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καταγραφή και ανάδειξη των στοιχείων της καθ’ ημάς Ανατολής
είναι σκοπός πρωταρχικός μα και συνάμα ιερός. Γι’ αυτό εξάλλου
δημιουργήσαμε το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Ν. Ιωνίας (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.), μια κιβωτό γνώσης, πολύτιμο εργαλείο συλλογής, καταγραφής, επεξεργασίας, μα και περαιτέρω
διάδοσης όλων αυτών των δυσεύρετων πληροφοριών. Βλέπετε για εμάς,
σε τούτους τους χαλεπούς καιρούς, «ουκ απέσβετο το λάλον ύδωρ»... δεν
αφήνουμε τη λήθη να πνίγει τη μνήμη.
Συνεχίζουμε στα χνάρια της εντολής που μας δόθηκε από τα παλιά, από
τους δικούς μας ανθρώπους. «Μην λησμονάτε τα όσια και ιερά του ελληνισμού και του χριστιανισμού... κρατήστε ψηλά τις σημαίες, διαφυλάξτε
μέσα στην καρδιά σας όλους αυτούς τους πολύτιμους θησαυρούς... ανάψτε
ένα μικρό αγιοκέρι στη μνήμη όλων εκείνων».
Τούτη, λοιπόν, η νέα μας προσπάθεια, είναι ένα απειροελάχιστο δείγμα σεβασμού προς εκείνους... Τα γεγονότα στον αέναο κύκλο του χρόνου
στην αγιοτόκο Καππαδοκία, που χάρη στην προσπάθεια του ακούραστου
φίλου μας Κωνσταντίνου Νίγδελη και τον ευχαριστούμε γι’ αυτό, την παρουσιάζουμε στους φιλίστορες.
Δείγμα μιας ανείπωτης προσπάθειας και μιας μοναδικής αισθητικής αξίας, αψευδής μάρτυρας του κλέους ενός ολάκερου λαού που είχε μέσα στης
καρδιάς τα φυλλοκάρδια τη χριστιανοσύνη μα και την ελληνικότητα... που
εκπέμπει τη γοητεία των παλαιών ξεχασμένων καιρών, αλλά ταυτόχρονα
δίδει και την αίσθηση της δύναμης... της περηφάνιας, του μεγαλείου, που
ούτε οι άνθρωποι μα μήτε και ο χρόνος κατόρθωσαν να σβήσουν.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Ο Πρόεδρος
Λουκάς Π. Χριστοδούλου
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Σ

το πόνημα αυτό περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που αντλήσα
με για τα ιδιαίτερα της περιοχής, στον αέναο κύκλο του χρόνου:
τη λαϊκή λατρεία, τις πρακτικές, τα ήθη και έθιμα, τις μικρές και
μεγάλες γιορτές, τις δοξασίες, αλλά και τις αντιλήψεις για πολλά και διά
φορα. Ένας υπέροχος θησαυρός που έκανε τους κατοίκους της Καππαδο
κίας να νιώθουν και να δηλώνουν με μεγάλη υπερηφάνεια την καταγωγή,
αλλά και τις ιδιαιτερότητες της ράτσας τους.
Τύχη αγαθή, οι πληροφορητές1 μας γεννήθηκαν, έζησαν και ανδρώ
1.

Μνήμης χάριν
Μια απλή αναφορά για τους ανθρώπους εκείνους που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν,
ζήσανε εκεί και με το πλήρωμα του χρόνου, όταν τους το ζητήθηκε, δώσανε τις
μαρτυρίες τους, πολύτιμες παρακαταθήκες μνήμης, για τα δρώμενα του χώρου...
Εσαεί παρόντες
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
Αρχείο Προφορικής Παράδοσης
Πληροφορητές:
Βασιλική Αιγίδου, Δημήτριος Αλεξιάδης, Ελευθερία Αλεξιάδη, Νικόλαος Ανα
στασιάδης, Ηλίας Αντωνιάδης, Βασίλειος Αποστολίδης, Κυριάκος Αποστολίδης,
Νεόφυτος Αποστολίδης, Πολυξένη Αρζουμάνογλου, Μακρίνα Βορρεοπούλου,
Χρήστος Βορρεόπουλος, Μιχαήλ Γιαβρόγλου, Οσία Γκεζιτζόγλου, Ελέγκω Ελ
ματζόγλου, Όλγα Εξάρχου, Βασίλειος Ερικτζής, Πρόδρομος Ερικτζής, Εφραίμ
Εφραιμίδης, Παρασκευάς Ιγνατιάδης, Αλέκος Ιορδανίδης, Γεώργιος Ιορδανίδης,
Μαρία Ιορδανίδου, Κωνσταντίνος Καραλίδης, Νεόφυτος Καραλίδης, Κάρολος
Καρολίδης, Σοφία Κοζάνογλου, Σοφία Κόρογλου, Παναγιώτης Κουντεπερίδης,
Κωνσταντίνος Κουπελίδης, Ελισάβετ Λουκαΐδου, Βαρβάρα Μισθοπούλου, Λάζα
ρος Μισθόπουλος, Σαράντης Μυστακίδης, Ελασάβετ Νικολαΐδου, Αικατερίνη Νι
κολαΐδου, Βασίλης Ντεμιρτζόγλου, Γεώργιος Ντερμιτζόγλου, Σταύρος Παληκαρί
δης, Θεανώ Παπαδοπούλου, Δέσποινα Παρθενιάδου, Μαρία Πασαλά, Αναστασία
Προδρόμου, Μαρία Πορλόγλου, Βασίλειος Σανταλτζόγλου, Άννα Σαμουηλίδου,
Δέσποινα Σαμουηλίδου, Κοσμάς Σεραφειμίδης, Άννα Σκοτεινοπούλου, Πουλχε
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θηκαν εκεί και τότε, άρα είναι αξιόπιστοι, μιας και έζησαν όλα τα δρώμενα
και συμμετείχαν σε τούτα τα παιχνίδια της ζωής. Συνεπώς είναι αυθεντι
κοί καταγραφείς των γεγονότων και των πρακτικών, που ορισμένα είναι
κοινά με άλλες κοινότητες, πρωτόγνωρα όμως για όλους εμάς, μιας και
εφαρμόζονταν σχεδόν μόνο εκεί.
Τα παρουσιάζουμε, λοιπόν, με τη σειρά που τα βρήκαμε, αλλά και με
τον τρόπο που καταγράφηκαν εκεί και τότε με μια ιδιαιτερότητα: η έναρ
ξή τους να γίνεται από το Γίλμπασί,2 δηλαδή από την αρχή του έτους,
που κατά τους Καππαδόκες ξεκινούσε από την πρώτη Σεπτεμβρίου.3
Να σημειώσουμε πως αναφερόμαστε σε μια ιδιαίτερη ελληνική ρά
τσα, για το θρησκευτικό συναίσθημα της οποίας έχουν γραφεί πολλά και
έχουν ειπωθεί πολύ περισσότερα. Κάπου τρισήμισυ χιλιάδες εκκλησιές
κάθε είδους κοσμούν με την παρουσία τους τον τόπο από το ένα άκρο
ίσαμε το άλλο. Από Ακσαράι μεριά ίσαμε την Καισάρεια και τη Νίγδη.
Μικρές, μεγάλες, βραχοεκκλησιές, λαξευτές...και όλες αγιογραφημένες
με περισσή αγάπη και ανείπωτη υπομονή4... Με την επιβλητική παρουσία
ρία Σουχούρογλου, Συμεών Συμεώνογλου, Σταυρούλα Τεμπερεκίδου, Θεόδωρος
Τζελίδης, Χρήστος Τσακάλογλου, Παρασκευάς Τσαλόγλου, Βασιλική Τσελεπίδου,
Δέσποινα Τσογγαρίδου, Δέσποινα Φειδοπούλου, Ευφροσύνη Χαστάογλου, Αγγε
λική Χατζηανέστογλου, Λάζαρος Χατζίνης, Χαράλαμπος Χατζόπουλος, Αναστα
σία Χουρμουζιάδου...
Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού
Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως-Σταυρουπόλεως και Δήμου Νεάπολης Συκεών
Αρχείο Προφορικής Παράδοσης
Πληροφορητές:
Λάζαρος Ανθημίδης, Μάρθα Καγιαλή, Γεώργιος Καλλινικίδης, Χαράλαμπος Μαξι
μιάδης, Ελευθερία Μαυροπούλου, Μελέτιος Νίγδελης, Πρόδρομος Νικηφορίδης,
Γιάννης Σταματιάδης, Ευστάθιος Σαρμουκασίδης, Γιάννης Σπυρόπουλος, Δέσποι
να Τελλόγλου, Βασίλειος Τσιτσόπουλος, Δημήτριος Χατζηισαάκ...
2. Yıl= χρόνος, baş=κεφάλι, αρχή.
3. Βεβαίως υπάρχει και μια σειρά γενικών εθιμικών συνηθειών, ανεξαρτήτων από
εορτές και λοιπές ημερομηνίες, πράξεις που λάβαιναν χώρα καθόλη τη διάρκεια
του έτους. Έτσι, για παράδειγμα, δεν ζύμωναν Τετάρτη και Παρασκευή, τις ίδιες
ημέρες δεν λούζανε το κεφάλι τους, δεν πιάνανε βελόνι τις Τετάρτες, δεν τρώγανε
κρέας την Παρασκευή... απότοκα μιας περίεργης αντίληψης και συγκερασμού της
καθημερινότητας με τα θρησκευτικά πιστεύω...
Αλλά και με βαθιά την πίστη για τη δύναμη της προσευχής, των θαυμάτων κάθε
είδους, την γενικότερη προστασία του Θεού στα πλάσματά του.
4. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Νύσσης «Όσα εστίν εν τούτοις- τοις Καππαδόκαις
-θυσιαστήρια, δι’ ων το όνομα του Κυρίου δοξάζεται, ουκ αν τις τοσάδε πάσης
σχεδόν της οικουμένης εξαριθμήσαιτο θυσιαστήρια», Βλ. Αν. Μ. Λεβίδη, Αι εν μο14
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εκατοντάδων χιλιάδων μνημείων εκκλησιαστικής μορφής, υψηλής τεχνι
κής και αρχιτεκτονικής. Μνημεία επίγεια, υπόγεια, λαξευτά.Σε κάθε μορ
φή και σχήμα...
Επίγεια, σε μια ειρηνική συνύπαρξη όλων των γνωστών τύπων. Οκτά
γωνα κτίσματα, μονόκλιτες και τρίκλιτες εκκλησίες ρυθμού βασιλικής...
Ναοί στον τύπο του ελεύθερου σταυρού και μάλιστα από ντόπιο ή με
ντόπιο καλό υλικό, τη γνωστή λαξευμένη ηφαιστειογενή πέτρα και με κα
λοκομμένες δοκούς που πάντοτε έδιδαν την αίσθηση του όμορφου, αλλά
και ενός συμπαγέστατου πέτρινου όγκου. Εκκλησιές σπάνιας τεχνικής
δομής με αψιδωτά παράθυρα, γλυπτά γείσα, μεγάλα πλαίσια, υπέροχα
κιονόκρανα, αλλά... και υπόγειους τόπους λατρείας. Ταπεινές εκκλησιές,
δείγματα ενός καταπληκτικού θρησκευτικού γίγνεσθαι, που συγκινούν
ίσαμε τώρα, προκαλούν το δέος και τον θαυμασμό στον επισκέπτη...
Μέσα σε ένα δύσκολο ηφαιστειογενές περιβάλλον, άξυλο και πολλές
φορές αφιλόξενο, από τα στοιχεία της φύσης μα και τους ανθρώπους,
μιας και τούτοι ζούσαν πάντοτε με τον «άλλον», τον ξένο, τον βάρβαρο,
τον άπιστο, τον άθεο. Ειδικά και ιδιαίτερα για τις ελληνορθόδοξες κοινό
τητες, μικρές οάσεις, κουκκίδες ενός άλλου πολιτισμού στην απεραντο
σύνη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.5
Φυσικά στην παρούσα έρευνα λάβαμε υπόψη μας ορισμένες παρα
μέτρους ικανές να μας οδηγήσουν αποτελεσματικότερα στο επιθυμητό
αποτέλεσμα ή αν θέλετε ορισμένα χαρακτηριστικά, για να γίνουν περισ
σότερο κατανοητά αυτά που πρόκειται να παρουσιαστούν.
Ο χρόνος, για παράδειγμα, που, κατά την άποψή μας, είναι ένας από
αυτούς και ίσως ο σημαντικότερος. Δηλαδή το πότε και για ποια χρονι
κή περίοδο μιλάμε. Σπεύδουμε μάλιστα να υπενθυμίσουμε πως υπάρχουν
τρεις τουλάχιστον σημαντικότατες ημερομηνίες- συνθήκες, οι οποίες στο
διάβα του χρόνου διαμόρφωσαν, προς το καλύτερο, και τους όρους δι
αβίωσης του χριστιανικού πληθυσμού και κατά συνέπεια τήρησης των
θρησκευτικών τους δρώμενων. Πρόκειται για:
α- Το διάταγμα του Χάττ-ι Σερίφ του Γκιούλχανε, που δημοσιεύθηκε το
νολίθοις μοναί της Καππαδοκίας και Λυκαονίας, τυπ. Αλεξάνδρου Νομισματίδου,
εν Κωνσταντινουπόλει 1899, σ.11 και Δ. Λουκόπουλο-Δ. Πετρόπουλο, Η Λαϊκή
Λατρεία των Φαράσων, Κ.Μ.Σ., Αθήνα 1949, σ. 20.
5. Σημ.: Χαρακτηριστικά επίσης δείγματα της έντονης λαϊκής ευσέβειας των Ρωμιών
της Καππαδοκίας ήταν τα οικογενειακά παρεκκλήσια στις αυλές των σπιτιών, αλη
θινά κομψοτεχνήματα, γνωστά με το επώνυμο της οικογενείας στην οποία ανή
καν: Άγιος Αντώνιος του Ιωάννη Ραπτόγλου, Άγιος Ελευθέριος του Κωνσταντίνου
Νίγδελη, Άγιος Γιώργης του Πέτρου Καρφόγλου...
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1839 επί βασιλείας του Abdül Mecid και περιελάμβανε πρωτοπόρες
διατάξεις για την εποχή του με ένα πλήθος πολιτικών και θρησκευτι
κών ελευθεριών και εγγυήσεων...
β- Το διάταγμα του Χάττ-ι Χουμαγιούν που δημοσιεύθηκε το 1856 και
περιελάμβανε μια δεύτερη εξίσου θετική προσπάθεια προς την κατεύ
θυνση των ελευθεριών...
γ- Τον Νόμο των Βιλαετίων του 1867 που ήταν συμπληρωματικός προς
τις δυο προαναφερόμενες προσπάθειες.6
Έτσι, με βάση τα ανωτέρω, οι χριστιανικές μάζες άρχισαν να προβάλ
λουν και να δημοσιοποιούν τα ιδιαίτερά τους χωρίς τον φόβο από τους
«άλλους»... να μετακινούνται για θρησκευτικούς σκοπούς, να συμμετέ
χουν στα εορταστικά δρώμενα, αν και πάλι, για μια σειρά λόγους, υπήρ
χαν επιφυλάξεις και οι σχετικές απαγορεύσεις. Για παράδειγμα, χωρίς να
γνωρίζουμε την αιτιολογία, βλέπουμε στο πρακτικό με αριθμό 42 της 7
Ιουλίου 1876 της κοινότητας του Προκοπίου να υπάρχουν μια σειρά απα
γορεύσεις, για τις εκδηλώσεις τοπικού χαρακτήρα και ιδιαίτερα για τα
πανηγύρια δυο προσφιλών αγίων... αλλά και όχι μόνο.7
Σημαντικότατοι διαμορφωτές των τοπικών δρώμενων ήταν επίσης
οι κοινοτικοί κανονισμοί ή καλύτερα οι κανονισμοί περί των ηθών
και εθίμων, το σύνολο των οποίων δημιουργήθηκε περίπου στο δεύτε
ρο μισό του 19ου αιώνα. Δημόσια έγγραφα-γραπτά κείμενα, που με βάση
μια κάποια λογική, κωδικοποιούσαν, επέτασσαν και επέβαλλαν δημόσια,
δεσμευτικά και υπό την απειλή φοβερών συνεπειών μια ή περισσότερες
πρακτικές συμπεριφορές...
Κανονισμοί που δεν επέβαλλαν το τι «δέον γενέσθαι» απλά, αλλά και
το τι «δέον αποφεύγειν» με μια λογική, την επικρατούσα στο χώρο εκεί
και τότε, ένα παράξενο μείγμα ανάμεσα στον θρησκευτικό πουριτανισμό
των δυο μεγάλων θρησκευτικών ομάδων, αλλά ταυτόχρονα και του εκ
συγχρονισμού που δειλά, μα σταθερά, έκανε την εμφάνισή του, μιας αστι
6. Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης, Καππαδοκία, περί δικαίου το ανάγνωσμα, Εκπαιδευ
τικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπό
λεως, Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 16.
7. Ματούλα Κουρουπού - Ευαγγελία Μπαλτά, Ελληνορθόδοξες Κοινότητες της Καππαδοκίας, Περιφέρεια Προκοπίου, Πηγές στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και του
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 2001,
σ. 123, «... τα πανηγύρια Αγίας Μαρίνας και Αγηλιά και άλλα εμποδίζονται μετά
την λειτουργία, έκαστος χρεωστεί να ησυχάζη εις το σπίτι του χωρίς να πηγαίνουν
εις εξοχάς, αμπέλους, παχτσέδες, εντός και εκτός της χώρας τραγουδούντες και
χορεύοντες».
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κής νοοτροπίας την οποία ασπάζονταν οι ενήλικες άνδρες οι οποίοι, για
λόγους οικονομικούς, είχαν μετακινηθεί στις μεγαλουπόλεις.
Σημαντικός παράγων διαμόρφωσης συμπεριφορών και εκδηλώσεων
ήταν επίσης και ο χώρος... Το πού δηλαδή παίρνανε σάρκα και οστά τα
δρώμενα. Για να γίνει τούτη η παράμετρος αντιληπτή θα πρέπει να έχει
υπόψη του ο αναγνώστης πως η Καππαδοκία βρίσκεται στην Κεντρική
Ανατολία της Μικρασίας, σε ένα οροπέδιο μακριά από μεγαλουπόλεις και
τα κέντρα αποφάσεων, ανάμεσα σε πανύψηλα βουνά που καθιστούσαν
την οποιαδήποτε επικοινωνία περίπου άθλο. Να διευκρινίσουμε μάλιστα
πως κάθε απλή έστω μετάβαση από τη μια κοινότητα σε κάποια άλλη
ήταν περίπου ένα ταξίδι ζωής, μιας και το δύσβατο του χώρου, το άξυλο
της περιοχής και οι τρομακτικές κλιματολογικές συνθήκες παρουσίαζαν
ένα επικίνδυνα αρνητικό εκρηκτικό μείγμα που δεν βοηθούσε σε τίποτε.
Προς επίρρωση μάλιστα του ανωτέρω επιχειρήματος παίρνουμε τυ
χαία δυο χριστιανικές κοινότητες του ευρύτερου χώρου. Το Σκούταρι, για
παράδειγμα, που ήταν κοντά στην Πόλη και την ιδιαίτερή μας πατρίδα,
τη Μαλακοπή.
Η πρώτη είχε άμεση επικοινωνία, αλλά και μια συνεχή ροή πληροφο
ριών, είχε γνώση της εξέλιξης κάθε θέματος-έκφανση της καθημερινότη
τας, με κάθε πρόβλημα να επιλύεται άμεσα και αποτελεσματικά. Συνεπώς
υπήρχε διαμορφωμένη κουλτούρα κυρίως στις αστικές περιοχές με ό,τι
αυτό σήμαινε στην καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής. Αντιλήψεις πλέ
ον φιλελεύθερες, αντιμετώπιση θεμάτων περισσότερο αποφασιστικά και
πιο πρακτικά, πίστεις, πεποιθήσεις ρεαλιστικότερες και στηριζόμενες σε
εμφανή στοιχεία.
Η Μαλακοπή πάλι βρίσκεται περίπου στο κέντρο της υπό έρευνα πε
ριοχής, κάπου στα βάθη της Ανατολίας, αποκλεισμένη φυσικά από τα
όποια κέντρα των αποφάσεων μιας και το οδικό δίκτυο ήταν ανύπαρκτο.
Συνεπώς μακριά από τα όποια κέντρα πληροφόρησης και κατά συνέπεια
στις δαγκάνες ενός αποτελεσματικότερου ελέγχου για οτιδήποτε, με τους
τοπικούς ηγεμόνες να πράττουν, μιας και βρίσκονταν εκτός του καθημε
ρινού ελέγχου, τα «δικά τους» και με τους πολίτες να αποδέχονται, κισμέτ
γαρ, τις αποφάσεις, γιατί «έτσι έπρεπε και έτσι είχαν μάθει». Συνεπώς, μια
διαμορφωμένη κουλτούρα στηριγμένη στη μοίρα ή γιατί αυτό ή εκείνο ή
το άλλο «έτσι το ήθελε ο Θεός».8
8. Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης, ό.π., σ. 11.
Σημ.: Τούτη η αρχαιοελληνική δοξασία, δανεισμένη και ολίγον διασκευασμένη,
διατηρήθηκε στο διάβα του χρόνου μέσα στη λαϊκή συνείδηση...
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Σημαντικός επίσης παράγοντας στη διαμόρφωση της οποιασδήποτε
κουλτούρας ήταν μεταξύ των άλλων και η συνύπαρξη των δυο θρησκευ
τικών κοινοτήτων. Αν πρόκειται δηλαδή για κοινότητες μεικτές ή καθα
ρά χριστιανικές. Που στις πρώτες ζούσαν μεν αρμονικά, σε μεγάλες χρο
νικές περιόδους αλλά... σε αρκετές περιπτώσεις με έντονο το στοιχείο
της πίεσης, κυρίως στις δύσκολες περιόδους, με ό,τι αυτό μπορούσε να
σημαίνει στα δρώμενα πάσης μορφής εκείνης της περιόδου.
Φυσικά, οι παράγοντες της διαμόρφωσης των δρώμενων
ήταν και είναι, αν θέλετε, πολλοί, με μερικούς να χάνονται
κάπου στα βάθη του χρόνου, κάποιους άλλους να είναι
σύγχρονοι και αρκετούς να έχουν τυχαίο χαρακτή
ρα. Σε κάθε περίπτωση πάντως παρουσιάσαμε
απλά, χωρίς πολλές αναλύσεις, τους κυριότερους
κατά την άποψή μας, αυτούς που μπορούν να
βοηθήσουν στην κατανόηση αρκετών παράξε
νων, δυσνόητων έως και δυσερμήνευτων πρα
κτικών του χώρου.
Να σημειώσουμε τέλος πως στην έρευνά μας
ασχολούμαστε κυρίως με τα «άγνωστα και
ιδιαίτερα», παραλείποντας τις γνωστές και
επαναλαμβανόμενες μέχρι σήμερα λεπτομέ
Η Κλωθώ, η Λάχεση, και η Άτροπος. Κόρες του Δία και της Θέμιδας, θεές της
δικαιοσύνης, κατοικούσαν στον Όλυμπο ή κατ’ άλλους, σε μια κοιλάδα του Παρ
νασσού.
Η Κλωθώ, που ήταν η μεγαλύτερη, κρατούσε τη ρόκα και με αυτή έκλωθε τη μοί
ρα των ανθρώπων...
Η Λάχεση, δεύτερη κατά σειρά, κρατούσε το αδράχτι στο οποίο τύλιγε το νήμα
της ζωής των ανθρώπων και μοίραζε τα καλά και τα κακά... μετρούσε τη διάρκεια
της ζωής - τον κλήρο του καθενός.
Η Άτροπος, τρίτη στη σειρά, κρατούσε το ψαλίδι που με αυτό έκοβε το νήμα της
ζωής των θνητών... εκεί που είχε προκαθοριστεί.
Στη μυθολογία, οι τρεις Μοίρες παρουσιάζοντα μόνο σε έναν μύθο να έρχονται
για να μοιράνουν το νεογέννητο: στο μύθο του Μελέαγρου για τον οποίο η Κλω
θώ είπε ότι θα γινόταν γενναίος, η Λάχεση επαίνεσε το βρέφος γιατί θα γινόταν
ήρωας, η Άτροπος όμως είπε ότι θα ζούσε όσο θα κρατούσε το κούτσουρο που
καιγόταν στο τζάκι. Τέλος, στη νεοελληνική παράδοση, οι τρεις Μοίρες έρχονται
μετά τη γέννηση του ανθρώπου, ύστερα από τρεις ή επτά μέρες και καθορίζουν το
μέλλον του.
Κοινή άποψη: ό,τι γράφει, δεν ξεγράφει. Παρόλα αυτά, πολλά είναι τα παραμύθια
σύμφωνα με τα οποία ο ήρωας, με υπομονή και επιμονή, μπορεί να αλλάξει τη
μοίρα του.
18

Εισαγωγικά

ρειες των εμποροπανηγύρεων και φυσικά των τρόπων παρασκευής των
εορταστικών φαγητών. Σε κάθε περίπτωση αναγνωρίζουμε την αξία και
τη σπουδαιότατη σημασία τους, μιας και οι τοπικές εκκλησίες αποτελού
σαν τους αναδόχους των εμποροπανηγύρεων, οι οποίες, σε αρκετές μά
λιστα περιπτώσεις, είχαν ευρύτατο χαρακτήρα προσελκύοντας πιστούς
από παντού, με πολλαπλά οικονομικά οφέλη και πολυεπίπεδη οικονομική
δραστηριότητα.
Τέλος, σπεύδουμε να ζητήσουμε την ανοχή των αναγνωστών μας, για
τις τυχόν παραλείψεις και τα ανθρώπινα λάθη, που πάντοτε σχεδόν ελ
λοχεύουν σε κάθε εργασία.
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Ο

Σεπτέμβριος -Τρυγητής- παράγεται απ’ τη λατινική λέξη Septem
(= επτά). Ήταν ο έβδομος μήνας του ρωμαϊκού ημερολογίου,
τότε που ο χρόνος άρχιζε από τον Μάρτιο.
Η πρώτη Σεπτεμβρίου -Πρωτοσταυριά- ορίστηκε από το 313 μ.Χ. ως
αρχή των θρησκευτικών δεκαπεντάχρονων περιόδων της λεγόμενης Ινδίκτου.
Τον βρίσκουμε επίσης και ως: Σταυρό, Σταυρός, τ’ Σταυρού, του Σταυρού προσκύνασ’, Τρυγητής, Αμπελάς, Εϊλούλ, Ραμαζάν.
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1 η του μηνός

Ο μήνας έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς αλλά και της προετοιμασίας κάθε οικογένειας για τον επερχόμενο χειμώνα, ο οποίος, ειρήσθω
εν παρόδω, ήταν πάντοτε ιδιαίτερα βαρύς στην υπό έρευνα περιοχή, με
αποκλεισμούς των κοινοτήτων για μεγάλο χρονικό διάστημα, την προετοιμασία για τη σπορά και τις διάφορες παραγωγές. Συνεπώς, σημαντικότατος μήνας, με τους χριστιανούς να επιζητούν ταυτόχρονα την άνωθεν βοήθεια για την ευόδωση των προσπαθειών και τελεσφόρηση των
σκοπών τους σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, με τους
εκπροσώπους Του να σπεύδουν να καλύψουν όλες τις προκύπτουσες
απαραίτητες ανάγκες, οι οποίες παρουσίαζαν αρκετές ιδιαιτερότητες από
κοινότητα σε κοινότητα.
Έτσι:
• στην κοινότητα της Μαλακοπής,9 για παράδειγμα, μιας καθαρά
γεωργικής περιοχής, οι ιερείς με τη συνοδεία του ψάλτη ή του καντηλανάφτη ή κάποιου μικρού παιδιού, γύριζαν τα σπίτια για τον
αγιασμό,10 με τις οικογένειες να έχουν προβεί στις σχετικές προετοιμασίες του χώρου, δηλαδή εικόνες της Παναγιάς και του Χριστού
πάνω σε τραπέζι, καθαρό νερό σε ειδικό σκεύος, μια δέσμη βασιλικού και δώδεκα κεριά,11 όσα και οι μήνες του χρόνου ή του αριθμού
των δώδεκα Αποστόλων.
• στα Λίμνα, επίσης, κοινότητα της πεδιάδας του Μπουτάκ Οβά, καθαρά γεωργικής και αυτής, πάνω στο τραπέζι τοποθετούσαν για τη
σχετική ευλογία πιάτα με τα καλλιεργούμενα προϊόντα, τα οποία,
μετά τον αγιασμό, τα ανακάτευαν με όμοια είδη που είχαν αποθηκευμένα ή τα έριχναν στα χωράφια για καλή σπορά.
Να σημειώσουμε βεβαίως και είναι λογικό αυτό, πως στις αστικές περιοχές, όπως της Νεβσεχίρ, της Καισάρειας, της Νίγδης... από το
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα άρχισε να παρατηρείται μια άμβλυνση
τούτων των εθίμων. Λογικές και πρακτικές εξηγήσιμες μιας και το
αστικό στοιχείο συναγελαζόταν με φορείς νέων αντιλήψεων, ξενόφερτων έως τότε, με νέους κυρίως που «είδαν και έμαθαν πολλά και
9. Μαρτυρία Λάζαρου Ανθημίδη, (Μαλακοπή), ό.π.
10. Ο αγιασμός περιελάμβανε εκτός των απαραιτήτων ευχών το ράντισμα προσώπων, ζωντανών, δωματίων, στάβλων και χωραφιών.
11. Στα Λίμνα της Καππαδοκίας κολλούσαν τα κεριά γύρω-γύρω από το τραπέζι, σχ.
μαρτυρία Βασιλείου Αποστολίδη, ό.π.
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διάφορα στης ξενιτιάς τα καταραμένα μέρη που άλλαζε συνειδήσεις
και πιστεύω».12
2 Σεπτεμβρίου

Ο άγιος Μάμας είναι ένας ιδιαίτερα σεμνυνόμενος άγιος στην περιοχή της Καππαδοκίας. Ντόπιος ο ίδιος, γεννήθηκε στη Γάγγρα, θεωρείτο
αφενός προστάτης των βοσκών και των αγρίων ζώων,13 αλλά του αποδίδονταν αφετέρου ιδιαίτερες θεραπευτικές ικανότητες. Έτσι, ανήμερα
της εορτής του πλήθη πιστών από ολάκερη την Καππαδοκία συνέρρεαν στη δισυπόστατη εκκλησία του αγίου, τόπο λατρείας χριστιανών και
μωαμεθανών,14 για να προσευχηθούν, να ζητήσουν τη βοήθειά του και να
12. Υπάρχει μια σειρά μαρτυριών που «διαολοστέλνουν» την εσωτερική μετανάστευση κυρίως για δυο λόγους: την άμβλυνση του υπάρχοντος εθιμικού δικαίου, αλλά
και την ερήμωση της περιοχής με τη δημιουργία μεγάλης λειψανδρίας. Κυρίως
πρόκειται για ανθρώπους που είδαν και έμαθαν στα ξένα, ως οικονομικοί μετανάστες, αλλά και ως σπουδαστές και που απεφάσισαν να δημοσιοποιήσουν τις
απόψεις και τις νεωτεριστικές τους αντιλήψεις σε θέματα συμπεριφοράς, εκπαίδευσης, αλλά και ισότητας των δυο φύλων, θρησκείας...
Χαρακτηριστική, για τις επερχόμενες κακές συνέπειες τούτης της πρακτικής, είναι και η παρακάτω ευχή-παρατήρηση προς τους νέους της εποχής:
Γκετίπτε κέλμεμεκ βαρ
Γκελίπτε γκόρμεμεκ βαρ
Δηλαδή
Πηγαίνεις και δεν επανέρχεσαι
Επανερχόμενος δεν ανταμώνεις.
Επρόκειτο μάλλον περί μιας σημαντικής προειδοποιήσεως των επερχομένων κακών της ξενιτιάς.
Που, ως Κίρκη, κρατούσε τα παιδιά του χωριού εκεί στην ξενιτιά χωρίς να τους
επιτρέπει την επάνοδο... και πως, με τον ερχομό τους, μετά από πολύχρονη απουσία, κινδύνευαν να μη βρουν τους οικείους εν ζωή.
13. Καλλιόπη Αλιβάνογλου - Παπαγγέλου, Οι άγιοι της Καππαδοκίας, Κέντρο Μικρασιατικών Μελετών, Νέα Καρβάλη 2005, σ. 126, «Ο άγιος είναι προστάτης
των βοσκών και των αγρίων ζώων. Οι αγιογράφοι τον εικονίζουν με ένα αρνάκι
αγκαλιά κι ένα ραβδί στο χέρι».
14. Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, Η θρησκευτική ζωή στην περιφέρεια Ακσεράι-Γκέλβερι, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1971, σ. 92, «...εν τη εκκλησία ταύτη (Μαμασό) χριστιανοί και Οθωμανοί εν απιστεύτω και πρωτοφανεί
αρμονία εκτελούσι τα θρησκευτικά αυτών καθήκοντα, εκάτεροι κατά τα νενομισμένα» και συνεχίζοντας με αναφορές στον Αρχ. Ι. Σαραντίδη «τελουμένης της
λειτουργίας και φύλαξ του ναού σεβάσμιος δερβίσης, προσκαλών τους πιστούς
του συνεύχεται μετ’ αυτών εν τινί γωνία του ναού μετά μεγάλης ευλαβείας».
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λάβουν μέρος στα δρώμενα του μεγάλου πανηγυριού με τους «απέναντι», τους μουσουλμάνους, που τον πίστευαν ολόψυχα με τη διακριτική
ονομασία Σαμά Μπαμπά...
Μετά μάλιστα την απόλυση από τη λειτουργία «και την αυτόθι πνευματικήν πανήγυριν, οι προσκυνηταί καταβαίνουσιν εις τας όχθας του παραρρέοντος ποταμού Καππαδόκος και εκεί καθήμενοι επί χλόης υπό την
σκιάν πολυαρίθμων ιτέων δεν κρεμώσι τα όπλα αυτών εις τας ιτέας, ούτε
κλαίουσιν, ούτε την ωδήν άδουσι του Κυρίου, αλλά επί όλην εβδομάδα
πυροβολούσι νυχθημερόν ακαταπαύστως, ευθυμούσι, τρώγουσι, πίνουσι,
τραγωδούσιν ... ».15
Κυρίως όμως ζητούσαν να θεραπευτούν μιας και μπορούσε:16
• να δώσει παιδιά στα άτεκνα ζευγάρια, εξαλείφοντας κάθε σωματική
δυσλειτουργία. Φυσικά, με τα παιδιά που γεννιούνταν μετά από τα
τάματα να παίρνουν το όνομά του.
• να εξαλείψει την τρέλα... 17
• να βοηθά στους πονοκεφάλους.
Κατά τους ιστοριοδίφες του χώρου ο άγιος θα πρέπει να είχε ένα περίεργο δεσμό με
τους δερβίσηδες, που κάνανε χρήση του ονόματος και της μνήμης του, απαιτώντας σε αρκετές περιπτώσεις φακούδια για το άναμμα κεριού στη χάρη του, λέγοντας μάλιστα πως, «εμείς Αϊ
Μάμα σόι είμαστε»... μοιράζοντας, ως αντίδωρο τούτης
της πράξης «μαγικούς κόκκους σταριού ή φακής στις γυναίκες που θέλανε και δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν». Φυσικά
με το στάρι... αγόρι, το οποίο υποχρεωτικά θα έπρεπε να του δοθεί
το όνομα Μάμας και τη φακή ... κορίτσι το οποίο θα έπαιρνε το όνομα της
παρθένου Μαρίας.18
15. Αναστάσιος Μ. Λεβίδης, Αι εν μονολίθοις μοναί της Καππαδοκίαςκαι Λυκαονίας,
τυπ. Αλεξάνδρου Νομισματίδου, εν Κωνσταντινουπόλει 189, σ. 131.
16. Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης, Καππαδοκία Ιάματα και Θάματα, Εκπαιδευτικό και
Πολιτιστικό Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως,
Θεσσαλονίκη 2011, σ. 32, βλ. σχετ. Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, ό.π.,
σ. 92.
17. Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, ό.π., σ. 120, «Για τον άγιο Μάμα πίστευαν
ότι μπορούσε να θεραπεύσει και την τρέλα. Ανθρώπους τρελούς τους έφερναν
στην εκκλησία του στη Μαμασό και για μερικές ημέρες τους έδεναν με αλυσίδες
από άγκιστρα, που σώζονται ακόμα στους τοίχους».
18. Άννα Μαραβά - Χατζηνικολάου, Ο Άγιος Μάμας, Κέντρο Μικρασιατικών Σπου-
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Χαρακτηριστικές επίσης ήταν οι σχετικές τελετές-προσευχές για τη
θεραπεία των ζωντανών. Σύμφωνα μάλιστα με τις μαρτυρίες ο τρόπος που
διαβάζονταν, ανήμερα της εορτής του, κυρίως, στα άρρωστα κοπάδια,
ακολουθούσε ένα πανάρχαιο τελετουργικό: φέρνανε το κοπάδι έξω στον
αυλόγυρο της εκκλησιάς, παίρνανε νερό «αρπακτικό» από την «ανατολικήν βρύσιν» και το έφερναν στην εκκλησιά... Κόβανε το κουδούνι του
μπροστάρη και το βάζανε μέσα στη εκκλησιά ακριβώς στη μέση... ρίχνανε
αλάτι και «άρχεται ο ιερεύς την Θείαν Λειτουργίαν και μετά το δοθήναι
ο ιερεύς την αναφοράν, ευγένει αλλαγμένος και ίσταται επάνω
κουδουνίου και λέγει την ευχήν του Αγίου Μάμαντος... Ορκίζω πάντα τα νοσήματα και τα αιμοβόρα θηρία κατά του
φοβερού και ενδόξου ονόματος του Θεού, αναχωρήσατε
από της ποίμνης ταύτης πάσα νόσος και πάσα μαλακία...
Και μετά την ευχήν λαμβάνει το κουδούνι και ρένει τα σφακτά σταυροειδώς
και ρείκτει το κουδούνι εις το μέσον
των σφακτών και οίον δόσει το
κουδούνι επαίρνει αυτό ο ιερεύς
και ο ποιμήν επαίρνει τα σφακτά
και αναχωρεί».19 Τέλος, γύρω από
το πρόσωπο του αγίου έχει δημιουργηθεί σειρά ιστοριών, μερικές από
τις οποίες και αναφέρουμε.
δών, Αθήνα 1995, σ. 39.
Σημ.: Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετά θαύματα που επιβεβαιώνουν τα προαναφερόμενα. Για παράδειγμα και αναφερόμαστε μόνο σε ένα που αντλήσαμε από
το προαναφερόμενο πόνημα, ό.π. σ. 40, «Ένας άνθρωπος δεν πίστευε σ’ αυτό το
θαύμα και, για να υποστηρίξει τον σκεπτικισμό του, κατάπιε και ο ίδιος δυο κόκκους σταριού. Σε λίγο καιρό όμως πήγε κατατρομαγμένος στο Χατζή Μπεκτάς.
Του έγινε καισαρική τομή και βγήκαν στον κόσμο δυο αγόρια. Και η παράδοση προσθέτει ότι οι απόγονοι των παιδιών αυτών ζουν ακόμα στην περιοχή της
Άγκυρας και λέγονται παιδιά του σταριού».
19. Άννα Μαραβά - Χατζηνικολάου, ό.π., σ. 42.
Σημ.: Υπάρχουν και άλλες ευχές του αγίου, κυρίως για την πρόληψη ενδεχόμενης ασθένειας, ή σε περίπτωση αδυναμίας μεταφοράς των ζωντανών μεταξύ των
οποίων και η παρακάτω: «Κύριε, ο ποιήσας τον ουρανόν και την γην ... και όπου
αναγνωσθή αύτη η προσευχή είτε εις ποίμνην, είτε εις βόας και όστις επικαλέσηταί σε και μνησθή του ονόματος του δούλου σου Μάμαντος, μη επέλθη επί την
ποίμνην αυτού νόσος ή έτερος πειρασμός».
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α΄
Άγιος Μάμας
ο προστάτης των βοσκών
και των άγριων ζώων 20
«Ο άγιος ήταν φίλος με όλα τα ζωντανά και ζούσε μαζί τους στα βουνά
και τα δάση της Καισάρειας. Συνομιλούσε με αυτά, τα φρόντιζε και τα
βοηθούσε κάθε μέρα... γιατί πάντοτε προσέτρεχαν σ’ αυτόν και τα κατάφερνε, με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού.
Ήταν πολύ πιστός και αυτό ενοχλούσε τους ειδωλολάτρες, που έβλεπαν αυτό το ζωντανό θαύμα και σκανδαλιζότανε. Μια μέρα αποφάσισαν
να τον συλλάβουν. Έστειλαν λοιπόν ένα ασκέρι ιππέων. Ψάξανε από εδώ,
τίποτε... πήγαν παραπέρα, αλλά και πάλι τίποτε.
Ξαφνικά είδαν μπροστά τους κάποιον νέο που δεν ήταν άλλος από
τον άγιο, αλλά δεν τον γνώριζαν. Τον ρώτησαν λοιπόν, αν ήξερε κάποιον
που τον λέγανε Μάμα και πού έμενε.
Χαμογέλασε ο άγιος... Τους παρακάλεσε να κατεβούν από τα άλογά
τους, να φάνε αυτά και οι ίδιοι, να ξεκουραστούν και τότε θα τον έδειχνε
και με την ησυχία τους θα τον συλλάμβαναν.
Έτσι και έγινε. Τους έστρωσε το τραπέζι και την ώρα του φαγητού οι
στρατιώτες έγιναν μάρτυρες ενός θαύματος. Άρχισαν να εμφανίζονται τα
άγρια ζώα του βουνού και του δάσους ήρεμα ήρεμα και να κάθονται στα
πόδια του αγίου... Έβλεπαν αυτόν τον άνθρωπο να τα μιλά, να τα χαϊδεύει, να τα περιποιείται, να τα ταΐζει, να τα ποτίζει... και εκείνα ευχαριστημένα να απολαμβάνουν όλα αυτά.
Τρομαγμένοι τον ρώτησαν ποιος είναι, για να πάρουν την απάντηση
πως ήταν εκείνος που αναζητούσαν.
- Εγώ είμαι ο Μάμας που ζητάτε, εμπρός σας ακολουθώ!
Το αρνήθηκαν, όμως, γιατί είδαν αυτό που συνέβαινε και κατάλαβαν
πως δεν πρόκειται για έναν απλό άνθρωπο, αλλά για κάποιον που είχε
την προστασία του Θεού και γι’ αυτό έφυγαν χωρίς να τον συλλάβουν».

20. Ο Άγιος Μάμας (Σαμάς Μπαμπά) βοηθούσε τα άτεκνα ζευγάρια για να αποκτήσουν παιδιά... τις γκαστρωμένες να έχουν εύκολη γέννα, αλλά και τους ψυχικά
αρρώστους.
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β΄
Ο Άγιος Μάμας,
οι ήμερες και άγριες γίδες 21
«Ο Άγιος Μάμας ήταν βοσκός με πολλά ζωντανά. Γι’ αυτό, λοιπόν,
χρησιμοποιούσε βοηθούς τσοπαναραίους από τα γύρω χωριά.
Τους έδωσε μια εντολή:
- Να κοιτάτε τα ζωντανά, αλλά και να βλέπετε και τους ανθρώπους
και όποιος έχει την ανάγκη και θέλει την φιλοξενία να του την δώσετε.
Πράγμα που γινόταν.
Όταν ερχόταν κάποιος ξένος τον φίλευαν και του έδιναν ό,τι ήθελε η
ψυχή του, με τις περισσότερες φορές να σφάζουν κάποιο γίδι. Αλλά... με
το τέλος του γεύματος και όταν έφευγε ο φιλοξενούμενος, πετούσαν τα
κόκαλα μέσα στη μάνδρα και αυτό ζωντάνευε και πάλι.
Μια φορά κάποιοι, που δεν γνώριζαν τη σχετική εντολή, τους κατηγόρησαν στον άγιο πως σφάζανε άδικα τα ζωντανά, για δικό τους όφελος
ή για να φανούν.
Ήρθε, λοιπόν, ο άγιος επιτόπου, φώναξε τους βοσκούς και μπροστά στον
κόσμο έδωσε μια νέα εντολή:
- Να μαζευτούν τα γίδια.
Μαζεύτηκαν, γέμισαν τις στάνες, αλλά πολλά απ’ αυτά μείνανε απ’
έξω. Είπε τότε:
- Όσες γίδες μπήκαν μέσα στις στάνες, καλώς μπήκαν και θα είναι
συνέχεια ήμερες... Όσες έμειναν απέξω, θα είναι άγριες.
Πράγμα που έγινε και διασκορπίστηκαν στα βουνά.
Είπε όμως και κάτι άλλο.
- Στην γιορτή, κάθε χρόνο, θα έρχονται πέντε
από αυτές. Θα κόβετε (σφάζετε) τις τέσσερις
και θα αφήνετε την πέμπτη, που του χρόνου θα οδηγήσει για κουρμπάνι κάποιες
άλλες.
Έτσι γινόταν τα πρώτα χρόνια
μέχρι που, η βουλιμία κάποιων,
έκανε το ακατόρθωτο. Έσφαξαν
όλες τις γίδες και από τότε έπαψαν να έρχονται».
21. Τούτη η παράδοση υπάρχει σε πολλά μέρη. Τη βρίσκουμε στην Καππαδοκία,
στον Πόντο και στα νησιά του Αιγαίου. Πρόκειται περί αιτιολογικού μύθου που
εξηγεί γιατί υπάρχουν άγριες και ήμερες γίδες...
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γ΄
Άγιος Μάμας και η εκκλησιά του 22
«Κάποτε, στα χρόνια τα παλιά, ήταν ένα ερειπωμένο σπίτι, που κάποιος μουσουλμάνος το αγόρασε και το έκανε αχυρώνα. Κάποια μέρα, μετά
την πρώτη συγκομιδή, πήρε έτσι ξαφνικά φωτιά, η οποία του έκαψε όλη
τη σοδειά του άχυρου.
Στεναχωρήθηκε ο ιδιοκτήτης και απεφάσισε και το έκανε στάβλο για
τα ζωντανά του. Την ίδια ημέρα ψόφησε ένα βόδι. Το ίδιο και την άλλη
μέρα και την επομένη και την μεθεπόμενη, ώσπου ψόφησαν όλα.
Ευσεβής άνθρωπος ο ίδιος, ρώτησε τον ιμάμη για τα αίτια των κακών
του. Ρώτησε και τον χριστιανό παπά που τον ορμήνεψε να σκάψει και να
δει τι υπάρχει από κάτω. Πράγμα που έκανε.
Ανάσκαψε το έδαφος και αποκάλυψε μια παλιά χριστιανική εκκλησιά
και μάλιστα με τα λείψανα του Αγίου Μάμα.
Από τότε λειτουργεί σαν τζαμί την Παρασκευή και ως ναός κάθε
Κυριακή».23
8 Σεπτεμβρίου
Μιλάδι χαζρέτι Μεργιέμ

Γενέθλια εορτή της Θεοτόκου Μαρίας με πάνδημη συμμετοχή όλου
του πληθυσμού της Καππαδοκίας, χριστιανών και μουσουλμάνων.
• Στη Σινασό ιδιαίτερα «... τα παλληκάρια του χωριού, οι καινουριόπαντροι, οι αρσηνοταξείτ’ κι οι δευτεροταξειτιού, από μέρες ήσαν
απάνω σο πουδάρ’ να παν σην εκκλησιά της Παναγιάς με τα ’ναίκες
τους. Σχηματίζονταν τρεις-τέσσερις παρέες από πεντέξι παλληκάρια. Κάθε παρέα διόριζε τον ταμία και τον μάγερά της, του έδιδε ο
καθείς το καθορισμένο ποσό για ενδεχόμενα έξοδα... και κάθε μέλος
της παρέας ήταν υποχρεωμένο να φέρει εκτός από χαλί ή κιλίμι και
διάφορα φαγώσιμα.
Οι γόνοι των παλληκαριών ήταν ατέτ-έθιμο να παν στην Παναγιά
να σαιρετήσουν τα παιδιά των και τα παιδιά ήταν ατέτ να τους γαρσουλατήσουν, η νυφ’ να τρέξ’ να πιάσ’ το άλογο του πεθερού της
α’ σο γκεμ... να φιλήσει το σέρι, κι ετούτ’ να την φιλήσ’ α σα δυο

22. Εκεί στη βάση του Λεϊλέκ καγιασί, βράχο των λελεκιών, υπάρχει ο Tekke Sammaş
Baba... Χριστιανική εκκλησιά και Τεκκές μαζί.
23. Αιτιολογικός μύθος που εξηγεί τη διπλή λειτουργία της εκκλησίας.

27

Καππαδοκία: Λατρευτικά και άλλα τινά...

της μάτια».24 Φαίνεται μάλιστα πως τούτη τη μέρα το κέντρο των
λατρευτικών εκδηλώσεων ολάκερης της περιοχής ήταν η Σινασός,
γεγονός που τεκμαίρεται από τη συνεχή παρουσία του τοπικού ιεράρχη.25
Παρατήρηση
Σύμφωνα με τον Αρχέλαο Ι. Σαραντίδη, το πανηγύρι της 8ης Σεπτεμβρίου είχε ιδιαίτερο χρώμα. Σε αυτό συμμετείχαν όχι μόνο οι κάτοικοι
της κοινότητας της Σινασού, αλλά ολάκερης της περιοχής, οι οποίοι κατασκήνωναν έξω από την εκκλησιά ή φιλοξενούνταν σε φιλικά σπίτια...
υπήρχαν «εστημέναι θεατρικαί σκηναί, η μουσική των απαύστως ηχούντων μουσικών οργάνων, η καθ’ όλον το ημερονύκτιον κίνησις... ».26
• Ένα από μυριάδες προσωνύμια της Θεοτόκου στην περιοχή της Καππαδοκίας ήταν και αυτό της Μακρά η Παναϊά, χωρίς να γνωρίζουμε
την προέλευσή του. Μάλλον, κατά τους πληροφορητές, προέρχεται
από παράφραση της λέξεως αποσοδειά, δηλαδή του τελειώματος
της συγκομιδής των δημητριακών.27
Στο εξωκλήσι της, στην περιοχή της Μαλακοπής-Φλογητών, γινότανε Θεία Λειτουργία με τη συμμετοχή κόσμου και από τις δυο κοινότητες... και διανομή, μετά την απόλυση, λουκουμάδων με πεζίρι
και μέλι.
• Την ίδια ημέρα στην εκκλησιά της Αψηλής Παναγιάς, της περιοχής
της Σινασού, υπήρχε το ξεφάντωμα των νιόπαντρων ζευγαριών,
24. Σεραφείμ Ν. Ρίζος, Η Σινασός, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 2007, σ.
22.
25. Σεραφείμ Ν. Ρίζος, ό.π., σ. 23, «Θυμούμαι υποδεχτήκαμε το Δεσπότη Ιωάννη
Αναστασιάδη όλος ο πανηγυρτζής κόσμος, οι παπάδες, οι δημογερόντοι, οι γυναίκες και τα παλληκάρια. Ο Δεσπότης ήταν πρώτης τάξης μπινιτσής-καβαλάρης... και τον συνόδευαν πεντέξι δικά μας παιδιά καβάλα κι αυτά με δυο ζαπτιέδες και με τα ντουφέκια όρθια απάνω στην κνήμη, σημείο συνοδείας επίσημου
προσώπου. Οι άνδρες αποκαλύφθηκαν, έβγαλαν τα φέσια, κι οι γυναίκες σταυροκοπιότανε και κλαίγανε, πατείς με πατώ σε να φιλήσουν το χέρι του».
26. Σαραντίδης Ι. Αρχέλαος, Η Σινασός, ήτοι θέσις, ιστορία, και διανοητική κατάστασις, ήθη, έθιμα και γλώσσα της εν Καππαδοκία κωμοπόλεως Σινασού. Εν επιμέτρω δε και σύντομος περιγραφή των εν ταις επαρχίαις Καισαρείας και Ικονίου
Ελληνικών κοινοτήτων, ως και των εν αυταίς σωζομένων ελληνικών διαλέκτων εν
σχέσειπρος την εν Σινασσώ λαλουμένην, Τυπογραφείον Ιωάννου Νικολαΐδου, εν
Αθήναις 1899, σ. 75.
27. Σύμφωνα με μια άλλη ερμηνεία θα μπορούσε να σημαίνει η εκκλησία της Παναγιάς που βρίσκεται μακριά.
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που κρατούσε τουλάχιστον ένα τριήμερο και χαρακτηριζόταν από
αυστηρότατο περιορισμό αυτών που συμμετείχαν μόνο στους νιόπαντρους και από «ένα ανοίκειο για τη Σινασό πνεύμα ελευθεριότητας»... που κατά τους ερευνητές «έφερνε μια ισορροπία ανάμεσα στη
φύση και στην αναγκαιότητα και δημιουργούσε δεσμούς ανάμεσα
στους συζύγους αλλά και στα μέλη της γενιάς».28
• Στο εξωκκλήσι πάλι τuν γκΰρu Παγιασίν στο Γκέλβερι, γινότανε
πάνδημη Θεία Λειτουργία... διανομή κολλύβων και εγκοιμήσεις.29
• Για το πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας έχουν γραφτεί πολλά και
έχουν ειπωθεί πολλά περισσότερα. Θρύλοι, δοξασίες, αντιλήψεις,
περιβάλλουν το πρόσωπό της, κοινό και αποδεκτό και από τις δυο
μεγάλες θρησκευτικές κοινότητες, οι οποίες σε κάθε δύσκολη στιγμή της καθημερινότητας προσέφευγαν στη χάρη της, προσεύχονταν
στο όνομά της... γεγονός που της καθιέρωσε το προσωνύμιο Παναγία, ως συνηθέστερης επίκλησης. Με μια πλούσια υμνολογία και ένα
τεράστιο πλήθος ναών να είναι αφιερωμένοι σ΄ Εκείνη... αλλά και με
τη λαϊκή μούσα να Της έχει σκαρώσει ένα μεγάλο αριθμό τραγουδιών, τα οποία λέγανε σε ή για κάθε περίπτωση, ένα ελάχιστο δείγμα
από τα οποία και καταθέτουμε:
α΄
Παναγιάμ’ σανά γκελντίμ ρίτζαγιά.
Σενίν ογλούν μερχαμετί κοτζαγιά.
Μπεν σαφκημή τεπτίλ ετμέμ γκετζεγιά.
Κύριε ελέησον, σεν μπιλίρσιν Παναγιά.
Παναγιάμ’ σεν καμπούλ ετ ντοβαμή.
Σεν ετ χανεμιντέ μποσμά γιουβαμή.
Σεντέν μπεκλέγιορουμ χερ νταήμ ταημή.
Ουμοϋτοϋμού κέσμεγεϊμ μπεν σεντέν.
Σεν σιν αζιζλερέ σερβέρ Παναγιάμ’.
Μπενί γιαραμπανά γιαλβάρ Παναγιάμ’.
Μπενί ντε μπεραμπέρ αλβάρ Παναγιάμ’.
Σεν σιν Βαλιντέ, Σουλτάν Παναγιάμ’.
Ακσάμ ντα, σαμπαχά εκκλησαγιά βαραγήμ.
Παναγιαντάν χαϊρλή, ογούρ αλαγήμ.
28. Μιχάλης Βαρλάς, «Η οικογένεια των Σινασιτών ως κύτταρο της Σινασίτικης κοινωνίας», Σινασίτικη Φωνή, φ. 59, Β΄ περίοδος (2011).
29. Μαρτυρία Ηλία Αντωνιάδη, (Σιβριχισάρ), ό.π.
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Χέπεσι χος τζενετιμί αραγήμ.
Μερχαμετί μπογιούκ Παναγιάμ’ καντήν.
Δηλαδή
Παναγιά μου, σε σένα ήρθα για δέηση.
Στο γιο σου τον εύσπλαχνο δάσκαλο.
Το φως μου δεν ανταλλάσσω με νύχτα.
Κύριε ελέησον, συ γνωρίζεις, Παναγιά.
Παναγιά μου, συ δέξου την προσευχή μου.
Εσύ δώσε την κάθε ευτυχία στην εστία μου.
Από σένα περιμένω τον επιούσιο άρτο μου.
Την ελπίδα μου δεν κόβω από σένα.
Εσύ ’σαι στους αγίους μεσίτρια, Παναγιά μου.
Για μένα στον Πλάστη δεήσου, Παναγιά μου.
Και μένα μαζί σου πάρε με, Παναγιά μου.
Εσύ ’σαι μητέρα, βασίλισσα, Παναγιά μου.
Πρωί και βράδυ στην εκκλησία να είμαι.
Από την Παναγία προκοπή, τύχη να πάρω.
Καθετί ευχάριστο στον παράδεισο να λάβω.
Το έλεός σου μέγα, Παναγιά μου κυρά.30
β΄
Πέντε άγιοι χορεύανε’ς
Παναγίας την αυλή.
Ο προφήτ’ς έχτσεν το κεμίν
δζαι τελλέτσεν τα.
Σα ’κατό χρόνες
ποίδξεν τα τεμάμι.31
γ΄
Πέντε άγιοι χορεύανε’ς
Παναγίας την αυλή.
Έι’μπρο ση μέσηεν η Εμ Παρασδζευή
δζαι’ς κώσ’ αδέ’ς Παναγίας τα κάχε
30. Δημήτρης Κατσίκας - Καππαδόκης, Παραδοσιακά Τραγούδια των Ρωμηιών από
τις χαμένες πατρίδες, Εταιρεία Καππαδοκικών Σπουδών, Λάρισα 2002, σ. 215.
31. Το τραγούδι αυτό υπάρχει σε πολλές παραλλαγές... λέγεται δε και στην εορτή
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
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του Χριστού δζαι της πίστης μας τα φσάχε...
Πιέσαν χορός δζαι τραγωδάν
τ’ορτόν την πίστη κανείς σο στραβόν
τη στράτα μη υριστεί.
Ο Χριστός εν της Παναγίας ο τόκος
δζι η Παναγία εν ορτά Θεοτόκος.
Θεοτόκος η Θεοτόκος, Θεοτόκος η Θεοτόκος,
Παναγία η Θεοτόκος, μειζ’ έχουμ’ τα Θεοτόκος.
14 Σεπτεμβρίου

Εορτή του Τιμίου Σταυρού ή και η Γίλμπασι κατά τους μουσουλμάνους.
Μέρα νηστείας αλλά ταυτόχρονα ημέρα πολλών και σημαντικών θρησκευτικών δρώμενων μεταξύ των οποίων:
• κόψιμο σταφυλιών κατά την παραμονή της εορτής,
μεταφορά και ευλογία τους στην εκκλησιά από τον
τοπικό κλήρο, διανομή τους κυρίως στους οικονομικά
αδυνάτους από τις γυναίκες του χωριού.32
• μέγας εσπερινός και αγρυπνία.
• επίσκεψη στα κοιμητήρια και γενικός καθαρισμός των τάφων.
• παρασκευή κολλύβων και διανομή τους στους εκκλησιαζομένους
μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας.
• διανομή λουλουδιών από τον κλήρο στους συμμετέχοντες στη Θεία
Λειτουργία ανήμερα της εορτής, τα οποία οι πιστοί φύλασσαν μετά
περισσής προσοχής στο εικονοστάσι της οικογένειας. Πολύτιμα φυλαχτά τα οποία χρησιμοποιούσαν για θυμιάτισμα αρρώστων, την
ίαση των οικόσιτων ζωντανών και το ξεμάτιασμα από το κακό. 33
• στην κοινότητα των Συλλάτων, στον αύλειο χώρο της εκκλησίας,
μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας υπήρχε κοινό γεύμα όλων των
κατοίκων, ενώ στην κοινότητα του Γκέλβερι ήταν ανδρική προνομία, «γιατί οι γυναίκες δεν παρακάθονταν στο γεύμα, αλλά μόνο
32. Η προετοιμασία-εφαρμογή του εθίμου καταγράφεται με πολλές παραλλαγές. Σε
μια εξ αυτών, μετά την ευλογία της εκκλησίας, τα προϊόντα, κυρίως σταφύλια,
μεταφέρονται και τοποθετούνται μπροστά στην εξώθυρα των σπιτιών με τους
διαβάτες να παίρνουν τμήμα τους, εάν και εφόσον το επιθυμούσαν, λέγοντας το
Θεγός συχωρέσ’ τα ποθαμένα... .
33. Σε ορισμένες κοινότητες, όπως για παράδειγμα στην Αξό, τη Μαλακοπή, το Ανδρονίκι, τη Μουταλάσκη... δίδανε αποκλειστικά και μόνο βασιλικό.
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υπηρετούσαν τους άνδρες».34
• υπήρχαν κοινά γεύματα με συγγενείς και φίλους από οικογένειες
που είχαν την ατυχία να χάσουν κάποιο προσφιλές τους πρόσωπο.
Εθιμική πρακτική που ονομαζότανε ιλκ γιορτουσού, δηλαδή πρώτη
γιορτή.35
• στη Σινασσό πάλι μετά τη λειτουργία σκόρπιζε ο κόσμος στα αμπέλια-κτήματά του, έτρωγε το μεσημεριανό και κατά τον εσπερινό επέστρεφε στο χωριό.36
• «Η ημέρα του Σταυρού για τους κατοίκους της Μαλακοπής ήταν
από τις πλέον σημαντικές. Ήταν μεγάλη εορτή. Ο κόσμος πήγαινε
βασιλικούς. Το γιατί είναι γνωστό. Όταν η Αγία Ελένη πήγε στους
Αγίους Τόπους να βρει τον Σταυρό, λέει η παράδοση πως στις ρίζες
του φύτρωνε βασιλικός. Γι’ αυτό κι αυτή τη μέρα φέρναμε βασιλικό...
και στην απόλυση ο ιερέας τους μοίραζε σε αυτούς που έφευγαν.
Τη μέρα εκείνη τελείωνε και η νηστεία που συνήθως άρχιζε από την
πρώτη του μήνα». 37
• στα Κενάταλα, κοινότητα του υπό έρευνα χώρου, αλλά και στο
Γκέλβερι επίσης, την ημέρα του Σταυρού και μόνο σ’αυτήν παιζότανε ένα παράξενο παιχνίδι με τη συνοδεία ενός μικρού τραγουδιού
ή καλύτερα υπήρχε μια μη εξηγήσιμη επαρκώς συνήθεια μεταξύ των
κατοίκων. Μετά το φαγητό λοιπόν πετούσε ο ένας στο κεφάλι του
άλλου φλούδες καρπουζιού, με τη σειρά ο καθένας ή σύμφωνα με
μερικούς πληροφορητές σε ένα «γενικευμένο πόλεμο». Ίσως σε μια
απρογραμμάτιστη έκρηξη χαράς ή στιγμές ευθυμίας μιας και το τραγούδι ανέφερε για την «αρχιχρονιά». Το παραθέτουμε:38
Γίλμπασι, γίλμπασι
Γιακονογλούν κελ μπασί.
Δηλαδή
Αρχιχρονιά, αρχιχρονιά
του Γιακόνογλου το κασιδιάρικο κεφάλι.
• σε κάποιες από τις κοινότητες του χώρου ανήμερα της εορτής του
Σταυρού γινότανε λιτανεία για βροχή, «για να μαλακώσει το χώμα
και να δεχτεί η γη τους καρπούς, να τους γονιμοποιήσει».
34.
35.
36.
37.
38.
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Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, ό.π., σ. 120.
Ilk=πρώτη, yortu= γιορτή.
Σεραφείμ Ν. Ρίζος, ό.π., σ. 138.
Μαρτυρία Κ. Παπακωνσταντίνου, (Μαλακοπή), ό.π.
Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, ό.π., σ. 121.
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Επισήμανση
Του φαρχόκκου ο ταρός, δηλαδή του φαρχόκκου ο καιρός, λέγανε
στα Φάρασα και κυρίως οι νέοι από τις αρχές του Σεπτέμβρη μέχρι
και τα μέσα του Οκτώβρη συμμετείχαν σε μια περίεργη διαδικασία,
φυσικά με τη βοήθεια και των γυναικών. Οι τελευταίες κατά την παρασκευή των ζυμαρικών ζύμωναν μερικούς τραχανάδε(ς)-τραχανάς
σε σχήμα σταυρού, τους οποίους χρησιμοποιούσαν οι νέοι κατά τη
διάρκεια του εθίμου.
Με την έναρξη λοιπόν του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος
και κυρίως τις Κυριακές, σχηματίζονταν ομάδες, με κάθε ομάδα να
έχει τους δικούς της σταυρούς... εφοδιασμένη με μια κατσαρόλα μαγειρικής και τον δικό της κόκορα για τη σχετική θυσία... και πορεύονταν σε μια προεπιλεγμένη εκκλησία της κοινότητας.
Κατά τη διάρκεια της πορείας οι νοικοκυρές τους εφοδίαζαν με κεριά, για την σχετική άφεση των αμαρτιών τους, τα οποία, ειρήσθω
εν παρόδω, κολλούσαν οι μεταφέροντες στις πέτρες της εκκλησιάς,
παλιά και αρχέγονη διαδικασία του χώρου. Βεβαίως ταυτόχρονα με
την αιματηρή θυσία θυμιάτιζαν τον χώρο, προσεύχονταν και επιδίδονταν, μετά το μαγείρεμα, στη βρώση των παρασκευασμάτων, τους
χορούς και τα τραγούδια.39

• Μεταξύ των πολλών δοξασιών που υπήρχαν για τη μέρα εκείνη η
πλέον παράξενη ήταν αυτή η οποία προερχότανε από την περιοχή
των Φαράσων.
Ανήμερα, λοιπόν, της εορτής του Σταυρού οι Φαρασιώτες το είχαν
τάμα να επισκεφτούν κάποιο ερειπωμένο ξωκλήσι που, κατά την παράδοση, είχε ένα σημαντικό αγίασμα.40 Λέγανε προσευχές, άναβαν
κεριά, έσφαζαν ζωντανά και «οι καθαροί» ισχυρίζονταν πως βλέπανε μέσα στο αγίασμα μια κλώσα με τα πουλάκια της και με φτέρωμα χρυσό... Κάποιοι άλλοι πάλι ισχυρίζονταν πως έβλεπαν κάποιον
ασημένιο σταυρό να επιπλέει του αγιάσματος ... και κάποιοι τρίτοι
άκουγαν βελάσματα προβάτων.41
Στο σημείο αυτό παραθέτουμε ένα μικρό μόνο μέρος από τα μουχαμπέτια της ημέρας, που λέγονταν εκεί και τότε, χαρακτηριστικά δείγματα
39. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 58.
40. Η μαγική, καθαρτική δύναμη του νερού, ήταν μια πίστη ζωντανή και ισχυρότατη
για το Καππαδοκικό στοιχείο, απαραίτητο συστατικό στοιχείο κάθε πράξης-εργασίας κ.λπ.
41. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 137.
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του υπέροχου θησαυρού της παράδοσής μας.
α΄
Ο Σταυρός του Χριστού
«Το Σταυρό του Χριστού δεν τον κράτησαν στη θέση του. Δεν τον
πήραν να τον φυλάξουν. Δεν τον άφησαν στους πιστούς να τον βλέπουν
και να τον προσκυνούν. Τον πήραν οι Εβραίοι και τον έριξαν σ’ ένα βαθύ
λάκκο. Σ’ αυτόν τον λάκκο πήγαιναν ύστερα, χρόνια και χρόνια κι έριχναν τα σκουπίδια. Σκεπάστηκε ο σταυρός, γέμισε ο λάκκος, ανέβηκαν
τα σκουπίδια και κάνανε ολόκληρο βουνό. Σ’ αυτό το βουνό ένας τσομπάνης έβοσκε τα πρόβατα και τα κατσίκια του. Μια χήρα, γειτόνισσα
του τσομπάνη, του έδιδε κάθε πρωί την κατσίκα της να την πάρει μαζί
με το δικό του κοπάδι. Το βράδυ πάλι την έπαιρνε. Την άρμεγε. Έπινε το
γάλα της. Πρόσεξε πως το γάλα της κατσίκας της μύριζε. Μια δυο το λέει
στον τσομπάνη.
- Μα δε μου λες πού βόσκεις την κατσίκα μου; Τι της δίνεις και το
τρώει και το γάλα της μοσχομυρίζει;
Ο βοσκός ήξερε καλά πως η κατσίκα τής γειτόνισσας έβοσκε στον ίδιο
τόπο με τα δικά του ζώα. Ζήτησε και δοκίμασε το γάλα της. Το βρίσκει
νόστιμο. Το βρίσκει μυρωδάτο. Σκέφτηκε να παρακολουθήσει την κατσίκα. Της δένει τα δυο πόδια. Έτσι δε θα μπορούσε να τρέξει. Την βλέπει να
ξεκόβει. Την παίρνει από κοντά, φτάνει και σταματά σ’ ένα μικρό φυτό.
Με λαιμαργία το τρώει. Κάθε του κλωνάρι το κόβει σύρριζα. Το ίδιο και
την άλλη μέρα και την άλλη. Κάθε μέρα την ίδια τακτική. Σκέφτηκε ο
τσομπάνης και τη δένει. Δεν την αφήνει να το φάει. Κόβει το φυτό και
κατεβαίνει στην πόλη. Τραβά ίσια στο βασιλιά. Τον βρίσκει να συζητά
μαζί με τη μητέρα του. Λέει και στους δυο όλη την ιστορία του φυτού.
Είδαν και οι δυο τους πώς γέμισε ο τόπος από τη μυρωδιά του. Το πήρε η
μητέρα του βασιλιά, η Αγία Ελένη. Το μύρισε. Το κοίταξε καλά. Είδε πως
τα φύλλα του σχηματίζουν σταυρό, πάνω στο κλωνάρι. Σκέφτηκε πως
κάποιο μυστήριο κρύβεται σ’ αυτό το φυτό.
Το λέει και στο γιο της. Συλλογίζονται και οι δυο. Το βλέπουν από τη
μια, το βλέπουν από την άλλη και αποφασίζουν: θα ψάξουμε.
Δεν χάνουν καιρό. Βάζουν στρατιώτες και καθαρίζουν τον τόπο. Δουλεύουν, δουλεύουν μέρες πολλές. Βρίσκουν το λάκκο. Σκάβουν ακόμη.
Βρίσκουν τον Σταυρό. Τον παίρνουν. Τον πάνε στην πόλη. Κόσμος πολύς,
χριστιανοί απ’ όλα τα μέρη έρχονται και τον προσκυνούν.
Μα άλλαξαν οι καιροί.
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Οι Τούρκοι πήραν τον τόπο. Ο Σταυρός έμεινε στα χέρια τους.
Ύστερα από λίγα χρόνια γέννησε η γυναίκα του Τούρκου βασιλιά. Ο
Τσάρος από τη Ρωσία του έστειλε μια κούνια μαλαματένια, δώρο για το
παιδί του. Φχαριστήθηκε ο Τούρκος βασιλιάς.
Και τώρα πώς να βγάλει το χρέος του;
Τι να στείλει;
Ο νους του πήγε αμέσως στον Σταυρό. Στέλνει αμέσως και τον βγάζουν από την αποθήκη, που τον είχε. Σκονισμένος, αραχνιασμένος.
Τον ξεσκονίζει, τον ξαραχνιάζει, τον βάφει, τον τυλίγει με χαρτιά και
τον στέλνει στον τσάρο. Από τότε ο Σταυρός του Χριστού βρίσκεται στη
Ρωσία». 42
β΄
Παραλλαγή 43
«Είδε η βασίλισσα ένα όνειρο. Παρουσιάστηκε ο Χριστός και της είπε:
- Το ’χω βάρος. Μαρτύρησα για σας και εσείς τον σταυρό μου τον
έχετε πεταμένο.
Να πας να τον βρεις.
Το είπε στον γιο της, τον μεγάλο βασιλιά. Το και το.
- Είδα τον Χριστό και μου ’πε πως το ’χει βάρος και πρέπει να βρούμε
οπωσδήποτε τον σταυρό Του.
- Να πάμε, μάνα, είπε.
Πάνε ένα μεγάλο ταξίδι. Περπάτησαν σε δρόμους μακρινούς, άγνωστους... ανάμεσα σε κακοποιούς, μέρα νύκτα, ασταμάτητα... Δεν τα βάλανε κάτω. Κάποια στιγμή φθάσανε.
Αρχίνησαν να ψάχνουν. Εδώ, εκεί, παραπέρα... τίποτε. Ρώτησαν, επίσης, όλους τους σοφούς. Το και το. Ξέρετε; Όλοι λέγανε όχι.
Απογοητεύθηκαν. Εκεί λοιπόν που καθότανε για να ξεκουραστούν
βλέπουν μια βοσκοπούλα με τα ζωντανά της.
Λέει η βασίλισσα.
- Δεν την ρωτάμε, γιε μου, μήπως ξέρει...
Και τη ρώτησαν.
Εκείνη στην αρχή απόρησε... τι να ζητούν οι δυο ξένοι. Μετά όμως
τους μίλησε.
42. Μαρτυρία Λουκίας Αργυροπούλου, (Σεμέντερε), ό.π.
43. Υπάρχουν πολλές παραδόσεις για την ανακάλυψη του Σταυρού. Σχεδόν όλες καταλήγουν στην εύρεσή του, με τη βοήθεια κάποιου φυτού, που πάντοτε είναι ο
βασιλικός.
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- Δεν ξέρω, είπε, τι είναι αυτό που ζητάτε. Το μόνο που γνωρίζω είναι
πως οι κατσίκες μου πηγαίνουν σε εκείνο τον σκουπιδότοπο και τρώνε
από ένα παράξενο βοτάνι, που συνέχεια μυρίζει όμορφα... Το τρώνε όλο
κάθε μέρα, αλλά εκείνο την άλλη μέρα ξαναφυτρώνει...
Το σκέφτηκαν μάνα και γιος και είπαν να πάνε προς τα κει. Πραγματικά ο τόπος ευωδίαζε από κάποιο παράξενο φυτό... Διέταξαν τους εργάτες, έσκαψαν και ανάμεσα στα σκουπίδια βρήκαν τον σταυρό Του».
17 Σεπτεμβρίου
Της Αγίας Σοφίας

Σημαντική εορτή της χριστιανοσύνης με ιδιαίτερα ήθη και έθιμα στην
περιοχή των Φαράσων. Επισημαίνουμε μάλιστα την ύπαρξη ενός μικρού
ιερού ναού που έφερε το όνομά της βόρεια του χωριού, ανάμεσα στις
μουσουλμανικές κοινότητες Τζαχήρ-κιόϊ και Τατοσμάν, μέσα σε βαθύ
φαράγγι. Ο ναός, μάλλον λαξευτός, ήταν μέσα σε σπήλαιο βράχου από τη
ρίζα του οποίου πήγαζε η «ποδαρέ του αεσμού» που χυνόταν στο ρέμα.
Ανήμερα λοιπόν της εορτής μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της κοινότητας, ύστερα από πορεία ωρών, έφτανε στην εκκλησιά για να λειτουργηθεί, να κάνει κουρμπάνι, να φάει, να πιει, να τραγουδήσει και να χορέψει
στη μνήμη της... 44
Παραθέτουμε το τραγούδι της ημέρας με την επισήμανση πως «η μελωδία του ήταν μελαγχολική».45
- Μπυρ το φούρνον δζαΐ ποΐδζε με α χρεία
γω πόψα πα’αίνω σην Ε-Σοφία.
- Μυράν’ δζαΐ κα του τεφνέ σου τα φυ’α
δζόντουνεν δζαΐ ’ς θεία μου η καρτία.
- Να υπάγω δζαι ΄γω δου σο πανα’ύρι
ποίδζεμέ τα μεν ατό το χαΐρι.
- Μέζ έχουμεν τ’ ατό τε μπρο δέθε
44. Ευάγγελος Λαμπρόπουλος, Καππαδοκία, Φάρασα, οι χοροί και τραγούδια, μαζί
με διάφορα λαογραφικά στοιχεία, Μεσσήνη 1994, σ. 59, «Οι δουλειές έχουν τελειώσει και οι κουρασμένοι χριστιανοί έχουν ανάγκη από μια σωματική και ψυχική
ξεκούραση. Στην Αγία πήγαιναν συντροφιές από πολλές φιλικές οικογένειες με
τα ταξίματα και τα γουρπάνε τους, όχι μόνο στη μνήμη της, αλλά και σε άλλα
χρονικά διαστήματα... Μετά τη λειτουργία κάθονταν, άρχιζαν τα φαγοπότια και
τους χορούς και όταν καταλάβαιναν ότι εξεπλήρωσαν το ιερό τους χρέος στην
αγία, έπαιρναν τον δρόμο της επιστροφής».
45. Ευάγγελος Λαμπρόπουλος, ό.π., σ. 54.
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να φτένουμ’ σην Ε- Σοφία ατέτε.
- Να πα’αίνουμ’ κατά χρόνο, ω θεία
να λειτρωγούμ’ δζαζ μπρο την Ε-Σοφία.
- Να υπάγω σην Ε-Σοφία
να μυρίσω τεφνέ φύ’α.
- Να υπάγω μο καρτία
να υριστώ μο την υγεία.
- Πήραν μες την Ε Σοφία
’πέμειναν ’ρφανά, ω θεία.
- Πήραν οι Τούρδζοι την Πόλη
δζαι φήκαν με δεχούς φώλι.
- Να πάρουμ’ πάλι την Πόλη
να βκουμ’ στου χαμού το τζόλι.
- Η χαρά να ’ίνη ασώτη
να χαρούμ’ δζαι οι Βαρασώτοι.
- Να υπάγω ’ζ Ε Σοφίας τον αγιόκκο
να υπά δζαι του ’γαπάγω το κορτσόκκο.46
20 Σεπτεμβρίου...
του Αγίου Ευσταθίου

Χωρίς να γνωρίζουμε το γιατί, με τον προαναφερόμενο άγιο οι κάτοικοι ορισμένων κοινοτήτων της Καππαδοκίας και μεταξύ αυτών και της
Τροχού, είχαν ιδιαίτερες σχέσεις... Το επισημαίνουμε αυτό, διότι ο Άγιος
Ευστάθιος δεν γεννήθηκε στον χώρο, μα ούτε και έδρασε εκεί. Προφανώς όμως ο βίος και η πολιτεία του, η ζωή του γενικά, συνάρπασε τους
κατοίκους και στο διάβα του χρόνου απέκτησε τη φήμη που του αξίζει.
Έτσι, λοιπόν, ανήμερα της εορτής του, στηνόταν ένα μικρό πανηγύρι προς
τιμήν του, με σχετικές εορταστικές εκδηλώσεις...
Επιπλέον: υπήρχε η παρακάτω παράδοση, που αφορά το πρόσωπό
του, την οποία αντλήσαμε από το Αρχείο της Προφορικής Παράδοσης
της κοινότητας της Τροχού.
«Ο άγιος Ευστάθιος ήταν πλούσιος στρατηλάτης ένδοξος, αλλά ειδωλολάτρης. Με το στρατό πήγε στον πόλεμο. Νίκησε. Έδωσέν το καλά
δώρα ο βασιλιάς και γαλόνια.
Ο άγιος ήταν και κυνηγός. Πήρεν το όπλο τ’ και ξέβειν σο κυνήγ’.
46. Μπυρ= άναψε, μυράν= μυρίζουνε, τεφνέ= δάφνης, φύ’α= φύλλα, καρτία= καρδιά, μπρο δέθε= πολύ παλαιά, Βαρασώτοι= Φαρασιώτες.
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Όταν πήγεν σο κυνήγ’ φάνηκε ένα ελάφι. Απ’ τα κέρατα τ’ ανάμεσα φάνηκε το σταυρό. Δεν το χτύπησε. Γύρισε. Ήρθε στο σπίτι τ’. Ό,τι περιουσία
είχε το έδωσε στους φτωχούς.
Πέρασεν λίγος καιρός. Έμεινε χωρίς τίποτε. Τότες είχε δύο παιδιά, είχε
και τη γυναίκα του. Πέρασαν να πάνε στα Ιεροσόλυμα σε κείνα τα μέρη
να ζήσουν. Όταν κατέβηκαν στο Τερσίζ (Ταρσό) ανέβηκεν σο βαπόρι. Να
πληρώσει δεν είχε. Ο καπετάνιος του λέει να κρατήσει τη γυναίκα:
“Φέρ’ τα λεπτά και πάρε τη γυναίκα σου”.
Άφησε τη γυναίκ’ τ’ πήρε τα δύο παιδιά του και ανέβηκε σο βαπόρι.
Περνούσαν ένα μέρος στην ξηρά. Είχε ένα ποτάμι, ήταν ρέμα. Δεν μπορούσε να περάσει με τα δύο παιδιά. Το ένα πήρεν το στην αγκαλιά του και
ξέβην αντίκρα. Ξαναγύρισε να πάει και το άλλο. Ήρθε στο μέσο, κοίταξε
το λέων πήρε το ένα παιδί και έφυγε. Βγήκε και έτρεξε. Δεν το βρήκε.
Γύρισε πίσω. Τ’ άλλο το παιδί πήρεν το λύκος και έφυγε.
Τράβηξε μοναχός στην πολιτεία. Γύρεψε δουλειά. Έβαλάν τον στ’
αμπέλια φύλκα. Κάθισε επτά (7) χρόνια. Μετά πάλι ο βασιλιάς άρχισε να
κάνει πόλεμο. Ζήτησε τους παλιούς στρατηλάτες να πάρουν τον στρατό,
να βγουν στο πόλεμο. Το πρώτο όνομα του Ευσταθίου ήταν Πλακιτάς. Ο
βασιλιάς έστειλε να φωνάξουν και τον Πλακιτά. Του είπαν ότι ο Πλακιτάς
έχει πολύ καιρό που έφυγε. Δεν ξέρανε πού πήγε. Τότε ο βασιλιάς έβαλε
ένα ασκέρι να τον γυρέψουν.
Γύρεψαν-γύρεψαν, πήγαν και στην πολιτεία που έμενε ο Ευστάθιος.
Πήγαν στ’ αμπέλια, αντάμωσάν τον. Του λένε ότι ζητούν τέτοιον και τέτοιον άνθρωπο. Τους λέει “δεν ξέρω, ας καθίσουμε να φάμε”.
Κάθισαν να φάνε. Καθώς έτρωγαν το φαγητό, ο ένας είδε στο πρόσωπο του Ευσταθίου ένα σημάδι. Έφυγαν. Πήγαν στον βασιλιά. Είπαν ότι
δεν τον βρήκανε και του είπαν πού πήγαν. Ο ένας είπε ότι στ’ αμπέλια
μιας πολιτείας βρήκαν ένα σημάδι στο πρόσωπο.“Αυτός ήταν, είναι”, είπε
ο βασιλιάς.
Έστειλε και τον έφεραν.
Άλλαξε τα ρούχα, φόρεσε στολή. Μάζεψε τον στρατό. Ο Πλακιτάς
θέλει να πάρει δυο τ’ υπαλλήλους μαζί του. Διάλεξε δύο παιδιά, όμορφα παιδιά. Πήγε στον πόλεμο. Εκεί που πήγαν σταμάτησαν, τρεις μέρες
ραχάτι.
Μια γυναίκα έπλενε τα ρούχα. Ο Πλακιτάς είπε τα δύο παιδιά να δώσουν να πλύνουν τα ρούχα του:
“Εκείνο το χήρα ’ναίκα καλά φορώματα πλεν, καλό φαγητό σαν. Να τα
φωνάξουμε... Φωνάξτε το”.
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Έκανεν φαγητό. Έπλενε τα ρούχα. Τα παιδιά έφεραν τα ρούχα και το
φαγητό. Είδεν τα ο Πλακίτας. Όπως τα έπλενε η γυναίκα του. Και το φαγητό όπως το μαγείρευε η γυναίκα του. Κάλεσε τη γυναίκα. Κάθισαν και
κοιτάζονται. Συζήτησαν. Είπαν την ιστορία του ο κάθε ένας:
“Γνωρίζεις με;”
“Σε γνώρισα”, λέει η γυναίκα... . Γνώρισαν και τα παιδιά και έζησαν μαζί.
Κέρδισαν τον πόλεμο. Γύρισαν. Παίρνει τα παιδιά και πάει σον βασιλέα. Κάνουν μια γιορτή. Λένε τον Πλακίτα να κάνει κουρμπάν (θυσία)
σαν ειδωλολάτρης. Ο Πλακίτας δεν ήθελε, γιατί ήταν χριστιανός. Τον παρακάλεσε ο βασιλιάς πολύ. Δεν ήθελε. Τον έβαλε στη φυλακή. Τον βασάνισαν. Δεν αρνήθηκε τη θρησκεία του. Άναψαν το φούρνο και τον έβαλαν
μέσα με τη γυναίκα και τα παιδιά του και τους έκαψαν».
24 Σεπτεμβρίου

Ημέρα της εορτής της Αγίας και Ισαποστόλου Θέκλας, μαθητρίας
του Αποστόλου Παύλου από το Ικόνιο. Σύμφωνα με την παράδοση μαρτύρησε στο ομώνυμο βουνό της περιοχής των Συλλάτων, « σε μια τεράστια πέτρα που σκίστηκε σε δυο μεγάλους ογκόλιθους και δέχτηκε στην
αγκαλιά της την πρωτομάρτυρα αγία».47
Εκεί λοιπόν ανήμερα της εορτής της αγίας ο τόπος, ο οποίος θεωρείτο
ιερός, υποδεχότανε ένα μεγάλο πλήθος από ευσεβείς χριστιανούς της περιοχής. Σύμφωνα πάντοτε με τα δρώμενα της παράδοσης όλοι τους έφεραν κεριά, τα οποία εναπόθεταν σε συγκεκριμένο σημείο... αλλά ρίχνοντας ταυτοχρόνως και από μια μικρή πετρούλα. Πράξη εξηγητέα μιας και
οι δυο τεράστιοι όγκοι «αποτελούσαν τα σφραγίσματα, τάπες, δυο ανοιγμάτων που οδηγούσαν σε υπάρχουσες σπηλιές, οι οποίες ήταν καταφύγια
ληστών. Βλέποντας λοιπόν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ τα ανομήματά τους τα
σφράγισε θάβοντάς τους και απαλλάσσοντας οριστικά και αμετάκλητα
την περιοχή από τους ληστές».48
Στην τοποθεσία Καλόγηρος Μπαγιαρή, δηλαδή ο ανήφορος του καλόγηρου, του ιδίου βουνού, υπήρχαν τα χαλάσματα της Μονής της Αγίας
Θέκλας, τα οποία αποτελούσαν το δεύτερο τόπο επίσκεψης και περισυλλογής των πιστών, ανήμερα της γιορτής της αγίας, κυρίως όμως των μεγαλυτέρων ηλικιών, μιας και βρισκότανε σε κοντινότερη απόσταση και
σχεδόν στους πρόποδες του βουνού.
47. Κ. Μ. Νίγδελης - Ι. Σταματιάδης, Τα Σύλλατα της Καππαδοκίας, έκδ. Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Συλλάτων Χαλκιδικής, Πολύγυρος 2007, σ. 118.
48. Ό.π., σ. 118.
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Η

λέξη προέρχεται από τη λατινική λέξη octo, που σημαίνει οχτώ,
γιατί στο παλιό-ρωμαϊκό ημερολόγιο, που άρχιζε από τον μήνα
Μάρτιο, κρατούσε την όγδοη θέση.
Όταν το 46 π.Χ. τα πρωτεία του χρόνου τα πήρε ο Ιανουάριος, τότε ο
Οκτώβριος έγινε ο δέκατος μήνας.
Τον βρίσκουμε επίσης και ως:
Άϊ Δημήτρης, τ’ άγιος Ντηρμητριού, Αγιτηρμήτς, Αγιοδημήτρη ή Αιδημητριάτη, Εζ Δρεμήτ’, Αϊ Βασίλ’, Εζ Βασίλη, Τεσρίνι εβέλ, Σιεβάλ.
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Ο δέκατος μήνας του χρόνου, ο δεύτερος του Φθινοπώρου, αλλά και
ο πλέον κατάλληλος για τις γεωργικές εργασίες και κυρίως της σποράς...
Που πάντοτε λάβαινε χώρα, παράδοση αιώνων, σε απόλυτη συνεργασία
με την τοπική εκκλησία. Πραγματικά ήταν αδιανόητο να σπείρει κανείς
οτιδήποτε, εάν και εφόσον δεν λάβαινε την ευχή του ιερέα και μάλιστα
μέσα στα πλαίσια συνηθειών, άγραφων κανόνων που τηρούνταν απαρέγκλιτα. Που χωρίς αυτούς το αποτέλεσμα ήταν περίπου βέβαιο: παταγώδης αποτυχία.
Έτσι:
• τον πρώτο σπόρο έπρεπε να τον
ευλογήσει ο παπάς. Στον οντά του
σπιτιού λοιπόν τοποθετούσαν σε
ένα σκεύος, πιάτο ή οτιδήποτε
άλλο, τους σπόρους του φυτού που θα φύτευαν,
δίπλα του τις εικόνες του Χριστού και της Παναγιάς, άναβαν τρία
κεριά, τα οποία τοποθετούσαν μέσα στο πιάτο με τους σπόρους και
ο παπάς έδιδε με τον σχετικό αγιασμό τις ευχές για καλή σπορά...
• βασική υποχρέωση του οικογενειάρχη-γεωργού μετά τις ευχές του
ιερέα ήταν να μεταφέρει τους αγιασμένους σπόρους στο χωράφι που
θα καλλιεργούσε και... στρεφόταν προς την ανατολή, έκανε το σημείο του σταυρού και τους παράχωνε.
• βεβαίως υπήρχαν αρκετές παραλλαγές, κυρίως στο δεύτερο κομμάτι
της συνήθειας. Στην Αξό, για παράδειγμα, η ευλογία δινότανε στους
αποθηκευτικούς χώρους του σπιτιού και όχι στον οντά του... στα
Φλογητά πάλι, αλλά και στην Τροχό, ο γεωργός στρεφόταν και στα
τέσσερα σημεία του ορίζοντα κάνοντας τον σταυρό και πετώντας
τους σπόρους... ενώ στο μακρινό Χαλβάντερε γινότανε με την παρουσία όλης της οικογένειας. Στα Σύλλατα πάλι η όλη τελετή λάβαινε χώρα στους αγρούς, δηλαδή η ευλογία από τον παπά γινότανε
επιτόπου, ενώ στα Φάρασα στον σπόρο ανακάτευαν σιτάρι ή σπορά
που είχε διαβαστεί στα δώδεκα Ευαγγέλια της Μ. Πέμπτης.
• επιπλέον και κάτι το εξαιρετικά σημαντικό: πάντοτε η σπορά
άρχιζε τη Δευτέρα, με την Τρίτη να θεωρείται καταστροφική, για οποιαδήποτε
εργασία τέτοιας μορφής, γιατί Σαλί
γκουνού ισλέρ σαλλανίρ, δηλαδή οι
δουλειές της Τρίτης δεν είναι γερές.
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• και το πλέον απαραίτητο: προτού αρχίσει οποιαδήποτε εργασία, κάνανε τον σταυρό τους, μια σύντομη προσευχή, και μια παράκληση
προς τον Ύψιστο... Αλλάχ, σεν ιράς γκετίρ, δηλαδή, Θεέ, φέρε τα
βολικά... Αλλά και:
Μνεν εκέριμ ντελί ντελί
Αλλάχ βερσίν ντολού ντολού.
Δηλαδή
Εγώ σπέρνω τρελά, τρελά,
Ο Θεός να δώσει γεμάτα, γεμάτα.49
• «Κατά τον Οκτώβρη αγίαζαν τα κρασιά. Ο
αγιασμός γινόταν στα σπίτια. Κάθε σπίτι έδιδε
ένα ποτήρι κρασί. Αυτό το ανακάτευαν με τον
αγιασμό που έφτιαχνε ο ιερέας και μετά τα
έριχναν μέσα στα βαρέλια και στα πιθάρια
με το κρασί. Ύστερα βούλωναν τα βαρέλια.
Όταν τ’ άνοιγαν, δεν διάβαζαν πάλι ευχή...
.
Όταν γινότανε η ευχή του οίνου έφερναν
και άλλους καρπούς για όλη τη συγκομιδή.
Η ευχή έλεγε:
Κύριε ο Θεός ημών, αγαθέ και φιλάνθρωπε,
έπιδε επί τον οίνον τούτον και τους μεταλαμβάνοντας εξ αυτού
και ευλόγησον αυτόν... (ό,τι θυμάται)».50
20 Οκτωβρίου

Εορτή του Αγίου Αρτεμίου, προστάτη των αναπήρων και ιδιαίτερα
εκείνων που υπέφεραν από κήλη. Εξ όσων τουλάχιστον γνωρίζουμε δεν
υπήρχε ιερός ναός που έφερε το όνομά του. Απλά, ελάχιστα μικρά παρεκκλήσια, σπάνια και εκείνα, όπως για παράδειγμα στην περιοχή της
Καρβάλης.
Ανήμερα λοιπόν της εορτής του οι πάσχοντες μαζί με τους συγγενείς
και τους φίλους πορεύονταν στο εξωκλήσι, όπου εκεί ο ιερέας έκανε ένα
τρισάγιο, θυμιάτιζε και προσευχόταν με τους πιστούς ζητώντας τη χάρη
της ίασης και της βοήθειάς του. 51
49. Μαρτυρία Θεοδώρου Τζελίδη, (Αξός), ό.π.
50. Μαρτυρία Κ. Παπακωνσταντίνου, ό.π.
51. Μαρτυρία Βασιλείου Ερικτζή, (Λίμνα), ό.π.

42

Οκτώβριος

26 Οκτωβρίου

Εορτή του Αγίου Δημητρίου-kasim αλλά και:
• το τέλος της σποράς.52
• η προετοιμασία και κατέβασμα των γιδοπροβάτων
στα χειμαδιά.
• η έναρξη των κρύων του χειμώνα με τη συνοδεία
βροχών και ψύχους. Το μουσουλμανικό μάλιστα
στοιχείο είχε μια σημαντική παροιμία για τούτη τη μέρα... Κασίμ
γκελντί κις γκελντί, δηλαδή αϊ Δημήτρης ήρθε, χειμώνας ήρθε...
• μια από τις γενικές συνήθειες του χώρου ήταν και το άνοιγμα των
πιθαριών κρασιού ή καλύτερα ξεκινούσε η διαδικασία δοκιμής των
κρασιών ανήμερα της εορτής του αγίου λέγοντας:
ήρτε εζ Δρεμήτης, ήρτε σειμός, ιδέτε τα γαϊτέ σας,
Δηλαδή
ήρθε ο άγιος Δημήτρης, ήρθε ο χειμώνας, φροντίστε τα τρόφιμά σας.
Επισήμανση
Μεταξύ των πολλών η λαϊκή μούσα σκάρωσε και το παρακάτω τραγούδι, το οποίο λέγανε εκείνη τη μέρα για τους αγίους Δημήτριο και Γεώργιο.

Εζ Γιώργκης τσ’ εζ’ Δρεμήτης είνται αρά
Σου Χριστού τη νεικόνα έχουνε φτερά.
- Άες Γιώργκη, τ’αβγκό σου έν γιρί.
- Γιρίν τζο νι κατινό αϊγίρι.
- Τσάπου σε αντϊέν είσαι χαζίρι
σένα τσαΐ τη νεικόνα σου προτσκυνούμεν σε.
Δηλαδή
Αϊ Γιώργης κι Αϊ Δημήτρης είναι ζωντανοί
Στου Χριστού την εικόνα έχουνε φτερά.
- Αϊ Γιώργη, τ’άλογό σου είναι ψαρί.
- Ψαρί δεν είναι, είναι καθάριο άλογο γερό.
- Όπου σε θυμούνται πρόθυμος είσαι
Εσένα και την εικόνα σου προσκυνούμε.53
52. Στα χωριά του Μπουτάκ οβά υπήρχε η ρήση, Κασίμ τοχουμουνουζούν αρκασινί
κέσιν, δηλαδή Άγιος Δημήτρης, (σταματήστε) τέλος της σποράς.
53. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 138.
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• στην Αραβησσό, κοινότητα της περιοχής, λάβαινε χώρα μεταξύ των
άλλων και το αξιοπρόσεκτο έθιμο της πλειοδοσίας για τη μεταφορά της εικόνας του αγίου στη λιτανεία.
«Κατά την εορτή του αγίου, “πουλούσαν” την εικόνα του για την
λιτανεία. Ο παπάς βαστούσε την εικόνα του αγίου, στεκότανε στην
Ωραία Πύλη και έλεγε:
- Ορίστε, αγαπητοί αδελφοί... ποιος θέλει την εικόνα το αγίου μας;
Ο ένας έλεγε 100, ο άλλος 200, 300 έως και 2500 γρόσια, ανάλογα με
τις δυνάμεις του. Δηλαδή μιλάμε για καλά χρήματα.
Το ίδιο γινότανε και για τις άλλες εικόνες, τα λάβαρα... Με αυτό
τον τρόπο μάζευαν περίπου 100 λίρες εκείνη τη μέρα, σεβαστό ποσό,
για το ταμείο της εκκλησίας και για την κάλυψη των αναγκών του
σχολείου.
Γινότανε και κουρμπάνι εκείνη τη μέρα. Η Επιτροπή φρόντιζε και
αγόραζαν δυο-τρία βόδια. Έβαζαν στην αυλή της εκκλησίας τα καζάνια... μαζευότανε ο κόσμος από παντού και διασκέδαζαν μέχρι και
το βράδυ».54

54. Μαρτυρία Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, (Αραβησσός), ό.π.
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Ο

Νοέμβριος, που θα πει ένατος, παράγεται από τη λατινική
Novem-ber. Αττικός μήνας: ΜΑΙΜΑΚΤΗΡΙΩΝ 15 Νοεμβρίου
- 15 Δεκεμβρίου.

Τον βρίσκουμε επίσης και ως: Φυλλορρόη, Έριος55 Αερίο (άγιος του
ρίου-Ορέστης), τ’ αϊ Γιωργιού, Άγι Γιώργης, Αγιγιώρς, Τεσρινί σανή,
Ζιλκαντέ.

55. Όπως το ρίγος ρίχνει τους ανθρώπους στο κρεβάτι... έτσι το κρύο του Νοεμβρίου
πιάνει τα φύλλα των δένδρων και τα ρίχνει...
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Ο ενδέκατος μήνας του χρόνου, ο τελευταίος του Φθινοπώρου... αλλά
και ο καρακίς ορουτζού,56 δηλαδή ο μήνας που άρχιζε η μεγάλη νηστεία
των Χριστουγέννων, η Σαρακοστή.
Επιπλέον, ήταν ο μήνας των τελικών προετοιμασιών με την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων ζωοτροφών για τον βαρύ χειμώνα, τον συμπληρωματικό εφοδιασμό για τη συντήρηση της οικογένειας, τον έλεγχο
για τα καυσόξυλα, τα δαδιά, τα σταμνιά, τα τυριά, τις σταφίδες... και όλα
εκείνα τα απαραίτητα για τη χειμερινή διαβίωση. 57
1 Νοεμβρίου

Εορτή των αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού... των παρασίζ
χεκίμ, δηλαδή των γιατρών χωρίς παράδες, σύμφωνα με την παράδοση του μουσουλμανικού στοιχείου που πίστευε στην ικανότητά τους να
θεραπεύουν την τρέλα, τους όγκους... τη στειρότητα και τα σπασίματα.
• Ανήμερα της εορτής των αγίων οι ναοί που έφεραν το όνομά τους
γίνονταν τόποι προσκυνηματικοί με τους πιστούς να συρρέουν από
όλα τα μέρη.
• Παρατηρείτο ο θεσμός, η ιερή από αρχαιοτάτων χρόνων συνήθεια
της εγκοιμήσεως,58 με τους πάσχοντες να επιζητούν τη βοήθεια των
αγίων κοιμώμενοι μέσα στους ναούς...59 Με πολλούς μάλιστα από
αυτούς να δηλώνουν μετά περισσού θαυμασμού και σεβασμού πως
υπήρξαν αποδέκτες της θεϊκής επεμβάσεως βλέποντας την οπτασία
των αγίων, να περνούν από πάνω τους, να τους ευλογούν... να τους
απελευθερώνουν από τα δεσμά του κακού.
• Σε περίπτωση αδυναμίας μετακινήσεως του ασθενούς, οι συγγενείς
και οι φίλοι μετέφεραν στην εκκλησιά τα ρούχα του ασθενούς, τα
οποία ο ιερέας τοποθετούσε για ένα εικοσιτετράωρο κάτω από την
56. Karakis= καρδιά χειμώνα-μεσοχείμων, oruç= νηστεία.
57. Σημ.: Το σειμό πουά έργατα τζου’ χαμε. Πολύ φάεμα τσαΐ πότεμα είχαμε, πολύ χορός τσαΐ τραγώδεμα, πουά ορτές... δηλαδή, το χειμώνα πολλές δουλειές δεν είχαμε,
πολύ φαγητό και πιοτό είχαμε, πολύ τραγούδι και χορό είχαμε, πολλές γιορτές.
58. Οι εγκοιμήσεις για θεραπευτικούς σκοπούς γίνονταν και στα αρχαία Ασκληπιεία... Πρόκειται για την πίστη για τις θεραπευτικές ιδιότητες του αγίου σε συγκεκριμένο χώρο με συγκεκριμένο τρόπο.
59. Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, ό.π., σ. 121, «Στην εκκλησία των αγίων
Αναργύρων έρχονταν πολλοί άρρωστοι για να ξενυχτήσουν εκεί, να βρουν γιατρειά. Όλη τη νύκτα ακούγονταν βογγητά και παρακλήσεις πονεμένων ανθρώπων που παρακαλούσαν να γίνουν καλά. Πολλοί από αυτούς έμεναν στην εκκλησία περισσότερες μέρες... ».
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Αγία Τράπεζα ή τα διάβαζε...
• Στην κοινότητα της Μαλακοπής υπήρχε η συνήθεια της τοποθέτησης και διαβάσματος των ρούχων του ασθενούς για σαράντα ολάκερες ημέρες.60
• Στην ίδια κοινότητα ανήμερα της εορτής των αγίων οι πάσχοντες
ξάπλωναν μέσα στο ναό και από επάνω τους περνούσε η ιερή τους
εικόνα...
• Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες στις προαναφερόμενες κοινότητες οι άγιοι κατά τακτά χρονικά διαστήματα έκαναν
ποικίλα θαύματα... με τη δημοσιοποίησή τους να γίνεται με ένα σημάδι, άκουσμα απροσδιόριστου κρότου, σαν πυροβολισμό, γεγονός
που προκαλούσε έκρηξη γενικευμένης συγκίνησης και τους θεραπευμένους «να ξεσπούν σε αλαλαγμούς χαράς».61
• Στον κοινοτικό δρόμο μεταξύ Βέξαι και Αγυρνάς «υπάρχει αγίασμα
των Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, όπερ αναβρύει μεν εκ σπηλαίου, εις ο κατέρχονται διά λιθίνης κλίμακος, εκχύεται δε διά κρήνης κομψώς εκτισμένης... συχνάζουσι δε εις αυτό πολλοί χριστιανοί διά προσκύνησιν, μάλιστα κατά την επέτειον εορτήν των Αγίων
Αναργύρων».62
• Σιτμά κλησασί... η εκκλησία του πυρετού στην κοινότητα των Ματάλων.
Επρόκειτο για τη μικρή εκκλησία των Αγίων Αναργύρων που βρισκότανε στο χωράφι του Χατζή Βαριεμέζ.
Σύμφωνα με τους πληροφορητές υπήρχε βαθιά πίστη πως οι άγιοι
θεράπευαν πολλές ασθένειες αλλά κυρίως την ελονοσία. Γι’ αυτό
λοιπόν η μικρή εκκλησία των αγίων στην κοινότητα αποτελούσε το
σημείο αναφοράς όλων όσων έπασχαν από τούτη τη δύσκολη, εκείνο τον καιρό, ασθένεια. «Όσοι έπασχαν από την ελονοσία, έρχονταν
και κοιμόνταν μια βραδιά στο εκκλησάκι και πολλοί γινότανε καλά.
Τότες κινίνα δεν είχανε. Ο παπάς διάβαζε παράκληση, ύστερα κόβανε οι άρρωστοι μια πατσαβούρα και τη δένανε σε μια άγρια αχλαδιά
που ήταν δίπλα στην εκκλησία».63
• Στη θεραπευτική ικανότητα των αγίων και στη δύναμη των ευκτήρι60. Μαρτυρία Χρήστου Βορρεοπούλου, (Μαλακοπή), ό.π..
61. Μαρτυρία Γιάννη Σταματιάδη, (Σύλλατα), ό.π..
62. Αναστάσιος Μ. Λεβίδης, «Η Μητρόπολις Καισαρείας», Ημερολόγιον Εθνικών
και Φιλανθρωπικών Καταστημάτων, Κωνσταντινούπολη 1904, σ. 142.
63. Μαρτυρία Αθανάσιου Αθανασιάδη, (Μάταλα), ό.π..
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ων οίκων που έφεραν το όνομά τους πίστευε και το μουσουλμανικό
στοιχείο που τους ονόμαζε Σιβισλή κιλισέ. Πάντοτε μάλιστα συνόδευαν το χριστιανικό στοιχείο, που αποδεχόταν τούτες τις πρακτικές από τους «άλλους», στις εγκοιμήσεις, τις περιφορές των αγίων
εικόνων, τα τάματα... Με χαρακτηριστικότατη μάλιστα την παρακάτω ιστορία, για την πίστη των Τούρκων στους αγίους, που μεταφέρουμε από το εξαιρετικό πόνημα των Πετρόπουλου - Ανδρεάδη για
τη θρησκευτική ζωή στην περιοχή του Ακσεράι. «Ήταν η εποχή του
πρώτου παγκοσμίου πολέμου το 1914. Ένας Τούρκος από το Γκέλβερι βρέθηκε σε μεγάλη μάχη που κράτησε δυο ημέρες. Κινδύνευε η
ζωή του και παρεκάλεσε τους Αγίους Αναργύρους να τον σώσουν.
Τη νύχτα είδε στ’ όνειρό του τους αγίους να του λένε:
“θα σε σώσουμε, αλλά να προσφέρεις στην εκκλησιά μας στο Γκέλβερι ένα δοχείο σπορέλαιο”. Η μάχη τελείωσε χωρίς να πάθει τίποτε.
Έγραψε τότε της γυναίκας του στο Γκέλβερι: Πέρασα μεγάλο κίνδυνο και δεν είχα τρόπο να σωθώ. Η μόνη ελπίδα που μου είχε απομείνει ήταν η Σιλιβρή κιλισέ. Έκανα παράκληση, έταξα και με έσωσε.
Μόλις πάρεις το γράμμα, να ξοφλήσεις αμέσως το τάμα μου, ένα δοχείο σπορέλαιο».64
• Άγιοι Ανάργυροι, δυο θαυματουργοί άγιοι.
«Και οι Τούρκοι τους τιμούσαν και τους σέβονταν, έλεγαν μάλιστα
την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων τεκέ. Στην εκκλησία κοιμούνταν χριστιανοί μα και Τούρκοι για να γίνουν καλά. Τα πιο πολλά
θαύματα όμως τα βλέπαμε στους Τούρκους γιατί αυτοί, όσο κι αν
φαίνεται παράξενο, είχαν μεγάλη πίστη.
Μια φορά ήμουν ο μόνος παπάς στην ενορία μου... συνήθιζα να πηγαίνω κάθε βράδυ στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Βλέπεις
εκεί δεν γινότανε κάθε μέρα λειτουργία, αλλά μόνο Τετάρτη και Παρασκευή το πρωί και στις πανηγύρεις τον Νοέμβριο και τον Ιούλιο.
Ένα βράδυ, λοιπόν, όπως πάντα, πήγα να δω αν ήτανε κανείς μουσαφίρης. Ρώτησα την καλόγρια εκκλησάρισσα αν ήρθε κανείς, μου
λέει “όχι”. Στήθηκα όμως εγώ πάνω στην πόρτα πολλή ώρα, σαν να
περίμενα κάτι, σα να μου είπε κανείς “στάσου εδώ”. Δεν έφυγα.
Άξαφνα βλέπω να έρχεται μια βοδάμαξα. Ήταν από ένα τουρκοχώρι.
Την έφεραν τέσσερις νέοι. Πάνω στην άμαξα ήταν ένα χαλί και πάνω
τους ένας άνδρας άρρωστος, στεκότανε στη ράχη του (ανάσκελα)
χωρίς να γυρίζει δεξιά κι αριστερά, χωρίς να μιλά. Μόλις έφτασαν, οι
64. Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ.Ανδρεάδης, ό.π., σ. 122.
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νέοι με χαιρέτισαν κι εγώ τους ρώτησα τι έχει ο άρρωστος. Με λένε:
“Εφέντη, τον φέραμε δώδεκα (12) ώρες δρόμο από το χωριό μας,
γιατί πιστεύουμε πως εδώ θα γίνει καλά. Τόσο καιρό τώρα ούτε μιλάει, ούτε τρώει, ούτε πίνει, ούτε γυρνά δεξιά- ζερβά. Ήρθαμε εδώ με
πίστη ότι οι άγιοι θα τον κάνουνε καλά”.
Εγώ τους λέω: “έννοια σας, θα γίνει καλά αφού το πιστεύετε”.
Αυτά τα λέγαμε στα τούρκικα. Τότε οι τέσσερις παίρνουν το χαλί
από τις γωνίες, το κατεβάζουν τα είκοσι δυο σκαλιά της εκκλησιάς
και το βάζουν μπρος στο τέμπλο. Εκεί ήταν η εικόνα των Αγίων, μεγάλη ίσαμε την πόρτα, όλο ασήμι. Ξοπίσω κατέβηκα κι εγώ.
Την επομένη ημέρα, Τετάρτη ήτανε, Παρασκευή ήτανε, δε θυμάμαι
αλλά ξέρω πως κάναμε λειτουργιά. Πριν να φύγω μου λέει ο ένας:
“υπάρχουν κι άλλοι ιερείς;”
“Πως”, του λέω...
Τότε με παρεκάλεσαν το βράδυ, μετά τον εσπερινό, να πάμε όλοι
μαζί να διαβάσουμε ένα Ιγκιρί Σερίφ-Ιερό Ευαγγέλιο.
Έτσι κι έγινε.
Μετά τον εσπερινό σύναξα όλους τους ιερείς και τους ρώτησα αν
έκανε να διαβάσουμε σε Τούρκο το Ευαγγέλιο. Ο ένας παπάς, ο
παπά Στέφανος, πρότεινε να του διαβάσουμε το Ψαλτήρι. Πήγαμε,
λοιπόν, τρεις ιερείς και διαβάσαμε πάνω από το κεφάλι του αρρώστου ο καθένας μας από ένα Κάθισμα του Ψαλμού του Δαυίδ. Μας
πλήρωσαν κάτι, καληνυχτίσαμε και φύγαμε.
Την επιούσα πρωί πήγα να λειτουργήσω. Μπήκα στην εκκλησία, που
ήταν σκοτεινή και έφεγγαν μόνο τα καντήλια. Κοιτάζω το στρώμα,
ο άρρωστος δεν είναι.
Ρωτώ:“τι έγινε; Πού είναι ο άρρωστος;”
Αυτός ήταν στη γωνιά αριστερά και δεν τον είδα. Έρχεται κοντά και
μου λέει:
“Εγώ είμαι άρρωστος”.
Ύστερα δείχνει τους Αγίους και μου λέει:
“Αυτοί οι δυο κατέβηκαν την νύχτα. Ο ένας με θύμιαζε και ο άλλος
απ’ το κεφάλι μέχρι τα πόδια με πατούσε. Εγώ πόναγα και μούγκριζα. Τότες ξύπνησα, ένιωσα, αλαφρωμένος, άρχισα να κουνιέμαι, μπόρεσα να σηκωθώ”.
Από την πίστη έγιανε. Έκατσαν δυο μέρες ακόμα στο χωριό μας κι
ύστερα φύγανε... Αυτός όμως που έγινε καλά, θεραπεύτηκε από τους
αγίους, γύρισε πεζός δώδεκα ώρες στο χωριό του».65
65. Μαρτυρία Κ. Παπακωνσταντίνου, (Μαλακοπή), ό.π.

50

Νοέμβριος

3 Νοεμβρίου

Ημέρα εορτής του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτη, ιδιαίτερα αγαπητού στην πόλη της Νεάπολης, αλλά και στην κοινότητα της Μαλακοπής...
Οι λόγοι γνωστοί: ιερέας του ναού της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου της Νεάπολης, πήγαινε ταχτικά στη
διπλανή κοινότητα για να λειτουργήσει μέχρι που
το 1797 στην τοποθεσία Κόπια ντερέ δολοφονήθηκε...
Έκτοτε και σύμφωνα πάντοτε με την παράδοση, έγιναν
διάφορα θαύματα που οφείλονταν στη χάρη του, γεγονός που τον έκανε πολύ αγαπητό σε όλους. Ανήμερα λοιπόν της
εορτής του οι πιστοί και από τις δυο κοινότητες συναντιώτανε στον χώρο
του Κόπια Ντερέ και κάμανε τρισάγιο στη μνήμη του.
Την ημέρα αυτή επίσης λάβαινε χώρα ένα από τα πλέον παράξενα έθιμα στην κοινότητα του Ζιντζίντερε-Φλαβιανά και μόνο σ’ αυτή. Σύμφωνα λοιπόν με τις υπάρχουσες πληροφορίες, στον αύλειο χώρο του Αγίου
Γεωργίου-«Αηγιώρ», μιας μικρής λαξευτής εκκλησιάς, μετά το σχετικό
«διάβασμα ιδιαιτέρων ευχών» από τον ιερέα, οι συγκεντρωμένοι χωρικοί
έσφαζαν καθένας χωριστά, αλλά ταυτόχρονα από ένα πουλερικό.66 Έθιμο μάλλον αποτρόπαιο, κατάλοιπο των ιερών θυσιών μεγάλων οικόσιτων
ζωντανών.67 Στη συνέχεια τα μαγείρευαν και τα μοίραζαν στους παρευρισκόμενους μεταξύ των οποίων ήταν και μουσουλμάνοι συγχωριανοί, που
προσέτρεχαν για να δουν το «θέαμα» και να απολαύσουν τα μαγειρεμένα
φαγητά...
Η πληροφορία πάλι σύμφωνα με την οποία ουδείς χριστιανός έτρωγε τα σφάγια, τα οποία διανέμονταν αποκλειστικά στο μουσουλμανικό
στοιχείο, κρίνεται μάλλον υπερβολική εκ του γεγονότος πως αποτελούσαν πολύτιμη πηγή τροφής.
66. Εμμανουήλ Ι. Τσαλίκογλου, «Λαογραφικά των Φλαβιανών-Ζιντζίντερε Καισαρείας της Καππαδοκίας», Μικρασιατικά Χρονικά, Σύγγραμμα Περιοδικόν Εκδιδόμενον υπό του τμήματος Μικρασιατικών Μελετών της Ενώσεως Σμυρναίων,
Αθήναι τ. ΙΕ΄ (1972), σ. 140, «Ήμην μικρός, 4 ή 5 ετών ότε μου επέβαλον να σφάξω εν πουλερικόν. Δεν ηδυνάμην να εκτελέσω το καθήκον μου, λόγω της ηλικίας
μου. Τότε, ως καλώς ενθυμούμαι, κάποιος άνδρας ή νέος έπιασε το χέρι μου και
με την συνδρομήν του εξετέλεσα το έργον τούτο».
67. Εμμανουήλ Ι. Τσαλίκογλου, «Λαογραφικά των Φλαβιανών», ό.π., σ. 140, «...Φαίνεται ότι η θυσία πετεινών, ορνίθων και άλλων ζώων, η οποία γίνεται προ της
λειτουργίας επί του ναού του Αγίου Γεωργίου, προέρχεται από το προαναφερθέν
έθιμον της θυσίας και άλλων ζώων».
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Παρατήρηση
• Ουδείς γνωρίζει το γιατί και το σε ποιον, δηλαδή γιατί γινότανε μόνο η θυσία των πουλερικών και σε ποιον άγιο ήταν αφιερωμένη.
Σε μια πρώτη ανάγνωση του γεγονότος
εικάζεται πως μάλλον λόγοι οικονομίας
επέβαλαν τούτη την πρακτική, διότι τα πουλερικά
δεν κόστιζαν πολύ. Άποψη που επιβεβαιώνεται επίσης
από τους πληροφορητές, οι οποίοι ισχυρίζονταν πως
«... δεν αποκλείεται εις τα παλαιότερα χρόνια να προέβαινον και εις
θυσίας αρνιών, προβάτων, κ.λπ». Επιπρόσθετα να καταθέσουμε, χωρίς να μπορούμε να ισχυριστούμε ή να αποδείξουμε τίποτε, πως την
ημέρα αυτή εορτάζεται ο νεομάρτυρας Γεώργιος ο Νεαπολίτης.
• Υπάρχει επίσης μια ασάφεια ως προς το θυσιαζόμενο είδος των πουλερικών.
Κάποιοι λοιπόν μίλησαν για τη θυσία κυρίως ορνίθων... κάποιοι άλλοι μόνο για πετεινούς- «χορόζ», ενώ ελάχιστοι κάνανε λόγο για περιστέρια.
8 Νοεμβρίου

Εορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ή Μουχαήλ, ή μακελάρη ή μεταφορέα των ψυχών κατά την παράδοση των Καππαδοκών ή του Ε Στράτεχος... αλλά και του αρχαγγέλου Γαβριήλ. Ένας ιδιαίτερα σεμνυνόμενος
άγγελος που, εξαιτίας της ιδιότητας του μεταφορέα των ψυχών, τύχαινε
εξαιρετικών τιμών.
• Στην Γκιούλ Σεχίρ μάλιστα, την πατρίδα του βυζαντινού αυτοκράτορα Μαυρικίου, την ημέρα της εορτής του όλη η κοινότητα σε αγαστή σύμπραξη του χριστιανικού με το μουσουλμανικό στοιχείο, σε
πομπή, μετέβαιναν από τον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου, σε αυτόν
που βρίσκεται στην είσοδό της και έφερε το όνομα του αρχαγγέλου.68 Εκεί, μετά τη Θεία Λειτουργία, λάβαινε χώρα ιερή θυσία- παράδοση αιώνων- οικόσιτου ζωντανού στη χάρη του με την ταυτό68. Πρόκειται περί λαξευτής διπλής εκκλησιάς της οποίας ο ισόγειος χώρος ήταν
αφιερωμένος στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, ενώ ο πρώτος όροφος στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Ο ναός είναι αγιογραφημένος από τον 11ο αιώνα με σπάνιες παραστάσεις. Σε μια μάλιστα από αυτές ο αρχάγγελος φαίνεται πως διώχνει
κάποιους αρχιερείς από τον παράδεισο με τον δαίμονα να τους αρπάζει από τη
γενειάδα και να ταΐζει το θηρίο της Αποκάλυψης...
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χρονη διανομή του στους παρευρισκομένους που κατέκλυζαν τον
χώρο από τα γύρω χωριά.
• Στα Λίμνα επίσης υπήρχε η εκκλησία που ήταν αφιερωμένη σ’ αυτόν
μέσα στην οποία βρισκότανε φιλοτεχνημένη μια πολύ μεγάλη εικόνα που παρίστανε τον Αρχάγγελο, ο οποίος έχοντας τον ζυγό, ως
δικαιοκρίτης, ανάλογα με τις αμαρτίες κρατούσε ή έδιδε την ψυχή
του ζυγισθέντος στον διάβολο... Είχε έξι (6) μάτια επάνω του, τρία
στο πρόσωπό του, το ένα ήτανε στο μέτωπο, ένα στο στήθος και δυο
στους ώμους από ένα στον καθένα... Κατά την άποψη μάλιστα των
πιστών, όπου και αν στεκόσουνα στην εκκλησία σε έβλεπε, φόβιζε
τις κακές ψυχές.
Η εικόνα αυτή λοιπόν είχε και μια άλλη θαυματουργή ιδιότητα: την
παραμονή της εορτής του, στις 8 Νοεμβρίου, τα κορίτσια και οι κυράδες που θέλανε να «λευτερωθούν» από τα κρίματά τους πήγαιναν
μπροστά της και προσεύχονταν... Και οι ειλικρινείς ικεσίες «γινόταν
δεκτές με ένα ελαφρό τρεμοπαίξιμο του ματιού που βρισκότανε στο
στήθος του αγίου».69
Επισήμανση
Στην ίδια κοινότητα στον άγιό τους απέδιδαν το παρακάτω θαύμα:

Το ταυματουργό πέτρα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ 70
«’ς σο χωριό μας ήταν κοφτό71 ’να εκκλησία. Μιχαήλ Αρχάγγελος ήτον.
’ς σο εκκλησίας πόρτα από κάτω ήτον ένα πέτρα. Αυτό το πέτρα, πέντε-έξι παλληκάρια πιάνισκάν το, κατεβάνισκαν το κάτω ’ς σο παραλία.
Νύχτα μαναχό τ’ το πέτρα ερχόταν πάλι ’ς σο πόρτα το εκκλησίας.
Ένα Τούρκος πήρεν το χωράφι του εκκλησίας. Ήκαμέν το αμπέλι. Πήρεν εκεί το πέτρα πήεν το ’ς σο αμπέλι τ’.
Νύχτα το πέτρα πάλιν ήρτεν σέμει ’ς σο εκκλησία. Ετό 72 το πέτρα ήτον
’ς ένα dεσπότ’ το μνήμα. Αν dεν περπατήσουν τα παιdιά πήαινάν τα εκιού73 πέρνανάν τα πάνω ας σο74 μνήμα και το παιdί περπατήνισκε».

69. Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης, Τα Λιμνά-Γκιολτζούκ της Καππαδοκίας, έκδ. Δήμου
Συκεών, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 110.
70. Μαρτυρία Κυριάκου Αποστολίδη, (Λίμνα), ό.π.
71. Κοφτό= κομμένο στο βράχο, σκαλισμένο.
72. Ετό= αυτό= αυτή.
73. Εκιού= εκεί.
74. Ας σο= από το.
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Μετάφραση
Η θαυματουργή πέτρα
«Στο χωριό μας ήταν μια σκαλιστή στο βράχο εκκλησιά. Ήταν του Μιχαήλ Αρχαγγέλου. Στην πόρτα της εκκλησίας από κάτω ήταν μια πέτρα.
Αυτήν την πέτρα, την έπιαναν πέντε-έξι παλικάρια, [και] την κατέβαζαν
κάτω στην παραλία. Τη νύχτα μοναχή της η πέτρα ήρχονταν πάλι στην
πόρτα της εκκλησίας.
Ένας Τούρκος πήρε [= αγόρασε] το χωράφι της εκκλησίας. Το έκαμε
αμπέλι. Πήρε εκείνη την πέτρα, την πήγε στο αμπέλι του. Νύχτα η πέτρα
ήρθε πάλι, μπήκε στην εκκλησία. Αυτή η πέτρα ήταν στο μνήμα ενός δεσπότη. Αν δεν περπατούσαν τα παιδιά, τα πήγαιναν εκεί, τα περνούσαν
πάνω από το μνήμα και το παιδί περπατούσε».
• Στην κοινότητα Ταξιάρχης, βορειοανατολικά της Καισάρειας και επί
του όρους Καραμασίου, υπήρχε η παλαιά μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που σύμφωνα με την παράδοση ιδρύθηκε από την αγία Ελένη... με τους ντόπιους να την αποκαλούν Γιανάρ τας Μοναστηρί,
δηλαδή μονή του Καιομένου Λίθου. Ο λόγος για τούτη την παράξενη, όσο και μυστηριακή ονομασία, η οποία, ειρήσθω εν παρόδω,
προκαλούσε, ήταν ένα κομμάτι πορφυρού κατοπτρίτου λίθου, εντοιχισμένου στο ιερό, που φάνταζε ως πυρακτωμένο σίδερο, όταν οι
ακτίνες του ήλιου έπεφταν επάνω του.
Φυσικά γύρω από αυτό δημιουργήθηκε μια πληθώρα μύθων-δοξασιών, με αποτέλεσμα το Γιανάρ Τας Μοναστήρι να γίνεται «το δεύτερο, μετά το Ζιντζίντερε προσκύνημα των χριστιανών της περιοχής της Καισάρειας», με τις εορταστικές εκδηλώσεις να κρατούν επί
τριήμερον.75
75. Άννα Μπαλλιάν, Νότα Παντελεάκη, Ιωάννα Πετροπούλου, Καππαδοκία, περιήγηση στη Χριστιανική Ανατολή, εκδ. Adam, Αθήνα 1991, σ. 37, βλ. και Νικόλαος Σ. Ρίζος, Καππαδοκικά, ήτοι δοκίμιον ιστορικής περιγραφής της αρχαίας
Καππαδοκίας και ιδίως της επαρχίας Καισαρείας Ικονίου, εκ του τυπογραφείου
«Η Ανατολή» Ευαγγελινού Μισαηλίδου, εν Κωνσταντινουπώλει 1856, σ. 79, «Το
μοναστήριον τούτο λέγεται τουρκιστί Γιανάρ τας, διά τινα διαφανή λίθον όστις
είναι άνωθεν του ιερού βήματος και φαίνεται έσωθεν φλογώδης κροκοειδής,
όταν προσβληθή υπό του ηλίου... ».
Βλ. Αναστάσιος Μ. Λεβίδης, Η Μητρόπολις Καισαρείας, ό.π., σ. 139, «Εν τη περιοχή του όρους Καραμασίου, Β.Α. της Καισάρειας, κείται η αρχαία Μονή των
Ταξιαρχών, περί ης υπάρχει η παράδοσις ότι η μήτηρ του Μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη πορευομένη εις αναζήτησιν του Τιμίου Σταυρού εστρατοπεδεύσατο
εν πεδιάδι, ήτις κληθείσα πεδιάς Αγίας Ελένης... είδε κατ’ όναρ τον Αρχάγγελον
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• Τέλος, σύμφωνα με την παράδοση, ιδιαίτερα σημαντική και κυρίαρχη στον χώρο της Καππαδοκίας, ο Αρχάγγελος θεωρείτο αυτός που
«παίρ τα ψυχά» κυρίως τις νύχτες... και πως είχε δώδεκα κεφάλια. Γι’
αυτό την ημέρα της εορτής του θα έπρεπε να υπάρχει πλήρης αποχή
από οποιαδήποτε εργασία, διότι «ο Μουχαήλ Αρχάγγελος γράφτ’ σε
σο χαρτί τ’ και παίρ’ τη ψυσή σ’». 76
10 Νοεμβρίου

Ο άγιος Ορέστης του οποίου η μνήμη εορταζόταν στις 10 του Νοέμβρη γεννήθηκε στα Τύανα της Καππαδοκίας. Σύμφωνα με τις βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις των ανθρώπων της περιοχής ήταν αποτελεσματικότατος για τη θεραπεία κυρίως της ελονοσίας, αλλά και όλων των ασθενειών
που προκαλούσαν θέρμες.
Ανήμερα λοιπόν της εορτής του στα Φάρασα «όποιος έπασχε, έπρεπε
πρωί-πρωί, να πάει στο ξωκλήσι του, ν’ ανάψει κεριά και να περιμένει ως
την ώρα που θα του ερχόταν το ρίγος για να πάει μπρος στο Άγιο Βήμα
να κοιμηθεί.
Έβλεπε, λένε, στ’ όνειρό του πως ήρθε μια Τουρκάλα ή κάποιος Τσερκέζος καβαλάρης και τον φοβέριζε. Από τον φόβο του ξυπνούσε... κι ο
φόβος του έκοβε τη θέρμη. Αν στον ύπνο του δεν έβλεπε όνειρο, ήταν σημάδι πως είναι αμαρτωλός κι ο άγιος δεν ενέργησε για τη θεραπεία του».77
Κάποιοι άλλοι λέγανε πως για να θεραπευτούν θα έπρεπε να παρουσιαστεί στον ύπνο τους μέσα στην εκκλησιά ο ίδιος ο άγιος, ο οποίος
θα έπρεπε να τους κλωτσήσει... να ταραχθούν... να ξυπνήσουν ... και με
αυτόν τον τρόπο να γίνουν καλά.78
Μιχαήλ και επ’ ονόματι αυτού ανήγειρε ναόν σταυροειδή... ».
Σημ.: Σύμφωνα με τους πληροφορητές εξαιτίας της «ιδιότητας» του αρχαγγέλου,
ως μεταφορέα, μακελάρη κ.λπ. των ψυχών, η εκκλησία του ήταν ιδιαίτερα γεμάτη από περίτεχνα τάματα των πιστών... Λέγανε, επίσης, πως κάποιες φορές οι
αντανακλάσεις του φωτός προσέδιδαν ξεχωριστά σχήματα- σημάδια του αγίου-,
τα οποία οι γνωρίζοντες καταλάβαιναν και με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να
ερμηνεύσουν τα γενόμενα. Πάντως και σε κάθε περίπτωση τούτος ο ναός αποτελούσε μια ιδιαίτερη περίπτωση μιας και κατέφευγε στη χάρη του αγίου και ο
μουσουλμανικός πληθυσμός.
76. Θανάσης Π. Κωστάκης, Η Ανακού, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα
1963, σ. 255.
77. Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης, Καππαδοκία, Ιάματα και Θάματα, ό.π., σ. 24.
78. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π.,σ. 139.
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11 Νοεμβρίου

Εορτή του Αγίου Μηνά που είχε την εκπληκτική ικανότητα να βρίσκει
τα χαμένα και να φανερώνει τα μελλούμενα. Συνεπώς ιδιαίτερα αγαπητός
άγιος στον γυναικείο πληθυσμό, διότι οι μεν λεύτερες κοπέλες προσέτρεχαν στη χάρη του για να τους φανερώσει τον άνθρωπο με τον οποίο θα
ζευγάρωναν... οι δε παντρεμένες για τα μελλούμενα, περί της τύχης του
γάμου τους, πληροφορίες για τον δικό τους άνθρωπο, μιας και ήταν προστάτης των ξενιτεμένων. Φυσικά και στον αρσενικό πληθυσμό που και
αυτός ζητούσε πληροφορίες για οτιδήποτε τον απασχολούσε.79
Παράδοση αιώνων, βαθιά ριζωμένη πίστη, μικρό δείγμα της οποίας
μεταφέρουμε αμέσως: «Από τα Κενάταλα κάποιος χριστιανός πήγαινε σε
μια εκκλησιά του αγίου Μηνά. Κουβαλούσε μαζί του σακούλι με χρήματα,
τάμα στον άγιο. Νύχτωσε στο δρόμο και ζήτησε να κοιμηθεί στο πρώτο
σπίτι που αντάμωσε μπροστά του. Είδαν οι άνθρωποι του σπιτιού το σακούλι με τα χρήματα και για να τα πάρουν του έδωσαν να φάει και να πιει.
Τον μέθυσαν και τον έσφαξαν.
Ξημέρωσε και οι δολοφόνοι σκέφτονταν πού θα κρύψουν το πτώμα.
Άξαφνα φανερώνεται μπροστά τους ο Άγιος Μηνάς, καβάλα στο άσπρο
του άλογο και ρωτάει:
- Πού είναι ο ξένος;
- Δεν ξέρουμε, του απαντούν.
Ψάχνει τότε ο Άγιος και βρίσκει το καλάθι που είχε μέσα το κομματιασμένο πτώμα. Προσεύχεται στο Θεό και αρχίζει να ενώνει τα κομμάτια.
Αναστήθηκε ο άνθρωπος και συνέχισε τοδρόμο του για την εκκλησιά, να
προσφέρει το τάμα του».80
Εννοείται πως οι πρακτικές ήταν απλές έως και σύνθετες, αλλά διαφορετικές κατά περίπτωση. Έτσι:
• το πρώτο πράγμα που έπρεπε ο πιστός να κάμει ήταν να προσέλθει
στην εκκλησιά ή το εξωκλήσι του αγίου, να ανάψει κεριά, να προσευχηθεί, να ζητήσει και να τάξει. Φυσικά σε περίπτωση ευτυχούς
κατάληξης του αιτήματός του θα έπρεπε άμεσα να εκπληρώσει το
τάμα του, διότι διαφορετικά κινδύνευε από μεγαλύτερο κακό.
• οι λεύτερες κοπελιές έπρεπε εκτός από τα παραπάνω να πάρουν
79. Μαρτυρία Οσίας Γκεζιτζόγλου, (Σιβριχισάρ), ό.π., «Ο Άγιος Μηνάς, καβαλάρης
σε άσπρο άλογο, ήταν για να βρίσκει τα χαμένα. Λέγαμε: Αϊ Μηνά μ’ βρες αυτό
που έχασα, βρες την αγελάδα μου, που δεν ήλθε από το βουνό να σου ανάψω το
καντήλι σου».
80. Μαρτυρία Δέσποινας Φειδοπούλου, (Μαλακοπή), ό.π.
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αντίδωρο από το χέρι του παπά ανήμερα της εορτής του και κομμάτι
του να τοποθετήσουν κάτω από το μαξιλάρι τους με την ελπίδα πως
ο άγιος «θα τους φανερώσει το ποθούμενο».81
• οι γυναίκες των ξενιτεμένων τοποθετούσαν ένα κομμάτι χαρτί με το
όνομα του δικού τους ανθρώπου πάνω στην εικόνα του αγίου, ευελπιστώντας πως με αυτόν τον τρόπο θα εισακούσει το αίτημά τους. 82
• μεταξύ των άλλων πολλοί και πολλές προσέτρεχαν και ζητούσαν τη
βοήθεια του αγίου για τα μελλούμενα με ένα τρόπο απλό, αλλά τα
μάλα αποτελεσματικό. Έπαιρναν λοιπόν ένα πετραδάκι πλακουδερό- το φκατζόκκο, κάνανε τον σταυρό τους εμπρός στην εικόνα του
αγίου, τάζανε τα απαραίτητα, λέγανε το πρόβλημά τους ή υπέβαλαν
το αίτημά τους και το πίεζαν με σκοπό να κολλήσει. Αν κατ’ ευχήν
το μικρό πετραδάκι συγκρατούνταν, θεωρείτο ως σημάδι θετικό και
συγκατάνευσης του αγίου. Σε διαφορετική περίπτωση ως απάντηση
μη ευνοϊκή.
Παρατήρηση
Τούτη η εθιμική συνήθεια γινότανε για αρκετούς αγίους και αγίες του
χώρου.

Εκτός των ανωτέρω ο Εζ Μηνάς θεωρείτο και ο φύλακας- προστάτης
των ζωντανών με το σύνολο του πληθυσμού, ανεξάρτητα από θρησκευτικά πιστεύω, να προσφεύγει στη χάρη του για βοήθεια... χρησιμοποιώντας
θεμιτά και «παράδοξα» μέσα. Έτσι, σύμφωνα με τους ιστοριοδίφες μεταξύ
των πολλών γινότανε και η χρήση μαγικών κατάδεσμων, για να δέσουν
το στόμα του λύκου, σταυρωτά στάχια για να βρούνε τα χαμένα, ιδιαίτερα τάματα, κ.λπ.83 Στις ορεινές μάλιστα κοινότητες, «κρατούσαν» τον
άγιο, για τη σημαντική συμβολή του, με σκουρόχρωμο ύφασμα, το οποίο
έκοβαν στις γωνίες και το κάρφωναν με τέσσερα καρφιά για... το στόμα
του λύκου, για... τα μάτια της αλεπούς, για... τα αφτιά του τσακαλιού, για
... τα πόδια του κακού!
81. Μαρτυρία Δέσποινας Φειδοπούλου, ό.π.
82. Μαρτυρία Μάρθας Καγιαλή, (Σύλλατα), ό.π.
83. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 45, «Όταν έχαναν ζώο έδεναν και
τον λύκο με τον εξής μαγικό τρόπο: ανέβαιναν στο δώμα του σπιτιού, έβλεπαν
προς το μέρος που έμενε το ζωντανό, έκαναν το σχήμα σταυρού στον αέρα με το
ψαλίδι κι έλεγαν ευχές. Ύστερα έδεναν το ψαλίδι σφιχτά με ένα πανί ή σχοινί και
το βάζανε κάτω από τον κύλινδρο που χρησιμοποιούσαν για το ισοπέδωμα του
δώματος. Έτσι πίστευαν πως δένεται το στόμα του λύκου και δεν θα μπορέσει να
φάει το ζωντανό που χάθηκε».
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13 Νοεμβρίου

Ημέρα εορτής του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου, ενός ιδιαίτερα τιμώμενου αγίου στην Καππαδοκία και κυρίως στην
περιοχή των Φαράσων, μιας και κατά την παράδοση έζησε εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα ως εξόριστος. Προς
τιμή του μάλιστα οι ντόπιοι σε μια περιοχή που έφερε το
όνομά του έκτισαν μια εκκλησιά. Σε ένα τόπο καταπράσινο, εξαιτίας του παρακείμενου ποταμού, του Κοκ Σου,
παραπόταμου του Ζαμάντη... με το αγίασμα αλλά κυρίως
με τον θορυβώδη καταρράκτη στον οποίο ανήμερα της
εορτής του αγίου οι προσκυνητές «πλένανε τα κρίματά
τους».84 Παραθέτουμε τα σχετικά τραγούδια της ημέρας
που ήταν φυσικά αφιερωμένα στον άγιο.
α
Χυτάτε να υπάμε σον Ε-Χρυστιέσταμα
να νάψωμε τα δζερία, δζερία.
Να φέρω ’ς το ποτάμι α νερό
το νερό σον Κούτσουρο ένι θε’ό
μο το η πίστη ένι κατινό.
Χυτάτε να υπάμε σο ποτάμι
να φέρουμε νερό να πούμε.
Χυτάτε να υπάμε σο ποτάμι
να φέρουμε νερό να πουν οι αργώτοι.
β
- Σον Ε Χρυστιέσταμα γιάτε να υπάμε ’ς πίστης
εν μέγο Άγιος δζαι τα τιμάμε.
- Ν’ τα ’νάψουμε μανάλε δζαι δζερία ευσήν του να πάρουμε
δζαι τη βκοϊά, αεσμό να πούμε, να μυρίσουμε αβορία.
- Να υπάμε σο φτάλμιν του τζιπ μας ντάμα ,
να ευξωθούμ’ δζαι δζει να ειδούμ’ το θάγμα.
- Κουμπούρ, κουμπούρ ο αεσμός να βκη τε πάνου
84. Ευάγγελος Λαμπρόπουλος, ό.π., σ. 42, «Το ποτάμι, οι καταρράκτες του αγιάσματος, τα πελώρια και πυκνά δένδρα που σκεπάζουν τις γύρω πλαγιές και τις όχθες
του Ζαμάντη, συνθέτουν τοπίο παραμυθένιο... Ένας τόπος αφιερωμένος στον
μεγάλο πατέρα της Ορθοδοξίας τον Χρυσορρήμονα Ιωάννη... Και αυτές οι δυο
πηγές, τα πάνου δζαι τα κάτου, με θόρυβο ξεχύνονταν το νερό τους προσφέροντας θεραπεία στους λουόμενους ασθενείς».
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να βξησ’ η πίστη μας, να ινή ’ς του ήτουν στάνου.
- Να πούμε αεσμός δζαι να βουστούμε
ν’ τα παρακαλέσουμε δζαι ν’αγιαστούμε.
- Ιεράρχε Χρυστιέσταμα, τζιπ οι Ρωμοί να ίνουμ’ ντάμα.
- Νάχουμ’ την ευσή σου, Άγιε, τιμάμε σε δζι ήρταμ’ αδέ.
- Φύλαξέ μες (μας) να είμαστ’ αρροί χερ ο χριστενός να χαρή.
Δηλαδή
- Στον Άγιο Χρυσόστομο ελάτε να πάμε της πίστης μας
είναι μεγάλος Άγιος και τον τιμάμε.
- Να του ανάψουμε λαμπάδες και κεριά να πάρουμε την ευχή του
και την ευλογία του, αγιασμό να πιούμε να μυρίσουμε αρωματικά βρύα.
- Να πάμε όλοι στο μάτι της πηγής του, όλοι μας μαζί
να παρακαλέσουμε και εκεί να δούμε θαύμα.
- Κουμ, κουμ, ο αγιασμός να ανεβεί πάνω να αυξηθεί
η πίστη μας να γίνει περισσότερη από πριν.
- Να πιούμε αγιασμό και να λουστούμε
να τον παρακαλέσουμε και να αγιαστούμε.
- Ιεράρχα Χρυσόστομε, όλοι οι Έλληνες να γίνουμε ένα.
- Να έχουμε την ευχή σου, Άγιε, σε τιμάμε και ήρθαμε εδώ.
- Φύλαξέ μας να είμαστε γεροί, κάθε χριστιανός να χαρεί.
14 Νοεμβρίου

Του αγίου Φιλίππου, ε Φίλιππο η εορτή, ημέρα κατά την οποία απέφευγαν τη βρώση κρέατος.
Σύμφωνα με την παράδοση επρόκειτο περί ενός γεωργού, καλού χριστιανού, ιδιαίτερα αγαπητού σε όλους, μιας και μοίραζε τα υπάρχοντά
του στους πτωχούς και απόρους. Ήταν τόση η αγάπη του για τους ανθρώπους, ώστε κάποτε βλέποντας κάποιον που
από την πείνα θέλησε να μαγειρέψει στην
οικογένειά του κάποια ψόφια όρνιθα που
συνέλεξε από κάποια χαλάσματα, έσφαξε
το μοναδικό του βόδι και το χάρισε σ’ αυτόν αλλά και σε όλους, όμως ...
όμως την άλλη μέρα βρήκε στο
παχνί του το ίδιο ολοζώντανο... και φυσικά από τότε αγίασε.
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21 Νοεμβρίου
Ντουχούλι Μεργιέμ μπεμιχράπ

Η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου ή Πανάγια ή Εισόδια Πανάγιασι.
• Την παραμονή της εορτής σε κάθε εκκλησία του χώρου οι γυναίκες παρευρίσκονταν στη σχετική παράκληση, ενώ αρκετές από αυτές και στις αγρυπνίες κατά τη διάρκεια των οποίων εκτός από τους
σχετικούς ύμνους προς το Πρόσωπό της, οι πλέον ικανές στο λόγο
αναλάμβαναν τη διήγηση του βίου της... εμπλουτίζοντάς τον και με
στοιχεία της παράδοσης.
• Σημαντικό έθιμο της ημέρας ήταν η παρασκευή ενός ιδιαίτερα αγαπητού φαγητού υπό τη διακριτική ονομασία πολυσπόρι. Συνήθιζαν
λοιπόν να βράζουν στάρι, αραβοσίτι, ρεβίθια, λίγες σταφίδες, σπόρους από ρόδι... και να το μοιράζουν σε όλους τους κατοίκους για το
μπερεκέτι.
• Φυσικά επίκεντρο των πλέον σημαντικών εκδηλώσεων ήταν οι κοινότητες των οποίων οι εκκλησίες εόρταζαν τούτη την ημέρα... Με
τα πανηγύρια, τους χορούς, τον κατακλυσμό με προσκυνητές από
τις γύρω κοινότητες.
• Ιδιαίτερο έθιμο της ημέρας ήταν αυτό που συνέβαινε στην κοινότητα της Νεβσεχίρ. Πάνω, λοιπόν, από τον ελληνικό μαχαλά, ψηλά
στο μεγάλο βράχο του «Μπογιούκ Καγιά», ήτανε η μοναδική λαξευτή εκκλησιά «Αλλαχτάν», δηλαδή από Θεού, με μικρή είσοδο
στην οποία μετά βίας χωρούσαν δυο-τρεις άνθρωποι. Την έλεγαν
και «Οκσούζ κλισέ», δηλαδή ορφανή εκκλησιά, γιατί σπάνια ανέβαινε ιερέας για να τη λειτουργήσει, εκτός κάποιας εορτής αγίου ή
για καμία παράκληση... Όμως οι γυναί-
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κες, χριστιανές και μουσουλμάνες, την ημέρα αυτή πήγαιναν εκεί και
κολλούσαν πετραδάκια στην επιφάνεια των τοίχων της εκκλησιάς
κάνοντας ευχές και περιμένοντας να πραγματοποιηθούν οι επιθυμίες τους για υγεία και προφύλαξη από το κακό.85
Στην τοποθεσία Ίλιπε της κοινότητας του Έβερεκ υπήρχε περικαλλής ναός προς τιμήν των Εισοδίων της Παναγίας, με θαυματουργό
αγίασμα που αποτελούσε τον τόπο επίσκεψης μυριάδων προσκυνητών ανήμερα της επετείου. Η είσοδός του ήταν «λίαν στενή και
σκοτεινή, όθεν διά λαμπάδων εισέρχονται και κεκυφότες (σκυφτοί)
βαδίζουσι μέχρι τινός ένδον της σήραγγος ταύτης... δι’ ης διερχόμενοι φθάνουσιν εις σπήλαιον ευρύχωρον, ένθα δεξιά της εισόδου
δύο λελαξευμένοι τάφοι και μικρά δεξαμενή εν σχήματι τραπεζίου
λελεξευμένη δέχεται το εκ της οροφής του σπηλαίου σταλάζον διαυγέστατον ύδωρ και τούτο εστί το λεγόμενον Αγίασμα της Παναγίας,
όπερ θεραπεύει τους μετά πίστεως προσερχομένους».86
25 Νοεμβρίου

α΄
Ημέρα εορτής του Αγίου Μερκουρίου, που γεννήθηκε στην
Ανατολή και μαρτύρησε στην Καισάρεια. Ενός ιδιαίτερα σεμνυνομένου αγίου στον χώρο της Καππαδοκίας μιας και σύμφωνα με
την εκκλησιαστική παράδοση, αυτόν κάλεσε η Παναγία στο όραμα
του Μεγάλου Βασιλείου, για να σκοτώσει τον Ιουλιανό και να απαλλάξει τους χριστιανούς από τις επαχθείς ειδωλολατρικές πιέσεις του.
Σύμφωνα με την παράδοση, επίσης, έξω από την Καισάρεια υπήρχαν τα ερείπια κάποιας εκκλησιάς, για την οποία λέγανε πως την κτίσανε
πάνω στο χώρο του μαρτυρίου του αγίου. Εκεί λοιπόν ανήμερα της εορτής του «πλήθος χριστιανών εκ τε της πόλεως και των περιοίκων συρρέουσιν εις τα ερείπια του μαρτυρίου του μεγαλομάρτυρος, σωζόμενα προς
τα Ν.Α. της νυν Καισαρείας, ου μακράν αυτής, εν τω προαστείω, όπου
ανάπτουσι λαμπάδας και καίουσι θυμιάματα ευώδη και προς αλλήλους
διηγούνται όσα εκ παραδόσεως εκ προγόνων παρέλαβον περί τε του μάρτυρος και περί των δι’ αυτού ενεργηθέντων θαυμασίων του Θεού». 87
85. Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης, Η Νεάπολη της Καππαδοκίας, έκδ. Ιερού Ναού
Αγίου Γεωργίου Νεαπόλεως, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 125.
86. Αναστάσιος Μ. Λεβίδης, Αι εν μονολίθοις μοναί της Καππαδοκίας, ό.π., σ. 63.
87. Αναστάσιος Μ. Λεβίδης, ό.π., σ. 37.
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β΄
Ημέρα εορτής και της Αγίας Αικατερίνης την οποία ο υμνωδός ονομάζει «πανεύφημον νύμφην Χριστού». Εκτός από τη σχετική Θεία Λειτουργία και τις πανηγύρεις στις κοινότητες που είχαν εκκλησιές στο όνομά της, σώζεται ένα λαϊκό τραγούδι που λέγανε στη μνήμη της, το οποίο
και παραθέτουμε.
Κωστάν πατισαγήν γιζή
χακκά γαπούλ τιρ νιγιαζί.
Ισμί ιτί Κατερίνα.
Ον σεκίζ γιασηντά ιτί
πεκ αχλή πασηντά ιτί.
Χριστοσούν πεσιντέ ιτί.
Ισμί αζήμ Κατερίνα.
Δηλαδή
Ήταν του άρχοντα Κωνσταντίνου η κόρη
παραδεκτή έγινε η διάθεσή της από τον Δίκαιο Θεό.
Το όνομά της ήταν Αικατερίνα.
Ήταν δεκαοκτώ χρονών
όμως πολύ νουνεχής.
Ήταν στου Χριστού την ακολουθία.
Όνομα είχε Αικατερίνη η Αγία.88

88. Μαρτυρία Γιάννη Σπυρόπουλου, (Φλογητά), ό.π.
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Σ

τα Λατινικά, decem σημαίνει δέκα, αφού ο Δεκέμβριος ήταν ο 10ος
μήνας σύμφωνα με το Ρωμαϊκό ημερολόγιο.
Τον βρίσκουμε επίσης και ως: ο Χριστός, Σου Χριστού, Σο Χριστό,
Άγιο Νικόλας, Άγιο Νικολάς, Αγινικόλας, Κιανουνή εβέλ, Ζιλ-χιτς-ζε.
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Ο δωδέκατος μήνας του χρόνου, ο πρώτος μήνας του χειμώνα, ο Καρακισίν αϊμπασί.89
4 Δεκεμβρίου

Εορτή της Αγίας Βαρβάρας, ε Βαρβάρα, προστάτιδας των παιδιών,
θεραπεύτριας των οφθαλμολογικών παθήσεων, των πόνων του λαιμού,
της ευλογιάς, αλλά και της ιλαράς-γηζαμούχια.
Για τους Καππαδόκες, οι οποίοι σεμνύνονταν του ονόματός της, ήταν
ημέρα:
• μεγάλης εορτής και συνεπώς σε ορισμένες κοινότητες ημέρα αργίας.90
• υποχρεωτικής μετάληψης της Θείας Κοινωνίας των μικρών παιδιών.91
• κλεισίματος των σχολικών μονάδων και συμμετοχή του συνόλου του
εκπαιδευτικού δυναμικού στη Θεία Λειτουργία.
• ημέρα νηστείας με κύρια φαγητά το ούμπο και το σερέσι.
Πρόκειται για ένα είδος ζοχού, το φιδόχορτο ή το γιλάν παντζάρ για
το πρώτο και για ένα ιδιαίτερο χόρτο της περιοχής,
για το δεύτερο.
• της παρασκευής της βαρβάρας, ενός ιδιαίτερου
παρασκευάσματος για χρήση αποκλειστικά εκείνης
της ημέρας που απετελείτο από κοπανισμένο στάρι,
αμύγδαλα, καρύδα, μυρωδικά... την οποία μοίραζαν παντού.
89. Ay= μήνας, baş= κεφάλι, αρχή.
90. Σημ.: Στα Φάρασα.
91. Υπήρχε μια ιδιαίτερη, αυστηρώς τηρούμενη παράδοση, γι’ αυτούς που επρόκειτο να κοινωνήσουν. Σύμφωνα λοιπόν με τη μαρτυρία της Αθηνάς Ουσακλίδου,
(Ζιντζίντερε), ό.π., «Αι γυναίκες και τα παιδιά στο χωριό μου κοινωνούσαν αφού
προηγουμένως ελούζοντο και έκοπτον τα νύχια των. Οι άνδρες, εάν τυχόν ήθελον
να κοινωνήσουν συνήθως περιωρίζοντο να πλένουν τα πόδια των.
Οι ηλικιωμένοι άνδρες και γυναίκες προ της Θείας Μεταλήψεως, ανεγίγνωσκον,
εμπρός στο εικονοστάσιον της κατοικίας των ή στην εκκλησίαν, με κατάνυξιν από
την καραμανλίδικη “Ιεράν Σύνοψιν” τας επιβαλλομένας ευχάς διά μετάνοιαν.
Συμφώνως προς το έθιμον του χωριού μου, ο μεταλαμβάνων επί τρεις ημέρας θα
έπρεπε να αποφύγη να πτύσση καταγής. Εάν δεν αντείχεν έπτυε σε καθαρό μαντίλι όπερ έπλενον χωριστά και το νερό το έχυνον σε απάτητο μέρος. Ενθυμούμαι τας
επανειλημμένας παροτρύνσεις της γιαγιάς μου όπως μη πτύσω, διότι μου έλεγε θα
διαπράξω μεγάλην αμαρτίαν δεδομένου ότι το αίμα του Χριστού, το οποίο απερρόφησα, θα το βγάλω έξω και δεν θα τύχω άφεσιν αμαρτιών».
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Επισήμανση
Στα Κενάταλα, στο Σεμέντερε και σε ορισμένες ακόμα κοινότητες, οι
κυράδες την παρασκεύαζαν τελετουργικά και ενδεχόμενα αρκούντως παράξενα. Δεν γνωρίζουμε το γιατί, το τι σήμαινε, ή από πού πήγαζε τούτη
η διαδικασία. Πάντως και σε κάθε περίπτωση την παραμονή της εορτής
της αγίας καθεμιά μεταφέροντας ένα είδος για την παρασκευή της, συναντιόντουσαν σε κάποιο σταυροδρόμι, κατά προτίμηση στη συνάντηση
τριών δρόμων και εκεί προέβαιναν στη σχετική διαδικασία.
Φυσικά χωρίς να υπονοούμε τίποτε να θυμίσουμε πως της θεάς Εκάτης, ως Προθυραίας που βοηθούσε τις γυναίκες στη γέννα ή τις βασάνιζε
απαίσια, στα σταυροδρόμια εξετίθεντο οι εικόνες της: τρεις ξύλινες μάσκες σε ένα παλούκι ή ένα τριπλό άγαλμα με τρία πρόσωπα στραμμένα
προς τρεις κατευθύνσεις.92

• Τέλος υπήρχε παρακάτω παράδοση περί του προσώπου της.
«Ο πατέρας της Αγίας Βαρβάρας ήταν ειδωλολάτρης. Αυτός έχτιζε
ένα παλάτ’ και όταν το έκανε παράγγειλε τους μαστόρους να κάνουν δυο παράθυρα και έφυγε.
Όταν γύρισε απ’ έξω είδε ότι έκαναν τρία παράθυρα.
“Εγώ δεν έδωσα παραγγελία, γιατί κάνατε τρία παράθυρα;”
“Ναι, είπες, αλλά ήρθε η κόρη σου η Βαρβάρα και είπε να κάνουμε
τρία. Ένα δεξιά, ένα αριστερά και το βορεινό, δηλαδή σταυρωτά”.
Τότε φώναξε την κόρη του:
“Γιατί το έκανες έτσι;”
“Είναι του Ιησού Χριστού το σταυρό, γι’ αυτό το έκανα έτσι”.
Τότε θύμωσε ο πατέρας, την έπιασε απ’ τα μαλλιά και την έδειρε.
Πήγε σ’ ένα ντερέ μέσα και κρύφτηκε κοντά στο Κίρσεχιρ. Και τώρα
εκεί βγάζει ζεστό νερό, χαμάμ».93
5 Δεκεμβρίου

Του Αγίου Σάββα, Ε Σάββα η εορτή, από τη Μουταλάσκη της Καππαδοκίας, θεραπευτή πολλών ασθενειών, με την εκκλησία του στα Φάρασα
να αποτελεί σημείο συνάντησης αναξιοπαθούντων και ασθενών επιδιωκόντων ίαση... Βεβαίως, όπως παντού, και με εγκοιμήσεις, για τις οποίες
σύμφωνα με την παράδοση «αν άκουγαν το λάλημα πετεινού, του Σάββα
το πετεινάρι, όπως έλεγαν, ήταν ένδειξη πως ο άγιος άκουσε την παρά92. Καρλ Κερένυϊ, Η μυθολογία των Ελλήνων, Εστία-Κολλάρου, Αθήνα 1966, σ. 48.
93. Μαρτυρία Γεωργίου Τεμερτζόγλου, (Τροχός), ό.π.
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κλησή τους και θα τους θεράπευε από την ασθένεια που είχαν».94
Στο Ζιντζίντερε, πάλι, στους πρόποδες του Αργαίου όρους, υπήρχε το
μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου που, σύμφωνα με την εκκλησιαστική
παράδοση, έζησε ο άγιος Σάββας «την τελείαν αποχήν του εσθίειν».
Ανήμερα λοιπόν της εορτής του ο τόπος κατακλύζονταν
από πλήθη προσκυνητών που, σε ανάμνηση της μεγάλης
προσπάθειας-νηστείας του αγίου, κρατούσαν ολοήμερη
νηστεία τρώγοντας μόνο μήλα, τα μήλα του αγίου.95
Μεταξύ των πολλών υπάρχει και μια παράξενη δοξασία, για τη μητέρα του αγίου, την οποία
σας μεταφέρουμε αυτολεξεί αντλώντας την από
τη βιβλιογραφία του χώρου. «Η παράδοση λέει
πως ο Αϊ Σάββας πήγαινε τη μάνα του στον Παράδεισο κι ένας φτωχός την έπιασε από το φουστάνι και της είπε: Έπαρ’ κι εμέ,
δηλαδή πάρε και εμένα. Εκείνη όμως δεν τον πήρε. Έτσι αμαρτωλώθην
κι ετό και δεν πήε σον Παράδεισο, δηλαδή αμάρτησε και δεν πήγε στον
παράδεισο.
Γι’ αυτό λοιπόν έλεγαν για κάποιον που ζήλευε: Σαν τ’αϊ Σάββα τη
μάνα ζηλεύει ή τ’αϊ Σάββα μάνα ’σαι;»96
Στην κοινότητα των Φλογητών, επίσης, στον άγιο αποδίδουν τα παρακάτω:
Ο Άγιος Σάββας και οι πειρασμοί 97
«Ήταν ένας μεγάλος άγιος που με τη δύναμη του Θεού δεν φοβότανε
ποτέ. Ακόμα και τον σατανά που εμφανιζόταν μπροστά του με διάφορες
μορφές. Σε μια από αυτές, όταν ο άγιος ήταν βαθιά στην έρημο για να
ασκηθεί και κατάκοπος έπεσε να κοιμηθεί, εμφανίσθηκαν δίπλα του πολλά δηλητηριώδη φίδια και σκορπιοί. Στην αρχή φοβήθηκε, αλλά αμέσως
προσέτρεξε στην προσευχή. Παρακάλεσε τον Θεό και άμεσα ελευθερώθηκε από αυτά.
Μια άλλη φορά τον πλησίασε ένα τεράστιο λιοντάρι... Βλέποντάς το,
χαμήλωσε, έσκυψε το κεφάλι, έκανε το σημείο του Σταυρού και είπε:
94. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 62.
95. Νικόλαος Σ. Ρίζος, ό.π., σ. 77, «Ενταύθα συνέρχονται εξ όλων των μερών της
επαρχίας κατ’ έτος άπειρον πλήθος προσκυνητών εις μνήμην του αγίου».
96. Θανάσης Π. Κωστάκης, Η Ανακού, ό.π., σ. 229.
97. Μαρτυρία Ευσταθίου Σαρμουκασίδη, (Φλογητά), ό.π.
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- Πλάσμα, αν έχεις την εξουσία από τον Θεό καλώς... άρχισε και συνέχισε το έργο σου. Διαφορετικά εγώ με τη δύναμη του Θεού θα σε εξαφανίσω... και πράγματι αυτό έγινε».
6 Δεκεμβρίου

Η μεγάλη εορτή του Αγίου Νικολάου, προστάτη των ορφανών,
των φτωχών και των αδικημένων, που γκεμιλερί ντουρουντάν,98
συγκρατεί τα πλοία. Άγιος τον οποίο σεμνύνονταν και οι δυο
θρησκευτικές κοινότητες, με τις εκκλησίες που έφεραν το όνομά του να γίνονται το επίκεντρο της περιοχής ανήμερα της
εορτής του, με μια πληθώρα ιδιαίτερων τοπικών συνηθειών.99
Έτσι:
Στην κοινότητα του Χαλβάντερε, όπου η εκκλησιά έφερε το
όνομά του λάβαινε χώρα:
• μεγάλο τριήμερο πανηγύρι...
• περιφορά της εικόνας του με την πάνδημη παρουσία όλου
του πληθυσμού μουσουλμάνων και χριστιανών...
• πλειοδοτική δημοπρασία για το δικαίωμα της μεταφοράς«κρατήματος» της εικόνας κατά τη διάρκεια της περιφοράς.
Διαδικασία που λάβαινε χώρα εντός του χώρου της εκκλησιάς και
κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Εννοείται πως αποτελούσε μέγιστη τιμή για τον πλειοδότη, που με έμμεσο τρόπο συνέβαλε
θετικά στην κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του σχολείου και της
εκκλησίας.
Στην κοινότητα της Σινασού πάλι, εκτός των λατρευτικών εκδηλώσεων, λάβαιναν χώρα δυο-τρία παράδοξα έθιμα-συνήθειες:
• το κόλλημα γροσιού στην εικόνα του αγίου Νικολάου για λόγους
μαντείας, γεγονός που το βρίσκουμε σπάνια στον χώρο και για πρώτη φορά με τη «συμμετοχή» του προαναφερόμενου αγίου.
Σύμφωνα με την καταγεγραμμένη μαρτυρία «στον μεγάλο σαλμά,
διαμέρισμα λαξευτό της εκκλησιάς, ήταν η εικόνα του αγίου Νικολάου... Σ’ αυτήν την εικόνα κολλούσαμε λεπτά και μαντατεύαμε πότε
98. Gemi= πλοίο, durdurmak= συγκρατώ.
99. Σαραντίδης Ι. Αρχέλαος, ό.π., σ. 38, «... προστρέχουσι δε εις τον ναόν τούτον
πολλοί εκ τε των πέριξ και των εντοπίων χριστιανών και οθωμανών ασθενείς
προσκυνηταί, ίνα θεραπευθώσι πεποιθότες εις την θαυματουργόν του αγίου δύναμιν».
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ο ταξιδιώτης θα επέστρεφε με το καλό πάλι. Εάν η μονέδα έπιανε με
το πρώτο, ο δικός τους άνθρωπος μέσα σ’ ένα χρόνο το πολύ θα ερχόταν πάλι, εάν δεν έπιανε, τη φορά που θα έπιανε σε τόσα χρόνια,
θα ερχόταν ο ξενιτεμένος. Κάθε κόλλημα γροσιού αντιπροσώπευε κι
ένα χρόνο».100
• επίσης, πολλές οικοδέσποινες πήγαιναν κι έπαιρναν άσπρο χώμα, γιαλάτς-κιμωλία, για ν’ ασπρίσουν το σειμωνικό τους και τους εξώτοιχους του σπιτιού, πιστεύοντας στην ευεργετική δύναμη του αγίου,
την προστασία του σπιτιού από τα κακά.
• το αγίασμα του μοναστηριού του Αγίου Νικολάου θεωρούνταν πηγή
υγείας, ψυχής και σώματος... Χριστιανοί λοιπόν και χριστιανές, μουσουλμάνοι και μουσουλμάνες από όλα τα μέρη έρχονταν και λούζονταν στο αγιασματάρι άλλοι ολόσωμοι και άλλοι μόνο το κεφάλι, τα
χέρια και τα πόδια. Ενδεικτική και τα μάλα χαρακτηριστική είναι η
παρακάτω μαρτυρία.
«Ενθυμούμαι κατά το έτος 1921, μια Αυγουστιάτικη μέρα, ήλθε ένα
αμάξι και σταμάτησε μπροστά στην πόρτα μας. Βλέπουμε και κατεβαίνουν από το αμάξι ένας άνδρας και δυο χανούμισσες με τον φερετζέ... καλοφορεμένοι και οι τρεις. Ήταν ο Καϊμακάμης, υποδιοικητής
της Αβανησσού, τρεις ώρες μακριά από το χωριό μας.
Ήρθαν για να τους πάμε στον Άγιο Νικόλαο προς θεραπεία της κουνιάδας του Καϊμακάμη που της πονούσε αδιάκοπα το κεφάλι και παρόλο που την είδαν πολλοί γιατροί και της δώσανε λογής- λογής
φάρμακα, γιατρειά δεν είδε καμιά.
Τις οδήγησε η κυρία μου την άλλη μέρα στον Άγιο Νικόλαο... αυτή
χαρούμενη και αυτές φοβισμένες. Μπήκαν οι δυο αδελφές, η χανούμισσα και η κουνιάδα στο αγιασματάρι και λούστηκαν ολόσωμες.
Λούσθηκαν τρεις μέρες κατά σειρά. Μετά κάθε λούσιμο έρχονταν
χαρούμενες στο σπίτι και ησύχαζαν. Κατά το βράδυ έρχονταν ο ιερέας της ενορίας μας και τις έψελνε το κεφάλι με το πετραχήλι στο
λαιμό... Η κουνιάδα του Καϊμακάμη μας διαβεβαίωσε ότι θεραπεύτηκε... ».101
Περί του αγιάσματος της μονής του Αγίου Νικολάου και των θεραπευτικών δυνατοτήτων του, υπάρχουν αρκετές αναφορές μεταξύ
των οποίων πως, «δύναται να περιλάβη περί τους δισχιλίους προσκυνητάς, προστρέχουσι δε εις τον ναόν τούτον πολλοί εκ τε των
100. Σεραφείμ Ν. Ρίζος, ό.π., σ. 126.
101. Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης, Καππαδοκία Ιάματα και Θάματα, όπ., σ. 37.
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πέριξ και των εντοπίων χριστιανών και Οθωμανών ασθενείς προσκυνηταί, ίνα θεραπευθώσι πεποιθότες εις την θαυματουργόν του
Αγίου δύναμιν».102
• ξεχωριστή ευλογία για τους επισκέπτες της εκκλησιάς του αγίου
στην Σινασό ανήμερα της εορτής του, ήταν η διανομή «ενθυμίων
της πανηγύρεως, ήτοι λιθογραφημέναι επί χάρτου εικόνες του αγίου», τα οποία χρησιμοποιούσαν ως φυλακτά για τις ασθένειες ψυχής
και σώματος. 103
Επισήμανση
1- Περί του προσώπου του αγίου και των πολλαπλών ικανοτήτων του
υπάρχει μια σειρά από αφηγήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα με
πλέον ενδεικτική την παρακάτω:
«Τρεις φίλοι οδοιπορούσαν κάποτε. Καθώς πήγαιναν στο δρόμο,
άγνωστοι άνθρωποι του βασιλιά τους έπιασαν και τους έβαλαν φυλακή δίχως καμία αιτία. Κανείς δε νοιαζόταν γι’ αυτούς. Τα χρόνια περνούσαν κι έμεναν στη φυλακή. Μια μέρα λέει ένας από τους τρεις:
-Μου έλεγε η μάνα μου, πως ο Αϊ Νικόλας προστατεύει τους αθώους
σαν εμάς. Ν’ αγρυπνήσουμε τη νύχτα, να προσευχηθούμε και να παρακαλέσουμε τον Άγιο να μας λυπηθεί.
Έτσι έκαναν. Άκουσε ο Άγιος την παράκλησή τους και φανερώθηκε με
τ’ άσπρα του γένια στο όνειρο του βασιλιά.
- Θα σε σκοτώσω, τον φοβερίζει, αν δεν λευτερώσεις τους τρεις φυλακισμένους.
Ξυπνάει φοβισμένος ο βασιλιάς και στέλνει να φέρουν τους τρεις ανθρώπους από τη φυλακή. Τους διηγείται τ’ όνειρό του και ρωτάει να
μάθει ποιος άραγε ήταν ο ασπρογένης που τον φοβέρισε. Κατάλαβαν
οι φυλακισμένοι και του λένε:
- Ο Αϊ Νικόλας.
Πάνε και φέρνουν το εικόνισμα από την εκκλησιά και του το δείχνουν.
Γνώρισε ο βασιλιάς τον άγιο και τους άφησε ελεύθερους».104

2- Στο σύνολο του χριστιανικού κόσμου θεωρείται και προστάτης των
θαλασσινών. Οι Καππαδόκες, λοιπόν, οι οποίοι δεν είχαν πολλά πάρε
δώσε με τη θάλασσα, όταν ταξίδευαν με τα καράβια παίρνανε μαζί
102. Σαραντίδης Ι. Αρχέλαος, ό.π., σ. 41.
103. Ό.π., σ. 75.
104. Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, Η θρησκευτική ζωή στην περιφέρεια Ακσεράϊ... ό.π., σ. 125.
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τους το φυλακτό του, δηλαδή κόλλυβα διαβασμένα ανήμερα της εορτής του, τα οποία έριχναν στη θάλασσα, για να γαληνέψει.
3- Σε ορισμένες κοινότητες του χώρου η μέρα της εορτής του αγίου θεωρείτο αργία. Σύμφωνα μάλιστα με την παράδοση η καταστρατήγηση
της αργίας μπορούσε να επιφέρει κακό. Αποδίδουν μάλιστα στον άγιο
το παρακάτω γεγονός ως απόδειξη των λεγομένων τους. «Μια φορά
την μέρα της εορτής του αγίου μερικοί Φαρασιώτες είχαν πάει στην
Κίσκα, χριστιανικό χωριό, για να αγοράσουν στάρι. Έπεσε όμως πολύ
χιόνι και χάθηκαν στον δρόμο επτά άνθρωποι... Είπαν πως χάθηκαν
γιατί δεν φύλαξαν την εορτή του αγίου».105
4-Τα Νικολοσαβάρβαρα
Για τις τρεις συνεχόμενες εορτές στις αρχές Δεκεμβρίου, δηλαδή των
αγίων Βαρβάρας, Σάββα και Νικολάου, υπήρχε το παρακάτω χαρακτηριστικό ποίημα στα τουρκόφωνα χωριά της περιοχής το οποίο βρίσκουμε σε διάφορες παραλλαγές:

α΄
Αϊ Βαρβάραγια βαραλίμ
Αϊ Σάββαγι σαβαλίμ
Αϊ Νικόλαντα ντουραλίμ
Δηλαδή
Στην αγία Βαρβάρα να πάμε
Τον άγιο Σάββα να ξαποστείλουμε
Στον άγιο Νικόλαο να σταματήσουμε.
β΄ 106
Στην κοινότητα των Ματάλων οι πιτσιρικάδες, ανήμερα της εορτής
των αγίων λέγανε τους παρακάτω ακατάληπτους εν πολλοίς στίχους:
Αϊ Βαρβάρα, βάρ βερ
Αϊ Σάββα, Σαβ βερ
Αϊ Νικόλα Καλί βερ
Δηλαδή
Αγία Βαρβάρα, γρήγορα έλα
Άγιε Σάββα, σύντομα έλα
Άγιε Νικόλα, να μείνεις έλα.
105. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 62.
106. Μαρτυρία Χατζοπούλου Σοφίας, (Μάταλα), ό.π.
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5- «Λέγανε: ο Άγιος Νικόλαος έχει άσπρα γένια... έρχεται και η γη ασπρίζει»... υπονοώντας φυσικά πως από την εορτή του αρχίζει ο βαρύς χειμώνας με χιόνια, κρύα και δύσκολα καιρικά φαινόμενα.
12 Δεκεμβρίου

Του Αγίου Σπυρίδωνος - Άγιος Ισπυρίντανος, προστάτη της συντεχνίας των μπεζιρτζήδων, των παραγωγών δηλαδή λαδιού από τον σπόρο
του μπεζίρ...107 αλλά και με ιδιαίτερες ικανότητες για τη θεραπεία των πασχόντων από θέρμες διά της μεθόδου του σιτμά ντελιγί,108 δηλαδή του
περάσματος κάτω από Επιταφίους, εικόνες, ή μονόλιθους ευρισκομένους
σε ιερούς χώρους.
Η ημέρα της εορτής του, σύμφωνα με τους πληροφορητές, θεωρείτο
«βαριά γιορτή». Σύμφωνα μάλιστα με τα λεγόμενά τους «παθαίνεις κάτι ,
όταν δουλέψεις εκείνη τη μέρα... όπως η πεθερά της Δέσποινας που πήγε
σε δουλειά και έσπασε το πόδι η γελάδα της».109
Σε περίπτωση επίσης που κάποια γυναίκα είχε την ατυχία να χάνει
να παιδιά της κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά τη γέννα, αν επικαλούνταν
τη βοήθειά του, «Άγιος Ισπυρίντονος εφέντημ, να ζήσει το παιδί μου, να
βάλω το όνομά σου», ήταν περίπου βέβαιο πως τούτο το καλό θα γινότανε, αφού προηγουμένως το «γεννηθέν μωρό το βγάζανε έξω από το σπίτι... το αφήνανε καταγής... και το δίνανε να το βαπτίσει όποιος το έβλεπε
πρώτος».110
Την ημέρα της εορτής του οι μπεζιρτζήδες μετά την αρτοκλασία και τα
μνημόσυνα παρασκεύαζαν :
• τηγανίτες με αλεύρι και σπορέλαιο.
• πελτέ, ένα περίεργο γλύκισμα δηλαδή, που στη βάση του περιείχε
αλεύρι με πετμέζι. Αυτά τα διένειμαν στους κατοίκους των κοινοτή107. Είδος σπορέλαιου από σπόρους ρόκας που οι μουσουλμάνοι ονόμαζαν μπεζίρ
και ήταν πλατιά διαδεδομένο στον χώρο της Καππαδοκίας τόσο ως βρώσιμο
αγαθό, όσο και ως φωτιστική ύλη στα ειδικά λαδολύχναρα, τα λαϊού τσιρέκια,
με τα χειροποίητα βαμβακοφιτίλια. Για να είναι δυνατή η χρήση του στο φαγητό
και για να εξουδετερωθεί η πίκρα και η βαριά οσμή του, προτού το καταναλώσουν το «καίγανε» σε τετζερέδες ή εκετζούκες ρίχνοντας και μια φέτα ψωμί...
108. Sitma= ελονοσία, delik= τρύπα.
109. Μαρτυρία Δέσποινας Σαμουηλίδου, (Ανταβάλ), ό.π.
110. Μαρτυρία Δέσποινας Σαμουηλίδου, ό.π.
Σημ: Κατά τον Ερμ. Ανδρεάδη καταγραφέα της μαρτυρίας, η πληροφορήτρια
δεν γνώριζε το τελετουργικό μέρος της πράξεως εκθέσεως βρέφους, ούτε ήταν
σε θέση να το περιγράψει επακριβώς.
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των όπου είχαν την έδρα τους.
• Είναι γνωστή η παράδοση που θέλει αφενός τον άγιο Σπυρίδωνα
καλλιεργητή του μπεζίρ και αφετέρου να ανακαλύπτει τη μέθοδο
παραγωγής του.
Σύμφωνα λοιπόν μ’ αυτήν, μιας και στην εποχή του δεν γνώριζαν
καμία μέθοδο παραγωγής του λαδιού, ο ίδιος σοφίστηκε τον δικό
του τρόπο. Έβαλε λοιπόν τον σπόρο μέσα σε καλάθια ψάθινα, τα τοποθέτησε το ένα πάνω στο άλλο και τα πίεζε με τον μάγκανο. Λάδι
όμως δεν έβγαινε. Πέντε μέρες δερνόταν χωρίς αποτέλεσμα. Από
τον καημό του τον πήραν τα κλάματα. Έκλαψε πολύ και τα δάκρυα
μούσκεψαν το σπόρο μέσα στα καλάθια. Έκανε τη δοκιμή και αυτή
τη φορά είχε αποτέλεσμα. Άρχισε να τρέχει λάδι από τα καλάθια.
Κατάλαβε τότε πως έπρεπε να βρέχει το σπόρο με νερό για να βγάλει το λάδι».111
• Μια δεύτερη εκδοχή της παράδοσης τη βρίσκουμε στο παρακάτω
μουχαμπέτι, το οποίο αλιεύσαμε από το Αρχείο Προφορικής Παράδοσης της κοινότητας του Ανταβάλ:
Ο Αϊ Σπυρίδωνας και το μυστικό του... διαβόλου.
«Μια φορά ο Αϊ Σπυρίδωνας έκτισε ένα νερόμυλο. Τον έφτιαξε μ’
όσα εργαλεία χρειαζότανε. Τα πιο καλά. Τα πιο στέρεα. Μα είχε
ξεχάσει ένα.
Βάζει το μύλο μπροστά να δουλέψει.
Τίποτα ο μύλος. Δοκιμάζει τη μια
μέρα, τίποτα. Δοκιμάζει την άλλη,
πάλι την άλλη τίποτα. Βασανίζεται. Δεν ξέρει τι να κάνει.
Είχε κι ένα τσιράχ (παραγιό).
Πήγαινε κι ερχότανε και το τσιράχ
στο μύλο. Πάλευε μαζί με τ’ αφεντικό, να ανακαλύψουν την αιτία.
Στο δρόμο, που πήγαινε κάθε μέρα, τον
σταμάτησε κάποιος. Ήταν ο σατανάς.
Ήβγαινε μπροστά του σαν άνθρωπος.
- Πώς πάει ο μύλος του αφεντικού
σου; Δουλεύει; Έβγαλε αλεύρι;
- Όχι!
111. Μαρτυρία Σαράντη Μυστακίδη, (Σιβριχισάρ), ό.π.
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Τα ίδια και τα ίδια. Και κάθε φορά που το παιδί έλεγε όχι, ο σατανάς
έτριβε τα χέρια του από χαρά. Το παιδί το πρόσεξε. Μια μέρα πήρε
την απόφαση. Το είπε στο αφεντικό του. Κι ο αϊ Σπυρίδωνας:
- Πες του πως έβγαλα αλεύρι, να δούμε τι θα σου πει.
Την άλλη μέρα το παιδί μόλις είδε το σατανά:
- Έβγαλε αλεύρι και καλό ο μύλος του αφεντικού μου.
- Φοβούμαι πως έβαλε τα τσαρπανά.112
Τρέχει το παιδί. Το λέει στον άγιο Σπυρίδωνα. Βλέπουν μαζί τον
μύλο. Λείπουν τα τσαρπανά. Τα βάζει ευτύς στην θέση τους κι ο
μύλος μπήκε μπροστά. Έτσι ο αϊ Σπυρίδωνας ξεγέλασε το σατανά
και του πήρε το μυστικό».113
Επισήμανση
Η λειτουργία του μάγκανου ήταν απλή και στηριζότανε σε τροχό, μια
ανέμη και στη βοήθεια ενός ζώου, συνήθως βοδιού. Ο τροχός αποτελούνταν από δυο κυκλικές ρόδες τοποθετούμενες παράλληλα μεταξύ τους,
συνδεδεμένες με ξύλινους οριζόντιους στύλους τοποθετημένους σε ίσα
διαστήματα που ονομάζονταν «σκαλιά». Από το κέντρο τους περνούσε
ένας οριζόντιος άξονας. Η ανέμη πάλι ήταν μια ξύλινη κυκλική ρόδα με
κάθετα κατά διαστήματα στυλάκια στηριζομένη στον κάθετο άξονα και
συνδεδεμένη με τη «στρόφα». Πάνω στο σύστημα προσαρμοζόταν το χαλινάρι του ζώου που προχωρούσε κυκλικά. Με την πορεία
του αυτή μετέδιδε την κίνηση στο «γυρναίο» και αυτό με
τη σειρά του στο όλο σύστημα, επιτυγχάνοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα.114
15 Δεκεμβρίου

Του Αγίου Ελευθερίου η μέρα, προστάτη
των κατατρεγμένων αλλά κυρίως των εγκύων
γυναικών και των δυο θρησκευτικών κοινοτήτων, που σπεύδανε στις εκκλησιές για να πάρουν την ευλογία του παπά και τον αγιασμό
για να λευτερωθούν εύκολα και χωρίς πόνους.

112. Ξύλα που κτυπώντας το ένα πάνω στο άλλο πέφτει το αλεύρι.
113. Μαρτυρία Λουκίας Αργυροπούλου, (Ανταβάλ), ό.π.
114. Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης - Συμεών Κ. Κοιμίσογλου, Ανταβάλ της Καππαδοκίας, Δήμος Συκεών, Θεσσαλονίκη 2000, σ.33.
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25 Δεκεμβρίου
Γενικές δοξασίες και... πρακτικές

Έναρξη του Δωδεκαήμερου, των ντωεκάρια, δωδεκάρια, του Küçük
Πασκελέ -Küçük Paskalya-μικρό Πάσχα.115
Υπήρχε μια βασική πεποίθηση, πίστη θα λέγαμε, σε όλο τον χώρο της
Καππαδοκίας: οι ψυχές των ανθρώπων επανέρχονται στην καθημερινότητα από τον Άδη κατά τη διάρκεια του δωδεκαημέρου, δηλαδή «όνικι
γκιούν τζανλάρ σαλιγιά116- δώδεκα μέρες είναι ελεύθερες». Ανεξάρτητα
μάλιστα από όποια δικαιοκρίση, δηλαδή αν πρόκειται για ψυχές με κρίματα ή αθώες...
Αντίληψη ιδιαίτερα διαδεδομένη σύμφωνα με την οποία η επιστροφή
των ψυχών επετεύχθη μετά από τις σχετικές παρακλήσεις της Παναγιάς
προς τον υιό της, η οποία βλέποντάς τες στον κάτω κόσμο, Τον παρακάλεσε, εισακούσθηκε και έτσι άρχισαν να εμφανίζονται μόνο κατά τη διάρκεια του Δωδεκαημέρου και του Πάσχα, δηλαδή των πενήντα ημερών
115. Λέγονται και ντογεκάργια.
116. Oniki= 12, gün= ημέρα, can= ψυχή, salmak= αφήνω.
Σημ.: Κατά την αρχαιότητα υπήρχε μια παρόμοια δοξασία περί της επιστροφής
των ψυχών στον πάνω κόσμο... ιδιαίτερα μάλιστα κατά την εορτή των Ανθεστηρίων που τελούνταν τον μήνα Ανθεστηριώνα.
Η 1η μέρα των εορταστικών εκδηλώσεων λεγόταν Πιθοίγια και είχε εύθυμο
χαρακτήρα διότι άνοιγαν τα πιθάρια με το νέο κρασί... .και πίστευαν ότι τότε
ανεβαίνουν οι ψυχές στον πάνω κόσμο.
Επιπλέον, πως στο ίδιο χρονικό διάστημα, από τον κάτω κόσμο ανέβαιναν στη
γη και πονηρά πνεύματα που ενοχλούσαν τους ανθρώπους και μαγάριζαν τα
φαγητά.
Για να προστατέψουν μάλιστα τα ιερά κτίρια, τα περιέβαλαν με αποτροπαϊκό
κόκκινο νήμα.
Με το τέλος της ημέρας προέτρεπαν τις ψυχές να γυρίσουν στον Άδη με τη
φράση «θύραζε κήρες, ουκέτ’ ανθεστήρια».
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από την Ανάσταση έως την Πεντηκοστή.117
Έτσι, κυκλοφορούν ελεύθερα, επισκέπτονται τους χώρους που έζησαν,
χαίρονται τους δικούς τους ανθρώπους, την πρόοδο των απογόνων τους,
τους προστατεύουν και προσεύχονται για τη μακροημέρευσή τους. Με
τους ανθρώπους να νιώθουν την ευεργετική τους παρουσία, αλλά δυστυχώς να μην μπορούν να τους δουν, εκτός και αν είναι πλήρως «καθαροί
και αθώοι, σαν μια παιδική ψυχή».118
Λέγανε, λοιπόν, πως άνοιγαν τα ουράνια και εμφανίζονταν πάντοτε
όμορφοι και λευκοντυμένοι, κάποιοι άλλοι ισχυρίζονταν πως κατέβαιναν
από τον φεγγίτη του σπιτιού και μερικοί πως έβγαιναν από τη γη, μετέβαιναν πρώτα στην εκκλησιά και μετά πήγαιναν στα σπίτια των οικείων
τους.119 Και ήταν αρκετοί αυτοί που ισχυρίζονταν μετά περισσής επιμονής
και στεντορεία τη φωνή πως «όταν έφευγαν μετά τη λήξη του δωδεκαημέρου βάδιζαν προς την Ανατολή σε σειρά, η μια ψυχή πίσω από την
άλλη... κρατώντας στα χέρια τους λαμπάδες αναμμένες για να φέγγουν
στο δρόμο τους, εκτός από μερικές που δεν είχαν τίποτε... και αυτές ήταν
οι πονηρές, κακές ψυχές που σκόνταφταν μάλιστα στο δρόμο τους». 120
117. Κυκλοφορούν αρκετές ιστορίες για τούτη την επιτυχία-παράκληση της Παναγίας. Σύμφωνα με την παρακάτω, την οποία δανειζόμαστε από το πόνημα των
Πετρόπουλου - Ανδρεάδη, ό.π., σ. 127, «η Παναγιά είδε, λένε, τις ψυχές στον
άλλο κόσμο να υποφέρουν και γι’αυτό παρακάλεσε τον υιό της να τις αφήσει
ελεύθερες:
- Κρίμα, γιε μου, να παιδεύονται οι ψυχές, δώσε τους λευτεριά, είπε στον
Χριστό.
- Είναι μεγάλα τα κρίματά τους, απάντησε ο Χριστός, αλλά για χάρη σου
δυο φορές τον χρόνο θα τις λευτερώσω για μερικές ημέρες».
Σύμφωνα με κάποια άλλη, την οποία δανειζόμαστε από το Αρχείο της Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Ιστορίας Δήμου Συκεών, φάκελος Καππαδοκία,
μαρτυρία Ιωάννη Σταματιάδη, «στον γήινο ντουνιά επανέρχονται μόνο οι καλές ψυχές των ανθρώπων, δηλαδή οι αθώοι και όχι οι αμαρτωλοί... ». Σύμφωνα
επίσης με τη Μαρτυρία της Μαρίας Πασαλά, Αρχείο Προφορικής Παράδοσης,
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, φάκελος Ανταβάλ, σ. 66, «Η Παναγιά γύριζε
στην κόλαση, είδε τις ψυχές, πόνεσε, δε βάσταξε... παρακάλεσε το Χριστό να τις
αφήσει ελεύθερες... Από τον ουρανό κατέβαιναν οι ψυχές... τις ψυχές δεν τις βλέπαμε. Πώς να τις δούμε; Αμαρτωλοί είμαστε».
118. Μαρτυρία Γιάννη Σταματιάδη, ό.π.
119. Σύμφωνα με την ισχύουσα πίστη με τον θάνατο επέρχεται ένας σημαντικός διαχωρισμός. Το σώμα στη γη και η ψυχή στα ουράνια...
120. Κωνσταντίνος Νίγδελης, Καππαδοκία, ταφικά, Κέντρο Ιστορίας Δήμου Συκεών, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 23.
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Βεβαίως υπήρχαν διάφορες
παραλλαγές ως προς τη συμπεριφορά τους που ήταν σε
εξάρτηση με τον προηγούμενο
βίο τους ή την εμφάνισή τους.
Έτσι είχαμε τις καλές και τις κακές ψυχές που δρούσαν φυσικά ανάλογα με το ποιοι ήτανε και πώς ήτανε,
με τη λαϊκή θυμοσοφία να δημιουργεί
πλήθος από δοξασίες, ανάλογες φυσικά
ή εξαρτώμενες από την κλίμακα αξιών του χώρου.121
121. Η δοξασία περί της επιστροφής των ψυχών, ως κεντρικής ιδέας, κατά τη διάρκεια των προαναφερομένων εορτών, είναι διαδεδομένη σε πολλούς λαούς με
πλήθος παραλλαγών, ιδιαίτερα μάλιστα στον χώρο της Καππαδοκίας.
Χαρακτηριστικά στην κοινότητα της Αξού πίστευαν:
◉ πως οι καλές ψυχές, οι ψυχάγες, ήταν σαφώς λιγότερες από τις κακές, τις
αλακατσάνες.
◉ πως οι καλές ψυχές είναι εξαϋλωμένες και πετάνε σαν πνοή ανέμου γύρω από
το σπίτι...
◉ πως οι κακές, οι οποίες υλοποιούνταν στη φαντασία, εμφανιζότανε στα μαύρα
μεσάνυκτα, παραμορφωμένες, κακομούτσουνες, κουτσές πολλές φορές και
άσχημα ντυμένες, με σατιρικές διαθέσεις για το γυναικείο φύλο... .
◉ πως τσαρπτούν-χτυπούν δηλαδή τους μικρούς.
◉ πως κάνουν τις περισσότερες μικροζημιές στο σπίτι την ώρα που όλοι κοιμούνται...
Τουναντίον οι καλές:
◉ χαίρονται για την πρόοδο των δικών τους ανθρώπων...
◉ είναι σχεδόν πάντοτε πεινασμένες.
◉ οι νοικοκυραίοι πρέπει ν’ αφήνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του δωδεκαημέρου το
τραπέζι άστρωτο και με υπολείμματα τροφών.
◉ φροντίζουν και προστατεύουν ιδιαίτερα τα φσάχα.

Παρατήρηση
• Στη βιβλιογραφία του χώρου υπάρχουν μαρτυρίες, γυναικών κυρίως, που περιγράφουν επεισόδια μεταξύ αυτών ή δικών τους προσώπων και ... αλακατσάνων.
• Φυσικά για την απόκρουσή τους τα πλέον αποτελεσματικά όπλα ήταν: το
άναμμα των κεριών και ο σταυρός, ιδιαίτερα μάλιστα την ώρα της ρίψης του
στα ακάθαρτα νερά. Τη στιγμή εκείνη διαλύονταν και σκόρπαγαν στους τέσσερις ανέμους.
Βλ. Γεώργιος Μαυροχαλυβίδης, Η Αξός της Καππαδοκίας, τ. α΄, Κ.Μ.Σ., Αθήνα
1990.
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Παρατήρηση
Στην κοινότητα των Φαράσων ήταν ξεκάθαροι και κατηγορηματικοί:
επρόκειτο για κακά πνεύματα με τη γενική ονομασία μνημοράτοι, δηλαδή οι πεθαμένοι ή τσιφούτοι-χωρίς δόντια ή μαλλιέροι, δηλαδή μαλλιαροί, που έμπαιναν από την καπνοδόχο των σπιτιών για να κάμουν κακό...
Με τη λαϊκή φαντασία να τους έχει μετατρέψει, στους βραδινούς χελεσέδες, σε αράπηδες που φορούσαν κουρέλια... 122

Πάντως και είναι φυσικό αυτό, υπήρχε διάχυτος φόβος, ένα σφίξιμο
θα λέγαμε, για τις ψυχές που κυκλοφορούσαν ελεύθερες, έστω και αν
επρόκειτο για τις καλές. Λογική συμπεριφορά, αν αναλογιστεί κανείς
τον χώρο που διαδραματίζονται τα γεγονότα, το μορφωτικό επίπεδο, την
εξάρτηση της κοινωνίας από τα πιστεύω, υπαρξιακά και θρησκευτικά, τη
χρονική περίοδο, αλλά και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα.
Αποτέλεσμα; Η δημιουργία νέων αντιλήψεων, η διαμόρφωση παράξενων συμπεριφορών και η καθιέρωση υποχρεωτικών κανόνων, σε σχέση
με το γεγονός, τις οποίες και παραθέτουμε:
• οι ψυχές κάνουν πολλαπλές εμφανίσεις παίρνοντας μορφή ανθρώπινων ή ζωϊκών όντων κατά περίπτωση. Παρουσιάζονταν ως μνημοράτοι, τσιφούτοι, μαλλιέροι, παίρνανε τη μορφή περιστεριού... αλλά
και αγίων.123
• οι ψυχές δρουν αρνητικά τη νύχτα... και συνεπώς ιδιαίτερα οι γυναίκες δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν μόνες τους.
• είναι ιδιαίτερα επιθετικές στα παιδιά και τους μεγάλους κατά τη
διάρκεια της νύκτας, διότι «τσαρπούν σι τα Ντωεκάρια... Έρουντι,
τσαλντούν, βγάλουν ντα μάτια».124
• υπήρχαν τα Σιβωτά... οι ψυχές που σφαλιαρίζουν... «Κατά τη διάρκεια του Δωδεκαημέρου δεν κάθονταν πολύ τα βράδια (έως αργά)
για νυχτέρια. Κοιμόνταν νωρίς για να μην έρθουν τα σιβώτα-ψυχές και μας τσαρπώσουν (μπατσίσουν) να κουφαθούμε. Με το φόβο
αυτό μάζευαν και τα μικρά από νωρίς στα σπίτια τους».125
122. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 66.
123. Θανάσης Π. Κωστάκης, Το Μιστί της Καππαδοκίας, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα
1977, σ. 290, «Μερικοί πίστευαν πως τα Δωδεκάρια ήταν ντώεκα άγιοι ή δώδεκα Απόστολοι που γιόρταζαν από τα Χριστούγεννα έως τα Φώτα».
124. Ό.π., σ.290.
125. Μαρτυρία Ελισάβετ Λουκαΐδου, (Τροχός), ό.π.
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• Δωδεκάμερα... Οι ψυχές πεινούν. Καθ’ όλη τη διάρκεια του δωδεκαημέρου η νοικοκυρά φρόντιζε να μην καθαρίζει εντελώς το τραπέζι
και «τα αποφάγια να τα αφήνει έτσι, γιατί λέγανε πως αυτές τις μέρες οι πεθαμένοι είχαν την άδεια να έρθουν και να φάνε από εκείνο
το τραπέζι... ».126
«Δώδεκα μέρες δε δουλεύουμ’. Αμαρτία είναι. Τα ψυχές γυρνούν.
Κάθε μέρα αφήνουν το σοφρά: χοντσά (τραπέζι) μη το ταουντάς (μη
το σηκώνεις). Να έρτουν τα ψυχές να φάνε. Καλό ’ναι. Τα δωδεκάρια
δεν μπαλώνουμ’, δε κοίταζαμ’ δουλειές».127
• «Λέγανε οι παλιοί: Να μη βγείτε τα (τη) νύκτα έξω το Δωδεκαήμερο
γιατί γυρνάνε οι άγγελοι και σας γράφουν. Μια γυναίκα βγήκε με
το παιδί τ’, είχε τ’ αγόρι της μαζί. Ερχόταν από κάπου, εκεί στα Δωδεκαήμερα ήτανε. Κι εκεί που γύριζε άκουσε: “χιρίζουμου γιαζάϊμ ή
ταβούκ, δηλαδή την κότα να γράψουμε ή τον πετεινό;”
Αυτή δεν ήξερε τι της ζητούσαν-απάντησε: “τον πετεινό”.
Και πέθανε το παιδί της, αρρώστησε και πέθανε. Αυτό είχανε γράψει.
Μιλούσαν οι δυο άγγελοι μεταξύ τους. Γι’ αυτό δε έβγαιναν τα Δωδεκαήμερα έξω, εξόν από το βράδυ των Φώτων».128
• για να ημερέψουν τις ψυχές ή καλύτερα επειδή το ήθελαν αυτές,
έπρεπε το πρώτο πιάτο από το Χριστουγεννιάτικο φαγητό μαζί με
μαύρο (κόκκινο) κρασί να δοθεί στους φτωχούς...
• καθ’ όλη τη διάρκεια του Δωδεκαημέρου δεν πλένουν... και δεν κάνουν περιττές δουλειές εκτός από τις πλέον απαραίτητες ή αυτές
που απαιτούνται για τις γιορτές και τις λοιπές ανάγκες του σπιτιού.
• για να ημερέψουν επίσης οι ψυχές που κυκλοφορούσαν ελεύθερες
παντού η λαϊκή μούσα δημιούργησε στίχους τους οποίους πάντοτε απήγγειλε ο μεγαλύτερος- αρχηγός της οικογένειας στο τραπέζι.
«Ετά τα Δωδεκάμερνα να ήταν δώδεκα χρόνους, να χόρταιναμ’ τον
κόσμο μας, να χόρταιναμ’ τα μέρη μας...», με τους Φλοϊτανούς να
προσθέτουν «και του θύρας το κουλί να είναι σο μάτι μ’ απάνω».129
• το πρώτο Σάββατο μετά τα Χριστούγεννα εκτός από τις υποχρεωτικές συνήθειες προς τους νεκρούς θα έπρεπε κάθε οικογένεια να
μοιράσει σε «επτά φτωχούς ζεστό ψωμί»... 130
126.
127.
128.
129.
130.

Κωνσταντίνος Νίγδελης, Τα Λιμνά - Γκιολτζούκ της Καππαδοκίας, σ. 200.
Μαρτυρία Ελισάβετ Λουκαΐδου, ό.π.
Μαρτυρία Χρυσάνθης Γλυκίδου, (Μαλακοπή), ό.π.
Θανάσης Π. Κωστάκης, Η Ανακού, ό.π., σ. 230.
Μαρτυρία Χαράλαμπου Μαξιμιάδη, ό.π.
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• με την έναρξη των εορτών των Χριστουγέννων άνοιγαν (ξεβούλωναν) το πρώτο πιθάρι (κιούπ ατζμασή) με το κρασί δικής τους παραγωγής... και το πρώτο μπουκάλι το έστελναν στην τοπική εκκλησία
για να ευλογηθεί από τον ιερέα και να δοθεί στη συνέχεια στους
φτωχούς.131
• τις εορτές των Χριστουγέννων θα έπρεπε οπωσδήποτε όλοι να
συμμετέχουν στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας... 132 φυσικά με
καθαρή την καρδιά. Γεγονός που απαιτούσε αφενός μεν την
εξομολόγηση, αλλά αφετέρου τη δημόσια συγχώρεση όλων
απ’ όλους. Την παραμονή συνεπώς του μεγάλου γεγονότος οι νεαρότεροι στην ηλικία έπρεπε να επισκεφτούν τους
μεγαλύτερους και να «ζητήσουν συγχώρεση, η οποία διδόταν με
ευχαρίστηση».133
• απαραίτητο παρασκεύασμα των ημερών: το χριστόψωμο.134 Στο Ζιντζίντερε ιδιαίτερα το βράδυ των Χριστουγέννων, οι γριές μονάχα,
εκτός από τον καϊκανά φτιάχνανε ψωμί χωρίς μαγιά. Κατά την παρασκευή του τοποθετούσανε ένα κωνσταντινάτο στη μέση και λέγανε το παρακάτω δίστιχο:

131. Λάζαρος Ευπραξιάδης, Προκόπι Καππαδοκίας, Αδελφότης Προκοπιέων Μακεδονίας Θράκης, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 180, «Το άνοιγμα του πιθαριού γενόταν
τελετουργικά. Οι προσκαλεσμένοι με κεριά και λαμπάδες ψέλνοντας κατέβαιναν στα σκοτεινά υπόγεια όπου ήταν αποθηκευμένα τα κρασιά... Τα πρώτα ποτήρια συνόδευαν ευχές για το νοικοκύρη να αξιωθεί να έχει καλά κρασιά και
για χρόνια πολλά... ».
132. Για τις γυναίκες υπήρχε ένα ιδιότυπο καθεστώς τα μάλα περίεργο. Έτσι απαγορευότανε η λήψη της σε περίπτωση εμμήνων, έπειτα από γεννετήσια πράξη
και μετά από ένα χρόνο από το γάμο της... Πρακτικές που οφείλονταν στην
κοινωνική της θέση, αλλά και στη διαμορφωμένη κλίμακα αξιών που την ήθελε
σε κατώτερη θέση. Ας λάβει μάλιστα υπόψη του ο αναγνώστης πως σε μερικές
κοινότητες και τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα δεν επιτρεπόταν στις
γυναίκες που οι άνδρες τους βρισκόταν στο χωριό να φέρουν σταυρό επάνω
τους... μόνο όταν έφευγε για την ξενιτιά ή σε ταξίδι κι έπαυαν οι γεννετήσιες
σχέσεις τον φορούσαν. Βλ. Θανάσης Π. Κωστάκης, Η Ανακού, ό.π., σ. 320.
133. Γεώργιος Μαυροχαλυβίδης, ό.π., σ. 292.
134. Μαρτυρία Χρ. Τσακάλογλου, (Φάρασα), ό.π., «Του Χριστού το ψωμί το ζύμωναν τρεις μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Ήταν μεγάλο ψωμί. Στη μέση το σφράγιζαν με το μέγα φροϊστήρι, του Χριστού το φροϊστήρι. Στις άκρες το σφράγιζαν
με άλλα μικρότερα, των αγγέλων τα φροϊστήρε. Είχαν τέσσερα γράμματα. Του
Χριστού το’κοβαν πρωί-πρωί και το ’τρωγαν».
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Παπασίσ Ογλάν τογουρτούν
μαγιασίσ χαμίρ γuγουρτούν.
Δηλαδή
Γέννησες παιδί δίχως πατέρα
φούσκωσε το ζυμάρι χωρίς μαγιά.135
• μεταξύ των πολλών και διαφόρων εορταστικών εδεσμάτων υπήρχε
και κάποιο, μάλλον παράξενο, του οποίου δεν γνωρίζουμε την καταγωγή και τη σημασία. Πρόκειται για τις κούτσες, τις οποίες παρασκεύαζαν στην Ανακού, δηλαδή κατασκευασμένα με ζύμη ανθρωπάκια, τα οποία κολλούσαν πάνω στις κουλούρες... 136
• η λαϊκή θυμοσοφία δημιούργησε και παρέδωσε πολλά και διάφορα
μεταξύ των οποίων και μερικά που ανήκουν στη σφαίρα επιεικώς
του αποτρόπαιου. Για παράδειγμα σε αρκετές κοινότητες υπήρχε η
απαγόρευση πολλών οικιακών εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του
Δωδεκαημέρου, όπως του πλυσίματος των ρούχων, της καθαριότητας του σπιτιού, του σκουπίσματος, γιατί το είχαν σε μεγάλο κακό
εκτός... εκτός της καθαριότητας του σώματος «για να μη τα κλάσ’ ο
Σιφώτης».137

135. Μαρτυρία Δέσποινας Καλφόγλου, (Ζιντζίντερε), ό.π.
136. Θανάσης Π. Κωστάκης, Η Ανακού, ό.π., σ. 229.
137. Θανάσης Π. Κωστάκης, Το Μιστί, ό.π., σ. 305.
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Διάφορα

1- Η Εκατόμβη, θυσία των εκατό βοδιών...
Πρόκειται για τη σφαγή μεγάλου αριθμού ζωντανών, για την κάλυψη
των αναγκών των κατοίκων της περιοχής του Μιστί που γινότανε ταυτόχρονα, την παραμονή των Χριστουγέννων και στο ίδιο σημείο. Δεν
γνωρίζουμε αν πραγματικά ο αριθμός ήταν προκαθορισμένος, ούτε αν
υπήρχε σχετικό τελετουργικό ή ευλογία από πλευράς της εκκλησίας. Σημειώνουμε μάλιστα πως οι πληροφορίες περί αυτών είναι αντιφατικές.
Πάντως και σε κάθε περίπτωση στο μοναδικό που υπάρχει ταύτιση είναι
ο τρόπος της σφαγής των ζωντανών... Τα οποία δεμένα σφιχτά, διπλωμένα κυριολεκτικά και ανάσκελα «καβαλικεύονταν» από δυο σφάκτες, οι
οποίοι αφού έκαναν το σημείο του σταυρού στο λαιμό του κακόμοιρου
ζωντανού, το λιάνιζαν κυριολεκτικά.138
2- Τα καρύια, ή τα καρύδια...
Πρόκεται περί ενός περίεργου αγορίστικου παιχνιδιού, το οποίο σε
πολλές κοινότητες το παίζανε μόνο την περίοδο των Χριστουγέννων ή
καλύτερα την περίοδο του εορταστικού δωδεκαημέρου. Παρέα λοιπόν
αγοριών εφοδιασμένων με καρύδια δοκίμαζαν την τύχη τους με ένα κότσιλο-αστράγαλο προβάτου σε προκαθορισμένο αριθμό καρυδιών. Το
πετούσαν ψηλά και ανάλογα με την πλευρά που θα έπεφτε ή έβλεπε στο
δάπεδο, κέρδιζαν ή έχαναν.
Σημειώνουμε πως το παιχνίδι αυτό είχε αρκετές παραλλαγές.
Στο Ενεχίλ, για παράδειγμα, η μάνα αφού στοιχημάτιζε τον αριθμό
των καρυδιών με κάποιον παίχτη, έβαζε τον κότσιλο σε ένα από τα χέρια
που τα έκρυβε πίσω και ρωτούσε σε ποιο από τα δυο το έχει...
Στο Τσαρικλί, πάλι, άνοιγαν μια μικρή λακκούβα στο έδαφος και από
κάποια απόσταση προσπαθούσε ο κάθε παίχτης να βάλει ένα καρύδι... Σε
κάθε επιτυχία του εξασφάλιζε και αυτά των άτυχων βολών...
138. Θανάσης Π. Κωστάκης, Το Μιστί, ό.π., σ. 292, βλ. Μαρία Παπαδοπούλου, Ο
Μεγαλύτερος Ναός της Χριστιανικής Ανατολής και οι πολυάριθμοι λατρευτικοί
χώροι της υπόγειας πολιτείας στο Μιστί τηςΚαππαδοκίας, Θεσσαλονίκη 2011,
σ. 158, «Η συνήθεια προσομοιάζει να έχει την προέλευσή της στην Εκατόμβη
ή Εκατομβιαία, ένα θρησκευτικό έθιμο της αρχαίας Ελλάδας, κατά το οποίο
θυσιάζονταν μεγάλος αριθμός βοδιών. Η λέξη ετυμολογικά προέρχεται από το
εκατόν και βους και δίδει το όνομά της στον μήνα του αττικού ημερολογίου
κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιείτο αυτό το τελετουργικό».
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3- Τα περί αντίχριστου λεγόμενα...
Παράξενη, ίσως, μα θα λέγαμε αρκούντως χαρακτηριστική και τα
μάλα κατατοπιστική για τα ήθη - έθιμα - δοξασίες της εποχής, είναι και η
παρακάτω μαρτυρία, την οποία αλιεύσαμε από το σωζόμενο Αρχείο
της Προφορικής μας Παράδοσης για την ημέρα των Χριστουγέννων.
Σύμφωνα με αυτήν υπήρχε στην προαναφερομένη κοινότητα του Σιβριχισάρ μια περίεργη, είναι αλήθεια, πληροφορία, κατά την οποία την παραμονή των Χριστουγέννων
(κάποιων) γεννήθηκε ένα αγόρι που ήταν ο... αντίχριστος.
Την παραθέτουμε λοιπόν αυτούσια και όπως την βρήκαμε, χωρίς δικά μας σχόλια αλλά πάντοτε με τις σχετικές εξηγήσεις που δόθηκαν μάλιστα εκεί και τότε:
«Άκουσα από έναν παπά ότι κάποτε γεννήθηκε την παραμονή των
Χριστουγέννων παιδί. Αυτό το παιδί είπαν θα γίνει αντίχριστος. Κάνει
πείσμα στο Χριστό. Το βαπτίσανε μετά τα Θεοφάνεια. Από του Αγίου
Σπυρίδωνος ως και τα Θεοφάνεια δε γινότανε βαπτίσεις, ήταν αμαρτία».139
25 Δεκεμβρίου
Χριστούγεννα, Χριστού το Πάσκα

Τα Χριστούγεννα ήταν μια από τις πλέον σημαντικές εορτές που εκτός
από τις γνωστές ετοιμασίες του σπιτιού, καθάρισμα, παρασκευή ιδιαίτερων φαγητών140 με κρέατα, γαλατερά, βούτυρα και καϊμάκια υπήρχαν και
άλλες δράσεις. Έτσι:
α΄
• Την παραμονή ο κόσμος δεν κοιμόταν καθόλου. Έμεναν άγρυπνοι
κοιτάζοντας τον ουρανό από τα παράθυρα ή έβγαιναν έξω, για να
δουν το πότε θα γεννηθεί ο Χριστός, πότε θα ανοίξουν οι ουρανοί
και θα ανεβοκατεβαίνουν οι άγγελοι. Αγρυπνία που κρατούσε μέχρι που χτυπούσε το σήμαντρο της εκκλησιάς, το κάλεσμα για την
139. Μαρτυρία Ηλία Αντωνιάδη, (Σιβριχισάρ), ό.π.
140. Μαρτυρία Πουλχερίας Σουχούρογλου, (Κέρμυρα), ό.π., «Μέρες χαράς οι γιορτινές... Είτε φτωχός, είτε πλούσιος, το σπίτι είχε όλα τα καλά του Θεού. Σφάζαμε
κοτόπουλα, αλλά και το γουρούνι της χρονιάς που είχε θρέψει για τα καλά, οι
γυναίκες ζύμωναν τις χριστουγεννιάτικες πίτες, ανοίγαμε τα τσομλέκια- πιθάρια
με τα τυριά... περιμέναμε τους ξενιτεμένους μας από την πόλη και τη Μερσίνα
που πάντα μας φέρνανε καλούδια».
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έναρξη της Θείας Λειτουργίας... Και οι γιαγιάδες λέγανε πως οι
αγνοί στην καρδιά και τα φσάχα τους βλέπανε.141
• Το χρυσάφι των... Χριστουγέννων
Πρόκειται για την παράδοση την οποία συναντάμε και στις αντίστοιχες εορτές της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων. Την παραθέτουμε με την επιφύλαξη μιας ενδεχόμενης παρανόησης, από την
πλευρά της πληροφορήτριας, για τον χρόνο.
«Τη νύχτα των Χριστουγέννων, το δικό μου τον καιρό, θυμάμαι, οι
γριές πήγαιναν μεσάνυχτα να πάρουν νερό. Θέλανε να βρουν ανοιχτά τα ουράνια να πάρουν χρυσάφι. Παίρνανε λαήνια και πήγαιναν.
Θαρρούσαν πως θα ήταν όπως γίνηκε σε κείνη τη νύφη. Μα η νύφη
εκείνη με τι φόβο πήγε, για;
Στα παλιά χρόνια μια νύφη, Χριστούγεννα βράδυ ήταν, από τις πολλές δουλειές ξέχασε να πάει να γεμίσει τη λαγήνα της νερό. Χτύπησε
η καμπάνα της εκκλησιάς. Ήταν μεσάνυχτα. Ξύπνησαν, κι ο πεθερός
της ζήτησε νερό να πλυθεί. Θυμήθηκε πως δεν είχε γεμίσει. Άρπαξε
τη λαγήνα της και τρέχει. Χάθηκε αν την έπαιρνε είδηση ο πεθερός.
Τι είχε να ακούσει... Πότε έφτασε στα λακιά δεν κατάλαβε ούτε η
ίδια. Γέμισε νερό και πάλι τρεχάτη φτάνει στο σπίτι. Ο πεθερός δεν
είχε πάρει είδηση. Του ρίχνει νερό να πλυθεί και τότε θαμπώθηκαν
και οι δυο. Δεν έπεφτε νερό από το λαγήνι. Έπεφτε χρυσάφι, λίρες. Ο
πεθερός που ήξερε από παλιά πως μια ώρα τη νύχτα των Χριστουγέννων, την ώρα που ανοίγουν τα ουράνια, οι βρύσες τρέχουν
χρυσάφι και όχι νερό, κατάλαβε.
- Πού βρήκες το νερό; Πότε πήγες και το έφερες;
Δεν μιλούσαν οι νυφάδες στο καιρό μας μπροστά στον
πεθερό. Αυτό το έκαναν από σεβασμό. Όταν τη ρώτησε, η νύφη με νοήματα του έδωσε να καταλάβει
πως πήγε εκείνη την ώρα και έφερε το νερό. Ο πεθερός σκέφτηκε. Η νύφη με φόβο πήγε, ήρθε, κι ο
Θεός τη αξίωσε και βρήκε τα ουράνια ανοιχτά και
έφερε χρυσάφι αντί νερό».142
• Σε κάποιες κοινότητες οι ηλικιωμένες κυρίως
γυναίκες συνήθιζαν να ξενυχτούν σε ένδειξη
συμπαράστασης προς την Παναγιά που «κοι141. Κωνσταντίνος Νίγδελης, Τα Λίμνα της Καππαδοκίας, ό.π., σ. 200.
142. Μαρτυρία Χρυσάνθης Γλυκίδου, ό.π.
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λοπονούσε». Μαζεύονταν λοιπόν σε κάποιο σπίτι και μεταξύ μουχαμπετιών, δοξασιών, παραμυθιών αλλά και θρησκευτικών ύμνων
«φυλάν Παναϊά που τσείδι λοχούσα», περιμένοντας το άγγελμα-καμπάνα για την έναρξη της Θείας Λειτουργίας.
• Σε αρκετές κοινότητες του χώρου υπήρχε το έθιμο του Χριστός
γκετζεσί. Επρόκειτο για τη σύναξη όλων των συγγενών σε κάποιο
σπίτι κατά τη διάρκεια της οποίας επιλύονταν οι τυχόν παρεξηγήσεις, με τη συμβολή των μεγάλων... και επακολουθούσε η «κατανάλωση διαφόρων τζερεζιών-ξερών καρπών, σταφίδων, ξερών βερίκοκων, αμυγδάλων, λογιώ λογιώ χαλβάδων, χαλβά ταχινένιο και κιτίρ
χελβασί».143
• Με το κτύπημα της καμπάνας άρχιζε ο κόσμος να προσέρχεται ενδεδυμένος με τις καλύτερες φορεσιές του στις εκκλησιές, με τούτο
το θέαμα, όπως μαρτυρείται από το μουσουλμανικό στοιχείο, να είναι τα μάλα υπερκόσμιο, ιδιαίτερα μάλιστα στη συνεχώς χιονισμένη
Καππαδοκία. «Ομάδες χαρούμενων ανθρώπων κρατώντας πυρσούς
στα χέρια μέσα στα άγρια σκοτάδια... ». 144
• Συνήθεια πολλών χρόνων, την οποία είχαν σε καλό, στην κοινότητα της Μαλακοπής, ήταν ο θεμιτός ανταγωνισμός για το ποιος θα
ανοίξει πρώτος την πόρτα της εκκλησιάς, για τη λειτουργία των Χριστουγέννων. Συνεπώς πολλοί ήταν αυτοί που ξενυχτούσαν για να
προλάβουν και να έχουν τη χαρά και την τύχη από τούτη την εθιμική
συνήθεια.
Πίστευαν επίσης πως την παραμονή των Χριστουγέννων, τα μεσάνυχτα ακριβώς, ανοίγουν οι ουρανοί.145
• Προτού πάνε στην εκκλησιά για τη Χριστουγεννιάτικη λειτουργία
κάθε καλός νοικοκύρης έπρεπε να θυμιατίσει και να φωτίσει τον
στάβλο του κολλώντας αναμμένα κεριά στα παχνιά, ως μια μακρινή
ανάμνηση του μέρους που γεννήθηκε ο Θεάνθρωπος...
143. Ελένη Σταματοπούλου, Χερσέ, βασιλόπιτες και άλλα, το μικρασιάτικο τραπέζι
του Δωδεκαημέρου από το Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του Κ.Μ.Σ. εκδ. Φοίνικας, Αθήνα 2002, σ. 38.
144. Οι καμπάνες επετράπησαν κυρίως μετά το Χάττ-ι Σερίφ και το Χάττ-ι Χουμαγιούν. Μέχρι τότε οι ανάγκες καλύπτονταν από τους ιερόδρομους ή νυκτοφύλακες. Μικρά πιτσιρίκια τα οποία αναλάμβαναν να ειδοποιήσουν τους πιστούς
για την έναρξη της Θείας Λειτουργίας... Με μια βέργα περιέρχονταν τα σπίτια
του χωριού χτυπώντας δυνατά τις εξώθυρες.
145. Μαρτυρία Κ. Παπακωνσταντίνου, ό.π.
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• «... Μόλις τελείωνε η εκκλησιά με λαχτάρα γύρναγαν στα σπίτια να
φαν αρτύσιμο φαγί, γιατί είχαν ξελιγωθεί από τη νηστεία. Το μεσημέρι όλοι μαζεύονταν στο πατρικό, οι παντρεμένοι με τα φσάχα
τους, οι ελεύθεροι, οι παππούδες, όλοι σε κοινό τραπέζι. Άνθρωποι
μαλωμένοι τούτες τις άγιες μέρες δεν έπρεπε να υπάρχουν... τους
μόνιαζαν.
Το απόγευμα μαζεύονταν στο κέντρο του χωριού και στήνανε χορό
με τραγούδια και όργανα, νταούλια, ντέφια και κουτάλια και το γλέντι να κρατά ίσαμε το βράδυ». 146
• Το πρώτο φαγητό μετά τη Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων
στην Μαλακοπή ήταν: σούπα, αυγολέμονο με ρύζι... αμύγδαλα, καρύδια, σύκα.
Γλυκά ημέρας.
Κουβουρμαλί σινί: μοιάζει με μπακλαβά...
Ουμπασμασή: παρασκεύασμα με αλεύρι, σταχτόνερο, βούτυρο,
αυγά, ζάχαρη, γάλα... 147
• Οι ανύπανδρες μαζεύονταν σε ένα σπίτι «και κάνανε όλη τη νύχτα
προσευχές, έως ότου χτυπήσει η καμπάνα, για να πάνε στην εκκλησιά. Φυσικά ύστερα από διήμερη τουλάχιστον νηστεία, χωρίς νερό
και ψωμί, τίποτε, μόνο προσευχές, χωρίς γέλια και πειράγματα. Μετά
την εκκλησία, όταν όλοι τρώγανε τα καλούδια, αυτές παίρνανε μόνο
γαϊγάνα».
Επισήμανση
Το έθιμο αυτό καταγράφεται με αρκετές παραλλαγές. Έτσι στη Μουταλάσκη, για παράδειγμα, «τη νύκτα των Χριστουγέννων ξενυχτούσαν
μόνο τα ανύπανδρα κορίτσια μπροστά στην εικόνα της Γέννησης με ξερό
βασιλικό και θυμιάτισμα... »,148 στην Αξό σε τούτο το δρώμενο συμμετείχαν όλες οι γυναίκες, ενώ στα Ποτάμια αγρυπνούσαν ολάκερο το βράδυ
συμμετέχοντας στους «πόνους της Παναγιάς».
Στο Ζιντζίντερε πάλι είχε την ονομασία Ραχγιάν Γκοβερτμεσή, δηλα146. Μαρτυρία Κυριάκου Αποστολίδη, (Γκιολτσούκ), ό.π.
Κατά τον πληροφορητή, επίσης, Βασίλη Σανταλτζόγλου, (Μουταλάσκη), ό.π,
«Όταν επέστρεφαν από την εκκλησιά την ημέρα των Χριστουγέννων έτρωγαν
καϊκανά (αυγά με αλεύρι σε καυτό λάδι). Πάνω βάζανε μέλι ή ζάχαρη... . Το
προσέφεραν επίσης και στον γαμπρό, όταν επισκεπτόταν το σπίτι της πεθεράς.
Για φαγητό έτρωγαν σούπα βοδινού με τραχανά και γλυκά κουραμπιέδες, μπακλαβάδες, ισλί γεμιστό με καρύδια».
147. Μαρτυρία Χρυσάνθης Γλυκίδου, ό.π.
148. Μαρτυρία Πολυξένης Αρζουμάνογλου, (Μουταλάσκη), ό.π.
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δή το έθιμο του ζωηρεμένου βασιλικού...
Σύμφωνα λοιπόν με τα δρώμενα «καθώς αφηγούντο οι γιαγιάδες των,
τας πρώτας βραδινάς ώρας της παραμονής των Χριστουγέννων συνεκεντρώνοντο αι επιθυμούσαι να λάβουν μέρος εις την τελετήν άγαμοι και
έγγαμοι γυναίκες του χωρίου εις διάφορα σπίτια.
Εν πρώτοις έχυνον αρκετήν ποσότητα ούζου (ρακί) σε μια λεκάνη και
την ήναπτον. Αι λαμβάνουσαι μέρος εις το έθιμον με την σειράν των έκυπτον τα κεφάλια των προ της φλόγας του καιομένου ποτού, διά να βλέπουν εις τι χρώμα μετεβάλλετο εντός των φλογών το φυσικό χρώμα του
προσώπου των. Το γιατί εγίνετο αυτό, δεν γνωρίζομεν.
Έπειτα έθετον μαραμένα βασιλικά σε ένα βάζο και ήρχιζον να προσεύχωνται εμπρός εις την εικόνα της Θεοτόκου, έως ότου, μετά τα μεσάνυκτα
αι καμπάναι των εκκλησιών καλέσουν τους πιστούς. Τότε ετερμάτιζον την
προσευχήν, διά να εκκλησιασθώσιν, αφού προηγουμένως προσεκτικώς
εξήταζον τα μαραμένα εντός του νερού βασιλικά διά να διαπιστώσουν,
εάν τυχόν εζωήρευον. Εάν εγένετο κάποτε τούτο ή ενόμιζον ότι εζωήρευον, επίστευον ότι αι δεήσεις των εισακούσθησαν παρά του Πλάστου των
ή παρά της Θεοτόκου και ότι οι πόθοι των θα πραγματοποιηθούν».149
• Στην εκκλησιά «πηγαίνανε κετέ, χαλβά, βρασμένη κότα, για τις ψυχές των δικών τους ανθρώπων και τα μοίραζαν στους απόρους».
• Στα Δήλα της περιοχής Νεβσεχίρ, οι οικογένειες που είχαν πρόσφατο πένθος, την ημέρα των Χριστουγέννων, «παρασκεύαζαν ένα ταψί
σφουγγάτο, με πολλά αυγά, αλεύρι, βούτυρο και μέλι πάνω... Επίσης
κάνανε και τσίπα, δηλαδή καϊμάκι στεγνό, φτιαγμένο από το καλοκαίρι, που το μουσκεύανε, βάζανε ζάχαρη από πάνω και το τεμαχίζανε. Ύστερα βράζανε μια κότα και την τεμαχίζανε. Όλα αυτά με ψωμί
τα πηγαίνανε στην εκκλησιά και μετά την απόλυση τα μοιράζανε
στον κόσμο, για να σχωρνάν τα πεθαμένα».150
• Στο Φερτέκι, περιφέρεια Νίγδης, υπήρχε το έθιμο του Λογούσαλικ
της Παναγιάς. Σύμφωνα με αυτό η νοικοκυρά που παρασκεύαζε
πολλά και διάφορα για την ημέρα των Χριστουγέννων θα έπρεπε
να ετοιμάσει επτά πιάτα με φαΐ και να το μοιράσει σε επτά σπίτια.151
• Ιδιαίτερο χριστουγεννιάτικο φαγητό, γλύκισμα κατ’ άλλους, ήταν
το γαϊγάνα ή καϊκανάς ή το φαγητό της Παναγιάς,152 κάτι σαν το
149.
150.
151.
152.

Μαρτυρία Αρκαδίας Χαριτωνίδου, (Ζιντζίντερε), ό.π.
Μαρτυρία Θεανώς Παπαδοπούλου, (Δήλα), ό.π.
Ελένη Σταματοπούλου, ό.π., σ. 33.
Υπάρχουν διάφορες ονομασίες και δοξασίες γύρω από τούτη την πρακτική.
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σφουγγάτο, με τη χρήση μπόλικων γιαμουρτών (αβγών), αλευριού
και μελιού.
Βεβαίως θεωρείτο ως φαγητό λοχείας, κάτι που παρασκεύαζαν για
τις «γκαστρωμένες που λευτερωνότανε και όπως λευτερώθηκε η
Παναγιά το κάναμε για να την τιμήσουμε... ».153 Σε ορισμένες περιοχές πάλι το παρασκεύασμα αφού το ευλογούσε ο ιερέας της εκκλησίας το δίδανε στις άτεκνες για να αποκτήσουν παιδιά.
• Ανήμερα των Χριστουγέννων στην κοινότητα της Σινασού οι κυράδες είχαν μια ιερή υποχρέωση. Παρασκεύαζαν ένα ξεχωριστό γλυκό
με βασικά συστατικά το μέλι και το βούτυρο και το τοποθετούσαν
στις εικόνες της Παναγιάς «ίνα την συγχαρώση».154
• Χυλός, το ιδιαίτερο φαγητό της Παναγιάς
Πρόκειται για ένα ξεχωριστό φαγητό που παρασκεύαζαν ειδικά την
παραμονή των Χριστουγέννων.155 Έτσι «παραμονή κάνουν ένα φαΐ,
χυλός λέγουν το. Με κουρκούτ το κάνουν. Για να πάμε στης Παναγιάς τα ζεστά. Δηλαδή, Παναγιά πότε κιότουν (ήταν) λεχώνα
δώκαν την χυλός. “Φάε λίγο και τι να κάνεις; Αφού ήρθε σο κεφάλι σ’! Φάε λίγο, τι να ποίκουμ, γέννησες;” Και μεις παραμονή
Χριστουγέννων ετοιμάζουμ’ το χυλός. Ψήνουμ’ και τρώμε». 156
• Ιδιαίτερο χριστουγεννιάτικο φαγητό της κοινότητας του Ανταβάλ ήταν το χερσέ Πασκαλιασά ή Πασχαλιά του χερσέ. Επρόκειτο για φαγητό «για τους πεθαμένους που μαζί με κουλούρια το
μοιράζανε για τη συχώρεσή τους».157
• Στο Γκέλβερι υπήρχε το εξής παράξενο έθιμο: τη δεύτερη μέρα
των Χριστουγέννων οι λεχώνες που σαράντισαν τα μωρά τους

153.
154.
155.
156.
157.
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Σε κάποια χωριά το λέγανε Χριστός γοντζασή, ή το φαΐ του Χριστού, χαϊκινέ
κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση πλούσιοι και φτωχοί παρασκεύαζαν τούτο το ιδιαίτερο
φαγητό διά να χαιρετήσουν τη γέννηση του Χριστού.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία της Ευθαλίας Νικολαΐδου, (Αραβησσός), ό.π., «λέγανε ότι όταν η Παναγιά γέννησε, έφαγε χερσέ, γαϊγανά και μέλι. Γι’ αυτό όταν
γύριζαν από την εκκλησία έφτιαχναν γαϊγανά, έπαιρναν κι ένα μπουκάλι ούζο
και κερνούσαν στο δρόμο τους περαστικούς. Κάποτε μοίραζαν και χαλβά για τον
ίδιο λόγο. Αν δεν έκαναν γαϊγανά, μοίραζαν κομμάτια κερήθρα».
Μαρτυρία Ελευθερίας Μαυροπούλου, (Μαλακοπή), ό.π.
Σαραντίδης Ι.Αρχέλαος, ό.π., σ. 90.
Το μοίραζαν μαζί με άλλα παρασκευάσματα ανήμερα της εορτής στους απόρους...
Μαρτυρία Βασιλικής Τσελεπίδου (Τροχός), ό.π.
Μαρτυρία Δέσποινας Παρθενιάδη, (Ανταβάλ), ό.π.
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μετά τις ευχές άφηναν στις εσοχές των πηγαδιών τεμάχια βρεγμένου
ψωμιού και καϊκανά... με τις άτεκνες που πήγαιναν για να πάρουν
νερό να τρώνε από αυτό το «θαυματουργό» ψωμί. 158
• Σε όλα υπήρχε μια κεκανονισμένη υποχρεωτική τελετουργία που
περιελάμβανε: το χειροφίλημα κατά τάξη ηλικίας που κατέληγε στο
πρεσβύτερο μέλος της οικογένειας, τις ανταλλαγές δώρων, την τοποθέτηση στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι μέχρι και τη διανομή φαγητού...
• Ένα ιδιαίτερο φαγητό που οπωσδήποτε έπρεπε να υπάρχει στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, εκτός από τα κρεατικά και τις πίτες, ήταν
και το χερσέ, δηλαδή πιλάφι με ψιλοκομμένο σιτάρι βρασμένο σε
ζωμό από μαγειρεμένα κόκκαλα... Αλλά και χυλός που τον έφτιαχναν με κουρκούτι.159
• Οι βασικές χριστουγεννιάτικες ευχές περιελάμβαναν το «Χριστός
γεννάται, Αληθώς γεννάται» ή «Χριστός ετέχθη, αληθώς ετέχθη»
και το «τσοκ σενελερέ», δηλαδή χρόνια πολλά...
• Ιδιαίτερο έθιμο της δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων, που λάβαινε χώρα στην κοινότητα της Μαλακοπής, με τελετουργικό μάλιστα
χαρακτήρα, ήταν οι επισκέψεις των νιόπαντρων θυγατέρων στην
οικία των γονέων τους, για να προσφέρουν τα σχετικά δώρα, να δείξουν την ευτυχία και την προκοπή τους, να ανταλλάξουν ευχές.
«Την δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων πήγαιναν οι νυφάδες στη
μάνα τους, γιατί ανήμερα ήταν πάντοτε με τα πεθερικά τους. Λέγανε: να πα να πασχαλιάσι ση μάνα τ’.
Χριστός γεννάται
Αληθώς γεννάται...
Χρόνια πολλά δεν λέγανε».160
• Και μια ιδιαίτερη γνώση: «Όταν γεννήθηκε σ’ Χριστός έβγαλάν το
όνομα Μανώλ. Ύστερα έκανεν τη θρησκείας όλα. Και Χρύσεψεν τον
κόσμο. Γι’ αυτό έβγαλάν το Χριστό».161
158. Δημ. Πετρόπουλος - ΕρμόλαοςΑνδρεάδης, ό.π., 129.
159. Ελένη Σταματοπούλου, ό.π., σ. 29, «Παραμονή Χριστουγέννων κάνουν ένα
φαΐ, χυλός λέγουν το. Με κουρκούτ το κάνουν. Για να πάμε στης Παναγιάς τα
ζεστά. Δηλαδή, Παναγιά πότε κιότουν (ήταν) λεχώνα, δώκαν την χυλός. “Φάε
λίγο και τι να κάνεις; Αφού ήρθε στο κεφάλσ’! Φάε λίγο. Τι να ποίκουμ’, γέννησες”... ».
160. Μαρτυρία Χρυσούλας Γλυκίδου, ό.π.
161. Μαρτυρία Πιπίνας Τσορμπατζόγλου, (Τροχός), ό.π.
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Ιδιαίτερα και ξεχωριστά

• Δεν υπάρχουν Χριστουγεννιάτικα κάλαντα εκτός απειροελάχιστων εξαιρέσεων. Απλά τα παιδιά την παραμονή γυρνούσαν στα σπίτια με ένα κόσκινο και μάζευαν
ξηρούς καρπούς και φρούτα...
Σώζεται πάντως ένα ημιτελές ποίημα, το οποίο επιγράφεται «όπου γεννήθεν ο Χριστός» και σύμφωνα με την πληροφορήτρια162 το λέγανε οι κυράδες
ανήμερα των Χριστουγέννων στην κοινότητα
της Μαλακοπής, ως ανάμνηση των οδυνών
της γέννας της Παναγιάς...
Όπου γεννήθην Χριστός (Χάϊ μάνα)
και κλαίει Παναγία (chύchύ),
σαν την μάνα σαν την μάνα και σαν εκείν’ την μάνα.
Πούχε τα εννιά παιδιά και τις εννιά νυφάδες
Σειγιώσαν και το σπίτι της, εννιά παιδιά νανούδια
Απλούσαντε στο δώμα της, εννιά γκονιών τουλπάνια
Κ΄εμάς βασιληάς ώρισεν, βαρύ ταξείδ’ να πάνε
- Σήκω, μάνα, καλήν αυγή, ψήσε μας παξιμάδια
Με δάκρυα ζύμωνεν, με τα κλαίτα τα κόλσεν
Με τα βαρειά στενάγματα, στο σακκί μ’ δεν τα βάζω
- Μάναμ’, φέρε τη νύφη σου, τη μικρή φεγγαρίνα
Ας την φιλήσω μια και δυο στα τρία χωρισιά’ναι.
Από την κοινότητα της Μαλακοπής η παράδοση διέσωσε, με έντονο
μάλιστα τοπικό χαρακτήρα, μια παραλλαγή του, η οποία, σύμφωνα
με τον πληρφορητή, χορευότανε ανήμερα της εορτής χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων.
Την παραθέτουμε:
Όπου γεννήθεν ο Χριστός
Ναι, χάϊ μάνα.
Και κλαίει η Παναϊά, ισύ, σύ.
Τραχιά-τραχιά λαλούν τα νερά,
τα νερά στο πηγάδι.
Κι εκεί στο πηγαδόχειλο
ένα δεντρίσιο φύλλα.
162. Μαρτυρία Βασιλικής Αιγίδου, (Μαλακοπή), ό.π.
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Καθούνταν Άη Θόδωρος
κι Αη Στρατήγος ντάμα
κι έκριναν τ’ αμαρτωλοί
με τ’ όνομά τους ντάμα.163
Ως εξαίρεση πάντως της γενικής συνήθειας, μπορεί να θεωρηθεί η
μαρτυρία πως στην κοινότητα του Προκοπίου τα παιδιά την παραμονή έψελναν τα παρακάτω κάλαντα:164
Χριστούγεννα πρωτόγεννα, πρώτη χαρά στον κόσμο
για βγάτε, δέστε, μάθετε, όπου ο Χριστός γεννάται.
Καλήν ημέραν άρχοντες, κι αν είναι ορισμός σας,
Χριστού τη θεία γέννηση να πω στ’ αρχοντικό σας.
Σ’ αυτό το σπίτι που ’ρθαμε πέτρα να μη ραγίσει
Κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χρόνια πολλά νά ζήσει.
Δώστε και μας τον κόπο μας ό,τι είναι ορισμός σας.
Από την κοινότητα των Φαράσων πάλι η παράδοση διέσωσε το ες
Παναΐας το τραγόδι, που λέγανε στα γλέντια της ημέρας, το οποίο
και παραθέτουμε μαζί με μια σχετική παραλλαγή:
α΄
Παναϊά μου Σουλτάνα, είσαι του Χριστού η μάνα,
είσαι του Χριστού η μάνα, ήψες σον κόσμο αν φάνα.
Ήψες σον κόσμο αν φάνα, ήρτην ο Χριστός μο θάγμα
γενίθιν σο μετ’ την άκρα, να παστρευτούν τα κρίματα.
Παναϊά μου Σουλτάνα, ύφορεις σον κόσμο αν φάνα
Είση του Χριστού η μάνα, σεν τσε τον γιο σου προτσινούμεν σε.
Δηλαδή
Παναγία μου βασίλισσα, είσαι του Χριστού η μάνα
είσαι του Χριστού η μάνα, σήκωσες στον κόσμο ένα φανό,
Σήκωσες στον κόσμο ένα φανό, ήρθε ο Χριστός με θαύμα
Γεννήθηκε για μας ακριβώς για να σβηστούν (σκουπιστούν) οι αμαρτίες
Παναγιά μου Βασίλισσα, έφερες στον κόσμο ένα φανό
Είσαι του Χριστού η μανα, προσκυνούμε εσένα και τον υιό σου.

163. Μαρτυρία Θεοδώρου Αποστολίδη, ό.π.
Σημ.: Οι Άγιοι Θεόδωροι θεωρούνταν προστάτες της κοινότητας.
164. Λάζαρος Ευπραξιάδης, ό.π., σ. 184.
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β΄
Σήμουρου όρτη ορτάζουμ’, τσε ση Παναϊά δώρον πιτάζουμ’
Εϊ Παναϊά Σουλτάνα, ύφαρεις σον κόσμο αν φάνα
Ύφαρεις σον κόσμο αν φάνα, ήρτην ο Χριστός μο θάγμα
Γενίθιν σο μετ’ την άκρα, να παστρεύτουν τα κριμάτα
Ένη το μιτσίκου ο πάσκας, έντουν σο κόσμο ανάστας.
Να παστρεύσουν τα κριμάτα, ήρτην σο κόσμο ιράστα.
Έντουν σο κόσμο ανάστα, η τουσμάνη πιτούν χάσταν
Γλήτουσην ο κόσμος όλος, ηφαρην χαράν τσε γέλος.
Δηλαδή
Σήμερα γιορτή γιορτάζουμε και στην Παναγιά δώρο στέλνουμε
Ε, Παναγιά βασίλισσα, έφερες στον κόσμο ένα φανό,
έφερες στον κόσμο ένα φανό, ήρθε ο Χριστός με θαύμα.
Γεννήθηκε ακριβώς για μας, να σκουπιστούν οι αμαρτίες μας.
Είναι το μικρό Πάσκα, έγινε στον κόσμο Ανάσταση
να σκουπιστούν οι αμαρτίες, ήρθε στον κόσμο τυχερό.
Έγινε στον κόσμο Ανάσταση, οι εχθροί όλοι χάθηκαν
γλίτωσε ο κόσμος όλος, έφερε χαρά και γέλιο.165

• Υπάρχει επίσης και ένα σημαντικό, κατά την άποψή μας έθιμο, που
καταγράφεται αποκλειστικά στην κοινότητα της Μουταλάσκης το
οποίο και παραθέτουμε. Σύμφωνα λοιπόν με μία εκ των πληροφορητριών, την παραμονή των Χριστουγέννων ή ανήμερα και μετά τη λειτουργία, ο βοηθός του καντηλανάφτη κρατούσε ένα ανοιχτό βιβλίο
και οι πιστοί έβαζαν ένα νόμισμα για τον «αφαλό του Χριστού».166
Σίγουρα έθιμο που προκαλεί εντύπωση, μιας και δεν δίδεται καμία
εξήγηση για την προέλευσή του ή και τη χρησιμότητά του.
Το μόνο που γνωρίζουμε είναι πως μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν
οι μητέρες για να αντιμετωπίσουν την όποια ομφαλοκήλη των βρεφών τοποθετούσαν στην εσοχή του ομφαλού τους ένα μικρό νόμισμα, το οποίο ακινητοποιούσαν με τη βοήθεια ελαστικού επιδέσμου.
Έτσι αποκαθιστούσαν τις βλάβες ή προλάβαιναν με τη σχετική πίεση
την επιδείνωση της κατάστασης.
Σε κάθε περίπτωση πάντως το έθιμο εκτός από τη διαιώνιση μιας
πρακτικής στο διάβα του χρόνου στόχευε και στην οικονομική ενίσχυση της εκκλησίας με την «επινόηση και επίκληση μιας ανθρώπι165. Μαρτυρία Αλ. Ιορδανίδη, (Φάρασα), ό.π.
166. Μαρτυρία Ελέγκως Ελματζόγλου, (Μουταλάσκη), ό.π.
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νης ανάγκης του Θείου Βρέφους».
• Ένα από τα παράξενα της ημέρας, που γινότανε χάριν αστεϊσμού,
ήταν το πασάλειμμα της πόρτας του γείτονα με υπολείμματα της νηστίσιμης φακής. Να σημειώσουμε πως η συνήθεια αυτή σε κάποιες
από τις κοινότητες του χώρου γινότανε με τον ίδιο τρόπο, αλλά την
ημέρα της Ανάστασης.167
27 Δεκεμβρίου

Εορτή του Αγίου Στεφάνου, προστάτη των παντοπωλών, με τη συντεχνία τους να του προσδίδει ιδιαίτερες εορτάσιμες τιμές... Έτσι, μετά τις
σχετικές αρτοκλασίες, το μοίρασμα κολλύβων για τις ψυχές των πεθαμένων και την ενίσχυση του εκκλησιαστικού ταμείου, προσέφεραν δωρεάν
γεύματα στους απόρους.
Στο Αραβανί, κοινότητα του χώρου, ανήμερα της εορτής του αγίου,
πολιούχου μάλιστα του χωριού, η Εφορεία μαζί με τα παιδιά του σχολείου
«περιήρχετο τας οικίας και συνέλεγε χρήματα και οιαδήποτε άλλα χρήσιμα αντικείμενα, τα οποία κατόπιν επώλουν διά δημοπρασίας προς όφελος
της εκκλησίας και των σχολείων. Κατά την περιφοράν αυτήν τα παιδία, τα
οποία συνώδευον την επιτροπήν και μετέφερον τα αντικείμενα, έψαλλον
τροπάρια του Αγίου Στεφάνου και των Χριστουγέννων».168
Να σημειώσουμε επίσης πως στην Καππαδοκική παράδοση υπάρχει
μια παράξενη σύνδεση, με παραλλαγές, του αγίου με την Παναγία, τις
οποίες και καταγράφουμε.
α΄
«Την τρίτη ημέρα των Χριστουγέννων τρεις γυναίκες πήγαν για επίσκεψη στην Παναγιά που ήταν λεχώνα. Οι δυο είχαν από ένα παιδί στην
αγκαλιά. Η τρίτη δεν είχε κι επειδή ζήλευε τις άλλες, πήρε από τον δρόμο
μια πέτρα μακρουλή, τη φάσκιωσε σα μωρό και την κρατούσε στην αγκαλιά της. Φτιάσανε στο σπίτι της Παναγιάς και τις ρώτησε μετά τα καλωσορίσματα ποια είναι τα ονόματα των παιδιών τους. Οι δύο πρώτες είπαν
167. Θανάσης Π. Κωστάκης, Η Ανακού, ό.π., σ. 230, «... Κάποτε μερικοί σηκώνονταν
νωρίς και πήγαιναν στην πόρτα του γείτονα κι έβαζαν στην κλειδαρότρυπα
υπολείμματα φαγητού-φακές και προσέθεταν: Εμείς να φαμ’ το κρέας κι εσείς
το φακή».
168. Δημήτριος Φωστέρης, «Το Αραβάνιον», Μικρασιατικά Χρονικά, Σύγγραμμα
Περιοδικόν Εκδιδόμενον υπό του τμήματος Μικρασιατικών Μελετών της Ενώσεως Σμυρναίων, τ. 5ος, Αθήνα, τ. 5ος 1952, σ. 141.
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τα ονόματα. Ρώτησε η Παναγιά και την τρίτη με το πέτρινο μωρό. Δίστασε εκείνη ν’απαντήσει, ώσπου στο τέλος αποκρίθηκε δειλά: Στέφανος.
-Το πιστεύω, είπε η Παναγιά, ας είναι Στέφανος τ’όνομά του.
Είχε λυπηθεί την άτεκνη γυναίκα και έκανε το θάμα της. Έτσι έγινε ο
Αϊ Στέφανος. Από πέτρα γεννήθηκε με πέτρα σκοτώθηκε».169
β΄
«Παναγία έχ’ τρία ονόματα. Πρώτα Μαρία, ύστερα Δέσποινα και Παρθένα. Όταν γέννησε το Χριστό, πήγαν τρία κορίτσια...
Και πώς γέννησε παρθένα, τ’ ένα το κορίτσ’ παίρ’ ένα πέτρα και κοροϊδεύει. Παίρ’ την πέτρα, τυλίγ’ το σα μωρό και κρατεί το στην αγκαλιά τ’:
- “Μη στενοχωριέσαι και γω σαν και σε γέννησα παιδί”.
Η Παναγία λέει:
- “Ας είν’ και δικό σου ευλογημένο. Φέρ’ το κοντά”.
Αμέσως έγινε παιδί κι έκλαψε. Τρόμαξε το κορίτσ’ και πέταξέν το στην
Παναγία κοντά. Κι έγινε ο Άγιος Στέφανος».170
γ΄
«Την άλλη μέρα των Χριστουγέννων τρεις γυναίκες πήγαν να
επισκεφθούν την Παναγία που ήταν λεχούσα. Οι δύο είχαν από ένα
μωρό στην αγκαλιά. Η τρίτη δεν είχε. Ζήλεψε η καημένη και πήρε
απ’ το δρόμο μια πέτρα μακρουλή και τη φάσκιωσε δήθεν σα μωρό.
Σα φθάσανε σπίτι της ρωτάει η Παναγία την κάθε μια πώς το
λένε το μωρό της. Της απαντούν. Σαν ήλθε η σειρά της τρίτης η
καημένη κοντοστάθηκε και λέει δειλά-δειλά : “Στέφανος”. Το μωρό
τότε έκλαψε.
- Το πιστεύω, είπε η Παναγία. Ας είναι Στέφανος το όνομά του.
Λυπήθηκε η Παναγία και χάρισε μωρό της άτεκνης».171
169. Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ.Ανδρεάδης, ό.π., 129.
170. Μαρτυρία του Γεωργίου Ιορδανίδη, (Τροχός), ό.π.
171. Μαρτυρία Δέσποινας Χατζηλαζάρου, (Σιβριχισάρ), ό.π.
Σημ: Στη νεοελληνική παράδοση, υπάρχει μια κατηγορία παραμυθιών στα
οποία κεντρικό μοτίβο (θέμα) είναι η πέτρα που φασκιώνεται και με θαυματουργό τρόπο γίνεται ανθρώπινο βρέφος.
Γνωστός επίσης είναι ο μύθος της Ρέας που πρόσφερε στον Κρόνο μια πέτρα
φασκιωμένη... και έτσι γλύτωσε το Δία από το να τον καταπιεί ο Κρόνος.
Σε άλλα παραμύθια το φασκιωμένο αντικείμενο είναι ένας κόπανος: χρηστικό
αντικείμενο γυναικείας εργασίας αφού μ’ αυτόν έδιωχναν τα πολλά νερά από
τα βαριά πλυμένα ρούχα.
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29 Δεκεμβρίου
Ημέρα μνήμης της Σφαγής των Νηπίων από τον Ηρώδη

Την ημέρα αυτή εκτός του σχετικού εκκλησιασμού γυναικών και «βυζανιάρικων παιδιών», λέγανε το παρακάτω τραγούδι, το οποίο είχε σχέση
με την εκκλησιαστική μας παράδοση:
Οπού γεννήθει ο Χριστός, χάϊ μάναμ’
και κλαίει η Παναγιά σια σικ (δις)
Εσάς βασιλιάς όρισε βαρύ ταξίδι να πάτε
Γέμα (αίμα) είχ’ (θέλει) παιδιά πολλά και όλα πήραντα.
Σήκω, μάνα, καλόν αυγή χάϊ (αλίμονο), μάναμ’
κάνεμε παξιμάδια σια σεκ (σιγά- σιγά) (δις)
Σου σπιτιού σου κουνιούσκανε (κουνιόντανε)
εννιά γκονιού (γενιές) νανούδια
Δώμα (στέγη) σου κουντούσανε (στήνανε), χάϊ μανά
εννιά γκονιού τουρμπάνια (λάβαρα) σια σικ
Εμάς βασιλιάς όρισε βαρύ ταξίδι να πάμε.
Πρόκειται περί ποιήματος που περιγράφει τις δυσκολίες της Παναγίας κατά τον διωγμό του Ηρώδη. Σύμφωνα με την παράδοση
«κατά τη φυγή της η Παναγία, στους διωγμούς του Ηρώδη, με
τον Ιωσήφ και τον Χριστό βρέφος, συνάντησε κατά τη διαδρομή
έναν από τους ληστές που σταυρώθηκε αργότερα με Εκείνον...
Λέγανε πως επρόκειτο για τον ληστή που μετάνιωσε πάνω στον
Σταυρό και μάλιστα πως γεννήθηκαν την ίδια ημέρα.
Φαίνεται όμως πως ήτανε γκρινιάρικο και δύστροπο βρέφος, πως υπέφερε από κάτι κακό. Η Παναγία το λυπήθηκε
και εκεί έκανε το θαύμα της. Το πήρε, το έλουσε, το ανακούφισε και έπαψε μονομιάς από εκείνη τη στιγμή το κλάμα.
Την επομένη πέρασαν από εκεί οι στρατιώτες του Ηρώδη και ρώτησαν αν είδαν τίποτε. Ο πατέρας του βρέφους, με κίνδυνο της ζωής του,
αρνήθηκε ότι πέρασε από εκεί η Παναγία, έτσι, για το καλό που τους είχε
κάνει. Έχασαν λοιπόν τα ίχνη τους και γλίτωσε ο Χριστός από τη γενική
σφαγή.
Το παιδί όμως αυτό, το κλαψιάρικο, όταν μεγάλωσε, έγινε ληστής και
σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό. Επειδή όμως μετάνιωσε, γι’ αυτή του
την πράξη, οδηγήθηκε στον Παράδεισο».172
172. Μαρτυρία Αναστασίας Σαμουηλίδου, ό.π.
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Επισημαίνουμε πως παραλλαγή του χορευότανε στην ίδια κοινότητα,
ανήμερα της εορτής των Χριστουγέννων, ακαπέλα... δηλαδή χωρίς τη συνοδεία οργάνων.173
Όπου γεννήθεν ο Χριστός,
χάϊ μάνα, χάϊ μάνα
και κλαίει η Παναγία, σίσι.
Σήκω, μάνα, καλά νέις,
χάϊ μάνα, χάϊ μάνα,
ψήσε μας παξιμάτια, σίσι.
Και μας βασιλιά όρισε,
βαρύ ταξίδι να πάμε.
Με τα δάκρυα ζύμωνες,
με τα κλαιϊτά τα κόλλησες.
Με τα βαριά στενάγματα
στο στέκκι μ’ (σακί) δεν τα βάνω.
Φέρε, μάνα,(τ)η νύφη σου,
τη μικροφεγγαρίνα.
Ας το φιλήσω μια και δυο,
στα τρία χωρισιά ναι.
Σαν τη μάνα σαν τη μάνα
σαν και κείνη τη μάνα,
που σειόντανε στο σπίτι της
ιννιά γγουνιού νανούδια.
Απλώνανε στο δώμα της
ιννιά γγονιού τζουλμπέντια (τουλπάνα).

173. Μαρτυρία Χρ. Ανθημιάδη, ό.π.
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31 Δεκεμβρίου
Παραμονή της Πρωτοχρονιάς...
Πρακτικές:

• Το μακούφ
Πρόκειται για τη διανομή κρέατος στις άπορες κυρίως οικογένειες
από τις εκκλησιαστικές επιτροπές-τους μιτριπούιας. Τούτη η συνήθεια πήρε την ονομασία της από το τουρκικό vakıf που σημαίνει εκκλησιαστικό.
• Τα τυχερά παιχνίδια και ιδιαίτερα η χαρτοπαιξία την παραμονή μέχρι πρωίας... που στο διάβα του χρόνου μετεξελίχθηκαν σε μάστιγα.
Λίγο παράξενη περίπτωση, για εκεί και τότε εννοείται, μα πάντως
υπαρκτή.
Σε τέτοιο μάλιστα σημείο που προκάλεσε το ενδιαφέρον αρχικά και
τη μήνιν αργότερα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία εκφράστηκε με την έκδοση ειδικής εγκυκλίου. Που αφενός μεν απαγόρευε
το κουμάρι και τα λοιπά τυχερά παιχνίδια, αφετέρου δε εξαπέλυε τις
σχετικές αρές σε βάρος των μη πειθαρχούντων. Με εκφράσεις πρωτόφαντες και τα μάλα υπερβολικές...Για τα καταστροφικά αποτελέσματα τούτης της συνήθειας που φαίνεται πως είχε πάρει διαστάσεις
επιδημίας.
Το έγγραφο το οποίο φυλάσσεται στα Γ.Α.Κ., τμήμα Φιρμανίων-Βερατίων και Εκκλησιαστικών εγγράφων με αριθμό 12, εκδόθηκε από
τον Οικουμενικό Πατριάρχη Γρηγόριο ΣΤ΄στην Καραμανλίδικη γραφή και φέρει ημερομηνία 1η Απριλίου 1837... απευθύνεται δε στον
Μητροπολίτη Ικονίου Σαμουήλ, τους Ιερείς, τους γέροντες, τους κοτζαμπάσηδες και τους λοιπούς χριστιανούς του Φερτεκίου174...
Παρουσιάζουμε ευθύς αμέσως τη μετάφρασή του.175
174. Πλούσιο προάστιο της Νίγδης με 1200 περίπου οικογένειες.
175. Αναστάσιος Ιορδάνογλου, «Το Φερτέκι Ικονίου-Κόνυα, και ένα ανέκδοτο Καραμανλίδικο Έγγραφο (1837) για τα τυχερά παιχνίδια», Δελτίο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος 2ος [1980] σσ. 211-220.
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176. Δ Βασ., Κεφ. Ε΄ στ. 27, «... Kαι η λέπρα Ναϊμάν κολληθήσεται εν σοι και εν τω
σπέρματί σου εις τον αιώνα. Και εξήλθεν εκ προσώπου αυτού λελεπρωμένος
ωσεί χιών»...
Πρόκειται για τον υπηρέτη του προφήτου Ελισσαέ που τιμωρήθηκε για τον
ύπουλο και δύστροπο χαρακτήρα του...
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• Τα κάλαντα, κέλαντος... 177
Μια επικερδής συνήθεια
Την παραμονή από το μεσημέρι και μετά, πολλές φορές μέχρι και
τα μεσάνυκτα, ομάδες παιδιών λέγανε τα κάλαντα σε όλες τις χριστιανικές κοινότητες της Καππαδοκίας.178 Είναι γεγονός επίσης πως
υπάρχουν πολλές παραλλαγές ενός αρχικού ποιήματος, που πάντοτε ή σχεδόν πάντοτε179 είχε τις σχετικές του αναφορές στον Άγιο Βασίλη και στον ερχομό του νέου έτους. Είναι επίσης πραγματικότητα
πως τα μικρά πιτσιρίκια τα λέγανε στην ομιλούσα γλώσσα της κοινότητάς τους. Έτσι, έχουμε κάλαντα στην ελληνική γλώσσα, στην
τουρκική, αλλά και στα υπάρχοντα γλωσσικά ιδιώματα. Πάντοτε
φυσικά σε άριστο συνδυασμό με τοπικά δρώμενα ή και συνήθειες
που βελτιώθηκαν στο διάβα του χρόνου.
Έτσι, στη Μαλακοπή, για παράδειγμα, είχαμε μικρές ομάδες παιδιών,
που από το φέγγος της μέρας ίσαμε την αρχή του σκότους περιδιάβαιναν τα σοκάκια της κοινότητας ψάλλοντας το γνωστό τραγούδι.
177. Οι Ρωμαίοι τις πρώτες μέρες κάθε μήνα γιόρταζαν τις «καλένδαι» ή «καλάνδαι». Κάθε πρωτομηνιά ο ποντίφικας «καλούσε» (calare =καλώ) τους Ρωμαίους
στο Καπιτώλιο, για να τους αναγγείλει την είσοδο της Σελήνης στην καινούρια
της φάση και να τους γνωστοποιήσει τις ημέρες των εορτών εκείνου του μήνα.
Κατά τις ημέρες των καλενδών έπρεπε να εξοφληθούν τα χρέη και να πληρωθούν οι τόκοι. Το ειδικό βιβλίο που έγραφαν τα χρέη, ονομάζονταν καλενδάριο
από το οποίο προέκυψε και το ημερολόγιο (calendar) ή καλαντάρι. Σιγά-σιγά
όμως, επικράτησε περισσότερο ο εορτασμός των καλενδών του Ιανουαρίου, διότι συνδύαζε πολλές γιορτές και γεγονότα.
Σημ: Παντού η παραμονή της εορτής του Αγίου Βασιλείου ήταν μια μέρα γενικευμένης χαράς, αλλά και πολυαναμενόμενη από το σύνολο των πιτσιρίκων.
Η αιτία γνωστή και κατανοητή: τα κάλαντα και τα οφέλη από τούτη την πανάρχαια συνήθεια.
178. Υπάρχουν ερευνητές του χώρου οι οποίοι διαφοροποιούνται ως προς την έναρξη αυτού του εθιμικού στοιχείου. Μερικοί μάλιστα ισχυρίζονται πως η έναρξή
τους γινότανε μόλις νύχτωνε. Βλ. Συμεών Κ. Κοιμίσογλου, Μιστί Καππαδοκίας, Η Μάνη των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, εκδ. Ναυς-I.L.P. Productions, Θεσσαλονίκη, 2006, σ. 109, «...Και πώς να μην εξάπτεται η φαντασία τους, όταν, με
το που βράδιαζε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, εκατοντάδες παιδιά άναβαν
τα κλεφτοφάναρά τους και χύνονταν κατά ομάδες να πουν τα κάλαντα». Βλ.
Εμμ. Τσαλίκογλου, Τα λαογραφικά των Φλαβιανών, ό.π., σ. 137, «Την παραμονή της πρωτοχρονιάς το βράδυ παιδιά ηλικίας μέχρι 18 χρόνων έψαλαν στις
πόρτες των σπιτιών».
179. Τα κάλαντα των Φαράσων αναφέρονται στα γεγονότα με τον Ιουλιανό τον Παραβάτη...
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Το ίδιο σχεδόν στα περισσότερα χωριά δελεάζοντας και επιζητώντας
την «καλή και πλούσια χειρονομία» σε ανταπόδοση της προσπάθειας και των ευχών τους.
Στο Μιστί, πάλι, του «Αϊ Βασιλείου ανάτις, ένα μέρα ομπρό», δηλαδή την παραμονή, οι μικροί πιτσιρικάδες λέγανε τα κάλαντα «σωροβιότουν πέντ’ έξι κλάτσα- χτηνού κωγιών», δηλαδή συντροφιές
πέντε έξι ατόμων με μια κουδούνα γελάδας, γυρνώντας στα στενά
του χωριού... 180
Στα τουρκόφωνα χωριά τραγουδούσαν στην τούρκικη γλώσσα τον
Αϊ Βασίλη. Σε ορισμένα μάλιστα έχοντας μια νεροκολοκύθα μεγάλη,
το βράδυ βεβαίως, που άδειαζαν το μέσα της, της άνοιγαν πολλές
τρύπες, τοποθετούσαν και άναβαν καντήλες με μπεζιρλόλαδο ή κανένα κερί... και με αυτό φέγγανε στον δρόμο, όταν σκοτείνιαζε. Από
μακριά φαίνονταν σαν πολύφωτο. Η κάθε παρέα είχε από μία ή δυο
τέτοιες νεροκολοκύθες, τα καπίν φαναρί, όπως τα λέγανε, ψάλλοντας τα κάλαντα.
Στο Μιστί κυρίως αλλά και σε άλλες κοινότητες υπήρχε σχετικό
δρώμενο με τους πιτσιρικάδες να κατεβάζουν από την καπινή του
τζακιού ή τον πετζέ-φεγγίτη ένα τέτοιο σκεύασμα,181 για να εισπράξουν τα σχετικά... 182ενώ συγχρόνως με το ανεβοκατέβασμα έψελναν
και το τροπάρι του Αγίου Βασιλείου183 και προσέθεταν μετά τα κάλαντα...
Δηλαδή μετά το «εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος σου», το:
Αξαμλαρινίς καλησπέρα
βερενίν μπιρ ογλού ολσούν
βερμεενίν μπιρ κιζί ολσούν
ότα σαμπαά γκαντάρ ντομαλί γκαλσίν.
Δηλαδή
180. Θανάσης Π. Κωστάκης, Το Μιστί, ό.π., σ. 297.
181. Στην Αξό χρησιμοποιούσαν ειδικό πλεχτό καλάθι που το έλεγαν καλαντούρα,
βλ. Γ. Μαυροχαλυβίδης, ό. π., σ. 294.
182. Διατυπώθηκαν πολλές παραλλαγές ως προς το περιεχόμενο του καπίν φαναρί.
Από εντελώς άδειο, για να παίρνει περισσότερα καλούδια έως και ένα στρογγυλό ρεπάνι πάνω στο οποίο ο κάθε νοικοκύρης κάρφωνε το νόμισμα που επιθυμούσε.
183. Σύμφωνα με τον Εμμ. Τσαλίκογλου, ό.π., σ. 130, για κάλαντα οι μικροί χρησιμοποιούσαν τα δυο εκκλησιαστικά τροπάρια της πρώτης Ιανουαρίου, δηλαδή
το απολυτίκιο του Αγίου Βασιλείου και αυτό της περιτομής του Χριστού...
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Καλησπέρα στη βραδιά σας,
όποιος δώσει, να κάμει αγόρι,
όποιος δε δώσει να κάμει ένα κορίτσι,
κι αυτό ως το πρωί καμπουριασμένο.184
Φυσικά πρόκειται για αυτοσχέδια ποιήματα με πολλές παραλλαγές
που σκοπό είχαν να δελεάσουν- πιέσουν τους κατά συνήθεια και σε
μεγάλο βαθμό δεισιδαίμονες κατοίκους με την απειλή κάποιου επερχόμενου κακού ή κάποιου ματιάσματος: γέννηση θηλυκού παιδιού,
στειρότητα των ζωντανών κ.λπ. Έτσι, εκτός των παραπάνω «ευχών»
παραθέτουμε και μερικές άλλες τις οποίες αντλήσαμε από την υπάρχουσα βιβλιογραφία:185
α΄
«Κάλαντα, κάλαντα, καθαρό κατά,
το χτήνο σας να ποίκει θεληκό τανά,
Δηλαδή
κάλαντα, κάλαντα δώστε μας σταρένιο ψωμί
και σας ευχόμαστε η γελάδα σας να γεννήσει θηλυκό μοσχάρι»,

... και αν όλα πήγαιναν κατ’ ευχή και τα μπαξίσια ήταν ικανοποιητικά
ή κάλυπταν τα προσδοκώμενα.
«Το χτήνο σας να εννήσει σερνικό τανά»,
σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνταν οι μικροί καλαντιστές.
β΄
Κάλαντα και καλημέρα,
εγώ ήρτα σήμερα,
αν τόκας, πένω,
αν τε τόκας, τε πέω.
184. Ειλικρινά είναι αξιοθαύμαστος ο τρόπος δελεασμού του κάθε νοικοκύρη... μα
και η θέση στην υπάρχουσα κλίμακα αξιών του αρσενικού και του θηλυκού.
Παρουσιάζουμε μια νέα εκδοχή ή καλύτερα προσπάθεια, με απώτερο σκοπό το
όφελος, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ιωάννη Σταματιάδη, ό.π.
Κάλανδα κάλανδα
δώσε μου ένα
καθαρό κατά (άρτος)
το χτήνος (αγελάδα) σου να
γεννήσει ένα θηλυκό τανά (μοσχάρι).
185. Θανάσης Κωστάκης, Η Ανακού, ό.π., σ. 232.
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Δηλαδή
Κάλαντα και καλημέρα,
εγώ ήρθα σήμερα,
αν με δώσεις (δώρα) φεύγω,
αν δε με δώσεις, δεν θα φύγω.
γ΄
Βερ αλίν πιρ ογλάν ογλού
Βέρμανιν πυρί γιζί ογλού
Ταμ ταν τουσάν
τσάτλασιν πάτλασιν
Δηλαδή
Όποιος δώσει, να κάμει ένα αγόρι
όποιος δε δώσει, να κάμει ένα κορίτσι
να πέσει από το δώμα
να σκάσει, να πλαντάξει.186

Συγχρόνως μέλη της ιδίας παρέας από την κεντρική θύρα της οικίας
έπαιρναν τα σχετικά, που τις περισσότερες φορές ήταν γλυκίσματα,
φρούτα και σε αρκετές περιπτώσεις κέρματα μικρής αξίας.
Το δρώμενο αυτό είχε αρκετές παραλλαγές.
Έτσι στο μακρινό Τσελτέκ αντί για φανάρι από κολοκύθα κατέβαζαν
από το φεγγίτη ένα κουδούνι... με τους ανθρώπους να τοποθετούνκολλούν επάνω του τρία ή επτά κεριά... ενώ σε μερικές κοινότητες
απεδείχθησαν περισσότερο πρακτικοί: κατέβαζαν με τον ίδιο τρόπο ένα μικρό ντορβά, για να τοποθετήσει άμεσα ο νοικοκύρης τα
«οφειλόμενα», με ολάκερη την παρέα, αυτοσχέδια χορωδία, πάνω
στη στέγη να λέει τα δικά της.
Σε τούτη τη συνήθεια της χαράς πολλές φορές συμμετείχε βεβαίως
και η μουσουλμανική μαρίδα... με τους πιτσιρικάδες να προσπαθούν
να ωφεληθούν από τούτο το χριστιανικό έθιμο εποχής. Για παράδειγμα, στο Χαλβάντερε έχει καταγραφεί πως πολλά τουρκόπουλα
έψελναν μαζί και αντάμα σε τέλεια αρμονία τα κάλαντα σε σπίτια
χριστιανικά αλλά και μουσουλμανικά. Με το μουσουλμανικό στοιχείο να επιζητά τούτη τη συνήθεια, γιατί βαθιά του πίστευε στα ευεργετικά του αποτελέσματα... για το μπερεκέτ του σπιτιού.187
186. Μαρτυρία Εφραιμίδη Εφραίμ, (Αραβησσός), ό.π.
187. Κωνσταντίνος Νίγδελης - Ιορδάνα Χατζηισαάκ, Το Χαλβάντερε της Καππα-
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Στα Φάρασα πάλι μαζί με τις οικογενειακές ετοιμασίες για φαγητά και κετέζα-κουλούρες τσουρέκια, άρχιζαν και τα κάντα-κάλαντα
των μικρών παιδιών που ήταν έτοιμα με τα κουτζέρεμα. Επρόκειτο
για κατασκευές, μικρές αρπάγες με άγκιστρα που, δεμένα με ένα μακρύ σκοινί, κατέβαζαν από την καπνή-καπνοδόχο για τα σχετικά...
Όπου μετά τα κάλαντα ακολουθούσε ο παρακάτω εθιμικός διάλογος των μικρών με τους νοικοκύρηδες του σπιτιού, μια προσπάθεια,
θα λέγαμε, που αποσκοπούσε σε πλουσιοπάροχα δώρα:
• Δέβας τσαΐ κρέμασ’, δηλαδή, πέρασε στα δόντια του κουτζερού
τα δώρα, για να τα τραβήξω πάνω...
• Σε σεν τζαΐ σον γκόσμο, δηλαδή, σε σένα και στον κόσμο, απαντούσε η νοικοκυρά...
Και συνέχιζε η ίδια...
- Τέντζερης πάνω σου, κόντζορος ποκάτω σο, δηλαδή, ο τέντζερης πάνω σου, το κερί αποκάτω σου... .
Φυσικά σε περίπτωση άρνησης της σπιτονοικοκυράς για παροχή
των σχετικών φιλοδωρημάτων για διάφορες αιτίες, πέρα από τις συνεχείς προτροπές για το αντίθετο υπήρχε και η παρακάτω στιχομυθία αλλά και συνήθεια:
- Τζο ’χομε, πα ποίκομε; Δηλαδή, δεν έχουμε, τι να κάνουμε;
- Χάρακ’ το στύο, δηλαδή χάραξε το στύλο, ανταπαντούσε η παρέα
των μικρών.
Πρόκειται φυσικά περί μιας ευτράπελης συμβολικής πράξης που
κατά τους ιστοριοδίφες «θέλει να δηλώσει ότι σπίτι που δεν έχει,
πρέπει να γκρεμιστεί, να μην υπάρχει... με τη νοικοκυρά συμβολικά
να το πράττει».188
• Στην Τροχό, επίσης, κοινότητα του Μπουτάκ οβά, «την παραμονή
του Αγίου, το βράδυ, παρέες παρέες παιδιών, έπαιρναν ένα σχοινί,
έδεναν πάνω του δέκα- δώδεκα κωδώνια (κουδούνια) και γυρνούδοκίας, Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως-Σταυρουπόλεως, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 45, «Στο Χαλβάντερε πάλι τα
πράγματα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα με τα παιδιά, τουρκόπουλα και χριστιανόπουλα, να ψάλλουν μαζί τον ερχομό της μέρας, σε όλα τα σπίτια της
κοινότητας χωρίς καμία διάκριση, αλήθεια τι θέαμα, κοινό ταμείο, καλές μοιρασιές των πλούσιων κερδών που ’ταν αβγά, πλιγούρι, λεμπλέμπια- στραγάλια,
σταφίδες, χουρμάδες και λίγα φακούδια. Με Μουσουλμάνους να τα καλούν για
το άκουσμα, καλό γούρι για τη νέα χρονιά».
188. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 71.
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σαν τα σπίτια. Ανέβαιναν πάνω στα δώματα και κρέμαζαν το σχοινί
με τα κουδούνια απ’ το καπ (φεγγίτη του σπιτιού). Τίναζαν το σχοινί, χτυπούσαν τα κουδούνια και έψαλαν:
Χέι Αϊ Βασίλη μ’, φώτ’σι το φανέρι μ’ και Χεός να σε φωτίσ’,
Δηλαδή
Έι Άγιε Βασίλη μου, φώτισε το φανάρι μου
και ο Θεός να σε φωτίσει».
Επισημαίνουμε, τέλος, κάτι το εξαιρετικά πρωτόγνωρο για τον χώρο
και τον χρόνο: την ύπαρξη μικρού καραβιού, ως αντικειμένου - συμβόλου των καλάντων στην κοινότητα της Τροχού. Σύμφωνα λοιπόν
με τις μαρτυρίες, ισχυρίζονται πως δεν είχαν τη Βασιλόπιτα, όπως
αλλού και πως τα πιτσιρίκια έλεγαν τα κάλαντα χρησιμοποιώντας
και αυτοσχέδια καράβια μαζί με τις κουδούνες και άλλα πολλά. Ας
τα δούμε λοιπόν:
«Δεν κάναμε βασιλόπιττα όπως σε άλλα χωριά.Την παραμονή τα
παιδιά ψέλνανε τα κάλαντα όπως παντού. Οργανώνονταν παρέες
παρέες, έκαναν και κανένα καράβι, μερικοί κρατούσαν κουδούνια
που τα βροντούσαν, όταν έφταναν στο σπίτι, για να ακουστεί ο ερχομός τους.
Τότε δυο τρεις ανέβαιναν πάνω στο δώμα του σπιτιού, όπου ήταν το
παράθυρο και από εκεί κρεμούσαν μια βέργα με πέντε- έξι τσιγκέλια
σιδερένια και φώναζαν στην τουρκική γλώσσα:
Ενελί; Κοτσάγιμ; (να φύγουμε; Να κατεβούμε;)
Οι υπόλοιποι της παρέας κάθονταν μπροστά στην πόρτα του σπιτιού και έψελναν στη γλώσσα τους το τραγούδι της Πρωτοχρονιάς...
“Αρχιμηνιά και αρχιχρονιά,
βγω ήρτα σήμερα,
έλα και συ τασές (αύριο)
να φας ένα χουλάρ φαγί... ”
Οι πιο μικροί της παρέας έλεγαν:
“Κάλαντα, καλημέρα,
εγώ ήρτα σήμερα,
έλα και συ ταή (αύριο)
να φας ένα χουλιάρ φαΐ”.
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Ο κόσμος τους έδινε πολλά δώρα ως και κότες ακόμα. Έπρεπε η κάθε
παρέα να περάσει απ’ όλα τα σπίτια».189
Πρακτική την οποία συναντούμε και στην κοινότητα της Μαλακοπής... κατά την οποία «εκτός από τα μικρά παιδιά κάλαντα έλεγαν και
τα μεγαλύτερα. Αυτά έφτιαχναν ένα ομοίωμα καϊκιού, έβαζαν μέσα ένα
μυτερό μαγκάλι με τη φωτιά και τον καπνό να βγαίνει από το φουγάρο
του και να φαίνεται αληθινό... σαν να τρέχει.
Κάποιοι άλλοι έφτιαχναν ομοιώματα εκκλησίας και κρεμούσαν επάνω
της χρωματιστά χαρτάκια ή ταινίες από ύφασμα... γινότανε όμορφο... ή
την εικόνα του Αγίου Βασιλείου.
Κάποιοι άλλοι πάλι κρατούσαν στα χέρια τους μικρά κουδουνάκια,
που τα κρόταγαν για μεγάλο σαματά».190
• Λέϊσκαμ’...
Παραθέτουμε, λοιπόν, μια σειρά από πρωτοχρονιάτικα κάλαντα
όπως τα αντλήσαμε από την υπάρχουσα βιβλιογραφία του χώρου,
αλλά και από το αρχείο της προφορικής μας παράδοσης.
α΄ 191
Αρχή το καλαντάρ κι αρχή του χρόνου
έγειρες τον περπατά εις τον κόσμον
Άε Βασίλη μ’, άε Βασίλη μ’,
καλόν ζευγάρι λάμσει
και εγγύς ήτο φωτία μου
Μουργκουλιάν ταχύ καλαντάρ
Θεόν αμήν
Νενέ νε βεριατσαγού ισάν βερ πις
Γιολτσούν γιούχ κιτιόρους
Θεία, ό,τι κι αν δώσεις, δώσε.
Θα φύγουμε σ’ άλλους
◊

β΄
Χαιρέτισε τον κόσμο όλο,
χαιρέτισε τον άϊ Βασίλη.
189. Μαρτυρίες των: Βασιλικής Τσελεπίδου, Νικολάου Αναστασιάδη, Γεωργίου
Ιορδανίδη, ό.π.
190. Μαρτυρία Κ. Παπακωνσταντίνου, ό.π.
191. Κωνσταντίνος Νίγδελης, Τα Λίμνα της Καππαδοκίας, ό.π., σ. 201.
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Είν’ και τ’αλέτρι τ’ απ’ ασήμι κονωμένο (καμωμένο)
και φεντρ’ από χρυσό
και τα ζιβίλια τ’από μετάξι ανακλωσμένο.
◊

γ΄
Αρχήν αρχή ν’ τα κάλαντα
τσ’ αϊρήν, τσ’ αϊρήν τα Φώτα ήρθαν
τα πουλιά λαλούν...
- Αϊ Βασίλη μου, καλό ζευγάρι λάμεις
- έσπειρα ροβίθρα, έσπειρα φακίστρα
- κι Αϊ Βασίλη μου, καλό ζευγάρι λάμεις
- έσπειρα, έσπειρα χιλ- χιλία ες μέτρος
- σήκωσα χωρίς μέτρος, Αϊ Βασίλη μου,
- είν’ και το φκιεντίρι τ’ στο χρυσό βουτημένο,
είν’ και τα τσεβλοϊτά τ’ σαν άκλωστα μετάξια.
◊

δ΄ 192
Άστρον ανεφάνης, Βασίλειε,
εν τη Καισαρεία Μητροπόλει.
Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός,
Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.
Βασίλειος ο μέγας αρχιερεύς,
όλον τούτον τον κόσμον εφώτισε.
Γράφει, μνημονεύει ονόματα,
όλων των πιστών ο Βασίλειος.
Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός,
Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.
Άγιε Βασίλειε Όσιε,
φύλαξον και σώσον την ποίμνην σου.
Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός,
Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.
Πάτερ Ιεράρχα Βασίλειε,
φύλαττε την ποίμνην σου άτρωτον.
Ιουλιανός ο Παραβάτης
ήλθε να χαλάση την πόλιν σου.
192. Λάζαρος Κελεκίδης, Τα Φάρασα της Καππαδοκίας, μνήμες Φαρασιωτών γερόντων, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 182.
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Τρεις άρτους λαμβάνει εις τας χείρας του
και συναπαντά τον τύραννον.
Όταν είδε τα δώρα σμικρότατα,
αγριεύθη ο τύραννος.
Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός,
Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.
Έχω να χαλάσω την πόλιν σου,
και τα ευεργία Μοναστήρια.
Σύνοδον εποίκεν ο Άγιος,
και αναχωρεί εις Καισάρειαν.
Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός,
Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.
Εύρε την Αγνήν Θεομήτορα
εν μέσω του ναού ισταμένη.
Και ανακαλεί τον Μερκούριον
τον εν θυρή κατακείμενον.
Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός,
Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.
Χαίροις και αγάλλου, Μερκούριε.
Και καταλαμβάνει Καισάρειαν.
Και συναπαντά τον Βασίλειον,
από του ναού εξερχόμενος.
Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός,
Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.
Θέλει να τον πέμψη εις Περσίαν,
να αποκεφαλίση τον τύραννον.
Τι να σας χαρίσω, Βασίλειε,
πάντα εις τον κόσμον να χαίρεσθε.
Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός,
Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.
Έχω να σας χαρίσω εχρουσία,
έχω να σας χαρίσω αργύρια.
Μα εγώ τι τα θέλω τα χρούσια,
μα εγώ τι ποιήσω τα αργύρια;
Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός,
Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.
Δος ημίν τα φώτα, τα κάλαντα,
πάντα εις τον κόσμον να χαίρωμεν.
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Εγώ σας χαρίζω τα κάλαντα,
πάντα εις τον κόσμον να χαίρεσθε.
Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός,
Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.
◊

δ1
Παραλλαγή από τα Φάρασα193
Άγιε Βασίλειε όσιε,
φύλαξον και σώσον την ποίμνην σου.
Άστρον ανεφάνης, Βασίλειε,
εν τη Καισαρεία Μητροπόλει.
Βασίλειος ο μέγας αρχιερεύς
Όλον τούτον τον κόσμον εφώτισε.
Ιουλιανός ο Παραβάτης
Θέλει απέλθη εις Καισάρειαν.
Τρεις άρτους λαμβάνει εις τας χείρας του
και συναπαντά τον τύραννον.
Όταν είδε τα δώρα μικρότατα,
Αγριονευστήσας ο τύραννος.
Γένη, σκιρτάτε και χαίρετε
ο Χριστός τον κόσμον εφώτισε.
Εάν αναβώ εις την Περσίαν
και καταλάβω Καισάρειαν
έχω να χαλάσω την πόλιν σου
και τα ευάρια μοναστήρια.
Σύνοδος εποίκεν ο άγιος
όρος του Διδύμου κατέλαβεν.
Εύρε την Αγίαν Θεομήτορα
μέσω του ναού ισταμένη.
Θέλει να πέμψη εις Περσίαν
193. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 68.
Σημ.: Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία το βρίσκουμε σε διάφορες παραλλαγές βλ.
Θεόδωρος Θεοδωρίδης, «Τα Φαρασιώτικα Κάλανδα», Μικρασιατικά, λόγος
τέχνη, δράση, τ. 1 Αθήνα 1971, σ. 134. Να σημειώσουμε επίσης πως την έναρξη
έδιδε πάντοτε ο ιερέας της κοινότητας κατά τη διάρκεια του Εσπερινού της
παραμονής της Πρωτοχρονιάς. Έτσι, προ της απολύσεως έβγαινε στην Ωραία
Πύλη με τη φυλλάδα στο χέρι και έλεγε τα εγκώμια του Αγίου μαζί με τους ιεροψάλτες. Τα παιδιά λοιπόν που παρευρίσκονταν και ήταν έτοιμα για να καλαντίσουν, ασπάζονταν το χέρι του, την εικόνα του αγίου και έτρεχαν για τα σχετικά.
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να αποκεφαλίση τον τύραννον
και ανακαλεί τον Μερκούριον
τον από ετών κατακείμενον.
Χαίροις και αγάλλου, Μερκούριε.
Και καταλαμβάνει Καισάρειαν.
Και συναπαντά τον Βασίλειον,
από του ναού εξερχόμενος.
Τι να με χαρίσης, Βασίλειε,
πάντα είδη τον κόσμον να χαίρεται;
Έχω να σε χαρίσω εχρουσία,
έχω να σε χαρίσω αργύρια.
Μα εγώ τι τα θέλω τα εχρούσια,
μα τι ποιήσω τα αργύρια;
Δος ημίν τα φώτακαι τα κάλαντα,
πάντα ο κόσμος να δοξάζεται.
Ο Χριστός τον κόσμον εφώτισε
από του αιώνος να χαίρεστε.
◊

ε΄ 194
Άρχιν Άρχιν τα Κάλαντα
κιάρχιν καλά χρόνια
«Τα πουλιά λαλούν
και χερολόνια πάλι κράζνε» (Δις)
Άγιον Βασίλειομ καλόν ζευγάρι λάμνει
«Καλόνε, ναφέντημ, καλόν κ’ ευλογημένον (δις)
Έχει και τα βόδια του παραδείσου πουλίτση
Έχει και το τσίφτσι του παν όλιομ παλληκάρι
Έχει και τ’ αλέτιριτ Σάγχου βουτημένο
Έχει και το γύνι του Σασήμι κονωμένο
Καλόνε, ναφέντημ, καλόν κ’ευλογημένον
Έχει και το βέρκενιτ κιπρικιού καλέμι
Έχει και τα ζεύγουλατ κουκιά μαργαριτάρια
Έχει και τα ράματα ξανά κλωστιά μετάξια
Καλόνε, ναφέντημ, καλόν κ’ευλογημένον
194. «Κάλαντα Φλογητών», Ημερολόγιο 1985, Αδελφότης Φλογηταινών Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 2, βλ. και Λάζαρος Ευπραξιάδης, ό.π., σ. 187.
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Στον ξερόν το πέτρα έσπειρα πολύ φακουδίτσι
Δώκεν ο Θεός και γένεν παρουρίτσι
Ήρτεν να πουλίτσι τόκα τσάκωσα το κίτσητ
Ήρτεν μαυρομάνατ κλέγ και καμουρίτση
Άκουτα, Νουνάκαμ, αν κείσαι κι αν κοιμάσαι
Ύψε το τσιρέκις και σέμα σοκελάρης
Σέμα σοκελάρης και φώτσε το φενέρης
Φώτσε το φενέρμας κι όλην τη Γεννιά μας
Φώτσε το φενέρ μας κι άσε φωτίσ’ Θεός.
Και του χρόν’.
◊

στ΄
παραλλαγή από το Μιστί
Αρχήν αρχήν τα κάλαντα κι αρχή καλά χρόνια
Τα πουλιά λαλούν
Τσι τα χερώνεια κράζνει (δις)
Αϊ Βασίλημ, καλό ζευγάρι λάμεις
Καλόνι, αφέντη μ’, καλό τσι ευλογημένο (δις)
Έχεις τσι ντου αλέτηρ σου
Στο χρυσό βουτηγμένο
Και το γυνίτσι σου ασημοκαμωμένο
Έχεις και τα βουδίτσια σου
Της Παναγιάς πουλίτσια
καλάντι αφέντη μ’, καλά τσι ευλογημένα (δις)
άκουντα, νουνάκαμ, άκουντα
αν τσισει τσιάν τσιμάσει
γύψει ντου φενέρ μας
φώτισε την γενειά μας
φώτισε την γενειά μας, να σε φωτίσ’ θεός.
◊

η΄
Το ίδιο περίπου αλλά σε μια άλλη εκδοχή:
Αρσήν αρσήν ντάϊ Κάλαντα, αρσήν αρσή ντάι χρόνια,
τάι πουλιά λαλούν ντάι σιρολόνια κράζνε.
Σο ξερόν ντο πέτρα, έσπειρα φακουδίτσι
δώκεν Θεγός και γένεν μπαρουδίτσι.
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Ήρτεν’ να πουλίτσι, τσάκωσα το κήτσι’τ
ήρτεν μαύρο μάννα του κλάει καμουρίτσι,
άγιος Βασίλης καλόν ζευγάρι λάμνει,
καλόν’νε, αφέντο’μ, καλόν κ’ευλογημένο.
Ες και το τσιφτσί του πανώλιον μπαλληκάρ
ες και τάι βοϊδίτσα’τ, παράδεισο μπουλίτσα.
Ες και το αλετήρι, τ’σο χουρσό βουτμένο.
Ες και το γυνίτσι’τ, σ’ασήμ’ κονωμένο,
ες και τάϊ τζυγόπαλα’τ κοκκιά μαγλατάρια.
Ες και τάι ζευγολάτ’ ξανάκλωστα μετάξια
ες και τάι ζευλιάτ’τ παληκαριού βρασένια.
Ες και το βερκένιτ’τ κιπρικιού καλέμι.
Άκου τάι κελάτσα’μ, κι’αν κείσαι κι’ αν κοιμάσαι,
άνοιξ’ μαννίτσα’μ άνοιξε, ήψε και το τσιρέκι.
Φώτ’σε το φενέρ, σεμα σο κελλάρι,
γιόμου και μαγειρκό κρασί, ντος μα ς το να πιούμε,
ας φάμε κι’ας πιούμε και τάι χρόνια τάι μέρες.
◊

η1
Σε πλέον κατανοητή καταγραφή...
Αρχήν, αρχήν τα κάλαντα, αρχήν αρχήν τα χρόνια,
τα πουλιά λαλούν, τα χιρολόνια κράζουν,
Στην ξερή την πέτρα έσπειρα φακή
έδωσε ο Θεός και έγοιμνε καρπός.
Ήρθεν’ να πουλάκι, ετσάκισα το κόστι’τ,
ήρθεν μαύρη η μάννα του κλαίει μοιρολογάει,
άγιος Βασίλης καλόν ζευγάρι λάμνει,
καλόν είναι, αφέντη μ’, καλόν κ’ευλογημένον.
Έχει και τον ζευγά του, πανώριο παλικάρι,
έχει και τα βόδια τ’, παραδείσου πουλιά.
Έχει και τ’αλέτρι του στον χρυσό το βουτημένο,
έχει και το γυνίτ’ σ’ασήμ’ το χυμένο.
Έχει και τα ζευγοπάσσαλα, με χάνδρες μαργαριτάρια,
έχει και τα ζευγόλουρα, διπλόκλωστα μετάξια,
έχει και τις λοπάδες του, παληκαρίσια μπράτσα,
έχει και το βουκέντρι του σκατζόχερου αγκύλα.
Άκου τα, κυράμ’, κι αν είσαι κι αν κοιμάσαι,
άνοιξ’, μαννίτσαμ’, άνοιξε, άνοιξε το λυχνάρι.
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Φώτισε το φανάρι’ς έμπα και το κελλάρι.
Γέμισε την κανάτα με κρασί, δος μας το να πιούμε,
ας φάμε και ας πιούμε και του χρόνου τέτοιες μέρες.
◊

θ΄
Γίλντηρ, γίλντηρ, γιλ μπασί
γεγκεμίν καρά κασί,
Αλεξινίν καπάκ μπασί.
Βερίρσενιζ, μπιρ γκιουζέλ ογλουνούζ ολσούν,
βερμέσενιζ, κελ μπασλί κηζινίζ ολσούν.
Γεγκέ, βαρτίμι;
Μπαστουρμανίν γιαγλισιντάν,
κιορουγούν εϊσιντέν, σαραπίν τατλησιντάν,
γερντέ γιαταντάν κουμκουμαντάν...
Δηλαδή
Χρόνος, χρόνος, πρωτοχρονιά
της θείας μου τα μαύρα φρύδια,
του Αλέξη το φαλακρό κεφάλι.
Αν μου δώσετε, να σας γίνει ένα όμορφο αγόρι,
αν δεν μου δώσετε, να σας γίνει ένα κασιδιάρικο κορίτσι.
Θεία, έφτασε; (ο τορβάς)
Από τον παχύ τον παστουρμά
και από το καλό το σαραϊλί,
και από το γλυκό κρασί,
και από τον παραχωμένο κουμπαρά.195
◊

ι΄
Στην Αξό λέγανε σχεδόν τα ίδια κάλαντα, αλλά με μια διαφορά. Πιο
μπροστά προετοίμαζαν τον αποδέκτη-οικογένεια κ.λπ. για το γεγονός λέγοντας:
Κάλαντα και καλή μέρα
κι εγώ ήρτα σήμερα...
◊

195. Ελπινίκη Σαράντη, «Λαογραφικά σύμμεικτα της Μ. Ασίας», Μικρασιατικά
Χρονικά, σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον υπό του τμήματος μικρασιατικών
μελετών της Ενώσεως Σμυρναίων, τ. 3ος, Αθήνα 1940, σ. 329.
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ια΄
Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά κι αρχή καλού μας χρόνου
κι αρχή που βγήκεν ο Χριστός στη γη να περπατήσει
ή
Άγης Βασίλης έρχεται, άρχοντες το κατέχετε
από την Καισαρεία, βαστά εικόνα και χαρτί
χαρτί και καλαμάρι, το καλαμάρι έγραφε και το χαρτί μιλούσε.
Κάτσε να φας, κάτσε να πιεις, κάτσε να τραγουδήσεις...
Εγώ τραγούδια δεν ξερώ, ξέρω την αλφαβήτα
και το ραβδί ακούμπησε να πει την αλφαβήτα
και στο κλαδί ήταν χλωρό και βλάστησαν κλωνάρια
και στα κλωνάρια του πέρδικες κελαηδούσαν,
σ’ αυτό το σπίτι που’ρθαμε πέτρα να μην ραγίσει
και ο νοικοκύρης του σπιτιού χίλια χρονιά να ζήσει.196
◊

ιβ΄
Αϊχρήν, αϊχρήν τα κάλαντα τσ’ αϊχρήν τσ’ αϊχρήν τα Φώτα
Είν’ τσ’ Αϊ Βασίλης μου καλό ζευγάρι λάμει
Έχ’ τσι τα τζυγόπαλα τ’ ασημοκονούμενα.
Έχ’ τσι τα ζευγολότια τ’ ξανά κλωστά μετάξια.
Έχ’ τσι ντου φτσέντιρ τ’ ασημοκονουμένου.
Έσπειρα ένα ξερό πέτρα τσι σήκουσα χίλιοι, χίλιοι χωρίς μέτρα.
Άγιο Βασίλη μου, αν τσείσι τ’ αν τσοιμάσι.
Κόψ’ ένα κομμάτι’τσέρι ν’ανάψουμε’ ντου φενέρι.197
◊

ιγ΄
Αρχή ην τα κάλανδα και αρχή ην τα Φώτα.
Χριστός επεριπάτησε, όλον τον κόσμον φώτισε.
Φώτισε νυν τον κόσμον του και τον άγιον Βασίλη.
Άγιο Βασίλ’, αφέντα μου, καλόν ζευγάριν λάμνεις.
Λάμνεις λάμνεις και τραγουδάς, ταγίζεις τα και παίζεις.
Άγιο Βασίλ’, αφέντα μου, καλόν ζευγάριν λάμνεις.
Έχει και τα βοδίτσα του χρυσά και ασημένια.
196. Κατά τον Λ. Ευπραξιάδη, ό.π., σ. 186, «... τα ίδια κάλαντα με κάποια παραλλαγή λέγανε στη Σινασό, Ζαλέλα και Ποταμιά».
197. Θανάσης Κωστάκης, Το Μιστί, ό.π., σ. 299.
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ιδ΄
Αρχή μηνιά κι αρχή χρονιά κι αρχή του Γεναρίου
Άγιος Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία,
βαστά εικόνα και χαρτί, χαρτί και καλαμάρι,
το καλαμάρι έγραφε και το χαρτί μολόγα.
- Βασίλ μ’, πα, πού έρχεσαι; Βασίλ μ’, πού διαβαίνεις;
- Από την μάννα μ’έρχομαι και΄ς το σκολιό να πάγω
- Κάτζε να φας, κάτζε να πιης, κάτζε να τραγουδήσης
- Εγώ τραγούδια δεν ξεύρω, ξεύρω την άλφα βήτα.
Και’ς το ραβδί ακούμπισε να πη την άλφα βήτα,
και το ραβδί ξερό’τανε, χλωρά βλαστάρια βγάζει,
κι επάνω’ς την κορφίτζα του πέρδικες κελαδούσαν
και ξάτω’ς τη ριζίτζα του βρύσαις εκυματούσαν.
Ετραγουδούσαν τα πουλιά και έλεγαν’ςτον αφέντη
- Εσέν, αφέντη, έπρεπε’ς τα πλούτη να καθίσης
τώνα σου χέρι να μετρά και τάλλο να δανείζει.
Πολλά είπαμε τ’αφέντου μας του πολυχρονεμένου.
Πολλά είπαμε τ’αφέντη μας, ας πούμ’και της κυράς μας.
Κυρά λιγνή, κυρά ψιλή, κυρά γαϊτανοφρύδα,
πώχεις τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρ αστήθι.
Έχεις και γιον ‘ς τα γράμματα και γιον εις το ψαλτήρι,
έχεις και κόρην όμορφην, κόρην χαριτωμένην,
ούτε ’ς την πόλι βρίσκεται ούτε ’ς την οικουμένην
και εις έτη πολλά.198
◊

ιε΄
Αρχήν αρχήν τα κάλαντα κι αρχήν στο χρόνο
Τα πουλιά λαλούν και τα δόντϊα (χελιδόνια) κράζουν
Αγιός Βασίλ’ καλό ζευγάρι λάμπει (οργώνει)
Καλόν κι ευλογημένον είναι η αφέντημ’
Είν’ το γυνί του δυνατό, τ’ αλέτιρό τ’ καινούργιο
Είν’ το γυνί στο γούρσο (χρυσό) βουτημένο
Τα ζεβίλια στο Παράδεισο κλωνάρι
Είν’ το ζευλοδότατ’ το Μπούρσας το μετάξι
Είν’ το δικέντιρ το κύπρινο καλέμ’
Έσπειρα κοκίν’ (σπειρί), έσπειρα στην ξερό την πέτρα
198. Κάλαντα της Σινασού...
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Δώκιν Θεός και έγιναν περιθαλάσσι (αφθονία)
Άλλο φάγαν λαγούδια παλληκάρια
Άλλο φάγαν λαγούδια και βερδίκια
Και το ’πόμεν έβαλεν χίλια και μίλια
Χίλια μίλια και χίλια χωρίς μέτρος
Γεμίσανε τ’ αμπάρια γέννημα και κριθάρι
Και σταύλο φέγγουν κέρατα βόδια
Αϊ Γιώργ’, Αϊ Γιώργ’, αφέντη μου, τι κοιμάσαι
Άναψε κερί και κατέβα στο κελάρι
Φώτισε το φανάρι και ο Θεός να σε φωτίσει
Να ζουν, να ζουν κι όπ’ τραγουδούν
κι όπ’ ανακρούνται.199
◊

ιστ΄
Παλ’λο χρόνος, χριστιανοί, δεβαίνει
Έρτσεται ο ταζός τσε τα γατιένει
Έρτσεται τσε Αϊ Βασίλης ντάμα
Να βκοΐσει τσε να δείξει θάγμα
Φερινούμ στην εκκλεσία
τε εϊ Βασίλη τη βκοΐα
Του αΐου η ευσή
σπίτ’ σας ναν Θεού βρεσή
Φερ τσε ση τσε δος ο θεία
τον σον σεν σιμάς βκοΐα.
Ήρτην ο ταζός ο χρόνος
ήφαρην χαρά και γέλως.
Δηλαδή
Ο παλιός ο χρόνος, χριστιανοί, περνά
έρχεται ο καινούριος και τον διώχνει.
Έρχεται και ο Άγιος Βασίλης μαζί
να βλογήσει και να δείξει το θαύμα.
Φέρνουμε από την εκκλησία
199. Μάρκος Δραγούμης - Θανάσης Μωραΐτης, Τραγούδια της Καππαδοκίας, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 2002, σ. 29, «... Στη Μαλακοπή το τραγούδι αυτό το ξεχώριζαν από τα κοινά πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, δηλαδή αυτά
που έψαλαν τα παιδιά έξω από τις πόρτες των σπιτιών της ενορίας τους. Οι
παλιοί κάτοικοι θυμούνται να το λέει ο παπά Κοσμάς την παραμονή του Αγίου
Βασιλείου μετά τον Εσπερινό στον νάρθηκα της εκκλησίας».
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του Αγίου Βασίλη την ευλογία
Του αγίου η ευχή
σπίτι σας να είναι Θεού βροχή.
Φέρε και εσύ και δώσε θεία
τη δική σου, σε μας, ευλογία.
Ήρθε ο καινούριος χρόνος
έφερε χαρά και γέλιο.200
◊

ιη΄ 201
Αρχή στα κάλαντα κι αρχή στο χρόνου.
Ε, Αϊ Βασίλη μ’, καλόν ζευγάριν λάμεις.
Ε, αφέντα μ’ καλόν κι ευλοημένον.
Είναι κι τα βόδια τ’ μαύρα συννεβόνια.
Είν’ κι τ’ αλέτρι τ’ ασημοκονουμένον.
Είν’ κι το γυνί τ’ στο χουρσόναν ντεμένο.
Είν’ και τα ζευλογιότια τ’ ας Μπούρσας το μετάξι.
Έ, Αϊ Βασίλη μ’ καλόν κι ευλοημένο.
Έσπειρα ξερόν πέτρο, γίνηκε φακουδίτσι
Θεός έδωσε, γίνηκε πανωτίτσι.
Σήκωσα χίλια και μίλια,
χίλια με τα μίλια,
χίλια χωρίς μίλια.
Καλόν ζευγάριν λάμεις.
Ε, αφέντα μ’, καλόν κι ευλοημένο.
Δώσετέ μας ό,τι να μας δώσετε,
αραβάν κρασί, κόσκινο κλεόπος.202
◊

200. Κάλαντα από τα Φάρασα της Καππαδοκίας.
Σημ.: Με αξιοπρόσεκτους στίχους και ταύτιση της ευλογίας του αγίου με το
δόσιμο της νοικοκυράς, οι πιτσιρικάδες προσπαθούσαν την όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη εκμαίευση δώρων και φιλεμάτων.
201. Αρχείο Προφορικής Παράδοσης, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Φάκελος
Τροχός. (π, ρ, σ).
202. Συννεβόνια= σύννεφα.
Ασημοκονουμένο= με ασήμι χυμένο.
Ζευλογιότια= ζευλοδέτια.
Μπούρσας= Προύσα.
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ιθ΄
Αρχή χρονιά κι αρχιμηνιά, καλόν καιρόν και βλοημένον!
Χέϊ Αϊ Βασίλη μ’, λάμεις καλό ζευγάρι.
Έχους και τα βόϊα σ’ μαύρα- μαύρα σινιδόνια.
Έν και το αλετίρι τ’ από του μαγλατάρ ασημοκονωμένο.
Είν’ και τα ζεβιλιά τ’ κόκα, κόκα, μαγλατάρια.
Είν’ και τα ζεβλοέτια τ’ ας Μπούρσας το μετάξ.
Έν και το τσιράγ ατ’ καλόν παλαιόν παλικάρι.203
◊

κ΄
Αϊ Βασίλη, φώτσι το φενέρι μ’
και να σε φωτίσ’ ο Θεός.
Αϊ Βασίλη, λάμ’ καλόν ζευγάρ.
Τα βόδια τ’ είνται σαν τ’ αγγέλους
και τ’ αλέτιρ ας σο μαγλατάρ
και τα ζευγιά τ’ κείνται ας τ’ ασήμ’.
Σπέρ’ λίγο και σηκών’ πολύ.
Έι Αϊ Βασίλη, άρχισε χρονιά
και τα μπερεκέτια.
Έι Αϊ Βασίλη, σπέρ’ φακούϊα
και σηκών πολύ μπερεκέτ.
Αϊ Βασίλη, τα χινάρια γουρουστούρσι
με το τσαμούρ.
Ας σο βρεχό τα σιτάρια έγιναν σα κόλφα.204
◊

κα΄ 205
Αρχήν αρχή τα κάλαντα κι αρχήν καλός μας χρόνος.
Άγιος Βλάσιος, καλόν ζευγάρι λάμνεις,
καλόν κι ευλογημένον.
Έσπειρα φακουδίτσι, στο ξερό τον πέτρα.
Έδωκεν ο Θεός κι έγινε περιθαλάσσι (πολύ).
203. Λάμεις= οργώνεις, έχους= έχεις, βόϊα= βόδια, σινιδόνια= μπλε, μαγλατάρ=
μαργαριτάρι, κόκα, κόκα= χάντρα, χάντρα.
204. Φενέρι= φανάρι, λάμ’= οδηγεί, μπερεκέτια= αφθονία, χινάρια= στάρια, τσαμούρ= λάσπες.
205. Μαρτυρία Όλγας Παπακωνσταντίνου, (Μαλακοπή), ό.π.
Σημ.: Η Μαλακοπή ήταν γνωστή για την παραγωγή της φακής...
Φακουδίτσι= φακές.
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Έχει και το αλέτιρ (αλέτρι) ασημένιο
και τα ζευγοδότα του
από του Πούρσες μετάξι.
Έχει και το φκέντιρ (βούκεντρο)
από το Τίμιο ξύλο.
◊

• Και βεβαίως υπαρκτά και δικά μας...
Από τα πλέον παράξενα κάλαντα που έχουν καταγραφεί στον χώρο
είναι το παρακάτω τουρκόφωνο ποίημα που ψέλνονταν κυρίως στις
κοινότητες του Μπουτάκ Οβασί.
Ένας περίεργος συνδυασμός, κράμα μεταξύ φιδιού, γαϊδουριού, ταντουριού και γυναικείου στήθους... ίσως σε αρχέτυπους συμβολισμούς της δύναμης (γαϊδουριού), προστάτη του σπιτιού (οικουρού
όφι), ταντουριού (ζέστης-παραγωγής) και στήθους (γυναίκας-μάνας).
Γιλ πασή, γιλανζίκ πασή βέριν κετελίμ βερμέσενιζ νιτελίμ
Πιζ αλλαχίν κουλούγουζ, ποζ, εσεγίν τσουλουγιούζ
ταντουρτά κετέ πισέρ, γιαρισή πιζέ τουσέρ
βερμεγενίγ μεμσή ταντουρά τουσέρ.
Δηλαδή
Αρχή χρονιάς το κεφάλι της οχιάς.
Δώστε μας να φύγουμε και αν όχι, τι να κάνουμε...
Είμαστε δούλοι του Θεού, τα κουρέλια του γαϊδάρου
στο ταντούρι η πίτα ψήνεται και το μισό προορίζεται
η νοικοκυρά που δε θα μας δώσει
ο μεμές της στο ταντούρι να πέσει.
Να σημειώσουμε πως τα κάλαντα ήταν ένα πραγματικά σημαντικό
γεγονός για τις μικρές ηλικίες, που απέβλεπαν κυρίως στη βελτίωση
της καθημερινότητάς τους εμπλουτιζόμενες με φακούδια, αλλά και
άλλα καλούδια. Εννοείται και των δυο θρησκευτικών κοινοτήτων, γιατί και τα τουρκόπουλα συμμετείχαν σε τούτο το παιχνίδι της χαράς.
Έτσι λοιπόν τόσο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όσο και των
Φώτων, παρατηρήθηκαν και συμμετοχές των «άλλων» αλλά με διαφορετικό ρεπερτόριο.
Περνούσαν λοιπόν από σπίτι σε σπίτι, κτυπούσαν τις εξώθυρες και
φώναζαν:
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Πίπη, φωτ’, πίπη, φωτ’ !
Δηλαδή,
θειά, να με φωτίσεις...
Που απλά και κατανοητά μεταφραζότανε, «Θειά, δώσε κάτι και σε
μας».206
Φυσικά η βραδιά της παραμονής έκλεινε με ένα πλουσιότατο γεύμα
που περιελάμβανε μια πληθώρα εδεσμάτων, αλλά κυρίως τ’ Αϊ Βασιλιού ο ντολμάς και αβγά σφουγγάτο με μέλι.
• Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία του χώρου αλλά και στο αρχείο της
προφορικής παράδοσης του Κ.Μ.Σ. υπάρχει μια τα μάλα παράξενη
συνήθεια, στο χώρο των Φλαβιανών, αλλά και στο Ανταβάλ, για
την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και τα παιδικά κάλαντα.
Την ημέρα λοιπόν εκείνη υπήρχαν μάλλον δυο κατηγορίες παιδιών ή
θα λέγαμε υπήρχαν δυο ταυτόχρονα δρώμενα, που φυσικά σκοπό είχαν την εκμαίευση όσο το δυνατόν περισσοτέρων προσφορών. Έτσι,
«... οι νέοι του χωριού εν απολύτω σιγή, και εν κρυπτώ 207... έρριχναν
τσιγκέλια από κάποιο παράθυρον ή από την καπνοδόχον ή κάποιαν οπή εντός των κατοικιών. Οι ένοικοι αναλόγως της οικονομικής
αντοχής των εκρεμούσαν εις το τσιγκέλι εντός σακκίου... όσον αφορά εις το απολυτίκιον του Αγίου Βασιλείου τούτο έψαλλον εκείνοι οι
οποίοι ηδύναντο, προ της προσφοράς, μετά το μεσονύκτιον, ποτών,
γλυκυσμάτων και ξηρών καρπών εις τους προσκεκλημένους του οικοδεσπότου για τον εορτασμόν της πρωτοχρονιάς...
Ενώ λοιπόν αθορύβως και κρυπτόμενοι οι νέοι εμάζευον την παραμονήν της πρωτοχρονιάς ξηρούς καρπούς κ.λπ. αντιθέτως την
παραμονήν των Φώτων...».208 Από την ίδια πηγή επίσης αντλούμε
και την πληροφορία πως αυτό γινότανε και χάριν αστειότητος. Δηλαδή οι νέοι της περιοχής έριχναν από τις οπές τα τσιγκέλια πάνω
στα οποία με τη σειρά τους οι νοικοκυραίοι κρεμούσαν κρομμύδια ή
206. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 68.
207. Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές το σιωπηλοί και κρυπτόμενοι είχε να κάμει με την άγνοια των νέων της ελληνικής γλώσσας και κατά συνέπεια με τα
αισθήματα ντροπής ή με αρνητικούς συνειρμούς κ.λπ. Κατά τον Τσαλίκογλου
αλλά και τον γράφοντα θεωρείται η άποψη αυτή τα μάλα λανθασμένη, διότι
στο χώρο έχουν καταγραφεί κάλαντα και εις την τουρκική γλώσσα-ομιλουμένη
πολλών κοινοτήτων. Εξάλλου και είναι γνωστό σε όλους, ακόμα και η Θεία
Λειτουργία γινότανε σε αρκετές κοινότητες εις την τουρκικήν...
208. Εμμ. Τσαλίκογλου, ό.π., σ. 130.
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άχρηστα πράγματα.209
• Την ίδια περίπου πρακτική ακολουθούσαν και οι πιτσιρικάδες της
κοινότητας του Ανταβάλ. Σύμφωνα λοιπόν με τους πληροφορητές
«τα μικρά παιδιά γυρνούσαν με ένα τορβά... δεν έψελναν, απλά μάζευαν ό,τι τα έδιναν, σταφίδες, κουλούρια, λεφτά».
Τουναντίον «τα μεγάλα παιδιά γυρνούσαν λέγοντας το “εις πάσα
την γη... ” και από τον πετζέ-φεγγίτη κατέβαζαν το τορβά... Ό,τι βάζουν μέσα, αυτό το τραβούσαν και το έπαιρναν. Το 1909 ήρθε ένας
δάσκαλος και έμαθε τα παιδιά το Άγιος Βασίλης έρχεται από την
Καισαρεία».210
209. Εμμ. Τσαλίκογλου, ό.π., σ. 131, «Κατά τας αρχάς του αιώνος μας οι νέοι συγχωριανοί, χάριν αστεϊσμού και ουχί διά την συλλογήν ξηρών καρπών κ.λπ., έρριπτον το τσιγκέλι των αμίλητοι και κρυπτόμενοι από μιαν οπήν της κατοικίας,
εις την οποίαν ήσαν συγκεντρωμένοι οι γνωστοί των διά να χαιρετίσουν το
νέον έτος διασκεδάζοντες και χαρτοπαίζοντες. Την πρώτην φοράν εκρεμούσαν
εις το τσιγκέλι κρομμύδι, την δεύτερην φοράν κάτι άχρηστον και την τρίτην
φοράν κάτι διά να φάγουν. Έν τέλει ελάμβανον μέρος εις την διασκέδασιν και
οι εκτελεσταί του εθίμου τούτου εισερχόμενοι εις την εορτάζουσα οικίαν».
210. Μαρτυρία Παρασκευά Ιγνατιάδη, (Ανταβάλ), ό.π.
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Ο

Ιανουάριος πήρε το όνομά του από τον Ιανό, θεό κάθε αρχής
στη ρωμαϊκή μυθολογία...
Αττικός μήνας: ΓΑΜΗΛΙΩΝ (15 Ιανουαρίου - 15 Φεβρουαρίου).
Ο πρώτος μήνας του χρόνου, η καρδιά του χειμώνα...

Λεγότανε και:
Γιαννουάριος,211Γενάρης, Καντάρ, Καλαντάρης, Καλαντάρ’ς, κλαδευτής, Κιανουνή σανή, Μλουχαρέμ...

211. Από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο.
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1 Ιανουαρίου

Η πρώτη μέρα του χρόνου, αλλά και η μεγάλη εορτή του Αγίου Βασιλείου.
Γενικές δοξασίες και... πρακτικές

• Η παραδοχή της νουμηνίας, δηλαδή της πίστεως πως καθετί που
γινόταν την πρώτη μέρα του χρόνου θα είχε την επανάληψη ή θα
ασκούσε επιρροή σ’ όλες τις μέρες του έτους. Για τους Καππαδόκες λοιπόν η Πρωτοχρονιά αποτελούσε το κλειδί της εισόδου στην
ευτυχία ή την ατυχία, ανάλογα φυσικά με τα πρώτα συμβάντα της,
γεγονός που επηρέαζε αποφασιστικά τις συμπεριφορές... γι’ αυτό,
επειδή «ό,τι κάμεις εκείνη τη μέρα θα συνεχίσει να σε ακολουθεί
όλη τη χρονιά, δεν δάνειζαν ποτέ, ήτανε καθαροί, για να ’ναι πάντοτε καθαροί, φρόντιζαν η μέρα τους να περάσει ευχάριστα, για να
’ναι ευχάριστη όλη τη χρονιά, δεν μάλωναν, για να μην μαλώνουν
ποτέ...».212
• Πίστευαν πως τα μεσάνυχτα της πρωτοχρονιάς τα ουράνια ανοίγουν... για να καλωσορίσουν τον νέο χρόνο, με αρκετούς θεοσεβούμενους να ισχυρίζονται πως υπήρξαν κοινωνοί αυτού του θαύματος.
Βεβαίως υπήρξε και η αντίθετος άποψη, πως ναι μεν μπορούσε μόνο
ο καλός ο άνθρωπος να δει το άνοιγμα των ουρανών, αλλά σε περίπτωση που το μαρτυρούσε στους άλλους θα έχανε τούτη την προνομία.213
• Για τη θετική είσοδο της νέας χρονιάς και το σχετικό μπερεκέτ’ θα
έπρεπε ο νοικοκύρης-αφέντης του σπιτιού να είναι σε διαρκή εγρήγορση τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Έτσι, ακριβώς τα μεσάνυκτα, στις δώδεκα η ώρα, έπρεπε απαραίτητα να σβήσει τις λάμπες
και μετά τις σχετικές ευχές και μια μικρή προσευχή να τις ανάψει
και πάλι υπό τους ήχους του Άι μπασί, γιλ μπασί, δηλαδή: αρχιμηνιά
αρχιχρονιά.214
212. Μαρτυρία Αναστασίας Προδρόμου, ό.π.
213. Υπάρχουν πολλές δοξασίες για το ποιος ή ποιοι κατεβαίνουν από τον ουρανό
την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Έτσι, σύμφωνα με τη μαρτυρία του πληροφορητή Βασ. Σανταλτζόγλου, ό.π. «Το βράδυ της Πρωτοχρονιάς ξενυχτούσαν
δυο-τρεις (2-3) οικογένειες μαζί τρώγοντας ξηρούς καρπούς και χορεύοντας
αντικριστά άνδρες και γυναίκες... Κοίταζαν κατά το βουνό του Αγίου Βασιλείου
(Αλί νταγ) για να δουν αν έρχεται ο Άγιος Βασίλειος».
214. Ελένη Σταματοπούλου, ό.π., σ. 60.

123

Καππαδοκία: Λατρευτικά και άλλα τινά...

• Τα φσάχα, παιδιά, που γεννιόνταν τη μέρα της πρωτοχρονιάς ήταν
τυχερά, γιατί πάντοτε θα είχαν την προστασία του Αγίου Βασιλείου.
Εννοείται φυσικά πως έπρεπε να λάβουν υποχρεωτικά το όνομά του.
• Υπήρχε μια συνήθεια στηριγμένη εν πολλοίς στην αρχή της νουμηνίας σύμφωνα με την οποία «δεν έπρεπε το βράδυ της παραμονής να
κοιμηθεί κανένας, γιατί θα κοιμόταν όλο το χρόνο». Μερικοί μάλιστα στηριγμένοι στην παράδοση και τα μυθοπλαστικά της στοιχεία
διοχέτευαν- διέσπειραν την άποψη πως «σε περίπτωση ύπνου θα ερχόταν ο θάνατος κατά τη διάρκεια του χρόνου, γιατί ο Αϊ Βασίλης
μεταξύ των άλλων με τον ερχομό του κρατούσε πάντοτε και το βιβλίο των ετήσιων θανάτων»,215 ή σύμφωνα με μια παραλλαγή της «ο
Αϊ Βασίλης κρατά το βιβλίο των μελλοντικών θανάτων της χρονιάς
και γράφει εκείνους που θα πεθάνουν, άρα είναι καλό να σε βρει τη
μέρα εκείνη ξύπνιο».
• Στην κοινότητα του Σιβριχισάρ, για παράδειγμα, τηρούσαν την εθιμική συνήθεια της υποχρεωτικής αγρυπνίας τη νύκτα του Αγίου Βασιλείου απαρέγκλιτα... Σύμφωνα με αυτήν έπρεπε όλοι τους, εκτός
των μικρών παιδιών, να ξαγρυπνήσουν για το καλό του χρόνουμπερεκέτι, αλλά προπάντων δικό τους, διότι ο άγιος με τους αγγέλους κατέγραφε εκείνους που τους έπαιρνε ο ύπνος και με κάποια
σειρά στη συνέχεια τους παρέδιδε στον χάρο.
«Του Αγίου Βασιλείου τη νύκτα δεν κοιμόμασταν. Δε βάζαμε στρώματα τη νύκτα εκείνη, το θεωρούσαμε μεγάλο κακό να κοιμηθούμε,
γιατί ο άγιος έγραφε τις ψυχές αυτών που κοιμότανε και ύστερα πέθαιναν. Κάποιος δε μπόρεσε να βαστάξει και μισοκοιμήθηκε. Είδε
σαν όραμα πως ήλθαν σπίτι του δυο δεσποτάδες με κάτι βιβλία στο
χέρι τους και είπε ο ένας του αλλουνού: γράψε Σάββα.
Ύστερα από δυο μέρες ο Σάββας πέθανε».216
215. Μαρτυρία Βασιλείου Τσιτσόπουλου, (Φλογητά), ό.π.
216. Μαρτυρία Ηλία Αντωνιάδη, ό.π.
Σημ.: Είναι γεγονός πως υπάρχουν αντίθετες δοξασίες. Για παράδειγμα στην
κοινότητα της Κερμίρας δέχονται πως υπάρχει εμφάνιση του αγίου, αλλά πάντοτε για το καλό... παραμένουν ξάγρυπνοι για να τον δουν... πως ακόμα και η
φύση αγρυπνά, τον περιμένει και τον χαιρετά με τα δένδρα να σκύβουν και να
τον προσκυνούν, τον αέρα να κόβεται...
«Μια χρονιά μάλιστα, τη στιγμή που περνούσε από το χωριό, δυο γυναίκες
βρισκότανε στο δρόμο, κοντά στο ρέμα με τις λεύκες. Είδαν το φεγγάρι που
κουνήθηκε και τον χαιρέτησε, τον αέρα που κόπηκε, το νερό που σταμάτησε
να τρέχει και τα δένδρα που έσκυψαν να προσκυνήσουν ως το χώμα. Έπεσαν
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• Ελάχιστες στιγμές προ της δωδεκάτης ώρας ο αρχηγός της οικογένειας έσβηνε τις λάμπες, τις οποίες άναβε ακριβώς με την έλευση
του νέου χρόνου, σε μια συμβολική πράξη του τέλους- θανάτου του
παλιού και την απαρχή της θεοφώτιστης νέας χρονιάς...
• Γενικευμένο στο χώρο της Καππαδοκίας ήταν και το έθιμο του Αϊ
Βασίλη σογιού, δηλαδή του Αγίου Βασιλείου το νερό. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς οι κυράδες έτρεχαν
να βγάλουν νερό από τα πηγάδια ή τις βρύσες τους, βάζοντας σε
ένα σημείο μερικά μετζίτια πιστεύοντας πως, μόλις τρέξει το νερό,
όλα ετούτα θα πολλαπλασιαστούν, δηλαδή θα πάρουν το τσελίκι,
τη βέργα, το χρυσό ραβδί. Βεβαίως, για την επιτυχία και την αποτελεσματικότητα τούτης της παράδοσης, θα έπρεπε να συντρέχουν
ορισμένες προϋποθέσεις όπως: μια σύντομη προσευχή, να είναι καλή
νοικοκυρά και κυρίως κατά την επιστροφή της να μην μιλήσει σε
κανένα... 217
Το έθιμο αυτό ως παραλλαγή με την ονομασία τ’αζό νερό, δηλαδή το
φρέσκο νερό, το βρίσκουμε σε αρκετές κοινότητες. Και εκεί λοιπόν
τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς οι κυράδες και τα κορίτσια έτρεχαν να πάρουν νερό με το οποίο πλένονταν, αλλά και κατέβρεχαν
όλους τους χώρους του σπιτιού. Με αυτό τον τρόπο πίστευαν σε μια
καινούρια αρχή με κάτι το νέο...
• Στα Ποτάμια, χωριό του Αγίου Γεωργίου, εκτός από του Αϊ Βασίλη
Σογιού, υπήρχε και το πασάλειμμα της βρύσης με ... βούτυρο και
λίγο μέλι. Πράξη, σύμφωνα με την οποία, δελέαζαν την τύχη του
νέου έτους, με την ταυτόχρονη ευχή πως, όπως τρέχει το νερό, έτσι
να τρέχει και το μπερεκέτι τον καινούριο χρόνο ή για τις νιόπαντρες,
και αυτές να προσκυνήσουν. Η μια όμως άργησε να πέσει κι ο Αϊ Βασίλης της
άρπαξε το τσεμπέρι και το κρέμασε σε ένα χαμηλωμένο δένδρο. Την άλλη μέρα
όλο το χωριό καμάρωνε το τσεμπέρι της γυναίκας στην κορυφή της λεύκας... »,
Χρήστος Σαμουηλίδης, Καραμανίτες, οι τελευταίοι Έλληνες της Καππαδοκίας,
έκδ. Εστίας, Αθήνα 2010, σ.368.
217. Τα μυθοπλαστικά στοιχεία της παράδοσης για την καλή ή κακή νύφη εμπλούτισαν πολλά μουχαμπέτια στον χώρο της Καππαδοκίας, ή καλύτερα την αέναη
σύγκριση μεταξύ της καλής ή κακής νύφης από πλευράς των πεθερικών. Έτσι,
σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως και στους μύθους για την εορτή των Φώτων, πάντοτε η καλή και προκομμένη νύφη, μα προπαντός η υπάκουη, απολάμβανε
τέτοιων ευεργετημάτων.
Σε αρκετές από τις κοινότητες του χώρου τούτο το έθιμο ήταν περισσότερο επίπονο μιας και οι κυράδες ήταν υποχρεωμένες να πάνε σε τρία ή επτά πηγάδια...
σχετ. μαρτυρία Ελέγκως Ελματζόγλου, ό.π.
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όπως είναι γλυκό το μέλι, έτσι να είναι και η νέα χρονιά για το καινούριο σπιτικό.
• Στο Ζιντζίντερε πίστευαν, όπως παντού φυσικά, πως τα νερά την
ημέρα της Πρωτοχρονιάς είναι αγιασμένα... και πως έπρεπε οι κυράδες να φέρουν στο σπίτι το «αγίασμα» της χρονιάς όμως... όμως
«πριν γεμίσουν το δοχείο των έρριπτον εις το νερό δυο κουλουράκια
πρωτοχρονιάτικα λέγοντας: Τούτο είναι για το στόμα του λέοντος
και τούτο διά το στόμα της τίγρεως».218
• Το ξημέρωμα της πρωτοχρονιάς για τον γυναικείο πληθυσμό ήταν
μαγικό και συνάμα προφητικό για τα προσωπικά τους μελλούμενα.
Τοποθετούσαν λοιπόν στο προσκεφάλι τους χαρτάκια με τα ονόματα των λεύτερων αρσενικών... και το πρωί κάποιος οικείος ή φίλος
ανέσυρε ένα εξ αυτών... Το όνομα που ήτανε γραμμένο ήταν μελλούμενο πως θα γίνει το ταίρι της.
• Ο πρώτος που θα έμπαινε στο σπίτι έφερνε καλοτυχία ή κακοτυχία.
Εννοείται πως τούτο το αποτέλεσμα ήταν απότοκος της ψυχοσύνθεσης του επισκέπτη, αν επρόκειτο δηλαδή περί καλού ή κακού ανθρώπου.
Ιδιαίτερα μάλιστα αν επρόκειτο περί μικρού αγοριού- καθαρής ψυχής, τότε τα πράγματα θα πήγαιναν καλά. Αν μάλιστα υπήρχε και
γυναίκα αποψίς, δηλαδή έγκυος, τότε στα σίγουρα θα γεννούσε αρσενικό.219
Φυσικά το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί σε ένα σπιτικό ήταν
το ποδαρικό να γίνει από ένα κατά προτίμηση αρσενικό ξανθό παιδί,
για το οποίο το μπαξίσι ήταν δεόντως μεγάλο και σημαντικό.220
218. Μαρτυρία Εμ. Τσαλίκογλου, (Ζιντζίντερε), ό.π.
219. Ήταν τόσο βαθιά ριζωμένη τούτη η πίστη, περί του πρώτου δηλαδή επισκέπτη,
που αρκετοί από δαύτους παράγγειλαν επί πληρωμή μάλιστα, σε πιτσιρικάδες
να τους επισκεφτούν πρωί-πρωί. Εννοείται πως η σχετική ευλογία περί της γεννήσεως αρσενικού μεταφερότανε και στα οικόσιτα ζωντανά της οικίας που ήτανε σε ενδιαφέρουσα κατάσταση.
Σύμφωνα επίσης με τη μαρτυρία της Ευφροσύνης Χαστάογλου, (Ανταβάλ),
ό.π., «Αν ερχόταν αγόρι για ποδαρικό, αγόρι θα γεννούσε η γυναίκα του σπιτιού,
αν έμενε έγκυος... Αν ερχότανε κορίτσι, κορίτσι θα γεννούσε. Το ίδιο θα γεννούσε
αρσενικό ή θηλυκό η αγελάδα του σπιτιού...
Προσέχαμε και ποιο πόδι θα πατήσει αυτός που θα έκανε ποδαρικό. Αν έμπαινε με
το δεξί πόδι, καλά θα ήτανε. Αν έμπαινε με το αριστερό, θα έφερνε γουρσουζιά».
220. Μαρτυρία Βασ. Σανταλτζόγλου, ό.π., «Σε τέτοιες καλές και τυχερές περιπτώσεις χρύσωναν το παιδί τόσο με φακούδια (χρήματα), όσο και διάφορα δώρα...».
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Επισήμανση
Περί του πρώτου επισκέπτη της χρονιάς και της δυναμικής του, η
οποία θα επηρέαζε την οικογένεια, υπήρχαν πολλά έθιμα. Το πλέον
παράδοξο, κατά την άποψή μας, ήταν αυτό το οποίο μας μετέφερε ο
πληροφορητής Σίμος Ανθόπουλος, από τα Λήμνα: «Πρωί- πρωί τα
πιτσιρίκια, για ευνόητους λόγους, τρέχανε να μπούνε σε όσο το δυνατόν περισσότερα σπίτια κρατώντας ένα κλαδί από το οποίο κρεμούσαν φακούδια. Κτυπούσαν την πόρτα και μόλις άνοιγαν, λέγανε:

Σούρβα-σούρβα, (σούρμπα;)
γερό κορμί,
γερό σταυρί
και του χρόνου γεροί, (τρις)
τσατ, πατ
ρίχτ’ το φακούδ’ κατ’». 221
• Μεταξύ των άπειρων συνηθειών του χώρου καταγράφονται και:
Η χρήση σιδήρου... ως δυνάμεως υγείας. Έτσι, τον πρώτο που θα
έμπαινε μέσα στο σπίτι, έκανε ποδαρικό, τον βάζανε να πατήσει ένα
σίδερο, για να είναι όλοι σιδερένιοι και γεροί καθόλη τη διάρκεια του
νέου χρόνου.
Η χρήση άσπρης πέτρας... ως δυνάμεως υγείας, ευρωστίας και ανέφελης χρονιάς, την οποία έφερνε αυτός που έκαμνε το ποδαρικό, με
την ταυτόχρονη ευχή πως «όπως είναι γερή αυτή η πέτρα, έτσι να
είστε γεροί και δυνατοί».
• Μια από τις πλέον παράξενες συνήθειες-πρακτικές με τις οποίες
προέβλεπαν τα μελλούμενα της νέας χρονιάς ήταν η παρατήρηση
ή καλύτερα το βάδισμα του βοδιού... Έφερναν λοιπόν το ζωντανό
στην εξώθυρα της αυλής και παρατηρούσαν πώς θα προχωρήσει. Αν
άπλωνε το δεξί του ποδάρι, υπήρχε η πίστη-άποψη πως ο χρόνος θα
πάει καλά, ενώ αν παρ’ ελπίδα ξεκινούσε με το αριστερό, τότε μάλλον τα πράγματα δεν θα ήταν τόσο καλά.222
• Σε αντίθεση με τις πρακτικές των άλλων εορταστικών ημερών ήταν
απαγορευμένο να δανείσουν τη μέρα εκείνη, αλλά και να δώσουν
ελεημοσύνη, γιατί θα χανότανε το μπερεκέτι του σπιτιού.
• Συνήθιζαν την παραμονή της πρωτοχρονιάς, οι αφέντες του σπιτιού
μαζί με τις κυράδες να στολίζουν ένα τραπέζι με ξηρούς καρπούς,
221. Μαρτυρία Σίμου Ανθόπουλου, ό.π.
222. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ.79.
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γλυκίσματα και ποτά για να κεραστεί ο Άγιος Βασίλης σαν και έρθει στο φτωχικό τους... ή κατ’ άλλους για τα τελώνια που κυκλοφορούν ελεύθερα, να τα βρουν και να μην πειράξουν τους ιδιοκτήτες του σπιτιού. Σε κάποιες κοινότητες πάλι δεν μάζευαν ποτέ το
φαγητό της παραμονής. Τουναντίον σε «κάθε γωνιά του σπιτιού ο
αφέντης και νοικοκύρης φρόντιζε και έβαζε όλα τα καλούδια για
τα ξωτικά-καλικατζάρους, να φάνε, να χορτάσουν και να φύγουν
ευχαριστημένοι».223
Φυσικά για τούτο το παράξενο έθιμο έχουν καταγραφεί πολλά και
σημαντικά ευτράπελα, απότοκα τούτης της πρακτικής δοξασίας τα
οποία σερβίρονταν πάντοτε στις εορταστικές συνάξεις, μερικά εκ
των οποίων τα παραθέτουμε.
α΄
Ο Πρόδρομος πάντοτε συνήθιζε μετά το βραδινό Πρωτοχρονιάτικο
γεύμα να τοποθετεί στις γωνιές του οντά ό,τι το ξεχωριστό είχε για
τον Αϊ Βασίλη, τον οποίο σεμνυνόταν απεριόριστα. Αλλά και ιδιαίτερα εδέσματα για χάρη του, όπως τα ντολμαδάκια της κυράς του
Μαρίας, μπολιασμένα με καρυκεύματα που τα ’διναν μια υπέροχη
γεύση... σκεπασμένα με το καπάκι και με πέτρα βαριά για να δέσει
το πράγμα και να νοστιμέψουν περισσότερο...
Πέσανε, κοιμήθηκαν, ξύπνησαν και η πρώτη φροντίδα του Μποντόζ- Προδρόμου ήταν να δει το αποτέλεσμα της πράξης του, αν
δηλαδή τον επισκέφτηκε ο άγιος και αν τίμησε τα φαγητά του. Εξεπλάγη από το αποτέλεσμα... Όλα τα φαγητά δοκιμασμένα εκτός από
τα ντολμαδάκια που στέκανε σκεπασμένα και απείραχτα.224 Παίρνει
λοιπόν τον τέντζερη, ανοίγει το παράθυρο και απευθυνόμενος προς
τον ουρανό λέει το αμίμητο: «Βρε πεζεβέγκη, το καλύτερο άφησες;»
β΄
Ο Πρόδρομος πάντοτε συνήθιζε μετά το βραδινό Πρωτοχρονιάτικο
γεύμα να τοποθετεί στις γωνιές του οντά ό,τι το ξεχωριστό είχε για
τον Αϊ Βασίλη, τον οποίο σεμνυνόταν απεριόριστα... Αλλά και ιδιαίτερα εδέσματα για χάρη του, όπως τα ντολμαδάκια της κυράς του
Μαρίας, μπολιασμένα με καρυκεύματα που τα ’διναν μια υπέροχη
γεύση... σκεπασμένα με το καπάκι και με πέτρα βαριά για να δέσει
το πράγμα και να νοστιμέψουν περισσότερο...
223. Μαρτυρία Σοφίας Κοζάνογλου, (Ανακού), ό.π.
224. Προφανώς από τις γάτες και τα ποντίκια.
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Πέσανε να κοιμηθούνε αλλά στην έννοια του είχε το αν θα τιμήσει
ο άγιος το σπιτικό του με την παρουσία του αφενός, αλλά και τα
φαγητά του αφετέρου. Κάπου μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου
ύπνου άκουσε διάφορους υπόκωφους θορύβους και κάποια ανακατέματα πιάτων. Η Μαρία, η κυρά του, θέλησε να σηκωθεί, αλλά τη
σταμάτησε, βίαια μάλιστα, λέγοντας πως είναι ντροπή να διακόψει
το φαγητό του αγίου... και απευθυνόμενος προς τους θορύβους και
μάλλον προς τον άγιο που ντερλίκωνε, του φώναξε προστατευτικά:
«Ε, Αϊ Βασίλ, καλά όλα, αλλά εκεί, ναι εκεί, στον τέντζερη, η Μαρία
μου έκανε κάτι ντολμαδάκια μούρλια, όλα δικά σου, ε... ».
γ΄
«Παραμονή λοιπόν της Πρωτοχρονιάς και η Αχάϊ, (παρατσούκλι
μιας Τροχιώτισσας), ετοίμασε τα καθιερωμένα, μιας και το βράδυ
ήταν σίγουρη αυτή και ο Μποτόζ, ο άνδρας της, πως θα ερχότανε ο
Άγιος για φαγητό.
Πέσανε να κοιμηθούν και λίγο μετά τα μεσάνυκτα ξύπνησαν από κάποιους θορύβους, κτυπήματα, ανακατέματα στην κουζίνα, προφανώς από τις γάτες του σπιτιού, εκεί που ήταν τα πιάτα με τα φαγητά.
Χάρηκαν, υπέθεσαν, τι υπέθεσαν, πίστευαν, πως ήταν ο άγιος. Εκεί
λοιπόν έπιασε αγωνία την Αχάϊ, αν δηλαδή ο άγιος ευχαριστηθεί από
τα εδέσματά της, αν βρει το καλύτερό της που ήταν οι ντολμάδες και
έτσι ανακάθισε στο κρεβάτι και άρχισε τις οδηγίες προς τον άγιο: Αϊ
Βασίλ’, ντολμάντα γε (φάε ντολμάδες), κει, κει, σο ντουλάπ’».
δ΄
Το παραπάνω μουχαμπέτι το βρίσκουμε σε διαφορετικές παραλλαγές, ανάλογες πάντοτε με το κέφι του ομιλούντος. Έτσι, σε μια εξ
αυτών, το βράδυ της παραμονής η τζαμούζα- βουβάλα άνοιξε την
πόρτα και κατά συνέπεια με τον όγκο της άρχιζε να τα σπάει, αλλά
και να καταβροχθίζει ό,τι έβρισκε. Πετάχθηκε η κυρά Αγαθή, ξυπνά
τον άνδρα της που κοιμότανε και του λέει χαμηλόφωνα και εμπιστευτικά.
Άντρα μ’, ο Αϊ Βασίλης ήρθε και τρώει...
Και ο Πρόδρομος, ως ευσεβής και καλός χριστιανός που ήτανε, κάνει τον σταυρό του και απευθυνόμενος προς τον άγιο του λέει:
Έι, Άγιε Βασίλ, φάε και μέλι, φάε και βούτυρο,
φάε απ’ όλα... Α, μην λησμονήσεις και το γλυκό της
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κυράς μου που είναι ωραίο... και κρασί, και κρασί...
από κείνο που είναι στο πιθάρι με το σημάδι...
• Χαρακτηριστική, για το τι ήταν ο Άγιος Βασίλειος ή το πώς ένιωθαν
περί αυτού, είναι η παρακάτω μαρτυρία την οποία αντλήσαμε από
την υπάρχουσα βιβλιογραφία του χώρου. Μαρτυρία γεμάτη αγάπη,
σεβασμό, αλλά και μεγάλη οικειότητα για κάποιον δικό τους άνθρωπο.
«Τον γιορτάζαμε την πρώτη μέρα της χρονιάς, τον θαυμάζαμε, τον
τιμούσαμε όσο κανέναν άλλον πατριώτη μας άγιο και του κάναμε
Βασιλική Λειτουργία, σε αντίθεση με αυτή του Ιωάννου Χρυσοστόμου που ήταν σύντομη... Όλα τα αγόρια , μικρά, μεγάλα, μετά την
εκκλησιά λέγαμε το “ Άγιος Βασίλης... ” στα συγγενικά και γειτονικά
σπίτια, βγαίνανε και τα παλληκάρια τη νύχτα με φανάρια και λέγανε
το “Άγιος Βασίλης” με τσαλγιά-όργανα μουσικά».225

225. Σεραφείμ Ν. Ρίζος, Η Σινασός, ό.π., σ. 146.
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Λοιπές πρακτικές

Τα ιδιαίτερα
• Η πρωτοχρονιά θεωρείτο ως ημέρα των ξενιτεμένων.
Κατανοητό, μιας και η περιοχή μαστιζότανε από την εσωτερική μετανάστευση για λόγους πολλούς, αλλά κύρια για το μη εύφορο της
γης που είχε ως συνέπεια την ανέχεια. Πολλά τμήματα του ανδρικού
πληθυσμού λοιπόν αναγκάζονταν να πάρουν των «ομματιών τους
και να πάνε σε ξένα μέρη... την Πόλη, αλλά και τη Σμύρνη»226με ό,τι
αυτό σήμαινε, θετικό ή αποθετικό: λειψανδρία, αλλά και δημιουργία
αδελφοτήτων, ευγενής άμιλλα συναγωνισμού, αλλά και ευεργεσίες
σε κάθε επίπεδο. Με τις μέρες του Δωδεκαημέρου να είναι κάτι το
εξαιρετικό, σαφώς ξεχωριστό, μιας και αντάμωναν μετά από καιρό
τα μέλη της οικογένειας... για να γιορτάσουν όλα μαζί την πρωτοχρονιά.
Έτσι, στα Λίμνα-Γκιολτζούκ, για παράδειγμα, σε κάποιο διάλειμμα των χορών στον αύλειο χώρο της εκκλησιάς, λάβαινε σάρκα και
οστά το έθιμο των ξενιτεμένων, που δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η
δημόσια προσφορά των ταμάτων από μέρους των ξενιτεμένων και
η αναγγελία τους από τον παπά, που σχεδόν πάντοτε περιελάμβανε
εκκλησιαστικά σκεύη, τιμαλφή ή και χρήματα ακόμα. Σε μια ατμόσφαιρα εορταστική μα και συνάμα ευγενούς επίδειξης, η οποία αποτελούσε απόδειξη της αγάπης τους προς την κοινότητα, αλλά και
της ιερής υποχρεώσεως προς τον προστάτη άγιο.

• «Θα γράψετε ονόματα;»
Μια ξεχωριστή συνήθεια στην κοινότητα της Μαλακοπής ανήμερα
της εορτής του αγίου.
Επρόκειτο για τη μνημόνευση των νεκρών από τον ιερέα. Τα παιδιά,
λοιπόν, για επίδειξη των γνώσεών τους αλλά και ως ιερά υποχρέωση,
κρατώντας δίσκο και τετράδιο, γύριζαν στα στασίδια ανάμεσα στο
εκκλησίασμα κατά τα διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ρωτώντας:
“Θα γράψετε ονόματα (νεκρών);”
Όποιος το επιθυμούσε, έλεγε με τη σειρά στον καταγραφέα-μαθητή
τους οικείους νεκρούς... τοποθετώντας εάν ήθελε και κάτι στο δίσκο
για την εκκλησία.227
226. Μαρτυρία Ευσταθίου Σαρμουκασίδη, (Νεβ-Σεχίρ), ό.π.
227. Μαρτυρία Χρυσάνθης Γλυκίδου, ό.π.
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• Σε διάφορες κοινότητες ανήμερα της εορτής του Αγίου Βασιλείου
ομάδες αγοριών και κοριτσιών κρατώντας αναμμένες λαμπάδες και
εικονίσματα ανηφόριζαν προς τα εξωκλήσια του υπό τους ήχους του
γνωστού αγιοβασιλιάτικου τραγουδιού... 228 Τηρώντας την παράδοση που ήθελε τον άγιο να έχει καταφύγει σε μια σπηλιά για να
διασωθεί από τους διωγμούς και σε ανάμνηση του γεγονότος να τηρείται το έθιμο.
Φυσικά ακολουθούσε τριασάγιο και μεγάλο γλέντι υπό τους ήχους
των λαϊκών οργάνων, άνδρες χωριστά από τις γυναίκες, για να επιστρέψουν τραγουδώντας με ενθουσιασμό και χαρές.
Χιτάτε ναϊ πάμε σον Έη Βασίλη
Να κρεμάσουμεμ τα κράτε σο σίδι
Έσυρεν τσαΐ δότσεν τσαΐ α γεσίλι
τε χτες την εβίτσα σον Έη Βασίλη.
Τσάλτσεν τσούβρεν τσαΐ μασαίρι, ντα φσάξη
έφσαξεντα τσαΐ μο τον κοδευτήρι.
Κύρια λέημον, κυριά ’λέησον, κύρια λεημόν,
βάι Παναγιά, μου Θεοτόκο, Κυριά λεημόν.
Το ποτάμι σον Κόντσορο ’υρίστει
εν’κατινό του Χριστενού η πίστη.
Μπυρτ’το φουρνό τσαΐ ποίτσε με αχρειά.
Γω πόψα πααίνω σην ε-Σοφία.
Τοής κα μυράν τσαΐ του τεφνέ τα φύα.
Γω πόψα πααίνω σην ε-Σοφία.
Άες Γιώρκης τσ΄Άες Δρημήτ είντ’ αρά.
Σου Χριστού την εικόνα έχουν φτερά.
Δηλαδή
Τρέξτε να πάμε στον Αϊ Βασίλη
να κρεμάσουμε τα κρέατα στην ιτιά.
Πυροβόλησε και χτύπησε μια αγριόπαπια
εχτές την αυγή στον Αϊ Βασίλη.
Έψαξε και δεν βρήκε μαχαίρι να τη σφάξει,
και την έσφαξε με το κλαδευτήρι.
228. Λάζαρος Κελεκίδης, Τα Φάρασα της Καππαδοκίας, μνήμες Φαρασιωτών γε
ρόντων, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 189.
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Κύρια λέημον, Κυριά λέησον, Κύρια λεημόν,
βάι Παναγιά μου Θεοτόκο, Κύρια λεημόν.
Τον Φλεβάρη το ποτάμι πίσω εγυρίσθη,
καθάρια είναι του Χριστιανού η πίστη.
Άναψε τον φούρνο και κάνε μου μια χρεία.
Απόψε πηγαίνω στην Αγία Σοφία.
Τι ωραία μυρίζουν τα δαφνόφυλλα.
Απόψε πηγαίνω στην Αγία Σοφία.
Ο Αϊ Γεώργης και ο Αϊ Δημήτρης είναι ζωντανοί
Στην εικόνα του Χριστού είναι φτερωτοί.
Παραλλαγή 229
Χιτάτε να υπάμε σον Έζ Βασίλη
να κρεμάσουμε τα κράτε σο σίδι.
Βάϊ, Παναϊά μου Θεοτόκε, κυργιάλεμον, κυργιάλεησον.
Έσυρεν τσαΐ δώτσε τσαΐ α γεσίλι
τσαΐ χτες την εβίτσα σον Έη Βασίλη.
Τσάλτσεν τσούβρεν τσαΐ μασαίρι, ντα σφάξει
Έφσαξεν ντα μο τον γκοδευτήρι.
Εζ Γιώργκη, τ’αβγκό σου ένι γίρι
-γίριν τζο νι, εν’ κατινόν μπεϊκίρι
Τσάπου αντϊέν σε, είσαι χαζίρι,
σέναν τζαΐ τ’ αβγκό σου προστσυνούμεν σε.
Σον γκούτσουρον το ποτάμι’ υρίστη
εν’ γκατινό του Χριστενού η πίστη.230
Στη Σίλη Ικονίου τραγουδούσαν την παρακάτω παραλλαγή.
Εϊντάτε να πάμε στον Αϊ Βασίλη
να κρεμάσουμε τα κριάτα στο σίδι
Βάι Παναγιά μου Θεοτόκε,
Κύριε’λεήμων, Κύριε’λέησον
εγώ απόψε πάλιν πηγαίνω
εγώ απόψε πάω στην Αγία Σοφία
Βάϊ Παναγιά μου
Κύριε ’λεήμων, Κύριε ’λεησον.
229. Υπάρχουν πάμπολλες παραλλαγές μπολιασμένες με τους τοπικούς ιδιωματισμούς.
230. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 75.
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• Προς το τέλος του 19ου αιώνα επεκράτησε με τον ερχομό της καινούριας χρονιάς ο αφέντης του σπιτιού να πυροβολεί στον αέρα τουλάχιστον τρεις φορές, συμμετέχοντας έτσι στη γενική ευωδία και χαρά
της ημέρας, αλλά ξορκίζοντας και όλα τα κακά του παλαιού χρόνου.
• «Ακριβώς μεσάνυκτα, με την είσοδο του νέου χρόνου, ρίχνονταν
όπλα από τους συντοπίτες για το καλό. Λέγαμε:
“πέφτιξε το κανόνι για το καινούργιο χρόνους”.
Αμέσως έσβηναν όλα τα φώτα, για να τ’ ανάψουν σε λίγο... να υποδεχτούν το νέο παιδί-χρόνο».231
• Το Πρωτοχρονιάτικο τραπέζι ήταν ιδιαίτερα επιμελημένο. Πλούσιο,
με κάθε είδους κρεατικά, ζυμαρικά, πίτες, γλυκά, αλλά και μερικά
άκρως απαραίτητα και τα μάλα συμβολικά όπως: ένα ταψί με ξηρούς
καρπούς ανάμεσα στους οποίους τοποθετούσαν τρία κεριά
που άναβε ο αφέντης μόλις έμπαινε η χρονιά, ρόδια, ένα
από τα οποία έσπαζε με την είσοδο του χρόνου.
• Ιδιαίτερη εθιμική συνήθεια, κατά τη διάρκεια των εορτών,
αλλά και βασική υποχρέωση των κοινοτικών αρχών, ήταν
η επίσκεψή τους στην οικία του ιερέα ή ιερέων και η ανταλλαγή ευχών.232
• Ιδιαίτερη αλλά και βασική υποχρέωση μεταξύ των μνηστευμένων ήταν η ανταλλαγή δώρων που ποίκιλαν ανάλογα
με την οικονομική τους κατάσταση και τις εφαρμοζόμενες
πρακτικές του τόπου. Σε βασικές πάντως γραμμές έχει καταγραφεί η
ανταλλαγή καλαθιών με ξηρούς καρπούς και φρέσκα φρούτα, ειδών
ρουχισμού και χρυσαφικών.233
Μεταξύ των πολλών και διαφόρων της ημέρας, δηλαδή των ιδιαιτέρων εδεσμάτων, των χορών και γενικώς της ευχάριστης χαλαρότητας, υπήρχαν σε μερικές κοινότητες μερικά ξεχωριστά έθιμα... Όπως
για παράδειγμα το τζουρούτ. Πρόκειται για κάποιο παιχνίδι που γινότανε με τη συμμετοχή έφιππων ανδρών που στο Σιβριχισάρ το
συναντάμε το Πάσχα ως τζιρίτ με μεγάλες διαφορές.
231. Μαρτυρία Αναστασίας Σαμουηλίδου, (Μαλακοπή), ό.π.
232. Μαρτυρία Σοφίας Χατζοπούλου, ό.π., «Το πρωί μετά το φαγί οι προεστοί του
χωριού πήγαιναν στου παπά, του φιλούσαν το χέρι και του εύχονταν χρόνια πολλά. Σαν άπλωνε επίσης η μέρα, τα παιδιά γύριζαν στα συγγενικά σπίτια να ευχηθούν τα χρόνια πολλά».
233. Μαρτυρία Μαρίας Πορλόγλου, (Κέρμυρα), ό.π., «Ε, μέρα που ήταν έπρεπε να
κάνουν καλή εντύπωση. Όσο πιο γεμάτο το καλάθι τόσο το καλύτερο... το ’δειχνε
η πεθερά με καμάρι στους γείτονες».
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Επρόκειτο λοιπόν για ένα είδος κονταρομαχίας έφιππων ανδρών
που παιζότανε και στη διπλανή κοινότητα της Αξού, αλλά μόνο του
Αγίου Γρηγορίου. Στο Μιστί λοιπόν «οι παίχτες χωρίζονταν με τ’
άλογά τους σε δυο ομάδες από πέντε δέκα καβαλάρηδες η καθεμία.
Κάθε καβαλάρης είχε ένα κοντάρι μακρύ γύρω στο ένα μέτρο που
οι μερακλήδες κάποτε το είχαν βαμμένο. Αυτό ήταν το τζουρούτ. Οι
ομάδες των παιχτών στεκόταν η μία αντίκρυ στην άλλη σε απόσταση πεντακοσίων μέτρων. Το παιχνίδι άρχιζε με την έξοδο δυο παιχτών από τη μία ομάδα που κατευθυνόταν γρήγορα προς την άλλη.
Όταν οι δυο αυτοί παίχτες έφταναν σε απόσταση γύρω στα πενήντα
μέτρα πετούσαν με ορμή τα κοντάρια τους προς την αντίπαλη ομάδα και γύριζαν με καλπασμό προς τη θέση τους, γιατί στο μεταξύ
τους κυνηγούσαν. Αν οι τελευταίοι καβαλάρηδες που κυνηγούσαν
τους άλλους κατάφερναν να πλησιάσουν τους δυο πρώτους και να
τους πάρουν το καπέλο είχαν νικήσει... αλλά προσέχοντας πάντοτε
τους επόμενους αντιπάλους που καιροφυλαχτούσαν για το ίδιο».234

234. Θανάσης Π. Κωστάκης,Το Μιστί, ό.π., σ. 199.
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Η Βασιλόπιτα 235
Είναι ένα από τα παλαιότερα έθιμα της πρωτοχρονιάς που για τη δημιουργία του η παράδοση είναι πλουσιότατη με άφθονες παραλλαγές. 236
Έτσι:
α΄

«Όταν ο Άγιος Βασίλειος ήταν επίσκοπος στην Καισάρεια, ο τότε
Έπαρχος της Καππαδοκίας πήγε με σκληρές διαθέσεις να εισπράξη φόρους. Οι κάτοικοι φοβισμένοι εζήτησαν την προστασία του ποιμενάρχη
τους.
- Σας προτρέπω ευθύς, τους είπε εκείνος, να μοι φέρη έκαστος ό,τι
πολύτιμον έχει αντικείμενον.
Μάζεψαν πολλά δώρα και βγήκαν μαζί με τον Δεσπότη τους οι Καισαρείς να προϋπαντήσουν τον Έπαρχο. Ήταν όμως τέτοια η εμφάνιση και η
πειθώ του Μ. Βασιλείου που ο Έπαρχος καταπραΰνθηκε χωρίς να θελήση να πάρη τα δώρα. Γύρισαν χαρούμενοι κι ο Άγιος Βασίλειος πήρε να
τους ξαναδώση τα τιμαλφή. Ο χωρισμός όμως ήτο δυσχερής διότι πολλά
όμοια είχον προσφέρει, δακτυλίους δηλαδή, νομίσματα κ.λπ. Ο Βασίλειος
235. Μαρτυρία Αγγελικής Χατζηανέστογλου, (Κέρμυρα), ό.π., «Αφού έστρωνε τη
ζύμη σε μπακιρένιο ταψί η κυρά, στόλιζε την επιφάνειά της κάνοντας με το δάκτυλο διάφορα σχέδια, αλλά κυρίως ένα κύκλο και στη μέση του ένα σταυρό τον
οποίο τοποθετούσε σε τριγωνική βάση. Τις περισσότερες φορές φιλοτεχνούσε την
επιφάνεια με τα αρχικά γράμματα του νοικοκύρη, αλλά και σημάδευε την πίτα
με την αγιοβασιλιάτικη σφραγίδα που πάντοτε είχε τον δικέφαλο αετό και τον
σταυρό».
236. Υπάρχει διχογνωμία ως προς την αρχή της καθιέρωσης αυτού του εθίμου. Αρκετοί από τους ερευνητές υποστηρίζουν πως η αρχή του βρίσκεται στον εορταστικό άρτο των αγροτικών εορτών της αρχαιότητος και κυρίως στα Θαλύσια,
γιορτή του θερισμού... αλλά σε συνδυασμό με τη συνήθεια των μειλιχίων προσφορών στους δαίμονες και τους θεούς του Άδη, δηλαδή μικρών πλακούντων
με μέλι. Συνεπώς κάτι που δικαιολογεί τη γλυκύτητά της.
Βεβαίως υπάρχει και η άποψη πως προέρχεται από τη διδασκαλία της Βίβλου
ή καλύτερα η Βίβλος ενίσχυσε την ιδέα της συμβολικής χρησιμοποίησης του
εορταστικού άρτου με τους «δώδεκα άρτους της προθέσεως» (Λευιτ. 4,5-7),
του «άρτου της ζωής» του Χριστού.
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τότε σκέφτηκε ένα θαυματουργόν τρόπον: Διέταξε να κατασκευασθώσι
την εσπέραν του Σαββάτου πλακούντια, μικρές πίττες και έδωκεν ανά εν
εις έκαστον χριστιανόν. Ποίον θαύμα! Εντός του πλακουντίου του εύρεν
έκαστος ό,τι είχεν προσφέρει.
Από τότε, λέγει η παράδοση κάθε γιορτή του αγίου Βασιλείου κάνουμε κι εμείς πίττες και βάζουμε μέσα νομίσματα».237
β΄

Σύμφωνα με μια άλλη «... ο Έπαρχος της περιοχής ήταν κακός ειδωλολάτρης και πιθανός λόγος που υποχώρησε από τις απαιτήσεις του είναι,
επειδή έφθασε ελληνικός στρατός από την Πόλη εναντίον του. Στον έρανο που έγινε οι πλούσιοι έδωσαν και για τους φτωχούς και όταν στο τέλος
έβαλαν τα χρυσαφικά στις μικρές πίτες, περίσσεψαν μερικά και πάλι τα
εμοίρασαν στους φτωχούς. Καθένας που έτρωγε την πίττα του εύρισκε το
πολύτιμο αντικείμενο και το έπαιρνε δικό του».238
γ΄

Σύμφωνα πάλι με μια τρίτη παραλλαγή «κάποτε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης πηγαίνοντας να πολεμήσει στην Περσία πέρασε από την Καππαδοκία. Είδε τον επίσκοπο Βασίλειο και τον απείλησε ότι στο γυρισμό
του θα καταστρέψει την πόλη, που ήταν εναντίον των ειδωλολατρών και
με πολλούς πιστούς χριστιανούς. Στο χρονικό διάστημα της απουσίας
του Ιουλιανού ο επίσκοπος έκανε έρανο από τους πλούσιους της πόλης,
μάζεψε κοσμήματα και χρήματα με σκοπό να τον εξευμενίσει. Τελικά ο
Ιουλιανός σκοτώθηκε στον πόλεμο, πριν γυρίσει, θεία δίκη για τον αμαρτωλό... και ο Βασίλειος επέστρεψε τα μαζεμένα με τον γνωστό τρόπο.
Τοποθέτησε καθένα κόσμημα μέσα σε μια πίτα και τις μοίρασε σε αυτούς
που προσέφεραν στον έρανο... Και πάλι με τη βοήθεια του Θεού καθένας
πήρε το δικό του κόσμημα».239
δ΄

«Ο Αϊ Βασίλης και ο Ιουλιανός ήτανε φίλοι και είχαν σπουδάσει μαζί.
Όταν ο Ιουλιανός έγινε βασιλιάς κάλεσε τον άγιο και του έκανε τραπέζι.
237. Φαίδων Κουκουλές, «Τα έθιμα του δωδεκαημέρου», Περιοδικόν Ξενοφάνης,
τεύχος 1ονΑθήνα 1906, σ. 155.
238. Φαίδων Κουκουλές, ό.π., σ. 156.
239. Μαρτυρία Δέσποινας Τελλόγλου, (Σεμένδερε), ό.π.
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Του έκανε μεγάλο τραπέζι με όλα τα καλά. Ύστερα από λίγο καιρό κάλεσε
και ο άγιος τον Ιουλιανό να του κάνει τραπέζι, αλλά σε αυτό του πήγε
μόνο χόρτα. Από αυτά έτρωγε ο άγιος, όχι πως το έκανε επίτηδες, αλλά
επειδή δεν έτρωγε κρέας. Θύμωσε ο Ιουλιανός, τάχα να τον προσέβαλε.
Έφυγε από την Καισάρεια, πήγε στην Πόλη και ετοίμασε το στρατό για να
έρθει να ξεκάνει τον άγιο. Ήρθε στην Καισάρεια, έστησε σκηνές, έκατσε
ο στρατός στις σκηνές, έκατσε ο Ιουλιανός χωριστά στη δική του σκηνή.
Εκεί που ήταν στη σκηνή έρχεται ο Άγιος Μόδεστος καβάλα στο άλογό
του, δίνει μια με το σπαθί και σκοτώνει τον Ιουλιανό. Τον βρήκαν σκοτωμένο.
Ο στρατός του πια χωρίς βασιλιά διαλύθηκε. Αλλά ο Άγιος Βασίλης
πριν έρθει ο Ιουλιανός είχε μαζέψει λεπτά από τον κόσμο, ήθελε να κάνει
μπαξίσι στον βασιλιά για να γλιτώσει κι αυτός και οι χριστιανοί. Όταν
λοιπόν πέθανε ο Ιουλιανός τι να τα κάμει τα λεπτά; Αλλά δεν μπορούσε
να τα μοιράσει... ».240
ε΄

Λεπτομερέστατη, για την ιστορία της βασιλόπιτας, είναι και η παρακάτω εκδοχή-παραλλαγή. «Στα 363 ο Ιουλιανός ο Παραβάτης πήγε να
πολεμήση τους Πέρσες και πέρασε απ’ την Καισάρεια της Καππαδοκίας.
Η πρωτεύουσα εμαστίζετο από μεγάλο λιμό λόγω σιτοδείας και δεν ήταν
σε θέση να προϋπαντήση με ανάλογα δώρα τον αυτοκράτορα. Ο Μ. Βασίλειος δεν ήταν Αρχιεπίσκοπος ακόμη αλλ’ ήτο ιερομόναχος και βοηθός
του Ευσεβίου Καισαρείας. Σαν συμμαθητής του Ιουλιανού στην Αθήνα
και με το θάρρος ανέλαβε να εξέλθη εις απάντηση του διερχομένου αυτοκράτορος. Πήρε τρεις άρτους κριθίνους και τους προσέφερε στον Αυτοκράτορα, γιατί το πολυτιμώτατο πράγμα για τους Καισαρείς ήτο ο άρτος.
Όμως ο αυτοκράτωρ προσεβλήθη απ’ την πτωχή αυτή προσφορά που δέχτηκε, αλλά αντί τούτου προσέφερε χόρτο και ο Άγιος θαρρετά του είπε
το ευφυέστατο εκείνο “ημείς μεν, ω βασιλεύ, εξ ων εσθίομεν εκομίσαμέν
σοι, αυτός δε εξ ων τρέφεις την αλογίαν σου αντέδωκας ημίν εκουσίως
μεν επιγελών, ακουσίως δε ημάς, εν νομή ποιών τούδε του χορτοκοπείου”.
Ο εκμανείς αυτοκράτωρ τότε απήντησε: “Όταν Πέρσες υποτάξας
ανταναλύσω, εδαφιώ την πόλιν σου και αροτριώ αυτήν, ίνα γένηται σιτοφόρος μάλλον ή ανθρωποφόρος” και συνέχισε την πορεία.
Η απειλή δεν επτόησε τον Άγιο ίνα δε καθησυχάση τον λαό τον κάλε240. Θανάσης Π. Κωστάκης, Το Μιστί, ό.π., σ. 297.
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σε και αφού προσέφερε τα χρυσά και αργυρά τιμαλφή για να σωριαστούν
στην ανατολική είσοδο της Καισαρείας τους ωδήγησε κατόπιν προς τον
ναό της Θεομήτορος πάνω στην κορυφή του Διδύμου όρους που βρίσκεται στην ΝΑ μεριά της πόλεως.
Εκεί επί τρείς ημέρες έγιναν λιτανείες και προσευχές για τη σωτηρίαν της πόλεως. Την τρίτη νύκτα ο Άγιος οπτασιάστηκε την Θεοτόκο να
προτάξη τον Άγιον Μερκούριο, του οποίου το λείψανο ολόσωμο και πάνοπλο διετηρείτο σε λάρνακα, μέσα σε ναΐδριο, να πάη να φονεύση τον
Ιουλιανό.
Ο Μ. Βασίλειος, μόλις συνήλθε, κατέβηκε κρυφά στην πόλη με δύο
άλλους, πήγε στο ναΐδριο του Αγίου Μερκουρίου, είδε να λείπη το λείψανο, έμαθε απ’ τον φύλακα ότι το βράδυ ήτο μέσ’ την λάρνακα κι έτσι
βεβαιώθηκε για την επαλήθευση της οπτασίας του και επέστρεψε στο Δίδυμο. Δεν ανακοίνωσε στον λαό τα συμβάντα αλλ’ απλώς τον προέτρεψε
να έχουν την ελπίδα τους στον Θεό και να κατεβούνε στην πόλη.
Σε λίγο μαθεύτηκε ο θάνατος του Ιουλιανού στη μάχη και δεν άργησε
να συναχθή ο κόσμος για να εκδηλώση τις ευχαριστίες του στην Θεομήτορα. Τότε γένηκε μια δεύτερη πορεία προς το Δίδυμον όρος. Τούτη η πορεία δεν ήτο λιτανευτική, αλλά δοξολογία θριαμβευτική και ενθουσιώδης.
Μετά ταύτα εγεννήθη πρόβλημα επιστροφής των τιμαλφών και ο Άγιος
απετάθη προς τον λαό να υποδείξη τον τρόπον κ.λπ., κ.λπ., κ.λπ.».241
Επισήμανση
Σε ανάμνηση εκείνης της πορείας κάθε χρόνο οι κάτοικοι των Φαράσων, ανήμερα της εορτής του, πήγαιναν με θριαμβευτικό και ενθουσιώδη
τρόπο σε μια σπηλιά έξω από την κοινότητα, όπου στεγαζότανε ο ναός
του Αγίου τραγουδώντας το γνωστό «Χιτάτε να υπάμε σον Ε-Βασίλη»...
με τα παλικάρια να κρατούν αναμμένες δάδες, για να φωτίζουν τον δρόμο, να ρίχνουν τουφεκιές, να χορεύουν...
στ΄

Σε μια παραλλαγή του εθίμου, με την οποία μάλιστα αιτιολογούσαν,
γιατί η πίτα του αγίου είναι πάντοτε στρογγυλή, λέγανε πως «... ο άγιος
έβαλε τις γυναίκες να κάνουν μια τεράστια στρογγυλή πίτα και μέσα της
να βάλουν όλα τα κοσμήματα. Μετά το ψήσιμό της ο ίδιος έκοβε από ένα
κομμάτι που μέσα της, σύμφωνα με τα λεγόμενα των παππούδων, καθένας εύρισκε το δικό του κόσμημα».
241. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, «Τα Φαρασιώτικα Κάλανδα», Μικρασιατικά, λόγος
τέχνη, δράση, τ. 1, Αθήνα 1971, σ. 134.
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ζ΄

Υπάρχει και μια μάλλον ευτράπελη ιστορία για την καθιέρωση της
βασιλόπιτας που αιτιολογεί εν πολλοίς και την παράδοση της χαρτοπαιξίας το βράδυ της παραμονής. Σύμφωνα με αυτήν «την εποχή που ήταν
επίσκοπος Καισάρειας ο Βασίλειος πήγε στην πόλη ο εισπράκτορας των
φόρων. Στην αδυναμία των κατοίκων να καταβάλουν τα οφειλόμενα
απαίτησε με διάφορες απειλές η καταβολή τους να γίνει με κοσμήματα.
Έτσι μάζεψαν χρυσά δακτυλίδια, σκουλαρίκια, βραχιόλια, σταυρουδάκια
και ό,τι άλλο είχαν, τα οποία ήταν τόσα πολλά που γέμισαν ίσαμε επάνω
δέκα χαράρια...
Νευρίασε ο άγιος, αλλά επειδή ήταν παραμονή της πρωτοχρονιάς τον
φίλεψε, αλλά ταυτόχρονα τον προκάλεσε να παίξουν χαρτιά.
Φυσικά ο εισπράκτορας των φόρων έχασε πανηγυρικά τα πάντα.
Ό άγιος αφού ευχαρίστησε τον Θεό για τούτη την ανέλπιστη επιτυχία
προσκάλεσε τους χριστιανούς να έρθουν για να πάρει καθένας το δικό
του αντικείμενο, γεγονός που προκάλεσε φασαρίες και ξυλοδαρμούς.
Τότε διέταξε να γίνουν τόσα ψωμάκια όσοι και οι δικαιούχοι, τοποθέτησε
τα κοσμήματα σε καθένα και τα έστειλε να φουρνισθούν.
Την επόμενη μέρα τα μοίρασε, με τον καθένα να παίρνει το τυχερό του».242
η΄

Σε μια τελευταία ιστορία, από την περιοχή του Αχσαράι, «πήγε στον
Άγιο Βασίλειο ο Τούρκος φορατζής και του είπε:
- Άκουσε, δεσπότη. Να πεις σ’ αυτούς τους γκιαούρηδες πως αν ως
αύριο δεν έχουν μαζέψει τους φόρους, θα τους πιάσω όλους και θα τους
πουλήσω σκλάβους.
Την άλλη μέρα φωνάζει ο Βασίλειος τους χριστιανούς και γίνονται τα
ίδια. Βάζουν οι γυναίκες τα δακτυλίδια, λίρες, μετζίτια, ό,τι είχανε, κι ο
δεσπότης τα δίνει στον φορατζή. Τον καλεί όμως να παίξουν χαρτιά και
με τον ίδιο τρόπο τα πήρε πίσω. Έφυγε εκείνος κι ο Άγιος τα ξαναμοίρασε
στους Καισαριώτες με τον εξής τρόπο: έβαλε και του ζύμωσαν μια πελώρια πίττα κι έριξε μέσα στο ζυμάρι όλα τα χρυσαφικά. Παίρνει τότε ένα
μαχαίρι κι αρχίζει να τη μοιράζει λέγοντας: πάρε συ ένα κομμάτι κι ό,τι
βρεις δικό σου».243
242. Μαρτυρία Γιάννη Σταματιάδη, ό.π.
243. Γεωργία Ταρσούλη, «Η βασιλόπιττα και τα χαρτιά», Περιοδικό Ελληνική Δημιουργία, τ. Ζ΄, Αθήνα 1951, σ. 33.
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Συμβολισμοί της Βασιλόπιτας

Για τους Καππαδόκες η πίτα ήταν:
• μαγική, διότι περιείχε πάντοτε το χρυσό φλουρί το
οποίο άπαντες οι συμμετέχοντες στην ευωχία της βραδιάς επιθυμούσαν διακαώς και σε συνάρτηση μάλιστα, με
την αρχή της νουμηνίας πίστευαν πως θα είχε ευεργετικά
αποτελέσματα στη ζωή του ανθρώπου που αξιώθηκε να το βρει.
Ιδιαίτερα βεβαίως, αν επρόκειτο για φλουρί Κωνσταντινάτο που
στη μια του όψη έφερε τον σταυρό και την άλλη τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Τότε ο τυχερός θα είχε θεϊκή προστασία καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου.
• μαντική, είχε δηλαδή δυνατότητες εύρεσης πολλών και διαφορετικών πραγμάτων.
Έτσι, τα κορίτσια τοποθετούσαν στο προσκέφαλό τους μικρά τμήματα ... άλλες πάλι στις υπάρχουσες βρύσες ή και τα πηγάδια... και
πάντοτε εννοείται για την αποκάλυψη των μελλούμενων κάθε μορφής.244
• το μοίρασμα της πίτας, πάντοτε από τον αφέντη της οικογένειας,
γινόταν σε ίσα κομμάτια. Ενέργεια θετική για την αποφυγή οποιασδήποτε παρεξήγησης, αλλά κυρίως ως μιας συμβολικής δίκαιης
κατανομής της μοίρας.
• υπήρχε ιδιαίτερο τελετουργικό για το κόψιμο και τη διανομή της,
με μικρές παραλλαγές. Έτσι σε ορισμένες κοινότητες προ της κοπής
έλεγαν την Κυριακή προσευχή, σε κάποιες άλλες τον ύμνο του Αγίου
Βασιλείου, σε μερικές ο αρχηγός της οικογένειας έκαμνε τον σταυρό
του, τη φιλούσε και την έδιδε να τη φιλήσουν όλα τα μέλη της οικογένειας κατά τάξη ηλικίας και απόλυτη σειρά, σε άλλες πάλι την
έπαιρνε στα χέρια του και έκανε το σημείο του σταυρού με αυτή...
Αλλού την τοποθετούσαν πάνω στο τραπέζι και τη γύριζαν τρεις
φορές αναφέροντας ταυτόχρονα την Αγία Τριάδα, ενώ σε άλλες προ
της κοπής χάρασσαν το σημείο του σταυρού.
Κατά την άποψή μας επίσης σημαντική και συμβολική ήταν η κατάσταση των δικαιουμένων μεριδίων της πίτας, τα κομμάτια δηλαδή.
Με πρώτο αυτό του Χριστού, δεύτερο της Παναγιάς, τρίτο του Αγίου Βασιλείου, του σπιτιού.245 Ξεχωρίζουμε επίσης το κομμάτι για
244. Να τους δείξει ο άγιος στο όνειρο τον γαμπρό, αν θα κάνουν οικογένεια...
245. Εφέστια πνεύματα, προσφορά στον αγαθό δαίμονα του σπιτιού.

141

Καππαδοκία: Λατρευτικά και άλλα τινά...

τα χωράφια,246 το οποίο αφού τεμάχιζαν σε μικρότερα τμήματα τα
πήγαιναν ανήμερα του αγίου και τα έθαβαν στους τόπους παραγωγής... 247 το κομμάτι για τους οικείους που έχουν πεθάνει, τους ξενιτεμένους... αλλά και τα ζώα της οικογένειας.248
• υπάρχει μια μαρτυρία διαφορετική, για τους συμβολισμούς της βασιλόπιτας, από την κοινότητα Βέξε, την οποία δυστυχώς δεν μπορέσαμε να διασταυρώσουμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως ομολογουμένως
μας προβλημάτισε γιατί, σύμφωνα με αυτήν, μέσα στη βασιλόπιτα η
νοικοκυρά τοποθετούσε ένα νόμισμα... ένα φύλλο ... και ένα κόκκο
σταριού, κάτι που δεν διαπιστώσαμε αλλού. ‘Ετσι, μετά τα τυπικά
μερίδια, σε όποιον έπεφτε το νόμισμα, θα ήταν ο τυχερός της χρονιάς, σε όποιον το φύλλο, θα είχαν μπερεκέτια τα ζωντανά του και σε
όποιον ο κόκκος σταριού, οι σοδειές των γενημάτων θα ήταν καλές.
Βεβαίως να σημειώσουμε πως τούτη η διανομή της βασιλόπιτας
προϋπέθετε μάλλον την παρουσία όλης της οικογένειας, δηλαδή την
παρουσία και των παντρεμένων παιδιών, γεγονός συνηθισμένο στο
χώρο της Καππαδοκίας. Να υπενθυμίσουμε μάλιστα πως υπήρχε ένα
άτυπο τελετουργικό της ημέρας το οποίο κρατείτο απαρέγκλιτα, με
τους ηλικιωμένους να διατηρούν τα πρωτεία στις τιμητικές θέσεις,
να σερβίρονται πρώτοι όχι μόνο το μερίδιο της πίτας αλλά και των
υπολοίπων εδεσμάτων, να απευθύνουν τον λόγο κλπ.
Επισήμανση
Υπάρχουν πάμπολλοι τρόποι παρασκευής
της βασιλόπιτας ή καλύτερα πολλών ειδών βασιλόπιτες με σχεδόν κάθε κοινότητα να έχει τους δικούς της τρόπους παραγωγής αλλά και κατανάλωσης.
Για παράδειγμα το κόψιμό της στην κοινότητα της
Μαλακοπής γινότανε πάντοτε με την έναρξη της χρονιάς, δηλαδή
λίγο μετά την είσοδο του νέου χρόνου, κάτι που στη διπλανή κοινό246. Στα πνεύματα παραγωγής.
247. Μαρτυρία Προδρόμου Νικηφορίδη, (Δήλα), ό.π., «Ρίχνουν μπουκιές από την
πίτα ανήμερα της γιορτής στα χωράφια και τα δένδρα τους, για να καρπίσουν και
να δώσουν μπόλικες παραγωγές».
248. Σε κάποιες κοινότητες η διανομή ήταν διαφορετική ή καλύτερα οι δικαιούχοι
κομματιών με τη σειρά ήταν οι: μπου Χριστοζούν, μπου Εκκλησανίν, μπου εβίν,
μπου φουκαρενίν και μετά όλοι οι άλλοι. Δηλαδή, αυτό του Χριστού, της Εκκλησίας, του σπιτιού, του φτωχού κ.λπ.
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τητα των Φλογητών γινότανε την άλλη μέρα και μετά το μεσημεριανό φαγητό. Πάντως και σε κάθε περίπτωση η βασιλόπιτα αλλά και
τα λοιπά παρασκευάσματα των ημερών ήταν υποχρεωτικά για κάθε
σπίτι.
Στο διπλανό Μιστί πάλι τα πράγματα ήταν διαφορετικά... Έτσι «στα
σπίτια τους, το ίδιο πρωί μετά την εκκλησία, έφερναν τη Bασιλειόπιτα
στο τραπέζι, έκαναν όλοι τον σταυρό τους και η νοικοκυρά την έκοβε σε
τόσα κομμάτια, όσα τα άτομα του σπιτιού και οι φιλοξενούμενοι. Η παραδοσιακή αυτή βασιλόπιτα περιείχε ένα φλουρί. Φτιάχνονταν από σιροπιαστά φύλλα πίτας που γέμιζαν με ζάχαρη ή και με μίγμα βυζαντινής καρυδόψιχας και μελιού. Μοιάζει με τον αποκαλούμενο σήμερα μπακλαβά,
αλλά οι Μιστιώτες συνεχίζουν παραδοσιακά ακόμη να την αποκαλούν
Αϊ-Βασιλειού πίτα ή Σακαριού πίτα, δηλαδή πίτα ζάχαρης, ζαχαρόπιτα.
Προτιμούσαν να τη στρώνουν στριφτή στο ταψί. Τη ζάχαρη την αγόραζαν από το εμπόριο, οπότε είναι φυσικός ο «τουρκοφωνισμός» της λέξης
για το ελληνόφωνο Μιστί. Συγκεκριμένα, ζάχαρη αγόραζαν από την Καισάρεια, όπου την αποκαλούσαν «κεσμέ(α) σακιάρια» (κύβοι ζάχαρης).
Είχε υποκίτρινο χρώμα και προερχόταν μάλλον από ζαχαροκάλαμο. Πιο
παλιά ακόμη, αντί ζάχαρης, η σακαριού πίτα γίνονταν με μέλι, όπως τα
περισσότερα βυζαντινά γλυκά. Η σακαριού πίτα τυλιγόταν σαν το σημερινό σαραγλί και τοποθετούνταν ελικοειδώς στο ταψί. Η παλιά ονομασία, λένε οι πληροφορητές, ήταν Βασιλειόπιτα».249
3 Ιανουαρίου

Του Αγίου Γόρδιου η εορτή, εκατόνταρχου του Ρωμαϊκού στρατού,
που γεννήθηκε στην Καισάρεια της Καππαδοκίας. Την ημέρα εκείνη σε
μερικές κοινότητες οι έχοντες οικόσιτα ζωντανά και ιδιαίτερα άλογα, τα
περιέφεραν έτσι απλά στους μαχαλάδες του χωριού.
Δεν γνωρίζουμε από πού έλκει την καταγωγή του τούτο το έθιμο, ούτε
και τι συμβολίζει. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με ορισμένους ιστοριοδίφες, ίσως να συμβολίζει τη πράξη του αγίου να παρατήσει τα εγκόσμια και να μεταβεί «στα όρη όπου ζούσε μαζί με τα θηρία και τα άλογα
ζώα...».250
249. Μαρία Παπαδοπούλου, Οι καλύτερες γεύσεις μνήμης, Πολιτιστικός Σύλλογος
Μιστιωτών Καππαδοκίας ο “Άγιος Βασίλειος”, Λάρισα 2012, σ. 154.
250. Καλλιόπη Αλιβάνογλου - Παπαγγέλου, ό.π., σ. 37.
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5 Ιανουαρίου
Θεοφάνια... Φώτα, η καλή μέρα,
Χάτς σουγιά, ντουσγιού γκιούν

Γενικές δοξασίες... πρακτικές
• Την παραμονή των Θεοφανίων ανοίγουν οι ουρανοί και οι καθαροί
στην καρδιά και στο πνεύμα θεοσεβούμενοι χριστιανοί μπορούν να
δουν τη βάπτιση του Θεανθρώπου, να συμμετάσχουν σε τούτο το
ιερό μυστήριο, στο θαύμα και την αποκάλυψη του ίδιου του Θεού...
• Την παραμονή της μεγάλης γιορτής πίστευαν πως άνοιγε ο ουρανός
διάπλατα και έκλεινε μονομιάς. Συνεπώς οικαλοί, οι αγαθοί και οι
ξύπνιοι, σε εκείνο το χρονικό διάστημα μπορούσαν να ζητήσουν από
τον Θεό ό,τι ήθελαν... και θα πραγματοποιείτο. Φυσικά μη γνωρίζοντας την ακριβή ώρα του γεγονότος παρέμεναν καθόλη τη διάρκεια
της νύχτας άγρυπνοι, να δουν το θαύμα και να ζητήσουν από τον
Θεό αυτό που ήθελαν.

• Οι καλές γυναίκες (;) μπορούν να ζητήσουν οτιδήποτε θεμιτό από
τον Θεό, εάν έμεναν ξύπνιες όλο το βράδυ, γιατί γνωρίζανε πως ο
ουρανός θα άνοιγε κατά τη βάπτιση του Κυρίου και θα έτεινε ευήκοον ους... 251
• Στο θαύμα συμμετέχουν όλα τα ζωντανά της φύσης, ιδιαίτερα μάλιστα αυτά που ζουν κοντά σε νερά, λίμνες και ποτάμια. «Οι λεύκες, τα πλατάνια, οι ιτιές, λύγιζαν τους κορμούς τους- προσκύνημα ιερό και απολάμβαναν το αγιασμένο
νερό της νύκτας... Το ίδιο και τα θεριά της φύσης που κείνη τη
βραδιά ημέρωναν και σε αγαστή αρμονία, αντάμα και μαζί
ξεδιψούσαν με το ίδιο αγιασμένο νερό του ποταμού».252 Γεγονότα που επιβεβαιώνονται από ζεστές, ανθρώπινες
αφηγήσεις της παράδοσης του τόπου, όπως
για παράδειγμα στα Κενάταλα... Που κάποτε
«μια νιόνυφη πήγε νύχτα το πρωί των Θεοφανίων στη βρύση του χωριού να πάρει αγιασμένο
νερό και άξαφνα τα κλαδιά μιας λεύκας, που
251. Λάζαρος Ευπραξιάδης, ό.π., σ. 192.
252. Μαρτυρίες: Κοσμά Σεραφειμίδη, Βασ. Ερικτζή, Ελευθερίας Μαυροπούλου,
ό.π.
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ήταν φυτρωμένη εκεί έσκυψαν να πιουν νερό... ξανασηκώθηκαν
και πήραν μαζί τους και το τσεμπέρι που φορούσε στο κεφάλι της η
νέα. Προσπάθησε κείνη να πιάσει το μαντήλι, αλλά είχε ανεβεί πολύ
ψηλά. Την έπιασε φόβος κι έφυγε τρέχοντας στο σπίτι της».253
• Στα Θεοφάνια, αλλά και τη δύναμή τους πίστευε και το μουσουλμανικό στοιχείο... Στο άνοιγμα των ουρανών, για παράδειγμα, στην
υποταγή της φύσης, τη δύναμη του αγιασμού, προς αποτροπή του
κακού και ως ιαματικού μέσου, τον καθαρμό των υδάτων... Οι παλαιότεροι μάλιστα λέγανε πως κάποτε, κάποιος από δαύτους που
δεν πίστευε πως ήταν δυνατόν όλα αυτά να γίνουν ή μπορούσαν να
γίνουν και μάλιστα όπως λέγανε τα δένδρα να προσκυνούν, πήρε
την απάντησή του από κάποιον πιστό χριστιανό. Με διακύβευμα το
χαμήλωμα μιας ιτιάς τη μέρα εκείνη έδωσε το βρακί του και την άλλη
μέρα το είδε δεμένο στη πιο λεπτή κορυφή της.254
• Η παράδοση για τα νερά μεταξύ των άλλων θέλει «την ώρα που βαφτιζότανε ο Χριστός κάποια κυρά να γιομίζει τη στάμνα της από το
πηγάδι και το νερό ... να μεταβάλλεται σε μάλαμα».255 Συνεπώς όλα
τα έθιμα που σχετίζονται με το πρωινό νερό της νύφης οφείλονται
σε τούτη την δοξασία.
• Βεβαίως υπήρχαν και άλλες παραλλαγές που ήθελαν ως πρωταγωνιστή τον αρχηγό της οικογένειας. Ο οποίος τα χαράματα θα έπρεπε
να τρέξει στο πηγάδι για να βγάλει το νερό για το μπερεκέτι του
σπιτιού,256 θεωρώντας τούτο το νερό αληθινό θησαυρό. Ιδιαίτερα
μάλιστα στις περιπτώσεις εκείνες που ήταν μπολιασμένος με τον
αγιασμό της παραμονής.
• Στο Τσαρικλί, πάλι, ήταν περισσότερο επιμελείς: τρέχανε πρωί-πρωί,
μαζεύανε νερό από όλα τα πηγάδια του χωριού και πλενότανε με
αυτό για τον καθαρμό σώματος και ψυχής από ασθένειες και αμαρτίες.
• Η εορτή των Φώτων συνδεόταν με νεκρικές τελετές μα και έθιμα...
Με βάση συνεπώς την πίστη πως οι ψυχές μένουν ελεύθερες για δώδεκα ημέρες, τα Θεοφάνια ήταν η ημέρα λήξης της αδείας και γι’
253.
254.
255.
256.

Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, ό.π., σ. 136.
Θανάσης Π. Κωστάκης, Η Ανακού, ό.π., σ. 240.
Γεώργιος Μαυροχαλυβίδης, ό.π., σ. 296.
Θανάσης Π. Κωστάκης, Το Μιστί, ό.π., σ. 307, «Να βγάλουμ’ τησαυρός απ’
ντου πλιφρό (πηγάδι)».
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αυτόν τον λόγο έπρεπε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να
μείνουν χορτάτες και ευχαριστημένες.
Έτσι, στο Τσαρικλί, για παράδειγμα, όλα σχεδόν τα σπίτια που είχαν νεκρό ετοίμαζαν και προσέφεραν σε τελετουργική διαδικασία
δώδεκα ειδών φαγητά για να φάνε οι ψυχές πριν γυρίσουν στον κόσμο τους. Τοποθετούσαν τα πιάτα σε διάταξη σειράς στο πάτωμα με
αντίστοιχα κεριά και εικόνες. Ήταν η μέρα που τη λέγανε Ανάτις.
• Το βράδυ ετοιμάζανε το τραπέζι για τους πεθαμένους. «Στη μέση
βάζανε τα εικονίσματα του Χριστού και της Παναγιάς και γύρωγύρω λογιών λογιών φαγιά και λίγο κρασί, για να ’ρθουν οι ψυχές
να χορτάσουν, να πιουν και να ευφρανθούν... Το πρωί που βρίσκαμε
τα φαγητά ανέγγιχτα, άμα λέγαμε “πως οι ψυχές δεν ήρθανε”, μας
μαλώνανε. “Οι ψυχές έρχονται, ήρθαν, φάγανε μα δεν φαίνεται το
φαΐ που λείπει”... και εμείς το πιστεύαμε. Ορισμένοι μάλιστα λέγανε
πως τις άκουσαν που τρώγανε».257
• Στην Τροχό, περιφέρεια Νίγδης, βάζανε ένα πιάτο από κάθε φαγητό
στα εικονίσματα για τις ψυχές των δικών τους ανθρώπων. Κάθε φαγητό το λέγανε ζουμί...258 «Την παραμονή το βράδυ βάζανε τραπέζι κάτω από το εικονοστάσι με διάφορα φαγητά για τις ψυχές. “Θα
’ρθουν να φάνε τα ψυχά ” λέγανε. Καμιά φορά τα έτρωγαν οι γάτες
και νόμιζαν πως πράγματι ήρθαν οι ψυχές και τα έφαγαν... γι’ αυτό σε
κάθε απόμερη σπιτική γωνιά άναβαν και από ένα κερί».259
• Σε μια παραλλαγή του εθίμου την παραμονή άναβαν 12 ή 33 κεριά
στο τραπέζι που ήταν γεμάτο φαγητά για τους νεκρούς... και σκορπούσαν στάχτη γύρω του με σκοπό να δούνε τα χνάρια των συγχωρεμένων το πρωί.
• Σε ορισμένες κοινότητες την παραμονή ή σε κάποιες άλλες ανήμερα
257. Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης, Τα Λίμνα-Γκιολτζούκ της Καππαδοκίας, ό.π., σ.
203.
258. Σύμφωνα με ορισμένους πληροφορητές ζουμί λέγανε ένα ιδιαίτερο παρασκεύασμα και όχι το σύνολο των φαγητών... «Το ζουμί σάνισκάμ’ το με ροβίας, με το
πλιγούρ’ και με τα σταφίδες. Αυτό το φαγητό το λέϊσκαμ’ ζουμί. Πριν ψήνεται
καλά το ροβίθ’. Ύστερα βάζουν σταφίδες κι ύστερα ένα χούφτα πλιγούρ, για να
τραβήξ το νερό. Βάζουν και λίγο ζάχαρη κι τρών’ το.
Αυτό το φαΐ, δεν (όταν) βαφτίστηκε Χριστός στον Ιορδάνη έδωσάν το. Έψησαν
κι έφαγε Χριστός.
Παραμονή ο παπάς πήγαινε σα μορμόρια και διάβαζε. Ψήνισκαν κόλφα. Δεν τρώνε σαρακοστής μέρα, είναι νηστεία. Τρώνε μόνο ζουμί».
259. Ελένη Σταματοπούλου, ό.π., σ. 77.
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των Φώτων παρασκεύαζαν ψωμιά επιμήκη μέχρι και ένα μέτρο, πήγαιναν στο νεκροταφείο και τα μοίραζαν για τις ψυχές των νεκρών
μαζί με χαλβά...
• Υπήρχε γενικός καθαρισμός σώματος και λοιπών αντικειμένων του
σπιτιού «για να μην κτυπηθούν από τον Σιφώτ’- διάβολο».260Λέγανε
μάλιστα οι μεγαλύτεροι, «καθαρίστε, θα έρτ’ συώτης να κατουρίσ’
στο σπίτι... γιατί όπου έβλεπε ακαθαρσίες και σκουπίδια τα κατουρούσε. Όταν ήταν καθαρά, έφευγε».
• «Τα Φώτα (παραμονή) φωτίζαμε όλο το σπίτι και το κελέρ ακόμα,
δηλαδή ανάβαμε κεριά σ’ όλες τις σκοτεινές γωνιές του σπιτιού.
Χάιντε, λέγαμε, να σκουπίσουμε καλά τα κουσέδια
(γωνιές δωματίου) για να μην έρθει και χέσει ο Σιβώτ’ς».261
• Κοινή πεποίθηση πως οτιδήποτε κακό συμβεί κατά τη διάρκεια του
Δωδεκαήμερου, έστω και από απροσεξία, οφειλότανε στα δωδεκάρια...
• Αν κατά τη διάρκεια της ημέρας εμφανιζότανε το ουράνιο τόξο, αυτό
το γεγονός εθεωρείτο σημάδι θείας εύνοιας.
• Κατά τις δοξασίες της εποχής επίσης η μέρα εκείνη πιθανώς να προσδιόριζε, αλλά πάντοτε με μια βασική προϋπόθεση, το φύλο του παιδιού που θα γεννούσε η αποψίς- έγκυος κυρά... αλλά και των οικόσιτων ζωντανών. Έτσι, αν τη στιγμή της αλλαγής της ημέρας μεταξύ
μικρών και μεγάλων Φώτων ήταν όρθια, θα γεννούσε οπωσδήποτε
αρσενικό... το ίδιο φυσικά και τα ζωντανά του σπιτιού.
• Τελειώνοντας τις γενικές δοξασίες και πρακτικές της ημέρας
των Φώτων κρίνουμε σκόπιμη την παράθεση ενός παραμυθιού, σχετικό με το θέμα, με την υπόμνηση πως είναι η
συμβολική έκφραση μιας αλήθειας κάνοντας χρήση της
αλληγορίας...
«Το χρυσάφι των Θεοφανείων»
Οι άνθρωποι της Καππαδοκίας ήταν πιστοί στα έθιμα και τις
παραδόσεις τους. Σύμφωνα με το έθιμο, μια νύφη σηκώθηκε
τα μεσάνυκτα, την ημέρα των Φώτων, για να πάει στη βρύση, να
πάρει νερό για το καλό της χρονιάς, να βουτήξει και στα παγωμένα
νερά σαν βάπτισμα μετανοίας, καθώς αγιαζόταν η φύση των υδάτων.
260. Κωνσταντίνος Καραλίδης, Τσαρικλί Νίγδης - Καππαδοκίας, έκδ. Συλλόγου
Καππαδοκών Μαυρολόφου ο Άγιος Γεώργιος, 2006, σ. 114.
261. Μαρτυρία Νικολάου Αναστασιάδη, ό.π.
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Όταν έφτασε στη βρύση ήταν περίπου δώδεκα η ώρα. Το νερό της
βρύσης έτρεχε και τα δένδρα όλα γύριζαν τις κορυφές τους μέχρι το
έδαφος και έμοιαζε να προσκυνούν τη βάπτιση του Χριστού, που
ξημέρωνε. Ήταν κάποιο μεγάλο θαύμα.
Η νύφη έβαλε το μαντίλι της, για να νιφτεί και το ακούμπησε στο
διπλανό δένδρο, ώσπου να γεμίσει το δοχείο με νερό. Αμέσως σηκώθηκε το δένδρο και πήρε στην κορυφή του το μαντίλι της.
Ξαφνικά εμφανίστηκε ένας νέος και της είπε:
“Γέμισε το δοχείο με νερό και πήγαινε στο σπίτι σου”.
Έτσι και έκανε, ενώ στον ουρανό άκουγε θεία μελωδία. Όταν έφτασε
στο σπίτι της γέμισε νερό να προσφέρει στην πεθερά της και αντί για
νερό βγήκε χρυσάφι. Η πεθερά της ρώτησε, αλλά αυτή δεν μπόρεσε
να δώσει εξήγηση. Όμως το μαντίλι στην κορυφή του δένδρου βεβαίωνε αυτά που έλεγε η νύφη. Ήταν απόδειξη της αλήθειας.
Σε άλλο σπίτι, που υπήρχε άλλη νύφη, άκουσε τα γεγονότα και περίμενε ένα ολόκληρο χρόνο, να ανοίξουν πάλι τα ουράνια, για να
ζητήσει και αυτή χρυσά φλουριά. Πράγματι. Άνοιξαν τα ουράνια και
ζήτησε “χίλια φλουριά”. Όμως γρήγορα έκλεισαν, μόλις είπε το “χίλια” και αμέσως μεγάλωσαν τα χείλη της και κρεμάστηκαν ως κάτω.
Αυτή ήταν η τιμωρία τής πλεονεξίας της.
Το χρυσάφι των Θεοφανείων πηγαίνει εκεί όπου υπάρχουν χρυσές
καρδιές».262

262. Δημήτριος Κατσίκας - Καππαδόκης, Καππαδοκία ιστορίες και παραμύθια για
μεγάλους Ρωμηούς, Λάρισα 2000, σ. 125.

148

Ιανουάριος

Τα Μικρά Φώτα,
Παραμονή των Θεοφανείων
ή Σάγια 263 ή σάγια γιακμάκ...
δηλαδή κάψιμο της σκιάς-φαντάσματος

• Ημέρα απόλυτης νηστείας αλλά ταυτόχρονα και του κιουτσούκ-μικρού αγιασμού τον οποίο παίρνανε στο τέλος της Θείας Λειτουργία... Τον οποίο έπιναν επιτόπου, τον μετέφεραν στα σπίτια τους για
να ραντίσουν ζώα και κήπους, αλλά κυρίως τις γεωργικές καλλιέργειες. Βεβαίως ήταν ιδανικό φάρμακο για τους αρρώστους σε ετήσια
βάση. Φυσικά αυτό που περίσσευε το έριχναν είτε στο πηγάδι του
σπιτιού ή στα φυτά.
• Ημέρα για τα αντίστοιχα με την εορτή κάλαντα τα οποία, ειρήσθω
εν παρόδω, λέγονταν σε πολλές παραλλαγές ανάλογα πάντοτε με
την κοινότητα και τα υπάρχοντα γλωσσικά ιδιώματα. Με τις ομάδες
των μικρών παιδιών, κοινές πολλές φορές, γιατί συμμετείχε και το
μουσουλμανικό στοιχείο, να περιδιαβαίνουν τα σοκάκια των κοινο263. α- Το προσωνύμιο της ημέρας σε Σάγια οφείλεται σε μια πανάρχαια, κατά την
άποψή μας τελετή, με την οποία εξαγνίζετο ο χώρος από τα κακά δαιμόνια. Σύμφωνα μάλιστα με τον Ανααστάσιο Μ. Λεβίδη, Ιστορικόν δοκίμιον,
διηρημένον εις τόμους τέσσαρας, εκ του Τυπογραφείου της Μυθιστορικής
Βιβλιοθήκης του Δ. Φέξη, Αθήναι 1885, σ. 30, «Την παραμονήν των Θεοφανείων συναθροίζοντες φρύγανα και άλλην καύσιμον ύλην εξ εκάστης οικίας
εν εκάστη συνοικία καίουσι πηδώντες επί της πυράς άνδρες και γυναίκες,
η δε τελετή καλείται σάγια και λέγουσι ότι καίουσι τον Σιφότ, δηλαδή τον
σατάν».
β- Σύμφωνα επίσης με τις επικρατούσες δοξασίες με τούτη την τελετή θα γινότανε το τσινλέρ περιλέρ, δηλαδή η εξάλειψη των κακοποιών στοιχείων της
φύσης.
γ- Στην Καππαδοκία μεταξύ των πολλών και διαφόρων θρησκειών υπήρχε και
η Πυρολατρεία. Κατά την άποψή μας τούτη η τελετή του σαγιά κ.λπ. ήταν
ασφαλώς πυρολατρική, η οποία μπολιάστηκε με χριστιανικά στοιχεία και
διατηρήθηκε στο διάβα του χρόνου ως στοιχείο κάθε τοπικής κοινωνίας...
Να σημειώσουμε πως και μετά την επικράτηση του χριστιανισμού δημιουργήθηκε η αίρεση των Υψισταρίων οι οποίοι, σύμφωνα με την Καλλιόπη Αλιβάνογλου-Παπαγγέλου, ό.π., σ. 37, «τιμούσαν τη φωτιά και τους λύχνους».
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τήτων μεταφέροντας και τραγουδώντας το χαρμόσυνο μήνυμα της
βαπτίσεως του Κυρίου, αρχίζοντας από το τροπάριο του «εν Ιορδάνη Βαπτιζομένου σου, Κύριε... » και τελειώνοντας με τα «Σάγια», τα
οποία και παραθέτουμε.264
Σάγια Σάγια σαλντιρμά,
Σάγια γκελντί, γκουρντουνμί;
Σελάμ βερντί, αλντινμί;
Βερενίν μπιρ ογλού ολσούν,
βέρμεγεγιν μπιρ κιζί ολσούν,
ονούνντα μπασί κελ ολσούν.265
Δηλαδή
Σάγια Σάγια μην τα διώξεις.
Ήρθαν τα Σάγια, μην τα είδες;
Σ’ έδωσαν χαιρετισμό, τον πήρες;
Όποιος δώσει να κάνει ένα αγόρι,
Όποιος δε δώσει να κάνει ένα κορίτσι,
και κείνου το κεφάλι να είναι κασιδιάρικο.266
• Στην κοινότητα των Φαράσων εκτός των γνωστών ασμάτων υπήρχε
κι ένα ιδιαίτερο λατρευτικό τραγούδι που λεγόταν από τους πιστούς
καθώς πήγαιναν να λειτουργηθούν στον Ιερό ναό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, το οποίο και παραθέτουμε:267
264. Σύμφωνα πάλι με ορισμένους πληροφορητές, Σάγια λέγανε την ημέρα των Θεοφανίων... το τραπέζι της ημέρας, αλλά και την περίεργη ενδυμασία των μικρών
Τούρκων εκείνη τη μέρα. Σύμφωνα πάλι με τους Πετρόπουλο - Ανδρεάδη, ό.π.,
σ. 135, «Την ημέρα των Θεοφανίων τα Τουρκόπουλα μεταμορφώνονται σε Σάγια (ensaia). Διαλέγουν μια μεγάλη κυλόττα, μέσα στην οποία να μπορέσουν
να βυθιστούν έως το λαιμό. Το κεφάλι μόνο μένει έξω... Μ’ ένα ζευγάρι κέρατα
στο μέτωπο, μια μεγάλη σειρά από βώλους και κουδουνάκια προσδεδεμένα σ’
αυτό το ιδιόρρυθμο ένδυμα, πηγαίνουν στα ελληνικά σπίτια και φωνάζουν με
όλη τους τη δύναμη:
Ήρθε η σάγια,
την άκουσες;»
265. Δ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, ό.π., σ.134.
266. Όπως στα κάλαντα της πρωτοχρονιάς, έτσι και των Φώτων επαναλαμβάνεται
η ευχή προς τους νοικοκυραίους να χρυσώσουν την ομάδα, γιατί διαφορετικά
κινδυνεύουν να δουν την οικογένειά τους να αυξάνεται με κασιδιάρικο θηλυκό... Απειλή τα μάλα υπολογίσιμη για εκεί και τότε...
267. Μάρκος Δραγούμης - Θανάσης Μωραΐτης, Τραγούδια της Καππαδοκίας, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 2002, σ. 28.
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Κατά χρόνο ’μεις έχουμε αντέτι
Σήμερον πάλι έχομ’ μουχαμπέτι
Τον κόσμον και τ’ αλέμιν του τα κρατεί
Ένι το σίχτιν και το υπατέτι
Αϊ μ’ Γιώργη, τ’αβγό σου ένι γήρι
Γήριν τζόνι εν κατινόν αϊγήρι
Δηλαδή
Κάθε χρόνο εμείς έχουμε έθιμο
Σήμερα να κάνουμε πρόσχαρη διασκέδαση268
Τον κόσμον και την οικουμένη αυτό που συγκρατεί
Είναι η πίστη και η προσευχή
Άγιε Γιώργη, τ’ άλογό σου είναι άσπρο
Δεν είναι μόνο άσπρο αλλά και καθαρόαιμο...
Αλλά και τα παρακάτω κάλαντα των πιτσιρικάδων που γυρνούσανε
τους μαχαλάδες της κοινότητας ευχόμενα μπερεκέτι και υγεία στους
ιδιοκτήτες:
Λέμσες τσίπσας ν’ εκροστίτε
ήρταν φώτες, φωτιστείτε
σα κουζδέρκα βκοϊμέκα κρέμας
φύακ αρό ατό το σπίτι θέμας
Ρόϊδα, τσιδόνε, μεϊράπε, χράδε,
γιρμάδε, κετέζα τσε χαχλάδε.
Δηλαδή
Σας λέμε όλοι να ακούσετε
ήρθαν τα φώτα φωτισθείτε
στα τσιγκέλια ευλογημένα κρεμάστε
φύλαξε υγιές αυτό το σπίτι, Θεέ μ’
ρόδια, κυδώνια, αχλάδια, απίδια,
γιαρμάδες, ψωμάκια και κουλούρια.269
• Στην κοινότητα των Φλογητών, κατά τον πληροφορητή Παρασκευά
Τσαλόγλου,270 «τα Φώτα μέρα βγαίνισκαν τα φσάχα τελούτανε τα
σπίτια και τρώανε και λέισκαν:
Φώτα και καλημέρα
268. Μάλλον υπονοείται η διασκέδαση που ακολουθεί της βαπτίσεως.
269. Μαρτυρία Αλέξανδρου Ιορδανίδη, (Φάρασα), ό.π.
270. Μαρτυρία Παρασκευά Τσαλόγλου, (Φλογητά), ό.π.
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Κι εγώ ήρτα σήμερα
Έλα ταχύ
Φα’ ’να χουλιάρ φαΐ».
Στη συνέχεια ακολουθούσε το σχετικό τελετουργικό κάλεσμα των
μικρών από τη νοικοκυρά του σπιτιού, για να τιμήσουν το ήδη στρωμένο τραπέζι με σούπα ξερών φασολιών, φακές, κουκιά, σούπα με
πετιμέζι...
Παραθέτουμε από τη μαρτυρία του προαναφερομένου πληροφορητή τη σχετική στιχομυθία:
- Φσάχα, ορσιέτε, απέσω. Φάτε γιαβρουλάριμ, φάτε κουζουλάριμ.
Γιατ’ δεν έφαετε; Δεν παγαντέτμι;
- Θειά, πάγαμ σα πολλά σπίτια, πολύ έφαγαμ.
Ας σας βλοή Θεός. Κι εδώ καλά έφαγαμι.
Σηκώτε, παιδιά, ας πάμε.
Δηλαδή:
- Φάτε παιδιά μου, φάτε μωρά μου. Γιατί δεν εφάγετε; Δεν σας αρέσει;
- Θεία, πήγαμε σε πολλά σπίτια και σκάσαμε στο φαγητό...
Ας ευλογεί ο Θεός. Και εδώ καλά φάγαμε (υπονοεί μάλλον τα δώρα) ...
Πάμε, παιδιά, σηκωθείτε.
• Εκτός από την πρωτοχρονιά, που τραγουδούσαν τον Αϊ Βασίλη, τα
παιδιά της Τροχού είχαν έθιμο να τραγουδάν και τα Φώτα. «Γι’ αυτό
έβλεπες την παραμονή το βράδυ μόνο κορίτσια με λαμπάδες μεγάλες
να γυρίζουν σ’ όλα τα σπίτια. Αν φυσούσε αέρας, έπαιρναν φανάρια.
Το γύρισμα στα σπίτια μπορούσε να κρατήσει δυο-τρεις (2-3) μέρες,
γιατί έπρεπε να περάσουν από όλα. Κατά το γύρισμά τους έψελναν
το “εν Ιορδάνη... ” και το “σήμερα τα Φώτα και Φωτισμοί... ”.
Στο σπίτι που πήγαιναν πρώτα πρώτα, έλεγαν:
Φώτα, καλημέρα ...
και οι σπιτικοί ανταπαντούσαν: Καλώς ήρτες». 271
• Στην κοινότητα του Προκοπίου την παραμονή των Φώτων, όπως
και της Πρωτοχρονιάς, τα παιδιά περιφέρονταν στις γειτονιές διαλαλώντας το χαρμόσυνο μήνυμα των Θεοφανείων λέγοντας τα παρακάτω:
Ήρτανε τα Φώτα και οι Φωτισμοί
ήρτανε οι παπάδες και οι αγιασμοί.
271. Μαρτυρία Πιπίνας Τσορμπατζόγλου, ό.π.
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Ήρτανε τα Φώτα τα φωτεινά,
ήρτε και η κυρά μας η Παναγιά.
Σ’ αυτό το σπίτι που ’ρθαμε
πέτρα να μην ραγίσει
και ο νοικοκύρης του σπιτιού
χίλια χρονιά να ζήσει.
Και του χρόνου.
• Στην κοινότητα του Μιστί τα παιδιά γύριζαν στα σπίτια της κοινότητας την παραμονή των Φώτων λέγοντας τα κάλαντα... χαιρετώντας
αρχικά τους νοικοκυραίους με το «Φώτα, η καλή μέρα» και συνεχίζοντας με αυτοσχέδιους στίχους, κάτι μεταξύ Πρωτοχρονιάς και
Φώτων.
Αρχήν αρχήν τα κάλαντα, αρχήν αρχήν τα Φώτα,
Φώτα ήρθε τσι Αϊ Βασίλης μας έφερε τσι ντα χιόνια.
Μι τ’ άσπρα ντα γένια... 272
• Στην κοινότητα της Σινασού το τραγούδι των καλάντων ήταν και το
τραγούδι του δρώμενου της πυράς.273
Φώτα φώτα και καλημέρα, ήλθαμ’ κ’εμείς σήμερα.
Από της ερήμου ο Πρόδρομος ήρτε να βαπτίση τον Κύριον.
Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ο Κύριος.
Ο Ίορδάνης είδε και έφριξε τα νερά τ’ οπίσω ετράβηξεν
Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ο Κύριος
Ιωάννη, τόλμα και βάπτισον,
την κορυφήν του διδασκάλου σου άγγιξον.
Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ο Κύριος.
• Το ίδιο έθιμο, δηλαδή τα κάλαντα με ή χωρίς δρώμενα, υπήρχαν και
στην κοινότητα του Ζιντζίντερε-Φλαβιανά, αλλά με μια μοναδικότητα: τα παιδιά συνοδεύονταν υπό του τοπικού ιερέως, ο οποίος
ταυτόχρονα «έρραινε με το ηγιασμένο νερό τους ενοίκους... και με
τον μικρότερο της παρέας-Βενιαμίν να κρατά τον ασιρμά-χάλκινο
δοχείο του οποίου η περίμετρος εστένευε συνεχώς από την βάσιν
272. Θανάσης Π. Κωστάκης, Το Μιστί, ό.π., σ. 306.
273. Σαραντίδης Ι. Αρχέλαος, ό.π., σ. 189, «... Το εσπέρας της παραμονής των Φώτων ψάλλεται εν τη εκκλησία μικρά τις ακολουθία, μεθ’ ην εξερχόμενοι οι παίδες και περιφερόμενοι από οικίας εις οικίαν καίουσι τον Σιφώτη διά φρυγάνων
τραγακάνθης πηδώντες περί την πυρά και άδοντες».
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προς τον λαιμόν, διά να καταλήξη εις στενόν στόμιον, ένθεν και ένθεν του οποίου ήτο προσηρμοσμένη η κινητή λαβή...
Εντός του ηγιασμένου νερού έρριπτον νομίσματα, ενώ τα χρήματα τα οποία έρριπτον εις τον ασιρμά ανήκον εις τα παιδιά,
τα οποία εμοιράζοντο εις το τέλος το περιεχόμενον... εννοείται ότι την μερίδα του λέοντος ελάμβανον οι μεγαλύτεροι,
ενώ εις τους μικρούς έδιδον ελάχιστα».
• Σε αρκετές κοινότητες, ιδιαίτερα μάλιστα αυτές που βρισκότανε
στην κοιλάδα του Μπουτάκ οβά, υπήρχε το έθιμο του Κελεμέν ή
η φωτιά των Φώτων. Μια ευκαιρία για διασκέδαση, ενίσχυση του
εκκλησιαστικού ταμείου, αλλά και πρόγνωση των μελλούμενων.274
Την παραμονή, λοιπόν, κατ’ άλλους ανήμερα της εορτής, οι νέοι τοποθετούσαν στις κεντρικές πλατείες των κοινοτήτων ή στους αύλειους χώρους των εκκλησιών σωρούς ξύλων... Το βράδυ, μετά τον
Εσπερινό και την Περιφορά της εικόνας, με το σύνολο του πληθυσμού μαζεμένο, εμφανιζότανε ο τοπικός κλήρος με όλους τους άρχοντες, τα εξαπτέρυγα, τα λάβαρα και τους ψαλτάδες και ... γινότανε
μια ιδιότυπη πλειοδοσία για το ποιος θα αποκτήσει το δικαίωμα του
ανάμματος της φωτιάς... Προσφέροντας τα περισσότερα χρήματα
ή προϊόντα, όπως σπορέλαιο για παράδειγμα, στάρι, ή οτιδήποτε επιθυμούσε, αρκεί να μπορούσε να πουληθεί. Προνομία φυσικά
ιερή μιας και ο πλειοδότης θα αποτελούσε καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα της κοινότητας... και κατά την
επικρατούσα άποψη ο Θεός θα πραγματοποιούσε τους πόθους του,
μιας και ήταν ο αποδέκτης της ευχής καπούλ ολά.
Βεβαίως, για το άναμμα πάντοτε, ακολουθούσαν ορισμένους τελετουργικούς κανόνες, οι οποίοι καθιερώθηκαν στο διάβα του χρόνου.
Έτσι, «έκανε τον σταυρό του, φιλούσε το χέρι του ιερέα, έπαιρνε από
τον ίδιο τη φωτιά, έλεγε το ”Κύριε ημών Ιησού Χριστέ... ” και έβαζε
μπουρλότο»275 ή «έκαμνε τρεις φορές τον γύρο της σωρού λέγοντας
ταυτόχρονα το “Πάτερ ημών... ” και μετά άναβε τη φωτιά σε τέσσερα
σημεία, όσα και του ορίζοντα».276
274. Στην κοινότητα του Τσαρικλί, όπως και σε άλλες κοινότητες, γινότανε ανήμερα των Φώτων και μετά τον Εσπερινό. Άναβαν μεγάλη φωτιά στη αυλή της
εκκλησιάς με κληματόβεργες, με τον ιερέα να προβαίνει σε πλειστηριασμό του
τυχερού που θα είχε την τιμή της πρώτης σπίθας. Βλ. Κωνσταντίνος Καραλίδης, ό.π.
275. Μαρτυρία Αναστασίου Προδρόμου, ό.π.
276. Μαρτυρία Δέσποινας Σαμουηλίδου, ό.π.
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• Παρόμοιο με τα περιγραφόμενα παραπάνω έθιμα ήταν και αυτό που
γινότανε στην κοινότητα της Ανακού, το οποίο ονόμαζαν σίγρια277
ή καλύτερα πήρε την ονομασία σίγρια από την καύσιμο ύλη που χρησιμοποιούσαν για το κάψιμο του Σιφώτη.278 Η μόνη ιδιαιτερότητα
της γνωστής τελετής περιελάμβανε μια προσπάθεια συμβολικού
καψίματος μιας γάτας. Μετά την πλειοδοσία, για το ποιος θα βάλει τη φωτιά, κάποιος έβαζε σε ένα τσουκάλι μια γάτα και εικονικά
προσπαθούσε να την κάψει... Φυσικά με το πέταγμά της όλοι χειροκροτούσαν και φώναζαν «ετό κάτα ήτον Σιφώτης ή Σιφώτης έφυεν»,
δηλαδή αυτή η γάτα ήταν ο Σιφώτης και πως μάλλον ο σκοπός επετεύχθη.
Επίσης η κατεύθυνση του καπνού ήταν πάντοτε σημαντική για τους
ασχολούμενους με την τέχνη της μαντικής. Έτσι, αν ο καπνός είχε
ανατολική φορά, ήταν σημάδι καλό... οιωνός θετικός για τη σπορά
και τις παραγωγές για όλη την κοινότητα.
Τουναντίον, σε περίπτωση φοράς προς τη δύση, βορρά και νότο,
τότε τα «καλά» θα απολάμβαναν μόνο τα νοικοκυριά που ήταν στην
ίδια κατεύθυνση.
Τα μισοκαμένα ξύλα τα παίρνανε και τα καίγανε στο δικό τους τζάκι
για... γούρι.
Τα κάρβουνα επίσης από τη φωτιά τα μάζευαν και τα χρησιμοποιούσαν για το δικό τους θυμιατήρι.
Η στάχτη της αποτελούσε ιδιαίτερο φυλαχτό για τις γεωργικές παραγωγές με τους χωρικούς να τη διασκορπίζουν στα χωράφια τους.
Τέλος, η φωτιά προκαλούσε θετική ενέργεια και στις νεόνυμφες, οι
οποίες, για να πάνε καλά τα πράγματα, θα έπρεπε οπωσδήποτε να
χορέψουν γύρω της τουλάχιστον τρεις φορές μοιράζοντας ταυτόχρονα κουλουράκια ή κουφέτα.279
277. Πρόκειται για τις γνωστές τραγάκανθες που μάζευαν οι πιτσιρικάδες της κοινότητας την παραμονή για το κάψιμο του Σιφώτη τόσο από τις γύρω περιοχές
όσο και από τους νοικοκυραίους που το’χαν ως ιερή υποχρέωσή τους να βοηθήσουν στην πραγματοποίηση της τελετής-εθίμου.
278. Βεβαίως προ της γνωστής τελετής ο γυναικείος πληθυσμός μετέβαινε στα μνήματα για τον εβδομαδιαίο ευπρεπισμό τους, με κάθε κυρά να μεταφέρει από 12
ή 33 κεριά... θυμίαμα αλλά και κόλλυβα, μιας και, σύμφωνα με την παράδοση,
αν δεν τα παρασκεύαζαν, ο πεθαμένος θα επέστρεφε πίσω, μιας και εκείνο το
χρονικό διάστημα ήταν ελεύθερος, πεινασμένος.
279. Μαρτυρία Ελισάβετ Νικολαΐδου, ό.π.
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Επισήμανση
Το παραπάνω έθιμο καταγράφεται σε διάφορες παραλλαγές που
σε όλες τις περιπτώσεις ήταν ένας συνδυασμός φωτιάς και χορού.
Σε κάποιες όμως υπήρχε κάτι το ξεχωριστό, όπως για παράδειγμα
στη Μουταλάσκη. Εκεί ομάδες παιδιών, την παραμονή των Φώτων, μάζευαν ξύλα και τα άναβαν μόλις κτυπούσε η καμπάνα του
Εσπερινού... Μόλις τελείωναν οι προμήθειές τους σε ξυλεία φυσικά
έσπευδαν η μια ομάδα να κλέψει από την άλλη ομάδα, αρπάζοντας
μάλιστα πολλές φορές και αναμμένες σανίδες ή κληματόβεργες για
τη δική τους φωτιά.
Αυτή ακριβώς τη δράση ή το σύνολο των δράσεων, την έλλειψη ξυλείας και ό,τι ακολουθούσε, το ονόμαζαν Σάγια.280
• Έθιμο παράλληλο με τη φωτιά των Φώτων θεωρείτο και το «κάφτουμ’ το Συφώτ’».281 Να σημειώσουμε πως ο Συφώτης θεωρείτο
από τους Καππαδοκείς ως ο αρχηγός των δαιμόνων, ο αρχικαλικάντζαρος, που θρονιασμένος σε μια σκοτεινή γωνιά του σπιτιού διηύθυνε τα κακοποιά στοιχεία. Συνεπώς ανάβανε φωτιές και κεριά καθ’
όλη τη διάρκεια της νύκτας για να τον κάψουνε ή να αποτρέψουν
τη δράση του. Σημαντική διαδικασία- πρακτική, η οποία έπρεπε να
τηρείται με επιμέλεια ούτως ώστε να μην μείνει καμία γωνιά του
σπιτιού αφώτιστη. Κατά τη διάρκειά της μάλιστα, αν κάποιο κερί
έλιωνε, φρόντιζαν άμεσα να το αντικαταστήσουν από τον φόβο της
διαφυγής του.282
• Στα Ποτάμια, ιδιαίτερη μάλιστα πατρίδα του Αγίου Γεωργίου, για
Σιφώτη χρησιμοποιούσαν ομοίωμα ανθρώπου που ήταν φτιαγμένο
με παλαιά ρούχα...
• Στο Ιντζέσου το έθιμο του καψίματος του σιφώτ υπήρχε, αλλά με μια
ιδιαιτερότητα. Μέρος στη σχετική δημοπρασία παίρνανε αποκλειστικά τα νιόπαντρα ζευγάρια...
• Στην Τροχό πάλι είχανε διάφορους τρόπους όπως:
α- «Τα Φώτα, την παραμονή, κορίτσια και αγόρια μάζευαν χαρτιά και
φρύγανα κι άναβαν φωτιά οπουδήποτε, τα έκαιγαν και πηδούσαν
από πάνω λέγοντας “κάψαμε το Σιφώτ”».
280. Μαρτυρία Μιχαήλ Γιαβρόγλου, (Μουταλάσκη), ό.π.
281. Το κακό πρέπει να καίγεται, με τη φωτιά να εξαγνίζεται. Πυρολάτρες και πυροβάτες οι αρχαίοι Καππαδόκες, μετέφεραν στο διάβα του χρόνου πολλά και
διάφορα από τις αρχέγονες τελετές τους, τα οποία εν πολλοίς υιοθέτησε και η
ορθοδοξία.
282. Γεώργιος Μαυροχαλυβίδης, ό.π., σ. 313.
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β- «Σε κάθε σπίτι τα παιδιά έφτιαχναν μια ζωγραφιά: μεγάλα μάτια,
μαλλιά μακριά σαν αρκούδα. Άσχημο τον κάναμε, σαν καραγκιόζη, σα διάβολο, συφώτη τον λέγαμε. Την άλλη μέρα, τα Φώτα,
όλα τα παιδιά, μετά τη λειτουργία, έκαιγαν το χαρτί που ζωγράφιζαν και έλεγαν: έκαψαμ’ το συώτη».
γ- «Ζωγράφιζαν σο χαρτί το συχώτ’ την παραμονή Γιορδανιού και
Γιορδανιού κάφτουν το. Πότ’ διαβάζουν το εν Ιορδάνη, κάφτουν
τα.
Την παραμονή μέρα καθαρίζουν το σπίτι, λούζονται. Καθαρίζουν
μη έρχεται ο Συχώτ’. Αν έρθ’ σο σπίτ’ δε ’ναι καλό. Σ’ όλα τα σπίτια
ανάβουν καντήλια, σ’ όλες τις γωνιές, σα οντάϊα, σα στάβλους.
Το συχώτ’ τον ζωγραφίζουν μαύρο, άσχημο, σα το διάβολο».283
• Στην κοινότητα του Γκιολτζούκ-Λίμνα, την παραμονή λοιπόν των
Φώτων, «... τρεις παπάδες με τη συνοδεία δώδεκα (12) αγοριών,
περνούσαν από όλα τα σπίτια του χωριού. Τα παιδιά κρατούσαν ένα
ύφασμα τεντωμένο, όλο κεντημένο σαν τον Επιτάφιο και επάνω του
είχανε ένα σταυρό. Οι παπάδες ψέλνανε το “εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε”, οι πιστοί φιλούσαν τον σταυρό, κάνανε την ευχή
τους και ρίχνανε ό,τι ήθελαν... Ρούχα, φλουριά, μετζίτια, λίρες.
Ύστερα όλα αυτά τα μαζεύανε στην εκκλησιά και οι επίτροποι τα
πουλούσαν πολύ φτηνά, τα δε χρήματα που βγάζανε τα δίνανε στους
φτωχούς».284
• Την παραμονή, μετά το τρισάγιο του ιερέα στα μνήματα, μοιράζονταν μεταξύ τους τα νηστίσιμα φαγητά, για την ανάπαυση των ψυχών των πεθαμένων.
• Ένα ιδιαίτερο έθιμο της παραμονής των Φώτων ήταν το γιαγλέχμαντήλα.
Επρόκειτο για αποστολή δώρου εκείνης της μέρας από την πλευρά
του αρσενικού προς τη μνηστή του που «αποτελείτο από οχτώ ξεχωρισμένα πινέκια, μεγάλες πιατέλες, που κάθε μια περιελάμβανε
βαρύτιμα φαγώσιμα, νόστιμο σπιτικό χαλβά με σταρίσιο αλεύρι καβουρδισμένο σε αγνό βούτυρο και ψημένο μέσα σε πετιμέζι, βραστές
κότες ή πιτσούνια, πρόσωπο ή τσίπα, όπως λέγανε το καϊμάκι, με αρτυμένο μέλι, άλλα πινέκια με ξηρά φρούτα, τα λεγόμενα τζερέζια...
που ταχτοποιούνταν σε μια μεγάλη μαντήλα, δένονταν οι άκρες με
283. Μαρτυρίες των: Γεωργίου Τεμερτζόγλου, Ελισάβετ Λουκαΐδου, Σταυρούλα
Τεμπερεκίδου, ό.π.
284. Μαρτυρία Ευσταθίου Σαρμουκασίδη, ό.π.
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κοντάρι που το κρατούσαν δυο γυναίκες από δω κι από κει και το
μετέφεραν στο σπίτι της κοπέλας...
Στο σπίτι της κοπέλας, ειδική μαγείρισσα, η κεϊφενίτσα, με μεγάλη
επιμέλεια παρασκεύαζε στο τουντούρι, μέσα σε ειδικά τσικά, τα περιώνυμα ζωμνά με τα οποία το σπίτι του κοριτσιού, κατά απαράβατο
πατροπαράδοτο έθιμο, θα περιποιούνταν τις συμπεθέρες που προσκόμιζαν το γιαγλέχ. Ήταν:
Σταφιζιού ζωμί, δηλαδή αποξεραμένες φέτες κολοκυθιών, ξερά καλέμνα-διαλεχτά άσπρα φασόλια, πλιγούρι, σταφίδες, πετιμέζι...
Βορκοκιού ή μαλασκενού ψωμί, δηλαδή ξερά βερίκοκα ή δαμάσκηνα, φέτες από φρέσκα παντζάρια, φακή ντόπια, πλιγούρι,
πετιμέζι...».285
• Στην Αξό, στο Φερτέκι, αλλά και στην Τροχό, υπήρχε το έθιμο της
Λαμπάδας... Την παραμονή στα σπίτια των σημαδεμένων-αρραβωνιασμένων κοριτσιών παρασκεύαζαν ειδικά κεριά,286 τα οποία, αφού
στόλιζαν κατάλληλα με τρία όμορφα μήλα δεμένα με κορδέλες, τα
προσέφεραν δημόσια και τελετουργικά την ημέρα των Φώτων.287
• Στο Ενεχίλ, στο Μιστί, αλλά και σε αρκετές κοινότητες υπήρχε το
έθιμο του μήλου. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση υπήρχε η υπο285. Γεώργιος Μαυροχαλυβίδης, ό.π., σ. 294.
286. Η παρασκευή των κεριών ήταν κάτι το συνηθισμένο στον χώρο της Καππαδοκίας μιας και κατείχαν την τεχνογνωσία αλλά και την τεχνολογία. Μπαμπακερές κλωστές- τσαραστούπι αλλά και λιωμένο κερί λόγω μελισσών. Ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό κερί ήταν ο κόντζορος, δηλαδή κερί με τρεις κερωμένες
κλωστές σε σχήμα κουλούρας με τρεις άκρες τις οποίες άναβαν όλες και που,
σύμφωνα με τον Παύλο Καρολίδη, Γλωσσάριον συγκριτικόν ελληνοκαππαδοκικών λέξεων, ήτοιη εν Καππαδοκία λαλουμένη ελληνική διάλεκτος και εν αυτή
σωζόμενα ίχνη της αρχαίας Καππαδοκικής γλώσσης, εκ του τυπογραφείου «ο
Τύπος», εν Σμύρνη 1885, σ. 177, «... κόντζορος, ο κηρός ο απτόμενος εν τη εκκλησία κατά την ημέραν των Θεοφανείων τελουμένης ακολουθίας του μεγάλου
Αγιασμού. Ο κηρός ούτος θεωρείται ιερός και μετά το τέλος της ακολουθίας
ανημμένος φέρεται εις τον οίκον και τίθεται επί της τραπέζης, εφ ης προγευματίζουσιν αμέσως οι εν τω οίκω, ο δε κηρός φωτίζει το πρόγευμα μέχρι τέλους,
οπότε γίνεται ευχή των εν τω οίκω προς αλλήλους, “ο κόντζορος να σε φωτίση,
αγιάση κλπ”. Ίνα δυνηθή ο κηρός να διαρκέση επί τοσούτον χρόνον απτόμενος,
κατασκευάζουσιν επίτηδες κηρούς λεπτούς, μακροτάτους, οίτινες περιελίσσονται εις όγκον στρογγυλόν του οποίου το μέρος το αναπτόμενον λαμβάνει σχήμα σταυρού».
287. Ιδιαίτερα στην Αξό λαμπάδα έπαιρνε και ο σύντεκνος. Οι λαμπάδες παρασκευάζονταν από τους ιδίους και το μήκος τους ήταν ανάλογο με το μπόι του γαμπρού. Βλ. Γεώργιος Μαυροχαλυβίδης, ό.π., σ. 295.
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χρέωση των αρραβωνιασμένων κοριτσιών να κρεμούν στο λαιμό των
μικρών παιδιών του σογιού του αρραβωνιαστικού μήλο και ένα κερί.
Τα οποία, με τη σειρά τους, τα βουτούσαν στο καζάνι του αγιασμού.
• Στα Φάρασα, την παραμονή των Φώτων τη λέγανε Μίτσικκα Φώτα.
Η μέρα των Μίτσικκων Φώτων θεωρείτο και ως ημέρα των σεδεμένων, σημαδεμένων, αρραβωνιασμένων... Τούτη τη μέρα λοιπόν
ο κάθε μνηστευμένος ήταν υποχρεωμένος σε μια επίδειξη κυνηγετικής ικανότητας και μάλιστα σε ένα συγκεκριμένο θήραμα: αυτό
του λαγού. Έπρεπε συνεπώς ο ίδιος μαζί με δύο φίλους του να πάνε
στο κυνήγι και να φέρουν λαγό, αλλά κατά περίπτωση και περδίκια
στη μνηστή του, με την επιστροφή και παράδοση να ακολουθεί ένα
σχετικό τελετουργικό.
Φορτωμένοι λοιπόν με το ή τα θηράματα επέστρεφαν κρατώντας
αναμμένα κεριά και μόλις πλησίαζαν σε απόσταση αναπνοής έπρεπε
τα πυροβολήσουν τρεις φορές στο αέρα, σημάδι της επιτυχούς επιστροφής... ειδοποίηση αναμενόμενη.
Ο ένας από τους φίλους, ο καπνάτ’ς, ανέβαινε στο δώμα του σπιτιού
και στεκότανε δίπλα στην καπνοδόχο, γιατί έτσι ή γιατί κατ’ αυτόν
τον τρόπο λέγανε πως, «προστατεύουν τον γαμπρό από μίσος, κακό
ή οτιδήποτε κακό».288
Ο άλλος φορτωμένος με τα δώρα και τα όπλα μαζί με τον μνηστήρα
μπαίνανε στο σπίτι, ασπάζονταν τελετουργικά και κατά τα ειωθότα
τους παρευρισκόμενους συγγενείς της οικογένειας και παρέδιδαν τα
σχετικά στην... πεθερά, χωρίς φυσικά την παρουσία της μνηστής, η
οποία παρακολουθούσε κρυφά τα τεκταινόμενα. Στη συνέχεια γινότανε οι ανταλλαγές των δώρων, τα κεράσματα και απήρχοντο
ησύχως, αλλά σε κάθε περίπτωση ικανοποιημένοι εκ του αποτελέσματος.289
• Επίσης και μεταξύ άλλων:
α- ζύμωναν ένα ιδιαίτερο είδος κουλούρας για τα παιδιά,το λειμετερά-κετάζε.
288. Σημ.: Η καπινή-καπνοδόχος συμβόλιζε το σπίτι και κατά συνέπεια η καταστροφή του από οτιδήποτε θα προσέβαλε τους πάντες ή θα θεωρείτο ως ανικανότητα. Ενδεχόμενα να σήμαινε και ίσως αυτό είναι και το σωστότερο, πως ο νοικοκύρης θα μπορούσε να στηριχτεί σε μια σειρά φίλων, είχε τη γενική υποστήριξη
του κόσμου.
289. Σημ.: Υπάρχει μια σειρά ποικίλων εκδηλώσεων για τούτη την παράδοση, από
το υποχρεωτικό κόψιμο ξύλων, επίδειξη δύναμης του γαμπρού, έως και οινοποσίας με νηστίσιμα είδη, λόγω της ημέρας. Βλ. και Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 85.
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β- κάθε νουνός ή νουνά παρασκεύαζε ένα μεγάλο κερί για το κάθε
βαφτιστικό, μεγάλο όσο το μπόι του και στολισμένο για τα αρσενικά με μήλο, ρόδι, κυδώνι, ενώ για τα θηλυκά με λουλούδια...
γ- στη λειτουργία της παραμονής οι εκκλησιαζόμενοι μαζί με τα
σκεύη για τον αγιασμό κρατούσαν πάντοτε αναμμένα κεριά.
δ- με τον αγιασμό έπρεπε να φωτίσουν τα ζωντανά και τα χωράφια...
• Το σήκωμα των αγίων εικόνων αλλά και των εκκλησιαστικών αντικειμένων, για τις λιτανείες και τις διάφορες θρησκευτικές τελετές,
ήταν γνωστό και επιβεβλημένο για την ενίσχυση του εκκλησιαστικού ταμείου. Όπως και ο τρόπος της πλειοδοσίας με κυρίαρχο πρόσωπο τον τοπικό ιερέα, ο οποίος κατέβαλε άοκνες προσπάθειες για
τη συλλογή όσο το δυνατόν περισσοτέρων φακουδιών- χρημάτων.
Στην κοινότητα του Ανταβάλ όμως υπήρχε επιπλέον και μια άλλη
παράξενη συνήθεια. Στο τέλος λοιπόν της δημοπρασίας, που λάβαινε χώρα την παραμονή των Φώτων στον αύλειο χώρο της εκκλησιάς του Αγίου Κωνσταντίνου, κάθε πλειοδότης μετέφερε τη δική
του εικόνα στο σπίτι... άναβε το καντήλι και το έβαζε μπροστά της
μέχρι να τη μεταφέρει πρωί-πρωί πίσω για την έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Το ίδιο φυσικά και με τα λοιπά εκκλησιαστικά σκεύη όπως,
λάβαρα, σταυρούς και εξαπτέρυγα.290
• Στη μεγάλη ποικιλία των εθίμων να προσθέσουμε και αυτό των κόκκινων νυχιών. Μιας παράξενης πρακτικής στο χώρο που σήμαινε
σεβασμό και υποταγή της σημαδεμένης προς τις γυναίκες της οικογενείας του μνηστήρα και μελλοντικού συζύγου της.
Το απόγευμα λοιπόν της παραμονής και μετά το τελείωμα όλων των
απαραιτήτων εργασιών, καλούντο τα θηλυκά μέλη της οικογένειας
του μνηστήρα στο σπίτι της αρραβωνιασμένης και εκεί, με τη βοήθεια των φίλων της, έβαφε τα νύχια των χεριών και των ποδιών τους.
Δεν γνωρίζουμε τι σήμαινε τούτο το έθιμο, ούτε φυσικά από πού έλκει την καταγωγή του. Σε κάθε πάντως περίπτωση ήταν δηλωτικό
της θέσης της γυναίκας στην κλίμακα της οικογενειακής ιεραρχίας,
ιδιαίτερα μάλιστα αυτής που «έμπαινε» στο σπίτι.291
290. Μαρτυρία Παρασκευά Ιγνατιάδη, ό.π.
291. Εμμ. Τσαλίκογλου, «Λαογραφικά Φλαβιανών Καισαρείας της Καππαδοκίας»,
Μικρασιατικά Χρονικά σύγγραμμα περιοδικόν έκδ. Ενώσεως Σμυρναίων τ.13ος
[1967], σ. 145, «Η νύφη ήτο υποχρεωμένη να μη ομιλή με τον πενθερόν, την
πενθερά, τους ανδραδέλφους, ως και με ηλικιωμένους άνδρας της οικογένειας
του συζύγου. Η κατάστασις αυτή της σιωπής ευτυχώς δεν διήρκει πολύ. Μετ’
ολίγους μήνας, αφού εφιλούσε το χέρι της πενθεράς της, ελάμβανε ένα φλουρί,
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• Παραθέτουμε τέλος το παρακάτω χαρακτηριστικό τραγούδι που,
κατά τους πληροφορητές, το τραγουδούσαν και το χόρευαν την ημέρα
εκείνη στα σχετικά δρώμενα και ιδιαίτερα γύρω από τη φωτιά.
Μπογιατζιλάρ,
οι μπογιατζήδες 292
Βαρίν σοϊλέγιν μπογιατζιλαρά,
καρά μπογιά μπογιαλάμασιν,
αλ μπογιαγί μπογιαλαμασίν.

Καρά γκιγέν γκελίν κέϊς ολούρ,
αλλάρ γκιγέν γκελίν ολούρ.
Σαριλμασί μπιρ χος ολούρ.
Σαράπ ιτσέν σερχός ολούρ,
τζαχίλ σεβέν μπιρ χος ολούρ.
Σουρού σουρού σουρμελί κιζλάρ,
γκοκτσού τσαπράζ ντουγμελί κιζλάρ.
Δηλαδή
Πάτε να πείτε στους μπογιατζήδες,
να μην βάψουν μαύρο χρώμα,
να μην βάψουν κόκκινο χρώμα.
Όποιος φορά μαύρα γίνεται ιερέας,
όποιος φορά κόκκινα γίνεται νύφη.
Είναι ωραία να την αγκαλιάζεις.
ως και την άδειαν της συνομιλίας μετ’ αυτής. Την πενθερά ηκολούθουν οι ανδράδελφοι. Η συνομιλία όμως με τον πενθερόν και τους ηλικιωμένους άνδρας
της οικογένειας εξηρτάτο από τας προοδευτικάς αντιλήψεις αυτών. Κατά τον
παρόντα αιώνα το έθιμον είχεν ατονήσει, αν όχι τελείως εκλείψει. Μέχρι του
1870-75 η νύμφη υπεχρεούτο, αν επρόκειτο να γευματίση με τον πενθερόν και
την πενθεράν της εις το ίδιο τραπέζι, να σκεπάση το πρόσωπό της με μαύρον
πέπλον, το οποίον εκάλουν τολάκ. Η εκ πατρός γιαγιά μου, νύμφη τω 1864, μου
εδιηγείτο ότι ήτο πραγματικόν μαρτύριον ο τρόπος με τον οποίον εγευμάτιζον.
Έπρεπε με το αριστερό χέρι της ν’ απομακρύνη τον πέπλον από το πρόσωπόν
της, διά να δυνηθή να φάγη με το δεξιόν της».
292. Γιάννης Παγκοζίδης, Τραγούδια της Καππαδοκίας, από την Καισάρεια στους
Ασκητές, Σύλλογος Καππαδοκών και Μικρασιατών Ν. Ροδόπης, “ο Μέγας Βασίλειος”, 2014, σ. 19.
Σημ.: Ομαδικός κυκλικός χορός... χορεύεται και τραγουδιέται κυρίως στα Σάγια, έθιμο των Θεοφανείων.
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Όποιος πίνει κρασί μεθά,
όποιος αγαπά μικρή είναι ωραία.
Ομάδες, ομάδες στολισμένα κορίτσια
τα στήθια τους κουμπωμένα με τσαπράζια.
Δοξασία
Σιφώτης:293 επρόκειτο περί ενός μισητού δαίμονα που επεδίωκε το
κακό των ανθρώπων και ιδιαίτερα των μικρών παιδιών, με τη λαϊκή θυμοσοφία να του προσδίδει διάφορες μορφές και ιδιότητες. Έτσι, σύμφωνα
με ορισμένους, σύχναζε στα σπίτια και ξεκολλούσε τη γλώσσα όποιου
απαντούσε στο φώναγμά του... σύμφωνα με κάποιους άλλους μπορούσε
να μολύνει τους πάντες και συνεπώς το κάψιμό του ήταν απαραίτητο.
Οι κάτοικοι της Ανακού λέγανε πως ήταν κακάσχημος με σκουφί στο
κεφάλι, οι Φαρασιώτες τον ταύτιζαν με τους Εβραίους και κατά συνέπεια καίγανε τους τσιφούτηδες- κακούς Εβραίους. Πίστευαν επίσης πως,
εκτός από το κάψιμό του, χάνεται ή εξουδετερώνεται με τη δύναμη του
αγιασμού, μικρού και μεγάλου, με το θυμίαμα και τις προσευχές των καλών ανθρώπων.
Βεβαίως, σύμφωνα με τους λαογράφους, το κάψιμό του, εκτός από
ευωχία που προκαλούσε, συμβόλιζε τον θάνατο ή τη διαπόμπευση του
δαίμονα του σκότους και την καθαρότητα του χώρου από το κακό.294
Περί της δυνάμεως και των τρόπων με τους οποίους ξεγελούσε τους
ανθρώπους έχουν γραφεί αρκετά και έχουν ειπωθεί απείρως περισσότερα,
ιδιαίτερα μάλιστα στους γυναικείους χελεσέδες. Δοξασίες, μύθοι,295 παραμύθια, τερατουργηματικές υπερβολές, δεισιδαιμονίες... όλες στην υπη293. Σαραντίδης Ι. Αρχέλαος, ό.π., σ. 36, «Σιφώτης δαίμων κρυπτόμενος εις τας γωνίας και τα άδυτα της οικίας και βλάπτων πολυειδώς τους εν αυτή και δη τους
ακάθαρτους διά τυφλώσεως ή χωλώσεως, δι’ απαγωγής ή αλλαγής παίδων δι’
ασθενείας ή κλοπής».
294. Θανάσης Π. Κωστάκης, Η Ανακού, ό.π., σ. 237.
295. Οι μύθοι ήταν αλληγορικά οχήματα ψυχικής αφύπνισης, για όσους ήταν ευαίσθητοι ψυχικά να συλλάβουν το αποκαλυπτικό τους μήνυμα. Η λέξη μύθος
προέρχεται απ’ τον ήχο Μου= μουρμούρισμα, που ψιθυρίζουμε με τα χείλη μας
κλειστά και τη λέξη Μυστήριο συνδεόμενη μαζί του. Συγχωνευμένες οι δυο
τους αποτελούν το αποκαλυπτικό όχημα επικοινωνίας που ονομαζόταν Μύθος. Κάθε μυθολογική αλήθεια όταν παρουσιάζεται σε ανοικτή χειροπιαστή
γλώσσα, παρεξηγείται, απορρίπτεται και αφορίζεται πολλές φορές από τους
ακαλλιέργητους ανθρώπους. Γι’ αυτό, φιλόσοφοι, μύστες, προφήτες και επικοί
ποιητές, χρησιμοποιούσαν αλληγορίες για να καλύψουν την αλήθεια απ’ τους
ανώριμους και να τη φανερώσουν αλληγορικά στους ώριμους.
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ρεσία του φόβου, όπως για παράδειγμα από τις μανάδες που απειλούσαν
τα μονάκριβά τους με το βρωμερό κλάσιμο του Σιφώτη σε περίπτωση που
δεν πλενότανε... 296

296. Θανάσης Π. Κωστάκης, Η Ανακού, ό.π., σ. 238, «... Έλουζαν και τα παιδιά την
παραμονή κι όταν δυστροπούσαν τα φοβέριζαν “έλα να λουστείς, να μην Σιφώτης κλάσ’ το κεφάλ’ ή τασύ κλάνει σε Σιφώτ’, κιρλού να μην είσαι”, δηλαδή έλα
να λουστείς, για να μην σε κλάσει ο Σιφώτης το κεφάλι σου ή αύριο σε κλάνει ο
Σιφώτης, έλα, να μην είσαι βρωμιάρης... ».
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Μεγάλα Φώτα...
ή Μπουγιούκ (μεγάλος)
Αγιασμός...
της ανάπαυσης των ψυχών
Πρακτικές ... και δοξασίες της ημέρας

• Υπήρχαν σημαντικές διαφορές στις εθιμικές πρακτικές μεταξύ των
παραλίμνιων και παραποτάμιων κοινοτήτων, από αυτές που δεν διέθεταν τίποτε από τα προαναφερθέντα. Οι λόγοι πολλοί και εξηγήσιμοι με πλέον σημαντικό το «ρίξιμο του σταυρού», κύρια σε αυτές
που χρησιμοποιούσαν μόνο την κολυμπήθρα...
Έτσι, για παράδειγμα, ενώ στο Χαλβάντερε, τα Λίμνα, την Γκιούλ
Σεχίρ, ο σταυρός ριχνόταν στα νερά της παρακείμενης λίμνης ή του
ποταμού και τον έπιανε ο πλέον ικανός ή τυχερός, στην Αξό, την
Τροχό, τη Μαλακοπή, τη Νεβσεχίρ, την Ανακού κ.λπ. τον έριχναν
στην κολυμβήθρα...
Συνεπώς, πανέξυπνα ο ικανός ή ο τυχερός αντικαταστάθηκε από τον πλειοδότη, δηλαδή αυτόν που
προσέφερε τα περισσότερα χρήματα για να πιάσειπάρει- μεταφέρει τον σταυρό. Ένας εκπληκτικός τρόπος
για να γεμίσουν τα εκκλησιαστικά ταμεία με ζεστό χρήμα, αλλά και να καλυφτεί το έθιμο της ημέρας.297 Γεγονός που καταγράφεται με αρκετές λεπτομέρειες από τους
ιστοριοδίφες της εποχής.
Έτσι, στην κοινότητα της Αξού «άρχιζε η δημοπρασία, όμοια μ’
εκείνη που γινότανε για το σήκωμα των εικόνων τ’ άγια Μάκρινας. Ποιος θα σηκώσ’ το Σταυρό. Η άμιλλα ήταν μεγάλη μεταξύ των αποδήμων. Όσοι είχαν αποτύχει στο σήκωμα της
εικόνας τ’ς Εγιάζ κρύβανε την όρεξή τους για το Σταυρό.
Ο τελευταίος πλειοδότης προχώραγε περήφανα στη μέση
297. Ο πλειοδότης είχε διάφορες ονομασίες. Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία τον συναντάμε ως ντέντε, δηλαδή ανάδοχο, φωτισμένο, αγιασμένο, πρώτο, κ.λπ.
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της εκκλησιάς προς το λακκί. Ανασκούμπωνε το δεξί του χέρι, έπιανε το Σταυρό και τον ύψωνε ανάμεσα σ’ επευφημίες, στεκόταν δίπλα
στους παπάδες κι ο κόσμος πήγαινε κι ασπαζόταν τον σταυρό που
κράταγε ο ίδιος. Τον τυχερό που είχε την τιμή να κρατά τον σταυρό,
οι παπάδες κι αρκετός κόσμος, ιδία οι συγγενείς και γνώριμοι, τον
ακολούθαγαν ίσαμε το σπίτι του για να του ευχηθούν πάντα άξιος
και να τον συγχαρούν. Αν του περίσσευαν ακόμα ψιλά και το έλεγε η καρδιά του μπορούσε να κάμει γενικό κέρασμα κι ακόμα να
παραθέσει και ψωμί, τραπέζι, στο στενό του περιβάλλον και στους
ιερωμένους».298
Κάτι παρόμοιο πάνω κάτω συνέβαινε και στην κοινότητα των Φαράσων με προεξάρχοντα τον ιερέα, ο οποίος προκαλούσε για μεγαλύτερη πλειοδοσία το εκκλησιαζόμενο κοινό με τακτικές τις οποίες
και μεταφέρουμε.
Έτσι, την ώρα που θα έψελνε το «εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε... » και ήταν η στιγμή που θα έρριχνε τον σταυρό, πήγαινε στην
Ωραία Πύλη και απευθυνόμενος στο εκκλησίασμα φώναζε:
Τιζ’ α ντα βγκάλει; Δηλαδή, ποιος θα βγάλει τον σταυρό;
Ταυτόχρονα όριζε ένα ποσό, άρχιζε την πλειοδοσία ο ίδιος φωνάζοντας με τα μικρά τους ονόματα τους παρισταμένους και προκαλούσε
κατά κάποιο τρόπο το φιλότιμο των παρευρισκομένων.
Σε κάποια στιγμή και εάν κατά την άποψή του επετεύχθη ο σκοπός
πετούσε τον σταυρό στον αγιασμό και φώναζε για τελευταία φορά,
εάν υπάρχει κανείς τελευταίος πλειοδότης. Σε αντίθετη περίπτωση
απευθυνότανε στον τελευταίο, του έδιδε την εντολή να ξεκουμπωθεί, τον ευλογούσε και του επέτρεπε να τον πάρει...
• Υπήρχε η παράδοση πως τούτη τη βραδιά, προς τα ξημερώματα, τα
νερά γίνονται χρυσάφι. Έτσι, λοιπόν, αγόρια και κορίτσια αλλά και
μεγάλοι ακόμα, πήγαιναν παρέες παρέες στα ποτάμια ή τις παγωμένες λίμνες και σπάνανε τον πάγο, για να βρουν από κάτω το χρυσωμένο νερό. Και παρά το ότι δεν εύρισκαν ποτέ, κάθε χρόνο το
επαναλάμβαναν με την ελπίδα πως κάποτε, ίσως να το πετύχουν.
• Στο Χαλβάντερε νέοι και νέες σπεύδανε πρωί- πρωί, στη μικρή λίμνη
που ήταν στην άκρη του χωριού για να πάρουν το πρώτο βάπτισμα
298. Γεώργιος Μαυροχαλυβίδης, ό.π., σ. 297.
Σημ.: Παρόμοιες τελετές σχεδόν σε όλες τις κοινότητες του χώρου. Βλ. Λάζαρος Ευπραξιάδης, ό.π., σ. 190.
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πέφτοντας, όσοι το άντεχαν, στα παγωμένα νερά.299 Για να επαναληφθεί επίσημα πια η διαδικασία της κατάδυσης του σταυρού κατά
το τυπικό της εκκλησίας μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας με τη
συμμετοχή ακόμα και του μουσουλμανικού στοιχείου. Που βουτούσε και αυτό πιστεύοντας στη δημιουργική αναζωογόνηση του σώματος- ψυχής από τα αγιασμένα νερά... ελπίζοντας στην καλή τύχη και
στο μπερεκέτι του σπιτιού.300 Η Θεία Πρόνοια, αλλά και η περισσή
ικανότητα του τοπικού κλήρου, διαφύλαξε στο διάβα του χρόνου,
τούτο το έθιμο, ιδιαίτερα μάλιστα όταν ο τυχερός ήταν μουσουλμάνος, να μην αποτελέσει ποτέ την αιτία κανενός επεισοδίου από τους
θερμόαιμους φονταμενταλιστές. Που πάντοτε και εμβόλιμα τοποθετούσαν και κάποιον χριστιανό νεαρό δίπλα στον μουσουλμάνο,
ώστε τα πράγματα να παίρνουν τη φυσιολογική τους ροή.
• Η αυτή συνήθεια συνέβαινε και στο Σιβριχισάρ όπου, στη γούρνα,
δίπλα στην κεντρική βρύση, το πρωί των Θεοφανίων προ της Θείας
Λειτουργίας, πλένονταν οι νέοι με τα παγωμένα, αλλά αγιασμένα
της νερά.
• Σε όλες τις κοινότητες, στο άκουσμα του τροπαρίου «εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε... και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς εβεβαίου
του λόγου ασφαλές... » άφηναν δεκάδες λευκά, κυρίως, περιστέρια.
• Η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού λάβαινε πάντοτε τελετουργικό χαρακτήρα είτε γινόταν στις παρακείμενες λίμνες και ποτάμια ή εντός
του χώρου της εκκλησίας, ιδιαίτερα μάλιστα στην πρώτη των περιπτώσεων. «Μπροστά οι παπάδες με τα εξαπτέρυγα και τις άγιες
εικόνες, πίσω οι δημογέροντες, οι δάσκαλοι με τα παιδιά, και όλος
ο κόσμος, πήγαιναν στη λίμνη, όπου ανέμεναν ομάδες παιδιών έτοιμες να βουτήξουν και πέφτανε ακόμα και με τα ρούχα τους, μόνο
άνδρες αλλά και μουσουλμάνοι ακόμα, γιατί πιστεύανε στη δύναμη
της ημέρας... Εκείνος που τον εύρισκε, γύρναγε όλο το χωριό από
σπίτι σε σπίτι με την παρέα του, προσκυνούσαν τον σταυρό και του
’διναν μπαξίσια πολλά και καλά, τσιγκούνηδες γι’ αυτό δεν υπήρξαν,
299. Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης - Ιορδάνα Χατζηισαάκ, Το Χαλβάντερε της Καπ
παδοκίας, ό.π., σ. 43.
Σημ.: Τούτη η πρακτική συνέβαινε και σε άλλες κοινότητες του χώρου μιας
και θεωρείτο πως είχε ευεργετικές συνέπειες για το σώμα και την ψυχή του
βαπτιζομένου... Με το σύνολο σχεδόν των καταγραφεισών μαρτυριών να παρουσιάζει τα ποτάμια, τις πηγές και τα πηγάδια ως αναπόσπαστα κομμάτια των
ποικίλων δρώμενων της μέρας. Βλ.και Λουκόπουλος-Πετρόπουλος, ό.π., σ. 91.
300. Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης - Ιορδάνα Χατζηισαάκ, ό.π., σ. 43.
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ήταν τιμή και ευλογία, ο κόσμος ήταν απλοχέρης. Αφού τελείωνε το
γύρισμα ξεκίναγε ένα τρικούβερτο γλέντι ως αργά το βράδυ».301
• Στην κοινότητα της Αραβησσού η εορτή των Θεοφανείων είχε κάποιο ξεχωριστό, θα λέγαμε, χρώμα, με το σύνολο των πληροφορητών να ομιλεί για κάποια περίεργα έθιμα σε σχέση με τον Σταυρό...
και αυτούς που θα είχαν την προνομία να τον πιάσουν... ή για τις
ιαματικές ιδιότητες του αγιασμού. Μετ’ επιτάσεως μάλιστα ισχυρίζονται πως μόνο εκεί συνέβαιναν τούτα τα δρώμενα.
α΄
«Κάθε χρόνο μόνο τρεις νέοι έπρεπε να πιάσουν τον Σταυρό. Ο παπάς τον έριχνε μακριά. Ο πρώτος που θα τον έπιανε τον ξανάριχνε,
τον έπιανε ένας από τους δυο άλλους, που τον ξανάριχνε και πάλι
για να τον πιάσει ο τρίτος. Κάθε χρόνο πρέπει τρεις νέοι να πιάσουν
τον Σταυρό... για ευλογία.
Οι τρεις αυτοί νέοι έκαναν κόλλυβα και πάνω στη ζάχαρη που ήταν
απλωμένη βάζανε τον Σταυρό και γυρνούσαν στα σπίτια».302
β΄
«Τα Φώτα όλο το χωριό πααίνισκαμ’ σην εκκλησία. Τέλειωνε το
λειτουργιά, ύστερα όλο το χωριό πααίνισκαμ’ στο Ιρμάκ (ποτάμι).
Μπροστά πααίνισκε ο παπάς με τους ψαλτάδες, τα ξαφτέρια και
πίσω όλος ο κόσμος. Φτάναμε στο Ιρμάκ. Άπλωναν κάτω μια κουρελού και κει πάνω περνούσε όλο το χωριό κι έριχνε λεφτά. Το ποτάμι
κομμάτια κομμάτια ήταν παγωμένο.
Έριχνε ο παπάς το Σταυρό, έπεφταν τρία παλικάρια, τον έπιαναν.
Πιάνισκε το ένα, τον έριχναν, το έπιανε το άλλο... το έριχναν πάλι,
το έπιανε το τρίτο. Και τα τρία το πιάνισκαν το Σταυρό.
Από τον πάγο ματωμένα βγαίνισκαν τα παιδιά».303
γ΄
«Τα μεσάνυχτα όταν χαράξει ο κόκορας, παίνισκαν τα άρρωστα γδυμνά στη βρύση, πλένονταν και το κακό έφευγε από πάνω τ’. Το ίδιο
αν μπορούσαν και στο Ιρμάκ (ποτάμι). Γινόταν αμέσως καλά».304
301.
302.
303.
304.

Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης - Ιορδάνα Χατζηισαάκ, ό.π., σ. 44
Μαρτυρία Σοφίας Δεβλέτογλου, ό.π.
Μαρτυρία Κ. Παπαδόπουλου, ό.π.
Μαρτυρία Κ. Παπαδόπουλου, ό.π..
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δ΄
Το σύνολο των πληροφορητών ομιλεί, επίσης, πως «οι νέοι έπεφταν
μεθυσμένοι στο ποτάμι...». Φυσικά πρόκειται περί συγγνωστής
υπερβολής. Απλά λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, «έπρεπε να
σπάσουν τα κρούσταλλα... σπάνανε τον πάγο», πίνανε, για να κρατηθούν, οινοπνευματώδη ποτά.
• Τα Ιερά Σημάδια
Στην κοινότητα του Σιβριχισάρ μπορούσαν να “δουν-καταλάβουν”
το μέλλον από διάφορα σημάδια, ανήμερα της εορτής των Φώτων
και της κατάδυση του Σταυρού.
Σημάδια όπως ο πάγος, για παράδειγμα, που ανάλογα σε ποιο σημείο και πώς είχε επικολληθεί, μπορούσαν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα...

α΄
«Στο πολύ κρύο τα πάντα πάγωναν και πρώτα πρώτα τα νερά. Τότε
σπάζαμε τον πάγο και ρίχναμε τον Σταυρό κατόπιν. Ήταν γούρι να
έχει ο Σταυρός πάνω του κομμάτια από πάγο κολλημένα. Λέγαμε
τότε πως η χρονιά θα ήτανε καλή και οι σοδειές πλούσιες».305
β΄
«Εάν πάγωνε ο βασιλικός στο χέρι του παπά, την ώρα που έκανε
τον αγιασμό, το θεωρούσαμε καλό, θα είχαμε καλή σοδειά όλο τον
χρόνο.
Dεdε: έτσι αποκαλούσαν αυτόν που έπιανε τον Σταυρό κατά τη διαδικασία της κατάδυσης».306
• Το αγιασμένο νερό ήταν πολύτιμο, απαραίτητο και χρήσιμο για όλα
και για όλους,307 με τα μέλη της οικογένειας να πίνουν και να βρέχουν το μέτωπό τους για να «φωτιστούν», καθώς θεωρούσαν το αγιασμένο νερό της ιδίας αξίας με τη Θεία Κοινωνία.308 «Πρώτα πρώτα
305. Μαρτυρία Οσίας Γκετζιτζόγλου, (Σιβριχισάρ), ό.π.
306. Μαρτυρία Χαράλαμπου Λαγομάτη, (Σιβριχισάρ), ό.π.
307. Ήταν μάλιστα τόσο σημαντικό που το συνέδεαν με ορισμένα σημάδια, απότοκα
του αγιασμού από τον ιερέα. Έτσι, αν κολλούσαν οι ρανίδες του νερού επάνω
στο μέτωπο του ανθρώπου, αυτό ήτανε καλό σημάδι σε προσωπικό, αλλά και
οικογενειακό επίπεδο.
308. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 89, «Τον αγιασμό που έφερναν οι
Φαρασιώτες στο σπίτι τους τον έβαζαν σε μπουκάλι και τον τοποθετούσαν στο
εικονοστάσι πίσω από τις εικόνες. Ήταν αντί τσοινωνία, τον χρησιμοποιούσαν
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ραντίζαμε το σπίτι, όλα τα μέρη του, ακόμα και το αχούρι με τα ζωντανά, ύστερα τα χωράφια, για να ’ναι καλές οι σοδειές... το φυλάγαμε για να δίνουμε στους αρρώστους, να γίνουν καλά».309 Φυσικά ο
αγιασμός ήταν υποχρεωτικός και τηρούμενος απαρέγκλιτα σε κάθε
ή για κάθε περίπτωση.310
• Σε κάθε κοινότητα, ανεξάρτητα από το μέρος που γινότανε η κατάδυση του σταυρού, υπήρχε το ιδιαίτερο σκεύος για το αγίασμα,
το αγιασματάρι. Ένα μεγάλο δοχείο με αρκετά στόμια από το οποίο
προμηθεύονταν οι χριστιανοί τον αγιασμό τόσο των Φώτων, αλλά
και σε κάθε άλλη περίπτωση.311
• Το μούσκεμα των Φώτων ή το βρέξιμο του παπά
Τα Φώτα είναι για τους ορθοδόξους χριστιανούς μια από τις μεγαλύτερες εορτές. Η βάπτιση του Κυρίου, η οποία συνδέεται με το ρίξιμο
του Σταυρού στο νερό και το πιάσιμό του από τους κολυμβητές... ή
στα πεδινά χωριά η μεταφορά του από αυτόν που πλειοδότησε. Γνωστό έθιμο αλλά με μερικές ιδιαιτερότητες σε κάποιες από τις κοινότητες του χώρου, όπως για παράδειγμα το κατάβρεγμα του παπά... ή
η παράδοση ετών που ήθελε να καταβρέχεται από κορφής έως ονύχων και σε αρκετές περιπτώσεις να βαπτίζεται μέσα στη βαρέλα του
αγιασμού. Γεγονός που αποτελούσε την απαρχή τέτοιων ευχάριστων
γενικευμένων εκδηλώσεων με τη συμμετοχή των πάντων, στις οποίες αδιακρίτως ο ένας κατέβρεχε τον άλλον.312
δηλαδή για μετάληψη σε καιρό ανάγκης».
309. Μαρτυρία Ελευθερίας Αλεξιάδου, ό.π.
310. Μαρτυρία Μαρίας Πασαλή, ό.π., «Παίρναμε από την εκκλησία Μπογιούκ αγι
ασμός και προσέχαμε να μη στάξει καταγής ούτε σταγόνα... αμαρτία ήταν, σαν
το αίμα του Χριστού το θεωρούσαμε. Αφού πίναμε όλοι από λίγο, νηστικοί και
ύστερα από νηστεία, το υπόλοιπο το κρύβαμε σε μπουκαλάκι στο εικόνισμα... Το
χρησιμοποιούσαμε για κοινωνία, όταν αρρώσταινε κανείς».
311. Στις κοινότητες του Τσαρικλί και του Τσελτέκ ακολουθούσαν σχεδόν πανομοιότυπα την ίδια διαδικασία αλλά ρίχνανε το σταυρό σε πηγάδι... βλ. Κ. Καραλίδης, ό.π., σ. 114.
312. Μαρτυρία Σταύρου Παληκαρίδη, ό.π., «Ως να τελειώσει η εκκλησία, είχαμε κα
νάτες γανωμένες, τις γεμίζαμε και δος του ένας του αλλουνού. Τόσο κακό γινόταν
που μουσκεύονταν όλοι και ξαναγέμιζαν το βαρέλι. Ο κακομοίρης ο παπάς ήξερε
πως τον περίμενε βάφτισμα, μέσα στη βαρέλα, το ’χαν τάμα οι χωριανοί του. Σαν
έβγαινε με το δίσκο στο χέρι έτρεμε “μα, βρε παιδιά, μη με πειράξετε” και οι άλλοι
από πίσω του βουτούσαν το κεφάλι μέσα... Κι ύστερα τρομάζαμε να τον βγάλου
με απάνω, καλιμάφκι, άμφια, τρέχανε νερό... Το έθιμο ήταν να γίνουν όλοι σαν
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Βεβαίως τούτο το έθιμο μπορεί να φαίνεται υπερβολικό, μα όμως
υπήρξε και μάλιστα, όπως ισχυρίζονται οι πληροφορητές, διατηρήθηκε σχεδόν μέχρι και την ανταλλαγή το ’24. Σύμφωνα με τους πληροφορητές, που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν εκεί «το πρωί, ανήμερα
Φώτα, πάλι ο κόσμος με τις εικόνες πήγαιναν στην εκκλησιά. Μετά
το τέλος πήγαιναν όλοι με τον παπά στη βρύση και τις έβαζαν γύρωγύρω στο γκιόλ, όπου θα έριχναν τον σταυρό... Εκεί μέσα ο παπάς
έριχνε τον σταυρό στο νερό... Είχανε όμως μια συνήθεια: να ρίχνουν
και τον παπά στο νερό. Αυτός το ήξερε και έφευγε... τον κυνηγούσαν τότε για να τον πιάσουν και τον έρριχναν από πίσω συνεχώς
νερό».313
• Για το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα, γινότανε ο αγιασμός
όλων των σπιτιών της κοινότητας από τον τοπικό κλήρο. Ο ιερέας συνοδευόμενος από κάποιο πιτσιρικά ή τον ψάλτη περνούσε από
όλα τα σπίτια της ενορίας του και «φώτιζε» αυτά και τους νοικοκυραίους... 314 με το ράντισμα να είναι ιδανικό διά την εκδίωξη των
κακών πνευμάτων. Ιδιαίτερα μάλιστα στο Προκόπι που τα ονόμαζαν
«χωκ» και σύμφωνα με την κυρίαρχη άποψη ήταν κατάμαυρα σα διαβόλια και ήταν οι ψυχές των νεκρών ή σκιές μαύρων πλασμάτων
της νύχτας.315
• Ένα από τα πλέον παράξενα του χώρου είναι ο αγιασμός ή το φώτισμα των σπιτιών της κοινότητας των Φαράσων από τους μικρούς.
τον παπά... ».
Σημ.: Σύμφωνα με τον πληροφορητή Σόλωνα Καλόπουλο ναι μεν «τα παλικά
ρια παράβγαιναν για το ποιος θα καταβρέξει πιο πολύ τον άλλον, αλλά τουλά
χιστον όσο θυμάται το παπά δεν τον πείραζε κανένας, ήταν ιερό πρόσωπο... Στο
έθιμο του καταβρέγματος συμμετείχε και το τουρκικό στοιχείο από τα διπλανά
χωριά».
313. Μαρτυρία Δέσποινας Παρθενιάδου, ό.π., «Με το “εν Ιορδάνη... ” λοιπόν οι νέοι
του χωριού αντί να κοιτάξουν να πιάσουν τον σταυρό προσπαθούσαν να πιάσουν
το παπά και να τον ρίξουν μέσα...».
314. Τα έσοδα από τούτη την πράξη αποτελούσαν ένα τμήμα της ετήσιας αμοιβής
του.
315. Λάζαρος Ευπραξιάδης, ό.π., σ. 191, «Κατά τη γνώμη αυτών ήταν οι καλικάτζαροι, μαύρα πλάσματα, που έβγαιναν τις νύχτες, περιτριγύριζαν τα δωμάτια και
προ πάντων τα δωδεκάμερα έμπαιναν στα ντουλάπια, γλύφανε τα κρέατα και
τα γλυκίσματα... λέγανε πως με το ράντισμα του παπά του αγιασμένου νερού
των Φώτων φεύγουν από το σπίτι λέγοντας μάλιστα: “φευγάτε, γιατ’ έρχεται ο
τουρλόπαππας με την αγιαστούρα του και με τη βρεχτούρα του, να μας μαγαρίσει” και πως έτσι γινότανε ακίνδυνα».
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Παιδιά έως και δώδεκα χρόνων, σε μικρές ομάδες, περιδιάβαιναν τα
σπίτια του χωριού μεταφέροντας, επ’ αμοιβή εννοείται, το χαρμόσυνο μήνυμα της ημέρας, κατά τα πρότυπα της πρωτοχρονιάς.
Φώτα τσαΐ καλημέρα, φώναζαν κτυπώντας τις θύρες των σπιτιών...
Σε σεν τζαΐ σον γκόσμο, η απάντηση,
με την ταυτόχρονη δωρεά φιλοδωρημάτων κάθε είδους.316
• Υπήρχε το έθιμο της διανομής των κεριών...
Μετά τον εσπερινό, την ημέρα των Θεοφανίων, ένας από κάθε οικογένεια μοίραζε σε επτά σπίτια της γειτονιάς του ένα κερί για τις
ψυχές των πεθαμένων, κάποιοι άλλοι μοίραζαν από τρία κεριά
που αντιστοιχούσαν για τις ψυχές από το σόι του ανδρός, της
γυναίκας και των λοιπών φίλων.
• Ξεχωριστό έθιμο του χώρου ήταν το φώτισμα της νύφης. Οι
γονείς της κόρης, η οποία δεν είχε συμπληρώσει χρόνο με το
γάμο της, τη φώτιζαν ανάβοντας τρία κεριά,τα οποία τοποθετούσαν στον οντά του σπιτιού.
• Στην κοινότητα του Τσελτέκ υπήρχε ένα παράξενο έθιμο που
γινόταν το βράδυ της ημέρας των Θεοφανίων και με το τέλος
του δωδεκαημέρου. Παίρνανε λοιπόν ένα μεγάλο κόσκινο και
το τοποθετούσαν ανάποδα μπροστά από το εικονοστάσιο του
σπιτιού. Πάνω του τοποθετούσαν τρία πιάτα με μαγειρεμένα
φαγητά, τρία ψωμιά, δυο ποτήρια μαύρο κρασί, ενώ στο γύρο,
στεφάνι, τοποθετούσαν μια σειρά κεριών, των οποίων ο αριθμός
ήταν μονός. «Τα μεσάνυκτα λοιπόν σηκώνονταν, νίβονταν, άναβαν
τα κεριά και προσεύχονταν, γιατί ήταν η ώρα που οι λεύτερες ψυχές
έπρεπε να ξεκινήσουν για γυρισμό τους στον ουρανό... Πολλοί μάλιστα άνθρωποι τις έβλεπαν να προχωρούν στο σκοτάδι η μια πίσω
από την άλλη με κεριά αναμμένα για να τις φωτίζουν».317
316. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 83.
317. Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, ό.π., σ. 138.
Βλ. μαρτυρία Ηλία Αντωνιάδη, ό.π., «Από την παραμονή των Χριστουγέννων
ως τη Σύναξη Ιωάννου του Προδρόμου, στις 7 Ιανουαρίου, η Παναγία έδωσε
ελευθερία στις ψυχές που είναι στην κόλαση, κάτω από τη γη. Το ίδιο για σαρά
ντα μέρες το Πάσχα.Τη νύχτα φοβόμασταν να βγούμε έξω να μην μας κάνουν
κακό οι ψυχές. Μια γριά καντηλανάφτισσα είδε, στα παλιά τα χρόνια, τις ψυχές,
την παραμονή του Ιωάννη του Προδρόμου, να κρατούν κεριά αναμμένα και να
φεύγουν. Γνώρισε μάλιστα και μερικές από αυτές».
Βλ. μαρτυρία Οσίας Γκεζιτζόγλου, ό.π., «Τη μέρα εκείνη μνημονεύαμε τους νε
κρούς. Φτιάχναμε κόλλυβα και τα στέλναμε στην εκκλησία. Δίναμε στον παπά
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Επισήμανση
Κοινή πρακτική: να αγιάζονται άνθρωποι και ζωντανά, σπίτια και σοδειές.
Ιδιαίτερα μάλιστα σε ορισμένες κοινότητες «τοποθετούσαν αναμμένα κεριά στα κέρατα των ζώων για μπερεκέτι και ευλογία, με το μικρό κάψιμο των ζωντανών να θεωρείται ευεργετικό για εκείνα και το
νοικοκύρη».318
• Σε ορισμένες κοινότητες μαζί με τον αγιασμό προς τα οικόσιτα ζωντανά κολλούσαν κεριά στα κέρατα κυρίως των βοδιών και στα σαμάρια των μουλαριών- γαϊδουριών... για το καλό. Σε περίπτωση μάλιστα καψίματος του ζωντανού θεωρούσαν πως καθαρίστηκαν από
κάθε κακό και πως όλα τα πράγματα θα πάνε κατ’ ευχήν, ίδιαίτερα
μάλιστα αν το κάψιμο προερχότανε από το κερί του μεγάλου εσμούαγιασμού.319
• Στην κοινότητα του Ανταβάλ τούτη η πρακτική λεγότανε χαϊβάνλαρά φωταλαμάκ, δηλαδή, να φωτίσουμε τα ζώα. Με ένα κερί λοιπόν
αναμμένο καίγανε σταυρωτά σε τέσσερα σημεία την τρίχα του ζώου
λέγοντας:
Φωταντά γκελαμόνια
κορχιμαγίν ουρκερλέρ ντογάντ γακ
γιενισινέ γκινέ γκελετζέκ.
Δηλαδή
Στα Φώτα γκελαμόνια
μη φοβάστε, τ’άστρα θ’ ανατείλουν,
θα έρθουν πάλι κι άλλη φορά.

Εννοείται φυσικά πως σε τούτη τη δοκιμασία υποβάλλονταν όλα τα
ζώα, διότι, σύμφωνα με την κυρίαρχη δοξασία, με αυτόν τον τρόπο
“μερίdα” για να διαβάσει τα ονόματα των νεκρών και των ζώντων. Κάθε σπίτι
μοίραζε 7 κεριά σε 7 διαφορετικά πρόσωπα. Τη νύκτα στις 3 η ώρα ξυπνούσαμε,
κάναμε τον σταυρό μας και ανάβαμε μπρος στο εικονοστάσι τα κεριά που μας
μοίραζαν. Παρακαλούσαμε να είναι καλοτάξιδες οι ψυχές που έφευγαν τη νύκτα
εκείνη για τον επάνω κόσμο, ύστερα από την 12μερη παραμονή τους ανάμεσά
μας».
318. Κωνσταντίνος Καραλίδης, ό.π., σ. 114.
319. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 89, «Αφτήνκαμεν τα τσερία, κοάνκαμεν ντα βοϊδιού σου βοϊδιού τα τσέρετα, σου ιδού τα τσέρετα, τσαΐ σου
βουρντονού το σαμάρι, δηλαδή, ανάβαμε τα κεριά, τα κολλούσαμε στου βοδιού
τα κέρατα, στου γιδιού τα κέρατα και στου μουλαριού το σαμάρι».
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δεν θα αρρώσταιναν.320
• Ένα από τα πλέον παράξενα έθιμα τούτης της ημέρας παρατηρείτο
στην κοινότητα των Φαράσων. Επρόκειτο για το βάπτισμα... των
εικόνων.
Κάθε νοικοκύρης λοιπόν είχε δυο επιλογές:
α- Σύμφωνα με την πρώτη έπαιρνε τις εικόνες του σπιτιού του, τις
έφερνε στο ποτάμι και εκεί τις βουτούσε στο νερό βαπτίζοντάς
τες...
β- Κατά τη δεύτερη μετέφερε το αγιασμένο νερό σε τρία μεγάλα καζάνια και εκεί προέβαινε στην προαναφερθείσα συνήθεια.
Εννοείται πως και στις δυο περιπτώσεις ακολουθούσε το απαραίτητο τυπικό, δηλαδή θυμιάτισμα του χώρου, προσευχές με περισσό
σεβασμό και πάντοτε με την παρουσία όλακερης της οικογένειας.321
• Στην ίδια κοινότητα, πάλι, μετά την απόλυση της εκκλησίας, οι νέοι
κυρίως πήγαιναν στο σπήλιο-σπηλιά του Χριστού... χώρο συλλογικής διασκέδασης, όπου, κατά την παράδοση, λέγανε πως εκεί γεννήθηκε ο Χριστός.322
Καθάριζαν τον χώρο, θυμιάτιζαν, άναβαν κεριά, προσεύχονταν,
έπλεκαν στεφάνια και διασκέδαζαν.
• Γιορντάνινιν ατεσί, δηλαδή η φωτιά του Ιορδάνη.
Σύμφωνα με την παράδοση στις περισσότερες κοινότητες του χώρου
άναβαν τις σχετικές φωτιές την παραμονή των Φώτων, όπως εξηγήσαμε διεξοδικά στο οικείο κεφάλαιο. Σε κάποιες όμως διατηρούσαν
τούτο το έθιμο ανήμερα της εορτής και μάλιστα μετά τη Θεία Λειτουργία και το σήκωμα του σταυρού.
Στην κοινότητα του Ανταβάλ, για παράδειγμα, μετά το κατάβρεγμα
του παπά, έφερναν κληματσίδες, κάμνανε στίβα και έβαζαν τη φωτιά, μετά φυσικά τη σχετική πλειοδοσία... στην οποία μάλιστα κάποτε πλειοδότησε κάποιος μουσουλμάνος από τη Νίγδη.323
320.
321.
322.
323.

Μαρτυρία Μαρίας Πασαλή, ό.π., σ. 80.
Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 91.
Ό.π., σ. 90.
Μαρτυρία Κωνσταντίνου Κουπελίδη, ό.π., «Άναβαν τις φωτιές των Φώτων όχι
την παραμονή, αλλά ανήμερα το πρωί μετά τη λειτουργιά. Γινόταν μεγάλο πεί
σμα ποιος θ’ αγόραζε το δικαίωμα να την ανάψει. Μια χρονιά την αγόρασε με
τριακόσιες λίρες ένας Τούρκος, ο ΣΕΛΗΜ ΤΣΑΟΥΣ- ένας χωροφύλακας».
Βλ. και μαρτυρία Μαρίας Πασαλή, ό.π., «Κάποιος Τούρκος της Νίγδης είχε τάμα
ν’ανάψει τη φωτιά. Έτρεχε με το άλογό του να προλάβει... είχαν ανάψει όμως τη
φωτιά.
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Μια φωτιά η οποία τους «μιλούσε». Έτσι, αν οι σπίθες της πήγαιναν προς τα χωράφια, λέγανε πως η παραγωγή της χρονιάς θα ήταν
καλή... Αν πάλι πήγαιναν προς τα αμπέλια, λέγανε πως η χρονιά θα
ήταν μπερεκετλίδικη...
Φυσικά, με τον κόσμο να «συμμετέχει σπρώχνοντας τη φωτιά προς
τα εκεί που ήθελε. Άλλοι φώναζαν ταρλαχά- στα αμπέλια, άλλοι
ταρλαρά στα χωράφια... ».324
Βεβαίως με τις στάχτες και τα απομεινάρια της να αποτελούν πολύτιμα αντικείμενα, μιας και με τα κάρβουνα έπρεπε να ανάψουν τα
θυμιατά ή σε περίπτωση πονόδοντου η κατάποσή τους να θεωρείται
ιδανικό ίαμα.
Δοξασίες - ιδιαίτερες πρακτικές

• Οι γνωστές σε όλους μας ευχές του Μεγάλου Αγιασμού έχουν σαφώς
εξορκιστικό χαρακτήρα και καταδεικνύουν τον θρίαμβο της νίκης
του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, άρα, τελικά, του ανθρώπου,
που ενώνεται με το Θεό πάνω στον γκρίζο κόσμο πνευμάτων, κακοποιών στοιχείων, αοράτων αρνητικών δυνάμεων... Συνεπώς έχει συνδεθεί στη λαϊκή αντίληψη η έξωση των καλικαντζάρων ή παγανών
με τον αγιασμό των υδάτων.
• Υπάρχει μια μαρτυρία σύμφωνα με την οποία οι κάτοικοι της κοινότητας κρατώντας καθένας την εικόνα, για την οποία πλειοδότησε, την περιέφερε με καμάρι γύρω από τη φωτιά. Ένα γεγονός, μια
πράξη, που θυμίζει έντονα τελετή πυροβασίας ή πυρολατρείας. Ίσως
κατάλοιπα αρχέγονων τελετών μιας και είναι γνωστό αυτό πως και
τα δυο είχαν βρει πρόσφορο έδαφος στους παμπάλαιους χρόνους,
Ρωτάει:
- Ποιος άναψε τη φωτιά;
- Ο τάδε, του απάντησαν.
- Πόσο έδωσε;
- Δύο λίρες, του αποκρίθηκαν...
Λέει τότε:
- Σβήστε τη φωτιά θα την ανάψω εγώ, και θα σας δώσω 3 λίρες.
Έσβησαν λοιπόν τη φωτιά και την άναψε αυτός».
324. Μαρτυρία Δέσποινας Παρθενιάδη, ό.π.
Σημ.: Μάλλον επρόκειτο περί μιας όμορφης πρακτικής που με αυτήν βρίσκανε
ευκαιρία για διασκέδαση. Σύμφωνα με αρκετούς πληροφορητές, χωρίζονταν σε
ομάδες και το διασκέδαζαν φυσώντας ή χρησιμοποιώντας ανορθόδοξες μεθόδους αλλαγής κατεύθυνσης των σπινθήρων ή του καπνού.
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εκεί και τότε,325 πως στην περιοχή ήκμαζε η πυρολατρεία και η πυροβασία.
• Μια από τις πιο γνωστές λαϊκές δοξασίες είναι αυτή των καλικάντζαρων. Σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, από τα Χριστούγεννα έως την
παραμονή των Φώτων, πιστεύουν πως βγαίνουν οι Καλικάντζαροι.
Υπάρχουν πολλές εκδοχές για την ετυμολογική εξήγηση της λέξης
καλικάντζαρος.
Οι πιο γνωστές απ αυτές είναι:
α) από το καλός + κάνθαρος: (το σκαθάρι, scarabaeus pilularius)καλικάνθαρος. Με αυτή την άποψη συμφωνούν οι περισσότεροι:
Κοραής, Κουκουλές, Μπούντουρας .
β) Ο Ν. Πολίτης μεταφέρει τη λαϊκή εκδοχή ότι οι Καλικάντζαροι
είναι βρικόλακες τσιγγάνων: (Κάλι + Γάντζαροι)
γ) από τη λατινική λέξη caligatus- καλίγατος
δ) από το καλός + τσαγγίον ή από το καρκάντζι-τσουρουφλισμένος.
• Τα Τζιν και τα Πέρι...
Στο Ζιντζίδερε πίστευαν στους καλικάντζαρους, τους οποίους μάλιστα προσδιόριζαν και με το φύλο τους. Υπήρχαν, λοιπόν, τα “τζιν”,
οι αρσενικοί καλικάντζαροι και τα “πέρι”, οι θηλυκοί. Κατά την τοπική παράδοση ήταν κατάμαυρα όντα με μακριές ουρές που, κατά τη
διάρκεια του δωδεκαημέρου, κρυβότανε σε διάφορα μέρη και βγαίνανε τη νύχτα και μόνο με ανομικές συμπεριφορές, κυρίως όμως με
την κλοπή τροφίμων.
«Τα “τζιν” ήταν ο άντρας και τα “πέρι” η γυναίκα. Ήταν κάτι μαύρα
όντα με ουρά που κρυβότανε στα ιν (βράχια). Βγαίνανε το δωδεκαήμερο τη νύχτα και κλέβανε τα τρόφιμα. Κατά τ’ άλλα δεν ήταν επικίνδυνα. Λέγανε ότι έπρεπε να δώσουν πράγματα για το άναμμα της
φωτιάς των Φώτων, για να φύγουν από το σπίτι τα τζινλέρ-περινλέρ.
Με το άναμμα της φωτιάς των Φώτων φεύγανε και δεν ξαναγύριζαν.
Μερικές φτωχές που θέλανε να πάρουν κάρβουνα από τη φωτιά στα
Σάγια, για να ζεσταθούν, τους έλεγαν να μην τα πάρουν, για να μην
φέρουν τους περίδες και τα τζίνια πάλι στο σπίτι.
Αν κανείς δούλευε την Κυριακή, τότε οι διάβολοι αυτοί του κατουρούσαν τα ρούχα για να λεκιάσουν». 326
325. Μαρτυρία Κωνσταντίνου Κουπελίδη, ό.π.
326. Μαρτυρία Αθ. Κουσακλίδου, (Ζιντζίντερε), ό.π.
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7 Ιανουαρίου
Σαχαντέτη γιαχγιά

Του Ιωάννη Προδρόμου, αλλά και εορτή των ψυχών με δράσεις που
είχαν σχέση με αυτές. Κόλλυβα και πρόσφορα στις εκκλησιές, καθαρισμός των τάφων, επιμνημόσυνα τρισάγια, ετοιμασία και μοίρασμα φαγητών στους απόρους, αλλά και ένα ιδιαίτερο είδος τηγανίτας...
Για την κοινότητα του Γκιολτσούκ-Λίμνα η εορτή ήταν από τις πλέον ιδιαίτερες και συνάμα μεγάλες, με ένα από τα πλουσιότερα πανηγύρια της περιοχής. Οι λόγοι γνωστοί. Η όμορφη εκκλησιά στο κέντρο της
πλατείας έφερε το όνομά του.
Παρόλα αυτά επρόκειτο μάλλον για μια πένθιμη μέρα κατά την οποία
ήταν απαραίτητη η ογρούν ορούτς, δηλαδή η κρυφή νηστεία. Έτρωγαν
νηστίσιμα, φακές, κουκιά, σταφύλια άσπρα, όχι μαύρα, αν υπήρχαν, γιατί
τα μαύρα θύμιζαν το αίμα του αγίου που χύθηκε.
Επίσης, εκείνη τη μέρα έπρεπε οπωσδήποτε να μην πιάσεις στο χέρι
σου μαχαίρι, δεν έκανε να κόψεις τίποτε, ήτανε αμαρτία, γιατί με μαχαίρι
είχανε αποκεφαλίσει τον Αϊ Γιάννη τον Πρόδρομο. Αν είχες καρπούζι και
ήθελες να φας, το κτυπούσες κάτω δυνατά και έσπαγε. Με το χέρι επίσης
τεμάχιζαν το ψωμί.327
Στην κοινότητα των Φαράσων, πάλι, μεταξύ των άλλων είχαν ως πρώτιστη υποχρέωση-συνήθεια τη μεταφορά φωτιάς και κόλλυβων με το
χάραμα στα μνημόρε-μνήματα του χωριού. Εκεί μετά το θυμιάτισμα και
το άναμμα των κεριών σκόρπιζαν πάνω στους τάφους τα κόλλυβα, ιερή
υποχρέωση προς τους νεκρούς που, με αυτόν τον τρόπο, κάλυπταν τις
ανάγκες τους...
Επισημαίνουμε τέλος πως η αναγκαστική συνοίκηση των δυο θρησκευτικών κοινοτήτων διαμόρφωσε και πολλά κοινά στοιχεία της παράδοσης
σε όλους τους τομείς. Από την καθημερινότητα, έως και τα θρησκευτικά δρώμενα. Ταύτισε καταστάσεις, πρόσωπα, καθημερινότητα. Έτσι, οι
τοπικοί μύθοι και οι δοξασίες αφομοιώθηκαν περίπου ομοιόμορφα εκατέρωθεν, οι Μπεκτασήδες και οι Μεβλεβήδες απορρόφησαν αρχαίες παγανιστικές και χριστιανικές λατρευτικές παραδόσεις, ο Χατζή Μπεκτάς,
ιδρυτής του ομώνυμου τάγματος ταυτίσθηκε με τον Άγιο Χαράλαμπο, ο
Εβλάν Τσελεμπί με τον Άγιο Θεόδωρο κ.λπ...
Βεβαίως και το σπουδαιότερο: πίστευαν στις θεραπευτικές ικανότητες
αρκετών αγίων του χριστιανικού πανθέου ή σε αρκετούς τρόπους δρά327. Μαρτυρία Ευθυμίας Λουκίδου, ό.π.
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σης, που αποσκοπούσαν στην υγεία, της χριστιανικής παράδοσης. Χωρίς
καμία μάλιστα επικριτική στάση από μέρους των υψηλόβαθμων κληρικών και των δύο πλευρών.
Μεταξύ λοιπόν των αγίων, που κατά την παράδοση θεράπευαν, ιδιαίτερα μάλιστα την ημέρα της εορτής του, ήταν και ο Γιωβάν Πρόδρομος,
μερικά θαύματα του οποίου και παραθέτουμε:
α΄
«Τα πρώτα παιδιά της Χανιφέ ήτανε κορίτσια και το είχε μεράκι (καημό) που δεν έκαμε αγόρια... Πολλές της λέγανε διάφορα γιατροσόφια για
να “ποίκ” (γεννήσει) αγόρια, αλλά δεν έπιασε κανένα. Στο τέλος η γειτόνισσά μας η Ευτυχία, αν θυμάμαι καλά, της είπε πως αν θέλει να κάμει
αγόρια να σηκωθεί και να πάει στον “Γιωγάν Πρόδρομο” στο μοναστήρι
και εκεί την ημέρα του να κάμει όλα τα συνήθεια και να παρακαλέσει τον
άγιο...
Έτσι και έκανε.
Πήγε μαζί με τη μάνα μου και κλαίγοντας παρακάλεσε τον άγιο...
«τσάνημ Ιωάννης Πρόδρομος, πανά πιρ’ ογλάν παγησλά»- (Άγιε Ιωάννη
Πρόδρομε, ένα αγόρι χάρισέ μου) και... προσκυνώντας τον άγιο έσκισε
ένα τμήμα από το σαλβάρι της, το έκανε μικρότερα κομμάτια και τα έδεσε
στην παρακείμενη μουριά...
Μετά την πήγε στον ιερέα, ο οποίος κάτω
από το πετραχήλι του παρακάλεσε και αυτός
τον άγιο για να εισακουστεί η παράκλησή
της...
Μετά από ένα σχεδόν χρόνο,
στα 1882, γεννιότανε δυο αγόρια
κίζια (δίδυμα)... ».328
β΄
Το δέσιμο τμήματος υφάσματος σε δένδρα για θεραπευτικούς σκοπούς μάς είναι
γνωστό. Έξω από τη λαξευμένη εκκλησιά του
«Γιωγάν Προδρόμου,
στην περιοχή του Ουρ328. Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης, Καππαδοκία Ιάματα και Θάματα, ό.π., σ. 37.
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γκιούπ, δίπλα στο αγίασμα, υπήρχαν μερικά δένδρα στα οποία, μετά το
πλύσιμό τους, ανήμερα της εορτής του, Ρωμιοί και Τούρκοι, αφού σχίζανε
από το ιμάτι τους (πουκάμισο) κομμάτι, το δένανε στα κλαδιά λέγοντας
«σύρε στα άγρια βουνά, στα άγρια λαγκάδια». 329
Με τούτη την πράξη να θεωρείται ως το πλέον κατάλληλο θεραπευτικό μέσο για τις ασθένειες της σητμά (θέρμης)...
Επισήμανση
Με τη λήξη του δωδεκαημέρου οι ψυχές επέστρεφαν ευχαριστημένες στους τόπους της κατοικίας τους... Φυσικά, εκείνη τη μέρα, δηλαδή
μετά του Αϊ Γιάννη, λάμβαναν χώρα διάφορα δρώμενα, το κυριότερο των
οποίων ήταν η παρασκευή κόλλυβων και η διανομή τους στους πιστούς.
Σύμφωνα πάντως με την κυρίαρχη αντίληψη «οι ψυχές λυπότανε που
φεύγανε και έλεγαν:
Όνικι γκιούν όνικι γιλ ολσά,
καπουνούν κουλουσού γκοζουμντέ ντονσέ.
Δηλαδή
Οι δώδεκα μέρες να ’τανε δώδεκα χρόνια,
να ’βλεπα ν’ανοιγοκλείνουν οι πόρτες των σπιτιών».330
17 Ιανουαρίου

Του Αγίου Αντωνίου η εορτή, θεραπευτή της τρέλας και των κακοήθων όγκων, με την ημέρα εκείνη να γίνονται οι σχετικές εγκοιμήσεις
και πανηγύρεις στους ναούς της περιοχής. Γύρω από το πρόσωπό του
δημιουργήθηκαν επίσης πολλές δοξασίες, οι οποίες περιέγραφαν τις μοναδικές του ικανότητες στην ιατρική, αλλά και την εκπληκτική του δυνατότητα να τιθασεύει το κακό.
• Σύμφωνα με μια από αυτές ο άγιος ήταν τόσο ικανός, μοναδικός
αλλά και πεφωτισμένος, ώστε κατάφερε να βάλει τον διάβολο μέσα
σε ένα μπουκάλι. Κατά την παράδοση λοιπόν «ο διάβολος ήταν υπηρέτης του αγίου. Όταν ο άγιος λειτουργούσε, την ώρα που βγαίνανε
329. Το δέσιμο υφασμάτων για θεραπευτικούς σκοπούς παρατηρείται σε πολλές περιοχές και ήταν κοινή συνήθεια χριστιανών και μουσουλμάνων. Στα Δήλα, στη
Μαλακοπή, στην Αξό, στην Ανακού...
330. Μαρτυρία Μαρίας Πασαλή, ό.π.
Σημ.: σύμφωνα με τον καταγραφέα Ερμ. Ανδρεάδη η κατά λέξη μετάφραση
του δεύτερου στίχου είναι «των θυρών οι στρόφιγγες μπροστά στα μάτια μου
να γυρίζουν».
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τα Άγια των Αγίων, ο διάβολος πήγαινε κοντά... Πολλές φορές όμως
έφευγε την ώρα της λειτουργιάς κι έβγαινε έξω από την εκκλησιά.
Τον πιάνει μια μέρα από τις πολλές ο άγιος και τον βάζει μέσα σ’ ένα
μπουκάλι και τον σταίνει κάτω. Πέρασε τα Άγια πάνω από το κεφάλι
του κι έσκασε ο διάβολος».331
• Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, ο Άγιος Αντώνιος έμπασε τον
διάβολο σε μπρίκι και τον... έσκασε περνώντας τα Άγια
πάνω από το δοχείο στο οποίο τον είχε κλεισμένο.
• Υπάρχει όμως και μια άλλη, ακατανόητη ίσως, η οποία
συνδέεται με κάποιες συνήθειες πιστών να προσέρχονται ανήμερα της εορτής του στους
ναούς καβάλα σε άλογα ή γαϊδούρια.
Σύμφωνα με αυτήν κάποιος ανόητος
χότζας τα έβαλε μαζί του στοιχηματίζοντας το άλογό του, το οποίο φυσικά και
έχασε. Από τότε και σε ανάμνηση αυτού
του γεγονότος οι πιστοί προσέρχονταν καβάλα σε άλογα ή γαϊδούρια.332
• Υπάρχει και μια τέταρτη εκδοχή. 333 Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν «ο Άγιος Αντώνιος σεϊτανί μπαγλα331. Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, ό.π., σ. 138.
332. Σημ.: Το σχετικό στοίχημα σύμφωνα με την ισχύουσα παράδοση είχε ως εξής:
Χότζας: αν χιονίσει, θα σου δώσω το άλογό μου
Άγιος: αν δεν βρέξει, θα σου δώσω τη γυναίκα μου.
Έκανε ο άγιος τον σταυρό του και χιόνισε.
Σημ.: Ναστραντίν Χότζας
Δημοφιλής κεντρικός ήρωας μύθων, παροιμιών, ανεκδότων, που κυκλοφορούσαν ευρύτατα σε όλες τις κοινωνικές τάξεις... Λαϊκός φιλόσοφος, που έχει μείνει
στη μνήμη και την παράδοση της Ανατολής για τις αστείες ιστορίες και τα ανέκδοτά του. Παρουσιάζεται ως τύπος σούφι, φιλόσοφος ανατολίτης, οπλισμένος
με φιλοσοφική εγκαρτέρηση στις αντιξοότητες της ζωής, πάντοτε ετοιμόλογος
με ελευθερία εκφράσεων, πολλές φορές και με αισχρολογίες.
Υποστηρίζεται ότι γεννήθηκε τον 13ο αιώνα, κάπου στο Μεγάλο Κορασάν...
Κατ΄ άλλους, γεννήθηκε στο Σιβρί Χισάρ Καππαδοκίας περί τον 15ο με 16ο αιώνα. Το επάγγελμά του ήταν Καδής (ιεροδίκης) και Μουλάς (ιεροδιδάσκαλος).
Πέθανε και τάφηκε στο Ακ Σεχίρ κοντά στο Ικόνιο, όπου υποστηρίζεται ότι
υπήρχε ο τάφος του, ένα μικρό «τουρμπέ» (μαυσωλείο).
Οι ιστορίες του μπορεί να είναι παράδοξες, απλοϊκές, αλλά έχουν βαθύτερα
νοήματα, τα οποία γίνονται κατανοητά μέσα από τη διήγηση.
Βλ. Θανάσης Π. Κωστάκης, Το Μιστί, ό.π., σ. 309.
333. Μαρτυρία Δέσποινας Σαμουηλίδου, ό.π..
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μίς, δηλαδή έδεσε τον διάβολο. Κάποτε λοιπόν ο άγιος έπιασε τον
διάβολο και τον έδεσε σφικτά σφικτά για να μην φύγει. Τον παρακαλούσε ο διάβολος να τον αφήσει λεύτερο και του έλεγε:
“Αμάν, Αντώνιε, άφησέ με να φύγω, έχασα το μπαξίσι μου από τον
Εφωσφόρο (Εωσφόρο)”.
Τον ρωτάει ο Άγιος Αντώνιος:
- “Τι μπαξίσι, τι μου λες; Ποιος είναι ο εφωσφόρος;”
Απαντάει ο διάβολος:
- “Ο εφωσφόρος είναι ο αρχηγός μας. Μας στέλνει να κάνουμε διάφορες ζαβολιές και ύστερα μας δίνει μπαξίσι”.
Ρωτάει και πάλι ο άγιος:
- “Τι είναι αυτές οι διαβολιές που κάνετε;”
Απαντάει ο διάβολος:
- “Να, πηγαίνουμε στους ανθρώπους... τους μεθάμε στα καπηλειά
και ύστερα τους βάζουμε να μαχαιρώνονται. Κέφι νιώθουμε. Βάζουμε να τσακώνονται τα ανδρόγυνα, να χωρίζονται. Τα παιδιά να
μαλώνουν και να σκίζουν το ένα το πρόσωπο του αλλουνού. Στων
ανδρών τα στρώματα δίνουμε ζεστασιά, να βαριούνται και να μην
πηγαίνουν στην εκκλησιά. Τις γυναίκες τις κάνουμε να έχουνε διάφορες ανησυχίες στο κεφάλι τους, να μην τελειώνουν τις δουλειές
τους, να μην πηγαίνουν στην εκκλησιά”... ».
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Επισήμανση
Στη βιβλιογραφία καταγράφεται ένα παράξενο και μάλλον δυσερμήνευτο έθιμο της κοινότητας της Ανακού τη σκοπιμότητα του οποίου απλά
εικάζουμε. ‘Ετσι «μια βδομάδα περίπου πριν από την εορτή του Γρηγορίου
του Θεολόγου (25/1) γινότανε το έθιμο του χαρφανά. Μαζεύονταν κάθε
γειτονιάς τα κορίτσια 15, 16, 17 χρόνων, τ’ανύπαντρα, σ’ένα σπίτι φέρνοντας καθεμιά τα φαγητά της, μαγείρευαν, έτρωγαν όλες μαζί και χόρευαν
με ντέφια. Σπάνια έκαναν χαρφανά και τ’αγόρια».334
20 Ιανουαρίου

Του Αγίου Ευθυμίου η εορτή, θεραπευτή των στομαχικών πόνων,
αλλά και καλού οιωνοσκόπου, μιας και, κατά την υπάρχουσα παράδοση, τα υπολείμματα των κεριών που άναβαν στη χάρη του την μέρα της
εορτής του «μπορούσαν να γνωστοποιήσουν στον καλό χριστιανό πολλά και διάφορα. Από το μήνυμα που θα ερχόταν, έως και τη μελλοντική
παραγωγή. Τα παίρνανε λοιπόν και τα τοποθετούσαν στο εικονοστάσι...
και ανάλογα με τη μορφή που παίρνανε την άλλη μέρα, σύμπτυξη, χρώμα
κ.λπ. λέγανε τα μελλούμενα».335
23 Ιανουαρίου

Του Αγίου Κλήμη, προστάτη των μικρών παιδιών, θεραπευτή του
βήχα... που, ιδιαίτερα στην Καρβάλη, αυτό επιτυγχανόταν με την παρακάτω πρακτική. «Στη βάση του λαξευμένου σε μονόλιθο παρεκκλησίου
ήταν μια τρύπα, η τρύπα του βήχα, η οξυρέκ ντελιγί. Περνούσαν λοιπόν
τα άρρωστα παιδιά τρεις φορές για να θεραπευτούν».336
25 Ιανουαρίου

Του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου από την Αριανζό,337 μια από τις
μεγαλύτερες εορτές στον χώρο της Καππαδοκίας, ιδιαίτερα μάλιστα στην
κοινότητα της Καρβάλης μιας και υπήρχε μεγάλη εκκλησιά που έφερε
το όνομά του. Που εκτός από την ικανότητα να θεραπεύει τους παράλυτους, η ζωή του, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν γεμάτη αγώνες για
334.
335.
336.
337.

Θανάσης Π. Κωστάκης, Η Ανακού, ό.π., σ. 241.
Μαρτυρία Μαρίας Ιορδανίδου, (Ποταμιά), ό.π.
Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, ό.π., σ. 139.
Ληγόριος Τοολόγος.
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την προστασία των καταφρονεμένων και θαύματα που ανακούφιζαν τους
έχοντες ανάγκη.
Κατά την παράδοση επίσης:338
• κάποτε οι ειδωλολάτρες πήγαν στον τόπο που κατοικούσε και την
ώρα που έσκαβε το χωράφι του απαίτησαν να παραδοθεί. Άμεσα ο
άγιος έμπηξε την αξίνα του στο χώμα και παραδόθηκε, παρακάλεσε όμως τους δράστες «να του κάνουν τη χάρη και να του δώσουν
αυτοί την αξίνα του». Το προσπάθησαν εκείνοι, βάλανε όλη τους τη
δύναμη, αλλά μάταια. Ήταν μπηγμένη καλά στο χώμα και δεν έβγαινε με τίποτε. Τότε κατάλαβαν πως κρυβόταν κάποια μεγάλη δύναμη
σε αυτόν τον άνθρωπο και τον άφησαν ελεύθερο...
• κάποτε κάποιοι μουσουλμάνοι, φανατικοί μισέλληνες, έφτασαν με
άγριες διαθέσεις έξω από το Γκέλβερι. Τη στιγμή που ήταν έτοιμοι
να ορμήσουν βλέπουν δυο αρματωμένους καβαλάρηδες να κρατούν
αλυσίδα, ο ένας από το ένα άκρο και ο άλλος από το άλλο και να
φράζουν τον δρόμο. Ήταν απόστολοι του Αγίου που δεν ήθελε να
αφήσει το χωριό να χαθεί. Φοβήθηκαν οι μουσουλμάνοι και γύρισαν
πίσω...
• κάποτε σε μια νυκτερινή επιδρομή ληστών είδαν έναν γέρο με άσπρα
γένια να κάθεται πάνω στον τρούλο της εκκλησιάς ... Ήταν ο άγιος.
Μέσα στην εκκλησιά ακούγονταν φωνές πολλές... γεγονός που θεώρησαν οι επιδρομείς πως επρόκειτο για σύναξη των παλικαριών του
χωριού. Φοβήθηκαν και γύρισαν πίσω.
Όλα αυτά τα έκανε ο άγιος.
Κατά την παράδοση, επίσης, στην περιοχή Ασμαδόκκο των Φαράσων
υπήρχε ένα εξωκλήσι που έφερε το όνομά του, δίπλα σε δυο μάτια- πηγές που από τη μία έρρεε αίμα και από την άλλη έμπυο, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως φάρμακο για τον βυζόπονο. Σύμφωνα μάλιστα με τους
πληροφορητές, ό,τι και να είχε κανείς, αν έπινε λίγο και από τις δυο πηγές
θεραπευότανε άμεσα και αποτελεσματικά.
Υπήρχε μάλιστα και κάτι το ιδιαίτερα αξιοσημείωτο.
Μπορούσε κανείς να γίνει κοινωνός ενός παράξενου θαύματος, εάν και
εφόσον ξημέρωνε στο μικρό εκκλησάκι... Να ακούσει δηλαδή την αυγή
ως χίλια πετεινάρια να λαλούν, ενώ υπήρχαν μόνο δυο περιστέρια.339
338. Αναφέρουμε ελάχιστα τα οποία αντλήσαμε από τα πονήματα των: Καλλιόπης
Αλιβάνογλου-Παπαγγέλου, ό.π., και Δημ. Πετρόπουλου-Ερμ. Ανδρεάδη, ό.π.
339. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 94.
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Του ονόματος και της χάρης του σεμνυνόταν ολάκερη η Καππαδοκία,
εξαιτίας και της καταγωγής του. Έτσι, στο πανηγύρι του συνέρρεαν προσκυνητές από παντού με αποτέλεσμα να θεωρείται ίσως και το μεγαλύτερο σε όλο τον υπό έρευνα χώρο, με δράσεις και πρακτικές που ξεκινούσαν
από την παραμονή.
• Μέγας Εσπερινός με την παρουσία του κλήρου και των διπλανών
κοινοτήτων... αλλά κυρίως της μαθητικής κοινότητας.
• Καθιερωμένη ετήσια συνάντηση στο «Μετόχι», ιδιαίτερο χώρο της
εκκλησίας, της Σχολικής Εφορείας, των γονέων των μαθητών, των
προεστών... με ταυτόχρονη παρουσίαση των προβλημάτων και επίλυση αυτών.
• Κλείσιμο των μαγαζιών και των εργαστηρίων ανήμερα της εορτής.
• Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, λιτανεία και περιφορά των θαυματουργών λειψάνων του αγίου τρεις φορές γύρω από την εκκλησία.
Με το πέρας της τα ιερά λείψανα έμεναν ακάλυπτα για προσκύνημα
στους χριστιανούς και τους μουσουλμάνους που πίστευαν στις θαυματουργές τους ιδιότητες.
• Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία των ταμάτων- προσφορών των
πιστών με το προϊόν της πώλησης να ενισχύει τα εκκλησιαστικά και
σχολικά ταμεία, αλ1λά και τους απόρους της κοινότητας.340
Επισήμανση
Κατά τον Γ. Μαυροχαλυβίδη, δάσκαλο από την Αξό, υπήρχε ένα έθιμο που συνέδεε τους δυο αγίους, Γρηγόριο τον Θεολόγο και Μακρίνα.
Με την ευκαιρία της εορτής του πρώτου το πλήθος που συνέρρεε για
να προσκυνήσει το μνήμα της αγίας, αλλά και να πάρει το αγίασμα «κατά
την επικρατήσασα συνήθεια μετά τη Θεία Λειτουργία ή κατά τη διάρκεια
αυτής έπρεπε να περάσει και από το στενό μεταξύ του μνήματος στο κέντρο του παρεκκλησίου και του εικονοστασίου... που μόλις περνά ένας
μέσου πάχους άνδρας.
Η συνήθεια αυτή είχε να κάμει με την υποψία μη τυχόν είχανε υποσχεθεί τάματα, που είχαν λησμονήσει την εκτέλεσή τους με το πέρασμα της
στενοχώριας τους... και συνεπώς το κάλυμμα της λάρνακας θα μετατοπιζόταν προς το μέρος τους και θα τους πίεζε, ώσπου να θυμηθούν το τάμα
340. Αυτή η πρακτική είναι γνωστή σε όλο τον χώρο της Καππαδοκίας και αποτελούσε μια σημαντική πηγή εσόδων για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων οικονομικού περιεχομένου. Υπήρχε μάλιστα η πίστη, άποψη, θέση, πως τα
όποια τάματα που εκποιούνταν «παίρνανε κομμάτι της χάρης του αγίου που
ήταν αφιερωμένα» και συνεπώς τα μάλα τυχερός ο πλειοδότης.
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τους, οπότε αφήνονταν λεύτεροι και περνάγανε.
Αναφέρονται παραδείγματα χασμωδίας και διακοπής της ιερουργίας,
γιατί από το παρεκκλήσι ακουγόταν μια φωνή: το μνήμα έπιασε μια Μιστιώτισσα ή η αγία κρατά κάποια Γουρδουνιώτισσα, οπότε όλο το εκκλησίασμα πατείς με πατώ σε έτρεχε προς το μνήμα να δει το θαύμα».341
30 Ιανουαρίου

Η εορτή των Τριών Ιεραρχών, Τριαρχών, Üç Azizler...342 Αλλά και η
μεγάλη εορτή των σχολείων ή Μεκτέπ γιορτουσού,343 η χαρά των παιδιών.
Σε όλο τον χώρο της Καππαδοκίας την ημέρα αυτή υπήρχε σχολική
αργία, πάνδημος εκκλησιασμός και σχολικές εορτές με τη συμμετοχή των
τοπικών αρχόντων και του κλήρου,344 οι οποίες περιελάμβαναν ομιλίες, απαγγελίες ποιημάτων, αλλά και θεατρικές παραστάσεις σχετικές με
εθνικά θέματα. Την ημέρα αυτή μάλιστα σε κάποιες από τις κοινότητες
του χώρου κατεγράφησαν μερικές ιδιαίτερες συνήθειες. Έτσι:
• στην Καρβάλη αλλά και στη Μαλακοπή επίσης, υπήρχε το σερίφ,345
ένα είδος πλειοδοτικής προσφοράς προς όφελος των σχολείων.
Κατά τη διάρκειά της εορτής οι έχοντες και κατέχοντες, ενώπιον των
αρχών, του κλήρου και των γονέων, σε ένα περίεργο φιλοφρονητικό
συναγωνισμό προσέφεραν ό,τι μπορούσαν ή ήθελαν για τη λειτουργία των σχολείων... 346 Στη Μαλακοπή μάλιστα υπήρχε η επιπλέον
341. Γ. Μαυροχαλυβίδης, ό.π., σ. 299, βλ. Κωνσταντίνος Νίγδελης - Ιορδάνα Χατζηισαάκ, Ιερός ναός Αγίας Μακρίνας, Αξός Καππαδοκίας, Θεσσαλονίκη, Ιερά
Μητρόπολη Νεαπόλεως Σταυρουπόλεως, 2010.
342. Üç= τρεις, azizler= άγιοι.
343. Mektep= σχολείο, yortusu= γιορτή.
344. Δημ. Πετρόπουλου - Ερμ. Ανδρεάδη, ό.π., σ. 142, «Συνταγμένοι οι μαθητές
παρακολουθούσαν τη λειτουργία και μετά τη λήξη της όλοι μαζί με πομπή πήγαιναν στο σχολείο. Μπροστά οι παπάδες με τα εκκλησιαστικά λάβαρα, ακολουθούσαν οι μαθητές με τους δασκάλους, οι δημογέροντες και οι γονείς των
μαθητών. Μετά τις προσφωνήσεις ακολουθούσαν ομιλίες και απαγγελίες ποιημάτων».
345. Şeref= τιμή.
346. Δέσποινα Χιντζόγλου - Αμασλίδου, Στη σκιά μιας βερικοκιάς, έκδ. Ερωδιός,
Θεσσαλονίκη 2012, σ. 22, «Θυμάμαι τον δίσκο που βγήκε αμέσως μετά τη γιορτή. Ο μπαμπάς έριξε μια χρυσή λίρα, αλλά και άλλοι έδωσαν πολλά για το
σχολείο. Ο δίσκος γύριζε τις επόμενες μέρες στα σπίτια και στα μαγαζιά, για
να προσφέρουν κι όσοι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στη γιορτή. Ο παππούς
έλεγε ότι αυτός ο έρανος, κάθε των Τριών Ιεραρχών, ήταν απαραίτητος για το
σχολείο, γι’ αυτό πρώτοι εμείς δίδαμε το καλό παράδειγμα».
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τιμή για τους αριστεύσαντες μαθητές.347
• στη Σινασσό πάλι, σύμφωνα με τον Σεραφείμ Ρίζο,348 καθιερώθηκε
το έπαθλο του «Ασημένιου Σταυρού» ή «Ασημιώνας Σταυρός», για
τα κορίτσια που τελείωναν επιτυχώς τις σπουδές τους. Τον οποίο
έδιδαν δημόσια και μάλιστα την ημέρα της εορτής λήξεως των μαθημάτων, ή κατ’ άλλους την ημέρα της εορτής των Τριών Ιεραρχών,
ως προστατών των γραμμάτων, από τη Δημογεροντία, στα αριστεύσαντα κορίτσια. Τον Σταυρό αυτόν οι κοπελιές τον κρατούσαν φυλακτό και τον μεταβίβαζαν στο πρώτο τους εγγόνι.
Αναφέρει μάλιστα ο ίδιος «μνήμης χάριν» τις πρώτες που παρακολούθησαν επιμελώς και επιτυχώς τα μαθήματα,
που ήταν οι:
Μαγτέλη Μουσελίμογλου του Νικολάου,
κατόπιν κυρία Στ. Τεπέρογλου...
Ελέγκω του Βασίλη Αδάμ, κατόπιν
κυρία Βασίλη Μακρόγλου.
Μάρτα του Αντωνίκη, κατόπιν κυρία Στ.
Λαζοπούλου.
Ευλαμπία Κουκύγια, κατόπιν κυρία Σπ.
Χρηστίδη Ανάσογλου.
• σε κάποιες κοινότητες, Ερεγλί, Φερτέκι,
Τσελτέκ... υπήρχε υποχρεωτική «αργία»
στον γυναικείο πληθυσμό και αποφυγή
οποιασδήποτε εργασίας από το φόβο του θυμού των αγίων. Καταγράφεται μάλιστα στη βιβλιογραφία το παρακάτω περιστατικό δηλωτικό της επιθυμίας τους.
«Κάποτε των Τριών Ιεραρχών μια νέα γυναίκα έγνεθε.
Η μάνα της τη μάλωσε, γιατί τέτοια γιορτάσιμη μέρα δούλευε.
- Τρεις άγιοι, κόρη μου, γιορτάζουν σήμερα και συ δουλεύεις;
- Και τέσσερις να γιορτάζουν, απαντά η κόρη, εγώ θα δουλέψω.
Δεν πρόλαβε να τελειώσει η κουβέντα και η αγελάδα πήδηξε τον
τοίχο της αυλής, για να βγει και... τσακίσθηκε».349
347. Δημ. Πετρόπουλου - Ερμ. Ανδρεάδη, ό.π., σ. 142, και Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης - Συμεών Κοιμίσογλου, Η Μαλακοπή της Καππαδοκίας, έκδ. Δήμου
Συκεών 2003, σ. 44.
348. Σεραφείμ Ν. Ρίζος, Η Σινασός, ό.π., σ. 424, βλ. και Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης,
Καππαδοκία, Γυναικών Δρώμενα, έκδ. Π.Ε.Κ.Σ., Θεσσαλονίκη 2011, σ. 142.
349. Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης, Καππαδοκία, Γυναικών Δρώμενα, ό.π., σ. 142.
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• το ίδιο περίπου γινότανε και στην κοινότητα του Προκοπίου.
Μια γιορτή γεμάτη μεγαλοπρέπεια στην οποία συμμετείχαν οι πάντες, με πρωταγωνιστές τους μικρούς μαθητές, που κατέβαλαν κάθε
δυνατή προσπάθεια, με τη συμβολή των δασκάλων, να παρουσιάσουν τις δυνατότητές τους-ικανότητες. Από την απαγγελία ποιημάτων έως τα θεατρικά δρώμενα, από τους επαίνους και τη βράβευση
έως την πλειοδοτική δημοπρασία των εργοχείρων... Για την ενίσχυση του σχολικού ταμείου.
• στην κοινότητα του Μιστί το τελετουργικό της ημέρας περιελάμβανε και μερικά εξόχως θεαματικά. Μεταξύ των πολλών, λοιπόν, η
σχολική κοινότητα, με το πέρας της Θείας Λειτουργίας, επέστρεφε
στις αίθουσες σε πομπή κρατώντας αναμμένα κεριά και ψέλνοντας.
Επισήμανση
Σε κάποιες κοινότητες παρασκεύαζαν κόλλυβα, τα οποία μετά
το τέλος της εορτής μοίραζαν σε αυτούς που συμμετείχαν στη σχολική εορτή. 350
• δυτικά της κοινότητας των Φαράσων, στους πρόποδες του βουνού, υπήρχαν τα ερείπια της εκκλησιάς του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Δίπλα της σχεδόν, από
κάποιο στένωμα του βράχου «εξέρχεται ύδωρ πολύ μετά μεγάλης
βίας και βοής, ένδοθεν εκπηδούν, όπερ, εκλείπει ενίοτε παντελώς
και πάλι μετά δύο ή τρεις ημέρας, εκρέει μετά βοής».351
Αυτό λοιπόν το παιχνίδισμα- παραξενιά της φύσης αποτελούσε το
σημείο επίσκεψης των μαθητών, που ανήμερα της εορτής των αγίων,
πορεύονταν για να δουν και να ακούσουν, να μαντέψουν τα μελλούμενα, ανάλογα με τη ροή του νερού ή και τον προκαλούμενο
θόρυβο.
• τέλος στην κοινότητα του Σιβριχισάρ κατά τη διάρκεια της σχολικής εορτής, μετά τον σχετικό εκκλησιασμό, γίνονταν από τον ιερέα
αναφορές- ευχαριστίες προς τον Πατριάρχη του γένους, τον τοπικό
Δεσπότη και τους ευεργέτες κοινότητας-εκκλησίας-σχολείου.
Στη συνέχεια τον λόγο παίρνανε οι μαθητές.
350. Μαρτυρία Μαρίας Πασαλή, ό.π., «Τη μέρα εκείνη ο παπά-Αγαθάγγελος κεντού
σε πάνω σε μεγάλο ταψί με κόλλυβα τη ζωγραφιά των Τριών Ιεραρχών... Ύστερα
μετά την τελετή, τα μοίραζαν στον κόσμο».
351. Νικόλαος Σ. Ρίζος, Καππαδοκικά,ό.π., σ. 82.
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Ο πρώτος από τους μεγάλους, στην Τουρκική και συνέχεια στην ελληνική γλώσσα, μιλούσε για τον βίο του Αγίου Βασιλείου... κάποιος
άλλος για τον Γρηγόριο και κάποιος τρίτος για τον Χρυσόστομο.
Στη συνέχεια μικρότεροι μαθητές κάνανε αναφορές- διάβαζαν Αισώπειους μύθους, παραδείγματα από τη ζωή του Σωκράτη και του
Διογένη... για να τελειώσει η εορτή με τραγούδια και τη διανομή
κολλύβων.352

352. Μαρτυρία Ηλία Αντωνιάδη, ό.π.
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Σ

τα λατινικά η λέξη Φεβρουάριος προέρχεται από το ρήμα «εξαγνίζω» (februum) λόγω των θρησκευτικών εορτών εξαγνισμού
και καθαρμού (Februa ή Februatio) που τελούνταν στη Ρώμη στη διάρκεια του μήνα...
Ενδεχόμενα να προέρχεται και από τις «φλέβες», δηλαδή τα υπόγεια νερά που αναβλύζουν
στη διάρκειά του από τις πολλές βροχές...
Στην Καππαδοκία είχε πάρει διάφορες άλλες
ονομασίες πάντοτε σχετικές με τη μικρή του διάρκεια: Μικρός, Κουτσός, Φλιάρης, Κούντζορος,
Γκουτζίκος, Κουτζούκος, αλλά και Ζουτζίκ, Σουμπάτ, Σερέφ...

353. Το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας ορίζει τις εορτές και επετείους σε ετήσια βάση και έχει κεντρική σημασία για τη ζωή των πιστών, αφού
καθορίζει μεταξύ άλλων τις ετήσιες περιόδους νηστειών, τις σχετικές αργίες
κ.λπ. Σύμφωνα με αυτό οι εορτές διακρίνονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: τις
σταθερές που εορτάζονται την ίδια ημερομηνία κάθε χρόνο και τις κινητές των
οποίων η ημερομηνία μεταβάλλεται κάθε χρόνο... και είναι αυτές που συνήθως
σχετίζονται με την ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα (Τελώνου και Φαρισαίου, Ασώτου, Απόκρεω, Τυροφάγου, Καθαρά Δευτέρα, Άγιο Πάσχα).
Συνεπώς στην παρούσα έρευνα θα τις παρουσιάζουμε με τον τίτλο και όχι με τη
σχετιζόμενη ημερομηνία. Τέλος να σημειώσουμε πως το σύνολο των κινητών
εορτών αρχίζει από το τέλος περίπου του Φεβρουαρίου έως και το τέλος του
Απριλίου...
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Ο κουτσοφλέβαρος, ο λειψός, ο τρελό-κολοβός,354 ο Κούτσορο, ο κιουτσούκ άι,355 ο δεύτερος μήνας του έτους, ο μήνας της σποράς του κριθαριού, αλλά και του όψιμου σιταριού.356
1 Φεβρουαρίου
Του αγίου Τρύφωνος... η μέρα της σποράς

Ο άγιος ήταν προστάτης των γεωργών και γι’ αυτό η μέρα ήτανε σημαντική και συνάμα σημαδιακή. Έτσι κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με
την παράδοση:
• στην εκκλησία γινότανε αγιασμός για τους κήπους και τα χωράφια
«για να σαλέψουν τα σκωλέκια- κινηθούν τα σκουλήκια και να αρχίσει η ζωή»... μετά το πέρας του οποίου τα ράντιζαν. 357
354. Deli= τρελό, küçük= μικρό.
355. Küçük ay= μικρός μήνας.
356. Παραθέτουμε μια παροιμιακή έκφραση από τον ανεξάντλητο θησαυρό του χώρου σχετικά με τούτη την σπορά και τους κινδύνους που περιέχονται σε τούτο
το μήνα:
Κουτσούκ άι γκουννού ολούρσα τσιφτλερί γιορουντούρ,
κιοπεκλερί σολουντούρ.
Γκοννού ολμάσα, κουτσούκ ντεβενίν μπογιουντά, γκαρί τσικαρίρ.
Δηλαδή
Σα θέλει ο μήνας ο κοντός, κάνει να προχωρούν τα ζευγάρια,
να λαχανιάσουν τα σκυλιά.
Σα δεν θέλει, στο λαιμό της κοντής καμήλας το χιόνι ανεβάζει.
Επίσης, σύμφωνα με τους Δ. Λουκόπουλο - Δ. Πετρόπουλο, Η Λαϊκή Λατρεία
των Φαράσων, ό.π. 1949, σ. 97, «Του Κούτσουρου το κ’θάρι, του Μάρτη το ’ρίφι,
δηλαδή του Φλεβάρη το κριθάρι, του Μάρτη το κατσίκι... ».
357. Η Χριστιανική Ορθόδοξη Παράδοση και Λειτουργική έχει επιβάλλει για τούτη
τη μέρα μια σειρά τύπους για τους εξορκισμούς και τις ευχές, δείγματα των
οποίων παραθέτουμε:
«Τάξις γινομένη εις χωράφια ή κήπους ή αμπελώνας,
όταν συμβή βλάπτεσθαι υπό ερπετών και άλλων ειδών.
Χρη γίγνεσθαι Λειτουργίαν και άπτειν κανδήλαν του αγίου Τρύφωνος ... και
μετά την Θείαν Λειτουργίαν λαβών ο ιερεύς έλαιον εκ κανδηλών και ύδωρ των
αγίων Θεοφανείων και επιρραίνων σταυροειδώς το χωράφιον ή το αμπέλιον ή
τον κήπον λέγει τας ευχάς ταύτας...
Εξορκισμός εις κήπους, αμπελώνας και χωράφια
...Ορών ουν εγώ ο ελάχιστος Τρύφων, ούτω τηκομένους τους καρπούς και διά
ταύτην την αιτίαν δαπανωμένους τους ανθρώπους, τω παντελεί αφανισμώ των
καρπών της γης των τε χωραφιών, αμπελών, κήπων και λαχάνων και παντοίων
δένδρων...
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• για να πάει η χρονιά καλά, καθένας νοικοκύρης έπρεπε να σπείρει
κάτι, έστω και το πιο μικρό φυτό. «Λέγαμε, “σαράντα να φας, σαράντα να σπείρεις”. Του αγίου τη μέρα κάναμε φαγητό με σαράντα είδη.
Σε ένα μεγάλο τέντζερη βράζανε φαγητό, βάζοντας μέσα υλικά ...
φασόλια, πατάτες, σιτάρι, λαχανικά, κρεμμύδια... σαράντα είδη. Και
το τρώγαμε όλοι μαζί».358
• «Του Τρύφωνα κάνουμε αγιασμό. Το ρίχνουμε στα ανοιξιάτικα σπαρτά, φακές, ρόβη. Το ράντισμα σκότωνε τους ψύλλους, τις μαύρες
ψείρες, που κάθονταν επάνω στα φυτά. Έκανε καλό και στα δέντρα.
“Έχει μέγα ταύμα” λέγανε οι γεροντότεροι, δηλαδή έχει ιαματική
δύναμη». 359
Σύμφωνα επίσης με την παράδοση και τις υπάρχουσες δοξασίες του
χώρου, υπάρχει και η εξήγηση για ποιο λόγο απαθανατίζεται στις άγιες εικόνες πάντοτε με ένα κλαδευτήρι στο χέρι. «Ο άγιος θα έπρεπε να ήταν
μπαξεβάνης. Μια μέρα λοιπόν ήθελε να πάει να
κλαδέψει το αμπέλι. Του λέει η γυναίκα του να
μην πάει, αλλά εκείνος της απάντησε αρνητικά,
λέγοντας μάλιστα και δείχνοντας το κλαδευτήρι
του που κρατούσε στο χέρι του πως θα κλάδευε το
αμπέλι του, αλλά με τις άτσαλες κινήσεις καθώς έδειχνε στη γυναίκα του τον τρόπο κλαδέματος, έκοψε τη μύτη του».360

Ορκίζω υμάς κατά των αγίων πολυομμάτων Χερουβίμ και των εξαπτερύγων Σεραφείμ...
Ορκίζω υμάς κατά των αγίων Αγγέλων και πάσης Δυνάμεως...
Ορκίζω υμάς κατά του Τιμίου Σώματος και Αίματος Χριστού...
Ευχή επί ευλογήσει σπόρου
Κύριε ο Θεός ημών, εκ της αχράντου και παμπλούτου Σου παλάμης, την προσκειμένην προ οφθαλμών σου σπερμάτων παροχήν εκομισάμεθα.
Δέσποτα, και ταύτην σοι παρακαταθέσθαι δεόμεθα... Και νυν δεόμεθά σου, ο
Θεός ημών, δεομένων σου και άνοιξον ημίν τον θησαυρόν σου τον μέγαν και
αγαθόν και ουράνιον και έκχεον...».
358. Μαρτυρία Γεωργίου Καλλινικίδη, (Ανταβάλ), ό.π.
Σημ.: Η πρακτική του αριθμού σαράντα εμφανίζεται σε αρκετά δρώμενα της
εορτής των Αγίων Σαράντα στις 9 Μαρτίου.
359. Μαρτυρία Ελισάβετ Λουκαΐδου, ό.π.
360. Μαρτυρία Ευφροσύνης Χαστάογλου, (Ανταβάλ), ό.π.
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2 Φεβρουαρίου...
Papandi, yortular Kapandi

Η εορτή της Υπαπαντής ή Παπαντή γκελντί γιορτουλάρ καπαντί,
σύμφωνα με την οποία το σύνολο του γυναικείου πληθυσμού
με τα μικρά φσάχα απαρέγκλιτα, μετέβαινε στις τοπικές εκκλησίες για τη Θεία Λειτουργία, μετάληψη μικρών παιδιών,
κ.λπ.
Επίσης, σε κάποιες από τις κοινότητες του χώρου υπήρχε
το έθιμο της παρασκευής κόλλυβων «για να πάρουν οι ψυχές και να κλειστούν στα μνήματά τους».361
Στην κοινότητα της Τροχού «την Υπαπαντή
ψάλλανε τα παιδιά του σχολείου στην εκκλησία.
Χωρίζονταν σε δυο παρέες. Η μία παρέα έψαλε ελληνικά και η άλλη τούρκικα τον ψαλμό της Υπαπαντής:
• Ακατάληπτον εστί...
• Αγνασούλ μαγιά εσράφ... ».362
Επισήμανση
Σύμφωνα με τις δοξασίες και τα μουχαμπέτια
της ημέρας, εκτός από τα γνωστά και τα αναφερόμενα στην Αγία Γραφή, ο Χριστός έκανε πολλά θαύματα και στην παιδική του ηλικία. Έτσι μεταξύ των άλλων:363

α΄
«Μια μέρα ένα από τα παιδιά που παίζανε μαζί με τον Χριστό στα επάνω δωμάτια του σπιτιού γλίστρησε, έπεσε και σκοτώθηκε... Όλα φοβήθηκαν και έφυγαν εκτός από τον Χριστό που κάθισε δίπλα στο σώμα του
νεκρού φίλου.
Ήρθαν οι γονείς του παιδιού και τον κατηγορούσαν πως αυτός ευθύνεται για τον θάνατο του παιδιού τους, πως αυτός τον σκότωσε.
Τότε ο Χριστός πλησίασε το νεκρό παιδί και του είπε:
- Φίλε, εγώ σε σκότωσα;
Και το νεκρό παιδί απάντησε:
- Όχι, αλλά εσύ με ανέστησες».
361. Μαρτυρία Δέσποινας Παρθενιάδη, (Ανταβάλ), ό.π.
362. Μαρτυρία Ελισάβετ Λουκαΐδου, ό.π.
363. Δημήτρης Κατσίκας - Καππαδόκης, ό.π., σ. 126.
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β΄
«Μια μέρα βγήκαν τα παιδιά να παίξουν και φυσικά μαζί τους και ο
Χριστός. Πλησίασαν τους λάκκους με τα λασπόνερα, τσαλαβούτησαν,
καταβρέχτηκαν, το ευχαριστήθηκε η ψυχή τους.
Στην ανάπαυλα ο Χριστός πήρε λίγη λάσπη και με αυτήν έκανε δώδεκα πουλάκια. Ύστερα τα φύσηξε και τα πρόσταξε να πετάξουν. Τα πουλάκια πήραν ψυχή και πέταξαν».
γ΄
«Ο Χριστός ήταν από φτωχή οικογένεια και έπρεπε να μάθει ένα επάγγελμα, όπως όλα τα παιδιά του χωριού του. Η Παναγιά τον έστειλε κοντά
σε κάποιον μπακάλη. Εκεί όμως ανακάτεψε τα φασόλια με τα ρεβίθια, το
ρύζι με τη ζάχαρη και τη φακή με το στάρι.
Ξαφνικά ήρθε το αφεντικό του και όταν τα είδε κόντεψε να λιποθυμήσει. Φώναζε και μάλωνε τον Χριστό που τον έλεγαν τότε Μανώλη και
από τις φωνές του μαζεύτηκε κόσμος.
Τότε ο Χριστός του λέει:
- Μη φοβάσαι, αφεντικό, όλα θα έρθουν στη θέση τους.
Σήκωσε το χέρι του και τα σταύρωσε. Τότε το κάθε είδος πήγε στον
τόπο του».
δ΄
«Μια μέρα η Παναγία έστειλε τον Χριστό στο πηγάδι να φέρει νερό.
Εκεί τα άλλα παιδιά, που τον ζήλευαν, άρπαξαν και έσπασαν τη στάμνα.
Τότε ο Χριστός άπλωσε το μαντίλι του, το γέμισε νερό και το πήγε στο
σπίτι του. Όταν το είδε η Παναγία αυτό, απόρησε με τη δύναμή του και
τον φίλησε με θαυμασμό».
ε΄
«Μια μέρα που έβοσκε τα πρόβατα κουράστηκε και κάθισε κάτω από
ένα δένδρο. Έβγαλε τη φλογέρα του και άρχισε να παίζει, να παίζει, να
παίζει, ώσπου αποκοιμήθηκε.
Μόλις κοιμήθηκε, κάτι κλέφτες όρμησαν, πήραν αρκετά πρόβατα και
έφυγαν χωρίς να τους πάρει χαμπάρι κανένας. Ξύπνησε ο Χριστός, είδε
πως έλειπαν τα ζώα του. Πήγε στο σπίτι του. Η μάνα του τον κατσάδιασε.
- Δεν προσέχεις, όλο κάνεις ζημιές και τι θα γίνουμε;
- Μάνα, μην ανησυχείς, είπε. Εγώ θα τα βρω.
Έψαξε από δω, έψαξε από εκεί αλλά τίποτε.
Τότε έβγαλε τη φλογέρα τ’ και άρχισε να παίζει. Αμέσως τα ζωντανά
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εμφανίσθηκαν. Ήταν όμως κουρεμένα... και γι’ αυτό οι κλέφτες τού όρμησαν λέγοντας πως είναι δικά τους και πως τους τα παίρνει... πως τα δικά
του ήταν ακούρευτα κι ένα σωρό τέτοια πράγματα.
- Δεν είναι δικά σου, είπαν. Δικά μας είναι και μόλις τα κουρέψαμε.
- Δικά μου είναι, είπε ο Χριστός, για δείτε...
Τότε έκανε δυο πράγματα.
Τα ευλόγησε μια φορά και αμέσως έβγαλαν μαλλιά... Απόρησαν και
θαύμασαν εκείνοι. (οι κλέφτες).
Τα ευλόγησε για δεύτερη φορά και αμέσως μείνανε χωρίς μαλλιά.
Τότε εκείνοι πίστεψαν πως είχαν να κάνουν με κάποιον που πάνω του
βρίσκεται ο Θεός και έφυγαν».
3 Φεβρουαρίου

Του Αϊ Συμεών, Συμιών, Σίμου, Συμιώνη, Συμοχού,364 η
μέρα κατά την οποία σε όλον τον υπό έρευνα χώρο υπήρχε
γενική αργία από το γυναικείο πληθυσμό, ιδιαίτερα μάλιστα από εκείνες που ήταν αποψίς, δηλαδή σε ενδιαφέρουσα κατάσταση. Καθ’ όλη τη διάρκειά της απέφευγαν να
κάνουν οτιδήποτε, φοβούμενες την οργή του αγίου
που θα εκδηλωνόταν με κάποιο σημάδι επί του νεογέννητου.365
10 Φεβρουαρίου
Του αϊε Χαλλά... του Αϊ Γαρελεμιού,
του Αγίου Χαραλάμπους η εορτή,
θεραπευτή της Λέπρας...

• Σε όλες τις εκκλησιές και τα ξωκλήσια που έφεραν το όνομά του
οι πιστοί εναπόθεταν στα παρακείμενα δένδρα366 ή στους τοίχους
μέρος των ρούχων ή τις περισσότερες φορές κλωστές από αυτά, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο καθαρίζει ο οργανισμός από τις
364. Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης, Καππαδοκία, γέννηση βάπτιση, έκδ. Δ.Κ.Ε.ΚΠ.Π.
Κέντρου Ιστορίας Δήμου Δήμου Συκεών, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 119.
365. Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης, Καππαδοκία, Γυναικών Δρώμενα, ό.π., σ. 144,
«Του αγίου Σιμιόν (Συμεών), βοήθειά του, οι γκαστρωμένες απέφευγαν να
κάνουν δουλειές, γιατί υπήρχε η βάσιμη υποψία πως τα φσάχα θα γεννιώτανε
με σημάδια... Πως ό,τι έκαμνε η γυναίκα θα το πλήρωνε και μάλιστα ακριβά».
366. Στα άκαρπα δένδρα (σα τσαλούδια) ύστερα από σχετικό λούσιμο σε αγίασμα.
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διάφορες ασθένειες.367
Τέλος και ίσως το πλέον χαρακτηριστικό: κανείς δεν τολμούσε να
αγγίξει τα «εκθέματα» εξαιτίας του διάχυτου φόβου μετακύλησης
της ασθένειας...
Συνήθεια απαράβατη επίσης η μεταφορά ψωμιών στις τοπικές εκκλησιές και η διανομή τους στους απόρους κυρίως, αργότερα, από
τους εορτάζοντες...
• Στην περιοχή Ισκοκσόν των Φλαβιανών λειτουργούσε η εκκλησία
του αγίου, εντός του αύλειου χώρου της οποίας υπήρχε το θαυματουργό αγίασμα του Ιωάννη Χρυσοστόμου, στο οποίο προσέφευγαν
προς ίαση οι «εκ λοιμικής ασθένειας πάσχοντες», κυρίως τις ημέρες
εορτής των αγίων.
Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, το αγίασμα δημιουργήθηκε με θαυματουργό τρόπο από τον ίδιο τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο. «Εξορισθείς και απελαθείς νυκτός εκ Καισαρείας τη σκευωρία
του Φαρετρίου, έφτασεν εις τον τόπον τούτον και εκάθησεν δι’ αναψυχήν, οι δε εγγύς μονάζοντες ερχόμενοι εις επίσκεψιν και προσκύνησιν αυτού ηρώτησαν πού υπάγει... ο δε απεκρίθη εις Κουκουσόν,
εξ ου ο τόπος έλαβε την ήδη παρεφθαρμένην επωνυμία Ισκοκσόν.
Ζητήσας δε ενταύθα ύδωρ πιείν, έμαθε παρά των μοναζόντων ότι
το ύδωρ είναι μακραν και ταλαιπωρούνται, διά τούτο παρεκάλεσαν
αυτόνως ποτε ο Μωϋσής να παράσχη αυτοίς ύδωρ αυτόθι.
Τότε κλίνας τα γόνατα προσηύξατο και ο Κύριος των θαυμασίων
εχορήγησεν αυτώ επί λόφου, ουδαμόθεν δυναμένου έχειν ικμάδα
τινά, ύδωρ γλυκύτατον και ψυχρότατον, άμα δε και ιαματικόν όπερ
μέχρι της σήμερον υφίσταται ούτε αυξόμενον, ούτε ελαττούμενον
και καλείται αγίασμα του Χρυσοστόμου».368
367. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές αυτού του εθίμου στον χώρο της Καππαδοκίας.
Κατά τους Λουκόπουλο - Πετρόπουλο, ό.π., σ. 31, σε ορισμένα χωριά «... με
το διαβασμένο ύφασμα ή την κλωστή έδεναν το πονεμένο μέλος, κεφάλι, αυτί,
μέση ... μερικές μέρες και ύστερα τα κρεμούσαν στο δέντρο του αγίου λέγοντας:
φήνω το τάρτι μου, αφήνω την αρρώστια μου»... Επίσης, βλ. Κωνσταντίνος Μ.
Νίγδελης, Καππαδοκία Ιάματα και θάματα, ό.π., σ. 45, «Τα δένανε τελετουργικά
στα κλαδιά των δένδρων λέγοντας δυνατά “σύρε στα άγρια βουνά, στα άγρια
λαγκάδια”... ή “αφήνωτο τάρτι μου σε σένα... συ είσαι Άιος, φορτούσε τα”,
δηλαδή, αφήνω το βάσανό μου σε σένα, εσύ είσαι ο άγιος, φορτώσου το...
Εννοείται υπό τη συνοδεία σχετικών ευχών του τοπικού ιερέα για γρήγορη και
αποτελεσματική ίαση. Βασική πίστη, πεποίθηση θα λέγαμε: με το κρέμασμα του
υφάσματος κρεμιέται και η αρρώστια του».
368. Αναστάσιος Μ. Λεβίδης, Αι εν μονολίθοις μοναί της Καππαδοκίας, ό.π., σ. 84.
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• Με τον άγιο επίσης έχουν συνδεθεί οι παρακάτω χαρακτηριστικές
δοξασίες:
α΄
«Γύριζε κάποτε ο Άγιος Χαράλαμπος στα μέρη του Χατζημπεχτάς
και ο Τούρκος βασιλιάς της περιοχής θέλοντας να τον πειράξει, τον
ρώτησε:
- Τι καλοσύνη έχει ο κόσμος, δηλαδή ποιες είναι οι απολαύσεις;
- Τα καλά που έχει ο κόσμος είναι: να τρως, να πίνεις, και να χ...
απάντησε ο άγιος.
Ο βασιλιάς θύμωσε κι έριξε τον άγιο στη φυλακή, απ’ όπου όμως
αυτός τον έκανε να μην μπορεί να αποπατήσει.
Δέχτηκε τότε ο βασιλιάς πως ο άγιος Χαράλαμπος είχε δίκαιο και
διέταξε να τον φέρουν μπροστά του.
- Αμάν, του λέει, σώσε με!
- Θα σε κάνω καλά, του λέει ο άγιος, αλλά με μια συμφωνία. Για
κάθε καρύδι-πορδή που θα κλάσεις θα μου δίνεις κι ένα χωριό. Ο
βασιλιάς έμεινε σύμφωνος κι από τότε το μοναστήρι του Χατζημπεχτάς, όπου ο τάφος του Αγίου Χαραλάμπους, έπαιρνε τους φόρους
τριάντα τριών χωριών».369
β΄
«Είχαν έναν Άγιο Χαράλαμπο στ’ αμπέλια μέσα. Μπροστά στο ιερό
είχε μια μεγάλη μαύρη πέτρα. Τη λέγανε Τσιγκί τας, δηλαδή στερρή
πέτρα, που δε σπα εύκολα. Δεν τη σήκωναν πέντε-έξι (5-6) άνθρωποι. Πάνω σ’ αυτήν την πέτρα πήγαιναν την Κυριακή και άναβαν
κεριά. Μια φορά ένας Τούρκος αγόρασε τον ταρλά και τον έκανε
αμπέλι. Είπε σ’ έναν εργάτη να πάρουν την πέτρα από κει και να την
πάνε σ’ ένα πέρασμα παρακάτω. Την μεταφέρανε, αλλά το πρωί ο
Τούρκος βρήκε την πέτρα πάλι στη θέση της. Νόμιζε ότι την ξανακουβάλησαν κρυφά. Αυτό έγινε δυο-τρεις (2-3) φορές. Τέλος πέντεέξι (5-6) παλικάρια πήραν πάλι την πέτρα, την μεταφέρανε μακριά
και περίμεναν να δούνε τι θα γίνει. Είδαν αργότερα, σα σε όραμα,
δυο ανθρώπους που την πήραν και την πήγαν στη θέση της. Από
τότε δεν της άλλαξαν θέση. Είχε και αγίασμα εκεί». 370

369. Θανάσης Π. Κωστάκης, Η Ανακού, ό.π., σ. 242.
370. Μαρτυρία ΣοφίαςΔεβλέτογλου, ό.π.
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γ΄
«Έξω από το χωριό (Μαλακοπή) υπήρχε μια παλιά εκκλησιά που
ήταν αφιερωμένη στον άγιο. Ένας Τούρκος την αγόρασε -γιατί ήταν
ιδιόκτητη- και την έκανε στάβλο. Μια μέρα όμως ξαφνικά βρήκε τα
ζώα του ψόφια. Ύστερα την έκανε αχυρώνα. Και τότε βρήκε τα άχυρα καμένα.
Ύστερα την αγόρασε ένας άλλος Τούρκος. Αυτός, στην αρχή, την
έκανε αποθήκη. Κι αυτός όμως βρήκε μια μέρα όλα τα τρόφιμα ανακατεμένα μέσ’ τη μέση της αποθήκης. Τότε κατάλαβε πως ο Άγιος τα
έκανε αυτά και περιποιήθηκε την εκκλησία.
Άναβε μάλιστα και την κανδήλα. Επέτρεπε επίσης να πηγαίνουν για
να κάνουν πότε-πότε αγιασμό οι χριστιανοί και παρακολουθούσε
και ο ίδιος».371
δ΄
«Μια φορά τον Αϊ-Χαράλαμπος τον κυνήγησαν να τον πιάσουν.
Στάθη ο Αϊ-Χαράλαμπος σ’ ένα ντουβάρι με τα χέρια ανοιχτά, τεντωμένα προς τα πλάγια. Όπως ήτον, ξέβη η φωτογραφία του στο
ντουβάρι. Πέρασαν οι Τούρκοι δεν τον βρήκαν. Έφυγε και ο Αϊ-Χαράλαμπος, βγήκε από το χωριό όξω. Βρήκε έναν Τούρκο που έσπερνε.
- Δώσε μου τα ρούχα σου και πάρε τα δικά μου.
− Δε σου τα δίνω, είπε το Τούρκο.
- Ε, τότε το σιτάρι που κρατάς να γίνει πέτρα. Το σιτάρι γένην πέτρα».
ε΄
Ο Άγιος Χαράλαμπος, το στάρι και τα ... Ντεβρίσια

«Εκεί στο Χατζή-Μπεκτές έχισκε Τεκέ. (τούρκικο μοναστήρι). Έχισκε σαράντα (40) καλογέρους. Ντεβρίσα τα λέϊσκαν.
Αυτοί τα ντεβρίσα μάζεψαν, το σιτάρι το έκλεισαν σε μια κάμαρα.
Πάει ο κόσμος το βλέπει. Πήγα κι εγώ ένα μέρα. Μου είπαν:
- Πάρε να δούμε πόσα παιδιά θα κάμεις. Πήρα. Μέτρησα. Δεκαπέντε πήρα, δεκατρία παιδιά έκαμα.
Και το μνήμα του αγίου Χαραλάμπους και το σιτάρι είναι μέσα στον
τεκέ.
Εκεί στον τεκέ τα ντεβρίσα έχουν ένα μέγα καζάνι. Δέκα-δεκαπέντε
371. Μαρτυρία Μαρίκας Ανανιάδου (Μαλακοπή), ό.π.
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φορές σαν τα δικά μας τα καζάνια.
Δεν έχομε τα φώτα δώδεκα μέρες; Μια μέρα μέσα στα δώδεκα τα
ντεβρίσα ρίχνουν μέσα στο μέγα καζάνι απ’ όλον τα τροφίματα. Ρίχνουν μέσα βερίκοκα, κουκιά, αχλάδια, φασόλια, ρίχνουν κρέας, ρίχνουν αλεύρι, ρίχνουν γλυκό. Απ’ όλα, απ’ όλα ρίχνουν. Τα βράζουν.
Το φαΐ αυτό το λένε αχιουρέ ( σούπα). Το βράζουν εκεί τη μέρα στο
καζάνι και μετά το μοιράζουν. Το ’χουν σε καλό. Στέλνουν και στην
Πόλη, στο βασιλέα αχιουρέ».
- Στα χωριά της περιοχής του Μιστί υπήρχαν μερικές παράδοξες
απαγορεύσεις, οι οποίες είχαν σχέση με τον εορτάζοντα άγιο και τα
πρέπει. Έτσι, τηρούσαν αργία, μιας και κάποτε, σύμφωνα με τα μουχαμπέτια, κάποιος που πήγε να σπείρει του ψοφήσαν τα βουβάλια
και αφετέρου λέγανε πως «Αϊ Γαρελεμιού ντουβαρλαρί γιοριτιρίρ»
δηλαδή τα ντουβάρια περπατούν372... θέλοντας με αυτόν τον τρόπο
να ισχυροποιήσουν την άποψη ή το πρέπον της αργίας.
• Με την εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων της Μαλακοπής έχει συνδεθεί μια ακόμα περίεργη εθιμική πρακτική, την οποία και άμεσα καταθέτουμε. Ανήμερα λοιπόν της εορτής του Αγίου Χαραλάμπους τα
παιδιά τοποθετούσαν εντός φακέλων μικρά κομμάτια χαρτιού πάνω
στα οποία έγραφαν το μεγαλυνάριο του αγίου, τα οποία, μετά το
τέλος της Θείας Λειτουργίας, καθαγιαζόμενα, τα μοίραζαν ή τα έδιδαν έναντι μικρού χρηματικού αντιτίμου σε γνωστούς και φίλους ως
φυλακτά.373

372. Θανάσης Π. Κωστάκης, Το Μιστί, ό.π., σ. 311.
373. Ελένη Τζιούτζια, Μαλακοπή Καππαδοκίας-Μέσα από πηγές, έγγραφα και
μαρτυρίες, (επιμ.) εκδ. I.L.P. Productions, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 75, «Την 10ην
Φεβρουαρίου, εορτήν του Αγίου Χαραλάμπους, καταθέτουσιν οι παίδες εις
την αγίαν Τράπεζαν της εκκλησίας ένθα μέλλει να τελεσθή η Θεία Λειτουργία, εντός φακέλλων, εφ’ ων αναγράφεται το όνομα εκάστου, μικρά τετράγωνα
τεμάχια χάρτου επί των οποίων είνε γεγραμμένον το εξής Μεγαλυνάριον του
αγίου Χαραλάμπους. “Φύλαττε και σκέπε ταις σαις λιταίς, Χαράλαμπε μάρτυ,
ος την χάριν ταύτην λαβών ημάς εκ παντοίων νόσων πανωλεθρίων και λοιμικού
θανάτου πάντας εξάρπασον, ταις δεήσεσι του δούλου ή της δούλης του Θεού”.
Ταύτα ευλογούμενα και καθαγιαζόμενα υπό του ιερέως επί της Αγίας Τραπέζης
παραλαμβάνονται και διανέμονται εις τας οικίας των συγγενών και φίλων επί
μικρώ χρηματικώ φιλοδωρήματι, άτινα φυλάσσονται παρ’ εκάστου ανηρτημένα
από του λαιμού εντός φυλακτού ως φυλακτήρια κατά πάσης νόσου και επιδημίας».
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28 Φεβρουαρίου

Στα Φάρασα της Καππαδοκίας την ημέρα αυτή υπήρχε το έθιμο του
Κούτσορο ή Κουτσούκη... Την τελευταία λοιπόν μέρα του μικρού μήνα
μάζευαν ξύλα και κληματόβεργες σε μικρούς σωρούς στους δρόμους
της κοινότητας και μόλις έπεφτε το σκοτάδι έβαζαν φωτιά. Ταυτόχρονα,
τελετουργικά, «φυσούσαν» για το άναμμα της φωτιάς ψιθυρίζοντας τα
ακατάληπτα «σου Καβάρη γουλάντσε, αδά τζου ψε στου Καβάρη, δηλαδή
τον απέναντι βράχο φώτισε, εδώ δεν άναψε».
Πράξη από την οποία μπορούσαν να διαπιστώσουν αν οι συμμετέχοντες αγαπούσαν τα ψέματα ή όχι. Έτσι, αν με το φύσημα άναβε η φωτιά,
λέγανε πως ο τάδε αγαπούσε την αλήθεια και την έλεγε πάντοτε, ενώ
στην αντίθετη περίπτωση του άρεσαν τα ψέματα.
Επίσης, πηδούσαν πάνω από τη φωτιά λέγοντας «κάηκ’ ο Κουτσούκ,
δηλαδή κάηκε-τελείωσε ο Φλεβάρης».374

374. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 98.
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Η

ονομασία προέρχεται από το λατινικό Martius-Mars-Άρης.
Το μήνα αυτό άρχιζε ο ρωμαϊκός στρατός τις εκστρατείες του
με το επιφώνημα - όνομα Mars - Άρης - πόλεμος.
Τον βρίσκουμε επίσης και ως :
Μάρτης, Μάρτις, Μάρτ’ς, Μάρτς, Μάρτ, Ρεμπιούλ έβελ, Μάρτης τονμέ- Μάρτης άστατος, Συννεφιέρης, Πουρτσατσάνος.375

375. Λάζαρος Κελεκίδης, ό.π., σ. 163, «Πουρτσατσάνος είναι ο χλιαρός άνεμος που
φυσάει συνήθως τον Μάρτη».
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Ο τρίτος μήνας του έτους, αλλά και ο πρώτος μήνας της άνοιξης. Ο πιο
τρελός376 και μεθυσμένος377 μήνας, αλλά και ο μήνας με τις πιο όμορφες
μέρες του χρόνου, όποτε το θελήσει.378 Αλλά και ο πιο περίεργος μήνας,
γι’ αυτό και λέγανε πως «ο Μάρτης λένκεν ντι: αρ να μην μπόϊκω σειμό
σα εννά, αποίκω σα δεκαϊννιά. Αρ να μην μπόϊκω σα δεκαϊννιά, σα εικοσιεννά, α νάρτω μο τον αραπά, δηλαδή, ο Μάρτης έλεγε: αν δεν κάμω
χειμώνα στις εννιά, θα κάμω στις δεκαεννιά, αν δεν κάμω στις δεκαεννιά,
στις εικοσιεννιά θάρθω με τον αραμπά».379
Γενικές δοξασίες... συνήθειες.

• Το πρώτο δεκαήμερο κυρίως του μήνα οι κυράδες φτιάχνανε τη
Μάρτ πιτασή, δηλαδή την πίτα του Μαρτίου. Ένα ιδιαίτερο παρασκεύασμα, για την ψυχή των νεκρών, φτιαγμένο με ζυμάρι και αλειμμένο με πετμέζι.
• Οι εξορκισμοί των ψύλλων.380 Παράξενη συνήθεια, αλλά υπαρκτή
σε αρκετές κοινότητες του χώρου. Λέγανε μάλιστα Μαρτ γκελντί,
πιρέ τσοαλντί, δηλαδή ήρθε ο Μάρτης, πλήθυναν οι ψύλλοι... με τη
διαδικασία απλή έως ευτράπελη.
Το πρώτο, λοιπόν, μέλημά τους ήταν να ξυπνήσουν νωρίς... να πάρουν μια χούφτα στάχτη από το ταντούρι ή τη σόμπα και να τη ραντίσουν στην αυλή ... του γείτονα λέγοντας το σχετικό ξόρκι:
Μαρτ μπιζέ, πιρέ σιζέ...		
Σε μας ο Μάρτης, ψύλλοι σε σας.
Κογιούν κουζού μπιζέ,		
Πρόβατα αρνιά σε μας,
κελ Οσμανίν κιζί σιζέ.		
του κασίδη Οσμάν η κόρη σε σας,
Κουϊρουκλού σι(ρ)τσάν		
ποντικός με την ουρά στην 		
τενκνενιζέ.			σκάφη σας.
376. Ντελί Μάρτ - deli= τρελός.
377. SarhoŞ-σαρχός= μεθυσμένος.
378. Υπήρχε βαθιά ριζωμένη η άποψη πως τούτος ο μήνας είχε δυο κυράδες. Μια
όμορφη και μια άλλη άσχημη. Μόλις ξυπνούσε, αν έβλεπε την όμορφη, τότε
η μέρα θα ήταν όμορφη, όπως η κυρά του. Αν πάλι έβλεπε πρώτη την άσκημη,
τότε η μέρα θα ήτανε γεμάτη κακοκαιρία.
Σύμφωνα με μια παραλλαγή, η τύχη της μέρας εξαρτιότανε από το ποια θα
σηκωνότανε πρώτη.
379. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 103.
380. Δεν γνωρίζουμε την ακριβή σημασία, το γιατί καλύτερα. Ίσως να συνδέονται
όλα αυτά με την πρώτη μέρα της άνοιξης και την επερχόμενη έξαρση των μικρών ζωυφίων...
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• Βεβαίως υπήρχαν αρκετές παραλλαγές αυτού του εθίμου που πάντοτε όμως βρισκότανε σε εξάρτηση από τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε
κοινότητας. Έτσι, για παράδειγμα, στο Ανταβάλ σκόρπιζαν τη στάχτη στα δωμάτια του σπιτιού, για να πάει στα μάτια των ψύλλων...
την άφηναν τρεις ώρες και μετά προέβαιναν στον σχετικό καθαρισμό.
• Στην ίδια κοινότητα πάλι υπήρχε και μια παράταιρη συνήθεια, κατ’
αποκλειστικότητα, που λάβαινε χώρα την πρώτη του Μαρτίου. Το
να (ξε)γελάει ο ένας τον άλλο με διάφορα ψέματα ή ανύπαρκτα γεγονότα, με τη μόνιμη επωδό:
Μαρτ μπιζέ, πίρε σιζέ
Κουϊρουκλού κογιουνούν,
κουϊρουγούν μπιζέ, τασακλαρί σιζέ.
Δηλαδή
Ο Μάρτης σε μας, οι ψύλλοι σε σας,
του πρόβατου με την ουρά,
σε μας η ουρά, τ’αρχίδιασε σας.381
• Στο Σου Βερμέζ-Φλογητά, κάνανε το ίδιο, αλλά λέγανε:
Μάρτη μπενίμ, πιρεσί σενίν,
Ακί μπενίμ, καρασί σενίν.
Δηλαδή
Ο Μάρτης δικός μου, ο ψύλλος του δικός σου
Το άσπρο του (ηλιόλουστες μέρες) να είναι δικό μου,
το μαύρο (βροχερές) δικό σου.
• Συνυφασμένο με τα ανωτέρω ήταν και το ιδιαίτερο φαγητό που το
λέγανε πουστρούκι. Επρόκειτο για ένα πικάντικο παρασκεύασμα
που απετελείτο μεταξύ των άλλων και από πλιγούρι με τριμμένο
προζύμι, που σκοπό είχε την προστασία των καταναλωτών από τους
ψύλλους. 382
381. Μαρτυρία Θεοδώρου Τζελεζίδη, (Ανταβάλ), ό.π., 95, «Είχαμε το συνήθειο στο
Ανταβάλ να γελάει ο ένας τον άλλον την πρώτη του Μάρτη. Να πούμε, λέγαμε
σε κάποιον:
- Ε, Κωστή, ο Τοντωρής έγινε καλά;
- Γιατί, τι είχε, απαντούσε αυτός.
Τότε του λέγαμε γελώντας
Μαρτ μπιζέ...».
382. Θανάσης Π. Κωστάκης, Η Ανακού, ό.π., σ. 243.
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• Σε ορισμένες κοινότητες, λίγο πριν βγει ο ήλιος την πρώτη μέρα του
Μαρτίου, η μεγαλύτερη της οικογένειας, συνήθως η γιαγιά, κρατώντας ένα τηγάνι και κτυπώντας το έλεγε τρεις φορές τους παρακάτω
στίχους σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού.
Μέσα Μάρτης και χαρά,
έξω ψύλλοι και κοριοί!
Έξω ψύλλοι και κοριοί,
μέσα ήλιος και χαρά.383
• Κάτι παρόμοιο γινότανε και στην κοινότητα της Μαλακοπής, με την
επιπλέον όμως βασική πεποίθηση-πίστη πως την κακή πλευρά του
μήνατην παρομοίαζαν με μια γριά.
«Λέϊσκαμ: τα δένδρα ανοίγουν αλλά να μην τα πάρει η γριά (κακή
γυναίκα)... γιατί έκανε κρύο και χαλούσαν.
Πρωί πρωί έβγαιναν έξω και έπαιρναν ένα σπασμένο λαγήνι, έβαζαν
μέσα νερό και το πετούσαν στις γειτόνισσες λέγοντας :
Μαρτ μπιζέ,
πίρε σιζέ.
Δηλαδή
ο Μάρτης με μας,
οι ψύλλοι με σας».384
• Κάποιοι άλλοι ήταν περισσότερο πρακτικοί. Απλά φρόντιζαν να κολλήσουν στην εξώπορτα του γείτονα ένα χαρτί με το σχετικό ξόρκι.
• Την πρώτη μέρα του μήνα οι νοικοκυραίοι φρόντιζαν και τοποθετούσαν σε δημόσια θέα ένα στολισμένο με λουλούδια πανέρι γεμάτο με
γεννήματα, τα οποία την άλλη μέρα τα δώριζαν στην εκκλησιά.
• Παμπάλαια συνήθεια: το δέσιμο του χεριού με μια
άσπρη βαμβακερή κλωστή, την οποία έλυναν πάντοτε την 1η Μαΐου και την εναπόθεταν σε δέντρα
έξω από την εκκλησιά, πιστεύοντας πως έτσι διώχνουν το κακό, θεραπεύονται από τις όποιες ασθένειες.
383. Ελπινίκη Σαράντη, «Λαογραφικά σύμμεικτα της Μ. Ασίας», Μικρασιατικά
Χρονικά, σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον υπό του τμήματος μικρασιατικών
μελετών της Ενώσεως Σμυρναίων, τ. 3ος, Αθήνα 1940, σ. 329.
384. Μαρτυρία Δέσποινας Φειδοπούλου, ό.π.
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Τα ιδιαίτερα
9 Μαρτίου... μαρτ ντοχουζού,
Mart Dokuz, ή Κίρκ μαρτύρων 385
εορτή των Αγίων Σαράντα

Πρόκειται για μια ξεχωριστή εορτή στο τέλος του χειμώνα, κατά τη
διάρκεια της οποίας, σε αρκετές κοινότητες πραγματοποιούνταν αρκετά
και παράξενα όπως:
• το έθιμο του φυτέματος. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, κάθε
νοικοκύρης, για να του πάνε καλά τα πράγματα, έπρεπε οπωσδήποτε να φυτέψει τουλάχιστον σαράντα φυτά. Σύμφωνα λοιπόν με
την παράδοση, έπρεπε «σεράντα να φας, σεράντα να πιεις, σεράντα
σεκέτια να δώσεις, σεράντα φυτέδια να φυτέψεις».
• στο Τσαρικλί, μετά τη Θεία Λειτουργία, φύτευαν σαράντα... κρεμμύδια ή όλη την παραγωγή τους, για να γίνουν χοντρά και καλά.
• ταυτόχρονα οι κυράδες έπρεπε να περάσουν σαράντα βελονιές στα
κεντήματά τους ή σαράντα σαϊτιές στους αργαλειούς ή σαράντα
πλέξεις στα πλεκτά τους.
• στα Δήλα παρασκεύαζαν το «σεράντα μάρτυροι φαΐ»,που περιείχε
σαράντα ειδών είδη.
• να φάνε σαράντα κουταλιές από τη σούπα της ημέρας που παρασκευαζόταν με σαράντα είδη.386
• να φάνε σαράντα μπουκιές ψωμί, να φυτέψουν σαράντα δέντρα, να
κάνουν σαράντα μετάνοιες.387
Επισήμανση
Το νούμερο σαράντα ήταν προφανώς σε ανάμνηση των Αγίων Σαράντα, χριστιανών μαρτύρων που ρίχτηκαν στη λίμνη της Σεβάστειας στα
χρόνια του Λικινίου... 388
385 Kırk= σαράντα.
386. Μαρτυρία Βασιλείου Τσιτσόπουλου, ό.π., «Μεγάλη μέρα η μάρτκουλού. Φυτεύαμε δέντρα, σπέρναμε... κάναμε μια σούπα που είχε μέσα σαράντα ειδών τα
πράγματα... όσπρια, σταφύλια, καΐσια, σταφύλια ξερά, ντομάτες, πατάτες, κρομμύδια, απ’ όλα. Σαράντα ειδών βάζαμε, σαράντα θα φυτρώσουν στη γη λέγαμε.
Τη σούπα αυτή τη λέγαμε ασή τσορμπά.
Η φύτευση των δένδρων γινότανε τελετουργικά. Γινόταν Θεία Λειτουργία, η μπαχτσέ αγιασμοσού, έδιδε τις ευχές του ο παπάς, σκάβαμε και στα ανοίγματα ρίχναμε τον αγιασμό που είχαμε φυλαγμένο».
387. Μαρτυρία Σοφίας Κόρογλου, (Ανταβάλ), ό.π.
388. Σημ.: Αριθμός που χρησιμοποιείται κατά κόρον από τη λαϊκή θυμοσοφία...
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25 Μαρτίου,
ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου,
η Μαρτίν γιρμιμπεσί 389
η Μπεσαρέτι χαζρέτ Μεργιέμ

Μεγάλη και σημαντική ημέρα αλλά και γενική αργία,
κατά τη διάρκεια της οποίας είχαμε σε όλο τον υπό έρευνα
χώρο τα παρακάτω:
Εκκλησιασμό.
Ψαροφαγία.390
Παρασκευή της ποντζουχλού κουλούρ, δηλαδή της
κουλούρας με τη χάνδρα ή μικρών πιτών.391
• Για το ιερό καθήκον του εκκλησιασμού δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτε εκτός της προηγηθείσης αυστηρής νηστείας την παραμονή...
• Για την ψαροφαγία επίσης πως επρόκειτο για ψάρια του
γλυκού νερού, αλιεύματα δηλαδή των λιμνών και κυρίως
του Μελεντίζ σου. Γεγονός κατανοητό μιας και ο χώρος της
Καππαδοκίας βρίσκεται αρκετά μακριά από παραθαλάσσιες
περιοχές και επιπλέον κάθε μετακίνηση ήταν περίπου άθλος.
«από σαράντα κύματα», «σαράντα φίδια να σε φάνε», «σε σαράντα ράχες να
πάειτο κακό».
389. Yirmi beş= 25.
390. Υπήρχε μια παράξενη δοξασία-δεισιδαιμονία στον μουσουλμανικό πληθυσμό,
σε μερικές μεικτές κοινότητες του χώρου, σύμφωνα με την οποία «δεν έπρεπε
να φάνε ψάρι, ιδιαίτερα εκείνη τη μέρα, επειδή στο κεφάλι του ψαριού- ψαριών
είναι τυπωμένο το σημείο του σταυρού... και συνεπώς θα μαγαριζότανε ο πιστός». Κατά τον Λάζαρο Ευπραξιάδη, ό.π., σ. 202, «ως πιθανή αιτία βρίσκεται
στο γεγονός του εξισλαμισμού των κατοίκων και στο ψάρι -ιχθύς- αρχικό σύμβολο του χριστιανισμού».
391. Σούλα Μπόζη, Καππαδοκία, Ιωνία, Πόντος Γεύσεις και Παραδόσεις, έκδ. Αστερισμός - Λ. Έβερτ, Αθήνα 1997, σ. 48, «Έφτιαχναν μικρές πίτες, όσες και τα μέλη
της οικογένειας και έβαζαν μια χάντρα σε μια από αυτές. Έψηναν τις πίτες στα
τοιχώματα του ταντουριού, όπως το καθημερινό ψωμί. Σε όποιον τύχαινε η πίτα
με τη χάντρα, θεωρούσαν ότι είναι ο τυχερός του σπιτιού».
Σχ., μαρτυρία Ηλία Αντωνιάδη, ό.π., «Την ημέρα εκείνη όλα τα σπίτια κάνανε
πουτζουνλού κουλούρ, δηλαδή πίτα με χάνδρα. Ήτανε παρασκευασμένη κατά τα
πρότυπα της βασιλόπιτας εντός της οποίας τοποθετούσανε μια γαλάζια χάνδρα...
Τη μοίραζαν μετά το μεσημεριανό φαγητό τελετουργικά και αυτός που είχε την
τύχη να τη βρει στο δικό του κομμάτι θεωρείτο ευλογημένος-γούρικος».
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• Η παρασκευή πάλι της προαναφερθείσης πίτας είχε να κάμει και με
μαντικά στοιχεία και καταστάσεις. Αρχικά να τονίσουμε πως η παρασκευή της είχε και κάποιο τελετουργικό-μαγικό στοιχείο, με το
σταύρωμα του σκεύους, μιας κάποιας προσευχής για την επιτυχία
της...
Στη συνέχεια τοποθετούσαν μέσα της μια χάνδρα.
Σε ορισμένες κοινότητες η νοικοκυρά παρασκεύαζε τόσες πίτες όσες
και τα μέλη της οικογένειας και σε μια έβαζε τη χάνδρα.
Και στις δυο περιπτώσεις μετά το μεσημεριανό φαγητό έκοβε την
πίτα ή μοίραζε τα πιτάκια και σε όποιον έπεφτε η χάνδρα θεωρείτο ο
τυχερός, ο άρχοντας του σπιτιού, ο ευλογημένος... 392
Επρόκειτο περί ενός παλαιού εθίμου του οποίου, κατά την άποψη
των Πετρόπουλου - Ανδρεάδη, η αρχή, σύμφωνα με την κυρίαρχη
παράδοση, βρισκόταν στα χρόνια του Χριστού.
«Στη Ναζαρέτ δώδεκα κόρες υπηρετούσαν στο ναό. Ήταν πρωτότοκες θυγατέρες γονιών που πρωτύτερα δε γεννούσαν παιδιά και είχαν
γεννηθεί ύστερα από τάξιμο στο Θεό. Μικρότερη και αθωότερη απ’
όλες ήταν η Παναγιά.
Οι προφήτες είχαν ειπεί πως μια από τις δώδεκα θα μείνει έγκυος και
θα γίνει μητέρα του Χριστού. Ήξεραν την προφητεία όλες οι κόρες
και για να δούνε ποια θα είναι η τυχερή, ζύμωσαν δώδεκα μικρές
πίτες και σε μια από αυτές έβαλαν μια γαλάζια χάνδρα. Σ’ όποια έπεφτε η πίτα με τη χάνδρα, θα γεννούσε τον Χριστό.
Όταν ψηνότανε οι πίτες στο ταντούρι, ξεκόλλησε η μια και έπεσε
στη στάχτη. Οι ένδεκα κόρες, πονηρές καθώς ήταν, είχαν στείλει την
Παναγία, την πιο αθώα, στη βρύση για νερό κι εκείνες πριν ακόμα
γυρίσει,επήραν τις ένδεκα καλές πίτες και άφησαν εκείνη που είχε
πέσει στην στάχτη. Μέσα στη πίτα αυτή όμως ήταν η χάντρα. Την
πήρε η Παναγία, όταν γύρισε από τη βρύση και βρήκε τη χάνδρα,
γιατί ήταν τυχερό της να γεννήσει τον Χριστό».393
Κατά την παράδοση επίσης η βρώση του ψαριού ήταν υποχρεωτική
για δυο βασικούς λόγους:
α- Σύμφωνα με τον πρώτο η Παναγιά μόλις αισθάνθηκε την εγκυμοσύνη της πεθύμησε-της μύρισε ψάρι, γεγονός που άμεσα πραγ392. Αν επρόκειτο περί τυχερής γυναίκας σε περίπτωση που ήταν λεύτερη... σίγουρα θα παντρευόταν εκείνη τη χρονιά, αν ήταν παντρεμένη... σίγουρα θα έκανε
αρσενικό παιδί, αν, αν, αν... .
393. Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, ό.π., σ. 152.
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ματοποίησε προφανώς ο Ιωσήφ. Με το τέλος μάλιστα του φαγητού, όπως λέγανε, με το χοντρό κόκαλό του σκάλισε τα δόντια
της... 394
β- Σύμφωνα με τον δεύτερο το ψάρι -Ι.Χ.Θ.Υ.Σ.- είναι χριστιανικό
σύμβολο...
• Τέλος, για τους κατοίκους της κοινότητας του Σιβριχισάρ υπήρχε
μια κοινή πεποίθηση: η εορτή του Ευαγγελισμού ήταν το θεμέλιο
των εορτών της ορθοδοξίας, πως, χωρίς αυτήν, δεν θα μπορούσαν
να υπάρξουν τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνεια, η Ανάσταση κ.λπ.
Συνεπώς γι’ αυτούς ήταν μια από τις μεγαλύτερες εορτές μα και σημαντική αργία.
Λέγανε, μάλιστα, προς απόδειξη του ισχυρισμού τους το παρακάτω
μουχαμπέτι:
«Κάποτε ήρθε στο Σιβριχισάρ από το Ακσεράι (Αρχελαΐδα) ένας
Τούρκος δημόσιος υπάλληλος και ρώτησε τον παπά του χωριού,
ποια είναι η μεγαλύτερη γιορτή των χριστιανών.
Του λέει ο παπάς: Τα Χριστούγεννα.
- Όχι, απαντά εκείνος.
- Τα Θεοφάνεια, λέει κάποιος άλλος.
- Όχι, απαντάει πάλι ο ίδιος.
Σάστισαν οι χριστιανοί... Του λένε πως είναι κάποιος στα χωράφια
και μαζεύει «κιτρέ». Αυτός
ξέρει.
Τον φωνάζουν. Λέει ο
Τούρκος:
- Ποια είναι η μεγαλύτερη εορτή σας;
- Του Ευαγγελισμού,
απαντά αμέσως εκείνος
- Είδατε, κάνει ο
Τούρκος. Εγώ τα
ήξερα αλλά ήθελα
να σας ρωτήσω».395

394. Εμ. Τσαλίκογλου, «Λαογραφικά των Φλαβιανών», ό.π., σ. 136.
395. Μαρτυρία Ηλία Αντωνιάδη, ό.π.
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ο ψεύτης μήνας

Η

λέξη Απρίλιος ετυμολογείται από το λατινικό Aprilis, από το
ρήμα aperire, που σημαίνει «ανοίγω». Είναι ο μήνας κατά τον
οποίο ο καιρός «ανοίγει» και έρχεται η Άνοιξη...
Τον βρίσκουμε επίσης και ως:
Απρίλης, Αμπρίλις, Απλίρ’ς, Απρίλς, Νισσάν, Μπουλ αχήρ.
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Η καρδιά της άνοιξης... με το έθιμο της πρωταπριλιάς και τις μεγάλες
γιορτές της χριστιανοσύνης, μιας και η Ανάσταση σχεδόν πάντοτε τυχαίνει τον μήνα αυτό.
Για τον μήνα αυτό υπάρχουν βεβαίως πολλές παροιμίες, δηλωτικές
των συνηθειών και καταστάσεών του με τις πλέον χαρακτηριστικές:
• Απρίλ ατσιλντί, ταναλάρ οτά γιαπισί, δηλαδή, άνοιξε ο Απρίλης,
κόλλησαν τα μοσχάρια στο χορτάρι... (γέννηση της φύσης).
• Σακίν α Απριλίν μπεσινντέν, οκουζού αγιρίρ εσιντέν, δηλαδή φυλάξου από την πέμπτη (5η) του Απρίλη, χωρίζει το βόδι από το ταίρι
του... (για το συνήθως τρομερό κρύο).
• Μαρτά σι(ρ)τσάν σίγμεσίν, Απρίλ γιαγσίν, ντιγμεσίν Μαϊσντέ σουντούμ καϊμαγίμ τσοκ ογιουνσούν, δηλαδή τον Μάρτη ο ποντικός
μην κατουρήσει, τον Απρίλη να βρέξει, μη σταματήσει κι ο Μάης, το
γάλα μου, το καϊμάκι μου πολύ να παινευτεί.
• Τέλος, να καταθέσουμε και την ισχύουσα δοξασία, γνωστή και στον
Ελλαδικό χώρο, «για τις μέρες της γριάς». Σύμφωνα με την παράδοση, τις τελευταίες μέρες του Μαρτίου με τις πρώτες του Απρίλη,
ένα ζευγάρι έκανε λάθος και ξεγελάστηκε από τις καλές μέρες που
υπήρχαν και κυρίως την 5η μέρα (του Απριλίου) και έβγαλε το κοπάδι με τα ζωντανά στα βοσκοτόπια όμως... Όμως τις μεσημεριανές
ώρες άρχισε να βρέχει και να χιονίζει με κρύο δυνατό, καταστροφικό
σε τέτοιο βαθμό ώστε να βρούνε τραγικό θάνατο το ζευγάρι και τα
ζωντανά.
23 Απριλίου
Αϊ Χηντριλές

Εορτή του Αγίου Γεωργίου από το χωριό Ποτάμια, προστάτη των ταξιδιωτών, των γεωργών, αλλά και όλων των Καππαδοκών, χριστιανών και
μουσουλμάνων.
Στο πρόσωπο αλλά και στη χάρη του αποδίδονται πολλά και διάφορα
γεγονότα-θαύματα αρκετά από τα οποία καταγράφουν δρακοντοκτονίες
σε ποικίλες παραλλαγές. Ως βασική ιδέα και σε κάθε περίπτωση υπήρχε:
• ο δράκοντας, φτερωτός ή μη, το φίδι...
• το κράτημα των νερών...
• η συνεχής ανθρωποφαγία σε τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως νεαρών αγοριών και κοριτσιών προς ημέρευσή του...
• η βασική πεποίθηση των ανθρώπων πως τούτο το γεγονός είναι
πράξη άνωθεν επιβεβλημένη...
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• ο τοπικός μονάρχης να δηλώνει στις αιτιάσεις των κατοίκων πως
«όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου και η σειρά, ο ίδιος θα προσέφερε θυσία τη μονάκριβή του κόρη».
• η επίκαιρη στιγμή, η ώρα δηλαδή, που ο δράκοντας επρόκειτο να
καταβροχθίσει τη θυγατέρα του... 396
• η παρουσία του αγίου που κάνοντας το σημείο του σταυρού και με
τη βοήθεια του Θεού, το μετατρέπει «σε αρνάκι που σερνόταν στα
πόδια του αλόγου του ... με την κόρη μάλιστα να το δένει με τη ζώνη
της από το λαιμό και να το σέρνει μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων
και, προς δόξα Θεού, ακούγοντας από το στόμα όλων και τη δεδηλωμένη πίστη τους,να σηκώνει το ακόντιο και να τον σκοτώνει».397
Τέλος, πιστεύουμε πως μεταξύ των πολλών παραλλαγών αξίζει να
αναφέρουμε και τις παρακάτω, με πρώτη αυτήν που αντλήσαμε από την
πλούσια Φαρασιώτικη παράδοση.
α΄
Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτήν, ο Άγιος γύρευε να βρει νερό για να ποτίσει το άλογό του, αλλά μάταια. Ρωτώντας πληροφορήθηκε τα συμβαίνοντα, πως κάποιο θεριό ανήμερο καθότανε πάνω από τα νερά και δεν
τα άφηνε καθόλου, εκτός κι αν του πήγαιναν κάποιο κορίτσι για να του
ρουφήξει το αίμα... Και επειδή με τον καιρό δεν απόμεινε κανένα, εκτός
από τη μοναχοκόρη του βασιλιά, ξεράθηκαν τα πάντα.
Τότε ο άγιος πρότεινε στον βασιλιά να του εμπιστευτεί την κόρη... και
πως ο ίδιος είχε τη δύναμη να πράξει το ακατόρθωτο για όλους τους άλ396. Καλλιόπη Αλιβάνογλου - Παπαγγέλου, ό.π., σ. 79, «Το θηρίο ήταν τόσο φοβερό στην όψη του και μόνο που το έβλεπε κανείς ήταν δυνατό να πεθάνει».
397. Ό.π., σ. 79.
Σημ.: Οι δρακοντοκτονίες είναι ένα από τα παλαιότερα αρχέτυπα του κόσμου,
γνωστό από την αρχαία μυθολογία. Πάντοτε με το κράτημα των νερών, την
κόρη θυσία και τον ελευθερωτή. Για παράδειγμα, στην ελληνική μυθολογία μεταξύ των πολλών έχουμε την αλυσοδεμένη Ανδρομέδα, τον δράκοντα και τον
ελευθερωτή Περσέα... Βλ. Κ. Κερένυϊ, Η μυθολογία των Ελλήνων, Εστία - Ι.
Κολλάρου, Αθήνα 1984, σ. 305.
Σημειώνουμε επίσης ότι ο μύθος έχει πάντα σχέση με νερό: θάλασσα, τέρας που
δεν αφήνει την πηγή να τρέξει ή δεν αφήνει τους ανθρώπους να πιουν, εκτός αν
του προσφέρουν ένα ανθρώπινο θύμα ως βορά, φαγητό.
Η διαφορά ανάμεσα στον μύθο και το παραμύθι ή τη λαϊκή παράδοση είναι ότι
στον πρώτο οι ήρωες έχουν ονόματα και η δράση τοποθετείται σε μια, κατά παραδοχή, ιστορική εποχή. Στο δεύτερο, δεν ονοματίζονται οι ήρωες και η δράση
τοποθετείται αόριστα στο παρελθόν: μια φορά κι έναν καιρό.
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λους. Να σκοτώσει δηλαδή τον δράκοντα... «Πήρε λοιπόν μαζί του το κορίτσι ο αϊ Γιώργης και πήγαν εκεί που ήταν το θεριό. Άπλωσε το ζερβί χέρι
στην τρύπα του θεριού και είπε: έλα να πάρεις το κορίτσι, να αφήσεις το
νερό να τρέξει, να πιει ο κόσμος. Πρόβαλε το θεριό σαν άκουσε τη φωνή.
Τραβάει το σπαθί του ο άγιος και του κόβει το κεφάλι».398
β΄
Ο Αϊ Γιώργης και το θηρίο 399
«Ήτον ένα χωριό που dεν έχισκνε νερό. Ήτον ένα βρύση. Ένα τηρίο
dεν το αφήνισκε το νερό να τρέξει. Δίνισκάν του ένα κορίτσι, άφηνε το
νερό να τρέξει. Όσο να φάει το κορίτσι παίρνισκαν νερό. Αϊ-Γιώργης πήρεν το χαμπάρι.
Ήτον βασιλέα μέρα να dώσει το κόρη τ’. Το κόρη με τα κλάματα κάτσεν εκιού400, ’ς σο βρύση, να ’ρτει το τηριό να το φάει και ν’ ανοίξει το
νερό. Κόσμος πολύς μαζεύτη να πάρει νερό. Πήεν κι Αϊ Γιώργης με το
άλογο τ’ μαζί. Ήταν τότε παλληκάρ’. «Φύε, παλληκάρι μ’, να φάει και σε
το τηριό», λέει το κορίτσι.
Φτάνει το τηρίο. “Α!!! Σήμερον ήρταν με dυο”. Είπε και ξέβην ας σο
τρύπα τ’. Αϊ Γιώργης με το μαχαίρι τ’ dώκε τ’ μία, ρίψεν το κεφάλι τ’ κάτω.
“Αν είσαι παλικάρ’ dώκε μ’ άλλο ένα”.
- “Μάνα μ’, ένα φορά με γέννησεν”, είπεν Αϊ Γιώργης. Άλλο αν έdωκεν
να ζωντάνευεν.
Το τηρίο πέτανεν. Το νερό τρέχει, τρέχει. Κόσμος παίρνει μπόλικο.
Κούντε (κάθε μέρα) τρέχει το νερό. Φωνές και χαρά ο κόσμος. Ποιος το
έκαμεν dεν το κατάλαβαν. Το κορίτσι μόνον βούτηξεν το χέρι τ’ ’ς σο
ώμαν (αίμα) και πάτησεν ’ς σο πλάτη τ’ Αϊ Γιωργιού. Το παλληκάρ’ με τ’
άλογο έφυεν.
“Ποιος το έκαμε; Ποιος το έκαμεν;” Ρώτησεν βασιλέας. Τον κόσμο dεν
το ήξερεν. “Εγώ το ξέρω”, είπεν το κορίτσι. “Ας περάσει τον κόσμο, ας σο
παλάτ’ από κάτω κι εγώ να το γνωρίσω, ποιος είναι”.
Βασιλέας ένα μέρα έβγαλε τελάλη. «Όλος ο κόσμος να περάσ’ ας σου
βασιλιά το παλάτ’ από κάτ’”. Πέρασαν, πέρασαν, πέρασε κι ο Αϊ Γιώργης. Πήραν το πάνω σο παλάτι. Ντώκεν τα κλειdιά τ’ βασιλέας. “Να
dώκω το κόρη μ’ σε σε”.
- “Εγώ dεν να παντρευτώ”.
398. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 109.
399. Μαρτυρία Σοφίας Δεβλέτογλου, ό.π.
400. Εκιού= εκεί.
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- “Ε, τι τέλεις απ’ εμέ”;
- “Τέλω για κείνο το τηρίο, που σκότωσα, να κάμεις ένα εκκλησά”.
Βασιλέας ποίκεν τ’ Αϊ Γιώργη το εκκλησά».
Μετάφραση
Ο Αϊ Γιώργης και το θηρίο
Ήταν ένα χωριό, που δεν είχε νερό. Ήταν μια βρύση. Ένα θηρίο δεν το
άφηνε το νερό να τρέξει. Του έδιναν ένα κορίτσι, άφηνε το νερό να τρέξει.
Ώσπου να φάει το κορίτσι, έπαιρναν νερό. Ο Αϊ-Γιώργης το πήρε είδηση.
Ήταν η μέρα του βασιλιά να δώσει την κόρη του. Η κόρη με τα κλάματα κάθισε εκεί, στη βρύση, να έρθει το θηρίο να τη φάει, και ν’ ανοίξει το
νερό. Κόσμος πολύς μαζεύτηκε, να πάρει νερό. Πήγε και ο Αϊ-Γιώργης με
το άλογο τ’ μαζί. Ήταν τότε παλικάρι. «Φύγε, παλικάρι μου· θα φάει και
σένα το θηρίο», λέει το κορίτσι.
Φτάνει το θηρίο «Α!!! Σήμερα μού ήρθαν δυο», είπε και βγήκε από την
τρύπα του. Ο Αϊ-Γιώργης με το μαχαίρι του του έδωσε μία, έριψε το κεφάλι του κάτω. «Αν είσαι παλικάρι δώσε μου άλλη μιά».
- Η μάνα μου μια φορά με γέννησε, είπεν ο Αϊ-Γιώργης. Αν του έδινε
άλλη, θα ζωντάνευε.
Το θηρίο πέθανε. Το νερό τρέχει, τρέχει. Ο κόσμος παίρνει μπόλικο
[άφθονο]. Κάθε μέρα τρέχει το νερό. Φωνές και χαρά ο κόσμος. Ποιος
το έκαμε δεν κατάλαβαν. Το κορίτσι μόνο, βούτηξε το χέρι του στο αίμα
και πάτησε στην πλάτη του Αϊ-Γιωργιού. Το παλικάρι με το άλογο έφυγε.
«Ποιος το έκαμε; Ποιος το έκαμε;» Ρώτησεν ο βασιλέας. Ο κόσμος δεν
το ήξερεν. «Εγώ το ξέρω», είπεν το κορίτσι. «Ας περάσει ο κόσμος από το
παλάτι από κάτω, κι εγώ να τον γνωρίσω, ποιος είναι».
Ο Βασιλιάς μια μέρα έβγαλε τελάλη.
«Όλος ο κόσμος να περάσει από του βασιλιά το παλάτι από κάτω».
Πέρασαν, πέρασαν, πέρασε κι Αϊ-Γιώργης. Τον πήραν πάνω στο παλάτι. Έδωσε τα κλειδιά του ο βασιλιάς. «Θα δώσω την κόρη μου σε σένα».
- Εγώ δε θα παντρευτώ.
- Ε, τι θέλεις από μένα;
- Θέλω για κείνο το θηρίο
που σκότωσα να κάμεις μια εκκλησά.
Ο βασιλέας
έκαμε του Αϊ-Γιώργη την εκκλησά.
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γ΄
«Ο Άγιος γύρευε να βρει νερό για να ποτίσει το άλογό του, αλλά μάταια. Ρωτώντας πληροφορήθηκε τα συμβαίνοντα, πως κάποιο θεριό ανήμερο καθότανε πάνω από τα νερά και δεν τα άφηνε καθόλου, εκτός κι αν
του πήγαιναν κάποιο κορίτσι, για να του ρουφήξει το αίμα... Και επειδή με
τον καιρό δεν απόμεινε κανένα, εκτός από τη μοναχοκόρη του βασιλιά,
ξεράθηκαν τα πάντα.
Τότε ο άγιος πρότεινε στον βασιλιά να του εμπιστευτεί την κόρη... και
πως ο ίδιος είχε τη δύναμη να πράξει το ακατόρθωτο για όλους τους άλλους. Να σκοτώσει δηλαδή τον δράκοντα...
Πήρε λοιπόν μαζί του το κορίτσι ο Αϊ Γιώργης και πήγαν εκεί που ήταν
το θεριό. Άπλωσε το ζερβί χέρι στην τρύπα του θεριού και είπε:
- Έλα να πάρεις το κορίτσι, να αφήσεις το νερό να τρέξει, να πιει ο
κόσμος.
Πρόβαλε το θεριό σαν άκουσε τη φωνή. Τραβάει το σπαθί του ο άγιος
και του κόβει το κεφάλι».401
δ΄
«Κοντά σε ένα μεγάλο ποτάμι ζούσε ένα τρομερός δράκος που έβγαινε
από τη φωλιά του και ό,τι εύρισκε το έτρωγε: μα ζώα, μα ανθρώπους...
Ο ίδιος ο βασιλιάς με πολύ στρατό προσπάθησε να τον σκοτώσει,
αλλά δεν τα κατάφερε. Για να τους αφήνει όμως ήσυχους, για κάποιο διάστημα, έπρεπε να τρώει από μια θυγατέρα των κατοίκων της περιοχής.
Μη μπορώντας ο λαός να κάνει τίποτε το διαφορετικό, υποτάχτηκε
στην κακή του μοίρα και έτσι θέλοντας και μη έδιδε τα κορίτσια του βορά
στον κακό δράκο. Κάποτε, λοιπόν, ήρθε και η ώρα του βασιλιά. Προσπάθησε να αποφύγει το μοιραίο, αλλά δεν τα κατάφερε, γιατί η πίεση του
κόσμου ήταν μεγάλη.
Στόλισε τη πριγκιποπούλα με ό,τι καλύτερο είχε και την τοποθέτησε
δίπλα στο ποτάμι, για να τη δει ο δράκος και να τη φάει, όμως...
Όμως εκείνη τη στιγμή περνούσε ο άγιος από εκείνο το μέρος. Είδε τη
μικρή πριγκίπισσα να κλαίει. Πλησίασε και ρώτησε την αιτία της στενοχώριας της. Εκείνη του είπε τα γεγονότα και τον παρακάλεσε να φύγει
αμέσως, για να μην τον δει ο δράκος και φάει κι εκείνον. Όμως ο άγιος της
έδωσε κουράγιο. Τη ρώτησε επίσης σε ποιον Θεό πιστεύει και... χάρηκε
πολύ, όταν έμαθε πως η πριγκίπισσα ήταν χριστιανή.
Τότε γονάτισε, προσευχήθηκε στον Θεό και έβγαλε το ξίφος περιμέ401. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 109.
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νοντας το θηρίο. Ήταν τόσο φοβερό που και μόνο που το έβλεπε κανείς,
ήταν δυνατόν να πεθάνει... Μεγάλα μάτια κατακόκκινα, τεράστιο στόμα
που έβγαζε φωτιές, φολιδωτό σώμα... Ο άγιος δεν φοβήθηκε. Έκανε το
σημείο του σταυρού, παρακάλεσε και πάλι το Θεό και με τη χάρη Του το
μετέτρεψε σε αρνάκι. Τέτοιο, ώστε να σέρνεται στα πόδια του αλόγου
του αγίου... με την κόρη μάλιστα να το δένει με τη ζώνη της από το λαιμό
και να το σέρνει μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων και προς δόξα Θεού,
ο άγιος, ακούγοντας από το στόμα όλων και τη δεδηλωμένη πίστη τους,
σήκωσε το ακόντιο και σκότωσε τον δράκο».402

402. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 79.
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Τα ιδιαίτερα της ημέρας

• Ο καϊκανάς είναι ένα ξεχωριστό φαγητό των Καππαδοκών με πολλές
χρήσεις, αλλά και χωρίς να γνωρίζουμε το γιατί, ιδιαίτερα αγαπητό
στον άγιο Γεώργιο. Με την παράδοση μάλιστα να το έχει διανθίσει
με πολλές παραλλαγές και μπόλικα μουχαμπέτια, ευτράπελα τα περισσότερα και φυσικά πάντοτε με τη συμμετοχή του. Παραθέτουμε
μερικές εξ αυτών:403
α΄
Στο Σιβριχισάρ λέγανε πως «ο καϊκανάς της χήρας είναι ακριβός»,
γιατί... μα γιατί κάποτε «μια φτωχή χήρα γυναίκα προσέφερε στο
παρεκκλήσι του αγίου ένα πιάτο καϊκανά. Ένας από τους χωριανούς
που ήθελε να τον πάρει, προσέφερε λίγα χρήματα. Πιάνει το πιάτο,
αλλά ήταν βαρύ και δεν σηκωνόταν. Έβαλε περισσότερα χρήματα,
αλλά πάλι δε σηκωνότανε. Έβαλε περισσότερα χρήματα, αλλά πάλι
τίποτε. Αναγκάστηκε τότε να προσφέρει μεγάλο χρηματικό ποσό
και τότε σηκώθηκε το πιάτο».
β΄
Κάποτε, λοιπόν, τρεις καλοί φίλοι που θέλησαν να ταξιδέψουν επισκέφτηκαν την εκκλησιά του αγίου, έτσι απλά, για ν’ ανάψουν ένα
κερί στη χάρη του και να ζητήσουν τη βοήθειά του. Στο παγκάρι βρήκαν ένα πιάτο γεμάτο καϊκανά, τάμα κάποιου ή κάποιας και επειδή
πεινούσαν το έφαγαν, υποσχόμενοι όμως στον άγιο πως με την επιστροφή τους θα εξοφλούσαν την αξία του πιάτου με το παραπάνω.
Μετά από χρόνους αρκετούς, γυρνώντας στο χωριό τους, το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να προσκυνήσουν την εικόνα του στην
εκκλησιά, αλλά όταν σηκώθηκαν για να φύγουν μια αόρατη δύναμη
βάρυνε τα πόδια τους.
Θυμήθηκαν τότε το χρέος τους και καθένας προσέφερε από ένα
συμβολικό ποσό, αλλά μάταια, έως ότου τα προσφερόμενα διογκώθηκαν αρκετά...404

403. Δημ. Πετρόπουλος - Ερμόλαος Ανδρεάδης, ό.π., σ. 162.
404. Σε μια παραλλαγή αυτό πραγματοποιήθηκε μόλις φάγανε... και μάλιστα διαμαρτυρήθηκαν με το άνοιγμα της θύρας πως ο άγιος τους προσέφερε το φαγητό πανάκριβα.
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γ΄
Μεταξύ των άλλων επιβοηθητικών του αναμενόμενου γεγονότος
από πλευράς εγκύου ήταν και το «τάξιμο στον Άγιο Γιώργη» του φαγητού σφουγγάτου, το οποίο εναπόθετε μόλις γεννούσε μπροστά
στην εικόνα του Αγίου...
Βεβαίως πρόκειται για υπερβολή που όμως στο διάβα του χρόνου
απέκτησε εθιμική ισχύ, δημιουργήθηκαν γύρω από αυτήν απειράριθμοι μύθοι που κατέληγαν να θεωρούνται ως πραγματικά γεγονότα... με χαρακτηριστικό το παρακάτω επεισόδιο: «Κρατεί η παράδοση πως κάποια έταξε στον Άγιο Γιώργη σ(φ)ουγγάτο για να τη
βοηθήσει... Αφού λοιπόν γέννησε και σαράντισε, έφτιαξε πλούσιο
σφουγγάτο και τον απόθεσε μπροστά στην εικόνα του αγίου. Κατά
τύχη μπήκαν στην εκκλησιά δυο οδοιπόροι για να προσκυνήσουν.
Πεινάγανε. Σαν είδαν το σφουγγάτο λιγουρεύτηκαν.
- Τι τον θέλει τον σφουγγάτο ο Αϊ Γιώργης, ας τον φάμε κι ας αφήσουμε κάτι στο παγκάρι, είπαν.
Τον φάγανε κι αφήκαν ένα τάλιρο (πέντε γρόσια), μα η πόρτα, που
είχε κλείσει στο μεταξύ, δεν άνοιγε. Διπλασίασαν το ποσό κι άνοιξε.
Φεύγοντας ο ένας είπε:
- Ακριβά μας πούλησες, Άγιε Γιώργη μου, το σφουγγάτο».405
δ΄
«Μια παρέα αγόρια έπαιζαν κοντά στην εκκλησία του αγίου και ένα
από αυτά έχανε συνεχώς. Αποτάθηκε τελικά στον Άγιο Γεώργιο, τάζοντας να του δώσει ένα γλυκό-σφουγγάτο, αν τον βοηθούσε να
κερδίσει. Η τύχη του πράγματι άλλαξε και το αγόρι δεν ξέχασε την
υπόσχεσή του: πήγε κατευθείαν στη μητέρα του, πήρε το γλυκό, το
έφερε στην εκκλησία και το προσέφερε στον Άγιο Γεώργιο.
Λίγο αργότερα τέσσερις έμποροι περαστικοί από
την Πόλη μπήκαν στην εκκλησιά για να προσκυνήσουν. Όταν είδαν το μυρωδάτο γλυκό σκέφτηκ α ν
ότι εφόσον ο άγιος δεν μπορούσε να το φάει, θα το
έτρωγαν αυτοί και θα έδιναν στον άγιο θυμιάματα
αντί για το γλυκό. Έφαγαν λοιπόν το γλυκό, αλλά
τους ήταν αδύνατον κατόπιν να βγουν έξω από την
εκκλησία. Έγιναν πιο γενναιόδωροι και έδωσαν στον
405. Γεώργιος Μαυροχαλυβίδης, ό.π., σ. 261.
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άγιο ένα μεγαλύτερο νόμισμα ο καθένας, αλλά ούτε αυτό βοήθησε.
Ύψωσαν την προσφορά τους, αλλά τελικά μόνο όταν προσέφεραν
πολλά νομίσματα, άνοιξαν οι πόρτες της εκκλησιάς.
Φεύγοντας είπαν: Ω Άγιε Γεώργιε, κνιπά πωλείς τα σφουγγάτα σου
και ημείς εκ σου άλλο ουκ αγοράζομεν».406
• Το κουρμπάνι του μουσουλμανικού κόσμου προς τιμή και ευλογία
του αγίου Χιντιρελλές, δηλαδή του Αγίου Γεωργίου, σε όλες τις μεικτές κοινότητες και σχεδόν πάντοτε παράλληλα με τα αντίστοιχα
χριστιανικά.
• Στη θέση Ορενσάρ, στο Χαλβάντερε, μετά τη Θεία Λειτουργία ανήμερα της εορτής του αγίου, «σε μια πέτρα που φαινότανε το αποτύπωμα της πατημασιάς του αλόγου του Αγίου Γεωργίου, οι κάτοικοι
κάνανε κουρμπάνι με σφαγμένα αρνιά... αλλά και στηνότανε κι ένα
μεγάλο διήμερο πανηγύρι».407
• Πάνω στις πλαγιές του Χιντιρελές νταγ, στο βουνό του Αγίου Γεωργίου, στο Ουτσκαπουλάρ κοντά στην πόλη της Νίγδης, σε κάποιο
μεγάλο βράχο σε σχήμα πετάλου υπάρχει το χνάρι που έκανε το άλογό του... Στο ίδιο ακριβώς σημείο άμεσα πετάχθηκε νερό- αγίασμα,
το οποίο κάθε χρόνο ανήμερα της εορτής του συγκέντρωνε πλήθη
κόσμου απ’ όλα τα μέρη. «Έρχονταν κόσμος πολύς για να τιμήσει τη
μνήμη του, το πάτημα του Αϊ Γιώργη... έρχονταν και Τούρκοι που
τιμάν τον Ντελή Χιντιριλές, τον τρελό Αϊ Γιώργη, όσο τουλάχιστον
και οι χριστιανοί».408
• Στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Κενάταλα, σύμφωνα
με την παράδοση, υπήρχε η θαυματουργή εικόνα του με αποτέλεσμα να συρρέει πλήθος κόσμου από την παραμονή για τις γνωστές
εγκοιμήσεις-διανυκτερεύσεις εντός του χώρου, την απόδοση των
σχετικών ταμάτων, αλλά και τη συμμετοχή στα λατρευτικά δρώμενα
της ημέρας. Ανήμερα και μετά τον Εσπερινό λάβαινε χώρα πλειοδοτικός διαγωνισμός εκποίησης των ταμάτων με το ποσόν να καλύπτει
τις ανάγκες της τοπικής εκκλησίας και του σχολείου.
406. Σπύρος Βρυώνης, Η Παρακμή του Μεσαιωνικού Ελληνισμού στη Μικρά Ασία
και η Διαδικασία Εξισλαμισμού,11ος - 15ος αι., Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2008, σ. 464.
407. Κωνσταντίνος Νίγδελης - Ιορδάνα Χατζηισαάκ, Το Χαλβάντερε της Καππαδοκίας, ό. π., σ. 45.
408. Σοφία Αναστασιάδη - Μανουσάκη, Μνήμες της Καππαδοκίας, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 2002, σ. 88.
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• Στην περιοχή Κουζουδζακλή ινί, ανάμεσα στο Ανδρονίκι και τα Φλαβιανά, υπήρχε η Μονή του Αγίου Γεωργίου με δύο αγιάσματα. Αυτό
του Αγίου Γεωργίου, εντός του εκκλησιαστικού χώρου και αγίασμα
του Αγίου Θωμά, έξω από αυτόν... θαυματουργά και τα δύο.
Ανήμερα λοιπόν της εορτής του αποτελούσαν τον πόλο έλξης κυρίως των δυο προαναφερομένων κοινοτήτων που «συνεκκλησιάζονταν» με την παρουσία αρχών και κλήρου.409
Τα παράξενα - ιδιαίτερα της ημέρας

• Σε κάποιες κοινότητες ο γυναικείος πληθυσμός φορούσε στεφάνια με αγριολούλουδα. Πράξη που θεωρείτο ευεργετική για την
καλή υγεία...
• Το μάζεμα των κοριάδε- χαμόμηλων εκείνη τη μέρα είχε διπλή σημασία. Από τη μια αποτελούσε ένα σημαντικό αφέψημα για όλους, αλλά από την άλλη στεγνό και σε σκόνη
ιδανικό φάρμακο για τους ψύλλους και τα λοιπά ενοχλητικά ζωύφια.
• Την ίδια ημέρα σε ορισμένες κοινότητες υπήρχε το έθιμο της
ανταλλαγής δώρων μεταξύ νύφης και πεθεράς. Με τις πρώτες να στέκονται σε διάταξη σειράς στον αύλειο χώρο της
εκκλησιάς και με ένα καλάθι γεμάτο καλούδια στα πόδια
τους... και τις δεύτερες να τους βάζουν στο δεξί ώμο ένα
βυσσινί τσεμπέρι.
• «Στο Σιβριχισάρ οι νέες νύφες δέχονταν δώρα από τις πεθερές και τις κουνιάδες τους. Τις έβλεπες, τις νυφάδες, εκεί
στη σειρά να προσμένουν και ύστερα να χειροφιλούν την
πεθερά, την κουνιάδα και τις άλλες συγγένισσες του ανδρός τους. Μετά τα πεθερικά απίθωναν στους ώμους των
νυφάδων τους το χρωματιστό τσεμπέρι...
Στις αρραβωνιασμένες κοπέλες επίσης που χόρευαν
μπροστά στην εκκλησιά, οι πεθερές τους τις έφερναν σε
ένα μπόγο δώρα: κόκκινα αυγά, φρούτα ξερά, και ένα
βυσσινί μαντίλι. Κύκλωναν τις νύφες, άνοιγαν το
μπόγο και έβαζαν στο κεφάλι τους το βυσσινί μαντίλι. Τα υπόλοιπα δώρα τα έριχναν στην ποδιά
409. Αναστάσιος Μ. Λεβίδης, Αι εν μονολίθοις μοναί της Καππαδοκίας και Λυκαονίας
ό.π., σ. 57.
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της φιλενάδας της νύφης που στεκότανε δίπλα της». 410
• Στο Γκέλβερι, πάλι, την παραμονή της εορτής του αγίου οι τσομπάνηδες άφηναν τα ζωντανά τους να κοιμηθούν έξω από τους στάβλους, μιας «και θα ερχότανε ο άγιος να τα μαστιγώσει... το δε πρωί
τα κτυπούσαν για το καλό. Πίστευαν μάλιστα πως κάποιοι τον είδαν
να βγαίνει από το παράθυρο του παρεκκλησίου του στο Ορτά μαχαλέ καβάλα στο άσπρο άλογό του και να κάνει το γύρο του χωριού,
έτσι για προστασία».411
• Τη μέρα του αγίου κούρευαν και περιποιόντουσαν τα μουλάρια και
τ’ άλογά τους... κόβαν τις χαίτες, για να δυναμώσουν, το ίδιο και τις
ουρές, τοποθετούσαν χαϊμαλιά, αβένετο ζενίθι-γαλάζιες χάνδρες,
τα πλένανε...
• Στην κοινότητα της Τροχού, την παραμονή της εορτής του αγίου
και της πανηγύρεως της ομώνυμης εκκλησίας, τα κορίτσια ζωγράφιζαν ή κατασκεύαζαν μικρά ομοιώματα καμήλας, τα οποία μετά το
πέρας του εσπερινού κατέστρεφαν καίγοντάς τα. Το γιατί, άγνωστο.
Σε κάθε περίπτωση όμως πιστεύουμε πως τούτη η συνήθεια στηρίζεται στην αρχέγονη παράδοση που θέλει το κάψιμο κάποιας καμήλας
εντός του ναού από Τούρκους εμπόρους για την καταστροφή του...
ή της υποχρέωσης σεβασμού προς τον άγιο από τους διερχόμενους
καβαλάρηδες.412
Παραθέτουμε μερικές από τις γνωστές ιστορίες:
• «Πριν χτίσουν το καινούργιο (Άγιο Γεώργιο), ήταν χτισμένο παλιό
εκκλησία. Ένα μικρό εκκλησία. Μικρό και θαυματουργό. Όσοι
περνούσαν από κοντά τ’ κατέβαιναν ας τα ζώα τνε, απ’ τα γαϊδούρια τνε, απ’ τα καμήλια τνε. Αν δεν κατέβαινες, πέφτισκε άνθρωπος και ψόφηνεν».
• «Ο Άγιος Γεώργιος ήταν δίπλα στο δρόμο. Ήρθαν Τούρκοι απ’ τ’
Άβανος. Το Άβανος είναι πολιτεία κοντά στο Νεφσεχίρ. Κάθισαν οι Τούρκοι κοντά στην εκκλησία με το στρατό. Είχαν καμήλες
φορτωμένες. Όταν σηκώθηκαν να φύγουν οι καμήλες δεν σηκώνονταν. Θύμωσε ο Τούρκος αρχηγός φώναξε:
να κάψτε την καμήλα, ας καεί και η εκκλησιά.
410. Μαρτυρία Οσίας Γκεζιτζόγλου, ό.π.
411. Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, ό.π., σ. 161.
412. Μαρτυρίες των: Βασιλικής Τσελεπίδου, Νικολάου Αναστασιάδη, Γεωργίου
Ιορδανίδη, Γεωργίου Τεμερτζόγλου.
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Σηκώθηκε ο Τούρκος. Πήγε πενήντα-εξήντα (50-60) μέτρα, ψόφησε. Έχει ακόμα εκεί και το ψόφο τ’. Πασάς ήταν, τον έθαψαν
εκεί. Τέτοια συνήθεια έχουν οι Τούρκοι: όπου πεθαίνουν, εκεί
τους θάβουν. Έχει ακόμα μια πέτρα πάνω στο ψόφο τ’.
Από τότε χριστιανοί και Τούρκοι, όταν περνούν απ’ την εκκλησία
κατεβαίνουν απ’ τα ζώα τους ίσαμε να παν πιο πέρα».
• «Ξέρισκαν το και Τούρκοι γιολτζή (ταξιδιώτες) και κατέβαιναν.
Ήρθε ένα και δεν κατέβηκε. Πήγε εννιά-δέκα (9-10) μέτρα μπροστά μέρος, έπεσεν, ψόφησεν. Ύστερα μάνα τ’ νευρίασκεν (θύμωσε), άληψε το καμπήλ (καμήλα) κατράν (πίσσα) και έμασεν (το
έβαζε) μέσα στο εκκλησιά και έκαψεν την εκκλησιά».
• Μετά από χρόνους την αποκατέστησαν ασπρίζοντάς την, λειτούργησε και πάλι κανονικά, αλλά «άλλο θαυματουργίες δεν
έκανε, έφυγεν, έλεγαν ο Αϊ Γιώργος. Όταν το χάλαναν, για να κτίσουν το καινούργιο, έξι-επτά (6-7) σοβάδες έβγαλαν κι από κάτω
βρήκαν το μαύρο, που έκαψε η Τουρκάλα το καμπήλ».413
Λαϊκή πίστη... της ημέρας

Στον άγιο αποδίδονταν πολλά και διάφορα, σημαντικά έως ασήμαντα,
παράδοξα έως απίθανα, με πολυποίκιλη παρουσία και θεϊκές ιδιότητες.
Έτσι:
• Μέσα σε κάποιο εξωκλήσι του υπήρχε κάποιο ξεραμένο δένδρο-ξύλινος στύλος στον οποίο δένανε τους ανθρώπους που τρελαινότανε.
Σύμφωνα μάλιστα με την παράδοση, πολλοί ήτανε αυτοί που βρήκαν την υγειά τους... γιατί ερχότανε ο άγιος και κυνηγούσε τους διαβόλους και τα πονηρά πνεύματα που κατοικούσαν μέσα τους.
• Κοντά στο νεκροταφείο των Φαράσων υπήρχε κάποιο εξωκλήσι του.
Δίπλα του υπήρχε ένα θεόρατο δέντρο στο κορμό του οποίου, με κάποιο παιχνίδισμα της φύσης, δημιουργήθηκε μια μεγάλη τρύπα. Από
εκεί λοιπόν περνούσαν τα άρρωστα παιδιά, ιδία τη μέρα της εορτής
του, πιστεύοντας πως έτσι θα γίνουν καλά.
• Έξω από την Κέρμιρα, σύμφωνα με την παράδοση, υπήρχε δίπλα
στο εξωκλήσι του μια μεγάλη πέτρα πάνω στην οποία έβλεπε κανείς
καθαρά, καθαρότατα, το πάτημα από το ποδάρι του αλόγου του.
• Το θαύμα: «Στα 1921-1922 ήρθαν Τσέτες να πατήσουν το χωριό.
413. Η δοξασία περί ιερής εκκλησίας, ταξιδιωτών και καμήλας, με όλα τα προαναφερθέντα, είναι διαδεδομένη στον χώρο με διάφορες παραλλαγές.
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Ήταν νύκτα προς ξημερώματα και πήγαινα στο χωράφι να φέρω
χόρτο. Τους είδα που άναβαν φωτιά να ζεσταθούν και άλλαξα δρόμο
πηγαίνοντας απ’ αλλού.
Απ’ τη μεριά του βράχου του Αϊ Γιώργη απλώθηκε μια ομίχλη που
σκέπασε όλο το χωριό. Οι Τσέτες καβαλάρηδες δεν μπόρεσαν να
βρουν τον δρόμο να έρθουν στο Σιβριχισάρ και πήγαν προς το
Γκέλβερι. Εκεί τους κτύπησε η χωροφυλακή και αναγκάστηκαν να
φύγουν».414
• Το ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου
«Γύρω στα 1860 φάνηκε στον ύπνο ενός καλού χριστιανού ο άγιος, που του είπε: “ένα κομμάτι βράχος θα ξεκολλήσει απ’ το ύψωμα
(ύψωμα Κιραγίν Μπασίν) και θα πλακώσει τα σπίτια που είναι κάτω.
Αδειάστε τα σπίτια σας και φευγάτε”. Τρομαγμένος ξύπνησε ο καλός
μας άνθρωπος κι έτρεξε και ειδοποίησε τους γύρω να φύγουν απ’ τα
σπίτια τους αδειάζοντάς τα. Ένας γέλασε, δεν έδωσε πίστη. Για καλό
και για κακό όμως έφυγε κι αυτός από το σπίτι του.
Την άλλη μέρα πραγματικά ξεκόλλησε ένα μεγάλο κομμάτι βράχου
και κύλησε προς τα κάτω. Το σπίτι του απίστου το γκρέμισε... τα
άλλα δεν τα πείραξε, γιατί ο βράχος έστριψε προς τα αριστερά, προς
τα χωράφια».415
• Οι πάσχοντες από πόνους μέσης μπορούσαν να θεραπευθούν, αν
κοιμόνταν σε ναό που έφερε το όνομά του. Σύμφωνα λοιπόν με την
παράδοση κατά τη διάρκεια της νύκτας θα ερχότανε οπωσδήποτε με
το άλογό του... και από το φόβο του ποδοπατήματος θα ξυπνούσαν
και άμεσα θα θεραπεύονταν.
• Στο Ανταβάλ πάλι εκτός από τα σχετικά κουρμπάνια της ημέρας «το
’χαν τάμα να κολλήσουν στο εικόνισμά του νομίσματα. Αν κολλούσε
το νόμισμα, καλά ήταν. Αν δεν κολλούσε, δεν ήταν δεκτό από τον
άγιο και αυτό στεναχωρούσε τον κόσμο... Πίστευαν επίσης πως πάντοτε ανήμερα της εορτής του περνούσε από τα χωράφια και με το
καμτσίκι του χτυπούσε τα γεννήματα για να ξεσταχυάσουν».416
• Στη Μαλακοπή, τέλος, ανήμερα της εορτής του λέγανε το παρακάτω μουχαμπέτι, έτσι απλά, για να τονίσουνε τις εκπληκτικές ικανότητές του.
414. Μαρτυρία Σαράντη Μυστακίδη, (Σιβριχισάρ), ό.π.
415. Μαρτυρία Οσίας Γκετζιτζόγλου, ό.π.
416. Μαρτυρία Σοφίας Κόρογλου, ό.π.
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Το χαμένο παιdί και ο Αϊ Γιώργης 417
«Ένα χήρα ’ναίκα έχισκε ένα παιdί. Γιώργη λέϊσκαν το. Το παιdί της
άρπαξάν το Τούρκοι, πήγαν το μακριά. Τό’χαν ’ς σο σπίτι, κι έκανε
dουλειές.
Τ’ Αϊ Γιώργη το μέρα πήρεν το üμπρίχ (μπρίκι) ’ς σα χέρια τ’ και ’ς
σον ώμον τ’ το πεσχίρι να κονώσει (να χύσει) ’ς σ’αφεντικό τ’ νερό
να νιφτεί. Εκεί το μέρα μάνα τ’ κάνισκε τραπέζι. “Αϊ Γιώργη μ’”, λέει,
“να φέρεις και το παιdί μ’. Τα ξένα τρώνε, το παιdί μ’ dεν είναι. Πεταμένον είν’, ζωντανόν είν’, dεν το ξέρω”.
Πήεν Αϊ-Γιώργης, πιάσεν το ας σο χέρι, πήρεν το ’ς σο άλογο τ’.
“Κλείσε τα μάτια σ’ ”, λέει ’ς σο παιdί ο άγιος. Ήρτεν ’ς σπίτι τ’ κοντά.
“Άνοιξε τα μάτια σ’ ”, είπεν ο άγιος και χάτηκεν. Το παιdί είdεν είναι
μπρος ’ς σο σπίτι τ’, μα το άγιος dεν το είdεν. Σέμει (μπήκε μέσα)
μέσα ’ς σο σπίτι. Το üμπρίχ ’ς σο χέρι και το πετσέτα ’ς σο ώμο τ’
ήτον. Μάνα τ’ πήρεν το ’ς σο αγκαλιά τ’. Χάρειν, dόξασεν το Τεό.
Το χαμένον το παιdί τ’ ηύρεν το. Έκανεν μεγάλα τραπέζια. Έκανεν
μεγάλες χαρές και το Tεό dεν το ξεχάνισκε ποτές».
Μετάφραση
Το χαμένο παιδί και ο Αϊ Γιώργης
Μια χήρα γυναίκα είχε ένα παιδί. Το έλεγαν Γιώργη. Το παιδί της το
άρπαξαν Τούρκοι [και] το πήγαν μακριά. Το είχαν στο σπίτι κι έκανε
δουλειές.
Του Αγίου Γεωργίου τη μέρα πήρε το μπρίκι στα χέρια του, και στον
ώμο το πεσχίρι να χύσει νερό στο αφεντικό του να νιφτεί. Εκείνη την
ημέρα η μάνα του έκανε τραπέζι. “Αϊ Γιώργη μου”, λέει, “να φέρεις
και το παιδί μου. Οι ξένοι τρώνε, το παιδί μου δεν είναι. Πεθαμένο
είναι, ζωντανό είναι, δεν ξεύρω”.
Πήγε ο Αϊ Γιώργης, το έπιασε από το χέρι, το πήρε στο άλογό του.
“Κλείσε τα μάτια σου”, λέει στο παιδί ο άγιος. Ήρθε στο σπίτι του
κοντά. “Άνοιξε τα μάτια σου”, είπε ο Άγιος και χάθηκεν. Το παιδί
είδε πως βρίσκεται μπροστά στο σπίτι του, μα τον Άγιο δεν τον είδε.
Μπήκε μέσα στο σπίτι του. Το μπρίκι ήταν στο χέρι του και η πετσέτα
στον ώμο του. Η μάνα του το πήρε στην αγκαλιά της. Χάρηκε, δόξασε το Θεό. Το χαμένο παιδί της το βρήκε. Έκανε μεγάλες χαρές και
το Θεό δεν τον ξεχνούσε ποτέ.
417. Μαρτυρία Ελευθερίας Μαυροπούλου, ό.π.
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Επισήμανση
Ο Άγιος Γεώργιος θεωρείτο ένας μεγάλος άγιος τη μνήμη του οποίου σεμνυνότανε σε μεγάλο βαθμό όλοι οι Καππαδόκες. Γύρω από
το πρόσωπό του δημιουργήθηκαν πολλές παραδόσεις, πλέχτηκαν
αρκετοί θρύλοι, λέγονταν πάμπολλες δοξασίες, αλλά και τραγούδια,
μεταξύ των οποίων και το παρακάτω, το οποίο διαπραγματεύεται τη
γνωστή παράδοση. Τον δράκοντα που εμποδίζει την ύδρευση της
περιοχής, τη βασιλοπούλα εξιλαστήριο θύμα, και τον άγιο να τον
σκοτώνει:

Αγιώρ’ Αγιώρ’ αφέντη μου κι αφέντη καβαλάρη
Αρματωμένε με σπαθί και με χρυσό κοντάρι
Άγγελος είσαι στη θωριά κι άγιος στη θεότη
Παρακαλώ σε βόηθα μας, άγιε στρατιώτη.
Από το άγριο θεριό, τον δράκοντα μεγάλο
Που δεν αφήνει άνθρωπο κάθε πρωί και άλλο
Ερίξανε τα μπουλετιά σε μια βασιλοπούλα
Οπού την είχε η μάνα της μία ακριβούλα.
- Σήκω, Αγιώρ’ αφέντη μου, και το νερό αφρίζει
και δράκος τα δοντάκια του για μένα τ’ακονίζει.
Σηκώθηκεν κι Αγιώργος σαν παραλογισμένος
Μια κονταριά το χτύπησεν σαν που ήταν μαθημένος
Μια κονταριά το χτύπησεν, το πήρε μες στο στόμα
Και παρευτύς το ξάπλωσε χάμω στης γης το χώμα.
Γεώργιο με λέγουνε κι απ’ την Καππαδοκία
Και αν θες να κάνεις χάρισμα, χτίσε μιαν εκκλησία
Βάλε δεξιά την Παναγιά, ζερβά έναν καβαλάρη
Αρματωμένο με σπαθί και με χρυσό κοντάρι.418
◊

Παραλλαγή α΄
Άγιέ μ’, Άγι’ Γεώργη, αφέντη μου, χρυσέ μου καβαλάρη,
αρματωμένος με σπαθί και με χρυσό κοντάρι.
Έχω μια χάρη να σου πω και να σου αντιβάλλω,
ως για εκείνο το θεριό, τον δράκο τον μεγάλο,
που βρίσκεται ’ς την χώρα μας ’ς ένα βαθύ πεγάδι.
418. Κατά την μαρτυρία της Αναστασίας Χουρμουζιάδου, (Σινασός), ό.π., , «... Οι
μαθήτριες του σχολείου γύριζαν στα σπίτια, όπου ήταν Γιώργηδες και αφού το
τραγουδούσαν μάζευαν λεφτά».
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Στάγμα νερό δεν άφηνε τον άνθρωπο να πάρη,
κι όντας διή ένα άνθρωπο ευτύς τον εκουρτάει.
Έσυραν τα πουλούτια όποιος κι αν πέσ’ να πάγη,
κι έπεσαν τα πουλούτια σε μια βασιλοπούλα
που την είχε η μάννα της μόνη και μοναχούλα.
–Όλο μ' τον βιο μου πάρετε την κόρη μου αφήστε,
σωρεύτην όλος ο λαός πάγει’ς τον βασιλέα.
–Για την κόρη σου δίνεις μας, για τώρ παμ’ εσένα
– Στολίσετε την κόρη μου και κάμετέ την νύφη,
με όλα τα νιθέρια της και τα μαργαριτάρια.
Και εκεί σαν την επήγανε’ς του πηγαδιού τα χείλη,
έπιασαν και την έδεσαν με μαύρη αλυσίδα
κι η κορ από τον φόβον της φωνάζει Άγι Γιώργι μ’,
Άγιε Γεώργη μ’, γλυτώ με κι εγ’ ας σε ζουγραφίσω.
Επάνω εις τον λόγον της φάνηκεν ο Άγι Γιώργης.
–Άφες με, κορ, ας κοιμηθώ’ς τα γόνατά σ’επάνω,
καθώς αφρίση το νερό συ πες μου σήκ’ επάνω.
–Ετό το λόγο λες με το να με παρηγορήσης;
Καθώς αφρίση το νερό θ’ αφήσης και θα φύγης.
Και ο Αϊ Γιώργης αγρύπνησε και το νερό αφρίζει.
- Ο δράκοντας τα δόντια του για μένα τα τζιρίζει.
Σηκώθη ανατολικά κ’έκανε τον σταυρό του
μια κονταριά τον κτύπησε και πήρε τον λαιμό του.
- Πάνε, κόρη μ’, ς την μάννα σου, πάνε και ’ς τους γονείς σου,
σήμερα πες τους γλύτωσεν ο άγιος την ζωήν μου.
- Για πες, για πες, αφέντη μου, τι είνε τόνομά σου;
- Εμέν Άγι Γιώργη λέγουν με, ας την Καππαδοκία
θέλω να κάμεις χάρισμα καμίαν εκκλησία.
Γράψε και ’ς το δεξί μερί, γράψ’ ένα καβαλάρη,
αρματωμένον με σπαθί και με χρυσό κοντάρι.
- Με ταις χαραίς, αφέντη μου, η εκκλησιά θα γέννη.
◊
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Παραλλαγή β΄ 419
ημιτελής
Άγιε μ’, Άη Γιώργ’ αφέντη μου, χρυσέ μου καβαλλάρη,
αρματωμένος με σπαθί και με χρυσό κοντάρι.
Άγιε μ’ Γιώργη, κρύψε με ας των Τουρκιών τα χέρια
θα φέρω λίτρα το κερί και λίτρα το λιβάνι.
Ανοίγηκε μια κάμαρη και κρύφην το κοράσι,
φανήκεν κι ο τουρκόπαιδος και την κόρην γυρεύει.
Άγιε μ’ Γιώργη, δος μου την πριχού να σε χαλάσω
θα φέρω λίτρα το κερί και λίτρα το λιβάνι.
Θα βαπτιστώ στη μνήμη σου θα βάλω τ’ όνομά σου.
Ανοίγηκεν η κάμαρη και βγήκε το κοράσι
ας τα μαλλιά την έπιασε, στα μάρμαρα τη ρίχνει.
Ακούσατε, Χριστιανοί, του Άη Γιωργιού το θάγμα!
Παράδωσε τον Χριστιανό και στων Τουρκών τα χέρια.
-Άφες με, Τούρκε, ας τα μαλλιά και πιάσμε ας το χέρι
και δείξε με την τέντα σου και μοναχή μου πάγω.
◊

Παραλλαγή γ΄
ημιτελής
-«Άγιε μ’ ΆηΓιώργη μ’, κρύψε με, ας των εχθρών τα χέρια,
θα φέρω λίτρες το κερί και λίτρες το λιβάνι».
Ανοίγην και μια κάμαρη και κρύβη το κοράσι,
εφάνην ο Αγαρηνός, γυρεύοντας την κόρη.
-«Άγιε μ’ Άη Γιώργη μ’ φέρμε την, πριχού να σε χαλάσω.
Θα φέρω λίτρες το κερί και λίτρες το λιβάνι,
θα βαπτιστώ σην μνήμη σου, θα βάλω τον ομά σου
και χριστιανός μια χριστιανή γυναίκα του θα πάρει».
Ανοίγηκε η κάμαρη και βγήκε το κοράσι.
Ας τα μαλλιά την άρπαξε, σα μάρμαρα την ρίχνει.
-«Ακούσατε και σεις Ρωμηιοί του Άη Γιωργιού το θάγμα.
Παρέδωσε τον χριστιανό σ’ Αγαρηνών τα χέρια». 420
◊

419. Σαραντίδης Ι. Αρχέλαος, Η Σινασός, ήτοι θέσις, ιστορία... Αθήνα 1924, σ. 23.
420. Δημήτρης Κατσίκας-Καππαδόκης, Παραδοσιακά Τραγούδια των Ρωμηιών, από
τις χαμένες πατρίδες, Εταιρεία Καππαδοκικών Σπουδών, Λάρισα 2002. σ. 130.
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Παραλλαγή δ΄
ημιτελής (Μαλακοπής)
Αγιώρ’ Αγιώρ’ αφέντη μου κι αφέντη μ’ καβαλάρη,
αρματωμένος με σπαθί και μ’ αργυρό κοντάρι,
Θεριό βγαίνει στον τόπο μας σ’ένα βαθύ πηγάδι,
άνθρωποι τον ταγίζουμε κάθε πρωί και βράδυ.
Μια μέρα δεν του δώσαμε να φάγη, να δειπνήση,
σταλιά νερό δεν άφησε την χώρα να δροσίση.
Εμέν Αγιώρη λένε με απ’ την Καππαδοκία
θέλω να κάμης χάρισμα καμμίαν εκκλησία.
Γράψε και στο δεξί μερί, γράψ’ έναν καβαλάρη
αρματωμένον με σπαθί και με χρυσόν κοντάρι.

Βεβαίως, υπάρχει και μια σειρά άλλων τραγουδιών αφιερωμένων στον
άγιο, με κάθε ένα από αυτά να έχει τη δική του ιστορία, ύμνο στη χάρη
του. Παρουσιάζουμε μερικά από αυτά.
α΄
- Άες Γιώρκη, τ’ άβγό σου ένι γήρι.
Γήριν δζόνι, εν’ κατινόν αϊγήρι.
- Τσάπου σε αντιέν’ σε είσαι χαζήρι σεν δζαι
την εικόνα σου προσδζυνούμεν Σες.
Δηλαδή
- Άγιε Γιώργη, τ’ άλογό σου είναι άσπρο.
Δεν είναι μόνο άσπρο αλλά καθαρόαιμο.
- Όπου σε θυμούνται τρέχεις για βοήθεια
εσένα και την εικόνα σου σας προσκυνούμε.
β΄
- Άες Γιώργη, του Χριστού παλληκάρι
σα βκαλαίν’ το γιλήδζι ’ς το θηκάρι.
- Δζι’ απ’ σ’ αντιέσουνε είσαι χαζήρι
δίττεις σοις τουσμάνοι τουν ταζήρι.
- Πετάς μο τ’ αβγό σου αντί αγγέλοι
ραντίζεις τουσμανίσουν την αγέλη.
- Σα σε αντιέζουνε βρισκιέσε σ’ ε φορά
δζι εμούν την καρτία μας Θεού βκοϊά.
- Είσαι σην Δζησάρα γνέντα εδώ σην πίστη μας τέντα.
- Το λείψαντό σου προσδυνάμε μο τοις αγίοι τα τιμάμε.421
421. Ευάγγελος Λαμπρόπουλος, ό.π., σ. 57.
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Μ

άιος: προέρχεται από τη λατινική λέξη Maios-Maia (Μαῖα).

Κατά τον Πλούταρχο η ονομασία του Μήνα (Maja) προήλθε
από το όνομα της νύμφης Μαίας που ήταν η ομορφότερη από
τις Πλειάδες, τις επτά κόρες του Άτλαντα (Ατλαντίδες) και της Πλειόνης
και μητέρα του θεού Ερμή στον οποίο ο μήνας αυτός ήταν αφιερωμένος.
Από άλλους υποστηρίζεται ότι αυτό το όνομα είναι προσδιοριστικό
πρεσβύτερης ηλικίας εκ του major (μεγαλύτερος): «Μαϊώρεις γαρ οι πρε
σβύτεροι» (Πλούταρχος), ο δε Οβίδιος παράγει το όνομα του μήνα από το
Majestas (Μεγαλειότης).
Τον βρίσκουμε επίσης και ως: Μάϊς, Μάης, Μάγης, Μαγίς, Τζέμα ζιε
εβέλ...
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Ο πέμπτος μήνας του χρόνου, ο τελευταίος της άνοιξης, ο μήνας με
τις μαγικές βροχές 422 αλλά... και αυτός με τις πολλές προλήψεις και συνήθειες.
Έτσι μεταξύ των άλλων:
• συνήθεια επιβεβλημένη σε πολλές κοινότητες του χώρου ήταν το πιάσιμο... του Μάη, δηλαδή, Μάϊς ντουντ μαγιά γκιντέ τζεγίζ, κυρίως
με το πρωινό κόψιμο λουλουδιών, το στεφάνωμα της κεφαλής, αλλά
και των εξωθύρων,για την αποτροπή του κακού ματιού.
• με το ξημέρωμα της πρώτης μέρας του μήνα, του «ένα του Μάη»,
θεωρείτο καλό και φρόνιμο να πιουν πρωί-πρωί φρέσκο γάλα, του
Μάη το γα... γιατί ήταν εξαιρετικό φάρμακο για όλα.
• τα νερά του Μαΐου, ιδιαίτερα μάλιστα αυτά της πρώτης βροχής, κάνανε καλό στα μαλλιά και γι’ αυτό οι έχοντες πρόβλημα φρόντιζαν
με διάφορους τρόπους να τα συλλέξουν προς ιδιαίτερη χρήση.Τα
κορίτσια πάλι έλουζαν τα μαλλιά τους με βροχόνερο της Πρωτομαγιάς για να μεγαλώσουν, με τη βασική προϋπόθεση όμως πως όσα
ήταν αγνά θα αποκτούσαν μεγαλύτερα και καλύτερα από τ’ άλλα.
Θεωρούνταν μάλιστα εξαιρετικό ίαμα το οποίο τα ενίσχυε και τα
πύκνωνε. Επιπλέον, αν τύχαινε και έβρεχε την πρώτη μέρα, τούτο
θεωρείτο ευλογία, το δε βροχόνερο εξαιρετικό ίαμα για τις ασθένειες
του στόματος, αλλά και ιδιαίτερο συστατικό για την καλή πήξη του
γιαουρτιού.423 Επίσης το έπιναν όλοι, γιατί θεωρείτο ενισχυτικό και
για την καλή λειτουργία του σώματος.
• συνήθιζαν να εκθέτουν ολημερίς στον ήλιο της πρώτης μέρας όλα τα
μωρουδιακά, για το καλό του, την αποφυγή του ματιάσματος και για
καλή υγεία.
• δεν έπρεπε να γίνονται γάμοι γιατί... τα μάτια των νεόνυμφων θα
ήταν πάντοτε γεμάτα δάκρυα!424
• Απέφευγαν τον ίσκιο της καρυδιάς, γιατί ήτανε βαρύς και πάντο422. Για τις βροχές του Μαΐου λέγανε πως είχαν μαγικές δυνατότητες, πως είναι οι
καλύτερες, πως η γη αναπνέει με αυτές... πως «δένει τα φυτά», δηλαδή ήταν
γιαγμούρ σουγιού.
423. Στο χώρο παρατηρούνται παράξενα, απίθανα, έως και ανεξήγητα θα λέγαμε
δρώμενα, όπως επιπλέον των προαναφερομένων και το κατρακύλημα των κοριτσιών στα τσαΐρια για να μην ...πονέσει η μέση τους!
424. Μαρτυρία Ελευθερίας Αλεξιάδη, ό.π., «Μάη δεν παντρεύονταν, σκούπα και
ρούχο δεν αγόραζαν, δεν φύτευαν λούλουδο, ούτε σπόρο, ούτε φυντάνι. Και να
φύτευες, δεν γινότανε τίποτε».
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τε φώλιαζε ο σατανάς στα φυλλώματά της,425 ιδιαίτερα όμως όταν
έβρεχε εκείνο το μήνα απέφευγαν να κάθονται από κάτω της...
• με την έναρξη της πρώτης ημέρας έσπευδαν να κυλιστούν στα χορταριασμένα δώματα των σπιτιών, γιατί... έτσι έφευγε το κακό.426
• το ίδιο έπρεπε να επαναληφθεί αργότερα στα χωράφια με τη χλόη.
Τρεις φορές κύλισμα ήταν ιδανική θεραπεία ή θετική πρόληψη για
οποιαδήποτε ασθένεια. Επρόκειτο περί ενός γενικευμένου εθίμου,
που επικρατούσε σε όλες σχεδόν τις κοινότητες του χώρου.
Παραθέτουμε μερικές από τις υπάρχουσες μαρτυρίες:

α΄
«Πρώτη Μαΐου παίνισκαμ ζαμπαχτάν (πρωί), κυλιόταμεστε σα πηλιάρια μέσα, να ωφεληθούμεστε, ιστέ (δηλαδή) καλό είναι, γι’ αυτό παίνιξαμ.
- Εγώ να πάω να κυλιστώ στο πηλιάρ, λέϊσκαν.
Πήγαιναν στου χωριού την άκρη, όχι μακριά και κυλιόνταν μέσα στα
χωράφια... στην άκρη για να μην κάνουν ζημιά στα σπαρτά...
- Ότινος πηλιάρ κι ας είναι κυλιζοτούμεστε, δε πηγαίναμε στη μέση,
ιστέ, στην άκρη κυλιούταμεστε».427
β΄
«Λέγανε: άντε να πάτε να (γ)υρίσετε στα σιτάρια. Στα άκρα του χωραφιού κομματάκι κοιμούντανε (ξάπλωναν), στα πρασινάδια απάνω γυρνούσανε το σώμα, για το καλό».428
• υπήρχε μια γενική χαλάρωση. Ο κόσμος πήγαινε στα χωράφια, τα
μαγαζιά υπολειτουργούσαν και τα σχολεία πήγαιναν εκδρομές. Στο
Σεμέντερε, κατά την επιστροφή τους, ήταν συνήθειο να προπορεύ425. Υπήρχε μια γενική πρόληψη σύμφωνα με την οποία αυτός που θα φύτευε μια
καρυδιά θα πέθαινε πιο εύκολα...
426. Σημ.: Τούτη η συνήθεια ήταν γενικής εφαρμογής και μπορούσε να τη δει κανείς, με απειροελάχιστες διαφορές, σε όλες τις κοινότητες του χώρου. Το αξιοπερίεργο ήταν πως κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει το γιατί ή τι θα μπορούσε
να σημαίνει αυτό. Σε κάθε περίπτωση θεωρείτο πως τρεις φορές κύλισμα στη
χορταριασμένη γη ήταν ιδανική προστασία του ατόμου από όλα τα κακά... βλ.
Δέσποινα Χιντζόγλου - Αμασλίδου, ό.π., σ. 36, «Εμείς ανεβαίναμε και μαζεύαμε μαργαρίτες και παπαρούνες για το στεφάνι του Μάη και κυλιστήκαμε από
τρεις φορές κάθε μια, όπως μας είπε ο παππούς. Τρεις φορές στα λουλούδια,
κάτω από τον ανοιξιάτικο ουρανό και όλη η τύχη του κόσμου, δική μας».
427. Μαρτυρία Μαγδαληνής Καμακίδου, (Μαλακοπή), ό.π.
428. Μαρτυρία Δέσποινας Φειδοπούλου, ό.π.
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εται ένας μαθητής που κρατούσε ένα σταυρό φτιαγμένο με λουλούδια, ενώ στο Ταλάς, οι μαθητές
των μεγάλων τάξεων, με στεφάνια τα οποία εναπόθεταν στην αυλή του σχολείου. Στα τελευταία χρόνια
μάλιστα και κυρίως προ της Ανταλλαγής, σχεδόν παντού
η ευωχία της ημέρας μεταβλήθηκε σχεδόν σε αργία με την πάνδημη
συμμετοχή όλων.
Να σημειώσουμε μάλιστα πως η 1η του Μαΐου καθιερώθηκε και τυπικά ως σχολική εορτή στα τέλη του19ου αιώνα... ή καλύτερα ως εορτή
των ανθέων.
Βεβαίως και πάντοτε κατά περίπτωση, αρκετοί δάσκαλοι εκμεταλλευόμενοι το γεγονός μα και την άγνοια των «άλλων», μετέτρεπαν
την εορτή και σε εθνική με την εκμάθηση, αλλά και τη δημόσια
απαγγελία πατριωτικών τραγουδιών από τους μικρούς μαθητές. Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω απόσπασμα, ένα από τα πάμπολλα,
που αντλήσαμε από τη βιβλιογραφία του χώρου.
«Το βράδυ, στην επιστροφή, η μαθητική νεολαία συντεταγμένη περνούσε από το κέντρο της αγοράς,
στεφανωμένη με στεφάνια πρωτομαγιάς, ψέλνοντας πατριωτικά άσματα, λες και βρισκόμασταν
στην λέφτερη Ελλάδα και τούτο γιατί οι Τούρκοι,
μη γνωρίζοντες την ελληνική, δεν κατανοούσαν
τη σημασία τους... Οι Τούρκοι της αγοράς μας παρακολουθούσαν έκπληκτοι, γιατί δεν ήταν συνηθισμένοι
σε παρόμοιες εκδηλώσεις των Τούρκων μαθητών».429
Σπεύδουμε, στο σημείο αυτό, να καταθέσουμε πως
υπάρχουν πολλά και διάφορα ή καλύτερα μια πληθώρα μικροτέρων ή μεγαλυτέρων, σημαντικών ή ασήμαντων εθίμων γύρω
από την πρωτομαγιά και όχι μόνο. Σε κάθε περίπτωση αναφέραμε
ελάχιστα αλλά κατά την άποψή μας τα πλέον ενδεικτικά.
• Οφείλουμε όμως σε κάθε περίπτωση να δηλώσουμε πως υπάρχουν και
κάποια, περίεργα ίσως, απίθανα ενδεχόμενα, παράξενα μπορεί, αλλά
σε κάποιες περιπτώσεις αποκρουστικά. Ο λόγος, για παράδειγμα, σε
κάποια έθιμα που βιβλιογραφικά εμφανίζονται να λειτουργούν με
τη χρήση αίματος, ανθρώπων και ζώων, τα οποία και καταθέτουμε
αυτολεξεί προς αποφυγήν κάθε παρεξηγήσεως δηλώνοντας μάλιστα
πως δεν γνωρίζουμε την ευρύτητα του εθίμου ή και τη σημασία του.
429. Λάζαρος Ευπραξιάδης, ό.π., σ. 210.
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• «Την Πρωτομαγιά επίσης ήταν έθιμο ν’ ανοίγουν τις φλέβες και να
παίρνουν αίμα για το καλό. Έπαιρναν αίμα κι από ανθρώπους κι
από μεγάλα ζώα -άλογα, μουλάρια- ανοίγοντας τις φλέβες στο
πόδι ή στην πλάτη, όπου ήταν πιο εύκολο. Ήταν ορισμένοι άνθρωποι που ήξεραν να παίρνουν αίμα».430
Στην περιοχή της Αραβησσού θεωρείτο τύχη το να βρουν και να
σκοτώσουν ανήμερα της 1ης του Μαΐου μια... οχιά, το κεφάλι της
οποίας το κρατούσαν ως αποτρεπτικό του ματιάσματος.
Τα περίεργα του μήνα...

Στη βιβλιογραφία καταγράφεται επίσης η ύπαρξη μιας μάλλον παράξενης εθιμικής συνήθειας, για την περίοδο του Μαΐου, η οποία αφορούσε
την ανομβρία, γεγονός συνηθισμένο για την περιοχή της Καππαδοκίας.
Έτσι, σε περίπτωση απουσίας βροχών, τελούσαν λιτανεία που την ονόμαζαν Σάλιντζικ ή το γνωστό δρώμενο με το ορφανό κορίτσι... το οποίο
περιγράφουμε αναλυτικά στο οικείο κεφάλαιο.
Η αναφορά μας ως παράξενης έχει να κάμει κυρίως με τον χρόνο
και όχι με το δρώμενο και τούτο διότι λιτανείες βροχής καταγράφηκαν
σχεδόν πάντοτε τον μήνα Ιούνιο και μάλιστα την ημέρα της εορτής του
Προφήτη Ηλία, κάτι που περιγράφουμε στο οικείο κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση πάντως αναφέρουμε αυτά που αντλήσαμε από τη βιβλιογραφία
του χώρου και μάλιστα από τα δρώμενα της κοινότητας του Τσαρικλί.431
«Τον Μάιο οι Τσαρικλιώτες περίμεναν με αγωνία τη βροχή και όταν
δεν ερχόταν τελούσαν λιτανεία που την ονόμαζαν Σάλιμτζα, για να βρέξει.
Παίρνανε ένα ορφανό κορίτσι, το ντύνανε με παλιά ρούχα, του δίδανε
ένα ξύλο στον ώμο, μαζευόντουσαν δυο τρεις ηλικιωμένες γυναίκες και
γυρίζανε τους μαχαλάδες παρακαλώντας τον Θεό να ρίξει βροχή. Περνώντας τους μαχαλάδες οι Τσαρικλιώτες δίνανε ό,τι είχε ευχαρίστηση ο
καθένας στο ορφανό κορίτσι και το ραντίζανε με νερό. Τα λόγια της λιτανείας, όπως τα θυμούνται οι παλιοί, ήταν:
Σελιντζίκ’ σελέ, σελέ			
Σελινέν γιαμούρ γκελελί		
Τσιφτελέρ γιαμούρ ιστέρ		
Τεκνελέρ χαμούρ ιστέ			

Η κούνια να πάει και να ’ρθει
σαν χείμαρρος η βροχή να ’ρθει
οι γεωργοί θέλουν βροχή
οι σκάφες θέλουν ζυμάρι

430. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 121.
431. Κωνσταντίνος Καραλίδης, ό.π., σ. 118.

232

Μάιος

Τζουτζουκλάρ εκμέκ αστέρ			
τα παιδιά θέλουν ψωμί
Εκινλέρ γιαμούρ ιστέρ				
τα σπαρτά θέλουν βροχή
Βερ, αλαχήμ, βερ				
βρέξε, Θεέ μου, βρέξε
Βερ, Αλλάχ					βρέξε, Θεέ,
σελιντζίκ σελέ, σελέ, σελινέν γιαμούρ		
ενώ στον ουρανό σύννεφα
						δεν υπήρχαν,
γκελέ γκιοβντέ μπουλούτ γιοκ 			
τον Κωνσταντίνο τον πήρε
ουρχάν Κωνσταντίνουμ σελ αλντί.		
ο χείμαρρος».			
		
Στο σημείο αυτό σπεύδουμε να καταθέσουμε πως, κατά τον Γ. Μαυροχαλυβίδη, και στην κοινότητα της Αξού υπήρχαν επίσης οι ίδιες εθιμικές
συνήθειες σε περίπτωση ξηρασίας. Από τις καθαρά θρησκευτικού περιεχομένου λιτανείες στην ύπαιθρο, ανήμερα της εορτής του Αγίου Κωνσταντίνου, έως και το σύλωμα της κόρης.
Ιδιαίτερα μάλιστα με τις πρώτες να είναι πάνδημες με τη συμμετοχή
λαού, κλήρου, αρχόντων αλλά και τη συνοδεία κοπαδιών «αθώων προβάτων κι άκακων αρνιών, νηστικά κι αυτά να βελάζουν... με το λαό να
ανεβαίνει ψηλά στην κορφή του Σιβρί βουνιού κι εκεί στη σιγαλιά, πλησιέστερα στους ουρανούς, με κατάνυξη να κάνει την παράκλησή του, που
ως εκ θαύματος συχνά εισακουόταν».432
Στην κοινότητα της Σινασού πάλι υπήρχε το παρακάτω δρώμενο, το
οποίο είχε να κάμει με την πρόκληση της βροχής ανήμερα της εορτής των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, που, κατά την άποψή μας, είναι από
τα πλέον παράξενα και, δυστυχώς, μέχρι στιγμής ανερμήνευτα. Σύμφωνα
λοιπόν με αυτό, παιδιά της κοινότητας περιφέροντο στους μαχαλάδες του
χωριού «μετημφιεσμένοι και ήδον αντί ωδών και τραγημάτων το εξής:
Άγιε μ’, άγιε μ’ Κωνσταντίνε μου,
δος εδώ βροχός, δος εκεί πελός,
΄ς τα χορτάρια μας, ’ς τα αστάχια μας
‘ς τα τζεϊριέ μας, ’ς τα τζιμένια μας.
Μια εδώ, μια εκεί, μιας’ ς του χάρου την αυλή».433
Στο σύλωμα επίσης η διαδικασία ακολουθούσε διαφορετική πορεία,
αν και στην ουσία-βάση παρέμενε ίδια. Έτσι, μουσκεύανε τη «φτωχιά και
πεντάρφανη κόρη» και όπως ήτανε, τη μεταφέρανε από πόρτα σε πόρτα
432. Γεώργιος Μαυροχαλυβίδης, ό.π., σ. 301.
433. Σαραντίδης Ι. Αρχέλαος, Η Σινασός, ήτοι θέσις, ιστορία..., ό.π., σ. 191.
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τραγουδώντας τα ίδια ή αυτοσχέδια τετράστιχα, παράκληση στους ουρανούς για βροχή και... τα σπίτια που ευλαβούνταν το έθιμο χύνανε έναν
κουβά νερό στο κεφάλι της άτυχης-τυχερής λέγοντας:
Εκίν εκντίμ γκιοβ ικέν			
Σπόρο έριξα στη γη και πρασίνισε
ιτσιντέ μαβί ντικέν.			
μα μαβί αγκάθι τον έπνιξε.
Γκιοκντέ πουλούτ γιοκ ικέν		
Ασυννέφιαστοι ήταν οι ουρανοί
Κωσταντίνε μ’σελ αλντί		
μα τον Κώστα μου τον πήραν
					ποταμοί.
Σελ ιλέ γιαγμούρ κελέ.			
Δώσε Θεέ μου, τουλούμι βροχή
Βερ, Αλλαχίμ, βερ.
Να σημειώσουμε μάλιστα πως στην υπάρχουσα βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες παραλλαγές του εθίμου- πρακτικής που έχουν κυρίως να
κάνουν με τα πρόσωπα. Έτσι, τη θέση της κόρης μπορεί να την πάρει μια
γερόντισσα, αλλά και μια φτωχιά χήρα... Ή ακόμα να προσευχηθούν οι
δυο κοινότητες ξεχωριστά, αλλά να χρησιμοποιήσουν κοινό πρόσωπο.
Κορίτσι φτωχό κατά προτίμηση, με κουρέλια ντυμένο, σκεπασμένο με
πράσινα χόρτα και με τη συνοδεία συνομηλίκων κοριτσιών ή γυναικών
υπό τους ήχους των παρακάτω στίχων:
Σελιντζέκ σελέ σελέ, σελινέν γιαγμούρ γκελέ
Γκιοβντέ μπουλούτ γιογ ουχάν
Κωνσταντίνουμ σελ αλά αβντί.
Δηλαδή
Η κούνια πάει και να ’ρθει σαν χείμαρρος
η βροχή να ’ρθει, η νύφη της βροχής
τον Κωνσταντίνο να τον πάρει το ποτάμι.434
Στο Ανταβάλ, για παράδειγμα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, διάλεγαν
ένα καλό κορίτσι μέχρι και δεκαεπτά (17) χρόνων και το έντυναν νύφη
βάζοντας στο κεφάλι του ένα πέπλο από τουλπάνι και ένα κόσκινο. Στη
συνέχεια η γιαμούρ γκελινί, δηλαδή η νύφη της βροχής, γύριζε στις γειτονιές από σπίτι σε σπίτι με τη συνοδεία φίλων της, που λέγανε το παρακάτω τραγούδι- παραλλαγή, υπό τους ήχους ενός ντεφιού:
Γιαμούρ γιαγάρ, γιαγ ιστέρ
Τεκνελέρ εκμέκ ιστέρ
434. Θανάσης Π. Κωστάκης, Το Μιστί, ό.π., σ. 283, «Οι άνθρωποι του σπιτιού απ’
όπου περνούσε η συνοδεία γέμιζαν από το λατσί ένα κουβά νερό και το έχυναν
πάνω στο ορφανό ή στη γερόντισσα...».

234

Μάιος

Αϊ Γιώργη μ’ (ή Αϊ Κωνσταντίνεμ’) κουρμπάν ιστέρ
Βερ, Αλλαχίμ, βερ.
Δηλαδή
Βρέχει βροχή, θέλει βούτυρο
Οι σκάφες θέλουν ψωμί
Ο Άγιος Γιώργης (ή Άγιος Κωνσταντίνος) θέλει κουρμπάνι
Δώσε, Θεέ μου, δώσε.
Ταυτόχρονα και ενώ το τραγούδι συνεχιζόταν, της άδειαζαν στο κεφάλι μια στάμνα νερό ενώ στο τέλος την αποζημίωναν με στάρι, ψωμί και
αβγά.435
Τέλος, στην κοινότητα της Μαλακοπής, το έθιμο της νύφης είχε κάποιες σημαντικές, θα λέγαμε, ιδιαιτερότητες όπως:
• λάβαινε χώρα το βράδυ...
• γύμνωναν τη νύφη, την οποία κυκλοφορούσαν μόνο με μια ποδιά...
• σε περίπτωση ανυπαρξίας κοριτσιού μπορούσε τον ρόλο να υποδυθεί κάποιο μικρό αγόρι.
Σύμφωνα λοιπόν με τους πληροφορητές «όταν δεν έβρεχε, έβγαιναν
τη νύχτα στους δρόμους και γύμνωναν ένα αγαθό (όχι πολύ έξυπνο, γιατί
δε θα δεχότανε) κορίτσι ή παιδί, του έβαζαν μπρος μόνο μια ποδιά και στο
κεφάλι ένα κόσκινο.
Το παίρνανε και γύριζαν στις γειτονιές και καθένας έχυνε μια στάμνα
νερό στο κόσκινο... ενώ ταυτόχρονα αυτό (το κορίτσι) έλεγε: βερ, Αλλάχ... και οι υπόλοιποι που ακολουθούσαν έκλαιγαν και παρακαλούσαν
κι αυτοί να βρέξει τραγουδώντας.
Βερ, Αλλάχ, βερ τεστιντέν ντε κερ
κιμπί σου, Αλλάχ, τεξούν γιαμούρ
τσιφτσιλέρ γιαμούρ ιστέρ, εξουσλέρ
εκμέκ ιστέρ, βερ, Αλλάχ, βερ...
Δηλαδή
Βρέξε Θεέ, μου δώσε...
Όπως χύνεται αυτό το νερό και ο Θεός
να χύσει τη βροχή. Ο γεωργός θέλει
βροχή και η ορφανή θέλει ψωμί,
δώσε, Θεέ μου, δώσε.436
435. Μαρτυρία Θεοδώρου Τζελεζίδη, ό.π.
436. Μαρτυρία Άννας Σκοτεινοπούλου, (Μαλακοπή), ό.π.
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Επισήμανση
Με το έθιμο είχαν συνδεθεί κατά καιρούς αποτρόπαιες πρακτικές. Στο
Τσαρικλί, για παράδειγμα, λέγανε πως «κάποτε είχε να βρέξει χρόνους
και ζαμάνια και με τίποτε οι ουρανοί δεν συννέφιαζαν, για να δώσουν την
πολυπόθητη βροχή. Μια τουρκοπούλα όμως είδε κάτι στο όνειρό τηςμήνυμα από Θεού. Σύμφωνα λοιπόν με το όνειρό της, για να βρέξει, θα
έπρεπε να ξεθάψουν ένα πεθαμένο παιδί... Το μετέφεραν στον παπά και
αυτός με τη βοήθεια των επιτρόπων ξέθαψε το νεκρό παιδί... δέσανε τα
οστά του και τα γύριζαν στο χωριό με αποτέλεσμα εντός ολίγου χρονικού
διαστήματος να πιάσει καταρρακτώδης βροχή».437
21 Μαΐου

Επρόκειτο περί μιας ιδιαίτερα σημαντικής εορτής που
για τους κατοίκους εκεί και τότε σήμαινε:
α΄
τον θρίαμβο της επικράτησης του Χριστιανισμού...
β΄
τη νίκη της φύσης-εξαφάνιση του χειμώνα...

• Είναι σημαντικό να τονίσουμε ευθύς αμέσως το πόσο πολύ σεμνύνονταν για τη μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης οι Καππαδόκες. Όχι βέβαια μόνο με τον μεγάλο αριθμό των εκκλησιών που
ανεγέρθηκαν και έφεραν το όνομά τους, όσο από τις δοξασίες και
τις πάμπολλες παραλλαγές στην παράδοση που τους κρατούσε ζωντανούς, αναλλοίωτους στη μνήμη, και πάντοτε θεωρούμενους ως
προστάτες τους. Αν ανατρέξει κανείς στη βιβλιογραφία του χώρου ή
στο σωζόμενο Αρχείο της Προφορικής Παράδοσης, εύκολα θα διαπιστώσει πως σχεδόν παντού και πάντοτε «ήρθε η Αγία Ελένη στο
χωριό τους, κοιμήθηκε εκεί και κατά τη διάρκεια του ύπνου της είδε
το όραμα... και γι’ αυτό, για τη χάρη της, έκτισαν την εκκλησιά».
Βεβαίως κατά την ημέρα της εορτής λάβαιναν χώρα όλα τα γνωστά έθιμα και οι πρέπουσες συνήθειες του χώρου. Από τις γνωστές
εγκοιμήσεις, εάν και εφόσον υπήρχε θαυματουργή εικόνα, έως τις
μικρές ή μεγάλες πανηγύρεις.
Με μια αξιοπρόσεχτη ιδιαιτερότητα. Αυτή της εκκλησιάς των προαναφερομένων αγίων που έφερε και το όνομα του αγίου Μάμαντος
437. Μαρτυρία Σοφίας Κοζάνογλου, ό.π.
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στη Μαμασό, στο εσωτερικό της οποίας υπήρχε ένας τάφος που,
κατά την κυρίαρχη παράδοση, θα έπρεπε να είναι ενός εκ των δύο
αγίων: του Αγίου Κωνσταντίνου ή του Αγίου Μάμαντος.
Εκεί λοιπόν οι ευλαβείς επισκέπτες του ναού, την ημέρα μάλιστα της
εορτής των αγίων, έπαιρναν χώμα από τον τάφο, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως φυλαχτό ή ως ίαμα μιας και οι άγιοι ήταν θεραπευτές
της τρέλας, των πειραγμένων από τον σατανά και των παραλύτων.
Επρόκειτο περί μιας δισυπόστατης εκκλησιάς, τόπου λατρείας χριστιανών και μουσουλμάνων, όπου, σύμφωνα με την παράδοση, «εν
αυτή Χριστιανοί και Οθωμανοί εν απιστεύτω πρωτοφανεί αρμονία εκτελούσι τα θρησκευτικά αυτών καθήκοντα εκάτεροι κατά τα
νενομισμένα».438 Γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τους ιστοριοδίφες Σαραντίδη Αρχέλαο 439 και Ερμ. Ανδρεάδη.440 Ιδιαίτερα
μάλιστα ο τελευταίος περισσότερο αναλυτικά καταγράφει πως «τελουμένης της λειτουργίας και φύλαξ του ναού, σεβάσμιος δερβίσης,
προσκαλών τους πιστούς του συνεύχεται μετ’ αυτών εν τινί γωνία
του ναού μετά μεγάλης ευλαβείας».441
• Ανήμερα της εορτής των αγίων οι κάτοικοι της κοινότητας των Φλογητών επισκέπτονταν το «Αϊ Κωνσταντίνι αγίασμα» που βρισκότανε
στην περιοχή του Σορσοβί και απείχε ελάχιστα. Πρόκειται για μια
περιοχή γεμάτη με χαλάσματα, αλλά και μιας λίμνης από την οποία
αναβλύζει μέχρι και σήμερα θερμό θειούχο νερό... Σύμφωνα με την παράδοση, η λίμνη αυτή ήταν παλιά χωριό το οποίο «ένεκα της εξαχρειώσεως των κατοίκων της έπαθεν ό,τι και τα Σόδομα και Γόμορρα».442
Ο θρύλος, λοιπόν, που αναφέρεται στην καταστροφή αυτή περιέχει
πολλά στοιχεία από τις γνωστές βιβλικές καταγραφές και συνδέεται
με μια παράξενη φυσική κατασκευή-παιχνίδισμα. Το νερό αναβλύζει
από έναν βράχο που έχει το σχήμα γυναίκας με παιδί...
438. Συμεών Σ. Φαρασόπουλος, Τα Σύλλατα, Μελέτη του νομού Ικονίου υπό Γεω
γραφικήν Φιλολογικήν και Εθνολογικήν έποψιν, εκ του τυπογραφείου Δεληγιάν
νη και Αφών Καλέργη, εν Αθήναις 1895, σ. 74.
439. Σαραντίδης Ι. Αρχέλαος, ό.π., σ. 125.
440. Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, ό.π., σ. 92.
441. Σύμφωνα με τους ερευνητές του χώρου τη φροντίδα του ναού είχαν δερβίσηδες
και ο αντιπρόσωπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με τις εισπράξεις και τα τάματα
να μοιράζονται σε τρία μερίδια: για τη συντήρηση του ναού, για τους φύλακες,
για τις εκκλησίες-τα σχολειά.
442. Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης, Τα Φλογητά της Καππαδοκίας, έκδοση Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Χαλκιδικής 2006, σ. 88.
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Επρόκειτο, λοιπόν, για μια γυναίκα, η μόνη που θα σωζότανε από την
αμαρτωλή πολιτεία, γιατί έδωσε, μόνη αυτή, ψωμί σε κάποιον ζητιάνο που ήταν κατά τους μουσουλμάνους ο εβλιά-άγιος της γης και
ο Χριστός για τους χριστιανούς... αλλά γύρισε να δει πίσω της, ενώ
είχε διαταχθεί από τον Κύριο να πράξει το αντίθετο, με αποτέλεσμα
να απολιθωθεί μαζί με το παιδί της που το λέγανε Κωνσταντίνι... 443
• Ιδιαίτερο έθιμο σε κάποιες κοινότητες ήταν η κατασκευή του «ήλιου
των αγίων», ενός δηλαδή στεφανιού με λουλούδια εποχής που φτιάχνανε τα αγόρια και τα κορίτσια ανήμερα της εορτής των αγίων το
οποίο εναπόθεταν μπροστά στην εικόνα τους.444
• Σημαντικός τόπος προσέλευσης προσκυνητών, ανήμερα της εορτής
των αγίων, ήταν και η τοποθεσία Κελίν πουναρή, της κοινότητας
του Σιβριχισάρ. Σύμφωνα με την παράδοση, η υπάρχουσα πηγή με
τη σχηματιζόμενη λίμνη ήταν το αγίασμά τους και μάλιστα με θαυματουργές ιαματικές ιδιότητες, με την πόση του, αλλά και την πλύση
των άρρωστων μελών του σώματος.
• Στα Φάρασα, στην τοποθεσία που έφερε το όνομα Άγιος Κωνσταντίνος, περίπου μισή ώρα δρόμο προς τα βόρεια, ανήμερα της εορτής
του αγίου πήγαιναν στην εκκλησία που έφερε το όνομά του για να
λειτουργηθούν, να κάνουν κουρμπάνι, να χορέψουν, να πιουν, αλλά
και να τραγουδήσουν για τον άγιο:445
- Σον Ε Κωστάϊνο γιάτε να υπάμε
Χριστιανοί δζαι το τον Άγιον τα τιμάμε.
- Σοις βασιλοί ’νάμεσ’ εν Μέγο Άγιος
σοις χριστενοί πάλι το πρώτιν’ ο βασιλός.
- Στε τόνα μπρο οι χριστέν’ ήσαντε φυγωτοί,
σου Χριστού την πίστη ήσαντε κρυφώτοι.
443. Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης, Τα Φλογητά της Καππαδοκίας, ό.π., σ. 89, βλ. και
μαρτυρία Χρυσάνθης Γλυκίδου, ό.π.,«Οι παλαιοί έλεγαν. Σ’ αυτό το χωριό οι
άνθρωποι ήταν κακοί. Μόνο ένα νύφη ξεχώριζε. Σ’ αυτό το νύφη, στο όνειρο, ο
Θεός είπε: Πάρε το φχιάχ’ ’σο νανούδι (κούνια) τ’ εμέσα, φύγε και μην τρανάς
πίσω σ’.
Έφυγε το νύφη, κόπη θάλασσα, δεν έμεινε ούτε σπίτι, ούτε άνθρωπος. Δεν μπο
ρούσε το νύφη να κρατηθεί, γύρισεν, τράνσεν πίσω τ’ και γένην πέτρα, με το
φχιάχ και το νανούδι τ’. Από το νανούδι λέγαν οι παλαιοί τρέχει νερό, το πίνουν
αυτό το νερό κι είναι σαν αγιασμός. Όσα πήγαιναν, κάναν και μπάνιο στο νερό
της λίμνης».
444. Μαρτυρία Ελευθερίας Αλεξιάδη, ό.π.
445. Ευάγγελος Λαμπρόπουλος, ό.π., σ. 25.
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- Τ’ορτόν την πίστην του υρεύκαν ν’τα βζήσουν
σου απιστίουν την πίστη ν’ τα υρίσκουν.
- Γατιέσκαν τα, φσακνήνκαν κωδιδζήσκαν
μο το ζορ’ σην πίστη τουν τα υρίσκαν.
- Έφκωσε’τος τεδέ την Χριστενοσύνη
χερ στη μερέ ενότουν καοσύνη.
- Χτίσκαν εκκλεσίες, Άγιοι, Μαναστήρε,
σηκώθαν τουν απιστίουν τα γαχήρε.
- Απιδού σην άκρα Άγιον τα τιμάμε
τον Ε Κωσταϊνό τα προσδζυνάμε.
- Κατά χρόνο την ορτήν του τα τιμάμε
την εκκλεσία του τα λειτρωγάμε.
- Σαιρούμεστε μο ζ’ Ανοιξιμούς τον ταρό
τραγωδάμ’ δζαι παίζουμ’ πιαίνουμ’ χορό.
- Βρέχουν βρεσές τα τοπία λιμλώνουν
βορές, σειμός δζαι τα κρύα μουώνουν.
- Πράσινα φοραίνουν τζιπ τάρουσια
γλυδζιενέσκουν μο ζ’ ανοιξίμους τα χλια.
- Λύνουνται τα σώσε, κρύα δεβαίνουν
πρασινίζ’ ο κόσμος, νερά πλεθυναίνουν.
- Να πάρουμ’ την Πόλη Ρωμοί ξωπίσου
Αε Κωστάινε δωσ’ την ευσή σου.446
• Άγιος Κωνσταντίνος, ένας δυνατός άγιος...
Το παρακάτω δρώμενο το αντλήσαμε από το Αρχείο Προφορικής
Παράδοσης της Κοινότητας της Τροχού και μάλιστα σε δυο παραλλαγές. Να επισημάνουμε πως είναι σχετικά άγνωστο στο χώρο. 447
α΄
«Το ουρκιάρ’ αν πέφτισκε πάνω σ’ πάνω σ’ χαϊβάν (ζώο) ψόφαγε.
Αϊ Κωνσταντίνον βράϋ (βράδυ) παραμονή. Τα ζώα, οι άνθρωποι
κλείουνται μέσα, φοβούνται, τρομάζουν. Σαν τ’ αστροπελέκι πέφτει
κρυφά-κρυφά (απότομα) χωρίς βρόντο.
446. Γιάτε= ελάτε, σοις= στους, Μέγο Άγιος= μέγας άγιος, φυγώτοι= διωκόμενοι,
κρυφώτοι= κρυφή πίστη, γιατέσκαν= καταδίωκαν, φσακνήνκαν= έσφαζαν,
κωδιδζήσκαν= φυλάκιζαν, έφκωσε= άπλωσε, απιδού= γι’ αυτό, τα ρουσία=
βουνά.
447. Μαρτυρίες των: Βασιλικής Τσελεπίδου, Νικολάου Αναστασιάδη (Τροχός),
ό.π.
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Ένας γέρος ανεβαίν’ σο σχολείο απάνω και φωνάζ’:
Σήμερα να γεννηθεί το ουρκιάρ. Μη φοβάστε. Έματ’ (μπήτε) μέσα,
κλείωτ’ (κλείστε) τα πόρτες, πάρτε τα ζώα μέσα.
Μη φοβάστε σπαρτά, μη φοβάστε αμπέλια, μη φοβάστε μπαχτσάϊα.
Να γεννηθεί το ουρκιάρ! Μη φοβήστε...
Φωτίζ Αϊ Κωνστανίνου, δοξάζονταν ο κόσμος. “Δόξα τω Θεώ, τίποτα δεν επάθαμ’ ”.
Μια φορά έπεσε σα πρόβατα πάνω. Έμειναν και τα χτύπησε το Ορκιάρ. Στα πόδια πάνω ξεψύχησαν».
β΄
Παραλλαγή
«Την παραμονή του Αγίου Κωνσταντίνου, το βράδυ, ένα παιδί από
κάθε σπίτι ανέβαινε άνω στο ντώμα, στη στέγη και φώναζε προς τον
ουρανό:
- Κόρκμα ιν ιντσανλάρ!
Μη φοβάστε άνθρωποι.
- Κόρκμα ιν χαϊβανάρ!
Μη φοβάστε ζώα.
Μπου κετζά γιλτούς (ή ουρκιάρ) τογατζά.
Σήμερα τη νύχτα γεννιέται ένα άστρο.
Τα φωνάζουν αυτά, γιατί αυτή τη μέρα βαίνει ένα νέο άστρο και η γη
τρέμει, τα σπαρτά και τα δέντρα, οι άνθρωποι, τα ζώα, όλα φοβούνται. Έτσι, με τα λόγια ησυχάζουν.
Τα άστρο (ουρκιάρ) αν θα συναντιόνταν με σύννεφο, έπιανε φωτιά
και καίγονταν τα σπαρτά. Και δεν τα έκαιγε όλα. Άλλα ναι και άλλα
τα άφηνε.
Το άστρο δεν έπεφτε. Όλη την εβδομάδα τα δέντρα, τα ζώα, τα
σπαρτά έχουν φόβο. Τρέμουν. Βγαίνει το παιδί και με τον (τη βοήθεια) άγιο φωνάζει... κάνει γνωστό στον κόσμο ότι ένα άστρο γεννιέται για να ησυχάσουν».
Επισήμανση
1- Στις εορταστικές εκδηλώσεις τραγουδούσαν και χόρευαν τα λατρευτικά τραγούδια του Αγίου Βασιλείου και του Πάσχα αλλά... τοποθετώντας το όνομα του Αγίου Κωνσταντίνου: «χιτάτε να υπάμε
στον Ε Κωστάϊνο... ».
2- Εάν η εορτή των αγίων έπεφτε πριν από την Ανάληψη, τότε την παραμονή, δηλαδή στις 20 του μήνα, βάφανε κόκκινα αυγά όπως και
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το Πάσχα, λέγοντας μάλιστα την ευχή: «καλώς ήρθε και του Αγίου
Κωνσταντίνου».
3- Η παράδοση διέσωσε το παρακάτω τραγούδι, που λέγανε την ημέρα του αγίου, ύμνος στα κατορθώματά του, αλλά κυρίως δείγμα
απέραντου σεβασμού και αναγνώρισης της συμβολής του για την
επικράτηση του χριστιανισμού.
Σον έϊ Κωστάϊνο
γιάτε μις να υπάμε
Χριστιενοί τσε μις ατόν
τον άϊο γαπάμε.
Ση τόνα μπρο οι χριστιενοί (από αυτόν μπροστά...)
ήσαντε φυγώτοι
σον Χριστού την πίστη
ήσαντε κρυφώτοι.
Χτίσαν εκκλεσίες
χτίσαν μοναστήρε
χάριν το ινσάνη (χάρηκε ο λαός)
μο την καοσύνη. (με την καλοσύνη)
Απιδού στην άκρα (από αυτό ακριβώς)
τον άϊον τιμάμε
τον έϊ Κωστάϊνο
τσίπμας προστσινάμε. ( Όλοι μας προσκυνάμε)448
27 Μαΐου

Ημέρα εορτής του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, του Αζίζ Γιουβάν, που
ναι μεν γεννήθηκε στη Ρωσία, μαρτύρησε όμως στο Προκόπι της Καππαδοκίας, αγιοποιήθηκε και τιμούσαν το όνομά του ή τη μνήμη του όλοι
ανεξαιρέτως οι Καππαδόκες χριστιανοί και μη.
Κατά τον τριήμερο εορτασμό λάμβαναν χώρα τα παρακάτω:
• μεγάλη πανήγυρη με τη συρροή προσκυνητών από όλα τα χωριά της
Καππαδοκίας...
• σχεδόν πάντοτε οι εορτές γινότανε με την παρουσία του τοπικού
ιεράρχη...
• περιφορά, την παραμονή της εορτής του αγίου, του ιερού σκηνώματος στους δρόμους της πόλης κατά το τελετουργικό της ορθοδό448. Μαρτυρία Αλ. Ιορδανίδη, ό.π.
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ξου θρησκείας και πάντοτε με την παρουσία του μουσουλμανικού
πληθυσμού που θεωρούσε τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο και δικό του
άγιο... 449 Όπως επίσης και με παρόμοιες πρακτικές, να περνά δηλαδή
κάτω από την πολυτελή λάρνακα που μέσα της ήταν το σκήνωμα του
αγίου, πιστεύοντας στη θεραπευτική διαδικασία τούτης της πρακτικής... ή να ενώνει τις δεήσεις του με αυτές των χριστιανών προς τον
άγιο για λύτρωση σε περιόδους ανομβρίας, πείνας ή επιδημίας.
• από το 1910 και μετά το κτίσιμο της βρύσης στο προαύλιο χώρο
της εκκλησιάς, ανήμερα της εορτής του αγίου προσφερόταν στους
προσκυνητές σερμπέτι-βυσσινάδα, παρασκευασμένη με κανσεκερήκόκκινη σάκχαρη...
Επισήμανση
Οι θεραπευτικές δυνατότητες του Αγίου Ιωάννη του Ρώσσου ήταν
γνωστότατες σε όλη την περιοχή της Καππαδοκίας, ιδιαίτερα μάλιστα αυτές που εκδηλώνονταν ανήμερα της εορτής του, στο σκήνωμα
του οποίου προσέτρεχαν χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Παραθέτουμε μια από τις πλέον χαρακτηριστικές μαρτυρίες για θαύματα που
συνέβησαν με την επέμβαση του αγίου εκεί και τότε στον μουσουλμανικό πληθυσμό.450
«Κατά τα τελευταία χρόνια είχαμε τον Τούρκο Νουρή υπάλληλο του
Δημαρχείου μας. Ήταν ζωηρός και όσο έπαιρνε καλός και κακός. Με
τους χριστιανούς τα πήγαινε καλά, γιατί βρήκανε τη φλέβα του και
τον μπούκωναν (δωροδοκούσαν) κανονικά. Η μακαρίτισσα η πεθερά μου συχνά του έδινε παχσίσια κι αυτός ήτανε πρόθυμος στις υπό
τύπον παράκλησης διαταγές της.
Συχνά ο Νουρής της εξομολογούνταν τους καημούς του.
Ένας από τους δυνατότερους ήταν πως τα παιδιά του γεννιόνταν,
αλλά δε ζούσαν. Τότε η πεθερά μου του σύστησε να πάει στο Κάστρο, στον όσιο Ιωάννη το Ρώσο, να του ανάψει ένα κερί και να του
ατατήσει (αφιερώσει) το παιδί για να σωθεί.
Ο φίλος ο Νουρής μια μέρα, που ήτανε άρρωστο πολύ το μόνο αγόρι
που είχε, πήγε αποστολή στο Κάστρο. Περνώντας από την εκκλησία
του Οσίου Ιωάννη του κατέβηκε να ανάψει ένα κερί στον άγιο και να
449. Λάζαρος Ευπραξιάδης, ό.π., σ. 212, «Την παραμονή της γιορτής γινότανε η περιφορά της λάρνακας με το ολόσωμο σκήνωμα του Οσίου στους δρόμους, με τα
εξαπτέρυγα, με όλους τους παπάδες... Και ένας εξ αυτών ράντιζε τους δρόμους
και το λαό με αγιασμό και μυρωδιές».
450. Σεραφείμ Ν. Ρίζος, ό.π., σ. 423.
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τον παρακαλέσει να σώσει το αγόρι του που ήτανε βαριά άρρωστο
και του υποσχέθηκε να του δώσει τόσες οκάδες κερί όσο ζύγιζε το
παιδί του, αλλά και να μοιράσει λεφτά στη φτωχολογιά.
“ Ένα κερί ας ανάψω σ’ αυτόν... ”είπε και άναψε ένα κερί κοντά στο
λείψανο του αγίου.
Επιστρέφοντας περίλυπος κατά το δειλινό στο χωριό του λέει η γυναίκα του πως το παιδί ήταν καλύτερα και μάλιστα πως του είχε δώσει και έφαγε γάλα...
Μετά ένα μήνα περπατούσε μια χαρά...
Κατενθουσιασμένος ο Νουρής κι αποδίδοντας το θαύμα στον Όσιο
Ιωάννη εκτελεί την υπόσχεσή του. Το παιδί, το μόνο του παιδί έζησε
και μεγάλωσε».
29 Μαΐου
Ημέρα μνήμης

29 Μαΐου... αποφράδα ημέρα για τον ελληνισμό απανταχού της γης,
κατά την οποία, η πάλαι ποτέ ακμαία αυτοκρατορία, με την Πόλη των
Πόλεων, πέφτει οριστικά στα χέρια των Οθωμανών.
Βεβαίως, εκεί και τότε τίποτε δεν θα μπορούσε να θυμίσει το γεγονός... Ουδείς το αποτολμούσε. Απόλυτη σιγή, που μόνο με τα μουχαμπέτια και τους θρύλους έσπαζε η μονοτονία του πόνου... με τον θυμόσοφο
λαό να πλέκει πολλά και διάφορα, έτσι ως ένα αντιστάθμισμα στη λήθη.
α΄
Με το πάρσιμο της Πόλης
«Τον και σέμαν οι Τούρκοι στην Πόλη, Χριστιανοί πήγαν στον Κωνσταντίνο το βασιλέα και είπαν:“σέμαν 451 τα Τούρκοι”.
Κωνσταντίνος δεν πίστεψεν.
Λένε πάλι: “σέμαν στο Πόλη μέσα τα Τούρκοι· και να πιστέψεις”.
-“ Τα ψάρια από το τηγάνι αν σηκώεν και πέσουν ’ς σο λίμνη, τότε να
πιστέψω”.
Το λίμνη από το Παλάτι κατ’ 452 ήτον. Και τα ψάρια βγήκαν από το τηγάνι κι έπεσαν ’ς σο λίμνη.
Ύστερα πολέμησαν να μη δώσουν την Πόλη.
Λέει άγγελος ’ς σον Κωνσταντίνο, “πάρε το μαχαίρι μου”.
−“ Τ’ εμόν το μαχαίρι φτάνει”.
451. Σέμαν= μπήκαν μέσα.
452. Κατ’= κάτω.
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Δεν το πήρεν το μαχαίρι απ’ το άγγελο, ηύρεν τα σκούρα. Σέμαν μέσα
οι Τούρκοι να το πιάσουν το βασιλέα. Αράπης πρόλαβε έκοψε το κεφάλι τ’. Ύστερα είπαν οι Τούρκοι να πάρουν το Ελένα, το ’ναίκα του Κωνσταντίνου να το πάρει Τούρκος. Λέει Ελένα ’ς σον Τούρκο:“Να σε πάρω,
άντρα μ’ όνομα να το γράψεις ’ς σα χρυσά απάνω, και το Χριστιανό από
το Τούρκο μην να το χωρίζεις, ίσα να το έχεις. Τότε να σε πάρω”.
Τούρκος έγραψεν ’ς χρυσά απάνω “Κωνσταντίνος” κι ότι είπεν Ελένα
τα πιάσεν 453. Και το Ελένα πήρε το Τούρκο άντρα τ’ και γέννησεν παιδί.
Όταν εγέννησεν Ελένη Σουλτάν’, Ρώσσος έκανεν δώρο ένα κούνια
από χρυσό. Σουλτάνος λέει ’ς σο Ελένη:
-“Εμείς τι να του κάνομε δώρο;”
Ελένη και λέει.
-“ ’ς σο χασνάτ 454 έχεις το χάτσι 455. Αυτό δε σε χρειάζεται. Κάνε το σε
κείνο δώρο”.
Και το χάτσι έκανέν το δώρο Τούρκος βασιλέας. Τα άλλα Τούρκοι, τον
και μάθαν το, είπαν:
- “Γιατί το dώκες αυτό; Αυτό ήτον μπερεκέτ 456”.
Μετάνιωσε Τούρκος βασιλέας, αμά 457 τι να κάνει. Το χάτσι πήεν ’ς
σους Ρώσσους.
Πέρασεν καιρός και τα ψάρια τα πέσαν ’ς σο νερό ψόφησαν. Κόσμος
dεν έλεγεν ψόφησεν, πέτανεν έλεγεν. Και κάμουν μεγάλο κηδεία. Ήρταν dεσποτάδες, παπάδες, κόσμος και πήγαν ’ς σο μπαλικλί και τα μούχωσαν 458».
Μετάφραση
Για το πάρσιμο της Πόλης
Όταν μπήκαν οι Τούρκοι στην Πόλη, οι Χριστιανοί πήγαν στον Κωνσταντίνο το βασιλιά και είπαν: μπήκαν μέσα οι Τούρκοι.
Ο Κωνσταντίνος δεν επίστεψε.
Λένε πάλι: Μπήκαν στην Πόλη μέσα οι Τούρκοι· και να πιστέψεις.
−Τα ψάρια από το τηγάνι αν σηκωθούν και πέσουν στη λίμνη, τότε θα
πιστέψω.
Η λίμνη ήταν κάτω από το παλάτι. Και τα ψάρια βγήκαν από το τηγάνι
453.
454.
455.
456.
457.
458.
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κι έπεσαν στη λίμνη.
Ύστερα πολέμησαν να μην δώσουν την Πόλη.
Λέει ο άγγελος στον Κωνσταντίνο: πάρε το μαχαίρι μου.
−Το δικό μου το μαχαίρι φτάνει.
Δεν το πήρε το μαχαίρι από τον άγγελο, τα βρήκε σκούρα. Μπήκαν
μέσα οι Τούρκοι να τον πιάσουν τον βασιλιά. Ο Αράπης πρόλαβε, έκοψε
το κεφάλι του. Ύστερα είπαν οι Τούρκοι να πάρουν την Ελένη, τη γυναίκα
του Κωνσταντίνου να την πάρει ο Τούρκος.
Λέει η Ελένη στον Τούρκο: Να σε πάρω, του αντρός μου το όνομα να
το γράψεις στα χρυσά απάνω, και τους χριστιανούς από τους Τούρκους
να μην τους ξεχωρίζεις, ίσα να τους έχεις. Τότε θα σε πάρω.
Ο Τούρκος έγραψε στα χρυσά απάνω «Κωνσταντίνος» κι ό,τι είπε η
Ελένη το κράτησε. Και η Ελένη πήρε τον Τούρκο άνδρα της, και γέννησε
παιδί.
Όταν γέννησε η Ελένη Σουλτάνα, ο Ρώσος έκαμε δώρο μια κούνια
από χρυσό. Ο Σουλτάνος λέει στην Ελένη: Εμείς τι να του κάνουμε δώρο;
Και η Ελένη λέει: στο θησαυροφυλάκιο έχεις το σταυρό. Αυτός σε σένα δε
χρειάζεται. Κάνε τον σε κείνο δώρο.
Και το σταυρό τον έκανε δώρο ο Τούρκος βασιλέας. Οι άλλοι Τούρκοι
μόλις το έμαθαν είπαν: γιατί το έδωσες αυτό; Αυτό ήταν θείο πράγμα.
Μετάνιωσε ο Τούρκος βασιλέας, αλλά τι να κάνει. Ο σταυρός πήγε στους
Ρώσους.
Πέρασε καιρός και τα ψάρια που έπεσαν στο νερό ψόφησαν. Ο κόσμος
δεν έλεγεν ψόφησεν, πέθανεν έλεγεν. Και έκαμαν μεγάλη κηδεία. Ήρτουν
δεσποτάδες, παπάδες, κόσμος και πήγαν στο μπαλικλί και τα έθαψαν.
β΄
Παραλλαγή
Πώς έπεσεν η Πόλη
«Λέγανε οι παππούδες μας ότι στην Πόλη είχε πέσει πολλή απιστία.
Οι Τούρκοι είχανε έλθει στην Προύσα, στο Έντιρνέ ( Αδριανούπολη),
ύστερα βρήκαν μια πόρτα ανοιχτή και μπήκαν μέσα στην Πόλη.
Ένας μάγερας στην Πόλη τηγάνιζε ψάρια. Κοντά του ήτανε και ο Κωνσταντίνος. Λένε στο βασιλιάς:
- Μπήκαν οι Τούρκοι στην Πόλη.
- Δεν πιστεύω, απαντάει ο Κωνσταντίνος. Αν πέσουν τα ψάρια απ’ το
τηγάνι στο νερό τότε θα πιστέψω.
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Έπεσαν τα ψάρια στο νερό και πείσθηκε ο βασιλιάς».459
γ΄
Το υπόγειο ας Άγιας Σοφιάς
«’ς σο άγια Σοφιά κάτω εν 460 ένα υπόγειο. Κάτ’ Μεγάλο Σάββατο
ανοίει το υπόγειο και πετούν τσόφλια από βαμμένα αβγά όξω. Ένα μέρα
ένας μπακάλης dώκεν ’ς σο παραγιό τ’ οβγά να τα πάει ’ς ένα σπίτι. Πήρεν το παραγιό τ’ οβγά, πήεν. Πέρνανεν ας σο άγια Σοφιά μπρο. Κει’ το
ώρα ανοίει το υπόγειο. Σέμειν 461 μέσα. Το πόρτα φσάλισεν 462. Πόμεν 463
μέσα. Βλέπει τέσσερα άγιοι κάονται464 γύρω-γύρω ’ς σο τραπέζι. Κάτσεν
κι αυτό. Εκεί ύπνωσεν. Ήρτεν, του χρόνου, Μεάλο Σάββατο. Ανοίει το
πόρτα. Πήρεν τ’ οβγά τ’, ξέβην. Αφεντικό τ’ dεν είπεν τ’, “πάρε αυτά τ’
οβγά dώσε τα ’ς σο τάδε σπίτ’”. Πέρασεν dώκέν τα. Ďεν ξεύρειν το είναι
ένας χρόνος το πόμνεν ’ς σο υπόγειο. Γύρισεν ’ς σο μαγαζί. Είdεν άλλο
παιdί πουλά.
-“Τι κάνεις εκεί; Εγώ είμαι υπάλληλος εdού”.
-“Εγώ έχω ένα χρόνο υπάλληλος”.
-“Τι λες; Εγώ τώρα πήρα τ’ οβγά, πήγα ’ς σο τάδε σπίτι”.
Ήκ’ σεν τ’αφεντικό τ’ κι ήρτεν.
-“Μπρε, πού ήσουν ένα χρόνο;”
-“Τι χρόνο; Τώρα dεν dώκες μ’ τ’ οβγά και πήα ’ς σο τάδε σπίτι;”
Κατάλαβέν το τ’ αφεντικό τ’.
-“Μπρε, πού μπήκες;”
-“Να, πέρναγα ας σο Άγιο-Σοφιά. Ήνοιξεν το υπόγειο. Σέμην να dιω.
Σέμαν-ξέβαν465dεν κάτσα”.
-“Μπρε, τι είdες εκεί;”
-“Τέσσερα ανθρώπ’ καθόταν. Μπροστά τ’ ένα πιάτ’ οβγά έχισκαν.
Εγώ σέμα-ξέβα”.
Κατάλαβεν τ’ αφεντικό τ’ το γένειν. Ένα χρόνο το κοιμήθειν παραγιός
dεν το κατάλαβεν.
Αυτό το Ιστορία ’ς σο χωριό μ’ ένα γειτόνισσα λέϊσκεντο».
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
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Μαρτυρία Σαράντη Μυστακίδη, (Μάταλα), ό.π.
Εν’= είναι.
Σέμεν= μπήκε, (αιδιωματική λέξη).
Φσάλισεν= έκλεισε (ιδιωματική).
Πόμεν= έμεινε.
Καόνται= κάθονται.
Ξέβαν= βγήκα έξω (ιδιωματική).

Μάιος

Μετάφραση
Το υπόγειο ας (της) Άγιας Σοφιάς
«Στην άγια Σοφιά αποκάτω, είναι ένα υπόγειο. Κάθε Μεγάλο Σάββατο
ανοίγει το υπόγειο και πετούν τσόφλια από βαμμένα αβγά έξω. Μια μέρα
ένας μπακάλης έδωσε στον παραγιό του αβγά να τα πάει σ’ ένα σπίτι.
Πήρε ο παραγιός τα αβγά, πήγε. Περνούσε μπροστά από την Άγια Σοφιά.
Κείνη την ώρα ανοίγει το υπόγειο. Μπήκε μέσα. Η πόρτα έκλεισε. Έμεινε μέσα. Βλέπει γύρω-γύρω στο τραπέζι κάθονται τέσσερις άγιοι. Κάθισε κι αυτός. Εκεί κοιμήθηκε. Ήρτεν, τον άλλο χρόνο, Μεγάλο Σάββατο.
Ανοίγει η πόρτα. Πήρε τα αβγά του, βγήκε. Το αφεντικό του δεν του είπε
“πάρε τα αυγά, δώσε τα στο τάδε σπίτι”. Πέρασε, τα έδωσε. Δεν ήξευρε
πως είναι ένας χρόνος, που έμεινε στο υπόγειο. Γύρισε στο μαγαζί. Είδεν
να πουλά άλλο παιδί.
- Ας (τι) κάνεις εκεί; Εγώ είμαι υπάλληλος εδώ.
- Εγώ έχω ένα χρόνο υπάλληλος.
- Ας(τι) λες; Εγώ τώρα πήρα τα αβγά, πήγα στο τάδε σπίτι.
Ήκουσε το αφεντικό του και ήρθεν.
- Μπρε, πού ήσουνα ένα χρόνο;
- Ας(τι) χρόνο;
Τώρα δεν μου έδωκες τα αβγά και πήγα στο τάδε σπίτι;
Το κατάλαβε το αφεντικό του.
- Μπρε, πού μπήκες;
- Να, περνούσα από την Άγια Σοφιά. Ήνοιξε το υπόγειο. Μπήκα μέσα
να δω. Μπήκα- βγήκα, δεν κάθισα.
- Μπρε, ας (τι) είδες εκεί;
- Τέσσερις άνθρωποι κάθονταν. Μπροστά τους είχαν ένα πιάτο αβγά.
Εγώ μπήκα μέσα.
Κατάλαβε το αφεντικό του αυτό που έγινε. Ο παραγιός δεν κατάλαβε
πως κοιμήθηκε ένα χρόνο».
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Ο

Ιούνιος πήρε το όνομά του από τη σύζυγο του Δία την Ήρα, η
οποία στα λατινικά ονομάζονταν Juno. Είναι ο δέκατος μήνας
κατά το Εκκλησιαστικό ημερολόγιο που αρχίζει τον Σεπτέμβριο.
Τον βρίσκουμε επίσης και ως:
Θεριστής, Χορτόης,466 Χοορτόϊ, Άγι Γιάννης, α Γιάνν’ς, Αγιάνς, Χορτόης, Χαριζάν, Τλεμ α ζιε αχύρ.

466. Γιατί αυτόν τον μήνα χορταίνουν τα μάτια του ανθρώπου...
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Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού με την περίοδο του Πουρτσάχ
Ορουτζού, δηλαδή τη Σαρακοστή του ροβιού. 467
Κατά τη διάρκειά του υπήρχαν δυο ιδιαίτερα ξεχωριστές εορτές:
1- Η εορτή του Αγίου Ιωάννου στις 24 Ιουνίου με το έθιμο του κλήδονα.
2- Η εορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στις 29 του
μήνα.
Κλήδονας

Για τον κλήδονα μπορούμε μετά βεβαιότητας να καταθέσουμε
πως επρόκειτο περί ενός κοινού σχετικά δρώμενου, που διαδραματιζόταν σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ανατολής με απειροελάχιστες παραλλαγές. Στο χώρο της Καππαδοκίας τον βρίσκουμε
με τη διακριτική ονομασία βαχτουβάρ, ή βαρτουβάρ ή βαρτουβάρια468
και προέρχεται από την αρμενική λέξη βάρτ που σημαίνει ρόδο... και,
σύμφωνα με τον Π. Καρολίδη, πρόκειται για «την εορτή των ρόδων
που τελούνταν μιαν εβδομάδα προ της Πεντηκοστής».469
Βεβαίως και είναι σημαντικό αυτό κατά την άποψή μας, δεν τηρούνταν παντού. Για παράδειγμα, υπήρχαν περιοχές ή καλύτερα χωριά της
Καππαδοκίας, που τους ήταν εντελώς άγνωστο ή παντελώς αδιάφορο,
όπως για παράδειγμα στο Μισθί ή τα Λίμνα, σύμφωνα με τον ιστοριοδί467. Πρόκειται για την περίοδο από την επομένη της Πεντηκοστής έως και της εορτής των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου κατά την οποία θέριζαν το ρόβι.
468. Θεωρείται εορτή των ανθέων δηλαδή Ανθοφόρια-Ανθεστήρια.
Σημ: Το όνομα Κλήδονας προέρχεται από την αρχαία λέξη ΚΛΗΔΩΝ που σημαίνει μάντεμα... με τον πατέρα των Θεών Δία να ονομάζεται μεταξύ των άλλων και ΚΛΗΔΟΝΙΟΣ, μιας και θεωρείτο η αρχή και η βάση κάθε μαντείας.
Επισημαίνουμε επίσης το Ιερόν των Κληδόνων στη Σμύρνη, τις σχετικές αναφορές του Παυσανία για τα μνημεία των Θηβών, «... Μαντική δε καθέστηκεν
αυτόθι από Κληδόνων, η δη και Σμυρναίους μάλιστα χρωμένους οίδα. Έστι γαρ
και Σμυρναίοις υπέρ την πόλιν, κατά το εκτός του τείχους Κληδόνων ιερόν»...
Συλβίου, «Ο Κλήδονας», (Λαογραφικά Σμύρνης, Β΄), Μικρασιατικά Χρονικά
Σύγγραμμα Περιοδικόν τ, 3ος, Αθήναι 1940 σ. 393, αλλά και την παράθεση της
άποψης του Αριστείδη περί της Θεάς το όνομα της οποίας ήταν Κληδών στο
ιερόν της οποίας προσέρχονταν και «ακροώντο με θρησκευτικήν σιγήν» οι αιτούμενοι πρόβλεψη περί των μελλουμένων.
469. Παύλος Καρολίδης, Γλωσσάριον συγκριτικόν ελληνοκαππαδοκικών λέξεων,
ήτοι η εν Καππαδοκία λαλουμένη ελληνική διάλεκτος και τα εν αυτή σωζόμενα ίχνη της αρχαίας καππαδοκικής γλώσσης, εκ του τυπογραφείου ο «Τύπος»,
Σμύρνη 1885, σ. 71.
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φη Θανάση Κωστάκη.470 Ο οποίος μάλιστα σημειώνει μετά βεβαιότητας
πως, από την έρευνα που έκανε υπό την επίβλεψη του Κ.Μ.Σ., κανείς από
τους πληροφορητές δεν θυμόταν τούτη τη μαντική διαδικασία και κατά
την άποψή του ίσως πρόκειται για σύγχυση... 471
Σε γενικές γραμμές το έθιμο διαδραματιζότανε ως εξής:
παραμονή του αγίου κοπέλες από την ίδια κοινότητα μαζεύονταν σε
κάποιο σπίτι και μέσα σε ένα πήλινο τσομλέκι-δοχείο έριχνε καθεμία από
ένα κόσμημα του τύπου σταυρός, δακτυλίδι, βραχιόλι, γαλάζια χάνδρα
ή κάποιο κλειδί, νόμισμα... στη συνέχεια γέμιζαν την κανάτα-δοχείο με
το αμίλητο νερό,472 το έκλειναν-σφράγιζαν με λουλούδι ή κάποιο πανί
470. Θανάσης Π. Κωστάκης, Το Μισθί, ό.π., σ. 317, «Ούτε τα βαρτουβάρια, ούτε
κλήδονα ξέρουν οι Μιστιώτες», βλ. και του ιδίου, Η Ανακού, ό.π., σ. 251, «Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα Βαρτουβάρια γιορτάζονταν στα ελληνικά χωριά
της Καππαδοκίας τις παρακάτω μέρες: στην Αξό τον Μάη (χωρίς ακριβή ημερομηνία), στον Αϊ Κωνσταντίνο, στο Γκέλβερι, στη Μαλακοπή, στα Σίλατα,
στο Αγιρνάς, και στη Σινασό από 24-30 Ιουνίου. Στο Ανδρονίκι, στο Τασλίκ,
στα Μάνταλα, στη Μουταλάσκη, στη Νεάπολη, στο Προκόπι τις μέρες της
Αναλήψεως... Διαφορετικές ημερομηνίες έχουμε στην Ανακού».
471. Σύμφωνα με τους πληροφορητές της Τροχού, δεν γνώριζαν ούτε το δρώμενο,
μα ούτε και τη λέξη. Σε κάθε περίπτωση στις 24 Ιουνίου είχαν τη συνήθεια να
ανάβουν φωτιές στους κοινοτικούς δρόμους και να πηδούν από πάνω τους μικροί και μεγάλοι.
Ωστόσο υπάρχει και μια μαρτυρία, η οποία επιβεβαιώνει το δρώμενο αλλά... για
τον μουσουλμανικό πληθυσμό των διπλανών κοινοτήτων. Σύμφωνα λοιπόν με
αυτήν, μαρτυρία Ελισάβετ Λουκαΐδου, ό.π., «Τούρκ’ τα κάνισκαν τα βαχτουβάρια. Τα είδα στη Χάϊμανα. Μαζεύονταν ’ναίκες και σκέπαζαν με κουβέρτα τα
πόδια. Κάτω απ’ την κουβέρτα είχε ένα πιάτο με νερό. Ρίφτισκαν μέσα καθένας
το δάκτυλ΄ τ’ κρυφά.
Πάνω ένα τραγουδάει: Βαχτουβάρ’... τραγουδάει για σένα το βαχτουβάρ. Βάλεις
το χέρ μέσα. Αν βγάλεις δικό σου το δακτυλίδι, είναι τυχερό. Αν δε βγάλεις τα δικό
σου, δεν είναι τυχερό».
472. Κάποια κοπέλα από τη βρύση χωρίς να μιλά...
ΑΜΙΛΗΤΟ ΝΕΡΟ
Ως κοσμογονικό σύμβολο το νερό, αποτελεί ιερή και μαγική δύναμη, γεμάτη
θεραπευτικές και αναγεννητικές ιδιότητες. Το «αθάνατο νερό», η «πηγή της
νεότητας», το «νερό της ζωής» αποτελούν διαφορετικές μυθικές-θρησκευτικές
εκφράσεις της ίδιας αλήθειας: ότι δηλαδή στο νερό ενυπάρχουν η ζωή και η
αιωνιότητα. Χάρη σ› αυτές τις ιδιότητες το νερό παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην
ιστορία των θρησκειών ως στοιχείο καθαρμού και εξαγνισμού.
Η Μαντεία επίσης ήταν και είναι η απόπειρα να «δούμε» το μέλλον ή ν’ ανακαλύψουμε απόκρυφη γνώση με το να ερμηνεύουμε οιωνούς ή με το να χρησιμοποιούμε παραφυσικές ή υπερφυσικές δυνάμεις. Μεταξύ των αντικειμένων που
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με λουλούδια, το λεγόμενο βαχτουβάρ τσιτσεγί και το τοποθετούσαν σε
κάποια γωνιά ενός δωματίου. Εκεί έμενε έως τη εορτή των Αποστόλων
Πέτρου και Παύλου οπότε σε μια νέα μάζωξη των ιδίων κοριτσιών ξεσκέπαζαν το δοχείο και ένα μικρούλικο κορίτσι ή αγόρι κατά περίπτωση και
πάντοτε με κλειστά τα μάτια, έβαζε το χέρι και έπιανε ένα- τυχαία πάντοτε- αντικείμενο υπό την απαγγελία ευτράπελων ή μη στίχων των παρευρισκομένων κοριτσιών. Με την τύχη της καθεμιάς να υποδηλώνεται
από το νόημα των συγκεκριμένων στίχων κατά την έξοδο του
αντικειμένου... αλλά και από την κατάστασή του. Γιατί, αν
για παράδειγμα το αντικείμενο είχε ή πήρε να σκουριάζει,
έχουν χρησιμοποιηθεί και που πραγματικά είναι εκπληκτικός ο αριθμός τους,
κυρίαρχη θέση έχει το νερό...
Έχουμε λοιπόν:
■ την Υδρομαντεία, δηλαδή την εξέταση- παρατήρηση της δράσης- αντίδρασης ορισμένων πραγμάτων όταν τοποθετηθούν εντός του νερού ή και όταν
εξαχθούν από αυτό...
α- σκυφομαντεία: έριχναν μια ορισμένη ποσότητα νερού σε ένα ποτήρι ή κύπελλο ( σκύφο) και, ανάλογα με τους ιριδισμούς που σχηματίζονταν κάτω
από το φως του φεγγαριού ή ενός κεριού, μάντευαν.
β- λεκανομαντεία: όπως και προηγουμένως. Επιπλέον, έσκυβαν πάνω από
μία λεκάνη -που καλό ήταν να είναι μεταλλική- και, ανάλογα με τους αντικατοπτρισμούς, τους ιριδισμούς και οτιδήποτε κινητοποιούσε τη φαντασία, συμπέραιναν για τα μελλούμενα.
γ- σχήματα νερού: από τα σχήματα που έπαιρνε το νερό όταν ριχνόταν σε
μια επιφάνεια, διαισθάνονταν τις πιθανές μελλοντικές εκβάσεις.
■ την Υδατοσκοπία, με τη χρησιμοποίηση αποκλειστικά βρόχινου ύδατος...
■ την Πηγομαντεία, όταν χρησιμοποιούμε ως μέσο για την εξαγωγή συμπερασμάτων κ.λπ. νερό του πηγαδιού.
Ήπιε το αμίλητο νερό...
α΄
Η μεταφορά του νερού γινότανε από κορίτσια αμίλητα... Ονομάστηκε όμως
έτσι και για έναν δεύτερο λόγο: διότι κατά την τελετή της εξαγωγής από το
νερό του δικού τους αντικειμένου, έπιναν και λίγο, το οποίο κρατούσαν στο
στόμα τους χωρίς να το καταπίνουν, παρόλες τις προσπάθειες των αρσενικών
για το αντίθετο, δηλαδή την κατάποση. Με αυτή την εθιμική πρακτική γεννήθηκε η δημώδης έκφραση «ήπιε το αμίλητο νερό».
β΄
Το δρώμενο συνδέεται με τη γενέθλια εορτή του Αγίου Ιωάννη, δηλαδή στις 24
Ιουνίου... Η βάση τούτης της ένωσης, σύμφωνα με την λαϊκή μας παράδοση,
είναι το αμίλητο νερό. Κατ’ αυτήν λοιπόν από της συλλήψεώς του εν γαστρί ο
πατέρας του Αγίου Ζαχαρίας κλείδωσε το στόμα του ως την ημέρα που γεννήθηκε ο άγιος, οπότε ξεκλειδώθηκε και άρχισε να μιλά και πάλι...
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θεωρείτο ως κακός οιωνός ή σε κάθε περίπτωση πως δεν θα επιτυγχάνονταν τα επιθυμητά. Φυσικά ακολουθούσε οινοποσία και χορός.
Πάντως και σε κάθε περίπτωση τα κοινά χαρακτηριστικά όλων των
πρακτικών-δρώμενων ήταν:
• η παραμονή του Αγίου Ιωάννου για το κλείδωμα και ανήμερα το ξεκλείδωμα ήταν ο χρόνος τέλεσης του δρώμενου, αν και σε ορισμένες
περιπτώσεις παρατηρήθηκε απόσταση μιας ολάκερης εβδομάδος...473
• ένα κορίτσι με όνομα κατά προτίμηση Μαρία, από μονοστέφανους
γονείς (που δεν ξαναπαντρεύτηκαν), ή τρία, σε ελάχιστες περιπτώσεις, που θα έπαιρναν το «αμίλητο» νερό. Φυσικά το τρία, για τους
γνωστούς λόγους, είναι συχνός αριθμός. Συνηθιζόταν όχι μόνο τρεις
κοπελιές, αλλά από τρεις βρύσες, όπου για να πάνε έπρεπε να περάσουν τρεις δρόμους κ.λπ.
• το κλείδωμα του δοχείου με λουλούδια, πανί, αλυσίδα...474 και η τοποθέτησή του στο δώμα, στην αυλή, κάτω από μια τριανταφυλλιά...
• το ξεκλείδωμα του δοχείου τελετουργικά υπό τους ήχους ορισμένων
στίχων...
• η πίστη πως τα σημάδια θα βγουν αληθινά... ιδιαίτερα μάλιστα αυτής
που θα έβγαινε πρώτο από το δοχείο, που ήταν και η καλορίζικη της
χρονιάς...
• οι φωτιές και οι χοροί.
Το κλείδωμα του δοχείου με το αμίλητο νερό και τα σημάδια των κοριτσιών γινόταν με τη συνοδεία των παρακάτω στίχων:
Κλειδώνουμε τον κλήδονα με του αϊ Γιαννιού τη χάρη
και ποια ’ναι καλορίζικη θα πάρει παλληκάρι.
Το ξεκλείδωμα γινότανε από το ίδιο κοριτσάκι ή κορίτσια που κάνανε
το κλείδωμα με τους παρακάτω στίχους:
Ανοίγουμε τον κλήδονα με του αϊ Γιαννιού τη χάρη
και όποια είναι καλορίζικη να έρθει να τον πάρει.
Τέλος, να σημειώσουμε πως συνηθιζότανε αποβραδίς του Αγίου Ιωάννου, οι νεαρές κοπέλες να πλέκουν στεφάνι που πάντοτε θα έπρεπε να
έχει τουλάχιστον:
473. Θανάσης Π. Κωστάκης, Η Ανακού, ό.π., σ. 251, «Αποβραδίς στις 23 Ιουνίου...
και τα άφηναν εκεί έως την ερχομένη Κυριακή».
474. Εννοείται πως το κλείσιμό του ήταν εξαιρετικό και πολυποίκιλο. Φύλλα και
άνθη εποχής, πανιά κεντημένα.

252

Ιούνιος

Στάχυα... για το μπερεκέτ και την αφθονία των
αγαθών.
Σκόρδο... για την υγεία και τη μακροημέρευση όλης της οικογένειας.
Φύλλα συκιάς... για να είναι η ζωή της κοπέλας γλυκιά σαν το μέλι των σύκων.
Φύλλα ελιάς... για τη δυναμική και την
προκοπή της.
Αμπελόφυλλα... για την ευτυχία της.475
Στο σημείο αυτό καταθέτουμε μερικές από τις γνωστές παραλλαγές
του εθίμου.
• Στην Αξό, όπως μας το περιγράφει παρακάτω ο Γ. Μαυροχαλυβίδης,
«την Πεντηκοστή, που τη λέγανε τ’ Άγιο Γονάτ’, ήταν ημέρα δοκιμής
της τύχης των κοριτσιών. Όσα απ’ αυτά θέλανε να πάρουνε μέρος
στα βαχτουβάρια, δυο-τρεις (2-3) μέρες πρωτύτερα ρίχνανε σ’ ένα
τσικί, τσουκί, το καθένα το δικό του σημαδάκι, δακτυλίδι, δακτυλήθρα, χάνδρα, βελονοθήκη, κουμπί, νόμισμα... Κατά το κιντί παίρνανε
μαζί τους ένα κοριτσάκι πρωτότοκο και τις ειδικές τραγουδίστριες
και συγκεντρώνονταν εκεί που’χαν το τσουκί με τα σημάδια. Παλαιότερα η συγκέντρωση γινότανε στη στέγη του Αϊ Γιώργη, όπου πάνω
σ’ έναν οριζόντιο στύλο που εξείχε από τον τρούλο καθήμενα παλληκάρια τραγουδούσαν τυχερά στιχάδια του καθενός κοριτσιού».476
• Στα Φλαβιανά, λοιπόν, σύμφωνα με τη σχετική περιγραφή του ιστοριοδίφη Εμμ. Τσαλίκογλου, «αι νεάνιδες αι οποίαι ήθελον να λάβουν μέρος εις τον κλήδονα, το βράδυ της ιδίας ημέρας, μόλις επέστρεφον από το Πέλεμε εσχημάτιζον ομάδας και επήγαινον εις τους
αγρούς, αφού προηγουμένως η κάθε μια εμερίμνα να έχη μαζί της
εν ψαλλίδιον και επτά κομμάτια μονόχρωμες κλωστές μεταξωτές ή
μονόχρωμα υφάσματα μεταξωτά επτά διαφορετικών χρωμάτων.
Συμφώνως προς το έθιμον αδιαφορούσαν διά το είδος του χρώματος. Έπρεπε όμως να διαφέρουν. Κάθε κοπέλλα με κάθε τεμάχιον
της κλωστής της έδενε τρία-τέσσερα (3-4) στάχυα ομού από την μέσην, αφού προηγουμένως ελαφρά εψαλλίδιζε το άκρον ή το κεφάλι
των σταχυών της. Προτού επιστρέψουν εις τα σπίτια των καθώριζον
τόπο συναντήσεως διά την χαραυγήν της επομένης Παρασκευής.
475. Σύμφωνα με τους πληροφορητές τα τελευταία χρόνια και προ της Εξόδου όλα
αντικαταστάθηκαν με στάχυα και λουλούδια εποχής.
476. Γεώργιος Μαυροχαλυβίδης, ό.π., σ. 303.
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Τας πρωϊνάς ώρας της ημέρας εκείνης προ της ανατολής του ηλίου,
από τον τόπο της συναντήσεώς των ομού κατευθύνοντο αμίλητοι
εις τον αγρόν όπου είχον δέσει τα στάχυα των το βράδυ της προτεραίας. Μέχρι του ξερριζώματος των σταχυών των δεν επετρέπετο να
ομιλήσουν. Εις τον αγρό κάθε μια, αφού εύρισκε όλα τα στάχυα των,
έλυον και την σιωπήν των. Μερικαί, εάν επιθυμούσαν, εξήρτων την
εκπλήρωσιν κάποιου πόθου των από την νυκτερινή ανάπτυξιν των
με το ψαλλίδιόν των κομμένων σταχυών. Λόγου χάριν, εάν κατά την
αντίληψίν των τα κομμένα μέρη των σταχυών των είχον μεγαλώσει
ή αναπτυχθή εκ νέου επαρκώς κατά την νύκτα, ηρμήνευον τούτο ως
σημείον ότι οι πόθοι των θα εκπληρωθούν. Τα ξερριζωμένα στάχυα
μετέφερον εις το σπίτι όπου επρόκειτο να λάβη χώραν το βαρτουβάρ
και τα ετοποθέτουν όρθια εντός μιας λεκάνης πλήρους ύδατος.
Το ξερρίζωμα των σταχυών επραγματοποιείτο, όπως αναφέρω άνωθι, την Παρασκευήν προ της ανατολής του ηλίου. Την ημέραν εκείνην και το Σάββατον τα στάχυα παρέμεναν εντός του νερού ακάλυπτα. Ούτω, μέχρι της Κυριακής, τα κομμένα μέρη των σταχυών
ανεπτύσσοντο εκ νέου. Την δε Κυριακήν εκείνην, ήτοι την πρώτην
Κυριακήν αμέσως μετά την Κυριακήν της Αναλήψεως, εκάλουν Κυριακή του Βερτουβάρ- βερτουβάρ παζαρί.
Την Κυριακήν, μετά το μεσημβρινόν γεύμα των, εξάπλωναν τα στάχυα εντός της λεκάνης, της πλήρους ύδατος και ήρχιζε η τελετή του
κλήδονος.
Μια πρωτότοκος -ανανίν ιλκ κιζί- εγένετο νύμφη του βερτουβάρ-βερτουβάρ γκελινή, της έκλειον τα μάτια της
με το μανδήλι ή με κάποιο ύφασμα. Μετά εμερίμνων να καθήση αύτη εμπρός από
την λεκάνην, την πλήρη ύδατος και
σταχυών με τας ρίζας των. Με κατάλληλον ύφασμα εσκέπαζον την
νύμφην ως και την λεκάνην. Αφού
προηγουμένως αι λαμβάνουσαι
μέρος εις τον κλήδονα έρριπτον
διάφορα αντικείμενα εντός της λεκάνης, δυο έκ των συμμετεχουσών
εκάθηντο κάπου και κτυπούσαι
τα ντέφια των ετραγούδουν τους
γνωστούς στίχους του κλήδονος.
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Στο τέλος κάθε στίχου η νύμφη έβγαζε από την λεκάνη μιαν χούφτα
αντικείμενα ή εάν ήθελε εν μόνον αντικείμενον. Και ούτω αι λαβούσαι μέρος εις τον κλήδονα εμάντευον την τύχην των».477
• Στην κοινότητα της Τελμησού, σε περίπτωση που δεν μπορούσαν να
βρουν υδροφόρο κοπελιά, που πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη του δρώμενου, «παίρνανε ένα μικρό παιδάκι
(αγόρι-κορίτσι) το οποίο βεβαίως θα έπρεπε να έχει ζωντανούς τους
γονείς του... του έδιναν ένα αμεταχείριστο δοχείο... με την υποχρέωση να το γεμίσει από τρία διαφορετικά σπίτια, όπου κατοικούσαν
μονοστέφανες. Αφού το γέμιζε, το έδινε στην παρέα των κοριτσιών
τα οποία γυρνούσαν τραγουδώντας στις γειτονιές, προκαλώντας
μάλιστα τις ανύπανδρες να παίξουν- συμμετάσχουν στον Κλήδονα,
ρίχνοντας ό,τι αντικείμενα ήθελε κάθε μια».478
• Στα Κενάταλα, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τις υπάρχουσες
μαρτυρίες, το έθιμο λάβαινε χώρα μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Σε ανοιχτό χώρο (περίβολος εκκλησιάς-πλατεία) στρώνανε
κάποιο κιλίμι πάνω στο οποίο τοποθετούσαν το δοχείο που έφερε
το αμίλητο νερό και τα αντικείμενα των κοριτσιών, στολισμένο με
λουλούδια εποχής. Υπό τη συνοδεία χαμηλής μουσικής υπόκρουσης
η πρώτη της παρέας, προφανώς αυτή που γνώριζε, ξεσκέπαζε τελετουργικά το δοχείο και με αυτό σκέπαζε τη νέα που θα είχε την τιμή
να εξάγει τα αντικείμενα. Αυτή πάλι με τη σειρά έβγαζε ένα-ένα τα
αντικείμενα, τα επεδείκνυε στο παρευρισκόμενο κοινό και τα τοποθετούσε πάνω σε κάποιο τραπεζάκι... Συγχρόνως ακουγότανε, με τα
σχετικά στιχάκια, το ριζικό της ιδιοκτήτριας του αντικειμένου.
• Στα Δήλα, την υδροφόρο κοπέλα τη λέγανε νύφη και την στόλιζαν
μάλιστα με ένα διάφανο λευκό τούλι. Το κάθε αντικείμενο το εξήγαγε από το δοχείο τελετουργικά, το επεδείκνυε στους παρευρισκόμενους, το ταυτοποιούσε με την ιδιοκτήτρια, έλεγε την παρακάτω ευχή
και στη συνέχεια τη σχετική πρόβλεψη.
Αλτσετσίκ ερέν νταλ, αλτινντά γεσίλ χαλί
για Παναγιάμ’ για Χριστοζούμ’ σεν γκιοστέρ ντογρού γιολού.
Δηλαδή
κάτω από το χαμηλό κλαδί ακρανιάς είναι ένα πράσινο χαλί
Παναγιά μου και Χριστέ μου, σεις δείξτε τον ίσιο δρόμο.
477. Εμμ. Τσαλίκογλου, ό.π., σ. 333.
478. Μαρτυρία Οσίας Λαγοματίδου, (Τελμησός), ό.π.
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• Στην Αραβησσό, κατά τους πληροφορητές, το νερό δεν χρειαζότανε
να το φέρουνε σύμφωνα με τους γνωστούς κανόνες οι οποίοι ίσχυαν
αλλού. Απλά, για την εκτέλεση του εθίμου, έβαζαν μέσα στο δοχείο
του νερού το “μαρτουβάρ”.479 Του Αγίου Ιωάννη ανήμερα, στις έντεκα- δώδεκα (11-12) η ώρα περίπου, αφού τελείωναν τις δουλειές του
σπιτιού, συγκεντρώνονταν οι γυναίκες και τα κορίτσια για τα βαρτουβάρια.
Επισημαίνουμε τη συμμετοχή όλων των γυναικών και όχι μόνο των
ανύπανδρων. 480
• Στη Σινασό, σύμφωνα με τον Αρχέλαο Σαραντίδη, «αι νεάνιδες
εξέρχονται εις τους αγρούς και σημειώνουσιν επτά στάχεις διά νημάτων επτά διαφορετικών χρωμάτων, αποκόπτοντες μικρόν μέρος
εκ της κορυφής, το δε Σάββατον αύθις πορευόμεναι εις τους αγρούς
αποσπώσι τους σεσημασμένους στάχυς, εάν δεν απέβαλον το χρώμα των και κομίζουσαι οίκαδε ενθέτουσιν εν κάδω εντός ύδατος, ον
καλύψαντες φυλάττουσι μέχρι της μεσημβρίας της επομένης... Τότε
συναθροιζόμεναι άπασαι επί το αυτό εκλέγουσι νεάνιδα τινά πρωτότοκον ής δένουσι τους οφθαλμούς και ήτις παραλαμβάνει εξ εκάστης νεάνιδος ανά εν αντικείμενον, άπερ ενθέτει εν τω κάδω και είτα
εξάγει ανά εν, ενώ αι νεάνιδες άδουσι στίχους αναφερόμενους εις
διαφόρους ανθρωπίνους τύχας».481
• Στη Μουταλάσκη το άνοιγμα του δοχείου με το αμίλητο νερό γινόταν από μια κοπέλα ντυμένης ως νύφη με τη συνοδεία οργάνων,
αλλά και των λοιπών συμμετεχόντων που έλεγαν τα παρακάτω:
Φαρτιφαρίμ φαρ ολσούν, ιτσί τολού γκιουλ ολσούν.
Φαρτιφαρά γκελενίν ζιαρετί καμπούλ ολσούν.
Δηλαδή
Χαρούμενος ο κλήδονας μέσα γεμάτος τριαντάφυλλα.
Όποιος έλθει στον κλήδονα η παρουσία του δεκτή είναι.
Με το τράβηγμα επίσης του πρώτου σημαδιού από το δοχείο με το
αμίλητο νερό έλεγε:
Αλτσετσίκ ερέν νταλί, αλτιντά γεσίλ χαλί,
για Παναγιά μ’, για Χριστοζούμ’, σεν γκιοστέρ ντογρού γιολού.
479. Λουλούδι κίτρινο με ωραία μυρωδιά.
480. Μαρτυρία Σοφίας Δεβλέτογλου, ό.π.
481. Σαραντίδης Ι. Αρχέλαος, ό.π., σ. 87.
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Δηλαδή
Κάτω από το χαμηλό κλαδί κρανιάς είναι χαλί πράσινο
Παναγιά μου και Χριστέ μου, σεις δείξατε τον ίσιο δρόμο.482
• Στην Μαλακοπή, εκτός των γνωστών πτυχών του δρώμενου, ακολουθούσε χορός στις πλατείες, μπροστά στις εκκλησίες των Αγίων
Θεοδώρων και των Αγίων Αναργύρων... με την κάθε σημαδεμένηαρραβωνιασμένη να κρατά μπουκέτο από βασιλικό και κατιφέδες
και «τα παλικάρια, οι νέοι να περιδιαβαίνουν εκεί και να κάνουν
γούστο θαυμάζοντας και πειράζοντας τις ομορφάδες... Στο τέλος
των χορών, οι μητέρες ή οι αδελφές των αρραβωνιασμένων κοριτσιών, πρόσφεραν με εντολή τους το μπουκέτο στους αρραβωνιαστικούς τους».483
Το βράδυ ακολουθούσε ο λούλες, δηλαδή εκείνο το έθιμο που περιελάμβανε το άναμμα της φωτιάς μπροστά σε κάθε σπίτι... με το
διασκελισμό της από τα μέλη της οικογένειας...484
• Στα Μάταλα, πάλι, το έθιμο τηρούνταν εντελώς διαφορετικά και
μάλιστα με την παντελή έλλειψη του αμίλητου νερού. Απλά η πρόβλεψη γινόταν με τις... πέτρες. Σύμφωνα λοιπόν με τις μαρτυρίες,
ανήμερα της Αναλήψεως, οι κοπελιές, που επιθυμούσαν την πρόβλεψη της ημέρας, πήγαιναν στην κορυφή του όρους Ανάληψη ταγγια
να γιορτάσουν τα βαρτουβάρια... Συνοδευόμενες πολλές φορές από
το σύνολο του νεανικού πληθυσμού της κοινότητας που επιθυμούσε
να το δει, αλλά ταυτόχρονα και να διασκεδάσει. Εκεί κάθονταν για
αρκετό χρονικό διάστημα με τραγούδια και παιχνίδια και σε κάποια
στιγμή κατρακυλούσαν σε προεπιλεγμένο κατήφορο μια στρογγυλή
πέτρα που από την κατεύθυνσή της πρόλεγαν το ριζικό τους. Φυσικά, πάντοτε υπό τους ήχους του ντεφιού και των σχετικών ευτράπελων στίχων.
«Έτσι:
◉ Αν πήγαινε ίσια η πέτρα, έλεγαν πως θα παντρευτούν γρήγορα...
◉ Αν έκανε ελιγμούς, έλεγαν πως θα συναντούσαν δυσκολίες στο
γάμο τους...
482. Ελπινίκη Σαράντη, ό.π., σ. 335.
483. Μαρτυρία Θεόδωρου Αποστολίδη, ό.π.
484. Μαρτυρία Δέσποινα Φειδοπούλου, ό.π., «Ν΄ανάψωμε τα (τις) λούλες λέϊσκαμ.
Ανάβαμε στα θύρα μας μπροστά αποβραδίς... καλαμούδια. Τα παιδιά έπαιρναν
από ένα σακί και πήγαιναν στα χωράφια και τα γέμιζαν καλαμιές από τα σιτάρια
ή τη σίκαλη. Ανάβαμε φωτιά και τα παιδιά πηδούσαν στη φωτιά πάνω».

257

Καππαδοκία: Λατρευτικά και άλλα τινά...

◉ Αν η πορεία ήταν δεξιόστροφη, τότε παρά τα όποια εμπόδια όλα
θα τελείωναν δεξιά-καλά...
◉ Αν η πέτρα ακολουθούσε αριστερή πορεία, τότε τα πράγματα
ήταν δύσκολα αλλά... αλλά πάντοτε υπήρχε η λύση με αντίστοιχα
τάματα στον Άγιο.
Το απόγεμα κατέβαιναν στο χωριό με χαρές και τραγούδια στην
τούρκικη γλώσσα, από αυτά που συνηθίζονταν εκείνη την εποχή. Το
έθιμο να δοκιμάσουν τα κορίτσια την τύχη τους, δηλαδή τα βαρτουβάρια, γινότανε την Ανάληψη και όχι του Αγίου Γιαννιού, στις 24
Ιούνη».485
• Στο Τένεϊ, πάλι, τα πράγματα ήταν αρκούντως θα λέγαμε παράξενα.
Σύμφωνα με τους πληροφορητές, το δρώμενο ήταν γνωστόν, αλλά
απασχολούσε τις γυναίκες οι οποίες το τηρούσαν μάλλον εν κρυπτώ. Κατά την Οσία Κετσετσίογλου, λοιπόν, «πέντε μέρες πριν την
εορτή του Αγίου Πέτρου και Παύλου των Αποστόλων, στην εορτή
του Αγίου Ιωάννου (Γενέσιον Ιωάννη Προδρόμου) στήναμε το βαχτουβάρ. Μαζευόμασταν δέκα- δεκαπέντε (10-15) κορίτσια σε ένα
σπίτι, κατά γειτονιές και μέσα σε ένα τσομλέκι (πήλινο στενόμακρο
αγγείο) βάζαμε το βαχτουβάρ τσιτσεγί- λουλούδι του βαχτουβάρ,
χρώματος ροζ, που φύτρωνε στους ποτιστικούς κήπους. Στο τσομλέκι χύναμε νερό και ρίχναμε μέσα διάφορα μπιχλιμπίδια, δακτυλίδια, χάντρες, κουμπιά, σκουλαρίκια, κλειδιά, η κάθε κοπέλα το δικό
της. Το σκεπάζαμε με ένα κόκκινο πανί, το δέναμε γύρω-τριγύρω και
το βάζαμε σε μια γωνιά δωματίου.
Του Πέτρου και Παύλου των Αποστόλων, μαζευόμασταν πάλι στο
ίδιο σπίτι. Λέγαμε τούρκικα: βαχτουβάρ ατσαλί, δηλαδή να ανοίξουμε το βαχτουβάρ και φερφενέ γιαπαλίμ... να κάνουμε ρερφενέρεφενέ.
Φέρναμε μαζί μας τρόφιμα για να μαγειρέψουμε εκεί: πλιγούρι, βούτυρο, γιαούρτι, αυγά, τυρί. Κρέας όχι, εκεί δεν είχε χασάπικα και μια
φορά στους δυο με τρεις μήνες τρώγαμε κρέας.
Καθόμασταν γύρω- τριγύρω στο τσομλέκ δίδοντας το σε ένα κοριτσάκι να το ανοίξει. Στο μεταξύ εμείς παίζαμε ντέφι και λέγαμε στιχάκια του βαχτουβάρ που ήσαν δυο λογιών: με καλή σημασία και με
κακή.
Όταν τραβούσε το κοριτσάκι το αντικείμενο μιας από μας, εκείνη
τη στιγμή λέγαμε το στιχάκι με τη καλή σημασία... χαιρόμασταν. Το
485. Μαρτυρία Χαράλαμπου Χατζόπουλου, (Μάταλα), ό.π.
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αντίθετο αν ήταν στη σειρά μας το άλλο, με την κακή σημασία.
Σαν τελειώναμε του δίναμε μια του τσομλέκ και το σπάζαμε. Ύστερα
το στρώναμε στο γλέντι. Τρώγαμε, παίζαμε ντέφι και χορεύαμε ως
το βράδυ. Ήμασταν μόνο κοπέλες και διαλέγαμε τα βαθιά (;) σπίτια
απ’ όπου δεν ακουγότανε οι φωνές μας για να μην μας πάρουν χαμπάρι».
Σημ.: Εννοεί μάλλον τα υπόσκαφα.
• Στο Σεμέντερε θα έπρεπε οπωσδήποτε το τσικί-δοχείο με τα σημάδια των κοριτσιών να εκτεθεί στο φως του φεγγαριού και το άνοιγμα
γινότανε πάντοτε δημόσια.
• Στα Φάρασα πάλι, η σχετική εορτή λάβαινε χώρα με την ιδιαίτερη
χρήση του σφουγγάτου στο τέλος της βραδιάς...δηλαδή του φαγητού εκείνου που είχε μεταξύ των άλλων και αβγά ομελέτα.
Φυσικά κι εδώ υπάρχει το κορίτσι που μεταφέρει το κανάτι με το
αμίλητο νερό, τα κοσμήματα, το σκέπασμά του έως τις 29, δηλαδή
των Αγίων Αποστόλων αλλά... την τύχη εύρισκε «αγόρι που είχε στη
ζωή και τους δυο γονείς».486
• Στο Προκόπι, το δρώμενο του κλήδονα λάβαινε χώρα με σαφώς διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι στις περισσότερες κοινότητες του χώρου και
μάλιστα με πλήρη ανυπαρξία του αμίλητου νερού. Εκεί, λοιπόν, την
παραμονή, τα κορίτσια μάζευαν λουλούδια από τα περιβόλια και με
τα στάχια των χωραφιών κάνανε πλεξούδες, μέσα στις οποίες κάθε
κοπέλα άφηνε κάποιο σημείωμα με τις επιθυμίες της και το κρεμούσε
στην εξώπορτα του σπιτιού της για να το βρει ο βαρτουβάρης και να
φέρει την επιθυμητή τύχη. Σε αρκετές περιπτώσεις πάλι, πίσω από
το εικόνισμα των Δώδεκα (12) Αποστόλων τοποθετούσαν για τον
ίδιο σκοπό δακτυλίδια και σκουλαρίκια με τη συνοδεία αντίστοιχων
τραγουδιών. Πάντως και στις δυο περιπτώσεις το βράδυ άναβαν τις
προαναφερόμενες φωτιές με τις δυο θρησκευτικές κοινότητες να
συμμετέχουν ενεργά.
• Στο Σιβριχισάρ πάλι, εκτός των παραπάνω υπήρχε και μια ξεχωριστή
ένδειξη για το μέλλον αυτών που συμμετείχαν σε τούτο το παιχνίδι
της μαντικής. Αν κατ’ ευχή κάποιο από τα σημάδια είχε αποκτήσει
σκουριά κατά τη διάρκεια που βρισκότανε στο νερό, σήμαινε πως
η ιδιοκτήτριά του θα είχε μέλλον ευοίωνο, πως θα είχε καλή υγεία,
καλό γάμο με κάποιο νέο, όμορφο και ζαγκίνι-πλούσιο.
486. Δ. Λουκόπουλος- Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 125.
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• Σε ορισμένες κοινότητες υπήρχε μια ξεχωριστή συνήθεια. Με το τέλος του δρώμενου, τα κορίτσια έβαζαν νερό στο στόμα τους, από
αυτό του κλήδονα, και έτρεχαν σε τρίστρατο περιμένοντας να ακούσουν ένα όνομα. Τέτοιο θα είχε και ο καλός τους.487
• Σε κάποιες άλλες κοινότητες του χώρου, λαμβανόταν σχετική πρόνοια για την τύχη του «ιερού νερού» πάνω στο οποίο στηρίχτηκαν
οι μαντείες περί των μελλούμενων. Στα Σύλλατα, για παράδειγμα,
αλλά και αλλαχού, η κοπελιά που έφερε το αμίλητο νερό, με μια παράξενη ιεροτελεστία-κάτω υπό τους ήχους μόνο του ντεφιού, έχυνε
το νερό της υδροφόρου μέσα σε ένα πηγάδι σταυρωτά... και στη συνέχεια σκέπαζε το στόμιό του με ένα κόκκινο πανί.
Σύμφωνα, λοιπόν, με την κυρίαρχη πίστη, το μεσημέρι ή τα μεσάνυκτα ακριβώς «σήκωναν προσεκτικά το πανί ώστε να μην δει φως το
νερό του πηγαδιού και χαθεί η υπάρχουσα μαγεία... βάζανε το κεφάλι τους μέσα για να καθρεπτιστούν... Ανάλογα με το πρόσωπο που
βλέπανε κατά την έξοδο-σήκωμα της κεφαλής, μπορούσαν και πάλι
να προβλέψουν πολλά και διάφορα. Έτσι, αν βλέπανε πρώτα κάποιο
αγόρι, πίστευαν πως θα κάνουν αγόρι, το αντίθετο αν έβλεπαν κορίτσι... αν βλέπανε γριά-γέρο πως θα ζήσουν χρόνια πολλά κ.λπ.».488
• Τέλος, σε ορισμένες κοινότητες υπήρχε η συνήθεια το κλείσιμο της
βραδιάς να γίνεται με το σπάσιμο του δοχείου τελετουργικά και δημόσια. Από ένα ψηλό σημείο, βράχο ή δώμα ενός σπιτιού, υπό τα
όμματα των πάντων, αλλά και με τη συνοδεία των παρακάτω στίχων,
πετούσαν το δοχείο με το νερό, ευχόμενες υγεία και μακροημέρευση.
Βαχτουβαρίν βαρ ολσούν
ντορτ γαννί ντουβάρ ολσούν
Γκελενίν γκιντενίν γκιοζού κιορ ολσούν.
Βαχτουβαρά γκελενίν ντιλεγί καπούλ ολσούν.
Δηλαδή
Το βαχτουβάρ σου να στεριώσει
και στις τέσσερις γωνιές ο τοίχος να στυλώσει.
Και κάθε περαστικού διαβάτη να στραβωθεί το μάτι
εκείνων που έρχονται στο βαχτουβάρ καλόδεχτη η πεθεμιά τους.
Φυσικά, δεν είναι το μόνο τραγούδι. Σύμφωνα μάλιστα με τους πληροφορητές, υπήρχε σειρά από αυτοσχέδια στιχάκια στην καθημερινά
487. Το τρίστρατο φαίνεται πως είναι συνηθισμένο στα δρώμενα της Καππαδοκίας.
Βλ. σχετικά με τα δρώμενα της Αγίας Βαρβάρας.
488. Μαρτυρία Γιάννη Σταματιάδη, ό.π.
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ομιλουμένη γλώσσα της κοινότητας, δείγματα των οποίων παραθέτουμε:
Απόψα νύχτα μάκρυνεν- βαρτουβάρ βαρ ολσούν
(το βαρτουβάρι σου να ζήσει).
Εμάκρυνεν κι επλάτυνεν- τσιτσέϊν καμπούλ ολσούν
(το λουλούδι σου να γίνει δεκτό)
Ο μάκρος πιάσε το σταυρό- βαρτουβάρ βαρ ολσούν.
Κι ο πλάτος την εικόνα- τσιτσέϊν καμπούλ ολσούν.
Στους ουρανούς ανέβαν- βαρτουβάρ βαρ ολσούν.
Ξέβην ο φέγγος τράνησεν- τσιτσέϊν καμπούλ ολσούν.489
Στο σημείο αυτό, τέλος, παραθέτουμε
μια σειρά από διάφορα δίστιχα, ευτράπελα και μη, που συλλέξαμε
από την υπάρχουσα βιβλιογραφία του χώρου, αλ
λά και το αρχείο της προφορικής μας παράδοσης.
•1 •
Βαχτουβαρίμ, βαχτουβάρ, χέι βαχτουβάρ!
βαχτουβαρά γκελενίν τζενετλικντέ ταχτί βαρ.
Δηλαδή
Βαχτουβάρ μου, ω βαχτουβάρ, ω βαχτουβάρ!
για κείνον που έρχεται στο βαχτουβάρ υπάρχει θρόνος στον
παράδεισο...
•2 •
Ζεϊτινίν ζεϊτινί, ζεϊτινίν ιρισί
μπεν μπαχτιμί σιναντίμ, γιγιτίν ιγισί.
Δηλαδή
Του λιόδενδρου η ελιά, ελιά με τη χοντρή ρώγα
εγώ δοκίμασα τη μοίρα μου, το καλύτερο παλληκάρι.
Βαχτουβαρίν βαρ ολσούν		
Ντορτ γιανί ντουβάρ ολσούν		
Βαχτουβαρά γκελενλέρ		
Χερ γιανί μαμούρ ολσούν		

•3•
Καλορίζικα τα βαρτουβάρια σου
Τα τέσσερα ντουβάρια σου
Όποιες παίρνουν μέρος
Ευτυχισμένες να ’ναι.

489. Θανάσης Π. Κωστάκης, Η Ανακού, ό.π., σ. 252.
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Πιρ νταξ ατ τιμ ζεϊτινέ			
Ζεϊτινίν ιρισινέ				
Πεν κεντιμί σακλαντέμ			
Γιγιντίν εγισινέ				
Ντεπτίμ αμπάρ ατσιλντί		
Αλατζά ποντζούκ σατσιλντί		
Ον ικί τζεν νετ καπουσού		
Σενίν ιτσούν ατσιλντέ.			

•4•
Πέτρα έριξα στην ελιά
Στην πιο χοντρή ελιά
Εγώ φύλαξα το κορμί μου
Για τον καλύτερο παλικαρά.
•5•
Έσπρωξα κι άνοιξε τ’ αμπάρι
Παρδαλές χάνδρες σκόρπισαν
Οι δώδεκα πύλες του παραδείσου
Για σένα άνοιξαν.

•6•
Μερτζιμέκ κιλέ κιλέ, ιολτσέριμ σιλέ σιλέ,
Γιαρ καπουγιά κελίν τζε, Τσικάριμ κουλέ, κουλέ.
Επωδός
Βαρτουβάρ βαρ ολσούν, τσιτσεγήν καπούλ ολσούν
Ική καβάκ εσ’ ολμούς, πιρ πιριντέν μπας ολμούς
πενίμ σεβτιγίμ γιαρ σεχιρτέ μπας ολμούς
Βαρτουβάρ βαρ ολσούν, τσιτσεγήν καπούλ ολσούν
Ική καβάκ γιαριστή, πιρ πιρινέ καβουστή
Κηζ γιασινή νε σακλάν, αγζούν, γιουζούν πιορουστή
Επωδός
Βαρτουβάρ βαρ ολσούν, τσιτσεγήν καπούλ ολσούν.
Δηλαδή
Τη φακή με το κοιλό (σκεύος μέτρησης),
τη γεμίζω ως τα χείλη και τη μετρώ
μόλις έλθει ο αγαπημένος, στην πόρτα βγαίνω και του χαμογελώ
ο Βαρτουβάρης να ’ρθει και το λουλούδι σου να δεχτεί.
Δυο λεύκες συντρόφεψαν, η μια πιο πολύ από την άλλη μεγάλωσε.
Ο δικός μου αγαπημένος στην Πόλη πρώτευσε.
Ο Βαρτουβάρης να ’ρθει, το λουλούδι σου να δεχτεί.
Δυο λεύκες πλησίασαν και μεταξύ των αντάμωσαν
Κόρη, γιατί κρύβεις τα χρόνια σου, το στόμα και τα μούτρα σου ζάρωσαν.
Ο βαρτουβάρης να ’ρθει και το λουλούδι σου να δεχτεί.490
490. Λάζαρος Ευπραξιάδης, ό.π., σ. 224.
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•7•
Παραλλαγή της κοινότητας Ανακού
Τη φακή με το κοιλό γεμάτο ως τα χείλη τη μετρώ
την αγάπη μου, όταν έρχεται, με γέλια στην πόρτα καρτερώ.
Δυο λεύκες ενώθηκαν, η μια έγινε μεγαλύτερη απ’ την άλλη.
Ο αγαπημένος μου έγινε πρώτος στην Πόλη.
Κόρη, γιατί κρύβεις τα χρόνια σου;
Το στόμα σου και το πρόσωπό σου ζάρωσαν.
Δυο λεύκες συντροφικά μεγάλωσαν, η μια με την άλλη ενώθηκαν.
•8•
Έι Βαρντουρβάρ, Βαρντουρβάρ.
Έι Βαρντουρβάρ, Βαρντουρβάρ.
Βαρντουρβαρήν βαχτή βαρ.		
Του βαρντουρβάρ καιρός είναι.
Βαρντουρβαρά γκελενέν.		
Στα βαρντουρβάρια όποιος έρχεται
Τζανετέ ουτς ταχτή βαρ.		
Στον παράδεισο τρεις θρόνους έχει.
Βαρντουρβαρήν βαρ ολσούν.		
Του βαρντουρβαριού ας υπάρχουν.
Ντορ γιανή ντουβάρ ολσούν.		
Στις τέσσερις πλευρές τοίχος να’ναι.
Βαρντουρβαρά γκελενλέρ.		
Στα βαρντουρβάρια που ’ρχονται.
Ντιλεγί καμπούλ ολσούν. 		
Η επιθυμία τους να εισακουστεί.
Κιοβντέ μελέϊκ γκεζέρ.			
Σατσηνή σαλάϊπ γκετσέρ.		
Ελιντέ τιβίτ καλέμ.			
Σενίν ισμινί γιαζάρ.			
Εσκιμίς κουρούκ γκιμπί.		
Ουζανμής ουλούκ γκιμπί.		
Νε γκεζέν μαχλέ-μαχλέ.		
Γιολουνμούς ταβούκ γκιμπί.		

Στον ουρανό άγγελος γυρίζει.
Τα μαλλιά του ανεμίζοντας περνά.
Στο χέρι του καλαμάρι πένα.
Το όνομά σου γράφει.
Σαν ξυνή αγουρίδα.
Ψηλή σαν το λούκι.
Τι γυρνάς γειτονιά-γειτονιά.
Σα μαδημένη κότα.

Νταμντάν νταμά γιουρούρσουν.
Σαμήρ κιουρκού σουρούρσοϋν.		
Αλλάχ εβλάτ βερίρσε.			
Αλτήν μπεσίκ ουγιούρσουν. 		

Από στέγη σε στέγη περπατάς.
Τη σαμουρογούνα σου σέρνεις.
Ο Θεός παιδί αν σου δώσει.
Σε χρυσή κούνια να κοιμήσεις.

Μερτζιμέκ κιλέ, κιλέ.			
Ολτσέριμ σιλέ, σιλέ.			
Γιαρ καπηγιά γκελίρσε.			
Ατσάρημ γκιουλέ, γκιουλέ.		

Η φακή με το κοιλό, κοιλό.
Την μετρώ χείλη στα χείλη.
Η αγάπη στην πόρτα αν έρθει.
Θα την ανοίξω χαμογελαστά.
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Ικί καβάκ εσ ολμούς.			
Μπιρ μπιριντέ μπάς ολμούς.		
Μπενίμ σεβντιγίμ γιαρήμ.		
Ισταμπουλντά μπας ολμούς.		

Δυο λεύκες σύντροφοι έγιναν.
Η μία στην άλλη κεφαλή έγινε.
Ο δικός μου πολυαγαπημένος
Έγινε στην Πόλη κεφαλή.491

•9•
Σατυρικό
Η πεθερά σου είναι μαυρίλα του καζανιού
Η κουνιάδα σου πληγή συκωτιού
Εσύ το άνθος που μοσχοβολά...
• 10 •
Θεμιτή υπερβολή
Είσαι η ομορφότερη του κόσμου,
σε σένα μόνο πρίγκιπες και βασιλιάδες,
μη δεχτείς τίποτε άλλο.
• 11 •
Εκπλήρωση επιθυμίας
Οι Άγιοι Τόποι ήταν ο άσβεστος πόθος κάθε καλού χριστιανού.
Αλλάχ κισμέτ ετέρσε
Κουτσεριφέ γκιτέρσιν.
Δηλαδή
Αν του Θεού το θέλημα θα τύχει
στους Αγίους Τόπους θα πας...

491. Δημήτριος Κατσίκας - Καππαδόκης, Παραδοσιακά τραγούδια, ό.π., σ. 227.
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Το κλείσιμο του Κλήδονα - οι φωτιές του Αγίου Ιωάννη 492

Το κλείσιμο της εορτής του Κλήδονα, σε πολλές κοινότητες γινότανε
με το άναμμα μιας φωτιάς και το πήδημα των συμμετεχόντων τρεις φορές,
για το καλό και την υγεία. Σε ορισμένες μάλιστα έριχναν και ξερά σκόρδα
προς αποτροπή του κακού. Να σημειώσουμε πως τούτες οι φωτιές ήταν
διαφορετικές-ξεχωριστές από τις αντίστοιχες των πρώτων ημερών του
Αυγούστου...ή από τις πάμπολλες που σε κάθε ή με κάθε ευκαιρία άναβαν
οι Καππαδόκες.
Τώρα, εάν προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε το γιατί, νομίζουμε πως θα
βρούμε απαντήσεις πολλές και διάφορες... Από απλές, που παραπέμπουν
σε θρησκευτικές εντολές ή για χάρη θρησκευτικών γεγονότων, για λόγους καθαρά ιαματικούς έως και προστασίας από τα πονηρά δαιμόνιααποτροπής του κακού.
Πάντως, κατά την άποψή μας, επρόκειτο περί ενός γεγονότος-πράξεως, που θυμίζει έντονα τελετή πυροβασίας ή πυρολατρείας... ενδεχόμενα κατάλοιπα αρχέγονων τελετών,493μιας και είναι γνωστό αυτό, πως και
τα δυο είχαν βρει πρόσφορο έδαφος στους παμπάλαιους χρόνους, εκεί
και τότε, πως στην περιοχή ήκμαζε η πυρολατρεία και η πυροβασία.494
Παραθέτουμε, λοιπόν, μερικές από τις πλέον αξιοπρόσεχτες απαντήσεις.
492. Τον άγιο βρίσκουμε και ως:
■ Αϊ Γιάννης ο Φανιστής... φανερώνει.
■ Αϊ Γιάννης ο Κλήδονας.
■ Αϊ Γιάννης ο Ριγανάς... γιατί από την ημέρα εκείνη αρχίζουν μαζεύουν τη ρίγανη.
■ Αϊ Γιάννης ο Ριζικάρης... βρίσκει το ριζικό...
■ Αϊ Γιάννης ο Λαμπαδιάρης... έχει σχέση με τις φωτιές.
■ Αϊ Γιάννης ο Ριγολόγος... Σύμφωνα με την παράδοση, όποιος δεν κρατούσε
την επιβεβλημένη νηστεία της ημέρας τον έπινε ρίγος.
493. Ίσως λείψανο της λατρείας του Ήλιου...
494. Στην Καππαδοκία μεταξύ των πολλών και διαφόρων θρησκειών υπήρχε και η
Πυρολατρεία. Κατά την άποψή μας τούτες οι τελετές ήταν ασφαλώς πυρολατρικές, οι οποίες μπολιάστηκαν με χριστιανικά στοιχεία και διατηρήθηκαν στο
διάβα του χρόνου ως στοιχείο κάθε τοπικής κοινωνίας... Να σημειώσουμε πως
και μετά την επικράτηση του χριστιανισμού δημιουργήθηκε η αίρεση των Υψισταρίων οι οποίοι, σύμφωνα με την Καλλιόπη Αλιβάνογλου - Παπαγγέλου,
ό.π., σ. 37, «τιμούσαν τη φωτιά και τους λύχνους».
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α΄
Το άναμμα της φωτιάς αλλά και η πυροβασία (πήδημα) θεωρείτο ιδανική ιαματική μέθοδος για κάθε ασθένεια και απόκτηση ανοσίας, κατά
το «τα συμβαίνοντα αυτοίς δυσχερή κατακαίεσθαι και ετέροις αγαθοίς
επιτυγχάνειν». Ιδιαίτερα μάλιστα γι’ αυτές που είχαν εξανθηματικό χαρακτήρα, αλλά πάντοτε με την τήρηση μερικών βασικών προϋποθέσεων:
• να υπερπηδηθεί η φωτιά από τον ασθενή τουλάχιστον τρεις φορές ή
σταυρωτά...
• κατά τη διάρκεια της επιδιωκόμενης με αυτόν τον τρόπο θεραπείας
να προσεύχεται...
• να προβεί σε σχετικό τάξιμο προς τον άγιο σε περίπτωση ιάσεως.
Επισήμανση
Δηλωτικοί και επιβεβαιωτικοί για την ανωτέρω άποψη είναι και οι
στίχοι που παραθέτουμε. Σημειώνουμε πως λέγονταν από τις κοπελιές, οι οποίες λάβαιναν μέρος στο σχετικό δρώμενο, κατά τη διαδικασία διασκελισμού της φωτιάς. Επισημαίνουμε επίσης πως υπερτονίζονται οι στίχοι «να μη με πασ’ η αρρώστια» και «γεια κοπέλα να
γενώ».
Πηδώ φωτιά,
να μη με πιάσ’ η αρρώστια
πηδώ τον αφανό495
γεια κοπέλα, να γενώ...

β΄
Το άναμμα της φωτιάς αλλά και η πυροβασία θεωρείτο ιδανική ιαματική μέθοδος για την αποτροπή του ματιάσματος
ανθρώπων και ζωντανών... με τις φλόγες να κατακαίουν το
κακό. Ιδιαίτερα μάλιστα η στάχτη που χρησιμοποιείτο
ως αποτρεπτικό παρασκεύασμα κυρίως για τα μάγια.
Έτσι, με το τέλος του δρώμενου, παίρνανε την
εναπομένουσα στάχτη, την τοποθετούσανε σε
άσπρο πανί και τη μετέφεραν στα σπίτια τους
ως ένα πρώτης τάξεως φυλακτό- ξόρκι για όλα τα
κακά: μάτι, μάγια, κατάρες...
495. Η λέξη αυτή μας παραπέμπει στον Αϊ Γιάννη στον φανιστή ή τον αφανό- φανόφανοί της νύχτας της 23ης Ιουνίου κατά την οποία ανάβουν φωτιές κ.λπ.
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γ΄
Σύμφωνα επίσης με τις επικρατούσες δοξασίες με τούτη την τελετή γινότανε το τσινλέρ περιλέρ, δηλαδή η εξάλειψη των κακοποιών στοιχείων
της φύσης.
δ΄
Σύμφωνα με κάποιους θεωρείτο συνήθεια που κρατούσε από τα παλιά... από την εποχή της Αγίας Ελένης, η οποία μόλις βρήκε τον Σταυρό,
έδωσε εντολή να ανάψουν φωτιές και να μεταφέρουν το χαρμόσυνο άγγελμα στην Πόλη. Συνεπώς, με κάθε καλή ευκαιρία άναβαν τις φωτιές ως
δηλωτικό σημείο της καλής τους πίστης.
ε΄
Σύμφωνα με την παράδοση άναβαν τις φωτιές γιατί έτσι διέταξε ο
Χριστός: ν’ ανάβετε φωτιές να μάθει όλος ο κόσμος την καλή θρησκεία,
τον σταυρό. «Κι ανάβαμε το βράδυ που τελειώνει ο ήλιος και ξημερώνει...
Έστηναν ορθά δεμάτια από δεμένες κληματόβεργες ή κοίλη βελανιδιά
που έφερναν από το βουνό».496
στ΄
Για το άναμμα της φωτιάς υπάρχει κάποιος αρκούντως παράξενος
θρύλος. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν, η Ελισάβετ, μητέρα του Αγίου Ιωάννη, είχε συνεννοηθεί με την εξαδέλφη της Μαριάμ πως θα την καλούσε
την ώρα που θα την έπιαναν οι πόνοι της γέννας, με το άναμμα κάποιας
φωτιάς. Όπερ και εγένετο.
Μόλις άρχισαν ο πόνοι της γέννας, έδωσε εντολή στους δικούς της
ανθρώπους, οι οποίοι άναψαν σε κάποιο παρακείμενο λόφο ψηλά φωτιά,
με αποτέλεσμα να λάβει γνώση η Μαριάμ και να σπεύσει προς βοήθειά
της.
Συνεπώς, σε ανάμνηση εκείνου του γεγονότος κάθε χρόνο οι πιστοί
πραγματοποιούν το δρώμενο της φωτιάς- φανού.
Επισήμανση
Η διαδικασία του δρώμενου της φωτιάς είχε πάντοτε τελετουργικό
χαρακτήρα. Σημειώνουμε πως σε κάθε κοινότητα δεν υπήρχε μόνο μια
μεγάλη-κοινή φωτιά, αλλά κάθε μαχαλάς συναγωνιζότανε τους υπόλοιπους για το ποιος θα κάμει την καλύτερη δυνατή φωτιά-σπονδή για
την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών. Βεβαίως από τη βιβλιογραφία,
496. Μαρτυρία Αναστασίας Προδρόμου, ό.π.
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αλλά και από τις μαρτυρίες του Αρχείου Προφορικής Παράδοσης του
Κ.Μ.Σ., πληροφορητών που ζήσανε εκεί και τότε και συμμετείχαν κατά
τα λεγόμενά τους σε τούτο το παιχνίδι της χαράς, φαίνεται πως κάθε νοικοκυρά φρόντιζε να ανάψει μια τέτοια φωτιά μπροστά στο σπιτικό της,
πως τις άναβαν σε σταυροδρόμια και σε κεντρικές πλατείες. «Όλο το χωριό έφεγγε» κατά τον πληροφορητή, «όλο το χωριό γελούσε, διασκέδαζε
δρασκελίζοντας τις φωτιές»... Εννοείται φυσικά με ορισμένες προϋποθέσεις, πατροπαράδοτους αρχέγονους κανόνες, για τα πρέπει και τα μπορεί.
Συνεπώς:
• η φωτιά της ημέρας του Αγίου Ιωάννη ήταν έργο καθαρά
γυναικείο. Δηλαδή το μάζεμα των ξύλων, το συμμάζεμα του
χώρου, το τελετουργικό της έναρξης από την «πρωθιέρεια»υδροφόρο νέα... ήταν έργο τους. Αντίστοιχα στις φωτιές των
Φώτων, του Πάσχα, του Αυγούστου... καθαρά θέμα των ανδρών.
• μόνη καθεμιά ή το πολύ σε ζεύγος με κάποια άλλη συνομήλικη της μπορούσε να υπερπηδήσει τις φλόγες και μάλιστα
χωρίς να προκαλέσει με τις κινήσεις της....
• μόνο τα νιόπαντρα ζευγάρια είχαν το «δικαίωμα» του διασκελισμού της φωτιάς πιασμένα από το χέρι...
• απαγορεύονταν οι όποιοι αστεϊσμοί -τυπική κατά τους
πληροφορητές απαγόρευση, ποιος άραγε συγκρατεί τα νιά
τα;- μεταξύ των νεαρών και των κοριτσιών...
Και το επιπλέον αξιοσημείωτο: προς ενίσχυση των αποτρεπτικών δυνάμεων της φωτιάς πετούσαν μέσα της σκόρδα... το στεφάνι
που ήδη έχουμε προαναφέρει κατά το δρώμενο του κλήδονα και περιείχε
μια σειρά από καρπούς της γης, αλλά και το στεφάνι της Πρωτομαγιάς...
έτσι για το μπερεκέτι.
Σημείωση
Ιδιαίτερο έθιμο της ημέρας ήταν ο από αιώνων πετροπόλεμος μεταξύ της κοινότητος της Τελμησού και των κοντινών μαχαλάδων της Νίγδης...
Ουδείς γνώριζε από πότε ξεκίνησε το έθιμο, αν και η μόνιμη αιτία αντιδικίας ήταν γνωστή: η έλλειψη νερού και η κατοχή-χρήση της μοναδικής
νερομάνας που βρισκότανε στα όρια των προαναφερομένων κοινοτήτων.
Φαινόμενο για όλη την περιφέρεια που μετεξελίχθηκε σε έθιμο, με
τους επισκέπτες-προσκυνητές της Παναγιάς της Γαλατερής, σε ετήσια
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βάση, στις 24 του Ιούνη, να αναμένουν τον καθιερωμένο ετήσιο αγώνα-πετροπόλεμο της πηγής που σε αρκετές περιπτώσεις ήταν αιματηρός.
Σύμφωνα λοιπόν με τις μαρτυρίες, την ίδια ημέρα και περίπου την ίδια
ώρα, τα παιδιά των κοινοτήτων, χωρισμένα σε δυο παθιασμένα εχθρικά
στρατόπεδα, στήνανε στα γύρω από την πηγή υψώματα αληθινό και συστηματικό πόλεμο, αγωνίζονταν με τις σφενδόνες και τις πέτρες τους, για
τη συμβολική κατάκτησή της.497
29-30 Ιουνίου
Αϊ Χαβαριούν

Εορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου...
και Σύναξης των Αποστόλων
Η προηγηθείσα περίοδος θεωρείτο η γισκαλακόκκου, δηλαδή η σαρακοστή του κολοκυθιού. Επρόκειτο για μια μικρή περίοδο νηστείας
που πήρε την ονομασία της από τη χρήση και τη βρώση κολοκυθιού, για
μια εορτή που ήταν σημαντική τόσο για το χριστιανικό, όσο και για το
μουσουλμανικό στοιχείο, μιας και το τελευταίο ακολουθούσε πιστά τις
όποιες συνήθειες της ημέρας των «άλλων». Πιστεύοντας μάλιστα στις
δυνάμεις των αγίων, τα θαύματα και τις τιμωρίες τους... αλλά και σε φήμες και δοξασίες για τη δράση τους σε παλαιότερες περιόδους.498

497. Σοφία Αναστασιάδη Μανουσάκη, ό.π., σ. 94.
498. Μεταξύ των πολλών παραθέτουμε μία την οποία αντλήσαμε από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Σύμφωνα λοιπόν με τους Δ. Λουκόπουλο - Δ. Πετρόπουλο,
ό.π., σ. 125, «Κάποιος Τούρκος θέλησε να μεταβάλει σε ταμπακαριό-βυρσοδεψείο ένα ξωκλήσι των αγίων, επειδή εκεί έβγαινε νερό χλιαρό το χειμώνα και
κρύο το καλοκαίρι. Πήγε ένα βράδυ κι έβαλε δέρματα μέσα στο νερό να φουσκώσουν. Το πρωί βρήκε τα δέρματα πεταμένα έξω από το νερό. Τα ξανάβαλε
και δεύτερη και τρίτη φορά και το πρωί τα εύρισκε πεταμένα. Καιροφυλάχτησε
με το τουφέκι του να δει ποιος τα πετάει. Λαλώντας τα κοκόρια βλέπει έναν
που ερχόταν. Ήταν ο Άγιος Παύλος όμοιος με την εικόνα του. Πέταξε τα δέρματα κάτω από τον βράχο και είπε στον Τούρκο: άλλοτε να μην τα ξαναφέρεις. Αν
το κάμεις, θα σε τιμωρήσω.
Λιποθύμησε ο Τούρκος από το φόβο του κι έμεινε τρεις μέρες άφωνος. Όταν
άρχισε να μιλάει, είπε τι έγινε και τι είδε. Έστειλε άνθρωπο στα Φάρασα, κάλεσε τον παπά να λειτουργήσει κι έσφαξε ένα γουρούνι. Φίλησε το χέρι του παπά,
ασπάστηκε την εικόνα κι έγινε καλά».
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Ο

Αύγουστος Καίσαρας για να τιμήσει τον Ιούλιο Καίσαρα μετονόμασε τον μήνα Εκατομβαιώνα σε Ιούλιο.
Τον βρίσκουμε επίσης και ως:
Αλωνάρης, Χορτός, Άγιος Κούρκος-Κήρυκος, Αγισκήρκους, ο Θεριστής, Τεμούζ, Ρεζέπ...
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Ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, ο μήνας του θερισμού, του αλωνισμού και ορισμένων μεγάλων εορτών.
Το στάρι, Θεού δώρο, για τους Καππαδόκες, ήταν ιερό και συνάμα σημαντικό, για τις διατροφικές τους συνήθειες, οι οποίες στο σύνολο τους
στηρίζονταν ακριβώς σε αυτό και τα παράγωγά του, με τη γη τους να
είναι σχεδόν αποκλειστικά ικανή να φιλοξενεί μόνο τέτοιες παραγωγές...
Επίσης, ενώ το όργωμα- σπορά ήταν και ανδρική υπόθεση, ο θερισμός
ήταν κυρίως γυναικεία απασχόληση, μιας και η λειψανδρία την περίοδο
του καλοκαιριού ήταν φαινόμενο που είχε λάβει επιδημικές διαστάσεις.
Με τις ίδιες μάλιστα να νιώθουν υπερήφανες γι’ αυτό, να απασχολούνται
με τούτο το ευλογημένο προϊόν αδιαμαρτύρητα, προσφέροντας μάλιστα με τις μετέπειτα μαρτυρίες τους πανέμορφες γεωργικές εικόνες του
χθες.499
• «Μέσα στον ήλιο, στα χωράφια δουλεύαμε όλες μαζί οι γυναίκες.
Ζέστα έκανε. Έτσι λέγαμε και λαλούσε (φυσούσε). Μόλις το λέγαμε,
ένας καλός αέρας, απ’ τον αϊ Γιώργη επάνω... α, α, α, φωνάζαμε και
πιάναμε πάλι τη δουλειά. Όλες στη σειρά. Σα σιδηρόδρομος. Δέκα
γυναίκες στη σειρά πηγαίναμε και ερχόμασταν μέσα στο σιτάρι και
τραγουδούσαμε».
• «Τραγουδούσαμε όλες μαζί, όταν θερίζαμε στα χωράφια. Λέγαμε
πολλά τραγούδια, για να ξεκουραστούμε, για να κάνουμε κουράγιο
στη δουλειά. Σε μας όλες οι γυναίκες δούλευαν στα χωράφια. Δώδεκα χρονών κορίτσια δίπλα μας δούλευαν. Τα παιδιά μας ζυμάρια
ζυμωμένα-μαθημένα στη δουλειά ήτανε. Εμείς λέγαμε αυτό το τραγούδι, αλλά μη γελαστείς από αυτό, πολλή ζέστη στο χωριό μας δεν
είχε, μόνο η Μαλακοπή έβραζε.
Του χιόρους - θέρους το τραγούδι

Λαλεί (φύσα) βοριάμ’, λαλεί εσύ μ’.
Α σον αϊ Γιώργη απάνω να λαλήσεις
Δεν ’μαι σταφύλ’ να νταμλαντίσω (δακρύσω)
Δεν ’μαι μαλάσκηνο (δαμάσκηνο) κι να μαυρίσω
Δεν ’μαι βορκόκ’ (βερίκοκο) ν’ αχνίσω (κοκκινίσω)
Δεν ’μια κιράσ’(κεράσι) κι να γενώ κι να με φάει κόζμος
Εγώ είμαι άνθρωπος...
Έχουμε ψυχή, έχουμ’ και σώμα,
499. Μαρτυρίες των Βασιλικής Τσελεπίδου, Τεμπερεκίδου Σταυρούλας, ό.π.
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δεν μπορούμε να βαστάξουμε στη ζέστα.
Δώσε μας σερινίκ (δροσιά) κι να βαστάξουμε.
Να χερίσουμ’ το χιόρος μας μι το καλό
Να κατεβάσουμ’ τ’ αλώνια και να τα σηκώσουμε με το καλό
κι να τα φάμε μι το καλό μι τα παιδιά μας.
Κι άντρες μας να παν στην ξενιτιά μι το καλό
Και να γυρίσουν πάλι.
Εγώ είμαι άνθρωπος...
Έχουμε ψυχή, έχουμ’ και σώμα,
δεν μπορούμε να βαστάξουμε στη ζέστα».
Γενικές δοξασίες - πρακτικές

• Η έναρξη του θερισμού των σπαρτών γινότανε πάντοτε και σχεδόν
σε όλες τις κοινότητες του χώρου τελετουργικά με τη συμμετοχή
του τοπικού κλήρου. Ένα τρισάγιο, μια ευχή, και, στο Όνομα του
Θεού,500 ξεκινούσαν τα πάντα. Από τον θερισμό- μάζεμα των σπαρτών, το αλώνισμα-λίχνισμα, έως και την αποθήκευσή τους.
• Στα Κενάταλα είχαν μια ξεχωριστή συνήθεια: μετά τις σχετικές ευχές, κάποιος πιτσιρικάς της οικογένειας έτρεχε στα χωράφια, μάζευε
ένα δεμάτι μικρό και το προσέφερε στον αρχηγό της οικογένειας λέγοντας «τόση να είναι η ζωή του οχτρού σου».501
• Στο Ανταβάλ, στη Μαλακοπή και στην Αξό προ του θερισμού έριχναν μια χούφτα καρπών για το κουρμπάνι των πουλιών.502
• Στο Ανταβάλ επιπλέον, μετά τις
σχετικές ευχές του ιερέως, την
πρώτη δέσμη των σταχυών τη
βάζανε καταγής πλαγιαστή
σε σχήμα σταυρού.
•
Στο Ταλάς προ του αλωνισμού σχημάτιζαν ένα σταυρό με
πέτρες σε σχήμα σταυρού, τις
μπερεκέτ τασί-πέτρες αφθονίας και εκεί πάνω κάνανε
τους πρώτους αλωνισμούς.
500. Σημ.: Εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος-αμήν... δηλαδή, πεδερίν βε Ογουλούν βε Αζίζ Ρουχούν ισμινέ-αμήν
501. Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, ό.π., σ. 168.
502. Κουσλαρά κουρμπάν.
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• Στα Φλαβιανά αλλά και την Κέρμιρα, πριν αρχίζουν το αλώνισμα,
έριχναν μια φτυαριά στάχυα έξω από το αλώνι, έτσι απλά ως μια
σπονδή προς τα φτερωτά του κόσμου. Επίσης, προτού ξεκινήσουν το
κοσκίνισμα, έστρωναν στο χώμα πέτρες σε σχήμα σταυρού κι άφηναν να πέσει εκεί πάνω το στάρι... Τις πέτρες αυτές τις λέγανε μπερεκετιού, δηλαδή πέτρες της αφθονίας.503
• Στο σύνολο σχεδόν των κοινοτήτων του χώρου, με το πέρας του θερισμού, καλείτο και πάλι ο ιερέας για τις σχετικές ευχαριστίες προς
τον Θεό...
• Στην κοινότητα του Μπορ υπήρχαν μερικά μάλλον δυσερμήνευτα
δρώμενα. Εκεί, λοιπόν, με το τέλος του θερισμού πετούσαν το δρεπάνι στον αρχηγό της οικογένειας ή τον ιδιοκτήτη, σε περίπτωση
μισθωτής εργασίας, ζητώντας το σχετικό μπαξίσι λέγοντας: Ντουσμανίν ομρού μπούκανταρ ολσούν-του εχθρού σου η ζωή τόση να
είναι, υπονοώντας δηλαδή να κρατήσει τόσο, όσο το θέρισμα του
χωραφιού.
7 Ιουλίου
Της Αγίας Κυριακής, άε Κερκή, εν Τζερετζή...

Μπορεί μεν να μην ήταν τόσο γνωστή αγία, αλλά σε κάθε περίπτωση
σε όποια κοινότητα υπήρχε εκκλησία ή ξωκλήσι, λάμβαναν χώρα πολλά
και ποικίλα έθιμα.
Έτσι, παρατηρήθηκαν εγκοιμήσεις, κρέμασμα λωρίδων υφάσματος
από ενδυμασίες ασθενών στους τοίχους ή σε παρακείμενα δένδρα για ιαματικούς σκοπούς, αλλά και θυσίες ζωντανών, με την πλέον γνωστή αυτής της κοινότητος των Λιμνών την οποία και αναφέρουμε ως η σφαγή
των αμνών!
Επρόκειτο για μια ιδιαίτερη γιορτή της κοινότητας μιας και υπήρχε το
ομώνυμο βουνό με τις λαξευτές σπηλιές μεταξύ των οποίων και η λαξευτή
εκκλησιά της αγίας.
«Ανέβαινε ο παπάς και λειτουργούσε. Άμα τέλειωνε η λειτουργία,
βγαίναμε έξω και όσοι είχανε να κάνουνε κουρμπάνι μαζεύανε τα αρνιά
έξω από την πόρτα της εκκλησιάς, τα βάζανε ένα- ένα επάνω σε πέτρες
και τα σφάζανε, ο καθένας το δικό του και το αίμα έφτανε ως την πόρτα
της εκκλησιάς. Δεν ήτανε κακό αυτό, γιατί το κάνανε, για να τιμήσουν
την άε Κερκή, ήτανε για τ’ όνομά της, για τη χάρη της να ευχαριστηθεί. Κι
503. Σούλα Μπόζη, ό.π., σ. 49.
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ο παπάς εκείνη την ώρα που κόβανε τ’ αρνιά, το ήξερε και διάβαζε μέσα
στην εκκλησία ευχές. Ύστερα παίρνανε τ’ αρνιά πιο μακριά λίγο και βάζανε σούβλες και τα ψήνανε. Ο τόπος γέμιζε από τη μυρουδιά κι αρχίζανε
τα τραγούδια και οι χαρές και το γλέντι».504
Επισήμανση
Η θυσία των ζωντανών ήταν μια συνηθισμένη λατρευτική προσφορά,
η οποία γινότανε για πολλούς και διαφόρους λόγους και πάντοτε ύστερα
από τις ευλογίες της τοπικής εκκλησίας. Στις περισσότερες μάλιστα περιπτώσεις, εντός του αύλειου χώρου του ναού, σε μια μεγάλη στρογγυλή
πέτρα, ειδική για την περίπτωση, την οποία ονόμαζαν θάλι. 505
17 Ιουλίου

Της Αγίας Μαρίνας, Μάινε... δηλαδή αϊ Μάινε τεκτέ ντουζντέ-στη
μοναξιά και στο ίσωμα, θεραπεύτριας του παιδικού βήχα και των θερμώνελονοσίας. Σχεδόν το σύνολο των παρεκκλησιών και εκκλησιών που φέρανε το όνομά της, ανήμερα της εορτής, γινότανε τόποι πανηγυριών και
επισκέψεων. Στο Γκέλβερι μάλιστα, στο «παρεκκλήσι της αγίας, στο λαξευτό βράχο, έφερναν τα άρρωστα παιδιά και τα περνούσαν μέσα από την
τρύπα, την τρύπα του βήχα- οξουρέκ ντελιγί, για ίαση».506
Σε κάποιες από τις κοινότητες του χώρου, ιδιαίτερα μάλιστα σε αυτές
που υπήρχαν παραγωγές βερίκοκων, υπήρχε το έθιμο της πρώτης διανομής-απαρχής507 στους... αγροφύλακες, με ταυτόχρονη διασκέδαση για το
καλό της σοδειάς. Ή το δόσιμο του πρώτου καρπού από κάθε δένδρο σε
μια «καρπερή γυναίκα», δηλαδή μια που είχε πολλά παιδιά για να αποδώσει μαζικά η παραγωγή.
Βεβαίως, οι ιστοριοδίφες του χώρου καταγράφουν μερικά παράξενα
έως και παράδοξα, σχετικά με την αγία και τις αποδιδόμενες τιμές στο
504. Μαρτυρία Πρόδρομου Ερικτζή, (Λιμνά), ό.π.
505. Οι μαρτυρίες που διαθέτουμε είναι αρκούντως κατατοπιστικές έως και φρικώδεις με τη σχετική διαδικασία να είναι απλή με ελάχιστες παραλλαγές. Εκείνος
που έταζε και επιθυμούσε την αιματηρή θυσία- κουρμπάνι έπαιρνε το ζωντανό
και το μετέφερε το πρωί στην εκκλησιά. Εκεί το διάβαζε ο ιερέας, το θυμιάτιζε,
άναβαν τα κεριά, γύριζαν το ζωντανό τρεις φορές γύρω από την εκκλησιά, το
σταύρωναν και... το σφάζανε. Με τον διαχωρισμό-διανομή του σφαχτού να είναι ο ίδιος με τους «απέναντι», δηλαδή οι ιερωμένοι τη δορά, το κεφάλι, το δεξί
μέρος, τα πόδια...
506. Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, ό.π., σ. 168.
507. Η ευλογία-διανομή των απαρχών είναι παμπάλαιο έθιμο.

274

Ιούλιος

πρόσωπό της, οι οποίες μάλλον δεν ήταν του αυτού μεγέθους. Έτσι, για
παράδειγμα, ενώ στην Ανακού, όπου υπήρχε παρεκκλήσι της, τιμούσαν
το όνομά της και την ημέρα της εορτής γινότανε πολλά και διάφορα,
στην παραδιπλανή κοινότητα της Μαλακοπής αντιμετώπιζαν αρνητικά
έως και επιτιμητικά τους πιστούς, δημιουργώντας μεταξύ των άλλων και
μυθοπλασίες που ευτέλιζαν ή σε κάθε περίπτωση διακωμωδούσαν την
πίστη τους. Λέγανε, λοιπόν, πως «τιμούσαν πολύ οι Ανακιώτες την Αγία
Μαρίνα, τόσο που οι Μαλακοπίτες τους κορόϊδευαν. Πήγε, λένε, μια
Ανακιώτισσα ν’ανάψει τα κανδήλια της εκκλησιάς και βρήκε μια χελώνα
που έβγαινε από τη σπηλιά. Την πήρε για την Αγία, άναψ’ ένα κερί και το
κόλλησε στο καβούκι του ζώου. Μπήκε η χελώνα στα χωράφια που περίμεναν το θέρος και όταν σε λίγο τα σπαρτά πήραν φωτιά και ο κόσμος
καιγόταν, η Ανακιώτισσα σταύρωσε τα χέρια και παρακαλούσε: Αϊ Μαρίνα μ’, κάψε κιόλας, άφ’σε κιόλας».508
Τα μάλα παράξενη επίσης ήταν και η διατροφική συνήθεια της ημέρας στις κοινότητες του Μιστί... στις οποίες κατανάλωναν μόνο κουκιά,
κόλλυβα και ξινές πιπεριές.509 Δεν γνωρίζουμε το γιατί, ούτε έχουμε καμία
πληροφορία περί αυτού. Απλά εικάζουμε πως ήταν η εποχή των κουκιών
και κατά συνέπεια κάπου, κάποιος, κάποτε, συνέδεσε την ημέρα με
τούτη τη διατροφική συνήθεια.
20 Ιουλίου

Του προφήτη Ηλία, του αμαξά που ανέβηκε στον
ουρανό με τα άλογά του... ντα νταγντά, τασντά,
του αγίου των βουνών και των βράχων, αγίου των
βροντών και των ευεργετικών βροχών, ιδιαίτερα
σεμνυνόμενου από τον πληθυσμό της Καππαδοκίας, εξαιτίας φυσικά της ικανότητάς του να φέρει τη βροχή με τα ευεργετικά της θαύματα στα σπαρτά.
Σύμφωνα με την κυρίαρχη άποψη οι βροντές οφείλονταν στο
πέρασμά του με το πύρινο άρμα που, συρόμενο από τέσσερα άλογα,
διαπερνούσε τον ουρανό... 510
Φυσικά, σε περίπτωση ανομβρίας γινόταν αποδέκτης θερμών ικεσι508. Θανάσης Π. Κωστάκης, Η Ανακού, ό.π., σ. 253.
509. Θανάσης Π. Κωστάκης, Το Μιστί, ό.π., σ. 320.
510. Ελ. Τζιούτζια, ό.π., σ. 74, «Όταν αστράπτη και βροντά αναφωνούσι “Κύριε ελέησον’’ ίνα προφυλάσσωνται από τον κίνδυνον του κεραυνού, πιστεύουν δε ότι
ο Προφήτης Ηλίας ελαύνει από ρυτήρος (φτερνά) το άρμα του».
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ών και λιτανειών που περιελάμβαναν μια σειρά αρχέγονων πρακτικών, οι
οποίες, ειρήσθω εν παρόδω, υιοθετήθηκαν από τη χριστιανική κοινότητα.511 Τις παρουσιάζουμε καταθέτοντας πως τις αντλήσαμε από το βιβλίο
«Λίμνα της Καππαδοκίας».512
Να σημειώσουμε επίσης πως:
• η ανομβρία αφορούσε και τις δυο κοινότητες...
• δεν υπήρχε συγκεκριμένη ημερομηνία για τη λιτανεία βροχής, αλλά
γινόταν και σε άλλους μήνες όπως για παράδειγμα τον μήνα Μάιο,
ιδιαίτερα μάλιστα ανήμερα της εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης. Λιτανεία που στο Τσαρικλί την ονόμαζαν Σάλιντζικ και την
περιγράφουμε στο οικείο κεφάλαιο.
Επισήμανση
Για τους κατοίκους του υπό έρευνα χώρου, ο άγιος ήταν ζωντανός.
Απλά μετακόμισε-ανέβηκε στους ουρανούς και από εκεί:
• φρόντιζε να έχουν οι καλοί άνθρωποι τα απαραίτητα νερά για τις
παραγωγές τους.
• να τιμωρούνται οι αμαρτωλοί, ιδιαίτερα μάλιστα αυτοί που δούλευαν
την ημέρα της εορτής του.
• κατά τις υπάρχουσες δοξασίες το κτίσιμο παρεκκλησίων του στις
νεφοσκεπείς πλαγιές και κορυφές των βουνών, αποδιδόταν στη δημιουργία καταφυγίων-αναπαυτηρίων του προφήτου... «για να αποστάσουν τ’ άλογα κι ο Αϊ Λιας».

Στο σημείο αυτό παραθέτουμε ένα μικρό χαρακτηριστικό δείγμα από
τα μουχαμπέτια που αποδίδονται στη χάρη του.
α΄
«Ο προφήτης Ηλίας είναι ζωντανός... δεν πέθανε, αλλά ανέβηκε τον
ουρανό με πύρινο άρμα. Έχει τ’ αραμπάδια του, έχ’ τ΄άλογά τ’. Τα λέϊσκαν
αυτά.
Άμα ο καιρός είναι καλός και βροντίζει, έλεγαν ότι ο προφήτης έζεψεν
τ’ άλογα του και θα κάνει βροχή ή προφήτ’ Ηλίας βροντά, τ’ άλογα τ’
ανεβαίνουν στον ουρανό...
Λέϊσκαμ: Προφήτ’ Ηλίας αραπασινάν γκιντέρ... δηλαδή, ο Προφήτης
511. Κατά τον Γεώργιο Μαυροχαλυβίδη οι μεγάλες λιτανείες γίνονταν πάντοτε σε
περίπτωση ξηρασίας ανήμερα της εορτής των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης... Σχετικά στο οικείο κεφάλαιο.
512. Κωνσταντίνος Νίγδελης, Τα Λιμνά -Γκιολτζούκ, ό.π.
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Ηλίας με το κάρο του πηγαίνει.
Λέϊσκαμ: Προφήτ’ Ηλίας κατακαίει τα αμαρτωλούς που δουλεύουν τη
μέρα τ’ με φωτιά (αστραπές).
Πάντως, είναι καλός προφήτης ο Λίας, γιατί μας έδινε βροχή όποτε
θέλαν τα καρπούζια μας για να γίνουν».513
β΄
«Ο προφήτης Ηλίας είναι ο αφέντης των χωρικών. Τη μέρα εκείνη μήτε
θέρος έχει, μήτε αλώνι. Όταν βροντάει, λέμε πως περνάνε οι αραμπάδες
του προφήτη Ηλία στον ουρανό. Ο προφήτης έχει άλογα και άρμα από
φωτιά.
Τη μέρα εκείνη, όταν είχαμε σύννεφα, λέγαμε πως θα είχαμε όλο τον
χρόνο φθήνια και αφθονία. Όταν δεν είχε σύννεφα, λέγαμε πως θα έχει
ξηρασία. Και ένα μικρό σύννεφο να είχε, σαν κόσκινο, πάλι για καλό ήτανε.
Όταν ζούσε ο προφήτης για πάνω από τέσσερα χρόνια δεν έβρεχε.
Έκανε την προσευχή του και έβρεξε».514
Λιτανεία για την ανομβρία
μια θρησκευτική εκδήλωση διαφορετική από τις άλλες
Έχουμε δηλώσει κατ’ επανάληψη πως η Καππαδοκία αφενός μεν είναι άξυλος, αφετέρου δε άνυδρος, εκτός ελαχίστων περιοχών με πλούσιους υδροφόρους ορίζοντες όπως, για παράδειγμα, η κοινότητα του
Γκολτσούκ. Όμως και πάλι οι ποσότητες των υπαρχόντων υδάτων δεν
μπορούσαν να καλύψουν όλη την παραγωγή, εξαιτίας της μη ύπαρξης
τεχνολογίας μεταφοράς των.
Συνεπώς και αρκετές περιοχές της κοινότητας «απόμνεισκαν» από
νερά με τα σπαρτά να καίγονται κυριολεκτικά, ιδιαίτερα μάλιστα όταν
φυσούσε ο σάμ τσαλμασί, ένας ιδιαίτερα ζεστός αέρας που κρατούσε τρία
ημερόνυχτα και σήκωνε τόνους ολάκερους από σκόνη επικαλύπτοντας
τις παραγωγές και τα χωριά... “Ούτε γη ούτε ουρανό έβλεπες, μόνο ένα
άσπρο πράγμα να σε τυλίγει... Οι άνθρωποι χάνανε το δρόμο και δεν μπορούσαν να γυρίσουν σπίτι τους, όλοι κλαίγανε και προσεύχονταν, χάνεται ο κόσμος λέγανε”.515
513. Μαρτυρία Δέσποινας Φειδοπούλου, ό.π.
514. Μαρτυρία Ηλία Αντωνιάδη, ό.π.
515. Μαρτυρία Μποτόζ Ερικτζή, ό.π.
Σημ: Λιτανείες.Είναι οι πομπές που τελούνταν και στην αρχαιότητα για να
προσφέρουν θυσία σε κάποιον θεό ή ήρωα ή για άλλους θρησκευτικούς λό-
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Φυσικά, κατά την κοινή αντίληψη η καταστροφή ήταν ή θα πρέπει να
ήταν απότοκος της θεϊκής επέμβασης για κάποια συντελεσθείσα αμαρτία.
Δίκαιη τιμωρία για κάποια ασέβεια που έπρεπε να σβηστεί μόνο με κάποια εξιλέωση. Έτσι, λέγανε πως «μεγάλο το κακό, άρα... καμιά χριστιανή
θα έγινε τουρκάλα, θα αλλαξοπίστησε και γι’ αυτό ο Θεός έριξε αυτό το
κακό».516
Η πρώτη ενέργεια προς αντιμετώπιση αυτού του υπαρκτού φαινομένου, του αέρα δηλαδή σε συνδυασμό με την υπάρχουσα ανομβρία, ήταν
η επέμβαση της τοπικής εκκλησίας με τους εκπροσώπους της. Αυτοί, με
τις ιδιαίτερες ευχές για βροχή εντός του χώρου της εκκλησίας, τις παρακλήσεις, τις ικεσίες προς τον Θεό για παύση του αέρα και τον ερχομό μιας
καλής, δυνατής βροχής,απέτρεπαν την ανομβρία.
Σε περίπτωση όμως που αυτά δεν απέδιδαν, προετοιμάζονταν για τη
λιτανεία, που ήταν μια θρησκευτική εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν
όλοι οι κάτοικοι, ακόμα και οι μουσουλμάνοι, εφόσον αντιμετώπιζαν το
ίδιο πρόβλημα, μιας και τα φυσικά φαινόμενα είναι ανεξάρτητα από θρησκευτικές πεποιθήσεις.
Σχηματίζονταν λοιπόν ολάκερη πομπή. Μπροστά η εικόνα του Προφήτη Ηλία, την οποία κρατούσε κάποιο παιδί, γιατί σύμφωνα με την παράδοση «ο Προφήτης μαζεύει τα σύννεφα και τα κάνει να βροντούν»,
ακολουθούσαν τα εξαπτέρυγα, τα λάβαρα, οι ιερείς, οι προύχοντες, ο
κόσμος όλος κρατώντας στα χέρια τους αναμμένα κεριά... πορευόμενοι
στους δρόμους, στις πλατείες, στα χωράφια, ψάλλοντας και παρακαλώντας τη μεγαλοθυμία του Κυρίου...
Επισήμανση
• Η επίκληση για βροχή γινότανε σε όλους ανεξαιρέτως τους αγίους.
Εθεωρείτο αμαρτία η παράλειψη, έστω και ενός, και γι’ αυτό τον
λόγο γινότανε η σχετική προετοιμασία.
• Στη μεγάλη ξηρασία του ’15, σύμφωνα με τους πληροφορητές, οι
δυο θρησκευτικές ενότητες κάνανε μαζί τη λιτανεία για τη βροχή,
αφού προηγουμένως καθεμία από αυτές έκανε «τα δικά της στους
δικούς της ναούς. Μετά ενώθηκαν στο λόφο Παναή, γονάτισαν και
γους. Χαρακτηριστικό: μετέφεραν στα χέρια ή με άμαξα-στα παναθήναια σε
πλοίο που μετακινιόταν πάνω σε τροχούς-το ξόανο (ή βρέτας) του /της θεάς.
Μεταφέρονταν φορητά ιερά αντικείμενα από τον ιερέα ή την ιέρεια ή από διαλεχτούς για την αγνότητά τους και την αρχοντική τους καταγωγή νέους ή νέες,
άλλοτε ενήλικες.
516. Μαρτυρία Δημητρίου Αλεξιάδη, ό.π.
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προσευχήθηκαν στο Θεό, για το καλό του χωριού, των ανθρώπων
και των ζωντανών».
• Υπήρχε και η ομαδική προσευχή των μικρών παιδιών. Όλα τα φσάχα της κοινότητας μαζευότανε στην εκκλησιά του Αγίου Ιωάννη και
εκεί, υπό την καθοδήγηση των ιερέων, έψαλαν προσευχές - επίκληση
στο Θεό για την πολυπόθητη βροχή.
• Ο γυναικείος πληθυσμός την ώρα της λιτανείας φορούσε πένθιμο
ρουχισμό και κυρίως κατάμαυρες μαντήλες...
• Δεν έδιδαν στα φσάχα βυζί-γάλα για να κλαίνε, αλλά και τροφή στα
ζωντανά για να μουγκανίζουν.517
• Ιδιαίτερα παράξενη σχετικά με την πρόκληση βροχής ήταν μια πρακτική που τη συναντάμε μόνο στην κοινότητα του Ανταβάλ. Εκεί,
λοιπόν, μεταξύ των άλλων, σύλωμα, νεκροκεφαλές κ.λπ, «πιάνανε
φίδια, τα κτυπούσαν στο κεφάλι, τα βάζανε πάνω σε ξερά χόρτα και
τα ... καίγανε ζωντανά».518
Οι νεκροκεφαλές... και η βροχή.
Ταυτόχρονα με τις καθαρά θρησκευτικού περιεχομένου εκδηλώσεις,
χρησιμοποιούσαν και άλλες διαφορετικές μεθόδους, που ήταν ένα περίεργο μείγμα τοπικής μαγείας και θρησκευτικών αντιλήψεων. Τις καταγράφουμε, με την υποσημείωση πως υπάρχουν πολλές παραλλαγές σε
μια κεντρική πράξη: στη χρησιμοποίηση νεκροκεφαλών.
Έχουμε λοιπόν:
• σε περίπτωση μεγάλης ανομβρίας και επικείμενης καταστροφής των
παραγωγών, κλέβανε από τα μνήματα, κρυφά, το κεφάλι ενός ιερέως, το οποίο το πλένανε, το τοποθετούσαν σε ιδιαίτερο σάκο και
το κρεμούσαν «εκεί που γυρίζει ο νερόμυλος, στο τσάρκ... Το νερό
του τσάρκ ράντιζε το κρανίο και πραγματικά απέφερε την επιθυμητή
βροχή».519
Επισήμανση
Υπήρχε η δοξασία πως η ψυχή του νεκρού ξηραίνεται από τη δίψα και
έχει ανάγκη νερού. Αν συνεπώς δώσουμε το νερό που θέλει, οπωσδήποτε
θα προκληθεί βροχή.
517. Κωνσταντίνος Καραλίδης, ό.π., σ. 121.
518. Μαρτυρία Θεόδωρου Τζελελίδη, ό.π.
519. Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, ό.π., σ. 111, βλ. και μαρτυρία Νεόφυτου
Αποστολίδη, Αρχείο Προφορικής Παράδοσης, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, φάκελος Λίμνα, σ. 128.
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• στη δεύτερη παραλλαγή αυτού του εθίμου, για την πλήρη εφαρμογή
του ήταν απαραίτητη η συνεργασία και ατόμων από τα διπλανά χωριά, τα οποία έπρεπε να ανοίξουν τάφους ιερέων για τα αντίστοιχα
κρανία, δηλαδή ταυτόχρονο άνοιγμα τάφων ιερέων στο Χασάκιοϊ
(Αξό), το Τριχίν (Τροχός) και τα Λιμνά.
Βεβαίως, σε περίπτωση ανυπαρξίας τάφων ιερέων, φρόντιζαν να
αντικατασταθούν από κρανία γερόντων. Φυσικά, τούτη η πράξη δεν
ήταν άγνωστη. Απλά, μπροστά στη γενική σωτηρία των παραγωγών
και κατά συνέπεια του ιδίου του κόσμου, όλοι, ακόμα και η τοπική
εκκλησία, έκαναν τα στραβά μάτια.
Παίρνανε λοιπόν τις νεκροκεφαλές, τις πλένανε, τις τοποθετούσαν
σε μια άσπρη σακούλα και τις κρεμούσαν στον μύλο για μια ολάκερη
νύκτα «γιατί, όπως σκορπίζεται το νερό, όταν κτυπά τα κρανία, έτσι
θα πιάσει βροχή και θα σκορπίσει το νερό».520
• σύμφωνα πάλι με μια τρίτη παραλλαγή, που τη συναντάμε στην Ανακού, τούτο το ιερό καθήκον πραγματοποιούσαν τουλάχιστον δύο ή
και τρεις ηλικιωμένες γυναίκες, οι οποίες ξέθαβαν και παίρνανε το
κρανίο κατά προτίμηση ηλικιωμένου αρσενικού... το οποίο πλένανε,
το βάζανε σε κάποιο σκεύος με νερό και το τοποθετούσαν μέσα στην
εκκλησιά για να διαβαστεί, βέβαιες πως με τούτη την πράξη θα σκοτεινιάσει ο ουρανός και θα φέρει την πολυπόθητη βροχή. Φυσικά,
520. Σημ.: Κατά τους πληροφορητές επανατοποθετούσαν τα κρανία στους τάφους
φροντίζοντας εκ των προτέρων να έχουν γνώριμα σημάδια για το πού και σε
ποιον.
Σύμφωνα με τον Θανάση Π. Κωστάκη, Το Μιστί, ό.π., σ. 284, «Το ξέθαμα του
κεφαλιού γινόταν από άνδρες ή γυναίκες που δεν φοβούνταν να κάνουν αυτή
τη δουλειά και πάντοτε, φυσικά, κρυφά από τους συγγενείς του νεκρού που δεν
θα επέτρεπαν ποτέ τέτοια βεβήλωση. Συνεννοούνταν με τον καντηλανάφτη
του χωριού, ξέθαβαν τον νεκρό, -τους έθαβαν καθιστούς στον νάρθηκα του
Αϊ Βλάση, συνήθως τους παπάδες και επομένως το ξέθαμα για το πάρσιμο του
κεφαλιού ήταν κάπως εύκολο, έπαιρναν το κεφάλι, αν δεν είχε λιώσει ο νεκρός
του το ’κοβαν, το τοποθετούσαν σε ένα σεντόνι κι έτρεχαν αμέσως στα Λίμνα,
όπου υπήρχαν νερόμυλοι.
Εκεί έδεναν καλά τη νεκροκεφαλή στη ρόδα που γύριζε με το χτύπημα του νερού κι αυτό ήταν αρκετό για να ανοίξουν σε λίγες ώρες οι ουρανοί και η βροχή
να πέσει άφθονη στα διψασμένα σπαρτά.
Χρειαζόταν προσοχή όμως, γιατί, αν το κεφάλι δεν δενόταν καλά και το παράσερνε το νερό, η βροχή δεν θα σταματούσε. Ύστερα, ξανάφερναν το κεφάλι στο
χωριό και το ξανάθαβαν κρυφά στη θέση του. Μετά του παπά, αποτελεσματικό
ήταν το κεφάλι ενός ηλικιωμένου».
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υπήρχε η πίστη πως θα έβρεχε και μάλιστα κατακλυσμιαία, για όσο
χρονικό διάστημα το κρανίο βρισκότανε εντός του νερού... 521
• σε μια τέταρτη παραλλαγή αυτού του... συνηθισμένου εθιμικού
στοιχείου, που συναντάμε στην κοινότητα του Ανταβάλ, θα έπρεπε
οπωσδήποτε, για να έχει επιτυχία η πρακτική, ο ιερέας να ήταν καλός άνθρωπος και, επιπλέον, μέσα στον τορβά που βάζανε το κεφάλι τοποθετούσαν και «ένα κόκκινο αυγό, το αυγό του Ευαγγελίου,
από τα αυγά της Μ. Πέμπτης, το οποίο φυλούσαν στο εικονοστάσι...
Έτσι, άρχιζε αμέσως η βροχή και με την έναρξή της πηγαίναν πάλι
κρυφά το κεφάλι στη θέση του».522
Φυσικά, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Έτσι το κεφάλι «το
έβγαζε ο φύλακας του νεκροταφείου και το παράδινε μόνο σε κορίτσια από δέκα έως δώδεκα χρονών... τα οποία με τη σειρά τους
το πήγαιναν στο αγίασμα του Αγίου Κωνσταντίνου, που είναι λίγο
μακριά από το χωριό, το έπλεναν, το βάζανε στον τορβά... Αν ήθελαν
να σταματήσει η βροχή, πήγαινε το κορίτσι και έπαιρνε το κεφάλι
και το παράδινε πάλι στον φύλακα του νεκροταφείου και εκείνος το
έθαβε πάλι».523
Επισήμανση
Στην ερώτηση γιατί κεφάλι ιερέως ή πώς δικαιολογείται τούτη η αποτρόπαια, κατά την άποψή μας, πράξη, η απάντηση των πληροφορητών
ήταν απλή: το είπε ο Χριστός. Και φυσικά, προς επιβεβαίωση των λεγομένων τους, παρέθεταν την παρακάτω δοξασία, κοινή σε όλο τον χώρο
της Καππαδοκίας.
«Κάποτε λοιπόν ο Χριστός περνούσε από ένα ερημότοπο και ήταν καταμεσήμερο. Οι μαθητές του τον ακολουθούσαν. Εκεί συνάντησαν ένα
μάγο, που προσπαθούσε να δέσει τα σύννεφα, ώστε να μη βρέξει. Ρώτησε
ο Χριστός το μάγο:
- Άνθρωπε, τι κάνεις;
Ο μάγος του είπε την αλήθεια και ο Χριστός του ευχήθηκε:
- Ας δώσει ο Θεός και να πετύχουν οι κόποι σου, αφού είπες την αλήθεια.
Όταν άκουσαν αυτά οι μαθητές απόρησαν, αντέδρασαν έντονα και είπαν:
- Μα, δάσκαλε, χωρίς βροχή θα ξεραθούν τα χόρτα και θα ψοφήσουν
521. Έχουν καταγραφεί περιστατικά, πρόκειται για τοπικές μυθοπλασίες, σύμφωνα
με τα οποία περιοχές πλημμύρισαν, διότι ελησμόνησαν να βγάλουν εγκαίρως
τις κεφαλές από το νερό... βλ. Θανάσης Π. Κωστάκης, Η Ανακού, ό.π., σ. 224.
522. Μαρτυρία Θεόδωρου Τζελίδη, ό.π.
523. Μαρτυρία Δέσποινας Παρθενιάδη, ό.π.
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τα ζώα, θα στεγνώσουν τα σπαρτά και θα πεθάνουν οι άνθρωποι. Με
τέτοια ευχή που έδωσες, πώς θα ζήσει ο κόσμος; Πρέπει να τον προστατέψεις.
Τότε ο Χριστός τα ξανασκέφτηκε και είπε:
- Το κεφάλι του παπά να λύνει τα σύννεφα, να διαλύει τα μάγια.
Έτσι, όταν υπάρχει αναβροχιά, τριγυρίζουν οι χριστιανοί καταμεσήμερο στα χωράφια με την εικόνα του Χριστού. Πηγαίνουν στο ποτάμι,
βουτούν το κεφάλι τού νεκρού παπά της ενορίας τους... το βάζουν σε
τουρβά και το κατεβάζουν στη λεκάνη του μύλου. Έτσι, αρχίζει να βρέχει
και σταματά μόνο όταν βγάζουν το κεφάλι του παπά από το νερό».524
Η παρθένα ... και η βροχή
Για την πρόκληση της βροχής υπήρχε ακόμα ένα παράξενο, επιεικώς,
έθιμο, αρκετά μάλιστα διαδεδομένο σε όλο τον χώρο της Καππαδοκίας.
Πρόκειται για το έθιμο του γιαγμούρ γκελινί, δηλαδή της νύφης της
βροχής... για το οποίο έχουμε ήδη μιλήσει ακροθιγώς.
Ντύνανε λοιπόν ένα μικρό κορίτσι,525 το στόλιζαν με λουλούδια, τοποθετούσαν στο κεφάλι της ένα κόσκινο και ένα σεντόνι που σκέπαζε σχεδόν όλο το σώμα και έτσι ντυμένη ως νύφη γυρνούσε το χωριό συνοδευόμενη από άλλα κορίτσια. Σε κάθε σπίτι τής έχυναν νερό, προσφέροντας
ως αντάλλαγμα διάφορα δώρα, πιστεύοντας πως, όπως διασκορπίζεται
το νερό μέσα στο κόσκινο, έτσι θα σκορπίσει και η βροχή. Αυτό το έθιμο
το λέγανε σερνιτσέκ, δηλαδή δροσερό.

• Σύμφωνα με μια παραλλαγή παίρνανε μια παρθένα κοπέλα, της σκεπάζανε μόνο το πρόσωπο με ένα χοντρό τούλι και τη γυρνούσαν σε
όλο το χωριό με τη συνοδεία των φίλων της υπό τους ήχους μουσικής.
Εκείνη κρατούσε μια στάμνα νερό και σε κάθε σπίτι έχυνε από λίγο,
λέγοντας γιαγμούρ γαγιάρ γέργιας ολούρ, δηλαδή: βρέχει και ποτίζεται η γη.
• Σε μια άλλη πρακτική «ντύνανε το κορίτσι με μια μακριά γούνα, και
με ένα είδος καπέλου από τομάρι, στους ώμους κάτι σαν φτερά από
πανί...».526
524. Δημήτρης Κατσίκας - Καππαδόκης, Καππαδοκία, ιστορίες και παραμύθια, ό.π.,
σ. 95.
525. Σημ.: Σύμφωνα με ορισμένους πληροφορητές οπωσδήποτε ορφανή, φτωχιά,
μάλλον «κουτόμυαλη», αλλά πάντοτε μπικίρ, δηλαδή παρθένα-καθαρή.
526. Μαρτυρία Κωνσταντίνου Καραλίδη, ό.π.
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• Στην Ανακού και τα διπλανά χωριά τοποθετούσαν στο κορίτσι ένα
ταψί με ένα απλωμένο άσπρο σεντόνι... και οι νοικοκυραίοι έριχναν
επάνω του ένα κανάτι νερό.
• Στα Ποτάμια πάλι, το χωριό του Αγίου Γεωργίου, η κόρη, ντυμένη με
κουρέλια, κρατούσε ομοίωμα ανθρώπου και, περιτριγυρισμένη από
τους πιτσιρικάδες, περνούσε από όλα τα σπίτια του χωριού. Μετά τα
σχετικά, ακατάληπτα τις περισσότερες φορές αυτοσχέδια τραγούδια, οι νοικοκυραίοι προσέφεραν τα δώρα τους βρέχοντας ταυτόχρονα το ανθρώπινο ομοίωμα.
Η λαϊκή μούσα δημιούργησε αρκετά ευτράπελα στιχάκια, τα οποία οι
κοπελιές ή οι συνοδείες τους σε κάθε περίπτωση λέγανε για την επιτυχία
του επιδιωκόμενου σκοπού. Παραθέτουμε λοιπόν μερικά από αυτά που
μπορέσαμε να ανακαλύψουμε:
Τεκνεντέ χαμούρ		
κουγιουντά τσαμούρ		
βερ, Αλλαχίμ, βερ		
μπιρ κουβετλί γιαγμούρ.		

α΄

Στη σκάφη ζυμάρι
στο πηγάδι λάσπη
δώσε, Θεέ μου, δώσε
μια δυνατή βροχή.

Επίσης υπό τους ήχους του ντεφιού:
Γιαγμούρ γιαγάρ, γιερ γιας ολούρ
σαράπ ιτσέν σαρχός ολούρ.		
Βερ, Αλαχίμ, βερ, 			
βερ γιαγμούρ, βερ.			

β΄

Ρίχνει βροχή, βρέχεται η γη
μεθάει αυτός που πίνει κρασί.
Δώσε, Θεέ μου, δώσε
δώσε βροχή, δώσε.

283

Καππαδοκία: Λατρευτικά και άλλα τινά...

γ΄
Της βροχής βούτυρο η νύφη θέλει,
κουταλιές θέλει το μέλι.
Οι σκάφες θέλουν ζυμάρι, τα πηγάδια νερό,
τα ορφανά ψωμί, οι γεωργοί βροχή.
Δώσε, Θεέ μου, άφθονη βροχή,
στη σκάφη ζύμη, στο πηγάδι νερό.
δ΄
Αλλά και το ΓΙΑΓΜΟΥΡ ΓΙΑΓΑΡ 527
Γιαγμούρ γιαγάρ μπιμπέρ γκιμπί.
Γιερ γιαρηλήρ σουνγκιέρ γκιμπί.
Σαρηλαλήμ Καμπέρ γκιμπί.
Ογιάν ογιάν γιαρήμ ογιάν.
Γιαγμουρούν γκελίν γιαγ ιστέρ.
Βερ, Αλλαχήμ, γιαγμούρ βερ.
Γιαγμούρ γιαγάρ τας ουστουνέ.
Καλέμ οϊνάρ κας ουστοϋνέ.
Χερ νε ιστέρσεν μπας ουστοϋνέ.
Ογιάν, ογιάν γιαρήμ ογιάν.
Γιαγμουρούν γκελίν γιαγ ιστέρ.
Βερ, Αλλαχήμ, γιαγμούρ βερ.
Γιαγμούρ γιαγάρ χηρλαντηρήρ.
Χερ τσαϊλαρή μπουλαντηρήρ.
Κιοσέ, κιοσέ ντολαντηρήρ.
Ογιάν, ογιάν γιαρήμ ογιάν.
Γιαγμουρούν γκελίν γιαγ ιστέρ.
Βερ, Αλλαχήμ, γιαγμούρ βερ.
Δηλαδή
Βροχή βρέχει σαν το πιπέρι.
Η γη πληγώνεται σαν το σφουγγάρι.
Ας αγκαλιαστούμε σαν τον Καμπέρη.
Ξύπνα, ξύπνα, αγάπη, ξύπνα.
Της βροχής η νύφη βούτυρο θέλει.
Δώσε, Θεέ μου, μια βροχή, δώσε.
527. Δημήτριος Κατσίκας - Καππαδόκης, Παραδοσιακά Τραγούδια, ό.π., σ. 226.
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Βροχή βρέχει στην πέτρα πάνω.
Μολύβι χορεύει στο φρύδι πάνω.
Ό,τι και αν θέλεις θα σου το κάνω.
Ξύπνα, ξύπνα, αγάπη, ξύπνα.
Της βροχής η νύφη βούτυρο θέλει.
Δώσε, Θεέ μου, μια βροχή, δώσε.
Βροχή βρέχει με βουητό.
Κάθε ποτάμι το θολώνει.
Γωνιά, γωνιά το στριφογυρίζει.
Ξύπνα, ξύπνα, αγάπη, ξύπνα.
Της βροχής η νύφη βούτυρο θέλει.
Δώσε, Θεέ μου, μια βροχή, δώσε.
ε΄
Βρέξε, βρέξε, βρεχτενή
τα ποδάρια μ’σο λονί κι η καρδιά μου σο ψωμί
Δώσ’ κι εδώ, δωσ’ κι εκεί, δωσ’ και σου Χάρου την αυλή.
Δώσε, Θεέ, όμορφε Θεέ.
Βόσκουμ’ αρνιά, πρόβατ’ αρνιά, σελοργιά.
Του μαρμάρου την αυλοργιά, την αβγιά.
Βερ Αλλάχ, γκιουζέλ Αλλάχ
Δωσ’ κι εδώ, δωσ’ κι εκεί δωσ’ και του Χάρου την αυλή.
Λέγανε τέλος για τον άγιο πως:
Προφήτης Ηλίας ντα γιαγμούρ γιαγντί τσοκ κις ολατζάκ.
Δηλαδή,
έβρεξε του Προφήτη Ηλία, θα έχουμε βαρύ χειμώνα...
Η λιτανεία των... παιδιών
Πρόκειται για την ίδια πρακτική η οποία στηριζότανε στο άδολο και
αθώο της φύσεως των παιδιών. Με αυτόν τον τρόπο επιδίωκαν τη θεϊκή
συγκατάνευση, για την πρόκληση της βροχής.
Ο ιερέας, λοιπόν, της κοινότητας μαζί με όλα τα φσάχα, αγόρια και κορίτσια από πέντε έως δώδεκα χρόνων, κρατώντας εικόνες της εκκλησιάς,
αλλά και με τη συνοδεία αρκετών ζώων, περιδιάβαιναν τα σοκάκια, τις
πλατείες και τα χωράφια της κοινότητας προσευχόμενοι για την πρόκληση της βροχής.
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Κοινή λιτανεία
χριστιανών και μουσουλμάνων 528
«Η λιτανεία που κάνανε για να ζητήσουν απ’ τον ουρανό βροχή, γινότανε συνήθως μέσα στο χωριό και στα σταυροδρόμια με τους παπάδες
και τις ευχές. Οι Τούρκοι είχαν τη δική τους λιτανεία. Μια φορά όμως
που είχε πολύ καιρό να βρέξει, αποφασίσανε χριστιανοί και μουσουλμάνοι του χωριού να κάνουν κοινή λιτανεία. Κίνησαν, λοιπόν, χριστιανοί
και μουσουλμάνοι, με τους παπάδες και το χότζα, προχώρησαν προς το
χωριό Ακτσέ καγιά και σ’ ένα ανοικτό μέρος αποφάσισαν να κάνουν τη
λιτανεία.
Γονάτισαν όλοι μαζί και οι παπάδες πρώτα και ύστερα ο χότζας άρχισαν τις προσευχές. Ο χότζας μάλιστα προσέφερε και θυσία σφάζοντας
εκείνη τη στιγμή ένα πρόβατο. Οι προσευχές που με τόση θέρμη ανέβηκαν στον ουρανό φέρανε σε λίγο τις πρώτες σταγόνες βροχής... και η
βροχή δυνάμωσε γρήγορα και τους έκανε μούσκεμα... μα κανένας χριστιανός ή μουσουλμάνος δεν έφυγε από τη θέση του, λες και φοβότανε μην
σταματήσει η βροχή».
27 Ιουλίου

Η εορτή του αγίου Παντελεήμονα, του χεκίμ παρασίζ, δηλαδή του
γιατρού χωρίς παράδες... θεραπευτή όλων των γνωστών ασθενειών.
• Η μεγαλύτερη εορτή στον χώρο γινόταν στην περιοχή Τσακιλλίκ529
του Σιβριχισάρ, στην εκκλησία που έφερε το όνομά του, με τους
μουσουλμάνους να την ονομάζουν Κόκκινη Εκκλησιά-Κιζίλ Κισλέ,
εξαιτίας του κόκκινου χρώματος των υλικών κατασκευής.
Η πλέον παράδοξη συνήθεια των προσκυνητών ήταν να σκαρφαλώνουν στον τρούλο, να κάμουν το γύρο του τρεις φορές και στη
συνέχεια να στρέφονται προς την ανατολή και να λένε το «Πάτερ
ημών...».
Σε όσους οι δυνάμεις τους δεν βοηθούσαν, απλά κάνανε το γύρο της
εκκλησιάς και πάλι τρεις φορές, στρέφονταν προς την ανατολή και
λέγανε όποια προσευχή επιθυμούσαν.530
528. Μαρτυρία Βηθλεέμ Παπαδοπούλου, (Ζιντζίντερε), ό.π.
529. Χαλικότοπος.
530. Μαρτυρία Οσίας Κετσετσίογλου, (Σιβριχισάρ), ό.π., «Την ημέρα της εορτής
του αγίου υπήρχε μια εθιμική συνήθεια χρόνων, κατά την οποία τα νεαρά κυρίως άτομα, αγόρια- κορίτσια, σκαρφάλωναν στα χαλάσματα της εκκλησίας του
(Κόκκινη Εκκλησιά) και φτάνανε ως τον περίγυρο του τρούλου.

286

Ιούλιος

• Μια παράξενη επίσης εθιμική συνήθεια της ημέρας ήταν αυτή που
γινότανε στην κοινότητα της Αξού, την οποία ονόμαζαν Ζανάπα,
εξαιτίας του τοπωνύμιου, όπου λάμβανε χώρα. Εκεί λοιπόν, δίπλα
στα δέντρα και στις πηγές, ανήμερα της εορτής του αγίου, μετά τη
λειτουργιά, άνθρωποι όλων των ηλικιών μαζεύονταν, διασκέδαζαν
με χορούς, τραγούδια και οινοποσία, αλλά και... «κάμνανε μπάνια εκ περιτροπής άνδρες, γυναίκες, μιας και θεωρούσαν τα νερά
ιαματικά».531
• Στη χάρη του αγίου αποδίδονται πολλά και διάφορα μεταξύ των
οποίων καιμια σειρά θαυμάτων σε τοπικό αλλά και γενικό πλαίσιοεπίπεδο. Παραθέτουμε λοιπόν μερικά από αυτά.
α΄
«Μια μέρα πήγαμε με μια παρέα στον Άγιο Παντελεήμονα να κάνουμε λειτουργιά, αλλά στην εκκλησία ήταν βρωμιές πολλές από κατσίκες που έβαζαν μέσα οι Τούρκοι.
Ένας από την παρέα είπε: “δεν είναι δυνατόν να υπάρχει άγιος σ’
αυτή τη βρώμα, ούτε μπορεί να γίνει λειτουργία”.
Ο παπά Κανίκας όμως του είπε ότι φτάνει να έχεις αντιμήνσιο και γίνεται λειτουργία οπουδήποτε. Έγινε λοιπόν η λειτουργία. Μετά ένα
παιδί έπεσε στο αγίασμα, έτρεξαν όλοι κι ’γώ έβαλα το χέρι μου για
να το σώσω. Ήταν βαθιά πολύ και δε μπορούσα να κάνω τίποτα.
Μετά από λίγο ήρθε το σώμα στην επιφάνεια... το έβγαλα, μα ήταν
πεθαμένο. Αλλά ο Άγιος Παντελεήμονας μας βοήθησε. Χωρίς να
ξέρω ότι πρέπει να το γυρίσω ανάποδα το παιδί για να βγάλει το
νερό, το άρπαξα κι ’γώ δε ξέρω γιατί, το γύρισα, το χτύπησα στην
κοιλιά και στην πλάτη, έβγαλε το νερό και ζωντάνεψε. Η μητέρα του
έταξε κερί ως τα ανάστημά του κάθε χρόνο κι ο πατέρας, που ήταν
στην Πόλη, πολλά. Ο άπιστος, που έλεγε ότι δεν υπάρχει άγιος εκεί,
έκλαψε, μετάνιωσε και σταυροκοπήθηκε».532

Κάνανε τρεις φορές τον γύρο του και στην κάθε φορά στρέφανε το πρόσωπό τους
προς την Ανατολή για μια μετάνοια. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μα και οι γεροντότεροι απλά γυρνούσαν τις ίδιες φορές τα χαλάσματά του, στρέφοντας και αυτοί
σε κάθε γύρο το πρόσωπο προς την Ανατολή για τη σχετική μετάνοια».
531. Γεώργιος Μαυροχαλυβίδης, ό.π., σ. 305.
532. Μαρτυρία Σαράντη Μυστακίδη, ό.π.
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β΄
«Κάποιος Τούρκος τσομπάνης πήγε και χάλασε μια μέρα το νότιο
τμήμα το τρούλου της εκκλησιάς του Αγίου Παντελεήμονα...
Τον τιμώρησε όμως ο άγιος.
Να τι έπαθε: Ένας συντοπίτης, Τούρκος κι αυτός, που είχε διαφορές
κτηματικές με κάποιον άλλο, τον σκότωσε με το δρεπάνι του θερισμού κατά λάθος».533
γ΄
«Το νερό του αγιάσματος ήταν κρύο και θαυματουργό. Σαν αρρωσταίναμε, ιδιαίτερα την ημέρα της γιορτής του αγίου, πηγαίναμε εκεί, γδυνόμασταν τσιτσίδι, μπαίναμε σε γούρνα εκεί κοντά και
ύστερα περιχυνόμασταν με το νερό- αγίασμα για να γίνουμε καλά...
και γινόμασταν ό,τι και αν είχαμε.
Αν δεν μπορούσαμε να πάμε ως εκεί ή δε θέλαμε να λουστούμε επί
τόπου, κουβαλούσαμε με τις στάμνες στο χωριό το αγίασμα που
χρειαζόμασταν και περιχυνόμασταν στο σπίτι».534
δ΄
«Εκεί κοντά υπήρχε ένα τσαλί (θάμνος). Ιδιαίτερα τη μέρα της γιορτής του αγίου, σχίζαμε ένα κομμάτι πανί και λέγαμε με πίστη: Άγιε
Παντελεήμονα, να φύγει η αρρώστια από πάνω μας και να μείνει
εδώ. Αν είχες πίστη, ήσουν καθαρός στην ψυχή, γινόσουνα καλά».535
ε΄
Αφορά τις μαντικές ικανότητες του αγίου...
«Αν αργούσαμε να πάρουμε γράμμα από τους δικούς μας της ξενιτιάς ή όταν ήμασταν λεύτερες και θέλαμε να παντρευτούμε ή σαν
παντρεμένες θέλαμε να κάνουμε παιδί, πηγαίναμε την παραμονή της
εορτής του αγίου στην εκκλησιά για να μας πει τα μελλούμενα.
Παίρναμε μια δεκάρα και κολλώντας την στο εικόνισμα που είναι
στο προσκυνητάρι, παρακαλούσαμε να μας φανερώσει αυτά που
σκεπτόμασταν. Αν κολλούσε η δεκάρα, θα είχαμε ευχάριστα... το
αντίθετο σε περίπτωση που δεν κολλούσε.
Ιδιαίτερα στην εκκλησιά του αγίου κάναμε και κάτι ακόμα: παίρναμε
533. Μαρτυρία Μάρθας Πογιατζή, ό.π.
534. Μαρτυρία Κωνσταντίνου Μυστακίδη, ό.π.
535. Μαρτυρία Οσίας Γκετζιτζόγλου, ό.π.
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κανένα κομμάτι από σπασμένο πήλινο αγγείο ή μικρή πέτρα και την
ακουμπούσαμε για να κολλήσει στο κέϊσλικ-τόπο παπάδων, ιερό,
παρακαλώντας τον άγιο να φανερώσει αυτά που θέλαμε». 536
στ΄
Το «Γερ Αλτί»
Επρόκειτο για το θαυματουργό ημιυπόγειο παρεκκλήσι του Αγίου
Παντελεήμονα στο Ζιντζίντερε... το οποίο κτίσθηκε, σύμφωνα με
τους ιστοριοδίφες της εποχής, στα ερείπια παλαιού ειδωλολατρικού
ναού.537 Σύμφωνα μάλιστα με τις υπάρχουσες μαρτυρίες ο ναός ήταν
προσκυνηματικός καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ την ημέρα
της εορτής του γινότανε κοσμοπλημμύρα από τους επισκέπτες και
τους ασθενείς που επιζητούσαν τη βοήθεια του αγίου... που τις περισσότερες φορές επιτελούσε και κάποιο θαύμα.
Έτσι, σύμφωνα με τον πληροφορητή-καταγραφέα,538 «το θέρος του
1906 υπήρξα θεατής μεταφοράς στο Γερ Αλτί την ημέρα της εορτής του αγίου κάποιου μωαμεθανού τρελού, δεμένου με σχοινιά επί
αλόγου και συνοδευόμενου υπό δυο οικείων του. Μετά διήμερον
παραμονήν του εντός του υπογείου εθεάθη ο φρενοπαθής εκείνος
επιστρέφων εις την εστίαν του έφιππος, γαλήνιος, ατάραχος και
απηλλαγμένος από τα δεσμά του.
Η ως άνω περίπτωσις δεν ήτο μοναδική. Συχνά συνέβαινεν, καθώς
γνωρίζουν οι ζήσαντες εις το Ζιντζίντερε, η επανάκτησις παρά των
ψυχοπαθών της απωλεσθείσης ψυχικής των γαλήνης.
Η μακαρίτισσα μητέρα μου αφηγείτο ότι, όταν ήτο μικρή, ενοχλείτο
από κάποιαν ασθένειαν. Τα φάρμακα των ιατρών δεν την εθεράπευον. Τότε με κάποιον συγγενή της διενυκτέρευσε, χωρίς να είναι αλυσοδεμένη εννοείται, εις το Γερ Αλτί.
Επιμόνως ισχυρίζετο ότι όταν εκοιμάτο ονειρεύθη ότι ήρθε και την
επάτησεν ο άγιος. Το πρωί επέστρεψεν οίκαδε, καθώς επίστευεν, τελείως θεραπευμένη... ».

536. Μαρτυρία, Μάρθας Πογιατζή, ό.π.
537. Ι.Η. Κάλφογλους, «Αρχαιολογικά Καππαδοκίας», Ξενοφάνης, τ. Α΄, σ. 507,
«Ήτο άδυτον και εντός αυτού κατώκει ιέρεια η οποία προέβαινε γυμνόπους εις
πυροβασίαν εις τον χώρον του παλαιού νεκροταφείου του χωρίου... Εκεί είχον
ανακαλύψει λάρνακα...».
538. Μαρτυρία Εμμ. Τσαλίκογλου, ό.π.
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Σ

το αττικό ημερολόγιο ο Αύγουστος ήταν ο δεύτερος μήνας του
έτους και ονομάζονταν Μεταγειτνιών, διάρκειας 29 ημερών...
Το όνομα προέρχεται από τη λέξη Augustus που στα λατινικά
σημαίνει «μεγαλοπρεπής» ή «σεβαστός... και είναι τίτλος Ρωμαίων αυτοκρατόρων.
Τον βρίσκουμε επίσης και ως: Αύγουστος, Αύγοστος, Αγουστός, Τον
Αύγουστο σην Παναϊά, Σαμπάν.

290

Αύγουστος

Ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, ο μήνας της Παναγιάς, του σταφυλιού τον Πάσκα. Κατά την παράδοση, ήταν ο μήνας «που μιλούσε για
τα χειμωνιάτικα, δηλαδή Αυγοστοσούν όνμπεσί γιαζ, όνμπεσι κις, δηλαδή του Αυγούστου οι δεκαπέντε, οι δεκαπέντε του χειμώνα».539 Ο μήνας
επίσης της καρποφορίας, της συγκομιδής, της νηστείας και του πένθους
για την κοίμηση της Θεοτόκου... Αλλά και αυτός με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες και τις δρίμες, δηλαδή τα κακοποιά δαιμονικά όντα, τα οποία
δρουν ανεξέλεγκτα τις πρώτες ημέρες του.
Γενικά...

• Απέφευγαν τις πρώτες ημέρες του μήνα να πηγαίνουν στα χωράφια
και τους κήπους, για να μην τους περάσει ή κόψει ο Αύγουστος.
• Από την πρώτη μέρα άρχιζε η ονμπές ορουτζού, δηλαδή η νηστεία
του δεκαπενθήμερου που τελείωνε με την εορτή της Παναγίας. Αυστηρότατη νηστεία στην οποία υποχρεωτικά συμμετείχαν και οι μικροί... με αποχή όχι μόνο από τα κρεατικά, αλλά και από τα τυροκομικά.
• Στο πρώτο τριήμερο, κάθε βράδυ, άναβαν τις Αλγοστοσού γιακαλίμ,
τις φωτιές του Αυγούστου.540 Στα κατώφλια των σπιτιών, στις γειτονιές και τους μαχαλάδες, έστηναν σωρούς με κληματόβεργες ή άλλα
καύσιμα υλικά, τις άναβαν τελετουργικά... με τους παρευρισκόμενους να πηδούν και να κτυπούν ρυθμικά τις παλάμες τους λέγοντας:
Αυγοστός, μασαλλάχ
Αυγοστός, μπενί τσάρπμα.
Δηλαδή
Αύγουστε, να με φυλάξεις
Αύγουστε, μη με πειράξεις...
Ή
Σαμ μπιζί τσάλμασιν
Δηλαδή
Να μη μας κτυπήσει ο λίβας.541
539. Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, ό.π., σ. 169.
540. Σχεδόν σε όλες τις κοινότητες του χώρου, σε μερικές από τις οποίες μάλιστα
βάζανε και πηδούσαν και τα ζωντανά τους, για το καλό του νοικοκυριού.
541. Ό.π., σ. 170.
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Επισήμανση
α- Το άναμμα της φωτιάς, αλλά και η πυροβασία (πήδημα) θεωρείτο
ιδανική ιαματική μέθοδος για κάθε ασθένεια αλλά και αποτροπή
του ματιάσματος. Το ίδιο και η στάχτη που χρησιμοποιείτο ως αποτρεπτικό παρασκεύασμα κυρίως για τα μάγια.
β- Σύμφωνα με κάποιους θεωρείτο συνήθεια που «κρατούσε από τα
παλιά... από την εποχή της Αγίας Ελένης, η οποία μόλις βρήκε τον
Σταυρό, έδωσε εντολή να ανάψουν φωτιές και να μεταφέρουν το
χαρμόσυνο άγγελμα στην Πόλη».542
γ- Σύμφωνα με την παράδοση άναβαν τις φωτιές, γιατί έτσι διέταξε ο
Χριστός: ν’ ανάβετε φωτιές να μάθει όλος ο κόσμος την καλή θρησκεία, τον σταυρό. «Κι ανάβαμε το βράδυ που τελειώνει ο ήλιος
και ξημερώνει ο Αύγουστος... Έστηναν ορθά δεμάτια από δεμένες
κληματόβεργες ή κοίλη βελανιδιά που έφερναν από το βουνό».543
1 η Αυγούστου

• Ξεχωριστό λατρευτικό έθιμο, παράξενο μάλιστα, ήταν αυτό που γινότανε το απόγευμα της πρώτης μέρας του Αυγούστου στην κοινότητα της Αξού, που το λέγανε «οι φωτιές των ζωντανών».
Πρόκειται περίπου για τις ίδιες φωτιές, για την ίδια συνήθεια, για
τις ίδιες προσδοκίες αλλά... για τα ζωντανά του σπιτιού και όχι για
τους ανθρώπους. Έτσι, ενώ στο σύνολό του το έθιμο απέβλεπε στην
αποτροπή του κακού-εξαγνισμό για τους ανθρώπους με το πήδημα πάνω από τις σχετικές φωτιές, στην προαναφερθείσα κοινότητα
«επέβαλαν» στα ζωντανά να «σαλτάρουν» από πάνω τους για τον
ίδιο σκοπό:αποτροπή του κακού.
Το έθιμο, λοιπόν, σύμφωνα με τις βιβλιογραφικές μαρτυρίες, είχε ως
εξής:
«Κατά το ηλιοβασίλεμα της πρώτης μέρας του Αυγούστου, πάνω από το σκαλί της αυλόπορτας κάθε σπιτιού,
άναβαν φωτιές, κι αυτό για να υποχρεωθούν τα σπιτικά ζωντανά που την ώρα εκείνη γύρναγαν διψασμένα από τα κοπάδια, να σαλτάρουν πάνω από τις
φωτιές τρέχοντας να βρουν τα λακκιά να δροσιστούν, πράγμα που γινόταν με κάποιο δισταγμό στην
542. Ό.π., σ. 170.
543. Μαρτυρία Αναστασίας Προδρόμου, ό.π.
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αρχή, μα θέλοντας και μη σαλτέρνανε τελικά... Ύστερα πηδάγανε τα
παιδιά της γειτονιάς».544
• Το ίδιο περίπου έθιμο το βλέπουμε και στην κοινότητα του Ανταβάλ, εμπλουτισμένο όμως με διαφορετικά στοιχεία, απευθυνόμενο
ή περιλαμβάνοντας κυρίως τις νεαρές ηλικίες. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, λοιπόν, προέτρεπαν τα παιδιά να πηδήξουν τις φωτιές λέγοντάς τα: Ατλά, Αγοστός σενί τσαρπμασίν, δηλαδή πήδηξε, να μην σε
πειράξει ο Αύγουστος... λαμβάνοντας ταυτόχρονα πρόνοια, για τα
μωρά τα οποία παίρνανε στις αγκαλιές και πηδούσαν μαζί τους.
Επιπλέον και σύμφωνα πάντοτε με τις σωζόμενες μαρτυρίες, κρεμούσαν στις πόρτες των σπιτιών στεφάνια με το χόρτο γιουζελίκ,
του οποίου ο σπόρος μπορούσε να γίνει χάντρα κομπολογιού, αλλά
διέθετε όμως κι ένα πανέμορφο, κάτασπρο λουλούδι, που στόλιζε τα
στεφάνια της ημέρας.545
• Αλληλούια... αλληλούγιασ’, μια ξεχωριστή συνήθεια.
Επρόκειτο περί δρώμενου της κοινότητας Τροχού με διάφορες παραλλαγές, η ονομασία του οποίου οφειλόταν ακριβώς στη δυνατή
κραυγή αλληλούια που βγάζανε οι συμμετέχοντες την ώρα που πηδούσαν από τις φωτιές.
Σύμφωνα λοιπόν με τους πληροφορητές... 546
◆ «Την 1η Αυγούστου,547 μπροστά σε κάθε σπίτι άναβαν φωτιά με καλάμια. Τα παιδιά πηδούσαν τρεις φορές από πάνω σταυρωτά. Το
έθιμο αυτό το λέγαμε αλληλούια. Άναβαν και πάνω στο δρόμο
για να περνούν τα ζώα. Ήταν καλό και γι’ αυτά».
◆ «Είχαμε ξερά κλήματα απ’ τ’ αμπέλια μας. Ανάβαμε φωτιές σε κάθε
γωνιά. Μαζεύονταν τρία-τέσσερα σπίτια και ανάβαμε. Μετά πηδούσαν πάνω απ’ τη φωτιά μικροί και μεγάλοι. Το είχανε για καλό.
Γινόταν σαματάς, ο τόπος βούιζε. Όταν πηδούσαν φώναζαν:
Αύγουστος κελτί-κεστί, Αύγουστος ήρθε κι έφυγε».
◆ «Ήφτισκαν φωτιές σταυρωτά. Έβαζαν τσαλιά, ξύλα και ήφτισκαν
φωτιές. Πέταναν απ΄ πάνω τα παιδιά και έλεγαν αλληλούια.
Μουλιτρίς είναι ένα χόρτο ψηλό. Έκοφταμ’ απ’ τα χωράφια μούλιτρα και κρέμαζαμ’ τ’ τη μέρα σα θύρες απάνω. Ξεραίνονταν. Αν
544. Γεώργιος Μαυροχαλυβίδης, ό.π., σ. 304.
545. Μαρτυρία Σοφίας Κόρογλου, ό.π.
546. Μαρτυρίες των: Βασιλικής Τσελεπίδου, Ντερμιτζόγλου Γεωργίου, Γεωργίου
Ιορδανίδη, ό.π.
547. Το βράδυ της 31ης Ιουλίου προς 1η Αυγούστου.
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αρρώσταιναν τα ζώα, τα παιδιά, απ’ εκείνο βάζαμε σο θυμίαμα
για γιατρικό».
Επισήμανση
Τη στάχτη των ανισιμάτων, προσαναμμάτων, τη θεωρούσαν ιερή.
Μετά το τέλος της εορτής τη μάζευαν, τη σταύρωναν και τη σκέπαζαν για να μη χαλάσει ο σωρός της. Την επομένη, το πρωί δηλαδή της 1ης Αυγούστου, περνούσαν όλα τα ζωντανά από πάνω
της, ακριβώς για να τα προστατέψουν από το μάτι και τις ασθένειες.
Στα παλιότερα χρόνια, σύμφωνα πάλι με τις τοπικές παραδόσεις,
στάχτωναν το σπίτι, τους στάβλους και τα χωράφια, ιδιαίτερα μάλιστα τα αμπέλια, λόγω επικείμενης παραγωγής, για το μπερεκέτι
της χρονιάς.

• Ιδιαίτερο λατρευτικό έθιμο ήταν αυτό που διαδραματιζότανε στην
κοινότητα της Μουταλάσκης, το ηζερλιγιέ γκιντελίμ, δηλαδή, πάμε
στο ηζερλίκ. Την πρώτη ημέρα λοιπόν του Αυγούστου, κατά τα ξημερώματα, απ’ όλους τους μαχαλάδες της κοινότητας, μόνο γυναίκες
και παιδιά πήγαιναν στο παρακείμενο νεκροταφείο, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και άναβαν στους τάφους κεριά, αλλά...
αλλά και έκοβαν ένα ξεχωριστό φυτό, το ηζερλίκ, το οποίο, αφού
έπλεκαν, το κρεμούσαν στην εξώπορτα του σπιτιου, ως φυλακτό.548
Μάλλον επρόκειτο για το φυτό απήγανος, του οποίου οι ιδιαίτερες
ιδιότητες κατά της μαγείας, αλλά και οι αντίστοιχες θεραπευτικές
του, ήταν πασίγνωστες στους Καππαδόκες. 549
Φυσικά να επισημάνουμε:
α- Τη συμμετοχή μόνων γυναικών και μικρών παιδιών, άρα του
αγνότερου στοιχείου της κοινότητας σε μια δυσερμήνευτη μυστηριακή τελετουργία.
β- Τη μετάβαση μόνο τις πρώτες πρωινές ώρες, άρα τη σύνδεσή του
με τη λαϊκή πίστη πως το φως του ήλιου διαλύει και αποδυναμώνει τα κακά και τις φθοροποιές δυνάμεις του σκότους.
548. Μαρτυρία Θεοδώρου Χατζησουλτάνογλου, (Μουταλάσκη), ό.π.
549. Μαγικές: κακό μάτι-ξεμάτιασμα (τον έχω εξορκισμένο με τον πήγανο... ), τοποθετείτο ως φυλακτό στα ρούχα.
Θεραπευτικές: συνδέεται στενά με τη γονιμότητα επαναφέροντας μάλιστα τη
χαμένη έμμηνο ρήση-αποβολή ανεπιθύμητων εμβρύων, (εμμηναγωγική-αμβλωτική δράση), πανάκεια για όλες τις ασθένειες ακόμα και για τις λοιμώδεις.
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γ- Την τοποθέτηση της πλεξούδας του απήγανου στην εξώθυρα της
οικίας, άρα την προστασία των μελών της οικογένειας και την
αποτροπή του οποιουδήποτε κακού.550
• Στη Μαλακοπή για θεραπευτικούς σκοπούς μάζευαν αποκλειστικά
και μόνο την 1η Αυγούστου τη Μουλούτσα... ένα ιδιαίτερο φυτό, το
οποίο τοποθετούσαν στις πονεμένες μέσες των ανθρώπων ή των μικρών παιδιών.
Σύμφωνα με τους πληροφορητές, η συλλογή του σε οποιαδήποτε
άλλη ημερομηνία δεν θα είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
«Την πρώτη του Αυγούστου το πρωί σηκούταμεστε πρωί-πρωί και
είχαμε στο χωριό ένα χόρτο, το λέϊσκαν μουλούτσα. Εκείνα τα μεγάλα τα μάνες μας, παίρνισκαν από ένα κλαδί μικρό και το βάνισκαν
στη μέση μας. Η μουλούτσα έβγαζε ένα λουλούδι άσπρο. Ήταν έως
πενήντα (50) πόντους αψηλό. Άνοιγε μαζί με τα κλήματα, τον ίδιο
καιρό δηλαδή. Έριχνε το άνθος μαζί με τα κλήματα και έκανε καρπούς κόκκινους, σα ρεβίθι μεγάλους, αλλά δεν τρωγότανε».551
6 Αυγούστου

Η εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, η αλατζά μπαϊραμί ή αλατζά γιορτουσού, γιορτή του σταφυλιού, η Λαμπρή του
σταφυλιού.552
• Ανήμερα της εορτής οι καλλιεργητές αμπελιών μετέφεραν
στις εκκλησιές τα ώριμα σταφύλια, με το πέρας δε της λειτουργιάς ο ιερέας τα μοίραζε στους εκκλησιαζομένους.553
Πρόκειται για τον θεσμό ή καλύτερα την εθιμική συνήθεια
της απαρχής ή των θαλύσιων εορτών της αρχαιότητας, δηλαδή, της
προσφοράς των πρώτων καρπών της σοδειάς στους φτωχούς... 554
550. Μαρτυρία Αικατερίνης Νικολαΐδου, ό.π.
551. Μαρτυρία Δέσποινας Φειδοπούλου, ό.π.
552. Σύμφωνα με την παράδοση τρία πράγματα εβλόγησε ο Χριστός. Το κοτσί (στάρι), το σταφύλι, και το τσαΐ ζεϊτούνι (λάδι). Το κοτσί γίνεται προσφορά... το
σταφύλι Θεία Κοινωνία... και το λάδι μύρο.
553. Σε αρκετές κοινότητες του χώρου τα πρώτα μαζέματα τα έφερναν την παραμονή της εορτής. Τα άφηναν στην εκκλησιά μέσα σε ειδικά πανέρια όλη τη νύκτα
και τα μοίραζε ο ιερέας μετά τη λειτουργία. Σε κάποιες άλλες, για παράδειγμα
στο Σεμέντερε και τη Μουταλάσκη, τα έφερναν μόνο μικρά παιδιά, αγόρια και
κορίτσια, αγνά στην ψυχή και στο σώμα...
554. Εννοείται ότι τούτη η συνήθεια ήταν επιβεβλημένη για όλα τα αγαθά. Έτσι, με
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Η επικρατούσα ευχή: Αλλάχ κισμέτ εττί μπαγιμιζντάν μαχσούλ
γιελίμ, γκελετζέκ σενεγιέντε κισμέτ ετσίν, δηλαδή και φέτος μας
αξίωσε ο Θεός να φάμε καρπό από το αμπέλι, να μας αξιώσει και του
χρόνου.
• «Στις 6 Αυγούστου, στην εκκλησιά γινότανε ο αγιασμός των σταφυλιών και μόνο μετά από αυτόν άρχιζε ο κόσμος να τρώει σταφύλια
ελεύθερα.
Οι καλλιεργητές έβαζαν σε καλαθάκια τα σταφύλια και τα τοποθετούσαν μπρος στην εικόνα το Χριστού, στην Ωραία Πύλη. Μετά την
απόλυση έπαιρνε ο καθένας το αντίδωρο, το δικό του καλάθι και
μοίραζε στους άλλους το περιεχόμενό του...
Η ευχή ήταν η εξής:
“Ευλόγησον Κύριε τον καρπόν τούτον της αμπέλου τον νέον, ον διά
της του αέρος ευκρασίας και των σταγόνων της βροχής και της των
καιρών γαλήνης εις ταύτην την ωριμωτάτην στάσιν ελθέτω ευδοκήσας, ίνα η εν ημών τοις εξ αυτού του γεννήματος της αμπέλου μεταλαμβάνουσι, εις ευφροσύνην, εις εξιλασμόν αμαρτιών, διά του Ιερού
και Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού Σου.
Μεθ’ ου ευλογητός ει συν τω Παναγίω και Αγαθώ και Ζωοποιώ σου
Πνεύματι.
Αμήν».555
• «Το Αύγουστο 6, ητό Αλατζά μπαϊραμί. (Πάσχα του κόκκινου σταφυλιού).
Κείνο το μέρα άμα έχει κανένα αμπέλια και σταφύλια να κάνει αγιασμό σο κλησιά, να το πααίν σ’ αμπέλια του κι ύστερο ν’ αρχίζει να
κόφτες σταφύλια για να τρώει. Εμείς όμως σταφύλια δεν είχαμε σο
μέρος μας. Κόλφα κάναμ’ εμείς εκείνο το μέρα. Τα βάναμ’ σο πιάτο
και τα πάαιναμ σο κλησιά να τα γεβάσει ο παπάς».556
• Την ημέρα αυτή επιτρεπότανε η βρώση ψαριού...
• Συνήθεια της ημέρας η επίσκεψη στους τάφους των οικείων και η
διανομή κολλύβων.
τη σοδειά της σταφίδας τον Οκτώβριο, μόλις την αποθήκευαν, κάθε οικογένεια
παρασκεύαζε τη χοσάφη, δηλαδή κομπόστα την οποία μοιράζανε στη γειτονιά
για το καλό της χρονιάς και της παραγωγής.
Το ίδιο με το στάρι και το πρώτο άλευρο κλπ.
555. Μαρτυρία Κ. Παπακωνσταντίνου, ό.π.
556. Μαρτυρία Αθ. Αθανασιάδη, ό.π.
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Το πανηγύρι του άμμου, η αμμοθεραπεία της ημέρας...
Μια ιδιαίτερα θεραπευτική πρακτική
Στην κοινότητα της Μαλακοπής ταυτόχρονα με την ευλογία των
πρωτόλειων σταφυλιών από μέρους του ιερέα και της διανομής τους στο
εκκλησίασμα, λάμβανε χώρα κι ένα ιδιαίτερο έθιμο, το οποίο είχε να κάμει με τις ευρύτερες δοξασίες περί θανάτου και αναστάσεως...
• «Σε απόσταση ώρας ανατολικά απλωνότανε σε αρκετή έκταση παχύ
στρώμα αμμούδας. Σ’ αυτήν άνοιγαν γούβες, σαν άβαθα μνήματα,
και χωνόντουσαν γυμνοί. Έτσι, κάτω από τον τύπο του θρησκευτικού
εθίμου, ο κοσμάκης έκαμνε ένα γενναίο αμμόλουτρο, που για πολλούς λόγους δεν ήταν άμοιρο απαλλαγής από τους ρευματισμούς».557
• «Από όλα τα χωριά κουβαλιόνταν για να θαφτούν, να κάνουν παιδί
ή για τους ρευματισμούς. Έλεγαν οι παλαιοί του Χριστού Σωτήρος
την ημέρα, πριν να τσαβδίσ’ (πριν βγει) ήλιος, ένα περιστέρι λούζονταν στην άμμο. Πώς λούζεται η κότα στο χώμα; Έτσι και το περιστέρι λούζονταν στην άμμο. Και μας λέγανε πως γι’ αυτό βρίσκουν
τα πάθη γιατρειά, γιατί είναι άγιο πράμα το περιστέρι. Το ’κούγαμ’
απ’ τη γιαγιά μας: “άγιο πράμα το περιστέρι, γι’ αυτό βρίσκει όφελος
ο κόσμος από την άμμο”.
Ξαπλώναμε στην άμμο και αφήναμε μόνο το κεφάλι μας έξω. Κρατούσαμε μια ομπρέλα και φυλαγόμασταν από τον ήλιο να μην πάθει
το κεφάλι μας».558
• «Ήταν ένα βουνό πάνω από τ’ αμπέλια που λεγότανε Αγία Λαύρα.
Παλιά ήταν ένα μικρό ηφαίστειο. Πότε ξεθύμανε κανείς δεν το ξέρει.
Τώρα το ονόμασαν Αγία Λαύρα από το εκκλησάκι που ήταν στην
κορυφή και είχε τ’ όνομα αυτό ή από το λαύρα (κάψα- φωτιά) που
βγήκε από το βουνό... Το λέγανε και Μπεχτσιλίκ. Από την τρύπα
του ηφαιστείου βγήκε άμμος μαύρη, κατάμαυρη σαν μπαρούτι και
κατακάθισε σε ένα μέρος πάνω από τα αμπέλια.
Όσοι είχαν πόνους, ρευματικά ή άλλο πάθος, πήγαιναν εκεί και χωνότανε στην άμμο».559

557. Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης - Συμεών Κοιμίσογλου, Η Μαλακοπή, ό.π., σ. 68,
βλ. και Γεώργιος Μαυροχαλυβίδης, ό.π., σ. 340.
558. Μαρτυρία Χρυσάνθης Λυκίδου, ό.π.
559. Μαρτυρία Κ. Παπακωνσταντίνου, ό.π.
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Επισήμανση
Κατά τον πληροφορητή, με την έκρηξη του ηφαιστείου χάθηκαν τα
τρεχούμενα νερά της περιοχής και από τότε έσκαβαν βαθιά πηγάδια
(Μάλα-κόποις= με μεγάλο κόπο) για να βρούνε νερό.
• «Στο μέρος αυτό το χώμα είναι άσπρο σ’ όλο το βουνό και μόνο σε
δυο στρέμματα έκταση ήταν μαύρο ψιλό-ψιλό. Λέγουν ότι ο άγγελος στη εορτή του Σωτήρος ήρθε, σταύρωσε το χώμα και γι’ αυτό το
χώμα εκείνο έκανε θεραπεία».560
• Την ίδια πρακτκή, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, κρατούσαν και στο
Ανταβάλ.
Λίγο μετά την απόλυση και τη διανομή των πρώτων σταφυλιών πήγαιναν στην τοποθεσία Άγιο Γιώργη ντερεσί που ήταν αμμώδης και
«παραχώνονταν μέσα στο χώμα... μια ώρα και γίνονταν καλά από τα
πάντα... το ίδιο κάνανε και οι Τούρκοι».561
Μέσα λοιπόν από αρχέγονες μνήμες, πρακτικές και τύπους, γινότανε καθαρμός σώματος και ψυχής με την αποβολή του παλαιού (γυμνοί), το θάψιμο στα άβαθα μνήματα και την εκ νέου (ξανα)γέννηση
του απαλλασσόμενου από τις αμαρτίες και τα βάρη του παρελθόντος. Το έθιμο αυτό διατηρήθηκε μέχρι την Ανταλλαγή.

560. Μαρτυρία Άννας Σκοτεινοπούλου, ό.π.
561. Μαρτυρία Παρασκευά Ιγνατιάδη, (Ανταβάλ), ό.π.

298

Αύγουστος

15 Αυγούστου
Βεμέτ χαζρέτι Μεργιέμ
ή του σταφυλιού ο Πάσκας

Η Πανάγιανιν ουγιουντουγιού, δηλαδή, ημέρα της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου.
Ημέρα γενικής αργίας και χαράς κατά την οποία λάβαιναν χώρα πλείστα όσα κουρμπάνια και πανηγύρεις, μιας και στ’ όνομα της Παναγίας
υπήρχαν πάμπολλες εκκλησιές.562 Εκτός των ανωτέρω υπήρχαν φυσικά
και μια σειρά από ιδιαίτερες αλλά και παράξενες συνήθειες τοπικού χαρακτήρα.
• Στην κοινότητα της Μαμασού, για παράδειγμα, εξαιτίας της υπάρξεως της δισυπόστατης εκκλησιάς του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης- Αγίου Μάμαντος, κοινού ιερού τόπου χριστιανών και μουσουλμάνων, στην οποία έχουμε αναφερθεί εκτεταμένα... στην κοινότητα
των Φαράσων με τη βαφή των κόκκινων αυγών... 563στην κοινότητα
των Λιμνών με τα κρεμαστά, δηλαδή τσαμπιά σταφύλια που κρεμούσαν-τοποθετούσαν στα δένδρα...
• Στα Σύλατα, επίσης, ανήμερα της εορτής, οι κάτοικοί της ανέβαιναν στο όρος Μεσέ ταγ - όρος Δρυός και στη βάση μιας κολοσιαίας δρυός «της οποίας τον κορμόν μόλις δυο άνθρωποι ηδύναντο να
εναγκαλισθώσι και η οποία εκ παραδόσεως εθεωρείτο ιερά, ήναπτον
υπό την ρίζαν αυτής, ούσα κούφην, κανδήλας... και ετιμάτο επ’ ονόματι της Θεομήτορος».564
562. Η Παναγία, όπως και παντού, είχε διάφορα προσωνύμια. Από τα πλέον παράξενα είναι αυτό της «ε, Γαλατερής». Σύμφωνα με ορισμένους, λανθασμένα κατά
την άποψή μας, υπήρχε η Αγία Γαλατερή. Σε κάθε περίπτωση το προσωνύμιο
αυτό δόθηκε στην Παναγία εξαιτίας της εικόνας που την παριστάνει να θηλάζει
γάλα τον Χριστό. Εκκλησίες της υπήρχαν στο Φερτέκι, στην Τελμησσό και το
Χαλβάντερε... Οι γυναίκες που είχαν πρόβλημα θηλασμού ζητούσαν τη θεραπεία με εγκοιμήσεις και τάματα με δυο βασικές προϋποθέσεις: να διατηρήσουν
αλαλία καθόλη τη διάρκεια της νύκτας και να βρέξουν το μαστό τους τρεις
φορές με αγίασμα.
Συνήθειες που ακολουθούσε και το μουσουλμανικό στοιχείο.
563. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 129, «... Κοντά στις άλλες ετοιμασίες έβαφαν και κόκκινα αυγά. Οι ξένοι μάλιστα έφερναν μαζί τους και αυγά
βαμμένα».
564. Συμεών Σ. Φαρασόπουλος, ό.π., σ. 16, βλ. και Κ. Μ. Νίγδελης - Ι. Σταματιάδης, ό.π.
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• Στη ρεματιά του Ασκαραβανί, ψηλά πάνω από τα Τρύπια της Νίγδης, από την αρχή της δημιουργίας φύτρωσαν τέσσερις τεράστιες
πέτρες, όμοιες με κολόνες, που την πιο μεγάλη την λέγανε ο σουφράς του Χριστού. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν τον κυνηγούσαν οι Εβραίοι, στάθηκε εκεί για να ξαποστάσει... να φάει ένα κομμάτι ψωμί... να κοιμηθεί, να ανακτήσει δυνάμεις, να προστατευθεί
από τους διώκτες του.
Βλέποντας αυτά η Παναγιά στεναχωρέθηκε τόσο που το κλάμα της
κύλησε σε όλο το βράχο... αλλά άμεσα τα δάκρυά της μεταμορφώθηκαν σε ένα όμορφο φυτό-λουλούδι που οι ντόπιοι το λέγανε τα
δάκρυα της Παναγιάς. Ανήμερα λοιπόν της γιορτής της το είχανε
τάμα οι νέοι για το ποιος θα μαζέψει τα περισσότερα... 565
• Στην Τελμησσό, κοντά στη Νίγδη, υπήρχε η εκκλησιά της Παναγιάς
της Γαλατερής.566 Ένα πραγματικά λαμπρό θρησκευτικό οικοδόμημα
που τον Δεκαπεντάγουστο αποτελούσε πόλο έλξης των προσκυνητών μιας και σύμφωνα με την παράδοση υπήρχε θαυματουργό αγίασμα. «Από τριάντα τρία (33) χωριά, με τ’ αραμπάδια κιμ’ τα αλόγατα σο Γαλατερή ερχόσαν... Τότε γίνεται το πανηγύρι του χωριού,
ένα από τα πιο σημαντικά της Καππαδοκίας. Όλη τη νύχτα όργανα,
φαγιά, γλέντια, δεν κοιμόνταν καθόλου και ο μητροπολίτης μένει
εδώ».567
Ταυτόχρονα υπήρχε και μια συνήθεια μάλλον ανεξήγητη.
Κάθε επισκέπτης και κυρίως οι γυναίκες μετέφεραν μια μικρή πετρούλα, ένα χαλικάκι, κατά την επίσκεψή τους, το οποίο εναπέθεταν
στον αυλόγυρό της. Συνήθεια που οφείλει την ύπαρξή της, μάλλον,
στην ανάμνηση της μεγάλης προσπάθειας την οποία κάνανε οι γυναίκες στα χρόνια τα παλιά, για την ανέγερσή της μεταφέροντας
οικοδομικά υλικά από παντού.568
565. Σοφία Αναστασιάδη- Μανουσάκη, ό.π., σ. 164.
566. Σύμφωνα με κάποιους ερευνητές, η ονομασία προέρχεται από τις λέξεις Γαλάντιρί, που σημαίνει σαν κάστρο... Diri= δυνατός, ακμαίος.
567. Σοφία Αναστασιάδη - Μανουσάκη, ό.π., σ. 154, βλ. και Νικόλαος Σ. Ρίζος,
Καππαδοκικά, ό.π., σ. 105, «Γαλατερή λεγόμενη... είναι εκκλησιά παλαιά της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου... και οικήματα διά ξένους προσκυνητάς, οίτινες συνέρχονται τη 15η Αυγούστου και πανηγυρίζουσι λαμπρώς, ευωχούμενοι εκείσε
μιαν εβδομάδα».
568. Σοφία Αναστασιάδη - Μανουσάκη, ό.π., σ. 152, «... Για χάρη της Γαλατερής
πήγαιναν τα κορίτσια στο Ασκαραβανί, στην πλάτη τους σηκώνανε και κουβαλούσαν τις πελεκημένες πέτρες».
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• Στο Χαλβάντερε, ψηλά στο βουνό Ορένσαρ, υπήρχε η εκκλησιά της
Αγίας Γαλατερής. Κάθε Δεκαπεντάγουστο οι κτηνοτρόφοι στα χαλάσματά της άρμεγαν τα ζωντανά τους και το γάλα το μοίραζαν στους
απόρους, σε ανάμνηση μιας παλιάς συνήθειας, ενός ιερού χρέους...
Σύμφωνα λοιπόν με τον θρύλο, εκεί στη θέση, τα πολύ παλιά χρόνια,
οι κάτοικοι άρμεγαν τα ζωντανά τους και το άφθονο γάλα της παραγωγής το διοχέτευαν με πήλινους σωλήνες και λαξευτά αυλάκια
παντού... έτσι, γιατί αυτό ήταν το θέλημα της Παναγιάς.569
Στην ίδια κοινότητα πάλι, ανήμερα της εορτής, οι νέοι κυρίως, ανέβαιναν στις βόρειες πλαγιές του Χασάν νταγ, τέσσερις περίπου ώρες
ψηλά, σε μια παλιά τοποθεσία σαν πλάτωμα περίπου, όπου υπήρχε
κάποιο παρεκκλήσι,το οποίο έφερε το όνομα της Παναγιάς. Για να
προσευχηθούν και να διασκεδάσουν υπό τους ήχους του ντεφιού, να
τραγουδήσουν τα λόγια της χαράς:
Του Χασάν νταγ, του πιο ψηλού απ’ όλα τα βουνά
λεπτός, λεπτός πάει ο δρόμος
κι η κόρη π’αγαπώ είν’ δακτυλιδομεσούσα... 570
• Στα Φάρασα υπήρχε το μεγάλο λαξευτό μοναστήρι που έφερε το
όνομά Της. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση «... σάμου υρεύκαν να
πιέσουν την Παναγία μο το Χριστό, νάχουμ’ την ευσή τουν, χύτσ’ η
Παναγία τζαι δώτσ’ μο τα φτερά της τ’ς ’ς Παναγίας το κάδζι, έμπρο
δώτσε ψεά τζαι ’στέρου δώτσ’ εδώ, τζαι ’νοίγει τζ’ ενότουν’ ’ς Παναγίας ο σπηλιός, δηλαδή, όταν γύρευαν να πιάσουν την Παναγία
με τον Χριστό, να ’χουμε την ευχή τους, έτρεξε η Παναγία και κτύπησε με τα φτερά της τον βράχο, πρώτα κτύπησε ψηλά και έπειτα
χτύπησε εδώ, άνοιξε και έγινε της Παναγίας η σπηλιά... Εκεί, λοιπόν, η συρροή του κόσμου άρχιζε από την παραμονή, από τις πρώτες
κιόλας πρωινές ώρες. Οικογένειες, συγγενικές και φιλικές ομάδες,
ντυμένες με τα γιορτινά τους, κρατώντας κεριά και προσφορές και
άλλα σχετικά στους το πράδε-τορβάδες, τραβούσαν για τον ιερό
βράχο. Είναι σαρακοστή-νηστεία ακόμη και γι’ αυτό η μετάβαση είναι αθόρυβη. Ο δρόμος περνάει μέσα από τα μνήματα και εδώ όλοι
κάνουν ένα σταθμό για να εκτελέσουν το χρέος τους προς τους νεκρούς... Όταν έφταναν, πρώτη τους δουλειά ήταν να πάνε στο βάθος της σπηλιάς που βρίσκεται η εκκλησιά, ν’ ανάψουν κεριά, να
569. Κωνσταντίνος Νίγδελης - Ιορδάνα Χατζηισαάκ, Το Χαλβάντερε της Καππαδοκίας, ό.π., σ.40.
570. Σοφία Αναστασιάδη - Μανουσάκη, ό.π., σ. 76.
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θυμιατίσουν, να προσκυνήσουν και να ακούσουν την παράκληση.
Έπειτα πήγαιναν δίπλα στου αεσμούτο σαρίντζι-αγιασμού στέρνα,
έβγαζαν αγιασμό, νίβονταν, πλένονταν και τέλος έπιναν για τη χάρη
Της... Μετά τη Θεία Λειτουργία οι πανηγυριστές κάθονταν κάτω
στα στρωμένα τραπέζια και έτρωγαν τα θυσιασμένα ζώα, υπό τους
ήχους των τραγουδιών».571
Παραθέτουμε μερικά από αυτά, κοινά σε όλες τις κοινότητες του χώρου:
α΄
-Παναγία α Σουλτάνα είσαι του Χριστού η μάνα.
Ήψες σον κόσμο α φάνα σεν δζαι
το Γυιό Σου προσδζυνούμεν Σες.
-Παναγινίν μεζερί ορντά γιλλαλάρ ναμαζί.
Πεν οραγιά βαρά πιλσέμε.
Γισμέτ εϊλέ Παναγία...
Δηλαδή
-Παναγία Βασίλισσα είσαι του Χριστού η μάνα.
Άναψες στον κόσμο ένα φως.
Εσένα και τον Υιό Σου σας προσκυνούμε.
-Στης Παναγίας το μνήμα εκεί κάνουμε προσευχή.
Αν μπορούσα κι εγώ να πάω.
Αξίωσέ με Παναγία.
β΄ 572
Πιάτε τόϊ χορόν ας κλώσει,
κι όποιος θέλ’ ας έρτ’ ας πιάσει.
Τα παλικάρια να ζήτε
και σεις χορό κρατείτε.
Το καΐκ’ αρματωμένο,
κι όλο ψάρια φορτωμένο.
Πόσ’ τα δίνς αυτά τα ψάρια;
Τα δίνω πέντε και δέκα,
κι όσα έρχονται στην όκα.
571. Ευάγγελος Λαμπρόπουλος, ό.π., σ. 31.
572 Μαρτυρία Χαρ. Κανάκη, ό.π.
Σημ.: Πρόκειται περί ενός εύθυμου τραγουδιού, που τις περισσότερες φορές το
λέγανε ακαπέλα, δηλαδή χωρίς τη συνοδεία μουσικής...
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Φέρε βρούδια, βρούδιζέ τα
κι όσα θέλεις, πλήρωσέ τα,
και καντάρι ζύγαζέ τα.
29 Αυγούστου

Η Ογρούν ορούτς, ημέρα της κρυφής νηστείας, λόγω της
εορτής του Αγίου Ιωάννη... διότι σύμφωνα με τα πατροπαράδοτα μα και επιβαλλόμενα «γάλια τρώτ’ είναι του Γιωβάν
του κεφαλιστή»... δηλαδή, μην τρώτε, είναι του Ιωάννη του
αποκεφαλιστή.
Πένθιμη ημέρα λοιπόν, κατά τη διάρκεια της
οποίας έτρωγαν μόνο αλάδωτα όσπρια, άσπρα
σταφύλια, για να μην θυμίζουν το αίμα του αποκεφαλισμένου αγίου ή μόνο μαύρα ως ένδειξη πένθους...
Επίσης δεν έπρεπε: να κόβουν οτιδήποτε με μαχαίρι...
Έτσι χτυπούσαν καταγής το καρπούζι, έκοβαν το ψωμί με το
χέρι, πατούσαν τα κρεμμύδια με τις πέτρες γιατί... γιατί ήταν
αμαρτία η χρησιμοποίηση του μαχαιριού.
Επισήμανση
• Απαγορευμένη,σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες, ήταν και η χρήση
ταψιού γιατί: «την εβή εν τ’ Άε Πρόδομου, έκοψαν τον κελλά του
τσαΐ πήραν ντα σον ντεψίν πέσου... είναι του αγίου Προδρόμου, την
εβή κανείς τζο πιένει μασαίρι», δηλαδή αύριο έκοψαν το λαιμό του
Προδρόμου και τον πήραν μέσα στο ταψί... αύριο κανείς δεν πιάνει
μαχαίρι και ταψί.
• Στα Φάρασα τη μέρα αυτή τη λέγανε Γαρπούζ κεσμετί, δηλαδή ημέρα μη χρησιμοποίησης του μαχαιριού... 573

Νάμα, προήλ...
μια ξεχωριστή θρησκευτική υποχρέωση
για τους χριστιανικούς πληθυσμούς του χώρου
Με την έναρξη του τρύγου ξεπλήρωναν μια βασική τους υποχρέωση,
δίδοντας στην εκκλησία τις απαραίτητες ποσότητες αγνού και καθάριου κρασιού-μούστου για την παραγωγή του νάματος. Επρόκειτο για το
βασικό στοιχείο της Θείας Κοινωνίας, το κρασί, το οποίο παρήγαγαν με
ιδιαίτερη φροντίδα και περισσή προσοχή...
573. Λάζαρος Κελεκίδης, ό.π., σ. 160.

303

Καππαδοκία: Λατρευτικά και άλλα τινά...

• «Τα φέραμεστε τα σταφύλια με τ’ αμάξια και τα χύναμε στο
λενό (ληνό) και όπως τα ρίχναμε έτρεχε το κρασί στο λεγκούρι (πολήμι), απ’ αυτά που σπάζανε με το πέσιμο. Απ’
αυτό το κρασί κάναν το νάμα, χωρίς να βάλουν μέσα τα
πόδια τους ή νερό. Το έλεγαν και προήλ. Απ΄ αυτό γέμιζαμ τέσσερα-πέντε (4-5) πιθάρια, αλλά πίναμεστε κι όλας.
Ο γυναίκες δεν έπιναν κρασί, μόνο άνδρες. Γέμιζαν ένα
μπουκάλι μιας οκάς ή και μικρότερο και το πήγαιναν στην
εκκλησιά... ».574
• «Μόν’ η καλόγρια τα ψήνει τα κετέδια για κοινωνία.
Έχουν σφραγίδα και κόβουνε του Χριστού το όνομα
(από το πρόσφορο) και βάζουν το στο νάμα. Και κρασί
πουρ (πριν) να πατήσωμε (τα σταφύλια) το ποδάρι, να
γιομήσωμε το προγήλ (μούστο από απάτητα από τα πόδια σταφύλια), να τα σαβαντίσωμε στο πιθάρι (να το βάλουμε)».575

574. Μαρτυρία Δέσποινας Φειδοπούλου, ό.π.
575. Μαρτυρία Αναστασίας Σαμουηλίδου, ό.π.
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ΚΙΝΗΤΈΣ ΕΟΡΤΈΣ
Κύκλος της Αποκριάς 576
ή ετ κεσιμή (αποχή από κρεοφαγία)
ή Τριώδιο
ή Μπουγιούκ πεχρήζ

1η Εβδομάδα...
Η ποτούρ σατίρ ή ετ χαφτασή, η εβδομάδα κατά την οποία έτρωγαν
τα πάντα ακόμα τις Τετάρτες και τις Παρασκευές.
577

576. Σχετικά με τον κύκλο της Αποκριάς: Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του
Κ.Μ.Σ., Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, Η Λαϊκή Λατρεία των Φαράσων,
ό.π., Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, Η θρησκευτική ζωή στην περιφέρεια
του Ακσεράι - Γκέλβερι, ό.π., Κωνσταντίνος M. Νίγδελης, Καππαδοκία, Γυναικών Δρώμενα, ό.π.
Επίσης:
Η αποκριά προσδιορίζει την τελευταία μέρα κατανάλωσης του κρέατος
(από+κρέας)...
Η εβδομάδα πριν τη μεγάλη Σαρακοστή, η οποία θεωρείται προπαρασκευαστική για τη νηστεία των σαράντα ημερών. Σ’ αυτή την εβδομάδα επιτρέπεται η
κατανάλωση γαλακτοκομικών, αλλά όχι του κρέατος, γι’ αυτό, εξάλλου, η σαρκοφαγία, τιμάται ιδιαίτερα κατά την προηγούμενη εβδομάδα, με αποκορύφωμα
την Τσικνοπέμπτη.
Επίσης:
Άνοιξε το Tριώδιο... φράση συμβολική με την οποία σηματοδοτείται η έναρξη
της Αποκριάς, αλλά και η ανάγνωση για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα
του Tριωδίου-τρεις ωδές, εκκλησιαστικού βιβλίου. Πρόκειται για Υμνογραφικούς Κανόνες-εκκλησιαστικά ποιήματα που αποτελούνται μόνο από τρεις ωδές
αντί από εννέα ωδές, που είναι το σύνηθες.
577. Potur= βράκα, satır= μπαλτάς.
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2 η Εβδομάδα...
Η Ετ ορουτζού578, δηλαδή η εβδομάδα της κρεατονηστείας... αλλά
μόνο για τις δυο προαναφερόμενες ημέρες της εβδομάδας.
3 η Εβδομάδα
Η Τυρινή, ή πενγκερτέκ, ή παγκερτέκ579, ή πεϊνίρ χαφτασή, ή τυρού,
ή πισού580, κατά τη διάρκεια της οποίας απέφευγαν την κατανάλωση κρέατος και έτρωγαν μόνο γαλακτερά και τα παράγωγά τους581 ... με το γιατί
να αιτιολογείται στο παρακάτω μουχαμπέτι των ημερών:

Ο Χριστός και ο Εβραίος
και... γιατί δεν τρώμε κρέας την τυρινή εβδομάδα 582
«Ο Χριστός ένα φορά, πήγε με τα μαθητά τ’ ’ς ένα Εβραίο σπίτ’ κι έγινε
μισαφίρης. Τηγάνισαν τ’ γάτα με ποντικό και κάνουν το τραπέζι, γιατί να
το μουνταλαρντίσουν 583.
Το Χριστός κατάλαβεν το ήτον γάτα και ποντικός. Ευλόησεν το φαητό
κι είπεν:“Σήκω, γάτα, να κυνηγάς το ποντικό”. Σηκώειν γάτα, κυνήγεσεν
το ποντικό. Τα Εβραίοι σάστισαν και τότες πίστεψαν το ήτον Θεός.
- Τι να σε φέρομε να φας;
- Εμείς dεν τρώμε ετό584 το βdομάdα κρέας. Γάλα, γιαούρτι και τυρί
τρώμε.
Ηύραν το τυρί, ηύραν το γιαούρτι, έφααν με τα σαέρτια585 τ’, σηκώειν
και πήεν.
Απέ κει τον καιρό, λέϊσκε το γιαγιά μ’, dεν τρώϊσκαν κρέας ετό το βdομάδα».
578. Et= κρέας, oruç= νηστεία.
579. Κατά τον Εμμ. Τσαλίκογλου, ό.π., σ. 135, η λέξη θα πρέπει να προέρχεται από
την ελληνική πανεγκράτεια και πρόκειται για παραφθορά της.
580. Μικρά κομμάτια ψωμί μέσα σε λιωμένο βούτυρο με πετμέζι...
581. Η παράδοση περί αυτής της εβδομάδος και των επιβεβλημένων συνηθειώνδράσεων είναι σχεδόν κοινά σε όλες τις ελληνικές ράτσες. Έτσι κατά τους Δημ.
Πετρόπουλο - Ερμ. Ανδρεάδη, ό.π., σ. 144, «Ο Χριστός την εβδομάδα της Τυρινής έτυχε φιλοξενούμενος σ’ εβραίικο σπίτι. Του έβαλαν να φάει κρέας από
σκύλο μαγειρεμένο. Το κατάλαβε και δεν έφαγε. Γι’ αυτό την Τυρινή δεν τρώνε
κρέας».
582. Από τους πλέον γνωστούς και με πολλές παραλλαγές μύθους της Καππαδοκίας.
583. Nα το μουνταλαρντίσουν= να τον μαγαρίσουν.
584. Ετό= αυτό= αυτή.
585. Τα σαέρτια= οι μαθητές.
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Μετάφραση
Γιατί δεν τρώμε κρέας την τυρινή εβδομάδα
«Ο Χριστός μια φορά, πήγε με τους μαθητές του στο σπίτι ενός Εβραίου κι έγινε μουσαφίρης.
Του τηγάνισαν γάτα με ποντικό και του έκαμαν τραπέζι, για να τον
μαγαρίσουν. Ο Χριστός κατάλαβε πως ήταν γάτα και ποντικός. Ευλόγησε
το φαγητό και είπε. “Σήκω, γάτα, να κυνηγάς τον ποντικό”.
Σηκώθηκε η γάτα, κυνήγησε τον ποντικό. Οι Εβραίοι σάστισαν και
τότε πίστεψαν πως ήταν Θεός.
- Τι να σου φέρομε να φας;
- Εμείς δεν τρώμε αυτή τη βδομάδα κρέας. Γάλα, γιαούρτι και τυρί
τρώμε.
Του βρήκαν τυρί, του βρήκαν γιαούρτι, έφαγε με τους μαθητές του,
σηκώθηκε κι έφυγε.
Από κείνο τον καιρό, έλεγε η γιαγιά μου, δεν τρώγαμε κρέας αυτή τη
βδομάδα».
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Ιδιαίτερα στο τέλος αυτής της εβδομάδας:
• Το έθιμο της συγχώρεσης
Σε όλες τις κοινότητες του χώρου γινότανε Μ. Εσπερινός μετά το τέλος του οποίου ζητούσαν δημόσια συγχώρεση ο ένας από τον άλλο μέσα
στην εκκλησιά.
«Στον Εσπερινό, μετά την απόλυση, φιλούσανε όλοι το χέρι του ιερέα
ζητώντας ταυτόχρονα τη συγχώρεση και την ευλογία του.
Ο ιερέας απαντούσε ελληνικά:
“Ο Θεός συγχωρήσει” και συνέχιζε ζητώντας ο ίδιος τη συχώρεση από
το ποίμνιό του: “συγχωρήστε με, αδελφοί” για να απαντήσουν και αυτοί
με τη σειρά τους: ο Θεός συγχωρήσει». 586
Βεβαίως το ζήτημα της συχώρεσης ήταν σημαντικό για όλους, ιδιαίτερα μάλιστα εάν επρόκειτο να κοινωνήσουν. Εκτός του μυστηρίου, τη
ζητούσε ένας από τον άλλο κατά τάξη ηλικίας και τελετουργικά. Φυσικά,
πάντοτε ο μικρότερος από τον μεγαλύτερο, η γυναίκα από τον άνδρα, η
νύφη από τη συννυφάδα, την πεθερά, το πεθερό, κ.λπ.
Σύμφωνα με τους πληροφορητές, υπήρχαν μερικές περιπτώσεις όπου
υπήρχε άρνηση από την πλευρά του αιτουμένου... Ιδιαίτερα μάλιστα αν
θεωρούσε το πταίσμα-αδίκημα-παράπτωμα μεγάλο.
«Συγχωρησισλίκ βερμέμ. Συνείdησι καπούλ έτμεγιορ,
Δηλαδή:
Δε σου δίνω συγχώρεση, δεν μου το επιτρέπει η συνείδησή μου».
Επισήμανση
Για τη δύναμη της συγχώρεσης, τα επερχόμενα πνευματικά-ψυχικά
οφέλη αλλά και προς παραδειγματισμό, λέγανε το μουχαμπέτι-παράδοση
χρόνων για τον βίο και την πολιτεία μιας αμαρτωλής, η οποία στο τέλος
αγίασε.

α΄
Οσία Μαρία
η Αιγυπτία
«Η Οσία Μαρία έκανε πολλές αμαρτίες. Ήθελε να πάει κάπου και
μπήκε στο καράβι. Επειδή δεν είχε χρήματα πούλησε το σώμα της.
Εκεί που βγήκε μπήκε σε μια εκκλησία να προσκυνήσει και η εικόνα
έπεσε ανάποδα, επειδή η Μαρία ήταν αμαρτωλή.
586. Μαρτυρία Ηλία Αντωνιάδη, ό.π.
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Και η Οσία ήρθε στο ήμαρτον, εζήτησε συχώρεση και βγήκε και έμεινε στα βουνά σαράντα χρόνια. Στο σώμα της όλο φύτρωσε τρίχα,
σαν αρκούδα, θαρρείς γίνηκε.
Και ο Θεός της έστελνε το ψωμί της. Κι εκεί στο βουνό η Οσία Μαρία τίποτε άλλο δεν φοβήθηκε, όσο του Μαρτιού τα κρύα και του
Αυγούστου τις ζέστες. Ύστερα ήρθε ο καιρός να πεθάνει και ο άγγελος πήγε σε άλλο μέρος, που ήταν ένας καλόγερος, κι έστειλε τον
καλόγερο στην Οσία Μαρία. Ήρθε και την βρήκε κι αυτή είπε μέσα
από τη σπηλιά της:
- Δώσ’ μου το ράσο σου να το φορέσω και να βγω (γιατί τα ρούχα
της είχαν λιώσει). Και βγήκε αυτή και της είπε ο καλόγερος: την τάδε
ημέρα να έρθεις να σε κοινωνήσω. Και πήγε και κοινώνησε η Οσία
Μαρία και γλίτωσε τις αμαρτίες της».
β΄
Το Μαρία ’ς σο βουνό
Οσία Μαρία η Αιγυπτία
«Δεκαέξ χρονώ ένα κοπέλλα ήτον. Λέϊσκάν το Μαρία. Έπεσεν ’ς σο
αμαρτία. Ζήνισκε ’ς σο αμαρτία. Ένα μέρα από τα ’ειτονιά (γειτονιά)
μαζεύτουν να πάνε ’ς σα Ιεροσόλυμα. Έτελεν (ήθελε) κι ετό να πάει.
Έτρεξεν με τ’ άλλα μαζί ’ς σο πλοίο, αμά dεν το αφήκανε να μπει ’ς σο
πλοίο χωρίς λεφτά. Πήεν, πιάσεν φίλο τον καπετάνιο. Πήεν ’ς σα Ιεροσόλυμα. Πήεν ’ς σο εκκλησία. Γύρισεν, γύρισεν το εκκλησία, ούλα
τα πόρτες κλειστά. Ďεν μπόρεσεν να εύρει ένα πόρτα. Όξω ήτον ένα
’κόνα. Ήτον το Παναγίας ’κόνα. Γονάτισεν. Έκλαψεν. Προσκύνησεν.
Ένα φωνή ήρθε τ’ απ’ το ’κόνα. “Ένα στάμνα νερό κι ένα πρόσφορο
κάτω απ’ το ’κόνα μ’ είναι. Να το πάρεις να περάσεις απ’ το Ιορδάνη
πίσω”. Σηκώθην. Πήρεν τα. Πέρασεν απ’ το Ιορδάνη πίσω. Πήεν, σέμην ’ς ένα σπηλιά. Έμεινεν εκιού (εκεί) σεράντα χρόνους. Νε (ούτε)
το νερό τ’ τελείωσεν, νε το πρόσφορο τ’ τελείωσεν. Μέρα νύχτα
“Ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με ο Θεός”. Άλλα γράμματα dεν ξεύρισκε.
’Σ σα σεράντα χρόνους ’ς ένα καλόγερος ήρτεν όραμα. “Να πας ’ς
ετό το σπηλιά. Είναι το Οσία Μαρία να το ξομολογάς και να το μεταλάβεις. Ήρτεν καλόγερος ’ς σο σπηλιά”.
Φώναξεν “Μαρία, Μαρία”.
- “Γdυμνό είμαι. Ďεν μπορώ να έρτω”. Πέταξεν καλόγερος το ράσο
τ’. Φόρεσέν το Μαρία. Έκατσεν ξομολόησέν το. Ήκσεν όλα τα αμαρτία τ’ και μετάλαβέν το.
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“ Του χρόνου, τέτοια μέρα να έρτεις να με τάψεις”, είπεν ’ς σον καλόγερο το Μαρία.
Έφυγεν καλόγερος. Μαρία σέμει (μπήκε) ’ς σο σπηλιά. Πάλι άρχισε το προσευχή. Όρτιο προσευχέτο. Εκεί πέτανεν. Πέρασεν χρόνος.
Σηκώθην καλόγερος, πήεν να το τάψει. Τράνσεν ήτον πεταμένο.
Όρτιο, πώς προσευχόταν πέτανεν. Κασιμάκ dεν έχισκε. Φτιάρι dεν
έχισκε. Σκεπτότον, τι να κάνει. Έκεί’ το ώρα ένα ασλάνος (λιοντάρι)
ήρτεν. Με τα πόdια τ’ σκάλισε, άνοιξε ένα λάκκος. Καλόγερος έταψε
το αγία».
Μετάφραση
Η Μαρία στο βουνό
Ήταν μια κοπέλα δεκαέξι χρονών. Την έλεγαν Μαρία. Έπεσε στην
αμαρτία. Ζούσε στην αμαρτία. Μια μέρα μαζευτήκαν από τη γειτονιά να πάνε στα Ιεροσόλυμα. Ήθελε κι αυτή να πάει. Έτρεξε μαζί με
τις άλλες στο πλοίο, μα δεν την άφησαν να μπει στο πλοίο χωρίς λεφτά. Πήγε, έπιασε φίλο τον καπετάνιο. Πήγε στα Ιεροσόλυμα. Πήγε
στην εκκλησία. Γύρισε, γύρισε την εκκλησία, όλες οι πόρτες [ήσαν]
κλειστές. Δεν μπόρεσε να βρει μια πόρτα. Έξω ήταν μια εικόνα. Ήταν
η εικόνα της Παναγίας. Γονάτισε. Έκλαψε. Προσκύνησε. Μια φωνή
ήρθε από την εικόνα. «Μια στάμνα νερό και ένα πρόσφορο είναι
κάτω από την εικόνα μου. Να το πάρεις να περάσεις πίσω από τον
Ιορδάνη». Σηκώθηκε. Τα πήρε. Πέρασε πίσω από τον Ιορδάνη. Πήγε,
μπήκε σε μια σπηλιά. Έμεινε εκεί σαράντα χρόνους. Ούτε το νερό
της τέλειωσε, ούτε το πρόσφορό της τέλειωσε. Μέρα νύχτα «Ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με ο Θεός». Άλλα γράμματα δεν ήξευρε ’ς
στους σαράντα χρόνους σ’ ένα καλόγερο ήρθε όραμα.
«Να πας σ’ αυτή τη σπηλιά. Είναι η Οσία Μαρία να την ξομολογήσεις και να την μεταλάβεις». Ήρθε ο καλόγερος στη σπηλιά.
Φώναξε. «Μαρία, Μαρία».
- «Γδυμνή (γυμνή) είμαι δεν μπορώ να έρθω».
Πέταξε ο καλόγερος το ράσο του. Το φόρεσε η Μαρία. Κάθισε την
ξομολόησε. Άκουσε όλες τις αμαρτίες της και τη μετάλαβε.
«Του χρόνου τέτοια μέρα να ’ρθείς να με θάψεις», είπε στον καλόγερο η Μαρία.
Έφυγε ο καλόγερος. Η Μαρία μπήκε στη σπηλιά. Πάλι άρχισε την
προσευχή. Όρθια προσεύχονταν. Εκεί πέθανε. Πέρασε χρόνος. Σηκώθηκε ο καλόγερος, πήγε να τη θάψει. Κοίταξε, ήταν πεθαμένη.
Όρθια, καθώς προσεύχονταν πέθανε. Κασμά δεν είχε. Φτυάρι δεν
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είχε. Σκέπτονταν, τι να κάνει. Εκείνη την ώρα ήρθε ένα λιοντάρι. Με
τα πόδια του σκάλισε, άνοιξε ένα λάκκο. Ο καλόγερος έθαψε την
αγία.
• «Αποκρέευαν»...
Παράδοση χρόνων σύμφωνα με την οποία «συγκεντρώνονταν οικογένειες-οικογένειες σε ένα σπίτι, κάθε χρόνο σε διαφορετικό, για να πάει
η ευχή σε όλα και εκεί δειπνούσαν απλά, με φαγητά χωρίς κρέατα. Στο
τέλος έκλειναν την περίοδο με ένα σφιχτοβρασμένο αβγό λέγοντας, “με
αβγό κλείνουμε το στόμα, με αβγό το ανοίγουμε το Πάσχα”, υπονοώντας
φυσικά την έναρξη της μεγάλης νηστείας και το τέλος της την Ανάσταση
με ένα αβγό επίσης.587
• Το κλείσιμο της μεγάλης νηστείας...
Όπως άρχιζε με το φάγωμα ενός και μόνο αβγού, έτσι τελείωνε και
πάλι. «Το Πάσχα περπαίνιαμ (παίρναμε) σην εκκλησιά ένα αβγό και σέρνάμ το σο σπίτ’, κουτουριζάμ το (το χτυπούσαμε) μ΄ άλλα αυγά για να
σπάσει, τσάκουνάμ το (έσπαζαν), τρώϊσκαμ τα. Εμείς έτσι κάνισκαμ...
(έκλειναν τη νηστεία)». 588
Επισήμανση
Για το προαναφερόμενο έθιμο υπάρχουν αρκετές παραλλαγές. Έτσι:
Στη Μαλακοπή αρκούσε ένα αβγό για ολάκερη την οικογένεια,
σε μια συμβολική κίνηση του σφραγίσματος του στόματος και της
επερχόμενης νηστείας.
Στα Σύλλατα589 τοποθετούσαν μετά τη σχετική ευχή πάνω στο τραπέζι τρία αβγά για κατανάλωση και εφαρμογή του εθίμου.
Στα Ποτάμια αυτό γινότανε μετά από τριήμερη νηστεία.

587. Μαρτυρία Βαρβάρας Μισθοπούλου, (Σύλλατα),ό.π.
588. Μαρτυρία Σωτηρίας Γεωργιάδου, (Μαλακοπή), ό.π.
589. Κ. M. Νίγδελης - Ι. Σταματιάδης, ό.π., σ. 145.
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Ξεχωριστά

Τέλος, κατά τη διάρκεια της Αποκριάς λάβαιναν χώρα ποικίλα έθιμα
που είχαν να κάμουν με τη διασκέδαση, κυρίως αυτοσχέδια, τα οποία και
μεταφέρουμε:
α΄
Μεταμφιέσεις του ανδρικού πληθυσμού 590 .
Τονίζουμε, ιδιαίτερα το τελευταίο, μιας και οι κανόνες περί συμπεριφοράς της γυναίκας ή οι περί ηθικής απόψεις, διέπονταν από περισσή αυστηρότητα. Βεβαίως και υπήρχαν αντίστοιχες γυναικείες, όμως πάντοτε
υπό την υψηλή παρουσία του αρσενικού της οικογένειας, πατέρα, αδελφού, συζύγου και πάντοτε σε κάποια ανεκτά πλαίσια, τα οποία όμως άρχισαν να παραβιάζονται με τον ερχομό του 20ού αιώνα... αν και σύμφωνα με
ορισμένους ιστοριοδίφες, η γυναικεία μεταμφίεση στον προαναφερόμενο
χώρο ήταν απόλυτα απαγορευμένη. 591

590. Μαρτυρία Ζαφείρη Αλεξιάδη, ό.π., «Μόνο την Κυριακή της Τυροφάγου κάναμε
καρναβάλια με τα ρούχα τα παλιά. Οι άντρες γίνονταν γυναίκες και οι κυράδες
φορούσαν ανδρικά και κάναμε διάφορα αστεία που προκαλούσαν το γέλιο σε
αυτούς που ακολουθούσαν. Κάναμε εικονικές κηδείες, τάχα κλαίγαμε τον πεθαμένο ή την καβάλα ανθρώπου σε άνθρωπο που στο τέλος τους καταβρέχαμε, τον
δάσκαλο με το μαθητή, πολλοί ντύνονταν παπάδες». Βλ. Δ. Λουκόπουλος - Δ.
Πετρόπουλος, ό.π., σ. 99, «Φορούσαν παλιά ρούχα άνδρες και γυναίκες. Στο
κεφάλι τους έβαζαν φέσι, σαρίκι ή χαριένι-τέντζερη... Έβαφαν το πρόσωπο με
μαύρη καπνιά, μαυρώθηκα ή ίνκα αράπης, έλεγαν. Στα χέρια κρατούσαν μαχαίρια και ραβδιά. Ένας άνδρας σε κάθε συντροφιά ήταν ντυμένος με γυναικεία
ρούχα και τον έλεγαν νύφη... γύριζαν στα σπίτια με τραγούδια και αστεία, ανέβαιναν στα δώματα να τραγουδήσουν και να χορέψουν».
591. Θανάσης Π. Κωστάκης, Η Ανακού, ό.π., σ. 242, «Οι νέοι -ποτέ οι γυναίκες- νισκότανται μουτσούνες, γινότανε μασκαράδες. Φορούσαν σαλβάρια, έπαιρναν
νταούλια από τους Τούρκους και τα χτυπούσαν, γίνοταν νυφάδες, μουτζουρώνονταν, υποκρίνονταν τις έγκυες, έκαναν πως θα γεννήσουν, φώναζαν κι ο
κόσμος γελούσε».
Σημ.: Στην κοινότητα της Μαλακοπής, σύμφωνα με την πληροφορήτρια Μάγδα Καμουκίδου, μασκαράδες ντύνονταν μόνο οι άνδρες... «Αν ντυνότανε γυναίκα, τότε αυτή δεν ήταν καλή γυναίκα». Εννοεί ηθική, διότι επρόκειτο για
ηθική εκτροπή σε περίπτωση ενεργού συμμετοχής της.
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Δεν υπήρχε επίσης ομοιογένεια των εκδηλώσεων στον υπό έρευνα
χώρο. Ευνόητο και κατανοητό μιας και εξαρτιόνταν από διάφορους παράγοντες όπως: η σύνθεση του πληθυσμού, για το αν δηλαδή ήταν αμιγώς χριστιανική η κοινότητα ή μεικτή, αν ήταν μεγαλούπολη ή μικρή κοινότητα... πού βρισκόταν.
Φυσικά, όταν ομιλούμε για μεταμφιέσεις, δεν εννοούμε τίποτε άλλο
παρά τη χρησιμοποίηση της μουτσούνας, 592 την αλλαγή ενδυμασιών,
αλλά και το μουτζούρωμα του προσώπου. Έτσι, πολλοί άνδρες ντύνονταν γυναίκες, μερικές γυναίκες μεταμφιέζονταν σε άνδρες, αρκετοί σε
παπάδες, άλλοι πάλι σε διάφορα αξιώματα και όλοι με άφθονη κάπνα
μουτζούρωναν τα πρόσωπά τους για να μην αναγνωρίζονται... Και πάντοτε οπλισμένοι με μακριά ραβδιά, περιδιάβαιναν τα σοκάκια της κοινότητας κτυπώντας τις πόρτες και ζητώντας το σχετικό κέρασμα.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικές ήταν οι μεταμφιέσεις σε διάφορα ζωντανά
της φύσης, αλλά και σε τερατόμορφα στοιχειά με προεξάρχοντες τους
διαβόλους και τα εξαπτέρυγά τους... που προκαλούσαν και προκαλούνταν.593
Συνήθως όμως ή κατά προτίμηση στο “Καρναβάλ ολατζάγηδης” ντύνονταν επίσης: 594
592. Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, ό.π., σ.145, «... Τις δυο τελευταίες Κυριακές είχαν παιχνίδια με μεταμφιεσμένους προσωπιδοφόρους, τις μουτσούνες».
Σημ.: Είναι γεγονός πως η χρήση της μουτσούνας- μάσκας έχει αμφισβητηθεί
από πολλούς ερευνητές για εκεί και τότε. Συμφωνούμε απόλυτα. Σπεύδουμε
όμως να επισημάνουμε πως δεν μιλάμε για τις νέες, ξενόφερτες τάσεις, που
έχουν επικρατήσει εδώ και αρκετό καιρό.
Απλά και πάντοτε σύμφωνα με τους πληροφορητές μας ντυνόντουσαν, μεταξύ
των άλλων, «μουτσούνες», δηλαδή βάφανε το πρόσωπό τους με μαύρο χρώμα,
βάζανε ψεύτικα γένια και μουστάκια από τρίχα... Λίγο αργότερα και κυρίως με
την είσοδο του 20ού αιώνα αντί της χάρτινης μουτσούνας χρησιμοποιούσαν ένα
πανί το οποίο ζωγράφιζαν, κάνανε μάτια-στόμα και το φορούσαν.
593. Λάζαρος Ευπραξιάδης, ό.π., σ. 195, «Άλλοι μετεμφιέζοντο σε διάφορες μορφές
ζώων, γαϊδάρων, κριαριών, τερατόμορφων ζώων, ακόμη και διαβόλων με κέρατα και ουρές που προκαλούσαν τα γέλια στους παρακολουθούντες... Μπαίνανε
σε όποιο σπίτι θέλανε απρόσκλητοι και εκεί, με εύθυμα καλαμπούρια, με ευχάριστα και τολμηρά ανέκδοτα και ξεκαρδιστικά γέλια, κερνιόντουσαν...
Αλλά και συνήθως οι άνδρες φορούσαν γυναικεία και οι γυναίκες ανδρικά...
έναν μικρόσωμο άνδρα έντυναν με νυφικά και υψηλόσωμη γυναίκα με ανδρικά
σα γαμπρό με στριμμένο ψεύτικο μουστάκι. Τα πρόσωπά τους ήταν βαμμένα με
λογιών-λογιών χρώματα ακόμα και με μαύρη κάπνα».
594. Μαρτυρία Όλγας Παπαδοπούλου, (Ζιντζίντερε), ό.π.
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• Γιατροί...
Φορούσαν πάντοτε γυαλιά, ένα μακρύ μαύρο φράκο, κρατούσαν μια
τσάντα και ένα κλύσμα...
• Ζεϊμπέκηδες...
Φορούσαν άσπρα σα στολή τσολιά, μπούστο κόκκινο με κεντήματα
χρυσά και κρατούσαν ένα μαχαίρι.
• Νύφη και γαμπρός...
Οι ενδυμασίες ήταν ανάλογες με αυτές του τόπου-κοινότητας.
• Πεθερός και πεθερά...
Ο πεθερός ήταν καμπούρης και βαστούσε μπαστούνι... ενώ η πεθερά
βαστούσε ρόκα κι ήταν και αυτή καμπούρα.
• Αράπηδες...
Ήταν μουτζουρωμένοι, φορούσαν μια κοινή μαύρη φορεσιά με κουδούνια και κρατούσαν πάντοτε ρόπαλο ή ταβανόσκουπα.
• Ζώα...
Κατά προτίμηση αρκούδες και καμήλες.
Να σημειώσουμε επίσης και την ύπαρξη ενός σπάνιου αλλά υπαρκτού
εθίμου, σύμφωνα με τους πληροφορητές και τη βιβλιογραφία του χώρου,
αυτό των κουδουνάτων ιππέων. Επρόκειτο για παράξενες μεταμφιέσεις
νέων, που μεταξύ των άλλων έφεραν στη μέση του σώματός τους μια σειρά κουδουνιών τα οποία, σε συνδυασμό με χορευτικές φιγούρες της στιγμής και το κατάμαυρο βαμμένο πρόσωπο, προκαλούσαν τεράστιο φόβο
και θόρυβο. 595
Φυσικά υπό το βλέμμα των «απέναντι» που έβλεπαν ευχάριστα τούτο
το παιχνίδι της χαράς, διότι αποτελούσε μια ευχάριστη νότα στην καθημερινότητα, αλλά και γιατί τις περισσότερες φορές συμμετείχαν σε τούτες
τις εκδηλώσεις.
Να σημειώσουμε βεβαίως πως σε τούτες τις δράσεις η συμμετοχή του
πληθυσμού ήταν πάνδημη μιας και αποτελούσε μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για χαρά και ξεγνοιασιά από τα όποια προβλήματα.
β΄
Το κλείσιμο της βραδιάς σχεδόν πάντοτε γινόταν με διασκέδαση και
οινοποσία, με κάθε κοινότητα να έχει το δικό της ιδιαίτερο χρώμα. Για
595. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 99, «Παλαιότερα γιότανε γαρναβάλε, βουρντόνοι, με πρόσωπο βαμμένο μαύρο και με κουδούνια κρεμασμένα
αποδώ κι από εκεί στη μέση τους, κουδουνάτοι, πήγαιναν καβάλα από σπίτι σε
σπίτι».
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παράδειγμα, σε μερικές είχανε το μαντικό κλείσιμο με το ψήσιμο του
αβγού και το σκάσιμό του. Κάθε νοικοκυρά έβαζε στη φωτιά να ψηθούν
μια σειρά αβγά που καθένα ήταν «αφιερωμένο» σε κάποιο μέλος της οικογένειας. Έτσι από το πρώτο αβγό που θα έσκαγε με το ψήσιμο ή ανάλογα με τον σχετικό κρότο του καθενός μπορούσαν να μαντέψουν τα
μελλούμενα. Σύμφωνα μάλιστα με τα μουχαμπέτια, θα έπρεπε να είναι
ιδιαίτερα ευλογημένος αυτός του οποίου το αβγό δεν έσκαγε... και συνεπώς καθόλη τη χρονιά γερός και δυνατός όπως και αυτό.
Βεβαίως να τονίσουμε πως με αυτό τον τρόπο έκλεινε η περίοδος και
άρχιζε η μεγάλη νηστεία του Πάσχα.
γ΄
Μια σειρά παιχνιδιών, διακωμώδηση της καθημερινότητας, που αρκετά εξ αυτών παρατηρήθηκαν σχεδόν σε όλες τις κοινότητες, όπως ο «γιατρός-ντοτόρος», ο «δικαστής-καντίς» κ.λπ. τα οποία και παραθέτουμε:

Ο δικαστής
Δημιουργία δικαστηρίου με πλήρη σύνθεση, με χωροφύλακες, δικηγόρους και τον κατηγορούμενο, το βαρύτατο ποινικό αδίκημα στο οποίο
υπέπεσε, όπως η κλοπή της μαύρης ή καφετιάς ή άσπρης κότας του γείτονα... γιατί δεν σταυροκοπήθηκε, όταν κτύπησε η καμπάνα της εκκλησιάς596 ... και με τους θεατές να επιδοκιμάζουν ή αποδοκιμάζουν συμμετέχοντες στα δρώμενα.
Ο Γιατρός
Πάντοτε τρελόγιατρος ή υπό την επήρεια αλκοόλ, να εξετάζει τον
κακομοίρη ασθενή που πονούσε, αλλά και δεινοπαθούσε με τα τερτίπια
του.597
596. Μαρτυρία Ζαφείρη Αλεξιάδη, ό.π., « Το πιο καλό παιχνίδι ήταν αυτό του Καντή-δικαστή. Κάποιος παράσταινε τον δικαστή, κάποιος άλλος τον κατηγορούμενο, τους τσανταρμάδες, μερικοί βάζανε το τραπέζι, βρίσκανε μια αστεία
υπόθεση, κλέψιμο κότας, γιαμουρτών (αβγών), γιατί δεν σταυροκοπήθηκε, τον
δικάζανε, τον φυλάκιζαν, έτρεχε η γυναίκα του, τα παιδιά του, με παρακάλια να
τον ελευθερώσουν».
597. Μαρτυρία Λαζάρου Μισθοπούλου, ό.π., «Του φορούσαν μια άσπρη ποδιά κι αν
δεν έβρισκαν ένα σεντόνι, του έδιναν ένα σφυρί, ένα μαχαίρι για εγχειρήσεις και
μια λάμπα... για να βλέπει καλά. Το καλύτερο ήταν, όταν έκαμε την εξέταση σουρωμένος. Φώναζε για παράδειγμα “α, βλέπω ένα δόντι χαλασμένο, γρήγορα την
τανάλια” με τον άρρωστο να βοά από τρόμο ή “πω, πω, πω, τι ποδάρι είναι αυτό,
πρέπει να κοπεί” και δώστου η προσπάθεια να το κόψει».
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Η καμήλα
Επρόκειτο περί ενός ομοιώματος του συμπαθέστατου τετράποδου,
κατασκευασμένου με έναν ιδιαίτερο τρόπο και αποτελούμενου από: μια
σκάλα, ως την κεντρική ραχοκοκαλιά που την κρατούσαν σε οριζόντια
θέση, ένα ψεύτικο κεφάλι κατασκευασμένο με το τομάρι κάποιου ζώου...
ως δόντια μερικά μεγάλα καρφιά... και για ουρά, τρίχες αλόγου... ένα κιλίμι επίσης που σκέπαζε το σύνολο... και τουλάχιστον τρεις πρωταγωνιστές, εκ των οποίων οι δυο κοντοί και ισοϋψείς στην αρχή και το τέλος
και ένας κατά πολύ ψηλότερος στη μέση, ούτως ώστε να σχηματίζεται η
καμπούρα του ζώου. Βεβαίως, ο καμηλιέρης και τα ζώα συνοδείας, δηλαδή μερικά σκυλιά.
Το δρώμενο περιελάμβανε την περιφορά της κατασκευής υπό τους
ήχους συνήθως μουσικής στους δρόμους της κοινότητας, με διάφορες
στάσεις για κεράσματα και πειράγματα, κυνηγητά από πλευράς του «ζωντανού», αντιστάσεις από τους λοιπούς και οτιδήποτε άλλο μπορούσε
καθένας να σκεφτεί και να πράξει εκείνη τη στιγμή.
Η μάνα με τις θυγατέρες
Τέσσερις με πέντε νέοι, ντυμένοι γυναικεία, παράσταιναν μια γυναικεία συντροφιά, η οποία αποτελούνταν από μια μάνα και τις θυγατέρες
την ώρα του θερισμού ή κάποιας γεωργικής εργασίας αλλά... αλλά με τις
θυγατέρες μάλλον τεμπέλες και με τη μάνα να ιδρωκοπά, αλλά ταυτόχρονα να καυτηριάζει τις ακαμάτρες...
Μεταξύ τους, φυσικά, αντάλλασσαν πολλά και διάφορα, αυτοσχέδια
ποιήματα-παραινέσεις, χειρονομίες, πολλές φορές όλα ακατάληπτα, μερικά από τα οποία αντλήσαμε από το πόνημα των Πετρόπουλου-Ανδρεάδη.598
Χα μπεν μπιρ τεζέκ			
Να εγώ μια κοπριά
χα σεν μπιρ μεζέκ			
να εσύ ένα μεζέ
τσουπί τσουπί				
το κοτσάνι, το κοτσάνι
νανελερίν τσουπί			
των δυόσμων το κοτσάνι.
Με τις ακαμάτρες θυγατέρες να απαντούν εν χορώ:
Γκιτζικντίμ, γκιτζικντίμ,γκιτζικντίμ...
Άργησα, άργησα, άργησα...
και τη μητέρα να ανταπαντά θυμωμένη και προβαίνοντας σε χειρονομίες
ξυλοδαρμού:
598. Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, ό.π., σ. 147.
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Βρε, πότε τελείωσε το νέσιμο και θέλετε κιόλας παντρειά;599
Η νύφη και ο γαμπρός 600
Πρόκειται περί μιας ευτράπελης παραστάσεως στην οποία συμμετείχαν μόνο αρσενικοί, δυο μεγάλοι που υποδύονταν το ζευγάρι και μερικοί
πιτσιρικάδες, ως τα παιδιά.
Η παράσταση άρχιζε από τη διανομή των ρόλων.
Ένας άνδρας έπρεπε να παραστήσει τη νύφη και πρότεινε σε κάποιον άλλον- έναν αγαθούλη συνήθως, να γίνει... αλλά εκείνος δε δεχότανε, γιατί
ήθελε να κάμει τον γαμπρό και γινόταν νύφη ο πρώτος, που είχε κάνει
την πρόταση.
- Ας γίνει το χατίρι σου, έλεγε, εγώ θα γίνω...
Ξαπλώνονταν λοιπόν και οι δυο κατά γης, σκεπάζονταν με κουβέρτα και
έκαναν τους κοιμισμένους. Ξαφνικά ανασηκωνόταν η νύφη κι έβαζε τις
φωνές:
- Άντραααα!
- Τι θέλεις; ρωτούσε ο γαμπρός.
- Φωτιά να πέσει στα σωθικά σου! Δε μ’ ακούς; Κάναμε ένα αγόρι, τι
όνομα να του δώσουμε;
Πετιόταν κάποιος μυημένος από τους γύρω κι έλεγε:
- Μπάσογλου (baş- κεφάλι=Κεφαλόπουλος).
Έκαναν πως κοιμούνται πάλι. Ανασηκωνόταν μετά από λίγο ξανά η νύφη
και φώναζε πάλι:
- Άντρααα, άντρααα, ξύπνα, έκανα ξανά παιδί.
- Πάλι, μωρέ, γέννησες, που να σκάσεις. Ακόμα χτες έκανες παιδί,
έλεγε εκείνος και συνέχιζε. Τι όνομα να του βάλουμε;
- Να τον βγάλουμε Γκιο(ύ)ζογλου (gÖz-μάτι= Ματόπουλο), έλεγε ο
μυημένος.
Με τα ίδια καμώματα γεννιόνταν και ονοματίζονταν άλλα τέσσερα παιδιά: ο Ντίζογλου (diz-γόνατο= Γονατόπουλος), ο Κόλογλου (kol-χέρι=
Χερόπουλος), ο Ντουγμέογλου (düğme-κουμπί= Κουμπόπουλος) και τελευταίος ο Σούογλου (su-νερό= Νερόπουλος).
Ξαφνικά ο σύζυγος, με τις προτροπές και της γυναίκας του, έκανε τον
πεθαμένο... με τα παιδιά να τον μοιρολογούνε...
Φώναζε τότε η μάνα:
599. Το δρώμενο αυτό όταν τελούνταν, λόγω των καιρικών συνθηκών σε στεγασμένο χώρο, περιελάμβανε δράσεις σε αργαλειό και κεντητά...
600. Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, ό.π., σ. 146.
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- Ας έρθει ο Μπάσογλου να πιάσει το κεφάλι του πατέρα του...
Ερχόταν ο γιος και του έπιανε το κεφάλι.
- Ας έρθει ο Γκιόζογλου να σφαλίσει τα μάτια...
Ερχότανε ο γιος και του έκλεινε τα μάτια.
Στη συνέχεια με τη σειρά της γέννας ο Ντίζογλου για να ισιώσει τα
πόδια, ο Κόλογλου για να σταυρώσει τα χέρια, ο Ντουγμέογλου για να
ξεκουμπώσει τον πατέρα και ο Σούογλου, «για να τελειώνουμε, όπως
έλεγε η μάνα»... άδειαζε ένα κανάτι νερό στο ξεκούμπωτο στήθος του
πεθαμένου.
Ο Πεθαμένος
Επρόκειτο για τη διακωμώδηση -παιχνίδισμα των ημερών- κάποιου
που πέθαινε στα ξαφνικά... Σπεύδανε για τις πρώτες βοήθειες, ερχότανε ο
γιατρός που αποφαινότανε περί του μοιραίου, τον τοποθετούσανε σε μια
κασόνα ή τον κουβαλούσαν στους ώμους, όπως οι μουσουλμάνοι και υπό
τις επευφημίες και τα πειράγματα του πλήθους τον περιέφεραν ανάμεσά
τους. 601
Το κρέμασμα μουσταλευριάς ή χαλβά
Παιζόταν από τα παιδιά στον χώρο της πλατείας, μπροστά στο συγκεντρωμένο πλήθος, το οποίο συμμετείχε ενεργά με τις οδηγίες και τις
κραυγές του...
Δένανε, λοιπόν, πισθάγκωνα τους πιτσιρικάδες και με μια ιδιοκατασκευή περιέφεραν σχεδόν στο ύψος του αναστήματός τους ένα κομμάτι
χαλβά ή μουσταλευριάς με την προτροπή να το αρπάξουν με το στόμα.
Φυσικά, προβάλλοντας μια πληθώρα προβλημάτων ή εμποδίων που όμως
προκαλούσαν τον γέλωτα με αποκορύφωμα το τελικό πασάλειμμά τους.
Επισήμανση
Το ίδιο παιχνίδι ήταν πατροπαράδοτο έθιμο της κοινότητας των Φλαβιανών που παιζότανε μόνο την Κυριακή της Τυρινής. Στο δρώμενο συμμετείχαν αποκλειστικά μικρά αγόρια, με το αντικείμενο της διαμάχης να
είναι πάντοτε ο καρυδάτος χαλβάς. 602
601. Μαρτυρία Ηλία Αντωνιάδη, ό.π.
602. Εμμ. Τσαλίκογλου, «Λαογραφικά Φλαβιανών», ό.π., σ. 136, «Κατά τας νυκτερινάς ώρας της Τυρινής δεν παρέλειπον να τηρήσουν και το πατροπαράδοτον
έθιμον, όπερ εκάλουν πήδημα εις τον σκληρόν χαλβά. Εκρέμων με σχοινίον εκ
της οροφής χαλβάν βάρους μιας οκάς περίπου. Το έν άκρον του σχοινίου εκράτει κάποιος εκ των ηλικιωμένων συνδαιτυμόνων, ο οποίος τραβών το σχοινίον
προσεπάθει να εμποδίση τα μικρά παιδιά να τον δαγκώσουν... ».
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Η αρκούδα
Πρόκειται για μια μεταμφίεση, ιδιαίτερα μάλιστα αγαπημένη στους μικρούς, που με τη συμμετοχή μερικών μεταβαλλότανε σε ένα εξαιρετικό
αποκριάτικο παιχνίδι. Ρούχα λοιπόν από προβιά, ένα νταούλι και μερικοί
οδηγοί με αυτοσχέδιες κινήσεις, πειράγματα, περπάτημα στα τέσσερα,
προσπάθεια μίμησης πολλών και διαφόρων, άναρθρες κραυγές...
Το τζαρτζούτ
Πρόκειται για κάποια ιδιοκατασκευή-αυτοσχέδια περιστρεφόμενη
κούνια με την οποία διασκέδαζαν οι νέοι των κοινοτήτων της περιοχής
του Μιστί. Παίρνανε ένα εξάρτημα-καδρόνι από κάποιο παλαιό αμάξι,
το στερέωναν στη γη αφήνοντας να εξέχει περίπου μισό μέτρο... Αυτό
που εξείχε το πελεκούσαν, για να είναι μυτερό και τοποθετούσαν πάνω
του ένα μακρύ καδρόνι με διάφορες τρύπες στο μάκρος του, τις οποίες
κατασκεύαζαν οι ίδιοι. Άλειβαν την άκρη με μπεζιρόλαδο, για την καλύτερη περιστροφή και έδιναν τη σχετική κίνηση με πάνω του μικρά
πιτσιρίκια.
Υπάρχει επίσης μια σειρά παρόμοιων παιχνιδιών με πάμπολλες παραλλαγές από κοινότητα σε κοινότητα που πάντοτε είχαν ως στόχο τη διακωμώδηση της καθημερινότητας, διαφόρων συμβάντων, την ευχαρίστηση
των θεατών και συμμετεχόντων... αλλά και το κλείσιμο της αποκριάς με
την ευχή:
Χαϊρλί Πασκελέ, Αλλάχ μιασέρ ειλεσίν
Να μας αξιώσει ο Θεός να έχουμε καλή Πασχαλιά.
δ΄
Από το εξαιρετικό πόνημα του Λάζαρου Ευπραξιάδη, επίσης, αντλήσαμε μια, κατά την άποψή μας, περίεργη πληροφορία σχετική με το είδος
των διασκεδαστικών παιχνιδιών κατά τη διάρκεια της αποκριάς.
Εκτός λοιπόν από τα καρναβαλίστικα ρούχα, τις όποιες αυτοσχέδιες
προσωπίδες, υπήρχε και το περπάτημα «με αψηλά ξυλένια πόδια-ξυλοπόδαρα». 603 Εννοείται πως η λέξη «περίεργη» αποδίδεται στο γεγονός πως
μόνο ο προαναφερόμενος ιστοριοδίφης αναφέρει τούτο το είδος παιχνιδιού.

603. Λάζαρος Ευπραξιάδης, ό.π., σ. 197.
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ε΄
Στην κορφή του βουνού Παναϊάς τα γαεάδια, βράχοι της Παναγιάς
στην περιοχή της Νίγδης, υπήρχε η Γιλανλί Παναγιά, δηλαδή η Παναγιά με το φίδι... Κτισμένη στο πιο ψηλό σημείο και μέσα σε κοίλωμα του
βράχου «φιλοξενούσε» ένα πελώριο φίδι που σύμφωνα με την παράδοση
εξαφανίστηκε- μαρμάρωσε στο τελείωμά της...
Η από αιώνων συνήθεια ήθελε το πανηγύρι της την τελευταία ημέρα
της αποκριάς, την οποία ονόμαζαν και ε της Παναγιάς τα κεριά. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε την προέλευση της ονομασίας, ούτε φυσικά τη σημασία της. Υπάρχει όμως κάτι το αξιοπερίεργο. Τα τάματα- προσφορές
της ημέρας ήταν: ρόδια, πορτοκάλια, μήλα, κάλτσες, αιγλίκες (ποδιές) και
φλουριά. Της δώριζαν ακόμα και τζιπιά (φούστες), μεϊντανούδια (κεντημένα πουκάμισα), καβάδια (γιλέκα)... 604
στ΄
Τέλος, μεταξύ των πολλών και διαφόρων του κύκλου της Αποκριάς
παραθέτουμε το παρακάτω τραγούδι που, κατά τον συγγραφέα του αξιόλογου πονήματος Τραγούδια της Καππαδοκίας, από την Καισάρεια στους
Ασκητές, Γιάννη Παγκοζίδη, το τραγουδούσαν και το χόρευαν αποκλειστικά στα δρώμενα των ημερών.
604. Σοφία Αναστασιάδη - Μανουσάκη, ό.π., σ. 134.
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Καλενίν μπασίνα-Πάνω στο κάστρο 605
Καλενίν μπασινά κους γιουβά γιάπμις τα,
γιουβάνιν ιτσινέ γιλάναρ γιάτμις.
Γιλάναρ γιατμάμις για ντελλέρ γιατμίς τα.
Οϊλέ όλουρ μποϊλέολουρ ναζλί γκιοζέλι(μ).
Τζιλβέσι τσοχ όλουρ μπάζι γκιοζέλιν.
Κάλεντεν καλεγιέ σάχιν ουτσούρντουμ ντα,
αχ ίνεν βαχ ίνεν ομούρ γκετσίρντιμ,
οϊλέ μπιρ γιαρί μπεν ελντέν κατσίρντιμ τα.
Καλενίν μπασινά ντας μπεν ολάγιμ τα,
αλε γκιοζ ούστουνε κας μπεν ολάγιμ,
γιάλινεζ γιατανά ες μπεν ολάγιμ ντα.
Καλενίν μπασιντά μπεν γκιορντούμ ονού ντα,
μαβίντιρ σάλβαρι μπιγιάζ ντιρ ντονού.
Καλέγιε γκιντέλιμ ντοστά βαράλιμ ντα,
μπιρ άϊ γκιοζέλιγινεν άχσαμ γιατάλιμ.
Δηλαδή
Στην κορυφή του κάστρου φώλιασε ένα πουλί,
μα μπήκανε φίδια στη φωλιά.
Δεν ήταν φίδια, ήταν εχθροί που μπήκανε.
Έτσι κι αλλιώς γίνεται γλυκιά, ναζιάρα.
Μερικές ομορφονιές είναι πολύ σκερτσόζες.
Από ένα κάστρο σε άλλο έστειλα γεράκι,
με αχ και αχ πέρασα τη ζωή μου,
έχασα εγώ μια τέτοια αγάπη.
Ας γίνω πέτρα στην κορυφή του κάστρου,
ας γίνω φρύδι πάνω σ’ όμορφα μάτια,
ας γίνω σύντροφος σ’ όποια κοιμάται μόνη.
Εγώ την (τον) είδα ψηλά στο κάστρο,
έχει γαλάζιο πανωφόρι και άσπρη βράκα.
Ας πάμε στο κάστρο σ’ ένα φίλο,
με μια φεγγαρόμορφη να κοιμηθούμε το βράδυ.
605. Γιάννης Παγκοζίδης, ό.π., σ. 17.
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Καθαρά Δευτέρα 606

Ημέρα αργίας για τους Καππαδόκες, σηματοδοτούσε το τέλος της
Αποκριάς και την επιδίωξη της σωματικής και πνευματικής καθαρότητας
με την έναρξη του σαραντάημερου νηστείας. Από την ημέρα αυτή πολλοί
και κυρίως οι σε μεγάλες ηλικίες γερόντισσες «πλυνέγκαν το στόμα τους
με ζεστό νερό για να μη μείνει το ελάχιστο αρτύσιμο κατάλοιπο έως το
βράδυ της Αναστάσεως», 607 νηστεύανε την «τρίτη ή εβδόμη», λέγοντας
«νηστεύω τα τρία, ή νηστεύω τα επτά» που σήμαινε ότι για τρεις ή επτά
ημέρες δεν τρώγανε τίποτε παρά μόνο αντίδωρο τη Τετάρτη, την Παρασκευή και το Σάββατο στη Λειτουργία.
Για τούτη τη μέρα υπήρχε σειρά δοξασιών, αλλά και αρκετά δρώμενα
τα οποία και παραθέτουμε, αντλώντας τα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία του χώρου και το Αρχείο της Προφορικής μας Παράδοσης.
Δοξασίες

• Η μέρα αυτή ονομάστηκε έτσι γιατί οι χριστιανοί πρέπει να καθαρίζονται πνευματικά και σωματικά. Προετοιμασία για το επερχόμενο
μυστήριο του σταυρικού θανάτου και της Αναστάσεως... Φυσικά,
ήταν απαραίτητο να εξομολογηθούν τουλάχιστον μια φορά, αλλά
και βεβαίως να μεταλάβουν.
• Θεωρείτο πένθιμη ημέρα, γιατί σύμφωνα με την παράδοση 608 «μια
τέτοια ημέρα διώχτηκαν από τον παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα... ». 609
• Αν κάποιος άφηνε τον μάταιο κόσμο εκείνη τη μέρα, τότε η ψυχή του
θα εντασσόταν άμεσα στη χορεία και των λοιπών ψυχών που μένανε
606. Τούτη η μέρα πέρασε στη συλλογική συνείδηση σαν μέρα καθαρμού με τους
βυζαντινούς να την ονομάζουν Απόθεση-Απόδοση.
607. Ευάγγελος Λαμπρόπουλος, ό.π., σ. 13.
608. Μεταξύ των διαφόρων δοξασιών του χώρου υπάρχει και η περίεργη αντίληψη,
κυρίως στο γυναικείο χώρο, πως η Δευτέρα είναι μια μέρα μάλλον δυσάρεστη
μιας και:
− Δευτέρα αρχίζει η νηστεία της Σαρακοστής και γενικά η προετοιμασία του
Μαρτυρίου και της Αναστάσεως...
− Κάποια Δευτέρα έγινε νύφη...
− Μια Δευτέρα έφυγε στην ξενιτιά ο άνδρας, ο γιος, ο αδελφός...
609. Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, ό.π., σ. 148.
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ελεύθερες: όπως για το δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων, για το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα της περιόδου του Πάσχα.
Πρακτικές
• Μετά τη Θεία Λειτουργία, οι γυναίκες προέβαιναν σε γενική καθαριότητα του σπιτιού... από τα πατώματα που έπλεναν, έως τα μαγειρικά σκεύη, 610 τις αποθήκες, μέχρι τους στάβλους, με μια περίεργη
αντίληψη σχετικά με την καθαριότητα των χώρων: απέφευγαν να
κάνουν κακό στις αράχνες, διότι σύμφωνα με την παράδοση εκείνο
το πλάσμα, κάποτε, προστάτεψε τον Χριστό.
«Αράχνη καλό ’ναι. Το Χριστό όταν το κυνήγησαν έφυγε σ’ ένα σπηλιά. Αμέσως έπλεξε τ’ αράχνη την πόρτα. Ήρθαν, είδαν τ’ αράχνη, είπαν όχι, δεν είναι και έφυγαν». 611
Παραλλαγή
της προαναφερόμενης παράδοσης
«Όταν οι Εβραίοι κυνηγούσαν τον Χριστό, για να τον σταυρώσουν,
ο Χριστός κρύφτηκε μέσα σε βατόμουρα, δίπλα σε κάτι χαλάσματα. Τότε ήρθε μια αράχνη και έπλεξε το πανί της. Όταν έφτασαν οι
Εβραίοι, είδαν το πανί της αράχνης και σκέφτηκαν ότι δεν πέρασε
κανένας από εκεί. Πάνω στην ώρα όμως ξεπετάχτηκε μια πέρδικα
μέσα από τα βατόμουρα και τιτίβισε. Τότε οι Εβραίοι κοντοστάθηκαν και κατάλαβαν ότι κάτι υπήρχε. Έψαξαν, βρήκαν τον Χριστό και
τον συνέλαβαν. Από τότε την αράχνη δεν τη σκοτώνουμε, γιατί εί610. Ιδιαίτερα τα μαγειρικά σκεύη ούτως ώστε να μην μείνουν υπολείμματα από τις
προηγούμενες μέρες και μαγαριστεί το σώμα. Να πλύνουμ’ τα στσεύη να τάχουμ’ πάκε, να μη πομείνουν ματζιριέρε, δηλαδή, να πλύνουμε τα σκεύη, να τα
έχουμε καθαρά, να μην μείνουν αρτυμένα, λέγανε. Αξίζει μάλιστα τον κόπο να
τονίσουμε πως το πλύσιμο γινότανε με ένα ξεχωριστό τρόπο. Σύμφωνα λοιπόν
με τους πληροφορητές, βράζανε νερό με στάχτη για να υπάρχει πλήρης κάθαρση από τα αρτυμένα και για να μην μείνει ίχνος του «αμαρτωλού βουτύρου»
που χαλούσε τη νηστεία.
611. Μαρτυρία Λαζάρου Αλεξιάδη, ό.π.
Σημ.: Υπήρχε μια περίεργη αντίληψη σχετικά με την καθαριότητα των χώρων:
απέφευγαν να κάνουν κακό στις... αράχνες, διότι σύμφωνα με την παράδοση
εκείνο το πλάσμα, κάποτε, προστάτεψε τον Χριστό. Επισημαίνουμε πως, υπάρχουν πολλές παραλλαγές αυτού του μύθου. Πάντοτε όμως, η επωδός τους είναι
η ιερότητα της αράχνης και η αποφυγή της καταστροφής της.
Οι αιτιολογικοί αυτοί μύθοι εξηγούν, επίσης, ορισμένες συμπεριφορές των ανθρώπων απέναντι στα λοιπά πλάσματα της φύσης.
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ναι ευλογημένη, όμως την πέρδικα την κυνηγούμε και δεν βρίσκει
ησυχία και ανάπαυση. Πολλοί στήνουν παγίδες για να την πιάσουν
και την προτιμούν μαγειρεμένη, παρά ελεύθερη στα δάση της. Αυτή
είναι η τιμωρία της». 612
• Συνήθιζαν στις περισσότερες κοινότητες να τρώνε, λόγω νηστείας,
άζυμο ψωμί, φασολάδα, λαχανικά και κυρίως χαλβά. Σε κάποιες άλλες όμως, ιδιαίτερα στις μεικτές, συνήθιζαν να τρώνε το πεζίκη-φιδόχορτο, το οποίο προμηθεύονταν από το μουσουλμανικό στοιχείο.
Επρόκειτο για το γιλάν παντζαρή, δηλαδή το παντζάρι του φιδιού,
ένα ξεχωριστό και υπερβολικά καταναλώσιμο λαχανικό από τον
μουσουλμανικό πληθυσμό, γνωστό για τις θερμικές του δυνατότητες.
• Συνήθιζαν επίσης να τρώνε χοσάφε, δηλαδή βρασμένες σταφίδες,
κάνε, δηλαδή αχλάδια αποξηραμένα όπως και ζαρνταβούδε, ξερά
βερίκοκα.
• Η νηστεία για το σύνολο του πληθυσμού ήταν τριήμερη, αρχής γενομένης τη Δευτέρα μέχρι την Τετάρτη. Την έλεγαν ουτς γκουν
Ορουτζού,613 δηλαδή τριήμερη νηστεία ή σομ τουτμάκ ή τερκνέ
τουκμάκ. 614 Βεβαίως υπήρχαν μερίδες πληθυσμού που την κρατούσαν ολάκερη την εβδομάδα, δηλαδή κάνανε χαφτά ορουτζού... 615
Ήταν μάλιστα τόσο σημαντική, ώστε οι μανάδες κυρίως την επέβαλαν με διάφορους τρόπους στα παιδιά τους. Με το καλό, τον φόβο ή
την άνωθεν δίκαιη τιμωρία...
Έτσι, για να προκαλέσουν την τήρηση, αλλά και να γίνουν πιστευτές, εφεύρισκαν μια πληθώρα δοξασιών μεταξύ των οποίων τον
ορούτς παπαζί...
612. Δημήτρης Κατσίκας - Καππαδόκης, Καππαδοκία, ιστορίες και παραμύθια, ό.π.,
σ. 96.
613. Üç= Uts= τρεις, gün= μέρα, oruç= νηστεία.
614. Υπάρχουν διάφορες πρακτικές τήρησης τούτης της νηστείας... από απλές, που
περιελάμβαναν τη βρώση μόνο αλάδωτων έως και την πλήρη αφαγία. Με χαρακτηριστικότατες αναφορές των ιστοριοδιφών που περιγράφουν τη μέχρι και
ακροτήτων τήρηση τούτης της πρακτικής. Έτσι, είχαμε αυτούς- αυτές που ξεκινούσαν από το πρωί της Καθαράς Δευτέρας και τερμάτιζαν το απόγευμα της
Τετάρτης χωρίς να πιουν ούτε νερό... κάποιους άλλους να τρώνε μόνο αλάδωτα
καθόλη τη διάρκεια των σαράντα ημερών... κάποιοι και κάποιες τηρούσαν πλήρη αφαγία τις Τετάρτες και τις Παρασκευές... απέφευγαν τη συνεύρεση κ.λπ...
615. Hafta= εβδομάδα, oruç= νηστεία.
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Σχεδίαζαν λοιπόν ένα σκιάχτρο στον τοίχο του σπιτιού με αλεύρι ή
κάρβουνο και «μόλις ξυπνούσαν τα παιδιά, τούς το έδειχναν και τα
φοβέριζαν: τη νύχτα ήρθε ο ορούτς παπαζί και αν δεν νηστέψετε τη
Σαρακοστή, θα σας κόψει το αφτί»... 616 ή κάποιο σταυρό με στεγνό
αλεύρι σε ένα δένδρο, άνωθεν σημάδι κι αυτό για την τήρηση της
απαραίτητης νηστείας.
Στο Χαλβάντερε, πάλι, ήταν περισσότερο πρακτικοί. Τοποθετούσαν
σταυρούς ή ζωγράφιζαν σταυρούς σε διάφορα μέρη, λέγοντας πως
όλα αυτά τα έκανε ο ορούτς παπαζί ή κάποιος άγγελος, 617 πως είναι
σημάδι θεϊκό και πρέπει οπωσδήποτε να τηρηθεί η νηστεία, διότι σε
κάθε διαφορετική περίπτωση τα κακά που θα προέλθουν από την
ανομία θα ήταν πολλά και μεγάλα.618
Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις καταγράφονται μικρά ομοιώματα, μια
σειρά σημαδιών, αλλά και ονείρων που μετά επιτάσεως προέτρεπαν
τη νηστεία για όλη την οικογένεια. 619
• Σε μερικές κοινότητες την ημέρα αυτή πήγαιναν και παρέμεναν στα
χωράφια χωρίς να φάνε και να πιούνε οτιδήποτε καθόλη τη διάρκειά της.
• Στην κοινότητα των Φαράσων, πάλι, υπήρχε μια συνήθεια, με άγνωστη αιτιολογική βάση και προέλευση, σύμφωνα με την οποία τα
κορίτσια «έβγαιναν σε κάποια εξοχή να παίξουν τις νυφαδόκκες,
νυφούλες... Έφτιαχναν δηλαδή κούκλες κι έπαιζαν διάφορα παιχνίδια». 620
• Σε ορισμένες κοινότητες, η ζωγραφική με αλεύρι στους κατάμαυρους
616. Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, ό.π., σ. 148.
617. Σε αρκετές κοινότητες του χώρου φοβέριζαν τους πιτσιρικάδες λέγοντας πως
αν δεν κρατήσουν τη νηστεία ή τα πρέποντα «παπάς κόφτ’ τ’αφτιά σ’».
618. Κωνσταντίνος Νίγδελης - Ιορδάνα Χατζηισαάκ, Το Χαλβάντερε της Καππαδοκίας, ό.π., σ. 45.
619. Μαρτυρία Γ. Καλλινικίδη, ό.π., «Λέγανε στα φσάχα, αλλά και στους αρσενικούς
που μάλλον δεν τα συμπαθούσαν όλα αυτά πως τη νύκτα στην αυλή της εκκλησιάς καιροφυλακτεί ένας τεράστιος άνθρωπος ίσαμε πενήντα πήχεις ύψος και
βάρος πολλούς οκάδες που έπαιρνε αυτούς που δεν νήστευαν...».
Αυτή τη δοξασία τη βρίσκουμε καταγεγραμμένη και στο πόνημα των Δημ. Πετρόπουλου - Ερμ. Ανδρεάδη, ό.π., σ. 148, με μια σημαντική διαφορά. Ο γίγαντας ήταν πενήντα μέτρα ύψος και φάρδος επτά πήχεις... και στα παιδιά που
πήγαιναν και δεν τον εύρισκαν τους εξηγούσαν πως ήταν η σαρακοστή (50 μέρες) και επτά βδομάδες...
620. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 101.
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τοίχους του σπιτιού από την κάπνα του τουντουριού λάμβανε χώρα
με τελετουργική διαδικασία. Με την έναρξη τούτης της πρακτικής
από τους μικρούς της οικογένειας και την ολοκλήρωσή της από τους
μεγάλους. Προφανώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το κίνητρο δεν
ήταν ο φόβος για τη μη τήρηση της νηστείας, αλλά για την αποτροπή του κακού. 621
• Στην κοινότητα της Αξού, σύμφωνα με τον ιστοριοδίφη Γ. Μαυροχαλυβίδη, τα σχήματα με τον προαναφερόμενο τρόπο ήταν: ένα
ανάποδο τρίγωνο ή ένα φεγγάρι με τον σταυρό αποκάτω και μάλιστα «σε μέρος που έπρεπε να το βρει ο ήλιος την ημέρα από τον
φεγγίτη και το φεγγάρι τη νύκτα... ». Συμπληρώνοντας μάλιστα πως
«ίσως ήταν σημάδια ειδωλολατρικά, ευχαριστίες τρόπον τινά στους
συντελεστές της ευφορίας». 622
• Ιδιαίτερα παράξενες μα και σημαντικές ήταν οι αντίστοιχες απεικονίσεις στην κοινότητα της Τροχού. Παρατηρήθηκαν λοιπόν: 623
α΄
Το δένδρο και ο καμηλιέρης
«Την καθαρά Δευτέρα το πρωί παίρνισκαμ ένα πιάτο με αλεύρι και
πηγαίναμε κάτω από το εικόνισμα και με το μεγάλο δάκτυλο κάνισκαμ στον τοίχο ένα δέντρο, με τόσες δακτυλιές, όσες μέρες έχει η
σαρακοστή. Κάνισκαμ ακόμα ένα τεβετζή (καμηλιέρη) και μια καμήλα». 624
β΄
Ο σταυρός και τα λουλούδια
«Την Καθαρά Δευτέρα έκαμναν μεγάλη καθαριότητα στα σπίτια.
Έφτιαχναν σταυρούς και λουλούδια με το αλεύρι στον τοίχο. Έπιαναν με τα τρία δάκτυλα αλεύρι και το κολλούσαν. Ο τοίχος ήταν
χωματένιος και γι’ αυτό το αλεύρι έστεκε. Τ’ αφήναμε ως το Πάσχα,
ως να πέσ’ μόνο τ’».

621. Μαρτυρία Κωνσταντίνου Καραλίδη, ό.π.
622. Γεώργιος Μαυροχαλυβίδης, ό.π., σ. 314.
623. Μαρτυρίες των: Ελισάβετ Λουκαΐδου, Νικολάου Αναστασιάδη, Λαζάρου
Αλεξιάδη, Γεωργίου Ιορδανίδη, Γεωργίου Τεμερτζόγλου, ό.π.
624. Κανείς από τους πληροφορητές δεν γνώριζε τη σημασία της ζωγραφικής απεικόνισης με αλεύρι του δένδρου και του καμηλιέρη. Για το πρώτο λένε πως παράσταινε τις μέρες της σαρακοστής και συνολικά το μπερεκέτι του σπιτιού.
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γ΄
Το φεγγάρι, ο σταυρός και οι Άγγελοι
«Παίρισκαμ ένα σαχάν (πιάτο) αλεύρ’ και σάνισκαμ’ φεγγάρι σο
τουβάρ, σταυρός, αγγελούϊα.”Ταϊζουμ’ το φεγγάρ”, λέϊσκαμ’. 625
Παίρισκαμ’ τ’ αλεύρ’ με τα δάκτυλα και πάτηναμ’ το σο τουβάρ. Στέκονταν μέχρι κι ένα χρόνο. Τ’ άλλο χρόνο Καθαρά Δευτέρα πάλι
σάνισκαμ».
• Τοποθετούσαν μαύρα πανιά στα εικονίσματα, κανδήλια και πολυελαίους, εκτός από αυτά που βρισκόταν στα προσκυνητάρια... μέχρι
και την Ανάσταση.

625. Κατά την άποψή μας πρέπει να ήταν κάποια υπολείμματα παλαιότερης μυστηριακής τελετής.
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Χατζήδες...

Μια ιδιαίτερη πρακτική συνήθεια αιώνων-λατρευτικό έθιμο, ήταν το
χατζηλίκι.
Για τους Καππαδόκες ήταν ένα υπέροχο όνειρο ζωής, ένα θρησκευτικό τάμα που, για να πραγματοποιηθεί, θα έπρεπε να έχουν επιλυθεί ένα
σωρό προβλήματα και φυσικά κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.
Οι λόγοι είναι προφανείς. Όταν και μια απλή μετακίνηση από ένα χωριό σε κάποιο άλλο ήταν υπόθεση σημαντική, το μεγάλο ταξίδι προς τους
Άγιους Τόπους φάνταζε ως κάτι το εξωπραγματικό. Τεράστιες αποστάσεις, ανυπαρξία μεταφορικών μέσων, επικίνδυνες διαδρομές, διαφορετικές κουλτούρες λαών και όλα μαζί μπροστά στο οικονομικό αδιέξοδο,
γιατί το ταξίδι ήταν χρονοβόρο. 626 Παρόλα αυτά δεν ήταν λίγοι εκείνοι
που στο διάβα του χρόνου πραγματοποίησαν τούτο το όνειρο, εξαφανίζοντας τα αρνητικά. Έτσι, μεταξύ όλων και αρκετοί από τους κατοίκους
των Λιμνών που στο διάβα του χρόνου επισκέφτηκαν τους Άγιους Τόπους πραγματοποιώντας το ταξίδι της ζωής τους.
Το πρώτο πράγμα όμως που πρέπει να επισημάνουμε είναι πως η τοπική εκκλησία και κυρίως οι μητροπόλεις, αποκτώντας την απαραίτητη
εμπειρία στον χρόνο, πραγματοποιούσαν οργανωμένα πια ταξίδια. Κάτι
που μεταφράζεται σε καραβάνια με χριστιανούς από διάφορες κοινότητες, με κοινή εκκίνηση, ημερομηνία και σταθμούς. Με αυτόν τον τρόπο,
τη συλλογικότητα και την οργάνωση, απέφευγαν τους ατομικούς κινδύνους και άρα πρωτίστως τους ληστές.
Να σημειώσουμε επίσης πως:
• οι βασικές ημερομηνίες της εξόδου ήταν οι πρώτες ημέρες του Δεκέμβρη, για να προλάβουν τα Θεοφάνεια και της Καθαράς Δευτέρας, για να προλάβουν το Πάσχα.
• μια βδομάδα περίπου προ της αναχωρήσης «ποίκει τα ζιγιαφέτια»,
δηλαδή τραπέζι στο οποίο παρακάθονταν συγγενείς και φίλοι, όπου
για πρώτη φορά ακουγόταν το ιδιαίτερο τραγούδι των προσκυνητών:
626. Μαρτυρία Κάρολου Καρολίδη, ό.π., «... Όταν φεύγανε, παίρνανε μαζί τους τρόφιμα και φακούδια. Οι φτωχοί δεν μπορούσαν να πάνε, γιατί ξέχωρα από όλα
έπρεπε να πάνε το κατιτίς τους. Ένας για παράδειγμα από το χωριό μας, όταν
έφευγε, πήρε μαζί του κιλίμια, για να πάει εκεί στις εκκλησιές».
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Άγια Τάφος μπουτσάκ μπουτσάκ
οτούζ ούτστενε μουμλάρ
γιανλάρ κουτσάκ κουτσάκ.
Δηλαδή
Στου Αγίου Τάφου κάθε κόγχη
και γωνιά τριάντα τρία κεριά
φωτίζουν αγκαλιά.
• την προσδιορισμένη ημερομηνία αναχώρησης μαζευότανε όλο το
χωριό για το καλό κατευόδιο, με την παρουσία αρχών και κλήρου
για τις απαραίτητες ευχές που χωρίς αυτές κανείς δεν έφευγε.
• μεταξύ των διαφόρων ευχών για καλό δρόμο και γρήγορη επιστροφή
ήταν: το «Σελαμέτλε», δηλαδή με το καλό και το «Αλασούμ αλαχά», δηλαδή με το θέλημα του Θεού. Ταυτόχρονα συνήθιζαν να ρίχνουν από πίσω του νερό, έτσι για να κυλίσει γρήγορα ο χρόνος,
όπως κυλά το νερό.
• μια ιδιαίτερη συμβολικής σημασίας ευχή, τόσο από την πλευρά των
προσκυνητών, όσο και των δικών τους ανθρώπων που άφηναν για
ένα σχετικό χρονικό διάστημα ήταν και η:
Αλλαχά ισμαρλατίκ
Δηλαδή
Σας αναθέτουμε στο Θεό.
• οι διαδρομές ήταν δύο. Οδικώς μέχρι τους Αγίους Τόπους, που διαρκούσε αρκετά και ήτανε τα μάλα κοπιαστική, αλλά και μέχρι τη
Μερσίνη οδικώς και από εκεί με τα πλοία.
• σταθμοί αναμονής, συνάντησης με τους υπολοίπους, για τους μεν
οδοιπόρους ήταν η Καισάρεια, για τους δε κινούμενους ακτοπλοϊκώς η Νίγδη και η Μερσίνα.
Τελετουργική ήταν και η επιστροφή τους.

Έτσι:
• όταν έφτανε η είδηση ότι γυρνάνε οι χατζήδες, οργανωνόταν σχετική
τελετή. Οι δημογέροντες μαζί με τους ιερείς, που μετέφεραν το Άγιο
Ευαγγέλιο, τα παιδιά με τα εξαπτέρυγα και τα εκκλησιαστικά λάβαρα, μαζί με τους οικείους τους και όλο το χωριό, υποδέχονταν τους
«ευλογημένους».
• ακολουθούσε το μεγάλο τραπέζι με τη συμμετοχή όλων και το μοίρασμα των πολύτιμων δώρων που είχαν φέρει.
329

Καππαδοκία: Λατρευτικά και άλλα τινά...

• Για την εκκλησιά τους πρώτα-πρώτα, λιβάνι και θυμίαμα.
• Κομπολόγια από τα δάκρυα της Παναγιάς στους φίλους.627
• Το Άγιο Φως από το αναστάσιμο κερί του Πατριάρχη σε όλους.
• Χώμα από τον Άγιο Τάφο, Τίμιο ξύλο, διάφορους σταυρούς και
δακτυλίδια για τους οικείους.
• Σάβανα με τριάντα τρία κεριά για τους ιδίους, τους πολύ στενούς
συγγενείς ή σε αυτούς που τα παράγγειλαν 628 και συγχωροχάρτια
που τα τοποθετούσαν μέσα στο κιβούρι την ώρα του θανάτου. 629
Οι έχοντες πια τον επίζηλο τίτλο του Χατζή είχαν ορισμένα δικαιώματα, μα πάρα πολλές υποχρεώσεις, τις οποίες έπρεπε απαρέγκλιτα να
ακολουθούν. Έτσι:
• η επίσκεψη καταγραφόταν στον οικείο κώδικα της κοινότητας.
• ο «ευλογημένος», έτσι τους λέγανε, μπορούσε να μετατρέψει το επώνυμό του με την προσθήκη της λέξεως-προθέματος Χατζή.
• φορούσε «πάντοτε μαύρα και δεν τα ’βγαζε ποτέ μέχρι να πεθάνει... με αυτά τον θάβανε». 630
• εξαφάνιζε από το λεξιλόγιό του οποιαδήποτε βλασφημία, γιατί αυτό
ήταν η μεγαλύτερη αμαρτία που μπορούσε να διαπράξει.
• είχαν ιδιαιτέρες θέσεις στην εκκλησιά.
Τέλος, μερικές πληροφορίες από τους χώρους επίσκεψής τους εκεί και
τότε από τις μαρτυρίες κάποιων χατζήδων:
• «στον Ιορδάνη ποταμό είχε ένα μέρος που ήτανε ρηχό, πιο ρηχό κι
εκεί κάνανε ένα πράγμα σαν εξέδρα και από εκεί πέφτανε στο ποτάμι. Ήτανε δεμένοι όμως για να μην τους παρασύρει το ρέμα. Τρεις
φορές βουτούσαν και ο παπάς διάβαζε το “Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου
σου, Κύριε... ”».
• εξομολογούνταν, νήστευαν, και πήγαιναν μέχρι το ναό της Αναστάσεως στα γόνατα, μπουσουλώντας, γιατί έτσι έπρεπε.
Επισήμανση
Το μουσουλμανικό στοιχείο που επισκεπτόταν τη Μέκκα (Hacagitme)
ακολουθούσε τις ίδιες πρακτικές συνήθειες, δηλαδή φορούσε μαύρα ρού627. Σημ.: Χόρτο που βγαίνει στα μέρη του Αγίου Τάφου και ο καρπός του γίνεται
κομπολόι.
628. Σημ.: Η πλέον συνηθισμένη παραγγελία γι’ αυτούς που πορεύονταν προς τα
άγια μέρη ήταν η προμήθεια σαβάνων κυρίως από τους υπερήλικες.
629. Σημ.: Τα συγχωροχάρτια τα αγοράζανε.
630. Μαρτυρία Κάρολου Καρολίδη, ό.π.
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χα, προσπαθούσε στην υπόλοιπη ζωή του να είναι περισσότερο ενάρετο,
προσέθετε στο όνομά του το προσωνύμιο Χατζή...
Παραθέτουμε επίσης χαρακτηριστικά αποσπάσματα από λαοφιλή ποιήματα που ως θέμα τους έχουν την τήρηση του τάματος:
Αη Σάββας 631
Βάρα βάρα ολούρ χατζί
Βαρμαγιαννάρ τσεκέρ ατζί
Γκιεννέρ Χριστός ουν τατζί
Γκελ, Εφέν’ντιμ, γκιοστέρ νουρί!
Νουρί, νουρί, Χατζί νουρί
Χριστός’ ουν ντογντουγού γερί.
Δηλαδή:
Όποιος πάει γίνεται Χατζής
Κι όποιος δεν πάει πικραίνεται πολύ.
Όσοι πάνε φορούν το στέμμα του Χριστού.
Έλα, Κύριε, δείξε μου το Φως!
Το Φως των προσκυνητών (βρίσκεται)
Εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός.
ΧΑΤΖΗΛΑΡ 632
Αλλάχ, Αλλάχ τσηκτήμ γιολά.		
Θεέ, Θεέ, βγήκα στο δρόμο.
Μεβλάμ νιετιμίζ καμπούλ ολά.
Ποθητέ μου, η δέησή μας δεκτή να
					’ναι.
Ελέρ καλντηρντή ντουατζηλάρ.
Χέρια ύψωσαν οι δεόμενοι.
Γκόρμεσιν αγρή χατζηλάρ.		
Ας μη δούνε πόνο οι Χατζήδες.
Γιάφα νταγλαρηντάν ασστήμ.		
Από της Γιάφας τα όρη πέρασα.
Μαλημντάν παραλαρντάν γκετστίμ. Από τα υπάρχοντα και τα χρήματα
					έφυγα.
Γιάφαγια ντοντού αραμπαμήζ.		
Προς την Γιάφα γύρισε το αμάξι
					μας.
Χριστοζά ντοντού γιουζουμήζ.		
Στο Χριστό γύρισε το πρόσωπό 		
					μας.
631. Θανάσης Β. Παπανικολάου, Απόηχοι της Καππαδοκίας, Καραμανλήδικα Τραγούδια από το Τσαρικλί, Αθήνα 2005, σ. 5.
632. Δημήτριος Κατσίκας - Καππαδόκης, Παραδοσιακά Τραγούδια των Ρωμηιών,
ό.π., σ. 222.
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Γιαφαντά μπιζ ντουρμαγιαλήμ.		
Κύριε ελέησον, τσαγρησαλήμ.		
Γιοκιού γιουκλετιλέρ Χατζηλάρ.
Γιαρ γιαγλαγιαλήμ αραμπαλάρ.		

Στη Γιάφα ας μη σταματήσουμε.
Κύριε ελέησον, ας αναφωνήσουμε.
Το φόρτωμα φόρτωσαν οι Χατζήδες.
Με λάδι ας λαδώσουμε τα αμάξια.

Γεθσημανηνήν γκελίρ γιολαρή.		
Γκιορουνούρ Ζεϊτίν νταγλαρή.		
Θαβώρ νταγηντάν μπεν ασστήμ.
Κύριε ελέησον, τσαγρησαλήμ.		

Της Γεσθημανής έρχεται ο δρόμος.
Φάνηκαν τα όρη των Ελαιών.
Από το όρος Θαβώρ εγώ πέρασα.
Κύριε ελέησον, ας αναφωνήσουμε.

Γκελ Γιορντανά βαραλήμ.		
Ελάτε στον Ιορδάνη να πάμε.
Γιορνταντά βαπτής αλαλήμ.		
Στον Ιορδάνη βάπτισμα να λάβουμε.
Χριστοσούμ βαπτής γιερί.		
Στου Χριστού μου της βάπτισης το
					μέρος
Νουρί, νουρί αζήζημ νουρί.		
Φως, φως, άγιο μου φως.
Γιορντανήν ντερεσινέ καλντήμ. 		
Στο ρέμα του Ιορδάνη έμεινα.
Ουγιαντήμ Ιησουσούμ μπακτήμ.
Ξύπνησα, τον Ιησού μου είδα.
Γιορντανά βαράν ολούρ Χατζή. 		
Στον Ιορδάνη όποιος έρθει γίνεται
					χατζής.
Ολμαγιανλάρ τσεκέρ τσοκ ατζή.
Όποιος δε γίνεται τραβάει μεγάλη
					πίκρα.
Γκιρντίμ Νταβήτ καπησηνά.		
Σεϊράν εττίμ μπεν χεπεσινέ.		
Χαβλησηντά μπογντάι μπιτέρ.		
Κουπεσιντέ μπουλμπούλ οτέρ.		

Μπήκα στου Δαβίδ την πύλη.
Σεργιάνισα εγώ τον καθένα.
Στην αυλή του σιτάρι φυτρώνει.
Στον τρούλο του αηδόνι λαλεί.

Κουπεσινί γκιορντούμ σαστήμ.		
Τον τρούλο τον είδα και έμεινα εκ					πληκτος
Σανήρημ Τζενετέ ντοϋστούμ.		
Νόμισα στον Παράδεισο έπεσα.
Άη Τάφος μπουτζάκ μπουτζάκ.		
Ο άγιος Τάφος γωνιές, γωνιές.
Μουμλάρ γιανάρ κοτζάκ κοτζάκ.
Κεριά ανάβουν αγκαλιές, αγκαλιές.
Γκελίν, καρντασλάρ, Χριστοζά 		
Ελάτε, αδελφοί, στο Χριστό ας
βαραλήμ.				πάμε.
Οραντά μπιζ Χατζηλάρ ολαλήμ.
Εκεί εμείς Χατζήδες ας γίνουμε.
Ορά βαράν χέρκες ολούρ Χατζή.
Εκεί όσοι πάνε, όλοι γίνονται χα
					τζήδες.
Γκιγερλέρ μπασηνά Χριστοζούν
Φορούν στην κεφαλή του Χριστού
τατσή.					το στέμμα.
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Χατζήδες
Ω Χατζήδε(ς), το φόρτωμα το φόρτωσα, υψώσατε χέρια οι ευχέτες.
Ας μην ιδούν πόνο οι χατζήδες, ας λαδώσουμε τα βαπόρια.
Ας μην σταθούμε, ας δέσουμε στο Κουμ Καπού.
Ας παρακαλέσουμε, ας ψάλουμε, Κύριε ελέησον.
Πέρασα το βουνό Ερεμία και ήρθα, είδα τον τρούλο και θαύμασα.
Παράτησα την περιουσία μου και τα χτήματά μου, νόμισα πως έπεσα
στον παράδεισο.
Ο Αϊ Τάφος είναι γωνίες, τα κεριά ανάβουν αγκαλιές, αγκαλιές.
Ο Αϊ Τάφος είναι μια ευτυχισμένη εστία.
Παρατήρηση
Στο σωζόμενο Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του Κ.Μ.Σ και ιδιαίτερα στον φάκελο Ζιντζίντερε, υπάρχει ένα περίεργο, είναι αλήθεια, τραγούδι υπό τη διακριτική ονομασία «Εϊ Γαζιλέρ».
Επρόκειτο περί ενός τραγουδιού που σκοπό είχε την εξωτερίκευση του
πόνου, που προκαλούσε ο μακροχρόνιος αποχωρισμός των οικείων για
διάφορες αιτίες, με κυρίαρχη βεβαίως, κατά τους πληροφορητές, αυτήν
του ξενιτεμού προς εύρεση εργασίας... αλλά και της προκαλούμενης χαράς κατά την επιστροφή. Ένα τραγούδι με διαφορετικό ύφος που όμως
το έλεγαν και κατά την αποχώρηση της ομάδας των προσκυνητών για
το μεγάλο ταξίδι προς τα Ιεροσόλυμα, δηλαδή στο χατζηλίκι, εννοείται
φυσικά με την επένδυση διαφορετικών σκοπών.
Παρόλες τις επιφυλάξεις μας, εξαιτίας των στίχων που μάλλον έρχονται σε αντίθεση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς του ταξιδιού, εμείς το
παραθέτουμε όπως το βρήκαμε:

α΄
Εϊ Γαζιλέρ γιολ, γκορουντού γκινέ γαρίπ πασιμά
Ταγλάρ τασλάρ ταγιαναμάζ πενίμ αχ - ου - ζαριμά
Νακαράτ
Αχ σελαμέτ κομούρ γκοζλούμ πιρ γιανά σεν πίρτε πεν
Μετάφραση
Ω νικητές, ξαναφάνηκε ο δρόμος στο έρημο κεφάλι μου
Τα βουνά και οι πέτρες δεν αντέχουν τους αναστεναγμούς μου
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Επωδός
Γεια σου μαυρομάτα μου από το ένα πλάι είσαι εσύ από το άλλο εγώ.
β΄
Τουν γκιζέ γιαρ καπουσουντά γιαστιτζαγίμ τας ιτί
Σαγ ελίμ γιαρίν μποϊνουντά σολ ελίμ γιαρ πος ιτί
Αλτίμ τζαμούρ ουστούμ γιαγμίρ γκινέ γκονλούμ χος ιτί
Μετάφραση
Χθες τη νύχτα το προσκέφαλό μου ήταν μια πέτρα
στην πόρτα της αγαπημένης μου
Το δεξί μου χέρι αγκάλιαζε το ταίρι μου και το αριστερό μου ήταν άδειο
Με λάσπη από κάτω και βροχή από πάνω, ήμουν εγώ πάλι χαρούμενος.
γ΄
Πεν χαβατά Ουτζάρ ικέν αγ ιλέ τουτούνγ πενί
Πεν παχαμί πιλίρ ικέν πιρ πουλά σατίμγ πενί
Νε καπινγτά κουλ εγιλετίνγ νε αζάτ ετίν πενί
Μετάφραση
Ενώ πετούσα στον ουρανό, μ’ έπιασες με το δίχτυ
Ήξερα εγώ την αξία μου, μα
εσύ με παράτησες για έναν
οβολό
Ούτε σκλάβα στην πόρτα
σου με κράτησες, ούτε λεύτερη με άφησες. 633

633. Κατά τον πληροφορητή Κοσμά Συμεώνογλου, ό.π.:
• το πρώτο δίστιχο απεικονίζει τον πόνο του άνδρα που φεύγει μακριά...
• το δεύτερο τρίστιχο μάς μιλά περί ενός ονείρου... (δεύτερη μέρα του αποχωρισμού)
• το τρίτο τρίστιχο μάς μιλά για τον πόνο του αποχωρισμού, κυρίως της γυναίκας που έμεινε μόνη, τονίζοντας μάλιστα πως η εγκατάλειψή της έγινε για
πενταροδεκάρες
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Μουχαμπέτια των ημερών

Στα πλαίσια της κυρίαρχης ιδεολογίας του εγώ και του εμείς, αναπτύχθηκαν μια σειρά από περίεργες παραδόσεις, μουχαμπέτια και θρύλους
διαφορετικών εποχών, εκεί και τότε, που είχαν να κάνουν με την υπέρτερη δύναμη, τον Θεό των ανθρώπων, τον δικό τους Θεό... Τον οποίο
προσωποποίησαν, του ’δωσαν φωνή και λαλιά, ανθρώπινες ιδιαιτερότητες, θέλω... αλλά και ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο έλυναν τα όποια
υπαρξιακά τους προβλήματα, απαντούσαν στα καίρια αλλά αναπάντητα
ερωτήματα για τη δημιουργία του κόσμου, τη θεοδικία και ένα σωρό τέτοια θεμιτά και αθέμιτα ερωτήματα...
Μουχαμπέτια που είχαν να κάνουν και με το πνεύμα των ημερών. 634
α΄
Ο Χριστός και ο διάβολος 635
«Χριστός με το διάβολο γυρνούσαν τα δυο μαζί. Χριστός με το τσαμούρ 636 τα έκανε, όλα σάλεψαν. Και ο διάολος του λέει:
- “Κάνω, κάνω και κανένα δε σαλεύ’. Εσύ κάνεις και σαλεύουν και
πορπατούν. Και γω τι να κάνω;”
Και κείνο (Χριστός) λέει:
- “Εγώ ας σε τσαμούρ τα κάνω. Κάνε και συ ας σο τσαμούρ”.
Κείνο (διάβολος) παιν’ καν’ ένα. Καν’ το λύκο. Άλλο δε σηκούται. Δε
μιλά. Παιν’ σο Χριστό και λέει:
- “Εγώ έκανα ένα. Ούτε λαλεί, ούτε μιλά, ούτε πορπατεί”.
Χριστός λέει:
-“Χάϊντε άμι πίσω, ξανά εκεί, σ’ εκείνο και πεις, σήκω φά(ε) τ’ αφέντη σ’”.
Το είπε και πάλι δε σηκώθηκε. Ξανά πάει στο Χριστό. Λέει:
- “Εγώ το είπα σήκω φα τ’ αφέντη σ’ και δε σηκώθη”.
Και ο Χριστός του λέει:
634. Το σύνολο των παρακάτω ιστοριών, σύμφωνα με τους πληροφορητές, λεγόταν
εκείνες τις μέρες της βαθιάς περισυλλογής και της προετοιμασίας για την επερχόμενη Ανάσταση... σχ. Μαρτυρίες των: Ελισάβετ Λουκαΐδου, Νικολάου Αναστασιάδη, Λαζάρου Αλεξιάδη, Γεωργίου Ιορδανίδη, Γεωργίου Τεμερτζόγλου.
635. Mαρτυρία Ελισάβετ Λουκαΐδου, ό.π.
636. Τσαμούρ= λάσπες.
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- “Ανάθεμά σε! Εσύ δεν είπες σήκω φα τ’ αφέντη σ’. Το Χριστό φάε
είπες. Αμί ξανά και πες, σήκω φα τ’ αφέντη σ’ ”.
Πάλι πήγεν είπεν το ξανά. Ξανά σηκώθη με του Χριστού τη διαταγή.
Χριστός λέει:
- “Αφού συ τα έκανες και γω διέταξα να σηκωθεί, ας γενεί ένα σόι
έτσι. Ας πατεί και καπτίσ 637 τα πρόβατα και τας (τους) ανθρώπους και τα
γαϊδούρια κι όλα. Και ας το κυνηγήσνε, έτσι λαιμό τ’ να γυρνά, γιατί διάβολ’ χτιστό είναι. Κι ύστερα από πίσω μετ’ σφαίρα αν το δόκινε, να πεσ’».
β΄
Ο Ιώβ... η μέλισσα... και η βδέλλα
Γιωβ Πεϊχαπάρ
«Ο Γιώβ έχισκεν εφτά παιδιά και πόθοναν... και εφτά κοπάδια πρόβατα και ψόφεσαν. Διαβόλ παίναν κι έροσαν. Όταν το πέταξεν ’ναίκα τ’ σο
κοπριά απάνω, έχισκεν το σώμα τ’ πληγές. Πάλι διαβόλ παίναν- έρονταν.
Μια μέλισσα πέταξεν ένα σιλίκ (βδέλλα). Το σιλίκ τρώϊσκεν το σώμα
τ’ και γιάτρευέν το. Πήρεν το κακό το αίμα. Και μέλισσα σόρντονε (βύζαινε) το κακό αίμα κι έγινε καλά.
Σα εφτά χρόνια ύστερα σηκώθη και είπε σο μέλισσα:
“Συ από εκατό χιλιάδες λογιών χόρτα μάζεψε μέλι. Εκείνο βάλτο σ’
ένα μέρος να γεν μέλι. Και να φάει ο κόσμος και να μη χορτάσ’. Και σ’
ούλα τα ντέρτια να γέν’ γιατρικό”.
Και σο σιλίκ είπε:
“Να γίνεις δίχως γιατρικό και ενέσεις γιατρός”.
γ΄
Το χελιδόνι και... το φίδι του παραδείσου
«Όταν ο Αντάμ με το Εύα τα έκαμνε ο Θεός, έκαμέν τα
μ(γ)υμνά, γυμνά και τ’ μάτια τ’ τυφλά. Δεν έχισκαν
μάτια. Και ήρτε το φίι και γέλασεν τα. Είπεν
τα:
“Τι στέκεστε τυφλά. Να φάτ’ αυτά τα σύκα
να κοιτάξητ’ τον κόσμο”.
Έφαγαν και άνοιξαν τα μάτια τ’.
Η γυναίκα κατέβασέν το αμέσως.
Ο Αντάμ δε μπόρεσε. Έμεινε το σύκο στο λαιμό
τ’... Για κείνο τα άντρες έχνε ένα καρύδ’ σο λαιμό τ’.
637. Καπτίσ= πιάνει.
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Και ο Θεός κατάλαβεν και ρώτηξέν τα... Κείνα ντρέπονταν. Έβλεπαν
(ότι) όλα σο μεϊτάν, φανερά, κείνται. Ντρέπονταν. Δε λάλησαν.
Το χελιδόν’ είπε: “Αυτό το φίι έδειξεν τα σύκα και άνοιξαν τα μάτια τ’ ”.
Το φίι άνθρωπος ήταν πρώτα και Θεός ποίκεν το κατάρα:
“Να σουρουνντίεις, να σέρνεσαι, σο χώμα. Να το φας το χώμα λίγο
λίγο και να μην χορταίνεις” .
Το φίι το χώμα τρώει. Το φίι είπε σο χελιδόν:
“Στάσου και γω τα πουλία σ’ αν δε τα φάγω!”.
“Μωρέ χαζέ”, είπεν το χελιδόν. “ Εγώ τα φωλίες θα τα κάνω ψηλά τα
σπίτια όπου κείνται άνθρωπ’ πολλά”.
δ΄
Το δικαστήριο του Θεού
«Ο Θεός έχ’ και κείνο το δικαστήριο τ’. Αν έν αμαρτωλωμένο το ψυή,
αν έν πολλά αμαρταλωμένο καν’ το δικαστήριο.
Όλα κείνται: Χριστός, Άγγελοι... και δικάζουν το αμαρτωλωμένο.
Δεν είναι καθαρό;
Θεός στέλνει το ψυή τ’ σο γάιδαρο, σο σκυλί.
Τέσσερα λογιών δικάσματα κείνται.
Έν πρώτα το κόλαση.
Ύστερα το κελέρ κουγιουσού-(υπόγειο πηγάδι).
Εκεί ανάφ’ φωτιά και γιατράν (πίσσα). Εκεί πολλά τα αμαρτωλωμένα
πετάχτ’ τα (τα πετάει). Καίγονται και δεν τελειών’.
Ύστερα, αν έν κι από κείνο πιο αμαρτωλωμένο, βάλ’ το σο γατράν
ντερεσί. Εκεί τα αμαρτωλωμένα τελείωναν. Και τελευταία αν έν πολλά
αμαρτωλωμένο στέλ’ το ψυή τ’ σο γάιδαρο, σο σκυλί, σ’ μουντάρια (ακάθαρτα ζώα). Ψοφά και χάνονται.
Τα καλά ψυχές παίρ’ τα ο Πάτερ Αβραάμ. Και κείνο παίρ’ τα και χεκ
(τα θέτει) τα σο τζενέτ (παράδεισο).
Τα μωρά παιδιά σαν τα πουλιά κάποιο δέντρο θέλουν. Χεκ τα σο τζάνετ μπαχτσασού (κήπο του παραδείσου).
Πολύ το αμαρτωλωμένο, λέει Θεός: Αυτό δε με χρειάζεται σε με. Δε
’ναι καθαρό. Ας πάει πίσω. Σο γάιδαρο μη να πάει, σο σκυλί μη να πάει.
Να φύγει!
Και Μουχαήλ Αρχάγγελος πετάει το πίσω... ψοφάει, Θεός δεν το θέλ’
και άνθρωποι δεν το ξέρουν».
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ε΄
Οι καλοί, οι κακοί και οι περίεργοι
(Ένα μουχαμπέτι που θυμίζει... την ιστορία του Λωτ)
«Χριστός κατέβη, ζωντάνεψε σο Σορσοβί, Αϊ Κωστίν το χωριό. Κανείς
δεν το ’δωκε τίποτα. Πήγε σ’ ένα σπίτι. Κιόσαν-ήσαν, ένα νύφ και ένα
πεθερά.
- Να με δώκετε λίγο ψωμί!
- Σήκω να το δώκεις λίγο ψωμί. Δεν έχουμ’ πολύ, ένα παρτσά-κομμάτι.
Έδωκέν το ψωμί.
- Σηκώτ’, λέει (ο Χριστός) σο νύφ. Πάρε το κούνια σ’. Πάρε το πεθερά
σ’ και βγήτε κατόπιν μ’. Άμα πάμε, να μη κοιτάξητ’ το χωριό.
Πήγαν κάμποσο μέρος νύφ και το πεθερά τ’... Λέει το πεθερά:
- Τι θελ’ ένα ζητιάνο να μας πεγάζ- οδηγεί;
Και γύρισαν κοίταξαν. Όλο το Σορσοβί γίνηκε θάλασσα.
- Αχ, το χωριό μας έγινε θάλασσα...είπε.
Χριστός είπεν:
- Συ με την κούνια σ’ να γενείς πέτρα... (Σο πεθερά) και συ το ίδιο.
Και τα δυο γέναν τώρα πέτρα. Τώρα ας νύφς τα στήθια τρέχ’ νερό
άσπρο και γλυκό. Κι ας γριάς τα στήθια τρέχ’ ένα μαύρο και πικρό. Και το
κούνια έτσ’ είναι, (πέτρα σαν κούνια).
Όποιος πάει βλέπ’ τα. Τώρα κείται λουτρό, περνούν κάτω απ’ το κούνια».
στ΄
Παραλλαγή
Δεύτερη μαρτυρία για το ίδιο θέμα.
«Κάποτε πήγε σ’ ένα χωριό ένας ζητιάνος και ζήτησε ψωμί
στο ένα, στο άλλο σπίτι... σε κανένα δεν του έδωκαν. Από
παντού τον έδιωχναν. Πάει και στο σπίτι μιας χήρας γυναίκας που είχε και νύφη, ζητάει, του έδωσαν δυο κομμάτια.
Τότε ο ζητιάνος λέει στις γυναίκες.
- Το χωριό θα χαλάσει. Σεις για να μη χαθείτε, να φύγετε μακριά απ’ το χωριό, αλλά ενώ θα φεύγετε πίσω να
μην κοιτάξετε.
Πήραν και το μωρό που είχε στην κούνια η
νύφη και έφυγαν την άλλη μέρα οι γυναίκες. Πήγαν κάμποσο διάστημα. Η
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νύφη είχε περιέργεια και ήθελε να δει τι γίνεται πίσω της. Παρέβη την
εντολή του ζητιάνου και γύρισε να ιδεί. Τότε πετρώθηκε κατά τα λεγόμενα, πετρώθηκε και η κούνια με το μωρό, πετρώθηκε και η πεθερά της. Και
τώρα όποιος περνά από εκεί, βλέπει δυο πέτρες σα γυναίκες. Μάλιστα
της νύφης φαίνονται και τα βυζιά, όπου βύζαινε το μωρό. Πετρωμένη είναι και η κούνια.
Απ’ τα βυζιά της πετρωμένης νύφης στάζει νερό και πάει μέσα στην
κούνια. Όποιος περνά από εκεί πίνει.
Το χωριό τους πίσω πνίγηκε μέσα στα νερά, έγινε λίμνη. Σορουβί,
σορσοβί, όπως λένε είναι τούρκικη λέξη και θα πει πλημμύρα». 638
638. Σημ.: Στην αρχαιότητα υπήρχε η πίστη ότι κάποιος θεός μπορεί να έπαιρνε ανθρώπινη όψη για να δοκιμάσει τους ανθρώπους. Άρα, έπρεπε να είναι προσεκτικοί στη συμπεριφορά τους προς τους ξένους. Παράδειγμα: στην Οδύσσεια,
ρ, 483-487, όταν ο Αντίνοος χτυπά τον αγνώριστο Οδυσσέα, κάποιοι άλλοι
μνηστήρες τον αποπαίρνουν:
«καλό δεν ήταν το φτωχό ζητιάνο να χτυπήσεις
γιατί μπορεί κάποιος θεός απ’ τους ουράνιους να ’ναι.
Συχνά οι αθάνατοι θεοί μ’ ανθρώπους ξένους μοιάζουν
κι αλλάζουν άπειρες μορφές και τριγυρνούν τις χώρες
και βλέπουν όλα τ’ άδικα και τους καλούς τους νόμους».
(μετάφραση Ζήσιμου Σιδέρη).
Η Αθηνά πάλι πηγαίνει στο παλάτι του Οδυσσέα με ανθρώπινη μορφή:
«και στην Ιθάκη ως ήρθε, στάθηκε μπρος στου Οδυσσέα το σπίτι
πα στο κατώφλι της αυλόπορτας, κρατώντας το κοντάρι
με ξένο, με το Μέντη μοιάζοντας, των Ταφιωτών το ρήγα».
(ραψωδία α, στ. 103-105, μετάφραση Καζαντζάκη - Κακριδή).
Αν επίσης ο θεός ή ο ήρωας έμενε ευχαριστημένος από τη φιλοξενία, αντάμειβε τον οικοδεσπότη. Παράδειγμα: επειδή η Δήμητρα φιλοξενήθηκε στο παλάτι
του βασιλιά Κελεού όταν αναζητούσε την Περσεφόνη, δίδαξε στο γιο του, τον
Τριπτόλεμο, τη σπορά, την καλλιέργεια της γης.
Ο Ηρακλής, φιλοξενούμενος στο παλάτι του Άδμητου, όταν πληροφορήθηκε
για το θάνατο της Άλκηστης, πάλεψε με το χάρο, τον νίκησε και πήρε πίσω τη
γυναίκα του φίλου του.
Ακόμα και η επάνοδος του Οδυσσέα στο παλάτι του με μορφή ζητιάνου εδώ
βασίζεται: οι μνηστήρες που του φέρονται άσχημα, προσβάλλουν τον Ξένιο
Δία από τη μια, το ξενιτεμένο βασιλιά από την άλλη. Και η γενικότερη συμπεριφορά τους είναι προσβλητική, γιατί δε σέβονται τους κανόνες της φιλοξενίας.
Έτσι η τιμωρία τους έρχεται φυσιολογικά.
Τέλος, ο μύθος υπάρχει και στη γνωστή ιστορία του Φιλήμονα, της γυναίκας
του Βαύκης, του Δία και Ερμή, που δοκιμάζουν τους κατοίκους ανταμείβοντας
το καλό και τιμωρώντας το κακό (απονιά).
Επιμύθιο: Ανταμοιβή της καλοσύνης και η τιμωρία των ασπλάχνων.
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ζ΄
Ο Χριστός και η... φακή
«Τον Χριστό τον κυνηγούσαν συχνά οι Εβραίοι. Ήθελαν να τον ξεκάνουν. Ζήλευαν τη δόξα του. Όσο έκανε θαύματα, τόσο λυσσούσαν εκείνοι. Τον παραμόνευαν. Τον κατασκόπευαν. Με δολιότητα ζητούσαν να
τον βλάψουν, να του κάμουν κακό.
Μια φορά τον κυνηγούσαν. Έφυγε ο Χριστός. Δεν ήταν καιρός ακόμη
να παραδοθεί και να γίνει το θέλημα του Θεού. Εκεί που έφευγε είδε ένα
τσιφτσή (γεωργό) που ζευγάρωνε.
- Τι κάνεις αυτού;
- Ζευγαρώνω, σπέρνω φακή.
- Ο Θεός να σου το ευλογήσει.
Έφυγε ο Χριστός. Ήρθαν οι Εβραίοι. Ο τσιφτσής είχε αποτελειώσει τη
σπορά και παραμέριζε τα βόδια του να βοσκήσουν.
- Είδες κανένα να περάσει από δω;
- Ναι, πέρασε κάποιος.
- Πόση ώρα είναι;
- Την ώρα που έσπερνα τη φακή.
Δεν το είπε για να κάμει κακό στο Χριστό. Το είπε χωρίς να ξέρει πως
τον κυνηγούσαν. Μα η φακή είχε φυτρώσει, είχε μεγαλώσει. Άνθισε, καρποφόρησε και κάηκε (ωρίμασε).
Ο τσιφτσής στάθηκε από την άκρη κι άρχισε να τη θερίζει. Τον είδαν
οι Εβραίοι.
- Πέρασαν βδομάδες από τότε που πέρασε, μήνες, καιρός πολύς. Δεν
θα τον βρούμε.
Σταμάτησαν να τον κυνηγούν. Έτσι με το θαύμα της φακής σώθηκε ο
Χριστός. Κι ο τσιφτσής κατάλαβε πως αυτός που του είχε δώσει την ευχή
ήταν Θεός και δόξασε τ’ όνομά του». 639
η΄
Η Ευχή του Χριστού
«Μια μέρα ο Χριστός πήγαινε μαζί με τους μαθητές του. Τον είχαν στη
μέση και εκείνος τους δίδασκε το λόγο του Θεού. Πήγαιναν σιγά- σιγά κι
ο Χριστός τους μιλούσε, όσο μπορούσε πιο καθαρά για να καταλαβαίνουν. Εκεί που πήγαιναν σταματούν σε ένα σπίτι. Ένα κορίτσι καθόταν
στην εξώπορτα. Έπλεκε.
- Δος μου ένα ποτήρι νερό, της είπε ο Χριστός.
639. Μαρτυρία Καλαντάρ Αποστολίδη, ό.π.
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Εκείνη έπλυνε το ποτήρι καλά- καλά. Το γέμισε δροσερό και καθαρό
νερό και του το έδωσε. Ήπιε ο Χριστός κι ευχήθηκε:
- Καλή τύχη να ’χεις και τον κόπο του χεριού σου να τρως.
Συνεχίζει το δρόμο του. Περπατούν πάλι αργά- αργά. Ο Χριστός διδάσκει κι οι μαθητές του ακούν με προσήλωση. Πιο πάνω βρίσκουν κι άλλο
κορίτσι. Καθότανε κι αυτό στην εξώπορτα του σπιτιού του. Δεν έπλεκε.
Δεν έραβε. Καμιά δουλειά δεν κρατούσε. Καθότανε με δεμένα τα χέρια.
Έτσι περνούσε τον καιρό της.
Ζήτησε κι απ’ αυτή νερό ο Χριστός. Νυσταγμένη και βαριά σηκώθηκε.
Παίρνει ένα ποτήρι. Ήταν θολό. Μυγιοφτυσμένο. Είχε στην αυλή της ένα
λάκκο γεμάτο νερό για τις κότες της. Πράσινο από το βούρκο. Τα σκουλήκια σέρνονταν στις άκρες του. Χωρίς να χάσει καιρό βουτά το ποτήρι,
το γεμίζει απ’ αυτό το βρόμικο νερό και δίδει στο Χριστό να πιει.
Ήπιε ο Χριστός. Η θεϊκή του δύναμη καθάρισε το βούρκο και τη βρόμα
και το νερό το ’κανε δροσερό και καθάριο. Γύρισε το ποτήρι στο κορίτσι.
- Να ’χεις την ευχή μου. Καλή τύχη να ’χεις. Άλλος να φέρνει και συ
να τρως.
Άκουσαν οι μαθητές του και τη μια ευχή και την άλλη. Κοιτάχτηκαν.
Δεν τους φάνηκαν δίκαιες. Το καλό κορίτσι να δουλεύει και να τρώει και
η τεμπέλα να τρώει τον κόπο του άλλου; Το είπαν στον Ιησού. Κι εκείνος:
-Αυτή που έπλυνε το ποτήρι έχει υπομονή. Είναι δουλεύτρα. Ό,τι κι
αν της έρθει θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Μα τούτη, πώς να ζήσει; Θα
πεθάνει πεινασμένη και γυμνή. Ένας καλός άνδρας θα τη βοηθήσει. Ό,τι
δεν κάνει αυτή θα το κάνει ο άνδρας της».640
θ΄
Τα μάγια και η ευχή του Χριστού
«Ήταν μια φορά ένας μάγος. Πέρασε ο Χριστός την ώρα που έκανε τα
μάγια του.
- Τι κάνεις εκεί;
- Μάγια. Δένω τα σύννεφα να μην βρέξουν.
- Ο Θεός να δώσει να πετύχουν τα μάγια σου.
Οι μαθητές του να ακούσουν την ευχή, φοβήθηκαν. Τέτοια ευχή; Να
μην βρέξει; Και τι θα γίνει ο κόσμος;
- Δάσκαλε, δάσκαλε, άλλαξε την ευχή σου. Πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι και τα ζώα χωρίς νερό; Δε θα ξεραθούν τα φυτά;
640. Σύμφωνα με τους πληροφορητές από τότε έμεινε ο καλός να παίρνει την κακή...
και ο τεμπέλης να παίρνει προκομμένη για να μπορέσουν να ζήσουν.
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Και ο Χριστός πρόσθεσε:
- Το κεφάλι του παπά διαλύει τα μάγια.
Από τότε έμεινε σε κάθε ανομβρία να κόβομε το κεφάλι του παπά.
Βλέπαμε πως δεν βρέχει; Κάναμε πρώτα λιτανεία. Όλη τη νύχτα περνούσαμε στην εκκλησία. Το πρωί με τα σαμπτέλια 641 και τα παριάγχια 642 τα
’κονίσματα, κάθε ένας από ένα και το Ευαγγέλιο, κόβαμε τις στράτες του
χωριού. Πηγαίναμε στο τσάι. Βουτούσαμε τις εικόνες στο νερό. Ψάλλαμε
και κάναμε προσευχές και ύστερα γυρίζαμε στο χωριό. Περιμέναμε. Δεν
έβρεχε; Τότε κόβαμε το κεφάλι του παπά. ‘Ένας Τούρκος και ένας Έλληνας μαζί πηγαίνισκαν στο μεζερλίκ643 . Ξέθαβαν τον παπά κρυφά από
το σινσιλέ 644 του. Του έκοβαν το κεφάλι. Το βάλισκαν μέσα σε χεϊμπέ 645
αμεταχείριστο και το πηγαίνισκαν στο ντεϊρμέν 646. Τον κρέμαγαν στο
τσαρκ 647. Ύστερα απ’ αυτό έβρεχε κατακλυσμός. Το κατεβάζαμε πάλι το
κεφάλι και το πηγαίναμε στον τάφο του». 648
ι΄
Ο Χριστός και τα πάθη του 649
Έμαθε όλος ο ντουνιάς πως οι κακοί Εβραίοι πιάσανε της Μαρίας το
παιδί, τον Χριστό, που ήτανε νιος σαν κυπαρίσσι, ψηλός- ψηλός και έμορφος, για να τον σταυρώσουν.
Κάνανε σύναξη τα ζώα και αποφάσισαν πως κανένα, μα κανένα, δεν
θα τους βοηθούσε σ’ αυτό το κακό. Θα αρνιότανε τις υπηρεσίες τους στον
άνθρωπο, γιατί ξέρανε πως ήταν αθώος και η αμαρτία μεγάλη.
Κάνανε σύναξη τα φυτά και τα δένδρα και είπανε και αυτά πως δεν θα
βάλουν κανένα χέρι για τούτη την ανίερη πράξη.
Ήρθε η ώρα και οι Εβραίοι δοκίμαζαν τα ξύλα για το σταυρό.
Έβλεπαν όμως πως ό,τι και να έκαναν δεν γινότανε τίποτε. Μια έσπαγε το ξύλο του τσεκουριού, μια στριφογύριζε το ξύλο τους, μια έβγαινε
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.

Φανάρια, εξαπτέρυγα.
Λάβαρα.
Νεκροταφείο.
Σόι.
Ταγάρι.
Μύλο.
Ρόδα.
Την πρακτική αυτή με διάφορες παραλλαγές τη βρίσκουμε καταγεγραμμένη σε
όλες σχεδόν τις κοινότητες του χώρου.
649. Πρόκειται περί παράδοσης η οποία είναι γνωστή παντού με το επιμύθιο πως:
πάντα βρισκεται κάποιος προδότης, που όμως δεν βλέπει καλό...
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από τη θέση του, τα καρφιά δεν μπορούσαν με τίποτε να μπουν μέσα...
Η ώρα περνούσε και ο σταυρός δεν μπορούσε να γίνει. Απόρησαν, αλλά
δεν το έβαλαν κάτω. Άρχισαν μετά τα ταξίματα... και από το τάξε, τάξε, τα
κατάφεραν. Βρέθηκε κάποιο, καταραμένο, που έδωσε τον κορμό του, για
να γίνει ο σταυρός. Από τότε κανείς δεν το θέλει, δεν το πλησιάζει, για να
μην μαγαριστεί. Λοιδορία (λοιδοριά) το λένε.
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Σαρακοστή,
η μεγάλη νηστεία, η μπουγιούκ πεχρίζ. 650

Η πλέον αυστηρή περίοδος από κάθε άποψη στην οποία πολλές φορές παρατηρήθηκαν ακραίες καταστάσεις.651 Για παράδειγμα, αποφυγή
σε καθημερινή βάση τροφής την ημέρα, ίσως κατά τα πρότυπα του μουσουλμανικού κόσμου, τις Τετάρτες μόνο λήψη ζωμού χόρτων, πλήρης
αφαγία τις Παρασκευές, τις οποίες ονόμαζαν γεντί τζουμά, δηλαδή επτά
Παρασκευές,652 αποφυγή κάθε σεξουαλικής επαφής για τους πουριτανούς, φυσικά οποιασδήποτε διασκεδάσεως, αλλά... οπωσδήποτε εξομολογήσεως και απαραίτητα λήψη Θείας Μετάληψης.
Αλλά και έναρξη της «Παναγιάς τα γράμματα», δηλαδή των χαιρετισμών της Παναγίας, οι οποίοι είχαν την ιδιαίτερη σημασία τους στον
χώρο, η επίκληση των οποίων είχε ανυπολόγιστη αξία για τους χριστιανούς... και πάντοτε απέτρεπε το κακό. 653
650. Büyük= μεγάλη, pehriz= νηστεία, δίαιτα (τρόπος ζωής).
651. Γεώργιος Μαυροχαλυβίδης, ό.π., σ. 301, «Αρκετοί εννοείται καταντούσαν σκελετοί, μα δεν παράταγαν τις αδιάκοπα εδαφιαίες μετάνοιες... έπρεπε να δαμαστεί το σώμα, να λειώσουν οι αμαρτίες... άλλοι πάλι πάθαιναν ένα είδος αβλεψίας, δεν έβλεπαν μετά το ηλιοβασίλεμα, πάρ κιορ, τύφλα με ανοιχτά μάτια».
652. Μαρτυρία Δέσποινας Φειδοπούλου, ό.π., «Επτά εβδομάδες νηστεύαμε αυστηρά. Μόνο βράδυ τρώγαμε. Τετάρτη και Παρασκευή λάδι δεν αγγίζαμε και όλη τη
Μεγάλη Εβδομάδα μόνο νερόβραστα. Βασική υποχρέωση, απαραίτητη για κάθε
καλό χριστιανό, ήταν να κάνει τουλάχιστον τέσσερις φορές την προσευχή του. Το
πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα και το βράδυ. Τη λέγαμε στα ελληνικά άσχετα αν
καταλαβαίναμε ή όχι».
653. Μαρτυρία Νεόφυτου Αποστολίδη, ό.π., «Πάντα νιώθαμε ιδιαίτερη συγκίνηση
με το άκουσμα του ύμνου της Παναγιάς της Υπερμάχου, έστω και στα τούρκικα,
τον περιμέναμε... ήταν για όλους βάλσαμο, ελπίδα... μας θύμιζε Ελλάδα, Βυζάντιο, την ιστορία της ράτσας μας...
Τη υπερμάχω στρατηγώ
Για Βαλιδετουλλάχ, σεν πιζίμ ιμδαδζημήζ
σερασκερέ πιζ κουλλαρήν σηκλετλερδέν
αζάτ ολδουγουμούζ ιτζούν τεσεκκιούρεν
φουτουχατναμελέρ ταχρίρ εδούπ, σανά
άρζ εδέριζ, ίμδι σεν φέτχ ολουνμάζ κουδρέτ
σαχιπί ολδουγούν ιτζούν, πιζλερί χερ πιρ
δουρλού τεχλικελερδέν χελάς εϊλέ, χάττα σανά
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Προς επιβεβαίωση μάλιστα των ρηθέντων παραθέτουμε ένα μουχαμπέτι που φέρει τον τίτλο «η προσευχή του αμαρτωλού ή οι χαιρετισμοί»,
το οποίο αντλήσαμε από την υπάρχουσα βιβλιογραφία του χώρου, σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα.
α΄
«Η προσευχή του αμαρτωλού
Υπάρχουν άνθρωποι που μόνο κακό σκέπτονται και
μόνο κάνουν. Σε ένα χωριό υπήρχε ένας τέτοιος αμαρτωλός, που όμως είχε την καλή συνήθεια, κάθε βράδυ
πριν κοιμηθεί να λέει τους “χαιρετισμούς της Παναγιάς”. Πέρασε καιρός και έφτασε η μέρα του θανάτου
του. Οι διάβολοι χαρούμενοι άρπαξαν την ψυχή του,
την πήγαν στην κόλαση και άρχισαν να τη βασανίζουν. Την έβγαζαν από το καυτό καζάνι με την
πίσσα και την τρυπούσαν με πιρούνια και καρφιά,
την πετούσαν στη φωτιά και ύστερα στον πάγο.
Τη δάγκωναν τα σκουλήκια και τα φίδια και την
τύλιγαν οι ακαθαρσίες και η βρώμα. Όλο πονούσε
και δεν τελείωνε ο πόνος.
Μέσα στον πόνο του όμως θυμήθηκε την Παναγία. Δεν πρόλαβε να
πει το “χαίρε” και εμφανίστηκε η μητέρα του Χριστού. Είδε τον αμαρτωλό
και παρεκάλεσε τον Χριστό να τον επαναφέρει στη ζωή για να μπορέσει
να ζητήσει συγχώρεση και να σωθεί. Ο Χριστός δέχτηκε, έδωσε εντολή
και εκπληρώθηκε η βούληση της Παναγίας.
Ο αμαρτωλός ήρθε ξανά στη ζωή. Πήρε ένα βαρέλι νερό και μέσα στο
καταχείμωνο βουτούσε στο νερό. Όσοι περνούσαν ρωτούσαν το γιατί και
αυτός εξομολογιόταν τα αμαρτήματά του. Πέρασε ένα παπάς και τον ρώτησε. Έμαθε τα καθέκαστα και του διάβασε ευχή συγχωρητική. Ο αμαρτωλός όλο έψαλε τους “χαιρετισμούς της Παναγιάς”, έπαψε να σκέφτεται
το κακό. Στο νου του έφερνε τα βάσανα της κόλασης. Πάντοτε μελετούσε
το λόγο του Θεού και έδινε καλές συμβουλές στους ανθρώπους. Μέσα
σε σαράντα μέρες πέθανε. Άγιο φως σκέπασε το λείψανό του, αγίασε.
Τον έσωσαν οι προσευχές και οι “χαιρετισμοί της Παναγιάς”, άγγελοι τον
υποδέχτηκαν στον παράδεισο».654
τζαγρησαλήμ. Σελάμ για κιουβεγισίζ κελίν».
654. Δημήτριος Κατσίκας - Καππαδόκης, Καππαδοκία, ιστορίες και παραμύθια,
ό.π., σ. 119.
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β΄
Παραλλαγή 655
«Το ντοβά 656 του κουναχκιάρ 657 »
Μια φορά ήτονε ένα κουναχκιάρ. ’Ας658 σο659 ακίλ660 του δεν έβγαινε
το κακό. Όλο μέρα κακά, πολλά κακά έκανε. Έκλεβεν, βρΐισκεν661, έτσι
αμαρτωλό ήτον. Άμα662 το Παναΐα dεν το αφήνισκε ας το στόμα τ’. Κάθε
μέρα dιάβαζεν της Παναΐας τα σελαμλαμαέ663 και κοιμάταν.
Μια μέρα αρρώστησεν. Πέθανεν. Το πήραν οι dιαβόλοι με φωνές και
με χαρές και το πήγαν ’ς σην κόλαση. Ε, Παναΐα μου, βάσανα! Ρίχναν το
’ς σου καζανιού τις πίσσες. Βγάζαν το απέ κει τρυπούσαν το με καρφιά.
Πάλι παίρναν το, ρίχναν το ’ς σις φωτιές. Από κει ’ς σον πάγο. Πονούσε,
έλειωναν τα ψαχνά664 του και δεν καιότουν.
Πόνεσεν το Παναΐα. Πήεν ’ς σον Υιόν της. «Υιέ μου, άφησέ το πάλι ’ς
σην ζωήν να ’ρθει». Δέχτην Χριστός. Άφησεν το κουναχκιάρ κι ήρτεν πάλι
’ς σην ζωή. Έφυγεν ας σην μαυρίλα άντρωπος. Ήρτεν ’ς σο φως. Έφυγεν ας
ση βρώμα, ήρτεν ’ς σον καθαρό αέρα. Έφυγεν ας σο βούρκο με τα σκουλήκια, πάτησεν ’ς σην καθαρή γη, ’ς σο καθαρό, το στεγνό χώμα. Είδε
τον ήλιο, είδε το φεγγάρι, τα άστρα, την πρασινάδα. Άκουσε τα πουλιά.
Η ψυχή του φχαριστήθην. Έκαμε την προσευχή του και τρέχνει και πααίνει665 ’ς σον Ιορδάνη ποταμό. Χειμώνας ήτον. Πήρεν ένα βαρέλι, γέμωσέν
το νερό. Γdύτηκεν. Σέμην666 ’ς σο βαρέλι. Παγωμένο το νερό! Μισή ώρα
καθότον. Βγαίνισκε ας σο βαρέλι. Κάνισκε667 ένα-δυό ώρες έτσι. [Με τα
χέρια τεντωμένα μπρος κάνει το ημικύκλιο μπρος -κάτω- πίσω και πάλι
πίσω -κάτω- μπρος]. Όλο μέρα και κάτε μέρα το ίδιο κάνισκε. Μισή ώρα
’ς σο νερό, μια δυο ώρες έξω ας σο παγωμένο νερό γδυτός κάνισκε έτσι.
[Πάλι την ίδια κίνηση των χεριών].
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
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Μαρτυρία Βαϊραμίδου Σταματίας, (Αραβησσός), ό.π.
Το ντοβά= η προσευχή, η ευχή.
Κουναχκιάρ= αμαρτωλός.
Ας (προθ.)= από.
Σο= το (Το «τ» του άρθρου αφομοιώθηκε με το «ς» της πρόθεσης).
Ακίλ’= μυαλό, νους.
Βρίισκεν= έβριζε.
Αμά= αλλά.
Σελαμλαμαέ= χαιρετισμούς.
Ψαχνά= σάρκες.
Παίνει= πηγαίνει.
Σέμην= μπήκε.
Κάνισκε= έκανε.
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Ένα καλόγερος από το βουνό το έβλεπε. «Γιατί κάνει αυτός ο άντρωπος έτσι. Χειμώνας καιρός είναι! Εμείς δεν μπορούμε, με τα ρούχα και
τα παπούτσια μας, με φωτιά και μέσα ’ς σα σπίτια και τις καλύβες μας να
υποφέρομε το κρύο κι αυτό το άνθρωπο γδυμνό και μέσα ’ς σο νερό πώς
ζη;» Έρεται και ρωτά το. «Γιατί κάνεις έτσι; Δεν κρυώνεις;»
-Να πας κι εσύ απάνω και να dεις το κόλαση και να μου ειπείς «σέμα
και ’ς σην φωτιά» και πάλι να μω668. Αυτή η φωτιά μπρο ’ς ση φωτιά της
κόλασης είναι δροσιά. Και αυτό το νερό το λες παγωμένο; Είναι ζεστό
μπρο ’ς σο πάγο της κόλασης. Αυτά να κάνω να γουλτώσω669 τ’ αμαρτία
μου. Να μην ξαναμπώ ’ς σην βρώμα και ’ς σα βάσανα της κόλασης».
Καλόγερος θαύμασε και είπε: «Εσύ με τα κάνεις είσαι συχωρεμένος.
Απ’ εμέ πολύ καλός είσαι». Σε οκτώ μέρες πέθανε και τα αμαρτίες του
ήσαν τελειωμένα.670
Μετάφραση
«Η προσευχή του αμαρτωλού»
Μια φορά ήταν ένας αμαρτωλός. Από το μυαλό του δεν έβγαινε το
κακό. Όλη μέρα κακά, πολλά κακά έκανε. Έκλεβε, έβριζε, τόσο αμαρτωλός ήταν. Αλλά την Παναγία δεν την άφηνε από το στόμα του. Κάθε μέρα
διάβαζε της Παναγίας τους χαιρετισμούς και κοιμόταν.
Μια μέρα αρρώστησε. Πέθανε. Τον πήραν οι διαβόλοι με φωνές και με
χαρές και τον πήγαν στην κολάση. Ε, Παναγία μου, βάσανα! Τον έριχναν
στου καζανιού τις πίσσες. Τον έβγαζαν από κει, τον τρυπούσαν με καρφιά.
Πάλι τον έπαιρναν, τον έριχναν στις φωτιές. Από κει στον πάγο. Πονούσε, έλιωναν τα ψαχνά του και δεν καιγόταν.
Τον πόνεσε η Παναγία. Πήγε στο γιο της.
«Γιε μου, άφησέ τον πάλι να ’ρθει στη ζωή».
Δέχτηκε ο Χριστός. Άφησε τον αμαρτωλό κι ήρθε πάλι στη ζωή. Έφυγε
από τη μαυρίλα ο άνθρωπος, ήρθε στο φως. Έφυγε από τη βρώμα, ήρθε
στον καθαρό αέρα. Έφυγε από το βούρκο με τα σκουλήκια, πάτησε στην
καθαρή γη, στο καθαρό, το στεγνό χώμα. Είδε τον ήλιο, είδε το φεγγάρι,
τα άστρα, την πρασινάδα. Άκουσε τα πουλιά. Η ψυχή του φχαριστήθηκε.
Έκαμε την προσευχή του και τρέχει και πηγαίνει στον Ιορδάνη ποταμό.
Χειμώνας ήταν. Πήρε ένα βαρέλι, το γέμωσε νερό. Γδύθηκε. Μπήκε στο
βαρέλι. Παγωμένο νερό! Μισή ώρα καθόταν. Έβγαινε από το βαρέλι, έκα668. Να μω= να μπω.
669. Να γουλτώσω= να γλιτώσω, να κερδίσω.
670. Είχαν τελειώσει= είχαν συχωρεθεί.
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νε μια-δυο ώρες έτσι671. Όλη μέρα και κάθε μέρα το ίδιο έκανε. Μισή ώρα
στο νερό, μια-δυο ώρες έξω από το παγωμένο νερό γδυτός, έκανε έτσι672.
Ένας καλόγερος από το βουνό τον έβλεπε. «Γιατί κάνει αυτός ο άνθρωπος έτσι. Χειμώνας καιρός είναι. Εμείς δεν μπορούμε, με τα ρούχα
και τα παπούτσια μας, με φωτιά και μέσα στα σπίτια και τις καλύβες μας
να υποφέρομε το κρύο κι αυτός ο άνθρωπος γυμνός και μέσα στο νερό,
πώς ζει;».
Έρχεται και τον ρωτά. «Γιατί κάνεις έτσι; Δεν κρυώνεις;»
- Να πας κι εσύ απάνω και να δεις την κόλαση, και να μου πεις. «Έμπα
και στη φωτιά» και πάλι να μπω. Αυτή η φωτιά μπροστά στη φωτιά της
κόλασης είναι δροσιά. Και αυτό το νερό το λες παγωμένο; Είναι ζεστό
μπροστά στον πάγο της κόλασης. Αυτά θα κάνω να γλιτώσω τις αμαρτίες
μου. Να μην ξαναμπώ στη βρόμα και στα βάσανα της κόλασης».
Ο καλόγερος εθαύμασε και είπε: «Εσύ μ’ αυτά που κάνεις είσαι συχωρεμένος. Από μένα είσαι καλύτερος».
Σε οκτώ μέρες πέθανε και οι αμαρτίες του είχαν τελειώσει- (είχαν συχωρεθεί).
671. Με τα χέρια τεντωμένα μπρος, κάνει το ημικύκλιο μπρος-κάτω. Πίσω, και πάλι
πίσω, κάτω, μπρος.
672. Πάλι την ίδια κίνηση.

348

Κινητές Εορτές

Των Αγίων Θεοδώρων...
οι μαρτυριάρηδες άγιοι... 673

Μεγάλη γιορτή, κυρίως στις κοινότητες στις οποίες υπήρχε ναός που
έφερε το όνομά τους, όπως για παράδειγμα στη Μαλακοπή. Παντού
όμως και πάντοτε από το γυναικείο πληθυσμό έπρεπε να τηρηθούν ορισμένες συνήθειες όπως:
• απόλυτη νηστεία την παραμονή της εορτής των αγίων...
• αγρυπνία στο εικονοστάσι με συνεχείς ψαλμωδίες και προσευχές...
• παρασκευή κολλύβων, διάβασμά τους στην εκκλησιά μαζί με τα ονόματα αυτών που είχαν πεθάνει. Φυσικά, εκτός από τους ανθρώπους,
τα υπόλοιπα των κολλύβων τα δίδανε, για το καλό και στα πουλερικά του σπιτιού... έτσι για να κλωσούν περισσότερο.674
• καθαρισμός των μνημάτων.
Και όλα αυτά με την ελπίδα πως έτσι άνοιγε ο δρόμος τους για καλύτερη τύχη για τις λεύτερες, για τις παντρεμένες που ’χαν τον δικό τους στη
ξενιτιά, για την ευλογία του σπιτικού.
Αλλά και τα κόλλυβα, σύμφωνα με την παράδοση, την ημέρα εκείνη είχαν μια εκπληκτική δυνατότητα ή καλύτερα αποκαλυπτική χροιά,
για τους έχοντες το χάρισμα. Τα βράζανε, λοιπόν, τα σκεπάζανε και αναποδογυρίζοντας το δοχείο τα στραγγίζανε... και ξαναφέρνανε το σκεύος
μόνο με το περιεχόμενο και χωρίς το νερό στην προηγούμενη θέση. Τότε
μετρούσαν τα σπυριά που ήταν κολλημένα στο καπάκι. Αν ήταν πολλά,
θεωρείτο σημάδι ευοίωνο... αν παρ’ ελπίδα ήταν λίγα, τότε μάλλον δεν θα
είχαν μπερεκέτια.675
Ταυτόχρονα υπήρχε και η δυνατότητα της ονειρομαντείας, κυρίως
από το γυναικείο πληθυσμό. Ελάχιστοι κόκκοι σταριού από τα διαβασμένα κόλλυβα κατάλληλα τοποθετούμενοι στο προσκέφαλό τους, θα
673. Πάντοτε συμπίπτει το πρώτο Σάββατο της Μεγάλης Σαρακοστής.
674. Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, ό.π., σ. 149, «Των Αγίων Θεοδώρων
πλιγούρι, του Αϊ Γιωργιού πουλάδες, Αϊ Τοντωρουσούν μπουλγουρού, Αϊ Γιώργηντε πιλίτς, λέει μια παροιμία και εννοεί ότι αν με τα κόλλυβα των Αγίων
Θεοδώρων οι όρνιθες κλωσούσαν, του Αγίου Γεωργίου θα είχαν πουλάδες». Βλ.
Σούλα Μπόζη, ό.π., σ. 48, «... Των αγίων Θεοδώρων έδιναν να φάνε και οι κότες
από τα διαβασμένα κόλλυβα για να κλωσήσουν».
675. Μαρτυρία Χρ. Βορρεοπούλου, ό.π.
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έδιναν το σημάδι των αγίων, για τον ποιον ή με ποιον θα συνεχίσουν τη
ζωή τους.
Παραθέτουμε τέλος ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό έθιμο για τις δυνατότητες των αγίων, το οποίο αντλήσαμε από το Αρχείο της Προφορικής
μας Παράδοσης:
«Στην κοινότητα της Μαλακοπής, το βράδυ της παραμονής των αγίων, ο ιερέας μνημόνευε τα ονόματα ζώντων και νεκρών με τα κόλλυβα
που έφερναν οι πιστές και... κάποιο μικρό κορίτσι, στο τέλος του Εσπερινού, κρυφά, έπαιρνε μια χούφτα στάρι και το πήγαινε σε σπίτια που είχαν
λεύτερες κοπέλες. Κάθε κοπέλα διάλεγε εννιά καρπούς σιταριού, τους
έβαζε στο προσκέφαλό της, έκανε την προσευχή της και επιπλέον έλεγε:
Άγιε Θόδωρε καλέ μου,
και άγιε προσκυνητέ μου,
συ που βλέπεις τις μοίρες τις πολλές
δες και τη δική μου
και αν είναι στα ξένα μακριά
να σχίσ’ τη θάλασσα, δρόμους και βουνά
και το βράδυ στον ύπνο μου να τον ιδώ.
Φυσικά όποιον ονειρευότανε εκείνο το βράδυ ήταν περίπου βέβαιο
πως θα γίνει το ταίρι της ζωής της, ο αφέντης της».676
Στην ίδια κοινότητα υπήρχε και ένα άλλο, παρόμοιο έθιμο, το οποίο
γινότανε με κουκιά. Παίρνανε λοιπόν τα λεύτερα κορίτσια το βράδυ της
παραμονής των αγίων από τρία κουκιά, τα οποία τοποθετούσαν στο προσκέφαλό τους αφού:
• το ένα το γύμνωναν-ξεφλούδιζαν.
• το άλλο το ξεματούσανε- βγάζανε το μαύρο που έχει επάνω του κάθε
καρπός.
• το τρίτο το άφηναν ντυμένο-αξεφλούδιστο.
Με το πρωινό ξύπνημα απλώνανε το χέρι κάτω από το προσκέφαλο
και παίρνανε στην τύχη κάποιο από αυτά.
Αν λοιπόν τραβούσαν το γυμνό, αυτό σήμαινε πως θα πάρουν φτωχό
άνδρα.
Αν τύχαινε αυτό που του βγάλανε το μάτι, τότε θα έπαιρνε κάποιον
που είχε χρησιμοποιηθεί, ίσως παλιά αρραβωνιασμένο, ίσως χήρο, κά676. Μαρτυρία Ελευθερίας Μαυροπούλου, ό.π.
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ποιον μεγάλο που είχε μείνει στο ράφι.
Αν, τύχη αγαθή, τους έπεφτε το ντυμένο, τότε σίγουρα θα είχαν τυχερό μεγάλο. Θα έπαιρναν άνδρα νέο, καλό και ζαγκίνι.
Στην κοινότητα του Σιβριχισάρ επίσης υπήρχε η εθιμική συνήθεια της
απόλυτης νηστείας των αρραβωνιασμένων κοριτσιών, από την παραμονή της εορτής των αγίων έως και την απόλυση της Θείας Λειτουργίας την
άλλη ημέρα.
Μαζεύονταν σε κάποιο φιλικό σπίτι και μένανε ξάγρυπνες όλο το βράδυ προσευχόμενες στους αγίους λέγοντας:
Άγιος Θεόδωρος καρσίλα για τζάγιλ,
Δηλαδή
θα προϋπαντήσουμε τους Αγίους Θεοδώρους.
Το πρωί και μετά τη Θεία Λειτουργία, διέκοπταν τη νηστεία με τον
τσιβιτμά, δηλαδή τους πατροπαράδοτους λουκουμάδες.
Επίσης οι αρραβωνιασμένοι παίρνανε τους γονείς, αλλά και όλο το
στενό συγγενικό τους περίγυρο και πήγαιναν στην οικία της μνηστής
τους για την καθιερωμένη ανταλλαγή δώρων...
• Ένα ζευγάρι μάλλινες κάλτσες, κεντητές κάλτσες από τις ίδιες, ξηρούς καρπούς... από την πλευρά της νύφης.
• Τρία ψωμιά, τα οποία λέγανε κουλτσέ, γάλα, γλυκά, χαλβάδες, λουκουμάδες, μαντίλες, κανένα φλουρί, ανάλογα φυσικά πάντοτε με την
οικονομική δυνατότητα του καθενός, από την πλευρά του γαμπρού.
Με τους αγίους τέλος συνδέονται εν πολλοίς και τα κόλλυβα, το ιερό
γλυκό, συνδεδεμένα με την ορθόδοξη παράδοση ανά τους αιώνες. Σύμφωνα λοιπόν με τις διάφορες εκδοχές:
α΄
Στα χρόνια τους, θέλοντας οι ειδωλολάτρες να δηλητηριάσουν τους
χριστιανούς, έριξαν δηλητήριο στα τρόφιμά τους, όμως... Όμως παρουσιάστηκαν και ειδοποίησαν τον κόσμο να αποφύγει τα πάντα λέγοντας,
«αύριο να μην φάτε τίποτε εκτός από στάρι».677
β΄
Όταν ανέβηκε στον θρόνο ο Ιουλιανός, πραγματοποίησε μεγάλο διωγμό κατά των χριστιανών. Γνωρίζοντας το τυπικό τους για τη νηστεία και
θέλοντας να τους ταλαιπωρήσει ακόμα περισσότερο, κάλεσε τον έπαρχο
677. Μαρία Παπαδοπούλου, Οι καλύτερες γεύσεις μνήμης, ό.π., σ. 20.
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της Κωνσταντινούπολης και του είπε να αποσύρει από την πόλη τα τρόφιμα που ήταν νηστίσιμα, υποχρεώνοντάς τους είτε να μη νηστεύσουν,
είτε να μείνουν νηστικοί. Έτσι και έγινε. Τότε, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, εμφανίστηκε μπροστά στον Ευδόξιο, ο Θεόδωρος
ο Τήρων και του είπε: «Σύναξε το ποίμνιο του Χριστού και δώσε εντολή,
κανένας Χριστιανός να μην αγοράσει τίποτα από όσα πουλιούνται, διότι
όσα πωλούνται στην αγορά είναι μιασμένα, αφού με εντολή του βασιλιά
έχουν μιανθεί από αίμα ειδωλόθυτων ζώων και αναπλήρωσε τις ελλείψεις
αυτών, χορηγώντας κόλλυβα».
γ΄
Τα κόλλυβα την ημέρα της εορτής των Αγίων Θεοδώρων δεν παρασκευάζονταν υπέρ των ψυχών, αλλά προς τιμήν και μνήμην του Αγίου
Θεοδώρου του Τήρωνος.
«Παλιά, πολύ παλιά, τη μέρα αυτή νήστευαν όλοι επειδή πέφτει Μεγάλη Σαρακοστή. Ο βασιλιάς όμως από μίσος και ανευλάβεια, επειδή
ήταν ειδωλολάτρης, διέταξε κρυφά να μολύνουν όλα τα φαγιά της αγοράς, ώστε να χαλάσει τη Σαρακοστή των χριστιανών.
Ο Επίσκοπος εκείνη τη νύκτα διά ονείρου ειδοποιήθηκε να κηρύξει
την ημέρα ως ημέρα απολύτου νηστείας, ώστε κανείς να μην αγοράσει
τίποτε. Απλά να ψήσουν το στάρι που είχαν στα σπίτια τους και να φάνε
μόνο αυτό. Μάλιστα λέγανε πως στο όνειρο του επισκόπου βγήκε ο ίδιος
ο Άγιος Θεόδωρος».678
Επισήμανση
Στην κοινότητα της Μαλακοπής γινότανε το μεγαλύτερο πανηγύρι
της περιοχής μιας και ο ναός των Αγίων Θεοδώρων ήταν μοναδικός. Μια
εκκλησιά από τις μεγαλύτερες, μια υπέροχη κατασκευή σε μια ελληνόφωνη και πολυπληθέστατη κοινότητα.
Την παραμονή της εορτής του αγίου λάβαινε χώρα σχετική λιτανεία
της εικόνας των αγίων, σχεδόν πάντοτε, όπως μαρτυρείται, με την παρουσία του τοπικού ιεράρχη και πλήθος κόσμου που συνέρρεε από τα
τριγύρω χωριά... μεταξύ των οποίων και πολλοί μουσουλμάνοι, οι οποίοι
πίστευαν στις θεραπευτικές δυνατότητες των αγίων και στη δυναμική της
ευλογίας... προσδοκώντας μάλιστα στο λύσιμο του δεσίματος της γλώσσας και την εξαφάνιση της αλαλίας για τα παιδιά που έπασχαν από αυτή.

678. Μαρτυρία Κ. Παπακωνσταντίνου, ό.π.
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Τέλος, μια διατροφική συνήθεια της ημέρας αυτής των Αγίων Θεοδώρων, σε αρκετές κοινότητες, ήταν η κατανάλωση του ούβο. Επρόκειτο
περί αποξηραμένου χόρτου, το γνωστό φιδόχορτο, σε πλεξούδες, που το
συνέδεσαν με τον φόβο των ερπετών. Έτσι, για να μην βλέπουν στα ονείρατα αλλά και στην πραγματικότητα τα φίδια, κατανάλωναν ποσότητες
από αυτό το φυτό, μετά φυσικά από σχετική διαδικασία μαγειρέματος και
με άλλα είδη...
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Η Τσιγντέμ Ισταυροσού,
της Σταυροπροσκυνήσεως

Τη μέρα εκείνη γινότανε διανομή λουλουδιών από τους ιερείς στους πιστούς... Λουλούδια που είχαν μαζέψει οι πιτσιρικάδες και τα παρέδιδαν πάντοτε σε σχήμα σταυρού από την παραμονή και τα οποία θεωρούνταν καλά
φυλαχτά φυλασσόμενα στα εικονοστάσια έτοιμα για κάθε χρήση.
Για το Ιερό Σύμβολο του Σταυρού υπήρχε βαθιά πίστη πως οι δυνάμεις
του στη ζωή των ανθρώπων ήταν απεριόριστες, πως με την επίκληση και
τον σχηματισμό του η αντιμετώπιση της καθημερινότητας θα ήταν πιο εύκολη, πως η τοποθέτησή του ως φυλακτού σε σημείο της ενδυμασίας «τους
προστάτευε απ’ όλα τα κακά του κόσμου. Ξυπνούσαν με το σημείο του
σταυρού, ξεκινούσαν τις δουλειές με το σημείο του σταυρού, το ίδιο μόλις
έφταναν, μόλις ξεκινούσαν να φάνε, όταν τελείωναν το φαγητό, το ίδιο το
βράδυ, μόλις άκουγαν καμπάνα, μόλις περνούσαν μια εκκλησιά».679
Παραθέτουμε τρεις χαρακτηριστικούς στίχους.
ΙΣΤΑΥΡΟΣ
Χριστοζούν Ισταυρός αγατσή.		
Του Χριστού του σταυρού το δένδρο.
Γιαλβαρήρ χακήρ ντοβατζή.		
Παρακαλά ο φτωχός δεόμενος.
Σεντέν μπουλούρουζ ηλατζή. 		
Από σένα βρίσκουμε γιατρικό
Σεβινγιά, κηγμετλί Ισταυρός.		
Αγαπημένε, ανεκτίμητε Σταυρέ.

Χριστιανλαρήν σηλαχή.		
Σεητανλάρ τσεκέρ ατζή.		
Σιλιντί ανταμλαρήν κιοϋναχή.		
Σεν σιν, αζήζ Ισταυρός.			

Των Χριστιανών το όπλο.
Και οι δαίμονες τραβούνε πίκρα.
Σβήσαν των ανθρώπων αμαρτίες.
Εσύ είσαι, άγιε Σταυρέ!

Χεπ Χριστιανλάρ τακτηρλάρ.		
Σεϊτανλάρ τα κατσησηρλάρ.		
Τζανσήζ πουτλάρ σατσηκηρλάρ.
Κηγμετιντιέ, αζήζ Ισταυρός.		

Όλοι οι Χριστιανοί τον φορούν.
Και οι δαίμονες φυγαδεύονται.
Άψυχα είδωλα διαλύονται.
Στη δύναμή σου, Άγιε Σταυρέ.

679. Μαρτυρία Δέσποινας Τσογγαρίδου, ό.π.

354

Κινητές Εορτές

Σάββατο του Λαζάρου

Σε ορισμένες κοινότητες του χώρου υπήρχε το έθιμο του «Λάζαρο»,680
δηλαδή τα κάλαντα του Λαζάρου. Παρέες μικρών παιδιών, κατά το ίδιο
τρόπο με τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς, γυρνούσαν τις γειτονιές και μάζευαν δώρα και αβγά για τον τοπικό ιερέα λέγοντας τα παρακάτω:
Λάζαρε στο τίμεται		
Λάζαρε ανεκτίμητε
πολύ Χριστός ένεται		
που έγινες φίλος του Χριστού
ένεται και λήλιος		
έγινες και ήλιος
Μάρτα, Μαρία έκλαιγεν
Η Μάρθα και η Μαρία έκλαιγαν
έκλαιεν και λήλιος		
έκλαιγε ο ήλιος
Θεού, Θεού δάσκαλε.		
έκλαιγε και ο Χριστός
Δότε ωβγά έντεκα		
Δώστε έντεκα αβγά
ας πάμε στα δώδεκα.		
έντεκα ή δώδεκα.
Γένετε (ν)ισείς καλά		
Να έχετε την υγεία σας
ας γενούμ’ κι’ εμείς καλά.
να την έχουμε και μεις.681
Επωδός
Χάιντε, θεία, αψά είναι, φέρ’ τ’ ωβγά μας να πάμε, ακόμ’ έχουμ’ πολλά
σπίτια να τελαστούμε.
Δηλαδή
Άντε, θεία, αργά είναι ή κάνε γρήγορα, φέρε μας τα αβγά, έχουμε πολλά
σπίτια ακόμα να γυρίσουμε...
Παραθέτουμε επίσης μερικές παραλλαγές...
α΄
Λαζαροσούν
Χριστός εφφέντι μίλετί.		
Του Χριστού Κυρίου ο λαός.
Εκκλησαμήζ τζουμαγιετί.		
Της εκκλησίας μας το πλήθος
Αζήζ γκιουνλερί γιακλαστή. 		
Άγιες ημέρες πλησίασαν.
Βάγια γκιουνλερί γκελντί.		
Των Βαγιών ημέρες έφτασαν.
680. Μαρτυρία Παρασκευά Τσαλόγλου, (Φλογητά), ό.π., «... Τα Λάζαρα μέρα τα
φσάχα βγαίνισκαν, παίρισκαν παπά το σταυρό, τελούταν και σωρόβανε ντο παπά
ωβγά και λέισκανε».
681. Μάρκος Δραγούμης - Θανάσης Μωραΐτης, ό.π., σ. 36.
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Γιορτουνούς μουμπαρεκλί ολσούν.
Σαμπάχ σερίν χαΐρ ολσούν.		
να’ναι.

Οι γιορτές αίσιες να είναι.
Η πρωινή δροσιά ευλογημένη

Ον ικισί ογρετζιλέρ.			
Ετρανφλαρντά γκεζίορλάρ.		
Σιζέ ριτζά εντίγιορουμ.			
Ζιαντέ γιαλβαρίορουμ.			
Καρντέσιμιζ χασταλαντή.		
Μαρία, Μάρθα σοϊλεντί.		

Αυτοί οι δώδεκα μαθητές.
Ολόγυρα τριγυρίζουν.
Σας παρακαλώ εγώ.
Επί πλέον ικετεύω σας.
Ο αδελφός σας αρρώστησε.
Η Μαρία και η Μάρθα είπαν.

Χριστός εφφέντι σοϊλεντί.		
Καλκήν Βηνανία γκιντελίμ.		
Μαρία, Μάρθα ντιζ τσεκερέκ.		
Αγλαγιάρακ σοϊλεντί.			
Εφφεντιμίζ ολσάϊντην.			
Καρντεσιμίζ ολμέζιντι.			

Ο Χριστός Κύριος είπε.
Σηκωθείτε στη Βηθανία ας πάμε.
Η Μαρία, Μάρθα γονάτισαν.
Κλαίγοντας είπανε.
Κύριέ μας, αν ήσουνα εδώ.
Ο αδελφός μας δε θα πέθαινε.

Μεζάρ τασή καλντηρντηλάρ.		
Την ταφόπετρα τη σήκωσαν.
Μπιρ ταραφά τσεβιρντιλέρ.		
Σε μια μεριά την τράβηξαν.
Λάζαρος μεζαρντάν τσηκτή.		
Ο Λάζαρος από τον τάφο βγήκε.
Χριστός εφφέντι σοϊλεντί.		
Ο Χριστός Κύριος είπε.
Λάζαρος α γιεμέκ γιεσίν.		
Στο Λάζαρο φαγητό ας φάει.
Μπηρακήν εβιντέ γκετσίν.		
Αφήστε τον στο σπίτι του να 		
					πάει...
Γιαχουντιλέρ οφκερλιντιλέρ.		
Χριστός ισταυροσλαμαγιά.		
Βε Λάζαρος μπουνού εσιντίρ.		
Κήπρης αντασηνά γκετσέρ.		
Ορντά μπιρ εκκλησά γιαπτηρντή.
Ιτσιντέ οτούζ σενέ γιασλαντή.		

Οι Ιουδαίοι οργισθήκαν.
Το Χριστό για να σταυρώσουν.
Και ο Λάζαρος αυτό το άκουσε.
Στη νήσο Κύπρο πηγαίνει.
Εκεί μια εκκλησιά έχτισε.
Μέσα τριάντα χρόνια έζησε...

β΄
Λάζαρος ατίμητος
φίλος Χριστού εγένετο
έπεσεν κ’ απέθανε
δυο, δυο, τρία,
και άλλα δεκατρία
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Μάρθα και Μαρία
κλαίει Λάζαρ Μάνα
σιρτζά σιρτζά κεζελίμ
τζιντζίκ ποντζούκ τουζελίμ
πέντε αυγά και ένα ψωμί682
γ΄
Λάζαρος ετίμητος, φίλος Χριστού γένετος.
Μαρία, Μάρθαν έκλαιεν, όπου συνοθήκεν ο Λάζαρος.
Λαλώ, λαλώ, χαίρετε, χαίρετε ο ήλιος.
Τους μικρούς, τους μεγάλους, τους σοφούς, τους δασκάλους.
Εμείς τρεις, τέσσερις κι άλλα δεκατέσσερις.
Την Πόλην (γ)υρίσομε, την πόλη μικροπόλη και Κωνσταντινούπολη.
Οσί έβγα έντεκα, πάνε και σα δώδεκα.
Το ειρήνη, το σκετέλι, σήκωσ’ το μαντίλι.
Εμείς καλά είμαστε, να είστε και σεις καλά
του χρόνου τα Λάζαρα
Αμήν.683
δ΄ 684
Λάζαρος ατίμητος έπεσεν και πέθανε,
δυο-δυο τρία κι άλλα δεκατρία.
Κλαίει η Μάρθα κι η Μαρία
και του Λαζάρου η μάνα.
Σερτσέ, σερτσέ γκιντιλίμ
σερντζά μουτζούκ ντιζελίμ.
Βερί σενίς αλλαλίμ
βερμέ σενίς γκιντελίμ.
Σιαβροήλ άλφα δέκα αυγά
κι ένα ψωμί γιχ.
Δηλαδή (για το τουρκικό κείμενο)
Παρέες παρέες να πάμε
ας κάνουμε πραγματάκια.
682. Τα εις την τουρκική γλώσσα σε ελεύθερη μετάφραση αποδίδονται ως εξής: Γυάλινα, βραχιόλια, ας περπατήσουμε να κοσμήσουμε... βλ. Συμεών Σ. Φαρασόπουλος, ό.π., σ. 42.
683. Παραλλαγή της Ανακού.
684. Μαρτυρία Λαζάρου Ανθημίδη, ό.π.
Σημ.: Παραλλαγή που λέγανε στην κοινότητα της Μαλακοπής.
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Αν τα δώσετε, θα πάρουμε,
αν δεν τα δώσετε, να φύγουμε.
Μια αξιοπρόσεκτη συνήθεια του χώρου ήταν η κατασκευή του
Λάζαρο,685 μιας πάνινης κούκλας την οποία χρησιμοποιούσαν-επιδείκνυαν οι πιτσιρικάδες από σπίτι σε σπίτι λέγοντας ταυτόχρονα τους παρακάτω στίχους:
- Πού’ σαι, Λάζαρε;
πού η φωνή σου;
Πού σε γύρευε
η μάνα κι η αδελφή σου;
- Ήμουνα νεκρός στη γη,
στη γη νεκρός χωμένος
κι από τους νεκρούς
νεκρός κι αποθαμένος.
Δώστε μου λίγο νεράκι
να ξεπλύνω της καρδιάς μου το φαρμάκι.
Βάια, Βάια τω βαϊώ
τρώνε ψάρι και κολιό
και την πάνω Κυριακή
τρώνε το παχύ τ’ αρνί.686
Στην κοινότητα του Προκοπίου τούτη η από αιώνων συνήθεια είχε
το όνομα Λάζαρα ή Λαζάρικα και περιελάμβανε μεταξύ άλλων και τις
παρακάτω στιχομυθίες:
Αδελφή του Λαζάρου
Αν εδώ ήταν ο Χριστός μου δε θα πέθανε ο αδελφός μου,
πλην εγώ τώρα πιστεύω και καλώτατα ηξεύρω
ότι δύνασαι, αν θελήσεις, και νεκρούς ν’ αναστήσεις.
Λάζαρος
Είδα φόβους, είδα τρόμους, είδα βάσανα και πόνους,
δώστε μου λίγο νεράκι να ξεπλύνω το φαρμάκι της καρδιάς
και των χειλέων και μη με ρωτάτε πλέον... 687
685. Μαλακοπή, Ανακού, Μιστί...
686. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Δημητρίου Αλεξιάδη από τα Λίμνα, τούτο το
τραγούδι ήταν γνωστό και το λέγανε και στην Πόλη.
687. Λάζαρος Ευπραξιάδης, ό.π., σ. 204.
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Στην κοινότητα της Σινασού πάλι, τα κάλαντα του Λαζάρου είχαν ιδιαίτερο χρώμα, με τους μικρούς να προσδιορίζουν μέχρι και το είδος της
προσφοράς των νοικοκυραίων.
Ο φτωχός ο Λάζαρος σαράντα χρόνους έζησε,
μιαν εκκλησίαν έχτισε κ’ ύστερα απέθανε.
Τ’ άγια τα λείψανα να τα προσκυνήσετε
κ’ ύστερα να δώσετε αβγά και παράδες.
Στα Πέρματα πάλι, ανήμερα του Λαζάρου, οι γυναίκες του χωριού συνήθιζαν να πλέκουν μικρά στεφάνια από βάγια, τα οποία εμπλούτιζαν με
στάρι για το μπερεκέτι.688
Στα Φάρασα, τα κορίτσια φορώντας τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες και κρατώντας την εικόνα της αναστάσεως του Λαζάρου στολισμένη
με κουλέ, βάρτε και πασχαλιές, με πανεράκια στα χέρια γεμάτα λουλούδια, περπατούσαν στις γειτονιές τραγουδώντας:
- Λάζαρε, πες μας τι είδες;
εις τον Άδη που επήγες;
- Είδα φόβους, είδα τρόμους,
είδα βάσανα και πόνους.
Δώστε μου λίγο νεράκι
να ξεπλύνω το φαρμάκι
της καρδιάς και των χειλέων
και μη με ρωτάτε πλέον.
Γεια να έχετε κυράδες,
Θυγατέρες και μανάδες.
Και αν γελάτε και αν λυπάστε,
τον Χριστό μη λησμονάτε.689

688. Σούλα Μπόζη, ό.π., σ. 42.
689. Λάζαρος Κελεκίδης, ό.π., σ. 149.
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Η Κυριακή των Βαΐων,
ή Βάγια παζαρί ή του Βαϊού...
ή ηδούς σανήν

Κύριο λειτουργικό χαρακτηριστικό της ημέρας αυτής
ήταν η διανομή των βαΐων, βάγια τσιτσεγί,
τρυφερών κλαδιών ιτιάς που φέρνανε οι
ενορίτες κάθε εκκλησιάς,690 από τον ιερέα
στο τέλος της Θείας Λειτουργίας.
Τα Βάια, μαζί με τα λουλούδια από την εορτή της
Σταυροπροσκυνήσεως, τοποθετημένα στο εικονοστάσι του σπιτιού, αποτελούσαν ένα πρώτης
τάξεως φυλακτό για την αποτροπή κάθε κακού,
αλλά και εξαιρετικό ίαμα για τη θεραπεία του ματιάσματος
και των θερμών... 691σε ανθρώπους μα και τα οικόσιτα ζωντανά. Ιδιαίτερα
στα ασθενούντα ζωντανά κολλούσαν κερί αναμμένο στα κέρατά τους και
ταυτόχρονα τα τάιζαν τα φύλλα των βαΐων. Φυσικά τις περισσότερες φορές μικρό κομμάτι τους το έραβαν στο εσωτερικό κάποιου ρούχου, αλλά
και αποξηραμένα τα χρησιμοποιούσαν για το θυμιάτισμα του σπιτιού.
Ανήμερα των Βαΐων, επίσης, σε κάποιες κοινότητες, παρέες νεαρών
περνούσαν από τα σπίτια αγγέλλοντας το γεγονός με τους στίχους του
παρακάτω τραγουδιού, το οποίο το βρίσκουμε σε διάφορες παραλλαγές:692
α΄
Βάγια, βάγια, βούτσικα (μικρούτσικα)
Έχω τρία βούτσικες
Το ’να τσιζνινούτσικο (μπλε)
Το ’να πρασινούτσικο
690. Υπάρχει μια σειρά παραδόσεων για τη συλλογή και διανομή των βαΐων. Για παράδειγμα στα Φάρασα θεωρείτο ιερή υποχρέωση, μα και καθήκον, η συλλογή
των λουλουδιών - ζουμπούλια, λαλέδες, μενεξέδες κ.λπ.- να γίνεται αποκλειστικά από τα παιδιά, τα οποία κατά την παράδοση ευλογούσε ο ιερέας.
691. Σημ.: Και το μουσουλμανικό στοιχείο δανειζόμενο μπουκέτα από διαβασμένα
λουλούδια-Βάια, τα χρησιμοποιούσε όπως ακριβώς και το χριστιανικό στοιχείο.
Από ίαμα έως και αποτρεπτικό κάθε κακού.
692. Σε ορισμένες κοινότητες τούτο το δρώμενο είναι ανύπαρκτο... αλλά και σε αυτές που πραγματοποιείτο υπήρχαν επιμέρους διαφοροποιήσεις.
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Δότε ωβγά έντεκα
Ας πάμε στα δώδεκα...
Επωδός
Χάιντε, θειά, δος τα κόλφα (κόλλυβα) μας να πάμετι... Ας σας βλοή ο
Θεός693
β΄
Βάγια βάγια βούτσικα, το’να πρασινούτσικο
Το μανίκι τσούνους εν; Του Μεγάλη Κερεκής.
Να το δώσω τον παπά, να με δώσει κοινωνιά.
Κοινωνιά, κοινωνιά, βαφτισέτ και βγάτ’ όξω.
γ΄
Βάγια, βάγια, βούτσικα, τανά σακάρ ίτσικα
Βάγια, βάγια, βούτσικα, το ένα μουσκαρίτσικα.
Λάζαρε, φα’ τζιτζί, φα’ μαμά
Πέσι λαχτάρα, σήκου γαργάρα
Βαρβάρα γαλγίντα.694
δ΄
Αβάϊ, αβαϊούτζικο, τον αμαρτωλούτζικο
το τζαλλούδι τινός έν
εν’ του μεγάλ’ Κερεκής.
Να το δώσω τον παπά να με δώσει κοινωνιά
’μπρος ’μπρος ’μπρος.695
693. Μαρτυρία Παρασκευά Τσαλόγλου, ό.π., «Τα Βάγια μέρα φαίνισκαν τα μικράν
τα φσάχα και τελούταν στα σπίτια, σώροβάνε κόλφα και λέισκαν... ».
694. Σύμφωνα με τον Θανάση Π. Κωστάκη, Το Μιστί, ό.π., σ. 312, υπήρχε και κάποιο ταυτόχρονο δρώμενο. Έτσι «... Με την απαγγελία του στίχου ΠΕΣΙ ΛΑΧΤΑΡΑ, κάποιο από τα παιδιά έπεφτε κάτω και λαχταρούσε- σπαρταρούσε,
ώσπου ερχόταν η γυναίκα κ’ έδινε στους άλλους τα δώρα, συνήθως αβγά. Μάλλον επρόκειτο για συμβολική αναπαράσταση της Ανάστασης του Λαζάρου».
Σύμφωνα πάλι με τον Συμεών K. Κοιμίσογλου, Μιστί Καππαδοκίας, ό.π., σ.
110, στην ίδια κοινότητα, το μέλος της παρέας που θα έκαμνε το δρώμενο -πέσιμο κ.λπ.- ντυνότανε ζητιάνος για να μην αναγνωριστεί...
695. Πρόκειται για μια παραλλαγή, την οποία λέγανε οι πιτσιρικάδες στην κοινότητα της Σινασού κρατώντας μαζί τους κατά τον Αρχέλαο I. Σαραντίδη, ό.π.,
σ.189, «Κλάδον ακάνθωτον, εφ’ ου οι γονείς εμπήγουσι διάφορα τραγήματα και
ζαχαρωτά».
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Μεγάλη Εβδομάδα,
οβντομάδα, μπουγιούκ χαφτά 696

Εβδομάδα πένθους για όλους, ακόμα και για το μουσουλμανικό στοιχείο που παρακολουθούσε τα δρώμενα με περισσό σεβασμό, με κύρια χαρακτηριστικά αυτού του χρονικού διαστήματος:
• τους άνδρες να παραμένουν αξύριστοι σε ένδειξη πένθους.
• να αποφεύγουν τα τυχερά παιχνίδια στους καφενέδες.
• αυστηρότατη νηστεία... Αποφυγή βρώσης μεταξύ άλλων του
σκόρδου και του ξιδιού.697
• αποφυγή συνευρέσεως.
• πραγματοποίηση μόνο των πλέον απαραίτητων εργασιών.
• αποφυγή των δυνατών φωνών, των τραγουδιών και των μαλωμάτων.
• εξομολόγηση και Θεία Μετάληψη.
• εθελοντική υπηρεσία, κυρίως των κοριτσιών, στις κατά τόπους
ενορίες, η οποία περιελάμβανε τον γενικό καθαρισμό της εκκλησιάς, το στόλισμά της, του Επιταφίου επίσης... Πράξη ιδιαίτερα θεάρεστη αυτή καθεαυτή, εξαιτίας της χαράς της Ανάστασης, αλλά
και διότι πίστευαν πως με αυτόν τον τρόπο καλυτέρευαν την τύχη
τους.
• τις φωτιές του Πάσχα... ή καλύτερα της Μ. Εβδομάδας.
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο έθιμο που το συναντάμε σε ελάχιστες
κοινότητες του χώρου. Σύμφωνα με αυτό, κάθε βράδυ μέχρι και τη
Μ. Πέμπτη, σε κάποιες άλλες μέχρι και το Μ. Σάββατο,698 οι νέοι
κάθε μαχαλά μάζευαν αποκαΐδια και καψίματα προηγουμένων χρήσεων και τα καίγανε θεαματικά στη δική τους πλατεία, συζητώντας
και περιμένοντας το σήμαντρο της εκκλησιάς, ιδία μάλιστα του Μ.
Σαββάτου που αργούσε, θεωρώντας πως τούτη η πράξη ήταν σε
696. Χαφτά= hafta= εβδομάδα, μπουγιούκ-büyük= μεγάλη.
697. Εις ανάμνηση του Σταυρικού θανάτου.
698. Θανάσης Π. Κωστάκης, Το Μιστί, ό.π., σ. 314, «Όταν περνούσαν οι δυο-τρεις
πρώτες εβδομάδες της Μ. Σαρακοστής, τα παλικάρια κάθε γειτονιάς ενώνονταν σε ομάδες και γύριζαν στα σπίτια να μαζέψουν καύσιμα... Κάθε βράδυ,
όταν σουρούπωνε, συγκεντρωνόταν η συντροφιά, κρατούσε ένας ένα ντουντούκι και έκαναν μια -δυο φορές το γύρο της γειτονιάς».
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ανάμνηση των παθών του Χριστού... και πως όταν τον ανέκριναν,
οι μαθητές Του είχαν ανάψει φωτιές και ζεσταίνονταν.
• Στην κοινότητα της Μαλακοπής ρυθμικά και με κάποια χροιά συγγνωστής υπερβολής για ορισμένα, λέγανε την παράδοση χρόνων, τα
απαραίτητα και επιβεβλημένα για τούτη την περίοδο, που περιελάμβανε τα παρακάτω.
Όποιος δε νηστεύει...
Όποιος παίζει χαρτιά...
Όποιος διασκεδάζει...
Όποιος κοιμάται με τη γυναίκα του...
Όποιος τραγουδά...
Όποιος χορεύει...
εκείνες τις μέρες, δεν μπορεί να πάει στον Παράδεισο.
• Από τη Μ. Δευτέρα ως τη Μ. Πέμπτη δοκιμάζανε την τύχη τους με
ένα παράξενο παιχνίδισμα της φύσης. Λέγανε: «σήμερα θα γεννήσουν οι κότες για δικό μου λογαριασμό, για να δούμε πόσα αβγά
θα κάνει, αύριο για δικό σου, μεθαύριο του αλλουνού, κυρίως των
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μελών της οικογένειας και ούτω καθεξής».699
Φυσικά νικητής θα ήταν αυτός της ημέρας εκείνης που τα πουλερικά
θα κάνανε τα περισσότερα αβγά.
Μ. Δευτέρα

Εκκλησιασμός.
Μ. Τρίτη
Εκκλησιασμός κυρίως του γυναικείου πληθυσμού.
Μ. Τετάρτη
Ημέρα εξομολόγησης, με τον ιερέα να χρίζει τους εξομολογούμενους
με μύρο...
Σύμφωνα μάλιστα με την κυρίαρχη ιδεολογία- θρησκευτική παράδοση, ο ιερέας, κατά την τελετή του μυστηρίου του Ευχελαίου, έπρεπε να
χρίσει τους πιστούς στο μέτωπο, τα μάτια, τα αφτιά και το στόμα για
«να αγιαστούν και να λένε και να κάνουν λόγια και έργα θεάρεστα... και
τα κακά δαιμόνια να φεύγουν από κοντά του, διαφορετικά γίνεται ένα
με τους Τούρκους και με αυτούς που δεν έχουν Μύρο».700 Να σημειώσουμε επίσης πως στις περισσότερες εκκλησιές του χώρου η διαδικασία
του ευσέλαιμα-μύρωμα ήταν περίπου κοινή, όπως περιγράφηκε, αλλά με
διαφορετικές σκοπιμότητες-στόχους. Για παράδειγμα, ναι μεν ο κύριος
στόχος ήταν η προστασία του χρισμένου από τα δαιμόνια, αλλά το γιατί
περιβάλλετο με μια σειρά μυθοπλασίες και στερεότυπα. Έτσι «όποιος δεν
μυρωνότανε είχε τον Σατανά πάνω του», λέγανε. Κάποιοι μάλιστα ισχυρίζονταν, το ξέρανε, έτσι είχανε μάθει από τους δικούς τους ανθρώπους
πως «ο λύκος, ο κλέφτης και ο διάβολος σε παρατηρούν στο μέτωπο και
άμα δεν είσαι μυρωμένος πλησιάζουν να σου κάνουν κακό».701

699. Μαρτυρία Κ. Παπακωνσταντίνου, ό.π.
700. Λάζαρος Ευπραξιάδης, ό.π, σ. 204.
701. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 110.
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Μ. Πέμπτη
Τασλίπι χασρέτι ισά (σταύρωση)

• Στη Μονή των Φλαβιανών λάβαινε χώρα, ίσως, η μοναδική στην ευρύτερη περιοχή τελετή του Νιπτήρος. Πρόκειται για μια τελετή που
γίνεται, φυσικά και στις μέρες μας, σε ανάμνηση του ιδίου γεγονότος
που συντελέστηκε από τον Κύριο...
Πραγματοποιείτο από τον ίδιο τον μητροπολίτη, στη διαμορφωμένη
για το γεγονός αυλή της μονής, παρουσία μεγάλου αριθμού προσκυνητών... οι οποίοι, επειδή δεν χωρούσαν, ανέβαιναν στα παράθυρα
των απέναντι κτισμάτων καθώς και στα δώματα. Εννοείται με την
παρουσία δώδεκα ιερέων από τις παρακείμενες κοινότητες ή δώδεκα
μοναχών, για τη χρησιμοποίησή τους ως μαθητών, οι οποίοι προσέρχονταν κρατώντας από μια λαμπάδα.
Τέλος, με το πέρας έσπευδαν να βρέξουν τα μαντίλια τους από το
νερό που χρησιμοποίησε ο αρχιερέας, για το πλύσιμο των ποδιών των
ιερέων, μιας και θεωρείτο ευεργετικό για την υγεία, με τέτοιο πάθος
μάλιστα, ώστε αρκετές φορές να γίνουν υπαίτιοι μικροτραυματισμών.
Σύμφωνα μάλιστα με τις σχετικές μαρτυρίες, κάποια χρονιά υπό το
βάρος του κόσμου η εξέδρα κατέπεσε και ο «μητροπολίτης Ιωάννης
αναγκάστηκε και εσκόρπισε το νερό επάνω εις τον λαόν...».702
702. Ι. Η. Κάλφογλους, Η Μονή των Φλαβιανών, 1898, αδημοσίευτο χειρόγραφο σε
μετάφραση από τα Καραμανλίδικα των Χρ. Τουργούτη και Γ. Μαυροχαλυβίδη,
1957, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, σ. 722, «Εις την Μονήν τρεις φορές
γίνεται μεγάλη πανήγυρις. Η πρώτη την Μ. Πέμπτην, ΝΙΠΤΗΡ ή το πλύσιμο
των ποδιών... Είναι μια θρησκευτική τελετή πολύ σοφιστική και επιδεικτική.
Την ημέραν εκείνην από τα περίχωρα και από τα μακρινά μέρη ερχόμενοι πολλοί άνθρωποι ευρίσκονται παρόντες εις την αρχιερατική λειτουργία και εις το
τέλος ο μητροπολίτης, 12 ιερείς, ο διάκονος και οι μοναχοί αναβαίνοντες εις
την σκάλαν, η οποία ετοιμάσθη εις την προς βορράν αυλήν, αναγιγνώσκουν την
ακολουθίαν του Νιπτήρος... οι δε ιερείς καθήμενοι εις τας θέσεις των βγάζουν
τις κάλτσες των και, όταν ο διάκονος αναγιγνώσκη από το Ευαγγέλιον την περικοπήν και “εγείρεται εκ του δείπνου και τίθησε τα ιμάτια και λαβών λέντιον
διέζωσεν αυτόν. Είτα βάλλει ύδωρ εις τον Νιπτήρα και ήρξατο νίπτειν τους πόδας των μαθητών και εκμάσειν τη λεοντίω ω ην διεζωσμένος” ο μητροπολίτης
βγάζει το ράσο του, ζώννυται λέντιον, πλύνει με την σειράν 12 ιερέων τους
πόδας και τους σπογγίζει».
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• Σε ορισμένες κοινότητες καλούσαν το πρωί ή τις
απογευματινές ώρες τον ιερέα για να δώσει την ευχή
του (ευχέλαιο) στο σπίτι... 703
Να σημειώσουμε πως το ευχέλαιο θεωρείται από την
εκκλησία ως ένα από τα μυστήριά της και η αποδιδόμενη ευεργετική σημασία του στις ψυχές των
πιστών και την καθημερινότητά τους ήταν και παραμένει τεράστια.
Έτσι, η πίστη των χριστιανών της Καππαδοκίας για τούτο το εκκλησιαστικό μυστήριο ήταν εξαιρετικότατη και λάμβανε χώρα με περισσή λαμπρότητα. Πάντοτε τελούνταν με δυο παπάδες,704παρουσία
τουλάχιστον της γειτονιάς, μοίρασμα των κεριών σε όλους τους παρευρισκόμενους, ετοιμασία του ειδικού τραπεζιού πάνω στο οποίο
τοποθετούσαν το πιάτο με το σιτάρι, την εικόνα του Χριστού και
ενίοτε της Παναγίας και ένα σταυρό.
Με το πέρας του μυστηρίου ακολουθούσε το μοίρασμα του σιταριού
για τις ψυχές και το κέρασμα των καλεσμένων, που περιελάμβανε
καφέ, κρασί με ταυτόχρονη ανταπόδοση ευχών αναλόγων με την
αιτία για την οποία γινόταν το ευχέλαιο.
Να σημειώσουμε πως έπρεπε οπωσδήποτε να γίνεται τούτο το μυστήριο για:
• την ίαση αρρώστων μέσα στο σπίτι.
• την ίαση αρρώστων συγγενών ή φίλων ευρισκομένων αλλαχού.
• τις επικείμενες εορτές των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς.
• τις επικείμενες εορτές του Πάσχα.
• το καλό του σπιτιού, μόλις τελειώσει το κτίσιμο και,
• μόλις στηθεί ένα νέο νοικοκυριό.
• Ήταν η μέρα παρασκευής των απαραίτητων κεριών τόσο για τις προσωπικές ανάγκες του καθενός, όσο και για τη χάρη και τις ανάγκες
της τοπικής εκκλησίας από την πώληση των οποίων προσποριζόταν
σημαντικά ποσά...
703. Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, ό.π., σ. 153, «... Στο ιδιαίτερο δωμάτιο, το
εικονοστάσι, πάνω σε ένα τραπέζι έβαζαν πιάτο με στάρι και μέσα του έστηναν
εφτά κεριά αναμμένα... Ο παπάς και ο ψάλτης κρατούσαν λαμπάδες αναμμένες
στο χέρι και διάβαζαν τις ευχές, ενώ οι άνθρωποι του σπιτιού στέκονταν γύρω
και προσεύχονταν. Τη στιγμή που διαβαζόταν η ευχή της συχώρεσης γονάτιζαν
όλοι και ο παπάς έκανε στο μέτωπό τους το σημείο του σταυρού με λάδι».
704. Μαρτυρία Καρόλου Καρολίδη, ό.π., «Μ’ ένα παπά ευχέλαιο δε γίνεται ποτέ, δεν
πιάνει... ».
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Προσφορά-εργασία που γινότανε δυο φορές τον χρόνο, κυρίως από
τον γυναικείο πληθυσμό της κοινότητας στον αύλειο χώρο της εκκλησίας με τις ευχές του ιερέα, το στρίψιμο και μετατροπή του βαμβακιού σε νήμα και την εμπότισή του αρκετές φορές στον λιωμένο
πολτό του κεριού...705
• Το βάψιμο αβγών με φλούδες από κρεμμύδια ή ρίζες φυτών, που με
το βράσιμό τους έβγαινε κόκκινο χρώμα...
Επισήμανση
Υπάρχει μια πληθώρα συνηθειών με τα αβγά, το βάψιμο, αλλά και τη
χρησιμοποίησή τους. Έτσι:
• στη Μαλακοπή, αλλά και στα Φάρασα, ετοίμαζαν ένα ντορβά,νταγαρτζίκ τορβάς, βάζανε τόσα αβγά όσα και τα μέλη της οικογένειας, συν το άβαφο αβγό του γιουμουρτασί Ευαγγέλιον, και
τον τοποθετούσαν σε καρφιά που ήταν στο δεξιό κλίτος του ναού
των Αγίων Θεοδώρων, όπου έμενε μέχρι την Ανάσταση. Το άβαφο
αβγό το θάβανε στα χωράφια...
• υπήρχε όμως και μια δεύτερη, εξίσου σημαντική, εθιμική πρακτική, για το ίδιο θέμα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν «την Μ. Πέμπτην
εις τον εσπερινόν αποθέτουσιν εις το Άγιον Βήμα του ναού δοχείον κεκαλυμμένον διά πανίνου επικαλύμματος, περιέχον κόκκινα αυγά, άλας και χρωματιστήν κλωστήν, όπερ παραμένει μέχρι
τέλους της λειτουργίας του Πάσχα. Εις την παρατιθεμένην πασχαλινήν τράπεζαν, προ της ενάρξεως του γεύματος, η οικογένεια
τσουγκρίζει τα ωά, εκάστου αναφωνούντος “Χριστός Ανέστη”,
έκαστος δε τρώγει το ιδικόν του ωόν, φυλάττουσι δε εν μέχρι του
προσεχούς Πάσχα. Το άλας παραθέτουσιν εις τα πρόβατα και την
αγελάδα, την δε κλωστήν δένουσιν εις τον λαιμόν των παιδιών
και των αρνιών προς φύλαξιν εκ των καιρικών συνθηκών».706
• στα Λίμνα πάλι, μέσα σε ένα ντορβά τοποθετούσαν κουλούρια,
βατζελιού τάπια, τρία αβγά, αλάτι, στάρι, φασόλια και τα τοποθετούσαν για τρεις μέρες στην εκκλησιά του Αγίου Ιωάννη. Με
το Χριστός Ανέστη κάθε νοικοκύρης έπαιρνε το δικό του ντορβά
και... το ένα αβγό το έτρωγε η οικογένεια, το άλλο το τοποθετού705. Μαρτυρία Μελετίου Νίγδελη, (Μαλακοπή), ό.π., «...Για τα μεγάλα αγιοκέρια
είχαμε ειδικά καλούπια... Ήταν μεγάλη τιμή να υπηρετεί κανείς έτσι τον άγιο και
πάντοτε θα σου το ανταπέδιδε».
706. Ελ Τζιούτζια, ό.π., σ. 74.
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σανε στο εικονοστάσιο μέχρι το επόμενο Πάσχα και το τρίτο το
θάβανε στα χωράφια για το μπερεκέτι.707 Τα υπόλοιπα είδη, ως ευλογημένα, τα ανακάτευαν με τις λοιπές σπορές ή τα ανακάτευαν
με όμοια είδη... 708
• στο Τσαρικλί «κρεμούσαν στα στασίδια της εκκλησίας κουρλόπα, αβγά, ένα μεγάλο ψωμί με αβγό κόκκινο στη μέση- βατζελιού
ντου ταπ’, τα οποία έμεναν μέχρι την Ανάσταση».709
• σε κάποιες κοινότητες τοποθετούσαν το Αναστάσιμο αλεύρι, το
Χριστός Ανέστη Ουνού... και ένα μπουκάλι νερό .
• στο Χαλβάντερε, μικρή κοινότητα κοντά στο Ακσαράι, το παλαιό
αβγό του εικονοστασίου το έθαβαν τελετουργικά σε μια γωνιά
του κήπου... και ήταν μάλιστα αβγό σημαδιακό. Αν παρ’ ελπίδα
βρωμούσε, αυτό ήταν κακός οιωνός και σήμαινε πως μάλλον δεν
θα πάνε καλά οι δουλειές. Ή πως η καρδιά του νοικοκύρη ήτανε
βαριά και όχι τόσο καθαρή, όσο απαιτούσε η μέρα. 710
• στην Ανακού, εκτός από τα προαναφερθέντα στην εκκλησιά, πήγαιναν του προβατού το άλας, δηλαδή χοντρό αλάτι, μαγιά ψωμιού και κορκότι.
• Το θαύμα των κόκκινων αβγών...
Για τα κόκκινα αβγά στην κοινότητα της Μαλακοπής λέγανε το παρακάτω μουχαμπέτι... για να τονίσουνε την αναγκαιότητα της παράδοσης.
«Κάποτε, λοιπόν, κάποιος έμπορος αβγών πήγαινε με την πραμάτειά
του από το ένα μέρος στο άλλο και την πουλούσε. Δεν σταματούσε
ποτέ, τόσο πολύ επιδίωκε το κέρδος, ακόμα ακόμα και τη Μεγάλη
Εβδομάδα... τη Μ. Πέμπτη. Γι’ αυτή του την πράξη τιμωρήθηκε.
Στο χωριό μας, λοιπόν, όταν άνοιξε τις κάσες, αντί να δούνε άσπρα
αβγά, τα βρήκανε κόκκινα. Ο Χριστός έκανε το θαύμα του».711
• Σε ορισμένες κοινότητες του χώρου, καθόλη τη διάρκεια της Μ.
Πέμπτης, συνήθιζαν να τοποθετούν στις αυλόθυρες ή σε κάποιον
εμφανή χώρο ένα κόκκινο πανί... το οποίο συμβόλιζε την αιματηρή
707. Πρόκειται για του Βατζελιού οβγά, που παραχωμένα στα χωράφια τα προφύλασσαν από κάθε καταστροφή... χαλαζιού και παγωνιάς.
708. Μαρτυρία Πρόδρομου Ερικτζή, ό.π.
709. Μαρτυρία Κ. Καραλίδης, ό.π.
710. Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης - Ιορδάνα Χατζηισαάκ, Το Χαλβάντερε της Καππαδοκίας, ό.π., σ. 45.
711. Μαρτυρία Κ. Παπακωνσταντίνου, ό.π.
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θυσία του Θεανθρώπου, την πίστη και την ελπίδα για το μέλλον.
Ημέρα που, σύμφωνα με την παράδοση, άρχιζε η δεύτερη απελευθέρωση των ψυχών από τον Άδη και η άνοδός τους στη γήινη καθημερινότητα μέχρι και της Αναλήψεως.
• Το έθιμο των διαβασμένων προϊόντων... 712
Κάθε νοικοκύρης τη Μ. Πέμπτη ετοίμαζε μια σακούλα με διάφορα
προϊόντα, δείγματα αντιπροσωπευτικά από τις παραγωγές του, αλλά
και... πατάτες, φακές, φασόλια, αλάτι, νερό, κρασί, στάρι, αλεύρι, ένα
μεγάλο ψωμί και τη μετέφερε στην εκκλησιά, για να διαβαστούνε
στα Δώδεκα (12) Ευαγγέλια.
Βαθιά πίστη πως έτσι οι παραγωγές του θα είχαν την άνωθεν ευλογία.
Με το πέρας της λειτουργίας ανακάτωναν τα προϊόντα με αυτά που
είχαν στο σπίτι τους, ως ευλογημένα πια, ρίχνανε αλάτι σε διάφορα
σημεία του σπιτιού, στον στάβλο με τα ζώα, και το ψωμί το κόβανε
μόνο το Πάσχα.
• Στην Τροχό, «τη Μεγάλη Πέμπτη πήγαιναν στην εκκλησιά κριθάρι
(για τις κότες), ρόβι (για τα βόδια), κουλούρια για τον ξενιτεμένο
και για τον πιο μακρινό αλεύρι713 και ένα μπουκάλι νερό. Πήγαιναν
όλες οι οικογένειες. Κάθε μια ό,τι μπορούσε. Τα έβαζαν σ’ ένα τραπέζι μπροστά στην πόρτα του Αγίου Βήματος. Την Μ. Παρασκευή που
πήγαιναν να ασπαστούν τον Επιτάφιο, ο καθένας έπαιρνε τα δικά
του. Την ίδια μέρα κάνανε κουλούρια που τα έλεγαν “του βαγγελιού
τάπια”, επειδή ήταν στρόγγυλα».714
• Κατά τη διάρκεια της εσπερινής λειτουργίας διαβάζονταν τα Δώδεκα
Ευαγγέλια με τους αρρώστους να στέκονται από κάτω. Συνήθειαπίστη τόσο του χριστιανικού όσο και μερίδας του μουσουλμανικού
κόσμου, ιδιαίτερα μάλιστα των μικρών κοινοτήτων.715 Τους βαριά
712. Βασική πίστη: το διάβασμα των γεωργικών προϊόντων που καθένας καλλιεργούσε κατά τη διάρκεια της ακολουθίας της Μεγάλης Πέμπτης, επενεργούσε αποφασιστικά στις επόμενες παραγωγές, τα οικόσιτα ζωντανά του σπιτιού,
αλλά και θετικά στους οικείους που λείπανε..
713. Το αλεύρι, σύμφωνα με τους πληροφορητές, δεν χαλούσε ποτέ... επειδή ήταν
διαβασμένο. Αυτό ειδικά το χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά για τους ξενιτεμένους, όταν πάντοτε με το καλό γυρνούσαν στο χωριό τους.
714. Μαρτυρία Σταυρούλας Τεμπερεκίδου, ό.π.
715. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 111, «Στα δώδεκα Ευαγγέλια έρχονταν στην εκκλησία και οι Τούρκοι από τα γύρω χωριά... όσοι ήταν ασθενείς
κοιμόνταν στην εκκλησιά μέσα, έσκυβαν όπως οι χριστιανοί, όταν διάβαζαν
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ασθενείς τους μετέφεραν με τις πολυθρόνες ή τους ξάπλωναν σε
στρώμα μπροστά στην Ωραία Πύλη... περιμένοντας πάντοτε την
ίαση ή την καλυτέρευση. Στις υπερβολικά δύσκολες περιπτώσεις για
τη μετακίνηση του ασθενούς, οι οικείοι μετέφεραν στην εκκλησιά
κάποιο ρούχο, το οποίο ο ιερέας τοποθετούσε κάτω από την Αγία
Τράπεζα και το παρέδιδε στον οικείο του ασθενούς την ημέρα της
Ανάστασης.
• Τα καψίδια, απομεινάρια των κεριών, τα κρατούσαν στο εικονοστάσι
του σπιτιού πιστεύοντας στη ευεργετική τους σημασία... 716 Αλλά και
τα απομεινάρια από τα δώδεκα κεριά των Ευαγγελίων, του βαγγελιού το κερί, που έσβηναν με την ανάγνωση του καθενός, αποτελούσαν, τεμαχιζόμενα τεχνηέντως από τον κανδηλανάφτη, ιδανικό
φυλακτό τοποθετημένα είτε σε κάποιο ρούχο, είτε στο εικονοστάσι
του σπιτιού.717
• Στην Ανακού είχαν ένα μανουάλι για δώδεκα μεγάλα κεριά και όταν
ο παπάς έλεγε ένα-ένα τα ευαγγέλια, για κάθε ευαγγέλιο έσβηναν
και ένα κερί. Τα κεριά που έμεναν τα έκοβαν και τα μοίραζε ο παπάς
και οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούσαν ως φυλακτά, όπως φυσικά στις
περισσότερες περιοχές του χώρου. Επίσης για φυλαχτό έπαιρναν
κομματάκι από το σεντόνι του Χριστού.
• Σε μερικές κοινότητες κατά την εξέλιξη της λειτουργίας της Μ. Πέμπτης η μεταφορά του Εσταυρωμένου-Σταυρού γινότανε από τον
πλειοδοτούντα εκκλησιαζόμενο.
• Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Μ. Πέμπτης σε όλες σχεδόν τις
εκκλησίες της περιοχής ξαγρυπνούσε ο γυναικείος πληθυσμός, συνήθως παντρεμένες και μεγάλες, σε «ένδειξη μεγάλης συμπόνιας και
συμπαράστασης προς τη μάνα-Θεομήτορα και το δράμα της, προσευχόμενες, ψάλλοντας τον θρήνο της-Πανάγιασιν αγιτλαρί... για
τον νεκρό Χριστό».
τα Ευαγγέλια, νήστευαν και προσέφεραν τον οβολό τους, όπως οι χριστιανοί.
Σταυρό μόνο δεν κάνανε».
716. Ιδιαίτερα μάλιστα τα απομεινάρια από τα κεριά του Σταυρού... για να οποία
γινόταν αγώνας για το ποιος ή ποια θα τα πάρει μιας και θεωρούνταν το ισχυρότερο όπλο εναντίον της βασκανίας.
717. Η χρησιμοποίηση τέτοιων φυλακτών βρίθει σε όλες τις κοινότητες του χώρου
και όχι μόνο, με πάρα πολλές δυνατότητες. Από την αποτροπή του κακού ματιού, την ίαση των ασθενειών, αλλά και τοποθετημένα-θαμμένα στα χωράφια
ιδανικά για την καλή καρποφορία.
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Μ. Παρασκευή,
Πανάγιασιν αγιτλαρί
θρήνος της Παναγιάς. 718

Ημέρα γενικού πένθους, απόλυτης νηστείας719 και αργίας... 720
• «Εκείνη τη μέρα καμιά δουλειά δεν έπρεπε να κάμεις.
Βελόνα να μην περάσει από το χέρι σου...
Φαΐ να μην βάλεις στη φωτιά...
Πολύ να μην μιλήσεις...
Καθόλου να μην γελάσεις...
Γλυκό στο στόμα σου να μην βάλεις...
Να μην μαγαρίσεις το σώμα σου, ούτε να βάλεις
σκέψεις πονηρές.
Γιατί;
Μα γιατί η Παναΐτσα κλαίει, κλαίει πολύ, πρέπει να
έχουμε τη λύπη για το παιδί της
που πέθανε».
• Ιερή συνήθεια:
ο καλύτερος στολισμός του Επιταφίου721 της εκκλησίας μέσα σε ένα
θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των ενοριών. Έτσι, το πρωί όλα τα λεύτερα κορίτσια και μόνο οι γυναίκες των οποίων οι άνδρες λείπανε
718. Ağit= θρήνος.
719. Το μόνο επιτρεπτό και εκείνο για τα παιδιά και τους ανήμπορους φαγητό, ήταν
οι νερόβραστες φακές, οι αλάδωτες πατάτες και τσιμένι με σκόρδο.
Σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχαν και μερικές ακραίες καταστάσεις. Για παράδειγμα συνήθιζαν να πίνουν μόνο ξίδι και να τρώνε μόνο σκόρδο και πιπέρι, για
να δοκιμάσουν την πίκρα του Εσταυρωμένου.
Στην κοινότητα του Προκοπίου μάλιστα τα περισσεύματα της φακής τα πασάλειφαν, χάριν αστεϊσμού, τα χαράματα της Ανάστασης, στις εξώθυρες των
σπιτιών, σε ένδειξη πως τελείωσε η περίοδος της νηστείας.
720. Όλα τα μαγαζιά καθ’ όλη τη μέρα παρέμεναν κλειστά... ιδιαίτερα μάλιστα τα
σιδεράδικα. Θεωρείτο μάλιστα αμαρτία η οποιαδήποτε εργασία σε σχέση με
σίδερο - σφυρί - καρφί...
721. Ο Επιτάφιος είναι το ορθογώνιο χρυσοκέντητο ιερό άμφιο στο οποίο παριστάνεται η εικόνα του Χριστού στον τάφο και προήλθε από τον βυζαντινό «αέρα»
και που πάντοτε τοποθετείται σε ειδικό κουβούκλιο που και αυτό ονομάζεται
σήμερα επιτάφιος.
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και δεν κοιμότανε μαζί... στολίζανε τον Επιτάφιο με κατιφέδες, βασιλικούς, πολλούς βασιλικούς και ρόδα.
• Στις κοινότητες που υπήρχαν δυο ή και τρεις ενορίες, που κάθε μια
εξ αυτών είχε τον δικό της Επιτάφιο και έκανε τη δική της περιφορά,
κατά την προγραμματισμένη συνάντησή τους λάμβανε χώρα το έθιμο της προσκύνησης των Επιταφίων. Φερόμενος από άνδρες στους
ώμους στη συναντησή τους, με τη σειρά, ετίθετο παρά πόδας σε ένδειξη σεβασμού του ενός προς τον άλλο... 722
• Όλη τη μέρα ο κόσμος και κυρίως οι άρρωστοι περνούσανε τρεις
φορές από κάτω. Βασική πίστη: ό,τι κακό είχες το γιάτρευε, πως είχε
εξαιρετικές θεραπευτικές ιδιότητες. Με τους ασθενείς να επικαλούνται τη θεία βοήθειά Του περνώντας κάτω από αυτόν την ώρα που ο
ιερέας έλεγε τις σχετικές ευχές...
Το ίδιο φυσικά και με το πέρασμά του στους δρόμους, τα σοκάκια
και τις πλατείες της κοινότητας... με τους ασθενείς να γονατίζουν, να
ξαπλώνουν και να περνά από πάνω τους.
Τρεις φορές, επίσης, γιατί ο Χριστός τρεις μέρες έμεινε στον τάφο...
και από κάτω τρεις φορές, γιατί ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη.723
• Φυσικά υπήρχαν και υπερβολικές συνήθειες μα και δράσεις. Παρατηρήθηκε λοιπόν το κούρεμα της κεφαλής, αλλά και σε ελάχιστες,
μα υπαρκτές περιπτώσεις, και το ξύρισμα, σε ένδειξη μεγάλου πένθους.724
• Πολλές φορές και σε περίπτωση αδυναμίας του ασθενούς να παρευρεθεί στη λειτουργία, φέρνανε κάποιο ρούχο του για να διαβαστεί ή
να το περάσει κάποιος οικείος κάτω από τον Επιτάφιο.
• Σύμφωνα με την παράδοση, τον Επιτάφιο του Αγίου Ιωάννη στα Λίμνα, επτά κορίτσια, επτά χρόνια τον κεντούσαν ασταμάτητα... και
είναι πραγματικά έργο τέχνης.725
• Το βράδυ ψέλνονταν τα εγκώμια και γινότανε η περιφορά του Επιταφίου σε ένα κλίμα θρησκευτικής κατάνυξης με την πάνδημη συμ722. Μαρτυρία Βασιλείου Τσιτσόπουλου, ό.π.
723. Η προσκύνηση του Επιταφίου ήταν για ένα σαρανταήμερο...
724. Στην κοινότητα των Ματάλων για τούτη τη μέρα του γενικού πένθους υπήρχε
μια παράξενη δοξασία-εθιμική συνήθεια των γυναικών, που κρατούσε από τα
χρόνια τα παλιά. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν, πίστευαν πως εάν λουστούν θα
διατηρούσαν τα μαλλιά τους δυνατά, πλούσια και θα ... απέτρεπαν την πτώση
τους. Βλ. μαρτυρία Αθανασίου Χατζόπουλου, ό.π.
725. Πρόκειται περί αριστουργήματος το οποίο βρίσκεται-σώζεται στην εκκλησιά
της κοινότητος Καλαμπάκι Δράμας.
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μετοχή του πλήθους και των δυο θρησκευτικών ομάδων... Εγκώμια
στην ελληνική γλώσσα, στις κοινότητες εκείνες που ήταν ελληνόφωνες και στα τουρκικά και ελληνικά, σε αυτές που είχαν τουρκοφωνήσει.726
• Η περιφορά του Επιταφίου εκτός των θρησκευτικών συμβολισμών
είχε και κάποιο απόκοσμο-μαγικό στοιχείο για το μουσουλμανικό
τμήμα του πληθυσμού που «έβλεπε μέσα στη μαύρη νύχτα τους συντοπίτες του με τα κεριά στα χέρια και με κείνες τις παράξενες μελωδίες, τις οποίες καταλάβαινε αλλά δεν κατανοούσε, να περιφέρεται
στα σοκάκια... τα λάβαρα, τις εικόνες, τους παπάδες, τους ψαλτάδες... τα φσάχα με τους δασκάλους με σειρά και σε τάξη. Έβλεπε τους
ανήμπορους να σκύβουν, να γονατίζουν και έπραττε το ίδιο, έβλεπε
στα σπίτια από όπου κι αν περνούσαν να ανάβουν κεριά και να θυμιατίζουν, άκουγε την καμπάνα να κτυπά πένθιμα». 727
• Με το πέρας της λειτουργίας ο ιερέας μοίραζε τα λουλούδια του Επιταφίου στους συμμετέχοντες στο Θείο Δράμα... τα οποία τοποθετούσαν πάντοτε στο οικογενειακό εικονοστάσι.
• Κατά την αποκαθήλωση του Χριστού από τον Σταυρό του μαρτυρίου
και την τοποθέτησή του στου «Χριστού το σάβανο», υπήρχε γενικευμένη προσπάθεια τεμαχισμού του και αρπαγής μικρού τεμαχίου
ως μεγάλου φυλακτού...
• Κατά τη διάρκεια της ημέρας «δεν κάνουν σταυρό στο τραπέζι»,
δηλαδή τα μέλη της οικογένειας δεν κάθονται για το όποιο φαγητό,
αλλά τρώνε όρθια...
• Στη θέση Καρσή νταγ πάνω στο Πανάγια νταγί-βουνό της Παναγιάς, σε υψόμετρο 1622 μέτρων, στην ευρύτερη περιοχή της Νεβσεχίρ,
βρισκότανε η ερειπωμένη εκκλησιά της Παναγιάς.728Εκεί, σύμφωνα
726. Μαρτυρία Αναστασίας Προδρόμου, ό.π., «Λέγανε τα εγκώμια, τα οποία τους τα
είχε μάθει ο δάσκαλος... τα έλεγαν οι μαθητές του σχολείου στα ελληνικά αλλά
και στα τουρκικά».
727. Μαρτυρία Κάρολου Καρολίδη, ό.π.
728. Ιωάννης Γεωργίου, «Η εν Καππαδοκία Νεβσεχίρ», Μικρασιατικά Χρονικά,
σύγγραμμα περιοδικόν, εκδιδόμενον υπό του τμήματος Μικρασιατικών Μελετών της Ενώσεως Σμυρναίων, τ.Β΄, σ. 428, «... Τα χωρίσματα των εσωτερικών
διαιρέσεων του ναού ως και η επίστρωσις μέρους του εδάφους διασώζονται,
επεσκέπτοντο δε το μέρος συχνά οι χριστιανοί αναρριχώμενοι χάριν συντομίας
επί ημίσειαν ώραν την κλιτύν του όρους... Περί της εκκλησίας ταύτης σώζεται
παράδοσις ότι νύκτα τινά της Αναστάσεως κατεστράφη υπό των εξωμοσάντων
κατοίκων του Γκιόρε, ουδεμία όμως θετική γνώσις υφίσταται περί της εποχής
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με τις παραδόσεις των κατοίκων, κάθε Μεγάλη Παρασκευή, άνδρες
και γυναίκες και αρκετοί μουσουλμάνοι αντάμα, ως τάμα ανέβαιναν το βουνό για να ανάψουν ένα κεράκι στην εκκλησία, να κάνουν
παρακλήσεις, αλλά και να βρουν την τύχη τους στον θαυματουργό
βράχο που βρισκότανε σε απότομο βάθος περίπου εξ μέτρων.729
• Κλαμό το χαβά...
Μια ξεχωριστή εθιμική πρακτική της ημέρας στην κοινότητα της
Μαλακοπής.
Επρόκειτο περί ενός “χορευτικού εθίμου”, υπολείμματα ίσως μιας
αρχέγονης τελετουργίας ή, κατά την άποψή μας, περί μιας μαζικής
και υπό τους ήχους συγκεκριμένου τραγουδιού ή με χορευτικό άνευ
ήχου βηματισμό, εθιμικής επισκέψεως των κοριτσιών σε όλους τους
ναούς για τον επιτάφιο... κάτι που εξακολουθεί να γίνεται και στις
μέρες μας.
Κατά την πληροφορήτρια, ομάδες κοριτσιών επισκέπτονταν τελετουργικά τους ναούς στους οποίους υπήρχαν επιτάφιοι, κλαίγοντας
ή με σκυμμένο και σκεπασμένο με μαύρο τσεμπέρι το κεφάλι ... «Παρασκευή, μέρα της Μεγάλης Πασχαλιάς... ένα μόνο χορό κάνανε.
Έτσι χαμηλά (ήσυχα, αργά) τα χορεύανε σταυρώνοντας τα χέρια,
πάγαιναν σε όλα τα εκκλησιά. Έκλαιγαν με το κλαμό το χαβά».730
• Το κτύπημα της καμπάνας... με μια ιδιαίτερη ερμηνευτική χροιά
στην κοινότητα των Ματάλων. «Όλες τις φορές που κτυπούσε η
καμπάνα την Μ. Εβδομάδα για να πάει ο κόσμος στην εκκλησία,
χτυπούσε ρυθμικά... ανά τρεις φορές, γεγονός που εξηγούσαμε έστω
και ακατάληπτα.
Λέγαμε λοιπόν:
Νταν, νταν, νταν.
Ταμ, ταμ, τον Αδάμ.
Μόνο στη Δεύτερη Ανάσταση, το απόγευμα της πρώτης ημέρας της
Λαμπρής, κατά την οποία διαβάζονταν το Ευαγγέλιο σε επτά-οκτώ
(7-8) γλώσσες, χτυπούσε μια φορά για κάθε γλώσσα που επρόκειτο
να διαβαστεί».731
της καταστροφής».
729. Ακόμα και σήμερα οι κάτοικοι της Νεβσεχίρ πιστεύουν πως το μέρος είναι
ιερό...
730. Μαρτυρία Αναστασίας Σαμουηλίδου, ό.π.
731. Μαρτυρία Χαρ. Χατζόπουλου, ό.π.
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Εγκώμια
Παραθέτουμε τμήματα του Επιταφίου Θρήνου εις την Καραμανλίδικη
γλώσσα... 732

Η ζωή εν τάφω, κατετέθης, Χριστέ
Έϊ ομιούρ ολάν Μεσίχ, μεζαρά βάζ οληνδήν βέ μελαίκ ζουμρελερί σενίν
τενεζζουλινέ χάμδ ιδερέκ χαϊράν οληρλάρηδη.
Σένκι ομιούρσουν, νάσηλ βεφάτ ιδέρσιν; βέ νάσηλ μεζαρδά σακίν ολούρσουν: άνδζακ ολιουμούν χοκμουνού ιπτάλ ιδούπ, δζεχεννεμδέν ολιουλερί
ιχγιά πουγιουρδούν.
Έϊ Ιησούς Παδισάχ! Σενί ιζζετλεγιούπ, δεφνινέ βέ δζεφαλαρηνά ραγπέτ
ιδέριζ, ζίρα ανλερλεπιζί φεσατδάν κουρταρδήν.
Έϊ δζιχανή ολτζέν Παδισαχλάρ Παδισαχή Ιησούς πού κιούν ουφάκ μεζαρδά σακίν ολούπ, ολμιουσλερί καπιρλερδέν ιχγιά ιδέρσιν.
Έϊ δζιχάν Παδισαχή Ιησούς Χριστοσούμ! δζεχεννεμε νέ αραμαγιά ενδίν ;
γιόκσα δζίνσι ινσανή χελάς ιτμεγέμι;
Δζούμλενιν εφένδισι ολιού κιορουνούρ, βέ ολιουλερί μεζαρλαρδάν ποσαλδάν γενί μεζαρά βάζ ολουνούρ.
Έϊ ομιούρ ολάν Μεσίχ μεζαρά βάζ οληνδήν, βέ ολιουμούνλε ολιουμού χαράπ εϊλεγιούπ, δουνγιαγιά ομιούρ πάχς ετδίν.
Ασκηγιαλάρλε ασκηγιά κιπί ζάν οληνήπ, δζούμλεμιζι εσκί τζελδιριδζινίν
ασκηγιαληγηνδάν χελάς εϊλεδίν.
Δζιχάν ταπιατηνή γιακησδηρήπ,δζούμλε ινσανλαρδάν κιοζελλικδέ δαχά
γιακησηκλή ολάν, γιακησηκσήζ ολιού κιπί κιορουνούρ...
Ικινδζί Στάσις
Άξιον εστίν μαγαλύνειν σε τον ζωοδότην
Σέν Σταυρός ουζερινδέ ελλερινί κερίπ, διουσμέν κουββετινί φέτχ ιδενί
τεαζιμλεμέκ λαϊκδκήρ, ζίρα σενίν φελακετλερίν ιλέ φελακετδέν κουρτουλούπ χελάς ολδούκ.
Έϊ χελασδζή Χριστός, σέν σιονμέκ πίλμεγεν σάβκ βιδζούδ ουζερέ μεζαρά
ενδικδέ, γέρ τιτρεδί, βέ κιουνές κιζλενδί.
Έϊ Χριστός μεζαρδά ταπιάτ ουικουσού ουγιουμάκλε κιουναχήν αγήρ ουικουσηνδά γιατάν δζίνσι ινσανή ουγιανδηρδήν.
Δισέχλι ταϊφεσινδέν, γιάληνηζ πέν, έι εβλιαδήμ, σενί σανδζησήζ τεβλίδ
ειλεδίμ, άνδζακ σίμδι σενίν δζεφανδά σαπρή κιούδζ σανδζηλαρά κατλανήγιορουμ, δέριδι λεκεσίζ Πακιρέ.
732. Αρχιμανδρίτης Παρθένιος Δαν, Ιπατετναμέ, Ισταμπολδά 1905, σ. 358.
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Έϊ χελασδζή, Σεραφιμλέρ Πεδέρ ιλέ αιρηλμακσήζ περαπέρ βέ γέρ γιουζουνδέδε ουζανμής ολιού κιορούπ, τιτιρερλέρ.
Έϊ Κελαμουλλαχ, σενίν τζαρμηγά κεριλμενδέ σερχατουλλαχήν περδεσί
γιρτηλήρ, βέ σέν κιουνές ολούπ, σαβκηνή γέρ αλτηνά κιζλεδικδέ, άι βέ
κιουνές δαχί σαβκλαρηνή κιζλερλέρ.
Γέρ γιουζού δαΐρεσινί ίπτιδαδε πίρ ισαρέτλε χάλκ ειλεγέν, ινσάν κιπί γέρ
αλτηνά κιζλενδί˙ έϊ κιόκ γιουζού τιτιρέ πού σεγιρέ.
Έϊ Κελαμουλλάχ, σενίν τζαρμηγά κεριλμενδέ σερχατουλλαχήν περδεσί
γιρτηλήρ, βέ σέν κιουνές ολούπ, σαβκηνή γέρ αλτηνά κιζλεδικδέ, άι βέ
κιουνές δαχί σαβκλαρηνή κιζλερλέρ.
Γέρ γιουζού δαΐρεσινί ίπτιδαδε πίρ ισαρέτλε χάλκ ειλεγέν, ινσάν κιπί γέρ
αλτηνά κιζλενδί˙ έι κιόκ γιουζού τιτιρέ πού σεγιρέ.
Ουτζαυνδζού Στάσις
Αι γενεαί πάσαι, ύμνον τη ταφή σου
Κιαφφέι δζίνσι ινσάν, έι Χριστοςούμ, δεφνινέ τεσπιχάδ τακδίμ ιδερλέρ.
Αριμαθείαλη Ιωσήφ σενί τζαρμηκδάν ενδιρίπ, μεζαρά δέφν ειλεδί.
Ραιχαδάρ χατουνλάρ, έι Χριστοςούμ, κελίπ, σανά ραιχά σουνδουλάρ.
Κέλιν για δζέμι δζιχάν, χάλκ ιδιδζιμιζέ μεφτιέ καιδελερί σουναλήμ.
Διριγέ ολιού κιπί ραιχαδάρ χατουνλάρλε πιρλικδέ δζούμλεμιζ σήδκηλα
ραιχά σιουρελήμ.
Έϊ ζιαδέ μουδλού Ιωσήφ, ομιούρ πάχς ιδιδζί Χριστοςούν βιδζουδινί δέφν
ειλέ.
Μάννα ιλέ τζολδέ πεσλενενλέρ σίμδι ειλίκ ιδιδζιλερί χακκηνδά ταπάν
καλδηρδηλάρ.
Μάννα ιλέ τζολδέ πεσλενενλέρ σίμδι χελασδζηγια ιόδ ιλέ σιρκέ σουναρλάρ.
Άσκ ολσούν πειγαμπερλέρ κατιλλερινίν ακηλσηζληγηνά βέ Χριστοςού
τελέφ ιτμελερινέ.
Σηρρά βακήφ ολάν Ιούδας φικιρσίζ χηζμετκιάρ μισιλλού ιλμίν δεργιασηνή ελέ βιρδί.
Χελασδζηγί σατάν χηγιανέτ Ιούδα άρτηκ γεσίρ ολδή.
Σολομών καβλίνδζε πιναμούς Γιαχουδιλερίν αγζή δερίν χανδέκδιρ.
Πι ναμούς Γιαχουδιλερίν εγρί γιολλαρηδικέν βέ δουζακδάν δολούδηρ.
Ιωσήφ Νικόδημος ιλέ πιλέ δζεναζεγέ ιδζάπ ιτδιγί ουζερέ χάλκ ιδιδζιγί
δέφν ιδερλέρ.
Έϊ ομιούρ βιριδζί χελασδζή, δζεχεννεμί φέτχ ιτδιγινδέν, σενίν κουδρετινέ
σουκιουρλέρ ολσούν.
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Μ. Σάββατο,
παραμονή της Μεγάλης Χαράς...
Ημέρα που οι σεϊτανλάρ αλτ ολουντού,
οι σατανάδες νικήθηκαν

• Βασική πίστη, πεποίθηση θα λέγαμε, από το σύνολο
του πληθυσμού ήταν πως «εκείνη τη μέρα με
την Ανάσταση του Θεανθρώπου οι ψυχές, όπως
το Δωδεκαήμερο, απελευθερώνονταν,
κατέβαιναν από τα ουράνια λεύτερες
πια για τις επόμενες μέρες μέχρι και
την Πεντηκοστή... να πάνε όπου
θέλουνε».
• Από τις πλέον αξιόλογες συνήθειεςπρακτικές εκείνης της μέρας ήταν η παρακάτω:
ανήμερα του Μ. Σαββάτου πρωί πρωί τα αγόρια
και τα κορίτσια μετέφεραν κλαδιά δενδρολίβανου στο
ιερό της εκκλησίας, τα τεμάχιζαν σύμφωνα με τις οδηγίες του ιερέως
και τα τοποθετούσαν στα πανέρια... Κατά τη διάρκεια της πρωινής
Θείας Λειτουργίας, την ώρα που ο ιερέας έψελνε το «Ανάστα ο Θεός
κρίναι την γην...», σκορπούσε τα κλαδιά στο πλήθος, το οποίο τα...
ποδοπατούσε λέγοντας «σεϊτανλάρ αλτ ολουντού», δηλαδή οι
σατανάδες νικήθηκαν.
Σε κάποιες εκκλησιές πάλι τούτη η συνήθεια είχε θεαματικό χαρακτήρα με τους επιτρόπους να ρίχνουν τα φύλλα, τη συγκεκριμένη
στιγμή, από τον γυναικωνίτη... 733
• Στην κοινότητα του Σιβριχισάρ, το Μεγάλο Σάββατο, λίγο πριν την
έναρξη της Θείας Λειτουργίας, τα κορίτσια του χωριού σκορπούσαν
στο πάτωμα της εκκλησίας λουλούδια, τα οποία μάζευαν από το βουνό. Οι προσερχόμενοι τα πατούσαν επιδεικτικά και τα κλωτσούσαν
λέγοντας πως, με αυτόν τον τρόπο, ποδοπατούνε τον έξω από δω...
πως, ο Χριστός έτσι νίκησε τον Σατανά και Ανέστη εκ νεκρών...734
733. Μαρτυρία Ελευθερίας Μαυροπούλου, ό.π., «Έβλεπε κανείς βροχή από φύλλα
κείνη τη στιγμή... και με τις ψαλμωδίες όλα φαινόταν κατανυκτικά».
734. Μαρτυρία Οσίας Κετσετσίογλου, ό.π.
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Επισήμανση
Το έθιμο το συναντάμε με μικρές παραλλαγές σε αρκετές κοινότητες
του χώρου. Σε κάποιες από αυτές τα λουλούδια τα σκορπά ο ιερέας
από την Ωραία Πύλη κατά το «Ανάστα ο Θεός κρίναι τη γην...», με
τους πιστούς να σπεύδουν να τα ποδοπατήσουν για τους προαναφερόμενους λόγους.
• Στην κοινότητα του Ζιντζίντερε το Μ. Σάββατο το λέγανε και «ημέρα ΝΟΥΡ ΝΤΟΓΚΤΟΥ, δηλαδή ημέρα που το φως γεννήθηκε».735
Ανήμερα λοιπόν ανηφόριζαν από το χωριό για το βουνό του Αγίου
Βασιλείου. Ξεκινούσαν το πρωί μόλις τελείωνε η λειτουργία. Βάζανε
τα ρούχα του παπά σ’ ένα μποχτσά, παίρνανε τον σταυρό και το άγιο
Δισκοπότηρο και φεύγανε συντεταγμένα. “Πήγαιναν να φέρουν τον
Χριστό για την πρώτη Ανάσταση”
Στην κορυφή του βουνού είχε κάτι ερείπια. Σε μια πέτρα άπλωνε ο
παπάς ένα πανί και το έκανε Άγιο Βήμα. Η λειτουργία άρχιζε. Σαν
735.
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τελείωνε στην ίδια θέση σφάζανε ένα αρνί, που το μαγείρευαν την
άλλη μέρα, αλλά εκεί τρώγανε όλοι μαζί ρύζι και φασόλια... ».
• Ήταν ημέρα προετοιμασίας για τη Μεγάλη Χαρά της Ανάστασης...
Παρασκευή φαγητών, ζύμωμα ιδιαίτερων παρασκευασμάτων, πίτες,
γλυκά, τσουρέκια, αποστολή δώρων στους βαφτιστικούς από τους
αναδόχους, στις αρραβωνιαστικιές από τους αρσενικούς... μικροδώρα, πανέρι με φρούτα, λαμπάδες αναστάσιμες, οι πεθερές προς τις
νύφες.
• Ήταν επίσης και ημέρα μνήμης για τους νεκρούς της οικογένειας.
Πήγαιναν συνεπώς στα νεκροταφεία, περιποιούνταν τους τάφους,
άναβαν τα καντήλια, κάνανε τρισάγιο.
• Η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία άρχιζε πάντοτε, συνήθεια αιώνων,
αργά το βράδυ, με την πάνδημη παρουσία όλων ανεξαιρέτως, ακόμα και του μουσουλμανικού κόσμου, που πίστευε στα τεκταινόμενα
προσδοκώντας ταυτόχρονα και τα σχετικά οφέλη: τη δύναμη των
ευλογημένων κόκκινων αβγών.736
• Από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα παρατηρείται με την έναρξη του
τροπαρίου του Χριστός Ανέστη από τον ιερέα, εκτός της ανταλλαγής ευχών, σπάσιμο αβγών, και της σχετικής ευωχίας, η χρήση πυροβόλων όπλων σε μια επίδειξη χαράς για το γεγονός.737 Για τα τελευταία εννοείται χωρίς τη σχετική άδεια από τις Αρχές και μάλιστα με
γενική απαγόρευση άσκοπων πυροβολισμών.
Βεβαίως υπήρχε μια γενική χαλάρωση της επιτήρησης μιας και οι
ίδιοι οι ζανταρμάδες αντιλαμβάνονταν πως τούτες οι εκρήξεις χαράς ήταν για το χαρμόσυνο γεγονός της Ανάστασης-θρησκευτική
συνήθεια και δεν υπέκρυπτε τίποτε άλλο. Παρόλα αυτά έχουν καταγραφεί περιπτώσεις δίωξης
αλλά και παραπλάνησης των αρχών από τους
χρήστες με διάφορα τεχνάσματα.
Σε κάθε πάντως περίπτωση, το να πυροβολεί
κανείς, εκτός από τα ψήγματα χαράς και κάποιας ευωχίας, γινότανε γιατί, κατά την παράδοση, «συραίνουμ τις Τσιφούτ-Γιαχουντήδες που
736. Κικινός-κοκονός πότε κράϊσκεν, τρία ώρες ομπροστά να ξημερώσ’ Μεγάλ’ Κερεκή πααίνισκαν σην εκκλησά, δηλαδή, όταν έκραζε ο πετεινός τρεις ώρες πριν
ξημερώσει Μεγάλη Κυριακή πήγαιναν στην εκκλησιά.
737. Σχ. Γ. Μαυροχαλυβίδης, Η Αξός της Καππαδοκίας, ό.π., Κ. Νίγδελης - Σ. Κ.
Κοιμίσογλου, Η Μαλακοπή, ό.π., Κ. Μ. Νίγδελης - Ι. Σταματιάδης, Τα Σύλλατα της Καππαδοκίας, ό.π., Κ. Μ. Νίγδελης, Η Νεάπολη της Καππαδοκίας, ό.π.
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τσάστεψαν το Χριστό», δηλαδή «πυροβολούμε τους
Εβραίους που βασάνισαν τον Χριστό».738
• Το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού λάμβανε πάντοτε χώρα στον προαύλιο χώρο της εκκλησιάς με την ιερή πομπή, λάβαρα,739 Ευαγγέλια, εικόνες, ιερείς, ψαλτάδες, πλήθος κόσμου,
να επιστρέφει για τη συνέχιση της λειτουργίας,
αλλά... Αλλά εκεί διαδραματιζόταν μια παράξενη, αρχέγονη διαδικασία.
Ο νεωκόρος ή κάποιος εντεταλμένος επίτροπος έκλεινε τις πόρτες του ναού μην επιτρέποντας σε κανέναν την είσοδο. Ακολουθούσε
λοιπόν το παρακάτω δρώμενο, το οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, σύμφωνα με τους πληροφορητές, σε κάποιες κοινότητες διαδραματιζότανε την Μ. Παρασκευή
με την επιστροφή του Επιταφίου από την περιφορά.740
Μπροστά στην κλειστή είσοδο του ναού, μέσα σε μια κατανυκτική
σιγή από το παρευρισκόμενο πλήθος των πιστών, πρόβαλε ο ιερέας κρατώντας την Εικόνα της Αναστάσεως... έκαμνε το σημείο του
Σταυρού και στεντορεία τη φωνή έλεγε:
«Άρατε πύλας, οι άρχοντες υμών, και επάρθητε πύλαι αιώνιοι,
εισελεύσεται ο Βασιλεύς της δόξης... ».
«Τις έστιν ούτος ο βασιλεύς της δόξης;»
«Κύριος κραταιός, Κύριος δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω... ».
Με το πέρας της στιχομυθίας κτυπούσε δυνατά την είσοδο και έμπαινε με το Χριστός Ανέστη συνοδεία των λοιπών παρευρισκομένων... 741
738. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 113.
Σημ.: Βεβαίως σχεδόν πάντοτε και προτού αρχίσει η ανάγνωση της αναστάσιμης περικοπής οι ιερείς εξόρκιζαν τα παιδιά και τους έφηβους να μην ρίχνουν
με τις κουμπούρες τους, σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις τους απειλούσαν με
αφορισμό.
Μάταια όμως, γιατί οι νέοι δεν λάμβαναν υπόψη τους τις παρακλήσεις τους.
739. Προ της εξόξου στον αύλειο χώρο της εκκλησίας για την Ανάσταση πολλοί
ιερείς καλούσαν τους εκκλησιαζομένους να προβούν σε πλειοδοσία για το ποιος θα μετέφερε το λάβαρο- παϊράχι της Ανάστασης, θα ήταν δηλαδή ο ιερός
σημαιοφόρος της ημέρας.
740. Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης, Τα Λιμνά-Γκιολτζούκ της Καππαδοκίας, ό.π., σ. 24.
741. Έχουν καταγραφεί πολλά και διάφορα για τούτη τη στιγμή... Από το τριπλό
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• Μεταξύ των πολλών και διαφόρων εθίμων υπήρχαν και μερικά
παράξενα έως και δυσερμήνευτα των οποίων δεν γνωρίζουμε ούτε
την αιτία, μα μήτε και την καταγωγή τους. Έτσι, στη Μαλακοπή, για
παράδειγμα, αλλά και στην �������������������������������������
Αξό����������������������������������
, τη Μουταλάσκη�������������������
�����������������������������
κ.λπ. με τον ερχομό της οικογένειας με το αναστάσιμο φως στο σπίτι, λάβαινε χώρα
το εξής έθιμο: ο παππούς ή ο πατέρας έριχνε λίγο νερό στο χώμα, το
οποίο γινότανε λάσπη, άλειφε με αυτό την εξώθυρα και πάνω της
κολλούσε τα τσόφλια από τα αβγά που μόλις είχαν φάει στην εκκλησιά.
Σημειώνουμε επίσης πως:
• το αναστάσιμο φως έπρεπε οπωσδήποτε να έρθει στο σπίτι από
τον αφέντη-αρχηγό της οικογένειας, γιατί χωρίς αυτόν και χωρίς
το φως δεν άναβαν τις κανδήλες.
• σε περίπτωση που κάποιο μέλος της οικογένειας ήταν άρρωστο,
άναβαν τη λαμπάδα του, ρίχνανε λίγο λιωμένο κερί μέσα σε ένα
ποτήρι νερό και του έδιναν να το πιεί.
• στις μεγάλες νεροποντές άναβαν κάποιο λαμπροκέρι,
γιατί πίστευαν πως με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να
προφυλαχτούν από τους κεραυνούς.
• Τέλος, παραθέτουμε μία από τις πλέον παράξενες,
καταγεγραμμένες συνήθειες του χώρου. Στην Καισάρεια,
λοιπόν, το Μεγάλο Σάββατο, κάποια εποχή την οποία
αδυνατούμε δυστυχώς να προσδιορίσουμε, πραγματοποιείτο το μυστήριο του βαπτίσματος, με τους νεοβαπτισθέντες να εκκλησιάζονται την Καινήν Κυριακήν φορώντας
λευκά ενδύματα.742

κτύπημα με το χέρι, μια μαγκούρα την οποία του έδινε κάποιος, το κλότσημα
της πόρτας-ποδοπάτημα του κακού, έως και το σκούντημα- άνοιγμα της πόρτας, με τη βοήθεια του πλήθους.
742. Σημ.: Μάλλον πρόκειται περί εθιμικής πρακτικής των πρώτων χρόνων του χριστιανισμού και μάλιστα σε περιορισμένη έκταση. Βλ. Αν. Μ. Λεβίδης, Η Μητρόπολις Καισαρείας, ό.π, σ. 129, «Κατά δε το Μεγάλο Σάββατο, ότε εβαπτίζοντο πολλοί και το εσπέρας ετελείτο εν ταις πόλεσι φωταγωγία, πάντες έτρεχον
εις τας εκκλησίες μετά φώτων και άγρυπνοι ανέμενον την ανατολήν, της κοινήν
χαράν αναγγελλούσης εκείνης πρωίας της Αναστάσεως. Την δε Καινήν Κυριακήν οι νεοβαπτισθέντες ενδυόμενοι τα λευκά ενδύματα, άτινα έφερον καθ’
όλην την Διακαινήσιμον, προσετίθεντο εις τους λοιπούς πιστούς και επανηγύριζον... ».

381

Καππαδοκία: Λατρευτικά και άλλα τινά...

Κυριακή του Πάσχα... ή μπουγιούκ Πασχελέ,
η Μεγάλη Κυριακή...
η Μάαλ Τσερετσή, δηλαδή Μεγάλη Πασχαλιά...
Χριστός ανές, αληθώς ανές, ο βασιλεύς των ουρανών

• Ημέρα συγχώρεσης, περισσής οικειότητας και αγάπης. Σύμφωνα
μάλιστα με την από αιώνων παράδοση, θα έπρεπε ο ένας από τον
άλλον να ζητήσει άφεση των αμαρτιών του λέγοντας:
Αρτίκ-εκσίκ αφ’ ολσούν, χελάλ ολσούν
Δηλαδή:
Όσα γένηκαν λειψά ή περίσσεια να συχωρεθούν...
Για να δοθεί τελετουργικά και με ασπασμό η απάντηση:
Ολσούν... συχωρεμένα.
• Η μέρα άρχιζε φυσικά με το πέρας της Θείας Λειτουργίας, τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στο σπίτι, το σταύρωμα με αυτό της εισόδου
για την αποφυγή του κακού, το άναμμα των κανδηλιών, το θυμιάτισμα όλων των δωματίων και των σχετικών βοηθητικών χώρων και
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την απόλαυση του φαγητού... 743
Πρώτη τροφή: τα διαβασμένα αβγά τα οποία είχαν φέρει τη Μ. Πέμπτη... 744 Φυσικά, με τη συνοδεία των σχετικών ευχών, τα τσουγκρίσματα, τις σούπες, τα τυριά, τις πίτες...
• Εθεωρείτο αμαρτία και από τις δυο θρησκευτικές ομάδες, το να πετάξει κανείς τα τσόφλια από τα κόκκινα αβγά, ιδιαίτερα μάλιστα
εκείνων που διαβάστηκαν στην εκκλησιά. Τα μαζεύανε λοιπόν και
τα ρίχνανε στο χωράφι, σπονδή στις δυνάμεις της φύσεως για καλή
παραγωγή745 ή τα παραχώνανε στις χαραμάδες του σπιτιού ή τα κρατούσαν πιστεύοντας στην ευεργετική τους δύναμη ή τα έκαιγαν στο
θυμιατό.
• Τις απογευματινές ώρες, ανήμερα του Πάσχα, γινότανε η λειτουργία της Δεύτερης Ανάστασης, της Οϊγλέν Ανάστασ’,746 με κύριο χαρακτηριστικό την πανηγυρική λιτανεία... Πάντοτε με την πάνδημη
συμμετοχή αρχόντων, λαού, κλήρου, μικρών μαθητών, που κρατούσαν λάβαρα, εξαπτέρυγα, άγιες εικόνες... γυρνούσαν τους μαχαλάδες της κοινότητας για να καταλήξουν και πάλι στην εκκλησιά στην
οποία διαβαζότανε τα Ευαγγέλια σε αρκετές γλώσσες, κύρια όμως
στα τουρκικά και τα ελληνικά.747
743. Ευάγγελος Λαμπρόπουλος, ό.π., σ. 13, «Μετά την απόλυση έβγαιναν όλοι στην
αυλή της εκκλησιάς (Φάρασα) κρατώντας στο ένα χέρι την αναστάσιμη λαμπάδα και στο άλλο τα ’λτινα τα ’βα-χρυσοκόκκινα αυγά και εύχονταν ο ένας τον
άλλο φρογγίζοντας- τσουγκρίζοντας τ’αυγά τους, μικροί και μεγάλοι λέγοντας
οι κυπτώντες “Χριστός Ανέστη” και οι κρατώντες “Αληθώς Ανέστη”. Μετά
τους θερμούς χαιρετισμούς και αλληλοασπασμούς πήγαιναν στα σπίτια τους
κατά ομάδες ψάλλοντας το “Χριστός Ανέστη”. Έπειτα κάθονταν στο στρωμένο
τραπέζι και μετά τις ευχές του γεροντότερου άρχιζε το φαγοπότι και το φρόγγισμα των αυγών... ».
744. Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης, Τα Λιμνά-Γκιολτζούκ της Καππαδοκίας, ό.π., σ.
176, «... Γιατί με αβγό ανοίξαμε τη Σαρακοστή, με αβγό την κλείνουμε».
745. Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, ό.π., σ.157, «Για να δηλώσουν πως με το
Πάσχα αρχίζει το καλοκαίρι έλεγαν: Κιζίλ γιουμουρτανίν καμπιγί γερέ ντουστού γιαζ γκελντί, δηλαδή έπεσε στη γη το τσόφλι του κόκκινου αβγού, ήρθε
το καλοκαίρι».
746. Τα τελευταία χρόνια και λίγο πριν της «Εξόδου» η Δεύτερη Ανάσταση γινότανε
την επομένη ημέρα.
747. Αρχιμανδρίτης Παρθένιος Δαν, ό.π., σ. 395.
«Χριστός Ανέστη...
Χριστός ολουλερδέν ιχιά ολδού,
ολούμ ιλέ ολουμού δεπελεγίπ,
μεζαρλαρδά ολανλαρά ολούρ
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Βεβαίως, κάθε κοινότητα είχε τα ιδιαίτερά της, με μικρές
διαφοροποιήσεις από την ανωτέρω περιγραφόμενη γενική
εικόνα. Έτσι, για παράδειγμα, στην κοινότητα της Ιντζέσου
προτού εισέλθει η πομπή εντός του ναού κάνανε τον γύρω
της τρεις φορές... Στο Σιβριχισάρ πάλι δεν γινότανε λιτανεία,
αλλά περιφορά της Αναστάσιμης Εικόνας εντός του ναού
τρεις φορές. Στο Χασάνκιοϊ επίσης η αναστάσιμη περικοπή του
Ευαγγελίου διαβαζότανε εκτός των προαναφερομένων γλωσσών
και στα αραβικά... ενώ στη Μαλακοπή και στα γαλλικά με την
υποχρεωτική κωδωνοκρουσία σε κάθε ανάγνωση και την ταυτόχρονη
ρίψη πυροβολισμών.748 Ιδιαίτερο τοπικό χρώμα είχε η ανωτέρω
τελετή και στα Φάρασα. Σύμφωνα λοιπόν με τους πληροφορητές
«στην κεφαλή της πομπής βρισκότανε ο σημαιοφόρος με το λάβαρο
της Ανάστασης... Ακολουθούσαν τα Ευαγγέλια με τους παπάδες,
τους ψαλτάδες, τους αρχονταίους και όλο το ντουνιά. Από τα σπίτια
βγαίνανε με αναμμένα κεριά και όλοι τους κάτι προσέφεραν... δώρα
όπως μαντήλες, ρούχα, μερικοί χρήματα... τα οποία στη συνέχεια
βγάζανε σε πλειστηριασμό για το ταμείο των φτωχών».749
• Στο Ακσεράι, επίσης, στα δρώμενα της Δεύτερης Ανάστασης
συμμετείχε και το μουσουλμανικό στοιχείο. Ιδιαίτερα μάλιστα
ο γυναικείος πληθυσμός που πίστευε στη δύναμη του Ιερού
Ευαγγελίου και γονάτιζε κατά την ανάγνωσή του προσδοκώντας
ίαση και ευλογία.750
πάχς ιτμέγιλε...
αλλά και:
Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι.
Χριστοσούν διριλδιγινί σέϊρ ου ταμασά ιδερέκ, γιάληνηζ κιουναχσήζ αζίζ Ράππι
Ιησουσά σεδζδά ιδελίμ. Γιά Χριστός Σταυροσουνά σεδζδά ιδούπ, αζίζ διριλμενί τααζιμλέρ βέ ζιϊνετλέριζ˙ζίρα σένσιν πιζίμ Αλλαχημήζ, σενδέν πασκασηνή
τανήμαδηκ, ισμινί τεσμιγέ ιδερίζ. Κέλιν δζούμλε δινδαρλάρ Χριστοσούν αζίζ
διριλμεσινέ σεδζδά ιδελίμ, ζίρα ιστέ Σταυρός βασιτασή ιλέ πιτούν δουνγιαγιά μεσρουριέτ κελδί, Ράππιγι δάϊμα μουπαρεκλεγερέκ ανήν διριλμεσινί
ζιϊνετλέριζ˙ζίρα πιζίμ ιτζούν Σταυροσού κατλανμάγιλε, ολουμού ολούμιλε τελέφ εϊλεδί».
748. Μαρτυρία Άννας Γεωργιάδου, ό.π., «Δευτέρα Ανάσταση πααίνιαμ εκκλησιά με
τα όπλις (όπλα), τα τυφένια (τυφέκια) δηλαδή, τα σέριγαν (πετούσαν-έριχναν)
έψαλλαν τα παπάδες».
749. Μαρτυρία Δημητρίου Χατζηισαάκ, ό.π.
750. Ελένη Καρατζά, Καππαδοκία, ο τελευταίος ελληνισμός της περιφερείας Ακσεράι
Γκέλβερι (Καρβάλης), Γνώση, Αθήνα 1985, σ. 201.

384

Κινητές Εορτές

Σε όλες πάντως, με το τέλος της λειτουργίας και το «δι’ ευχών»,751
οι εκκλησιαζόμενοι περνούσαν σε σειρά για να προσκυνήσουν το
Ευαγγέλιο, την εικόνα της Ανάστασης και να φιλήσουν το χέρι του
παπά.
Με το πέρας των θρησκευτικών υποχρεώσεων της ημέρας άρχιζαν
τα όργανα... η διασκέδαση, που περιελάμβανε χορούς, τραγούδια
μα και άφθονη κατανάλωση φαγητών που διαρκούσε, σε ορισμένες
κοινότητες, μια ολάκερη εβδομάδα. Γι’ αυτό τη λέγανε
Εβδομάδα της Χαράς.752
• Το έθιμο... η μέρα των νεκρών
Ανήμερα της Δεύτερης Ανάστασης γινόταν
γενική εξόρμηση στα μνήματα από τους συγγενείς
των κεκοιμημένων, τα οποία βεβαίως είχαν δεόντως
και πρεπόντως καλλωπίσει με τον εφοδιασμό κεριών, λιβανιού, λουλουδιών, γενικού καθαρισμού...
Εκεί λοιπόν καλούσαν τους ιερείς, οι οποίοι διάβαζαν τις σχετικές
ευχές από «μορμόρι σε μορμόρι», ακολουθούσε
ανάγνωση «τεθνεώτων και ζώντων» και στη
συνέχεια διανομή και βρώση φαγητών και λοιπών
παρασκευασμάτων... Χρησιμοποιώντας ως σοφρά την ταφόπλακα
και ενώ κάθονταν τριγύρω του τάφου.
Με παρασκευάσματα του τύπου σφουγγάτου, κρέατος, κόκκινων
αβγών753 με ψωμάκια, γιατί βαθιά πιστεύανε πως «και οι πεθαμένοι
τρόπο τινά κάνανε το Πάσχα τους, ως τρώγοντας και οι πτωχοί
αντανάκλαγε στην καλυτέρεψη της θέσης των προσφιλών νεκρών
κατά το “ο ελεών πτωχόν δανείζει τω Θεώ” ...»754
751. Ελένη Καρατζά, ό.π., σ. 123.

«Δι’ ευχών...
Αζίζ πεδερλεριμιζίν δοαλερί ιλέ,
για Ράππι Ιησούς Χριστός
Αλλαχημήζ μερχαμέτ ειλέ πιζλερέ.
Αμήν».
752. Ευάγγελος Λαμπρόπουλος, ό.π., σ. 12, «Ο Πασχαλινός εορτασμός αναπτέρωνε την ψυχή και την δυνάμωνε για την απαλλαγή από τα δεσμά της αμαρτίας,
όμως ζωήρευε παράλληλα την ελπίδα και τον πόθο για την αποτίναξη του αφόρητου και μακραίωνου τουρκικού ζυγού».
753. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στα Φάρασα, την μέρα αυτή, στα μνήματα γινόταν
κατά κάποιο τρόπο και «διαγωνισμός τσουγκρίσματος αβγών... »
754 Γ. Μαυροχαλυβίδης, ό.π., σ. 301.
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Επισήμανση
Ανεξάρτητα του πότε πέθανε και της τύχης της μετά την δικαιοκρίση
από τους αρχαγγέλους, η ψυχή, όπου και αν βρισκόταν κατά το
χρονικό διάστημα από το Πάσχα έως και την Αναλήψη, «εισέρχεται
εις το Παράδεισο δίχως να λογοδοτήσει διά τις αμαρτίες της».
Φυσικά μετά το πέρας επανέρχεται στην πρότερη κατάσταση.
Επίσης θεωρείτο κάποιος τυχερός εάν και εφόσον παρέδιδε το πνεύμα του κατά τη διάρκεια του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος ή καλύτερα μάλλον, ευτυχής.
Να σημειωθεί πως σπέρματα τούτης της δοξασίας μεταβιβάστηκανυπάρχουν μεταξύ των απογόνων των προσφύγων ακόμα και σήμερα.
Το μουσουλμανικό στοιχείο περίμενε το Πάσχα συνδέοντάς το
πάντοτε με το... κουλούρι και το κόκκινο αβγό, που πλουσιοπάροχα
το έδιδε χαλάλι, (helalolsun) η χριστιανική κοινότητα... 755

755. Σημ.: Υπάρχει διαδεδομένη η άποψη στους Καππαδόκες πως στον Τούρκο αν
δώσεις δυο φέτες παστουρμά και μια “πούκα”-μπουκιά ψωμί, δεν το ξεχνά
ποτέ, όσα χρόνια και αν περάσουν, θα το λέει σαν παραμύθι στα εγγόνια του.
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Του Θουμά η αβντομάδα, ή του Ε΄ Θουμά ή το Ντίπασχα,
ή το Τίπασκας ή Αντίπασχας,
ή Κυριακή του Θωμά

Πρόκειται για την εβδομάδα της Διακαινησίμου, ή Τουμά χαφτασί,
δηλαδή εβδομάδα του Θωμά, που κατά τη διάρκειά της λάμβαναν χώρα
διάφορα δρώμενα, με κάθε κοινότητα να διατηρεί ένα ξεχωριστό χρώμα.
Έτσι είχαμε:
• χορούς, στις πλατείες ή τους αύλειους χώρους των εκκλησιών... πάντοτε εννοείται σε διαφορετικές ομάδες αρσενικών και θηλυκών.756
• στο Σουβερμέζ, αλλά και στα Σύλλατα υπήρχαν αγώνες πάλης, δρόμου αλλά και λιθαριού... Ιδιαίτερα για την πάλη, γκουλάς, οι απόψεις
διίστανται ως προς τον χρόνο της τέλεσής τους. Ορισμένοι ισχυρίζονταν πως λάμβαναν χώρα ανήμερα του Πάσχα και εντάσσονταν
στο γενικό πλαίσιο της χαράς που περιέβαλε τις εορτάσιμες μέρες...
Κάποιοι άλλοι ισχυρίζονταν πως γίνονταν μόνο στην πανήγυρη για
την εορτή των Αγίων Θεοδώρων στα Σύλλατα, της Παναγίας στο
Σουβερμέζ ή της Αγίας Μακρίνας στην Αξό. Πάντως και σε κάθε
περίπτωση υπήρχε πάνδημη συμμετοχή των νεαρών ανδρών και των
δυο θρησκευτικών κοινοτήτων.
Και κάτι ακόμα σημαντικό.
Δεν γνωρίζουμε από πού μας έρχεται τούτο το έθιμο ή τι θέλει να
μας πει, αν και σύμφωνα με τις υπάρχουσες μαρτυρίες κρατούσε από
τα χρόνια παλαιά. Πιστεύουμε όμως πως ήταν μια πρώτης τάξεως
ευκαιρία, όπως όλες οι εορτές και πανηγύρεις, διασκέδασης, αλλά
και εύρεσης του ετέρου μέλους... μια καλή ευκαιρία τα αγόρια και
τα κορίτσια να «δουν», αλλά και να «αναπνεύσουν» χωρίς τον ζυγό
και την καταπίεση των δικών τους ανθρώπων, να νιώσουν λίγο
756. Το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα των χορών της Καππαδοκίας είναι πως διακρίνονται για τη σεμνότητά τους και είναι πάντοτε αισθητικοί και όχι αισθησιακοί, αντιθέτου δηλαδή φιλοσοφίας με τους χορούς της ανατολής, που θέλουν
τη γυναίκα, κυρίως, προικισμένη με «θέλγητρα» ικανά να προκαλέσουν. Συνεπώς, σφόδρα επηρεασμένοι από τη θρησκεία, αλλά και την επαφή τους με το
μουσουλμανικό στοιχείο, κινούνται αεράτα στο χώρο σύμφωνα με το ρυθμό,
τελετουργικά και σχεδόν μυσταγωγικά, εκφράζοντας συναισθήματα, ηθικές
αξίες, παράδοση αιώνων.
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περισσότερο την ελευθερία.
Υπήρχε επίσης μια σχετική τελετουργική διαδικασία που πήρε σάρκα
και οστά, μορφοποιήθηκε, στο διάβα του χρόνου, αν και σε αυτή
την περίπτωση υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις- μαρτυρίες για
το πώς εξελίσσονταν οι αγώνες, το είδος της πάλης, οι ενδυμασίες
των αγωνιζομένων και οι λοιποί κανόνες.
Σε κάθε περίπτωση, άρχιζε τελετουργικά με τις ευλογίες του κλήρου
και την παρουσίαση - παρέλαση όλων των αγωνιζόμενων που
έπαιρναν μέρος. Στη συνέχεια γινότανε οι σχετικές κληρώσεις για τα
ζευγάρια, ο δε τελικός νικητής, συνοδευόμενος από τους φίλους του,
απολάμβανε τις τιμές όλης της κοινότητας περιφερόμενος στους
δρόμους και τα σοκάκια, τους μαχαλάδες και τα σπίτια. Τα έπαθλα
των νικητών τα θεσμοθετούσε η εκκλησία και ήταν συμβολικά.
Στο σημείο αυτό παραθέτουμε την πλέον χαρακτηριστική μαρτυρία
την οποία διαθέτουμε από κάποιον, ο οποίος έζησε εκεί και τότε και
μας παρέδωσε τους τρόπους και την τελετουργική διαδικασία που
λάβαινε χώρα στο χωριό του, σε συνδυασμό με τα λοιπά θρησκευτικά
δρώμενα του τόπου του:
«Παράλληλα με τους χορούς, υπήρχε και το στάδιο επίδειξης για
τους νέους. Ήταν το πάλεμα. Για παλαίστρα κατάλληλη χρησίμευε
η ανοιχτή πλατεία, στα νότια των χανιών. Το πάλεμα διεξαγότανε
παρά το τσουχτερό κρύο της εποχής, με γυμνά τα σώματα ( με ένα
σώβρακο). Αν και δεν ήταν οι νέοι εκπαιδευμένοι παλαιστές, είχαν
μ’ όλα ταύτα ατσαλένια σώματα λόγω της άπαυστης σκληραγωγίας
τους είτε ως παιδιά γεωργικών οικογενειών που ήσαν, είτε ως
τέκνα αποδήμων. Δεν είχαν ανάγκη Ελλανοδίκου Επιτροπής, αλλά
ούτε βραβείων. Οι επευφημίες των εκατοντάδων θεατών, ντόπιων
και ξένων και η συναίσθηση της ανωτερότητας ή η αντίληψη πως
παρακολουθούνταν ο παλαιστής από εκείνην, ήταν υπεραρκετό
βραβείο, ήταν η καλύτερη δάφνη για το νικητή. Οποιανού το έλεγε
η καρδιά του γυμνωνόταν, πετιόταν στο μέσο του στίβου κι έκοβε
γύρους επιδειχτικούς αναμένοντας αντίπαλο, που δεν αργούσε να
εμφανιστεί.
Ηττημένος θεωρούνταν εκείνος που η ράχη του θα έτρωγε χώμα,
κάιστεν-καθίστηκε, εκείνος δηλαδή που θα ξαπλωνόταν από τον
αντίπαλο ύπτια. Ο ηττημένος αποσυρόταν, τον διαδέχονταν άλλο
παλικάρι κι ούτω καθεξής».757
757. Γεώργιος Μαυροχαλυβίδης, ό.π., σ. 309.
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• η πάλη, ως παιχνίδι- διασκέδαση της ημέρας του Πάσχα παρατηρείται
και σε άλλες κοινότητες, αλλά κάπως διαφορετικά.758 Στο Μιστί, για
παράδειγμα, τη βλέπουμε στις γειτονιές ή μεταξύ αγοριών διαφορετικών μαχαλάδων, μετά τους σχετικούς χορούς της ημέρας. Εννοείται πάλη απλή, χωρίς γροθιές, αντικειμενικός σκοπός της οποίας
ήταν η πτώση του αντιπάλου ... «να φάει χώμα η πλάτη του».
• συνήθεια παλαιά, η αποστολή δώδεκα κόκκινων αβγών από τις
σημαδεμένες (αρραβωνιασμένες) στους μελλοντικούς συζύγους...
τυλιγμένα σε όμορφο μαντήλι με κολοκυθόσπορους, στραγάλια και
σταφίδες.
• στην κοινότητα των Λιμνών, μετά τη λειτουργία της Κυριακής του
Θωμά, υπήρχε ένα παράξενο έθιμο. Μπαίνανε στη σειρά οι σημαδεμένες-αρραβωνιασμένες, έρχονταν οι πεθερές και εναπόθεταν στο
δεξί τους ώμο ένα βυσσινί τσεμπέρι ως δώρο ή οτιδήποτε άλλο επιθυμούσαν.
Και κάτι το εξαιρετικά περίεργο: την εβδομάδα αυτή δεν κάμανε μετάνοιες, επειδή δεν έπρεπε να γονατίζουν, γιατί «οι διάβολοι είναι
μπρούμυτα πεσμένοι στη γη από την ώρα της Ανάστασης... και δεν
πρέπει να γονατίσεις από πάνω τους, κινδυνεύεις».759
• στην κοινότητα του Ανδρονικίου, ανήμερα της εορτής του αγίου,
οι κάτοικοί της και κυρίως ο γυναικείος πληθυσμός, που θήλαζε
ακόμα μικρά παιδιά, ανέβαιναν στην εκκλησιά Τζανλή κιλισέ, ψηλά
στο βουνό, όπου υπήρχε το θαυματουργό αγίασμα του Αγίου Θωμά.
Σύμφωνα λοιπόν με τις εθιμικές πρακτικές, οι έχουσες πρόβλημα
γάλατος, έπλεναν τους μαστούς τους, άναβαν τα κεριά τους, προσεύχονταν και... άμεσα «απολαύουσι του αιτουμένου», δηλαδή αποκτούσαν το πολυπόθητο για τα μωρά τους.760
• ιδιαίτερος χορός, τα μάλα θεαματικός, ήταν ο Βάρα βάρα που στο
Μιστί και τα γύρω χωριά χορευότανε αποκλειστικά την ημέρα
του Πάσχα και του Θωμά. Σύμφωνα με αυτόν, υπό τους ήχους της
μουσικής, πέντε-έξι άνδρες, οι πλέον δυνατοί, κάμανε κύκλο και
758. Θανάσης Π. Κωστάκης, Το Μιστί, ό.π., σ. 318.
759. Μαρτυρία Αναστασίου Προδρόμου, ό.π.
760. Αναστάσιος Μ. Λεβίδης, Η Μητρόπολις Καισαρείας, ό.π., σ. 135, «... Ερείπια
λαμπράς βυζαντινής εκκλησίας καλουμένης Τζανλή κιλισέ... δεξαμενή ύδατος
καλείται κοινώς Αγίασμα του Αγίου Θωμά, ένθα πολλάκις προσέρχονται γυναίκες μη έχουσαι άφθονον γάλα και λουόμεναι τους μαστούς απολαύουσι του
αιτουμένου».
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στους ώμους τους ανέβαιναν κάποιοι άλλοι, σε νέο κύκλο. Σε μερικές
περιπτώσεις ο χορός έκλεινε με κάποιον τρίτο κύκλο.
• Κλώδιαμ τα εκκλησιές
Επρόκειτο περί ενός αξιοπρόσεκτου εθίμου, ίσως μοναδικού
στον υπό έρευνα χώρο, κατά το οποίο την Παρασκευή του Θωμά,
δένανε-γυρίζανε χορεύοντας όλες τις εκκλησιές της κοινότητας
Μαλακοπής.
«Έπιαναν χορό, σαν την τράτα, ή γύριζαν χορεύοντας γκίντενε
μπαχκιντενέ, χορό με σταυρωτά τα χέρια και τραγουδώντας 100-200
άτομα το χωριό, αρχίζοντας από την πλατεία του σχολείου. Από την
πλατεία του σχολείου πήγαιναν στον Ταξιάρχη και γύριζαν μια φορά
γύρω-γύρω στην εκκλησιά, έτσι για εκτίμηση της εκκλησιάς, το
ίδιο στους Αγίους Θεοδώρους, ύστερα πηγαίνανε στον Άγιο Παύλο,
κατόπιν στους Αγίους Αναργύρους, στην Αγία Παρασκευή κατόπιν...
σε όλες τις εκκλησιές... κάνοντας το ίδιο σε κάθε εκκλησία. Στους
Αγίους Αναργύρους ή στους Αγίους Θεοδώρους, ανάλογα, τελείωνε
το έθιμο που κρατούσε πολλές ώρες.
Το έθιμο ξεκινούσε με μια ευχαριστήριο επίκληση του Θεού, δηλαδή:
Αλλάχ, Αλλάχ, τσικτίκ γιολά...
Θεέ μου, Θεέ μου, βγήκαμε τον δρόμο.
Τα τελευταία χρόνια, το χωριό χωριζότανε στις δυο ενορίες. Των
Αγίων Θεοδώρων και των Ταξιαρχών, με τον όμιλο κάθε μιας να
συναγωνίζεται τον άλλο, προσπαθώντας μάλιστα να κόψει, δηλαδή
να περάσει μέσα από τον άλλο... Πάντοτε όμως τελείωναν σε κοινή
πλατεία, μια τεράστια αλυσίδα, κλείνοντας το έθιμο τελετουργικά,
με έναν κοινό χορό».761

761. Μαρτυρία Όλγας Εξάρχου, ό.π.
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Π

αραθέτουμε τέλος ένα ελάχιστο δείγμα από τα τραγούδια των
ημερών που αντλήσαμε από τη βιβλιογραφία του χώρου και
το Αρχείο Προφορικής Παράδοσης.

α΄
Ήρθ’ η Μεγάλη Κερεκή και το «Χριστός Ανέστη».
Χριστός Ανέστη μάτια μου, έλα ας φιληθούμε.
Τα παλικάρια σιαίρονται κι οι γηόρ’ αναστενούνε.
Ούλα κιφαλίν έκλιναν, Βαγγέλια ανακριούνται,
κι ’γω κηφάλην έκλινα την κόρη συντιchιέμαι.
-Παπά, κοινώνησε κι εμέ, φύγαν τα κορασούλες,
κοινώνησες, κοινώνησες, την Πλουμιστήν αφήκες.
-Άμε αρνήστ’ τον κύρκο σου κι ελ’ ας σε κοινωνήσω.
-Δεν αρνιέμαι τον κύρκα μου κι έρουμαι με τασένα.
Παίνω εγώ ’ς το σπίτι μου, μαίνω ’ς τον εγκελιό μου.
Παίρνω καυκί το νάμα μου,
ψηφώ το ’ς κοινωνιά μου
τρώγω μούκα την προσφορά,
ψηφώ το’ς αντίδρο μου... 762

762. Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης-Συμεών Κ. Κοιμίσογλου, ό.π., σ. 74.
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β΄
Χριστός Ανέ, ’ληθώς
Έι ο φυτό μας ’ς σο φυτό
Το βλαστάρι σας, το καλύτερ σας φυτό
Δώτσετέ με ’ς α μούντο		
το δώσατε σε μια άσχημη.
Έι, σαμού θωρώ αν καλό
Όταν βλέπω μια όμορφη
Τα τάρντε μου είν’ κατό
τα ντέρτια μου εκατό.
Έι, πώς γρεύεις στα τρυπία
Γιατί κοιτάζεις από τις τρύπες
Η τσάκα μ’ έμει μη’α		
ο κόρφος μου είναι γεμάτος μήλα.
Έι χατσούζα, ιμαντσούζα
Αχ άδικη και άπιστη
Τσιό φίλτσα σε καμία		
δε σε φίλησα ποτέ.
Έι, στο χάημά μας πουκάτου Εδώ κάτω παρακάτω
Έχει μες τσαΐ τσιο ’χει μες
στο χαγιάτι μας από κάτωμ’ έχεις και δεν
				μ’ έχεις
Σα μανταράς πουκάτου
σα δεμένο με όρκο.
Έι κρέμασες το κεκίλισαν
Κρέμασες το τσουλούφι σου
Ατί μαύρο σταφύλι		
σαν το μαύρο το σταφύλι.763
Παρατήρηση
Πρόκειται περί ενός Λαμπριάτικου χορού-τραγουδιού.
◊

γ΄ 764
Ε Χριστός ανέ ληθώς Ανέστη,
Βασιλεία τ’ ουρανού.
Παναΐα Σουλτάνα,
είσαι του Χριστού η μάνα.
Είσαι του Χριστού η μάνα, ήψες
σον γκόσμο α φάνα.
◊

δ΄ 765
Γουπεσιντέν ατ’ιλαίμ κουλ ολαΐμ
σατ ιλαΐμ κερβάνινά γατ ιλάμ
Γισμέτ εϊλέ, Παναΐα
Κουντούς σερίφ οτζάχ μπουτζάχ μουμλάρ γιανάρ
γουτζάχ γουτζάχ. Γιόχτουρ σενίν κιμπί οτζάχ
763. Μαρτυρίες των: Παναγιώτη Κουντεπερίδη, Λαζάρου Χατζίνη, (Φάρασα), ό.π.
764. Δ. Λουκόπουλος - Δ. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 115.
765. Το τραγουδούσαν και το χόρευαν στην Αξό.
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γισμέτ εϊλέ Παναϊά.
Παναϊανίν μεζαρί ορντά, γιλαρλάρ
νιαζλαρί ορά γκιντέν τζαν σεβινίρ
γισμέτ εϊλέ Παναϊά.
Γιρχ ελλί παπάζ γκεγιντί αλτίν θυμιατός
σαλαντί. Όρα γκιντέν τζαν σεβινίρ
γισμέτ εϊλέ Παναϊά.
Γιρχ ελλί παπάζ γκεγινμίς
αλτίν θυμιατός σαλλάϊορ
ορντά γιλαρλάρ ναμαζί
γιρχ ελλί παπάζ γκεγινμίς.
Παναΐα γισμέτ εϊλέ:
Βαρντίμ γοτζά γαπουσουνά
μαΐλ ολντούμ γιαπισινά
τζουμλέ Χριστιάν χεπισινί
γισμέτ εϊλέ Παναϊά!
Δηλαδή
Να πέσω από τον τρούλο της, σκλάβος να γίνω
να πουληθώ, με το κοπάδι της να σμίξω,
αξίωσέ με Παναγιά!
Ο Άγιος Τάφος είναι γωνιές, γωνιές,
Δέσμες, δέσμες λαμπαδίζουν τα κεριά.
Εστία σαν εσένα δεν είναι άλλη
αξίωσέ με, Παναγιά!
Το μνήμα εκεί της Παναγιάς προσκυνάνε
χαίρεται η ψυχή που πάει εκεί,
αξιωσέ με Παναγιά!
Σαράντα-πενήντα παπάδες ντύθηκαν
μαλαματένιο κουνήθη θυμιατό.
Χαίρεται η ψυχή που πάει εκεί
αξίωσέ με, Παναγιά!
Σαράντα πενήντα παπάδες ντυμένοι
μαλαματένιο θυμιατό κουνάνε
εκεί κάνουν ευχές και μετάνοιες
σαράντα παπάδες ντυμένοι.
Παναγία, αξίωσέ με!
Πήγα στη μεγάλη του πόρτα
συνεπάρθηκ’ απ’ το χτίριο
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όλη η χριστιανοσύνη
ν’αξιώσεις, Παναγιά!
◊

ε΄ 766
Γορού Μπαϊράμ, γορού σαγλάμ,
γκιτ σαγλίγιλαν. Γκελισιντά
γκίνε μπιζί μπουλάσιν,
χεμ γκουτζούκ, χεμ μπογούκ μπουλασίν.
Γαριλαρί γοτζαλαρί γιράσιν,
χεμ γκουτζούκ, χεμ μπογιούκ μπουλάσιν.
Δηλαδή
Άμε Πάσχα, περπάτα γερά,
καλό ταξίδι. Στο γυρισμό σου
πάλι να μας ξανάβρεις,
να μας βρεις και μικρούς και μεγάλους.
Τις γυναίκες τις γριές να θερίσεις,
να βρεις εμάς μικρούς και μεγάλους.
◊

Άκτασι τσακμάκτασι,			
γκελ, καραγκοζλούμ, γκελ.		
Αγάμ αβτζιλάρ μπασί			
χατούν γιζλάρ γιολντασί.		
Άκτασι γαλντιρσαλάρ			
ιλανί ολντουρσελέρ			
σεριανίμ αμάν!				

στ΄ 767
Άσπρη πέτρα τσακμακόπετρα
Έλα, μαυρομάτη μου, έλα.
Ο κύρης μου πρωτοκυνηγός
όμορφα κορίτσια η συντροφιά του.
Να σήκωναν την άσπρη πέτρα
να σκότωναν το φίδι
τι χαρά σε μένα!
◊

ζ΄
Βάρα βάρα Χριστός Ανέστη,
βάρα βάρα ολούρ χατζή,
βαρμαγιανλάρ τσεκέρ ατζί.
Τσεκιλέρ Χριστογούν τατζί,
Γκελεφεντίμ γκοστέρ νουρί.
766. Κοινό... Το τραγουδούσαν την Κυριακή του Θωμά.
767. Κοινό... Το τραγουδούσαν το Πάσχα και την Κυριακή του Θωμά.
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Δηλαδή
Πού πας, Χριστός Ανέστη
Πού πας και γίνεσαι χατζής
κι όποιος δεν πάει, τραβάει πίκρες.
Φοράει του Χριστού τη ζωγραφιά
Δεν μπόρεσα να ’ρθω, Κύριε, δείξε το θαύμα σου.
◊

η΄
Βάρα βάρα βαρίρ χατζή, βαρμαγιανλάρ τσεκέρ ατσί,
κεγερλέρ Χριστοσούν τατσί, σίσντε βαρίν κιορούν
νουρί, νουρί, αζίζ Χριστοσούν ντογντούγου γερί.
Άι Σάββα ντερισιντέ μουμλάρ γιανάρ γερεσιντέ.
Άγ’ Σάββα μ’ πουτζάκ πουτζάκ, μουμλάρ γιανάρ γοτζάκ γοτζάκ.
Δηλαδή
Φτάνοντας, φτάνοντας το Χριστός Ανέστη, φτάνοντας γίνεται χατζής,
όσοι δε φτάνουν δοκιμάζουν λύπη, φορούν του Χριστού το στέμμα.
Δεν μπόρεσα να έρθω, δείξε μου το Άγιο Φως.
◊

θ΄ 768
Γιαγάρ γιαγμούρ, γιερ γιας ολούρ
Βρέχει και υγραίνεται η γη,
σαράπ ιτζέν σερχόζ ολούρ,		
μεθάει όποιος πίνει κρασί,
οπυσμεσί νε χοζ ολούρ.			
πόσο ευχάριστα είναι τα φιλιά.
Νακαράτ				Επωδός
Ογιάν, ογιάν, γιαρίμ ογιάν,		
Ξύπνα, ξύπνα, ταίρι μου, ξύπνα,
ουγιαντιρσάμ οπέ, οπέ,			
να την ξυπνούσα με φιλιά,
κουλαγιντά ελμάς κυπέ.		
στ’ αφτιά της διαμαντένια σκου
					λαρίκια.
768. Το τραγούδι συνόδευε τον κύκλιο χορό ή τον χορά ή χοράν, το Πάσχα, την
Πεντηκοστή, αλλά και σε άλλες εορτές... Σύμφωνα πάντως με τον Εμ. Τσαλίκογλου, ό.π., σ. 137, ήταν αποκλειστικά γυναικείος χορός... Ειδικότερα «νεάνιδες με πάλλευκον επιδερμίδα και ροδοκόκκινες, φέρουσαι επί της κεφαλής
τα τακκά των, ήτοι φέσια χαμηλά, σιδερωμένα και σκεπασμένα με πολύχρωμα
ωραία τσεμπέρια, τα λεγόμενα γιαζμά, στολισμένα γύρωθεν με πολλές καρφίτσες μαργαριταρένιες και με πολλά φλουριά, ντυμένες τα γραφικά γούνινα
επανωφόρια-τα κιουρκ, βελούδινα χρυσοκέντητα των πλουσίων, με περιδέραια-τεστέ... τα μαλλιά των χτενισμένα εις πλεξίδας και στολισμένα με στεφανάκια των μαλλιών-σατζ αλτινή, εχόρευον κύκλιον χορόν».
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Γιαγμούρ γιαγάρ πιπέρ γκιπί,		
γιερ γιαριλίρ συνγκιάρ γκιπί,		
σαριλαρίμ αμπέρ γκιπί.			

Πέφτει η βροχή σαν το πιπέρι
Σχίζεται η γη σαν το σφουγγάρι,
ας αγκαλιαστούμε ευωδιαστά.

Γιαγάρ γιαγμούρ τας υστυνέ,		
Πέφτει η βροχή πάνω στην πέτρα,
καλέμ οϊνάρ κας υστυνέ,		
χορεύει η γραφίδα πάνω στα φρύ
					δια
χερ νε τέρσεν πας υστυνέ.		
καλόδεκτο ό,τι κι αν μου πεις.
Γιαγμούρ γιαγάρ χιρλαντιρίρ,		
χερ τσαϊλαρί πουλαντιρίρ,		
κοσέ κοσέ τολαντιρίρ.			

Πέφτει η βροχή βουΐζοντας,
θολώνει όλα τα ποτάμια
και τα στριφογυρίζει.
◊

ι΄
Γιορού μπαϊράμ γιορού σαγλάμ,
κετ σαγλι’ινάν, γκελισινταί,
κενέ πιζή πουλασίν
χεμ κιουτσούκ, χεμ μπογιούκ πουλασίν
γαριλάρ, γοτσαλάρ, γοτσασίν
χεμ κιουτσούκ, χεμ μπογιούκ πουλασίν.
Δηλαδή
Περπάτα Πάσχα, περπάτα γερά,
πήγαινε με το καλό,
όταν θα ’ρθεις, ξανά εμάς να βρεις
και μικρούς και μεγάλους να βρεις
γυναίκες, γέρους να γεράσουν
και μικρούς και μεγάλους να βρεις.769
◊

ια΄ 770
Χριστός Ανέστη, Αληθώς Ανέστη,
Παναγιά Βασίλισσα,
άναψες στον κόσμο ένα φάρο.
Παναγιά Βασίλισσα,
είσαι του Χριστού η μάνα...
769. Μαρτυρία Αλ. Ιορδανίδη, ό.π.
770. Πρόκειται για ένα σπάνιο τραγούδι-ύμνο για τη Θεοτόκο, που λεγότανε στα
Φάρασα την ημέρα του Πάσχα ανάμεσα σε δυο ομάδες χορευτών.
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Κύρια Λέημων, Κύρια λέησον,
Κύρια Λέημων, Κύρια λέησον.
Παναγία μου Θεοτόκο...
Εσένα και τον Υιό σου προσκυνούμε.
Κύρια Λέημων, Κύρια λέησον,
Κύρια Λέημων, Κύρια λέησον.
Παναγία μου Θεοτόκο,
Εΐ Παναγία μου Θεοτόκο...
◊

ιβ΄ 771
-Χριστός Ανέ, ληθώς Ανέ, ο βασιλός του ουρανού.
-Ο Χριστός ήρτε σον κόσμο
ν’αρρώση ’ς ψυσής τον πόνο.
-Δζαι σταυρώθη στ’ η μπρουχώθη (θάφτηκε)
σα τρία ημέρες αρρώθη (αναστήθηκε).
-Πή’εν σα κάτου τον κόσμο
έλτσεν του χαμού τον κόμπο
-Δώδζεν δζαι δζει αρρωσύνη
παγασεν δζαι καοσύνη.
-Ορτάζουμ Χριστενοί τον Ε-γα Πάσκα
ορτάζουμε του Χριστού την Ανάστα.
-Βζήσταν τα τζάστε μας δζαι τα κρίματα,
νοίγ’ ο ουρανός, νοίγαν τα μνήματα.
-Κουπώθην σον κόσμο του θε η χαρά
νοίγανε μακρε’ ς ψυσής μας τα φτερά.
-Να πετάση δζαι να βκη σον ουρανό
ραδιεστήτε τζιπ σας αντί γιαρανό.
-Αναστήθη δζαι στο μέτρον την άκρα
να παστρέψει του κριμάτουν τη δάκρα.
-Να μες ψεώσει πο στ’ η σον ουρανό,
να ν’ αν σην ψυσή η πίστη μας κατινό.
-Πως στήκνουμε δζαι χάνουμε τον ταρό
σ’ ουρανού την στράτα’ ς πιέσουμε χορό.
-Ζ’υρίζουμ’ την καρτία αδού σην πίστη
του κριμάτουν μας η νιστί εβζήστη.
771. Προέρχεται από τα Φάρασα. Σχ. Ευάγγελος Λαμπρόπουλος, ό.π., σ. 15.
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-Αναστήθη δζαι αρρώθη
σον κόσμον χαρά κουπώθη.
-Χριστενοί χορόν ταβρήτε
πεττάτε ψεά χαρείτε.
-Τζιπ ο κόσμος αβ’υρίστει
σου Θεού του Υιού την πίστη.
-Μο ’το η πίστ΄εν κατινό
φότες ήρτε’ς τον ουρανό.
-Ο ουρανός στ’ η εφκώθη
δζαι ο κόσμος εγλυτώθη.
-Ουρανός δζαι γη νταράγαν (ανακατεύθηκαν)
νομάτοι δζι αγγέλοι χαράν.
-Χορεύτε δζαι τραγωδάτε
να βκάλουμ’ ς ψυσής τα τάτε.
-Στατήτε σην πίστη φσα’α
το μετώπι σας’ς εν ψε’ά.
-Ό,τις σην πίστη δζ’α υριστή
σο Χριστό μας α δοξαστεί.
-Ό,τις σην πίστη τ’α υριστή
σο χωρίο μας α φτυστή.
-Σταθήτ’ Ρωμοί Χριστένοι
να νάειστ’ νομάτοι κατινοί.
-Έι Χριστός Ανέ, ληθώς Ανέ
έι Βασιλεία εν τω ουρανώ.
-Τα ’βα μας εν λτινούσκα
τα φτάλμε τ’ς ην τσιβούσκα.
-Σα ρουσία σωνίζει
τα μαλλία τ’ς χτενίζει.
-Κάτα χρόνο εμείς σον Ε-γα Πάσκα
ορτάζουμε του Χριστού την Ανάστα.
-Φρογκούμε μο τα ’βα μας τα λτινούσκα
τζουγκ’ οι ψυσές μας ηνούνται αρρούσκα.
◊
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ιγ΄ 772
-Γιορού Παϊράμ, γιορού Παϊράμ
σαγλίν ιλέν κελεσσίν.
-Κιτέσσιν τα, κελέσσιν τα
κινέ πιζί πουλάσσιν.
-Χεμ κουδζδζουγού, χεμ πογιουγού πουλάσσιν
Γαριλαρί, γοδζαλαρί πουλάσσιν.
-Ακ τασί τζαχμάκ τασί,
Κελ, γαλαγόζουμ, κελ.
-Αχ τασί γαρτιρσαλάρ,
Κελ, γαλαγόζουμ, κελ.
-Γιηλανί ορτουρσελέρ
σεργιάνιμ αμάν.
-Ακ τασί, τζαχμάκ τασί,
Κελ, γαλαγόζουμ, κελ.
-Αγάμ αβτζιλάρ πασί,
σεργιάνιμ αμάν.
-Αγάμ αβτάν κελίρ ικέν,
κελ γαλαγόζουμ κελ.
-Γατίν γηζλάρ γιολτάσι
σεργιανίμ αμάν.
Δηλαδή
-Περπάτα Πάσχα, περπάτα Πάσχα
και να’ρθεις μαζί με την υγεία.
-Να πας και να’ρθεις πάλι
και να μας βρεις πάλι στην ζωή.
-Και τους μικρούς και τους μεγάλους να ξαναβρείς
και τις γριές και τους γέρους να ξανάβρεις.
-Άσπρη πέτρα, τσακμακόπετρα, έλα κάστρο μου, έλα.
-Αχ αν σηκώνανε την πέτρα, έλα κάστρο μου, έλα.
-Αν σκοτώνανε το φίδι, λευτεριά μου.
-Άσπρη πέτρα, τσακμακόπετρα, έλα κάστρο μου, έλα.
-Ο αφέντης μου είναι αρχηγός κυνηγών, λευτεριά μου.
-Ο αφέντης μου σαν έρχεται από το κυνήγι,
έλα κάστρο μου, έλα.
-Είναι σύντροφος παρθένων κοριτσιών, λευτεριά μου.
772. Πρόκειται για το Φαρασιώτικο τραγούδι του Ντιπάσχα...
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ιδ΄
-Άμε Πάσκας αμ’ σο κα’ο να ναρ’ να μες φερ’ λτινό ’βο.
-Αμ’ αρέ δζι εδώ σο χρόνο να μεζ’ ναύρεις δεχούς πόνο.
-Εδώ πάλι φέρ’ υγεία χαρά φέρ’ δζαι τε τη μια.
-Στην ψυσή μας εισ’ αν κόμμα
συ βκαλαίνεις με στο χώμα.
-Μείζ’ α σε κοζλετίσουμ’ κελ γαλαγόζουμ κελ.
-Σ’ ου ναρ α σ’ αρατίσουμ σεργιάνιμ αμάν.
-Να δ’ δέσουμ’, να φρογγύσουμ’ τα λτινά τα ’βα.
-Να χορέψουμ’, να πεττάσουμ, να βκουμ σο χαβά.
-Του Χριστιενίουν συ είσαι το μεγ’ η χαρά.
-Δώματα δζαι τραγώδε είν’ πέτε χαβά
-Κρατούμεν σε πέσου σην καρτία μας.
Δηλαδή
-Άντε Πάσχα πήγαινε στο καλό, να ξανάρθεις
να μας φέρεις κόκκινο αβγό.
-Άντε τώρα και να ξανάρθεις του χρόνου
και να μας βρεις δίχως πόνο.
-Έλα πάλι φέρνοντας υγεία χαρά, φέρε και τούτη τη φορά.
-Ένα κομμάτι απ’ την ψυχή μας είσαι,
εσύ μας βγάζεις από το χώμα.
-Εμείς θα σε περιμένουμε, έλα στο κάστρο μας, έλα.
-Ώσπου να ’ρθεις, θα σε γυρεύουμε χαρά μας.
-Να χτυπήσουμε, να τσουγκρίσουμε τα κόκκινα αβγά.
-Να χορέψουμε, να πηδήσουμε, να βγούμε με τον σκοπό στον αέρα.
-Των Χριστιανών εσύ είσαι η μεγαλύτερη χαρά.
-Οι ταράτσες και τα τραγούδια είναι γεμάτα εύθυμους σκοπούς.
-Σε κρατάμε μέσα στην καρδιά μας.
◊

ιε΄ 773
Μπουλούτ καραρί κελίορ,
νταγού ντολανού γκελίορ,
μπουλούτσανα ές ολαϊ,
ετεϊνιέ πέσ’ ολάϊ,
773. Μαρτυρία Όλγας Εξάρχου, ό.π.
Σημ.: Πρόκειται για τραγούδι που λεγότανε στο “δέσιμο” των εκκλησιών την
εβδομάδα του Θωμά...
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γιανινά γιολτάσ’ ολαρούμ,
βάρμα γιαριμέ ιστουνέ,
βαρούρσα γκουνιλέριμ,
ντόγμας ντοσουμούν ουστινέ,
μπουλούτ γκελίρ παρά, παρά
ντουστού ρεϊμέ γιαρέ,
βαρ ντερντιέ ντερμά αρά.
Δηλαδή
Το σύννεφο μαυρίζει κι έρχεται,
το βουνό γυρίζει κι έρχεται,
σύννεφο, να γίνω μαζί σου ταίρι,
να πιάσω τα παράθυρά σου,
κοντά σου να γίνω σύντροφός σου.
Μην πηγαίνεις απάνω στου άντρα μου,
μην πηγαίνεις απάνω στην αγαπητικιά μου.
Το σύννεφο έρχεται παρά –παρά (στρογγυλό)
έπεσε στην καρδιά μου πληγή
πάνε στο πάθος σου να φέρεις σωτηρία.
◊

ιστ΄ 774
Αλλάχ, Αλλάχ, τσικτίκ γιολά,
νιά τιμίς καμπουλολά
γκέλιν γιορντανά βαρ αλούμ
γιορντανά βαβτίς ολαλούμ.
Νουρί, νουρί, αζίζ νουρί,
Χριστοζούμ ντογντουσογερί
ορά βαράμ ολούρ χατζή
γκιερλέρ Χριστοζούμ τατζή
τσαγραλούμ Κύριε λέησον
Γέφα νταγλαρουντάν αστούν
μαλουμντάν μελαλουμντάν γκεστούν
γελού γιορντανά βαλαρούν
χεπιμές βαφτίς ολαλούν

774. Μαρτυρία Όλγας Σαμουηλίδου, ό.π.
Σημ.: Λεγότανε χωρίς τους ήχους οργάνων.
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Δηλαδή
Θεέ μου, Θεέ μου, βγήκαμε τον δρόμο,
η παρακαλιά μας να’ναι δεχτή.
Ελάτε να πάμε στον Ιορδάνη,
στον Ιορδάνη να βαφτιστούμε,
το μέρος που γεννήθηκε ο Χριστός
όπου (όποιος) πάει εκεί και γίνεται χατζής
που φορούν του Χριστού την κορώνα.
Ας φωνάξουμε Κύριε Ελέησον.
Της Γέφας τα βουνά πέρασα
από το βιό μου κι από τα χτήματά μου πέρασα (τα παρατώ),
ελάτε να πάμε στον Ιορδάνη,
όλοι μας να βαφτιστούμε.
◊

ιζ΄ 775
Παραλλαγή (μόνο ελληνικά)
Με τη δύναμη του Θεού μπήκαμε στον δρόμο
Η δέησή μας να είναι δεκτή
Να ’ρθήτε, να πάμε στον Χριστό
Να πάμε, να βαφτιστούμε στο Χριστό
Στη Γιάφα γύρισε το παπόρι μας
Γύρισε το πρόσωπό μας στο Χριστό
Ο Άη Τάφος είναι γωνιά γωνιά
Ανάβουν οι λαμπάδες αγκαλιές
Ο Άη Τάφος είναι ένδοξη γωνιά
της Γεσθημανής ο δρόμος
Φάνηκαν των ελαιοδένδρων τα κλωνιά
εκεί όποιος πάει γίνεται Χατζής
Φορούνε του Χριστού το φόρεμα
Όποιος δεν μπορεί να πάει, λυπιέται πολύ
Ελάτε να πάμε στο Χριστό
Εκεί γινόμαστε Χατζήδες.

775. Μαρτυρία Όλγας Εξάρχου, ό.π.
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ιη΄ 776
Μπρε Μανόλη, μπρε λεβέντη, μπρε καλό παιδί,
πόχεις όμορφη γυναίκα κι άλλος τη φιλεί.
-Πού την είδες, πού την ξεύρεις, μπρε ζωντόβολο τρανό;
-’Γω την είδα και την ξεύρω και την αγαπώ.
-Σαν την είδες και την ξεύρεις, πες με τι φορεί;
-Σαλί, σαλβάρι φορούσε, πράσινο αντερί.
Κι ο Μανόλης μεθυσμένος πάει την έσφαξε,
το πρωί ξεμεθυσμένος πάει την έκλαψε πολύ.
-Σήκω, πάπια, σήκω χήναμ’ σήκω κι άλλαξε,
φόρεσ’ τα χρυσά σου ρούχα, παμ’ς σην εκκλησιά
να σε διούν τα παλικάρια να μαραίνονται,
να σε διώ κι εγώ καημένος και να χαίρουμαι πολύ.
◊

ιθ΄ 777
Ήρτεν Λαμπρή, καλή Λαμπρή και το Χριστός Ανέστη.
Τα παλικάρια χαίρονται κι γορ (γέροι) αναστενάζουν.
Χριστός Ανέστη, μάτια μου, έλα να φιληθούμε.
αϊ σ’ αρέσ’ (δεν σου αρέσει) το φίλημα, στρώσε να κοιμηθούμε.
Παπά κόρη, πού κοιμάσαι;
Δεν τα λέω πού κοιμάμαι,
απ’ τη μάνα μου φοβούμαι κι απ’ τον κύρη μου τρομάζω.
◊

κ΄ 778
Πάσχα
Έκλουσα (γύρισα) χωριάν, έκλουσα,
κανένα δεν παγάντισα.
Παπά κόρη παγάντισα (άρεσα)
776. Μαρτυρία Χρυσάνθης Γλυκίδου, ό.π.
Σημ.: Κατά τα λεγόμενά της επρόκειτο περί ενός εύθυμου τραγουδιού, που το
λέγανε σε όλες τις γιορτές, αλλά πάντοτε το Πάσχα.
777. Μαρτυρία Αναστασίας Σαμουηλίδου, ό.π.
Σημ.: Κατά τα λεγόμενά της επρόκειτο περί ενός εύθυμου τραγουδιού, που δια
κωμωδούσε καταστάσεις...
778. Μαρτυρία Μακρίνας Βορρεοπούλου, ό.π.
Σημ. : Επρόκειτο για παραλλαγή του παραπάνω τραγουδιού.
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και κείνο δεν τόϊ δώσανε.
Παπά κόρη, πού κοιμάσαι;
Δεν το λέγω πού κοιμούμαι
κι απ’ την μάνα μου φοβούμαι
κι απ’ τον κύρη μου τρομάζω.
Λαλούνε την αρραβώνα μ’
σταυρώνουν τη δαχτυλίδα.
Ασήμου και βλεχ(σ)έρινε (βραχιόλι)
Πιρίντζι( μπρούτζινο) και λ(δ)αχτυλίδα.
◊

κα΄ 779
Σας περι (τρις) καλώ κορίτσια
να με βάλετε στη μέση (δις)
να διαλέ (τρις) ξω, να παντρέψω
και τον γαμπρό να κανακέψω (δις).
Να στη (τρις) στείλω στο Ιμησίρι
στο μεγάλο αγραστήρι (δις).
Να ιδώσω και προικιά
κι ένα κόσκινο κουκιά,
να του δώσω κι ένα αμπέλι
και τη μέση ένα δεντρί.
Χριστός Ανέστη, μάτια μου,
έλα να (δις) φιληθούμε,
σαν δε σ’ αρέσει το φίλημα,
στρώσε (δις) να κοιμηθούμε.
◊

κβ΄ 780
Έσκυψα να πιω λιγάκι, μου ’πεσεν το μαντηλάκι.
Αχ μου τετρακό -ρουχ αμάν- κι αλλ’ αμάν.
αχ μου τετρακόσια δυο φλουριά.
Να πάγω Πούρσα τα βουνά,
να φυτεύω δενδρουλάκια,
779. Μαρτυρία Αναστασίας Σαμουηλίδου, ό.π.
Σημ.: Επρόκειτο περί ενός περιπαικτικού τραγουδιού...
780. Μαρτυρία Χαρ. Κανάκη, ό.π.
Σημ.: Επρόκειτο περί ενός περιπαικτικού τραγουδιού που το λέγανε σε όλες τις
εορτές και τις πανηγύρεις.
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λεϊμονιές, πορτοκαλάκια.
Τη Δευτέρα τα φυτεύω
και την Τρίτη τα κλαδεύω,
την Τετάρτη βγάζουν φύλλα,
και τη Πέφτη κόφτω μήλα.
Την Παρασκευή το βράδυ
ήρθεν κλέφτης να τα πάρει.
Κλέφτη μου, μη κλέβεις μήλα,
τα έχω γω μετρημένα
στο τεφτέρι περασμένα.
Αχ μου τετρακό-όλ’ αμάν κι’ αλλ’ αμάν
αχ μου τετρακόσια δυο φλουριά.
◊

κγ΄ 781
Ενερντά οντάν αστού
Καϊσεριέ κουτζούν ντιστούμ
μπεέν αναμντάν αερί ντιστούμ
ντεν ιντού κουμ μπρουμ ντενιντού
Νασλάνμα κουμπρούμ νασλάμα
κουμπρούμ γκελίρ ντισέ καχά
Κανατουντάν γκουμί σαχάρ
κουμπρού γκελί ελέρινε
σαράπ ιτσέρ τσουλέρινεν
γούλντα κουνούρ τελέρινεν.
Δηλαδή
Από του Εβερεκιού τα βουνά πέρασα
μόλις έπεσα στην Καισάρεια,
εγώ έπεσα από την μάνα μου χώρια (χωριστά)
γύρισε, δρόμο μ’, γύρνα,
μη κάμεις, δρόμο μου, νάζια.
Πέφτω και σηκώνομαι στο δρόμο
απ’ τα φτερά του κουνιούνται ασήμι,
ο δρόμο μου έρχεται με τους ξένους
το κρασί πίνουν το με το τσιμπόκο (σταμνί)
το λουλούδι κρεμούν με το σύρμα.
781. Μαρτυρία Όλγας Εξάρχου, ό.π.
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κδ΄ 782
Παρακαλώ σε, Παναγιά, προσκυνούμεν σε, Θε μου.
Κι αν μας χαρίσεις τα κλειδιά και τ’ανεχτήρια ντάμα τ’,
ν’ ανοίξουμε Χριστού το θυρ, να διούμε μέσα τ’ είναι.
Καθούταν κι Άες Θόδωρος κι Άες Στρατηγός νάμα τ’.
και ζύγαζαν τ’ αμαρτωλούς με τ’ όνομά τους ντάμα.
Κι αμαρτωλοί στην κόλαση στο πίσσα, στο κατρένι.
Τραχιά- τραχιά λουν’ τα νερά στο πηγάδι,
κι εκεί στο πεγαϊδόχειλο ένα δεντρί φυλλώνει.
Κ αν φυλλώνει, δεν ανοίζει, κι αν ανοίζει, δεν μυρίζει.
Να ’χα τα πέντε μ’ αδέλφια, να κέρντηναν τον κόσμο,
και το κόσμος ακέρντητος και ποιος να το κερντήνει.
Ας το κερντήνουν τα βουϊνά, κι ας το κερντήνουν γι άλλοι.
◊

κε΄
Χάρμαν γέρι - αλωνότοπος 783
Χάρμαν γέρι γιας γερί,
ουσούλ μπας γιαβάς γιορί.
Μπεν οπμέγιε κίγιαμαμ
αλ γιανάχταν ντις γερί.

Χάρμαν γέρι κουρμουσλάρ,
ντιπινέ κουμ σέρμισλέρ.
Χάρμαν γέρι οτλουολούρ,
έρκεν γκόϊνου τατλιολούρ.
Κλίσε γιάπτιμ γκούτζουνεν,
ντάσιναν κιρέτσινεν.
Γκέλεν γκέτσεν γιόλτζουλαρ,
ντόβα έτσιν μούμουναν.
Δηλαδή
Τόπος αλωνιού υγρός,
πάτα απαλά, περπάτα σιγά.
Δεν τολμώ να φιλήσω
κόκκινο μάγουλο δαγκωμένο.
782. Σημ.: Κατά τον πληροφορητή Χρήστο Ανθημίδη, από την Μαλακοπή, ήταν
κοινό τραγούδι και λεγότανε σε όλες τις γιορτές.
783. Γιάννης Παγκοζίδης, ό.π., σ. 17.
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Έστησαν αλωνότοπο,
έστρωσαν άμμο στο δάπεδο.
Χορταριάζει ο αλωνότοπος,
είναι γλυκιά η αγκαλιά του άνδρα.
Έχτισα εκκλησιά με κόπο,
με πέτρα και με ασβέστη.
Οι περαστικοί διαβάτες,
να προσευχηθούν με κεριά.
Τύχη αγαθή, περιήλθε στην κατοχή μας σπάνιο, αδημοσίευτο χειρόγραφο υλικό των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Κώδικας 48 Σ, που έφερε
τον διακριτικό τίτλο «Άσματα δημώδη και θρύλοι των ελληνόγλωσσων
κατοίκων της Καππαδοκίας», όπου, μεταξύ των υπολοίπων θησαυρών
του λόγου, βρήκαμε μερικά ενδιαφέροντα τραγούδια, τα οποία παραθέτουμε διατηρώντας την αρχική ορθογραφία και σύνταξη.784
Να σημειώσουμε επίσης πως, από τους τίτλους και το σχετικό περιεχόμενο του κάθε τραγουδιού, εικάζουμε για το πότε λεγόταν, χωρίς, δυστυχώς, να γνωρίζουμε την πηγή προέλευσης του καθενός, αλλά και τον
αντίστοιχο πληροφορητή που μετέφερε τη γνώση.
Σε κάθε πάντως περίπτωση, βαθιά πιστεύουμε πως αποτελούν πολύτιμα στοιχεία της λαϊκής μας παράδοσης και ανεκτίμητους θησαυρούς
γνώσης.
Το όνειρον της Θεοτόκου
Μ. Τετάρτη
Υιέ μου, σήμερα σου ’σον επάνω είδα ας ύπνος
Εκόψανε πέντε καρφία
Τα δύο ’σ τα δύο σου ευλογημένα χέρι
Τα δυο ’σ τα δύο σου ευλογημένα ποδάρι, και το ένα ’σ το αρό σου.
Ας τ’αγκάθε (ι) έθακαν ’σ το ζουφάλι σον εν ταψί
Ε το στόμα σου -ιούπω- π(ι)ν πικρό χολή
Τα νίμα ας το στόμα το έβγη ένι φιρμάνι
Ατα ’ς το μεν το ζεφάλι άναρθουν.

Απ’ αδέ στέρον του α ειδούν τον ύπνον
Ιστέρ ας πιστεύσουν, ιστέρ ας μη πιστεύσουν.
784. Θερμές ευχαριστίες στην ιστοριοδίφη κα Αικατερίνη Νικολαΐδη, από την Ξάνθη, για την παραχώρηση του υλικού αλλά και την αμέριστη βοήθειά της στην
προσπάθειά μου.
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Θρήνος της Θεοτόκου
Μ. Πέμπτη
Φέρετε με ποτάμι να ποταμισθώ
Σταυρώσαν τον Χριστό
Φέρετέ με μαχαίρι να μαχαιρισθώ
Φέρετέ με κανάβι να κρεμασθώ
Τον μον ο υιός ένι αληθότικο
Το μον ο υιός κανάς τζο πορεί ναυρή
Το μον ο υιός ένι αληθότηκο
Ανάρθη να μ’ ευρή
Το μον ο υιός ένι μοναχό
Το μον τον υιό πιάσαντα.
◊

Παραλλαγή
Τα ισάνε σταυρώσαν του Θεού το Χριστό.
Φέρετέ με σο ποτάμι να ποταμιστώ.
Δώσετέ με μασαίρι να μασαιρωθώ.
Λύτεψετέ με κανάβι να κρεμαστώ.
Σταύρωσαν το μαναχό μου θεϊκό Χριστό.
◊

Θρήνος
Παναγία Σουλτάν ογλουνού αγλάρ
φιργατί τσεκέμεζ ντεργιαλέρ νταγλάρ.
Ολ μπικίρ καγιρίρ, μπενί κιμ αγλάρ
Ζαλίμ Ιούντα, κανίν τα μπενί.
Γιουρεϊμέ γκιρντί μπιρ και ογλουμούν
ολουμού σταυρός αγασί.
Γκοϊντουλάρ μπασινά τικενντέν τασί.
Μαχσούσ εντντιλέρ, ζαλίμ Ιούντα.
Αχ, γιουρεΐμ γκιγιλντί, γουρέκ
σενί αγλαμαγιά βαχιντλάρ γκερέκ.
Τσαμπούκ ντιλίρ, ογλούμ, σανινί γιολέκ.
Ντινντερλέρ γιορμασίν, μπεν νταγαναμάν.
Μος μορ εντμίς σίλλε ονούν γουζουνού
γκαμπαμίς ολ γκιερμπάκ ικί ντιζινί
Ζαλίμ Ανασινίν μπουκντού μπελινί.
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Δηλαδή
Η Παναγία βασίλισσα θρηνεί τον γιο της
στο πένθος της δεν αντέχουν θάλασσες και βουνά.
Η Παρθένος φωνάζει, εμένα ποιος θα θρηνήσει;
Κακούργε Ιούδα, την ψυχή τη δική μου.
Μπήκε στην καρδιά μου ένας πικρός πόνος
του Γιού μου ο θάνατος, του Σταυρού το ξύλο.
Στο κεφάλι του έβαλαν ακάνθινο στεφάνι.
Επίτηδες το κάνουν, κακούργε Ιούδα.
Αχ, η καρδιά λύγισε, η καρδιά και για Σε
κλάψιμο πρέπει πολύχρονο.
Ανάστα αμέσως, Υιέ μου, αναγκαίως προς τη Δόξα Σου.
Οι πιστοί να μην το δουν, εγώ δεν το πιστεύω.
Κατάμαυρο το έκανε, σκούπισε το πρόσωπό του
πρήστηκαν τα δυο γόνατά του από τα κτυπήματα.
Της δύστυχης της μάνας λύγισε η μέση.
◊

Άσμα ας το Χριστός Ανέστη
Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη
Ω, Παναγιά μου Θεοτόκε
Πιάσε το χορό, να χοριέψωμε
Τραβήσατε τον χορόν την πρώτην
Πάμη(εν) εις του Χριστού το θύρι
Γενούμουν και το θύρι του μαϊλί
Της δελφάδαις χριστιαναίς όλαις
ποίητα κισμίτε.
Ας το θύρι σου λειψό μη τα φθάνης
Ποίητα κιορέτι ν’άρθω πάλιν με τα παιδία μου
Ας ατσόν πια ταρό το έβγασε γαρίπια
Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη
Κύριε ελεήμων, κύριε ελέησον
Χιτάτε να πάμε ’σ τον άγιο Παυλίτζι πάλιν
Να σφάξμεν το αρνόκκο
Χιτάτε να πάμε, να τζακώσωμε τα βόρατα
Πύρσει το γαλγόνι τζε τζερλέτζεν το
Έθακεν τζε πάνω οι γαραφίλι
Πιάσετε του χορού τα ’κάχε
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Χιτάτε να πάμεν ’σ το αμπέλι
Να κρεμάσωμεν πρόβατο ‘ς το πόδι
Έτερο ας το Χριστός Ανέστη
Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη
Ο βασιλιάς του Ουρανού
Θεοτόκε Παναγία Δέσποινα
Ήψεν ο τον κόσμο α φάνα
Παναγιά, Παναγιά
Έβκαλ το σταυρό σου να φιλήσω

Παραθέτουμε επίσης μια χαρακτηριστική μεταξύ των πολλών παροιμία του χώρου για την ημέρα της Πασχαλιάς...
Paskalya dedigin, bir büyük hara,
parasi olmayana, bir büyük bela.
Πασχαλιά ντετιγίν πιρ μπογιούκ χαρά
παρασή όλμαγιανα πιρ μπογιούκ μπελά
Δηλαδή
Η Πασχαλιά που λες είναι μέρα μεγάλης χαράς
όποιος δεν έχει λεφτά, του είναι μεγάλος μπελάς.
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Ζωοδόχου Πηγής

Την Παναγία, που τιμάμε καθόλη τη διάρκεια της Σαρακοστής με την
ακολουθία των Χαιρετισμών, την τιμάμε και αμέσως μετά την Ανάσταση,
με την καθιέρωση της εορτής της Ζωοδόχου Πηγής. Είναι η πρώτη Θεομητορική εορτή μετά την Ανάσταση του Χριστού...
Να σημειώσουμε πως δεν είναι τόσο η ανάμνηση του σπουδαίου γεγονότος, της ευρέσεως δηλαδή του αγιάσματος και της ανεγέρσεως του
ναού, όσο ένας πανηγυρισμός και μία υπενθύμιση της ζωντανής πραγματικότητας, ότι η Παναγία, κατ’ άνθρωπον, είναι η πηγή της ζωής, ενώ ο
Χριστός είναι ο χορηγός της ζωής.
Αυτή λοιπόν η σπουδαία ημέρα εορταζότανε σε όλη την Καππαδοκία
με την τέλεση Θείας Λειτουργίας, αλλά και με δημόσιους χορούς. Ιδιαίτερα μάλιστα στην κοινότητα της Μαλακοπής, όπου, σύμφωνα με τους
πληροφορητές, οι χοροί ήταν λαμπρότατοι, μιας και συμμετείχαν ομάδες
από όλες τις εκκλησιές. Μετά την απόλυση,οι ομάδες ξεκινούσαν χορεύοντας καθεμία ξεχωριστά, για να συναντηθούν στο κέντρο της κοινότητας.785 Από εκεί, ως μία ομάδα και υπό τους ήχους του παρακάτω τραγουδιού, πήγαιναν από τη μια εκκλησιά στην άλλη, κάνοντας τον γύρω της
τρεις φορές.
Αλλάχ, αλλάχ, τσηκτήκ γιολά
Θεέ, Θεέ ξεκινήσαμε προσκυνητές,
να γίνει δεκτή η επιθυμία μας,
αγκυροβόλησε στη Γιάφα το πλοίο μας,
εμοίασε του Χριστού το πρόσωπό μας.
Το όρος Ερμειώνη διάβηκα
είδα τον ήλιο της, σάστισα
785. Έλ. Τζιούτζια, ό.π., σ. 71, «Την Παρασκευήν της Ζωοδόχου Πηγής αι δυο παρατάξεις χορεύουσαι ανεχώρουν από των αφετηριών αυτών βαίνουσαι εις συνάντησιν. Εις το σημείον της συναντήσεως εις τινα εκεί πλατείαν διεξήγετο εν
χορώ πάντοτε μεταξύ των δυο παρατάξεων πεισμώδης αγών υπερφαλαγγίσως
της μιας μέχρις επικρατήσεως της άλλης, μεθ’ ο συμφιλιούμεναι συνηνούντο
και χορεύουσαι είδος τράτας άδουσαι τουρκιστί το άσμα “Αλλάχ, αλλάχ, τσηκτήκ γιολά”, περιεφέρεντο από εκκλησίαν είς εκκλησίαν περιστρεφόμεναι τρις
περί εκάστην».
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μέσα από το πλήθος των αγγέλων πέρασα,
νομίζεις στον παράδεισο βρέθηκα.
Άγιος Τάφος κάθε γωνία,
τα κεριά καίνε αγκαλιές αγκαλιές,
Άγιος Τάφος μια εύθυμη εστία,
Κύρια λέησον, πάντα ελέησον.
Όποιος πάει, γίνεται Χατζής
βάζει το στεφάνι του Χριστού,
υποφέρει όποιος σ’ αυτό εμμένει,
να πούμε όλοι μαζί κύριε λέησον.
Ελάτε να πάμε στον Ιορδάνη,
στον Ιορδάνη να βαπτιστούμε,
αδέλφια όλοι να γίνουμε,
Κύριε λέησον, πάντα ελέησον.
Όποιος πάει εκεί γενναιόδωρος
πρέπει να’ναι,
τα δύο του χέρια στη τσέπη
πρέπει να’ναι,
και όπως το στάρι να κάνει
να πούμε όλοι μαζί
Κύριε λέησον
Τίμιος Σταυρός, πάντα λέησον.
(Ημιτελές)
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Ανάληψη
ή Σαράντα του Πάσχα
ή Αϊνάνηψε ή Μπαϊράμ κιρχί (σαράντα) 786

Μεγάλη εορτή για τους Καππαδόκες. Την παραμονή παρασκεύαζαν
τσουρέκια και κόλλυβα, βάφανε κόκκινα αβγά και τα γιορτάζανε με την
ίδια μεγαλοπρέπεια σαν τρίτο Πάσχα. Φυσικά, με τις σχετικές διασκεδάσεις μεταξύ των οποίων και τη μοναδική κονταρομαχία μεταξύ καβαλάρηδων-τζιρίτ στο Σιβριχισάρ, πάνω στην ερημική εκκλησία του Αγίου
Παντελεήμονα.
Ανήμερα, λοιπόν, της εορτής «περίπου είκοσι καβαλάρηδες με κοντάρια στα χέρια μοιράζονταν σε δυο ομάδες και παρατάσσονταν αντιμέτωποι σε δυο γραμμές σε απόσταση ογδόντα- εκατό (80-100) μέτρων η μία
από τη άλλη. Στη μέση των δύο ομάδων χάραζαν διαχωριστική γραμμή.
Δινόταν το σύνθημα και έβγαινε ο πρώτος καβαλάρης από τη μια παράταξη με μέτωπο προς την άλλη. Ορμούσε τότε κατεπάνω του καβαλάρης
από την απέναντι παράταξη και άρχιζε η κονταρομαχία. Ο ένας προσπαθούσε να χτυπήσει τον άλλον με κοντάρι. Καθένας που πετούσε το κο786. Υπήρχε και η μεσοπεντηκοστή, η Μπαϊράμ γιρμίμπεσί.
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ντάρι του με γρήγορη κίνηση, γύριζε στη γραμμή του, για να τον διαδεχθεί άλλος. Έτσι, με τη σειρά, έβγαιναν όλοι και κονταροχτυπιόνταν. Στα
πλάγια των δυο παρατάξεων στέκονταν παιδιά, έπαιρναν από το έδαφος
τα πεσμένα κοντάρια και τα έδιδαν ξανά στους καβαλάρηδες». 787
Επισήμανση
Η ημέρα θεωρείτο ως ιδανική για την αποτίναξη κάθε είδους ασθένειας και γι’ αυτό σχεδόν παντού πραγματοποιούσαν το έθιμο-συνήθεια
-θεραπευτική μέθοδος, κοινή στις δυο κοινότητες,788 του δεσίματος κουρελιών στα άκαρπα δένδρα (σα τσαλούδια) ύστερα από σχετικό λούσιμο
σε αγίασμα. Για την ακρίβεια μάλιστα, σχετική χρήση έκαμαν κυρίως οι
πάσχοντες από σητμά (θέρμες), κεφαλαλγίες, ασθένειες του κεφαλιού,
στειρότητα... που αφού πλένανε τα επίμαχα μέρη ή και ολόσωμα, σχίζανε
κομμάτι από τα υφάσματα των ρούχων τους και τα δένανε τελετουργικά
στα κλαδιά των δένδρων λέγοντας δυνατά «σύρε στα άγρια βουνά, στα
άγρια λαγκάδια». Εννοείται υπό τη συνοδεία σχετικών ευχών του τοπικού
ιερέα για γρήγορη και αποτελεσματική ίαση. Βασική πίστη, πεποίθηση θα
λέγαμε: με το κρέμασμα του υφάσματος, κρεμιέται και η αρρώστιά τους.
Στα Κενάταλα, για παράδειγμα, τα δένδρα του περιβόλου του ναού
του Αγίου Μηνά, οι βελανιδιές και οι θάμνοι, είχαν την τιμητική τους από
τους αρρώστους, τους χτυπημένους από ελονοσία που κρεμούσαν μαντήλια, τσεμπέρια και κομμάτια από ασπρόρουχα...
Το ίδιο και στον περιβάλλοντα χώρο της εκκλησιάς του Αγίου Παντελεήμονα στο Σιβριχισάρ, στον Άγιο Νικόλαο του Χαλβάντερε, στην Ακ
κισλέ-Άσπρη εκκλησιά...
Στα Φάρασα, πάλι, είχαμε το κρέμασμα μιας κλωστής από τα ρούχα
του ασθενούς στο δέντρο της εκκλησιάς ή σε ξύλο που έμπηγε στον τοίχο
της ο ίδιος. Φυσικά, ταυτόχρονα θα έπρεπε να ψιθυρίσει «φήνω το τάρτι
μου σε σένα... συ είσαι Άιος, φορτούσε τα», δηλαδή, «αφήνω το βάσανό
μου σε σένα, εσύ είσαι ο άγιος, φορτώσου το... ». Άλλες φορές πάλι το
τσαπούτι, δηλαδή η λωρίδα ή η κλωστή, θα έπρεπε, προ της τοποθετήσεως στο σχετικό σημείο, να έχει διαβαστεί από τον τοπικό ιερέα τουλάχιστον για τρεις ημέρες...
Τέλος και ίσως το πλέον χαρακτηριστικό.
Κανείς δεν τολμούσε να αγγίξει τα «εκθέματα» εξαιτίας του διάχυτου
φόβου μετακύλησης της ασθένειας...
787. Δημ. Πετρόπουλος - Ερμ. Ανδρεάδης, ό.π., σ. 165.
788. Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης, Καππαδοκία, Ιάματα και Θάματα, ό.π., σ. 73.
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Αγίου Πνεύματος
ή Πενήντα του Πάσχα, ή Πάσχας τα πενήντα,
ή τ’ Αϊ Γονάτ, ή Μπαϊράμ ελλισί

• Σημαντικότατη εορτή για τη χριστιανική κοινότητα με πλήθος λατρευτικών και μη εκδηλώσεων και με μια κυρίαρχη πίστη: πως οι ψυχές, με το πέρας της ημέρας, επιστρέφουν στα ουράνια, πως έληγε
η «άδεια» που τους παραχωρήθηκε από τον Χριστό, πως το βράδυ
οι καθαροί στην ψυχή και τα φσάχα μπορούσαν να δουν τούτες τις
ψυχές που ασπροντυμένες ανέβαιναν στα ουράνια...
Εορτή που συνοδευότανε μεταξύ των άλλων και από τα παρακάτω
τραγούδιατα οποία αντλήσαμε από τη βιβλιογραφία του χώρου:
α΄
Ετά τα σεραντάμερνα να ήταν δώδεκα χρόνους!
Αϊ Χάρων κι αϊ Χάρων, λύθα, Παράδεισο να χτίσω.
Ήκ’σαν τα παλικάρια, τρέχουνε και πααίνουν.
Βγαλλίσκουν τα μινίσα τουν, καμαρώ τέρια κουβαλούνε.
Ήκ’σαν τα τα κορασούλες, τρέχουνε και πααίνουν.
Βγαλλίσκουν τα μακνάδια τουνε, χαλίκια κουβαλούνε.
Ηκ’σαν τα τα-ι-μικρά πουλιά, τρέχουνε και πααίνουν.
Βγαλλίσκουν τα τερλίκια τουνε, σα κεφάλια χώμα νε κουβαλούνε.
β΄
Δώδεκα Απόστολοι λουτουργούσαν,
στεφανούσαν ’ς του Χριστού την ώραν
’ς του Χριστού την ’μέρα.
Άγιο Πνεύμα ’ς την καρδιά μου
και σταυρό ’ς την χαραγή μου.

• Η παραμονή ήταν ψυχοσάββατο και γι’ αυτό, το σύνολο σχεδόν του
γυναικείου πληθυσμού, πορευότανε στα μνήματα για τον καθαρισμό τους, τη διανομή κολλύβων, αλλά και κεριών, για τις ψυχές των
νεκρών.789
789. Για τα κόλλυβα υπάρχουν και έχουν καταγραφεί πολλές και διάφορες δοξασίες
μεταξύ των οποίων και η παρακάτω, η οποία τυγχάνει να είναι πολύ ενδιαφέ-
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• Ανήμερα της εορτής και κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας,
σε μερικές κοινότητες, φρόντιζαν οι επίτροποι, με τη συνδρομή δασκάλων και μαθητών, να παρουσιάζουν ένα ξεχωριστό θέαμα, με τη
ρίψη, στην καίρια στιγμή, φύλλων καρυδιάς και λουλουδιών από
τους γυναικωνίτες...
Τα οποία, μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας μετέφεραν στα σπίτια τους και τα τοποθετούσαν, για πολλούς και διαφόρους λόγους,
στα στρωσίδια, ανάμεσα στα ρούχα, στο εικονοστάσι, στα προικιά
των κοριτσιών...
• Στο Ζιντζίντερε - Φλαβιανά σε μια από τις δυο κορυφές του Δίδυμου όρους, πρόβουνου του Αργαίου, υπήρχε η κορυφή «τ’αϊ Βασίλη
το ρούσι», με το ξωκλήσι του αγίου στο οποίο, ανήμερα της εορτής,
πήγαιναν οι προσκυνητές μετά δίωρη πορεία για τη σχετική λειτουργία.
Το ιδιαίτερο της ημέρας ήταν η παρακολούθηση των θρησκευτικών
και λοιπών δρώμενων της ημέρας από το μουσουλμανικό στοιχείο
που στην άλλη κορυφή είχε το δικό του τέμενος.790
• Στην Καισάρεια, πάλι, υπήρχε μια θρησκευτική εθιμική πρακτική,
της οποίας η αρχή, κατά τους τοπικούς ιστοριοδίφες, ξεκινούσε από
τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν
«επανηγυρίζετο η επιφοίτησις του Αγίου Πνεύματος την Πεντηκοστήν, καθ’ ην οι κάτοικοι της Καισάρειας και των περιχώρων ετέλουν
την εκκλησιαστικήν σύναξιν επί του βουνού του Αγίου Βασιλείου,
ως η συνήθεια αύτη σώζεται μέχρι της σήμερον».791
• Στα Φάρασα υπήρχε μια περίεργη δοξασία για τούτη την ημέρα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν λέγανε πως «σήμερο γινόμαστε
πρόβατα»792... και πως κατά την ώρα της γονυκλισίας ο άγγελος
«περνάει και όποιον βρίσκει να είναι αφοσιωμένος στην προσευχή,
τον στεφανώνει. Σάμα πέσετε σα γόνατα, λέγανε οι παλιοί, κλίνετε
το τσουφάλι τσαΐ πήτσετε την ευσή σας, α νάρτουνε οι άγγελοι να
ρουσα. Στα χρόνια λοιπόν τα παλιά οι ειδωλολάτρες ήθελαν να δηλητηριάσουν
τους χριστιανούς και έριξαν δηλητήριο στα τρόφιμά τους. Όμως ειδοποιήθηκαν
από την Παναγιά (τοπικό άγιο) η οποία τους παράγγειλε να μην φάνε τίποτε
εκτός από ... στάρι. Από τότε άρχιζαν να κάνουν κόλλυβα. Βλ. Θανάση Κωστάκη, Το Μιστί, ό.π., σ. 310.
790. Ιορδάνης Παπαδόπουλος, Καππαδοκικά παραμύθια και λαϊκές παραδόσεις,
Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού, Αθήνα 2011, σ. 131
791. Αν. Μ. Λεβίδης, Η Μητρόπολις Καισαρείας, ό.π., σ. 12.
792. Το λέγανε αυτό διότι κατά το γονάτισμα οι άνθρωποι φαίνονται ως πρόβατα.
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σες στεφανώσουν».793
Επιπλέον, θα έπρεπε, για να προκαλέσουν το «στεφάνωμα» και να
μην Τον στενοχωρήσουν, ο λογισμός τους να είναι στην προσευχή,
το σκύψιμο καλό και να τοποθετήσουν καρυδόφυλλα πάνω στο κεφάλι τους ως μια ένδειξη συμβολισμού...
• Στο Ζιντζίντερε πάλι εκτός των προαναφερομένων υπήρχαν και οι
παρακάτω εθιμικές πρακτικές...
α΄
Η συνεστίαση των παρθένων-Αλ Ταγή
Την ημέρα της Πεντηκοστής, τα ανύπανδρα κυρίως κορίτσια διοργάνωναν συνεστιάσεις και διασκέδαζαν κομίζοντας κάθε μια σε μια ορισμένη οικία άφθονο καϊμάκι και μέλι. Η τελετή αυτή λεγότανε Αλ Ταγή, που
στην τουρκική γλώσσα σημαίνει το Βουνό του Ερυθρού, αν και κάποιοι
ισχυρίζονται πως πρόκειται για την ελληνική λέξη ανταλλαγή, που είχε
παραφθαρεί... δεδομένου μάλιστα πως εκείνη τη μέρα οι κοπέλες αντάλλασσαν τα φαγητά τους.
Χαρακτηριστικότατη, για την ιδιαιτερότητα της εθιμικής πρακτικής,
είναι και η παρακάτω μαρτυρία την οποία μεταφέρουμε αυτούσια:794
«Τα κορίτσια επέλεγον την κατάλληλον οικίαν διά την συγκέντρωσίν
των. Επρόσεχον η οικία να είναι προφυλαγμένη από την ενδεχόμενη εισβολήν των νέων διά την διαρπαγήν του καϊμακίου, του ρυζόγαλου και
των λοιπών εκλεκτών φαγώσιμων της επικείμενης συνεστιάσεως. Εκόμιζον επιπλέον από τα σπίτια τους παστουρμά, αυγά διά τον καϊκανά,
βούτυρο και λοιπά.
Οι ευρισκόμενοι στο χωριό νέοι προσεπάθουν να κλέψουν το καϊμάκι
και το ρυζόγαλο των συνεστιαζομένων, ουχί επειδή εστερούντο από αυτά
στα σπίτια των, αλλά αστεϊσμού ένεκεν. Σπανίως επετύγχανον του σκοπού των δοθέντος ότι αι συνεστιάζουσαι εμερίμνων όπως στεγασθώσιν
εις προφυλαγμένην οικίαν... και εάν το επετύγχανον- και επετύγχανον
συνήθως- τη συνενοχή κάποιας εχούσης κορίτσια εις ηλικίαν γάμου η
οποία προσεπάθη ν’αποκτήση την συμπάθειαν του υποψηφίου!
Εν περιπτώσει επιτυχίας των έτρωγον τα κλαπέντα τραγουδώντας ως
εξής:
Πεν σανά κέλμι τετίμ
Ινλερί τέλμι τετίμ
793. Λάζαρος Κελεκίδης, ό.π., σ. 156.
794. Μαρτυρία Δέσποινα Καλφόγλου, ό.π.
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Καϊμαγί γιέμι τετίμ;
Σούτλουγιού γιέμι τετίμ;
Δηλαδή
Εγώ σου είπα να έλθης
Να τρυπήσης το υπόγειο (ιν-λαξευτά)
Σου είπα να φας καϊμάκι;
Σου είπα να φας ρυζόγαλο;
Δηλαδή, ο κλέπτης έλεγε εις τους στίχους αυτά που έπρεπε να πη η
κοπέλα παραπονούμενη διά την κλοπήν».
β΄
Ένα από τα παράξενα της ημέρας του Αλ Ταγή ήταν ο τρόπος διασκέδασης των εφήβων νέων. Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική μαρτυρία:795
«Όπως αφηγείτο ο πατήρ μου, δοκιμάζοντας στα αλώνια τας από μάλλινα νήματα πλεκτάς σφενδόνας των εψυχαγωγούντο. Οι δεινοί σφενδονιστές διεσκέδαζον όταν ρίπτοντες τας σφενδόνας των ηδύναντο να
βγάλουν τον κρότον πυροβόλου όπλου.
Εντεύθεν η τοπική παροιμία ην ήκουα να λέγουν συχνά οι ηλικιωμένοι
συμπατριώται μου:
“Αλ Ταγή τα πατλαμαγιάν σαπανί πιλμέμ νε γιασαγίμ;”
Δηλαδή
“Τι να κάμω, την σφενδόνην η οποία δεν βροντάει ή βγάζει κρότον πυροβόλου όπλου την ημέρα του Αλ ταγή;”
Δηλαδή και πολύ απλά, εάν έχης τα
μέσα και δεν ψυχαγωγείσαι, τι να τα
κάμης τα μέσα αυτά;»

795. Μαρτυρία Εμ. Τσαλίκογλου, ό.π.
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Θ

εωρήσαμε σκόπιμο, στην παρούσα μελέτη για τα λατρευτικά
δρώμενα στον αέναο κύκλο του χρόνου, να παραθέσουμε μερικές αναφορές για τις διατροφικές συνήθειες αυτών των ημερών.
Απλά και χωρίς περιγραφές, γιατί σκοπός μας δεν είναι η παρουσίαση
του τρόπου παρασκευής, αλλά η όποια ενημέρωση του αναγνώστη και η
σύνδεσή της με τα λοιπά δρώμενα των ιερών ημερών.796
Τονίζουμε επίσης πως οι διατροφικές συνήθειες συνδέονται σχεδόν
πάντοτε με τρεις βασικούς παράγοντες:
• το περιβάλλον, δηλαδή τις γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες του υπό έρευνα χώρου... Διότι η φύση προσφέρει αυτά που
μπορεί, η ζωή υπαγορεύει τις ανάγκες και η ανθρώπινη φαντασίαευρηματικότητα ικανοποιεί.
796. Τα περισσότερα, εκτός φυσικά του Αρχείου Προφορικής Παράδοσης του
Κ.Μ.Σ., αντλήσαμε από διάφορα βιβλία του χώρου μεταξύ των οποίων: Σούλα
Μπόζη, ό.π., Ελένη Σταματοπούλου, ό.π., Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης - Ιωάννης Σταματιάδης, Τα Σύλλατα της Καππαδοκίας, ό.π., Μαρία Παπαδοπούλου,
Οι καλύτερες γεύσεις μνήμης, ό.π..
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• την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, η οποία έχει να κάμει με τους όποιους κανόνες σωστής διατροφικής συμπεριφοράς, τα πρέπει και τα
απαγορεύεται. Με την κυρίαρχη ιδεολογία, εν προκειμένω την ορθόδοξη χριστιανική λατρεία, να υπαγορεύει λεπτομερώς τις διατροφικές συνήθειες συγκεκριμένων ημερών, η παρέκκλιση από τις οποίες αποτελούσε μεγάλο αμάρτημα τιμωρούμενο ποικιλοτρόπως.797
• τους άλλους, δηλαδή τους συνοικούντες μουσουλμάνους, κυρίως
στις μεικτές κοινότητες του χώρου... Συνεπώς, σεβασμός στην ιδιαιτερότητα του άλλου, στις όποιες διατροφικές συνήθειες, αλλά και
προ πάντων: αποφυγή οιασδήποτε διατροφικής πρόκλησης εκατέρωθεν, κυρίως στις μεγάλες εορτές, Ραμαζάνι, Πάσχα, Χριστούγεννα. Αλλά και με δάνεια-αντιδάνεια γνωστών γευμάτων του τύπου
ασουρέ-σπονδή πασπερμίας, γιαγλί εκμέκ-λαδόψωμο, κόκκινο
αβγό κ.λπ.
797. Φυσικά και δεν ωραιοποιούμε τίποτε... ούτε μάλιστα ισχυριζόμαστε πως όλα
κυλούσαν «κανονικά» χωρίς αποκλίσεις από τα ειωθότα. Για παράδειγμα, η γιαγιά του γράφοντος, η συγχωρεμένη Δευτερίνα, επέβαλε στην οικογένεια της,
αφεντικό γαρ, να τρώει αλάδωτη φασολάδα που παρασκεύαζε η ιδία, αλλά...
αλλά με μια σημαντική διαφορά. Κατά τη βράση του υλικού έριχνε πάντοτε
αρκετές ελιές, τις οποίες πολλές φορές χάραζε κιόλας. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο
τα πάντα ήταν επιτρεπτά. Μη χρησιμοποίηση λαδιού και χρησιμοποίηση ελιών
που επιτρεπότανε από τους σχετικούς κανόνες.
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Φαγητά

• Αϊ Βασίλη ντολμασί ή κουζού ντολμασί: γεμιστό αρνί (Σύλλατα).
• Αλευροκεφτέδες: νηστίσιμο παρασκεύασμα (Φλαβιανά).
• Ασουρέ: σούπα (Σαζάλτζα).
• Γιαγλί εκμέκ: λαδόψωμο (Πέρματα- Μαλακοπή).
• Γιαμουρτά με παστουρμά: αβγά με παστουρμά.
• Γιαουρτόσουπα (Αγιρνάς).
• Γιούλ Κεμπάπ (Μουταλάσκη).
• Γκυλιγκίρια ή γκυληντήρια: νηστίσιμα γιουβαρλάκια
(Τελμησός).
• Εμλίκ: θρεμμένο αρνί το οποίο έθρεφαν αποκλειστικά για
τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα.
• Ετ ντολμασί: σπάλα γεμιστή (Γούρδονος).
• Ζουμί : φαγητό που τοποθετούσαν στις εικόνες παραμονή των Φώτων (Τροχός).
• Κεσκέκ: κρεατόσουπα με κορκότο, γονιμικό φαγητό ( Αϊ Κωστέν).
• Λογούσαλίκ της Παναγιάς (Φερτέκι).
• Μακαρόνια: νηστίσιμα (Σινασός).
• Μπουσουρούκ: νηστίσιμη σούπα με βάση το
αλεύρι (Σύλλατα).
• Ντεβετζί πιλάφ: πιλάφι του καμηλιέρη (Νίγδη).
• Ντιπέκι: νηστίσιμη σούπα με βάση τις λιωμένες φακές
(Αξός).
• Ντολμάς αϊ Βασίλη: γεμιστό αρνί (Λίμνα).
• Ξερά δαμάσκηνα γεμιστά με κιμά (Νεάπολη-Μαλακοπή).
• Παναγιανίν ντολαζί: σπασμένο στάρι με κρέας και καυτό βούτυρο
(Ενεχίλ).
• Πατάτες με τσιμένι: νηστίσιμο φαγητό (Ουλούαγάτς-Ζιντζίντερε).
• Πλιγουροκεφτέδες: νηστίσιμο (Ουλούαγατς).
• Πολυσπόρι: στην εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου ή Πανάγια
ή Εισόδια Πανάγιασι.
• Σαλιγκάρια γιαχνί: νηστίσιμο φαγητό (Νίγδη).
• Σιρά : σπάλα γεμιστή (Πέρματα).
• Σουλού κεφτέ: γιουβαρλάκια.
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• Σφουγγάτο ή καϊκανάς ή Παναγιάς ψωμί : χριστουγεννιάτικο παρασκεύασμα, αλλά και για τις εγκύους, τον Άγιο Γεώργιο κ.λπ.
• Τσανάκ ετί: κρέας κομματιαστό.
• Τσεμέν’ ή τσιμένι ή τσεμέμ: πρόκειται για το
μοσχοσίταρο το οποίο χρησμοποιούσαν με
διαφόρους τρόπους καθόλη τη διάρκεια των
νηστειών.
• Φιρίκια γεμιστά.
• Χερσέ: σιτάρι με κρέας.
• Χριστόψωμα: χριστουγεννιάτικο παρασκεύασμα πάντοτε σφραγισμένο με το μέγα φροϊστήρι.
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Πίτες... γλυκά

• Αϊ Βασιλειού πίτα, βασιλόπιτα.
• Βορκόκ εζμέ: λιωμένα βερίκοκα με πετιμέζι.
• Γιαγλί εκμέκ: πίτα με αλεύρι, βούτυρο, αβγά, χωρίς ζάχαρη
(Ιλοσόν).
• Γκιουλιουρέκια: κουλούρια.
• Γκιολεμές: πίτα (Τροχός).
• Γκετέ: Βασιλόπιτα (Καισαρείας).
• Ευαγγελίστρες: τσουρέκια (Σινασός).
• Ιοκιούζ χαλβασί: χαλβάς βοδιού (Ικόνιο).
• Ισλί κουραμπιές (Αγιρνάς).
• Ισλί: γεμιστά.
• Ιτσλί (Καισάρειας).
• Καβουρμαλί σινί: σαν τον μπακλαβά (Μαλακοπή).
• Καμπάκ λετσέρ: μούστος και κομμάτια κολοκύθας .
• Κασίκ χαλβασί : χαλβάς κουταλιού (Ικόνιο).
• Κερμίρ γκετεσί: βασιλόπιτα (Κέρμιρα).
• Κετές (Ταβλοσούν).
• Κιτίρ χαλβάς: σκληρός με καρύδια (Κερμίρα).
• Κούτσες: κατασκευασμένα με ζύμη ανθρωπάκια, τα οποία κολλούσαν πάνω στις κουλούρες (Ανακού).
• Κουρόκα: μικρά στρογγυλά ψωμάκια .
• Κοφτούρ : πολτός πετιμέζι και πλιγούρι (Φάρασα).
• Λαμπροκουλούρες.
• Μπιντέα: λαγάνες ζυμωμένες με βούτυρο.
• Πελεμέτσια: πίτα εορταστική (Νεάπολη).
• Πούλαματς: πολτός αλεύρι με πετιμέζι (Φλογητά).
• Πουσά: πίτα (Αραβησσός).
• Σαραγλί ή σαραϊγλί ή φλογέρες.
• Ταπ ή βαντζελιού τόπ’ ή κουλούρα Ευαγγελίου.
• Τουτλούγια: γεμιστά φοινίκια με καρυδόψιχα (Γούρδονος).
• Χαλκά: κουλούρια πρωτοχρονιάτικα (Ικόνιο).
• Χαχλάδια: κουλούρια (Τελμησός).
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Διάφορα

• Πρόσφορο ή κουρλόπου ή λειτουργιά:798 κατά το ζύμωμά του κάμανε το σημείο του σταυρού, το σταύρωναν τρεις φορές λέγοντας
ταυτόχρονα το πάτερ ημών ή το Κύριε, ελέησον με... και περνούσαν πάνω του τη σχετική σφραγίδα, η οποία έφερε τα παρακάτω
τμήματα.
• Στο κέντρο ΙΣ-ΧΣ-ΝΙΚΑ... απ’ όπου εξάγεται ο Αμνός διά της μεταβολής εις Σώμα Χριστού.
• Στα δεξιά του Αμνού το κομμάτι της Θεοτόκου, μητέρας ΜΡ-ΘΟΥ.
• Αριστερά είναι τα εννέα τάγματα των Αγίων (Άγγελοι, Προφήται,
Απόστολοι, Ιεράρχαι, Μάρτυρες, Όσιοι, Ανάργυροι, Θεοπάτορες,
ο άγιος της ημέρας ή ο ιεράρχης του οποίου τη Θεία Λειτουργία
επιτελούμε).
• Στο πάνω μέρος το κομμάτι των ζώντων.
• Στο κάτω μέρος το κομμάτι των κεκοιμημένων.
• Κόλλυβα: ιερό... γλυκό, συνδεδεμένο ανά τους αιώνες με την ορθόδοξη παράδοση.

798. Μαρία Παπαδοπούλου, ό.π., σ. 15, «Προϋπόθεση για να παρασκευασθεί ένα
κατάλληλο πρόσφορο, είναι να υπάρχει πίστη και καθαρότητα βίου... Η γυναίκα που το ζυμώνει πρέπει να είναι “καθαρή”, δηλαδή να μην βρίσκεται στις
κρίσιμες ημέρες του κύκλου και να έχει διατηρήσει κάποιο χρονικό διάστημα
σεξουαλικής αποχής. Όταν το ζυμώνουν δεν πρέπει να μιλούν καθόλου, αλλά
να επαναλαμβάνουν την “ΕΥΧΗ” δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησόν με».
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Έτσι απλά...

κεί στις άκρες του ελληνικού κόσμου, στην περιοχή των άνυδρων
ηφαιστειακών αγιοχωμάτων με το μοναδικό θέαμα της άγριας φύσης, φιλοξενήθηκαν, ανταμώθηκαν, συνυφάνθηκαν και άφησαν
βαθιά τα ίχνη τους πολλοί λαοί…. κουβαλώντας και αναδεικνύοντας ο
καθένας τη δική του θρησκεία, τον δικό του πολιτισμό και τα δικά του
ήθη κι έθιμα….
Οι φυλές χάθηκαν στο πέρασμα των αιώνων αλλά άφησαν πίσω τους
πολλά ιστορικά και πολιτισμικά μνημεία προσδίδοντας στην πνευματική ατμόσφαιρα της Καππαδοκίας έναν τόνο έντονου μυστικισμού μέσα
στον οποίο πραγματώθηκε, αρμονικά δεμένη με το περιβάλλον, η μεγάλη
ένωση λαών, θρησκειών και πολιτισμών…
Είναι γεγονός, κατά την άποψή μας, πως ποτέ και πουθενά δεν υπήρξε
τόση ιστορία… σε τόσο μικρό χώρο. Τόση αξιοσημείωτη δυσαναλογία
μεταξύ ανθρώπων, χρόνου, περιβάλλοντος και δρωμένων. Εκεί, στην
καθ’ ημάς Ανατολή, στο ακρότατο άκρο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, στο Θέμα της Καππαδοκίας… στο πέτρινο αλώνι όπου λαοί έζησαν,
έδρασαν, χτυπήθηκαν και ζυμώθηκαν μέχρι εξόντωσης ή και αφομοίωσης, από το λυκαυγές της ανθρωπότητας…
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Είναι βέβαιο πως εκείνο που γνωρίζουμε είναι το ελάχιστο, ενώ εκείνο
που αγνοούμε είναι το άπειρο… Γι’ αυτό, λοιπόν, καιρό τώρα, προσπαθούμε με τις μικρές δυνάμεις να φωτίσουμε τους δρόμους της γνώσης ή
να της προσθέσουμε κάποιο λιθαράκι… ιδιαίτερα μάλιστα σε ότι αφορά
τις αλησμόνητες προγονικές πατρίδες… από αυτές που έλκει η καταγωγή
μας.
Η ανάδειξη τόπων και ομάδων, μικρών νησίδων ελληνοχριστιανικού
πολιτισμού, στην απεραντοσύνη της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Που
κατακτήθηκαν, ζήσανε με τους «άλλους» πάνω κάτω εννιακόσια χρόνια,
παρέμειναν οι ίδιοι με αναλλοίωτα τα θρησκευτικά μα και εθνικά τους
φρονήματα.
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• Τζιούτζια Ελένη Γρ., Μαλακοπή Καππαδοκίας - Μέσα από πηγές,
έγγραφα και μαρτυρίες, (επιμ.) εκδ. I.L.P. Productions,
Θεσσαλονίκη 2007.
• Τσαλίκογλου Εμμανουήλ Ι., «Λαογραφικά Φλαβιανών Καισαρείας
της Καππαδοκίας», Μικρασιατικά Χρονικά, Σύγγραμμα
Περιοδικόν
Εκδιδόμενον
υπό
του
τμήματος
Μικρασιατικών Μελετών της Ενώσεως Σμυρναίων, τ. 13ος
Αθήναι 1967.
• Τσαλίκογλου Εμμανουήλ, «Λαογραφικά των Φλαβιανών - Ζιντζίντερε Καισαρείας της Καππαδοκίας», Μικρασιατικά Χρονικά,
Σύγγραμμα Περιοδικόν Εκδιδόμενον υπό του τμήματος
Μικρασιατικών Μελετών της Ενώσεως Σμυρναίων, τ. ΙΕ΄,
Αθήνα 1972.
• Φαρασόπουλος Συμεών Σ., Τα Σύλλατα, Μελέτη του νομού Ικονίου
υπό Γεωγραφικήν Φιλολογικήν και Εθνολογικήν έποψιν,
εκ του τυπογραφείου Δεληγιάννη και Αφών Καλέργη, εν
Αθήναις 1895.
• Φωστέρης Δημήτριος, «Το Αραβάνιον», Μικρασιατικά Χρονικά, Σύγγραμμα Περιοδικόν Εκδιδόμενον υπό του τμήματος Μικρασιατικών Μελετών της Ενώσεως Σμυρναίων, τ. 5ος,
Αθήναι 1952.
• Χιντζόγλου - Αμασλίδου Δέσποινα, Στη σκιά μιας βερικοκιάς - Πρόσφυ
γες με δυο πατρίδες, από το Γκέλβερι στη Νέα καρβάλη),
εκδ. Ερωδιός, Θεσσαλονίκη 2012.
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Βιβλιογραφία

Φάκελοι
Αρχείο Προφορικής Παράδοσης,
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών,
Φάκελοι: Ανακού, Ανταβάλ, Αξού, Αραβησού, Βέξε, Γκέλβερι,
Ζιντζίντερε, Ιντζεσού, Κενάταλων, Κερμίρας, Λημνών,
Μαλακοπής, Μάταλα, Μισθί, Μουταλάσκης, Μπορ,
Νεβσεχίρ, Σεμέντερε, Σιβριχισάρ, Σινασού, Τροχού,
Φαράσων, Φλογητών, Χαλβάντερε.
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Κ

ατά την περίοδο της έκδοσης του εν λόγω βιβλίου, το Διοικητικό
Συμβούλιο του Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού
Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) του Δήμου Ν. Ιωνίας, αποτελούσαν, οι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λουκάς Χριστοδούλου, Οικονομολόγος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρήστος Χατζηϊωάννου, Δημοτικός Σύμβουλος
ΜΕΛΗ:
Όλγα Ακιανίδου, Δημοτικός Σύμβουλος
Χάρης Σαπουντζάκης, Ιστορικός, Συγγραφέας
Λαμπρινή Σπανοπούλου, Γεν. Γραμ. «Σωματείου Ινεπολιτών-Κασταμονιτών»
Κώστας Τσοπανάκης, Ταμίας «Συνδέσμου Αλαγιωτών»
Αρχάγγελος Γαβριήλ, τ. Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων
Χρυσάνθη Αθηνάκη, Φιλόλογος, Πρόεδρος «Συλλόγου Σμυρναίων Ν. Ιωνίας»
Καλλιόπη Στεριάδου, Δρ. Παντείου Πανεπιστημίου, Συγγραφέας
Γιώργος Νουβέλογλου, Πρόεδρος «Συνδέσμου Αλαγιωτών»
Γεράσιμος Λυκούδης, Ζωγράφος, Αγιογράφος
Αγγελική (Γκέλυ) Σακαλόγου, Αντιπρόεδρος «Συνδέσμου Αλαγιωτών»
Νίκος Κεχαγιόγλου, Τοπογράφος - Πολεοδόμος Μηχανικός
Δημήτριος Κωστιδάκης, Καραγκιοζοπαίχτης
Νίκος Τσερπάνης, Δικηγόρος
Αναπληρωματικά μέλη
ΠΡΟΕΔΡΟΥ: Ζαχαρούλα Καραβά, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ: Αντώνης Βουδούρης, Δημοτικός Σύμβουλος
ΜΕΛΗ:
Φιλίππα Αθυμαρίτου, Δημοτικός Σύμβουλος
Ξενοφών Κυριακόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος
Γιάν. Καραγιαννίδης, Αντιπρόεδρος «Σωματείου Ινεπολιτών-Κασταμονιτών»
Δέσποινα Μαλάτου, Φιλόλογος
Κούλα Μπρόλιου, Πρόεδρος Συλλόγου Μικρασιατών «Η Καππαδοκία»
Έλσα Ανθρακίδου, Μέλος Δ.Σ. «Συλλόγου Σμυρναίων Ν. Ιωνίας»
Όλγα Φτούλη, Βιβλιοπώλης
Ευστάθιος Νουβέλογλου του Γεωργ., Βιοτέχνης
Ουρανία Κουτούλα, Συνταξιούχος ΔΕΗ, Απόφοιτος Γαλλικής Φιλολογίας
Σταμάτης Γλιγλίνος, Συνταξιούχος Τεχνικός ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.
Ιωάννης Πέτσης, Υπάλληλος
Αναστασία Δημητσάνου, Δημοτικός Σύμβουλος
Σοφία Μιχαηλίδου
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
• «1923-2003: Νέα Ιωνία, 80 χρόνια» 2004, Λεύκωμα, σελ. 204.
• Πρακτικά 1ου Συμποσίου: «Ο Ελληνισμός της Μ. Ασίας από την αρχαιότητα ως τη Μεγάλη έξοδο» 2005, σελ. 256.
• «Στέλιος Καζαντζίδης» - Στ. Ουλκέρογλου - Π. Αμελίδη - Ευστ. Τσεσμελή, 2005, σελ. 78.
• Πρακτικά 2ου Συμποσίου: «Παιδεία - Εκπαίδευση στις αλησμόνητες
πατρίδες της Ανατολής» 2006, σελ. 330.
• «Μικρασιατικός Γλωσσικός Πλούτος» - Νίτσας Παραρά -Ευτυχίδου
2006 Α΄ έκδοση, 2008 Β΄ έκδοση, σελ. 272.
• «Τα πρώτα σχολεία των προσφύγων στη Νέα Ιωνία» - Χάρη Σαπουντζάκη - Μάκη Λυκούδη. Α΄ έκδοση, 2008 Β΄ έκδοση,
σελ. 252.
• Πρακτικά 3ου Συμποσίου: «Τρεις χιλιετίες Μικρασιατικού Πολιτισμού
(Επιστήμες-Γράμματα-Τέχνες)» 2008, σελ. 270.
• «Εκκλησιαστικά κειμήλια των πατρίδων της καθ΄ ημάς Ανατολής στους
ναούς της Ν. Ιωνίας» 2009, Λεύκωμα. Χορηγία της Νομαρχίας
Αθηνών, σελ. 230.
• «Βραχοκκλησιές και πετρομονάστηρα της Καππαδοκίας» - Γιάννη Σταματιάδη, 2009, σελ. 250.
• Πρακτικά 4ου Συμποσίου: «Πολιτικοί, Κοινωνικοί, Οικονομικοί Θεσμοί, των Ελλήνων της Μ. Ασίας κατά τους νεότερους χρόνους» 2010, σελ. 340.
• «Τα Ελληνικά Κωνσταντινουπολίτικα περιοδικά για παιδιά και νέους»
- Ζαχαρούλα Καραβά, 2010, σελ. 367.
• «Τσεσμές. Πολιτισμός και καθημερινή ζωή» - Κορίνας Ανδριώτου Μπούρχα, 2010, σελ. 244.
• «Καππαδοκικά παραμύθια και λαϊκές παραδόσεις» - Ιορδάνη Παπαδόπουλου, 2011 Α΄ έκδοση, 2012 Β΄ έκδοση, σελ. 134.
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• Πρακτικά 5ου Συμποσίου: «Η συμβολή των προσφύγων στην πολιτική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος»
2012, σελ. 288.
• Πρακτικά 6ου Συμποσίου: «Η κοινωνική μέριμνα στις κοινότητες της Μ.
Ασίας κατά τους νεότερους χρόνους» 2014, σελ. 244.
• «Το Πελλαδάρι στους αιώνες» - Δημήτρη Ρήγα 2015, σελ. 334.
• Πρακτικά 7ου Συμποσίου: «Η θέση και ο ρόλος της Μικρασιάτισσας κατά
τους νεότερους χρόνους, έως το 1922» 2016, σελ. 272.
• «Οι εκλογές στη Ν. Ιωνία 1923 - 1975 (Βουλευτικές-Δημοτικές-Γε�
ρουσιαστικές-Δημοψηφίσματα)» - Λουκά Χριστοδούλου,
2016, σελ. 450.
• «Ο άνθρωπος που έκανε τις Κυδωνίες ν΄ ανθίσουν» - Ειρήνη Βεκρή,
σελ. 150.
Περιοδικά : 1-21
Πρακτικά Ημερίδας
• «Ελληνισμός και Ορθοδοξία στη Μικρά Ασία», 2017 σελ. 48.
Ειδικές Εκδόσεις
• «Ακριτικά ΄Επη»,
• «Το θέατρο σκιών»,
• «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς»,
• «Δήμος Ν. Ιωνίας 75 χρόνια».
Παραγωγή 2 επιμορφωτικών DVD με θέματα :
• «Το χαλί»,
• «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς».
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ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ
ΟΝΟΜ ΆΤΩ Ν ,
ΕΘΊΜ Ω Ν ,
ΙΔ Ι ΑΙΤΈΡ ΩΝ Π ΡΑ ΓΜ Ά ΤΩ Ν

Ευρετἠριο

Α
Αβανησσός, 69
Άβανος, 219
αβένετο ζενίθι, 219
Αβραάμ, 337
Αγαθή, 129
Αγία Αικατερίνη, 62
Αγία Βαρβάρα,
(αϊ Βαρβάραγια), 65, 66, 71,
260
Αγία Γαλατερή, 299
Αγία Ελένη, 32, 34, 54, 141, 236,
267, 292
Αγία Θέκλα, 39
Αγία Κυριακή,
(άε Κερκή, εν Τζερετζή), 273
Αγία Λαύρα, 297
Αγία Μακρίνα, 164, 183
Αγία Μαρίνα,
(άι Μάινε), 16, 274
Αγία Σοφία, 132
αγιάσματα
∙ Άγιοι Ανάργυροι, 48
∙ Αγίου Θωμά, 218
∙ Αγίου Κωνσταντίνου, 281
∙ Αγία Μακρίνα, 183
∙ Αγίου Νικολάου, 69
∙ Αγίου Παντελεήμονα, 288
∙ Αγίου Χρυσόστομου, 194
αγιασμός υδάτων, 164, 165
αγιασμός οικιών, 170, 171
αγιασμός σταφυλιών, 296
Αγία Σοφία (εορτή), 36
Άγιοι Ανάργυροι,
(Κοσμά - Δαμιανού,
Παρασίζ Χεκίμ), 47, 48, 49

Άγιοι Θεόδωροι, 349, 351, 353,
387
Άγιοι Σαράντα, 190
Άγιος Αντώνιος, 178, 179, 180
Άγιος Αρτέμιος, 42
Άγιος Βασίλειος, 61, 100, 106,
107, 114, 115, 116,
117, 118, 121, 123,
132, 136, 138
Άγιος Βλάσιος, 118
Άγιος Γεώργιος,
(Αγιώρ, Εζ Γιώργκης,
τ’ αϊ Γιωργιού, Αγί Γιώργης,
Χιντιρελλές), 43, 46, 133,
209, 211, 212, 213,
216, 217, 222, 223
Άγιος Γεώργιος, (παραδόσεις),
209, 210, 211, 212,
213, 214, 216
Άγιος Γεώργιος ο Νεαπολίτης,
(νεομάρτυρας), 51, 52
Άγιος Γόρδιος, 143
Άγιος Γρηγόριος Νύσσης, 14,
181, 183
Άγιος Δημήτριος,
(Kasim, Ντηρμητριού,
Αγιοδημήτρης, Εζ Δρεμήτ,
Αγιοδημητριάτης,
Αγιτηρμήτ’), 40, 43
Άγιος Ελευθέριος, 74
Άγιος Ευθύμιος, 181
Άγιος Ευστάθιος,
(Πλακίτας), 37, 38
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Άγιος Ζαχαρίας, 251
Άγιος Θεόδωρος, 91, 176
Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος,
(Φανιστής, Ριγανάς,
Ριζικάρης, Λαμπαδιάρης,
Ριγολόγος), 171, 176, 177,
258, 265, 266, 268, 303
Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος,
(Αζίζ Γιουβάν), 241, 242, 243
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος,
(ε Χρυστιέσταμα, Χρυσορρήμονας), 58, 59, 130, 150, 194
Άγιος Κλήμης, 181
Άγιος Κωνσταντίνος,
(Κωστάϊνος), 62, 141, 233,
234, 236, 238, 239,
240, 241
Άγιος Μάμας, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 237
Άγιος Μερκούριος, 61, 108, 110,
139
Άγιος Μηνάς, 56, 57
Άγιος Μόδεστος, 138
Άγιος Νικόλαος,
(Άι Νικόλαντα), 68, 69, 70,
71, 72
Άγιος Ορέστης, 55
Άγιος Παντελεήμων,
(Χεκίμ Παρασίζ), 286, 287
Άγιος Παύλος, 269
Άγιος Σάββας,
(αϊ Σάββαγι), 66, 67, 71, 331
Άγιος Σπυρίδων,
(Ισπυρίντανος), 72, 73, 74, 83
Άγιος Στέφανος, 93
Άγιος Συμεών,
(Συμιών, Σίμου, Συμιώνη,
Συμόχου), 193
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Άγιος Τρύφων, 189, 190
Άγιος Φίλιππος, 59
Άγιος Χαράλαμπος
(Χαλλάς, Γαρεμιός), 176, 193,
195, 196, 197
Αγίου Πνεύματος,
(Πενήντα του Πάσχα, Πάσχας τα πενήντα, Αϊ Γονάτ’
Μπαϊράμ ελλισί), 415, 416,
415
Αγίων Αποστόλων Πέτρου και
Παύλου, 249, 251, 258, 269
Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης, 276
Αγίων Σαράντα,
(Κίρκ Μαρτύρων), 204
αγρυπνία Αγίου Βασιλείου, 124
Αγυρνάς (Αγιρνάς), 48, 250, 421
Αδάμ, 322, 336
Άδμητος, 339
Αδριανούπολη (Εντιρνέ), 245
Αθανασιάδης Αθανάσιος, 48,
296
Αθηνά, 339
αϊ Βασίλη ντολμασί, 421
Αϊ Γαρελεμιού, ντουβαρλαρί
γιοριτιρίρ, 197
Αιγαίο, 26
Αιγίδου Βασιλική, 90
Αϊ Κωστίν (Κωστέν), 338, 421
Ακσαράι, 14, 49, 368, 384
Ακσεχίρ, 179
αλακατσάνες, 77
Αλγοστοσού γιακαλίμ, 291
Αλεξιάδης Δημήτριος, 278, 358
Αλεξιάδης Ζαφείρης, 312, 315
Αλεξιάδης Λάζαρος, 323, 326,
335

Ευρετἠριο

Αλεξιάδου Ελευθερία, 169, 229,
238
αλληλούια (έθιμο), 293
Αλ Ταγή, 417, 418
αμεταχείριστο δοχείο, 255
αμίλητο νερό, 250, 251, 257
αμμοθεραπεία, 297
Αμπελάς, 20
Αμπτούλ Μετσίντ, 16
Ανακού, 67, 79, 81, 93, 102, 155,
162, 164, 178, 181,
250, 275, 280, 283, 370
Ανάληψη,
(Σαράντα του Πάσχα,
Αϊνάνηψ, Μπαϊράμ κιρχί),
386, 413
Ανανιάδου Μαρίκα, 196
ανανίν ιλκ κιζί, 254
ανάπαυση ψυχών, 164
Αναστασιάδης Ιωάννης, 28
Αναστασιάδης Νικόλαος, 239,
335
Ανάσταση, 76, 378, 379, 380
Ανάσταση,
(Δεύτερη Ανάσταση, Οϊγλέν
Ανάστασ’), 383, 384
Αναστασιάδης Νικόλαος, 106,
147, 219, 326
Ανάτις, 146
Ανατολία, 17
Ανδρονίκι, 250, 389
Ανθεστήρια, 75, 249
Ανθημίδης Λάζαρος, 357, 406
Ανθόπουλος Σίμος, 127
ανομβρία, 277
Αξός (Χασάκιοϊ), 31, 41, 77, 86,
101,113, 135, 158, 164,
178, 183, 233, 250, 253,

272, 280, 287, 292, 387
Ανδρονίκι, 31, 218
Ανθημίδης Λάζαρος, 21
άνοιγμα Φλεβών, 231, 232
άνοιγμα ουρανού, 123
Ανταβάλ, 72, 73, 74, 76, 88, 120,
121, 126, 160, 221172,
173, 202, 234, 272,
279, 293, 298
Αντίνοος, 339
αντίχριστος, 83
Αντωνιάδης Ηλίας, 29, 83, 124,
171, 187, 205, 207,
277, 318
απαγορευμένο δάνεισμα, 127
Απόθεση, 322
Αποκριά,
(Ετ Κεσιμή, Μπουγιούκ
πεχρήζ), 305, 312, 322
αποσοδειά, 28
Αποστολίδης Βασίλης, 21
Αποστολίδης Θεόδωρος, 91,
257
Αποστολίδης Καλαντάρ’, 340
Αποστολίδης Κυριάκος, 53, 86
Αποστολίδης Νεόφυτος, 279,
344
Απρίλιος,
(Νισσάν, Μπουλ αχήρ), 208,
209
Αραβανί, 93
Αραβησσός, 44, 88, 103, 167,
232, 256, 346
αράπηδες (μεταμφιέσεις), 314
Αργαίος, 67
Αργυροπούλου Λουκία, 35, 74
Αρζουμάνογλου Πολυξένη, 86
Αριανζός, 181
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αρκούδα (παιχνίδι), 319
Αρχάγγελος Γαβριήλ, 39, 52
Αρχάγγελος Μιχαήλ,
(Μουχαήλ, Μακελάρης,
Μεταφορέας ψυχών, ε Στράτεχος), 52, 53, 54, 55, 337
Αρχελαΐδα (Αχσαράι), 140, 207
Αρχέλαος Σαραντίδης, 28
Ασημιώνας Σταυρός, 185
Ασκαραβανί, 300
Ασκητές, 320
Ασκληπιεία, 47
ασή τσορμπά, 204
Ασμαδόκκος, 182
ασουρέ, 420
Ασώτου, 188
ατέτ, 27
ατλά, 293
Ατλαντίδες, 228
Άτροπος, 18
Αύγουστος,
(Μεταγειτνιών, Παναγιά
Σαμπάν), 290, 291, 292, 293,
294, 295, 296, 297
Αύγουστος Καίσαρας, 270
Αφαλός Χριστού, 92
Αχάι, 129

Β
βαγγελιού κερί, 370
βάδισμα βοδιού, 127
Βάϊα,
(Βάϊα Παζαρί, ηδούς σανήν),
360, 361
Βαϊραμίδου Σταματία, 346
βάπτισμα εικόνων, 173
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Βάρα βάρα, 389
βαρβάρα, 65, 66
Βαρτουβάρια (Κλήδονας), 249,
254, 256, 258, 260,
261, 262, 263
Βασιλόπιτα, 105, 136, 143
Βασιλόπιτα,
(παραδόσεις), 136, 137, 138,
139, 140
Βασιλόπιτα,
(συμβολισμοί,) 141, 142
βατζελιού τάπια, 367
Βέξε (αι), 48, 142
Βενιαμίν, 153
βορκοκιού ψωμί, 158
βορκόκ εζμέ, 423
Βορρεόπουλος Χρήστος, 48,
349
Βορρεοπούλου Μακρίνα, 403
βρέξιμο του παπά, 169

Γ
Γάγγρα, 22
Γαρπούζ κεσμετί, 303
γεντί τζουμά, 344
Γερ Αλτί, 289
Γεσθημανή, 332
Γεωργιάδου Άννα, 384
Γεωργιάδου Σωτηρία, 311
Γιαβρόγλου Μιχαήλ, 156
γιαγλί εκμέκ, 420, 423
γιαλάτς, 69
γιαουρτόσουπα, 421
γιατροί, (μεταμφιέσεις), 314
γιατρός, (παιχνίδι), 315
Γιάφα, 331, 332
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γιαγλέχ, 157
γιλάν παντζαρή, 324
Γίλμπασι, 14, 31
Γιορντάνινιν ατεσί, 173
γιουλ Κεμπάπ, 421
γιουμουρτασί Ευαγγέλιο, 367
Γκέλβερι (Καρβάλη), 29, 32, 49,
88, 182, 219, 250, 274
Γκεζιτζόγλου Οσία, 56, 168, 171,
219, 221, 288
γκετέ, 423
γκιολεμές, 423
Γκιολτζούκ (Λίμνα), 131, 176,
277
Γκιούζογλου (Ματόπουλος),
317, 318
Γκιούλ Σεχίρ (Αραβησσός), 52,
164
γκιουλιουρέκια, 423
γκουλάς, 387
γκυλιγκίρια, 421
Γλυκίδου Χρυσάνθη, 79, 84, 86,
89, 131, 238, 403
Γόμορρα, 237
Γούρδουνος, 421

Δ
δάκρυα Παναγίας, 300
Δαυίδ, 50, 332
Dede, 168
Δεβλέτογλου Σοφία, 167, 195,
211, 256
Δεκέμβριος,
(Σου Χριστού, Σο Χριστό,
Αγιονικόλας, Κιανουνή
Εβέλ, Ζιλ-χιτς-ζε, Καρακισίν
αϊμπασί), 64, 65, 75, 83, 97

δένδρο και καμηλιέρης, 326
Δερβίσηδες, 237
Δήλα, 87, 142, 178, 204, 255
διαβασμένα προϊόντα, 369
διανομή κεριών (έθιμο), 171
Δίας, 94 339
Δίδυμον Όρος, 139
δικαστής (παιχνίδι), 315
δικαστήριο Θεού, 337

Ε
Έβερεκ, 61
Εβραίος (οι), 162
εγκοιμήσεις, 47, 48, 49, 50
εθελοντική υπηρεσία, 362
εκκλησίες:
∙ Αγία Λαύρα, 297
∙ Αγία Σοφία, 133, 246, 247
∙ Άγιοι Ανάργυροι, 47, 48, 49
∙ Αγία Γαλατερή, 300, 301
∙ Άγιος Γεώργιος, 51, 219,
221, 294
∙ Άγιος Γρηγόριος, 219
∙ Άγιος Δημήτριος, 52
∙ Άγιοι Θεόδωροι, 197
∙ Άγιος Ιωάννης, 372
∙ Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος,
52
∙ Άγιος Ιωάννης Χρυσόστο
μος, 186
∙ Άγιος Κωνσταντίνος, 160
∙ Άγιος Μηνάς, 56
∙ Άγιος Νικόλαος, 68
∙ Άγιος Ορέστης, 55
∙ Άγιος Παντελεήμων, 288,
289, 413
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∙ Άγιος Χαράλαμπος, 194
∙ Αγίων Κωνσταντίνου και
Μάμαντος, 237, 299
∙ Ακ Κισλέ (Άσπρη εκκλη
σιά), 414
∙ Αλλαχτάν, 60
∙ Αρχάγγελος Μιχαήλ, 54
∙ Κοίμηση Θεοτόκου, 51, 300
∙ Κόκκινη εκκλησιά (Κιζίλ
κιλισέ), 286,
∙ Οκσούζ κλισέ (Ορφανή
εκκλησιά), 60
∙ Οσίου Ιωάννη, 243
∙ Παναγιάς, 27, 28, 89, 90,
301, 320
∙ Παναγιά Γαλατερή, 268
∙ Πυρετού (Σιτμά κλησασί),
48
∙ Σιβισλή Κιλισέ, 49
∙ Σιλιβρή Κιλισέ, 49
∙ Σιτμά κλησασί (πυρετού),
48
∙ Ταξιαρχών, 390
∙ Τζανλή κιλισέ, 389
Εισόδια Θεοτόκου,
(Πανάγια, Εισόδια Πανάγιασι, Ντουχούλι Μεργιέμ
Μπεμιχράπ), 60, 61
Εϊ Γαζιλέρ, 333
είσοδος νέου χρόνου, (Πρα
κτικές), 134, 135
Εκάτη, 66
Εκατόμβη βοδιών, 82
Ελέγκω του Βασίλη Αδάμ, 185
Ελισάβετ, 267
Ελισσαέ, 99
Ελματζόγλου Ελέγκω, 92, 125
εξορκισμοί ψύλλων, 201
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εμλίκ, 421
ένα του Μάη, 229
Ενεχίλ, 82, 158
Εξάρχου Όλγα, 390, 400, 402,
405
εορτή Ανθέων, 231
επιλογή Παναγίας, 206
Επιτάφιος,
(στολισμός - προσκύνηση,
δοξασίες), 371, 372, 373, 374
Ερεγλί, 185
Ερικτζής Βασίλης, 42, 144, 274,
277, 368
Ερμής, 339
ετ ντολμασί, 421
Ετ Ορουτζού, 306
Εύα, 322, 336
Ευαγγελισμός Θεοτόκου,
(Μπεσαρέτι Χαζρέτ Μερ
γιέμ), 205, 207
Ευαγγελίστρες, 423
ευχέλαιο (ευσέλαιμα, μύρωμα),
364, 366
Εφραιμίδης Εφραίμ, 103

Ζ
Ζαλέλα, 114
Ζαμάντης, 58
Ζανάπα, 287
ζεϊμπέκηδες, 314
Ζιντζίντερε (Φλαβιανά), 51, 54,
65, 67, 81, 86, 126, 289,
333, 378, 416
ζουμί, 146, 421
ζώα (μεταμφιέσεις), 314
Ζωοδόχου Πηγής, 411
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Η
ηζερλίκ, 294
ήλιος αγίων, 238
ημέρα νεκρών, 385
ημέρα ξενιτεμένων, 131
ημέρα σημαδεμένων, 159
ημέρα σποράς, 189
ημέρα συγχώρησης, 382
Ηρακλής, 339
Ηρώδης, 95

Θ
Θαβώρ, 332
«Θα γράψετε ονόματα;», 131
θάλι, 274
Θαλύσια, 136, 295
θαύματα Αγίου Γεωργίου, 220,
221
θαυματουργό ψωμί, 89
Θεοφάνια, 84, 144, 145
Θεοφάνια,
(Πρακτικές), 144, 145, 146,
147, 148
θεραπευτής λέπρας, 193
Θρήνος Θεοτόκου, 408

Ι
Ιανουάριος,
(Γαμηλιών, Γιαννουάριος,
Γενάρης, Καντάρ, Καλαντάρης, Κλαδευτής, Μλουχαρέμ,
Κιανουνή σανή), 40, 122, 123

Ιγκιρί Σερίφ, (Ιντζιλί ΣερίφΙερό Ευαγγέλιο), 50
Ιγνατιάδης Παρασκευάς, 121,
160, 298
Ιερά σημάδια, 168, 169
ιερό νερό, 260
ιερόδρομοι, 85
Ιεροσόλυμα, 309, 310, 333
Ικόνιο, 39, 97, 423
Ίλιπε, 61
Ιλκ Γιορτουσού (εορτή), 32
Ίνδικτος, 20
Ιντζέσου, 156
Ιορδάνης (ποταμός), 153, 157,
165, 166, 170, 332,
346, 347
Ιορδανίδης Αλέκος, 92, 94, 151,
219, 241, 396
Ιορδανίδης Γεώργιος, 106, 293,
326
Ιορδανίδου Μαρία, 181
Ιουλιανός ο Παραβάτης, 107,
109, 137, 138, 351
Ιούνιος,
(Θεριστής, Χορτόης, Άγι
Γιάννης, Χαριζάν, Τλεμ α ζιε
αχύρ), 248, 249
Ιούλιος,
(Αλωνάρης, Χορτός, Άγιος
Κούρκος, Κήρυκος, Θεριστής, Τεμούζ, Ρεζέπ), 49, 270
Ιρμάκ, 167
Ισκοκσόν, 194
ισκιούζ χαλβασί, 423
ισλί, 423
Ιώβ (Γιωβ Πεϊχαπάρ), 336
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Κ
καβουρμαλί σινί, 423
Καγιαλή Μάρθα, 57
Καδής, 179
Καθαρά Δευτέρα, 322, 324, 326,
328
Καθαρά Δευτέρα (δοξασίεςπρακτικές), 322, 323, 324, 325
καθαρμός κριμάτων, 58
Καισάρεια, 14, 21, 25, 54, 61,
110, 114, 115, 121,
136, 138, 143 175, 329,
381, 416
κάλαντα, 90, 91, 92, 100, 101,
102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109,
110, 111, 102, 113,
114, 115, 116,117, 118,
119
κάλαντα - πρακτικές - παιχνι
δίσματα, 100- 119
κάλαντα Φώτων, 152, 153
καλικάντζαροι, 175
Καλλινικίδης Γεώργιος, 190,
325
Καλόγηρος Μπαγιαρή, 39
καλοί - κακοί - περίεργοι, 338,
339
Καλόπουλος Σόλων, 170
Καλφόγλου Δέσποινα, 81, 417
Καμακίδου Μάγδα (Καμουκίδου), 230, 312
καμήλα - αϊ Γιώργης, 219, 220
καμήλα (παιχνίδι), 316
καμπάκ λεστέρ, 423
Κανάκης Χαράλαμπος, 302, 404
κανονισμοί κοινοτικοί, 16
κανσεκερή, 242
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καπίν φαναρί, 101, 104
Καππαδοκία, 13, 17, 22, 26, 28,
37
Καππαδόκος ποταμός, 23
Καρακίς Ορουντζού, 47
Καρακισίν αϊμπασί, 65
Καραλίδης Κωνσταντίνος, 282,
326, 368
Καραμάσιος (όρος), 54
Καρβάλη, 42, 181, 184
Καρναβάλ Ολατζάγηδες, 313
Καρολίδης Κάρολος, 328, 330,
366, 373
Καρσή ντάγ, 373
καρύια, 82
κασίκ χαλβασί, 423
Κάστρο, 242, 321
Κατάδυση Τιμίου Σταυρού, 166,
167, 168
κατασκευή κεριών, 158
καψίδια, 370
καψίδια (συμβολισμοί), 155
κάφτουμ’ το Συφώτ’, 156
κάψιμο γάτας, 155
κάψιμο σκιάς - φαντάσματος,
149
κεϊφενίτσα, 158
Κελεμέν, 154
Κελίν πουναρή, 238
Κενάταλα, 32, 56, 66, 144, 217,
255, 272
Κερμίρ γκετεσί, 423
Κέρμυρα (Κέρμιρα), 83, 124,
134, 136, 220, 273
κεσκέκ, 421
κετές, 423
Κετσετσίογλου Οσία, 286, 377
κιοσίν, 338
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κιουτσούκ αγιασμός, 149
Κίσκα, 71
κιούρκ, 395
κιτίρ χαλβάς, 423
κλαμό το χαβά, 374
μεγάλη νηστεία, (άνοιγμα), 311
μεγάλη νηστεία (κλείσιμο), 311,
315
Κλήδονας, 249, 250, 251
κλώδιαμ τα εκκλησιές, 390
Κλωθώ, 18
Κοζάνογλου Σοφία, 128, 236
Κοίμηση Θεοτόκου,
(Πανάγιανινουγιουντουγιού),
30, 299
κόκκινα αβγά (θαύμα), 368
κόκκινα νύχια (έθιμο), 160
κόλλημα γροσίου, 68, 221
κόλλημα πέτρας, 61
κόλλυβα, 352, 424
Κόλογλου (Χερόπουλος), 317,
318
Κοκ Σου, 58
Κόπια Ντερέ, 51
Κόρογλου Σοφία, 204, 221, 293
κουβουρμαλί, 86
κουδουνάτοι ιππείς, 314
Κουκουσόν, 194
Κουκύγια Ευλαμπία, 185
Κουντεπερίδης Παναγιώτης,
392
Küçük Paskalya, 75
Κουπελίδης Κωνσταντίνος,
173, 174
κουρόκα, 423
Κουσακλίδης Αθανάσιος, 175
κούτσες, 423
Κούτσορο (κουτσούκη), 198

κοφτούρ, 423
κόψιμο ξύλων, 159
κρέμασμα χαλβά (παιχνίδι), 318
Κρόνος, 94
κτύπημα καμπάνας, 374
Κύκλιος χορός, 395
κύλισμα στα χόρτα, 230
Κυριακή του Θωμά,
(Τουμά Χαφτασί, Ντίπασχα,
Αντίπασχας, Τίπασκας),
387, 394
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος,
243, 244, 245

Λ
Λαγομάτης Χαράλαμπος, 168
Λαγοματίδου Οσία, 255
Λάζαρος, 355, 356, 357, 358, 359
Λάζαρο, 358
λαμπάδας έθιμο, 158
Λάχεση, 18
Λεϊλέκ Καγιασί, 27
λειμετερά-κετάζε, 159
λειτουργιά (πρόσφορο, κ������
ουρλόπου), 424
λεκανομαντεία, 251
Λικίνιος, 204
Λίμνα (Λήμνα - Γκιολτζούκ), 21,
53, 127, 131, 157, 164,
273, 280, 367
λιτανεία ανομβρίας, 277, 278
λιτανεία παιδιών, 285, 286
λιτανεία χριστιανών- μουσουλ
μάνων, 286
λογούσαλικ της Παναγιάς, 87,
421
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λοιδορία, 343
Λουκαΐδου Ελισάβετ, 79, 157,
190, 326, 335
Λουκίδου Ευθυμία, 176
Λυκίδου Χρυσάνθη, 297
Λωτ, 338

Μ
μάγια, 341
μάζεμα των κοριάδε, 218
Μαιμακτηρίων (Νοέμβρης), 46
Μάιος,
(Μάις, Μάης, Μαγίς, Τζέμα
ζιεεβέλ), 228, 229, 230,
234, 232
μακούφ, 97
μαλασκενού ψωμί, 158
Μαλακοπή, 17, 21, 28, 31, 32,
48, 51, 79, 85, 86, 89,
90, 100, 106, 131, 142,
164, 184, 203, 221, 226,
235, 250, 257, 271, 275,
311, 349, 350, 367
μαλλιέροι, 78
Μαμασός, 23, 237, 299
μάνα-θυγατέρες (παιχνίδι), 316
Μαξιμιάδης Χαράλαμπος, 80
Μάρτα Αντωνίκη, 185
Μάρτιος,
(Μάρτις, Μάρτ, Ρεμπούλ
έβελ, Συννεφιέρης, Πουρτσατσάνος, Τρελός, Μεθυσμένος), 40, 200, 201, 203, 204
μάρτκουλού, 204
Μάταλα, 48, 71, 250, 257, 374
Μαυρίκιος, 52
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Μαυροπούλου Ελευθερία, 88,
144, 222, 350, 377
Μεβλεβήδες, 176
Μεγάλη Εβδομάδα,
(οβντομάδα), 362, 368
Μ. Δευτέρα, 363, 364
Μ. Τρίτη, 364
Μ. Τετάρτη, 364
Μ. Πέμπτη, 41, 362, 363, 365,
368, 369, 370
Μ. Παρασκευή,
(Πανάγιασιν αγι
τλατί), 369,
371, 374, 380
Μ. Σάββατο, 362, 377, 373828,
381
Μ. Κυριακή - Πάσχα,
(Μπουγιούκ Πασχελέ,
Μαάλ Τσερετσή), 382, 383,
385, 386
Μ. Κωνσταντίνος, 54
Μέκκα, 330
Μεκτέπ γιορτουσού, 184
Μελέαγρος, 18
Μελεντίζ σου, 205
μέρες γριάς, 209
Μερσίνα, 329
Μεσέ ταγ, 299
Μεταμόρφωση Σωτήρος,
(Αλατζά Μπαϊραμί, Αλατζά
γιορτουσού), 295
μεταμφιέσεις ανδρών, 312, 313,
314
μεταφορά φωτιάς και κολ
λύβων, 176
μήλα Αγίου, 67
μήλου έθιμο, 158
Μητροπολίτης-Επίσκοπος:
∙ Σαμουήλ Ικονίου, 97
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∙ Άνθιμος Κυζίκου, 99
∙ Βασίλειος Καισαρείας, 138,
141
∙ Πανάρετος Νικομηδείας
99
∙ Ευσέβιος Καισαρείας, 138
∙ Γερμανός Δέρκων, 99
Μιστί, 82, 101, 111, 135, 143,
153, 158, 186, 275, 389
Μίτσικκα Φώτα, 159
μνημοράτοι, 78
μνημόρε, 176
μονή - τεκές:
∙ Αγίου Γεωργίου, 218
∙ Αγίας Θέκλας, 39
∙ Αγίου Νικολάου, 69
∙ Γιανάρ τας Μοναστηρί,
(Καιομένου Λίθου), 54
∙ Καιομένου Λίθου (Γιανάρ
τας Μοναστηρί), 54
∙ Ταξιαρχών, 54
∙ Τιμίου Προδρόμου, 67
∙ Φλαβιανών, 365
∙ Χατζή Μπεκτάς, 196
μουλούτσα, 295
Μουσελίμογλου Ελέγκω, 185
μούσκεμα των Φώτων, 169
Μουταλάσκη, 31, 66, 86, 92, 156,
250, 256, 294, 295
μουτσούνες, 312, 313
Μπαϊράμ γιρμίμπεσί, 413
Μπεζίρ (δες), 72, 73
Μπεκτασήδες, 176
μπερεκέτ τασί, 272
Μπεχτσιλίκ, 297
μπιντέα, 423
Μπορ, 273
μπουσουρούκ, 421

Μπουτάκ οβά, 21, 43, 104, 154
Μπουγιούκ Καγιά, 60
Μυστακίδης Σαράντης, 73, 221,
246, 287
Μωυσής, 194

Ν
Ναϊμάν, 99
Ναζαρέτ, 206
νάμα, 303
Νεάπολη (Νεβσεχίρ), 250
Νεβσεχίρ, 21, 60, 87, 131, 164,
219, 373
νεκροκεφαλές και βροχή, 279,
280, 282
νερό νύφης, 145
νηστεία αρραβωνιασμένων, 351
Νίγδη, 14, 21, 87,146, 173, 217,
268, 300, 320, 329
Νίγδελης Μελέτιος, 367
Νικηφορίδης Πρόδρομος, 142
Νικολαΐδου Ελισάβετ, 155
Νικολαΐδου Ευθαλία, 88
Νικολοσαβάρβαρα, 71
Νοέμβριος,
(Φυλλορρόης, Έριος, Αέριος,
Τεσρινί σανή, Ζιλκαντέ), 46,
49, 53, 55, 56, 59
Νόμος Βιλαετίων, 16
νουμηνία, 123
Νουρής, 242
Νουρ Ντογκτού, 378
ντα νταγντά, 275
Ντεβρίσια, 196
Ντερμιτζόγλου Γεώργιος, 293
Ντίζογλου (Γονατόπουλος),
317, 318
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ντοβά του κουναχκιάρ, 346
Ντουγμέογλου,
(Κουμπόπουλος), 317, 318
νυφαδόκκες, 325
νύφη βροχής, 234
νύφη-γαμπρός (μεταμφιέσεις),
314
νύφη-γαμπρός (παιχνίδι), 317
νύφης έθιμο, 235

Ο
Οβίδιος, 228
Ογρούζ Ορούτς, 303
Οδυσσέας, 339
Οκτώβριος, 33, 40, 41
όνειρο Θεοτόκου, 407
Ουλούαγατς, 421
ονμπές ορουτζού, 291, 324
όρος Ελαιών, 332
Ορένσαρ, 301
ορφανό κορίτσι, 232
Οσία Μαρία (Αιγύπτια), 308,
309, 310
ουμπασμασή, 86
ούμπο, 65
Ουργκιούπ (Προκόπι), 177
ορούτς παπαζί, 324
Ουσακλίδου Αθηνά, 65
Ουτσκαπουλάρ, 217

Π
Παληκαρίδης Σταύρος, 169
Παναγία,
(Θεοτόκος, Παρθένος Μα-
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ρία, Μεργιέμ, Μακρά Παναγιά, Αψηλή Παναγιά,
Ες Παναΐα), 21, 27, 28, 29, 40,
75, 76, 91, 92, 93, 94,
141, 171, 192, 206, 291,
301, 345, 346, 347, 387
Παναγιάς γράμματα, 344
Πανάγιασιν αγιτλαρί, 370, 371
Παναγιασίν ντολμαζί, 421
Παναΐας τα γαεάδια, 320
Παναΐας το τραγόδι, 91, 92
Πανάγια νταγί, 373
πανσπερμία, 420
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος,
44, 167
Παπαδοπούλου Βηθλεέμ, 286,
378
Παπαδοπούλου Θεανώ, 87
Παπαδοπούλου Όλγα, 313
Παπακωνσταντίνου Κ., 32, 42,
50, 85, 106, 296, 352,
364, 368
Παπακωνσταντίνου Όλγα, 118
παρθένα και η βροχή, 282, 283
Παρθενιάδου Δέσποινα, 88,
170, 174, 191, 281
Πασαλή Μαρία, 76, 169, 173,
186
πασάλειμμα βρύσης, 125
πάτημα αϊ Γιώργη, 217
Πατριάρχης Γρηγόριος Στ΄, 97,
98
πεθαμένος (παιχνίδι), 318
πεθερός -πεθερά,
(μεταμφιέσεις), 314
πειρασμοί Αγίου Σάββα, 67
πελεμέτσια, 423
Πεντηκοστή, 76, 415, 416, 417
πεζίκη, 324

Ευρετἠριο

πεϊνίρ χαφτασή, 306
πενγκερτέκ, 306
Πέρι, 175
Πέρματα, 359, 421
Περσεφόνη, 339
Περσία (-ες), 137, 138
πεσί λαχταρά, 361
πέταμα δρεπανιού, 273
πέτρας μαντεία, 257, 258
πέτρες αφθονίας, 272, 273
πετροπόλεμος, 268
Πηγομαντεία, 251
Πιθοίγια, 75
πίπη Φωτ’, 120
Πλακίτας (άγιος Ευστάθιος), 38,
39
Πλειάδες, 228
πλειοδοσία, 44, 93, 154, 155,
164, 184
Πλειόνη, 228
Πλούταρχος, 228
Πογιατζή Μάρθα, 288, 289
ποδαρέ του αεσμού, 36
Πόλη,
(Κωνσταντινούπολη),
17,
131, 138, 216, 243,
244, 245, 292, 352
πολυσπόρι, 60
ποντζουχλού κουλούρ, 205
Πόντος, 26
Πορλόγλου Μαρία, 134
Ποτάμια, 86, 114, 125, 156, 209,
283, 311
ποτούρ σατίρ,
(ετ χαφτασή), 305
πούλαματς, 423
Πουρτσάχ Ορουτζού, 249
πουσά, 423

πουστρούκι, 202
Πρόδρομος (Μποτόζ), 128, 129
Προδρόμου Αναστασία, 123,
154, 267 , 292, 373, 389
προήλ, 303, 304
Προκόπι, 16, 152, 170, 186, 250,
259
προσευχή του αμαρτωλού, 345
Προύσα (Μπούρσα), 115, 117,
245
Προφήτης Ηλίας, (Αγηλιάς), 16,
275, 276, 277, 278
πρώτα μαζέματα, 295
Πρωτοσταυριά, 20
Πρωτοχρονιά, 84, 97, 105, 119,
123, 125, 126, 128,
129, 131
πυρολατρεία, 149, 265
πυροβασία, 174, 266, 267

Ρ
Ραχγιάν Γκοβερτμεσή, 86, 87
Ρέα, 94
Ρωμαίοι, 100
Ρωμιός (-οί), 59
Ρωσία, 35

Σ
σα τσαλούδια, 194, 414
Σάγια (Σάγια γιακμάκ), 149, 150
Σαζάλτζα, 421
Σάλιμτζα, 232
Σάλιντζικ, 232, 276
Σαμά Μπαμπά (άγιος Μάμας),
23, 25
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Σαμουηλίδου Αναστασία, 95,
304, 403, 404
Σαμουηλίδου Δέσποινα, 72
Σαμουηλίδου Όλγα, 401
Σανταλτζόγλου Βασίλειος, 126
Σαρακοστή, (Μπουγιούκ Πεχρίζ), 47, 305, 344, 411
Σαρακοστή κολοκυθιού, 269
Σαρακοστή ροβιού, 249
Σαμουηλίδου Αναστασία, 134,
374
Σαμουηλίδου Δέσποινα, 154,
179
Σαρμουκασίδης Ευστάθιος, 67,
131
σατζ αλτινή, 395
Σαχαντέτη γιαχγιά, 176
σεϊτανλάρ αλτ ολουντού, 377
Σελαμέτλε, 329
Σελήμ Τσαούς, 173
Σεμέντερε (Σήμαντρα), 66, 137,
230, 259, 295
Σεπτέμβρης, 14, 20, 22, 33
Σεραφειμίδης Κοσμάς, 144
σερέσι, 65
σερίφ, 184
Σιβριχισάρ, 56, 73, 83, 94, 124,
134, 166, 168, 179, 186,
207, 215, 218, 238, 259,
286, 351, 384, 413, 414
Σιβωτά, 78
σίγρια, 155
Σίλη, 133
Σινασός, 27, 28, 29, 30, 68, 70,
88, 114, 153, 185, 233,
256
σιρά, 421
σιτμά ντελιγί, 72
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Σιφώτης, (Συφώτης), 81, 147,
155, 156, 162, 162, 163
σιωπή νύφης, 160, 161
Σκοτεινοπούλου Άννα, 235, 298
σκότωμα οχιάς, 232
Σκούταρι, 17, 149
σκυφομαντεία, 251
Σμύρνη, 131
σογιού αϊ Βασίλη, 125
Σόδομα, 237
Σομ Τουτμάκ, (Τερκνέ τουκμάκ),
324
Σορσοβί, 237, 338
Σου Βερμέζ, (Φλογητά) 202
σουλού κεφτέ, 421
Σούογλου, (Νερόπουλος), 317
Σουχούρογλου Πουλχερία, 83
Σπυρόπουλος Γιάννης, 62
Σταματιάδης Γιάννης, 48, 76,
102, 140, 260
στάρι, (σιτάρι), 271
σταφιζιού ζωμί, 158
σταφυλιού Πάσχα, 291
Σταυροπροσκυνήσεως, 354
σταυρός και λουλούδια, 326
Σταυρός Χριστού, 34, 35
στεφάνι, 252, 253, 254
συγχώρεση (έθιμο), 308
Σύλλατα, 31, 41, 48, 57, 250, 260,
299, 311
σύλωμα κόρης, 233, 234
Συμεώνογλου Κοσμάς, 334
σφαγή Αμνών, 273
Σφαγή Νηπίων, 95
σφαγή Πουλερικών, 51, 52

Ευρετἠριο

Τ
Ταβλοσούν, 423
Τακκάς, 395
Ταλάς, 231
Ταξιάρχης, 54
Ταρσός, 38
Τασλίκ, 250
Τατοσμάν, 36
ταυματουργό πέτρα,
(θαυματουργή), 53, 54
Τελετή Νιπτήρος, 365
Τελλόγλου Δέσποινα, 137
Τελμησός, 255, 268, 299, 300
Τελώνου και Φαρισαίου, 188
Τένεϊ, 258
Τεμερτζόγλου Γεώργιος, 66,
157, 219, 326, 335
Τεμπερεκίδου Σταυρούλα, 157,
271, 369
Τερσίζ, 38
Τζαχήρ-κιόι, 36
τζαρτζούτ, 319
Τζελεζίδης Θεόδωρος, (Τζελε
λίδης), 202, 235, 279
τζιρίτ, 134, 135
Τζιν, 175
Τιμίου Σταυρού (εορτή), 31, 32,
33
Τούρκοι, 35, 49, 50, 54
τουτλούγια, 423
τραπέζι νεκρών, 146
τραχανάδε, 33
Τριώδιο, 305
Τριών Ιεραρχών, 184
Τροχός (Τροχίν), 37, 41, 66, 79,
90, 104, 105, 146, 152,
156, 158, 164, 191,

239, 250, 280
Τρυγητής, 20
Τρύπια Νίγδης, 300
Τσακάλογλου Χρήστος, 80
Τσαλίκογλου Εμμανουήλ, 126,
289
Τσαλόγλου Παρασκευάς, 151,
355, 361
τσανάκ ετί, 422
Τσαρικλί, 82, 145, 146, 154, 169,
204, 232, 276, 368
Τσελεμπί Εβλάν, 176
Τσελεπίδου Βασιλική, 88, 106,
219, 239, 271, 293
Τσελτέκ, 103, 169, 171, 185
τσεμέν, 422
Τσερκέζης, 55
Τσιγκί τας, 195
Τσικνοπέμπτη, 305
Τσιτσόπουλος Βασίλειος, 124,
204, 372
τσιφούτοι, 78
Τσογγαρίδου Δέσποινα, 354
Τσορμπατζόγλου Πιπίνα, 90,
152
Τύανα, 55
Τυρινή, (τυρού, πισού), 306
Τυροφάγου, 188, 312
τυχερά παιχνίδια, 97

Υ
Υδατοσκοπία, 251
Υδρομαντεία, 251
υδροφόρος κοπελιά, 255
Υπαπαντή, 191
Υψιστάριοι, 149
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Φ
φαγητό Παναγίας, (γαϊγανάς,
καϊκανάς), 87, 215,
422
Φάρασα, 33, 36, 41, 55, 58, 65,
66, 78, 80, 100, 104,
138, 150, 159, 165,
170, 173, 176, 198,
220, 238, 259, 269, 299,
303, 325, 359, 367, 384
Φαρασιώτες, (Βαρασιώτοι), 37,
71
φαρχόκκου ο ταρός (εορτή), 33
Φεβρουάριος,
(Κουτσός, Μικρός, Φλιάρης,
Κούντζορος, Κουτσούκος,
Σερέφ, Ζουστίκ), 188, 189
φεγγάρι-σταυρός- άγγελοι, 327
Φειδοπούλου Δέσποινα, 56,
57, 203, 230, 257, 277,
295, 344
Φερτέκι, 87, 97, 158, 185, 299
Φιλήμων, 339
Φλαβιανά (Ζιντζίντερε), 51, 120,
153, 218, 253, 273, 318
Φλογητά (Σουβερμέζ), 28, 41,
62, 67, 143, 151, 237,
387
φλογέρες, 423
Φθινόπωρο, 41, 47
φύτεμα (έθιμο), 204
Φώτα, 78, 79, 114, 120, 144, 147,
151, 164
Φώτα,
(πρακτικές,
συμβολισμοί),
156, 157, 158, 159, 160
φωτιά Ιορδάνη, 173
φωτιές των ζωντανών, 292
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φωτιές αγίου Ιωάννη, 265, 268
φώτισμα νύφης, 171
φωτιές του Πάσχα, 362
φωτιές των Φώτων, 154

Χ
χαϊβάνλαρά φωταλαμάκ, 172
Χαλβάντερε, 41, 68, 103, 104,
164, 165, 217, 368 299,
301, 325, 414
χαλκά, 423
Χαριτωνίδου Αρκαδία, 87
χαρφανάς, 181
Χασάν νταγ, 301
Χαστάογλου Ευφροσύνη, 126,
190
Χατζηανέστογλου Αγγελική,
136
Χατζή Βαριεμέζ, 48
Χατζήδες, 328, 329, 330, 332,
333
Χατζηισαάκ Δημήτριος, 384
Χατζηλαζάρου Δέσποινα, 94
Χατζή Μπεκτάς, 24, 176, 195
Χατζησουλτάνογλου
Θεόδωρος, 294
Χατζίνης Λάζαρος, 392
Χατζόπουλος Αθανάσιος, 372
Χατζόπουλος Χαράλαμπος,
258, 374
Χατζοπούλου Σοφία, 71, 134
Χάττ -ι Σερίφ Γκιούλχανε, 15, 85
Χάττ -ι Χουμαγιούν, 16, 85
Χανιφέ, 177
Χαφτά Ορουτζού, 324
χαχλάδια, 423

Ευρετήριο

χελιδόνι και το φίδι, 336
χερσέ, 422
χιόρους τραγούδι, 271
χορά, 395
Χότζας, 179
Χουρμουζιάδου Αναστασία, 223
χρήση σιδήρου, 127
χρήση άσπρης πέτρας, 127
Χριστός γκετζεσί, 85
Χριστός και διάβολος, 335
Χριστός και εβραίος, 306
Χριστός και η φακή, 340
Χριστός και η ευχή Του, 340,
341
Χριστός και τα πάθη Του, 342
Χριστού σάβανο, 373
Χριστού ψωμί, 80
Χριστόψωμα, 422

Χριστούγεννα (Χριστός), 21, 35,
4047, 78, 80, 82, 83, 84,
85, 88, 171
χρυσάφι Θεοφανίων, 147
χρυσάφι Χριστουγέννων, 84
χυλός Παναγίας, (χερσέ Πασκαλιασά, πασχαλιά του
χερσέ), 88

Ψ
ψαροφαγία, 205
ψυχάγες, 77
ψυχές ανθρώπων, 75, 76
ψυχών επιστροφή,
(Δωδεκάμερα), 75, 77, 78, 79,
81

