
Η ειρεςιϊνθ*

*ειρεςιϊνθ>είροσ = ζριο = μαλλί, το αρχαίο 
δζντρο των γιορτϊν!

Έρευνα, κείμενο, επιμζλεια: 
Mάνοσ I. Eλευκερίου



«Eιρεςιϊνθ ςφκα φζρει και 
πίονασ άρτουσ και μζλι εν 
κοτφλθ και ζλαιον 
αναψιςαςκαι και κφλικ’ 
εφηωρον, ωσ αν μεκφουςι
κακεφδθ…»

Πλοφταρχοσ (Ιθς.22)

«Η ειρεςιϊνθ ςοφ φζρνει ςφκα και αφράτα ςταρζνια ψωμιά και μζλι ςτο ποτιρι 
και λάδι για να ψιςεισ και κανάτα ξζχειλθ (με κραςί) για να μεκφςεισ και να 

κοιμθκείσ…»

Ειρεςιϊνθ από δάφνθ



Μ’ αυτό το καλεςτικό άςμα, ομάδεσ αγοριϊν, ςε πολλά μζρθ τθσ αρχαίασ Ελλάδασ
όπωσ ςτθ Σάμο και ςτθν Ακινα, γυρνοφςαν από ςπίτι ςε ςπίτι και ενθμζρωναν –

λζγοντασ κάλαντα - για τθ γιορτι του Πφκιου Απόλλωνα κρατϊντασ ςτα χζρια τουσ
κλαδιά ελιάσ ι δάφνθσ περιτυλιγμζνα με λευκό μαλλί (πεπλεγμζνοσ ερίοισ) και ςτολιςμζνα με 

κόκκινεσ ταινίεσ – κορδζλεσ, κάκε είδουσ καρποφσ
(ακρόδρυα - παντοδαποφσ των εκ γθσ καρπϊν) – τα πρωτόλεια των εςοδειϊν –

κρεμαςμζνουσ με ςπάγκουσ, μικρζσ φιάλεσ – μπουκαλάκια με ςφμβολα γονιμότθτασ 

δθλ. ελαιόλαδο, κραςί και μζλι.

Ειρεςιϊνθ - Ζωφόροσ Αγίου Ελευκερίου (Μθτρόπολθ



Πάνω ςτα κλαδιά αυτά δζνονταν, επίςθσ, τα λεγόμενα διακόνια, 
δθλ. διάφορα αντικείμενα όπωσ ομοιϊματα λφρασ, 
ζνα κφπελλο ι ζνα κλαδί αμπζλου φτιαγμζνα από ηφμθ, 
κρίκινα κουλοφρια και γλυκά κακϊσ και κάκε είδουσ άλλα ομοιϊματα
(…Ακθναίοι τω Απόλλωνι τθν καλουμζνθν ειρεςιϊνθν όταν ποιϊςι, 

Πλιττοντεσ λφραν τε και κοτφλθν και κλιμα 
και άλλ’ άττα κυκλοτερι πλαςςόμενα πζμματα (πλακοφντεσ, γλυκίςματα)
ταφτα καλοφςι διακόνια. Τινζσ δε λζγουςι ηωμόν ποιόν, τινζσ δε μάηαν)
(Σουίδασ)



Το ικετευτικό άςμα των μικρϊν 
τραγουδιςτϊν ςυνοδευόταν από 
ζκκλθςθ για κάποιο δϊρο. 
Το κλαδί το ίδιο με τα ποικίλα του 
εξαρτιματα, ιταν ζνα 
ευανάγνωςτο ςφμβολο αφκονίασ
των καρπϊν και όταν ζμπαινε ς’ 
ζνα ςπίτι, ζφερνε μαηί του ευχζσ 
για δφναμθ, υγεία, 
πλοφτο και ευλογία.
Αυτά τα κλαδιά (καλλοί) 
λζγονταν ειρεςιϊνεσ (είροσ = ζριο = 
μαλλί) και τισ ςτόλιηαν, 
περιφζροντάσ τεσ τα παιδιά τα 
οποία είχαν και τουσ δυο γονείσ 
τουσ εν ηωι (αμφικαλι) 
ςε γιορτζσ όπωσ τα Πυανζψια και τα 
Ιαργιλια.



Κατά τα Πυανζψια, μετά τθν 
περιφορά τουσ, οι ειρεςιϊνεσ
τοποκετοφνταν
ζξω από τθ κφρα του ναοφ του 
Απόλλωνα
αλλά και ζξω από τισ κφρεσ των 
ακθναϊκϊν ςπιτιϊν για ζνα 
ολόκλθρο χρόνο, 
ζκιμο παλιό για τθν αποτροπι 
κάποιου λοιμοφ, για να ικετεφει 
για ευλογία αγακϊν από τθ νζα 
ςπορά ωσ τθ ςυγκομιδι, 
να φζρνει κάκε τι καλό
αλλά και να διϊχνει το κακό όλθ 
τθ χρονιά…

Πυανζψια : κφαμοι, πφαμοι = κουκιά + ζψω (= βράηω)/ (Πυανεψιϊν, 15 
Οκτωβρίου – 15 Νοεμβρίου, τζταρτοσ μινασ του αττικοφ ζτουσ
Ναόσ Απόλλωνα (πφκιον – ςπιλαιο, ιερό του Πφκιου Απόλλωνα ςτθ Β.Δ. πλευρά 
τθσ Ακρόπολθσ) 



Κατά τθ διάρκεια τθσ πομπισ των 
Θαργθλίων, και ςτισ Ώρεσ (εποχζσ) 
προςφζρονταν ςτον κεό οι πρϊτοι 
καρποί αλλά και θ ειρεςιϊνθ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ πομπισ, με τθν 
ειρεςιϊνθ παρακαλοφςαν τον Θλιο και 
τισ Ώρεσ για ευνοϊκζσ κλιματολογικζσ 
ςυνκικεσ, καλι ςοδειά και πλοφτο.
Το κάκε ζνα από τα ςτοιχεία, τα 
οποία τθ ςτόλιηαν «ικζτευε» για ό,τι 
καλφτερο…

Ιαργιλια: γιορτζσ αφιερωμζνεσ ςτον Θλιο (γενζκλια του Ιεοφ Απόλλωνα) 
Ιαργθλίων > κάργθλοσ = χυλόσ, ψωμί ι γλυκό από τουσ καρποφσ τθσ πρϊτθσ 
ςυγκομιδισ,
Ιαργθλίων> Τα αργιλια> αργισ (=κάταςπροσ, λαμπερόσ) + ιλιοσ
Ιαργθλιϊν, 15 Μαΐου – 15 Κουνίου, ενδζκατοσ μινασ του αττικοφ ζτουσ), 



Αντίςτοιχθ με τθν ειρεςιϊνθ ιταν και θ ικετθρία, 
κλαδί από τισ μορίεσ, τισ ιερζσ ελιζσ τθσ Ακαδθμίασ 
οι οποίεσ είχαν πολλαπλαςιαςτεί με καταβολάδεσ 
από τθν ιερι ελιά τθσ κεάσ Ακθνάσ ςτθν Ακρόπολθ. 
Η ικετθρία ιταν περιτυλιγμζνθ με λευκό μαλλί 
και τθν ζφεραν οι όμορφοι γζροντεσ - ικζτεσ 
(καλλοφόροι)  κατά τθν πομπι τθσ μεταφοράσ του 
πζπλου,  πριν τθ κυςία των ηϊων, τθν τελευταία 
θμζρα 
τθσ εορτισ των Πανακθναίων, ψάλλοντασ φμνουσ. 
«Ην δε κλάδοσ από τθσ ιερισ ελαίασ ερίω λευκϊ 
κατεςτεμμζνοσ…» Πλοφταρχοσ (Ιθς.22)

Υπάρχουν πολλζσ αναφορζσ οι οποίεσ 
χαρακτθρίηουν
τισ μορίεσ ωσ δζνδρα του πεπρωμζνου.

(Εκατομβαιϊν> εκατόμβθ = εκατόν + βουσ = εκατό βόδια,
κυςία εκατό βοδιϊν, δθμόςια κυςία, 15 Κουλίου – 15 Αυγοφςτου, πρϊτοσ μινασ 
του αττικοφ ζτουσ)



Η ειρεςιϊνθ, λοιπόν, ιταν ζνα μεγάλο κλαδί ελιάσ ι δάφνθσ 
με κρεμαςμζνα με ςπάγκουσ φροφτα (ρόδια, ςφκα, μιλα, εςπεριδοειδι κ.ά),

ξεροφσ καρποφσ (καρφδια, κάςτανα, αμφγδαλα, φουντοφκια, κουκουνάρια κ.ά.),
τρία μπουκαλάκια ζνα με μζλι, ζνα με λάδι και ζνα με κραςί, 

ςταρζνια αλλά και γλυκά κουλοφρια, κφπελλα και ομοιϊματα άλλων αντικειμζνων.
Τα κόκκινα μικρά κορδελάκια, που δζνονταν ςτα κλαδιά,

ανζμιηαν κατά τθν περιφορά τθσ ενϊ το ξαςμζνο μαλλί (είροσ), 
που ιταν τυλιγμζνο γφρω τθσ τθν ζκανε να μοιάηει απόκοςμθ και κεϊκι.

Ειρεςιϊνθ -Σπφροσ Βικάτοσ, Εκνικι Πινακοκικθ



Συνθκίηουμε, χιλιάδεσ χρόνια 
μετά, να ςτολίηουμε με 
παραπλιςιο τρόπο τα 
χριςτουγεννιάτικα δζντρα 
γφρω από τθν εποχι του 
χειμερινοφ θλιοςταςίου
κατά το οποίο γιορτάηαμε, 
πάντα, τουσ «ιλιουσ»
και «φωτοδότεσ» Μίκρα
(περςικόσ κεόσ Θλιοσ),
Απόλλωνα και Χριςτό. 

Τθ ςυνικεια αντζγραψαν οι Δυτικοί  - οι Γερμανοί για τθν ακρίβεια -
και ειςιγαγαν και ςτθν Ελλάδα ωσ …δικι τουσ επινόθςθ και καινοτομία!
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