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Ο Μάρτιος 
Πολλά ήθη και έθιμα υπάρχουν τον Μάρτιο , μερικά από τα οποία 

επιβιώνουν από την Αρχαία Ελλάδα. Το όνομά του Μάρτη προέρχεται 

από το Θεό του πολέμου των Ρωμαίων που στα λατινικά ονομαζόταν 

Mars. Κατά τη λαογραφία μας ο Μάρτης θεωρείται «γδάρτης» και 

«παλουκοκαύτης» εφόσον το κρύο του χειμώνα συνεχίζεται αμείωτο 

και τα ξύλα για το τζάκι έχουν τελειώσει και οι άνθρωποι 

αναγκάζονται να καίνε τα παλούκια από τους φράχτες τους.



Ονομασίες για τον μήνα Μάρτιο 

Παλουκοκαύτης
Αναγκάζει, με το 

απρόοπτο κρύο του, να 
καίνε ακόμα και τα 

παλούκια για να ζεσταθούν

Βαγγελιώτης
Γιατί γιορτάζουμε τον 

Ευαγγελισμό της 
Θεοτόκου

Ανοιξιάτης
Είναι ο πρώτος μήνας 

της άνοιξης

Φυτευτής
Γιατί φυτεύουμε



Μαρτιάτικες παροιμίες 

• Άλλα λογαριάζει ο Μάρτης κι 
άλλα η Σαρακοστή

• Αν δώσει ο Μάρτης και 
κακιώσει, μες στα χιόνια θα μας 
χώσει

• Από Μάρτη καλοκαίρι κι από 
Αύγουστο χειμώνα

• Κάλλιο Μάρτη καρβουνιάρη, 
παρά Μάρτη καψαλιάρη

• Μάρτη έβρεχε; Θεριστής 
χαιρότανε

• Μάρτης είναι νάζια κάνει, πότε 
κλαίει, πότε γελάει

• Μήδε ο Μάρτης Καλοκαίρι, μήδ’ 
ο Αύγουστος Χειμώνας

• Λείπει ο Μάρτης απ’ τη 
Σαρακοστή;



Έθιμα 

Χελιδονίσματα
Στην αρχαία Ελλάδα γιόρταζαν τον ερχομό της άνοιξης με 
κάποια ιδιαίτερα κάλαντα, τα Χελιδονίσματα, τα οποία 
αναβιώνουν σήμερα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Ομάδες 
παιδιών μετακινούνταν από σπίτι σε σπίτι και τραγουδούν, 
κρατώντας πανεράκια με λουλούδια. Οι νοικοκυρές τους δίνουν 
χρήματα ή κεκάκια.

Μάρτης
Ένα από τα γνωστότερα έθιμα του Μαρτίου. Σε αυτό την 1η Μαρτίου 
στρίβουμε μια άσπρη και μια κόκκινη κλωστή μεταξύ τους και τις 
δένουμε στον καρπό μας. Ο «Μάρτης» φοριέται για να προφυλάξει τον 
κάτοχό του από τον ήλιο που αρχίζει να καίει. Το πότε φεύγει από το 
χέρι μας εξαρτάται από την περιοχή που βρισκόμαστε



Το Μαρτιάτικο Βραχιόλι 
Η παράδοση θέλει, από την 1η έως τις 31η του μήνα τα 
παιδιά (και όχι μόνο) να φορούν στον καρπό του χεριού τους 
ένα βραχιολάκι φτιαγμένο από στριμμένη άσπρη και κόκκινη 
κλωστή, το οποίο ονομάζεται « Μάρτης ή Μαρτιά ή 
Μαρτάκι».

Το βραχιολάκι αυτό, το οποίο φτιάχνεται την τελευταία μέρα 
του Φλεβάρη, προστατεύει τα πρόσωπα των παιδιών από τον 
πρώτο ήλιο της Άνοιξης, για να μην καούν.

Στο βραχιολάκι σας μπορείτε αν θέλετε να κρεμάσετε μία 
θαλασσιά χαντρούλα, ένα ματάκι ή ένα σταυρουδάκι.

Φοράμε τα βραχιολάκια όλο τον μήνα και στο τέλος του τα 
αφήνουμε  σε ένα λουλούδι για να τα πάρουν τα χελιδόνια και 
να χτίσουν με αυτά την φωλιά τους, όπως λέει και η 
παράδοση.


