
 1

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ 

 
Η  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΛΑΪΚΗ  ΛΑΤΡΕΙΑ  ΜΕΤΑΞΥ  ΑΝΑΤΟΛΗΣ  ΚΑΙ  ΔΥΣΗΣ : 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ  ΔΙΑΛΟΓΟΥ  ΣΤΗ  

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ  ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

 

      Στην ανακοίνωση αυτή εξετάζονται οι επιδράσεις που 
δέχθηκαν οι επιμέρους μορφές της ελληνικής λαϊκής λατρείας, 
τόσο από την Ανατολή, όσο και από τη Δύση. Η εξέταση 
γίνεται σε δύο επίπεδα : στα σχετικά με τα έθιμα που 
περιβάλλουν και προσδιορίζουν την εκκλησιαστική λατρεία, 
όπως μορφές τελετουργικών στοιχείων που έχουν 
συμπεριληφθεί στις λατρευτικές τελετουργίες,  αλλά και στα 
σχετιζόμενα με λαϊκά δρώμενα, τα οποία απαντούν σε 
διάφορους λαούς, με ποικίλες συγγενικές μεταξύ τους μορφές, 
όπως για παράδειγμα τα λαϊκά δρώμενα που περιλαμβάνουν 
μιμικές παραστάσεις του αρχετυπικού ζεύγους θάνατος – 
ανάσταση. Με βάση συγκεκριμένα παραδείγματα, που 
προέρχονται τόσο από επιτόπια όσο και από βιβλιογραφική 
έρευνα, προκύπτει ότι ορισμένα από τα κοινά αυτά στοιχεία 
προέρχονται από αρχαίες, προχριστιανικές λατρείες της 
Ανατολής (1), άλλα οφείλονται σε δυτικές επιδράσεις, λόγω της 
λατινοκρατίας πολλών περιοχών του ελληνικού χώρου και 
κάποια αποτελούν αρχετυπικά στοιχεία του λαϊκού 
πολιτισμού, που αν και εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι 
οφείλονται σε πολιτισμικές επιβιώσεις, ουσιαστικά 
προέρχονται από μορφές που επιχωριάζουν διαχρονικά σε 
τοπικά πολιτισμικά συστήματα, χωρίς να συνιστούν 
περιπτώσεις ευθείας προέλευσης ή καταγωγής από το 
παρελθόν (2). Πρόκειται για τη διερεύνηση διαδικασιών 
πολιτισμικού διαλόγου στο πεδίο της θρησκευτικής 
λαογραφίας, που ουσιαστικά διαμορφώνουν την ουσία και τις 
εκδηλώσεις των λαϊκών πολιτισμών στην ευρύτερη περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
 



 2

* * * 
 
      Όσον αφορά το πρώτο από τα επίπεδα διερεύνησης του 
θέματος που διακρίθηκαν παραπάνω, είναι γνωστό ότι ο 
χριστιανισμός και η ορθοδοξία ενσωμάτωσαν μια σειρά από 
προχριστιανικά στοιχεία, τα οποία με το πέρασμα των αιώνων 
εντάχθηκαν ομαλά στις αντίστοιχες μορφές της λατρείας, 
εκκλησιαστικής και λαϊκής. Τα στοιχεία αυτά, που κατά 
καιρούς Οικουμενικές και Τοπικές Σύνοδοι, αλλά και Πατέρες 
της Εκκλησίας προσπάθησαν να εξοβελίσουν και να 
αντικαταστήσουν με άλλα, τελικά, στη συντριπτική 
πλειονοψηφία τους, ενσωματώθηκαν στην χριστιανική λαϊκή 
λατρεία και μεταστοιχειώθηκαν, πήραν δηλαδή προσωρινό 
χριστιανικό περιεχόμενο (3). Η ενσωμάτωση των μορφών, των 
ιδεών, των αντιλήψεων και των τελετουργικών πρακτικών που 
τις συναποτελούν στο σώμα της χριστιανικής λαϊκής λατρείας, 
συνιστά μια εξόχως ενδιαφέρουσα περίπτωση πολιτισμικού 
διαλόγου : για παράδειγμα, οι πανάρχαιες αντιλήψεις για τον 
θνήσκοντα και αναστημένο νέο θεό, αποτέλεσμα της φυσικής 
παρατήρησης της πορείας των δημητριακών από τη σπορά = 
θάνατο στην βλάστηση = ανάσταση (4), στον χριστιανισμό 
απέκτησαν ένα νέο σωτηριώδες περιεχόμενο, που πραγματικά 
άλλαξε την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας.  
 
       Γύρω από τις ιδέες αυτές περιστρέφεται ένα μεγάλο μέρος 
των λαϊκών θρησκευτικών τελετουργιών όλων των ορθόδοξων 
λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που πραγματικά 
προσδιορίζουν την λαϊκή λατρεία τους. Από τον ίδιο μάλιστα 
κύκλο της αγροτικής λατρείας, οι ρίζες του οποίου μπορούν να 
εντοπιστούν στις απαρχές της ενασχόλησης του ανθρώπου με 
την τροφοπαραγωγική διαδικασία, άρα και στην αυγή του 
ανθρώπινου πολιτισμού, υπάρχουν πολλές μορφές που και 
σήμερα βρίσκονται εν χρήσει, όπως για παράδειγμα πολλά 
λαϊκά δρώμενα, οι απαρχές (5), οι αποδιδόμενοι θρησκευτικοί 
συμβολισμοί σε βασικά είδη διατροφής (6), ακόμη και οι άνθινοι 
στολισμοί (7), με τη μαγικοθρησκευτική σημασία τους. Σε όλες 
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τις περιπτώσεις λαϊκών δρωμένων που εντάσσονται στο σώμα 
της λαϊκής λατρείας, που εγγράφονται δηλαδή στον ετήσιο 
εορτολογικό κύκλο και συνδέονται με την εορτή κάποιου αγίου 
ή με τον εορτασμό σημαντικών θρησκευτικών γεγονότων, 
ενυπάρχουν οι ίδιες ρίζες και παρόμοιες καταβολές. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, εν προκειμένω, αποτελούν οι 
πασχαλινές λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες, οι περιφορές 
των αναστάσεων, οι αγιασμοί και οι τελετουργικοί χοροί, δια 
των οποίων επιδιώκεται ο καθαγιασμός της φύσης (8). Σε όλες 
αυτές τις τελετουργικές μορφές ενυπάρχουν φυτολατρικά και 
φυσιολατρικά στοιχεία με πανάρχαια καταγωγή, που 
ενσωματώθηκαν γόνιμα στις εκφράσεις της λαϊκής 
θρησκευτικότητας, αποτελώντας χαρακτηριστικό δείγμα 
πολιτισμικού διαλόγου, στο επίπεδο της παραδοσιακής 
θρησκευτικής συμπεριφοράς του λαού. 
 
       Το ίδιο μπορεί να παρατηρηθεί και για τις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες συναντούμε ψήγματα στοιχειολατρείας, 
δεδνδρολατρείας ή πυρολατρείας στα λαϊκά θρησκευτικά 
έθιμα. Οι εθιμικές πυρές, για παράδειγμα, και το τελετουργικό 
άναμμά τους σε εορτές αγίων (π.χ. στις 23-24 Ιουνίου κατά την 
εορτή του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου, στις 20 Ιουλίου κατά 
την εορτή του προφήτη Ηλία κ.λπ.) ή σε μεγάλους 
εορτολογικούς σταθμούς (Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, Πάσχα 
κ.λπ.) (9), αποτελούν εξ Ανατολών προερχόμενα αρχαία 
λατρευτικά δεδομένα, που ήρθαν σε γόνιμο πολιτισμικό 
διάλογο με την επίσημη χριστιανική θρησκεία – διάλογο που 
δεν αποκλείει και την ύπαρξη βιαιοτήτων, όπως φαίνεται από 
την σφοδρότητα των τιμωριών για τους παραβάτες των 
σχετικών εκκλησιαστικών απαγορεύσεων, που προκύπτουν 
από τις ανάλογες συνοδικές αποφάσεις – και τελικά 
ενσωματώθηκαν στο σκέλος της λαϊκής ορθόδοξης λατρείας, 
με την ανοχή της ποιμαίνουσας Εκκλησίας και παρά τις 
επίσημες αντιθέσεις και αντιδράσεις της (10). 
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        Αν αυτά τα προχριστιανικά επιβιώματα της λαϊκής 
λατρείας ήρθαν κυρίως από την Ανατολή, μια σειρά από άλλα 
τελετουργικά στοιχεία προέρχονται από την χριστιανική Δύση, 
από τους Λατίνους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, που λόγω 
των ιστορικών συγκυριών, από τον 13ο αι. και μετά, 
κυριάρχησαν σε πολλές περιοχές με σχεδόν αμιγώς ορθόδοξο 
ελληνικό πληθυσμό. Όπως ήταν φυσικό, οι θρησκευτικές 
τελετές των Λατίνων, που ήταν επίσης χριστιανοί και μάλιστα 
ακολουθούσαν λειτουργικό τυπικό με πολλές εξωτερικές και 
τυπικές ομοιότητες προς το αντίστοιχο ορθόδοξο, επηρέασαν 
και τους Ορθοδόξους, με αποτέλεσμα σταδιακά ορισμένα 
τελετουργικά στοιχεία να ενσωματωθούν και στο ορθόδοξο 
τελετουργικό, εκκλησιαστικό και λαϊκό. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα αποτελούν η βαθμιαία επικράτηση της 
περιφοράς και της προσκύνησης ολόκληρου του Σταυρού με 
την παράσταση του Εσταυρωμένου Ιησού κατά την Ακολουθία 
των Παθών, το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, αντί της εικόνας 
της Σταυρώσεως, κατά την αρχαία ορθόδοξη συνήθεια (11), 
αλλά και η πρόθεση της χρυσοκέντητης παράστασης του 
Επιταφίου Θρήνου όχι σε τραπέζι, στο κέντρο του ναού, κατά 
την παλαιότερη παράδοση που κατά κανόνα τηρείται σήμερα 
στα παραδοσιακότερα ορθόδοξα μοναστήρια, αλλά σε 
ανθοστόλιστο κουβούκλιο στο κέντρο του ναού (12). Μάλιστα, 
βαθμιαία και κατά λατινική επίδραση, επικράτησε η συνήθεια 
το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής να λιτανεύεται έξω από το 
ναό όχι ο χρυσοκέντητος επιτάφιος, αλλά το κουβούκλιο 
ολόκληρο, ο γνωστός μας «Επιτάφιος» κάτω μάλιστα από τον 
οποίο συνήθως περνούν οι πιστοί εισερχόμενοι στο ναό μετά το 
τέλος της λιτανείας, για να πάρουν τελετουργικά την ευλογία 
του (13). 
 
       Πρόκειται για στοιχεία δυτικής προέλευσης, που ήρθαν 
στην πράξη σε διάλογο με την ορθόδοξη λαϊκή λατρεία, και 
ενσωματώθηκαν σε αυτήν, προσαρμοζόμενα στο ορθόδοξο 
λειτουργικό τυπικό, και αποτελώντας μερικά από τα πλέον 
κοσμαγάπητα έθιμα της παραδοσιακής θρησκευτικότητας του 
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λαού μας. Ακόμη και κατά τις εορτές κατά τις οποίες η 
Εκκλησία προβάλει προς προσκύνηση τον Τίμιο Σταυρό, 
δηλαδή κατά την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (14 
Σεπτεμβρίου) και κατά την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 
(ΓK Κυριακή των Νηστειών), η έκθεση προς προσκύνηση όχι 
μόνο του σταυρού αγιασμού σε δίσκο με λουλούδια, όπως ορίζει 
το σχετικό ορθόδοξο τυπικό (14), αλλά και του μεγάλου ξύλινου 
σταυρού της αγίας τράπεζας, χωρίς την παράσταση του 
Εσταυρωμένου, όπως γίνεται σε όλο και περισσότερους 
ορθόδοξους ναούς, δυτική προέλευση έχει, και υπάγεται στη 
γενικότερη αρχή της προσπάθειας δημιουργίας 
προσκυνημάτων, που παρατηρείται στη σύγχρονη και 
νεωτερική λαϊκή θρησκευτικότητά μας. Στην ίδια κατηγορία 
μπορούν επίσης να ενταχθούν η διατήρηση του κουβουκλίου 
του Επιταφίου μέσα στο ναό, στολισμένου με τα λουλούδια του 
που ξεραίνονται σιγά-σιγά και με μια εικόνα της Αναστάσεως 
του Χριστού στο εσωτερικό του, αλλά και του στολισμένου με 
άνθη μεγάλου ξύλινου σταυρού, και πάλι χωρίς την 
παράσταση του Εσταυρωμένου, μέσα στον κυρίως ναό προς 
προσκύνηση από τους πιστούς ως και την εορτή της 
Αναλήψεως, σαράντα μέρες μετά το Πάσχα (15), οπότε και 
εορτάζεται εκκλησιαστικώς η απόδοση της εορτής του Πάσχα, 
που και πάλι συνηθίζεται σε ολοένα και περισσότερες ενορίες. 
 
        Στις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν, ο πολιτισμικός 
διάλογος συνίσταται στην αποδοχή και πρόσληψη των 
τελετουργικών αυτών στοιχείων, και οι επιδράσεις έμειναν 
μόνο στο επίπεδο της τελετουργίας, χωρίς να προχωρήσουν σε 
ζητήματα πίστης ή δογμάτων. Άλλωστε, το ίδιο συνέβη και με 
τους Ρωμαιοκαθολικούς της Ελλάδας, κυρίως στις Κυκλάδες 
και στην Κέρκυρα, οι οποίοι επίσης υιοθέτησαν ορθόδοξες 
τελετουργικές μορφές – ας μην ξεχνούμε ότι εορτάζουν το 
Πάσχα μαζί με τους ορθοδόξους, κατά παρέκκλιση και με 
ειδική παπική απόφαση – τις οποίες και ενσωμάτωσαν στην 
λαϊκή λατρεία τους, όπως η χρήση χρυσοκέντητων λαβάρων, οι 
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πασχαλινές λιτανείες κ.λπ., χωρίς αυτό να σημάνει και 
επιδράσεις στην ουσία και στον δογματικό πυρήνα της πίστης. 
 
        Τέλος, υπάρχει και μία ακόμη μορφή αξιοπρόσεκτων 
πολιτισμικών διαλόγων στο επίπεδο της λαϊκής λατρείας και 
της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς, που αφορά όχι 
ομοθρήσκους αλλά ετεροθρήσκους. Αναφέρομαι στο γνωστό, 
και εν μέρει μελετημένο από την σχετική εθνολογική, 
λαογραφική και θρησκειολογική βιβλιογραφία, φαινόμενο των 
επιδράσεων ορθόδοξων χριστιανικών τελετουργικών μορφών 
στη λαϊκή λατρεία των συνοίκων μουσουλμάνων, στα 
Βαλκάνια, τη Μικρά Ασία και την ευρύτερη περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (16). Σε μια σειρά καταγραφών και 
πρωτογενών μαρτυριών που διαθέτουμε, κυρίως από τον 19ο 
και τις αρχές του 20ού αι., στις οποίες όμως αποτυπώνονται 
σαφώς παλαιότερα λατρευτικά μορφώματα, διαπιστώνουμε ότι 
αποτελούσε κοινή πρακτική, σε περιοχές όπου το ορθόδοξο 
χριστιανικό και το μουσουλμανικό στοιχείο συνυπήρχαν, οι 
μουσουλμάνοι να συμμετέχουν μερικώς σε μορφές της 
ορθόδοξης λαϊκής λατρείας, να παίρνουν μέρος σε πανηγύρια 
και λιτανείες, να μεταλαμβάνουν από τα αγιάσματα και να 
κάνουν τάματα και αφιερώματα σε θαυματουργούς αγίους, 
λείψανα και εικονίσματα των Ορθοδόξων (17). 
 
         Ακόμη και κοινούς τόπους λατρείας αλλά και κοινούς 
αγίους είχαν και τιμούσαν. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 
του ναού του αγίου Γεωργίου του νέου στη Δρυμιά της Ξάνθης 
(18), που ταυτοχρόνως είχε και τη χρήση τεκέ από τους 
μπεκτασήδες  μουσουλμάνους της περιοχής. Χαρακτηριστική 
είναι επίσης η ανάλογη περίπτωση του ναού του αγίου Μάμα, 
στη Μαμασό της Καππαδοκίας, που ήταν ταυτοχρόνως και εκ 
περιτροπής ορθόδοξος ναός και μουσουλμανικό τέμενος, αλλά 
και του οποίου τα λείψανα οι μουσουλμάνοι δεν επέτρεψαν να 
εκπατριστούν ως ανταλλάξιμα θρησκευτικά αντικείμενα κατά 
την ανταλλαγή πληθυσμών του 1923-1924, με την δικαιολογία 
ότι ήταν και δικός τους άγιος (19).  
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         Στις περιπτώσεις αυτές, που εκ πρώτης όψεως φαίνονται 
παράλογες, αλλά που έχουν καταγραφεί ήδη από τις αρχές της 
ισλαμικής επέκτασης και κυριαρχίας στη Μικρά Ασία, κατά τα 
βυζαντινά χρόνια, συνέβαλε βεβαίως η ύπαρξη κρυπτο-
χριστιανών, που ακόμη υπάρχουν στην Τουρκία, αλλά και ο 
θρησκευτικός συγκρητισμός μεταξύ ορθοδοξίας και ισλάμ που 
προωθήθηκε και από τη σουλτανική εξουσία, αιχμή του 
δόρατος του οποίου υπήρξε ο μπεκτασισμός και η δράση του 
τάγματος των μπεκτασήδων στη Μικρά Ασία και στα Βαλκάνια 
(20). Μέσω των συγκρητικών αυτών θρησκευτικών μορφών, 
όπως ακριβώς έγινε και από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία με 
την οργάνωση και υποστήριξη των Λατίνων Ουνιτών, των 
αυτοαποκαλουμένων «Ελληνορύθμων», επιχειρήθηκε ο 
προσηλυτισμός στε άλλα δόγματα και ξένες θρησκείες των 
Ρωμιών, των Ελληνορθοδόξων δηλαδή πληθυσμών της 
περιοχής, με αποτελέσματα ωστόσο πενιχρά, ώστε η 
Ορθοδοξία όχι μόνο να διατηρηθεί, αλλά και να αποτελέσει 
βασικό συστατικό της πολιτισμικής και εθνικής ταυτότητας 
των αντιστοίχων πληθυσμών της περιοχής, μέχρι και την 
εποχή της επίδρασης των εθνικισμών, των επαναστάσεων και 
της δημιουργίας των εθνικών κρατών, κατά τον 19ο και το αK 
μισό του 20ού αι., αλλά και εν μέρει μέχρι και τις μέρες μας (21). 
       Από τα παραπάνω συνάγεται ότι στην περίπτωση των 
εθίμων της λαϊκής λατρείας, ο πολιτισμικός διάλογος υπήρξε 
το όχημα, δια του οποίου εξυπηρετήθηκαν και πραγματώ-
θηκαν πολιτικοί, θρησκευτικοί και άλλοι σχεδιασμοί, αλλά και 
δια του οποίου συνεχίστηκε ο αέναος διάλογος μεταξύ παλαιού 
και νέου, αρχαίων και νεώτερων θρησκειών, στον ευρύτερο 
χώρο της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου. Ένας διάλογος 
που έλαβε πρακτικό περιεχόμενο και αναλύθηκε σε πλήθος 
τελετουργικών μορφών, η εξέταση των οποίων μας δείχνει 
σήμερα το υπόστρωμα των δεδομένων που συναποτελούν την 
ελληνική λαϊκή θρησκευτική παράδοση, κυρίως στο τελεστικό 
και τελετουργικό σκέλος της. 
 

* * * 
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       Σχετικά με το δεύτερο επίπεδο διερεύνησης του ζητήματος, 
το οποίο αφορά τα θρησκευτικά λαϊκά δρώμενα και τις 
αντίστοιχες τελετουργίες, ενδεικτικό είναι το παράδειγμα των 
αποκριάτικων εθίμων που τελούνται στον ελληνικό λαϊκό 
πολιτισμό : Ανοιξιάτικη, ως προς τον χρονικό προσδιορισμό 
της, είναι πάντοτε και η Αποκριά, η πολυσήμαντη αυτή 
περίοδος, που μεσολαβεί ανάμεσα στο Δωδεκαήμερο και στην 
Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Παρά τις σχετικές αυστηρές 
εκκλησιαστικές απαγορεύσεις, ο λαός δεν εκλαμβάνει την 
Αποκριά ως περίοδο πνευματικής προετοιμασίας για τη 
νηστεία που ακολουθεί, αλλά την θεωρεί χρόνο γλεντιού και 
ξενοιασιάς, αλλά και διαβατήρια περίοδο, κατά την οποία 
μπορεί συμβολικά να επηρεάσει την ερχόμενη και 
προσδοκόμενη εαρινή βλάστηση και καρποφορία (22). Για τον 
λόγο αυτό, τα έθιμα και τα δρώμενα αυτής της αποκριάτικης 
περιόδου έχουν έναν σαφή ερωτικό χαρακτήρα, καθώς ο λαϊκός 
άνθρωπος πίστευε ότι αναπαριστώντας συμβολικά, με λόγια ή 
πράξεις, τη γενετήσια διαδικασία μπορούσε να επιδράσει 
θετικά πάνω στη γονιμότητα της φύσης στο σύνολό της.  
 
            Φυσικά, με την πάροδο των χρόνων οι αντιλήψεις αυτές 
άλλαξαν, με συνέπεια τα ερωτικά αποκριάτικα δρώμενα να 
προσλάβουν τον χαρακτήρα μυητικών τελετουργιών για τα 
νεότερα μέλη της κοινότητας, και κατόπιν να εκπέσουν σε 
απλές σατιρικές παραστάσεις, στο βάθος ωστόσο των οποίων 
διακρίνονται οι παλαιοί ισχυροί συμβολισμοί. Για τους λόγους 
αυτούς, τα λαϊκά δρώμενα της Αποκριάς έχουν ιδιαίτερο 
χαρακτήρα, συχνά δε προβάλλουν το ιδεολόγημα ενός 
«ανάποδου» ή «ανεστραμμένου» κόσμου, στον οποίο οι αξίες 
και οι κανόνες έχουν αντιστραφεί, δίνοντας στον άνθρωπο την 
δυνατότητα να βγει, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (23), 
έξω από τους κανόνες της καθημερινής ζωής. Η διαδικασία 
αυτή λειτουργεί ως μηχανισμός εκτόνωσης, και στο πλαίσιο 
αυτό πρέπει να θεωρηθούν και τα αποκριάτικα δρώμενα της 
Θράκης, για τα οποία θα γίνει λόγος στη συνέχεια. 
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            Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποκριάτικης πομπής 
έχουμε από πληροφορίες και καταγραφές για τον λαϊκό 
πολιτισμό στο Σαμοκόβι της Ανατολικής Θράκης (24).  Με βάση 
τα παραπάνω, στο Σαμοκόβι της Ανατολικής Θράκης 
απαντούν τόσο οι ζωόμορφες και οι θηριόμορφες μεταμφιέσεις, 
όσο και το άσεμνο και βωμολοχικό στοιχείο (25), συνδυασμένο 
με την γονιμική παράσταση του γάμου, στον οποίο τελικά ένας 
από τους νεονύμφους πεθαίνει, για να αναστηθεί από τον 
γιατρό. Και είναι ακριβώς στην ανάσταση αυτή, που βρίσκεται 
το αρχέτυπο της ποθούμενης «ανάστασης» του σταριού από 
τον χωμάτινο «τάφο» του, όπου το εγκλώβισε η φθινοπωρινή 
σπορά, για να αποδώσει τη σπορά που θα θρέψει την κοινότητα 
για έναν ακόμη χρόνο (26). 
 
         Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθούμε ιδιαιτέρως στο 
ζήτημα της μεταφοράς τελετουργικών μορφών από μια 
περιοχή σε άλλη, σύμφωνα με την πάγια και ισχυρή αγάπη 
που ο λαός τρέφει για κάθε μορφή τελετουργίας, και με βάση 
την οποία υιοθετεί πάντοτε τις τελετουργίες που τον 
εντυπωσιάζουν, εμπλουτίζοντας το τελετουργικό ρεπερτόριο 
κάθε περιοχής. Ο Ευστρ. Ζήσης, για παράδειγμα, παραδίδει μια 
τέτοια περίπτωση μεταφύτευσης μορφών από το καρναβάλι 
της Κεφαλλονιάς  στην περιοχή της Ραιδεστού, από έναν 
Κεφαλλονίτη δάσκαλο, στις αρχές του 20ού αιώνα (27). Η 
περίπτωση αυτή μας δείχνει πόσο σημαντική είναι η 
συγκριτική μελέτη και η διασταύρωση των πληροφοριών για 
τις λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες, αφού αυτές με όχημα 
την αγάπη του λαϊκού ανθρώπου για τις τελεστικές και 
τελετουργικές παραστατικές μορφές, όπως προαναφέρθηκε, 
συχνά ταξιδεύουν από τόπο σε τόπο, εμφανιζόμενες σε 
περιοχές, στην παράδοση των οποίων δεν προϋπήρχαν (28). 
 
           Και δεν περιορίζονται οι τελετουργίες μόνον στα 
υπερφυή και συμβολικά στοιχεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
αγκαλιάζουν και άλλους τομείς της λαϊκής καθημερινότητας, 
όπως για παράδειγμα η τροφή. Μέσα από το τελετουργικό 
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παιχνίδι με τις συμβολικές τροφές (χαλβάς / Σαρακοστή vs αβγό 
/ αρτίσιμη περίοδος) καθαγιάζεται η τροφή, και δίνεται μια 
παιγνιώδης ευκαιρία στα μέλη της οικογένειας να 
επικοινωνήσουν, εγκαινιάζοντας τελετουργικά, γι’ αυτό και 
συμβολικά, αλλά και ευετηρικά, υπό την έννοια της 
ποθούμενης επάρκειας τροφών, την νεοεισερχόμενη 
Σαρακοστή (29). Πρόκειται για μια οριακή και για τον ερχομό 
της άνοιξης , άρα και για τις σοδειές, περίοδο, κατά την οποία η 
καλοχρονιά και η υγεία θα αποτελέσουν πρόκριμα για την 
επιτυχία της ανοιξιάτικης ανθοφορίας και της καλοκαιρινής 
καρποφορίας. Άρα πρόκειται, σε τελική ανάλυση, για μια 
ακόμη διαβατήρια τελετουργία. 
 
            Τα αποκριάτικα δρώμενα της Θράκης κορυφώνονται 
ωστόσο κατά την Τυρινή Δευτέρα, μια μέρα που κινείται 
εθιμικά στην περιοχή της μεθοριακότητας μεταξύ Αποκριάς 
και Σαρακοστής, μεταξύ οργιαστικού και κατανυκτικού, 
χαρμόσυνου και πένθιμου, προχριστιανικών επιβιωμάτων και 
ορθόδοξης χριστιανικής θρησκευτικότητας. Στην Ανατολική 
Θράκη κυριαρχούσε το λαϊκό δρώμενο του «Καλόγερου», κατά 
το οποίο δυο άνδρες συγκρούονται για μια γυναίκα, 
σκοτώνονται και κατόπιν ανασταίνονται θαυματουργικά, 
προοιωνίζοντας την ανοιξιάτικη ανάσταση της φύσης, η οποία 
και αποτελεί το κέντρο του ετήσιου εορτολογικού και 
παραγωγικού κύκλου στις καθαρά γεωργικές περιοχές, όπως η 
Ανατολική Θράκη και η Ανατολική Ρωμυλία (30). 
 
         Ήδη ο Γεώργιος Βιζυηνός, το 1888, είχε προσέξει ότι η 
Τρίτη και τελευταία φάση του δρωμένου παρουσίαζε 
χαρακτηριστικά μιας τελετουργικής αρχαϊκότητας, η οποία 
διέφερε κατά πολύ από τον ευτράπελο και σατιρικό χαρακτήρα 
του υπολοίπου δρωμένου, ακριβώς επειδή συνδέεται με 
παλαιότατες αντιλήψεις και τελετουργίες, που στόχο είχαν την 
εξασφάλιση και την συμβολική ενίσχυση της γονιμότητας της 
γης, σε μια θρησκευτική βάση (31). Στην Αδριανούπολη, και 
μάλιστα στο προάστειο Κιζίκ, το τελετουργικό δρώμενο του 
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Μπέη, όπως το έχει περιγράψει ο Πολ. Παπαχριστοδούλου, 
παρουσίαζε ορισμένα «διονυσιακά» στοιχεία, σχετιζόμενα 
κυρίως με την παρουσία φαλλικών συμβόλων και 
συμβολισμών, και συνδυαζόταν με το δρώμενο της εικονικής 
δίκης, που παρουσιαζει μεγάλη εξάπλωση όχι μόνο στον 
ελληνικό χώρο, αλλά και ευρύτερα στην περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στην περιγραφή του τελετουργικού 
αυτού δρωμένου επικρατούν λοιπόν τα κωμικά (32), τα 
σκωπτικά και τα βωμολοχικά στοιχεία, η όλη μάλιστα δομή 
δείχνει καθαρά ότι πρόκειται για μια δευτερογενή χρήση του 
βωμολοχικού στοιχείου, που έχει χάσει πλέον τον αρχικό 
τελετουργικό χαρακτήρα του και έχει περιπέσει στο στάδιο της 
αστειότητας, αποσκοπεί όχι τόσο στην συμβολική και 
τελετουργική πρόκληση της γονιμότητας, όσο στην πρόσκληση 
του εύκολου γέλιου, και στην προβολή της ιδέας για τον 
«ανάποδο κόσμο» της Αποκριάς. 
 
         Αντιθέτως στο Ορτάκιοϊ της Αδριανούπολης, το δρώμενο 
έχει περιγραφεί διαφορετικά από τον Ν. Ροδοοίνο. Στην 
περίπτωση αυτή είναι τα αρχέγονα τελετουργικά στοιχεία που 
δίνουν τον βασικό τόνο, και που δίνουν στον συλλογέα την 
αφορμή να παραλληλίσει το δρώμενο με την «μυστικοπαθή 
μεγαλοπρέπεια» αρχαίων τελετών και εορτών, τουλάχιστον 
όπως ο ίδιος τις αντιλαμβανόταν και τις φανταζόταν. Κατά την 
περιγραφή αυτή, το στοιχείο που κυριαρχεί και δίνει τον τόνο 
είναι η σπορά και η καλλιέργεια των δημητριακών, αλλά και η 
προσπάθεια τελετουργικού ευνοϊκού επηρεασμού της, γι’ αυτό 
και ο Ν. Ροδοοίνος, σε μια έκρηξη αρχαιολατρείας, ονόμασε το 
δρώμενο «Δημήτρια», διακρίνοντας μάλιστα σε αυτό τριμερή 
τελετουργική δομή, αποτελούμενη από προπαρασκευαστικό, 
πομπικό και τελετουργικό στάδιο (33). 
 
         Από τη σύγκριση των περιγραφών αυτών, προκύπτουν 
ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τον ρόλο της τελετουργίας σε 
κάθε περίπτωση. Στην περίπτωση των τελετουργικών 
δρωμένων, σημειώνονται ευδιάκριτες εξελίξεις, που 



 12

προέρχονται από τα στάδια ένταξης του δρωμένου στο 
κοινωνικό και εθιμικό περιβάλλον του. Διαφορετικές ανάγκες 
εξυπηρετούσε το τελετουργικό δρώμενο σε μια αγροτική 
κοινωνία, που ο κύριος στόχος ήταν η γονιμική και ευετηρική 
ενίσχυση της σοδειάς, και διαφορετικούς σκοπούς υπηρετούσε 
σε ένα λιγότερο ή περισσότερο αστικοποιημένο περιβάλλον, 
όπου η καλλιέργεια των δημητριακών ήταν συλλογική 
ανάμνηση, και κυριαρχούσε η αστικής κατασκευής ανάγκη για 
«ξεφάντωμα». Οι φάσεις μάλιστα αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να είναι χρονικά διάδοχες, μπορεί και να συνυπάρχουν (34), 
υπό την έννοια της ασκήσεώς τους σε διαφορετικά –αλλά 
σύμβια– κοινωνικά, επαγγελματικά και πολιτισμικά περι-
βάλλοντα. 
 
            Το ίδιο δρώμενο υπήρχε πρωταρχικά στο Κωστί της 
Ανατολικής Ρωμυλίας, όπου όμως κυριαρχούσε ο οργιαστικός 
και ευτράπελος χαρακτήρας, καθώς της σκηνής της 
τελετουργικής αροτρίωσης προηγούνταν διαγωνισμός μεταξύ 
των γέρων και των νέων του χωριού, σχετικά με το «αμάξι του 
βασιλιά». Εδώ ο βασικός ήρωας ήταν ο «Κούκερος» ή 
«Χούχουτος», ο οποίος πριν γευτεί τα φαγητά του τραπεζιού 
ρίχνονταν τελετουργικά στο ποτάμι, που γονιμοποιούνταν 
επίσης με την δαιμονική παρουσία του. Παρόμοια αγωνίσματα 
είχαν συμβολικό γονιμικό χαρακτήρα ήδη από τα αρχαία 
χρόνια, αλλά και σε άλλους λαούς (35). 
 
        Η τελετουργική αροτρίωση εδώ συνδυάζεται με την επίσης 
τελετουργική χρήση και σημασιοδότηση πολλών άλλων 
γονιμικών και αποτροπαϊκών συμβόλων : στάχτη, πιπεριές, 
σκόρδα, στεφάνια, τελετουργικές πράξεις και ευχές ευετηρικές, 
μέσα σε ένα πλαίσιο μεταμφιέσεων και αστεϊσμών, μας 
δείχνουν ότι οι ίδιες κατά βάσιν τελετουργίες είχαν διαφο-
ρετικές όψεις σε διαφορετικούς, ακόμη και γειτονικούς ή 
πλησιόχωρους οικισμούς (36). Οι τελετουργική αυτή ποικιλία, 
που αποτελεί και γενικότερο γνώρισμα του ελληνικού λαϊκού 
πολιτισμού, αλλά και του λαϊκού πολιτισμού της Θράκης, 
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ειδικότερα, συντελεί ώστε η μελέτη των λαϊκών θρησκευτικών 
τελετουργιών να αναδεικνύεται σε εργαλείο για την 
γενικότερη και ουσιαστικότερη μελέτη των πολιτισμικών 
παραμέτρων, αλλά και των κατά τόπων παραγόντων της 
παρατηρούμενης μερικής πολιτισμικής διαφοροποίησης, στην 
Ανατολική και τη Βόρεια Θράκη. 
 
             Όπως και να έχει το πράγμα, στο δρώμενο του 
Καλόγερου υπάρχουν οπωσδήποτε πολλαπλά πολιτισμικά 
στρώματα, τα οποία αντικατοπτρίζουν και την πολυσύνθετη 
φύση του γενικότερου λαϊκού πολιτισμού στην Ανατολική 
Θράκη και στην Ανατολική Ρωμυλία, όπως κυρίως διαφαίνεται 
από την μελέτη των τελετουργιών που υπάρχουν στην εθιμική 
ζωή των Ελλήνων Θρακών στις δύο αυτές περιοχές (37). Ο 
κύκλος των εορτών της Αποκριάς, πέρα από τα τελετουργικά 
λαϊκά δρώμενα για τα οποία γίνεται λόγος σε ειδικό κεφάλαιο 
της παρούσας μελέτης, περιλαμβάνει και άλλες λαϊκές 
θρησκευτικές τελετουργίες, που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Στις τελετουργίες αυτές, που εντάσσονται στον ετήσιο 
εορτολογικό κύκλο, κυριαρχούν τα νεκροδαιμονικά και 
νεκρολατρικά στοιχεία, αφού η συγκεκριμένη χρονική περίοδος 
από τον λαό συσχετίζεται με τους νεκρούς, στα πλαίσια μιας 
δοξασίας για την «απόλυση» των ψυχών, που κατά τον Γ.Α. 
Μέγα έχει μάλλον ινδογερμανική προέλευση (38). 
 
        Την Κυριακή της Τυρινής, στην Αγχίαλο της Βόρειας 
Θράκης συνήθιζαν να πηγαίνουν στην παραλία, όπου 
διοργάνωναν τελετουργικούς ιππικούς αγώνες, ο νικητής των 
οποίων έπαιρνε ως έπαθλο μαντήλια (39). Η ανταγωνιστική 
τελετουργία των αγώνων σχετίζεται με την έννοια της 
ενδυνάμωσης των πνευμάτων της φύσης και της βλάστησης, 
που ο λαός πιστεύει ότι ξυπνούν αυτή την περίοδο. Στο ίδιο 
πλαίσιο, επιστρατεύονται ηλιολατρικές τελετουργίες, όπως το 
άναμμα φωτιάς που την υπερπηδούν όλοι – εξορκίζοντας 
μάλιστα τα βλαπτικά έντομα με την επωδή «ψύλλ’ κόρφες 
στον καλόγερο» - στα πλαίσια μιας καθαρτήριας τελετουργίας, 
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που κατά τον Γ.Α. Μέγα αποσκοπεί στον εξορκισμό και των 
δαιμονικών, άρα επικίνδυνων για τον άνθρωπο πνευμάτων, 
αλλά και των δαιμονοποιημένων από τον λαό ασθενειών (40). 
Αυτές τις εθιμικές πυρές, στα χωριά της Ανατολικής Θράκης 
τις ονομάζουν «μπουμπούνες» (41). 
 
        Στο Σιναπλί και στο Καβακλί της Βόρειας Θράκης 
συνήθιζαν τους τελετουργικούς πυροβολισμούς στη διάρκεια 
των αποκριάτικων γλεντιών. Είναι βέβαια γνωστό ότι οι 
τελετουργικά δημιουργημένοι θόρυβοι έχουν – κατά τη λαϊκή 
πίστη – την ιδιότητα να αποδιώκουν τα κακοποιά πνεύματα, 
και αυτή ακριβώς είναι η λειτουργικότητά τους, στα πλαίσια 
των τελετουργιών που μας απασχολούν εδώ (42). Σε ένα 
δεύτερο ωστόσο επίπεδο, τα ίδια τελετουργικά στοιχεία 
λειτουργούν και επικοινωνιακά, υπό την έννοια της δια του 
πανηγυρικού θορύβου γνωστοποίησης, κάποτε δε και 
επισημοποίησης, ενός σημαντικού για τη ζωή των ανθρώπων 
γεγονότος : χωρίς πυροβολισμούς, σε πολλές ελληνικές 
περιοχές, ο αρραβώνας ή ο γάμος δεν μπορούσε να θεωρηθεί 
τελειωμένος και ολοκληρωμένος (43). 
 
         Μια τελευταία παρατήρηση, αφορά τα συνήθη, σε 
παρόμοιες οριακές στιγμές και διαβάσεις, τελετουργικά 
μαντεύματα. Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς οι κοπέλες, 
στην Βόρεια Θράκη, αλάτιζαν την τελευταία μπουκιά του 
δείπνου, και την κρατούσαν κάτω από το μαξιλάρι τους, 
περιμένοντας ότι θα έβλεπαν τον άντρα που θα παντρεύονταν 
(44). Την επόμενη πάλι μέρα, την Καθαρή Δευτέρα, στην 
Ανατολική Θράκη, η κοπέλα  που ήθελε να προκαλέσει 
μαντικό περί γάμου όνειρο, στα πλαίσια μιας τελετουργικής 
ονειρομαντείας, τυλιγόταν με «χρυσομάντηλο», το οποίο έδενε 
πίσω της με τρεις κόμπους ή έβαζε μια τελετουργική πίτα κάτω 
από το μαξιλάρι της, που ονομαζόταν «αρμυροκουλούρα» ή 
«σαρακοστοκουλούρα» (45).  
 



 15

         Η στιγμή θεωρείται από τον λαό κατάλληλη για την 
άσκηση τελετουργικής μαντείας, και μάλιστα για το κρίσιμο 
ζήτημα του γάμου, που σχετίζεται με την έννοια της 
γονιμότητας, αφού τις ίδιες μέρες τα μαγικά, παντοδύναμα και 
μαντικά πνεύματα των νεκρών προγόνων βρίσκονται στον 
«πάνω κόσμο» και πλησιάζουν τους ζωντανούς. Στην πίστη 
άλλωστε αυτή στηρίζεται και η νεκρολατρική πρακτική των 
Ψυχοσάββατων, που έχει υιοθετηθεί – υπό χριστιανικό βέβαια 
επικάλυμμα και με τους δικούς της όρους – και από την 
Ορθόδοξη Εκκλησία (46). Είναι πράγματι εορτολογική 
περίσταση τελετουργικά φορτισμένη, γι’ αυτό και ιδιαιτέρως 
ενδιαφέρουσα για την ατομική, οικογενειακή και συλλογική-
κοινωνική ζωή του λαϊκού ανθρώπου. 
 
         Από το παράδειγμα των αποκριάτικων λαϊκών εθίμων και 
τελετουργιών της Θράκης, που παραπάνω αναλύθηκε, 
προκύπτει ότι στον τομέα των λαϊκών δρωμένων και των 
παραστατικών λαϊκών θρησκευτικών εθίμων ο πολιτισμικός 
διάλογος έλαβε κυρίως τη μορφή της ανταλλαγής τελεστικών 
μορφών (47), καθώς εδώ δεν διαπιστώνονται οι πολιτικές ή 
άλλες σκοπιμότητες που διακρίθηκαν στο πρώτο μέρος της 
διερεύνησής μας. Στα ζητήματα αυτά, ο πολιτισμικός διάλογος 
που προηγήθηκε της σύνθεσης που σήμερα διαπιστώνουμε, 
υπήρξε χωρίς ουσιαστική καθοδήγηση, άρα πιο αυθόρμητος, 
ίσως και πιο γνήσιος, γι’ αυτό και πιο κοντά στις αυθεντικές 
διεργασίες δημιουργίας και διαχείρισης των πολιτισμικών 
φαινομένων στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. 
 

* * * 
           Συμπερασματικά, και με βάση όσα προηγουμένως 
διαπιστώθηκαν στην διαπραγμάτευση των δύο βασικών 
πτυχών του ζητήματος σχετικά με την λειτουργία της 
διαδικασίας των πολιτισμικών διαλόγων στο πεδίο της 
θρησκευτικής λαογραφίας (48), θα μπορούσαμε να 
παρατηρήσουμε τα ακόλουθα : η ελληνική λαϊκή 
θρησκευτικότητα, στις πιο τελετουργικές εκδηλώσεις της, που 



 16

αποτελούν τα λαϊκά θρησκευτικά έθιμα και οι περιεχόμενες σε 
αυτά λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες, υπήρξε αποτέλεσμα 
γόνιμου διαλόγου, παραγωγικής ώσμωσης και αλληλοπερι-
χώρησης μορφών από την Ανατολή και τη Δύση (49). Μορφών 
όχι μόνο ορθοδόξων, αλλά και αρχαίων, προχριστιανικών, 
ετεροδόξων, ακόμη και αλλοθρήσκων, και με τη σειρά της 
επέδρασε πάνω στη διαμόρφωση αναλόγων τελετουργικών 
στοιχείων άλλων συνοίκων μονοθεϊστικών θρησκειών, όπως το 
ισλάμ (50). 
 
          Στις διαδικασίες αυτές, που υπήρξαν μακροχρόνιες και 
όχι πάντοτε ειρηνικές, αυτόματες και αυτονόητες, τον πρώτο 
λόγο είχε ο λαός, που διαχειριζόμενος την παράδοσή του και τα 
νέα στοιχεία που προσλάμβανε σύμφωνα με το αισθητήριο και 
το θρησκευτικό του αίσθημα, δεν δίστασε να υιοθετήσει και να 
προσεταιριστεί νέα στοιχεία, με κύριο κριτήριο την 
τελετουργική τους υπόσταση, ακόμη και ενάντια στη γνώμη 
της επίσημης ποιμαίνουσας Εκκλησίας ή στη δογματική 
υπόσταση της πίστης του (51). Αυτήν ακριβώς τη διαδικασία 
περιέλαβαν εν προκειμένω οι πολιτισμικοί διάλογοι, στην 
λειτουργία των οποίων οφείλεται μεγάλο μέρος της 
τελετουργικής ελληνικής λαϊκής παράδοσης, όπως την 
γνωρίζουμε και την μελετούμε σήμερα. Ας σημειωθεί μάλιστα 
εδώ ότι η κίνηση αυτή μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, που 
χαρακτηρίζει γενικότερα τις εκφάνσεις του ελληνικού – και όχι 
μόνον του λαϊκού – πολιτισμού και οφείλεται στη γεωγραφική 
και γεωπολιτική θέση του ελληνικού χώρου, που αποτελεί 
ουσιαστικά γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, συνεχίζεται 
και σήμερα, που η ελληνική κοινωνία έχει πάψει να είναι 
εθνικά, πολιτισμικά και θρησκευτικά ομοιογενής (52). Η 
διαλογική αλληλεπίδραση των διαφόρων, από θρησκευτική 
άποψη, πληθυσμών που ζουν σήμερα στην Ελλάδα με την 
Ορθοδοξία και την παράδοσή της, σε τελετουργικό και εθιμικό 
πάντοτε επίπεδο, θα φανεί, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια, ως 
μια συνέχιση του ατέρμονος πολιτισμικού διαλόγου στο 
θρησκευτικό και τελετουργικό πεδίο (53), που διαπιστώνεται 
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στο χώρο μας από τα πρώτα κιόλας βήματα του ανθρώπινου 
πολιτισμού. 
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