ΟΙ ΛΑΖΑΡΙΝΕΣ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
80 Λαζαριανά τραγούδια µε 132 παραλλαγές
2η έκδοση
Προδηµοσίευση αποσπάσµατος
(Οι συντοµογραφίες για τις πηγές και τις βιβλιογραφικές αναφορές,
επεξηγούνται στο τέλος του κειµένου)

Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ
Όταν καταγραφόταν το γλωσσικό ιδίωµα του τόπου µας, για το βιβλίο ΤΑ
ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, αναζητήθηκε το γλωσσικό υλικό, ανάµεσα
στα άλλα, και στα δηµοτικά τραγούδια του τόπου µας. Μας αιφνιδίασε τότε
η αναφορά σε ένα δηµοτικό τραγούδι, ότι ήταν Λαζαριανό, ενώ δεν αναφερόταν ούτε στο Λάζαρο ούτε στην ανάστασή του. Μας αιφνιδίασε, όµως,
και γιατί το µόνο γνωστό µας Λαζαριανό τραγούδι ήταν το Ήρτι Λάζαρους
ήρταν τα βάγια, που αναφέρεται στην Ανάσταση του Λαζάρου. Ο αιφνιδιασµός έφερε την περιέργεια και η περιέργεια το ψάξιµο. Όσο κι αν ψάχναµε,
όµως, οι παλιές Λαζαρίνες της Τερπνής µας έλεγαν µόνο δηµοτικά τραγούδια, τα οποία δεν αναφέρονταν στην ανάσταση του Λαζάρου. Μας έλεγαν
και κάποια που αναφέρονταν στο Χριστό, στην Παναγία, στον Αη-Γιώργη,
όχι όµως στην Ανάσταση του Λαζάρου.
Απευθυνθήκαµε στη συνέχεια σε ειδικούς µε το ερώτηµα, «πώς γίνεται
σε µια θρησκευτική γιορτή να τραγουδούν σχεδόν µόνο δηµοτικά τραγούδια, που δεν αναφέρονται στη γιορτή», και πήραµε την απάντηση που δεν
περιµέναµε. «Μπορεί το έθιµο να ήταν ενταγµένο σε µια θρησκευτική γιορτή», µας είπαν, «όµως στην ουσία ήταν συνέχεια αρχαίων εθίµων». Έτσι
κάποια στιγµή αποφασίσαµε να καταγράψουµε το έθιµο και τα τραγούδια
του.
Ξεκινήσαµε να καταγράφουµε όλα όσα είχαν σχέση µε το έθιµο κι από
την αρχή θέλαµε να πληροφορηθούµε τη σχέση του µε τα αρχαία έθιµα. Επειδή, όµως, δεν είχαµε ασχοληθεί ποτέ µέχρι τότε µε κάτι ανάλογο, έπρεπε
να αρχίσουµε από το µηδέν. Ψάχνοντας στα βιβλία που είχαµε στη διάθεσή
µας, βρίσκαµε κάποιες σύντοµες αναφορές σ’ αυτή τη σχέση, δεν ήταν όµως
όσο αναλυτικές θέλαµε, δεν µας ικανοποιούσαν. Έτσι αποφασίσαµε να ανατρέξουµε στη βοήθεια γνωστών µας, ελπίζοντας ότι θα µας οδηγούσαν σε
πηγές µε αναλυτικές αναφορές στο θέµα.
Ρωτήσαµε το συγχωριανό µας διδάκτορα Κωνσταντίνο Σιαµάκη, φιλόλο-
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γο και συγγραφέα και, για καλή µας τύχη, εκείνον τον καιρό ετοίµαζε ένα
άρθρο για τα κάλαντα1. Ανέπτυσσε σ’ αυτό τη σχέση που έχουν τα σηµερινά
κάλαντα µε τα έθιµα της αρχαίας Ελλάδας. Η σχέση αφορούσε σε όλα τα
κάλαντα, ανάµεσα στα οποία είναι και τα κάλαντα του Λαζάρου. Το άρθρο
µάς κάλυπτε πλήρως και µε την άδεια του συγγραφέα καταχωρίζουµε µερικά αποσπάσµατά του, για να φανεί ότι οι Λαζαρίνες και τα λαζαριανά τραγούδια τους έχουν τις ρίζες τους στα κάλαντα της αρχαιότητας. Ελπίζουµε
να δώσουν στον αναγνώστη µια αρκετά ολοκληρωµένη εικόνα αυτής της
σχέσης.
Τα αποσπάσµατα:
Τ κάλαντα σ ν θιµο ε ναι ρχἀκ λληνικ κα ωµἀκό, κα µ λλον πρὀστορικ κα γι τ δύο θνη. σ ν τωριν λληνικ ε ναι µιγαδικ
λληνορρωµἀκό· & λέξη κάλαντα ε ναι λατινική. στ*ν ρχαία ,λλάδα τ
κάλαντα -ταν ένας π το/ς γερµούς, δηλαδ* το/ς 0ράνους, κα λέγονταν τσι κριβ3ς κι α4τ
γερµοί, 0ν5 ε χαν κα τ ς 6διαίτερες 0ποχιακ7ς
8νοµασίες ε ρεσι3ναι, χελιδονίσµατα, κα κορωνίσµατα. λέγονταν βέβαια
γερµο ( π τ
:µα γείρω, πο/ θ π; θροίζω, µαζεύω, 0ρανίζοµαι)
κα >λοι ο? ρανοι. ... λλ κυρίως κα 0ν τέλει γερµο λέγονταν α4τ πο/
τώρα λέµε κάλαντα A κόλιντα τ3ν παιδι3ν.
... κατ τ*ν ρχαιότητα τ &µερολόγια δ7ν -ταν κριβ: κα ο? &µεροδεBκτες, εCτε σ ν κρεµαστάρια τοD τοίχου εCτε σ σηµειωµατάρια 0πιτραπέζια εCτε σ βιβλιαράκια τ:ς τσέπης, δ7ν Eπ:ρχαν. τ ρχαιότερο &µερολόγιο τοίχου A τραπέζης τ γραψε κατ τ ν ∆΄ π.Χ. α63να J σύγχρονος
τοD Kριστοτέλους µαθηµατικ ς κα στρονόµος ΕMδοξος J Κνίδιος. γι'
α4τ λεγόταν Ε δόξου Τέχνη. πι µπροστ J Pπλ ς λα ς κα κυρίως J
γρότης µάθαινε τ*ν λλαγ* τοD τους A κα τοD µην ς Qς άγγελµα π
τ µικρά παιδι πο/ λεγαν τ κάλαντα. κριβέστερα τ ς &µερολογιακ7ς
λλαγ7ς στ λα τ ς νακοίνωναν µ7 τ παιδι 0κεBνοι πο/ σχολοDνταν
µ7 τ &µερολόγιο, τ οποBο, >πως λέει J ποιητ*ς Rσίοδος, -ταν ργα κα
!µέραι, δηλαδ* "Καζαµίας", γροτικ &µερολόγιο. τ παιδι µετέφεραν
στ λα τ µήνυµα τ:ς χρονικ:ς λλαγ:ς µ7 µηνυτήρια κα ε4χετήρια τραγουδάκια, J δ7 λα ς δινε στο/ς µικρο/ς γγελιοφόρους φιλοδωρήµατα.
στ*ν ρχή, πο/ δ7ν υπ:ρχε νόµισµα, τ φιλοδωρήµατα -ταν καρποί, 6δίως
ξηρο A λιασµένοι, ... ργότερα -ταν νοµίσµατα µικρ:ς ξίας, #βολο κα
!µιώβολα & 'µαιθα...
... J Uνθρωπος Uργησε να υθµίσV τ &µερολόγιό του ... δ7ν γνώριζε τ*ν
κριβ: χρονικ* διάρκεια τοD τους, ... ε ναι τεκµαρτ >τι στ*ν ρχ* νόµισε >τι τ τος χει 360 µέρες· ... ργότερα -ταν πο/ κατάλαβε >τι τ
τος
1
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τραβάει 365 µέρες (κατ τ*ν πρὀστορικ* κόµη 0ποχή), κόµη ργότερα
>τι τραβάει 365,25 µέρες (τ 46 π.Χ.), κα τέλος κατάλαβε >τι τ τος τραβάει 365,242217 µέρες (τ 1580)... >λ' α4τ δείχνουν >τι 0κτ ς π το/ς
τελευταίους 4 α63νες σ' Jλόκληρη τ*ν Eπόλοιπη ?στορία του J Uνθρωπος
ε χε &µερολόγια πο/ δούλευαν σ ολόγια πο/ πηγαίνουν µπροστά· µόνο
τ προτελευταBο &µερολόγιο, τ 6ουλιαν τοD 46 π.Χ., πήγαινε πίσω κατ
11 λεπτ κα 13 δευτερόλεπτα. ...
Kπ τ*ν πρὀστορικ* 0ποχ* `δη J Uνθρωπος ε χε παρατηρήσει 0πίσης
κα τ τέσσερα κρίσιµα σηµεBα τοD τους, πο/ τ χωρίζουν σ7 τέσσερα
τέταρτα (0ποχές), τ ς δύο δηλαδ* 6σηµερίες, 0αριν* κα φθινοπωρινή, κα
τ δύο &λιοστάσια, τ χειµεριν µ7 τ* µέγιστη νύχτα τ:ς χρονιaς, κα τ
θεριν µ7 τ* µέγιστη µέρα. ε ναι ε4νόητο >τι α4τ τ διαπίστωνε παρατηρώντας ποιό ε ναι τ βορειότερο κα ποιό τ νοτιώτερο σηµεBο τ:ς νατολ:ς κα τ:ς δύσεως, στ δόντια τ3ν 8ροσειρ3ν τοD Jρίζοντος δηλαδή,
>που φθάνει J bλιος (&λιοστάσια), κα ποιά ε ναι τ µεσαBα (6σηµερίες). τ
σηµεBα α4τά, µ7 τ σηµεριν &µερολόγιο, ... , βρίσκονται στ ς 20 Μαρτίου,
21 dουνίου, 22 Σεπτεµβρίου κα 21 ∆εκεµβρίου. & µόνη καταστασία τοD
σηµερινοD &µερολογίου ε ναι >τι δ7ν χει τ*ν λλαγ* τοD τους στ* µέγιστη νύχτα του, δηλαδ* τ*ν πρωτοχρονι στ ς 21 ∆εκεµβρίου. ...
Τέλος κατ τ*ν ρχαιότητα δ7ν fριζαν Qς ρχ* τοD τους τ πι νεκρ
σηµεBο του, τ χειµεριν δηλαδ* &λιοστάσιο, >πως περίπου γίνεται τώρα,
λλ προτιµοDσαν τ ς δυ 6σηµερίες, τ*ν 0αριν* πι πολ/ σ ν πρωg τοD
τους, A λιγώτερο τ* φθινοπωριν* σ δειλιν τοD τους κα τέλος τοD κύκλου τ3ν γεωργικ3ν 0ργασι3ν. διότι J χειµώνας ε ναι, hς ποDµε, & νύχτα
τοD τους, τ δ7 καλοκαίρι & µέρα. κα διότι κα τ ε6κοσιτετράωρο &µερονύκτιο ο? ρχαBοι τ Uρχιζαν A π τ*ν νατολ* τοD &λίου A συνηθέστερα π τ* δύσι του, σηµεBα πο/ δ7ν ε ναι σταθερά. Uργησαν ν καταλάβουν >τι τ σταθερ σηµεBα τοD ε6κοσιτετραώρου ε ναι µόνο τ µεσονύκτιο κα τ µεσηµέρι, κα >τι, φοD τ µεσονύκτιο ε ναι κα τ πι
νεκρ σηµεBο του, ε ναι κα & καλλίτερη ρχή του κα τέλος του.
Γι >λους α4το/ς το/ς λόγους, >ταν κατ τ*ν ρχαιότητα Qριζόταν
µι
ορτ* µ7 µι &µεροµηνία, λ.χ. τ*ν 1 Μαρτίου, καθjς τ &µερολόγιο
πήγαινε σ χαλασµένο ολόγι πότε µπροστ κα πότε πίσω, α4τ* & "1
Μαρτίου" Uλλοτε φτανε στο/ς καύσωνες τοD καλοκαιριοD κα Uλλοτε
στο/ς παγετο/ς τοD χειµ3νος. 8νοµαστικ -ταν πάντοτε & "1 Μαρτίου",
λλ στ*ν πραγµατικότητα φθανε σχεδ ν σ' Jποιαδήποτε 0ποχή. >ταν ο?
στρονόµοι, ο? >ποιοι στρονόµοι τ:ς κάθε 0ποχ:ς, διώρθωναν τ &µερολόγιο, ο? πλὀκο 0πέµεναν στ*ν "1 Μαρτίου" "µε τ παλιό", >πως λ.χ.
κα ο? σηµερινο παλαιοηµερολογBτες χουν τ*ν "1 Μαρτίου" τους στ ς 13
Μαρτίου. τσι κα στ*ν ρχαιότητα & "1 Μαρτίου" γι το/ς κατ καιρο/ς
παλαιοηµερολογBτες, ..., πεφτε κα στ ς 25 Μαρτίου κα στ ς 2 Kπριλίου
κα στ ς 21 Kπριλίου, & δ7 "1 dανουαρίου" πεφτε κα στ ς 24 A 25 ∆εκεµβρίου κα στ ς 5 A 6 dανουαρίου. σ' α4τ7ς τ ς &µερολογιακ7ς µανοDβρες κα
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παλαιοηµερολογιτικ7ς 0µµον7ς 8φείλονται τ κάλαντα (κάλαντα=kalendae
=νουµηνία, νεοµηνία, πρωτοµηνιά) τ3ν Χριστουγέννων A τ:ς παραµον:ς
των, τ3ν Φώτων A τ:ς παραµον:ς των, τοD Λαζάρου, τ3ν Βα˙ων, τοD
Πάσχα, κλπ.. ρχικ -ταν κάλαντα τ:ς 1 dανουαρίου A τ:ς 1 Μαρτίου
(παλιaς πρωτοχρονιaς)...
Τ παιδι τ:ς πρὀστορικ:ς 0ποχ:ς, γι το/ς qλληνες κα το/ς rωµαίους J λόγος, στ*ν ρχ* λεγαν τ κάλαντα (µήνυµα κα ε4χ7ς νεοµηνίας)
κάθε πρωτοµηνιά. ... ργότερα, κατ τ*ν ?στορικ* 0ποχή, >ταν τ &µερολόγια -ταν προγράµµατα καταγραφόµενα, τ κάλαντα τ3ν παιδι3ν περιωρίστηκαν A στ τέσσερα κρίσιµα σηµεBα τοD τους, 6σηµερίες κα &λιοστάσια, A στ ς κατ καιρο/ς πρωτοχρονιές, πο/ -ταν τοποθετηµένες &
κάθε µι σ7 sνα π τ τέσσερα α4τ σηµεBα. στ*ν ,λλάδα λ.χ. πρ ν π
τ 432 π.Χ. ε χαν τ*ν πρωτοχρονι στ* φθινοπωριν* 6σηµερία (1 tκτωβρίου A κα λίγο πρ ν π' α4τή), 0ν5 π τ 432 π.Χ. J µεγάλος µαθηµατικ ς Μέτων, πο/ κανε τ πρ3το π τ τρία τελευταBα κα τελειότερα
&µερολόγια (µετώνειο τοD Μέτωνος, 6ουλιαν τοD Σωσιγένους, γρηγοριαν τοD Lilio), τοποθέτησε τ*ν πρωτοχρονι στ*ν 0αριν* 6σηµερία (1 Kπριλίου A λίγο πρ ν π' α4τή). γι τ λόγο α4τ
π τ*ν ρχαία ,λλάδα
χουµε διασωσµένα κάλαντα κα φθινοπωρινά A σεπτεµβριάτικα, κα
0αριν A µαρτιάτικα. δ7ν χουµε χειµεριν A θεριν διασωσµένα τραγούδια καλάντων οMτε µαρτυρίες γι τέτοια.
Ο? rωµαBοι πολ/ σωστ `δη τ 153 π.Χ. fρισαν Qς πρωτοχρονι τ*ν 1
dανουαρίου, δηλαδ* κριβ3ς A περίπου τ χειµεριν &λιοστάσιο, πο/
ε ναι τ µεσονύκτιο τοD τους, & µέγιστη νύχτα του. κι 0ν5 π:γαν 0κεB κα
τ κάλαντα, παρέµειναν κα στ*ν παλι πρωτοχρονιά τους τ*ν 1 Μαρτίου. >ταν α4τ τ 0θιµικ καθεστjς διήνυε τ δεύτερο α63να τ:ς διαρκείας του, τότε -ρθε J Χριστιανισµός. τσι µέσα στ δικό του κλBµα, τ
κάπως µεταγενέστερο βέβαια, µπ:κε κα 0πιβίωσε κα τ 0θιµικ α4τ
καθεστώς. µ7 α6τία τ ς προειρηµένες &µερολογιακ7ς µανοDβρες τ µ7ν
κάλαντα τ:ς 1 dανουαρίου διασπάρηκαν κα στ ς 24 κα 25 ∆εκεµβρίου
(Χριστούγεννα κα παραµονή τους) κα στ ς 5 κα 6 dανουαρίου (Φ3τα
κα παραµονή τους), τ δ7 κάλαντα τ:ς 1 Μαρτίου διασπάρηκαν κα στ ς
25 Μαρτίου (Ε4αγγελισµός), κα µέσα σ' >λο τ ν Kπρίλιο (Σάββατο τοD
Λαζάρου, Κυριακ* τ3ν Βα˙ων, Μ. Πέµπτη, Μ. Παρασκευή, Κυριακ* τοD
Πάσχα). γι τ κάλαντα τ:ς Kναλήψεως, κα τοD zγίου Κωνσταντίνου
(21 Μα˙ου) δ7ν φαίνεται hν ε ναι σχατα σηµεBα διασπορaς τ3ν καλάντων
τ:ς 0αριν:ς 6σηµερίας κα πρωτοχρονιaς A πρώιµα σηµεBα διασπορaς κάποιων πολ/ ρχαιοτέρων καλάντων τοD θερινοD &λιοστασίου A κάποιας
θεριν:ς πρωτοχρονιaς (21 dουνίου)... κα γι >λες α4τ7ς τ ς ορτ7ς Eπάρχουν τ
νάλογα κάλαντα, τ προσαρµοσµένα {χι µόνο στ* Χριστιανικ*
πίστι λλά κα στ ν |γιο A στ*ν ορτ* τ:ς &µέρας (Βασίλειος, Λάζαρος,
ΚωνσταντBνος, Βάια, Kνάληψι). ε ναι >µως παρατηρήσιµο >τι & ναφορ
στ ν |γιο A τ*ν ορτ* ε ναι Eποτυπώδης, τ δ7 κύριο περιεχόµενο τ3ν
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καλάντων ε ναι ε4χ7ς τ3ν καλαντιστ3ν στ µέλη τ:ς ο6κογενείας πο/
δέχεται τ Uγγελµά τους κα µάλιστα ε4χ7ς στ' νύπαντρα παλληκάρια
κα κορίτσια τ:ς ο6κογενείας γι sναν καλ ρωτα A γάµο, κόµη κι >ταν
ε ναι νήπια. µερικ7ς φορ7ς ε ναι κα Uµεση 0ρωτικ* πρότασι σ7 δεύτερο
πρόσωπο· διότι π µι Uποψι τ κάλαντα -ταν κάποτε κα ε4καιρία
καντάδας 0κ τοD συστάδην κα µι τάχαµου τολµηρ* καντάδα -ταν κα
τάχαµου καµουφλαρισµένη νάµεσα στο/ς στίχους τ3ν 0γκωµίων τοD
Pγίου τ:ς &µέρας, >πως περίπου ε ναι κρυµµένες ο? συλλαβ7ς τ3ν κορακίστικων νάµεσα στο/ς κορακισµο/ς κε-κε-κε (κε Α κε 3ρι κε 4 κε θ5 κε
ρθω κε ν κε σ6 κε δ7)...
Βαστάει πέννα και χαρτί, χαρτ κα καλαµάρι·
Ζαχαροκάντιο ζυµωτή, δ6ς κι >µ6 τ? παλληκάρι·
}χω τη γνώµη >τι 0ξ ρχ:ς τ κάλαντα A κατ τ ς ρχαBες λληνικ7ς
8νοµασίες των ε ρεσι7ναι, χελιδονίσµατα, κα κορωνίσµατα, @ταν µόνο
κοινωνικ κα γροτικ - &µερολογιακ κα παιδικά, ...χωρ ς κανένα θρησκευτικ χαρακτ:ρα. θρησκευτικ στοιχεBα, ε6δωλολατρικ πρ7τα κι
πειτα χριστιανικά, µπ:καν σ' α4τ µόνο σ7 χρόνια {ψιµα. τσι βλέπουµε
στ µ7ν ρχἀκ κα ντονα διαλεκτικ
λληνικ χελιδονίσµατα κα
ε ρεσιώνας ν' πουσιάζV κάθε Cχνος θρησκευτικοD στοιχείου, στ 8ψιµώτερο κορώνισµα ν 0µφανίζωνται J Aπόλλων σ ν πατέρας τ:ς Κορώνης
κα οC θεο σ ν 0κτελεστα τ3ν ε4χ3ν, κι α4το/ς >λους ργότερα ν το/ς
Eποκαθιστο~ν ο? |γιοι Βασίλειος, Λάζαρος κα ΚωνσταντEνος.
Ε6ρεσιώνη στ*ν ρχαία λληνικ* γλ3σσα κα 0θιµικ* συνήθεια λεγόταν κατ' ρχ*ν sνα κλωνάρι 0λιaς στολισµένο µ7 µι τούφα εFρος (=µαλλί)
... κα µ7 διάφορους πρόσθετους καρπο/ς π' α4το/ς πο/ Eπάρχουν Uφθονοι κατ τ* φθινοπωριν* κα σεπτεµβριάτικη 6σηµερία, ... 0ννοεBται >τι τ*ν
ρχαία ε ρεσιώνη τ*ν κρεµοDσαν στ*ν πόρτα τοD σπιτιοD τ παιδι πο/
πήγαιναν ν τραγουδήσουν τ*ν ε ρεσιώνηκάλαντα. γι' α4τ ε ναι ναντίρρητο >τι κα τ δηµοτικ τραγούδι τ3ν καλάντων, πο/ λεγόταν ε ρεσιώνη, ε ναι τ:ς φθινοπωριν:ς 6σηµερίας κα πρωτοχρονιaς.
Χελιδονίσµατα λέγονταν στ*ν ρχαία ,λλάδα τ κάλαντα τ:ς 0αριν:ς
6σηµερίας κα πρωτοχρονιaς, 0πειδ* τ παιδιά, ..., κυρίως νήγγελλαν τ ν
0ρχοµ τ:ς ποδηµητικ:ς χελιδόνος, κα τ παιδι α4τ λέγονταν χελιδονισταί. ... τ Cδια 0αριν κάλαντα σ7 µερικ7ς περιοχ7ς τ:ς ρχαίας ,λλάδος λέγονταν κορωνίσµατα, κα τ παιδι πο/ τ τραγουδοDσαν κορωνισταί, 0πειδ* ντ γι τ* χελιδόνα τραγουδοDσαν τ*ν κορώνη (=κουρούνα).
...
•σο γι τ Λάζαρο, πο/ τραγουδοDν ο? ΛαζαρEνες στ λαζαρίσµατά
τους, ε ναι, νοµίζω, διασκευ* κα µεταπήδησι τοD ε6δωλολατρικοD θεοD
Iλίου (Kπόλλωνος), A Cσως κα Iλαζάρου κάποτε λεγοµένου, >πως κι J
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Jη ΛιKς A Iλίας, πο/ τ 0ξωκκλήσια του ε ναι συνήθως σ7 βουνοκορφ7ς
... ε ναι στ*ν πραγµατικότητα J θε ς €λιος, πο/ λατρευόταν στ LψηλN
κα στ ς βουνοκορφές, >πως κατ' 0πανάληψι µαρτυρεBται κα στ βιβλίο
τ3ν Βασιλει7ν τ:ς Π. ∆ιαθήκης. ...

Όταν, λοιπόν, η πρωτοχρονιά µετατέθηκε από τη φθινοπωρινή στην εαρινή ισηµερία, µετακινήθηκαν και τα κάλαντα µε ανάλογες προσαρµογές. Οι
ειρεσιώνες χρησιµοποιήθηκαν έτσι και ως χελιδονίσµατα και µοιάζουν µε
κάποια λαζαριανά τραγούδια της Βισαλτίας. Για να φανεί αυτή η οµοιότητα
παραθέτουµε, αµέσως πιο κάτω, τους στίχους της ειρεσιώνης α΄, από το ίδιο
άρθρο, σε µετάφραση του ∆ρα Κωνσταντίνου Σιαµάκη. Θυµίζουν µε τις ευχές τους τα σηµερινά λαζαριανά τραγούδια της Βισαλτίας.
Η ειρεσιώνη:
Μπαίνουµε µ7ς στ’ ρχοντικό µεγάλου νοικοκύρη,
αντρειωµένου και βροντόφωνου και πάντα ευτυχισµένου.
Kνοίξτε, πόρτες, µόνες σας, πλοDτος ν µπV µέσα,
κα µ7 τ ν πλοDτο συντροφι χαρ µεγάλη κι ε4τυχία
κι Jλόγλυκη ε6ρήνη, τ' γγει του >λα γεµάτα νƒναι
κα τ ψωµ στ* σκάφη ν φουσκώνV πάντα κα ν ξεχειλίζV.
γι' α4τ 0δ3 τ παλληκάρι σας & νύφη νUρθV θρονιασµένη σ7 θρονί,
µουλάρια σκληροπόδαρα στ σπιτικ α4τ ν σaς τ*ν κουβαλήσουν,
κα ν EφαίνV παν σ7 ργαλει µ7 χρυσάργυρες πατ:θρες.

Το περιεχόµενο του πρώτου στίχου αυτής της ειρεσιώνης, περιέχεται
στους στίχους του λαζαριανού τραγουδιού της Τερπνής 1.01.
Σ(ι) αυτά τα σπίτια που ’ρταµι στ’ ανώια τα µιγάλα, …
Στο ’να κοιµάτι Παναγιά κι στ’ άλλου άγιους Γιώργης,
στου τρίτου του καλύτιρου κοιµάτι νοικουκύρης
πο ’χει τα νιάµατα πουλλά τις θηµουνιές µιγάλες.
Στην ίδια ειρεσιώνη το περιεχόµενο των τριών τελευταίων στίχων της το
βλέπουµε σ’ ένα άλλο λαζαριανό τραγούδι, στο 2.29 της Νικόκλειας:
Σύρι να πεις τη µάνα σου για να σ’ αρραβουνιάσει,
να φέρεις νύφ(η) απού µακριά τζιλέπη θυγατέρα.
Να φέρει χίλια πρόβατα τριακόσια δαµαλίδια,
να φέρει κι προυσκέφαλα, κιντήµατα κι γράµµατα.
∆εν είναι, όµως, µόνο αυτές οι οµοιότητες. Και στα κάλαντα του δωδεκαήµερου του τόπου µας, στα κόλιντα, βρίσκονται τέτοιες οµοιότητες µε τα
κάλαντα της αρχαιότητας2. Παρατηρείται, δηλαδή, το ίδιο φαινόµενο, της
2

Παραθέτουµε τέτοιες οµοιότητες από το ίδιο άρθρο του Κ. Σιαµάκη:
Στα χελιδονίσµατα της αρχαίας Ελλάδας, τα παιδιά, αφού έλεγαν το άγγελµα της
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διατήρησης στοιχείων από την αρχαιότητα, όπως συµβαίνει και στο γλωσσικό ιδίωµα του τόπου µας3.
Ολοκληρώνοντας την καταγραφή του εθίµου της Λαζαρίνας διαπιστώθηκε, ότι η σύνθεση στα λαζαριανά τραγούδια της Βισαλτίας ήταν άλλη µέχρι
την έλευση των προσφύγων του 1922 και άλλη µετά. Στα λαζαριανά τραγούδια της Νιγρίτας, της Τερπνής της Νικόκλειας και της Αγίας Παρασκευής, δεν υπήρχαν αναφορές στην ανάσταση του Λαζάρου. ∆εν υπήρξαν τέτοιες αναφορές στα τραγούδια της Νιγρίτας και της Νικόκλειας ούτε µετά
την εγκατάσταση των προσφύγων, ενώ στην Τερπνή και στην Αγία Παρασκευή προστέθηκε το τραγούδι «Ήρτι Λάζαρους4», το 1.24. Στα άλλα χωριά
της Βισαλτίας, ανάλογα µε τη σύνθεση του πληθυσµού τους, από ντόπιους
και πρόσφυγες, διαµορφώθηκε το έθιµο και η σύνθεση των τραγουδιών του,
κυρίως µε την προσθήκη του 6.01 τραγουδιού της Λυγαριάς, Μάθατε τι έχει
γίνει σήµερα στην Παλαιστίνη; και τις παραλλαγές του στα άλλα χωριά. Και
πέρασε στο έθιµο η αναφορά στην ανάσταση του Λαζάρου.
Είναι, λοιπόν, γεγονός ότι υπάρχει οµοιότητα ανάµεσα σε στίχους από τα
αρχαία κάλαντα και στα σύγχρονα ανοιξιάτικα κάλαντα, δηλαδή τα κάλαπρωτοχρονιάς και τις ευχές τους, χωρίς θρησκευτικές αναφορές, διατύπωναν τις απαιτήσεις τους για φιλοδώρηµα κι ύστερα περνούσαν στις απειλές των νοικοκυραίων.
…αν όµως δεν µας δώσεις δεν θα περάσει έτσι
την αυλόπορτά σου σηκώνουµε ή το στέγαστρό της, …
απειλούσαν στο αρχαίο χελιδόνισµα της πρωτοχρονιάς.
Το ίδιο γινόταν και στα κόλιντα της Βισαλτίας, τότε που τα παιδιά της γενιάς µας
βροντούσαν τις εξώπορτες µε τις τοπούζες φωνάζοντας:
Κόλιντα, µπάµπου, κόλιντα!
(το άγγελµα)
Τρεις χιλιάδις πρόβατα
κι άλλα τόσα γίδια.
(οι ευχές)
∆ο µ’, κυρά µ’, καρύδια,
(οι απαιτήσεις)
µη σι σπάσ’ τα κιραµίδια.
(οι απειλές)
Ιδιαίτερα σηµαντικό, όµως, είναι ότι οι απειλές των παιδιών στα κάλαντα του Σιτοχωρίου είναι σχεδόν ίδιες µε αυτές του τελευταίου στίχο στο αρχαίο χελιδόνισµα.
…δο µ’, κυρά µ’, καρύδια
(οι απαιτήσεις)
µη σι σπάσου τ’ θύρα σου
κι την παραθύρα σου…
(οι απειλές).
3
∆ες Ν.Πα. 1: α) Εισαγωγή § 3 και β) Πίνακας 6, µε τις αξιοσηµείωτες λέξεις.
4
Η Βαγγελιώ Παπίκα µας είπε, ότι το τραγούδι αυτό δεν το τραγουδούσαν οι παλιότερες Λαζαρίνες στην Τερπνή. Το έφεραν οι πρόσφυγες του 1922 και το τραγουδούσαν τα κορίτσια τους. Επειδή, όµως, ήταν µικρό και εύκολο, το έµαθαν και το
έλεγαν και τα µικρά κορίτσια του χωριού µας. Για το ίδιο τραγούδι δόθηκε η ίδια
πληροφορία στην Αγία Παρασκευή και στο ∆ηµητρίτσι.
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ντα του Λαζάρου ή όπως τα λέµε τα λαζαριανά τραγούδια5. Όπως επίσης
είναι γεγονός ότι τα λαζαριανά τραγούδια του ντόπιου πληθυσµού της Βισαλτίας δεν έχουν θρησκευτικές αναφορές, που να σχετίζονται µε την ανάσταση του Λαζάρου6. Είναι ακόµη το γεγονός της αµοιβαίας υπόσχεσης των
κοριτσιών της Νικόκλειας, µε προσκύνηµα πάνω στην ειδική πίτα, τη
λαζαρόπτα7, µία ορκωµοσία δηλαδή που δεν αναφέρεται στα Θεία. Αυτά τα
τρία γεγονότα οδηγούν στο συµπέρασµα, ότι τα κάλαντα του Λαζάρου
έχουν την αφετηρία τους στην προκλασσική αρχαιότητα και ότι στη συνέχεια αυτά τα κάλαντα ενσωµατώθηκαν, στη χριστιανική γιορτή της ανάστασης του Λαζάρου, οπότε έγιναν τα λαζαριανά τραγούδια που ξέρουµε8.
Πείθουν, δηλαδή, ότι τα λαζαριανά κάλαντα του ντόπιου πληθυσµού της
Βισαλτίας, ως ανοιξιάτικα κάλαντα, προϋπήρχαν από τη χριστιανική γιορτή
του Λαζάρου και δεν ήρθαν µετά από αυτήν, παρά τα αντιθέτως λεγόµενα9.
5

∆ες Σ.Κ. σ. 36: «…Προσεκτικωτέρα µελέτη των πηγών δεικνύει ότι διετήρησεν
ούτος [ο ελληνικός βίος] πλήθος παλαιοτάτων στοιχείων, και δη εις πλήρη αντίθεσιν
ευρισκοµένων προς τας ανατολικάς αντιλήψεις και συνηθείας… Συνέβη δηλ. και
κατά την ενοποίησιν του πολιτισµού το ίδιον, το οποίον συνέβη και ως προς την
γλώσσαν. Όπως δηλ. η κοινή [γλώσσα] των χρόνων τούτων [της µεταγενεστέρας
αρχαιότητος] διετήρησε κατά τόπους παλαιά διαλεκτικά στοιχεία, ούτω και ο βίος
διετήρησε παλιοτάτας δοξασίας και µύθους και λατρείας και συνηθείας ανατρεχούσας µέχρις αυτής της οµηρικής αρχαιότητος».
6
Το ίδιο παρατηρείται και στα χωριά του Παγγαίου, σύµφωνα µε την καταγραφή
που έγινε το 1901 (Α.Γ.), όπου δεν αναφέρεται κανένα βαΐτικο τραγούδι στην ανάσταση του Λαζάρου ούτε γίνεται απλή αναφορά στο Λάζαρο, ενώ όλα αναφέρονται,
όπως και στη Βισαλτία, σε διάφορες εκδηλώσεις της ζωής, όπως ο έρωτας, η νοικοκυροσύνη, η ξενιτιά και άλλες. Το ίδιο επίσης παρατηρείται στις Σέρρες και στα
Νταρνακοχώρια (Άγιο Πνεύµα) όπου, ενώ αναδεικνύεται η σχέση του εθίµου µε την
ανάσταση του Λαζάρου, δεν καταγράφονται τραγούδια που να αναφέρονται στο
Λάζαρο ή στην ανάστασή του. Η Α.Τ. παραθέτει µόνο τρία «τραγούδια της παραδόσεως» και ο Χ.Β. παραθέτει επτά τραγούδια, για τα οποία φρόντισε «ο λαϊκός ποιητής-τραγουδιστής».
7
∆ες, σχετικά µε την αµοιβαία υπόσχεση-όρκο, στο κεφάλαιο «Οι Λαζαρίνες».
8
∆ες Α.Κ.Ν., σ. 98: «Το ‘άκρον άωτον’ της λαογραφικής επιτυχίας ήταν (και
είναι ακόµη ως ένα σηµείο) να µπορέσει κανείς ν’ αποδείξει ότι ένα σύγχρονο ελληνικό έθιµο ή µια δοξασία έχει τις ρίζες της στην κλασσική αρχαιότητα».
9
∆ες α΄) ∆.Ρ. σ. 18: «… Το αναµνηστικό αυτό έθιµο του Λαζάρου στην Ελλάδα
εκφράζεται µε διάφορους τρόπους. Προφανώς, αρχικά, έπαιξαν ρόλο οι ευαγγελικές
αφηγήσεις και η αγιογραφία. Πιθανότατα, άρχισε από την αναπαράσταση του θρησκευτικού µυστηρίου, …, κι ύστερα πέρασε σε λαϊκές αναπαραστάσεις…. Ακολούθησε η µορφή του οµοιώµατος του Λαζάρου … κι ύστερα ήρθαν οι αγερµοί, δηλαδή
τα κάλαντα…». β΄) Χ.Β. σ. 191: «Το γεγονός της ανάστασης του Λαζάρου από το
Χριστό δεν άφησε ασυγκίνητους τους κατοίκους του χωριού. Το εφευρετικό µυαλό
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Κληρονοµιά λοιπόν από τους αρχαίους το έθιµο της γιορτής του Λαζάρου, που πήρε στη συνέχεια διάφορες µορφές µέσα στον ελληνισµό. Αλλού
πολύ κοντά στο αρχαίο έθιµο, µε τα κάλαντα χωρίς αναφορές στο θρησκευτικό γεγονός της Ανάστασης του Λαζάρου, αλλού µε αποκλειστική αναφορά
σ’ αυτό το γεγονός κι αλλού µε τα δύο γνωρίσµατα να συνυπάρχουν.

τους δούλεψε θετικά και επινόησε ένα έθιµο και γι’ αυτή τη µέρα γνωστό µε την
ονοµασία Λαζαρίνες. Σκοπός ήταν να τονίσουν το νόηµα της αναστάσεως αλλά και
η διασκέδαση».
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