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ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΕΥΕΤΗΡΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΒΡΤΣΗ ΔΡΑΜΑΣ

Γιορτή μεγάλη στήν ωραιότερη εποχή του χρόνου τό Πάσχα, πλαισιώνεται καί
άπό πολλές εθιμικές έκδηλώσεις, ορισμένες μάλιστα μέ μορφή δρωμένων, πού της
δίδουν ξεχωριστή θέση στό λαϊκό καλαντάρι.

Σημαντική δέν είναι μόνο ή Κυριακή του Πάσχα. Είναι καί δλη ή εβδομάδα της
Διακαινησίμου, μέ έθιμικά καθιερωμένες άργίες, σύμφωνα καί μέ τή διδασκαλία της
Εκκλησίας ότι «από της αγίας άναστασίμον Χρίστου του Θεοϋ ημών ημέρας, μέχρι
της Καινής Κυριακής, τήν δλην εβδομάδα εν ταις άγίαις έκκλησίαις σχολάζειν δει ά-
παραλείπτως τούς πιστούς, εν ψαλμοϊς και υμνοις και ωδαϊς πνευματικαϊς εύφραι-
νομένους εν Χριστώ καϊ εορτάζοντας και τή τών θείων Γραφών αναγνώσει προσέχον-
τας και τών αγίων μυστηρίων κατατρυφώντας». "Ολη, δηλαδή, αύτή ή έβδομάδα,
«ώς μία Κυριώνυμος ημέρα λογίζεται», όπως έρμηνεύει ό Βαλσαμών, ό ύπομνηματι-
στής τών θείων καί ιερών κανόνων1.

Άπό τά έθιμα αύτής της έβδομάδας, πολλά καί ποικίλα κατά τόπους, μεγάλο
ένδιαφέρον παρουσιάζουν οι πομπικές περιφορές εικονισμάτων γύρω άπό τά χωριά
καί τό άγροτικό τους σύνορο2. Οί περιφορές αύτές, μέ τις κατά τόπους έθιμολογικές
διαφοροποιήσεις, είναι γνωστές σέ άρκετά μέρη, παρουσιάζονται όμως περισσότερο
συγκροτημένες ώς εθιμική ενέργεια στήν περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας. Χα-
ρακτηριστικό καί άντιπροσωπευτικό παράδειγμα δίδουν τά έθιζόμενα στήν Καλή

1. Γ. Α. Ρ ά λ λ η - Μ. Π ο τ λ ή, Σύνταγμα θείων καί ιερών κανόνων, τόμ. Β', 'Αθήνησιν
1852, σ. 461 (ΞΣΤ' Κανών της έν Τρούλλφ Οικουμενικής Συνόδου).

2. Δ. Σ. Αουκάτός, Πασχαλινά καί της Άνοιξης. «Φιλιππότης», 'Αθήνα 19883, σελ.

138-141 («Οί πασχαλινές εθιμικές λιτανείες»).



Είκ. 1. Άπό την περιφορά κατά τήν Πέμπτη τής Διακαινησίμου.
Ή πομπή πλησιάζει στο ξωκκλήσι τής Ζωοδόχου Πηγής.

Είκ. 2. Στάση και δέηση σέ προσκυνητάρι του Άγίου 'Αθανασίου,
πάνω στά τείχη ίεροΰ του Διονύσου.
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Βρύση Δράμας, χωρίο ιδιαίτερα γνωστό άπό τά δρώμενα εκεί τών Θεοφανείων3.

Στήν Καλή Βρύση, τήν Πέμπτη της Διακαινησίμου, μετά τή θεία λειτουργία
καί τήν τέλεση άγιασμου στό ξωκλήσι του Προφήτη 'Ηλία, στις ΝΑ παρυφές του χω-
ρίου, σχηματίζεται πομπή, ύπό μορφή λιτανείας. Παίρνουν μέρος άρκετοί Καληβρυ-
σιώτες, μέ έπικεφαλής τήν εικόνα τής 'Αναστάσεως, τό σήμαντρο πού τό κρατούν δύο
άντρες χτυπώντας το συνέχεια, καί τόν ιερέα. 'Έτσι, ίεροτελεστικά, γυρίζουν όλο τό
γεωργικό δριο του χωρίου, σταματώντας κατά διαστήματα σέ προκαθορισμένα ση-
μεία, τά όποια σηματοδοτούνται άπό ξωκλήσια καί προσκυνητάρια. Έκει ψάλλουν
τό «Χριστός 'Ανέστη» καί τό άπολυτίκιο του Αγίου καί ό ιερεύς εύλογεϊ μέ τόν αγια-
σμό άπό τήν πρωινή λειτουργία καί τοποθετεί σέ κάποιο σημείο ένα κομμάτι «δψω-
μα», άντίδωρο άπό τή λειτουργία τής Μεγάλης Πέμπτης, τυλιγμένο προστατευτικά
σ' ένα σβόλο άσπρου κεριού.

Ξεκινώντας άπό τόν Προφήτη 'Ηλία καί άκολουθώντας άλλοτε άγροτικούς δρό-
μους καί άλλοτε μονοπάτια ή διόδους μέσα άπό καταπράσινα χωράφια, περνούν διαδο-
χικά άπό τή Ζωοδόχο Πηγή ( Είκ. 1 ), τούς 'Αγίους Κωνσταντίνο καί Ελένη, τόν Άγιο
Αντώνιο4 —όπου γίνεται μικρή στάση γιά ξεκούραση—. τόν "Αγιο Αθανάσιο5 (Είκ. 2)

3. Γεώργ. Ν. Αίκατερινίδης, Δρώμενα Θεοφανείων στήν Καλή Βρύση Δράμας,
έκδοση Κοινότητας Καλής Βρύσης, 'Αθήνα 1995.

Ή Καλή Βρύση (παλαιό δνομα: Γκόρνιτσα) βρίσκεται είκοσι τρία χιλιόμετρα δυτικά της Δρά-
μας, στίς ΒΑ ύπώρειες του Μενοικίου δρους, σέ ύψόμετρο 270 μ. Τή μετονομασία του (τό 1928)
όφείλει τό χωριό στά άφθονα νερά της περιοχής (Γ. Κ. Χατζόπουλος, Καλή Βρύσις. Δρα-
μινά Νέα, Μάιος - 'Ιούν. 1971, σ. 26).

Οί κάτοικοί του άνέρχονται σέ 832 (άπογραφή 1991 ) καί είναι γηγενείς κατά τό πλείστον,
έκτός άπό λίγες οίκογένειες πού κατάγονται άπό τόν Πόντο, τήν 'Ανατολική Θράκη καί τή Μικρά
'Ασία. Πολλοί Καληβρυσιώτες βρίσκονται έγκατεστημένοι στήν 'Αθήνα καί τή Θεσσαλονίκη, ένώ
μεγάλος είναι καί ό άριθμός τών μεταναστών στή Γερμανία. Στις άρχές του αιώνα μας τό χω-
ριό είχε «περί τάς 120 οίκίας του μάλλον πενιχρού χωρικού τύπου, άπάσας είς χριστιανικάς οικο-
γενείας άνηκούσας καί τη Ελληνική μέν 'Ορθοδοξία προσκειμένας, άλλά πολυτρόπως πιεζομέ-
νας, ί'να είς τό Βουλγαρικόν σχίσμα προσχωρήσωσιν...». Βλ. Γ. Χατζηκυριάκου, Σκέ-
ψεις καί έντυπώσεις έκ περιοδείας άνά τήν Μακεδονίαν (1905-1906), Θεσσαλονίκη 19622,
σ. 126 (ΙΜΧΑ, αριθ. 58).ΛΑ.ς σημειωθεί άκόμη ότι οί Καληβρυσιώτες φημίζονται γιά τήν φιλοξε-
νία καί τήν εύγένειά τους, καθώς καί γιά τή χαρούμενη διάθεσή τους καί τήν άγάπη στό γλέντι.

Τό χωριό πρωτοεπισκέφθηκα τόν 'Οκτώβριο του 1964, στό πλαίσιο λαογραφικής έρευνάς μου
στό νομό Δράμας, άπεσταλμένος άπό τό τότε Λαογραφικόν 'Αρχεΐον. Τό ύλικό πού συγκέντρωσα
τότε (μέ καταγραφή, ήχογράφηση, φωτογράφηση καί κινηματογράφηση) περιέχεται στό υπ' άριθμ.
εισαγωγής 2895 χειρόγραφό μου.

4. Στήν τοποθεσία «Μεγάλη Τούμπα», λίγο έξω άπό τό χωριό. Πρόκειται γιά γήλοφο μέ
πλούσιο άρχαιολογικό ένδιαφέρον, όπως δείχνονν τά κατάσπαρτα σ' δλη τήν έκτασή του δστρακα.

5. Πάνω στά έρείπια άρχαίου ναου άφιερωμένου στή λατρεία του Διονύσου, όπως έδειξαν



Σχηματική παράσταση τής πορείας πού ακολουθεί ή περιφορά τήν Πέμπτη
τής Διακαινησίμου στήν Καλή Βρύση (σκαρίφημα: Ν. Κ. Μουτσόπουλος).
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και τή Μεταμόρφωση. Παλαιότερα, πριν άπό τόν "Αγιο 'Αντώνιο, πήγαιναν καί στό
ξωκτχήσι τής Άγιας Κυριακής, άντίπερα του ποταμού Άγγτη. Σήμερα όμως είναι
άδύνατη ή προσπέλαση έκει, γιατί έχει καταστραφεί τό παλιό προχειροφτιαγμένο
ξύλινο γεφύρι.

Στή Μεταμόρφωση γίνεται μιά άκόμη μικρή στάση γιά ξεκούραση καί μετά άρ-
χίζει τό τελευταίο τμήμα τής πορείας, τό πιο δύσκολο άλλά καί πιο γραφικό, μέσα
άπό δύσβατα άνηφορικά μονοπάτια, κάτω άπό πανύψηλες καστανιές, δίπλα σέ ορ-
μητικά ρυάκια καί πηγές, πού τό κελάρυσμα του νεροΰ τους συνοδεύει αρμονικά τό
τελάιδημα τών πουλιών. Προσφέρουν έτσι οί πασχαλινές λιτανείες καί τή γραφικό-
τητα του άνοιξιάτικου τοπίου, χαρίζοντας τήν άπολύτρωση προς τόν έλεύθερο χώρο,
τά βουνά καί τις καλλιεργημένες έκτάσεις. Τήν άνηφορική πορεία διαδέχεται μικρή
κατηφορική διαδρομή, τελευταίο τμήμα τής λιτανείας.

"Ετσι, ύστερα άπό πεντάωρη πεζοπορία6, καταλήγουν στά κοντινά μεταξύ τους
ξωκλήσια του Άγίου Γεωργίου καί του Άγίου Βλασίου7, τούς προστάτες τών κτη-
νοτρόφων καί τών γεωργών άντίστοιχα, σ' ένα ξέφωτο τής ορεινής περιοχής. Έκει
βρίσκονται ήδη καί πολλοί άλλοι χωριανοί, πού υποδέχονται μέ εύχές δσους πήραν μέ-
ρος στήν περιφορά, πολλοί άπό τούς οποίους έκτελοΰν σχετικό τάμα τους, νά άκολου-
θήσουν δηλαδή ύλη αύτή τήν πολύωρη τελετουργική πορεία.

Ό ιερέας έπαναλαμβάνει εύχές καί δεήσεις, άγιάζει τήν περιοχή καί τοποθετεί
τά τελευταία υψώματα. Στή συνέχεια οί Καληβρυσιώτες, ιδιαίτερα γνωστοί γιά τήν
χαρούμενη διάθεσή τους, διασκεδάζουν μέ τις γκάιντες καί τούς νταχαρέδες του χω-

πρόσφατες άρχαιολογικές άνασκαφές (Κατερίνα Περιστέρη, 'Ανασκαφική έρευνα στήν
Καλή Βρύση Δράμας. Πρακτικά Β' 'Επιστημονικής Συνάντησης «Ή Δράμα καί ή περιοχή της.
Ιστορία καί Πολιτισμός». Δράμα 1998, σελ. 161-163. Τό άρχαΐο αύτό κτήριο θά άποτελέσει τόν
πρώτο όργανωμένο έπισκέψιμο άρχαιολογικό χώρο στό νομό Δράμας, μετά τήν έκτέλεση τών προ-
γραμματισμένων έργασιών άπό τήν ΙΗ' Εφορεία Προϊστορικών καί Κλασικών 'Αρχαιοτήτων Κα-
βάλας (βλ. έφημ. «Ήχώ» Δράμας, 4 Μαρτίου 1996, σ. 4).

6. Βιωματική έμπειρία άπό συμμετοχή στήν περιφορά κατά τά έτη 1996, 1997 καί 1998.

7. Τό ξωκλήσι αυτό χτίσθηκε, κατά σχετική διήγηση, ύστερα άπό θαυμαστό σημείο: «Τό
1929, κατά τόν 'Οκτώβριο, θά ήτανε έκεΐπού πλάγιαζα στά κατσίκια στό μαντρί είδα στόν ϋπνο μου
ότι βρέθηκα έκει πού είναι τώρα ό "Αγιος Βλάσης. Ό ήλιος εδειχνε καλά κ' εψιχάλιζε κ' είδα τόν
άγιο Βλάση να κάθεται στήν άπουλιάνα και χάθ'κε άπό κει και πήρα τό δρόμο και σ' εκείνο πού
στάθ'κα είδα ενα μεγάλο σταυρό. Βγήκε άπ' έκει και ξαναχάθηκε και βούλιαξε μετά. Μετά έκαμα
με μια λαμαρίνα ενα παρεκκλησάκι. Πάαινα κάθε έορτή και άναβα τό καντήλι. Μετά χτίσθηκε ή
εκκλησία κατά τό 1958 με ,59. Λένε πώς και παλιά υπήρχε εκκλησία, γιατί εκεΐεϊχε πέτρινη κολώνα
μακρουλή καινιφτήρα, πού 'ναι άκόμη εξω άπό τήν εκκλησιά» (ΚΛ[=Κέντρο Λαογραφίας] άρ.
χφ. 2895, σελ. 147-48, συλλογή Γεωργ. Ν. Αίκατερινίδη, Καλή Βρύση 1964).
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Είκ. 3. Εύωχία μέ γκάιντα καί νταχαρέδες.

Είκ. 4. Χορός μέ ζουρνάδες καί νταούλι.
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ριοΰ τους (Είκ. 3), άλλά καί μέ ζουρνάδες καί νταούλια (Είκ. 4), πού παίζουν γνώ-
ριμοι τους γύφτοι οργανοπαίκτες άπό τήν 'Ηράκλεια τών Σερρών. Κούνιες στά δέν-
τρα διασκεδάζουν τά παιδιά8 (Είκ. 5) καί άγώνες πάλης (Είκ. 6) μαζί μέ άλλα άν-
ταγωνιστικά παιγνίδια τέρπουν ένθουσιαστικά μικρούς καί μεγάλους9. Χοροί, τρα-
γούδια, φαγοπότι μέ χαρούμενα τσουγκρίσματα πασχαλινών άβγών καί εύχές, συ-
νεχίζονται μέχρι τό σούρουπο. Τότε μεταφέρεται ή εικόνα τής 'Αναστάσεως στόν
Άγιο Νικόλαο, τήν κεντρική έκκλησία τής Καλής Βρύσης, μέ περίτεχνο σκαλιστό
τέμπλο10 καί ύψηλόκορμα κυπαρίσσια στόν αύλόγυρο, ορατά άπό μεγάλη άπό-
σταση.

Σκοπός τής έθιμικής περιφοράς, σύμφωνα μέ τούς 'ίδιους τούς τελεστές του δρω-
μένου, είναι ή πρόκληση τής ζωογόνου γιά τήν έποχή αύτή βροχής καί ή προστασία
άπό τό χαλάζι11, ιδιαίτερα επικίνδυνο γιά τήν παραγωγή, σέ περίοδο πού τά στάχυα
άρχίζουν νά μεστώνουν12. Γενικότερα, έπιζητεΐται ή επίτευξη πλούσιας καρποφορίας
καί ή έξασφάλιση καλής υγείας. Πρόκειται, δηλαδή, γιά ένα εύετηρικό δρώμενο τής
άνοιξιάτικης περιόδου, μιά εθιμική τελετουργία γιά καλοχρονιά στήν εύρύτερη διά-
στασή της, όπως δείχνουν καί οί δεητικοι στίχοι, οί όποιοι, μαζί μέ τά έκκλησιαστικά
τροπάρια, εκφωνούνται έπωδικά στή διάρκεια τής περιφοράς:

8. Ή κούνια, ή αιώρα, πού σήμερα άποτελεΐ είδος παιγνιδιού τήν πασχαλινή καί γενικότερα
τήν άνοιξιάτικη περίοδο, στήν άρχαιότητα άποτελουσε λατρευτικό στοιχείο, μέ πρωταρχικό χαρα-
κτήρα τή γονιμότητα, γι' αυτό καί είχε ένταχθεΐ στήν Διονυσιακή γιορτή τών 'Ανθεστηρίων (Γ. Κ^
Σπυριδάκης, Περί της κατά τό έαρ αιώρας είς τόν έλληνικόν καί είς τούς λοιπούς λαούς
της Χερσονήσου του Αίμου. 'Επετηρίς Κέντρου Λαογραφίας 22, 1969-72, σελ. 113-134).

9. Πβ. Λουκάτος, δ.π., σ. 133-138 («Πασχαλιάτικα λαϊκά άγωνίσματα»).

10. Γ. Κ. Χατζόπουλος, Καλή Βρύσις. Ή θρησκευτικότητα τών κατοίκων. Δράμι*
νά Νέα, Ίούλ. - Αΰγ. 1971, σελ. '28-29. Βλ. καί Ξανθή Σαββοπούλου-Κατσίκη,
Μεταβυζαντινές έκκλησίες στό νομό Δράμας. Πρακτικά 'Επιστημονικής Συνάντησης «Ή Δράμα
καί ή περιοχή της - 'Ιστορία καί Πολιτισμός», δ.π., σ. 267.

11. ΚΛ χφ. άριθ. 4520 (συλλογή Γ. Ν. Αίκατερινίδη), σ. 25: «για χαλάζι, ν à φυλάει δ
Θεος το σύνορό μας»,

12. Τό χαλάζι άποτελεΐ γενικότερη άπειλή γιά τήν παραγωγή τής περιοχής (πβ.: «Κατα-
στροφή άπό τό χαλάζι στήν Καλή Βρύση». 'Εφημ. «Ήχώ» Δράμας, 30 Αύγ. 1996, σ. 3: «5.000
στρέμματα δυναμικών καλλιεργειών καταστράφηκαν όλοσχερώς άπό χαλάζι, πού έπεσε προχθές τό
άπόγευμα στήν περιοχή τής Καλής Βρύσης...»).

Ή έκλογή, άλλωστε, της Πέμπτης γιά τήν περιφορά δέν φαίνεται άσχετη μέ τις δοξασίες πού
δημιουργεί ή παρετυμολογική σύνδεση του όνόματός της ήμέρας αύτής μέ τό ρήμα πέφτω (Λ ο υ-
κ ά τ ο ς, ο.π., σ. 140: «Φυλάνε τήν Πέμπτη, μέ "ειδωλολατρική έλέωση", θά λέγαμε, τών άνέ-
μων, ιδιαιτέρα του Βορριά, γιά νά "πέφτει" καί νά μήν τούς χαλάει τις σοδειές»).



Ely.. 5. Παραδοσιακές κούνιες τέρπουν τά παιδιά.

Είκ. 6. Πάλη παιδιών. Στο βάθος το ξωκκλήσι του Άγίου Γεωργίου.
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Κύριε μον, Κύριε ελέησον,

δώσε μας, Θεέ μον, υγεία και χρόνια,

χρόνια πολλά.

Φύλαγε, Θεέ μον,

φύλαγε τα σύνορα.

Στό βουνό σκοτεινή αντάρα,

στόν κάμπο γλυκιά ψιχάλα13.

Άπό τήν πρώτη ήδη προσέγγιση μέ τό παραπάνω δρώμενο τής Καλής Βρύσης,
προβάλλουν οί άρχαιότατες καταβολές του καί οί συμβολισμοί τών έπιμέρους στοι-
χείων του. "Οπως γίνεται φανερό, μέ τήν περιφορά σχηματίζεται ένας κύκλος, ό
όποιος, όπως καί κάθε άλλος κύκλος ίεροτελεστικά δημιουργούμενος, προστατεύει,
σύμφωνα μέ δημώδεις δοξασίες, καθετί πού βρίσκεται μέσα σ' αυτόν: άνθρώπους,
ζώα, παραγωγή.

Ή έννοια του κύκλου είναι φανερή καί στις λιτανείες πού γίνονται σέ άλλες μέ-
ρες του χρόνου, δταν έπικρατεϊ επικίνδυνη γιά τήν παραγωγή άνομβρία:

«Κατά διαστήματα, δταν υπάρχει ξηρασία, φτιάχνομε λιτανεία. Τή μέρα τής
λιτανείας τα ζώα γενικά, άπό μικρά μέχρι μεγάλα, μέχρι νά τελειώσει ή θεία λει-
τονργία, δεν βγαίνανε εξ ω από τό χωριό για βοσκή. Μετά τό Πάσχα, τήν Πέμπτη
κάθε χρόνο, τήν ίδια μέρα. Άλλά οι άλλες λιτανείες δεν εχεικαθιερωμένη μέρα. *Η
θα τύχει τό Μάιο μήνα, ή θα τύχει τόν 'Ιούνιο μήνα, διότι εδώ καταγινόμαστε με τή
γεωργία. Τό Μάιο άν δεν εχομε βροχή, δεν εχει ούτε να μπορέσουμε με ευκολία να
φυτέψουμε καπνά, οϋτε σιτάρια να γίνονται, ούτε καμιά εσοδεία. Γι αύτό τό λόγο
φτιάχνομε λιτανεία και παρακαλούμε τό Θεό να βρέξει για να μπορέσει ό κόσμος
επιτέλους να εχει καμιά ελπίδα από τή σοδειά... Πηγαίνομε στήν εκκλησία εδώ, στόν
"Αγιο Νικόλαο. Μετά βγαίνοντας από τήν εκκλησία πηγαίνομε στόν Προφήτη 3Ηλία,
κάνομε όλη αύτή τήν περιφορά, Προφήτη 'Ηλία, f.Αγία Μαρίνα, "Αγιο Νεκτάριο.
Σταματάμε, ψάλλουν έκει οι ψαλτάδες, ό παπάς, παρακαλούμε δηλαδή τό Θεό να
βρέξει. Τριγυρνάμε εδώ, τριγυρνάμε στό χωργιό. Άπό τόν "Αγιο Νικόλαο ξεκινάμε,
πάμε στόν Προφήτη 'Ηλία, άπό τόν Προφήτη *Ηλία στήν Αγία Μαρίνα, μετά ερ-
χόντας μέσα στό χωργιό είναι ό Άγιος Νεκτάριος. Είναι και άλλο μοναστηράκι, ή
Αγία Ξένη, και από κει ερχόμαστε πάλι στόν Άγιο Νικόλαο. Φτιάχνομε και τώρα

13. ΚΛ χφ. άριθ. 4520, δ.π., σελ. 25-26.
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λιτανείες. Πολλές φορές από τό Παγγαίο φέρναμε τήν εικόνα τής Είκοσιφίνισσας,
τήν Παναγιά»1*.

Κυκλική περιφορά βρίσκομε στή νεοελληνική έθιμική πρακτική καί σέ άλλες πε-
ριστάσεις, όπως είναι τό ίεροτελεστικό όργωμα γύρω άπό έναν οικισμό, δταν τόν
άπειλοΰσε λοιμός15.

Ή αύτόνομη προστατευτική δύναμη του κύκλου, στήν Καλή Βρύση ενισχύεται
μέ τις διαδοχικές δεήσεις στά ξωκλήσια καί στά προσκυνητάρια, τά όποια οριοθετούν
καίρια σημεία. Στόν παραδοσιακό μας πολιτισμό γενικότερα, μέ ξωκλήσια καί προ-
σκυνητάρια ό χώρος μεταξύ τών χωριών, ή 'ίδια ή φύση, άποκτά υπόσταση στήν κοι-
νωνική καί κοινοτική συνείδηση. Προσκυνητάρια καί ξωκλήσια έπίσης, στις άκρες
τών δρόμων, σημαδεύουν καί φυλάγουν τά δρια ενός οικισμού, χτισμένα συνήθως στις
εισόδους του, στά τέσσερα σημεία του ορίζοντα16. 'Αξιοπρόσεχτο είναι ότι στήν Κα-
λή Βρύση ή εκκίνηση τής περιφοράς γίνεται άπό τόν Προφήτη 'Ηλία, ό όποιος στήν
νεοελληνική δοξασιολογία θεωρείται «νεφοκράτορας», έχει πάρει τή θέση του «ύιε-
τίου» Διός17. Στοιχείο, άλλωστε, πού τονίζεται καί άπό τήν επίκληση γιά «γλυκιά
ψιχάλα» στόν κάμπο. Ό Προφήτης 'Ηλίας έπίσης, μαζί μέ τόν δρακοντοκτόνο Άγιο
Γεώργιο, άποτελοΰν άκοίμητους φρουρούς δεξιά καί άριστερά στό μικρό άνοιγμα
πού άφήνει ή περιφορά γύρω άπό τό σύνορο του χωρίου. Αξιοπρόσεχτο άκόμη είναι
ότι τά ιερά, άπό τά όποια περνά ή πομπή, είναι συνολικά έννέα, άριθμός μέ ιδιαίτερη
σημασία στή λαογραφία, ως πολλαπλάσιος του τρία μέ τήν ιερότητα πού αύτός έχει
στή χριστιανική λατρεία.

14. ΚΛ χφ. άριθ. 4520, δ.π., σ. 84-85. Λιτανεία γιά βροχή έγινε λίγες μέρες μετά τήν παρα-
πάνω άφήγηση, στις 18 Μαΐου 1996 (αύτοψία). Γιά τις σχετικές εύχές βλ. Εύχολόγιον τό Μέγα...
Σαλιβέρου... 'Αθήναι, σελ. 399-400 (Κανών ίκετήριος είς τόν φιλάνθρωπον Κύριον έπί άνομβρία,
οΰ ή άκροστοιχίς: Δίδου ύετόν τή γη διψώση, Σώτερ). Βλ. καί σελ. 402-403 ('Ακολουθία έπί αίχ-
μώ άνομβρίας) καί 403-404 (Εύχαί έπί άνομβρίας).

'Εδώ μπορούμε νά θυμηθουμε καί τό έθιμο τής «περπερούνας», τόν καθαρώς μαγικοδεισιδαι-
μονικό τρόπο πρόκλησης βροχής, μέ τή φυτομορφική μεταμφίεση ένός παιδιού, κατά προτίμηση
όρφανοΰ κλπ. (βλ. Β. Π ο ΰ χ ν ε ρ, Λαϊκό θέατρο στήν 'Ελλάδα καί στά Βαλκάνια. Συγκριτική με-
λέτη, 'Εκδόσεις Πατάκης, 'Αθήνα 1989, σελ. 81-85. Γιά τή «Μαγεία της βροχής» βλ. Π. Λεκα-
τσάς. Ή καταγωγή τών θεσμών, τών έθίμων καί τών δοξασιών. 'Αθήνα 1951, σελ. 205-214. Γιά
τις έθιμικές περιφορές εικονισμάτων βλ. καί G. Ν i k ο 1 a k a k i s, La litanie dans le Lassithi
Crete. Etudes et documents Balkaniques et Mediterraneens, 16. Paris, 1992, σελ. 42-48).

15. Γ. Ν. Αίκατερινίδης, Νεοελληνικές αιματηρές θυσίες. 'Αθήνα 1979, σελ. 156-

158.

16. Πρβ. "Α λ κ η Κυριακίδου-Νέστορος, Λαογραφικά Μελετήματα. «'Ολκός»,
'Αθήνα/Θεσσαλονίκη 1975, σ. 15-40 («Σημάδια του τόπου ή ή λογική του έλληνικοΰ τοπίου»).

17. Ν. Γ. Πολίτης, Ό άγιος 'Ηλίας. Λαογραφικά Σύμμεικτα Α' (1920), σελ. 89-92.
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Ή προστασία, πού παρέχουν τά ιερά, ένισχύεται μέ τό «ΰψωμα», τελετουργία πού
άποτελεί τοπική παραλλαγή γνωστού καί σέ πολλά άλλα μέρη εθίμου, π.χ. στήν
πλησιόχωρη περιοχή τών Σερρών18.

Ξεχωριστό στοιχείο, δσον άφορα τήν Καλή Βρύση, είναι τό γεγονός ότι έθεω-
ρείτο ώς λατρευτικός άπό πολύ παλαιά καί ό χώρος, όπου πρόσφατα ή άρχαιολογική
σκαπάνη άπεκάλυψε ναό άφιερωμένο στή λατρεία του Διονύσου. Χαρακτηριστική είναι
ή επόμενη καταγραφή/μαρτυρία του 1964: «Στή Μικρή Τούμπα είναι τό παλάτι
του Βάκχου. "Οταν κάνομε τή λιτανεία μετά τό Πάσχα, τήν Πέμπτη μέρα, για να
βρέξει, δταν περνάμε άπό κει, ό παπάς διαβάζει ενα-δυό τροπάρια και οι γυναίκες
τραγουδάνε νά δώσει ό Θεός μιά γλυκιά βροχή και αφήνουν ϋψωμα, αντίδωρο, και
άνάβομε καί κερί εκεί. Λένε πώς εκεϊ ήταν "Αγιος, εκκλησία, μα εγινε ανασκαφή τό
1922 και τότε είπαν πώς είναι παλάτι του Βάκχου. "Ομως εμείς πηγαίνομε»19. Μιά
άκόμα περίπτωση, πού άπονέμεται χριστιανική λατρεία σέ χώρο άρχαίου ίερου20.

Τό συγκεκριμένο θρησκευτικό δρώμενο τής Καλής Βρύσης περιγράφεται καί
στιχουργικά μέ μορφή τοπικού τραγουδιοΰ, άπό τόν Καληβρυσιώτη ιερέα Μιχαήλ
Γιώτη. Στό στιχούργημα δίδεται καί ό σκοπός του έθίμου:

'Από τόν Άΐ-Αιά
κι άπό εκκλησιά σέ εκκλησιά,
μέ σήμαντρο κι Ανάσταση
γυρίσαμε τά σύνορα.

Πέμπτη είν άπό του'Πάσχα,
Πέμπτη κι αναστάσιμη,
είναι του τόπου μας γιορτή.

Έκάναμε ευχή,
γιά νά καρποφορήσ' ή γη,
για να βλαστήσουν τά σπαρτά
και νά *χουμε καλή σοδειά.

18. Γ. Ν. A I κ α τ ε ρ ι ν ί δ η ς, Εαρινά έθιμα λαϊκής λατρείας άπό τήν περιοχή Σερρών.
Πρακτικά Α' Συμποσίου Λαογραφίας Βορειοελλαδικού χώρου, ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1975, σελ. 11-20.

19. ΚΛ χφ. άριθ. 2895, δ.π., σ. 142. Πβ. παραπάνω, σημ. 4 καί 5.

20. Άπό τά πιό χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ό Παρθενώνας καί τό μεγάλο ίερό της
'Αρτέμιδος τής Μεγάλης Μητέρας, στήν "Εφεσο, τά όποια έγιναν τόποι λατρείας τής Παναγίας
(Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, δ.π., σ. 18 ).
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Βαδίσαμε τρανά,
λαγκάδια, κάμπους και βουνά,
στόν Άι-Βλάση φθάσαμε
κι ολοι μαζί γιορτάσαμε2,1.

Άς σημειωθεί, έπιλογικά, ότι τό χωριό «κυκλώνεται» ειδικά γιά τό χαλάζι καί
μέ τό άγιο φώς της Αναστάσεως. Σύμφωνα μέ παλαιότερη (1964) μαρτυρία:

«Μόλις πει τό Χριστός 'Ανέστη ό παπάς, τέσσερα άτομα παίρνουν άπό ëva φα-
νάρι με άγιο φώς καί καυσόξυλα. Δυο πάνε προς τό 'Ανθοχώρι και δυο προς τή μεριά
τής Χαριτωμένης. 'Ανάβουν φωτιά, πάνε παρακάτω σε άλλο μέρος, και συναντούνται
στόν 'Αγγίτη ποταμό. Γίνεται για νά μή μας πιάνει χαλάζι. Μας φυλάει ή φωτιά τής
'Αναστάσεως»22.

Σήμερα (1996): «Παίρνομε λαμπάδες και κυκλώνομε τό σύνορο μας... Θέλει
δυο με δυόμιση ώρες...»23.

Είναι φανερή στήν παραπάνω συνήθεια ή πανάρχαια καί πάγκοινη πίστη στήν
προστευτική καί καθαρτήρια δύναμη τής τελετουργικής πυράς, ή όποία έπιδρά εύερ-
γετικά στήν εύρύτερη έκταση πού γίνεται όρατή24. 'Η δύναμη τής πυράς στή συγκε-
κριμένη περίπτωση ένισχύεται άπό τήν αφή της μέ τό άναστάσιμο φώς, πού αύτό
καθαυτό είναι πηγή χαράς καί ζωτικότητας25.

21. Βλ. Μ. Γι ώ τ η, Ιερέως, Μακεδονικά-δημοτικά τραγούδια του χωρίου Καλής Βρύ-
σης Δράμας, ώς καί χριστιανικά όρθόδοξα άσματα. Νέα Σμύρνη, 1995. — Μουσική έπιμέλεια Β.
Παπαεμμανουήλ, Ιερέως. Καβάλα 1995 (φωτοτυπική έκδοση).

22. ΚΛ χφ. άριθ. 2895, δ.π., σελ. 142-143.

23. ΚΛ χφ. άριθ. 4520, δ.π., σελ. 132. 'Αποτρεπτικό του χαλαζιου έπίσης είναι καί τό
άβγό τής Μεγάλης Πέμπτης (χφ. άριθ. 4520, ο.π.).

24. «"Ενα νήμα στερεό καί μισοκρυμμένο ένώνει όλα τά πυρολατρικά έθιμα άπό σήμερα έως
σέ μιά έποχή άνυπολόγιστα μακρυνή καί πιό πέρα άπό τήν ιστορική 'Αρχαιότητα... ότι άπό τή
μεγάλη καί φροντισμένη ιερή πυρά... θά πάρουμε δύναμη καί ύγεία καί ό τόπος μας τήν ευτυχία του»
(Κ. Α. Ρωμαίος, Λαϊκές λατρείες τής Θράκης. Άρχεΐον Θρακικού Θησαυρού 11,1944-45,
σελ. 77-78). Γιά τις έθιμικές πυρές γενικότερα βλ. στόν οικείο Άτλαντα («Περιοδικαί πυραί»), ό
όποιος έκδόθηκε άπό τό Κέντρο Λαογραφίας τό 1975 (έπιμέλεια: Στ. Δ. "Ημελλος - Γρ. Δημητρό-
πουλος).

25. Γιά έθιμικές πυρές γενικότερα στόν εύρύτερο δραμινό χώρο βλ. Γ. Ν. Αίκατε-
ρινίδης, Γιορτές καί Δρώμενα στό νομό Δράμας. Δράμα 1997, σελ. 106-109 (έκδοση
Τ.Ε.Δ.Κ.).



SUMMARY

An Easter Tradition at the Village Kalé Vryse of Drama

by George Aikaterinidis, Ph. D.

In Kalé Vryse of Macedonia, a traditional village in the area of Drama, in
Northern Hellas, it is a habit each year on Thursday of the week after Easter
(Diakainissemos), to carry the Icon of Resurrection in a procession around the
village's outskirtis, accordiong to a specific traditional and religious ritual.

During this ritual the procession successively stops at nine country cha-
pels and praying stands, where the priest chants and blesses the area with
prayers for good health and prosperous harvest. One of these praying stands
is built on top of the an.(^meient) wall of Dionysus' shrine.

The procession lasts for almost four hours, making its final stop at the
rural chapels of St. George and St. Vlassios, protector saints of livestock own-
ers and farmers, respectively. This is where the entire village takes part in a
joyful celebration of song and dance until the late hours of the night.

The purpose of this ritual is to create an imaginary circle around the
village, the ritualistic powers of which are believed to bear protection a-
gainst all evil for people, animals and produce.

This protection is especially asked for against hail, an extremely dange-
rous weather condition at this time of year, threatening the positive out-
come of harvest. For that same purpose of protection against hail, people
usually light fires on hilltops surrounding their village, as a Resurrection's
Eve custom.


