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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η  παρούσα εργασία αποτελεί τη Διπλωματική μου στα πλαίσια του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική 

και Νοτιοανατολική Ευρώπη» του τμήματος Βαλκανικών Σλάβικων και Ανατολικών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Η εργασία παρουσιάζει τους αγώνες ιπποδρομιών στη Λήμνο κατά τον 

εορτασμό των έφιππων Αγίων μέσα από το πρίσμα της προσκυνηματικής πίστης. 

Στην περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα στις περιοχές της Βαλκανικής 

Χερσονήσου εμφανίζονται κοινές θρησκευτικές λειτουργίες αλλά και πρακτικές 

πίστης, διαμορφώνοντας ένα ιδιόμορφο θρησκευτικό σκηνικό στην περιοχή. Οι 

πιστοί προσπαθούν να αποκτήσουν την αμεσότητα με το θείο, να γίνουν λειτουργοί ή 

και μέτοχοι της Θείας Πρόνοιας μέσα από διάφορες τελετουργίες. 

Τα πανηγύρια αποτελούν ένα χώρο συνάντησης των πιστών αλλά και ένα 

λατρευτικό τυπικό μέσα από το οποίο οι πιστοί αναζητούν τη θεία χάρη του Αγίου. 

Κατά τη διάρκεια των πανηγυριών γίνονται διάφορες θρησκευτικές τελετουργίες 

μέσα από της οποίες πολλοί παρευρισκόμενοι βρίσκουν ανακούφιση και παρηγοριά 

σε προσωπικά τους αδιέξοδα.  

Στο νησί της Λήμνου γίνονται ιπποδρομίες προς τιμή των έφιππων Αγίων 

Δημητρίου και Γεωργίου, με πλήθος κόσμου να συμμετέχει σε αυτό το είδος 

προσκυνήματος για να λάβει τη χάρη του εορτάζοντας Αγίου. Κατά τη διάρκεια των 

ιπποδρομιών και μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτά τα πανηγυρικά δρώμενα 

προκύπτουν εντάσεις, οι οποίες οδηγούν σε δυσάρεστες διενέξεις. Η τιμή, η ανδρεία 

και η τόλμη είναι τρεις συνιστώσες οι οποίες καθορίζουν τους αγώνες. Ανάλογα με το 

αποτέλεσμα που θα φέρει ο κάθε διαγωνιζόμενος καθορίζεται και η θέση του στην 

τοπική κοινότητα.  

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι να εξετάσει τη σημασία των 

ιπποδρομιών τόσο ως ένα τελετουργικό δρώμενο όσο και ως ένα είδος 

προσκυνηματικής πίστης μέσα στην τοπική κοινωνία. Η έρευνα αφορά τις πρακτικές 

συμμετοχής στις ιπποδρομίες αφενός της κοινότητας και αφετέρου των 

πρωταγωνιστών. Η διερεύνηση των τρόπων στήριξης του δρώμενου από δημόσιους 
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και ιδιωτικούς παράγοντες αποκαλύπτει τις ευρύτερες προσδοκίες και τις 

συγκρούσεις των εμπλεκόμενων μερών.  

Η εργασία θεμελιώθηκε στην επιτόπια έρευνα και στην παρατήρηση, τόσο 

στους χώρους διεξαγωγής των ιπποδρομιών όσο και στις περιοχές, όπου 

αναπτύσσεται αυτό το πανηγυρικό έθιμο - δρώμενο. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: θρησκεία, Άγιοι, μονοθεϊσμός, Βαλκάνια, προσκυνηματική 

πίστη, έθιμα, πανηγύρια, ιπποδρομίες, ανταγωνισμός, τιμή  
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ABSTRACT 

This MA thesis is part of the Postgraduate Studies Program in "History, Anthropology 

and Culture in Eastern and Southeastern Europe" of the Department of Balkan Slavic 

and Oriental Studies of the University of Macedonia. 

The work presents racing races in Lemnos during the celebration of the Saints 

on horseback. 

In the region of the Mediterranean, and especially in the Balkan Peninsula, 

common religious events and practices are noticed and seem to form a peculiar 

religious setting of belief in the region. Believers try to gain immediacy with the 

divine, become servants or shareholders of Divine Providence through various rituals. 

Pilgrimages become meeting places for the faithful, but also a typical worship 

through where the believers seek the divine grace of the saint. During the pilgrimage 

festivities, various religious rituals take place through which many participants find 

relief and consolation in their personal impasses. 

On the island of Lemnos horse races are made in honor of the saints of Saint 

Demetrius and George with the participation of believers in order to receive the grace 

of celebrating the Saint. During races and between participants within these 

pilgrimages there are tensions that lead to unpleasant disputes. Honor, bravery and 

boldness are three components that determine the disputes. Depending on the result 

that each protagonist will bring, he will also determine his place in the local 

community. 

The aim of this thesis is to examine the significance of racing, as ritual event 

and as genre of pilgrimage faith within the local community. Fieldwork is also 

exploring the practices, either the community and the protagonists are following. By 

searching the ways, the public and the private agents support this event, we discover 

the broader expectations and conflicts of the implicating parts.  

This thesis is based on ethnographic fieldwork, i.e. participant observation, 

both at horse racing venues as well as at the surrounded areas. 
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KEYWORDS: religion, Saints, monotheism, Balkans, faith, customs, festivals, horse 

racing, competition, honor  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το κίνητρο για την εκπόνηση της Διπλωματικής μου εργασίας στάθηκε ένα τυχαίο 

γεγονός τον Οκτώβριο του 2017 στη Λήμνο, κατά τη διάρκεια παρακολούθησης των 

τοπικών ιπποδρομίων προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου, στο χωρίο Κοντοπούλι της 

Λήμνου. Οι συμμετέχοντες στις ιπποδρομίες, ιππείς και ιδιοκτήτες αλόγων, άρχισαν 

να διαπληκτίζονται για το αποτέλεσμα της τελικής κούρσας. Υπήρξαν διαφωνίες και 

έντονες λογομαχίες ακόμη και ανάμεσα στους θεατές.  

Το περιστατικό αυτό μου προκάλεσε το ενδιαφέρον να ασχοληθώ εντατικά με 

το θεσμό των ιπποδρομιών στη Λήμνο, προς τιμή των έφιππων Αγίων και να 

διαπιστώσω ποια είναι τα πραγματικά κίνητρα των συμμετεχόντων σε αυτές. Επίσης, 

αναρωτήθηκα κατά πόσο ο θεσμός αυτός έχει θρησκευτική υπόσταση και είναι 

αφιερωμένος στους Αγίους ή μήπως μέσω αυτών εκπληρώνεται η προσωπική 

ματαιοδοξία του κάθε συμμετέχοντα. Το όλο εγχείρημα ήταν δύσκολο. Στην αρχή δεν 

υπήρξε καλή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, αλλά και άρνηση της τοπικής 

κοινότητας για τη συμμετοχή της στην παρούσα έρευνα. 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας. Μια 

σημαντική δυσκολία ήταν η έλλειψη τοπικών λαογραφικών κειμένων, με αποτέλεσμα 

τη συνεχομένη διασταύρωση στοιχείων και πληροφοριών από τους κατοίκους των 

τοπικών κοινοτήτων. 

Στο σημείο αυτό σημαντική ήταν η συμβολή του κυρίου Κακαρνιά Χρήστου, 

γραμματέα του Παλλημνιακού Σχολικού Ταμείου. Μου δόθηκε άδεια και μπόρεσα να 

χρησιμοποιήσω παλαιότερα κείμενα γραμμένα από τους ιερείς και τους δασκάλους 

των περιοχών που μελετούσα, αλλά και να πάρω συνέντευξη από τον κύριο 

Κακαρνιά, ο οποίος βοήθησε και βοηθάει κάθε χρόνο στη συνέχιση του τοπικού 

προσκυνηματικού εθίμου- δρωμένου.  

Στη πορεία, όμως, μέσα από την αφήγηση, διεξήχθη το συμπέρασμα, ότι δεν 

υπάρχουν μόνο δύο ιπποδρομίες στο νησί. Αντίθετα, οι ιπποδρομίες γίνονται καθόλα 

τη διάρκεια του χρόνου αρκετά συχνά προς τιμή και άλλων Αγίων, όπως του 

Προφήτη Ηλία, του Αγίου Πνεύματος, του Αγίου Παντελεήμονα, ενώ σκέφτονται να 

κάνουν αγώνες ακόμη και στην γιορτή της Αγίας Ζώνης.  
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Η παρατήρηση αυτή μου προκάλεσε το ενδιαφέρον, ενώ ταυτόχρονα την 

συνέδεσα με την έρευνα του Danforth (1995) για τα Αναστενάρια στο χωριό της 

Αγίας Ελένης του Νομού Σερρών, αλλά και με ένα βίντεο που είχα παρακολουθήσει 

σχετικά με αυτά στην εκπομπή της ΕΡΤ3 Χαρά Θεού 

(https://www.youtube.com/watch?v=YWZc7hxo-E4 ). Στην περίπτωση αυτή ο κύριος 

Ρέκλος που είναι ο Αρχιαναστενάρης, αναφέρει ότι τα Αναστενάρια δεν γίνονται 

μόνο στην γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Αλλά, αντίθετα το δρώμενο 

πραγματοποιείται και σε άλλες γιορτές Αγίων, όπως του Αγίου Πνεύματος, του 

Προφήτη Ηλία και του Αγίου Παντελεήμονα. Υπήρχε, λοιπόν, άμεση σχέση και στα 

δύο πανηγυρικά έθιμα-δρώμενα τόσο στις ημερομηνίες, όπου γιορτάζονταν όσο και 

με τον τρόπο τον οποίο διεξάγονται.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YWZc7hxo-E4
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Για την πραγματοποίηση της παρούσης εργασίας έγινε επιτόπια εθνογραφική έρευνα 

μικρής διάρκειας, με συστηματική καταγραφή στοιχείων και τήρηση ημερολογίου. 

Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν διάφορα οπτικοακουστικά μέσα, τα οποία διευκόλυναν τη 

συλλογή στοιχείων. Ενώ, αναγκαία κρίθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη, η οποία 

βοήθησε στην καλύτερη και ομαλότερη λήψη πληροφοριών.  

Η παρούσα εργασία συνολικά αποτελείται από πέντε κεφάλαια, ενώ θα 

μπορούσε να χωριστεί νοητά και σε τρεις μεγάλες θεματολογικές ενότητες. Μια 

πρώτη ενότητα αφορά στην «τέχνη της Θρησκείας», για να ορισθεί το εννοιολογικό 

πλαίσιο και η μεθοδολογία, προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι θρησκευτικές 

πρακτικές και τα κοινά λατρευτικά στοιχεία στο χώρο των Βαλκανίων, μέσα στο 

οποίο θα μπορούσαν να ενταχθούν οι ιπποδρομίες. Μια δεύτερη ενότητα που 

σχετίζεται με το στενό πλαίσιο των ιπποδρομιών, ως δρώμενο του πανηγυρικού 

προσκυνήματος. Μια τρίτη ενότητα σχετίζεται με τις προσλήψεις και τις πρακτικές 

της τοπικής κοινότητας και του νησιού της Λήμνου γενικότερα σχετικά με το 

δρώμενο. Τέλος, θα επιχειρηθεί μια σύγκριση ανάμεσα στο κοινωνικό status των 

συμμετεχόντων στις ιπποδρομίες της Λήμνου, σε αντιδιαστολή με την κοινωνική 

καταξίωση των σαμάν της φυλής Mbuti, των Ίνκας και των Εσκιμώων σαμάν 

(Godelier, 1992).  

Με λίγα λόγια, η συγγραφή της παρούσας εργασίας αποτελεί βαρύνουσας 

σημασίας, αφού έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει το έθιμο των ιπποδρομιών τόσο 

μέσα από την εορταστική διάθεση του πανηγυριού, που παράγει ένα είδος πίστης σε 

διάδραση με τον Άγιο όσο και μέσα από τον ανταγωνισμό, που προκύπτει ανάμεσα 

στους διαγωνιζόμενους κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων. Όσον 

αφορά αυτό το μέρος της εργασίας επιχειρείται μια σύγκριση ανάμεσα στις 

κοκορομαχίες που περιγράφει ο Geertz (2003) και στους αγώνες των ιπποδρομίων 

στη Λήμνο. Και οι δύο περιπτώσεις αναφέρονται στην ανάδειξη ενός «ανδρικού 

προτύπου» που γίνεται σεβαστό από την τοπική κοινωνία. Αποδίδονται ρόλοι στους 

συμμετέχοντες που τους κατοχυρώνουν στα μάτια των παρευρισκόμενων. 

Η πίστη είναι μια βασική κινητήρια δύναμη για τον άνθρωπο σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Ενισχύεται από την πεποίθηση της ύπαρξης ενός πνευματικού ή και 
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ενσώματου δρόμου, τον οποίο καλούνται οι πιστοί να ακολουθήσουν, προκειμένου να 

αποκτήσουν τη ίαση του σώματος ή της ψυχής. Ο Danforth (1995) στην έρευνα του 

για τα Αναστενάρια της Αγίας Ελένης, αναφέρει ότι οι διάφορες πανηγυρικές 

εκδηλώσεις και μορφές πίστης σχετίζονται με τη θεραπεία. Αποτελώντας ταυτόχρονα 

ένα συνδυασμό της θρησκευτικής ιεροτελεστίας και της θρησκευτικής θεραπείας. 

Μέσα από τη θρησκευτική θεραπεία οι πιστοί μπορούν να μετα-τυποποιήσουν τον 

τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι ερμηνεύουν την κατάσταση της υγείας τους. 

Ακολουθώντας διάφορες ιεροτελεστικές διαδικασίες μεταβαίνουν από την αρρώστια 

στη θεραπεία. Συνεπώς, μέσα από το συμβολικό σύστημα (Danforth, 1995) της 

θρησκείας οι πιστοί μεταπλάθουν το μοντέλο της αρρώστιας σε μοντέλο της υγείας. 

Ο Parsons, αφού μελέτησε εις βάθος το έργο του Weber (2007), συμπεριέλαβε 

τη θρησκεία ανάμεσα στα στοιχεία εκείνα, τα οποία παίζουν καθοριστικής σημασίας 

ρόλο στην ανάπτυξη των πολιτιστικών στοιχείων των ανθρώπων. Επιπρόσθετα, ο 

Parsons, υποστηρίζει ότι τα υποκείμενα σε συνδυασμό με τους κοινωνικούς θεσμούς 

και στοιχεία που συναπαρτίζουν την κοινωνία βρίσκονται σε άμεση αλληλεξάρτηση 

μεταξύ τους. Βέβαια, κάνει προσπάθειες να αναδείξει τα προσωπικά κίνητρα και 

οφέλη του έκαστου μέλους της κοινωνίας, αφού το κάθε άτομο έχει κίνητρα και 

συμφέροντα που προσπαθεί να τα εσωτερικεύσει μέσω των βασικών αξιών και 

κανόνων της κοινωνίας. Η εσωτερικοποίηση του συστήματος των κανόνων μιας 

κοινωνίας από τους ανθρώπους που την απαρτίζουν οδηγεί στην ενοποίηση των 

προηγούμενων στοιχείων και στην ισορροπία του συνολικού συστήματος (Parsons, 

1967). 

Στον χώρο των Βαλκανίων, υπάρχουν κοινά θρησκευτικά στοιχεία και 

σύμβολα που εκδηλώνονται στις θρησκευτικές τελετουργίες (Σειρινίδου, 2012). 

Μέσα από διάφορες εκδηλώσεις οι κάτοικοι των Βαλκανικών περιοχών αποδίδουν 

τιμή στο Θεό και στους Αγίους. Ένας τρόπος θρησκευτικής έκφρασης είναι και τα 

πανηγύρια προς τιμή κάποιου Αγίου. Τα πανηγύρια αποτελούν μορφή της συλλογικής 

μνήμης. Ένα συνολικό κοινωνικό γεγονός που ενώνει όλη την τοπική κοινότητα 

(Mauss, 2004). Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια των πανηγυρικών 
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εκδηλώσεων, γίνονται αγωνιστικές δραστηριότητες όπως πάλη ή ιπποδρομίες που 

αποδίδονται σε χαρακτηριστικά του Αγίου1 (Dublish, 2000).  

Στο νησί της Λήμνου είναι έθιμο πολλών χρόνων να γίνονται ιπποδρομίες 

προς τιμή των εφίππων Αγίων Γεωργίου και Δημητρίου (Τουρπτσόγλου-Στεφανίδου, 

1986). Οι ιπποδρομίες αποτελούν την κορύφωση του πανηγυρικού δρώμενου. Η 

έναρξη αυτών χάνεται μέσα στο βάθος του χρόνου. Ακόμη και σήμερα, όμως, είναι 

αποδεκτές από τους κατοίκους του νησιού, ενώ η συμμετοχή τους σε αυτές είναι 

μεγάλη. Κατά τη διάρκεια των ιπποδρομιών υπάρχει έκρηξη αδρεναλίνης και πάθους. 

Πολλές φορές οι εντάσεις αυτές οδηγούν σε δυσάρεστα αποτελέσματα. Η προσωπική 

τιμή, η ανδρεία και η τόλμη, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων, όπως θα 

διατυπωθούν αυτές παρακάτω, είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τους αγώνες. Η 

γενναιότητα, αλλά και η τιμή των νεαρών ανδρών προβάλλεται μέσα από τη θέση που 

θα φέρουν στους αγώνες.  

Ο Geertz (2003) αναφέρει ότι στις κοκορομαχίες υπάρχουν εντάσεις ανάμεσα 

στους διαγωνιζόμενους σχετικά με το αποτέλεσμα των αγώνων. Οι κόκορες 

αποτελούν προέκταση του σώματος του ιδιοκτήτη που συμμετέχει στους αγώνες. Η 

εξόντωση του αντιπάλου έχει σαν αποτέλεσμα την επικράτηση του ισχυρότερου 

πτηνού και κατά επέκταση του ισχυρότερου ιδιοκτήτη. Το ίδιο ισχύει και στην 

περίπτωση των ιπποδρομίων. Τα άλογα αποτελούν προέκταση των ιππέων ή των 

ιδιοκτητών και η επικείμενη νίκη αυτών ισοδυναμεί με την ανάδειξη του ισχυρού 

στην κοινότητα, καθώς και με την ενίσχυση του γοήτρου του.  

Μέσα από τα πανηγυρικά δρώμενα των ιπποδρομίων προς τιμή των Αγίων 

στη Λήμνο θα επιχειρηθεί και μια σύγκριση σχετικά το θρησκευτικό δρώμενο των 

Αναστενάρηδων στο χωρίο της Αγίας Ελένης του Νομού Σερρών μέσα από την 

εθνογραφική έρευνα του Danforth (1995) σχετικά με τη πίστη στους Αγίους, την 

επιτέλεση των δρώμενων, την αρρώστια τη θεραπεία, αλλά και την επιρροή της 

κοινότητας στα πανηγυρικά και θρησκευτικά δρώμενα.  

Στη συνέχεια γίνεται μια συνοπτική αναφορά στις θεωρίες του Durkheim 

(1995) και του Mauss (Τζανάκης, 2013) σχετικά με τη θρησκεία. Η άποψη του 

                                                           
1. Ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Δημήτριος είναι έφιπποι. Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι ότι 

ιππεύουν τα άλογα. Έτσι απεικονίζονται σε όλες τις  αγιογραφίες 
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Durkheim σχετικά με το υπερφυσικό της θρησκείας και του Mauss σχετικά με την 

χρήση του σώματος μέσα στη θρησκεία. Ακολούθως παρουσιάζεται η αναγκαιότητα 

των συμβόλων (Durkheim, 1995), καθώς μέσα από αυτά γίνεται αντανάκλαση της 

πραγματικότητας και το υπερφυσικό μεταβαίνει στο πραγματικό. Τα θρησκευτικά 

σύμβολα τοποθετούνται μέσα σε ένα κοσμικό πλαίσιο στο οποίο κινούνται οι πιστοί. 

Δίνοντας τους, κατ’ αυτόν τον τρόπο, μια διττή ταυτότητα του πολίτη και του 

θρησκευόμενου. Συνεπώς, τα θρησκευτικά σύμβολα εξετάζονται κάτω από το πρίσμα 

της διάθεσης και των κινήτρων. Από την μία πλευρά, λοιπόν, η διάθεση αναφέρεται 

στις ανάγκες που δημιούργησαν τη θρησκεία και από την άλλη, τα κίνητρα, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των πνευματικών στόχων των πιστών, όπως για 

παράδειγμα, να έρθουν σε κατάσταση nirvana (Asad, 1993). 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Θρησκεία, πίστη και πανηγυρικά προσκυνήματα στον ευρύτερο 

βαλκανικό χώρο 

 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μία επισκόπηση γύρω από τις θεωρητικές 

προσεγγίσεις με τα κοινά λατρευτικά στοιχεία που συναντούνται στον χώρο των 

Βαλκανίων. Η αναφορά στα θρησκευτικές και δοξασίες πρακτικές θα βοηθήσει στο 

να αναδειχθεί η σημασία των ιπποδρομιών για τα θρησκευτικά δρώμενα, ήθη και 

έθιμα. Η τέλεση των ιπποδρομιών και συνάμα όλων των θρησκευτικών ηθών και 

εθίμων είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ιστορία, τον πολιτισμό και τη παράδοση 

του ανθρώπου. Η θρησκεία είναι ένα πεδίο δράσης μέσα στην κοινωνία και οι 

τελετουργικές δράσεις που αναπτύσσονται εντός των κοινωνικών συνόλων έχουν ως 

άμεση συνέπεια την αλληλεπίδραση, αλληλεξάρτηση και την επικοινωνία μεταξύ των 

μελών της κοινότητας. Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις του κάθε ανθρώπου αποτελούν 

ένα είδος προσδιορισμού της ταυτότητας του κάθε υποκειμένου στην κοινωνία, όπου 

ζει, δρα και εντάσσεται. Μέσω των θρησκευτικών δοξασιών και των λοιπών εθίμων  

εξυψώνεται το πνεύμα του ανθρώπου και ολοκληρώνεται η δόμηση της πολιτισμικής 

του ταυτότητας, γνωρίζοντας και αλληλεπιδρώντας με στοιχεία άλλων πολιτισμών.  

 

1.1 Η «τέχνη» της θρησκείας 

Η «τέχνη» της θρησκείας αναφέρεται στους τρόπους και στις μεθόδους που 

χρησιμοποιούν οι πιστοί για να μπορέσουν να προσεγγίσουν τον Θεό. Η θρησκεία 

αποτελεί μια ηθική υποταγή και επιταγή την οποία πρέπει ο πιστός να ακολουθεί, 

προκειμένου να μπορέσει να πετύχει την πνευματική ανάταση (Fontana, 2005). 

Προέρχεται μέσα από τις παρατηρήσεις της καθημερινότητας και από τις εμπειρίες 

της κοινότητας. Ο Θεός συμβαδίζει με τους κανόνες τους οποίους θέτει αυτή. Στην 

ουσία δηλαδή, οι «θεϊκοί» κανόνες προέρχονται από τους άτυπους, ηθικούς κανόνες 

που θέτει η κοινωνία για την αρμονική συμβίωση των μελών της.  

Ο άνθρωπος είναι κατά φύση ένα κοινωνικό ον. Μέσα στην κοινωνία του 

εξελίσσεται και αναπτύσσεται, ενώ ταυτόχρονα αλληλοεπιδρά σε αυτήν με άλλα 

δρώντα άτομα. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσονται κοινωνικές δομές και λειτουργίες, 
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το σύνολο των οποίων αποτελεί το κοινωνικό σύστημα (Eriksen, 2007). Η θρησκεία 

λειτουργεί σαν ένα σύστημα σηματοδότησης και δράσης μέσα στην κοινωνία. Οι 

τελετουργικές δράσεις μετασχηματίζουν τις σχέσεις της κοινότητας.  

Το φύλο της θεότητας, το φύλο των ιερέων καθώς και η συμμετοχή ή όχι 

ατόμων μέσα στα μυστήρια της θρησκείας, καθορίζονται από την μορφή της 

κοινωνίας. Εάν, δηλαδή, είναι πατριαρχική ή μητριαρχική. Το ίδιο συμβαίνει και στο 

βαλκανικό χώρο, όπου ο θεός των θρησκειών που κυριαρχούν2 είναι μια ανδρική 

φιγούρα. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του πατριαρχικού τρόπου ζωής στην περιοχή. 

Εντούτοις η γυναικεία φιγούρα μπορεί να εμφανιστεί και να ισορροπήσει μέσα στη 

θρησκεία από την μορφή της Παναγίας Παρθένου (Dublish, 2000) ως μιας φιγούρας 

που είναι σεβάσμια από όλες τις θρησκείες της βαλκανικής και μεσογειακής περιοχής 

(Fontana, 2005). Η Παναγία Παρθένος είναι μια μορφή μητρική και στοργική που 

συγκεντρώνει στο πρόσωπο της όλα τα συναισθήματα που βιώνει καθημερινά μια 

μητέρα για το παιδί της. Την αγάπη, το φόβο, τη δύναμη, τον πόνο και ιδιαίτερα την 

αντοχή στην οδύνη (Τερζοπούλου, 2019). Όλοι οι πιστοί ανατρέχουν στη μητρική 

φιγούρα της Παναγίας σε κάποια δύσκολη στιγμή τους. Βρίσκουν θαλπωρή και 

παρηγοριά, την προσφωνούν και την επικαλούνται σαν τη μητέρα τους, η οποία θα 

τους αγκαλιάσει. Είναι μητέρα και γνωρίζει τον πόνο και την αγωνία της μάνας για 

να βοηθήσει και να φυλάξει το παιδί της (Τερζοπούλου, 2019). 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι κοινωνικές αντιλήψεις επηρεάζουν τις αντιλήψεις 

των πιστών για τον Θεό. Όπως αναφέρει ο Asad (1993), οι κοινωνίες είναι αυτές που 

δημιουργούν τις ανάγκες για την ύπαρξη της θρησκείας. Κατά τη διάρκεια όμως της 

θρησκευτικής ιστορίας εξετάζονται ανά χρονολογική περίοδο η δύναμη που έχουν τα 

κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά κίνητρα σε αντιδιαστολή με τη δύναμη της 

πίστης, της θρησκευτικής πεποίθησης και της δεισιδαιμονίας (Tsibiridou & Palantzas, 

2013). Άρα, γίνεται αντιληπτό ότι η θρησκεία πηγάζει από το βίωμα και την εμπειρία 

των πιστών (Durkheim, 1995).  

Κατά τη διάρκεια της αρχαιότητας στον βαλκανικό και μεσογειακό χώρο, αντίστοιχα, 

υπήρχαν και γυναικείες θεότητες, όπως η Εστία στην αρχαία Ελλάδα ή 

_______________________ 

2. Κύριες θρησκείες στις Βαλκανικές χώρες και στο Μεσογειακό χώρο είναι ο χριστιανισμός και ο 

ισλαμισμός. 
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η Μάατ στην αρχαία Αίγυπτο, οι οποίες ήταν σεβάσμιες και από τα δύο φύλα. Με τη 

γέννηση, όμως, του Χριστού η θρησκεία αλλάζει (Fontana, 2005). Η δομή της 

κοινωνίας αλλάζει. Η κοινωνία μεταμορφώνεται και γίνεται πατριαρχική. Ο 

χριστιανισμός και ο ισλαμισμός αναφέρονται σε άνδρες θεούς, ενώ ακόμη και οι 

λειτουργοί αυτών είναι άνδρες ιερείς και μοναχοί3. Σε αρκετές περιπτώσεις 

απαγορεύεται η συμμετοχή των γυναικών σε μυστήρια, ή τελετουργίες. Διότι, όπως 

αναφέρει ενδεικτικά η Τσιμπιρίδου (2006), η θρησκεία στην Ανατολή σε σχέση με 

την Δυτική Εκκλησία, διαφέρει στο ότι η πρώτη δομείται επάνω στον πουριτανισμό 

και την ηθικολογία. Η προσευχή αποτελεί για τον πιστό μια έκφραση ψυχικής 

ευεξίας. Μέσω αυτής αναπτύσσει δυνάμεις που τον βοηθούν να ανταπεξέλθει σε 

δύσκολες στιγμές της ζωής του (Fontana, 2005). Η προσευχή μπορεί να είναι μια 

αυθόρμητη επίκληση, μια ικέτευση, να είναι ατομική ή συλλογική, καθοδηγητική, 

συγχωρητική ή να εκφράζει ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, ο οποίος μπορεί μέσω των 

δυνάμεων του να βοηθήσει τον κάθε ένα που Τον επικαλείται. Αποδίδονται δηλαδή 

στο Θεό δυνάμεις πανσοφίας, παντοδυναμίας και παγγνωσίας (Τερζοπούλου, 2019). 

Η ερμηνευτική ανθρωπολογία, από την πλευρά , αναλύει τη θρησκεία σαν ένα 

σύστημα συμβόλων, το οποίο μεταπλάθεται μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες 

δημιουργώντας μια ιερή πραγματικότητα (Danforth, 1995). Οι εμπειρίες είναι 

συνήθως αρνητικές και αφορούν αρρώστιες, δυστυχίες, άτυχες στιγμές ή ακόμη και 

το θάνατο. Όλο αυτό το αρνητικό και κακό υπόβαθρο ο πιστός το μεταφέρει στη 

θρησκεία του. Μετακινεί τις έννοιες του πιστεύοντας σε κάτι ανώτερο, το οποίο 

μπορεί να αλλάξει ή να ανακουφίσει τον πόνο και τη δυστυχία. Συνεπώς, θα 

μπορούσε κανείς να πει ότι η θρησκεία έχει άμεση σχέση με τη θεραπεία της 

αρρώστιας και την ανακούφιση των πιστών.  

Οι ερμηνευτικοί ανθρωπολόγοι (Geertz, 1973) παρουσιάζουν την αρρώστια 

σαν μια εμπειρία που βιώνει καθημερινά ο πιστός, ενώ η θεραπεία αποτελεί μια 

ερμηνευτική διαδικασία, ενός συνόλου πολιτισμικών πραγματικοτήτων του ατόμου 

που νοσεί, αλλά και των θεραπευτικών προσπαθειών που καταβάλει για να 

μεταπλάσει αυτές τις πραγματικότητες. Άρα, τόσο η ασθένεια όσο και η θεραπεία   

_________________________ 

3. Τόσο στον χριστιανισμό όσο και στον ισλαμισμό κύριοι λειτουργοί είναι οι άνδρες. Στον 

χριστιανισμό, όμως, υπάρχουν και οι μοναχές που μένουν στα μοναστήρια αλλά δεν μπορούν να 

ασκήσουν λειτουργικά καθήκοντα. 
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αποτελούν μια πολιτισμική, κοινωνική, ψυχολογική και φυσιολογική διαδικασία 

(Danforth, 1995).  

Η αρρώστια κουράζει, φοβίζει, στρεσάρει και αποξενώνει τον νοσούντα από 

την κοινωνία. Το άτομο βρίσκει παρηγοριά στη πίστη του. Αντλεί δύναμη για να 

συνεχίσει να μάχεται έχοντας παράλληλα την ελπίδα ότι, έχει κάποιον δίπλα του για 

να τον βοηθάει και να τον στηρίζει (Fontana, 2005). Οι Άγιοι προστάτες των πιστών, 

στους οποίους καταφεύγουν οι θρησκευόμενοι για την αντιμετώπιση των δυσκολιών 

τους είναι κοντά τους, όταν θα τους επικαλεστούν και με ένα μεταφυσικό τρόπο θα 

απομακρύνουν τη στεναχώρια και τον πόνο. Ενώ, παράλληλα, θα τους γεμίσουν 

ελπίδα και ανακούφιση. 

Η θρησκεία όσο και το ανθρώπινο σώμα αποτελούν χώρους, όπου μεταφέρει 

το άτομο τα κοινωνικά, αλλά και ψυχολογικά του προβλήματα. Ο πιστός στο σώμα 

του σωματοποιεί τη κοινωνική ένταση, αλλά και τη συναισθηματική του κόπωση. 

Από την άλλη στη θρησκεία δημιουργείται μια ιερή πραγματικότητα, μέσα από ένα 

σύνολο συμβόλων, η οποία οδηγεί στη θρησκευτική θεραπεία. Η πραγματικότητα 

αυτή βοηθάει το άτομο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του και να ανακουφιστεί 

(Danforth, 1995). 

Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις του κάθε ανθρώπου αποτελούν ένα είδος 

προσδιορισμού της ταυτότητας του κάθε υποκειμένου στην κοινωνία, όπου ζει δρα 

και εντάσσεται. Μέσω των θρησκευτικών δοξασιών-με κάθε τρόπο-το άτομο 

αλληλεπιδρά από ανθρωπολογικής και κοινωνιολογικής άποψης με τον συνάνθρωπό 

του. Η θρησκεία, άλλωστε, αποτελεί έναν φορέα κοινωνικοποίησης για το άτομο. 

Είναι γνωστό πως ο άνθρωπος δεν γεννιέται κοινωνικοποιημένος. Με την φράση 

αυτή εννοείται πως δεν έχει διαμορφώσει ακόμα την προσωπικότητά του, ώστε ο 

ίδιος να μπορεί να αντιμετωπίζει τις ατομικές αλλά και τις κοινωνικές του ανάγκες. 

Παρ’ όλα αυτά, όμως, διαθέτει όλες αυτές τις προϋποθέσεις, ώστε να εξελιχθεί από 

βιολογικό σ’ ένα κοινωνικό ον. Κομβικό κομμάτι στην κοινωνικοποίηση του ατόμου 

είναι το ίδιο το περιβάλλον, από το οποίο λαμβάνει τις επιδράσεις αυτές, που θα τον 

κοινωνικοποιήσουν (Παπαταξιάρχης & Παραδέλλης, 1993).  
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  Για να εισέλθει ένας άνθρωπος στην κοινωνία και να κοινωνικοποιηθεί, 

σημαντικό ρόλο παίζουν οι θεσμοί που συμβάλλουν σ’ αυτό. Τέτοιοι παράγοντες 

είναι (Φραγκουδάκη, 1985): 

 Η οικογένεια 

 Το σχολείο  

 Οι συνομήλικοι 

 Οι συνήθειες ελεύθερου χρόνου 

 Η εκκλησία. 

Η θρησκευτική ζωή από ανθρωπολογικής άποψης λογίζεται αφενός ως ένα 

βασικό σύστημα που αποτελείται από κάποια μέρη και αφετέρου ως βιολογικό 

σύστημα που τονίζει και εστιάζει στο δομικό και λειτουργικό μέρος αντίστοιχα της 

θεωρίας. Έτσι, το κοινωνικό σύνολο αποτελείται από στοιχεία και μέλη που 

αλληλεπιδρούν και αλληλοσχετίζονται μεταξύ τους με απώτερο σκοπό τη συνολική 

εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας, αλλά και τη συνέχιση της σταθερότητας, της 

τάξης και της ασφάλειας για τα μέλη της (Ζαμπέτα, 2003). 

Ο Kleinman (1986) αναφέρει ότι τόσο η σωματοποίηση του προβλήματος όσο 

και η θρησκευτική θεραπεία βοηθούν το άτομο να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα 

και τα προβλήματα, που αντιμετωπίζει στη ζωή. Από την άλλη πλευρά, ο πιστός 

αποενοχοποιείται από τα αρνητικά συναισθήματα με αποτέλεσμα την καλύτερη 

λειτουργικότητα του μέσα στην κοινωνία του. Συνεπώς, το άτομο μεταλλάσσεται και 

γίνεται δυνατότερο. 

1.1.1 Το υπερφυσικό ως μέρος της θρησκείας 

Η θρησκεία αποτελείται από ένα ηθικό σύστημα δημιουργώντας ένα πλαίσιο μέσα 

στο οποίο μπορούν να επικυρωθούν όλες οι ηθικές αξίες. Η επικύρωση των ηθικών 

αξιών γίνεται με τη χρήση υπερβατικών ηθικών κανόνων, που δόθηκαν από ανώτερες 

οντότητες. Αποσκοπούν δε στην αρετή, στην αρμονική σχέση των μελών της 

κοινότητας, καθώς και στην ψυχική ανάταση (Ζαμπέτα, 2003). Οι θρησκευτικές 

οντότητες ή τα υπεράνθρωπα όντα μάχονται το κακό, το νικούν και προάγουν το 

καλό. Οι πιστοί ακολουθούν το παράδειγμα αυτών των όντων, έτσι ώστε να 

αποκτήσουν τη πνευματική ολοκλήρωση (Abercrombie, Hill & Turner, 1991). 
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Στο σημείο αυτό μπορεί να αναφερθεί η άποψη του Danforth (1995), ότι, 

δηλαδή, τόσο η υπνωτική καταληψία όσο και η πνευματοληψία συμπεριλαμβάνονται 

στα θρησκευτικά δρώμενα, τα οποία λαμβάνουν χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Αποτελούν δε το πρώτο στάδιο για την θρησκευτική θεραπεία. Επίσης, αξίζει να 

αναφερθεί ότι ο Danforth (1995) κάνει διαχωρισμό ανάμεσα στην υπνωτική 

κατάληψη και την πνευματοληψία. Ο όρος υπνωτική καταληψία αναφέρεται σε μια 

κατάσταση, στην οποία το άτομο μπορεί να επέλθει μετά από ψυχολογική, 

φυσιολογική ή ακόμα και φαρμακευτική κατάσταση. Το άτομο απομακρύνεται από 

το χώρο της καθημερινότητας και μεταφέρεται σε μια άλλη πραγματικότητα, κατά τη 

διάρκεια της οποίας η συνείδηση του βρίσκεται σε εγρήγορση. Η κατάσταση αυτή 

μπορεί να γίνει αντιληπτή από το ίδιο το άτομο ή από κάποιον άλλο παρατηρητή.  

Αντίθετα, η πνευματοληψία κατά τον Danforth (1995) είναι η κατάσταση 

στην οποία το άτομο το οποίο έχει καταληφθεί από πνεύμα, ενώ συχνά είναι 

αλλαγμένο με δραματικό τρόπο. Η κατάληψη είναι μια εξαναγκαστική διαδικασία 

κατά τη διάρκεια της οποίας χάνεται από το άτομο κάθε αυτονομία και έλεγχος. Η 

κατάληψη του ατόμου από κάποιο πνεύμα μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο είτε για την 

αρρώστια είτε για η θεραπεία αυτού. Από την άλλη, όμως, το ιδίωμα της 

πνευματοληψίας αποτελεί και πολιτισμικό ιδίωμα καθότι υιοθετείται και από τους 

υπόλοιπους παρευρισκόμενους. Συχνά εμφανίζονται στοιχεία πνευματοληψίας και 

στους ανθρώπους που είναι στον χώρο. 

  Η κατάληψη του ατόμου από το πνεύμα αποτελεί μια μεταφορά των 

κοινωνικών και ψυχολογικών καταστάσεων, τις οποίες βιώνει τόσο σε προσωπικό 

όσο και σε δημόσιο πλαίσιο. Πιο αναλυτικά, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι κατά 

τη διάρκεια της πνευματοληψίας το άτομο μπορεί να έχει μια θετική ή μια αρνητική 

έκφανση ανάλογα με τα βιώματα του. Θετική στην περίπτωση των αρμονικών 

κοινωνικών σχέσεων, της ολοκληρωμένης προσωπικότητας αλλά και της καλής 

ψυχικής υγείας. Ενώ, αρνητική, όταν δεν συμβιώνει αρμονικά με το υπόλοιπο 

κοινωνικό σύνολο, έχει μια ανώριμη προσωπικότητα ή ακόμη και όταν έχει κακή 

ψυχική υγεία.  

Κατά τη διάρκεια της πνευματοληψίας το άτομο κουράζεται και 

ταλαιπωρείται. Όπως αναφέρει ο Danforth (1995), το άτομο μαθαίνει να βιώνει αυτή 

την κατάληψη και να ζει μαζί της. Η δυνατότητα αυτή το μεταλλάσσει, «ζει» μέσα 
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από το πνεύμα. Υιοθετεί συμπεριφορές και χαρακτηριστικά που λείπουν από την 

προσωπικότητα του. Μια μόνιμη θετική πνευματοληψία, η οποία μπορεί να γίνει μετά 

από επίκληση για θρησκευτική θεραπεία, μπορεί να προκαλέσει θετικές κοινωνικές 

και ψυχολογικές αλλαγές στο ίδιο το άτομο (Danforth,1995) εφόσον γίνεται σεβάσμιο 

από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Στην αντίθετη περίπτωση, μια μόνιμη αρνητική 

πνευματοληψία μπορεί να το απομονώσει αναδομώντας τις κοινωνικές του σχέσεις 

και αναδιοργανώνοντας την προσωπικότητα του. 

  Η κάθε θρησκεία στηρίζεται σε ένα γνωστικό σύστημα μέσα στο οποίο 

αναφέρονται οι σχέσεις των υπεράνθρωπων όντων με τον θνητό κόσμο, καθώς και ο 

τρόπος δημιουργίας του ορατού και αόρατου κόσμου. Σκοπός του γνωστικού 

συστήματος είναι να ενισχύσει την πίστη των πιστών. Για τον λόγο αυτό, μάλιστα, 

εμπεριέχουν «οδηγίες» σχετικά με την τέλεση διαφόρων τελετουργιών (Stein, 2011).  

Ο Stewart στο άρθρο με τίτλο του Ηγεμονισμός ή ορθολογισμός; Η θέση του 

υπερφυσικού στη σύγχρονη Ελλάδα  (Παπαταξιάρχης & Παραδέλλης, 1993) αναφέρει 

ότι μέσα από την ανατολική θρησκεία και ιδιαίτερα στην Ορθόδοξη εκκλησία 

υπάρχουν κάποια στοιχεία, που ευνοούν την επικράτηση του μυστικισμού στο 

Βαλκανικό χώρο. Οι θαυματουργοί Άγιοι, οι θαυματουργές εικόνες καθώς και τα ιερά 

λείψανα, δημιουργούν ένα μυστήριο γύρω από το υπερφυσικό και το άγνωστο.  

Ο Durkheim (1995) υποστηρίζει ότι βασικό στοιχείο της θρησκείας είναι το 

υπερφυσικό. Για να μπορέσει κάτι να θεωρηθεί ως υπερφυσικό, θα πρέπει εξ αρχής 

να γίνει αρχικά αποδεκτό ότι υπάρχει μια φυσική τάξη πραγμάτων, ένας λογικός 

τρόπος που τα πράγματα συνδέονται μεταξύ τους. Το υπερφυσικό στα μάτια των 

πιστών μοιάζει με κάτι το εξωπραγματικό, ένα θαύμα. Μια κατάσταση, η οποία δεν 

υπακούει στους φυσικούς νόμους. Από την άλλη, το υπερφυσικό είναι μια 

διαφορετική οπτική της πραγματικότητας. Ο άνθρωπος μπορεί να αισθανθεί τον 

κόσμο γύρω του μέσα από τις εμπειρίες που αυτός αποκτάει. Όταν ο πιστός βιώνει 

μια εξωπραγματική, υπερφυσική εμπειρία αυτή προστίθεται ως μια νέα στις ήδη 

υπάρχουσες. Συνεπώς, το υπερφυσικό μπορεί να γίνει πραγματικό και να εμπλουτίσει 

τον μικρόκοσμο του ατόμου. Εκείνη τη στιγμή βιώνει το θαύμα και κατ’ επέκταση, η 

θρησκεία για αυτόν αποκτά μια πραγματική υπαρκτή διάσταση.  
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Ο Durkheim (Banton, 1966) υποστηρίζει ότι η θρησκεία καθοδηγείται μέσα 

στους κόλπους της οικογένειας. Οι γονείς θα μιλήσουν για πρώτη φορά στα παιδιά 

σχετικά με την κοσμογονία, για το καλό και το κακό, θέτοντας από νωρίς τις βάσεις 

για μια εσωτερική, θρησκευτική αναζήτηση και προβληματισμό. Η θρησκεία 

στηρίζεται στις εμπειρίες του ατόμου από πολύ μικρή ηλικία, αλλά με το πέρασμα 

των χρόνων οι εμπειρίες αυτές εμπλουτίζονται και μετασχηματίζονται.  

Ο Godelier (1992) συμφωνεί με την άποψη του Durkheim και συμπληρώνει 

πως μέσα στη θρησκεία υπάρχει μια οντότητα ανώτερη, αναγνωρίσιμη από όλους, η 

οποία έχει την ικανότητα να είναι πανταχού παρόν και να μετατρέπει τα υπερφυσικά 

γεγονότα σε πραγματικά. Η οντότητα αυτή είναι ιερή και χαρακτηρίζεται από τρία 

βασικά στοιχεία. Τη βούληση, τη συνείδηση και τη πρόθεση. Μπορεί μέσα στο 

καθορισμένο φυσικό περιβάλλον να διαμορφώσει τις κοινωνικές σχέσεις. Σύμφωνα 

με τον Marx (Godelier, 1992), η θρησκεία έχει την ιδιότητα να παράγει μια 

φαντασιακή αντίληψη της πραγματικότητας. Αποτελεί μια διευρυμένη 

αναπαράσταση της εσωτερικής δομής των κοινωνικών σχέσεων. Συνεπώς, η 

θρησκεία απορρέει μέσα από καθορισμένες κοινωνικές σχέσεις, οι οποίες όμως 

μπορούν να μετασχηματιστούν και να μετασχηματίσουν τη θρησκεία. 

Ο Mauss (Carrithers, Collin & Lukes, 1989), από την άλλη πλευρά, 

υποστηρίζει πως στον χριστιανισμό ο πιστός μεταβαίνει μεταφυσικά από τον θνητό 

κόσμο στον υπερβατικό. Η ύπαρξη μιας θεότητας, κυρίως μιας ανδρική φιγούρας, 

συγκεντρώνει στο πρόσωπο της όλες τις αρετές. Η μετάβαση αυτή πραγματοποιείται 

μέσα από διάφορες λειτουργίες (Bowie, 2010). Αυτές έχουν εξαγνιστικό ρόλο εφόσον 

διαμέσου αυτών μπορεί το άτομο να έρθει κοντά στην υπερφυσική οντότητα και να 

βιώσει το καλό, να ενσωματωθεί με το θείο. Για να μπορέσει, όμως, το άτομο να 

συμμετέχει σε αυτές τις λειτουργίες θα πρέπει να μάθει να υπακούει σε άγραφους 

κανόνες και να έχει απελευθερωθεί από τις δικές του ατομικές επιθυμίες. 

Ο Parsons (1967) κάνει λόγο ότι η θρησκεία αποτελεί κλειδί για τη 

διαμόρφωση και τη συγκρότηση των αξιών, κανόνων της κοινωνίας, αφού είναι 

επηρεασμένος από τις απόψεις του Durkheim. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Parsons, η 

αναπαραγωγή και η εύρυθμη λειτουργία ενός κοινωνικού συνόλου πραγματοποιείται 

μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα που διέπει την κοινωνία, το οποίο μεταβιβάζει 

στις επόμενες γενιές τις ηθικές, πολιτιστικές, και κοινωνικές αξίες και ιδεολογίες. 
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Μάλιστα, ο Parsons, υποστηρίζει ότι η σχολική επιτυχία όλων των ανθρώπων έχει ως 

κοινό παρονομαστή την υιοθέτηση του συνόλου των πολιτιστικών και κοινωνικών 

αξιών και στάσεων της κοινωνίας και του σχολείου από αυτούς. Καθώς επίσης 

σημαντικό ρόλο έχουν τα ατομικά κίνητρα και οι ατομικές ικανότητες των μαθητών 

(Parsons, 1967).  

Η θρησκεία σήμερα μπορεί να οριστεί με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους, 

γεγονός που οφείλεται στην πολυμορφία του ίδιου του φαινομένου. Στην επιστήμη 

της ανθρωπολογίας υπάρχουν δύο πολύ βασικές προσεγγίσεις, οι οποίες ερμηνεύουν 

τη θρησκεία. Η πρώτη πολύ βασική προσέγγιση έχει ως αφετηρία την άποψη του 

Durkheim (1995), σύμφωνα με την οποία μελετάται η θρησκεία ως μία κατηγορία 

κοινών στάσεων, απόψεων, εμπειριών και τελετουργιών. Όλες αυτές οι εμπειρίες και 

τα βιώματα καθορίζουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών μιας κοινότητας, 

προκειμένου να προστατευτεί η συνοχή και η σταθερότητα της κοινότητας με την 

αρμονική συνύπαρξη των μελών της (Ζαμπέτα, 2003). 

 Σύμφωνα με τη δεύτερη προσέγγιση που βασίζεται στον Weber (2007), η 

θρησκεία μπορεί να οριστεί ως μια κατηγορία τεκμηριωμένων απαντήσεων στα 

ανθρώπινα υπαρξιακά διλήμματα, τα οποία σχετίζονται με τη ζωή και τον θάνατο, 

δηλαδή, γέννηση, θάνατος, αρρώστια, που συνδέονται με τις υπαρξιακές έννοιες. 

Συνεπώς, υπό αυτή την έννοια η θρησκεία είναι η ανθρώπινη απόκριση απέναντι στα 

μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα που ταλανίζουν τον άνθρωπο (Abercrombie, Hill & 

Turner, 1991). Η θρησκεία, όπως συμπληρώνει η Ζαμπέτα (2003), είναι ένα 

κοινωνικό κατασκεύασμα του ανθρώπου και της κοινωνίας. Στην ουσία αποτελεί ένα 

μέσο συλλογικού νοήματος, εμπειρίας, και παράδοσης που μεταλαμπαδεύεται ατόφια 

από τη μία γενιά στην άλλη.  

 Το θρησκευτικό φαινόμενο δεν είναι στατικό. Αντιθέτως, πάντα έχει σημείο 

επανερμήνευσης σε σχέση με το παρόν. Από εκεί, άλλωστε, αντλείται η δύναμη της 

θρησκείας. Συνεπώς, η θρησκεία ως κοινωνικό και ανθρωπολογικό φαινόμενο, 

μπορεί να επιδείξει μία ισχυρή συνοχή και αντοχή, που αποτελεί στοιχείο 

προσδιορισμού συλλογικών ταυτοτήτων. Τουτέστιν, οι άνθρωποι είναι φορείς της 

θρησκείας και όχι οι λαοί ως σύνολα (Πέτρου, 2005). Η αντίληψη αυτή απορρέει από 

την Cesar Bîrzéa, σύμφωνα με την οποία «η θρησκεία αποτελεί σημαντικό πολιτισμικό 
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παράγοντα (όμοιο με άλλες πηγές ταυτότητας, όπως οι γλώσσες, η ιστορία και η 

πολιτισμική κληρονομιά)» (Cesar Bîrzéa, 2007: 11). 

Οι θρησκείες στο σύνολό τους είναι ομοιογενή συστήματα, όμως, σύμφωνα 

με μεταμοντέρνες θεωρίες νοούνται ως τεχνητές κατασκευές που έχουν ως βασικό 

σκοπό την προάσπιση συγκεκριμένων συμφερόντων συγκεκριμένων κατηγοριών 

ανθρώπων. Η ερμηνευτική ανθρωπολογική προσέγγιση σκιαγραφεί τις θρησκείες με 

μία δυναμική ιδιότητα, αφού επιδεικνύει τόσο την ετερότητα όσο και τη συνθετότητα 

των θρησκευτικών παραδόσεων, καθώς και των ποικιλότροπων μορφών που 

χρησιμοποιείται ο όρος θρησκεία, αποφεύγοντας βέβαια τον σχηματισμό 

προκαταλήψεων, δεισιδαιμονιών και στερεοτύπων, αφού οι θρησκευτικές διαφορές 

αποτελούσαν και αποτελούν μόνιμη πηγή διακρίσεων και αμφιλεγόμενων απόψεων 

(Jackson, 2007).  

 Η θρησκεία είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο όλων των λαών και ορίζεται με 

διαφορετικούς τρόπους στους λαούς μέσα από τις θρησκευτικές παραδόσεις 

(Mountain & Vivienne, 2005). Είναι αλήθεια, σήμερα, ότι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως 

κουλτούρας και πολιτισμού, καταγωγής, καταφεύγουν μέσω της προσευχής στον θεό. 

Το φαινόμενο αυτό της άμεσης προσευχής προς τον θεό από ανθρωπολογικής άποψης 

ονομάζεται άμεση θρησκευτική αγωγή. Το απώτερο νόημα της προσευχής προς τον 

θεό έχει το νόημα της καταφυγής προς το θεϊκό φως, τον ανώτερο εαυτό τη φύση ή 

οτιδήποτε άλλο πρεσβεύει η οποιαδήποτε θρησκεία (Baesler, 2012).  

 Εκτός, όμως, από την άμεση θρησκευτική αγωγή υπάρχει και η έμμεση 

θρησκευτική αγωγή, στην οποία ανήκουν οι γιορτές, τα πανηγύρια, οι αγιογραφίες, οι 

ιπποδρομίες προς τιμή κάποιου αγίου. Η παρούσα μελέτη, λοιπόν, ανήκει στη 

κατηγορία αυτή, δηλαδή την έμμεση θρησκευτική αγωγή (Πέτρου, 2005). Το 

φαινόμενο της θρησκευτικότητας είναι ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα 

των ανθρώπων και αφορούν μια συνολική κοσμοθεωρητική αναφορά της σημερινής 

πραγματικότητας. Επομένως, γύρω από το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό επιτελείται 

η θρησκευτική ανθρωπολογική αγωγή, η οποία αποτελεί κυρίαρχο ζήτημα για έκαστο 

επιμέρους τομέα της συνολικής αγωγής (Πανταζής & Σακελλαρίου, 2003). 

Έτσι, μέσω της παρούσης εργασίας γίνεται αντιληπτό ότι η θρησκεία πηγάζει 

από το βίωμα και την εμπειρία των πιστών. Η θρησκεία στηρίζεται στις εμπειρίες του 
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ατόμου από πολύ μικρή ηλικία αλλά, με το πέρασμα των χρόνων οι εμπειρίες αυτές 

εμπλουτίζονται και μετασχηματίζονται (Durkheim, 1995). Συνεπώς, με βάση τη 

διατύπωση του Durkheim, η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει να παρουσιάσει το 

έθιμο των ιπποδρομιών τόσο μέσα από την εορταστική διάθεση του πανηγυριού, που 

παράγει ένα είδος πίστης σε διάδραση με τον Άγιο, όσο και μέσα από τον 

ανταγωνισμό και πώς μέσα από το πέρασμα των αιώνων αυτές οι εμπειρίες και τα 

βιώματα των πιστών μεταλαμπαδεύτηκαν και στις επόμενες γενιές (Παπαταξιάρχης 

& Παραδέλλης, 1993). 

1.1.2 Η θρησκεία στα Βαλκάνια 

Ο χώρος των Βαλκανικών και Μεσογειακών χωρών αποτελεί μια περιοχή εντόνου 

ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος, διότι οι πληθυσμοί της περιοχής παρουσιάζουν 

πολιτισμικές, θρησκευτικές και κοινωνικές συγκλίσεις παρόλες τις γλωσσικές, 

εθνοτικές και εθνικές διαφορές. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι υπάρχουν 

βασικά στοιχεία στις θρησκείες όλων αυτών των χωρών. Ο Herzfeld (2002) αναφέρει 

ότι μέσα σ’ αυτή την περιοχή υπάρχουν δύο αξίες, οι οποίες καθορίζουν τη σχέση του 

ατόμου με την κοινότητα. Οι αξίες της τιμής και της ντροπής καθιερώνουν νόρμες 

μέσα από τις οποίες τα άτομα προσδιορίζουν την ατομικότητά τους και τη σχέση τους 

με τους άλλους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αποδεκτά μέσα στους 

κόλπους τις κοινότητας στην οποία ζουν. Ενώ, παράλληλα αποτελούν οδηγούς ζωής 

που κληροδοτείται στους απογόνους (Αβδελά, 2002).  

Χαρακτηριστικό σύστημα σχέσεων εξουσίας στα Βαλκάνια αποτελεί η 

πατρωνία, η οποία υποστηρίζεται μέσου αυτών των αξιών (Herzfeld, 2002). Οι 

βαλκανικές κοινωνίες είναι κατά βάση πατριαρχικές. Μέσω όμως αυτού του 

μοντέλου υποστηρίζονται και η θηλυκή ντροπή, η τιμή, το φιλότιμο, καθώς και ο 

ανδρικός εγωϊσμός (Καρακασίδου, 1990). Ο ηθικός, άγραφος κανόνας των κοινωνιών 

χαρακτηρίζει τις σχέσεις των μελών της κοινότητας. Δέχονται ή απομακρύνουν από 

τους κόλπους τους άτομα ή ακόμη και οικογένειες αυτών, όταν δεν υπακούν στους 

άτυπους ηθικούς κώδικες τιμής. Η πατρωνία υπάρχει ακόμη και μέσα στη θρησκεία 

των Βαλκάνιων λαών (Herzfeld, 2002). 

Τα χαρακτηριστικά των θρησκειών αυτής της περιοχής είναι κοινά. Η 

θρησκεία είναι μονοθεϊστική και στηρίζεται στη πατριαρχία (Campbell, 1965). 
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Υπάρχει ένας θεός, ο οποίος είναι άνδρας και καθορίζει το σωστό και το λάθος, την 

τιμή και την ντροπή των πιστών, το ηθικό και το άτιμο, όπως ακριβώς γίνεται και 

μέσα στις τοπικές κοινωνίες των Βαλκανικών περιοχών. Ο πιστός έρχεται σε άμεση 

σχέση με το Θεό μέσα από διάφορες τελετουργίες και προσευχές. Το άτομο 

υποτάσσεται και πειθαρχεί στο θεϊκό δίκαιο προσπαθώντας να μην αποκλίνει από 

αυτό, διότι στην αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει τιμωρία, που τις περισσότερες φορές 

αυτή ισοδυναμεί4 με την αιώνια καταδίκη και την αιώνια τιμωρία. Έτσι, ο πιστός θα 

υποστεί διάφορες δοκιμασίες σωματικές, ψυχικές και πνευματικές, μέσω των οποίων, 

θα αποκτήσει την πνευματική ανάταση και θα εκπληρώσει το σκοπό του, ώστε να 

βρεθεί δηλαδή κοντά στο Θεό. Πολλές φορές, οι δοκιμασίες μπορεί να εξασθενίσουν 

τους πιστούς τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Οι πιστοί, όμως, δέχονται τη 

καταπόνηση αδιαμαρτύρητα, χωρίς παράπονα. αφού μέσα από την δοκιμασία τους 

επιτελείται ο στόχος τους, δηλαδή, η αμεσότητα με το Θεό, που είναι ο απώτερος 

σκοπός των πιστών (Καρακασίδου, 1990). 

Οι πιστοί αναζητούν την ένωση με το θείο. Για το λόγο αυτό προσπαθούν να 

συμμετέχουν βιώνοντας εμπειρίες «ενσωμάτωσης». Μερικά από τα μέσα που 

χρησιμοποιούν είναι αγιάσματα, αναθέματα και φυλαχτά, όπου μέσω αυτών 

προσπαθούν να διατηρήσουν τη χάρη του Θεού και να νιώσουν την ευλογία του 

(Danford, 1995). Ο Danford (1995) αναφέρει ότι μέσα από τα Αναστενάρια, αλλά και 

παρόμοιες εμπειρίες ταύτισης με το Θεό, οι πιστοί επιδιώκουν μια κάθαρση. 

Τουτέστιν, μέσα από αυτήν λαμβάνουν-εκτός από την προσέγγιση τους με τον Άγιο-

μια αξιόλογη θέση στην κοινωνία. Οι Αναστενάρηδες, για παράδειγμα, είναι 

σεβάσμιοι από τα άλλα μέλη της κοινότητας σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορούν να 

παίρνουν ακόμη και αποφάσεις σε πολιτικά θέματα. Με τον τρόπο αυτό, αποκτούν 

ένα status quo στην τοπική κοινωνία και αυτό αποτελεί την ταυτότητα τους (Danford, 

1995).  

Οι πιστοί επιδιώκουν και με άλλους τρόπους την επικοινωνία και την επαφή 

με το θείο. Στους περισσότερους Βαλκανικούς λαούς γίνονται πανηγύρια και 

λιτανείες με σκοπό την επίκληση των πιστών προς τον Θεό, ώστε να εισακουστούν οι 

__________________________ 

4.Οι απόγονοι του ατόμου που συμμετέχει στις ιπποδρομίες θα έχουν τη θέση τους στην τοπική 

κοινωνία ανάλογα με το αποτέλεσμα των ιπποδρομιών. Αν νικήσει θα είναι σεβάσμια πρόσωπα, αν 

χάσει δεν θα έχουν κάποια αναγνώριση. 
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επιθυμίες τους. Μέσα από αυτή την αμεσότητα λαμβάνουν ένα μέρος της αγιότητας 

των Αγίων. Τα τάματα, τα αφιερώματα, τα εικονίσματα αποτελούν ένα είδος 

επικοινωνίας και επαφής με το Θεό (Danford, 1995).  

Συνεπώς, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η θρησκεία στις Βαλκανικές χώρες 

και στην περιοχή της Μεσογείου αποτελεί ένα μέσω επικοινωνίας με κάτι ανώτερο, 

μέσω του οποίου καθορίζεται, προδιαγράφεται, οροθετείται και σημαδεύεται η 

ταυτότητα του ατόμου, ενώ μέσα από αυτήν γνωστοποιείται και η θέση του στην 

κοινωνία. Για πολλούς ανθρώπους, η θρησκεία είναι ο δρόμος της μη υποταγής στα 

καθημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Μέσω των εσωτερικών του θρησκευτικών 

πεποιθήσεων, ο άνθρωπος μπορεί να επικοινωνήσει αφενός με τον εσωτερικό του 

κόσμο και αφετέρου με το κοινωνικό του σύνολο, ώστε να αυτοπροσδιοριστεί και να 

δεχτεί αλληλοεπιδράσεις. Η φυγή από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, εφόσον δεν 

μετουσιωνόταν ως δράση σε αντίσταση, μυστικοποιούνταν στην πίστη σε κάτι Θείο, 

στο οποίο μπορούσαν οι κοινωνικοί άνθρωποι να προστρέξουν (συναισθηματική 

ανάγκη), εναποθέτοντας τους εαυτούς στην δύναμή Του, μια αλλοτριωμένη από 

αυτούς δύναμη. Η θρησκευτική συνείδηση, είναι η μεταφυσική, φαντασιακή και 

ανεστραμμένη, καθότι στραμμένη όχι στην υλική ζωή αλλά στον ουρανό, 

αντανάκλαση της υποταγής του ανθρώπου στο αλλότριο (Aron, 1984). 

1.1.3 Το προσκυνηματικό τοπίο στην Ελλάδα 

Η Dubisch, (2000) μέσα στο βιβλίο της Το Θρησκευτικό Προσκύνημα στην Ελλάδα, 

αναφέρει ότι στον ελλαδικό χώρο παρατηρείται το εξής παράδοξο. Παρότι η Ελλάδα 

είναι μια χώρα με το 98% του πληθυσμού της να δηλώνει Χριστιανοί Ορθόδοξοι, 

ωστόσο, υπάρχει ένα ποσοστό Ελλήνων, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για τη 

θρησκεία. Εντούτοις όμως, ακόμη και αυτό το μικρό ποσοστό τείνει να αναζητάει την 

«ομορφιά» της Ορθοδοξίας. Εντυπωσιακό είναι, επίσης, ότι, οι θρησκευτικές 

εκδηλώσεις είναι πιο έκδηλες και έντονες στις μικρές επαρχιακές και νησιωτικές 

περιοχές, από ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα. 

Το μικρό ποσοστό που δεν ενδιαφέρονται για τη θρησκεία, θα επιστρέψει στο 

χωριό του την περίοδο του Πάσχα ή θα μιλήσει με όμορφες λέξεις για μια 

παραδοσιακή εκκλησία ή ακόμη και θα αναφερθεί σε κάτι υπερφυσικό, κάποιο θαύμα 

που έγινε μπροστά στα μάτια του (Dubisch, 2000). Από τα παραπάνω, συμπεραίνεται 
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ότι η Ορθοδοξία έχει βαθιές ρίζες μέσα στην ταυτότητα του Έλληνα. Παρότι ο 

βαθμός συμμετοχής στις τελετουργίες μπορεί να ποικίλει ανάλογα από το άτομό ή 

ακόμη και από το φύλλο, οι Έλληνες έχουν συνδέσει την καθημερινότητα τους με τη 

θρησκεία τους. Ο κύκλος του χρόνου, αλλά και ο κύκλος της ζωής τους είναι άμεσα 

συνδεδεμένοι και εξαρτημένοι από τη θρησκεία.  

Η Hirschon-Φιλιππάκη (Παπαταξιάρχης, 1993) αναφέρει ότι η θρησκεία 

αποτελεί ένα παράγοντα ενίσχυσης της συλλογικής μνήμης και της ταυτότητας. Η 

ορθοδοξία ακόμη περισσότερο είναι υπέρμαχος του αξιώματος της αυθεντίας της 

παράδοσης, μέσω της οποίας θεσμοθετείται η μνήμη και συντηρείται η ταυτότητα. Η 

συλλογική μνήμη έχει τη δυνατότητα να μεγεθύνει τη διαδικασία της ανάμνησης. 

Κατά τον εορτασμό των Αγίων και μέσα από τις διάφορες τελετουργίες, γίνεται 

ανάμνηση σε τεθνεώτες πιστούς με αποτέλεσμα να γίνεται κατάργηση της 

κατάτμησης του χρόνου, οπότε το παρόν με το παρελθόν συμπίπτουν. 

Ο εορτασμός των Αγίων αποτελεί γεγονός βαρύνουσας σημασίας για τη 

τοπική κοινότητα που γιορτάζει και αυτή. Ο κάθε Άγιος είναι συνδεδεμένος με τον 

τόπο και την εκκλησιά που υπάρχει σε αυτόν (Dubisch, 2000). Οι κάτοικοι τον 

θεωρούν «δικό τους» και βιώνουν τον εορτασμό σαν μια κοινή εμπειρία. 

Μοιράζονται, υποστηρίζονται και γιορτάζουν όλοι μαζί, δημιουργώντας μια κοινή 

τελετουργία.  

Στην έρευνα του για τα Αναστενάρια, ο Danforth (1995) αναφέρει ότι, στο 

χωρίο Αγία Ελένη του Νομού Σερρών οι Αναστενάρηδες θεωρούν δικές τους τις 

εικόνες του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης που έφεραν οι πρόγονοι τους μετά την 

απομάκρυνση τους από το χωρίο Κωστή5. Οι εικόνες και ο Άγιος Κωνσταντίνος 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ζωή των απογόνων των Κωστηλίδων. Αποφασίσουν 

που θα είναι το κονάκι, που γίνει η πυροβασία, ποιος θα γίνει Αρχιαναστενάρης. 

Τιμωρούν και τρελαίνουν όποιον πάει αντίθετα με τις εντολές τους, αντίθετα 

θεραπεύουν και βοηθούν όσους ζητούν τη βοήθεια τους. Οι κάτοικοι του χωριού 

θεωρούν δικό τους τον Άγιο Κωνσταντίνο και εκτελούν τις εντολές του.  

__________________________ 

5.Το χωριό Κωστή βρισκόταν στην Ανατολική Θράκη. Το 1912 το χωρίο κάηκε από τους Βούλγαρους 

και οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να φύγουν. Εγκαταστάθηκαν τελικά μετά από πολλές μετακινήσεις του 

πληθυσμού στα χωρία, Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, Αγία Ελένη Σερρών και Μαυρολεύκη Δράμας. 
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1.1.4 Η σύνδεση με το χθες 

Η ορθόδοξη θρησκεία στον ελλαδικό χώρο έχει πολλά δάνεια από την αρχαία 

ελληνική θρησκεία (Burkert, 1993). Μύθοι, ήθη και έθιμα, καθώς και διάφορες 

τελετές και μυστήρια, έχουν αφομοιωθεί από τον χριστιανισμό και έχουν μείνει 

σχεδόν αλώβητα με το πέρασμα του χρόνου. Τα παραπάνω αποτέλεσαν μια γέφυρα 

ανάμεσα στις δύο θρησκείες, ένα συνδετικό κρίκο που έκανε την μετάβαση πιο 

ομαλή (Burkert, 1993). Σημαντικό ρόλο στην σύνδεση αυτή αποτέλεσε η πλατωνική 

φιλοσοφία. Η αθάνατη ψυχή αποτελεί μια διαφορετική αντίληψη της 

πραγματικότητας, μιας πραγματικότητας που στηρίζεται σε σκιές και σε ιδέες. Ο 

Πλάτωνας  μιλάει για την ανάταση της ψυχής και την παρομοιάζει με έρωτα, ένα 

πάθος που κυριεύει όλο του το είναι.  

Συνεπώς, ο χριστιανισμός μέσα από τα πρόσωπα των Αγίων, αλλά και από 

διάφορες εορτές έχει καταφέρει να επιβιώσει στοιχεία της αρχαιοελληνικής 

θρησκείας (Νιχωρίτης, 2013). Για όλους τους λαούς από την αρχαιότητα μέχρι και 

σήμερα, η απόδοση του κυκλικού χρόνου αποτελούσε ένα ουσιώδες γεγονός για τις 

ζωές των ανθρώπων. Κάτι που τελειώνει και κάτι που αρχίζει, καθορίζει τη ζωή και 

την κοινωνία (Ελιάντε, 1999).  

Οι άνθρωποι γεννιούνται και πεθαίνουν διαμορφώνοντας τον κόσμο. Το ίδιο 

γίνεται και στη φύση. Ανθίζει και μαραίνεται. Ο κυκλικός χρόνος από την αρχαιότητα 

αποτελεί σημείο αναφοράς για τις ζωές των ανθρώπων. Υπάρχει μια συνεχής 

επανάληψη, μια τυπικότητα, επαναλαμβάνεται η ίδια χρήση λεκτικών αλλά και μη 

λεκτικών πρακτικών, όπως η φύλαξη ιερών κειμηλίων. Μάλιστα, η χρήση αυτών θα 

μπορούσε να ειπωθεί ότι αποτελούν δραματικά στοιχεία της μνήμης (Ψυχογιού, 

2008).  

Τα δρώντα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτή τη κυκλική διαδικασία, 

χρησιμοποιώντας όλα τα παραπάνω δραματικά στοιχεία, αναπαριστούν μια εικόνα 

του παρελθόντος, το οποίο όμως αποτελεί μια έξη του κοινωνικού σώματος. Το 

παράδοξο είναι ότι μέσα σε αυτή την επανάληψη κάθε τελετουργία αποτελεί και μια 

νέα εμπειρία, ένα νέο χρόνο, ένα νέο τρόπο, μια καινούργια ελπίδα για το σύνολο της 

κοινότητας (Ψυχογιού, 2008). Η απομάκρυνση κάθε δαιμονικού, ακάθαρτου, 

πεθαμένου, απομακρύνεται μέσα από την κυκλική πορεία του χρόνου και έρχεται το 
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καινούργιο, το ελπιδοφόρο, το ζωντανό. Οι νηστείες, οι καθαρμοί, οι πλύσεις, η 

οχλοβοή, η φασαρία αποτελούν στοιχεία που ολοκληρώνουν τον κυκλικό χρόνο.  

H Hirschon-Φιλιππάκη (Παπαταξιάρχης & Παραδέλλης, 1993) αναφέρει ότι 

κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η θρησκεία για τους Έλληνες 

αποτελούσε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο καθοριζόταν η ταυτότητα τους. Η 

καθημερινότητα τους εξαρτιόταν από τη θρησκεία. Χρησιμοποιούσαν διάφορα 

αντικείμενα για να μπορέσουν να προφυλαχτούν και να προστατευτούν από το κακό. 

Οι Τούρκοι γοητευόταν από αυτή τη χρήση των προστατευτικών μέσων, ενώ δεν 

ήταν λίγες οι φορές όπου χρησιμοποιούσαν φυλαχτά, βάπτιζαν κρυφά τα παιδιά τους 

ή πήγαιναν στην εκκλησία, και προσέτρεχαν και εόρταζαν κοινούς Αγίους όπως ο 

Άγιος Γεώργιος. Επιζητούσαν τη Θεία Χάρη, διότι πίστευαν στην «δραστικότητα» 

του Χριστιανισμού. Η Ορθόδοξη θρησκεία καθόριζε το κοινωνικό status της 

περιοχής. Η σχέση αυτή υπάρχει ακόμη και είναι χαρακτηριστικό το προσκύνημα των 

μουσουλμάνων στον Άγιο Γεώργιο τον Κουδουνάρη στην Πρίγκηπο (Couroucli, 

2012). 

 Στο σημείο αυτό γίνεται αντιληπτή η σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στο χθες 

και το σήμερα. Διάφορα έθιμα που έχουν τις ρίζες τους στην αρχαιότητα αναβιώνουν 

στο χώρο της Βαλκανικής χερσονήσου. Εκτός από τον μύθο της Περσεφόνης, ο 

οποίος συνδέει το χθες με το σήμερα υπάρχουν και άλλα στοιχεία, όπως, για 

παράδειγμα, το αμίλητο νερό του Κλείδωνα και η ιεροτελεστία του κριαριού στο 

κουρμπάνι (Νιχωρίτης, 2013). Τα κουδουνάκια, οι κλωστές, οι αυτοσχέδιες 

κατασκευές με πέτρες που αναπαριστούν σπίτια ή ακόμη και τα νομίσματα που 

τρίβονται στον τοίχο για να εκπληρωθούν οι επιθυμίες των πιστών στην Πρίγκηπο 

(Couroucli, 2012), όπως προαναφέρθηκε αποτελούν στοιχεία που κατορθώνουν να 

επιβιώνουν μέσα στο χρόνο.  

1.2 Η σημασία της τελετουργίας στην προσκυνηματική πίστη 

Τα έθιμα διαφέρουν από κοινωνίες σε κοινωνίες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 

πληθυσμιακή ομάδα έχει τα δικά της ήθη, έθιμα, αξίες, πεποιθήσεις και επιθυμίες. Ο 

σεβασμός των εθίμων μιας άλλης πληθυσμιακής ομάδας σημαίνει αυτομάτως και την 

αυτοκατανόησή μας ότι υπάρχει ένας πολύ ευρύτερος κόσμος πέραν από αυτόν που 

γεννηθήκαμε. Ως εκ τούτου, πέραν του δικού μας τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς, 
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υπάρχουν και άλλοι τρόποι σκέψης και συμπεριφοράς και άλλων πληθυσμιακών 

ομάδων, πέραν της δική μας στην οποία ανήκουμε (Kottak, 1999).  

Όπως αναφέρει ο Cohen (1994), ο κάθε άνθρωπος αποκτά συλλογική μνήμη 

και τη συνείδηση του πολιτισμού του, όταν έρχεται σε επικοινωνία και 

αλληλεπίδραση με άλλους πολιτισμούς. Όταν κατανοούν τις διαφορές και τις 

ομοιότητες των πολιτισμών και όταν προσπαθούν να εισάγουν στοιχεία από τον 

άλλον πολιτισμό στον δικό τους με διάφορους τρόπους, όπως με ήθη, έθιμα, 

παραδόσεις, συμβολισμούς. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και οι εκκλησιαστικές 

παραδόσεις, τα εκκλησιαστικά σύμβολα, ήθη και έθιμα (Eriksen, 2007).  

Οι λατρευτικές αναπαραστάσεις προς τους αγίους με διάφορες μορφές, όπως 

τέλεση πανηγυριών και ιπποδρομιών συντελούν αφενός στη διάνθιση της 

πολιτισμικής ταυτότητας του ανθρώπου, μέσω της συναναστροφής του με το 

υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο και αφετέρου δείχνοντας την πίστη του προς το θείο για 

την ψυχική του και πνευματική ανάταση. Κάθε γενιά ανθρώπων αισθάνεται τον 

κόσμο με τα δικά της μέτρα και σταθμά. Την αντίληψη αυτή προσπαθεί να τη 

μεταλαμπαδεύσει στην επόμενη γενιά, η οποία θα προσθέσει τα δικά της στοιχεία 

πάνω σ΄ αυτά που κληρονόμησε και ούτω καθεξής. Όλη αυτή η συλλογική 

πνευματική κληρονομιά ονομάζεται παράδοση. Η εκκλησία και γενικά οι λατρευτικές 

παραδόσεις που πραγματεύεται η παρούσα εργασία αναφέρεται στη  διαφύλαξη και 

συνέχιση της παράδοσης, μέσω των εθίμων (Νιτσιάκος, 2008).  

Τα έθιμα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Ελληνικού, αλλά και του 

παγκόσμιου πολιτισμού. Αποτελούν μια επαναλαμβανόμενη τελετουργία προς 

αποφυγή κακών οιωνών και δεισιδαιμονιών. Είναι τελετουργικά μορφώματα 

(Βαρβούνης, 2000) που χρησιμοποιούνται από τους πιστούς κατά την τέλεση 

θρησκευτικών και λατρευτικών εορτών.  

Τα ήθη και τα έθιμα στην ουσία είναι μία συνήθεια που καθιερώνεται από τα 

μέλη μιας κοινωνίας για να εξυμνεί κάποιες λατρευτικές παραδόσεις και να 

μεταλαμπαδεύονται στις επόμενες γενιές. Συνήθως, το έθιμο έχει την αφετηρία του 

από ένα δεδομένο περιστατικό ή από μία δεδομένη ανάγκη. Υπάρχουν, όμως, 

περιπτώσεις που έχει ξεχαστεί η αφορμή, από την οποία ξεκίνησε το έθιμο να 
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μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, ακριβώς για το σκοπό αυτό, δηλαδή για να παραμένει 

ζωντανή στα βάθη των χρόνων ανά περιόδους (Δευταιραίου, 2000).  

 Αρκετά έθιμα έχουν ιδιαίτερη απήχηση από πληθυσμιακές ομάδες, επειδή 

μεταδίδονται από γενιές σε γενιές και γι’ αυτό γνωρίζουν ιδιαίτερα μεγάλη διάδοση. 

Επίσης, τα έθιμα που έχουν μεγάλη διάδοση είναι ως επί το πλείστον εκείνα που 

ανάγονται από μία κοινή πηγή ή μια κοινή ανάγκη, γι’ αυτό είναι αρκετά πιθανό τα 

έθιμα αυτά να συναντώνται σε λαούς αρκετά απομακρυσμένους μεταξύ τους. Συχνά 

τα έθιμα περιορίζονται σε περιορισμένες μικρές πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες 

προσδιορίζονται με βάσει τις κλιματικές συνθήκες, με τις δουλειές και με τα 

οικονομικά δεδομένα τους. Τέτοια έθιμα είναι συνήθως τα ναυτικά έθιμα, τα 

αγροτικά, καθώς και τα εκκλησιαστικά. Τα έθιμα δεν είναι μετρήσιμα καθώς είναι 

αμέτρητα και πολλές φορές η τήρησή τους γίνεται υποσυνείδητα, χωρίς να τη 

συνειδητοποιεί αυτός που  τα τελεί. Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινότητας τόσο  του ατόμου όσο και της κοινότητας (Ημέλλου & Πολυμέρου-

Καμηλάκη, 1983).  

 Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα έθιμα διατηρούνται αναλλοίωτα μέσα από το 

πέρασμα των χρόνων. Τουναντίον, αρκετά έθιμα χάθηκαν κατά τη διάρκεια των 

χρόνων. Όπως για παράδειγμα η συνήθεια των μανάδων να πηγαίνουν τα παιδιά τους 

μία συγκεκριμένη ημέρα τον χρόνο σε μία συγκεκριμένη εκκλησία για να 

προφυλαχτεί το παιδί από κάποιο κακό μέσω του Αγίου αποτελούσε  συνήθεια 

πολλών γενεών. Το έθιμο όμως αυτό ή συνήθεια τώρα αντικαταστάθηκε από την 

επίσκεψη στον γιατρό (Γαλλοπούλου, κ.α. 1982).  Από την άλλη υπάρχουν αρκετά 

έθιμα, για τα οποία ακόμη και αν δεν είναι κατανοητή από πολλούς η αιτία που τα 

γέννησε, εν τούτοις ο φόβος του ανθρώπου μπροστά στο άγνωστο επιβάλλει την 

επιθυμία και την ανάγκη του ανθρώπου να πιστεύει σε κάτι, προκειμένου να 

αντιμετωπίσει τον φόβο του. Για αυτό, λοιπόν, υπάρχουν έθιμα που σχετίζονται με 

μεγάλες στιγμές της ζωής του ατόμου, όπως η γέννηση, το πέρασμα του ανθρώπου 

από τη μία φάση ζωής στην άλλη. Υπάρχουν, όμως, έθιμα που δημιουργούνται, από 

συγκεκριμένες συνθήκες ζωής πληθυσμιακών ομάδων (Γαλλοπούλου, κ.α., 1982). 

Κατάφεραν να επιζήσουν μέσα στους αιώνες, διότι είχαν διττή σημασία. Από 

τη μια, εκπλήρωναν την ανθρώπινη επιθυμία για τελετουργία προς το θείο, ενώ από 

την άλλη, απομάκρυνε τους πανάρχαιους εθιμικούς φόβους του ατόμου. Τα έθιμα 
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συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμη και σήμερα μέσα στις σύγχρονες και πολιτισμένες 

κοινωνίες. Μέσα από αυτά ο πιστός νιώθει ότι εκπληρώνει το χρέος του προς το Θεό, 

ενώ ταυτόχρονα απομακρύνει κάθε είδος τιμωρίας, που του επιβάλλεται σε 

περίπτωση που δεν ανταποκριθεί σωστά απέναντι στις θρησκευτικές τελετουργίες. Τα 

έθιμα περνούν από γενιά σε γενιά και παραμένουν αλώβητα στο χρόνο. Έχουν τη 

δυνατότητα να συνδέουν το χθες με το σήμερα και το παλιό με το νέο. Οι συνδετικές 

δυνάμεις των εθίμων στηρίζονται στους ενδόμυχους φόβους των πιστών για τιμωρία 

ή κακοτυχία (Βαρβούνη, 2000). 

Μέσα στη λαϊκή θρησκευτική παράδοση εκτός από τα έθιμα, συναντάει 

κανείς και λαϊκά σύμβολα ή σημάδια όπως τα αναφέρουν οι Αναστενάρηδες 

(Danforth, 1995) που σκοπός τους είναι η απομάκρυνση του κακού και η προστασία 

του πιστού από οτιδήποτε μπορεί να βλάψει τον ίδιο ή την οικογένεια του.  

Τα θρησκευτικά σύμβολα προέρχονται από κοινωνικές και ψυχολογικές 

εμπειρίες, ενώ τοποθετούνται σε ένα κοσμικό πλαίσιο. Κρύβουν μέσα τους 

θρησκευτικές αλήθειες και διαταγές, οι οποίες ελέγχονται από εκκλησιαστικούς 

νόμους. Η τήρηση των συμβόλων προφυλάσσει τους πιστούς από την τιμωρία που 

μπορεί να προκληθεί σε περίπτωση άρνησης της μη τήρησης των θρησκευτικών 

κανόνων. Λειτουργούν σαν ασπίδα προφύλαξης και μείωσης του φόβου απέναντι σε 

αντιληπτές απειλές, σε πνευματικό αλλά και ηθικό επίπεδο (Lampek, 2002). 

Οι ανθρωπολόγοι εξετάζουν τη θρησκεία σαν ένα σύνολο συμβολικών 

σημασιών, το οποίο συνδέεται με γενικές ιδέες που εκφράζονται στις τελετουργίες 

και στο θρησκευτικό δόγμα. Τα σύμβολα εκπληρώνουν την ανάγκη του ανθρώπου 

για επίλυση προσωπικών προβλημάτων του, αλλά και αποφυγή των δυσάρεστων για 

αυτών ή για την κοινότητα καταστάσεων. Για τους αναστενάρηδες, οι πιστοί πρέπει 

να βρουν που έχουν φταίξει και να διορθώσουν το λάθος τους, για το καλό το δικό 

τους ή της κοινότητας τους, για το λόγο αυτό και πυροβατούν. Έτσι, ο κάθε ένας που 

βρίσκεται στο χώρο κατά τη διάρκεια της τελετουργίας μπορεί να «αρπαχτεί» από τον  

Συνεπώς, τα σύμβολα ή τα σημάδια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 

χριστιανική πίστη, διότι αποτελούν ένα συμφωνητικό ανάμεσα στους πιστούς και στο 

θείο. Οι πιστοί αποδέχονται τα σύμβολα και πειθαρχούν στους ηθικούς και 

θρησκευτικούς νόμους τόσο σωματικά, μέσω των νηστειών ή της προσευχής όσο και 
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μέσα από δραστηριότητες κοινωνικών θεσμών, όπως τα πανηγύρια ή λιτανείες 

(Lampek, 2002). 

1.2.1 Τα λαϊκά σύμβολα στις εορτές των Αγίων 

Στις εορτές των Αγίων στον Ελλαδικό χώρο, χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα 

σύμβολα που είναι αναγνωρίσιμα στους πιστούς. Τα σύμβολα αποτελούν αντικείμενο 

μελέτης της ανθρωπολογίας κυρίως για τη χρήση τους και τη σημασία τους από τον 

άνθρωπο. Η ανθρωπολογία ενδιαφέρεται περισσότερο για τη σημασιολογική 

απόχρωση και ερμηνεία των δημοσίων συμβόλων. Τα λαϊκά σύμβολα είναι σύμβολα 

που υιοθετούνται από μέλη των κοινωνικών ομάδων, προκειμένου να μοιράζονται 

μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν. Μέσω των συμβόλων ανταλλάσσονται μηνύματα, 

αξίες, ιδέες, απόψεις, στάσεις και αντιλήψεις ζωής, πολιτισμικά στοιχεία. 

Επιπρόσθετα, μέσω των δημοσίων συμβόλων εκφράζονται οι ιδεολογικές απόψεις 

μιας κοινωνικής ομάδας, οι οποίες γίνονται κατανοητές ερμηνευτικά και 

σημασιολογικά μέσα από το πρίσμα συγκεκριμένων κοινωνικών και ηθικών αξιών. 

Ενώ τα ίδια αυτά τα σύμβολα για τα μέλη μιας άλλης κοινωνικής ομάδας μπορεί να 

σημαίνουν κάτι το τελείως διαφορετικό από τα προηγούμενα μέλη (Hendry, 2011).  

 Ο κοινός παρονομαστής όλων των συμβόλων είναι ο κοινωνικός τους 

προσδιορισμός. Τα σύμβολα αυτά μπορεί να είναι σημεία, σημαίες, δάφνες, 

μαντήλια, σταυρολούλουδα, αναπαραστάσεις, εικόνες σύνολο πεποιθήσεων, στάσεων 

και απόψεων εκτελούν όλα διπλή συλλογική λειτουργία. Η πρώτη λειτουργία εκτελεί 

την επικοινωνία. Μέσω της επικοινωνίας δίνεται η δυνατότητα στα μέλη μιας 

κοινωνικής ομάδας, να ανταλλάξουν μηνύματα μέσω ενός κώδικα, δηλαδή μέσω ενός 

συστήματος συμβολικών σημασιών με τα μέλη μιας άλλης κοινωνικής ομάδας. Η 

δεύτερη λειτουργία σχετίζεται με την ερμηνευτική συμμετοχή, η οποία εκφράζει τη 

συνοχή του κοινωνικού δεσμού, δηλαδή την ένταξη μέσω ενός κοινού συστήματος 

αξιών και πεποιθήσεων ανεξαρτήτως τρόπου υπαγωγής στο σύστημα. Το συμβολικό 

επικοινωνιακό κομμάτι μπορεί να πραγματοποιηθεί με όλες τις μορφές γλώσσας, 

δηλαδή από ένα λεκτικό κώδικα (π.χ. μιμική γλώσσα, χειρονομίες, βλέμματα, και 

άλλα) έως το πλέον αφηρημένο επίπεδο (π.χ. έννοιες και κώδικες κάθε είδους) 

(Maisonneuve, 2001). 



31 
 

 Σύμφωνα με τον Levi-Strauss (Levi-Strauss, 1968 ό. α. στο Maisonneuve, 

2001: 303), το σύνολο των πολιτισμών είναι ένα σύνολο από κατηγορίες και πεδία 

συμβολικών συστημάτων, όπου στην κορυφή βρίσκονται η θρησκεία, η επιστήμη και 

η τέχνη. Όλα, όμως, τα συστήματα ανεξαρτήτως από το ποιο βρίσκεται στην πρώτη 

θέση, έχουν ως άμεσο σκοπό την έκφραση βασικών όψεων της κοινωνικής 

πραγματικότητας και ειδικότερα την οριοθέτηση και τον προσδιορισμό των σχέσεων 

μεταξύ των δύο κατηγοριών της πραγματικότητας, αλλά και εκείνων που 

χρησιμοποιούν τα σύμβολα για να αυτοεκφραστούν (Νιτσιάκος, 2008).  

Κατά τον Asad (1993), τα σύμβολα εκτός από υλικά αντικείμενα μπορεί να 

είναι πράξεις ή ακόμη και περιστατικά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν 

διαβατήρια μέσα, ώστε να γίνει αντιληπτή η έννοια της θρησκείας. Συνεπώς, θα έλεγε 

κανείς τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στην επιτέλεση μια τελετουργίας παράγουν 

επιπλέον συμβολισμούς. Σύμφωνα με τον Geertz (2003), τα σύμβολα 

χρησιμοποιούνται για να θέσουν τις θρησκευτικές έννοιες σε κοσμικό επίπεδο. Κατά 

κάποιο τρόπο έχουν την ιδιότητα να ενώνουν το υπαρκτό με το υπερφυσικό και να το 

προσδίδουν μια αίσθηση πραγματικότητας. 

Θα μπορούσε, όμως, να ειπωθεί ότι τα σύμβολα αποτελούν και στοιχεία για 

τις πρακτικές της θρησκείας. Δεν είναι λίγες οι φορές, όπου τα σύμβολα συνδέονται 

με την κοσμογονία. Τα σύμβολα μπορούν να γίνουν κατανοητά μόνο από μυημένα 

μέλη στην αντίστοιχη θρησκεία. Ενώ, η σημασία τους είναι μεγάλη και στις διάφορες 

θρησκευτικές τελετουργίες (Stein, 2011). Στην ορθοδοξία υπάρχουν πολλά σύμβολα, 

τα οποία χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο πανηγυριών ως συνόλου κοινωνικού 

γεγονότος. 

Όλα, τα σύμβολα έχουν εμβληματική αξία για την έκαστη κοινότητα, άλλοτε 

είναι ευρεία (σημαίες) και άλλοτε περιορισμένα (σήματα, μαντηλάκια), έχουν όμως 

έναν κοινό στόχο. Την αναπαράσταση ή την συγκέντρωση όλων των ατόμων, 

προκειμένου να προσδιορίζονται ως μέλη αυτών των ομάδων. Μερικά 

χαρακτηριστικά των συμβολικών συστημάτων εστιάζουν στην κατανόηση της 

διαφοροποίησης σε επίπεδο κοινωνικών θέσεων. Επιπρόσθετα, καταξιώνουν με τη 

συμβολική τους έννοια την εσωτερική ιεράρχηση των επιπέδων κοινωνικής 

οργάνωσης, ειδικότερα στα πεδία δύναμης, εξουσίας και ισχύος. Το κύρος και η 

δύναμη εξασφαλίζονται από τον μεγαλύτερο βαθμό συμμετοχής στις κυρίαρχες αξίες 
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και πεποιθήσεις των κοινωνικών ομάδων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον πλούτο, 

τη φυσική δύναμη, τη σοφία, και την εκκεντρικότητα (Σωτηρόπουλος, 1999).  

 Οι κύριες ιδιότητες του κύρους είναι πάρα πολλές και είναι εμφανής μέσα από 

πολλές πλευρές της καθημερινότητας του ανθρώπου. Συνήθως διακρίνονται σε 

τελετές και σε επισημότητες. Αποτελούνται από διαφόρων ειδών εμβλημάτων, όπως 

ιματισμοί, λουλούδια, μαντηλάκια και αν πάψουν να υπάρχουν τότε αυτομάτως 

σταματάει και η συμβολική τους υπόσταση. Τέλος, υπάρχουν αρκετές στερεότυπες 

αντιλήψεις σχετικά με το κοινωνικό κύρος, που ως επί το πλείστον δέχονται 

αμφισβήτησης από τη νεότερη γενιά. Η αμφισβήτηση αυτή δεν έχει να κάνει τόσο με 

τα σύμβολα ως αντικείμενα όσο και με το απώτερο νόημα που πρεσβεύουν. Διόλου 

εύκολο δεν είναι, όμως, ο διαχωρισμός μιας ολικής μετάλλαξης των αξιών από το 

μέρος που αντιπροσωπεύει ένα μέρος πολιτισμικής ανομίας (Maisonneuve, 2001). 

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρικών εορτών θα συναντήσει κανείς 

κρεμασμένα έξω από τους περίβολους των ναών, τριγωνικά υφασμάτινα μαντήλια το 

ένα δίπλα στο άλλο επάνω σε ένα σχοινί. Μια εικόνα οικεία σε όποιον έχει 

παρευρεθεί σε κάποιο πανηγυρικό δρώμενο προς τιμή ενός Αγίου στον Ελλαδικό 

χώρο. Τα χρώματα τους είναι συνήθως κίτρινα, κόκκινα και άσπρα. Παράλληλα, 

ανάμεσα σε αυτά υπάρχουν και τριγωνικά σημαιάκια με τα χρώματα της ελληνικής 

σημαίας. Παρόμοια τριγωνικά υφασμάτινα μαντήλια σε κόκκινο χρώμα με 

καρφωμένη την εικόνα του Αγίου ή καρφωμένα τάματα επάνω του συναντώνται και 

στους Αναστενάρηδες. Τα φοράνε κατά τη διάρκεια της τελετουργίας και ιδιαίτερα 

της πυροβασίας για να έχουν μαζί τους τον Άγιο και να τους φυλάει. Τα μαντήλια 

αυτά ονομάζονται σημάδια από τους Αναστενάρηδες (Danforth, 2015).  

 Επάνω στα μαντηλάκια που κρέμονται στο σχοινί υπάρχουν και διάφορα 

σύμβολα, όπως ο διπλός αετός, ο σταυρός ή τα αρχικά του Ιησού Χριστού. Τα 

σημαιάκια αυτά αποτελούν μέλος του εορταστικού στολισμού και είναι σύμβολα 

εορτασμού, πανηγυριού και γλεντιού. Υποδηλώνουν γιορτή (Βαρβούνης, 2000). 

Επίσης, έχουν αποτρεπτικό ρόλο, απομακρύνουν το κακό και προστατεύουν σαν 

ασπίδα τους πιστούς που βρίσκονται μέσα στο χώρο της εκκλησίας. Τον ίδιο 

αποτρεπτικό ρόλο που έχουν και τα σημάδια.  
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Οι ελληνικές σημαίες που βρίσκονται στο προαύλιο του ναού κατά την 

διάρκεια των πανηγυριών, αποτελούν ένα συνδετικό στοιχείο ανάμεσα στο παρόν και 

το παρελθόν. Συνεπώς, δεν είναι κάτι παράδοξο η εμφάνιση της ελληνικής σημαίας, 

αλλά και των χρωμάτων λευκού και κυανού στους στολισμούς των εκκλησιών κατά 

την περίοδο των εορτών.  

 Ένα ακόμη χαρακτηριστικό εορταστικό σύμβολο, στο οποίο είναι εμφανείς 

και ανταμώνεται συνέχεια στις εορταστικές εκδηλώσεις των πανηγυριών είναι η 

δάφνη. Ο ρόλος της είναι συμβολικός. Από την αρχαιότητα θεωρείτο ιερό φυτό, ενώ 

είχε ευρεία χρήση. Το χρησιμοποιούσαν τόσο στα μαντεία, όσο και για να 

στεφανώσουν τους νικητές των αγώνων. Το δάφνινο στεφάνι αποτελεί μια προστασία 

για αυτόν που το φοράει (Βαρβούνης, 2000). Συμμετέχει στη χαρά και στον 

εορτασμό του Αγίου, ενώ ταυτόχρονα του παρέχεται προστασία από το κακό. 

Επομένως η δάφνη αποτελεί ένα νικητήριο και θρησκευτικό σύμβολο.  

 Όπως και η σημαίες, έτσι και οι δάφνες στολίζουν της θύρες των ναών και 

χρησιμοποιούνται σαν εξωραϊστικά σύμβολα που έχουν τη δυνατότητα να 

απομακρύνουν το κακό και το βλοσυρό στοιχείο από τους πιστούς. Οι δάφνες και οι 

σημαίες αποτελούν μια προστατευτική ασπίδα για τους πιστούς, αποκτούν την εύνοια 

του Αγίου και τη θεϊκή προστασία του (Βαρβούνης, 2000). Όποιος εισέρχεται στον 

χώρο της εκκλησίας, περνώντας κάτω από τις δάφνες, προστατεύεται και φυλάσσεται 

από το κακό. 

Την ίδια δύναμη προσφέρουν στον πιστό και τα σταυρολούλουδα από το 

σταυρό ή τα λουλούδια που είναι στολισμένα γύρω από την εικόνα του Αγίου. Η 

φύλαξη των λουλουδιών αυτών έχει μια συμβολική, μαγική θα έλεγε κανείς, δύναμη, 

η οποία μπορεί να προστατέψει και να φυλάξει αυτόν που τα κρατάει, από το κακό, 

από το μάτι, από το δαιμονικό (Βαρβούνης, 2000). Τα λουλούδια, τα οποία δίνει ο 

ιερέας στους πιστούς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν θυμιατό στο λιβανιστήρι, ή 

να φυλαχτούν σαν ιερά κειμήλια στο εικονοστάσι. 

Τέλος, τα τάματα που προσφέρουν από ευχαρίστηση σαν αντίδωρο των 

πιστών προς τους Αγίους για μια επιθυμία τους που πραγματοποιήθηκε ή μια βοήθεια 

που δέχθηκαν, στολίζουν το εσωτερικό του ναού. Τα τάματα κρεμιούνται μπροστά 

από την εικόνα του εορτάζονταν Αγίου και παραμένουν εκεί. Τα πλακίδια θα είναι 
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απόδειξη της ευγνωμοσύνης του πιστού προς τον Άγιο για την βοήθεια και την 

προστασία που δέχθηκε σε μια άσχημη στιγμή της ζωής του από τον προστάτη του 

Άγιο. 

Τα σύμβολα αποτελούν για τον πιστό ένα είδος προστασία απέναντι στην 

αρρώστια ή στην ατυχία. Όπως αναφέρει ο Danforth (1995), όταν το 1970 κλάπηκαν 

οι εικόνες από το κονάκι, οι Αναστενάρηδες δεν θέλησαν να πυροβατήσουν, διότι δεν 

είχαν την προστασία από τον Άγιο. Πίστεψαν ότι θα καούν. Όταν, λείπουν τα 

σημάδια οι πιστοί αυθυποβάλλονται και βιώνουν αρνητικά συναισθήματα. Ένα 

ακόμα περιστατικό αναφέρεται στην ίδια έρευνα του Danforth και αφορά τον ιερέα 

του χωρίου, ο οποίος πήρε και έκρυψε τις εικόνες για να μην χρησιμοποιηθούν. Τότε, 

ο Άγιος τον έφερε σε κατάσταση τρέλας και αυτόν και τη γυναίκα του. Συνήλθε μόνο 

όταν ζήτησε συγχώρηση από τον Άγιο. Από τα παραπάνω περιστατικά, γίνεται 

αντιληπτή η αξία που δίνουν οι πιστοί στα σημάδια και τα σύμβολα. Οι 

Αναστενάρηδες λένε ότι η πίστη νικάει τον φόβο και προστατεύει τον άνθρωπο από 

τη φωτιά.  

Όλες οι πολιτισμικές κατηγορίες και τα πολιτισμικά συστήματα, δηλαδή, 

έχουν μία συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα που αφορά τους διαφορετικούς τύπους 

γλώσσας και κωδικών που προσπαθούν να δομήσουν τον τρόπο σκέψης κάθε 

ανθρώπου, τουλάχιστον έως έναν βαθμό. Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να 

αποτελεί κυρίαρχο ρόλο όχι μόνο από θεωρητικής άποψης σχετικά με τις 

λεπτομέρειες των εννοιών, αλλά και προς την ερμηνευτική και σημασιολογική 

κατανόηση και επιπρόσθετων παγκοσμίων εννοιών, όπως ο χρόνος, η κίνηση, ο 

χώρος, όπου δεν είναι κατανοητά με τον ίδιο τρόπο από όλους τους λαούς του 

πλανήτη (Σωτηρόπουλος, 2002).  

 Η κατανόηση των κοινωνικών συμβόλων και προτύπων ισοδυναμεί με τη 

συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων σε κοινές αξίες, ιδέες, πεποιθήσεις, στάσεις 

αρχής γενομένης από αυτές που διέπουν αρμονικά τα μέλη των κοινωνιών και για τις 

οποίες όλα τα μέλη αισθάνονται αλληλέγγυοι. Η σχέση των δεδομένων στάσεων με 

τις υποκειμενικές αξίες της ζωής είναι στην ουσία συμβολική και συνήθως στηρίζεται 

σε τελετουργικές συμπεριφορές που στην ουσία διαδραματίζουν τον ρόλο των 

συμβόλων (Πηγιάκη, 1988). 
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Εκτός, όμως, από τα λαϊκά σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις τελετουργίες 

υπάρχουν και αγωνίσματα τα οποία γίνονται κατά τη διάρκεια των πανηγυριών προς 

τιμή του Αγίου. Τα αγωνίσματα αναφέρονται σε κάποια ιδιότητα του Αγίου. Ενώ 

κάποιες φορές έχουν τη μορφή τάματος προς τους Αγίους.  

1.2.2 Τα αγωνίσματα κατά τη γιορτή των Αγίων 

Όλα τα έθιμα κρύβουν μέσα τους μία ξεχωριστή ιστορία που εμπεριέχουν αξίες, 

γνώσεις εμπειρίες και στάσεις ζωής που έχουν ως κοινό παρονομαστή τον άνθρωπο. 

Τα έθιμα αυτά αξίζει να μελετώνται εις βάθος, ώστε να αποκαλύπτονται τα μυστικά 

που κρύβουν μέσα τους. Όλα τα έθιμα σχετίζονται με τις βαθύτερες επιθυμίες του 

ατόμου, αλλά και με την αγωνία του να επιβιώσει και να διατηρηθεί  η ιστορία του 

τόπου του ατόφια από γενιά σε γενιά. Η μεταλαμπάδευση στοιχείων γίνεται από γενιά 

σε γενιά, προκειμένου ο άνθρωπος να αφήνει το στίγμα του και τα πολιτισμικά 

στοιχεία που κληρονόμησε από τους προηγούμενους στους επόμενους 

(Σωτηρόπουλος, 2013) 

Τα αγωνίσματα προς τιμή των Αγίων στις πανηγυρικές εορτές, είναι πολύ 

συχνό έθιμο που ιστορία τους ξεκινάει πριν από πολλές δεκαετίες ή και εκατοντάδες 

χρόνια πριν. Τα αθλητικά αυτά αγωνίσματα έχουν σημαντική θέση στη ζωή της 

κοινότητας. Καθορίζουν είτε τον ατομικό κύκλο ζωής, μέσα από τις τρεις σημαντικές 

φάσεις της ζωής του ατόμου, τη γέννηση, το γάμο και το θάνατο, είτε τον ετήσιο 

εορτολόγιο κύκλο (Βαρβούνης, 2000) μέσα από διάφορες εορτές, οι οποίες 

καθορίζουν και σηματοδοτούν τις ανθρώπινες δραστηριότητες, τον τρόπο διατροφής, 

το κοινωνικό γίγνεσθαι της ομάδας και της κοινότητας. 

Όπως αναφέρει ο Βαρβούνης (2000), από την αρχαιότητα υπήρχαν αγώνες οι 

οποίοι γινόταν στα πλαίσια εορτών ή πανηγυρικών εκδηλώσεων. Είναι 

χαρακτηριστικοί ή ποιητικοί ή δραματικοί αγώνες. Με το πέρασμα του χρόνου και με 

την αλλαγή στην κοινωνική δομή, αλλά και στη θρησκεία, τα αγωνίσματα αρχίζουν 

να ενσωματώνονται μέσα στις πανηγυρικές εκδηλώσεις προς τιμή κάποιου Αγίου. 

Κατά τη διάρκεια των μεταβυζαντινών χρόνων, τα αγωνίσματα αρχίζουν να 

αφομοιώνονται και από τους γειτονικούς λαούς, οι οποίοι έχουν σταδιακά αρχίσει να 

ενσωματώνονται μέσα στην ελληνική παράδοση. 
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Για τον λόγο αυτό και κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, όπως αναφέρεται 

μέσα στα δημοτικά τραγούδια, στα απομνημονεύματα αγωνιστών αλλά και μέσα από 

τις παραδόσεις. Τα αγωνίσματα ανάμεσα σε ομάδες Ελλήνων και Τούρκων, ανάμεσα 

στους χριστιανούς και τους αλλόθρησκους, ήταν ένα συνηθισμένο φαινόμενο για την 

τοπική κοινωνία.  

  Αυτό που χαρακτηρίζει τα αγωνίσματα είναι ότι για την εκτέλεση τους 

χρησιμοποιούνται πρόχειρα, καθημερινά μέσα τα οποία όμως αναδεικνύουν τη ρώμη, 

τη γενναιότητα, καθώς και τη φυσική και τη σωματική κατάσταση του κάθε 

αγωνιζόμενου. Για παράδειγμα, στα Πομακοχώρια της Θράκης γίνονται κατά τη 

διάρκεια των πανηγυρικών εκδηλώσεων αγώνες πάλης (Τσιμπιρίδου, 2006).  

Σε όλο τον ελλαδικό άλλα και τον βαλκανικό χώρο, είναι καταγεγραμμένοι 

αθλητικοί αγώνες κατά τη διάρκεια των πανηγυριών. Υπάρχουν αναφορές στην 

Ήπειρο, τη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Ιταλία και αλλού. 

Στα αγωνίσματα μπορούν να συμμετέχουν μόνο άνδρες ανεξάρτητα από την ηλικία 

τους (Βαρβούνης, 2000). 

Θα μπορούσε κανείς να πει ότι τα αγωνίσματα αυτά εκτός από την εξάσκηση 

της ρώμης και τη επίδειξη της σωματικής δύναμης, κατά τη διάρκεια των 

πανηγυρικών εορτών, αποσκοπούν και στην αποδοχή και την καταξίωση των ατόμων 

από την κοινότητα. Τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτά, γίνονται αποδέκτες του 

σεβασμού και της εκτίμησης από τα άτομα της τοπικής κοινωνίας. Αποκτούν γόητρο 

και κύρος που τους βοηθάει στην καθημερινή τους ζωή. Είναι αυτοί που αγωνίστηκαν 

στο πανηγύρι και έχουν πλέον τη χάρη του Αγίου.  

Οι Αναστενάρηδες μάχονται με τη φωτιά. Μπαίνουν μέσα στα κάρβουνα και 

βγαίνουν άθικτοι. Ο Άγιος τους καθοδηγεί και τους βοηθάει να μην καούν. Όσοι δεν 

είναι ικανοί καίγονται. Η ακαΐα είναι σημάδι της πίστης τους. Μέσα από αυτή τη 

δοκιμασία γίνονται αναγνωρίσιμα μέλη στην κοινωνία τους (Danforth, 2005). Για τον 

λόγο αυτό και πολλές φορές θα εμπλακούν σε θέματα που αφορούν την κοινότητα, 

ενώ θα τους καλέσουν για αγιασμούς σπιτιών, σε περιόδους ανομβρίας ή επιδημιών ή 

ακόμη και για να θεραπεύσουν ασθένειες (Danforth, 1995). 
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Ένα ακόμη στοιχείο, το οποίο αξίζει να αναφερθεί, είναι ο ανταγωνισμός. Η 

νίκη που προκύπτει μέσα από τον ανταγωνισμό αποκτά ένα μαγικό νόημα. Τα 

αγωνίσματα διεξάγονται σε συγκεκριμένες χρονολογικές περιόδους, οι οποίες 

καθορίζουν και το χρόνο σε μια τοπική κοινότητα (Βαρβούνης, 2000). Συνήθως, σε 

γιορτές Αγίων που έχουν κάποια σχέση με την κοινότητα. Συνεπώς, τα πανηγύρια, 

όπου τελούνται τα αγωνίσματα έχουν άμεση σχέση με τη γονιμότητα της γης, αλλά 

και των ανθρώπων. Επομένως, ο ρόλος των αγωνισμάτων είναι πολλαπλός. Είναι 

θρησκευτικός, είναι μαγικός, είναι κοινωνικός και αθλητικός.  

1.3 Προσκυνηματική πίστη και τέλεση πανηγυριών  

Στην Ελλάδα τα πανηγύρια είναι βίωμα για κάθε Έλληνα. Αποτελούν λατρευτικές 

εκδηλώσεις των πιστών προς τους Αγίους και κατά επέκταση προς το Θεό. Οι 

εκδηλώσεις αυτές περιλαμβάνουν ένα σύνολο εθίμων, δοξασιών και εκδηλώσεων με 

τη χρήση διάφορων συμβόλων και σημάτων. Σαν σκοπό έχουν, από τη μια, να 

αποδώσουν τιμή προς τον εορτάζοντα Άγιο, ενώ από την άλλη, σηματοδοτούν την 

εναλλαγή των εποχών ρυθμίζοντας ακόμη και τις διατροφικές συνήθειες των πιστών 

(Λουκάτος, 1992). Ο γεωγραφικός χώρος της Ελλάδος με το ιδιαίτερο κλίμα, τη 

χλωρίδα και την πανίδα, αποτελούσαν από την αρχαιότητα κίνητρο για τη δημιουργία 

τέτοιων εθίμων και εκδηλώσεων.  

Τα πανηγύρια αποτελούν  άλλη μία συλλογική προσπάθεια των ανθρώπων για 

να διαφυλάξουν την πολιτιστική τους ταυτότητα και να μεταλαμπαδεύσουν τα ήθη, 

έθιμα, αξίες, παραδόσεις-που κληρονόμησαν οι ίδιοι από τους προηγούμενους-στις 

επόμενες γενιές. Η τέλεση των πανηγυριών είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη από την 

αρχαιότητα και συνεχίζεται μέχρι τις ημέρες μας. Σημασιολογικά σημαίνει τον 

συλλογικό εορτασμό της μνήμης αγίου ή κάποιας άλλης εκκλησιαστικής εορτής, η 

οποία τελείται με τη συμμετοχή ανθρώπων της ευρύτερης περιοχής και περιλαμβάνει 

διάφορα θρησκευτικά δρώμενα, όπως αγώνες, λειτουργίες, λιτανείες, αλλά και 

συγκρότηση προσωρινής υπαίθριας αγοράς (Μούτζαλη, 2010). 

 Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω, τα πανηγύρια αποτελούν ομαδική 

συνάθροιση των ανθρώπων, η οποία πολλές φορές περιλαμβάνει και διασκέδαση. 

Παράγεται από τις αρχαίες λέξεις πας + άγυρις που σημαίνει συνάθροιση, 

συγκέντρωση κόσμου, κυρίως προς τιμή κάποιου θεού (Μπαμπινιώτης, 2002). Η 
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μέρα συνάθροισης θεωρείται σημαντική για τους κατοίκους, αφού η μέρα αυτή είναι 

ιερή. Θα συγκεντρωθούν όλοι μαζί, θα διασκεδάσουν, θα συναναστραφούν, θα 

μιλήσουν μεταξύ τους και με τον τρόπο αυτό θα λατρέψουν τομ εορτάζοντα Άγιο. 

Αυτή η ιστορική αναδρομική διαδικασίας εξακολουθεί να υπάρχει καθ’ όλη τη 

διάρκεια τέλεσης των πανηγυριών.  

Από τα Μυστήρια της αρχαιότητας έως τα πανηγύρια του Βυζαντίου και τα 

σημερινά πανηγυρικά δρώμενα, ο ελλαδικός χώρος αποτελεί έναν τόπο, όπου 

μπορούν να οργανωθούν υπαίθριες λατρευτικές εκδηλώσεις (Λουκάτος, 1992), με 

σκοπό την λατρεία και την υπηρέτηση του θείου. 

Στην Ελλάδα, τα περισσότερα πανηγύρια-εμποροπανήγυρης  ακολουθούν το 

ίδιο τυπικό με τον εσπερινό, τη λιτανεία, την αρτοκλασία και την εορταστική 

λειτουργία (Βαρβούνης, 2000). Ο περίβολος χώρος της εκκλησίας ή οι πλατείες των 

χωριών γίνονται τις περισσότερες φορές χώροι συγκέντρωσης πλανόδιων πωλητών.  

 Στον ναό συγκεντρώνονται οι πιστοί από νωρίς την ημέρα της παραμονής 

προσφέροντας τα τάματα και τα πρόσφορα, σαν ευχαρίστηση προς τον Άγιο για την 

βοήθεια του σε κάποια δύσκολη στιγμή της ζωής τους. Η εικόνα του Αγίου είναι 

στολισμένη με λουλούδια, ενώ όλη η εκκλησία αστράφτει από καθαριότητα και 

περιποίηση. Ένα κλίμα χαράς και ευτυχίας είναι διάχυτο σε όλη την ενορία ή το 

χωριό.  

Τα πανηγύρια ως ολικό κοινωνικό γεγονός αποτελούν μια ξεχωριστή μέρα για 

τους πιστούς. Είναι μια μέρα χαράς και γιορτής για όλους τους κατοίκους της 

περιοχής. Στη σημερινή εποχή τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά των πανηγυριών 

έχουν «ξεθωριάσει». Εν τούτοις, δεν χάθηκαν η ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής για 

γιορτή, η αίσθηση του θρησκευτικού και κοινωνικού πανηγυριού, καθώς και η 

αίσθηση της μοναδικής εορταστικής μέρας (Λουκάτος, 1992).  

1.3.1 Χώρος συνάντησης 

Το πανηγύρι, όπως ειπώθηκε και ανωτέρω αποτελεί ένα είδος κοινωνικής εκδήλωσης, 

όπου ο άνθρωπος επιλέγει μία συγκεκριμένη μέρα να τιμήσει έναν Άγιο μέσω της 

ομαδικής του συναναστροφής με τον συνάνθρωπό του. Εκείνη την ημέρα, λοιπόν, το 

πνεύμα του ανθρώπου εξυψώνεται μέσα από τη κοινωνική συναναστροφή, η οποία 
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είναι πηγή χαράς για τον ίδιο και πολύ βαθιά ριζωμένη στη φύση και τον χαρακτήρα 

του κοινωνικού ανθρώπου. Η σημαντική μέρα του χρόνου για κάθε τόπο είναι η 

ημέρα εκτέλεσης της εμποροπανήγυρης που ήταν προς τιμήν κάποιου συγκεκριμένου 

αγίου. Η λατρεία του ανθρώπου προς το θείο γινόταν, λοιπόν, μέσα από διάφορους 

συμβολισμούς και αναπαραστάσεις, ώστε ο άνθρωπος αφενός να εκφράσει τη χαρά 

του για το θείο και αφετέρου να αλληλοεπιδράσει, εμπλουτίζοντας τα πολιτισμικά 

του ήθη, τους κανόνες και τους συμβολισμούς. Ο συμβολισμός των πανηγυριών 

σήμαινε την ψυχική ολοκλήρωση του ανθρώπου (Μούτζαλη, 2010).  

Τα πανηγύρια αποτελούν μια εθιμοτυπική μορφή συνάντησης των τοπικών 

κοινοτήτων. Μπορεί να είναι είτε θρησκευτικά, προς τιμή κάποιου Αγίου, είτε 

εμπορικά ή πολιτιστικά (Βοζίκας, 2009). Γενέθλιος τόπος των πανηγυριών είναι η 

Ελλάδα. Διοργανώνονται από τις τοπικές κοινότητες και ειδικότερα από τις τοπικές 

ενορίες και πραγματοποιούνται κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Αποτελούν 

έναν τόπο συνάντησης για όλα τα μέλη της κοινότητας, ακόμη και αυτά που είναι 

ξενιτεμένα. Είναι ένα μέσω κοινωνικής έκφρασης και κοινωνικής συμπεριφοράς για 

την τοπική κοινωνία. Μέσα στα πανηγύρια θα γίνουν διάφορες συμφωνίες ακόμη και 

προξενιά (Βαρβούνης, 2010). 

  Η μουσική, ο χορός, το τραγούδι, το γλέντι, οι διαφορετικές μυρωδιές 

ενώνουν τους ανθρώπους και τους προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης και ξενοιασιάς. Ο 

συμποσιασμός αλλά και ο διονυσιασμός που υπάρχει στην ατμόσφαιρα δημιουργεί 

στους παρευρισκόμενος εφορία και απελευθέρωση. Νιώθουν ελεύθεροι από τα δεσμά 

των κανόνων και των νόμων είτε ηθικών, είτε κοινωνικών, είτε θρησκευτικών. Η 

απελευθέρωση μπορεί να οδηγήσει ενίοτε σε έξαψη των παρευρισκομένων. Συνεπώς, 

αποτελούν ένα χώρο συλλογικού κοινωνικού γεγονότος, όπου ο καθένας μπορεί να 

εκφραστεί ελεύθερα έξω από νόρμες και κανόνες.  

Η τέλεση των πανηγυριών γίνεται, πρωτίστως, με αφορμή τον εορτασμό 

τοπικών ναών ή εκκλησιών που είναι αφιερωμένοι σε κάποιο άγιο της ορθόδοξης 

εκκλησίας. Επιπρόσθετα, πολλά πανηγύρια βρίσκονται σε άμεση εξάρτηση με 

συγκεκριμένες εποχές και γεωργικές δραστηριότητες. Τα πανηγύρια αποτελούνται 

από τρία μέρη, το θρησκευτικό, το ψυχαγωγικό και το οικονομικό. Το πρώτο μέρος 

αναφέρεται στην παραμονή της εορτής του Αγίου με την περιφορά της εικόνας και 

τον εορταστικό εσπερινό, αλλά και την επομένη με την εορταστική λειτουργία και 
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την αρτοκλασία. Το δεύτερο μέρος αφορά την ίδια μέρα της γιορτής όπου θα 

υπάρξουν αγώνες, μουσική, γλέντι και χορός. Το τρίτο μέρος, τέλος, αναφέρεται στα 

υπαίθρια παζάρια, τους πάγκους και τις κούνιες (Βαρβούνης, 2010).  

Η Ελλάδα αλλάζει το καλοκαίρι και μέρος αυτής της αλλαγής αποτελούν και 

τα πανηγύρια. Εν τούτοις, υπάρχουν αλλαγές ως προς τον τρόπο υλοποίησης των 

πανηγυριών στον ελλαδικό χώρο, σήμερα σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. Οι 

αλλαγές αυτές οφείλονται στην αλλαγή της αστικού τρόπου ζωής στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με την Dublish (2000), η ορθόδοξη πίστη στους Έλληνες αποτελεί 

μέρος της καθημερινότητας τους. Βιώνουν τη θρησκεία τους μέσα σε καθημερινές 

δραστηριότητες. Η θρησκεία τους είναι απτή. Είναι θρησκεία των αισθήσεων. Αρκεί 

κανείς να δηλώσει ότι πιστεύει και αυτό μόνο αρκεί δεν θα ασχοληθεί με δογματικές 

συζητήσεις και έννοιες. Για τον λόγο αυτό και σκηνές σαν την παραπάνω είναι κοινές 

στα πανηγύρια και δεν δημιουργούν εντυπώσεις στους παρευρισκόμενους. Η 

ορθόδοξη ελληνική πίστη κατά την Dublish αποτελεί στοιχείο της εθνικής 

πολιτιστικής κληρονομιάς των Ελλήνων.  

 Τα πανηγύρια λοιπόν, ως μία κοινωνική και πολιτιστική εκδήλωση, 

προσπαθούν  να εκτελέσουν συγκεκριμένες κοινωνικές λειτουργίες για τις 

πληθυσμιακές ομάδες. Αυτές οι κοινωνικές λειτουργίες προκύπτουν μέσα από τους 

συμβολισμούς του τελετουργικού. Η παρούσα εργασία, λοιπόν, μέσα από την 

αναφορά των πανηγυριών, των εθίμων και των συμβολισμών εστιάζεται στην 

ανάδυση των συμβολισμών και των πολιτισμικών στοιχείων που βρίσκονται πίσω 

από τον απώτερο σκοπό της τέλεσης ενός πανηγυριού καθώς και στις προεκτάσεις 

της συγκεκριμένης κοινωνικής εκδήλωσης στις διάφορες πτυχές της καθημερινότητας 

των ανθρώπων. Η ανάδυση των απόκρυφων πτυχών της προσωπικότητας του κάθε 

ανθρώπου σημαίνει τη διαμόρφωση και τη σημασία της προσωπικότητας του 

ανθρώπου για τη συγκρότηση της πολιτισμικής του ταυτότητας (Μούτζαλη, 2010). 

1.3.2 Τα πανηγύρια τότε και τώρα 

Η εμποροπανήγυρη αποτελεί για κάθε τόπο μία πολύ ιδιαίτερη μέρα στον κύκλο του 

χρόνου. Πολλοί άνθρωποι από μικρή ηλικία μαθαίνουν τι είναι το πανηγύρι για τον 

τόπο τους και από μικρή ηλικία μαθαίνουν να συμμετέχουν στο τελετουργικό του 

κάθε πανηγυριού. Βιώνοντας το έθιμο του πανηγυριού οι άνθρωποι αισθάνονται ότι 
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κάτι σπουδαίο επιτελείται. Πρόκειται, δηλαδή, για μία κοινωνική εκδήλωση που 

εμπεριέχει νοήματα, συμβολισμούς και νέες πολιτισμικές ανακαλύψεις. Τουτέστιν η 

εμποροπανήγυρη σχετίζεται με πολλές πτυχές της καθημερινής και κοινωνικής ζωής 

του ατόμου. Με αυτόν τον τρόπο τα πανηγύρι είναι ένα έθιμο, μια σημαντική γιορτή 

και μία σταθερή οργανωμένη δραστηριότητα με κοινωνικούς σκοπούς και γι’ αυτό 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως κοινωνικός θεσμός (Μούτζαλη, 2010). 

Σε προηγούμενες εποχές τα πανηγύρια αποτελούσαν ένα τρόπο συνάντησης 

όλων των κατοίκων. Ήταν ευκαιρία οι γυναίκες να βάλουν τα καλά τους, τα παιδιά να 

αγοράσουν παιχνίδια αλλά και κουνηθούν στις κούνιες. Οι σχέσεις των μελών της 

κοινότητας συσφίγγονταν με τους νέους να ξεκινούν τον χορό και να δίνουν ένα 

άρωμα νιότης μέσα στα πανηγύρια. Για τα ελεύθερα κορίτσια ήταν μια ευκαιρία να 

γνωστοποιήσουν στους νέους και στις οικογένειες τους, ότι πλέον είναι στην 

κατάλληλη ηλικία για γάμο (Βαρβούνης, 2010). 

Τα ελληνικά πανηγύρια κατά τους νεότερους χρόνους, αλλάζει μορφή κατά τη 

τέλεσή του. Είναι η περίοδος των έντονων κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών. Η 

περίοδος των νεότερων χρόνων χαρακτηρίζεται από την έντονη μετανάστευση και 

αστυφιλία. Εντούτοις τα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται εφόσον μετατρέπονται σε τόπο 

αντάμωσης, με τη βασική διαφορά ότι οι ξενιτεμένοι φέρνουν μαζί τους τώρα τα 

πολιτισμικά στοιχεία και τις επιρροές από τη χώρα ή τον τόπο που κατοικούν πλέον, 

δηλαδή από τη χώρα υποδοχής τους (Μούτζαλη, 2010).  

Έτσι, από τη δεκαετία του 1950, άρχισε ο θεσμός των πανηγυριών να 

διαφοροποιείται. Ενώ από την εποχή του 1970 τα πανηγύρια έχουν αλλάξει τελείως 

μορφή. Τόσο το οικονομικό, όσο και το ψυχαγωγικό μέρος των πανηγυριών έχει 

αρχίσει να εκλείπει. Τη θέση του πανηγυριού έχουν πάρει τα ανταμώματα των 

πολιτιστικών συλλόγων ή οι γιορτές των τοπικών προϊόντων. Με αποτέλεσμα τα 

παραδοσιακά ελληνικά πανηγύρια που υπήρχαν στα χωριά να οδηγηθούν στην 

αφάνεια (Βαρβούνης, 2010). 

Από την άλλη πλευρά, τα αστικά πανηγύρια, τα οποία γινόταν στα πλαίσια 

της θρησκευτικής εορτής μιας ενορίας στην πόλη, δεν έχουν δεχθεί μεγάλη 

αλλοίωση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα πανηγύρια στα αστικά κέντρα δεν 

είχαν σκοπό την προσέλκυση τουριστών, αλλά την εορτή του Αγίου (Βαρβούνης, 
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2010). Αφορμή, λοιπόν, για τη πραγματοποίηση των πανηγυριών είναι μία 

θρησκευτική εορτή και η άσκηση λατρείας προς τον Άγιο. Η εκκλησία προσπαθεί να 

είναι παρούσα σε όλες τις σημαντικές συναισθηματικές στιγμές του ανθρώπου, 

δηλαδή στη χαρά, στη λύπη, στη δυσκολία. Μέσω του θρησκευτικού εορτασμού 

ανυψώνεται το πνεύμα του ανθρώπου και ξεκουράζεται το σώμα. Η τέλεση των 

πανηγυριών διακατέχεται από το πνεύμα του εορτασμού και τη διδασκαλία των αγίων 

της εκκλησίας, χωρίς υπερβολές και ακρότητες. Τότε μόνο το πανηγύρι είναι 

χρήσιμο, ωφέλιμο και το ευχαριστιούνται όλοι. 

Σήμερα, για πρακτικούς λόγους ορισμένα πανηγύρια γίνονται σε περιόδους 

που στους εκάστοτε τόπους υπάρχει πολύς κόσμος ή απλά βολεύει το πρόγραμμα των 

εμφανίσεων μίας «λαϊκής φίρμας» ανεξάρτητα από κάποια θρησκευτική γιορτή. Αυτό 

αποτελεί μια σημαντικότατη αλλοίωση που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο «γλέντι» 

από την παραδοσιακή έννοια του πανηγυριού (Μούτζαλη, 2010). 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

2. Οι θρησκευτικές δοξασίες στο νησί της Λήμνου 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά σε κάποιες θρησκευτικές 

δοξασίες στο νησί της Λήμνου. Συγκεκριμένα, αναφέρονται οι σημαντικότερες 

γιορτές που συνοδεύονται από  πανηγυρικές εκδηλώσεις στο νησί. Μέσα από τις 

αναφορές αυτές θα μπορέσει να γίνει αντιληπτό, ο τρόπος και κυρίως, οι διαδικασίες, 

με τις οποίες οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν αυτές τις γιορτές στο νησί τους. Ο χρόνος 

που περιμένουν οι κάτοικοι μέχρι της στιγμή της πραγματοποίησης και τέλεσης των 

εορτών μαρτυρά την ανυπομονησία τους και τη προσμονή τους. Τα τοπικά ήθη και 

έθιμα γύρω από τη τέλεση των τοπικών εορτών μαρτυρούν με τον πλέον παραστατικό 

τρόπο τη συμμετοχή των ανθρώπων στα κοινά και της σύνδεση της ανθρωπολογίας, 

λαογραφίας με θρησκευτικές δοξασίες. Η περιγραφή της συμμετοχής και της 

προετοιμασίας για τα πανηγύρια μαρτυρά τη πλούσια λαογραφική ιστορία του νησιού 

και ότι η καθημερινότητα των κατοίκων του νησιού είναι άρρηκτα συνυφασμένη με 

τα πολιτιστικά και εκκλησιαστικά δρώμενα. 

2.1 Οι γιορτές των έφιππων Αγίων στη Λήμνο 

Στο νησί της Λήμνου, στο Βορειοανατολικό μέρος του Αιγαίου, γιορτάζονται με κάθε 

τιμή και λαμπρότητα κάθε χρόνο οι δύο έφιπποι Άγιοι της ορθοδοξίας, ο Άγιος 

Γεώργιος και ο Άγιος Δημήτριος. Αρκετές εκκλησίες σε όλο το νησί γιορτάζουν τους 

δύο Αγίους, αλλά σε δύο χωριά του ανατολικού μέρους του νησιού 

πραγματοποιούνται μεγάλα πανηγύρια και ιπποδρομίες προς τιμή τους, όπως είναι 

στην Καλλιόπη και στο Κοντοπούλι.  

2.1.1 Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου στη Λήμνο 

Στο νησί της Λήμνου ο Άγιος Γεώργιος τιμάται ιδιαίτερα. Υπάρχουν πολλές 

εκκλησίες και ξωκλήσια που είναι αφιερωμένα στον Άγιο, στο Πλατή, στην Ατσική, 

στην Καλλιόπη, το ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου του Γυρνιωτή και αρκετά άλλα 

ξωκλήσια σε όλο το νησί. Η παλαιότερη εκκλησία που είναι αφιερωμένη στον Άγιο 

είναι στο Ρεπανίδι (Βογδάνου, 2006). 

Οι κάτοικοι της Καλλιόπης έχουν ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Αϊ Γιώργη 

και το τραγουδούν ο μεγάλες σε ηλικία γυναίκες την παραμονή της γιορτής του.  
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«Άγιε μου Γιώργη αφέντη μου κι αφέντη καβαλάρη 

αρματωμένος με σπαθί και με αργυρό κοντάρι. 

Θεριό έπεσε στην χώρα μας σ’ ένα βαθύ πηγάδι, 

ανθρώπους το ταΐζανε κάθε πρωί και βράδυ. 

 

Μια μέρα δεν του πήγανε ανθρώπους να δειπνήσει, 

σταλιά νερό δεν άφησε τη χώρα να δροσίσει. 

 

Ας ρίξουμε τα μπουλεθιά κι ότινος θέλει ας πέσει, 

να πάει το παιδάκι του λιονταριού πεσκέσι. 

Τα μπουλεθιά επέσανε σε μια βασιλοπούλα, 

όπου την είχε ο βασιλιάς μόνη και μοναχούλα. 

 

Ξένος αγνώριστος περνά, την κόρη χαιρετάει, 

κι η κόρη του αποκρίνεται, κι η κόρη του μιλάει: 

 

«Τράβηξε ξένε από δω και το νερό αφρίζει 

κι ο δράκοντας τα δόντια του για μένα τα τροχίζει 

Γυρίζει ανατολικά και κάνει το σταυρό του 

και βγάζει το σπαθάκι του και κόβει το λαιμό του. 

 

Για πες μου ξένε να χαρείς ποιο είναι τ’ όνομά σου; 

Κι εγώ θα κάνω χάρισμα στην οικογένειά σου. 

 

Γιώργη με λένε το όνομα απ’ την Καππαδοκία, 

κι αν θες να κάνεις χάρισμα, χτίσε μια εκκλησία. 

Βάλε ζερβά την Παναγιά, δεξιά έναν καβαλάρη, 

αρματωμένο με σπαθί και μ αργυρό κοντάρι». 

(http://kokkinovraxos.blogspot.com/2012/04/blog-post_17.html) 

Οι στίχοι του τραγουδιού είναι σαν να περιγράφουν την εικόνα του Αγίου 

Γεωργίου. Εξιστορούν την ιστορία της εικόνας. Η θλιμμένη κόρη, η στερεμένη 

βρύση, το «θεριό» που σκοτώνει ο Άγιος όλα είναι μέσα στους στοίχους. Η Λήμνος 

είναι ένα νησί που δεν έχει λίμνες και ποτάμια, ο αέρας είναι πολύ δυνατός και δεν 

αφήνει τα σύννεφα να σταθούν για να προκληθεί βροχή, και ως εκ τούτου, η 

λειψυδρία αποτελεί το μεγαλύτερο φόβο των κατοίκων ακόμη και σήμερα. Για το 

νησί, ο Άγιος Γεώργιος σκοτώνει τη λειψυδρία, την ανυδρία, χωρίς νερό δεν μπορούν 

να ποτιστούν τα χωράφια, ούτε να συντηρηθούν οι κάτοικοι.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Λημνιοί εξαιτίας της λειψυδρίας που μπορεί να 

υπάρξει στο νησί, συχνά, φυτεύουν καλλιέργειες που δεν χρειάζονται πολύ νερό 

όπως, για παράδειγμα, το σιτάρι. Ο πρόεδρος της Καλλιθέας, ο κύριος Βασίλης 

Ταρλάμης, αναφέρει ότι την δεκαετία 1950-1960, η έλλειψη νερό ήταν η αφορμή να 

http://kokkinovraxos.blogspot.com/2012/04/blog-post_17.html
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ξενιτευτούν πολλοί κάτοικοι στην Αυστραλία, τον Καναδά και την Αφρική. Είχαν 

σπείρει βαμβάκι και δεν μπόρεσαν να το ποτίσουν με αποτέλεσμα να υποστούν 

μεγάλη οικονομική καταστροφή.  

 

 

Συνεπώς, για τους Λημνιούς αυτό είναι το θεριό που σκοτώνει ο Αϊ-Γιώργης 

με το αργυρό δόρυ του, τη λειψυδρία. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που αναφέρεται 

στους στοίχους είναι ο τόπος καταγωγής του Αγίου, η Καππαδοκία. Δεν διεκδικούν 

την καταγωγή του. Αντίθετα την αναγνωρίζουν. Ο Αϊ-Γιώργης είναι ο Άγιος που 

ενώνει δυο λαούς.  

2.1.2 Η γιορτή του Αγίου Δημητρίου στη Λήμνο 

Η γιορτή του Αγίου Δημητρίου σηματοδοτεί την αρχή του χειμώνα, Στη Λήμνο 

υπάρχουν αρκετά χωρία που γιορτάζουν τη χάρη του Αγίου. Ο Κοντιάς, οι Σαρδές, το 

Ροσσοπούλι, η Πλάκα και το Κοντοπούλι είναι τα χωριά που γιορτάζουν τη μνήμη 

του Αγίου (Βογδάνου, 2006). Από την παραμονή της γιορτής συρρέουν οι πιστοί στις 

εκκλησίες για την περιφορά της εικόνας. Στο Κοντοπούλι γίνονται ιπποδρομίες προς 

τιμή του Αγίου Δημητρίου την ημέρα της γιορτής του. Οι νικητές των ιπποδρομιών 

βραβεύονται στο χώρο της εκκλησίας.  

2.2 Τα πανηγύρια στη Λήμνο 

Τα πανηγύρια, όπως προαναφέρθηκε, αποτελούσαν ένα σημαντικό γεγονός για όλη 

την τοπική κοινότητα και το ίδιο ακριβώς ίσχυε και για το νησί της Λήμνου. Μέσα 



46 
 

από αυτά διασκέδαζαν και κατάφερναν να απομακρύνουν τις έννοιες και τις 

στενοχώριες της καθημερινότητας. Το πανηγύρι για την τοπική κοινότητα ήταν 

γιορτή και ξεκινούσε αρκετές μέρες πιο μπροστά. Αποτελούσε και αποτελεί έναν 

χώρο συνάντησης ένα κοινωνικό συνολικό γεγονός μέσα στο οποίο νομοθετούνται 

κανόνες και νόρμες. Ο πιστός οφείλει να υπακούσει σε άγραφους νόμους και να 

ακολουθήσει το τυπικό του πανηγυριού (Mauss,2004). 

Η εμποροπανήγυρη αποτελεί από πολιτισμικής άποψης τη συμμετοχή όλων 

των ανθρώπων στα κοινά με σκοπό τη διάνθιση της πολιτισμικής ταυτότητας και της 

κουλτούρας τους, αλλά και τη μεταλαμπάδευσή τους στις επόμενες γενιές. Οι 

άνθρωποι μέσω αυτού του συμβολισμού, θέλουν να αποδώσουν φόρο τιμής στον 

Άγιο, προκειμένου να αισθανθούν την κάθαρση της ψυχής τους. Αυτό που 

επιδιώκουν είναι ο εμπλουτισμός της πολιτισμικής τους ταυτότητας, αυτής που τους 

διακρίνει από τους άλλους, δηλαδή να αλληλοεπιδράσουν. Εν τέλει, οι άνθρωποι, 

μέσω της εμποροπανήγυρης επιδιώκουν την ανάδειξη της λαϊκής τέχνης ως 

καθαρτικού της ψυχής τους (Μούτζαλη, 2010). 

  Στη Λήμνο κατά τη τέλεση των πανηγυριών, όλοι συμμετέχουν με τον δικό 

τους τρόπο, δείχνοντας τον σεβασμό τους στο «θείο» και στη συνέχιση της 

παράδοσης. Ειδικότερα, οι γυναίκες καθαρίζουν τα σπίτια, τις αυλές και τα σοκάκια. 

Ασπρίζουν τους δρόμους και τα δέντρα στις αυλές τους. Μέσα στο σπίτι κρεμούν 

καθαρές κουρτίνες, βάζουν καρπέτες, σεμεδάκια και στρωσίδια καθαρά και λαμπερά 

ακόμη και σήμερα. Οι δρόμοι του χωριού, που γιορτάζει, μοσχομυρίζουν από τα 

αμυγδαλωτά, τον χαλβά του φούρνου και τα τους κουραμπιέδες (Βογδάνου, 2006). 

Κατά το παρελθόν, ενώ οι γυναίκες είχαν τη φροντίδα με τις δουλειές του 

σπιτιού, οι άνδρες του χωριού την παραμονή θα έσφαζαν ένα οικόσιτο ζώο τους 

κατσίκι, αρνί ή ότι άλλο είχε ο καθένας στο σπίτι του. Σήμερα οι άνδρες ασχολούνται 

περισσότερο με την οργάνωση του χώρου, όπου θα πραγματοποιηθεί το πανηγύρι 

(Βογδάνου, 2006). 

Η μέρα της γιορτής του Αγίου είναι πολύ σημαντική για όλους. Παλαιότερα, 

ήταν αδιανόητο για την τοπική κοινότητα να περάσει ένας ξένος ή ένας 

φιλοξενούμενος ,έξω από το σπίτι του νοικοκύρη και αυτός να μην τον φιλέψει το 

μεσημέρι. Για το λόγο αυτό, υπήρχε προετοιμασία φαγητού με σφαχτά και ψητά σε 



47 
 

όλα τα σπίτια του χωριού ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση του καθενός 

(Βογδάνου, 2006). 

2.2.1 Το πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου στην Καλλιόπη της Λήμνου 

Μετά από την επιτόπια έρευνα και την διασταύρωση πληροφοριών, προέκυψε ότι οι 

κάτοικοι της Καλλιόπης δηλώνουν ότι η μορφή του πανηγυριού του Αγίου Γεωργίου 

έχει αλλάξει μορφή. Δεν είναι το ίδιο όπως ήταν πριν από σαράντα ή πενήντα χρόνια.  

Γηραιοί κάτοικοι της Καλλιόπης αλλά και των γύρω χωριών, Ρεπανιδίου, 

Κοντοπούλι, Ρωμανού και Ρουσσοπούλι, αναφέρουν ότι τώρα πλέον δεν γίνεται το 

ίδιο πανηγύρι όπως παλιά. Διηγούνται ότι κάποιες μέρες πριν από το πανηγύρι του 

Αγίου Γεωργίου στην Καλλιόπη, συγκεντρωνόταν όλοι που ήθελαν να πάνε στο 

πανηγύρι στην παραλία του Κέρους σε μια περιοχή που ονομάζεται Καβαλάρης. Εκεί 

κατασκηνώνανε για να ξεκουραστούν μέχρι την παραμονή της γιορτής. Χωριζόταν σε 

τρις ομάδες. Η πρώτη ομάδα θα πήγαινε να ψαρέψει, η δεύτερη ομάδα θα πήγαινε να 

κυνηγήσει και η τρίτη θα μοίραζε από τα τάματα για τον Άγιο (σφαχτά, ζωντανά) 

στην υπόλοιπη ομάδα. Ο διαχωρισμός αυτός σε ομάδες είχε σαν στόχο τη διαβίωση 

της ευρύτερης ομάδας που ήθελε να πάει στο πανηγύρι. Εκείνες τις μέρες αντάλλαζαν 

τα νέα τους και μάθαιναν για τους υπόλοιπους, αποτελούσε, δηλαδή, μια ευκαιρία να 

ενημερωθούν και να διασκεδάσουν. 

Την παραμονή το πρωί ξεκινούσαν για να φτάσουν έγκαιρα για την περιφορά 

της εικόνας στον εσπερινό. Την ημέρα της γιορτής γινόταν οι ιπποδρομίες στο μέρος, 

όπου σήμερα είναι ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος που ενώνει την Καλλιόπη με την 

παραλία του Κέρος. Στη συνέχεια πήγαιναν στην εκκλησία, όπου ο παπάς μύρωνε 

τους νικητές Κατόπιν ακολουθούσε γλέντι με ρυζόγαλο και σφαχτά, σούβλες και 

χορό. Το χωρίο της Καλλιόπης εκείνη την ημέρα ήταν απομονωμένο από το υπόλοιπο 

νησί, διότι οι δρόμοι έκλειναν από τα τραπέζια.  

Στη σημερινή εποχή σχεδόν τίποτα δεν είναι ίδιο. Έρχεται κόσμος στην 

εκκλησία από την παραμονή από όλη τη Λήμνο, αλλά τώρα έχει αυτοκίνητα, θα έρθει 

για μια, δυο, τρεις ώρες και μετά θα φύγει, αναφέρει κάτοικος της Καλλιόπης. Την 

επόμενη ημέρα δεν υπάρχει γλέντι. Γίνονται οι ιπποδρομίες βραβεύονται και «άντε 

τέλος», όπως λέει ο κύριος Δημήτρης.  
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2.2.2 Το πανηγύρι του Αγίου Δημητρίου στο Κοντοπούλι της Λήμνου 

Στο Κοντοπούλι δεν υπήρχε παλαιότερα πανηγύρι για τον Άγιο Δημήτριο. Ο θεσμός 

των ιπποδρομίων για τον Άγιο Δημήτριο έχει ξεκινήσει την τελευταία δεκαετία, 

«οπότε δεν υφίσταται σύγκριση», όπως αναφέρει ο κύριος Νίκος κάτοικος από το 

Κοντοπούλι. Οι ιπποδρομίες στο Κοντοπούλι έγιναν για να μπορέσουν «να δείξουν τα 

άλογα αυτοί που έχουν τα καθαρόαιμα και βρέθηκε και χορηγός, οπότε κάνουν 

ιπποδρομίες και στο Κοντοπούλι τον Οκτώβριο», λέει ο Πέτρος, ο οποίος συμμετέχει 

με το άλογο του και στις ιπποδρομίες του Αγίου Δημητρίου εκτός από του Αγίου 

Γεωργίου. 

Μέσα από τη συμμετοχική παρατήρηση διαπιστώθηκε ότι οι κάτοικοι της 

Καλλιόπης δεν έχουν σε ιδιαίτερη εκτίμηση της ιπποδρομίες στο Κοντοπούλι. Σε 

ερώτηση που τέθηκε σε κατοίκους της Καλλιόπης σχετικά με το πανηγύρι στο 

Κοντοπούλι την περίοδο των ιπποδρομιών, η απάντηση ήταν σχεδόν η ίδια από όλους 

τους ερωτηθέντες, ότι δηλαδή δεν υπήρχε ούτε υπάρχει πανηγύρι εκεί, διότι οι 

ιπποδρομίες από την περίοδο της τουρκοκρατίας έχουν τις ρίζες τους στο δικό τους 

χωρίο. «Τώρα δείχνουν τα άλογα και λένε ότι έχουν πανηγύρια και ιπποδρομίες, δεν 

υπάρχει ούτε δρόμος για να τρέξουν τα άλογα, πώς το λένε αυτό δεν ξέρω», αναφέρει ο 

κύριος Δημήτρης, ο οποίος συμμετείχε πριν από αρκετά χρόνια στις ιπποδρομίες της 

Καλλιόπης. 

Γενικά, παρατηρείται μια αρνητική στάση σχετικά με τις ιπποδρομίες στο 

Κοντοπούλι, διότι οι κάτοικοι της Καλλιόπης πιστεύουν ότι οι ιπποδρομίες ανήκουν 

στο χωρίο τους και μόνο και όχι στους ιππείς που θέλουν να αναδείξουν τα 

καθαρόαιμα άλογα. Πρόκειται για κάτι αντίστοιχο, όπως αναφέρει ο Danforth (1995), 

με τους Αναστενάρηδες που δεν ήθελαν να προβάλλουν τα Αναστενάρια στο ευρύ 

κοινό ούτε να αλλάξουν κονάκι. Τελικά, πείστηκαν τη δεκαετία του 1970 από τον 

Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού. Από αυτό το κομβικό σημείο χάθηκε και η 

ιδιαιτερότητα και ο μυστικισμός του εθίμου. 

2.3 Ερευνητική διαδικασία 

Η παρούσα εργασία στηρίχθηκε στη χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων. Οι 

συνεντεύξεις έγιναν σε χώρους ιδιωτικούς, αλλά και δημόσιους κατόπιν συνεννόησης 
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και υπόδειξης των ίδιων των συνεντευξιαζόμενων. Οι συνεντεύξεις που λήφθηκαν σε 

δημόσιους χώρους, όπως για παράδειγμα στο καφενείο του χωριού, παρουσίαζαν την 

εξής ιδιομορφία. Στην αρχή ο συνεντευξιαζόμενος ήταν αγχωμένος, στη συνέχεια, 

όμως, συνήθως, ερχόταν κάποιος φίλος του για να τον εμψυχώσει και δεχόταν και 

αυτός ερωτήσεις, παίρνοντας έτσι μέρος και αυτός στη διαδικασία της έρευνας.  

Για την ολοκλήρωση της έρευνας κρίθηκε απαραίτητη η χρήση ημερολογίου, 

καθώς οι ημερομηνίες άλλαζαν συνέχεια, με αποτέλεσμα να υπάρξει πρόβλημα 

ολοκλήρωσης των συνεντεύξεων. Χρησιμοποιήθηκε οπτικοακουστικό υλικό, το 

οποίο σε κάποιες περιπτώσεις δεν ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο. Πριν από κάθε συνέντευξη 

είχε προηγηθεί μια μικρή εισήγηση για το είδος της συνέντευξης, τη χρήση του 

υλικού αλλά και τη διάθεση του. επίσης, δόθηκε η δυνατότητα στους 

συνεντευξιαζόμενους να δηλώσουν ψευδή ονόματα. Αυτή η επιλογή έγινε από ένα 

μέρος εξ αυτών και αυτό διότι δεν ήθελαν να «ακουστούν στο χωριό», όπως 

ενδεικτικά ανέφεραν. 

Η συνεργασία στην αρχή ήταν δύσκολη. Υπήρχαν ιδιαίτεροι ενδοιασμοί, ενώ 

δεν μπορούσαν να κατανοήσουν το ενδιαφέρον ενός ξένου ατόμου προς την 

κοινότητα, για τις ιπποδρομίες και εξ αιτίας αυτού, υπήρξαν πολλές ακυρώσεις ή/και 

αναβολές των συνεντεύξεων.  

Πριν από τις συνεντεύξεις, προηγήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση και η 

προσωπική ενημέρωση της ερευνήτριας μέσα από επιτόπια έρευνα, γύρω από τις 

εκδηλώσεις σχετικά με τις ιπποδρομίες. επίσης, υπήρξε ενημέρωση και πληροφόρηση 

σε συχνή επικοινωνία με άτομα που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, τα οποία όμως δεν 

θέλησαν να δώσουν επίσημα συνέντευξη.  

2.3.1 Προφίλ συνεντευξιαζόμενων 

Το δείγμα που λήφθηκε συνολικά είναι τριάντα δύο άτομα, εξ αυτών τα επτά 

γυναίκες και τα είκοσι πέντε άνδρες. Αναλυτικότερα, οι εφτά είναι αναβάτες, οι 

τέσσερις είναι ιδιοκτήτες, τρείς είναι βοηθοί ιπποκόμοι, τρεις εκπρόσωποι της 

τοπικής κοινότητας, ένας ιερέας που συμμετείχε ως αναβάτης κατά το παρελθόν, 

οχτώ άτομα κάτοικοι από την Καλλιόπη και έξι άτομα από το Κοντοπούλι.  
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Οι συνεντευξιαζόμενοι ήταν ηλικίας από 22 μέχρι 84 ετών. Σε ποσοστό 25% 

ήταν γυναίκες και το 75% ήταν άνδρες. Το μορφωτικό τους επίπεδο ποικίλει. Το 10% 

είναι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης, το 4% δηλώσαν αγράμματοι και το 86% 

είχαν τελειώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Όλοι τους γνώριζαν από προσωπική 

εμπειρία τις ιπποδρομίες είτε ως θεατές, είτε ως αναβάτες, είτε ως ιδιοκτήτες ή απλώς 

σαν κάτοικοι της περιοχής. 

Οι περισσότεροι ήταν θετικοί για να συμμετάσχουν στις συνεντεύξεις. 

Υπήρξαν, όμως, και άτομα, τα οποία δεν ήθελαν να λάβουν μέρος στη συζήτηση. Η 

άρνηση τους αυτή μπορεί να μην ήταν ξεκάθαρη από την αρχή, αλλά διαπιστωνόταν 

στη συνέχεια με την συνεχή αναβολή των συνεντεύξεων. Τα άτομα, όμως, που 

συμμετείχαν χωρίς ενδοιασμούς και ήθελαν να μιλήσουν για το θέμα ήταν ειλικρινή, 

συνεργάσιμα και πολλοί δοτικά. Συμμετείχαν με μεγάλη θέληση στη διαδικασία της 

συνέντευξης, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές, κατά τις οποίες άνοιξαν και τα σπίτια τους 

για να δείξουν παλιά μετάλλια και τρόπαια, παρότι δεν θέλησαν ποτέ να 

φωτογραφηθούν με αυτά. Πολλοί το θεωρούσαν τιμή, ενώ κάποιοι άλλοι αναγνώριση 

το γεγονός ότι κάποιος ασχολήθηκε με το θέμα των ιπποδρομιών.  

 Όσον αφορά τη σχέση ανδρών γυναικών, στη διαδικασία των συνεντεύξεων 

διαπιστώθηκε το εξής, οι άνδρες στην αρχή ήταν λίγο διστακτικοί και δεν μιλούσαν 

ελεύθερα. Αντίθετα, οι γυναίκες που συμμετείχαν στην διαδικασία των συνεντεύξεων 

ήταν πιο ελεύθερες και κάποιες φορές «συντόνιζαν» και την πορεία των ερωτήσεων. 

Μέσα από τη διαδικασία αυτή διατυπώθηκαν κάποια θέματα προς συζήτηση, τα 

οποία ήταν άγνωστα στη βιβλιογραφία. 

Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι οι πολίτες, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στη 

διαδικασία των ιπποδρομιών, όπως, για παράδειγμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι, 

πρόεδροι, χορηγοί, είτε συμμετείχαν υπό όρους είτε δεν συμμετείχαν καθόλου 

αρνούμενοι κάθε επικοινωνία. Γενικά, όμως, οι συνεντευξιαζόμενοι ήταν αρκετά 

συνεργάσιμοι, ελεύθεροι στην έκφρασή και πολλοί δοτικοί.  

2.3.2 Αναστοχασμός 

Κατά τη διάρκεια της εκπόνηση της εργασίας, δεν ήταν λίγες οι φορές στις οποίες 

υπήρχε μια έντονη δυσφορία και άσχημη ατμόσφαιρα. Ήταν πολύ δύσκολο να 
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βρίσκεται κάποιος στον ίδιο χώρο με άτομα που έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά 

με το θέμα και να υπερασπίζονται τις απόψεις τους με δυνατές φωνές και έντονες 

χειρονομίες. Η θέση του ακροατή σε αυτήν την περίπτωση είναι δύσκολη, διότι από 

τη μια, προσπαθεί να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που επιθυμεί και από την άλλη, 

βρίσκεται στο ρόλο του διαιτητή, προσπαθώντας να επαναφέρει την τάξη. 

Ένα ακόμη δύσκολο σημείο στη συλλογή πληροφοριών ήταν η αρνητική 

διάθεση που είχαν πολλοί συνομιλητές προς το πρόσωπο ενός ξένου ατόμου που 

προσπαθεί να συλλέξει πληροφορίες, για ένα οικείο σε αυτούς θέμα. Πολλές φορές 

είχαν τον ρόλο του ανακριτή και στην καλύτερη περίπτωση δεχόταν να δώσουν ένα 

μέρος των πληροφοριών. Στη χειρότερη περίπτωση, άλλαζαν θέμα και δεν 

συμμετείχαν στην έρευνα.  

 Το πιο δύσκολο σημείο, όμως, της έρευνας ήταν η έλλειψη βιβλιογραφικών 

πηγών. Δεν υπήρχε βιβλιογραφία που να αναφέρεται σε τοπικά έθιμα. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα τη συγκέντρωση πολλών συνεντεύξεων, οι οποίες διασταυρώθηκαν, 

ώστε να μπορέσουν αν βγουν έγκυρα αποτελέσματα σχετικά με το έθιμο των 

ιπποδρομιών.  

 Ένα ακόμη σημείο που δημιούργησε πρόβλημα στη συγκέντρωση 

πληροφοριών ήταν η άρνηση τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών φορέων να μιλήσουν 

σχετικά με τις ιπποδρομίες. Δεν ήταν όλοι θετικοί με την έρευνα. Αυτό που αξίζει να 

αναφερθεί είναι ότι μετά από τη συνέντευξη με ένα αξιόπιστο πρόσωπο της τοπικής 

κοινωνίας, τα γεγονότα άλλαξαν. Αρκετοί κάτοικοι άρχισαν να μιλάνε ελεύθερα, 

χωρίς ενδοιασμούς ή περιστροφές. 

 Η επιτόπια έρευνα ήταν απαραίτητη, διότι μέσα από αυτήν έγινε και η 

συλλογή των περισσότερων πληροφοριών. Υπήρξε συνεχής παρατήρηση σε χώρους 

προπόνησης, άθλησης, σίτισης και διαμονής των αλόγων. Μέσα από την 

παρατήρηση, προέκυψαν θετικά αποτελέσματα, καθώς η συλλογή των πληροφοριών 

ήταν έγκυρη και αξιόπιστη.  

Αποτέλεσμα αυτής της εμπειρίας ήταν να συγκεντρωθούν θετικά και αρνητικά 

χαρακτηριστικά. Στα θετικά ανήκουν οι γνωριμίες με αξιόλογα άτομα των τοπικών 

κοινοτήτων, οι όμορφες αναμνήσεις από την ώρα των συνεντεύξεων ή οποίες είχαν 
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αρκετά χαμόγελα, αφηγήσεις ιστοριών και τραγουδιών. Από την άλλη πλευρά, στα 

αρνητικά ανήκουν οι άσχημες στιγμές που προκλήθηκαν από άπρεπες λεκτικές 

συμπεριφορές ανάμεσα σε συνομιλητές.  

Γενικά, θα μπορούσε, όμως, να πει κάποιος ότι ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία. 

Πραγματικά, η επαφή με το άλογο χαλαρώνει το άτομο. Στην αρχή υπάρχει μια 

αμφίπλευρη αναστάτωση και από το άτομο και από το άλογο, στη συνέχεια, όμως, 

και με την πάροδο του χρόνου η ανησυχία μειώνεται και μπορεί κάποιος να νιώσει 

ήρεμα και άνετα δίπλα σε ένα άλογο. Η διατύπωση των ιππέων ότι τα άλογα 

αισθάνονται, είναι αληθινή. Όταν το άλογο γνωρίζει ένα άτομο για πρώτη φόρα είναι 

επιφυλακτικό και θα κοιτάξει τον ιδιοκτήτη του. Μέσα από μια διαδικασία γνωριμίας 

και με τη συνοδεία πάντα του ιδιοκτήτη ή του αναβάτη, το άλογο και το ξένο άτομο 

θα γνωριστούν και θα μπορέσουν να συνυπάρξουν μέσα στον ίδιο χώρο.  

Ολοκληρώνοντας, θα μπορούσε να πει κανείς ότι παρά τα δυσάρεστα 

περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, όπως για παράδειγμα ήταν 

οι ακυρώσεις συνεντεύξεων, οι αναβολές και οι καθυστερήσεις σε προγραμματισμένα 

ραντεβού, τα οποία επιλύθηκαν άμεσα, εν τέλει, μέσα από τις συνεντεύξεις βγήκαν 

πολύ έντονα συναισθήματα, όπως χαρά, λύπη, θυμός, οργή, απογοήτευση.  

Μερικοί από τους συνομιλητές ήταν σκυθρωποί και ανέκφραστοι καθόλα τη 

διάρκεια των συνεντεύξεων. Άλλοι μπορεί να ήταν, στην αρχή τουλάχιστον, 

σκεφτικοί και στη συνέχεια, «ανοίχθηκαν» και εξέφρασαν συναισθήματα χαράς και 

ενθουσιασμού. Κάποιοι άλλοι, εξ αιτίας της αδιαφορίας τους για το έθιμο των 

ιπποδρομιών, δεν έβγαζαν καθόλου συναίσθημα. Αυτοί που ήταν πιο εκδηλωτικοί, 

ήταν οι αναβάτες. Οι αντιδράσεις τους ήταν πιο εκδηλωτικές, όταν γινόταν αναφορά 

στα άλογα τους. 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

3. Προφορικές μαρτυρίες: Το χωριό, ο τόπος και ο Άγιος του 

πανηγυριού 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει αναφορά γύρω από τις ιπποδρομίες-προς τιμήν των 

έφιππων Αγίων Δημητρίου και Γεωργίου-που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο σε δύο 

χωριά της Λήμνου και ειδικότερα στο Κοντοπούλι και στη Καλλιόπη. Μέσα από την 

αναφορά αυτή θα διερευνηθούν και θα αναλυθούν τόσο οι προσλήψεις όσο και οι 

πρακτικές της τοπικής κοινότητας γύρω από το έθιμο των ιπποδρομιών. 

3.1 Οι τόποι διεξαγωγής των ιπποδρομιών 

Οι ιπποδρομίες στη Λήμνο γίνονται σε δύο χωρία στην ανατολική πλευρά του 

νησιού. Στην γιορτή του Αγίου Δημητρίου στις 26 Οκτωβρίου γίνονται στο 

Κοντοπούλι και στην γιορτή του Αγίου Γεωργίου στις 23 Απριλίου γίνονται στο 

χωριό Καλλιόπη.  

Το έθιμο των ιπποδρομιών είναι ριζωμένο στη περιοχή από την περίοδο της 

τουρκοκρατίας. Από εκείνη την περίοδο δεν υπήρξε διακοπή μέχρι και σήμερα. Η 

μοναδική διακοπή που συνέβη ήταν το 1941 για δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου, διότι δεν υπήρχαν άντρες να στηρίξουν το έθιμο, όλοι 

συμμετείχαν στον πόλεμο (Τουρπτσόγλου - Στεφανίδου, 1986) .  

Όλα τα αγόρια από ηλικία δώδεκα χρονών μπορούν να συμμετέχουν στις 

ιπποδρομίες, είτε με δικό τους άλογο, είτε ως αναβάτες (ιππείς) σε άλογα άλλων 

ιδιοκτητών. Είναι τιμή για την οικογένεια, όταν ο γιος συμμετέχει στις ιπποδρομίες. 

Αποκτάει γόητρο στην τοπική κοινωνία. Στους αγώνες δεν μπορούν να συμμετέχουν 

γυναίκες, παρά μόνο στην απονομή των μεταλλίων και εφόσον τους ανήκει το 

άλογο6. Η συμμετοχή των ανδρών είναι σημαντική καθώς μέσα από αυτήν 

αποδεικνύεται η ανδρεία και η τόλμη τους. Μπορούν να συμμετέχουν αναβάτες από 

όλη τη Λήμνο, αλλά και πανελλαδικά.. 

_________________________ 

6.Οι πληροφορίες προέρχονται από προφορικές μαρτυρίες των κατοίκων του νησιού. 
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Σε παλαιότερες εποχές, κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, υπήρχαν δύο 

ομάδες που συμμετείχαν στους αγώνες. Η ομάδα των Ελλήνων και η ομάδα των 

Τούρκων. Με το πέρασμα των χρόνων αυτό δεν συμβαίνει πλέον. Στην τωρινή εποχή 

υπάρχουν μόνο οι κατηγορίες των αλόγων, τα καθαρόαιμα, τα ντόπια και ανάλογα με 

τα κιλά.  

Τα άλογα αποτελούν καμάρι για τους ιππείς και πολλές φορές τα στολίζουν με 

χάντρες, κορδέλες και χαϊμαλιά για να αποτρέψουν το κακό μάτι. Πριν από τους 

αγώνες, αλλά και μετά, τα άλογα κάνουν γρήγορο βάδην για να ηρεμήσουν από την 

ένταση του αγώνα. 

Το μέρος, όπου γίνονται οι ιπποδρομίες, είναι ένας υπαίθριος μεγάλης 

έκτασης χώρος έξω από τα χωρία, μέσα σε αγροτικές καλλιέργειες. Δεν υπάρχει 

στρωμένος δρόμος για να τρέξουν τα άλογα, ο δρόμος είναι στρωμένος με χαλίκια 

και καθαρισμένος από κλαδιά. 

Πριν από τις ιπποδρομίες, την προηγούμενη πηγαίνουν οι ιππείς με τα άλογα 

στην εκκλησία και στη συνέχεια γυρίζουν γύρω από αυτήν τρεις φορές και φεύγουν. 

Μετά την λήξη των αγώνων, οι ιππείς κατευθύνονται στο χώρο των εκκλησιών των 

χωριών για να λάβουν τα έπαθλα τους, την ευλογία του ιερέα και να αναδειχθούν 

στους συντοπίτες τους.  

3.1.1 Το χωριό Καλλιόπη της Λήμνο 

Η Καλλιόπη βρίσκεται στην Ανατολική πλευρά της Λήμνο και συνορεύει με το χωριό 

Κοντοπούλι. Η ίδρυση του χωριού πιθανολογείται από τον 13ο αιώνα π.Χ. με την 

παρακμή της Ηφαιστείας. Η Καλλιόπη αναφέρεται σε ταξιδιωτικά και γεωγραφικά 

κείμενα πολλών ταξιδευτών ήδη από τον 15ο αιώνα μ.Χ. (Τουρπτσόγλου-

Στεφανίδου, 1986).  

Το χωριό έχει σαν προστάτη και πολιούχο του τον Άγιο Γεώργιο. Στο χωρίο 

υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, η οποία χτίστηκε το 1869. Είναι ένας ναός 

σε ρυθμό βασιλικής χωρίς τρούλο. Προς τιμή του Αγίου γίνονται οι ιπποδρομίες 

ανήμερα της γιορτής του.  
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3.1.1.1 Η ιστορία της Καλλιόπης μέσα από την λαϊκή παράδοση 

Κατά τη λαϊκή παράδοση υπάρχουν δύο εκδοχές, σύμφωνα με τις οποίες το χωριό 

πήρε την ονομασία του. Η πρώτη αναφέρεται σε μια γυναίκα κάτοικο της 

Ηφαιστείας, η οποία, όμως, δεν είχε σωστή και πρέπουσα συμπεριφορά κι όλοι οι 

υπόλοιποι κάτοικοι την απέφευγαν και την χλεύαζαν. Αυτό είχε σαν συνέπεια η 

γυναίκα να μεταβεί σε ένα άγονο και έρημο τόπο ο οποίος πήρε και το όνομα του από 

αυτήν και ονομάστηκε Καλλιόπη. Όσον αφορά αυτή την εκδοχή, δεν υπάρχουν 

στοιχεία που να την επαληθεύουν (Πάτερ Άγγελος Μιχέλης, 1950).  

Η δεύτερη εκδοχή αναφέρεται σε μια κόρη γόνο πλούσιας οικογένειας την 

Καλλιόπη, η οποία είχε στην διάθεση της όλη την έκταση του σημερινού χωριού. Η 

κοπέλα αυτή παντρεύτηκε, απέκτησε παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα. Οι απόγονοι της 

έκτισαν έναν μικρό οικισμό σε ανάμνηση της Καλλιόπης. Η εκδοχή αυτή 

επιβεβαιώνεται τόσο μέσα από τα ταξιδιωτικά και γεωγραφικά κείμενα που υπάρχουν 

για την Λήμνο (Τουρπτσόγλου-Στεφανίδου, 1986) όσο και από τον μαρμάρινο τάφο 

πάνω στον οποίο υπάρχει η επιγραφή «ΜΤΡ ΘЎ, Η ΔΟΥΛΗ ΤΟΥ ΘЎ ΚΑΛΗ», 

δηλαδή Ενθάδε κείται η δούλη του Θεού Κάλλη (πάτερ Άγγελος Μιχέλης, 1950).  

  

Εικόνα 3: ο τάφος της Καλλιόπης στο κοιμητήριο του χωριού 

3.1.2 Το χωριό Κοντοπούλι της Λήμνου 

Το χωρίο βρίσκεται στη Βορειανατολική πλευρά του νησιού και είναι χτισμένο κοντά 

στην αρχαία πόλη της Ηφαιστείας. Η ίδρυση του πιθανολογείται ότι έγινε τον 17ο 

αιώνα μ.Χ. (Τουρπτσόγλου-Στεφανίδου, 1986). Γύρω από το χωριό υπάρχουν εννιά 

οικισμοί, οι οποίοι σήμερα είναι ακατοίκητοι, όπως είναι ο Άγιος Αλέξανδρος, ο 

Άγιος Γεώργιος, η Δημοσία, η Νεφτίνα, η Σαράβαρρη ή Άγιος Θεόδωρος, ο Γερανός, 

ο Άγιος Υπάτιος, ο Άγιος Ληάς και ο Μέγας Λάκκος (Πάτερ Άγγελος Μιχέλης, 

1950).  
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 Πολιούχος άγιος είναι ο Άγιος Δημήτριος και προς τιμή του γίνονται 

ιπποδρομίες. Στην μνήμη του Αγίου είναι αφιερωμένος ο ναός του χωριού που 

χτίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν 

κολώνες και υλικά από την αρχαιότητα, τα οποία μεταφέρθηκαν από την Ηφαιστεία. 

Οι κολώνες είναι ορατές μέσα στο ναό.  

3.1.2.1 Η ιστορία του Κοντοπούλι μέσα από την λαϊκή παράδοση 

Και για το Κοντοπούλι υπάρχουν δύο εκδοχές, όσον αφορά την ονομασία του 

χωριού. Η πρώτη αναφέρει ότι το όνομα το πήρε από ένα πλούσιο γαιοκτήμονα κατά 

τη βυζαντινή περίοδο, ο οποίος έκανε δωρεά μέρος των κτημάτων του στο 

Μοναστήρι της Αγίας Λαύρας στο Άγιο Όρος (Τουρπτσόγλου-Στεφανίδου, 1986). Η 

άποψη αυτή είναι καταγεγραμμένη σε κοινοτικά έγγραφα του 19ου αιώνα. 

Η άλλη εκδοχή αναφέρει ότι το χωρίο έλαβε το όνομα του από την Ηφαιστεία. 

Η περιοχή, όπου βρίσκεται το χωριό είναι κοντά στην Ηφαιστεία, στη δεύτερη 

μεγαλύτερη πόλη στη Λήμνο κατά την αρχαιότητα μετά τη Μύρινα (Πάτερ Άγγελος 

Μιχέλης,1950). Συνεπώς, Κοντοπούλι σημαίνει κοντά στην πόλη, κοντά στην 

Ηφαιστεία 

3.2 Η ιστορία των ιπποδρομιών 

Η ιστορία των ιπποδρομιών στην Καλλιόπη χάνεται στο βάθος των χρόνων. Εν 

τούτοις, τα τελευταία χρόνια γίνονται ιπποδρομίες και στο Κοντοπούλι, η ιστορία των 

οποίων δεν είναι τόσο παλαιά.  

3.2.1 Του Αγίου Δημητρίου 

Ξεκίνησαν τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες, ούτε έχουν την 

ίδια αίγλη όπως του Αγίου Γεωργίου. Ο Κώστα γαμπρός στο Κοντοπούλι αναφέρει 

ότι «οι ιπποδρομίες του Αγίου Δημητρίου στο Κοντοπούλι γίνονται απέναντι από τις 

ιπποδρομίες του Αγίου Γεωργίου στην Καλλιόπη (εννοεί χρονικά). Τότε τα άλογα είναι 

ξεκούραστα, δεν έχουν δουλέψει πολύ και για αυτό μπορούν να κάνουν και 

ιπποδρομίες». Από την άλλη, ο κύριος Τάκης κάτοικος της Καλλιόπης λέει ότι «οι 

ιπποδρομίες του Αγίου Δημητρίου γίνονται για να δείξουν τα άλογα. υπάρχουν άλογα 
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που αξίζουν πολλά λεφτά 5000, 8000 ή και 10,000 ευρώ, άρα ο καθένας θα πάρει το 

άλογο του και θα το δείξει, θα το τρέξει και το καλύτερο θα κερδίσει.» 

Επιπλέον, ο κύριος Τάκης λέει ότι «ιπποδρομίες του Αγίου Δημητρίου δεν 

έχουν ρίζες». Ο δρόμος στον οποίο τρέχουν τα άλογα δεν έχει κάποια ιστορική 

σημασία. Οι αγώνες γίνονται σε μια πεδινή έκταση ενός χιλιομέτρου έξω από το 

χωρίο προς το δρόμο για Ηφαιστεία. «Ο χώρος αυτός επιλέχτηκε όχι γιατί περπάτησε 

εικόνα7 αλλά γιατί είναι ισιάδα και μπορούν τα άλογα να τρέξουν εύκολα», λέει ο 

κύριος Κώστας. «Η περιοχή είναι εύκολη γιατί τα άλογα δεν ζορίζονται και δεν έχουν 

στενοχώρια, μπορούν άνετα να τρέξουν χωρίς να χτυπάει το ένα το άλλο», 

συμπληρώνει ο κύριος Τάκης. 

3.2.2 Του Αγίου Γεωργίου 

Οι ιπποδρομίες του Αγίου Γεωργίου έχουν τις ρίζες τους αρκετούς αιώνες πίσω, ενώ 

ακόμη και σήμερα μονοπωλεί το ενδιαφέρον μεγάλου μέρους των κατοίκων της 

Λήμνου. 

Μέσα από την έρευνα προέκυψε ότι υπάρχουν τρεις εκδοχές για το πως 

ξεκίνησαν οι ιπποδρομίες στην Καλλιόπη προς τιμή του Αγίου Γεωργίου. Την πρώτη 

την αναφέρει η Βογδάνου-Κωνσταντίου (2006) λέγοντας ότι πριν από πολλά χρόνια 

στο χωρίο της Καλλιόπης, δεν υπήρχε η μεγάλη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, αλλά 

ένα μικρό εκκλησάκι έξω από το χωρίο προς τιμή του Αγίου. Οι ιπποδρομίες 

ξεκινούσαν από το εκκλησάκι μέχρι την αρχή του χωριού. Ενώ στη θέση της 

σημερινής εκκλησίας, υπήρχαν άλλα οικήματα, στάβλοι και αποθήκες.  

Παραμονή της γιορτής, η εικόνα του Αγίου Γεωργίου εξαφανίστηκε και 

βρέθηκε μέσα σε εκείνα τα κτίσματα, την επέστρεψαν στο εκκλησάκι, αλλά η εικόνα 

ξαναγύρισε. Αυτό επαναλαμβανόταν συνέχεια μέχρι που οι κάτοικοι αποφάσισαν να 

την αφήσουν στη θέση, όπου τη βρίσκανε. Από τότε δεν μετακινήθηκε εκ νέου και 

στα κτίσματα εκείνα χτίστηκε ο σημερινός ναός του Αγίου Γεωργίου.  

________________________ 

7.Σύμφωνα με την παράδοση η εικόνα του Αγίου Γεωργίου «περπάτησε» από το εκκλησάκι του Αϊ-

Γιώργη μέχρι την εκκλησία όπου είναι σήμερα χτισμένη η εκκλησία. 
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 Η δεύτερη λέγεται από τον αντιδήμαρχο κύριο Ποντίκα, «πριν από πολλά 

χρόνια την περίοδο της τουρκοκρατίας οι Έλληνες έκλεψαν τα άλογα των Τούρκων 

αφεντάδων τους. Την περίοδο εκείνη δεν επιτρεπόταν στους Έλληνες να έχουν άλογα, 

χρησιμοποιούσαν μόνο μουλάρια ή γαϊδούρια, άλογα είχαν μόνο οι Τούρκοι. 

Θυμωμένοι από αυτό κάποιοι νεαροί πήγαν και έκλεψαν τα άλογα. Οι Τούρκοι το 

αντιλήφθηκαν και ξεκίνησαν να ψάχνουν, όταν τους βρήκαν αποφάσισαν να τρέξουν τα 

άλογα και να τα κερδίσει αυτός που θα νικήσει. Έτσι ξεκίνησαν οι ιπποδρομίες». Την 

ίδια άποψη ασπάζονται και κάτοικοι της Καλλιόπης.  

Η τρίτη εκδοχή παρουσιάζεται σε τοπικό site της Λήμνου 

(http://kokkinovraxos.blogspot.com/2012/04/blog-post_17.htm) στο οποίο 

αναφέρεται ότι οι Τούρκοι γιόρταζαν το Ραμαζάνι τους στο τζαμί στον Αϊ Υπάτη 

αλλά οι κάτοικοι της Καλλιόπης έκλεψαν τα άλογα τους. Δεν είχαν όμως προνοήσει 

και δεν είχαν που να τα κρύψουν. Έτσι, αφήνανε σε ομάδες τα άλογα να τρέχουν 

μέχρι να τα διώξουν όλα. Από εκεί ξεκίνησε το έθιμο των ιπποδρομιών για τον Άγιο 

Γεώργιο. Καθότι οι Τούρκοι είχαν σχέση με τον Άγιο δεν έφεραν αντιρρήσεις, όσοι 

από αυτούς έφεραν τιμωρήθηκαν από τον Αϊ-Γιώργη. Όσοι Τούρκοι δεν υποστήριζαν 

τις ιπποδρομίες ο Άγιος Γεώργιος εμφανιζόταν στον ύπνο τους και τους χτυπούσε. 

Έτσι δέχθηκαν και οι Τούρκοι τις ιπποδρομίες και από τότε γινόταν αγώνες ανάμεσα 

σε δύο ομάδες Ελλήνων και Τούρκων. Από το 1860 μέχρι και σήμερα, κάθε χρόνο 

γίνονται οι ιπποδρομίες προς τιμή του Αγίου Γεωργίου στην Καλλιόπη.  

 Οι νικητές παλαιότερα δεν κέρδιζαν μετάλλια ή χρηματικά έπαθλα, αντίθετα, 

τους δινόταν ένα κριάρι με ένα κόκκινο μαντήλι δεμένο στο λαιμό (Βογδάνου, 2006). 

3.3 Η τελετουργική διαδικασία και το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των 

ιπποδρομιών 

Κατά τη διάρκεια των ιπποδρομιών ακολουθείτε μια τελετουργική διαδικασία. Την 

οργάνωση των ιπποδρομιών την αναλαμβάνει είτε ο Αθλητικός Ιππικός Εξωραϊστικός 

Σύλλογος «Κέρος», είτε ο Όμιλος Ιδιοκτητών Αλόγων της Λήμνου. Συμμετοχή έχει 

και ο Δήμος Μύρινας Λήμνου, ο οποίος φροντίζει συνήθως για τη στερεοφωνική 

εγκατάσταση ή τον καθαρισμό του δρόμου. Στις δύο μεγάλες ιπποδρομίες το 

οργανωτικό ρόλο αναλαμβάνει ο Αθλητικός Ιππικός Σύλλογος «Κέρος». Στις 

υπόλοιπες ιπποδρομίες του χρόνου, ο Όμιλος Ιδιοκτητών Αλόγων έχει τη συν 

http://kokkinovraxos.blogspot.com/2012/04/blog-post_17.htm
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διοργάνωση μαζί με την υποστήριξη του Παλλημνιακού Ταμείου και του Συλλόγου 

Φίλων της Παλιάς Μητρόπολης. 

Τη διοργάνωση των ιπποδρομιών την αναλαμβάνουν τα μέλη των Συλλόγων, 

τα οποία θα ψάξουν χορηγούς, θα βρουν τα άλογα που θα τρέξουν, θα φροντίσουν για 

το δρόμο, για την ασφάλεια των θεατών, για τα δελτία τύπου και γενικά, για τη 

σωστή οργάνωση των ιπποδρομιών  

3.3.1 Στον Άγιο Δημήτριο 

Μέσα από την επιτόπια έρευνα κατά την εορτή του Αγίου Δημητρίου στο χωρίο 

Κοντοπούλι μπορούν να αναφερθούν τα εξής σχετικά με το πρόγραμμα των 

ιπποδρομιών. Το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας θα γίνει ο εορταστικός 

εσπερινός στην εκκλησία και στη συνέχεια θα γίνει η περιφορά της εικόνας μέσα στο 

χωρίο. Την επομένη θα γίνει εορταστική Θεία Λειτουργία με τον άρτο και το 

μοίρασμα αυτού. Το απόγευμα θα συγκεντρωθούν «οι κάτοικοι του χωριού, συγγενείς 

και φίλοι των ιππέων και των ιδιοκτητών στην περιοχή που θα γίνουν οι αγώνες για να 

δουν τα άλογα», όπως αναφέρει ο Γιώργος ιδιοκτήτης καθαρόαιμου αλόγου.  

Μετά τη λήψη του αγώνα λέει ο Γιώργος «ο καλύτερος θα βραβευτεί, θα 

μυρωθεί και θα πάρει το μαντήλι. Μετά δεν έχει τίποτα». 

3.3.2 Στον Άγιο Γεώργιο 

Όσον αφορά το Πρόγραμμα των ιπποδρομιών στην Καλλιόπη προς τιμή του Αγίου 

Γεωργίου, μπορεί να αναφερθεί μέσα από την επιτόπια έρευνα ότι η οργάνωση είναι 

πιο δομημένη. 

Την προηγούμενη της εορτής, την παραμονή, «οι αναβάτες που δεν θα τρέξουν 

θα πάνε με τα άλογα τους στο χώρο της εκκλησίας. Εκεί θα κάνουν κόλπα και 

καπρίτσια με τα άλογα μέχρι να βγουν όλοι από την εκκλησιά. Αφού βγουν τα μανούλια, 

οι εικόνες που τις κρατάνε αυτοί που έχουν τάμα, οι ιερείς κι ο κόσμος ξεκινάει η 

πορεία. Μπροστά πάνε τα άλογα σε αρκετή απόσταση από τον κόσμο, στη συνέχεια 

ακολουθούν τα μανουάλια, οι ψάλτες, οι εικόνες, οι ιερείς και ο κόσμος. Θα 

σταματήσουν σε όλα τα εκκλησάκια που σταυρώνουν το χωρίο και θα κάνουν δέηση. 
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Εκείνη την ώρα τα άλογα κάθονται κοντά τα εκκλησάκια. Η πορεία θα φτάσει μέχρι το 

ξωκλήσι που ήταν η εικόνα και μετά θα γυρίσουν πίσω.» 

Ο Νίκος, αναβάτης, αναφέρει ότι «όταν ξεκινάει η γιορτή (μόνο στους Αγίου 

Γεωργίου στο χωρίο Καλλιόπη) από βραδύς πάμε στον εσπερινό και στην περιφορά 

της εικόνας. Τα άλογα είναι εκεί». Μέσα από την αφήγηση αυτή, γίνεται αντιληπτή η 

αξία, η σημασία και η ιερότητα του αλόγου, το οποίο μετουσιώνεται σε άλογο του 

Αγίου και ο αναβάτης σε άγιο. Από εκείνη τη στιγμή, το δυαδικό σύνολο του αλόγου-

αναβάτη λειτουργεί πλέον ως μονάδα. Γνωστοποιεί την ταυτότητα του στην 

κοινότητα και αντιμετωπίζεται με ανάλογο τρόπο από αυτήν. Λαμβάνει το χρίσμα 

(Bourdier, 1999). 

 Η όλη τελετουργία είναι ευλογημένη από τον Άγιο. Αυτός δίνει την έγκριση 

του και νομιμοποιεί την διαδικασία, όπως ακριβώς με τα σημάδια που δίνει ο Άγιος 

Κωσταντίνος στους Αναστενάρηδες (Danforth, 1995). Την επομένη το πρωί, οι 

αναβάτες με τα άλογα στην πανηγυρική λειτουργία κάνουν «τρεις κύκλους γύρω από 

την εκκλησία» και φεύγουν. Με τον τρόπο αυτό, ο Άγιος συμφωνεί και αποδέχεται τις 

ιπποδρομίες. Υπάρχει ένα άτυπο, άγραφο συμβόλαιο ανάμεσα στους τρεις. Ο Άγιος 

οφείλει να προστατέψει τον αναβάτη και το άλογα, κατά την διάρκεια των 

ιπποδρομιών και κατά προέκταση και την τοπική κοινότητα, ενώ, από την άλλη, ο 

αναβάτης με το άλογο τιμούν τη μνήμη του Αγίου. 

Τα άλογα στο χώρο των ιπποδρομιών συμπεριφέρονται, όπως ακριβώς οι 

αθλητές των αγώνων δρόμων. «Πριν ξεκινήσουν τα άλογα κάνουν προθέρμανση όπως 

οι αθλητές αλλιώς θα σπάσουν οι μύες τους ή οι τένοντες τους », αναφέρουν αναβάτες. 

Με αυτή τη διαδικασία ασχολούνται οι σταβλίτες, οι οποίοι προετοιμάζουν τα άλογα 

για τον αγώνα, ενώ τα έχουν σε ηρεμία και μακριά από ερεθίσματα. Αυτή η 

διαδικασία γίνεται δίπλα στον κόσμο που παρακολουθεί τον αγώνα. Σε όλη τη 

διάρκεια ο σταβλίτης τραγουδάει ή μιλάει ήρεμα στο άλογο.  

Μετά τη λήξη του αγώνα, τα άλογα με τους αναβάτες θα πάνε στην εκκλησία, 

όπου οι πρώτοι σε κάθε κατηγορία θα βραβευτούν, θα μυρωθούν από τον παπά και θα 

πάρουν το κόκκινο μαντήλι εις ανάμνηση του επάθλου, που κέρδιζαν σε παλαιότερα 

χρόνια που ήταν ένα αρνί (Κουρούπης & Ζευγούλας, 2009). Το μαντήλι θα δεθεί στα 

γκέμια του αλόγου, ενώ ένας τοπικός άρχοντας θα φορέσει στο λαιμό του άλογου ένα 
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δάφνινο στεφάνι. Εφόσον γίνουν και οι βραβεύσεις ακολουθεί γλέντι στην πλατεία 

του χωριού. 

3.4 Ιπποδρομίες κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου στη Λήμνο 

Εκτός από τις ιπποδρομίες για τους έφιππους Αγίους τον Άγιο Δημήτριο και τον Άγιο 

Γεώργιο, κατά την διάρκεια του έτους γίνονται και άλλες ιπποδρομίες. Μετά τις 

ιπποδρομίες του Αγίου Γεωργίου στην Καλλιόπη, ξεκινούν οι ιπποδρομίες του Αγίου 

Πνεύματος στο Κτήμα της Παλαιάς Μητρόπολης, που διοργανώνονται από την ίδια 

το Παλλημνιακό Σχολικό Ταμείο, και γίνονται στους χώρους του Κτήματος της 

Παλαιάς Μητρόπολης. Από βραδύς γίνεται λιτανεία της εικόνας που βρίσκεται στην 

εκκλησία που υπάρχει μέσα στο χώρο του κτήματος και την επομένη γίνονται οι 

ιπποδρομίες. Στο τέλος των αγώνων δίνονται πάλι έπαθλα και μετάλλια από τη 

Μητρόπολη. 

  Στη συνέχεια, στις 19 Ιουλίου, την παραμονή του Προφήτη Ηλία, οι ιππείς 

παίρνουν τα άλογα και τα ανεβάζουν επάνω στο εκκλησάκι, όπου και 

διανυκτερεύουν. Την επομένη θα κατεβούν από το βουνό με τη σειρά. Τα άλογα δεν 

είναι μαθημένα στο ανέβασμα για αυτό και τα ανεβάζουν προσεκτικά συνοδεία 

κάποιου έμπειρου ιππέα. Στην πλειοψηφία τους είναι ντόπια άλογα και όχι 

καθαρόαιμα, διότι φοβούνται κάποιον τραυματισμό στα πόδια. Εάν ένα άλογο 

τραυματιστεί δεν μπορεί να συμμετέχει στις επόμενες ιπποδρομίες. Για να μπορέσουν 

να φτάσουν στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία ξεκινούν δύο μέρες πιο μπροστά. 

Συγκεντρώνονται στο χώρο του Κτήματος της Παλαιάς Μητρόπολης και αρχίσουν να 

πηγαίνουν από μονοπάτια από το ένα χωρίο στο άλλο. Περνούν μέσα από το φράγμα 

και φτάνουν μέχρι τον Κορνό και τα Θέρμα. Από εκεί ξεκινούν την ανάβαση προς το 

εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία. Φτάνουν το απόγευμα πριν τον εσπερινό. Μένουν εκεί 

όλοι τη νύχτα, μιλούν, τραγουδούν, τρώνε ντόπια εδέσματα και πίνουν ντόπιο κρασί 

και τσίπουρο. Η νύχτα του Προφήτη Ηλία χαλαρώνει όχι μόνο τους ιππείς, αλλά και 

όλους τους παρευρισκόμενους. Την επομένη κατεβαίνουν όλοι από τον Προφήτη 

προσεκτικά με τα άλογα. 

Οι επόμενες ιπποδρομίες που συζητούνται για να γίνουν, αλλά δεν έχει παρθεί 

ακόμη απόφαση, είναι του Αγίου Παντελεήμονα και της Αγίας Ζώνης. Όπως 

αναφέρουν οι διοργανωτές των ιπποδρομιών, η πρώτη θα γίνεται σε ένα ιδιωτικό 
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εκκλησάκι προς τιμή του Αγίου Παντελεήμονα στο δρόμο Κοντοπούλι-Παναγιάς 

στην τοποθεσία Μέγας Λάκος8. Η δεύτερη, η οποία είναι υπό συζήτηση, θα γίνει σε 

ένα παρεκκλήσι της Αγίας Ζώνης στο Κοντοπούλι. Τελευταία ιπποδρομία του χρόνου 

είναι του Αγίου Δημητρίου στο Κοντοπούλι.  

Οι τόσες ιπποδρομίες δεν βρίσκουν σύμφωνους πολλούς από τους κατοίκους 

αλλά και από τους ιππείς. «Δεν μπορείς να κάνεις ιπποδρομίες όλο το χρόνο. Η 

κανονική είναι μόνο του Αγίου Γεωργίου. Δεν μπορείς να κάνεις συνέχεια αγώνες. 

Χάνουν το νόημα. Αυτό γίνεται για να δείχνουν τα άλογα και να κάνουν επίδειξη», λέει 

χαρακτηριστικά η κυρία Κατερίνα, γυναίκα ιππέα και κάτοικος της Καλλιόπης. Ενώ ο 

Δημήτρης ιδιοκτήτης αλόγου τονίζει το πόσο δύσκολο είναι για τα άλογα όλες αυτές 

οι ιπποδρομίες, «δεν μπορείς να τρέχεις συνέχεια τα άλογα σε αγώνες. Δεν γίνεται. 

Χάνεται το νόημα, δεν υπάρχει ουσία. Ας κάνουμε ιπποδρομίες και ας βάζουμε 

στοιχήματα για το καλύτερο άλογο και τον καλύτερο ιππέα.»  

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι ιπποδρομίες δεν γίνονται πλέον για τον 

Άγιο, αλλά για την αναγνώριση του καλύτερου ιππέα και του καλύτερου αλόγου. 

Επομένως, θα έλεγε κάποιος ότι γίνεται ένας άτυπος διαγωνισμός ανάμεσα στους 

άνδρες και όχι ανάμεσα στα άλογα, όπως γίνεται με τις κοκορομαχίες του Geertz 

(2003), όπου τα πτηνά προβάλλουν την ισχύ του ιδιοκτήτη τους μέσα από τη νίκη 

τους. Πιθανολογείται, λοιπόν, από τους κατοίκους της περιοχής ότι η συνεχής 

επιβεβαίωση και η ελπίδα της πραγματοποίησης του ονείρου της νίκης την επόμενη 

φορά, ίσως να οδηγεί στην διοργάνωση τόσο πολλών ιπποδρομιών. 

 Η πρώτη αυθόρμητη ερώτηση που άνοιξε την συνέντευξη με τον Νίκο 

(αναβάτης και νικητής και στις δύο ιπποδρομίες) αλλά και με άλλους αναβάτες ήταν 

«Γιατί ιππεύεις για τους Αγίους;» Η απάντηση ήταν καθηλωτική και από την πρώτη 

στιγμή φάνηκε το πάθος και η ένταση του Νίκου για τις ιπποδρομίες και ιδιαίτερα για 

το άλογο του.  

Η απάντηση του ήταν ότι «αποτελεί τιμή να ιππεύσεις στους αγώνες». Μέσα 

από αυτήν την φράση βγήκε μια μεγάλη αλήθεια, διότι μέσα από την συμμετοχή 

κάποιου άνδρα στις ιπποδρομίες η θέση του αλλάζει μέσα στην κοινότητα. 

_______________________ 

8.Οι ιπποδρομίες προς τιμήν του Αγίου Παντελεήμονα διεξάγονται από το 2017  
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Γίνεται αναγνωρίσιμος και είναι αυτός «που τρέχει για τους Άγιους». Αμέσως ο ρόλος 

του αλλάζει αποκτάει ταυτότητα και υπόσταση, αποτελεί δηλαδή, όπως αναφέρει ο 

Turner (Bourdier, 1999), ένα σημείο διαχωριστικό που χωρίζει αυτούς που 

συμμετέχουν και αυτούς που δεν συμμετέχουν στην «τελετή», στους αγώνες. 

Καθιερώνεται μέσα στην τοπική κοινωνία, αλλάζει και αποκτάει τα χαρακτηριστικά 

ενός άλλου, ενός ατόμου που θα συμμετάσχει σε μια θρησκευτική διαδικασία. 

  Σαν αφορμή για τους ιπποδρομίες αναφέρει ότι ήταν ένας φίλος του πατέρα 

του που τον «εμπιστεύτηκε το άλογο του». Το άλογο για τους αναβάτες αποτελεί μια 

προέκταση του εαυτού τους. Είναι τα πάντα τους. Μπορούν να αφιερώσουν πολλές 

ώρες την ημέρα μόνο για την φροντίδα τους. Με το να τα χτενίζουν, να τα πηγαίνουν 

για προπόνηση, να τα στολίζουν. Τα άλογα, όπως αναφέρει και ο Geertz (2003) για 

τους κόκορες, αποτελούν για τους αναβάτες τους προέκταση του εαυτού τους, μέρος 

της προσωπικότητας τους είναι το μέσον που θα τους αναδείξει και θα τους προβάλει 

μέσα στην κοινότητα, καθώς και θα τους εξυψώσει στα μάτια των υπολοίπων μελών 

της τοπικής κοινότητας.  

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Νίκος, «το έθιμο αυτό είναι πάθος. Όταν 

είσαι στο start9 και νιώθεις την ένταση και την αδρεναλίνη στο αίμα σου βλέπεις ότι και 

το άλογο έχει το ίδιο συναίσθημα». Το άλογο και ο αναβάτης γίνονται ένα και δρουν 

σαν ένα. Βιώνουν τα ίδια συναισθήματα, τις ίδιες εντάσεις και τα ίδια πάθη. 

Σαν τελευταία αφορμή για την συμμετοχή του στις ιπποδρομίες αναφέρει ότι 

το κάνει γιατί «παίρνεις την ευλογία του Αγίου». Το ίδιο δηλώνουν και οι 

Αναστενάρηδες, οι οποίοι περνούν με επιτυχία τη ν τελετουργία της πυροβασίας 

νοιώθουν την ευλογία και τη χάρη του Αγίου μαζί τους (Danforth,1995). Είναι πλέον 

ευλογημένοι και αναγνωρίζονται από την κοινότητα.  

  Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τους αναβάτες, οι οποίοι μέσα στο χωριό 

αλλά και γενικά στο νησί, ο κάθε αναβάτης είναι αυτός που έτρεξε για τον Άγιο, που 

ευλογήθηκε χάρη του Αγίου και έχει την ευλογία Του. Αποκτάει μια υπόσταση ενός 

«ευλογημένου», ενός ατόμου που προβάλλει την οικογένεια του και την κοινότητα  

________________________ 

9.Εννοεί την αφετηρία. 
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του στους υπολοίπους. Ο αναβάτης αναγνωρίζεται από και μέσα στην κοινωνία και 

πρέπει να συμπεριφερθεί ανάλογα, στιγματίζεται (Bourdier, 1999).  

  Υπάρχουν, όμως, και οι αντίθετες γνώμες. Ο Πέτρος ιδιοκτήτης αλόγου 

αναφέρει ότι «οι αναβάτες δεν αγωνίζονται για κάτι, απλά δείχνουν τα άλογα. Ακόμη 

και αυτοί που ίππευαν παλιά εάν είπαν ότι ιππεύουν για την τιμή είναι ψέματα. Όλοι 

ιππεύουν για να δείξουν τα άλογα». Μέσα από τα λόγια του, φαίνεται καθαρά ότι η 

σχέση αλόγου και αναβάτη, είναι μια σχέση ισχυρή. Όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί 

μια προέκταση το άλογο τόσο της προσωπικότητας όσο και της σωματικής ρώμης του 

αναβάτη. Μέσα από την επίδειξη του αλόγου, στην ουσία γίνεται μια επίδειξη της 

ρώμης του αναβάτη ή του κύρους του ιδιοκτήτη. Είναι μεγάλο το πλήγμα για κάποιον 

ο οποίος έχει κάποια δύναμη σωματική ή οικονομική να μην καταφέρει να κερδίσει 

στις ιπποδρομίες. Ο «μύθος» του καταρρίπτεται, ενώ οι «συνέπειες» της πτώσης 

αυτής είναι άμεσες στον ίδιο, τόσο μέσα στην κλειστή κοινωνία του χωριού όσο και 

μέσα στο νησί. Ως εκ τούτου, το κύρος του καταρρίπτεται. «Δεν μπορεί να κερδίζει 

συνέχεια στα καθαρόαιμα το άλογο του χορηγού. Ναι είναι ακριβό και δυνατό αλλά 

υπάρχουν και άλλα καθαρόαιμα ισάξια», αναφέρει ο Γιώργος ο οποίος είναι 

ιδιοκτήτης καθαρόαιμου αλόγου και νιώθει ότι πέρυσι στις ιπποδρομίες του Αγίου 

Δημητρίου αδικήθηκε10.  

Η αυτοπεποίθηση των συμμετεχόντων είναι μεγάλη, όταν προβάλλονται μέσα 

στην τοπική κοινότητα. Ο κύριος Δημήτρης παλιός ιππέας από την Καλλιόπη λέει 

πως: «είναι ωραία να μπαίνεις μέσα στην εκκλησία με το άλογο και να σε βλέπουν, 

νιώθεις όμορφα, εκείνη τη στιγμή νιώθεις ότι ο Άγιος είναι δίπλα σου ,όλο αυτό το 

νιώθεις κα σε κάνει να ανατριχιάζεις». Το ίδιο δέος βίωνε και ο κύριος Σωκράτης και 

αυτός παλιός ιππέας από την Καλλιόπη, όταν τον έδιναν το μαντήλι: «Να κάθονται 

όλοι και να σε βλέπουν επάνω στο άλογο μέσα στην εκκλησία και εσύ να παίρνεις το 

μαντήλι και το άλογο να το στεφανώνουν είναι ωραία. Αυτό που είναι πιο ωραίο είναι 

όταν σε μυρώνει ο παπάς νιώθεις τον Άγιο δίπλα σου.» Άλογο και αναβάτης γίνονται 

ένα. Υπάρχουν σαν ένα σύνολο και δύσκολα η σχέση αυτή μπορεί να σπάσει.  

_________________________ 
10. Μέσα από την επιτόπια έρευνα διαπιστώθηκε η ένταση και ο εκνευρισμός του Πέτρου, όταν 

νίκησε το άλογο του χορηγού του κυρίου Μπούμπουρα-οφειλόταν σε στημένο αποτέλεσμα και γι’ 

αυτό ζήτησε επανάληψη του αγώνα. 
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3.5 Η αποδοχή των εμπλεκομένων στις τελετουργίες από την κοινότητα 

Οι ιπποδρομίες είναι ένα παιχνίδι μεταξύ ανδρών. Στο παιχνίδι αυτό δεν συγχωρείται 

η ήττα. Η τιμή, η ντροπή και ο ανδρισμός του κάθε ιππέα και ιδιοκτήτη εκτίθενται 

μπροστά στην τοπική κοινότητα. Στέκονται με τα άλογα τους μπροστά από τους 

θεατές που είναι φίλοι, συγγενείς, άτομα που συναναστρέφονται καθημερινά και 

εκθέτουν τον ανδρισμό τους. Συντελείται στην ουσία η «ανδρανοποίηση του σώματος 

μπροστά στα υποκείμενα της εξουσίας» (Τσιμπιρίδου, 1999) αλλά και σε όλη την 

κοινότητα. Το άλογο με τον ιππέα είναι ένα σώμα όσο πιο δυνατό το άλογο τόσες 

περισσότερες πιθανότητες για να νικήσει ο ιππέας του. 

Η πιθανή νίκη ισοδυναμεί με άμεση αποδοχή από την τοπική κοινότητα και 

ταυτόχρονη ανάδειξη των ικανοτήτων του ιππέα. Αντίθετα, η πιθανή ήττα προκαλεί 

συναισθήματα λύπης από τους παρευρισκόμενους και συμπάθειας. Ο ανδρισμός, το 

ταπεραμέντο και το φιλότιμο είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Μεσογειακών 

λαών. Δεν ανταμώνονται στην υπόλοιπη Ευρώπη, και για το λόγο αυτό δεν μπορούν 

να γίνουν κατανοητά από τις υπόλοιπες κοινωνίες (Σειρινίδου, 2012). Στην περιοχή 

της Μεσογείου υπερισχύει η παράδοση, η οποία είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα 

στο χθες, το σήμερα και το αύριο. Αποτελεί μια αυθεντία που ενώνει το τοπικό και το 

παγκόσμιο με το χρόνο. Παρά, όμως, το αποτέλεσμα των ιπποδρομιών οι αναβάτες 

έχουν βιώσει μια τελετουργία. Μέσα στην οποία έχουν προστεθεί νέες εμπειρίες όπου 

τόσο οι ίδιοι όσο και η τοπική κοινωνία κατάφεραν να συνδέσουν το θρησκευτικό 

νόημα με το κοινωνικό και το πολιτικό (Eriksen, 1995). Ταυτόχρονα, χωρίς να το 

καταλάβουν, έχουν γίνει κοινωνοί μια εμπειρίας που τους έχει μεταφέρει από μια 

υπερβατική πραγματικότητα στην εγκόσμια. 

Τη στιγμή των ιπποδρομιών, οι αναβάτες αναπαριστάνουν θεωρητικά τον 

έφιππο Άγιο, για τον οποίο τρέχουν. Οι πιστοί εκτός από τους ιππείς βλέπουν στο 

πρόσωπο τους τον Άγιο. Με την απόκτηση χρίσματος από τον ιερέα μετά τη νίκη ο 

νικητής έχει πλέον αναγνωριστεί τόσο στα μάτια του Αγίου όσο και στα μάτια της 

κοινότητας σαν τον ικανότερο ιππέα. Η θέση αυτή είναι από μόνη της μια τιμή. Το 

άτομο εκείνη τη στιγμή αξιολογείται από τους παρευρισκόμενους. Αναπτύσσει μια 

νέα ταυτότητα, η οποία κατασκευάστηκε μέσα από το ρόλο του νικητή. Η ταυτότητα 

του αυτή θα αναδύεται κάθε φορά που θα έρχεται σε επαφή με το σύνολο της 

κοινωνίας του. 
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Όπως συμβαίνει με τους Αναστενάρηδες οι οποίοι μετά το τέλος της 

τελετουργίας λαμβάνουν την εκτίμηση από τους παρευρισκόμενους. Οι ίδιοι νιώθουν 

μέθεξη, έχουν επιτύχει τον σκοπό τους, έχουν έρθει σε επαφή με τον Άγιο και αυτό 

τους δίνει μεγάλη ευχαρίστηση και ευλογία (Danforth,1995). Είναι βέβαιοι ότι έχουν 

εκπληρώσει το καθήκον τους τόσο προς την κοινότητα όσο και προς τον Άγιο. 

Εφόσον όλα εξελίχθηκαν καλά, η σοδιά θα είναι καλή και το χωρίο δεν θα νοσήσει 

από άσχημη αρρώστια (https://www.youtube.com/watch?v=miah9JTGM8I). 

Κάτι αντίστοιχο παρατηρείται και στις συλλεκτικές θρησκευτικές κοινωνίες 

των Mbuti, των ινδιάνων Caddo και των Ίνκας (Godelier, 1992). Και στις τρεις 

περιπτώσεις, οι σαμάν, ο αρχηγός και ο γιός του Ήλιου των Ίνκας ,αποτελούν άτομα 

σεβάσμια στην κοινωνία. Στην πρώτη περίπτωση, ο σαμάν είναι λίγο πιο κάτω από 

τον Θεό και είναι αυτός ο οποίος θα μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί του για να 

βοηθήσει τη φυλή του. Στη δεύτερη ,ο αρχηγός κρατάει τα φυλαχτά για να μπορέσει 

να είναι η γη του εύφορη, είναι αυτός που εξηγεί το υπερφυσικό. Στην τρίτη 

περίπτωση, ο γιος του Ήλιου είναι ο εκπρόσωπος των θεών ανάμεσα στους 

ανθρώπους. 

Και στις πέντε περιπτώσεις τα άτομα έχουν πάρει την ταυτότητα τους μέσα 

από τον ρόλο που έχουν κληθεί να αναλάβουν. Η ταυτότητα τους αυτή θα τους 

ακολουθεί σε κάθε κοινωνική λειτουργία και θα καθορίζει τον τρόπο συμπεριφοράς 

των μελών της κοινότητας προς το πρόσωπο τους. 

Συνεπώς οι τελετουργίες της θρησκείας έχουν σαν σκοπό την μεταμόρφωση 

του θνητού σε Άγιο, σε Θεό, σε ένα μεταβατικό μέσω εκ του οποίου συντελείται η 

μετάβαση από το υπερφυσικό στο κοσμικό. Η μεταφορά αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο 

στην κοινωνία και γίνεται πλήρως αποδεκτό. Για να υπάρξει, όμως, η συμμετοχή 

αυτό το άτομο το οποίο κλήθηκε να αναλάβει αυτόν τον ρόλο θα πρέπει υπακούσει 

σε άγραφους νόμους, να απελευθερωθεί από τις ατομικές του επιθυμίες για να 

μπορέσει ελεύθερο να ενσωματωθεί με το θείο (Bowie, 2010). 

Παρουσιάζεται σαν «Homo Duplex» (Durkheim, 1994), όπου ο άνθρωπος 

συμμετέχει μέσα στο ολικό κοινωνικό γεγονός ταυτόχρονα με το σώμα του και τη 

συνείδηση του. Ο διττός άνθρωπος συμμετέχει στα κοινωνικά γεγονότα, από τη μια, 

κατευθυνόμενος από μια ζωώδες και οργανική δύναμη και, από την άλλη, με τη 
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συνείδηση του. Το συνολικό κοινωνικό γεγονός συνδέεται με τη δυναμική πλευρά 

των μελών της ομάδας με την κίνηση και τη δράση που αυτά παράγουν. Μέσα από 

αυτή την κίνηση τα συμμετέχοντα μέλη αναπτύσσουν δεσμούς μεταξύ 

συνειδητοποιώντας τη σχέση τους με τους άλλους και ανακαλύπτοντας 

«συναισθηματικά» τον εαυτό τους (Mauss, 2004). Η σχέση ατομικού-συλλογικού 

επαναπροσδιορίζεται σε άλλο πλαίσιο, εφόσον οι συναισθηματικές εκφράσεις του 

ατόμου όπως για παράδειγμα δάκρυα, σπασμοί, φωνές δεν αποτελούν μόνο φυσικές ή 

ψυχολογικές αντιδράσεις, αλλά θεωρούνται συμβολικές και κοινωνικές διεργασίες. Ο 

Mauss αναφέρει ότι το συναίσθημα μπορεί να μελετηθεί μέσα από την οπτική των 

κοινωνικών επιστημών, διότι στην ουσία το σώμα, η ψυχή και η κοινωνία 

εμπλέκονται άρρηκτα στο συνολικό κοινωνικό γεγονός. 
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

4. Το πανηγύρι, η ιπποδρομία και η σχέση αλόγου-αναβάτη μέσα από 

τα λόγια των αναβατών 

Μέσα από το συγκεκριμένο κεφάλαιο, θα γίνει εκτενή αναφορά στις προφορικές 

μαρτυρίες των κατοίκων των χωριών της Λήμνου γύρω από τις ιπποδρομίες και το 

πανηγύρι. Οι αναφορά στις ιπποδρομίες θα αναδείξει κάποια επιπρόσθετα 

λαογραφικά, ανθρωπολογικά και πολιτισμικά στοιχεία, όπως την προετοιμασία των 

κατοίκων για το πανηγύρι και τις ιπποδρομίες, τον τρόπο που συμμετέχουν όλοι σ’ 

αυτά τα δρώμενα, αλλά και την ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ αλόγου 

και αναβάτη μέσα από τους αγώνες αυτούς. Η αναφορά στα συγκεκριμένα 

λατρευτικά ήθη και τα έθιμα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων, αναδεικνύει 

τη σημαντικότητα των λατρευτικών παραδόσεων και εθίμων του χωριού για τη 

συνέχισης της παράδοσης, της διάνθισης της πολιτισμικής τους ταυτότητας-μέσω της 

τέλεσης και της μεταλαμπάδευσης των εθίμων στις επόμενες γενιές, καθώς και τη 

πνευματική τους ψυχική ολοκλήρωση.  

Κατηγορίες αλόγων 

Στους αγώνες υπάρχουν κατηγορίες. Ξεκινούν με τα καθαρόαιμα, στη συνέχεια έχουν 

τα 75άρια, τα 50άρια, τα 25άρια και τα ντόπια. Και στις δύο ιπποδρομίες ξεκινούν 

τον αγώνα τα καθαρόαιμα. Αγωνίζονται ανάλογα με το διαχωρισμό των ομάδων που 

έγινε σε κλήρωση. «Παλιά ο καθένας έμπαινε όπου ήθελε και δεν ρωτούσε, τότε όμως 

δεν υπήρχαν και τα καθαρόαιμα, στη συνέχεια, είπαν ότι θα κάνουν κλήρωση ανάλογα 

με την κατηγορία, έτσι ο καθένας μπαίνει όπου τον πουν όχι όπου θέλει, λέει ο κύριος 

Δημήτρης και συνεχίζει τώρα με την κλήρωση είναι καλά, γιατί η επιτροπή ξέρει τα 

άλογα και δεν θα πέσει ένα αργό με ένα γρήγορα, ούτε ένα γέρικο με ένα νέο, τα 

γνωρίζουν και τα βάζουν σε σωστές κατηγορίες.» 

Όσον αφορά το διαχωρισμό των κατηγοριών, όπως προέκυψε μέσα από την 

επιτόπια έρευνα, υπάρχουν δύο εκδοχές. Η κυρία Ελένη, γυναίκα του εκλιπόντος 

προέδρου του Συλλόγου Ιδιοκτητών κύριο Ποριάζη, αναφέρει ότι «ο διαχωρισμός 

των αλόγων γίνεται ανάλογα με το ύψος στο οποίο βρίσκεται ο αναβάτης. Μετράνε τα 

εκατοστά από τον μηρό μέχρι το βατήρα και βγάζουν την κατηγορία». Ενώ ο Γιώργος, 

ιδιοκτήτης καθαρόαιμου αλόγου λέει, «ο διαχωρισμός γίνεται ανάλογα με τη γέννα. 
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Δηλαδή έχω εγώ ένα καθαρόαιμο εάν το ζευγαρώσω με καθαρόαιμο έχω 100% γέννα 

καθαρόαιμη, εάν το ζευγαρώσω με ντόπιο έχω 50% καθαρόαιμο, εάν το 50άρι το 

ζευγαρώσω με καθαρόαιμο έχω 75% καθαρόαιμο, και αν ζευγαρώσω το 75% με 

καθαρόαιμο θα έχω 25% ντόπιο». 

Στις ιπποδρομίες που γίνονταν πριν από εκατό χρόνια, δεν υπήρχαν τα 

καθαρόαιμα, υπήρχαν μόνο τα ντόπια. «Ο Παπανδρέου11 ο Γιώργος ήξερε για τις 

ιπποδρομίες αλλά έβλεπε και πόσο δυσκολευόταν τα άλογα στα χωράφια και μετά τα 

έτρεχαν. Για να βοηθήσει τους κατοίκους στις γεωργικές εργασίες τους έκανε δώρο ένα 

Ουγγαρέζικο αρσενικό άλογο. Τότε κάποιοι το ζευγάρωσαν και οι απόγονοι αυτού 

έτρεχαν στις ιπποδρομίες. Τα άλογα αυτά άρεσαν στους κατοίκους και από τότε έτρεχαν 

ζευγαρωμένα και ντόπια. Τα άλογα που έτρεχαν δεν τα είχαν για πολλές δουλειές, τα 

κρατούσαν και τα φρόντιζαν. Υπήρχαν όμως και τα ντόπια τα οποία από το χωράφι 

κουρασμένα πήγαιναν στους αγώνες. Σήμερα τα άλογα είναι ξεκούραστα τα 

καθαρόαιμα είναι άλογα βιτρίνας, δεν κάνουν τίποτα άλλο. Αλλά και τα ίδια δεν 

μπορούν να κάνουν κάτι, πρέπει να τρέχουν για να είναι σε φόρμα», τονίζει ο Μάριος 

νεαρός αναβάτης. Ο Πέτρος, ιδιοκτήτης 75άρι, λέει ότι «εάν τα άλογα μάθουν κάτι 

μετά δεν μπορούν να αλλάξουν, χάνουν τη σειρά τους. Πρέπει να έχουν τη ρουτίνα τους, 

αλλιώς γίνονται επιθετικά ακόμη και στους ιδιοκτήτες. Εάν έχεις ένα μήνα να τρέξεις το 

άλογο, αυτό δεν υπακούει πρέπει να ασχοληθείς ξανά από την αρχή». 

Η ώρα των ιπποδρομιών 

Η διαδικασία των ιπποδρομιών χωρίζεται σε τρεις περιόδους. Η πρώτη αφορά την 

προετοιμασία των αλόγων και τον διαχωρισμό αυτόν πριν από τον αγώνα, η δεύτερη 

την στιγμή του αγώνα και η τρίτη τη λήξη των ιπποδρομιών με την ανάδειξη των 

νικητών ανά κατηγορία. Και οι τρεις χρονικές φάσεις γίνονται την ίδια ημέρα.  

Προετοιμασία αγώνων  

Οι ιπποδρομίες προς τους Αγίους αποτελούν για την τοπική κοινότητα ένα μεγάλο  

_______________________ 

11.Γίνεται αναφορά στον Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος επισκέφτηκε το νησί μαζί με τον Ελευθέριο 

Βενιζέλο το 1936, εκ τότε έδειξε ενδιαφέρον για την γεωργία και την κτηνοτροφία του νησιού και για 

το λόγο αυτό και το επισκέφτηκε πολλές φορές, ενώ πολλοί κάτοικοι αναφέρουν ότι φιλοξενήθηκε στα 

σπίτια τους, γεγονός πολύ πιθανόν όπου αναφέρει ο γραμματέας του Αγροκτήματος της Παλαιάς 

μητρόπολης. 
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γεγονός, το οποίο σύμφωνα με το Νίκο «δεν το αναγνωρίζουν όλοι». Παρά, όμως, 

αυτήν την τοποθέτηση για τη συμμετοχή των αλόγων αλλά και των αναβατών στις 

ιπποδρομίες, υπάρχει μεγάλη προετοιμασία.  

«Τα άλογα θέλουν το χρόνο τους. Προετοιμάζονται μήνες για να τρέξουν και να 

συμμετέχουν. Κάνουν προπόνηση και τρέξιμο». Οι αναβάτες φροντίζουν μήνες πριν να 

έχουν τα άλογα τους και τα έχουν σε ετοιμότητα αποφεύγοντας κάθε τραυματισμό ή 

αρρώστια. Προσέχουν τη διατροφή των αλόγων, έχουν τις ίδιες ώρες τρεξίματος 

καθημερινά, δεν αλλάζουν τις συνήθειες τους, έχοντας τα σε μια καθημερινή ρουτίνα 

και ήρεμους ρυθμούς.  

 Ο Γιώργος, ιδιοκτήτης καθαρόαιμου αλόγου που συμμετέχει και στις δύο 

ιπποδρομίες αναφέρει, «Το άλογο είναι σαν τον αθλητή. Θέλει την προπόνηση του και 

τη διατροφή του. Αν δεν το περιποιηθώ, δεν το τρέξω στις ώρες του, δεν ασχοληθώ μαζί 

του θα γίνει άλογο για το χωράφι. Θέλει τη σωστή περιποίηση». Από την άλλη, ο 

Πέτρος που είναι ιδιοκτήτης όχι καθαρόαιμου αλόγου αλλά ντόπιου, αναφέρει ότι «το 

άλογο θέλει ηρεμία και αγάπη, το τρέχεις το μιλάς και πάνω από όλα θέλει αγάπη. 

Καταλαβαίνει και περιμένει να πας να το μιλήσεις και να το χαϊδέψεις και να το 

περιποιηθείς».  

Τα άλογα βρίσκονται σε στάβλους ιδιωτικούς ή στο Κτήμα της Παλαιάς 

Μητρόπολης. Ο κύριος Χρήστος, ο γραμματέας του Πανλημνιακού Ταμείου, 

αναφέρει «φιλοξενούμε πολλά άλογα στους στάβλους της Μητρόπολης. Πέρυσι σε όλες 

τις τελευταίες ιπποδρομίες νικητές βγαίνανε τα άλογα που φιλοξενούνταν στο χώρο μας. 

Είναι η ενέργεια μάλλον δεν ξέρω. Αυτό έγινε αντιληπτό από τους ιππείς και τώρα 

φέρνουν αρκετοί τα άλογα τους εδώ είτε να τα κρατήσουμε είτε να τα προπονήσουν».  

  Τόσο για τους ιππείς όσο και για τους ιδιοκτήτες η βασκανία και οι 

προκαταλήψεις έχουν μεγάλη σημασία. Για το λόγο αυτό και βάζουν στα άλογα, σε 

μέρη κρυφά που δεν γίνονται αντιληπτά από τους υπολοίπους, τους φυλαχτά ή τα 

φοράνε χάντρες και χαϊμαλιά. «Το δικό μου το έχω φυλαχτό στη σέλα αναφέρει ο 

Γιώργος αλλιώς το άλογο θα σκάσει». Η πίστη στο κακό μάτι είναι βαθιά ριζωμένη 

μέσα στις παραδόσεις όλων των λαών της Μεσογείου (Μιχαλοπούλου, 2004). Για το 
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λόγο αυτό και οι ιδιοκτήτες αλλά και οι ιππείς προσέχουν αρκετά το μάτι και 

προστατεύουν τα άλογα αλλά και τους ίδιους.  

  Τα άλογα, εκτός από τους αναβάτες και τους ιδιοκτήτες, έχουν τη φροντίδα 

τους και από τους σταβλίτες. Αυτοί θα φροντίσουν και θα περιποιηθούν τα άλογα 

όταν δεν μπορούν οι ιδιοκτήτες τους. Τα άλογα, εκτός από τις τακτικές προπονήσεις, 

έχουν και την προσωπική τους φροντίδα. Λούζονται, πεταλώνονται και 

περιποιούνται. Το λούσιμο είναι ολόκληρη τελετουργία. Πρέπει να γίνει προσεκτικά 

χωρίς απότομες κινήσεις και το άτομο, το οποίο θα αναλάβει μέρος στο λούσιμο 

πρέπει να το εμπιστεύεται το άλογο διαφορετικά δεν θα καθίσει να το λούσει.  

Ο χώρος, όπου μένουν τα άλογα πρέπει να είναι καθαρός και να 

περιποιημένος χωρίς πολλά ερεθίσματα. Πρέπει να είναι ένα χώρος, όπου το άλογο 

θα χαλαρώνει και θα ξεκουράζεται, άνετος χωρίς να το πιέζει. Οι φροντίδες αυτές 

περνούν από γενιά σε γενιά και φυλάγονται σαν ιερά κειμήλια. Είναι συμβουλές που 

μπορούν να βοηθήσουν το άλογο, ώστε να είναι ήρεμο και ξεκούραστο. Μόνο ένα 

ήρεμο άλογο μπορεί να συμμετέχει σε αγώνες.  

 Επίσης, στις ιπποδρομίες δεν μπορούν να συμμετέχουν γυναίκες, 

συμμετέχουν μόνο άνδρες. Υπάρχουν γυναίκες που συμμετέχουν στη διοργάνωση 

των αγώνων, όχι όμως στις ιπποδρομίες, εφόσον εκεί συμμετέχουν μόνο άνδρες, διότι 

τρέχουν για τους Αγίους οι οποίοι είναι άνδρες. Η συμμετοχή των γυναικών, ίσως, να 

είναι απαγορευτική, διότι στην πραγματικότητα συμμετέχουν άνδρες για να 

συναγωνιστούν άνδρες (Geertz, 2003). Επίσης η συμμετοχή μιας γυναίκας θα ήταν 

ιεροσυλία, δημιουργώντας πρόβλημα στον ανδρικό συναγωνισμό. Οι γυναίκες 

μπορούν να συμμετέχουν μόνο στην επίδειξη των αλόγων του Αγίου Γεωργίου, πριν 

από την περιφορά της εικόνας. Κατά τη διάρκεια της περιφοράς, οι γυναίκες δίνουν 

τη θέση τους στους άνδρες.  

Ο αγώνας  

Μετά από πολύμηνη προετοιμασία τα άλογα είναι έτοιμα να αγωνιστούν. Οι κόποι 

τόσων μηνών είναι έτοιμοι να ανταμειφθούν. Και στις δύο τις γιορτές, οι 

προετοιμασίες για τους αγώνες αρχίζουν. Οι χώροι διεξαγωγής των αγώνων είναι 
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έτοιμοι, τα άλογα μετά από πολλούς μήνες προπόνησης, είναι προετοιμασμένα και οι 

αναβάτες με τους ιδιοκτήτες ευελπιστούν σε ένα καλό αποτέλεσμα.  

Η διαδρομή που καλούνται να διανύσουν «είναι μικρή ένα με δύο χιλιόμετρα, 

αλλά ο δρόμος είναι κακοτράχαλος, έχει πολλές πέτρες που μπορεί να σπάσουν τα 

πόδια του αλόγου και να ρίξουν τον αναβάτη». Η δυσκολία της διαδρομής και τα 

εμπόδια στο δρόμο, βοηθούν τους αναβάτες να έρθουν πιο κοντά στον Άγιο. 

Διασχίζουν ένα δύσβατο δρόμο που παρομοιάζεται με τη ζωή και στο τέλος, βγαίνουν 

νικητές. Η μεταφορά αυτή αποτελεί μια διάβαση από το ένα σύνορο στο άλλο, όπως 

αναφέρει ο Leach (1993). Από το εξωτερικό στο εσωτερικό, από το αισθητό στο 

άυλο, από το επίγειο στο άνωθεν. «Ακόμη και ένα άλογο να υπάρχει σε μια κατηγορία 

θα τερματίσει. Πρέπει να το κάνει. Θα τρέξει για τον Άγιο και θα τερματίσει.» Τα 

άλογα θα τερματίσουν όλα, και δεν θα υπάρξει άλογο που δεν θα φτάσει στο τέρμα. 

 Στη αρχή, γίνεται ο διαχωρισμός των αλόγων. «Χωριζόμαστε σε ομάδες 

ανάλογα με το άλογο που έχεις. Αλλού τα καθαρόαιμα, αλλού τα ντόπια.» Ο 

διαχωρισμός γίνεται, διότι δεν μπορούν όλα τα άλογα να τρέξουν μαζί. Επίσης το 

κύρος και το γόητρο του καθαρόαιμου επισκιάζει τα ντόπια και για το λόγο αυτό, τα 

καθαρόαιμα τρέχουν πρώτα. Τα καθαρόαιμα άλογα μετατρέπονται σε προέκταση του 

αναβάτη και προβάλλουν το ναρκισσισμό του, αλλά αποτελούν και μια μεταφυσική, 

ηθική και αισθητική αντιστροφή της ανθρώπινης κατάστασης (Geertz, 2003). Όπως 

οι κόκορες, οι οποίοι αποτελούν προέκταση των ιδιοκτητών τους. Όσο πιο 

εμφανίσιμοι και περιποιημένοι είναι τόσο περισσότερο αναδεικνύουν την έπαρση και 

τον εγωισμό των ιδιοκτητών τους. Ο άνθρωπος ταυτίζεται με το ζώο και το ζώο με 

τον άνθρωπο. «Όταν ξεκινάς τον αγώνα νιώθεις το άλογο, τους χτύπους της καρδιάς 

του, την αναπνοή του, υπάρχει αδρεναλίνη», αναφέρει ο Νίκος.  

  Μέσα από τον διαχωρισμό εμφανίζεται και ένας άτυπος ανταγωνισμός. 

Υπάρχουν τα καθαρόαιμα και τα ντόπια. Κάποιοι πιστεύουν ότι «τα καθαρόαιμα 

καθορίζουν το  αποτέλεσμα των ιπποδρομιών. Αυτοί που έχουν καλά, δυνατά και 

ακριβά άλογα θα κερδίσουν στους αγώνες και θα πάρουν το έπαθλο, για να βγάλουν 

και τα λεφτά που έδωσαν», όπως αναφέρει ο Κώστας κάτοικος της Καλλιόπης. Από 

την άλλη, όμως, υπάρχει και η άποψη ότι «το κανονικό είναι να τρέχουν μόνο τα 

ντόπια και αυτό χωρίς προπονήσεις, το άλογο είναι ζώο για να σε βοηθάει στο χωράφι, 

στο σπίτι, να κουβαλάει και να δουλεύει δεν είναι για να τρώει και να το χαϊδεύεις. Τα 
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άλογα να τα πάρουν και να τα τρέξουν έτσι, αυτό είναι και το νόημα», όπως αναφέρει ο 

κύριος Δημήτρης, παλιός αναβάτης. «Τα καθαρόαιμα αλλάζουν τις ιπποδρομίες, είναι 

σαν τον ιππόδρομο, τι δουλεία έχουν στα έθιμα του νησιού;», αναφέρει η κυρία Μαρία, 

κάτοικος της Καλλιόπης. Συνεπώς, ο διαχωρισμός επιφέρει και ένα άτυπο 

διαχωρισμό ανάμεσα στους ισχυρούς και στους ανίσχυρους πολίτες. 

Μετά τον διαχωρισμό, τα άλογα μεταφέρονται με αυτοκίνητα μέσα σε ειδικά 

τρέιλερ στο χώρο εκκίνησης. Εκεί με τη συνοδεία του ιδιοκτήτη και του αναβάτη 

αρχίζουν  τα άλογα να κάνουν προθέρμανση κάνοντας ρυθμικές πορείες στην αρχή 

πιο αργά και στη συνέχεια με μεγαλύτερη ένταση. Στη συνέχεια, τοποθετούνται σε 

ειδικές θέσεις στο start12, όπως το λένε οι αναβάτες. Εκεί, το κάθε άλογο δεν έχει 

καμία επαφή με κάποιο άλλο άλογο. Οι ιππείς τους προσπαθούν να τα ηρεμήσουν και 

να τα χαλαρώσουν είτε μιλώντας τα είτε χαϊδεύοντας τα. Μπορεί η εκκίνηση μιας 

κούρσας να πάρει αρκετό χρόνο, διότι κάποιο άλογο μπορεί να έχει «νιώσει άγχος και 

να έχει υπερένταση. Τότε ο αναβάτης προσπαθεί να το ηρεμίσει για να το βάλει να 

τρέξει. Όλα τα άλογα θα τρέξουν», αναφέρει ο Πέτρος.  

  Ο κύριος Δημήτρης λέει ότι «παλαιότερα δεν υπήρχε το start. Τα άλογα 

έμπαιναν σε μια γραμμή και έδιναν το σύνθημα για να ξεκινήσουν. Από τότε όμως που 

μπήκαν τα καθαρόαιμα, έχει τώρα περίπου πέντε χρόνια ο Ρόκκος13 το ξεκίνησε, αυτός 

έφερε το πρώτο, έχουν βάλει και start και έχουν χαλάσει τις ιπποδρομίες.» Κατά τη 

διάρκεια του αγώνα υπάρχει μεγάλη ένταση σε όλο το χώρο. Όλοι είναι αγχωμένοι 

από τους ιδιοκτήτες μέχρι και τους θεατές. Η αγωνία μεταφέρεται. Η ένταση είναι 

τόσο μεγάλη που μπορεί να προκύψουν συμπλοκές ανάμεσα στους συμμετέχοντες ή 

στους θεατές, χωρίς να υπάρχει ουσιώδες αιτία. Για άλλη μια φορά η επίδειξη της 

δύναμης έχει άμεση σχέση με τους αγώνες. Μέσα από τη συμπλοκή, προσπαθούν να 

επιδείξουν τη δύναμη τους τόσο οι αναβάτες όσο και οι ιδιοκτήτες. 

_________________________ 

12.Χώρος με τρεις θέσεις όπου μπαίνουν τα άλογα πριν την εκκίνηση. Το start δεν υπήρχε πριν από 

κάποια χρόνια. Μετά την είσοδο των καθαρόαιμων στις ιπποδρομίες έγινε δωρεά από τον κύριο 

Παντελή Μπούμπουρα. 

 

13.Η αναφορά αφορά  τον τραγουδιστή Στέλιο Ρόκκο, του οποίου η καταγωγή είναι από τη Λήμνο. 

Όταν επέτρεψε στο νησί σύμφωνα με τις μαρτυρίες έφερε καθαρόαιμο άλογο για να συμμετάσχει 

στους  αγώνες  και  από τότε έχουν πάρει άλλη μορφή. 
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Προβάλουν όχι μόνο τη δύναμη σωματική ή οικονομική, αλλά έως ένα βαθμό 

προβάλλουν και τον ανδρισμό τους (Geertz, 2003). Εξ αιτίας της έντασης, των 

παρεξηγήσεων και των καυγάδων, η επιτροπή που ελέγχει τις ιπποδρομίες φροντίζει 

να εξασφαλίσει τη διαφάνεια στα αποτελεσμάτων αγώνων, με τη χρήση 

οπτικοακουστικού υλικού. Έτσι, ένας τερματισμός μπορεί να προβληθεί πολλές 

φορές σε βιντεοσκόπηση μέχρι να ξεκαθαρίσει το αποτέλεσμα. Αντίθετα, με τα 

καθαρόαιμα δεν υπάρχουν πολλές εντάσεις στα ντόπια. Εκεί όλοι αποδέχονται το 

αποτέλεσμα, χωρίς να γίνει επανέλεγχος.  

Παρά τις εντάσεις που υπάρχουν δεν έχουν αναφερθεί σε όλη την διάρκεια 

των αγώνων τραυματισμοί σε άλογα ή ανθρώπους. Ο κύριος Σωκράτης αναφέρει ότι 

«ποτέ δεν έχει πληγωθεί άνθρωπος ή άλογο. Η φροντίδα του Αγίου είναι μεγάλη. Μόνο 

μια φορά έγινε ένα ατύχημα και αυτό εξ αιτίας αμέλειας του αναβάτη. Το άλογο δεν το 

έδωσε νερό πριν από τον αγώνα και αυτό μετά την κούρσα έσκασε. Έψαχνε να βρει 

νερό και έριξε τον αναβάτη του μέσα στη γούρνα με το νερό.» 

Η λήξη του αγώνα  

Μετά την λήξη των ιπποδρομιών υπάρχει στον χώρο αναστάτωση και ένταση. 

«Βγαίνουν οι νικητές από τις κατηγορίες και ο τελικός νικητής, ο δεύτερος και ο 

τρίτος». Μπορεί να υπάρξουν ενστάσεις και παράπονα για τα αποτελέσματα, 

διαπληκτισμοί από τους αναβάτες και από τους χορηγούς των ιπποδρομιών. Οι 

σταβλίτες πηγαινοφέρνουν τα άλογα, τα αυτοκίνητα απομακρύνονται από το χώρο, οι 

θεατές κινούνται προς τον χώρο της εκκλησίας. «Περπατάμε τα άλογα πολλή ώρα 

ώστε να ξεπιαστούν και να μπορέσουν να ηρεμήσουν, καθαρίζουν οι σταβλίτες τις 

μύξες τους και τα ηρεμούμε». Οι ιπποδρομίες έχουν τελειώσει και ακολουθεί η 

βράβευση.  

Όλος ο κόσμος, μαζί με τα άλογα, κατευθύνονται προς το χώρο της 

εκκλησίας, για το στεφάνωμα του νικητή. Δυστυχώς, στις ιπποδρομίες στο 

Κοντοπούλι δεν υπάρχει ένα μέρος, όπου θα μπορέσουν να μπουν τα άλογα και σε 

άλλο χώρο να παρευρίσκονται οι θεατές, οπότε δημιουργείται ένας συνωστισμός από 

ανθρώπους και άλογα.  
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 Έξω από την πόρτα της εκκλησίας είναι στημένο ένα τραπέζι με τα μετάλλια 

των νικητών, ένα ποτήρι με λάδι και δίπλα του κομμάτια από βαμβάκι και κόκκινα 

μαντήλια. Στην δεξιά πλευρά της εκκλησίας υπάρχουν τα στεφάνια για τα άλογα. 

Μπροστά από το τραπέζι περιμένουν τους νικητές ο ιερέας, μαζί με τον χορηγό ή 

αντιπρόσωπο αυτού και εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής. «Πάμε στην εκκλησία, εκεί 

μας περιμένει ο παπάς στο προαύλιο και δίνει τα έπαθλα, συνήθως κάποιο μετάλλιο, 

χρηματικό έπαθλο και ένα στεφάνι για το άλογο. Στου Αϊ-Γιώργη δίνουν κι μια εικόνα 

του Αγίου». Το σύνολο αναβάτης και άλογο τώρα πλέον έχουν αναγνωριστεί επίσημα 

από την κοινότητα. Τους έχει αποδοθεί η αξία, η τιμή και το κύρος από τα υπόλοιπα 

μέλη. Ο ιερέας του χωριού θα μυρώσει πρώτα το άλογο και μετά τον αναβάτη. Ο 

εκπρόσωπος του δήμου θα του δέσει το μαντήλι ενώ το μετάλλιο θα το λάβει από τον 

χορηγό. Με τον τρόπο αυτό έχει πλέον αναγνωριστεί τόσο στα μάτια του Θεού, όσο 

και στην πολιτεία η αξία του αναβάτη και του αλόγου. Επομένως, έχει γίνει 

κληρονόμος και μέτοχος αυτής της τελετουργίας. Με αυτή την ιδιότητα και μέσα από 

αυτή την τελετουργία αναγνωρίζεται και από την υπόλοιπη ομάδα (Bourdier, 1999). 

Η νίκη μοιράζεται σε όλη την ομάδα και όλη λαμβάνουν τη χάρη του Αγίου. 

«Στην εκκλησία πάνε όλοι μαζί, αυτός που περιποιείται το άλογο, ο σταβλίτης, ο 

αναβάτης, ο ιδιοκτήτης του αλόγου». Στο σημείο αυτό γίνεται αντιληπτό το γιατί 

δίνεται τόσο μεγάλη αξία στη νίκη. Μοιράζονται όλοι την ευλογία και αποτελούν μια 

ομάδα «ευλογημένων» και «ικανών» μέσα στο σύνολο της κοινότητας. 

Ο νικητής φεύγει από το χώρο της εκκλησίας μέσα από επιφωνήματα και 

χειροκροτήματα. Έχει γίνει άξιος στα μάτια του Αγίου και της κοινότητας. 

Η σχέση αλόγου-αναβάτη 

Η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον ιππέα και το άλογο του είναι ιερή. Ενισχύεται 

από την καθημερινή φροντίδα και περιποίηση. Η σχέση τους είναι δυνατή και πολλές 

φορές μπορεί να οδηγήσει σε ακρότητες.  

Το πάθος των Αναβατών 

«Για το άλογο τραβάς μαχαίρι», ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο Νίκος για να 

περιγράψει τη σχέση του με το άλογο. Ο Νίκος ιππεύει από μικρός και οι ιπποδρομίες 
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αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του. Σαν αυτόν υπάρχουν 

πολλοί αναβάτες, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με το άλογο που ιππεύουν. Η σχέση των 

αναβατών με τα άλογα τους είναι τόσο δυνατή που μπορεί να φτάσουν σε ακρότητες. 

Το άλογο είναι προέκταση του εαυτού τους και εάν κάποιος θίξει το άλογο, θίγει κατ’ 

επέκταση και τον ίδιο τον αναβατή. Ο σεβασμός είναι μια πράξη απόδειξης της 

αναγνώρισης του ατόμου, αλλά και του αλόγου, σαν σύμβολο, μέσα στην κοινωνία 

(Bourdier, 1999). Είναι η αναγόρευση του χρίσματος του άνδρα μέσα στην κοινωνία. 

Ο «χρισμένος» αναβάτης αποκτάει μια γνωστή και αναγνωρίσιμη ταυτότητα μέσα 

στην τοπική κοινότητα. Η δυάδα άλογο-αναβάτης λειτουργώντας σαν σύνολο 

καθιστούν τη θέση τους στην κοινωνία,. 

«Έχουμε μαλώσει για τα άλογα, έχουμε παίξει ξύλο, έχουμε στοιχηματίσει σε 

αυτά. Μια φορά οι ιπποδρομίες τέλειωσαν και το άλογο ενός ήρθε δεύτερο, έβαλαν 

στοίχημα να ξαναγίνουν οι αγώνες για να δουν ποιος θα κερδίσει». Η απώλεια του 

γοήτρου είναι ένας παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει σε παραβατικές 

συμπεριφορές. Η προσβολή προς το άλογο είναι προσβολή της τιμής του αναβάτη. Το 

άτομο, το οποίο χρίστηκε με τελετουργικό τρόπο ενώπιον όλης της κοινότητας, τώρα 

δέχεται την «ατίμωση», όπως αναφέρουν οι αναβάτες, από κάποιον άλλο 

συναγωνιζόμενο, ο οποίος μπορεί να μην τερμάτισε στην επιθυμητή για αυτόν θέση.  

Η αξία της αναγνώρισης των ικανοτήτων του διαδίκου συνόλου αλόγου-

αναβάτη είναι υψίστη σημασία. Πολλοί από τους συμμετέχοντες δεν γνωρίζουν 

ακόμη και το χρηματικό έπαθλο που θα λάβει ο νικητής. Τους ενδιαφέρει να 

«φανούν» στο χωριό. «Ακόμη και να πεθάνω τα παιδία μου και τα εγγόνια μου, δεν θα 

ξεχάσουν ότι έτρεχα στα άλογα, γιατί πάντα θα τους λένε ότι ο Παντελής έτρεχε στα 

άλογα», αναφέρει ο κύριος Παντελής παλιός αναβάτης. Συνεπώς, η «προσβολή» για 

το άλογο ή για τον αναβάτη είναι πολύ σημαντική.  

«Το άλογο είναι η ζωή μας, το είναι μας, δίνουμε τόσες ώρες και αυτό το 

καταλαβαίνει. Είναι άνθρωπος, σε νιώθει, σε παίρνει όλες τις στενοχώριες». Το πάθος 

με τα άλογα είναι τόσο έντονο που πλέον μεταφορικά λαμβάνουν μια ανθρώπινη 

υπόσταση. Υπάρχει μια ψυχολογική ταύτιση του αναβάτη με το άλογο (Geertz, 

2003). Μέσα από αυτά κερδίζουν ή χάνουν τα πάντα. Μπορεί να είναι ευλογημένοι ή 

απλά μέτοχοι, ήρωες ή συμμετέχοντες. Αλλάζει η ταυτότητα τους με τις ιπποδρομίες. 
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Μπορεί στην μια ιπποδρομία να είναι αυτός που νίκησε και ευλογήθηκε, ενώ στην 

άλλη να είναι ο άλλος, αυτός που έχασε και δεν μπόρεσε να νικήσει.  

Παρά, όμως, τις διαφορές που έχουν, μπορεί να συμφιλιώνουν και να 

συνεχίσουν να κάνουν παρέα ή να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού 

προβλήματα, τα οποία τυχόν να υπάρξουν. «Ο κολλητός μου (αναφέρει ο Νίκος) είναι 

αντίπαλος αλλά μαζί τρέχουμε για τους αγώνες και θα τον στηρίξω και θα με στηρίξει, 

επίσης τονίζει την κατανόηση που μπορεί να δείξει , ο ένας αναβάτης στον άλλο όταν 

παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Κάποτε ένα άλογο τραυματίστηκε στο πίσω πόδι 

κόπηκε ο μυς άνοιξε, ιππίατρος δεν υπήρχε .Πήγα με αντιβίωση που είχα στο στάβλο 

την κάναμε στο άλογο και περιμέναμε. Κάθε μέρα πήγαινα να δω πως ήταν και έδωσα 

όλες τις δικές μου τις αντιβιώσεις. Δεν μπορείς να αφήσεις να πεθάνει το άλογο». Το 

άλογο αντιμετωπίστηκε σαν άνθρωπος, ενώ και η συμπαράσταση ήταν μεγάλη από 

την πλευρά των υπολοίπων αναβατών που μπορεί να ήταν ακόμη και αντίπαλοι στις 

ιπποδρομίες.  

Η γυναίκα του προέδρου αναφέρει ότι «είχαμε δύο άλογα το ένα έτρεχε στους 

αγώνες το άλλο όχι. Μια μέρα το πρώτο το έκανε προπόνηση ο αναβάτης του. Ξαφνικά 

στραβοπάτησε, και το πόδι του πρήστηκε. Το άλογο έπρεπε να μεταφερθεί για 

περίθαλψη αλλιώς θα ψοφούσε. Όλοι βοηθούσαν, άλλοι πήραν τηλέφωνο στο γιατρό 

του ιππόδρομου στην Αθήνα, άλλοι προσπάθησαν να βρουν ένεση για τη φλεγμονή. 

Όταν υπάρχει ανάγκη παρά τις διαφορές τους, όλοι βοηθάνε. Αλλιώς το άλογο θα 

χαθεί». 

Μέσα από τα άλογα οι άνδρες ανδρώνονται, προβάλλονται γνωστοποιούνται 

στην κοινότητα, χρίζονται. Ο τραυματισμός ενός αλόγου μπορεί να τους στερήσει το 

εισιτήριο σε αυτήν την τελετουργία. Το να περιθάλψουν όλοι μαζί ένα άλογο γίνεται 

για δύο λόγους. Ο πρώτος αφορά την αλληλεγγύη μέσα στην ομάδα και ο δεύτερος 

έχει σχέση με τον ανταγωνισμό. Σε περίπτωση που αρρωστήσει ένα άλογο, το οποίο 

θεωρείται φαβορί τότε όλο το ενδιαφέρον χάνεται, δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν 

μπορεί να νικηθεί ο καλύτερος συνεπώς ακόμη και να κερδίζει κάποιος, δεν θα έχει 

την ίδια αξία και την ίδια αίγλη. Για το λόγο αυτό, όπως αναφέρουν διοργανωτές των 

ιπποδρομιών, τα άλογα που συμμετέχουν στους αγώνες, κοστίζουν πολλές χιλιάδες 

ευρώ. «Υπάρχει άλογο χορηγού που κοστίζει οχτώ χιλιάρικα και για να το ανταγωνιστεί 

κάποιος πήγε και πήρε πιο ακριβό άλογο από τον ιππόδρομο. Τα άλογα αυτά είναι 
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άλογα κούρσας. Είναι δυνατά και γρήγορα», τονίζει ο κύριος Κώστας που συμμετέχει 

στη διοργάνωση πολλά χρόνια.  

Σε παλαιότερες εποχές όπως αναφέρουν οι κάτοικοι της Καλλιόπης, δεν 

υπήρχαν τέτοια άλογα. «Ήθελες να τρέξεις για το Άγιο; Το άλογο το ξεκούραζες. Ούτε 

πολλή προπόνηση του έκανες, ούτε το είχες σαν βιτρίνα. Απλά το άφηνες λίγο διάστημα 

από τις δουλειές και έβαζες τα άλλα τα άλογα. Το άλογο ήταν ξεκούραστο και ότι 

γινόταν», λέει ο κύριος Δημήτρης. Το πάθος, όμως, δεν έλλειπε ούτε εκείνη την 

περίοδο. Ο ανταγωνισμός για τις ιπποδρομίες είναι βαθιά ριζωμένος από την εποχή 

της Τουρκοκρατίας. Από την εποχή όπου, όπως αναφέρουν στην Καλλιόπη, οι 

Έλληνες προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι είχαν καλύτερα άλογα από τους Τούρκους 

και συνεπώς, ότι ήταν καλύτεροι ιππείς από αυτούς. 

Ο κύριος Γιάννης διηγείται ένα περιστατικό ενός θείου του, ο οποίος δεν ήταν 

ιδιαίτερα ευυπόληπτος πολίτης στο χωρίο αλλά απόκτησε την θέση του μέσα στην 

τοπική κοινότητα της Καλλιόπης, μετά τη συμμετοχή του στις ιπποδρομίες. «Τον θείο 

μου του άρεσε το πιοτό, Όταν θα βρισκόταν σε παρέα πάντα καθόταν και θα έπινε ένα 

ποτηράκι τσίπουρο το ένα θα έφερνε το άλλο, το δεύτερο, το τρίτο και έτσι συνέχιζε 

μέχρι που δεν τον κρατούσαν τα πόδια του. Όταν έφτανε σε αυτό το σημείο, κάποιοι τον 

κορόιδευαν και τον πείραζαν, άλλοι όμως τον συμπονούσαν και τον στήριζαν. Έτσι 

λοιπόν και ένα βράδυ παραμονή του Αϊ Γιώργη ένας από μα διπλανή παρέα τον 

πειράζει και τον λέει «Τάκη θα τρέξεις με το άλογο που θα σε δώσω αύριο για τον 

Άγιο;» Αυτός βρισκόταν σε κατάσταση που δεν μπορούσε να αρνηθεί και δέχθηκε. Όλοι 

δίπλα του, τον είπαν ότι δεν πρέπει να τρέξει, γιατί ήξεραν αυτόν που τον πείραξε και 

κατάλαβαν ότι κάτι σκόπευε να κάνει. ‘Όσο όμως του έλεγαν να αρνηθεί, τόσο αυτός 

πείσμωνε και ήθελε πιότερο να τρέξει. Έτσι και έγινε. Έδωσαν τα χέρια και την 

επομένη συναντήθηκαν να δει ο θείος μου το άλογο. Αυτό όμως ήταν κουτσό, δεν 

υπήρχε περίπτωση να τρέξει και να κερδίσει. Ο θείος μου δεν το έβαλε κάτω πιάνει τη 

χαίτη και ανεβαίνει επάνω ξυπόλητος για να νιώθει το άλογο. Όταν μπήκαν στη γραμμή 

όλοι γελούσαν μαζί του, γιατί έβλεπαν και το άλογο και τον θείο μου. Τέλος, ξεκινάει η 

κούρσα και όλοι φεύγουν τρεχάλα, ο θείος μου περίμενε και πήγαινε σιγά τελευταίος. 

Μετά από λίγο τα άλογα άρχισαν να κουράζονται και έκοψαν ταχύτητα τότε δίνει μια, 

και αυτό το κουτσό, πραγματικά σαν να το βοήθησε ο Άγιος, άρχισε να πετάει. Τελικά 

κέρδισε στον αγώνα. Όλοι είπαν ότι ο Άγιος βοήθησε και το άλογο και τον θείο μου. 
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Από εκείνη την ημέρα ποτέ κανείς δεν τον πείραξε ούτε τον κορόιδεψε. Νίκησε και πήρε 

το μαντήλι έφτανε». 

Άλογο κι Αναβάτης  

«Το προσέχεις το άλογο, το φροντίσεις και το φυλάς σαν να ήταν μωρό ή κάτι πολύτιμο. 

Δεν μπορείς να το αφήσεις μόνο. Να μην το τρέξεις, να μην το μιλήσεις, να μην το 

χτενίσεις. Αν το αφήσεις πάει. Δεν θα μπορέσει να βρει τους ρυθμούς του και εσύ δεν 

θα μπορέσεις να έχεις τη σχέση που είχες μαζί του». Τα λόγια αυτά ανήκουν σε ένα 

ιδιοκτήτη και αναβάτη αλόγου τον Ορέστη είκοσι δύο ετών, ο οποίος ασχολείται με 

το άλογο τα τελευταία χρόνια. Τα άλογα με τους αναβάτες δένονται το ίδιο και οι 

αναβάτες με τα άλογα. «Ένας πρέπει να τα τρέχει όχι κάθε φορά και άλλος, γιατί το 

άλογο χάνεται δεν ξέρει ποιόν να ακούσει, μπερδεύεται», λένε οι αναβάτες.  

  Η σχέση που αναπτύσσεται είναι πολλή δυνατή. Ο τρόπος με τον οποίο 

φροντίζουν τα άλογα, τα χτενίζουν, τα πλένουν, τα καθαρίζουν και τα ταΐζουν, είναι 

τελετουργικές διαδικασίες. Υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις, οι οποίες δεν γίνονται 

αντιληπτές σε ένα ανίδεο μάτι. Οι δύο τους μπορούν να συνεννοηθούν μόνο με το 

βλέμμα ή μόνο με ένα άγγιγμα. 

Οι αναβάτες νιώθουν ικανοποίηση και χαρά, όταν το άλογο θα πετύχει το 

στόχο στην προπόνηση και το άλογο είναι ήρεμο, όταν θα δει τον αναβάτη του 

ικανοποιημένο. «Το ευχαριστείς το άλογο με τον τρόπο σου. Το χαϊδεύεις, το μιλάς για 

να το κάνεις, να νιώσει ήρεμο να καταλάβει ότι όλα είναι καλά», λέει ο Τάσος, παλιός 

αναβάτης και συμπληρώνει ο Γιώργος, που ξεκίνησε να ιππεύει τα τελευταία χρόνια, 

πως «ακόμη και να μην πετύχει αυτό που θες, και έχεις έρθει σε άλλη θέση δεν το 

χτυπάς, δεν το βρίζεις, δεν το σπρώχνεις, το χαλαρώνεις και αυτό κατάλαβε. Τα άλογα 

μόνο στόμα δεν έχουν». 

Κατά τη περιποίηση του αλόγου αναπτύσσονται δυνατοί συναισθηματικοί 

δεσμοί. Η φροντίδα του ξεκινάει με την προπόνηση. Το άλογο θα τρέξει την ίδια 

διαδρομή και τον ακριβή αριθμό χιλιομέτρων κάθε μέρα. Μετά το τρέξιμο, ο 

αναβάτης θα το χαλαρώσει, θα το περπατήσει για να «ρίξει τους σφυγμούς του». Στη 

συνέχεια, με χαλαρό περπάτημα θα πάει στο στάβλο και θα το προετοιμάσει για το 

πλύσιμο, το οποίο γίνεται με τρία άτομα. Ο αναβάτης καθορίζει το λούσιμο και αυτός 
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θα το ρίχνει νερό κατά την διάρκεια του πλυσίματος στο άλογο. Το άλογο το πλένουν 

από την ουρά προς το λαιμό, ενώ το κεφάλι το βρέχουν ελάχιστά ή ακόμη και 

καθόλου. Μετά το νερό, ένας θα το σκουπίσει τα νερά με ειδικό εργαλείο που 

τραβάει τα νερά και μετά με πετσέτα. Στη συνέχεια, θα το περπατήσουν για να μην 

μείνουν επάνω του νερά. Αργότερα το άλογο οδηγείται στο στάβλο, όπου και του 

δίνουν τροφή. Την ώρα που το άλογο τρώει ο αναβάτης του με τον σταβλίτη θα 

περιποιηθούν τον εξοπλισμό του αλόγου που τον έβγαλαν κατά τη διάρκεια του 

μπάνιου. Με τον τρόπο αυτό ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ τους και προκαλείται ένα 

ισχυρό δέσιμο. 

Για το λόγο αυτό και περνούν πολλές ώρες μαζί. Ο Νίκος λέει ότι «μπορεί όλη 

την ημέρα να είμαστε μαζί. Να το τρέξω, να το πάω στο στάβλο, να το ταΐσω και να μην 

θέλω ούτε φάω, ούτε να πιω. Θα κάνω ένα τσιγάρο και θα κάτσω μαζί του. Με φτάνει 

εμένα, το άλογο σε γεμίζει, σε καταλαβαίνει». Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αναβάτες 

«μιλάνε» με τα άλογα σε στιγμές ξεκούρασης και αυτά αφουγκράζονται την 

συναισθηματική κατάσταση το ατόμου. «Ξέρουν πότε είσαι χαρούμενος και πότε 

σκεφτικός, ξέρουν πώς να τρέξουν για να σε κάνουν να νιώσεις καλά» λέει ο Πέτρος. 

Η κυρία Ελένη η γυναίκα του προέδρου του Συλλόγου Ιδιοκτητών Αλόγων της 

Λήμνου αλλά και ιδιοκτήτρια αλόγου, λέει ότι όταν πέθανε ο άντρας της έδωσε τα 

άλογα και του άντρα της και το δικό της δεν θα ξεχάσει ποτέ τον τρόπο με τον οποίο 

την είδε το άλογο το δικό της. Μετά από καιρό, πήγε στα παιδιά που τα έδωσε για να 

δει πως είναι τα άλογα, το δικό της όταν την πλησίασε έσκυψε το κεφάλι του και το 

έβαλε πάνω στο στήθος της για αρκετή ώρα.  

Συνεπώς, η σχέση της ομάδας ιππέα-άλογο είναι αρκετά δυνατή. Λειτουργούν 

σαν ένα. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, στη βράβευση των ιπποδρομιών ο αναβάτης 

είναι επάνω στο άλογο και όχι κάτω ή δίπλα σε αυτό. Παρουσιάζονται σαν ένα σώμα 

μπροστά στην κοινότητα. Αναγνωρίζονται τόσο ο αναβάτης όσο και το άλογο. Στον 

τερματισμό, γίνεται εκφώνηση τόσο του ονόματος του αναβάτη όσο και του 

ονόματος του αλόγου. Σε περίπτωση που το άλογο τραυματιστεί, ο αναβάτης του δεν 

το εγκαταλείπει, ακόμη και εκείνη τη στιγμή θα είναι δίπλα του. Θα το κρατήσει από 

τα γκέμια και θα βραβευτούν μαζί. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση ο αναβάτης θα 

είναι κάτω από το άλογο, αλλά δίπλα σε αυτό. Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι όταν 
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ο ιερέας μυρώνει τον αναβάτη, μυρώνει και το άλογο με το ίδιο βαμβάκι και όχι με 

διαφορετικό.  

Ακόμη, όμως, και να μην τερματίσει το άλογο στην επιθυμητή θέση ο 

αναβάτης δεν θα αφήσει το άλογο του. Θα το ηρεμήσει και θα το χαλαρώσει από την 

ένταση τον αγώνα. Θα είναι δίπλα στο άλογο και δεν θα το παρατήσει. Θα το 

περιποιηθεί και θα το φροντίσει.  

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να πει κανείς ότι το σύνολο αναβάτη-άλογο 

αναπτύσσει ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς. Στην πραγματικότητα ενώ φαίνεται 

ότι αγωνίζονται άλογα αγωνίζονται οι άνδρες μεταξύ τους όπως συμβαίνει στις 

κοκορομαχίες (Geertz, 2003). 

Η φροντίδα του αλόγου 

«Το άλογο το αγαπάς μια και εκείνο σε αγαπάει δύο, όποιος έχει άλογο ξέρει», λέει ο 

Γιώργος, που είναι ιδιοκτήτης αλόγου τα τελευταία δέκα χρόνια. Τα άλογα θέλουν 

μεγάλη φροντίδα και για αυτό και οι ιδιοκτήτες τους αφιερώνουν πολλές ώρες στην 

περιποίηση τους, ενώ το κόστος συντήρησης τους είναι αρκετά μεγάλο.  

Η αγορά ενός αλόγου όπως αναφέρουν οι ντόπιοι και οι ιδιοκτήτες είναι 

μεγάλη δαπάνη. Τα μικρά τα ντόπια, τα εικοσπεντάρια, τα πενηντάρια και τα 

εβδομηντάρια μπορεί να ξεκινούν από 600 ευρώ μέχρι και 5000 ευρώ. Ενώ τα 

καθαρόαιμα ξεκινούν από τις 6000 ευρώ, φτάνουν μέχρι και τις 15000 ή τις 20000 

ευρώ, εξαρτάται από την ηλικία του και την απόδοση του. Τα ντόπια τα άλογα 

βρίσκονται από κτηνοτρόφους οι οποίοι διασταυρώνουν άλογα ντόπια με καθαρόαιμα 

ή ντόπια. Τα καθαρόαιμα προέρχονται από άλογα του ιπποδρόμου της Αθήνας, τα 

οποία δεν μπορούν πλέον να τρέξουν με τις ίδιες επιδόσεις, όπως έτρεχαν στον 

ιππόδρομο ή ήταν παλιοί επιβήτορες.  

Η καθημερινή φροντίδα ενός αλόγου, όπως αναφέρει ο Κώστας φτάνει 

περίπου τα 25ευρώ. «Το άλογο για να το ταΐσεις το δίνεις μια μπάλα σανό και βρόμη 

θα φάει το πρωί και το απόγευμα». Στα έξοδα συντήρησης συμπεριλαμβάνονται οι 

σέλα, τα γκέμια, το ύφασμα περίπου στα 500ευρώ. Άλλα έξοδα είναι το πετάλωμα 

και τα εμβόλια που πρέπει να κάνει για τα παράσιτα και τη γρίπη. «Τα εμβόλια τα 
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κάνουμε εμείς στα άλογα γιατί δεν έχουμε ιππίατρο. Άτομα που είχαν παλαιότερα άλογα 

μας λένε πώς να τα χτυπήσουμε και σε ποιο σημείο για να μην τα τραυματίσουμε. Στην 

αρχή τα κάνουν αυτοί μετά μαθαίνουμε».  

Τα άλογα χρειάζονται το δικό τους χώρο για να μπορέσουν να μείνουν. Οι 

περισσότεροι ιδιοκτήτες τα έχουν σε στάβλους. Τα καθαρόαιμα και τα εβδομηντάρια 

τα έχουν λίγες ώρες την ημέρα έξω. Μετά την προπόνηση τα αφήνουν να 

ξεκουραστούν και να χαλαρώσουν, μέχρι να ηρεμήσουν από το τρέξιμο και την 

υπερένταση. Ο στάβλος είναι κοντά στο σπίτι είτε στην ίδια αυλή είτε σε οικόπεδο 

δίπλα στο σπίτι. Αυτό γίνεται για να μπορούν να ελέγχουν τα άλογα. «Τα άλογα τα 

ακούς και τα βλέπεις όλες τις ώρες δεν το αφήνεις μόνο του, γιατί μπορεί να υπάρχει 

πρόβλημα». Υπάρχουν και άλλοι ιδιοκτήτες, οι οποίοι αφήνουν τα άλογα τους στους 

στάβλους του Κτήματος της Παλαιάς Μητρόπολης διότι υπάρχει μεγαλύτερη άνεση 

και περισσότερος χώρος.  

Τα ωράρια της προπόνησης θα πρέπει να είναι τακτικά σε καθημερινή βάση. 

Θα πρέπει να γίνεται τις ίδιες ώρες της ημέρας, διότι τα άλογα μαθαίνουν σε ένα 

πρόγραμμα και δεν μπορούν να αλλάξουν το ωράριο τους. Τα άλογα που τα τρέχουν 

στις ιπποδρομίες, δεν τα χρησιμοποιούν στις δουλειές του χωραφιού, αλλά τα έχουν 

ξεκούραστα για να μπορέσουν να έχουν αντοχές. «Τα άλογα των ιπποδρομιών δεν 

πρέπει να τα αφήσεις γιατί χάνουν το πρόγραμμα τους και τους ρυθμούς τους. Αν τα 

άλογα μείνουν πολύ καιρό χωρίς προπόνηση ή παρατημένα τότε χάνουν τη σειρά τους 

και δεν μπορούν να τρέξουν. Τα άλογα αυτά δεν πρόκειται να ξαναπάρουν μέρος στις 

ιπποδρομίες».  

 Συνεπώς, η φροντίδα ενός αλόγου είναι χρονοβόρα, πολυδάπανη και ο 

ιδιοκτήτης θα πρέπει να δαπανήσει πολλές ώρες για την προπόνηση αλλά και για την 

περιποίηση του ζώου. «Το να φροντίζεις ένα άλογο είναι σαν να περιποιείσαι ένα 

μικρό παιδί, θέλει τις βόλτες του, το φαγητό του, τα φάρμακα του και το μπάνιο του, 

είναι τα παιδιά μας», λέει χαρακτηριστικά ο Πέτρος.  

Η αγάπη του αναβάτη για το άλογο του 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα για τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στους αναβάτες 

και στα άλογα αναφέρονται στα παρακάτω παραδείγματα. Το πρώτο αναφέρεται στη 



83 
 

διάρκεια διαλείμματος μετά την προπόνηση στο χώρο του Κτήματος της Παλαιάς 

Μητρόπολης. Ενώ το δεύτερο συνέβη κατά την απονομή των μεταλλίων στην γιορτή 

του Αγίου Γεωργίου στην Καλλιόπη. 

Ο Πέτρος ιδιοκτήτης ντόπιου αλόγου πήγε στο άλογο του και το ετοίμαζε για 

να τρέξει. Το άλογο στα άτομα που βρισκόταν στο χώρο φαινόταν ήρεμο, Όταν ο 

ιδιοκτήτης, όμως, το είδε ζήτησε από τους παρευρισκόμενος να μην το πλησιάζουν, 

διότι ήταν έτοιμο να δαγκάσει. Σε άπειρα μάτια φαινόταν ότι το άλογο ήθελε να 

παίξει και να το χαϊδέψουν. Στα μάτια, όμως, του ατόμου που το μεγάλωσε φάνηκε ο 

κίνδυνος. Στη συνέχεια ο Πέτρος χάιδεψε το κεφάλι του αλόγου αυτό χλιμίντρισε και 

άφησε το κεφάλι του επάνω στο στέρνο του. Το άλογο αναστατώθηκε από τις ξένες 

παρουσίες και ένιωσε άγχος, γιατί δεν ήταν δίπλα του ο Πέτρος. Όταν το πλησίασε 

αυτό ηρέμησε αλλά και ο ιδιοκτήτης του έμεινε αρκετή ώρα μαζί του να το μιλάει και 

να το χαϊδεύει, για να νιώσει ασφάλεια και να μπορέσει να τρέξει στη συνέχεια στην 

προπόνηση.  

Στην απονομή των μεταλλίων στην γιορτή του Αγίου Γεωργίου στην 

Καλλιόπη, ένας εκ των ιερέων ήταν παλιός ιππέας, συμμετείχε μόνο στις ιπποδρομίες 

του Αγίου Γεωργίου. Μετά από χρόνια αποσύρθηκε τόσο εξαιτίας του αξιώματος του 

όσο και εξαιτίας του προχωρημένου της ηλικίας του. Ο ρόλος του στην απονομή ήταν 

να μυρώσει κάποιο άλογο ή να πάει να τοποθετήσει το στεφάνι στο άλογο. Μετά από 

κάποιες απονομές από το νεότερο ιερέα μπήκε μέσα ένα άλογο ντόπιο, το οποίο 

αναστατώθηκε από τον κόσμο και άρχισε να χλιμιντρίζει και να δείχνει 

αναστατωμένο. Ο ιερέας πήγε και παρά την ηλικία του βρήκε τη δύναμη και το 

έπιασε από τα γκέμια από την αριστερή πλευρά. Όλοι φοβήθηκαν ότι το άλογο θα τον 

χτυπούσε. Αυτός έπιασε με μεγάλη δύναμη με το ένα χέρι τα γκέμια και  με το άλλο 

το αυτί του αλόγου, τότε το χάιδεψε και το μιλούσε κοντά στο αυτί του. Το άλογο 

ηρέμησε, ο ιερέας έβαλε το κεφάλι του στο κεφάλι του αλόγου το μύρωσε και το 

άλογο ήρεμο βγήκε από το προαύλιο. Πολλοί είπαν ότι ο ιερέας είχε μεγάλη αγάπη 

στα άλογα και τα σεβόταν. 

Κάποια στιγμή μέσα από το πλήθος ακούστηκε μια φωνή «σου λείπει παπά;», 

ο ιερέας κούνησε χαμογελαστός καταφατικά το κεφάλι του. Όλοι κατάλαβαν ότι 

παρά το περασμένο της ηλικίας του ο ιερέας θα ήθελε να συμμετέχει στις 

ιπποδρομίες, να νιώθει τα άλογα την αναπνοή τους και τη μυρωδιά τους. Σε 
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συζήτηση που ακολούθησε, ο ιερέας εμπιστεύτηκε ότι «τα άλογα καταλαβαίνουν τα 

πάντα. Νιώθουν φόβο όταν βρεθούν μέσα σε κόσμο που δεν ξέρουν. Τα άλογα δεν τα 

χτυπάς τα κουμαντάρεις με τα λόγια. Πρέπει να νιώσουν άνετα. Άμα το άλογο νοιώσει 

καλά, τότε βλέπεις οι χτύποι του πέφτουν και η αναπνοή του ηρεμεί. Αν συνεχίσει να 

είναι αναστατωμένο μπορεί να σπάσει τα πόδια του». Σε ερώτηση που του έγινε για το 

αν θέλει να ιππεύσει, απάντησε ότι τώρα δεν μπορεί εξαιτίας της ηλικίας του, αλλά 

και του αξιώματος του, εάν μπορούσε, όμως, θα το έκανε.  

Στην ίδια απονομή του Αγίου Γεωργίου, μπήκε ένας αναβάτης που το άλογο 

του ήταν τραυματισμένο και ματωμένο στα μπροστινά τα πόδια. Τα πόδια του ήταν 

δεμένα με επιδέσμους για να σταματήσουν την αιμορραγία. Όταν ο αναβάτης με το 

άλογο μπήκαν μέσα στο προαύλιο, όλοι είδαν το άλογο που αιμορραγούσε. Ο 

αναβάτης δεν κατέβηκε από το άλογο, διότι ήθελε να βραβευτεί πάνω σε αυτό. Όταν 

πήρε το μετάλλιο, όλοι φώναζαν «κατέβα είναι αμαρτία πονάει το ζώο», οπότε 

κατέβηκε και το κράτησε από τα χαλινάρια και βγήκαν από το προαύλιο.  

Η βράβευση μπορεί να γίνει είτε με τον αναβάτη και το άλογο είτε με τον 

αναβάτη και άτομα που έχουν σχέση με το άλογο είτε είναι ιδιοκτήτες είτε σταβλίτες. 

Σε μια βράβευση ντόπιας κατηγορίας του Αγίου Γεωργίου, ο αναβάτης που ήταν και 

ιδιοκτήτης αλόγου, πήγε να πάρει το βραβείο με την οικογένεια του. Ο μικρός ο γιος 

του ήταν ανεβασμένος επάνω στη σέλα μαζί με τη μητέρα του, ενώ ο πατέρας και 

ιδιοκτήτης του αλόγου ήταν κάτω δίπλα στο άλογο, κρατώντας τα γκέμια του. 
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

5. Το χωριό, η κοινότητα και ο δήμος: συνέχειες και 

μετασχηματισμοί της πανηγυρικής επιτέλεσης 

Το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται στη σημαντικότητα τέλεσης και διατήρησης του 

εθίμου των ιπποδρομιών για τη τοπική πολιτισμική ιστορία του νησιού. Σκοπός μέσα 

από το παρόν κεφάλαιο είναι η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων γύρω από το 

ομαδικό πνεύμα και συνεργασία που διέπει τη τοπική κοινότητα. Όλοι 

διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην τήρηση του εθίμου, από το Δήμο και τους 

χορηγούς μέχρι όλες τις ηλικιακές πληθυσμιακές κατηγορίες. Η σωστή προετοιμασία 

των αγώνων υποδηλώνει την ατόφια μεταλαμπάδευση των πολιτιστικών στοιχείων 

στις επόμενες γενιές.  

5.1 Η οργάνωση και η στήριξη της κοινότητας στο έθιμο των ιπποδρομιών 

Στην παρακάτω ενότητα γίνεται μα ανάλυση γύρω από την οργάνωση των 

ιπποδρομιών και στα δύο χωρία κατά την εορτή των Αγίων. Επιπλέον, εξετάζεται ο 

τρόπος με τον οποίο στηρίζει η τοπική κοινότητα αυτό το εθιμικό δρώμενο. Μέσα 

στην ενότητα γίνεται αναφορά στην αντίστοιχη οργάνωση και υποστήριξη της 

κοινότητας στα Αναστενάρια. 

5.1.1 Στο Κοντοπούλι  

Οι ιπποδρομίες στο Κοντοπούλι δεν υποστηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από την τοπική 

κοινότητα. Πολλοί κάτοικοι της γύρω περιοχής δεν ενδιαφέρονται για την εξέλιξη 

των ιπποδρομιών στο χωριό. «Οι ιπποδρομίες ξεκίνησαν από την Καλλιόπη, την 

περίοδο της Τουρκοκρατίας αυτές είναι οι κανονικές ιπποδρομίες», αναφέρει κάτοικος 

της περιοχής.  

 Οι υποστηρικτές των ιπποδρομιών είναι κυρίως συγγενείς των ιππέων ή 

επισκέπτες της περιοχής, που θα παρακολουθήσουν το έθιμο σαν τουριστική 

ατραξιόν. Οι ιπποδρομίες στο Κοντοπούλι δεν μετρούν πολλά χρόνια ζωής. Άρχισαν 

τα τελευταία χρόνια και διατηρήθηκαν σαν έθιμο «για να έχουν μια ευκαιρία ακόμη 

να κερδίσουν την πρωτιά αυτοί που δεν κέρδισαν του Αϊ Γιώργη», επισημάνουν οι 

κάτοικοι.  
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Ο χώρος των ιπποδρομιών είναι αρκετά μακριά από το χωριό σε ένα μέρος, 

στην ύπαιθρο χωρίς σήμανση για υπόδειξη του χώρου, με αποτέλεσμα πολλοί ξένοι 

να μην μπορούν να βρουν το μέρος διεξαγωγής των αγώνων. Δεν υπάρχει χώρος 

στάθμευσης των επιβατικών αυτοκινήτων, αλλά ούτε και των τροχοφόρων που 

μεταφέρουν τα άλογα. Αυτό έχει σαν συνέπεια πεζοί και αυτοκίνητα να βρίσκονται 

στον ίδιο χώρο, ενώ πολλά αυτοκίνητα ενδεχομένως να σταθμεύουν, ακόμη και στο 

χώρο όπου θα τρέξουν τα άλογα. Δεν υπάρχει οργάνωση από την επιτροπή 

διεξαγωγής των αγώνων, με συνέπεια να δημιουργείται αναστάτωση στο χώρο.  

Μετά τη λήξη του αγώνα, πάλι επικρατεί η ίδια χαοτική κατάσταση. 

Αυτοκίνητα, άλογα και καρότσες φεύγουν όλα μαζί προς το χωριό το οποίο απέχει 

περίπου τέσσερα χιλιόμετρα, με κίνδυνο να τραυματιστεί κάποιος σοβαρά. Όταν 

φτάνουν στο κέντρο του χωριού, στην εκκλησία δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για το 

πώς θα μπουν μέσα τα άλογα, που θα καθίσουν οι θεατές και πως θα αποχωρίσουν τα 

άλογα. Όλο αυτό προκαλεί μια φασαρία και αναστάτωση στους κατοίκους. Πολλοί 

καταστηματάρχες διαμαρτύρονται διότι τα άλογα βρίσκονται στον ίδιο χώρο με τα 

τραπεζοκαθίσματα του μαγαζιού τους και εμποδίζουν τους πελάτες τους.  

 Πολλοί είναι οι κάτοικοι, οι οποίοι διαμαρτύρονται και δεν θέλουν τις 

ιπποδρομίες διότι, δημιουργούν μόνο αναστάτωση στην περιοχή, χωρίς κάποιο 

όφελος. Για παράδειγμα ο Βάιος νεαρός κάτοικος της περιοχής και νεαρός γονέας, 

που πάει και παρακολουθεί τις ιπποδρομίες με τα παιδιά του, αναφέρει ότι «δεν με 

ενδιαφέρει αυτό το έθιμο. Δεν έχω σχέση ούτε εγώ, αλλά ούτε κάποιο μέλος της 

οικογένειας μου. Εντάξει θα πάμε, θα δούμε, θα φωνάξουμε αλλά ως εκεί». Δεν τον 

νοιάζει, εάν θα συνεχιστεί το έθιμο ή όχι.  

Από την άλλη, υπάρχουν και άτομα, τα οποία οφείλονται από τις ιπποδρομίες. 

Ο Κώστας ήταν για μια φορά χορηγός και παραχώρησε το γεύμα στους αναβάτες 

μετά την λήξη των ιπποδρομιών. «Τους είπα ελάτε σε εμένα να σας κεράσω μετά τις 

ιπποδρομίες, το τραπέζι δικό μου. Τα κέρδη που έβγαλα ήταν διπλά και τρίδιπλα, όχι 

μόνο εκείνη την ημέρα. Όλο το καλοκαίρι έρχονταν με τις οικογένειες τους αλλά 

έφερναν και φίλους». Για κάποιους, το έθιμο των ιπποδρομιών μεταφράζεται σε 

κέρδος, ενώ για κάποιους άλλους είναι μια ταλαιπωρία χωρίς κάτι αποτελεσματικό.  
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Οι κάτοικοι σε γενικές γραμμές δεν είναι ιδιαίτερα θετικοί στη συνέχιση του 

εθίμου των ιπποδρομιών στο χωρίο τους, διότι πηγαίνουν στις ιπποδρομίες της 

Καλλιόπης. Δεν θα ήθελαν, όμως, και να σταματήσουν, διότι το χωρίο τους «ακούγετε 

και μαζεύεται κόσμος» όπως αναφέρουν. 

5.1.2 Στην Καλλιόπη 

Οι ιπποδρομίες στην Καλλιόπη έχουν, όπως αναφέρθηκε, μεγάλη ιστορία που 

ξεκινάει από ταξιδιωτικές αναφορές του 15ου αιώνα (Τουρπτσόγλου, 1986). Οι 

κάτοικοι στηρίζουν τις ιπποδρομίες και θέλουν να γίνονται στο χωρίο τους διότι, 

αποτελεί μέρος της πολιτισμικής τους κληρονομίας. Δεν είναι κάτι νέο που έγινε 

θεσμός τα τελευταία χρόνια. Με αυτό το έθιμο μεγάλωσαν και αυτό το έθιμο 

συνεχίζουν. Στην Καλλιόπη όλα αυτά τα χρόνια από την Τουρκοκρατία ακολουθείται 

η ίδια διαδρομή από το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου προς την εκκλησία του 

χωριού.  

Η ημέρα των ιπποδρομιών είναι μια μέρα γιορτής. Από την προηγούμενη όλα 

είναι πεντακάθαρα. Οι δρόμοι του χωριού καθαροί, τα σπίτια ασβεστωμένα, έχουν 

στηθεί τα τραπέζια στην πλατεία του χωριού περιμένοντας τον κόσμο που θα φτάσει 

στο χωριό για να δει τις ιπποδρομίες. Οι κάτοικοι, φορώντας τα καλά τους και με 

στολισμένες τις αυλές, περιμένουν να περάσει ο Άγιος από το σπίτι τους κατά την 

περιφορά της εικόνας την παραμονή της γιορτής.  

Ενώ, στην εκκλησία οι ιππείς που μπορεί να είναι και οι ιδιοκτήτες των 

αλόγων κάνουν κόλπα καβάλα στα άλογα μέχρι την περιφορά. Επίσης, έξω στον 

προαύλιο χώρο της εκκλησίας υπάρχουν τοιχοκολλημένες φωτογραφίες από 

ιπποδρομίες παλαιοτέρων ετών, υποδηλώνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο  την ιστορία της 

παράδοσης του εθίμου από τα βάθη των χρόνων. Τέλος, η σημαντικότητα των 

ιπποδρομιών είναι πολύ σημαντική και για τη τοπική οικονομία του  νησιού, αφού 

την ημέρα εκείνη αρκετοί μικροπωλητές κατακλύζουν τον προαύλιο χώρο της 

εκκλησίας με διάθεση των προϊόντων τους προς πώληση.  

  Την επομένη όλα είναι γιορτινά. Από νωρίς συγκεντρώνεται ο κόσμος για να 

παρακολουθήσει τις ιπποδρομίες. Μπορούν οι θεατές άνετα να πάνε με τα πόδια στο 

χώρο των αγώνων, εφόσον δεν είναι μακριά και υπάρχει σήμανση του χώρου. Εκεί 
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πηγαίνουν πίσω από πρόχειρες κορδέλες και περιμένουν την εκκίνηση της κούρσας. 

Οι ιππείς χαλαρώνουν τα άλογα σε ένα χώρο που απέχει αρκετά από τους θεατές, ενώ 

δεν υπάρχουν κοντά αυτοκίνητα, ώστε να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Όλοι γνωρίζουν 

τους κανόνες τυπικούς και άτυπους. Δεν υπάρχει αναστάτωση στο χώρο, αλλά, 

αντίθετα, όλοι περιμένουν να δουν το αποτέλεσμα των ιπποδρομιών. 

Μετά τη λήξη όλοι οδηγούνται στο προαύλιο της εκκλησίας. Υπάρχει 

ξεχωριστή είσοδος και έξοδος για τα άλογα, ενώ άτομα από την οργανωτική επιτροπή 

υποδεικνύουν τους θεατές που να σταθούν, ώστε να μην δημιουργηθεί κάποιο 

πρόβλημα. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι στο χώρο των ιπποδρομιών 

υπάρχει ένα ασθενοφόρο σε περίπτωση ατυχήματος, ενώ δεν υπάρχει στις 

ιπποδρομίες του Αγίου Δημητρίου.  

 Οι κάτοικοι της Καλλιόπης έμαθαν να ζουν με το έθιμο των ιπποδρομιών και 

το στηρίζουν αρκετά. «Εμείς έτσι το βρήκαμε και έτσι συνεχίζουμε», όπως αναφέρουν. 

Υπάρχουν πολλοί κάτοικοι του χωριού, οι οποίοι για διάφορους λόγους έχουν 

μετακινηθεί σε άλλα χωριά του νησιού ή ακόμη και σε άλλα γειτονικά νησιά, εν 

τούτοις όμως την περίοδο του Αγίου Γεωργίου, θα επιστρέψουν στο χωριό για να 

δουν τις ιπποδρομίες. Όλοι οι κάτοικοι θα κάνουν εδέσματα που θα τα προσφέρουν 

στους θεατές, στους επισκέπτες και στους ντόπιους. Το χωριό βρίσκεται σε μια 

διάθεση χαράς και κεφιού. Οι ιπποδρομίες δίνουν ζωή στο μέρος, είναι μία ευκαιρία 

για να ανταμώσουν και να διασκεδάσουν.  

  Εφόσον τελειώσουν οι ιπποδρομίες, στήνεται ένα πανηγύρι στην πλατεία του 

χωριού. Το πλαίσιο, όμως, έχει αλλάξει. Ίσως διότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από 

δημόσιους φορείς ή εξαιτίας του ενδιαφέροντος που δείχνουν οι ξένοι μόνο για τις 

ιπποδρομίες. Παλαιότερα, πριν από πέντε περίπου χρόνια, ερχόταν τοπικοί χορευτικοί 

σύλλογοι, το Παράρτημα του Λυκείου Ελληνίδων της Λήμνου ή ο Μ.Ε.Α.Σ14 Λήμνου 

και χόρευαν, ενώ υπήρχε ένας τεράστιο τραπέζι, όπου φιλοξενούσε όλα τα τοπικά 

εδέσματα και τις τοπικές λιχουδιές, συνοδεία με ντόπιο κρασί και τσίπουρο. Την 

χρόνια, όπου πραγματοποιήθηκες η επιτόπια έρευνα δεν υπήρχε τίποτα από τα δύο. 

«Τα τελευταία πέντε χρόνια δεν γίνεται τίποτα, δεν ξέρω, βαριούνται; δεν θέλουν; Αλλά 

και ο δήμαρχος δεν κάνει κάτι», λέει η κυρία Παναγιώτα κάτοικος της Καλλιόπης. 

_________________________ 

14. Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Λήμνου. 
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5.2 Η συμμετοχή του Δήμου Λήμνου στο έθιμο των ιπποδρομιών 

«Εμείς ότι μας ζητηθεί θα το κάνουμε», τονίζει ο κύριος Ποντίκας αντιδήμαρχος του 

Δήμου Μύρινας Λήμνου. Ο Δήμος δεν φέρει την ευθύνη για την οργάνωση του 

εθίμου. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να προσφέρει τις ηχητικές εγκαταστάσεις, 

τα καθίσματα (εάν χρειαστούν) και να ανοίξει το δρόμο με το γκρέιντερ για να 

μπορέσουν να τρέξουν τα άλογα. Από εκεί και πέρα δεν φέρει κάποια ευθύνη.  

  Η ανακοίνωση των ιπποδρομιών στην τοπική κοινότητα της Λήμνου, ο 

τρόπος διεξαγωγής, η πρόσκληση ασθενοφόρου και η διασφάλιση της ασφάλειας των 

παρευρισκόμενων είναι «καθαρά θέμα της οργανωτικής επιτροπής διεξαγωγής των 

ιπποδρομιών και όχι του Δήμου. Δεν είναι ένα έθιμο τοπικό που το στηρίζει ο Δήμος». 

  Η δημοτική αρχή δεν ενδιαφέρεται για τη συνέχιση των ιπποδρομιών, αλλά θα 

μπορούσε να ενδιαφερθεί υπό κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες. Σε ερώτημα που 

τέθηκε σχετικά με τη συνέχιση του εθίμου και εάν αυτό θα μπορούσε να γίνει μια 

τουριστική ατραξιόν για το νησί, ο αντιδήμαρχος απάντησε ότι «οι άνθρωποι της 

επιτροπής θα προβάλλουν τις ιπποδρομίες, όχι ο Δήμος, δεν είναι θέμα του Δήμου. Θα 

μπορούσε ίσως να γίνει τουριστική ατραξιόν, αλλά όχι τώρα που όλα είναι 

ανοργάνωτα. Ο Δήμος δίνει και σε αυτούς (εννοεί την επιτροπή διοργάνωσης των 

αγώνων) ότι δίνει και σε όποιον κάνει αίτηση για μια εκδήλωση15. Από εκεί και πέρα 

δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ τους. Ίσως σε κάποιο δεύτερο χρόνο, όταν θα έχουν 

επιλυθεί τα δικά τους προβλήματα, θα έχουν βρει τα πατήματα τους, θα μπορούσαν 

μετά από αίτημα οργανωμένα να κάναμε κάτι για το νησί όχι όμως τώρα. Τώρα δεν 

υπάρχει οργάνωση, θέλουν να δείξουν τα άλογα και αυτό. Οι ιπποδρομίες εγώ τις ξέρω 

μόνο του Αγίου Γεωργίου, στη συνέχεια έγιναν και του Αγίου Δημητρίου και τα 

τελευταία χρόνια γίνονται και του Αγίου Πνεύματος στο  Κτήμα της Παλιάς 

Μητρόπολης και του Αγίου Παντελεήμονα και ανεβάζουν τα άλογα  στο βουνό του 

Προφήτη Ηλία. Ποια από όλες να προωθήσει ο Δήμος;». 

___________________________ 

15. Ο Δήμος της Λήμνου προσφέρει σε οποιοδήποτε σύλλογο του νησιού τις ηχητικές εγκαταστάσεις 

και τα καθίσματα. Δεν είναι λίγες οι φορές όπου οι υπάλληλοι των Δήμου θα βοηθήσουν στην 

εγκατάσταση των ηχητικών συστημάτων ή στην οργάνωση του δρώμενου του κάθε συλλόγου. Όσον 

αφορά όμως τις ιπποδρομίες η συμμετοχή του Δήμου είναι περιορισμένη διότι δεν υπάρχει σύλλογος 
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Γενικά, η Δημοτική Αρχή έχει μια ουδέτερη στάση απέναντι στις ιπποδρομίες. 

Από τη μια, βοηθάει με τον τρόπο της, όπως θα βοηθούσε σε κάθε εκδήλωση, ενώ 

από την άλλη, θέλει κάτι οργανωμένο και χειροπιαστό, για να μπορέσει να «βάλει την 

υπογραφή της», να δώσει την έγκριση της στις ιπποδρομίες. Στην επιτροπή 

διεξαγωγής των ιπποδρομιών, υπάρχουν προβλήματα που δεν έχουν επιλυθεί, 

συνεπώς, είναι δύσκολο να μπορέσουν να πείσουν το Δήμο, αλλά και οποιοδήποτε 

άλλο χορηγό να μπορέσει να επενδύσει στο έθιμο των ιπποδρομιών.  

Ο αντιδήμαρχος τονίζει ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα το έθιμο να διατηρηθεί 

και να προσελκύσει ακόμη και κόσμο από τα γύρω νησιά, όπως συμβαίνει με το 

έθιμο των ταύρου στη Μυτιλήνη. Θα πρέπει, όμως, να υπάρξει οργάνωση, αλλά και 

καλή συνεργασία. Ο Δήμος Λήμνου δεν δύναται να διαφημίσει ένα τουριστικό 

προϊόν, αν δεν υπάρξουν πρώτα εγγυήσεις για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία 

αυτού του προϊόντος. Θα πρέπει να τεθούν κάποιες εγγυήσεις που θα διασφαλίσουν 

και τις δυο πλευρές, και έτσι, στη συνέχεια θα μπορούσε να το προβάλει και να το 

υποστηρίξει.  

  Ο κύριος Ποντίκας αναφέρθηκε στο Πανηγύρι του Ταύρου που γίνεται στο 

χωρίο της Αγίας Παρασκευής στη Λέσβο. Το εθιμικό-πανηγυρικό αυτό δρώμενο 

διοργανώνονταν επίσημα από τον το σύλλογο «Ισνάφη των Ζευγάδων» από το 1774, 

ενώ στα νεότερα χρόνια εξακολουθεί να διοργανώνεται από το Γεωργικό Σωματείο 

«Η Πρόοδος». Κατά τη διάρκεια του πανηγυριού τελείται ταυροθυσία προς τον Άγιο 

Χαράλαμπο, ενώ καθόλη τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών κάνουν αισθητή την 

παρουσία τους οι καβαλάρηδες με τα άλογά τους. Την τρίτη μέρα πραγματοποιούνται 

ιπποδρομίες προς τιμή του Άγιου (https://www.lesvospost.com/2018/06/2018-2906-

0207.html). Σε όλη όμως την  διάρκεια  του εθίμου  οι τοπικές αρχές το στηρίζουν και 

το ενισχύουν εφόσον είναι κάτι οργανωμένο και  μέσω αυτό προβάλλεται ο τόπος.   

                 Αντίθετα στη Λήμνο δεν μπορεί να υπάρξει στήριξη από τους τοπικούς 

φορείς  εφόσον δεν υπάρχει οργάνωση και  καλή συνεργασία .Συνεπώς, γίνεται 

εύκολα αντιληπτό γιατί δεν υπάρχει στήριξη της δημοτικής αρχής στο έθιμο. 

 

https://www.lesvospost.com/2018/06/2018-2906-0207.html
https://www.lesvospost.com/2018/06/2018-2906-0207.html
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5.3 Η συμμετοχή των χορηγών στις ιπποδρομίες 

«Δεν υπάρχουν χορηγοί μόνο ένας, λένε τα άτομα που συμμετέχουν στους αγώνες». Η 

κυρία Ελένη η γυναίκα του πρώην προέδρου  του Συλλόγου διηγείται ότι «παλαιότερα 

όταν ζούσε ο άντρας μου δεν υπήρχαν χορηγοί. Όλα τα κάναμε μόνοι μας. Μόνοι μας 

βρίσκαμε τις διαδρομές, μόνοι μας καθαρίζαμε τους δρόμους. Δεν υπήρχαν έπαθλα 

μόνο το μαντήλι και το στεφάνι. Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί οι χορηγοί και 

οι ιπποδρομίες έγιναν πιο ανταγωνιστικές». Τα λεγόμενα της κυρίας Ελένης βρίσκουν 

σύμφωνο και τον κύριο Δημήτρη που έτρεχε παλιά.  

   Η τελευταία πενταετία έχει καθορίσει και το ύφος των ιπποδρομιών. Οι 

χορηγοί που συμμετέχουν είναι από την τοπική κοινότητα. Συνήθως, είναι ιδιοκτήτες 

αλόγων και με τη συμμετοχή των αλόγων τους, διαφημίζεται και η επιχείρηση. Θα δει 

κανείς κάτω από τη σέλα του αλόγου διαφημίσεις από τοπικές επιχειρήσεις. Από την 

πλευρά τους οι υπεύθυνοι των ιπποδρομιών αναζητούν άτομα που θα μπορούσαν να 

συνεισφέρουν στο έθιμο, έτσι ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστικό. Ο Νίκος προσπαθεί 

να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία. «Ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει όπως 

μπορεί. Ένας να καθαρίσει το δρόμο, άλλος να δώσει χρήματα για τα έπαθλα, άλλος να 

δώσει τροφή για τα άλογα. Δεν έχουμε ούτε ιππίατρο άμα γίνει κάτι στο άλογο το 

γιάνουμε μόνοι μας». 

 Μόνοι τους προσπαθούν να βελτιώσουν τις συνθήκες των ιπποδρομιών, 

χωρίς όμως κάποιο αντίκρισμα από την τοπική κοινότητα. Ο επίσημος χορηγός είναι 

ένας επαναπατρισμένος κάτοικος από το χωρίο Κοντοπούλι, ο οποίος μετά από 

χρόνια επαγγελματικών υποχρεώσεων στην Ουκρανία, επέστρεψε στον τόπο του και 

στηρίζει οικονομικά το έθιμο των ιπποδρομιών του Αγίου Δημητρίου, αλλά και της 

Καλλιόπης του Αγίου Γεωργίου. Ο κύριος Παντελής Μπούμπουρας χρηματοδοτεί τα 

έπαθλα των νικητών και ανταποκρίνεται στα καλέσματα και στις ανάγκες τόσο της 

επιτροπής όσο και των ιππέων.  

  Ο Νίκος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί να υποχρεώνεται συνέχεια 

στο ίδιο άνθρωπο για να σου κάνει χορηγία, πρέπει να στηρίξει και η κοινότητα, για 

να μείνει το έθιμο. «Πόσο μπορείς να υποχρεώνεσαι στον ίδιο άνθρωπο να σε στηρίζει 

πάντα (και πάλι καλά που το κάνει να΄ ναι καλά), εεεεεεε ντροπή». Η ανταπόκριση 
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είναι άμεση στα αιτήματα των ιππέων από τον χορηγό και αυτό τους προκαλεί 

κάποιους ενδοιασμούς για την επόμενη φορά.  

  Πολλοί αναφέρουν ότι το κόστος των ιπποδρομιών δεν είναι τόσο μεγάλο. Θα 

μπορούσε όλη η κοινότητα να συνεργαστεί και να επιφέρει ένα καλό αποτέλεσμα. Με 

την οικονομική στήριξη της τοπικής κοινωνίας θα υπήρχε ένα καλό αποτέλεσμα και 

οι ιπποδρομίες θα αποκτούσαν κύρος και αίγλη, με αποτέλεσμα να γίνουν 

ανταγωνιστικές προς τα γύρω νησιά, αλλά και ένα αξιόπιστο τουριστικό προϊόν για 

το νησί της Λήμνου.  

5.4 Η συνέχιση του εθίμου 

Ο Πέτρος αλλά και άλλοι αναβάτες δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την συνέχιση 

του εθίμου. Υπάρχουν παράγοντες, οι οποίοι λειτουργούν αρνητικά για την εξέλιξη 

του. «Δεν ξέρω αν θα έχει συνέχεια νομίζω είμαστε οι τελευταίοι που συμμετέχουμε, τα 

μικρά παιδιά δεν έχουν πάθος με τα άλογα, βλέπουν καμία φορά που μαλώνουμε και 

χάνουν το ενδιαφέρον τους», λένε οι αναβάτες. Οι αψιμαχίες δεν ωφελούν την 

κοινότητα, αντίθετα την αποτρέπουν στη συνέχιση των ιπποδρομιών. Τα μικρά παιδία 

βλέποντας του ιππείς να λογομαχούν, πολλές φορές αντιδρούν αρνητικά. Επίσης δεν 

έχουν γίνει κινήσεις ευαισθητοποίησης των νέων από παλαιότερους ιππείς, ώστε να 

μυηθούν στους αγώνες. «Το άλογο θέλει μεγάλη περιποίηση και πολλή φροντίδα, για 

αυτό και πολύ δεν αποφασίζουν να ασχοληθούν με τα έθιμο», τονίζει ο Πέτρος. Ο ίδιος 

ασχολήθηκε με τις ιπποδρομίες από μόνος του. Δεν υπήρχε στην οικογένεια του 

κάποιος να τον μυήσει στον κόσμο των ιπποδρομιών. Του άρεσαν τα άλογα και του 

αρέσει να τρέχει, για αυτό, εξάλλου, αγόρασε ένα ντόπιο άλογο, το προσέχει και το 

τρέχει μόνος του.  

  Ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα που είναι υπαρκτό και αρκετά σημαντικό είναι 

η έλλειψη συλλόγου. Δεν υπάρχει σύλλογος και έτσι, δεν μπορούν να παρθούν 

αποφάσεις σχετικά με τα θέματα που προκύπτουν. Παλαιότερα υπήρχε ένας 

σύλλογος, ο οποίος ιδρύθηκε το 2005 μετά από παρότρυνση του Προέδρου κυρίου 

Ποριάζη, ο οποίος απεβίωσε. Μετά το θάνατο του δεν ξαναέγιναν εκλογές. Η 

σύζυγος του εξιστορεί ότι μέχρι να γίνει ο Σύλλογος υπήρχαν αναστατώσεις και 

φασαρίες σχετικά με την προεδρία και την ίδρυση του. Μετά όμως από την ίδρυση 

όλα λειτουργούσαν βάση καταστατικού, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Έγιναν 
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δράσεις ευαισθητοποίησης των παιδιών και των νέων μέσα από αθλοπαιδίες, και με 

την ενεργή συμμετοχή των ιππέων και των αλόγων. «Οι ιπποδρομίες γινόταν πιο 

συγκροτημένα και πιο οργανωμένα, διότι υπήρχε ένα πρόγραμμα». Ο Σύλλογος ήταν 

πιο εύκολο να βρει ακόμη και χορηγούς για τους αγώνες, χωρίς να υπάρχουν 

προβλήματα. «Γενικά ήταν οργανωμένες οι δράσεις και ήμασταν συγκροτημένοι», λέει 

η κυρία Ελένη. Μετά το θάνατο του Προέδρου, ο Σύλλογος έπαψε να υφίσταται, διότι 

«κανένας δεν μπορούσε να συνεννοηθεί με κανέναν», όπως αναφέρει ο κύριος 

Χρήστος.  

  Οι αψιμαχίες και οι λογομαχίες μηδένισαν τις φιλοδοξίες για κάτι καλύτερο 

και πιο αξιόπιστο. «Το θέμα των ιππέων ήταν ποιος ιππέας είναι ο καλύτερος και ποιο 

άλογο είναι πιο γρήγορα και ικανό, δεν νοιαζόταν για τα υπόλοιπα θέματα». Όσον 

αφορά τις λογομαχίες γύρω από την ικανότητα αλόγου-αναβάτη, άτομα που έχουν 

παρακολουθήσει συζητήσεις ιππέων σχετικά με το μέλλον των ιπποδρομιών μιλούν 

«για τραπέζια που πετάγονταν στον αέρα και για άτομα που αρπάχτηκαν από το γιακά. 

Για το λόγο αυτό και κανείς δεν θέλει να μπλέξει μαζί τους, δεν θέτει υποψηφιότητα για 

πρόεδρος ή δεν έχουν σύλλογο». Οι φασαρίες είναι αναπόσπαστο μέρος της 

καθημερινότητας τους. Παρότι οι ιππείς ή ιδιοκτήτες μπορεί να προέρχονται από 

διαφορετικά κοινωνικά και μορφωτικά επίπεδα, η ικανότητα του δυαδικού συνόλου 

είναι βασική αρχή. 

   Οι εντάσεις αυτές δεν έχουν θετικό πρόσημο. Για τον λόγο αυτό και δεν 

υποστηρίζονται, ούτε από ιδιωτικούς ούτε από δημόσιου φορείς. «Η κοινότητα δεν 

στηρίζει, ο δήμος δεν στηρίζει, οι κάτοικοι δεν στηρίζουν, πώς θα γίνει, το έθιμο θα 

χαθεί, κρίμα». Πολλοί ιδιώτες δεν χορηγούν τις ιπποδρομίες με κίνδυνο δυσφήμισης 

της επιχείρησης τους. Επιχειρηματίας από το Κοντοπούλι, ο κύριος Παναγιώτης λέει 

«φαντάσου να έχεις δώσει χρήματα για τις ιπποδρομίες, άμα το κάνεις απαιτείς από 

τους διοργανωτές να έχουν και το όνομα σου κάπου να φαίνεται, συνήθως το 

τοποθετούν στη σέλα του αλόγου. Άντε τώρα να λογομαχήσουν μεταξύ τους για το 

αποτέλεσμα και το δικό σου το όνομα να είναι στο άλογο ενός εκ των δύο. Γίνομαι ή 

όχι ρεζίλι; θα λένε ότι έχω σχέση με αυτούς». Από την άλλη, ο Δήμος δεν μπορεί να 

αναλάβει κάτι, το οποίο δεν είναι οργανωμένο και αξιόπιστο, για το λόγο αυτό και 

δεν προβάλλει τις ιπποδρομίες ως έθιμο. 
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  Ο γραμματέας του Παλλημνιακού Σχολικού Ταμείου λέει «εμείς κάνουμε τις 

ιπποδρομίες κάθε χρόνο του Αγίου Πνεύματος, αλλά λέμε εμείς θα το οργανώσουμε δεν 

αφήνουμε να το κάνουν αυτοί (εννοεί οι ιππείς) διότι θα τα χαλάσουν όλα και δουλειά 

δεν θα γίνει16. Εμείς θα στρώσουμε το δρόμο, εμείς θα βάλουμε σημάδια για τους 

θεατές, εμείς, θα πούμε πότε θα γίνονται οι προπονήσεις και εμείς θα προνοήσουμε για 

τα μετάλλια. Δεν αφήνουμε στην τύχη τίποτα διότι εάν δεν το οργανώσουμε δεν θα 

έχουμε καλό αποτέλεσμα». 

  Οι αναβάτες, εν τούτοις, έχουν κάποια όνειρα και φιλοδοξίες για την πορεία 

των ιπποδρομιών. Το όνειρο και ο στόχος του Νίκου ιππέα των ιπποδρομιών αλλά και 

των υπολοίπων αναβατών είναι η συνέχιση των ιπποδρομιών και η συμμετοχή όσων 

περισσότερων αναβατών γίνεται. «Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να φέρουμε άλογα 

από όλη την Ελλάδα. Πέρυσι του Αϊ-Γιώργη ήρθαν άλογα από τη Μυτιλήνη. Έχουμε 

σελίδα στο Facebook που μιλάμε όλοι οι αναβάτες και θέλουμε να τους καλέσουμε να 

έρθουν. Έτσι θα κερδίσει ο τόπος. Αλλά δεν το βλέπουν έτσι όλοι. Μας πολεμάν εμάς 

τους αλογάδες17». 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι δεν υπάρχει ένας άτυπος πόλεμος προς 

τους αλογάδες. Εξ αντιθέτου, δεν μπορούν οι ίδιοι να βρουν τις ισορροπίες τους, για 

να μπορέσει το έθιμο των ιπποδρομιών να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. 

Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει αρμονία στις σχέσεις των αναβατών. Μέσα από την 

εξομάλυνση των σχέσεων θα επέλθουν θετικά αποτελέσματα για την πορεία των 

ιπποδρομιών. Οι αγώνες θα αποκτήσουν κύρος και αξιοπιστία, με αποτέλεσμα να 

μπορέσουν να στηριχθούν και από ιδιωτικούς και από δημόσιους φορείς.  

  Μέσα από την ίδρυση συλλόγου θα μπορέσουν να αγωνιστούν για τους 

στόχους τους και θα πετύχουν ένα καλό και αξιόπιστό αποτέλεσμα. Ο Δήμος Λήμνου   

________________________ 

16.Ο κύριος Χρήστος εννοεί ότι θα υπάρξουν εντάσεις ανάμεσα στους ιππείς με αποτέλεσμα να μην 

γίνουν οι σωστές ενέργειες για τη διεξαγωγή των ιπποδρομιών. 

 

17.Οι ιππείς, από την πλευρά τους, νιώθουν παραγκωνισμένοι από όλους. Τόσο από τους συντοπίτες 

τους όσο και από τους Δημόσιους Φορείς για το λόγο αυτό «οι υπόλοιποι» που δεν έχουν σχέσεις με 

τις ιπποδρομίες χρησιμοποιούν τον όρο «αλογάδες». Είναι ένας όρος τον οποίο αποδέχονται αλλά 

καταλαβαίνουν ότι χρησιμοποιείται υποτιμητικά. Οι ίδιοι πολλές φορές αποκαλούνται με αυτήν την 

προσφώνηση. 
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 θα στηρίξει το έθιμο και έτσι θα μπορέσουν να έρθουν ιππείς και από άλλες περιοχές 

με τα άλογα τους. Έτσι, το νησί θα μπορέσει να γίνει ένας πόλος έλξης για αυτούς 

που αγαπούν τα άλογα. 

          Επίσης για να μπορέσουν να ευαισθητοποιήσουν τα νεαρά άτομα και τα παιδιά 

θα πρέπει να αρχίσουν να διοργανώνουν αγώνες και αθλοπαιδιές, όπως παλιά, μέσα 

από τις οποίες θα μπορέσουν να εμφυσήσουν την αγάπη σε νεαρά άτομα για τα 

άλογα. Θα ήταν πολύ σημαντικό, όπως αναφέρει μητέρα παιδιού με ειδικές ανάγκες, 

«η δημιουργία ενός κέντρου θεραπευτικής ιππασίας με ήρεμα άλογα που θα βοηθήσουν 

τα παιδιά με αναπηρία να νιώσουν άνετα και οικεία με τα άλογα» 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Μέσα από την παρούσα εργασία επιχειρήθηκε μια ανάλυση της προσκυνηματικής 

πίστης και των πανηγυρικών συγκρούσεων στον Ελλαδικό και στον ευρύτερο χώρο 

των Βαλκανικών περιοχών. Σκοπός συγγραφής της παρούσης εργασία ήταν η 

προσπάθεια να αναδυθεί μέσα από τα θρησκευτικά δρώμενα, η προσπάθεια των 

ανθρώπων να αποτίσουν φόρο τιμή στο «θείο». Η αναφορά αυτή θα αναδείξει το 

ρόλο της θρησκείας, της εκκλησίας στη διάνθιση της αλληλεπίδρασης και 

αλληλεξάρτησης των ανθρώπων μέσα από λατρευτικές δοξασίες, ήθη και έθιμα. Η 

θρησκεία μέσα από τις λατρευτικές της δοξασίες διαδραματίζει βαρύνουσας 

σημασίας παράγοντα στην ανάδειξη της πνευματικής ολοκλήρωσης του ανθρώπου, 

μέσω της διαμόρφωσης της πολιτισμικής του ταυτότητας με σεβασμό και 

υπευθυνότητα στις αξίες  και στις παραδόσεις στη τοπική ιστορία. Η ανταλλαγή 

πολιτισμικών στοιχείων είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος για τη πλήρη δομική 

ολοκλήρωση της προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου, η οποία μπορεί να επιτευχθεί 

μέσα από τη γνωριμία και την αλληλεπίδραση διαφορετικών πολιτισμών (Νιτσιάκος, 

2008) 

Οι θρησκευτικές δοξασίες, όπως ανέδειξε η παρούσα εργασία, ποικίλουν 

ανάλογα από περιοχή σε περιοχή μέσα από πανηγύρια, αγώνες ιπποδρομιών, 

τραγούδια, διάφορες θρησκευτικές δοξασίες. Όλα τα δρώμενα, όμως, 

χαρακτηρίζονται από έναν κοινό παρονομαστή, που σύμφωνα με την επιστήμη της 

ανθρωπολογίας, είναι η συνέχιση της παράδοσης και ολοκλήρωση της πολιτισμικής 

ταυτότητας του ανθρώπου (Σωτηρόπουλος, 1999). 

Μέσα από τα διάφορα ήθη και έθιμα δίνεται η δυνατότητα συνάθροισης στους 

ανθρώπους, προκειμένου να ανταλλάξουν ιδέες, απόψεις, πεποιθήσεις και 

κουλτούρες από διαφορετικούς πολιτισμούς. Μέσω της ανταλλαγής αυτής, το πνεύμα 

του ανθρώπου εξυψώνεται και διανθίζεται με τελικό συνακόλουθο τη πλήρη δομική 

συγκρότηση της προσωπικότητάς του. Η παρούσα εργασία θέλησε να αναδείξει μέσα 

από τα δρώμενα της Λήμνου, την καθολική συμμετοχή των ανθρώπων σ’ αυτά, τις 

ιδιαιτερότητες, τον τρόπο διεξαγωγής και προετοιμασίας του έκαστου εθίμου, 

προκειμένου να ανυψωθούν πνευματικά και να μεταδώσουν στις επόμενες γενιές τα 

ήθη και έθιμα που κληρονόμησαν οι ίδιοι από τους προηγούμενους. Διότι η διάσωση 
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της πολιτιστικής κληρονομιάς επιτυγχάνεται μέσω της μεταλαμπάδευσης και 

εμπλουτισμού των πολιτιστικών στοιχείων από γενιά σε γενιά (Νιτσιάκος, 2008). 

Η εργασία ασχολήθηκε, κυρίως, με την σύγκριση των ιπποδρομιών της 

Λήμνου προς τιμή των έφιππων Αγίων Γεωργίου και Δημητρίου στο νησί της 

Λήμνου με τις κοκορομαχίες που περιγράφει ο Geertz (2003). Εν τούτοις, 

αναλύθηκαν αρκετά τελετουργικά στοιχεία ανάμεσα στο πανηγυρικό δρώμενο των 

εορτασμών των Αγίων και των ιπποδρομιών, με το τελετουργικό στα Αναστενάρια 

της Αγίας Ελένης, όπως περιγράφεται μέσα από την εθνογραφική έρευνα του 

Danforth (1995). 

  Και στις δύο περιπτώσεις θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι συμμετέχοντες στα 

τελετουργικά εθιμικά δρώμενα λαμβάνουν την ταυτότητα τους με την οποία γίνονται 

αναγνωρίσιμοι μέσα στην κοινότητα. Οι Αναστενάρηδες αποκτούν το κύρος του 

ευλογημένου, ενώ οι ιππείς από τη μια κατέχουν την ευλογία και τη χάρη του Αγίου 

και από την άλλη συμμετέχουν σε μια μεταβατική διαδικασία, όπου παίρνουν το 

κοινωνικό τους χρίσμα. Χάρη σε αυτή τη μεταβατική λειτουργία τα παιδία γίνονται 

άνδρες και οι άνδρες ευλογούνται. Αποκτούν μια θέση στην κοινότητα και μέσα από 

αυτή καταξιώνονται σαν προσωπικότητες. Η ευλογία του Αγίου παίζει σημαντικό 

ρόλο για την συνέχιση της τιμής και της αξίας του αναβάτη. Στην ουσία, η ευλογία 

αποτελεί ένα διαβατήριο από την μια κατάσταση, της καθημερινής, στην άλλη την 

πνευματική και την ανώτερη.  

Την ευλογία ο αναβάτης τη μοιράζεται μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας 

του, τον σταβλίτη και τον ιδιοκτήτη του αλόγου. Τα ίδιο συμβαίνει και με τους 

Αναστενάρηδες που μοιράζονται την ευλογία με όλους όσους μετέχουν στην 

τελετουργία είτε συμμετέχουν στην πυροβασία, είτε βοηθούν στο τραπέζι των Γέρων, 

είτε παίζουν τα όργανα, (https://www.youtube.com/watch?v=YWZc7hxo-E4). 

Μέσα από την ανάδειξη του σε νικητή, ο πρώτος στις ιπποδρομίες γίνεται ο 

εκλεκτός της κοινότητας, ο άξιος. Το σημαντικότερο είναι ότι η αναγόρευσή του σε 

νικητή γίνεται και από την πολιτεία με την απόδοση του επάθλου και από την 

εκκλησία με το μύρωμα. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται η τιμή που του γίνεται και 

μπορεί να σταθεί σαν αναγνωρίσιμο μέλος μέσα στους κόλπους της κοινότητας. 

Αντίθετα, οι Αναστενάρηδες αναγνωρίζονται μέσα από την κοινότητα τους χάρη 
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στην ευλογία που δέχθηκαν από τον Άγιο. Δεν υπάρχει αναγνώριση από την 

εκκλησία, διότι το τελετουργικό αυτό θεωρείτε παγανιστικό18, συνεπώς δεν υπάρχει 

και εκπρόσωπος της στο χώρο, όπου τελούνται τα Αναστενάρια (Danforth,1995). 

  Το σύνολο άλογο-αναβάτη αποτελεί μια ισχυρή ομάδα, η οποία λειτουργεί και 

αγωνίζεται σαν ένα άτομο. Η σχέση ανάμεσα στον αναβάτη και στο άλογο του είναι 

πολύ σημαντική και δυνατή. Το άλογο αποτελεί προέκταση του αναβάτη και μέσα 

από αυτό ο ιππέας επιβεβαιώνει τον ανδρισμό του. Η σχέση είναι παθιασμένη. Το 

άλογο είναι το μέσο που μπορεί να καταξιώσει τον άνδρα στην κοινότητα. Στη ουσία 

θα έλεγε κανείς ότι στους αγώνες υπάρχει ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στους άνδρες 

και όχι ανάμεσα στα άλογα. Όπως ακριβώς συμβαίνει και στις κοκορομαχίες, όπου 

μέσα από τα πτηνά, προβάλλεται ο ναρκισσισμός των ιδιοκτητών Geertz (2003). Άρα, 

η σχέση αυτή έχει ένα ρόλο αλληλοσυμπλήρωσης Μέσα από αυτήν οι ιππείς και τα 

άλογα λειτουργούν σαν μονάδα και όχι σαν ομάδα. 

  Η σχέση αυτή ενισχύεται μέσα από διάφορες κοινές δράσεις ανάμεσα στα 

άλογα και στους ιππείς. Το λούσιμο, οι προπονήσεις, η φροντίδα και η περιποίηση 

του αλόγου ενισχύουν αυτή τη σχέση και τη δυναμώνουν. Μέσα στην εργασία 

επιχειρήθηκε μια σύγκριση ανάμεσα στις κοκορομαχίες (Geertz, 2003) και τις 

ιπποδρομίες. Από την σύγκριση αυτή αποδείχθηκε ότι και στις δύο περιπτώσεις οι 

διαγωνιζόμενοι δρουν μέσω των ζώων που έχουν στην κατοχή τους για να μπορέσουν 

να αποκτήσουν το επιθυμητό κύρος στην κοινωνία όπου λειτουργούν.  

  Ένα ακόμη σημείο στο οποίο αξίζει κανείς να σταθεί, είναι η αναφορά που 

έγινε στη θρησκεία στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο. Παρουσιάστηκε η ανδρική 

θεότητα που υπάρχει στην περιοχή και πως αυτή καθορίζει τους ηθικούς κανόνες 

μέσα στην τοπική κοινωνία. Οι πιστοί διαμορφώνουν την πίστη τους από την παιδική 

ηλικία μέσα από τα βιώματα, τα οποία δέχονται από την καθημερινότητα τους. Μέσα 

από τις εμπειρίες τους αυτές καθορίζουν και τη σχέση τους με το θείο. 

__________________________ 

18.Ο Αρχιαναστενάρης της Αγίας Ελένης κύριος Ρέκλος αναφέρει ότι οι ίδιοι χαρακτηρίζονται 

ορθόδοξοι χριστιανοί και για να συμμετέχει κανείς στα Αναστενάρια θα πρέπει να είναι βαπτισμένος 

και να πιστεύει (https://www.youtube.com/watch?v=YWZc7hxo-E4) 

(https://www.sansimera.gr/articles/924), κ.α. Ο πιο άμεσος τρόπος για να έρθει κανείς σε επαφή με το 

θείο είναι η προσευχή. 

https://www.youtube.com/watch?v=YWZc7hxo-E4
https://www.sansimera.gr/articles/924
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   Ο απώτερος σκοπός του κάθε θρησκευόμενου μέλους της κοινότητας είναι η 

αμεσότητα του με το θείο. Για τον λόγο αυτό και χρησιμοποιούν διάφορα 

αναθηματικά μέσα που προστατεύουν τους πιστούς από το κακό. Όπως για 

παράδειγμα, σταυρουδάκια, φυλαχτά, ή ακόμα και το αίμα των ταύρων από τις 

ταυροθυσίες. 

  Πολλές φορές, όμως, άτομα μέσα από την κοινότητα μπορούν να βιώσουν 

αυτή την επαφή με έναν υπερφυσικό τρόπο με την πνευματοληψία ή την υπνωτική 

καταληψία (Danforth, 1995). Οι Αναστενάρηδες αρπάζονται από τον Άγιο, 

καταλαμβάνονται από αυτόν και οδηγούνται στην πυροβασία. Ενώ, από την άλλη, οι 

ιππείς των ιπποδρομιών νιώθουν τον Άγιο δίπλα τους κατά την διάρκεια των αγώνων.  

Σε επόμενη ενότητα μελετήθηκε το πανηγύρι σαν ένα συλλογικό κοινωνικό 

γεγονός, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτό επιδρά μέσα στην κοινότητα με τους 

δικούς του νόμους. Η ετήσια εορτή των Αγίων καθώς και τα επαναλαμβανόμενα 

εθιμικά δρώμενα αποτελούν μια σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν. Αποτελούν 

μια συναισθηματική γέφυρα μνήμης η οποία ενώνει τους απογόνους με τους 

προγόνους τους. Μέσα από την αναβίωση του χθες αναπτερώνεται και ενισχύεται η 

συλλογική μνήμη. Συνεπώς, η μνήμη αποτελεί ένα έσω κατάτμησης του χρόνου.  

  Τελειώνοντας, μέσα στην εργασία τέθηκε και ο προβληματισμός σχετικά με 

το μέλλον των ιπποδρομίων. Η μη ύπαρξη συλλόγου, η έλλειψη επικοινωνίας και 

συνεργασίας, το πάθος με τα άλογα τους έχει σαν αποτέλεσμα τη μη δυνατή 

οργάνωση και συνέχιση των ιπποδρομιών. Μέσα από αυτά τα προβλήματα δεν 

μπορούν να παρουσιάσουν ένα τουριστικό προϊόν που μπορεί να γίνει ανταγωνιστικό 

και θα φέρει κόσμο στο νησί.  

   Η συνέχιση των τελετουργιών αυτών προς τιμή των Αγίων της κοινότητας 

έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι η μη ανάδειξη του εθιμικού δρώμενου απομονώνει τους 

συμμετέχοντες σε αυτό και κατά επέκταση την τοπική κοινότητα. Από την άλλη η 

υπερπροβολή του έχει σαν συνέπεια την αλλοίωση του. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και 

με τη Λαογραφική Εταιρεία της Αγίας Ελένης η οποία θέλησε να προβάλει το έθιμο 

των Αναστενάρηδων πανελλαδικά μιμούμενη τη προβολή των Αναστενάρηδων του 

Λαγκαδά. Οι διάφορες αποφάσεις που πάρθηκαν δεν βρήκαν σύμφωνους τους 

συμμετέχοντες διότι οι ίδιοι θεωρούσαν ότι προβάλλουν κάτι δικό τους, κάτι από την 
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ιστορία τους σε άτομα που δεν έχουν σχέση με αυτήν. Παρά ταύτα, όμως, τελικά 

πείστηκαν να αλλάξουν Κονάκι και χώρο πυροβασίας, ενώ στο χώρο μπορεί να 

βρεθεί, όποιος επιθυμεί (Danforth,1995). 

Εν κατακλείδι, λοιπόν, θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως, τελικά, χρειάζεται 

σύνεση και σεβασμός απέναντι σε εθιμικά δρώμενα που έχουν τις ρίζες τους βαθιά 

στο χρόνο και αποτελούν μια σύνδεση των γενεών, των προγόνων με τους νεότερους, 

της ιστορίας του κάθε τόπο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

Στο παράρτημα παρουσιάζονται φωτογραφίες σχετικά με την εθνογραφική έρευνα. 

     

    εικ.5 Ο σταβλίτης με τον ιδιοκτήτη ηρεμούν το άλογο 

                  

   

εικ.6 φοράνε χαϊμαλιά στα άλογα για το μάτι 
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εικ.7 οι πιστοί κρατούν τις εικόνες πριν από την  περιφορά την παραμονή της γιορτής 

του Αγίου Γεωργίου  στην Καλλιόπη 

 

 

 

εικ.8 τα άλογα   περιμένουν να βγουν οι εικόνες από την εκκλησία την παραμονή του 

Αγίου Γεωργίου  στην Καλλιόπη 
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εικ. 9 τα δάφνινα στεφάνια για τα άλογα    εικ.10 το μετάλλιο περιμένει το νικητή 

 

 

 

εικ.11 τα τρόπαια, τα μαντήλια και το καντήλι από όπου θα πάρει το  λάδι  ο ιερέας 

 

 

εικ.12 δάφνινες αψίδες έξω από την εκκλησία και σημαιάκια να στολίζουν τον 

προαύλιο  χώρο του Αγίου Γεωργίου  
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εικ.13 ο Άγιος Γεώργιος πλαισιωμένος                             εικ.14 η απονομή του νικητή 

με λουλούδια σε σχήμα πέταλου  

 

εικ.15 οι ιππείς πριν την περιφορά της εικόνας στον Άγιο Γεώργιο έξω από την 

εκκλησία 

  

Εικ.16 στον προαύλιο χώρο  υπάρχει φωτορεπορτάζ προηγούμενων ετών 
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εικ.17 ιδιοκτήτες αλόγων έξω από τους στάβλους 

 

 

εικ.18  ο στάβλος 
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εικ.19 έτοιμο για προπόνηση                                                εικ.20 λούσιμο αλόγου 

 

 

 

 

                             

εικ.21 ώρα για παιχνίδι                                  εικ.22 επικοινωνία  
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εικ.23 το άλογο  είναι  σύντροφος                   εικ.24 νέα παιδία  μαθαίνουν σε 

νεότερα 

ακόμη και όταν δεν συμμετέχει                      την αγάπη και τα άλογα και την  

σε αγώνες επειδή γέρασε                                αξία των εθίμων  

 

 

 

                 
εικ.25 στεφάνωμα αλόγου τη γιορτή του         

Αγίου Πνεύματος στην στο χώρο της              
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Παλαιάς Μητρόπολης 

 

 

      

 

εικ.27 το πάθος των αναβατών  στους    Αγώνες                
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Εικ.28 το πρόγραμμα των ιπποδρομιών του Αγίου Δημητρίου στο Κοντοπούλι το 

2017                                     

 

 

 
 

εικ.29 ο διαχωρισμός των αλόγων  
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ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 

εικ.1,                https://olympia.g 

 

εικ.2,               https://olympia.gr 

 

εικ.3         https://www.vimaorthodoxias.gr/agioi-prostates/agios-georgios-giati-

theorite-prostatis-ton-stratioton/ 

 

εικ.4- εικ.21   προσωπικό αρχείο  

 

εικ.23- 24      προσωπικό αρχείο 

 

εικ.22            από το αρχείο της κυρίας Φωτεινής Στεφανιδάκης 

 

εικ.25 και 27    https://www.limnosfm100.gr/limnos/item/27568-me-ta-matia-ston-

ourano-pragmatopoiithikan-oi-ippodromies-sto-ktima-palias-mitropolis-photos.html  

 

 

εικ.28-29 https://www.limnosfm100.gr/limnos/item/30398-panigyri-kai-ippodromies-sto-

kontopoyli-pros-timin-tou-agiou-dimitriou.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://olympia.g/
https://olympia.gr/
https://www.vimaorthodoxias.gr/agioi-prostates/agios-georgios-giati-theorite-prostatis-ton-stratioton/
https://www.vimaorthodoxias.gr/agioi-prostates/agios-georgios-giati-theorite-prostatis-ton-stratioton/
https://www.limnosfm100.gr/limnos/item/27568-me-ta-matia-ston-ourano-pragmatopoiithikan-oi-ippodromies-sto-ktima-palias-mitropolis-photos.html
https://www.limnosfm100.gr/limnos/item/27568-me-ta-matia-ston-ourano-pragmatopoiithikan-oi-ippodromies-sto-ktima-palias-mitropolis-photos.html
https://www.limnosfm100.gr/limnos/item/30398-panigyri-kai-ippodromies-sto-kontopoyli-pros-timin-tou-agiou-dimitriou.html
https://www.limnosfm100.gr/limnos/item/30398-panigyri-kai-ippodromies-sto-kontopoyli-pros-timin-tou-agiou-dimitriou.html
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