.
www.musicheaven.gr).
133
ΚΑΛΜΕ (2004), σ. 9.
134
www.livepedia.gr
135
Ανοιξιάτικο τραγούδι του «αγερµού» Βλ. Baud-Bovy (2005), σ. 11.
136
Βλ. σ. 21.
137
Λουκάτος (1980), σ. 26.
Μέγας (1979), σ. 136: «ο βαθυπράσινος κισσός είναι σύµβολον της αειθαλούς βλαστήσεως και
θεωρείται ως µέσον πρόσφορον εις το να µεταδώση την θαλερότητα και γονιµότητα εις τας όρνιθας και
τα άλλα ζώα».
138
Μέγας (1979), σ. 136.
Στις παραδοσιακές κοινωνίες οι νοικοκυρές έδιναν στα παιδιά λάδι, κρασί, αλεύρι, σιτάρι, αυγά και σε
λίγες περιπτώσεις χρήµατα (βλ. www.irakleia.com).
Αξίζει να σηµειωθεί πως οι αρχαίοι χελιδονιστές (όπως και οι νεότεροι), απαιτούσαν πλούσια την
αµοιβή τους για τον κόπο τους, απειλώντας πως αν δεν αµείβονταν ανάλογα, θα ξήλωναν τα
πορτοπαράθυρα του σπιτιού και θα έκλεβαν τη νοικοκυρά.
Μέγας (1979), σ. 137: «την περίπτωσην που δεν θα τους εδίδετο δώρον τι, την σκώπτουν και την
απειλούν».
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αυγά139 κ.α.). Σε πολλά άσµατα απευθύνονται προς τους οικοδεσπότες ευχές και
πολυχρονισµοί140. Ως τραγούδι που εντάσσεται στον εθιµικό κύκλο της πρώτης
ηµέρας του χρόνου συνδέεται µε πολλά δρώµενα µαντικού, µαγικού και λατρευτικού
περιεχοµένου141 αποκτώντας αναγγελτικό και µαγικο-ευετηρικό χαρακτήρα.
Στα πρώτα βυζαντινά χρόνια, το ‘ελληνικό’ έθιµο της χελιδόνας θεωρήθηκε
ειδωλολατρικό και απαγορεύτηκε από την εκκλησία. Ωστόσο, τα παιδιά συνέχιζαν να
τραγουδούν τον ερχοµό της άνοιξης, και έτσι το έθιµο διατηρήθηκε όπως ακριβώς και
στην αρχαιότητα142. Το έθιµο αυτό επιβιώνει µέχρι σήµερα σε πολλά µέρη της
Ελλάδας όπως Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και ∆ωδεκάνησα143. Τα παιδιά
τραγουδάνε τα χελιδονίσµατα την 1η ή την 21η Μαρτίου, ηµέρα της εαρινής
ισηµερίας144. Πρόκειται για έθιµο, το οποίο κατάγεται από την αρχαιότητα, όπως
αποδεικνύεται από το χελιδόνισµα (άσµα της χελιδόνας) το οποίο παραδίδει ο
Αθήναιος περί το 200 µ.Χ.145 αλλά ανάγεται σε πολύ παλαιότερα χρόνια146.
Τραγουδιόταν στην αρχή της άνοιξης από παιδιά στη Ρόδο, τα οποία
περιέφεραν µία χελιδόνα ζητώντας αµοιβή147 «Ήλθ’ ήλθε χελιδών, καλάς ώρας
άγουσα, καλούς ενιαυτούς, επι γαστέρι λευκά, επι νώτα µέλαινα…»148 (δηλ. Ήρθε, ήρθε
το χελιδόνι, που φέρνει καλές ώρες, και καλά χρόνια, είναι λευκό στην κοιλιά, και
139

Λουκάτος (1980), σ. 27.
Λάζος (2005), σ. 27.
www.greekreligion.gr
140
Βλ. Παράρτηµα σ. 86.
141
www.agrotravel.gr (χελιδονίσµατα).
www.serrestourism.gr
142
www.30dim-athin.att.sch.gr
143
www.irakleia.com
Λουκάτος (1980), σ.27.
144
www.irakleia.com
Για περισσότερα που αφορούν την επιβίωση του πανάρχαιου εθίµου των χελιδονισµάτων σήµερα βλ
στο Παράρτηµα, σ.σ. 82-83.
145
www.irakleia.com
Βλ. Παράρτηµα, σ. 84.
146
Μέγας (1979), σ. 137: «Το έθιµον έχει επιζήσει εκ της αρχαιότητος. Ως λέγει ο Μ. Nilsson, τας ρίζας
του έχει εις θρησκευτικάς ή µαγικάς δοξασίας. Αλλ’ οπωσδήποτε έδειξεν αντοχήν µεγαλυτέραν από τας
υψηλάς θρησκευτικάς ιδέας».
147
Μέγας (1979), σ. 136.
148
Για συνέχεια, βλ. Παράρτηµα, σ. 84.
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µαύρο στη ράχη)149. Επίσης τους αρχαίους στίχους: «Παλάθαν συ προκύκλει, εκ
πίονος οίκου, οίνου τε δέπαστρον, τυρού τε κάνιστρον» (δηλ. Φέρε σύκα
αρµαθιασµένα, απ’ το πλούσιο σπίτι σου, ένα κύπελο κρασί και καλάθι µε τυρί), που
τραγουδούσαν οι αρχαίοι Ροδίτες, τραγουδάνε και σήµερα στη Ρόδο: «το κρασί µεσ’
στο ποτήρι και τα σύκα στο µαντήλι και τα’ αυγά µεσ’ στο καλάθι»150. Είναι
ολοφάνερη η σχέση των στίχων αυτών µε τα αρχαία τραγούδια της Ειρεσιώνης. Σε
πολλά άλλα άσµατα των ηµερών αυτών απευθύνονται χαιρετισµοί προς το έαρ και
απαγγέλλονται επωδές για να διώξουν τον χειµώνα151 «Ιδε το έαρ το γλυκύ πάλιν
επανατέλλει, φερον υγείαν και χαράν και την ευηµερίαν»152. Είναι, συνεπώς, εµφανής η
σχέση των τραγουδιών αυτών µε γιορτές και παρόµοιες συνήθειες από την λατρεία
των αρχαίων Ελλήνων153.
Στα τραγούδια αυτά που εξακολουθούν και σήµερα να λέγονται µε το δικό
τους τρόπο και περιεχόµενο, ο λαός της υπαίθρου προσέθεσε το Καληµέρι και τα
Κάλαντα154.

Καληµέρι
Το Καληµέρι –αφιερωµένο στην ‘Καλή ηµέρα’- είναι ο χαιρετισµός της
ηµέρας, το χαρµόσυνο άγγελµα µιας ηµέρας ξεχωριστής µέσα στο χρόνο. Λέγεται
ορισµένες ηµέρες το χρόνο, σε τακτές εορτές, που δεν έχουν πάντοτε αποκλειστικώς
θρησκευτικό χαρακτήρα. Βασικό θέµα του είναι το εκάστοτε εορταζόµενο γεγονός
149

Μέγας (1979), σ. 136.
Για συνέχεια βλ. Παράρτηµα σ.σ. 84-85.
150
Baud-Bovy (2005), σ. 11.
151
www.xronos.gr, Χατζόπουλος.
152
Το δίστιχο αυτό, έχει ηλικία πάνω από 11 αιώνες και ήταν η αρχή από ένα «άσµα ευχετήριον» για
τον βυζαντινό αυτοκράτορα, που το λέγανε τα «µέρη» (οι φατρίες, οι Πράσινοι και οι Βένετοι), στον
Ιππόδροµο της Κωνσταντινούπολης πριν αρχίσουν οι ανοιξιάτικοι ιππικοί αγώνες, το λεγόµενο
«µακελλαρικόν ιπποδρόµιον» ή «Λουπερκάλιον», από την οµώνυµη ρωµαϊκή γιορτή (βλ.
www.irakleia.com).
153
Χατζόπουλος, www.alex.eled.duth.gr.
154
ΚΑΛΜΕ (2004), σ. 9.
Σχετικά βλ. Μιχαήλ-∆έδε (1989).
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της ηµέρας. Σχεδόν πάντοτε το συνοδεύει πλούσιος έπαινος για το σπίτι και την
οικογένεια η οποία το κατοικεί155.

Κάλαντα
Τα Κάλαντα είναι ευχετικά και εγκωµιαστικά άσµατα156, και ανήκουν
λαογραφικά στα ευετηριακά έθιµα, δηλαδή σε αυτά της καλοχρονιάς. Οι αρχαίοι
Έλληνες τα ονόµαζαν ‘ορθοφώνια’ και οι εκδηλώσεις τους ήταν πραγµατικά
εορταστικές157. Το όνοµά τους ίσως προέρχεται από τη λατινική λέξη calendae158. Οι
Καλένδες, ως εορτή, υπήρχαν από τη ρωµαϊκή εποχή. Οι Ρωµαίοι τις γιόρταζαν τις
πρώτες µέρες κάθε µήνα, για να υποδεχθούν την έλευση του µηνός159. Κατά µία
παράδοση, η ονοµασία προήλθε από το όνοµα του πλούσιου Κάλανδου, που από τα
δύο αδέλφια του ανέλαβε πρώτος να τρέφει τους Ρωµαίους για τις πρώτες δώδεκα
µέρες κάθε µήνα160.
Με τον καιρό, τα κάλαντα του Ιανουαρίου επισκίασαν τόσο πολύ τα
υπόλοιπα, ώστε µόνο αυτά παρέµειναν ως µεγάλη γιορτή, ενώ τα άλλα
ξεχάστηκαν161. Στη Βυζαντινή εποχή συνεχίστηκε ο εορτασµός, παρ’ ότι άλλαξε η
θρησκευτική τοποθέτησή τους162. Η εορτή των Καλανδών κρατούσε στην

155

Κ.Α.Λ.Μ.Ε. (2004), σ. 9.
Καλογερόπουλος (Κάλαντα)
157
Κ.Α.Λ.Μ.Ε. (2004), σ. 9.
158
Από τη λέξη Calo (=καλώ, ονοµάζω) δόθηκε η ονοµασία ‘Καλένδες’ και αφορούσε την περίοδο
των πρώτων ηµερών του µήνα. (Βλ. Καλογερόπουλος -Κάλαντα-).
159
Με αυτό τον όρο ονοµάζονταν, µάλλον από τον Ε΄ αιώνα, οι πρώτες ηµέρες των ρωµαϊκών µηνών,
δηλαδή η αντίστοιχη των παρά των Ελλήνων «νουµινία» (σηµερινή πρωτοµηνιά). Βλ.
Καλογερόπουλος (Κάλαντα).
160
ΚΑΛΜΕ (2004), σ. 10.
161
Οι περιφηµότερες ήταν οι Καλένδες του Ιανουαρίου επειδή γιορταζόταν και οι έλευση του νέου
χρόνου (βλ. Καλογερόπουλος -Κάλαντα-).
162
Κ.Α.Λ.Μ.Ε. (2004), σ. 10.
156
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Κωνσταντινούπολη πέντε µέρες, µε µεταµφιέσεις, ποµπές, κτλ.163. Κατά τους
βυζαντινούς χρόνους, οι ‘Καλένδες’ (ή ‘Καλάνδες’) του Ιανουαρίου, γιορτάζονταν µε
µεγάλη λαµπρότητα, παρά τις απαγορεύσεις των Πατέρων της Εκκλησίας, και
διαρκούσαν δώδεκα ηµέρες (γύρω από την πρωτοχρονιά)164. Θεωρούνται έµµεσοι
απόγονοι των ‘Αγροτικών’ της αρχαίας Αθήνας και άµεσοι απόγονοι των
‘Σατουρναλίων’ της Ρώµης165. Όµιλοι ανηλίκων ή ενηλίκων166 γύριζαν από σπίτι σε
σπίτι τραγουδώντας άσµατα ‘ευφηµιστικά’ και ‘σκωπτικά’. Με τη λέξη λοιπόν
Calendae ή Βυζαντινές Καλένδες ή Κάλανδαι και νεωτέρως Κάλαντα, εννοούσαν
παλαιότερα την ίδια εορτή167.
Η ανάγκη υπενθύµισης των χριστιανικών εορτών οδήγησε στη δηµιουργία
των ασµάτων-καλάντων που τραγουδιούνται τις παραµονές των µεγάλων εορτών. Στο
πρώτο µέρος τους περιγράφουν το ιστορικό της εορτής, ενώ στο δεύτερο
αναφέρονται σε εγκωµιαστικούς και ευχετικούς λόγους, που τραγουδιόταν από την
163

Σάθας (1878). «Κυρία εορτή τής αυτοκρατορικής λατρείας ήτο η εορτή τού ρωµαϊκού νέου έτους τής
πρώτης Ιανουαρίου (Καλένδαι τού Ιανοναρίου). Ο αυτοκράτωρ εδέχετο τα δώρα και τας ευχάς των
κρατικών αρχών και αντηύχετο διοργανώνων δηµόσια γεύµατα και διανοµή δώρων και χρηµάτων εις τον
πληθυσµό. Η Εορτή ήτο τριήµερος και εχαρακτηρίζετο από πλούσια σφάγια και γενική ευωχία εις τας
πλατείας και τας οδούς συνοδευοµένη από µουσική και χορούς, κατάργησι των κοινωνικών περιορισµών
υπογραµµιζοµένη από την χρήση προσωπίδων, παρελάσεις κωµικών και σατιρικών αρµάτων (εγίνοντο
δηλαδή όλα αυτά που γνωρίζοµε από τα σύγχρονα καρναβάλια), αρµατοδροµίαι, παραστάσεις
µονοµάχων και αγρίων θηρίων, διακόσµησι των οικιών µε ταινίας και κλάδους δάφνης, οικογενειακαί
δεξιώσεις, επισκέψεις εις τας οικίας των συγγενών και φίλων και ανταλλαγαί δώρων µεταξύ των οικείων
και των φίλων. Βεβαίως οι επίσκοποι εγνώριζον ότι όλα αυτά ήσαν δαιµονικά -«εορτήν σατανικήν» και
«διαβολικάς παννυχίδας» την αποκαλεί ο Ιωάννης Χρυσόστοµος ενώ η Εκκλησία κατά τα µέσα τού 8ου
αιώνος εχαρακτήρισε τούς γέλωτας και τα αστεία εις τας οδούς ως «lusa diabolica»- και µαταίως
προσεπάθουν να πείσουν τούς χριστιανούς ότι το να ανταλλάσης δώρα ήτο «σατανικόν», όµως οι
αυτοκράτορες δεν ήθελαν να θίξουν µία παραδοσιακή διασκέδαση του αστικού πληθυσµού. Μία τοιαύτη
δηµοφιλής εορτή ήτο δύσκολο να καταργηθεί και έχοµε περιγραφή της από την Ρώµη τού 742 που
ετελείτο κανονικώς «κατά τον παγανιστικό τρόπο» και παρά τας συνεχείς απαγορεύσεις -ή τελευταία τω
1014 - εσυνεχίζετο και κατά τον Μεσαίωνα και αναφέρεται ότι εις την Γαλατία τού 11ου αιώνος
περιεφέρετο η προτοµή του ελαφοµόρφου Θεού Cernunnus. Εις την Ανατολή παρότι «αι Καλάνδαι»
απηγορεύθησαν υπό τής στ` Συνόδου (692) ετελούντο εις πολλάς περιοχάς κατά τον Μεσαίωνα».
164
Σε αντίθεση µε τις Καλένδες των υπόλοιπων µηνών η περίοδος ήταν πενθήµερος (quintana) ή
επταήµερος (septimana) ανάλογα µε την διάρκεια της νέας σελήνης. Πενθήµεροι ήταν οι Καλένδες
όλων των µηνών πλην του Μαρτίου, Μαϊου, Ιουλίου και Οκτωµβρίου. Βλ. www.wikipedia.gr
(Κάλαντα).
165
Καλογερόπουλος (Κάλαντα).
166
Οι «µηναγύρτες» κατά τον Τζέτζη (βλ. Καλογερόπουλος -Κάλαντα-).
167
Τον 4ο µ.Χ. αιώνα, ο Λιβάνιος γράφει ότι στην Ανατολή η εορτή των Kαλανδών του Ιανουαρίου
ήταν διαδεδοµένη «εφ’ άπασαν όσων η Ρωµαίων αρχή τέταται». (Λιβανίου, Έκφρασεις Καλανδών, 4
1053). Κ.Α.Λ.Μ.Ε. (2004), σ. 10.
Σχετικά βλ. Μιχαήλ-∆έδε (1989), Σέργη (1999), Σουλακέλης (1994, 2002) και Ζαχανεράκης (1985).
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αρχαία εποχή. Ο Φωριέλ, εξετάζοντας τα τραγούδια των καλάντων που ο ίδιος
συγκέντρωσε στην Ελλάδα, µας λέει: «είναι ολοφάνερη η συγγένεια των καλάντων
µε τα αρχαία έθιµα της Ειρεσιώνης, που δεν έχουν µόνο το θέµα όµοιο µε τα
αντίστοιχα αρχαία τραγούδια, µα έχουν και την ίδια σύνθεση, καθώς και τον ίδιο
χαρακτήρα και την ουσία των συναισθηµάτων και των εννοιών που εκφράζουν»168.
Ο Πλούταρχος παραδίδει ένα τραγούδι της Ειρεσιώνης169 στο οποίο υπάρχουν
ευχές τόσο για υγεία και ευτυχία των ανθρώπων όσο και για καρποφορία της γης:
«Ειρεσιώνη σύκα φέρει και πίονας άρτους και µέλι εν κοτύλη και έλαιον αναφήσασθαι
και κύλικ’ αύζωρον ως αν µεθύσασα καθεύδει» (δηλ. η Ειρεσιώνη φέρνει σύκα και
ψωµιά φουσκωµένα και µέλι στο κύπελλο και λάδι για το φως και κούπα µε αγνό
κρασί για να µεθύσει και να κοιµηθεί)170.
Ως Ειρεσιώνη ονοµάστηκε και το τραγούδι που έλεγαν παιδιά, στη διαδροµή,
από σπίτι σε σπίτι. Τους επόµενους στίχους φέρεται ότι τραγούδησε στη Σάµο, κατά
το έθιµο της Ειρεσιώνης, ο Όµηρος: «∆ώµα προσετραπόµεσθ' ανδρός µέγα
δυναµένοιο, ος µέγα µεν δύναται, µέγα δε βρέµει, όλβιος αιεί. Αυταί ανακλίνεσθαι
θύραι πλούτος γαρ έσεισι πολλός, συν πλούτω δε και ευφροσύνη τεθαλυία, ειρήνη
τ'αγαθή... Όσα δ' άγγεα, µεστά µεν είει κυρβαίη δ' αεί κατά καρδόπου έρποι µάζα, νυν
µεν κριθαίην εώπιδα σησαµόεσσαν...» (δηλ. Ερχόµαστε στο σπίτι ενός πλούσιου
νοικοκύρη. Αφήστε τις πόρτες ανοιχτές, γιατί µπαίνει ο Πλούτος και µαζί του η Χαρά
και η Ειρήνη. Να 'ναι γεµάτα πάντα τα σταµνιά του και στη σκάφη του ζυµώµατος το
ζυµάρι να φουσκώνει ψηλά)171.

168

Κ.Α.Λ.Μ.Ε. (2004), σ. 10.
Fauriel (1824-1825).
169
Έχουν βρεθεί αρχαία γραπτά κοµµάτια παρόµοια µε τα σηµερινά κάλαντα. Πρόκειται για την
Ειρεσιώνη στην αρχαιότητα.
170
Μέγας (2004), σ.σ. 92-93.
171
www.musicheaven.gr
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Τα λόγια αυτά από τα αρχαία τραγούδια της Ειρεσιώνης συναντώνται σήµερα
µε µικρές παραλλαγές στα κάλαντα της Θράκης: «Στο σπίτι ετούτο που’ ρθαµε του
πλουσιονοικοκύρη, ν’ ανοίξουνε οι πόρτες του να µπει ο πλούτος µέσα, να µπει ο
πλούτος κι η χαρά κι η ποθητή ειρήνη, και να γεµίσουν τα σταµιά µέλι, κρασί και λάδι,
κι η σκάφη του ζυµώµατος µε φουσκωτό ζυµάρι»172.
Πολλές οµοιότητες επίσης θα βρεθούν εάν γίνει σύγκριση των σηµερινών
πρωτοχρονιάτικων καλάντων µε τα χελιδονίσµατα: «Ήρθε, ήρθε χελιδόνα, ήρθε κι
άλλη µελιηδόνα. Κάθισε και λάλησε και γλυκά κελάηδησε…»173. Επειδή τα
χελιδονίσµατα ήταν κάλαντα Πρωτοχρονιάς, οι στίχοι τους επιβιώνουν έως σήµερα
σε πολλά σηµερινά παραδοσιακά κάλαντα Πρωτοχρονιάς. Για παράδειγµα, τα
πρωτοχρονιάτικα κάλαντα Φλοϊτών Καππαδοκίας ξεκινάνε µε τον στίχο «Άρχιν,
άρχιν τα κάλαντα κι αρχίν καλά χρόνια Τα πουλιά λαλούν και χερολόνια (δηλ.
χελιδόνια) πάλι κράζνε»174. Στα κάλαντα Πρωτοχρονιάς από τα Βράσταµα
Χαλκιδικής, παρατηρείται στο ποιητικό κείµενο η αναφορά σε κελάηδισµα από
πέρδικες: «…Κι απάνω στα βλαστάρια της και στα περικλωνάρια της πέρδικες
κελαηδούσαν….»175. Στα κάλαντα Πρωτοχρονιάς προσφύγων Ανατολικής Θράκης
επίσης η αναφορά σε κελαηδίσµατα πουλιών είναι εµφανής: «Κι πάνου στα κλουνάρια
του πέρδικις κελαηδούσαν. ∆εν ήταν µόνου πέρδικις, ήταν κι περιστέρις»176.
Από τα παραπάνω είναι φανερή η συνέχεια των ασµάτων αυτών από την
αρχαιότητα µέχρι σήµερα κατ’ αρχήν σε επίπεδο ποιητικού κειµένου. Επιπλέον
κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των µελωδιών και των ρυθµών των καλάντων τα
172

www.paidika.gr
Λουκάτος (1980), σ. 27. Για συνέχεια των στίχων βλ. Παράρτηµα, σ.σ. 85-86.
Η οµοιότητα του αρχαίου άσµατος µε το σηµερινό όχι µόνο στην έννοια που εκφράζει αλλά εν µέρει
και κατά λέξη είναι προφανής. Μέγας (1979), σ. 135.
Για λόγια του αρχαίου χελιδονίσµατος βλ.: Μέγας (1979), σ. 136, Παράρτηµα, σ. 84.
174
Κ.Α.Λ.Μ.Ε. (2004), σ. 29. Για συνέχεια των στίχων βλ. Παράρτηµα, σ. 87.
175
Σύλλογος Βραστάµων Θεσσαλονίκης (2005), σ. 18. Για συνέχεια των στίχων βλ. Παράρτηµα, σ.σ.
87-88.
176
Κ.Α.Λ.Μ.Ε. (2004), σ. 30. Για συνέχεια των στίχων βλ. Παράρτηµα, σ. 89.
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οποία παραπέµπουν σε αρχέγονες – αρχαϊκές µουσικές δοµές, ισχυροποιούν την
άποψη της συνέχειας στο µελωδικό και στο ρυθµικό επίπεδο. Μερικά από τα
γνωρίσµατα αυτά είναι: Α. Η διτονία η οποία διαπιστώνεται σε ορισµένα κάλαντα µε
χρήση δύο µόνο φθόγγων, παρατηρείται σε κάλαντο Χριστουγέννων από την Κοζάνη
(Κόλιαντα)177. Επίσης προφανής καταβολές από τη διτονία, παρόλη την χρήση
περισσότερων φθόγγων, έχουν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα Θεσσαλοµακεδονίας
(Άγιος Βασίλης), Θεσσαλίας (Άγιος Βασίλης έρχιτι) και τα κάλαντα Θεοφανείων από
την Ήπειρο (Σήµερα τα Φώτα) και από την Καππά Καρδίτσας (Σήµιρα ειν’ τα Φώτα
κι οι φουτισµοί)178. Β. Η µικρή έκταση της µελωδικής γραµµής η οποία παρατηρείται
σε κάλαντα Χριστουγέννων από την Ήπειρο (Ελάτε δώ γειτόνισσες), από τη Θράκη
(Εδώ ήρθαµε να πηνέσουµε), από το Μέτσοβο (Χριστούγεννα, Χριστούγεννα), από το
Καβακλί, Βόρειας Θράκης (Χριστός γεννιέτι), από την Ήπειρο (Χριστός γεννιέται
σήµερον), σε κάλαντα Πρωτοχρονιάς από τα Βράσταµα Χαλκιδικής (κάλαντα µε ευχές
για τον αφέντη, το γιο, τη θυγατέρα, τα παιδάκια και την κυρά του σπιτιού), από τη
Χάλκη ∆ωδεκανήσων (Πάλιν ακούσατ' άρχοντες), από την Ήπειρο (Αρχιµηνιά,
Πρωτοχρονιά), από τον Αππόλωνα Ρόδου (Αρχιµηνιά κι Αρχιχρονιά), και από το
Κονιάκο ∆ωρίδος (Άγιους Βασίλης έρχιτι). Γ. Η κίνηση της µελωδίας µέσα στα όρια
του πενταχόρδου του Φρύγιου τρόπου γνωστός σήµερα ως ο πρώτος ήχος στη
βυζαντινή

µουσική. Ο Φρύγιος

τρόπος παρατηρείται

στις µελωδίες των

Χριστουγεννιάτικων καλάντων από το Μέτσοβο (Χριστούγεννα, Χριστούγεννα) και
από την Κύπρο (Καλήν εσπέραν θα σας πώ), σε πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από τα
Βράσταµα Χαλκιδικής (κάλαντα µε ευχές για τον αφέντη, το γιο, τη θυγατέρα, τα
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Οι πηγές (του µουσικού υλικού που χρησιµοποιήθηκε για τις µουσικολογικές αναλύσεις)
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα σ.σ. 90-91. Τα µουσικά παραδείγµατα (κάλαντα) που επιλέχθηκαν
από τη δισκογραφία περιλαµβάνονται σε CD (βλ. οπισθόφυλλο). Για τα περιεχόµενα του CD βλ. σ. 92.
178
Στο συγκεκριµένο κάλαντο, ενώ παρατηρείται η πολύ µικρή έκταση, διαπιστώνεται ότι η µελωδία
κινείται σε 3 διαδοχικές νότες, στοιχείο που δεν συνηθίζεται στην ελληνική παραδοσιακή (δηµοτική)
µουσική. Άρα στο συγκεκριµένο κάλαντο δεν διαπιστώνεται η διτονία.
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παιδάκια και την κυρά του σπιτιού), από την Χάλκη ∆ωδεκαννήσων (Πάλιν ακούσατ'
άρχοντες), από τον Αππόλωνα της Ρόδου (Αρχιµηνιά κι Αρχιχρονιά) και σε κάλαντο
των Θεοφανείων από τη Θράκη (Σήµιρα τα Φώτα). ∆. Η πεντατονία, διότι οι
πεντατονικές κλίµακες είναι αρχέγονες. Η πεντατονία παρατηρείται σε κάλαντο
Χριστουγέννων από την Ήπειρο (Ελάτε δώ γειτόνισσες)179 και σε κάλαντο
Θεοφανείων από την Β. Ήπειρο -Πολυφωνικό ∆ερβιτσάνης- (Σήµερα ειν’ τα Φώτα).
Τέλος Ε. Ο ρυθµός. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και σε επίπεδο ρυθµολογίας,
ιδιαιτερότητες που πιθανώς η εξήγηση για την ύπαρξη των ιδιαίτερων ρυθµικών
σχηµάτων είναι ο ‘λόγος’ δηλαδή η προσωδία. Στον ρυθµό των καλάντων
παρατηρούνται ιδιαίτερα ρυθµικά σχήµατα και ρυθµικές συµπεριφορές, οι οποίες
σπανίζουν στην υπόλοιπη ελληνική παραδοσιακή (δηµοτική) µουσική. Τέτοιες
ιδιαίτερες ρυθµικές συµπεριφορές αποτελούν: α) Ο ρυθµός 10/8 αποτελεί φαινόµενο
πολύ σπάνιο το οποίο δεν συναντιέται στην ελληνική παραδοσιακή (δηµοτική)
µουσική. Ο ρυθµός αυτός, µε διάφορες µορφές, παρατηρείται σε κάλαντα
Χριστουγέννων από το Μέτσοβο (Χριστούγεννα, Χριστούγεννα), από την Αίγινα
(Καλήµερα, καλήµερα) και από την Κρήτη (Καλήν εσπέραν άρχοντες). β) Ο
πεντάσηµος ρυθµός (5/4) ο οποίος αναλύεται ως 2 + 3 (βραχύ µακρό: υ - )180. Ο
ρυθµός αυτός παρατηρείται σε κάλαντο Πρωτοχρονιάς από τη Χάλκη ∆ωδεκανήσων
(Πάλιν ακούσατ' άρχοντες) ο οποίος µε αυτή τη συγκεκριµένη διαίρεση και σε αυτή
την ταχύτητα συναντιέται σπάνια στην ελληνική παραδοσιακή (δηµοτική) µουσική.
γ) Ο εννιάσηµος ρυθµός µε την µορφή (2+2+3+2) επίσης πολύ ιδιαίτερη και
σπανιότατη ρυθµική δοµή. Ο ρυθµός αυτός παρατηρείται στα χριστουγεννιάτικα
κάλαντα Ηπείρου (Χριστός γεννιέται σήµερον), σε κάλαντα Πρωτοχρονιάς από τα
179

Στο κάλαντο αυτό παρατηρείται και το ρυθµικό σχήµα βραχύ-µακρό-µακρό-βραχύ (υ - - υ).
Πρόκειται για τον αρχαίο µετρικό πόδα αντίσπαστο αποτελούµενο από ένα ίαµβο και έναν τροχαίο:
Βλ. Μιχαηλίδης (2003), σ. 39.
180
Πρόκειται για τον γνωστό αρχαίο µετρικό πόδα ίαµβο. Βλ. Μιχαηλίδης (2003), σ. 146.
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Βράσταµα Χαλκιδικής (κάλαντα µε ευχές για τον αφέντη, το γιο, τη θυγατέρα, τα
παιδάκια και την κυρά του σπιτιού), από τη Θεσσαλία (Άγιος Βασίλης έρχιτι), από τον
Αππόλωνα της Ρόδου (Αρχιµηνιά κι Αρχιχρονιά) και σε κάλαντο Θεοφανείων από την
Κρεµαστή Ρόδου (Σήµερα είναι των Φωτών). Τα στοιχεία αυτά συνεπώς αποτελούν
ισχυρά επιχειρήµατα για την µουσική ιδιαιτερότητα των καλάντων ως ένα είδος µε
αρχέγονες καταβολές.

Στοιχεία γραµµικότητας και αυθεντικότητας των Καλάντων
Η εξέλιξή τους σήµερα

Μέσα από την επαναληψιµότητα των καλάντων, διατηρείται, εξελίσσεται ή αλλάζει
και ο χαρακτήρας τους από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Αυτή η γραµµική σχέση
των καλάντων µε το παρελθόν τους γεννά, λοιπόν, και κάποια ζητήµατα που έχουν να
κάνουν µε την έννοια της αυθεντικότητας. Σε όλες τις µουσικές παραδόσεις υπάρχουν
τόσες εκτελέσεις, όσοι είναι συνήθως και οι άνθρωποι που αναπαράγουν ένα
παραδοσιακό είδος µουσικής. Ωστόσο, από τη µία µεριά υπάρχουν άνθρωποι που
προσπαθούν να είναι αυθεντικοί, καθαροί, σταθεροί, ώστε να µην αλλάξουν τίποτα
ούτε στο περιεχόµενο ούτε στη δοµή της µουσική παράδοσης που εκτελούν, και από
την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να εξελίξουν το είδος. Με άλλα
λόγια, οι άνθρωποι που τραγουδάνε κάλαντα και αισθάνονται την ανάγκη να
διατηρήσουν µια µουσική παράδοση, είναι κατά πάσα πιθανότητα αυτοί που θα
προσπαθήσουν να ακούσουν παλιότερες εκτελέσεις, να καλύψουν σε βάθος το
µουσικό υλικό όπως έχει φτάσει σ’ αυτούς, να παίξουν µε τον ίδιο τρόπο, πολλές
φορές ακόµα και να χρησιµοποιήσουν τα ίδια ακριβώς όργανα που υπάρχουν ή να
τραγουδήσουν µε το ίδιο ύφος (‘παραδοσιακά’). Από την άλλη µεριά, οι άνθρωποι
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που επιθυµούν να συνεχίσουν την παράδοση µε άλλον τρόπο, επινοούν και
προσθέτουν σε αυτή νέα στοιχεία, που µπορεί να σχετίζονται µε άλλες µουσικές
αναφορές ή νεωτερισµούς, όπως οι ίδιοι τους αντιλαµβάνονται.
Αυτή η πρακτική σχετίζεται τόσο µε τα κίνητρα και τις προθέσεις των
ανθρώπων που εµπλέκονται σε αυτή την παράδοση, όσο και µε τη ζωή και τις
ανάγκες τους. Σε αρκετές περιπτώσεις οι άνθρωποι έχουν προσωπικούς ή και
αισθητικούς λόγους για τους οποίους επιλέγουν να εκτελέσουν τα κάλαντα όπως τα
έχουν ακούσει, όπως τα έχουν δει και τα έχουν µάθει, ή να τα παραλλάξουν (ακόµα
και να τα µεταλλάξουν). Άλλες φορές, ακριβώς ο ίδιος ο χαρακτήρας της µετάδοσης
και συνέχισης των καλάντων, η ‘παραδοσιακή’ τους, δηλαδή, φύση, αναπόφευκτα
επηρεάζεται από τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων που λένε τα κάλαντα και
ενσωµατώνει νέα στοιχεία αντανακλώντας τη βάση στην οποία υιοθετούν και
αναπαράγουν το τελετουργικό των καλάντων. Αυτό, ως ένα βαθµό είναι φανερό για
παράδειγµα στα παιδιά που λένε κάλαντα βάζοντας καινούρια στοιχεία µουσικής από
ένα σύγχρονο τραγούδι της εποχής τους µε αποτέλεσµα το κάλαντο να αποδίδεται
µέσα από άλλου είδους εκτελέσεις ή ακόµα και νέα τραγούδια, τα οποία δεν
εντάσσονται στην κατηγορία των παραδοσιακών καλάντων. Αυτό µπορεί να γίνεται
για λόγους εντυπωσιασµού ή και για να κερδίσουν περισσότερα χρήµατα, µπορεί να
γίνεται από µία προσωπική ανάγκη να εξελίσσουν το τραγούδι τους ή ακόµα και
επειδή δεν γνωρίζουν ποια είναι τα παραδοσιακά κάλαντα. Σε κάθε περίπτωση µιλάµε
για µια παράδοση που βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη, ακόµα και αν αυτό συνδέεται µε
το αν και κατά πόσο αποκλίνει από τις ‘ρίζες’ της ή χάνει ένα κοµµάτι του χαρακτήρα
της.
Έτσι, λοιπόν, από τη στιγµή που γίνεται λόγος για µια µουσική παράδοση σε
εξέλιξη, έρχεται στο προσκήνιο η έννοια της αυθεντικότητας. Ως ένα βαθµό, η έννοια
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του αυθεντικού µπορεί να παραπέµπει σε ‘ειδήµονες’ ή ανθρώπους οι οποίοι είναι
µυηµένοι και γνωρίζουν το πώς πρέπει να εκτελείται ή να ακούγεται κάτι. Αυτοί είναι
συνήθως άνθρωποι που έχουν ψάξει, έχουν µάθει, έχουν διδαχθεί ή, ακόµα, έχουν
σπουδάσει. Κάπως έτσι, προκύπτει ίσως ο διαχωρισµός ανάµεσα σε ανθρώπους που
ξέρουν και σε ανθρώπους που δεν ξέρουν. Ωστόσο, στην περίπτωση των καλάντων
έχουµε να κάνουµε µε µία µουσική παράδοση, η οποία ενζυµώνεται στον τόπο και
στις σχέσεις των ανθρώπων της κάθε εποχής. Συνεπώς, αυθεντικό µε αυτήν την
έννοια µπορεί να είναι ό, τι εκφράζει τις σχέσεις των ανθρώπων στην παρούσα φάση
που τραγουδούν ή συµµετέχουν σε αυτήν την παράδοση, µε τον τρόπο που την
αντιλαµβάνονται.
Σε κάθε περίπτωση, τα κάλαντα στην ουσία αποτελούν µια µορφή
τελετουργίας, καθώς διατηρούν ακόµα συγκεκριµένους συµβολισµούς (ως προς το
πότε και πώς λέγονται). Στη βάση της, λοιπόν, η τελετουργία, ως ένα βαθµό, δεν
αλλάζει. Η γραµµικότητα, λοιπόν, που παρουσιάζουν τα κάλαντα στην εξέλιξή τους,
συνδέεται µε τον εν δυνάµει τελετουργικό τους χαρακτήρα. Τα παιδιά που λένε
σήµερα κάλαντα εντάσσονται σε µια τελετουργία των καλάντων. Αυτό κατά κάποιον
τρόπο υποδηλώνει, ίσως, ότι διατηρείται µια συνάφεια ανάµεσα στο παρελθόν και
στο

παρόν.

Για

παράδειγµα,

παρατηρούνται

συγκεκριµένοι

τρόποι

που

ακολουθούνται για να ξεκινήσει κάποιος να τραγουδάει τα κάλαντα. Ακόµα, η λογική
των καλάντων στηριζόταν και στηρίζεται σε συγκεκριµένες ‘πορείες’: άνθρωποι
γυρνούσαν από σπίτι σε σπίτι ή από πόρτα σε πόρτα. Επίσης, εντοπίζεται στα
κάλαντα µια ιδιαίτερη σχέση ακροατή – τραγουδιστή/καλαντιστή. Αν αυτή η σχέση
διατηρείται (όσο και αν αλλάζει ή παίρνει άλλο χαρακτήρα) εδώ και περίπου τρεις
χιλιάδες χρόνια, αυτό υποδηλώνει µια γραµµική σχέση: Ότι ένα κοµµάτι της
τελετουργίας που είναι τα κάλαντα δεν έχει αλλάξει, ότι υπάρχει έστω και ως
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συµβολικό κοµµάτι, ότι ως ένα βαθµό έχει παραµείνει ως κάτι σταθερό ή ίσως
αιώνιο.
Το τελετουργικό των καλάντων παρέµεινε ως ένα βαθµό το ίδιο από την
εποχή δηµιουργίας τους µέχρι και σήµερα. Παιδιά σε σηµαντικές γιορτές της αρχαίας
Ελλάδας περιφέρονταν σε σπίτια τραγουδώντας ευχές για τους κατοίκους των
σπιτιών που άνοιγαν την πόρτα του σπιτιού τους, άκουγαν τις ευχές, και έδιναν στο
τέλος κάποια ‘αµοιβή’, κάποιο ‘αντίδωρο’ (‘contredon’) στα παιδιά. Και σήµερα, οι
καλαντιστές είναι παιδιά: Το τελετουργικό των καλάντων ξεκινάει µε την ερώτηση
‘να τα πούµε;’, εφόσον δεχτεί αυτός που ανοίγει την πόρτα, τα παιδιά τραγουδούν τα
κάλαντα. Το τραγούδι ξεκινάει συνήθως µε χαιρετισµό, αναγγέλει στη συνέχεια το
γεγονός της επόµενης µέρας (γέννηση του Χριστού, νέος χρόνος, εορτασµός του
Άγιου Βασίλη, βάφτιση του Χριστού κτλ.) και τελειώνει όπως και τότε (αρχαιότητα)
µε ευχές για τους ανθρώπους που το ακούν. Η τελική ευχή µετά το τραγούδι που λένε
τα παιδιά είναι ‘και του χρόνου’, στην οποία ανταπαντούν οι άνθρωποι του σπιτιού
και µετά δίνουν φιλοδώρηµα (χρήµατα σήµερα) στα παιδιά181. Εκτός από τις φράσεις
έναρξης και λήξης των καλάντων, και µία σειρά από άλλα χαρακτηριστικά
σηµατοδοτούν ότι πρόκειται για τελετουργία: Το ίδιο το τελετουργικό των καλάντων
µαθαίνεται και οργανώνεται άτυπα µέσω της προφορικής παράδοσης. Μόνο
ακούγοντας και βλέποντας τα κάλαντα µπορεί κανείς να µάθει να τα λέει. Συνεπώς,
ενώ η επιτέλεση ή το καθαρά µουσικό υλικό µπορεί να έχει αλλάξει, όταν µιλάµε για
επαναληψιµότητα δεν αναφερόµαστε απλώς στο χαρακτήρα των τραγουδιών, που
µπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να στηρίζεται στην επανάληψη, ούτε γίνεται λόγος
για την επανάληψη των ίδιων καλάντων. Στην ουσία, η επαναληψιµότητα παραπέµπει
στον τελετουργικό χαρακτήρα των καλάντων, σε µια τελετουργικού τύπου λογική
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Παπασταύρου και Χατζηπέτρου – Ανδρονίκου (2009).
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που διέπει ακόµα τα κάλαντα, και που ως ένα βαθµό παραµένει ο ίδιος µέσα από την
πορεία τόσων αιώνων.
Μπορεί το σηµερινό παιδί-καλαντιστής να είναι ‘άλλο’, µπορεί να έχει άλλες
µουσικές και κοινωνικές αναφορές ή η ζωή του και η καθηµερινότητά του να
στηρίζονται σε εντελώς διαφορετικές αξίες ή συνήθειες, αλλά το ότι παραµένει παιδί
ο καλαντιστής µέχρι και σήµερα δείχνει µια συνάφεια σε σχέση µε το εθιµοτυπικό
του παρελθόντος. Αυτή η συνάφεια δηλώνεται και από το γεγονός ότι οι άνθρωποι
νιώθουν ακόµα την ανάγκη να διατηρήσουν τέτοιου τύπου εθιµοτυπικά, όσο και αν οι
ζωές τους ορίζονται από άλλα συµφέρονται ή άλλες συνθήκες. Η συνάφεια αυτή
δηλώνεται επίσης από το γεγονός ότι πάντα υπήρχε η σχέση µεταξύ ακροατήκαλαντιστή: Όταν αναφερόµαστε στα κάλαντα µιλάµε για µια οµάδα ανθρώπων,
ακροατών και εκτελεστών, οι οποίοι µέσα από αυτή την διαδικασία ουσιαστικά
εκδηλώνουν ή διατηρούν την εικόνα που έχουν για τις σχέσεις τους, και
επιβεβαιώνουν τις µεταξύ τους σχέσεις, τις σχέσεις τους µε τον τόπο τους, µε τις
συνήθειές τους ακόµα και µε τη ζωή τους όπως τη φαντάζονται ή την επιθυµούν µε
τον ερχοµό του καινούριου χρόνου.
Το ότι σήµερα πλέον οι καλαντιστές είναι αγόρια και κορίτσια δείχνει ότι έχει
ανοίξει το κλειστό σχήµα των αγοριών -καλαντιστών. Το ότι ακόµα και σήµερα
θεωρείται ‘γρουσουζιά’ το να µην πουν σε κάποιον κάλαντα, ή καλή τύχη το να τα
πουν είναι, επίσης, µια αντίληψη που έχει τις απαρχές και τις βάσεις της στο βαθύ
παρελθόν. Αυτός ο συµβολισµός -το να θεωρείται κάτι ως γούρι ή ως ατυχία- είναι
ένα φαντασιακό κοµµάτι που έχουν εντάξει οι άνθρωποι στις σχέσεις τους, και που
µέσα από αυτήν την τελετουργία των καλάντων το ενισχύουν. Έτσι λοιπόν, στα
κάλαντα γίνονται φανεροί τόσο οι συµβολισµοί όσο και όλα όσα έχουν συνδέσει οι
άνθρωποι µε τα κάλαντα: Η τύχη για τον καινούριο χρόνο, το καλωσόρισµα του
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καινούριου χρόνου, η τύχη για τις δουλειές τους. Από την άλλη µεριά, η σχέση
ακροατή/θεατή και εκτελεστή υποδηλώνει, όπως προανέφερα, ότι το ίδιο το
εθιµοτυπικό εξελίσσεται και αλλάζει, αλλά στη βάση του διατηρείται ως τελετουργία
µέχρι και σήµερα.
Το γεγονός ότι αποτελούν την πάνδηµη τραγουδιστική ευχή για το καλό και
την ευτυχία του συνόλου, και το ότι συνδέονται µε τους φόβους των ανθρώπων για το
άγνωστο, οδήγησε στην συνέχεια του εθίµου αυτού µέχρι και σήµερα. Ωστόσο, αυτή
η λογική της εξέλιξή τους δεν είναι σηµερινό φαινόµενο. Τόσο οι στίχοι τους όσο και
η µουσική τους, παρουσίαζαν πιο έντονα ‘παραδοσιακό’ χαρακτήρα στις επαρχίες
απ’ ό,τι στην πρωτεύουσα. Από χρόνια, διάφορες λόγιες στιχουργίες κυκλοφορούν σε
φυλλάδες και η µουσική των ‘αθηναϊκών’ καλάντων έγινε κοινή µουσική παράδοση.
Κάλαντα υπάρχουν πολλών ειδών. Άλλα ανταποκρίνονται στις εορτές της
θρησκευτικής εικονογραφίας και άλλα, παλαιότερα ίσως, αναφέρονται στην αρχή σε
κάθε εορτή, και στρέφονται κατόπιν σε επαίνους ανάλογα µε το περιβάλλον, την
εποχή, την τοπική παράδοση, το επάγγελµα, τη µόρφωση, την ηλικία και την
κοινωνική θέση του προσώπου στο οποίο απευθύνεται ο καλαντιστής182.
Παρά ταύτα, στο ίδιο κοµµάτι της εξέλιξης των καλάντων υπάρχει σήµερα η
αίσθηση ότι κάθε χρονιά οι καλαντιστές µειώνονται κατά πολύ, ενώ ταυτόχρονα
µπορούµε ίσως να θεωρήσουµε ότι τα ίδια τα κάλαντα ‘τυποποιούνται’ ή λέγονται
όλο και πιο ‘µηχανικά’ ανταποκρινόµενα, ίσως, στο καταναλωτικό παιχνίδι των
ηµερών. Πολλές φορές συνοδεύονται από ένα ξερό «µας τα είπαν άλλοι!...» ή κάποιο
νόµισµα, που έρχεται για να διακόψει -βιαστικά, συχνά στη µέση- στίχους που
τραγουδιούνται, τις περισσότερες φορές, χωρίς συναίσθηση του περιεχοµένου και της
λειτουργίας τους. Μία και µόνη µελωδία, αυτή µε τους λόγιους στίχους, απειλεί να
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ΚΑΛΜΕ (2004), σ.σ. 11-12.
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εκτοπίσει τον τεράστιο πλούτο και την ποικιλία από τα διάφορα τοπικά κάλαντα σ’
όλες τις περιοχές του ελληνισµού. Κάθε χρονιά οι οµάδες των καλαντιστών
περιορίζονται, όπως και ο πλούτος των µουσικών οργάνων. Τα σύµβολά της ζωής και
της γονιµότητας που περιέφεραν οι τραγουδιστές σ’ όλα τα σπίτια δεν βρίσκονται στα
χέρια της οµάδας. Εκείνο που – πάνω απ’ όλα – έχει θιγεί είναι αυτή η παλιά
καταπληκτική σχέση των τραγουδιστών µε τον νοικοκύρη του σπιτιού και την
οικογένεια του. Ως ένα βαθµό έχει χαθεί ίσως η αναµονή και η προετοιµασία (ψυχική
και υλική) για την έλευση των καλαντιστών, που φέρουν µαζί µε τη νιότη και τη
δύναµη των συµβόλων και της µουσικής τους, την ελπίδα και την αισιοδοξία
µπροστά σ’ ένα µέλλον αβέβαιο.
Αυτή την ελπίδα, την παρηγοριά που προσέφεραν οι παραδοσιακές
τελετουργίες, δεν έχει καταφέρει να τις µεταφέρει (ή να τις υποκαταστήσει) ο
‘σύγχρονος’ άνθρωπος, που σίγουρα αισθάνεται ν’ αυξάνεται η αµηχανία και η
έλλειψη επικοινωνίας που χαρακτηρίζουν τη ‘νέα τάξη’ ζωής όπου έχει χαθεί. Γι’
αυτό, κατά το Λιάβα «όσο κι αν έχουν ξεπεραστεί ‘τέτοιες γραφικότητες’, σίγουρα θα
νιώσουµε άβολα αν έρθει µια µέρα που δεν θα χτυπήσει κανείς την πόρτα µας για να
µας τα πει, έτσι για το καλό!»183.
Το γεγονός αυτό είναι κοµµάτι του τρόπου ζωής του αιώνα που διανύουµε,
µε φάσεις επιτάχυνσης, οδηγώντας στη φθορά και ενίοτε στην εξαφάνιση πολλών
παραδοσιακών τελετουργιών. Αυτό γενικά συµβαίνει τόσο στο θρησκευτικό όσο και
στον κοσµικό τοµέα, αλλά και στον πιο κοινότοπο τοµέα των διαβατήριων
τελετουργιών, όπως είναι τα κάλαντα, ή ακόµα και στον τοµέα των εορτών, όπως
είναι για παράδειγµα τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά.
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Λιάβας (2003).
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Κατά τον Maisonneuve η µοντέρνα γιορτή έχει χάσει µεγάλο µέρος της
ονειρικής και ανατρεπτικής δύναµής της. Η ένθερµη ένταξη και ο ενθουσιασµός
έχουν παραχωρήσει τη θέση τους στη σχεδόν παθητική κατανάλωση διαφόρων
µορφών διασκέδασης, οι θεµελιακές τελετουργίες που αναφέρονταν σε µια µορφή
ιερότητας έχουν αντικατασταθεί από µοντέλα άµεσα σχετιζόµενα µε την τεχνολογία ή
τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης: ψυχαγωγία, παιχνίδια, διαγωνισµοί. Όµως, η
παραδοσιακή γιορτή, µε το δικό της τρόπο, επεξεργαζόταν εντόνως τις ταυτότητες,
είτε θέτοντας τες σε µια κατάσταση συλλογικής συγχώνευσης είτε µετουσιώνοντας
τες µέσω αντιστροφών ρόλου και χαρακτηριστικών, βιώνοντας για µια µέρα τον
κόσµο ανάποδα184.
Παρ’ όλα αυτά, παρά την ‘παρακµή’ των καλάντων στην εποχή µας,
εξακολουθούν να λέγονται µέχρι και σήµερα, γιατί σηµατοδοτούν, όπως και αν έχει
εξελιχθεί το τελετουργικό τους, µια ασφάλεια και έναν καθησυχασµό. Σε ποια
ανθρώπινη, κοινωνική συνθήκη δεν θα υπήρχαν τα κάλαντα; Όσο ‘µεταλλαγµένος’
και αν φαίνεται να είναι ο σηµερινός άνθρωπος, γιατί εξακολουθεί να νιώθει την
ανάγκη να συνεχίσουν να λέγονται τα κάλαντα;
Εάν έφτανε µια µέρα (µια παραµονή Χριστουγέννων) που κανείς δεν έλεγε
κάλαντα, ούτε ένα παιδί δεν πήγαινε σε κανένα σπίτι να πει τα κάλαντα, αυτό θα
σήµαινε ‘κάτι’, θα ήταν ‘εκφοβιστικό’, θα σηµατοδοτούσε ότι κάτι δεν πάει καλά. Με
άλλα λόγια, οι άνθρωποι έχουν ακόµα την τάση να συνεχίσουν να επιδίδονται σε
δραστηριότητες για να εξασφαλίσουν την ισορροπία όπως την γνωρίζουν. ∆ιατηρούν,
δηλαδή, κάποιες συνήθειες και κάποια έθιµα, για να συνεχίσουν ίσως να νιώθουν
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Maisonneuve (2001), σ. σ. 256-257.
Στη σελίδα 11 αναφέρεται ότι η φιλοσοφία των εκδηλώσεων, που γίνονταν στα πλαίσια των
Σατουρναλίων, ήταν η ανατροπή του κόσµου, η αµφισβήτηση των αξιών και της ιεραρχίας, η
κατάργηση των ορίων και των νόµων, η ανατροπή του κόσµου µε την επιβολή του νόµου της γιορτής ο
οποίος τα όριζε όλα απ’ την αρχή: ανάποδα. Αυτή η φιλοσοφία υπάρχει και στις εκδηλώσεις της
αποκριάς, όπως επιβιώνει σήµερα στην ελληνική ύπαιθρο. (Βλ. Τερζοπούλου 1997, σ. 15).
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‘ασφαλείς’ στον κόσµο στον οποίο ζουν. Αν δεν ίσχυε κάτι τέτοιο θα σήµαινε, ίσως,
ότι κάτι έχει αλλάξει, κάτι που µπορεί να απειλεί, ως ένα βαθµό, τη σχέση τους µε το
παρελθόν τους, τον τόπο τους ή τις κοινωνικές συνθήκες που τώρα ορίζουν τη ζωή
τους.
Για παράδειγµα, το ξενόφερτο µεταφρασµένο αγγλικό χριστουγεννιάτικο
τραγούδι (Jingle bells) το οποίο τραγουδάνε κατά κόρον πολλά παιδιά σήµερα την
παραµονή των Χριστουγέννων στη θέση ακόµα και των πασίγνωστων και ευρέως
διαδεδοµένων καλάντων µπορεί να θεωρείται ένα είδος παρακµής. Ωστόσο, ο
αφανισµός ακόµα και αυτού του ξενόφερτου τραγουδιού -στην περίπτωση που θα
αποτελούσε το µοναδικό κάλαντο τις ηµέρες των γιορτών- θα σήµαινε ότι οι
καταστάσεις δεν είναι αυτές που ήταν ή θα έπρεπε να είναι. Θα σήµαινε ότι οι
κοινωνικές συνθήκες έχουν αλλάξει ριζικά, και µάλιστα θα δήλωνε κάτι τέτοιο σε
µεγαλύτερο βαθµό από την ‘παρακµή’ της παράδοσης που µπορεί να σηµατοδοτεί η
αντικατάσταση των παραδοσιακών καλάντων από το εν λόγω τραγούδι.
Μπορώ να φανταστώ ότι µόνο σε µια συνθήκη πολέµου, γενικευµένου φόβου,
δικτατορίας ή πανδηµίας θα σταµατούσαν εντελώς να λέγονται τα κάλαντα. Είναι
καθησυχαστικό το ότι κάποια πράγµατα εξελίσσονται ή συνεχίζονται ακόµα και όταν
αναφερόµαστε για σχετική παρακµή. Παρ’ όλα αυτά, αν και το τραγούδι Jingle bells
δεν έχει καµία σχέση µε τα κάλαντα ως τραγούδι, έχει ενδιαφέρον να εξετασθεί,
καθώς ενσωµατώνεται µε τον τρόπο του, γιατί διατηρείται σε αυτό το τελετουργικό
των καλάντων.
Το παράδειγµα µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες µπορεί ίσως να µας δώσει να
καταλάβουµε καλύτερα ακριβώς αυτό το ζήτηµα. Μπορεί οι Ολυµπιακοί Αγώνες να
έχουν γίνει µιας κάποιας µορφής ‘µόδα’, µια απλοϊκή αναβίωση, ή ακόµα και
επιχείρηση στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου οικονοµικοπολιτικού συστήµατος.
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Ωστόσο, το γεγονός ότι µόνο στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο δεν έγιναν Ολυµπιακοί
Αγώνες, δεν ανταποκρίνεται απλώς στη ‘φύση’ της τελετουργίας αυτής, που είχε
ξεκάθαρα ‘ειρηνικό’ χαρακτήρα, αλλά δείχνει ακριβώς τις περιπτώσεις στις οποίες
κάποιες ανθρώπινες πρακτικές ή συνήθειες που υποδηλώνουν ως ένα βαθµό µιας
κάποιας µορφής ‘ευηµερία’ σταµατάνε, γιατί δεν το επιτρέπουν οι ιδιαίτερες
συνθήκες. Αντίστοιχα λειτουργούν και τα κάλαντα, φυσικά σε εντελώς διαφορετικό
και µικρότερο επίπεδο, σε µια τοπική ‘µικρο-κλίµακα’. Θεωρώ, λοιπόν, ότι οι
άνθρωποι χάνουν εξολοκλήρου την επαφή τους µε τα έθιµα µόνο σε συνθήκες
‘έκτακτης ανάγκης’ όπως είναι οι συνθήκες πολέµου, δικτατορίας ή πανδηµίας.
Σταµατάνε δηλαδή, όταν βιώνουν άλλες συνθήκες, όταν απειλούνται ή έχουν πάρει
έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα οι κοινωνικές τους σχέσεις.
Σήµερα, λοιπόν, µπορεί να έχουν αλλάξει άρδην οι συνθήκες και οι δοµές της
σηµερινής κοινωνίας, µπορεί να έχει αλλάξει η καθηµερινότητα και ο τρόπος ζωής,
µπορεί το οικονοµικό σύστηµα που εφαρµόζεται να έχει πάρει τερατώδεις
προεκτάσεις που ανατρέπουν τη ζωή και τις σχέσεις των ανθρώπων, αλλά ακόµα και
έτσι, ακόµα και µε δυσφορία, και φέτος τα παιδιά είπαν κάλαντα. Ακόµα και µέσα
στις συνθήκες της λεγόµενης ‘οικονοµικής κρίσης’, τα παιδιά βγήκαν, τραγούδησαν,
και βγάλανε και λεφτά. Μπορεί αυτό να επισφαλίζει ή να συντηρεί τις συγκεκριµένες
κοινωνικές σχέσεις ή τις κοινωνικές δοµές που υπάρχουν. Μπορεί να σηµατοδοτεί
κάποιας µορφής εφησυχασµό απέναντι στην ίδια αυτή την κοινωνική δυσφορία. Σε
κάθε περίπτωση, όµως, τα κάλαντα υπάρχουν ακόµα και εξελίσσονται ως ένα
τελετουργικό, ως ένα παιχνίδι των παιδιών.
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∆΄ Μ Ε Ρ Ο Σ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μέσα από αυτή την εργασία προσπάθησα να αναδείξω την απαρχή – καταγωγή και
καθιέρωση των εορτών του ∆ωδεκαηµέρου µε σκοπό να δείξω την µεγάλη τους
σηµασία για τον άνθρωπο, την ανθρώπινη οµάδα τότε (στην αρχαιότητα) και τώρα
(σήµερα).
Ξεκίνησα την αναφορά µου από τη θρησκευτική λατρεία του Ήλιου. Όπως
είδαµε οι αρχαίοι άνθρωποι λάτρευαν τον Ήλιο ως Θεό επειδή ακριβώς καθόριζε την
ίδια τους τη ζωή, την επιβίωσή τους µέσα από τις εναλλαγές των εποχών -οι οποίες
µε τη σειρά τους καθόριζαν την βλάστηση, και άρα την τροφή τους- γι’ αυτό λοιπόν
καθιέρωσαν τελετουργίες µέσα από εθιµικές πρακτικές, οι οποίες οδήγησαν στην
δηµιουργία και τέλος στην καθιέρωση εορτών προς τιµήν του. Τις εορτές αυτές
τοποθέτησαν στις κρίσιµες αλλαγές των εποχών. ∆ύο από τις εποχές του χρόνου
σηµατοδοτούνται από τις στάσεις του Ήλιου στην διάρκεια του έτους, οι οποίες είναι
ο χειµώνας και το καλοκαίρι. Λόγω της ιδιαίτερη σηµασίας στάσης του Ήλιου το
χειµώνα, µε τον συµβολισµό της γέννησης (του φωτός) και της πορείας προς την
βλάστηση, οι σηµαντικότερες γιορτές καθιερώθηκαν το µήνα ∆εκέµβριο µε την
σπουδαιότερη την ηµέρα της 25ης ∆εκεµβρίου, ήµερα του χειµερινού ηλιοστασίου.
Οι γιορτές αυτές συνοδεύονταν από πλήθος εθιµικών και συµβολικών
πρακτικών, οι οποίες έχουν επιβιώσει και τηρούνται µέχρι σήµερα. Από τις γιορτές
αυτές προέρχονται οι σηµερινές γιορτές του ∆ωδεκαηµέρου µε σπουδαιότερη των
Χριστουγέννων στις 25 ∆εκεµβρίου.
Βλέποντας λοιπόν βιβλιογραφικά τη µεγάλη σηµασία των εορτών για την
ανθρώπινη οµάδα και τις ανάγκες των ανθρώπων που οδήγησαν σε τελετουργίες και
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καθιέρωση µεγάλων και σπουδαίων εορτών αυτήν την τόσο σηµαντική περίοδο του
∆εκεµβρίου – Ιανουαρίου, προσπάθησα να αναδείξω τα αίτια δηµιουργίας τους και
την ιστορική πορεία των εορτών από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα.
Κάνοντας µια αναφορά σε έθιµα του ∆ωδεκαηµέρου προσπάθησα να
παρουσιάσω την άµεση σχέση του αντικειµένου που εξετάζεται µε τον άνθρωπο, µε
τις ανάγκες του, τους φόβους και τις αντιλήψεις του, που δηµιούργησαν δοξασίες και
παραδόσεις που επιβιώνουν ως τις µέρες µας. ∆ίνοντας τον ορισµό του
∆ωδεκαηµέρου πραγµατοποίησα µια ιστορική αναφορά των εορτών µε σκοπό να
γίνει καλύτερα κατανοητή η αδιάσπαστη συνέχεια των εορτών του ∆ωδεκαηµέρου
από τις αρχαίες γιορτές.
Επικεντρώνοντας, από τα έθιµα του ∆ωδεκαηµέρου, στο έθιµο των καλάντων
παρουσίασα την πορεία τους από την αρχαιότητα, περνώντας από το Βυζάντιο, και
φτάνοντας µέχρι σήµερα. Προσπάθησα να αναδείξω τη σχέση µελωδίας, ρυθµού και
στίχων των αρχαίων αγερµών µε τα σηµερινά ελληνικά παραδοσιακά κάλαντα. Αυτό
πραγµατοποιήθηκε ύστερα από µουσικολογικές αναλύσεις στη µελωδία και στο
ρυθµό πολλών καλάντων µε στόχο να διαπιστωθούν αρχαίες µελωδικές και ρυθµικές
καταβολές. Το αρχαίο πεντάχορδο του φρύγιου τρόπου σηµερινού βυζαντινού
πρώτου ήχου, η διτονία η οποία διαπιστώνεται σε ορισµένα κάλαντα µε χρήση δύο
µόνο φθόγγων, η πεντατονία, τα ρυθµικά σχήµατα όπως π.χ. του εννιάσηµου ρυθµού
µε την µορφή (2+2+3+2), το ρυθµικό σχήµα: υ - - υ (βραχύ-µακρό-µακρό-βραχύ),
ο ρυθµός 10/8 πεντάσηµος και ο ρυθµός (5/4) ο οποίος αναλύεται ως 2 + 3 ( υ - ),
αποτελούν ισχυρά επιχειρήµατα για την συνέχεια και σχέση των σηµερινών
ελληνικών καλάντων µε των αρχαίων αγερµών. Αυτό ενισχύεται ακόµα περισσότερο
µε την επικέντρωση στους στίχους ορισµένων καλάντων, καθώς διαπίστωσα ότι είναι
όµοιοι χωρίς καµία αλλαγή από τους στίχους των αρχαίων χελιδονισµάτων τα οποία
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τραγουδούσαν επίσης παιδιά στην αρχαία Ελλάδα. Από εδώ προκύπτει και η
γραµµικότητα των καλάντων στο πέρασµα των αιώνων, στην οποία αναφέρθηκα.
Από την άλλη µεριά, πραγµατοποίησα µια βιβλιογραφική επισκόπηση στο
τελετουργικό των καλάντων, όπως το αντιλαµβάνονταν οι άνθρωποι από την
αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Κατέληξα στο ότι υπάρχει συνάφεια, µια κοινή γραµµή,
που ενώνει αυτού του τύπου τις τελετουργίες και τους λόγους για τους οποίους οι
άνθρωποι επιδίδονταν σε τελετουργίες που υποδηλώνουν την έναρξη ενός έτους, την
αλλαγή µιας εποχής, τη µετάβαση σε µια νέα συνθήκη.
Ωστόσο, αυτό που διαπίστωσα µέσα από τη βιβλιογραφική µου προσέγγιση
είναι ότι αυτό που λείπει σήµερα για µια πιο εµπεριστατωµένη και πιο ολοκληρωµένη
µελέτη γύρω από τα κάλαντα, είναι ο άνθρωπος, το ανθρώπινο κοµµάτι, η ανθρώπινη
διάσταση, ο ανθρώπινος λόγος, η ανθρώπινη συµµετοχή στα κάλαντα. Συνεπώς,
θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να γίνει µια ένταξη του ανθρώπου σήµερα σε όλη αυτή τη
µελέτη. Αυτό λοιπόν που θα πρότεινα να γίνει σε µια επόµενη δουλειά θα αφορούσε
ακριβώς το συνδυασµό της µουσικολογικής µελέτης µε τον ανθρώπινο παράγοντα,
των ανθρώπινων σχέσεων, όπως υπάρχουν σήµερα και όπως µπορεί να επηρεάζουν
µε τη σειρά τους ακόµα και την εκάστοτε µουσικολογική µελέτη ή και το ίδιο το
µουσικό υλικό.
Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της πτυχιακής µου εργασίας δίνοντας
απαντήσεις στα αρχικά ερωτήµατα τα οποία αποτέλεσαν τον λόγο για την
πραγµατοποίηση της παρούσας εργασίας, µου δηµιουργήθηκαν πολλά ερωτήµατα για
την ιδιαίτερη σχέση του ανθρώπου µε τα κάλαντα και γενικότερα µε το χαρακτήρα
των γιορτών του ∆ωδεκαηµέρου σήµερα. Βασιζόµενος στους ισχυρισµούς του
Maissoneuve για την αντικατάσταση των τελετουργιών από µοντέλα που σχετίζονται
µε την τεχνολογία και τα ΜΜΕ, θα είχε ενδιαφέρον να εξετάσω πώς ο άνθρωπος της
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τεχνολογίας, ο άνθρωπος των ΜΜΕ, ο σύγχρονος άνθρωπος, δέχεται τα κάλαντα και
υπάρχει µέσα σε αυτά.
Με την τοποθέτηση του ανθρώπου σε ‘πρώτο πλάνο’, εννοώ το πώς αυτός
εντάσσεται σε αυτήν την τελετουργία και πώς τη βιώνει σήµερα; Τι µπορεί να
σηµαίνει γι’ αυτόν, γιατί το κάνει, και ποια είναι τα κίνητρά του ή οι λόγοι για τους
οποίους εµπλέκεται ή διατηρεί στη ζωή του τέτοιου τύπου τελετουργίες; Επίσης, από
την άλλη µεριά, πώς έχει αλλάξει το µουσικό υλικό σήµερα, τόσο σε στιχουργικό όσο
και σε καθαρά µουσικό επίπεδο, και τι µπορεί να σηµατοδοτεί αυτό και σε σχέση µε
τον άνθρωπο που το µεταχειρίζεται; Υπάρχει κάποια συνάφεια ανάµεσα στο πώς
ακούγονται σήµερα τα κάλαντα ως µουσική, και πώς έχει αλλάξει ο σηµερινός
αστικός άνθρωπος απέναντι και µέσα σε αυτά; Πώς ο σύγχρονος άνθρωπος, βιώνει,
αισθάνεται, αντιδρά σήµερα τόσο ως ακροατής όσο και ως καλαντιστής µέσα από τα
κάλαντα ακόµα και µέσα από τους στίχους τους; Πώς ο σηµερινός ‘ψηφιακός’
άνθρωπος της τεχνολογίας γίνεται ακροατής ή καλαντιστής και, µέσα σε αυτά τα
δεδοµένα, µπορεί να εκλείψουν ή να αλλάξουν τόσο σηµαντικά τα κάλαντα ως έθιµο,
και αν ναι γιατί;
Αυτά είναι µερικά από τα ερωτήµατα που θα µπορούσαν να τεθούν για µια
περεταίρω έρευνα που θέτει τον άνθρωπο σε πρώτη βάση για να τον συνδέσει στην
πορεία µε το µουσικό υλικό. Επίσης, αυτό που θα είχε ενδιαφέρον να παρατηρηθεί,
σε µια µελλοντική έρευνα, πάνω στο κοµµάτι που αφορά την ένταξη του ανθρώπου
στα κάλαντα σήµερα είναι να ειδωθεί το θέµα και σε µια συγκριτική µελέτη: Πού
αλλού λένε τα παιδιά κάλαντα ή υπάρχει άλλο αντίστοιχο έθιµο σε άλλες πλευρές του
πλανήτη; ∆ηλαδή, πέρα από το πώς ο άνθρωπος σήµερα σε τοπικό επίπεδο λειτουργεί
σε σχέση µε τα κάλαντα, σε ένα επόµενο στάδιο θα είχε ενδιαφέρον και µια
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συγκριτική συγκάλυψη του θέµατος βλέποντας επί τόπου καταστάσεις σε άλλες
χώρες.
Ωστόσο, ακριβώς επειδή τα κάλαντα είναι ένα ζωντανό φαινόµενο και έχει
αλληλεπίδραση µε ανθρώπους, η εθνογραφία αναδεικνύεται σε ένα από τα
καταλληλότερα ερευνητικά και µεθοδολογικά εργαλεία για την µελέτη των καλάντων
σε σχέση µε τον άνθρωπο.
Επιχειρώντας, λοιπόν, να διατυπώσω µερικούς προβληµατισµούς185 σχετικά
µε το πώς µπορούµε να µελετήσουµε τα κάλαντα σύµφωνα µε τους θεωρητικούς
προσανατολισµούς που διαµορφώνονται στο χώρο της εθνογραφίας της µουσικής, θα
είχε µεγάλο ενδιαφέρον να δούµε το έθιµο των καλάντων από το χώρο της σύγχρονης
εθνοµουσικολογικής θεωρίας. Στην κατεύθυνση αυτή η εφαρµογή της εθνογραφικής
µεθόδου µπορεί να φωτίσει νέες διαστάσεις στη µελέτη και έρευνα των καλάντων.
Η µουσική εθνογραφία αποτελεί κεντρικό µεθοδολογικό εργαλείο της
επιστήµης της εθνοµουσικολογίας που, µε τη σειρά της, το υιοθετεί από την επιστήµη
της κοινωνικής ανθρωπολογίας186. Ο εθνογράφος µελετά το µουσικό πολιτισµό
διεξάγοντας επιτόπια έρευνα (ή, όπως διαφορετικά ονοµάζεται, έρευνα πεδίου), η
οποία προϋποθέτει τη φυσική παρουσία του ερευνητή στο πολιτισµικό πλαίσιο
(context) όπου πραγµατώνεται η µουσική. Στην περίπτωση του εθίµου των καλάντων,
στο µέρος όπου πραγµατώνεται το έθιµο αυτό, για παράδειγµα στα σπίτια, την
παραµονή των εορτών του ∆ωδεκαηµέρου ή σε άλλες κοινωνικές περιστάσεις που
συνδέονται µε την επιτέλεση των καλάντων, όπως είναι οι συναυλιακοί χώροι, τα
σχολεία, τα µαγαζιά, τους λαογραφικούς συλλόγους κ.α. Στη διάρκεια της
µακρόχρονης παραµονής του στο πεδίο ο ερευνητής/-τρια βιώνει το µουσικό κόσµο

185

Οι προβληµατισµοί που διατυπώνονται στο παρόν µέρος της πτυχιακής µου εργασίας και οι οποίοι
καταλήγουν σε ερευνητική πρόταση (δηλ. η προσέγγιση των καλάντων µέσα από εθνογραφικού τύπου
µελέτες) βασίζονται και στηρίζονται σε ανακοίνωση της ∆άφνης Τραγάκη (2007).
186
Για τη µουσική εθνογραφία βλ. Seeger (1992), Barz & Cooley (1997).
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που ζητά να κατανοήσει χτίζοντας σχέσεις µε τους ανθρώπους-φορείς της µουσικής
παράδοσης, µουσικούς και µη.
Mια

εµπεριστατωµένη

µουσική

εθνογραφία

δεν

περιορίζεται

στη

συγκέντρωση ικανοποιητικού όγκου οπτικο-ακουστικού υλικού που στη συνέχεια ο
µελετητής θα οργανώσει, θα αναλύσει και θα ταξινοµήσει, ώστε να διεξάγει κάποια
συµπεράσµατα. (Χωρίς αυτό να υποβαθµίζει τη σηµασία της σαρωτικής καταγραφής,
µεταγραφής και οργάνωσης του ηχητικού υλικού, που είναι απαραίτητη για µια
ολοκληρωµένη γνώση της µουσικής παράδοσης, των καλάντων). Ο µελετητής
(εθνογράφος) προχωρά πέρα από την ανάλυση των µουσικών κειµένων στην
κατανόηση της διαδικασίας σύνθεσης, επιτέλεσης και µετάδοσης της µουσικής και
των πολιτισµικών πραγµατικοτήτων του παρελθόντος µε τα οποία αυτή συνδέεται.
Είναι αυτό που η εθνοµουσικολογική έρευνα έρχεται επιπλέον να τονίσει ότι «η
µουσική δεν είναι µόνο νότες» - η µουσική είναι «ανθρώπινα οργανωµένος ήχος»187.
Για τη µουσική εθνογραφία, το επίκεντρο της µουσικής έρευνας είναι ο
άνθρωπος-δηµιουργός, ερµηνευτής και υποκείµενο της µουσικής πρακτικής. Έτσι, η
εθνογραφία της µουσικής ενδιαφέρεται να γνωρίσει τη µουσική ως κουλτούρα (δηλ.
ως πολιτισµό), να γνωρίσει τους τρόπους µε τους οποίους οι άνθρωποι σκέφτονται,
αισθάνονται, νοηµατοδοτούν, διαµορφώνουν αισθητικά κριτήρια, παράγουν λόγο,
κατασκευάζουν µνήµες ατοµικές και συλλογικές, επικοινωνούν φτιάχνοντας και
βιώνοντας τη µουσική. Ενδιαφέρεται να µελετήσει τις διαδικασίες της επιτέλεσης της
µουσικής στο χώρο και στο χρόνο – να την κατανοήσει γενικότερα σε συνάρτηση µε
την ιστορία και τον πολιτισµό και να διαβάσει την ιστορία και τον πολιτισµό µέσα
από τη µουσική188.

187
188

Βlacking (1973).
Clayton et al. (2003).
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Μια τέτοια προσέγγιση προϋποθέτει την παραδοχή ότι τα κάλαντα από τη
στιγµή που είναι µια ζωντανή µουσική παράδοση, έχουν χρονικότητα: ότι είναι µια
παράδοση που ταξιδεύει στο χρόνο διατηρώντας το παρελθόν ενώ, παράλληλα και
αναπόφευκτα, διαµορφώνονται στο παρόν, καθώς έρχονται, λιγότερο ή περισσότερο,
σε διάλογο µε αναδυόµενες µουσικο-πολιτισµικές πραγµατικότητες. Το γεγονός ότι
τα κάλαντα είναι µια προφορική µουσική παράδοση τα κατέστησε αντικείµενο
καταγραφής ήδη από τους πρώτους λαογράφους στην Ελλάδα. Η µουσική λαογραφία
προσανατολιζόταν σταθερά στη συλλογή και καταγραφή των τραγουδιών και σκοπών
που εκφράζουν την ‘ψυχή του λαού’ µε στόχο την απόδειξη της αδιάσπαστης
συνέχειας του σύγχρονου ελληνικού πολιτισµού µε το αρχαιοελληνικό παρελθόν189.
Στη βάση αυτή είναι λογικό και τα κάλαντα να έχουν απασχολήσει σηµαντικά τους
πρώτους λαογράφους, προφανώς διότι θεωρήθηκαν κατάλληλα να ενισχύσουν
ικανοποιητικά το εθνοκεντρικό πρόταγµα της πρώιµης λαογραφικής έρευνας.
Η προφορικότητα εποµένως της µουσικής είναι συνάρτηση της χρονικότητάς
της: και οι δύο συνθήκες διατρέχουν τη διαδικασία της µουσικής αλλαγής. Στην
περίπτωση των καλάντων, οι διαδικασίες της αλλαγής που συνιστούν το ζωοδόχο
στοιχείο της δυναµικής της µουσικής παράδοσης είναι συνήθως –και σε σύγκριση µε
άλλους τοµείς της µουσικής ζωής µιας κοινωνίας– αργόσυρτες και ίσως
ανεπαίσθητες, και αυτό γιατί η συγκεκριµένη µουσική παράδοση αφορά µια
συγκεκριµένη περίοδο του χρόνου οπού εκτελείται. Σε αρκετές παραδόσεις του
κόσµου, οι µουσικές αλλαγές ενσωµατώνονται σταδιακά στην πρακτική διάφορων
εθίµων (χωρίς αυτό να αποκλείει την πιθανότητα δραστικότερων µεταβολών που
µπορεί να οφείλονται τόσο σε εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς παράγοντες οι
οποίοι σχετίζονται π.χ. µε την εµπορευµατοποίηση και κατανάλωση της µουσικής).

189

Κυριακίδου (1978), Πολίτης (1999).
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Σε αρκετές, επίσης, µουσικές παραδόσεις µπορούµε να συναντήσουµε την
αντίληψη ότι η αλλαγή είναι µια επίφοβη διαδικασία: επιφέρει την αλλοίωση,
νόθευση και διαστρέβλωση αυτού που θεωρείται ως ‘αυθεντικός’ ήχος. Η αντίληψη
ότι ο προσδιορισµός του ‘σωστού’ ήχου θα προκύψει ύστερα από την ορθή εκτέλεση
των καλάντων, είναι µια αντίληψη που διατρέχει επιπλέον τη διαµόρφωση
αξιολογικών κριτηρίων της εκτέλεσης των καλάντων στις αντιθετικές βάσεις του
σωστού/λάθους, νεωτερικού/παραδοσιακού, αυθεντικού/νοθευµένου. Ανεξάρτητα
από το αν απορρίπτεται ως µια διαδικασία που επιφέρει φθορά, ή, αντίθετα, γίνεται
ευπρόσδεκτη ως µια αναγκαία και αναζωογονητική επέµβαση στα κάλαντα, η αλλαγή
µπορεί ορισµένες φορές να διχάσει190.
Η σύγκρουση που µπορεί να προκαλέσει η µουσική αλλαγή, ενσωµατώνει
αντιλήψεις για την ορθότητα ή µη των µουσικών δοµών, της αισθητικής, της
απόδοσης των ίδιων των καλάντων και της θέσης τους στην εθιµική πρακτική, και
αποκαλύπτει υπόρρητα αντικρουόµενους κόσµους ιδεών που απλώνονται πέρα από
την επικράτεια της µουσικής θεωρίας και αφορούν ευρύτερα τη θέση των καλάντων
στη κοινωνική ζωή των ανθρώπων και τον τρόπο που αυτά έρχονται σε διάλογο µε
τις περιρρέουσες πολιτισµικές δυναµικές.
Νοµίζω λοιπόν ότι η εθνοµουσικολογική οπτική των καλάντων έρχεται
πρώτιστα αντιµέτωπη µε αυτό ακριβώς το ζήτηµα: Χρειάζεται, δηλαδή, να
προσδιορίσει το χαρακτήρα των καλάντων σε συνάρτηση µε τη σύγχρονη µουσικοπολιτισµική συνθήκη, να συζητήσει, πιο συγκεκριµένα, τι αλλάζει (εφόσον
αναγνωρίζεται ως αλλαγή), πού γίνεται µουσικά αισθητή η αλλαγή, µε ποιους
τρόπους και γιατί συµβαίνει, πώς σηµασιοδοτείται από τους ίδιους τους φορείς της
µουσικής παράδοσης (µουσικούς-καλαντιστές και µη), ποιες διαδικασίες µπορεί να
190

Για µια διεξοδική θεωρητική συζήτηση του χαρακτήρα της µουσικής αλλαγής, βλ. Βlacking (1995),
Νettl (1996).
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τα προκαλούν και τι µπορεί να σηµαίνει για την µελλοντική πορεία τους. Είναι
ερωτήµατα, εποµένως, που έρχονται πρώτιστα αντιµέτωπα µε την διάσταση της
ιστορικότητας των καλάντων.
Για τη διερεύνηση των παραπάνω ερωτηµάτων, η εθνογραφική µέθοδος
αναδεικνύεται σε ένα από τα καταλληλότερα ερευνητικά εργαλεία. Από τη στιγµή
που εστιάζει στη µελέτη των καλάντων στο χώρο και στο χρόνο όπου
πραγµατώνονται, η εθνογραφία κατανοεί τα κάλαντα ως επιτελεστική τέχνη
(performing art). Η επιτελεστική θεωρία (performance theory) µπορεί, να ενθαρρύνει
νέες προοπτικές στη µελέτη των καλάντων191. Ο όρος ‘επιτέλεση’ (απόδοση του
αγγλικού όρου performance) διευρύνει ουσιαστικά τα στενά εννοιολογικά όρια του
µουσικολογικού όρου ‘εκτέλεση’192.
Σε ό, τι αφορά στην ερµηνεία των καλάντων, για παράδειγµα, ο όρος
αναφέρεται στη διαδικασία της ερµηνείας, που προσδιορίζεται από τη δική της
χρονικότητα και αφορά στον τρόπο που ο καλαντιστής ερµηνεύει το κάλαντο στη
συγκεκριµένη περίσταση –ένας τρόπος που είναι αναγκαστικά ανεπανάληπτος και
µοναδικός, από τη στιγµή που είναι ανθρώπινος και ξετυλίγεται σε συγκεκριµένο
χωροχρόνο. Πιο συγκεκριµένα, στην περίπτωση της επιτέλεσης των καλάντων στα
πλαίσια της παραµονής των εορτών του ∆ωδεκαηµέρου, ο όρος περιγράφει το πώς ο
καλαντιστής διαχειρίζεται τα εκφραστικά µέσα (καθώς συντονίζεται µε τους
υπόλοιπους καλαντιστές –σε περίπτωση που υπάρχουν- και τον σπιτονοικοκύρη που
τον δέχεται), την ατοµική και, ταυτόχρονα, τη συλλογική συναισθηµατική και ψυχική
εµπειρία της µουσικής. Έτσι εγείρονται ερωτήµατα γύρω από το πώς ο καλαντιστής
191

Για την επιτελεστική θεωρία, βλ. Βauman (1975), Τurner (1986), Schechner (1988, 2002), Carlson
(1996).
192
Βλ. Cook (2003). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µουσικολογική χρήση του όρου «εκτέλεση» στην
ελληνική γλώσσα δεν έχει κάποιο αντίστοιχο στη διεθνή µουσικολογική ορολογία, όπου επικρατεί ο
όρος «performance», ο οποίος, ωστόσο, αποκτά διαφορετικές νοηµατοδοτήσεις ανάλογα µε την
θεωρητική τοποθέτηση και τις ερµηνευτικές προθέσεις του χρήστη (ενδέχεται να αποκτήσει, κατά
περίπτωση, και το περιεχόµενο που προσδίδεται στον ελληνικό όρο «εκτέλεση»).
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αποδίδει το εθιµικό ήθος της περιόδου του ∆ωδεκαηµέρου και πώς τελικά τα κάλαντα
συµβάλλουν στο βίωµα του ∆ωδεκαηµέρου ως ειδικής οντολογικής συνθήκης –που
προσδιορίζει την επιτελεστικότητα (θα λέγαµε µε εθνοµουσικολογικούς όρους) του
καλαντιστή-µουσικού193.
Εποµένως, ο όρος ‘επιτέλεση’ αγκαλιάζει σφαιρικά το πεδίο στο οποίο
επικοινωνείται το κάλαντο: Καθώς αποµακρύνεται από τη θετικιστικού χαρακτήρα
αξιολόγηση της µουσικής ερµηνείας προτείνει την κατανόηση της µουσικής πράξης
ως ανθρώπινης εµπειρίας που επαναλαµβάνεται στο χρόνο, φτιάχνεται εκ νέου και
έρχεται σε διαπραγµάτευση µε τον κόσµο στον οποίο αναφέρεται, τον επικυρώνει,
τον επαναπροσδιορίζει194. Στη βάση αυτή, ο όρος ‘επιτέλεση’ περιγράφει πέρα από
την ερµηνεία του καλάντου, το σύνολο των προσδοκόµενων ή αναδυόµενων στη
συγκεκριµένη περίσταση συµπεριφορών, δράσεων, του κοινωνικά αρθρωµένου
λόγου, της αισθητικής πρόσληψης και ποιητικής των συναισθηµάτων που ορίζουν
συνολικά τους φορείς του µουσικού γεγονότος195.
Για να µπορέσει να αναπαραστήσει την εµπειρία της επιτέλεσης, ο
εθνογράφος χρειάζεται να συµµετέχει ενεργά στη διαδικασία της επιτέλεσης των
καλάντων (είτε ως άνθρωπος που δέχεται την παραµονή των εορτών του
∆ωδεκαηµέρου στο σπίτι του καλαντιστές, είτε ακόµη, στις περιπτώσεις που είναι
εφικτό, ως µουσικός – καλαντιστής), να µοιραστεί το σύνολο της εµπειρίας µε την
ανθρώπινη κοινότητα που την ορίζει, και να διαµορφώσει τις ερµηνείες του
διαδραστικά και αναστοχαστικά στη διαδικασία της δια-υποκειµενικής ζύµωσης µε
τους φορείς της κουλτούρας των καλάντων.
193

Για την ιστορία και τις χρήσεις του όρου βλ. Loxley (2007), Sedgwick και Barker (1995).
Οι επιτελέσεις του «homo performans», κατά τον Turner, «είναι αναστοχαστικές, στην επιτέλεση
αποκαλύπτει τον εαυτό του στον εαυτό του... Το δρών υποκείµενο µπορεί να γνωρίσει καλύτερα τον
εαυτό του καθώς δρα ή αναπαριστά, είτε µία οµάδα ανθρώπων µπορεί να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό
της παρατηρώντας ή/και συµµετέχοντας σε επιτελέσεις που παράγει και παρουσιάζει µια άλλη οµάδα
ανθρώπων» (Turner 1986, σ. 81).
195
Για τη θεωρητική συζήτηση του όρου στα ελληνικά, βλ. Κάβουρας (1997, 2003), Τσιτσιπής (1995).
194
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Με αυτόν τον τρόπο, η µουσική εθνογραφία διαφοροποιείται ουσιαστικά από
τη

µορφολογική

και

κειµενο-κεντρική

ανάλυση,

καθώς

αµφισβητεί

την

αντικειµενικοποίηση τoυ ήχου ως µονάδας µελέτης αποκοµµένης από το πολιτισµικό
περιβάλλον τοποθετώντας στο προσκήνιο το υποκείµενο δηµιουργό και κοινωνό των
καλάντων. Σύµφωνα, άλλωστε, µε µια ανθρωπολογική προσέγγιση, τα κάλαντα
µπορούν να µελετηθούν ως µια τελετουργία196 - και να θεωρηθούν ως µια µορφή
«προδιαγεγραµµένης τυπικής συµπεριφοράς» - µε όρους του Victor Turner197. Η
κατανόηση των καλάντων ως τελετουργικής µουσικής στο φως της ανθρωπολογικής
θεωρίας µάς προσανατολίζει στη θεώρησή τους ως µέρους µιας ‘στερεότυπης
ακολουθίας από δραστηριότητες’ -στη συγκεκριµένη περίπτωση, της ακολουθίας από
τις συµβολικές πρακτικές (των εθίµων) του ∆ωδεκαηµέρου198.
Στο σηµείο που τα κάλαντα αναγνωρίζονται ως τελετουργική µουσική,
καλούµαστε ταυτόχρονα να τα διερευνήσουµε ως µία ενότητα µουσικής και λόγου
που έχει αλληγορικό χαρακτήρα: Να δούµε ότι στον ήχο και το λόγο τους
αναπαρίστανται µε µη κυριολεκτικό τρόπο µια κοσµολογία που ενσωµατώνει
πολιτισµική γνώση199. Η αποδοχή της αλληγορικής διάστασης των καλάντων ανοίγει
την προοπτική της µελέτης της αισθητικής και του περιεχοµένου της ως όχηµα για τη
γνώση του πολιτισµού µε τον οποίο συνδέονται.
Η επιτέλεση των καλάντων ενσωµατώνει «σύνθετες ακουστικές µνήµες»,
όπως τονίζει και η Shelemay,

καθώς συνδέει βιώµατα του παρόντος και του

196

Οι όροι «ιεροτελεστία» (ή «τελετουργία») και τελετουργικά έχουν ένα περιορισµένο νόηµα
συνδεόµενο µε τη θρησκευτική λατρεία και ένα ευρύ νόηµα που περιλαµβάνει συνήθεια και έθιµα.
(Maisonneuve 2001, σ. 250).
Έναν διεπιστηµονικό χαρακτηρισµό που δίνει ο Maisonneuve είναι ότι «το τελετουργικό είναι ένα
κωδικοποιηµένο σύστηµα συµπεριφορών, υπό ορισµένες συνθήκες χρόνου και τόπου, το οποίο έχει ένα
βιωµένο νόηµα και µια συµβολική εµβέλεια για τους αυτουργούς του και τους µάρτυρες του».
(Maisonneuve 2001, σ. 251).
197
Turner (1967) σ. 19.
198
Turner (1974), σ. 183.
Η ανθρωπολογική βιβλιογραφία για την τελετουργία είναι ιδιαίτερα εκτεταµένη. Ενδεικτικά βλ. Turner
(1969), Smith (1987), Bell (1992), Rappaport (1999).
199
Για την εθνογραφία ως αλληγορία βλ. Clifford (1986), σ. 98.
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παρελθόντος200. Τα κάλαντα, για παράδειγµα, που λέγονται την παραµονή των
Χριστουγέννων κινητοποιούν για τους συµµετέχοντες µουσικούς και µη συγκινήσεις
και µνήµες –στους ήχους και το λόγο τους επιτελείται αλληγορικά µια κοσµολογία
που αφορά, µεταξύ άλλων, στη φύση της γέννησης. Η µελωδικότητα τους έχει τη
διαχρονική δύναµη να τροφοδοτεί το (ανθρώπινο) συναίσθηµα, ακριβώς επειδή
συγκροτεί ένα κεφάλαιο ηχητικής µνήµης που ανακαλεί ένα σώµα προδιαµορφωµένων πολιτισµικών βιωµάτων. Στο ηχητικό αυτό κεφάλαιο µνήµης, οι ήχοι
από τη µελωδία των καλάντων αναµειγνύονται αδιαχώριστα µε µνήµες από τις
µυρωδιές των γλυκισµάτων στα σπίτια, του κρύου, της αίσθησης της ζέστης µέσα στο
σπίτι, των µεγάλων νυχτών, τις έντονης προετοιµασίας για αγορά προϊόντων, των
δώρων, της ετοιµασίας του τραπεζιού το βράδυ της παραµονής, των κεριών, της
ευχάριστης ατµόσφαιρας από τη συγκέντρωση των µελών της οικογένειας στο σπίτι
κ.α.
Έτσι, καλούµαστε να κατανοήσουµε τη µουσική επιτέλεση ως αναπόσπαστο
µέρος µιας θεσµοποιηµένης «πολιτιστικής επιτέλεσης» µε όρους του Milton
Singer201, όπου τα κάλαντα συνδέονται ζωτικά µε πρακτικές που προσδιορίζουν έναν
«κόσµο αναδυόµενο και όχι έναν κόσµο δεδοµένο»202. Στη βάση αυτή µπορούµε να
θεωρήσουµε

τα

κάλαντα

ως

την

ηχητική

µεταφορά

µιας

κατάστασης

«µεθοριακότητας» (liminality)203 που βιώνεται στα πλαίσια των διαβατήριων εθίµων.
Ηχεί την εµπειρία της διαδικασίας του περάσµατος από µια κατάσταση σε µία άλλη,
µια εµπειρία µεθοριακή: αναµεταξύ και πέρα από το ό, τι ήταν πριν και σε αναµονή
200

Η Shelemay δανείζεται τον όρο «σύνθετες ακουστικές µνήµες» από τον τρόπο που τον εφαρµόζει ο
Stuart Feder στο, Charles Ives ‘My Father’s Songs’: Α Psychoanalytic Biography (New Have, Yale
Univ. Press, 1992, σ. 241).
Shelemay (1998).
201
Singer (1972), σ. 71.
202
Turner (1974), σ. 24. O Τurner υιοθετεί τη θεωρία του Singer στον τρόπο που αναπτύσσει την
έννοια του «κοινωνικού δράµατος».
203
Βλ. Turner (1969), σ. 95. Η έννοια της «µεθοριακού» εισάγεται αρχικά από τον Arnold Van Gennep
(Les Rites de Passage, 1908), από τον οποίο τη δανείζεται ο Turner.
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του τι θα είναι µετά. Γίνεται ο ήχος που διατρέχει το πέρασµα από το παρόν στο
µέλλον και ταυτόχρονα, το πέρασµα του δρώντος υποκειµένου και της ανθρώπινης
οµάδας από µια οντολογική κατάσταση σε µία άλλη (παράδειγµα, από το χειµώνα
και το σκοτάδι, δηλαδή από τον θάνατο, στο φως της άνοιξης, δηλαδή στη ζωή).
Η κατανόηση των καλάντων ως ηχοποίησης της µεθοριακότητας, προκαλεί
παραπέρα τη διερεύνηση τους ως ηχοποίηση της συνολικής εθιµικής διαδικασίας, ως
ηχοποίηση, στο συγκεκριµένο παράδειγµα, της εθιµικής εµπειρίας της περιόδου του
∆ωδεκαηµέρου, όπως αυτή ξεδιπλώνεται µέσα από διαδοχικές και, παράλληλα,
διαδραστικές φάσεις, που ορίζουν την κορύφωση και την κατάληξη µίας από τις
δυναµικότερες διαβατήριες περιόδους στον εθιµικό κύκλο του χρόνου.
Με βάση τους παραπάνω προβληµατισµούς προκύπτουν, εποµένως, τα εξής
ερωτήµατα: Με ποιους τρόπους η µουσική επιτέλεση, που αποτελεί µια αυστηρά
οριοθετηµένη και προκαθορισµένη µορφή δράσης στα πλαίσια της εθιµικής
διαδικασίας, µπορεί να αλλάξει σήµερα; Πώς η αλλαγή εγγράφεται στις µουσικές
δοµές, στη µουσική αισθητική και στον τρόπο που βιώνονται τα κάλαντα από τους
ανθρώπους (µουσικούς και µη); Πώς ερµηνεύονται οι αλλαγές αυτές ως µία «µεταεπιτέλεση» (meta-performance) ευρύτερων επαναπροσδιορισµών στη σφαίρα της
πολιτισµικής ζωής και της συνάρτησης της µε το πολιτικό; Πώς, εποµένως, η
µουσική ιδωµένη ως ‘πολιτισµική επιτέλεση’ µπορεί να εννοηθεί επιπλέον ως
πολιτισµική επιτέλεση ευρύτερων πολιτισµικών πραγµατικοτήτων;
Η θεώρηση της µουσικής ως επιτελεστικής µουσικής, όπως προτείνεται στην
επικράτεια της εθνογραφικής θεωρίας, δεν αποτελεί, βέβαια, µια πρόσφατη τάση
στην εθνοµουσικολογική έρευνα –την έχει απασχολήσει από τα πρώτα της ήδη
βήµατα. Η κυρίαρχη θέση της µουσικής στις εθιµικές πρακτικές των ‘πρωτόγονων’
και ‘εξωτικών’ πολιτισµών προσέλκυσε την αποικιοκρατική περιέργεια πολλών
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ερευνητών στο παρελθόν204, οπότε άρχιζε να διαµορφώνεται (µέσα πλέον από την
εθνογραφική έρευνα) η διαπίστωση ότι ο µουσικός ήχος, ακριβώς επειδή έχει την
ιδιότητα να εκφράζει άρρητες οντολογικές διαθέσεις, έχει τη δύναµη να µεταφέρει
τους συµµετέχοντες σε υπερβατικές πραγµατικότητες, που µπορεί σε ορισµένες
περιπτώσεις να εκτείνονται πέρα από την επικράτεια του συνειδητού205.
Η εθνοµουσικολογική έρευνα στοχεύει στην κατανόηση της διαδικασίας
σύνθεσης, επιτέλεσης και µετάδοσης της µουσικής και των πολιτισµικών
πραγµατικοτήτων του παρελθόντος µε τα οποία αυτή συνδέεται. Αυτό που
πραγµατικά χρειάζεται η µελέτη των καλάντων είναι να µετατραπούν σε ένα
επιστηµονικό πεδίο που µελετά την προφορική µετάδοση της ίδιας της µουσικής. Η
µελέτη πρέπει να µετατραπεί σε µια επιστήµη που είναι ταυτόχρονα ιστορική και
εθνοµουσικολογική206.
Έτσι, λοιπόν, µε βάση τα παραπάνω θέλω να πω ότι σε µια επόµενη εργασία
πάνω στα κάλαντα αυτό που έχει µεγαλύτερο νόηµα και υπάρχει η ανάγκη να γίνει
είναι µια τοποθέτηση ανθρωπολογική, εθνογραφική, εθνοµουσικολογική: Μια
απόπειρα να δούµε τα κάλαντα µέσα από ένα ολιστικό πρίσµα.

204

Nettl (1956), Merriam (1964).
Βλ. Rouget (1985).
206
Jeferry (1992), σ. 46.
205
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%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%83%CE%B5_%CE%9D%CE%
BF%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B
1%CE%B9_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%
CE%AF%CE%BF_%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1%C
F%82
http://www.kerkinitoday.com/2008/08/blog-post_6950.html
http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=08.03.2007,id=59657372,73847324,8
1345436,95519004
http://www.anexartitos.gr/index.php?Itemid=2&id=5347&option=com_content&task
=view
http://www.christoshatzopoulos.gr/articles.asp?action_id=3&article_id=5&lang_id=0
http://park.ornithologiki.gr/gr/news/show_php?artID==203&locale=gr
http://www.ornithologiki.gr/
http://www.xronos.gr/news/detail.php?ID=26424
http://www.anthropos.gr/show_program.asp?Id=155&Categ=A
http://www.veriablogs.gr/Verianet.gr_%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE
%BA%CE%AD%CF%82_%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%
B5%CE%B9%CF%82/2008/03/22/%CE%A4%CE%B1_%C2%AB%CE%A7%CE%
B5%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%83%CE%BC
%CE%B1%CF%84%CE%B1%C2%BB_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%9D%
CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%C
E%B1%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE
%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF_...
http://www.myserres.gr/modules.php?name=News&file=print&sid=8686
http://www.dimokratis.gr/index.php?id=1674&view_option=subject&year=08
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Β) Στίχοι Χελιδονισµάτων/Καλάντων

Στίχοι από αρχαίο χελιδόνισµα
ΧΕΛΙ∆ΟΝΙΖΕΙΝ
Ήλθ’, ήλθε χελιδών
καλάς ώρας άγουσα,
καλούς ενιαυτούς,
επί γαστέρα λευκά,
επί νώτα µέλαινα.
Παλάθαν συ προκύκλει
εκ πίονος οίκου
οίνου τε δέπαστρον
τυρού τε κάνυστρον.
Και πυρών
Α χελιδών και λεκιθίταν
Ούκ απωθείται.
Πότερ’ απίωµες ή λαβώµεθα;
Ει µεν τι δώσεις.
Ει δε µη, ούκ εάσοµεν,
ή ταν θύραν φέρωµες ή θουπέρθυρον
ή ταν γυναίκα ταν έσω καθηµέναν.
Μικρά µεν εστι, ραδίως νιν οίσοµες.
Αν δη φέρης τι,
µέγα δη τι φέροιο.
Άνοιγ’ άνοιγε ταν θύραν χελιδόνι.
Ου γαρ γέροντες εσµεν, αλλά παιδία.
Αθήναιος (∆ειπνοσοφιστές, Ή, 360 b-d).

Μετάφραση:
ΧΕΛΙ∆ΟΝΙΣΜΑ
Ήρθε, ήρθε το χελιδόνι
φέρνοντας καλές εποχές,
καλούς χρόνους,
έχοντας άσπρο στήθος,
έχοντας µαύρη ράχη
Βγάλε από το πλούσιο σπίτι σου
Μια αρµάθα µε ξερούς καρπούς,
ένα ποτήρι κρασί,
ένα πανέρι µε τυρί.
Το χελιδόνι δεν αρνείται
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και πίτα
και ψωµί από κουκιά.
Να φύγουµε ή θα πάρουµε;
Αν δώσεις, πάει καλά,
αλλιώς δεν θα σ’ αφήσουµε,
Θα πάρουµε την πόρτα σου
ή το υπέρθυρό της
ή την γυναίκα σου που µέσα
είναι καθισµένη, είναι µικρόσωµη.
Εύκολα θα την κουβαλήσουµε.
Αν φέρεις λοιπόν κάτι,
φέρε κάτι µεγάλο.
Άνοιξε, άνοιξε την πόρτα σου στο χελιδόνι.
Γέροι δεν είµαστε, είµαστε παιδιά.
Χρήστος Λάζος, Περιοδικό «Ιχώρ» Απρίλιος 2005 σελ. 27.
Πηγή: http://www.greekreligion.gr/el/component/content/article/949-helidonismata

Νέο (σηµερινό χελιδόνισµα)
«Ηρθε, ήρθε χελιδόνα
ήρθε κι άλλη µελιδόνα
κάθισε και λάλησε
και γλυκά κελάηδησε
Μάρτη, Μάρτη µου καλέ
Και Φλεβάρη φοβερέ
Κι αν χιονίσεις κι αν κακίσης
Πάλιν άνοιξιν θα ανθίσης
Θάλασσαν επέρασα
Και στεριάν δεν ξέχασα
Κύµατα κι αν έσχισα
Έσπειρα, κονόµησα
Έφυγα κι αφήκα σύκα
Και σταυρόν και θηµωνίτσα
Κι ήρθα τώρα κι ηύρα φύτρα
Κι ηύρα χόρτα, σπαρτά βλίστρα,
Βλίστρα, βλίστρα, φύτρα, φύτρα.
Συ καλή νοικοκυρά
Έµπα στο κελάρι σου
Φερ’ αυγά, περδικωτά
Και πουλιά σαρακοστά
∆ώσε και µίαν ορνιθίτσα
Φέρε και µία κουλουρίτσα...
Μέσα δω που ΄ρθαµε τώρα,
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Μέσα γεια, µέσα χαρά,
Στον αφέντη στην κυρά
Στα παιδιά και στους γονείς
Σ’ όλους τους, τους συγγενείς.
Μέσα Μάρτης, έξω φύλλα
Εξ’ οχτροί, σας τρων οι σκύλοι.
Μέσα φίλοι, µέσα φτήνεια
Και χαρές, χοροί, παιχνίδια
Και φέτος και του χρόνου
Και του χρόνου κι άλλα χίλια»
Πηγή: http://alex.eled.duth.gr/diga/tradition/xelidonismata.htm

Στίχοι από αρχαίο τραγούδι της Ειρεσιώνης
"∆ώµα προσετραπόµεσθ' ανδρός µέγα δυναµένοιο,
ος µέγα µεν δύναται, µέγα δε βρέµει, όλβιος αιεί.
Αυταί ανακλίνεσθαι θύραι πλούτος γαρ έσεισι πολλός,
συν πλούτω δε και ευφροσύνη τεθαλυία, ειρήνη τ'αγαθή...
Όσα δ' άγγεα, µεστά µεν είει κυρβαίη δ' αεί
κατά καρδόπου έρποι µάζα,
νυν µεν κριθαίην εώπιδα σησαµόεσσαν..."
∆ηλαδή:
"Ερχόµαστε στο σπίτι ενός πλούσιου νοικοκύρη. Αφήστε τις πόρτες ανοιχτές, γιατί
µπαίνει ο Πλούτος και µαζί του η Χαρά και η Ειρήνη
Να 'ναι γεµάτα πάντα τα σταµνιά του
και στη σκάφη του ζυµώµατος το ζυµάρι να φουσκώνει ψηλά.."
Κάλαντο Θράκης:
"Στο σπίτι ετούτο πού 'ρθαµε του πλουσιονοικοκύρη
ν' ανοίξουνε οι πόρτες του να µπει ο πλούτος µέσα
να µπει ο πλούτος κι η χαρά κι η ποθητή ειρήνη
και να γεµίσουν τα σταµνιά µέλι, κρασί και λάδι
κι η σκάφη του ζυµώµατος µε φουσκωτό ζυµάρι.
Μάνα τη θυγατέρα σου τη µικροκαµωµένη
Την έλουζες τη χτένιζες στα σύννεφα την κρύβεις.
Και σάλεψαν τα σύννεφα και φάνηκεν η κόρη
Φάνηκαν τα σγουρά µαλλιά τ' αρχοντικά πλεξούδια"
Πηγή: http://portokalenia.pblogs.gr/2008/02/ta-helidonismata.html
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ΑΡΧΙΝ, ΑΡΧΙΝ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ
(Φλοϊτών Καππαδοκίας)
Άρχιν, άρχιν τα κάλαντα κι άρχιν καλά χρόνια
«Τα πουλιά λαλούν και χέρολόνια πάλι κράζνε».
Άγιον Βασίλειο µ’ καλόν ζευγάρι λάµνει.
«Καλόν ε’ν’ αφέντη µ’ καλόν κ’ ευλογηµένον».
Έχει και τα βόδια του παράδεισου πουλίτσι
έχει και το τσίφτσι του παν’ όλιο µ’ παλικάρι.
Έζει και τ’ αλέτιρι τ’ σ’ άγχου βουτηµένο,
έχει και το (γ)ύνι του σ’ ασήµι κονωµένο.
«Καλόν ε’ν’ αφέντη µ’ καλόν κ’ ευλογηµένον».
Έχει και το βερκένι τα’ κιπρικιού καλέµι,
έχει και τα ζεύγουλα τ’ κοκιά µαργαριτάρια,
έχει και τα ράµατα τ’ ξανά κλωστιά µετάξια.
«Καλόν ε’ν’ αφέντη µ’ καλόν κ’ ευλογηµένον».
Στον ξερόν το πέτρα έσπειρα πολύ φακουδίτσι,
δώκεν ο Θεός και γένεν παρουδίτσι.
Ήρτεν ’να πουλίτσι το ‘κα τσάκωσα το κ(ου)ίτσητ’.
Ήρτεν µαυροκάνα τ’ κλεγ’ και καµουρίτσει,
ήρτεν µαυροκάνα τ’ κλεγ’ και καµουρίτσει.
Άκουτα νουκάκα µ’ αν κείσαι κι αν κοιµάσαι,
ύψε το τσιρέκι σ’ και σέµα σο κελάρη σ’.
Σέµα σο κελάρη σ’ και φώτ’σε το φενέρι σ’,
φώτ’σε το φενέρ’ µας κι όλην την γεννιά µας,
φώτ’σε το φενέρ’ µας κι ας σε φωτίσ’ Θεγός.
Πηγή: Κ.Α.Λ.Μ.Ε.

ΑΡΙΜΗΝΙΑ ΚΙ ΑΡΧΙΧΡΟΝΙΑ
(Βραστάµων Χαλκιδικής)
Αρχιµηνιά κι αρχιχρονιά ψιλή µου δεντρολιβανιά
κι αρχή καλός µας χρόνος, εκκλησιά µε τα’ άγιο θρόνος.
Αρχή που βγήκε ο Χριστός, Άγιος και πνευµατικός
στη γη να περπατήσει και να µας καλοκαρδίσει.
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Άγιος Βασίλης έρχεται, άρχοντες το κατέχεται
άπό την Καισαρεία, συ σ’ αρχόντισσα κυρία.
Βαστά εικόνα και χαρτί, ζαχαροκάντιο ζυµωτή
χαρτί και καλαµάρι, δες και µε το παλληκάρι.
Το καλαµάρι έγραφε, τη µοίρα του την έλεγε
και το, χαρτί οµίλει, Άγιε µου καλέ Βασίλη.
Βασίλη µ’ πούθεν έρχεσαι και δεν µας καταδέχεσαι
και πούθεν κατεβαίνεις και δεν µας συναπανταίνεις.
Από τη µάνα µ’ έρχοµαι, εγώ σας καταδέχοµαι
και στο σχολειό µου πάω, δε µου λέτε τι να κάνω.
Κάτσε να φας, κάτσε να πιείς, κάτσε τον πόνο σου να πεις
κάτσε να τραγουδήσεις και να µας καλοκαρδίσεις.
Εγώ γράµµατα µάθαινα και να σας πω τι πάθαινα
τραγούδια δεν ηξεύρω, αντίκρυ µου να σας εύρω.
Και σαν ηξεύρεις γράµµατα, πόσες φορές µε κλάµατα
πες µας την αλφαβήτα, πως επέρασες τη νύχτα;
Και στο ραβδί ακούµπησε, εκάθησε και µίλησε
να πει την αλφαβήτα, έλα κόψε µας την πίτα.
Χλωρό ραβδί, ξηρό ραβδί, µπροστά στην πόρτα σου να βγει
χλωρά βλαστάρια πέτα, ροδοκόκκινη βιολέτα.
Κι απάνω στα βλαστάρια της και στα περικλωνάρια της
πέρδικες κελαηδούσαν, µάτια µου δεν τις µιλούσαν
∆εν ήσαν µόνο πέρδικες, γαρυφαλές λεβέντικες
µον’ και περιστεράκια, µαύρα µου, µαύρα µου γλυκά µατάκια.
Κατέβηκε µια πέρδικα, που περπατεί λέβέντικα
να βρέξει το φτερό της, γιατί είναι ισχυρό της.
Και βρέχει τον αφέντη µας, το ρήγα το λεβέντη µας
τον πολυχρονεµένο και στον κόσµο ξακουσµένο.
Σ’ αυτό το σπίτι πού’ ρθαµε πέτρα να µην ραγίσει
κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χίλια χρόνια να ζήσει
και να µας καλοκαρδίσει.

Πηγή: Σύλλογος Βρασταµινών Θεσσαλονίκης, Χορωδία Βραστάµων, Κάλαντα
και Έθιµα Βραστάµων Χαλκιδικής, Ιχνηλάτες της παράδοσης, 2005.
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ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΡΧΙΤΙ
(Προσφύγων Ανατολικής Θράκης)
Προέλευση: συναντάται στη Ροδόπη, στα χωριά από τις Φέρρες µέχρι τη Ροδόπολη και στα
χωριά γύρω από την Αλεξανδρούπολη (Άπαλός, Άνθεια, Λουτρά, Αρίστεινο).

Άγιου Βασίλης έρχιτι απού την Καισαρεία, Καισαρεία,
βαστά εικόνα κι χαρτί, χαρτί κι καλαµάρι.
Του καλαµάρι έγραφι κι του χαρτί µιλούσι.
«Βασίλη µ’ πόθιν έρχισι κι πόθιν κατιβαίνεις;»
«Απού την µάνα µ’ έρχουµι κι στού σχουλειού πηγαίνου.»
«Κάτσι να φας, κάτσι να πιεις, κάτσι να τραγουδήσεις.»
«Ιγώ γράµµατα µάθινα, τραγούδια δεν ηξέρου.»
«Κι σαν ηξέρεις γράµµατα, πες µας την αλφαβήτα.»
Κι στου ραβδί τ’ ακούµπησι να πει την αλφαβήτα
κι του ραβδί τ’ ήταν ξιρό κι βλάστησε κλουνάρια.
Κι πάνου στα κλουνάρια του πέρδικις κελαηδούσαν.
∆εν ήταν µόνο πέρδικις, ήταν κι περιστέρις.
Κι κάτου στις ριζίτσις του βρύσις ικυµµατούσαν,
που παν’ οι πέρδικις να πιουν µι ούλα τα πουλάκια.
Κατέβηκεν η πέρδικα µι ούλα τα πουλάκια,
µι ούλα τα πιτούµενα κι τα περιστεράκια.
Κατέβ’ καν πέρδικις να πιουν, να πιουν κι να γιµίσουν,
να βρέξουν τουν αφέντη µας τουν πουλυχρουνισµένου.
Πήραν στα νύχια τους νιρό κι στα φτιρά τους µόσχου,
ραντίσαν τουν αφέντη µας, φουτίσαν την κυρά µας.
Σ’ αυτό το σπίτι που’ ρταµι, πέτρα να µην ραΐσει
κι ου νοικοκύρης του σπιτιού, πουλλά χρόνια να ζήσει.
Άν είν’ η κότα σας παχιά κι η πίτα σας καθάρια,
άν έχιτι γλυκό κρασί, κέρνα τα παλικάρια.
Βάλε κυρά µ’ του χέρι σου στην αργυρή σου τσέπη
κι δώσι µας τουν κόπου µας κι έχουµ’ κι αλλού να πάµι.
Άν έχεις γρόσια δώσι τα, φλουριά µην τα λυπάσι
κι αν έχεις µισουδέκατου, δώστου στουν Άι Βασίλη

Πηγή: Κ.Α.Λ.Μ.Ε.
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Γ) Πηγές από δισκογραφία
Τα παρακάτω ηχητικά υλικά (κάλαντα) που χρησιµοποιήθηκαν για τις
µουσικολογικές αναλύσεις στο Γ΄ Μέρος της εργασίας περιλαµβάνονται σε CD το
οποίο επισυνάπτεται στο τέλος του Παραρτήµατος.

Κόλιαντα (Κοζάνης).
Από το CD Τραγούδια – Κάλαντα του κόσµου. Κρουστόφωνο.
Άγιος Βασίλης (Θεσσαλοµακεδονίας).
Από το CD Κάλαντα ∆ωδεκαηµέρου, Αρχείο Ελληνικής Μουσικής: ΑΕΜ 001.
Άγιος Βασίλης έρχιτι (Θεσσαλίας).
Από το CD Κάλαντα ∆ωδεκαηµέρου, Αρχείο Ελληνικής Μουσικής: ΑΕΜ 001.
Σήµερα τα Φώτα (Ηπείρου).
Από το CD Ελληνικά Παραδοσιακά Κάλαντα, Αρχείο Ελληνικής Μουσικής: ΑΕΜ
022.
Σήµιρα είν’ τα Φώτα κι οι φουτισµοί (Καππά, Καρδίτσας).
Από το CD Ελληνικά Παραδοσιακά Κάλαντα, Αρχείο Ελληνικής Μουσικής: ΑΕΜ
022.
Ελάτε δώ γειτόνισσες (Ηπείρου).
Από το CD Κάλαντα ∆ωδεκαηµέρου, Αρχείο Ελληνικής Μουσικής: ΑΕΜ 001.
Εδώ ήρθαµε να πηνέσουµε (Θράκη).
Από το CD Τραγούδια – Κάλαντα του κόσµου. Κρουστόφωνο
Χριστούγεννα, Χριστούγεννα (Μετσόβου).
Από το CD Ελληνικά Παραδοσιακά Κάλαντα, Αρχείο Ελληνικής Μουσικής: ΑΕΜ
022.
Χριστός γεννιέτι (Καβακλί, Βόρειας Θράκης).
Από το CD Ελληνικά Παραδοσιακά Κάλαντα, Αρχείο Ελληνικής Μουσικής: ΑΕΜ
022.
Χριστός γεννιέται σήµερον (Ηπείρου).
Από το CD Ελληνικά Παραδοσιακά Κάλαντα, Αρχείο Ελληνικής Μουσικής: ΑΕΜ
022.
Κάλαντα µε ευχές για τον αφέντη, το γιο, τη θυγατέρα, τα παιδάκια και την κυρά
του σπιτιού (Βραστάµων Χαλκιδικής).
Από το CD Κάλαντα και Έθιµα Βραστάµων Χαλκιδικής, Σύλλογος Βρασταµινών
Θεσσαλονίκης: Ιχνηλάτες της Παράδοσης.
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Πάλιν ακούσατ’ άρχοντες (Χάλκη, ∆ωδεκανήσων).
Από το CD Ελληνικά Παραδοσιακά Κάλαντα, Αρχείο Ελληνικής Μουσικής: ΑΕΜ
022.
Αρχιµηνιά, Πρωτοχρονιά (Ηπείρου).
Από το CD Ελληνικά Παραδοσιακά Κάλαντα, Αρχείο Ελληνικής Μουσικής: ΑΕΜ
022.
Αρχιµηνιά κι Αρχιχρονιά (Αππόλωνα, Ρόδου).
Από το CD Ελληνικά Παραδοσιακά Κάλαντα, Αρχείο Ελληνικής Μουσικής: ΑΕΜ
022.
Άγιους Βασίλης έρχιτι (Κονιάκου, ∆ωρίδος).
Από το CD Ελληνικά Παραδοσιακά Κάλαντα, Αρχείο Ελληνικής Μουσικής: ΑΕΜ
022.
Καλήν εσπέραν θα σας πώ (Κύπρου).
Από το CD Κάλαντα ∆ωδεκαηµέρου, Αρχείο Ελληνικής Μουσικής: ΑΕΜ 001.
Σήµιρα τα Φώτα (Θράκης).
Από το CD Ελληνικά Παραδοσιακά Κάλαντα, Αρχείο Ελληνικής Μουσικής: ΑΕΜ
022.
Σήµερα ειν’ τα Φώτα (Πολυφωνικό ∆ερβιτσάνης –Β. Ηπείρου).
Από το CD Τα Κάλαντα των Ελλήνων, Αρχείο Ελληνικής Μουσικής: ΑΕΜ 007.
Καλήµερα, καλήµερα (Αίγινα).
Από το CD: Κάλαντα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς (από το Βυζαντινό Μουσικό
Σύνολο «ΤΕΤΙΞ»), στο περιοδικό ‘Ταχυδρόµος’, Εφηµερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ,
(20 ∆εκεµβρίου 2003), Τέυχος 199.
Καλήν εσπέραν άρχοντες (Κρήτης).
Από το CD: Κάλαντα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς (από το Βυζαντινό Μουσικό
Σύνολο «ΤΕΤΙΞ»), στο περιοδικό ‘Ταχυδρόµος’, Εφηµερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ,
(20 ∆εκεµβρίου 2003), Τέυχος 199.
Σήµερα είναι των Φωτών (Κρεµµαστής, Ρόδου).
Από το CD Ελληνικά Παραδοσιακά Κάλαντα, Αρχείο Ελληνικής Μουσικής: ΑΕΜ
022.

91

Περιεχόµενα Μουσικών Παραδειγµάτων CD

1. Κόλιαντα (Κοζάνης).
2. Άγιος Βασίλης (Θεσσαλοµακεδονίας).
3. Άγιος Βασίλης έρχιτι (Θεσσαλίας).
4. Σήµερα τα Φώτα (Ηπείρου).
5. Σήµιρα είν’ τα Φώτα κι οι φουτισµοί (Καππά, Καρδίτσας).
6. Ελάτε δώ γειτόνισσες (Ηπείρου).
7. Εδώ ήρθαµε να πηνέσουµε (Θράκη).
8. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα (Μετσόβου).
9. Χριστός γεννιέτι (Καβακλί, Βόρειας Θράκης).
10. Χριστός γεννιέται σήµερον (Ηπείρου).
11. Κάλαντα µε ευχές για τον αφέντη, το γιο, τη θυγατέρα, τα παιδάκια και την
κυρά του σπιτιού (Βραστάµων Χαλκιδικής).
12. Πάλιν ακούσατ’ άρχοντες (Χάλκη, ∆ωδεκανήσων).
13. Αρχιµηνιά, Πρωτοχρονιά (Ηπείρου).
14. Αρχιµηνιά κι Αρχιχρονιά (Αππόλωνα, Ρόδου).
15. Άγιους Βασίλης έρχιτι (Κονιάκου, ∆ωρίδος).
16. Καλήν εσπέραν θα σας πώ (Κύπρου).
17. Σήµιρα τα Φώτα (Θράκης).
18. Σήµερα ειν’ τα Φώτα (Πολυφωνικό ∆ερβιτσάνης –Β. Ηπείρου).
19. Καλήµερα, καλήµερα (Αίγινα).
20. Καλήν εσπέραν άρχοντες (Κρήτης).
21. Σήµερα είναι των Φωτών (Κρεµµαστής, Ρόδου).
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