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Σο ζκιμο τών Αναςτεναριών 
υνζντευξθ : Μθνάσ Παπαγεωργίου  
 
τισ 21 Μαΐου αναβίωςε ςε αρκετζσ περιοχζσ τθσ βόρειασ, κυρίωσ, Ελλάδασ, το ζκι-
μο των αναςτεναριϊν. Εκατοντάδεσ ςυμπολίτεσ μασ βάδιςαν για ακόμα μια χρονιά 
ξυπόλθτοι πάνω ςε αναμμζνα κάρβουνα, βιϊνοντασ το αινιγματικό φαινόμενο τθσ 
ακαϊασ. 
Σο μζλοσ τθσ ομάδασ Gateway, Μθνάσ Παπαγεωργίου, ςυνάντθςε και ςυηιτθςε με 
τον Χριςτο Πολατίδθ, ζναν επιςτιμονα που ερευνά το δρϊμενο όντασ και ο ίδιοσ 
αναςτενάρθσ αρκετά χρόνια τϊρα. 
Ποια είναι τα ςυναιςκιματα που βιώνει ζνασ αναςτενάρθσ κατά τθ διάρκεια τθσ 
τζλεςθσ του δρωμζνου; 
Σα ςυναιςκιματα που βιϊνει ζνασ αναςτενάρθσ κατά τθν διάρκεια τζλεςθσ του 
δρωμζνου είναι πολφ δφςκολο να περιγραφοφν. Όπωσ ακριβϊσ μία γυναίκα δεν 
μπορεί να περιγράψει και να μεταδϊςει τθν εμπειρία του τοκετοφ, ζτςι και οι 
αναςτενάρθδεσ αδυνατοφν να περιγράψουν το τι ακριβϊσ νιϊκουν κατά τθν 
διάρκεια τθσ Πυροβαςίασ.  
Αν κα ζπρεπε να περιγράψουμε τα ςυναιςκιματα του αναςτενάρθ μετά το τζλοσ 
του δρωμζνου, κα λζγαμε ότι νιϊκει χαρά, γαλινθ και εςωτερικι πλθρότθτα. 
Μπορείτε να μασ εξθγιςετε πωσ ακριβώσ πρζπει να πατιςει ο αναςτενάρθσ πάνω 
ςτα κάρβουνα και αν υπάρχει κάτι που πρζπει να προςζξει; 
Δεν υπάρχει κάποιο «μυςτικό» ι κάποια ιδιαίτερθ «τεχνικι» θ οποία κατά κάποιον 
τρόπο «διδάςκεται» και τθν οποία κα πρζπει να ακολουκιςει ο αναςτενάρθσ 
προκειμζνου να προχωριςει ςτθν Πυροβαςία. Αν υποτεκεί ότι απαιτοφνται κάποια 
ιδιαίτερα «εφόδια» προκειμζνου να προχωριςει ο αναςτενάρθσ ςτθν Πυροβαςία, 
αυτά προκφπτουν από τθν ςυμμετοχι του αναςτενάρθ ςε όλεσ τισ φάςεισ του 
τελετουργικοφ. Όπωσ φαίνεται, ςθμαντικό ςτοιχείο ςε όλεσ τισ φάςεισ του τελετου-
ργικοφ, αποτελεί ο ςωςτόσ ςυντονιςμόσ με τον ρυκμό τθσ μουςικισ κατά τθν διάρ-
κεια του χοροφ. 
Ακολουκείται κάποια ςυγκεκριμζνθ ιεροτελεςτία κατά τθν προετοιμαςία τθσ 
γιορτισ; 
Φυςικά και ακολουκείται ςυγκεκριμζνθ ιεροτελεςτία, θ οποία ακολουκεί τον 
ετιςιο κφκλο και ρυκμό τθσ φφςθσ. Οι προετοιμαςίεσ των Αναςτεναρίων αρχίηουν 
μινεσ πριν. τισ 27 Οκτωβρίου γίνονται οι αγερμοί για να ςυγκεντρωκοφν μζςα ςτα 



αμανζτια ( τα ιερά μαντιλια τα οποία φζρουν οι αναςτενάρθδεσ κατά τθν διάρκεια 
τθσ Πυροβαςίασ ) τα χριματα για τθν αγορά του ιεροφ κφματοσ. Θ μζρα αυτι 
ονομάηεται « Μζρα του κλάβου », μια ονομαςία που προζρχεται από τα κατ’ 
Αγροφσ Διονφςια τθσ Αρχαιότθτασ. 
τισ 17-18 Ιανουαρίου αγοράηουν το « μπικάδι », το ηϊο που κα κυςιαςτεί. 
Σα παλαιότερα χρόνια προτιμοφςαν τον ταφρο, που ςυνδζεται με τισ αρχαίεσ 
θλιακζσ λατρείεσ και τθn λατρεία του Διόνυςου. ιμερα ςυνθκίηεται να κυςιάηουν 
ζνα μαφρο κριάρι, ςφμβολο κι αυτό του Θεοφ Διόνυςου. τθν ςυνζχεια γίνεται το 
«μικρό πανθγφρι» και ακολουκεί πυροβαςία είτε ςε εςωτερικό χϊρο ςτο κονάκι με 
κάρβουνα από το τηάκι είτε ςε εξωτερικό χϊρο όπωσ και ςτο «μεγάλο πανθγφρι» 
τον Μάϊο. 
τισ 21 Μαΐου, γίνεται θ ηωοκυςία. Οι Αναςτενάρθδεσ παίρνουν επίςθσ νερό από το 
αγίαςμα ( τθν ιερι πθγι ) απαραίτθτο ςτοιχείο του όλου τελετουργικοφ. Ο χορόσ 
επαναλαμβάνεται ςτο κονάκι το απόγευμα με τα όργανα μπροςτά και με ςυνεχι 
χορό. τθν ςυνζχεια οι Αναςτενάρθδεσ ανάβουν τθν φωτιά ςε ζνα ςωρό από ξφλα. 
Όταν τα κάρβουνα είναι ζτοιμα, κρατϊντασ εικόνεσ και αμανζτια, μπαίνουν ςτθν 
ανκρακιά και πάνω ςτα πυρακτωμζνα κάρβουνα ςυνεχίηουν το χορό τουσ. Σθν 
ςτιγμι αυτιν πιςτεφουν ότι δεςμεφεται κάκε αρρϊςτια, επιηωοτία, κακοδαιμονία, 
όπωσ αντίςτοιχα ςυμβαίνει και ςε πολλά δρϊμενα τθσ άνοιξθσ ςτον ευρφτερο 
ιςτορικό ελλθνικό χϊρο. 
Θ πυροβαςία ολοκλθρϊνεται με κυκλικό ςυρτό χορό, γφρω από τα πατθμζνα – 
ςβθςμζνα κάρβουνα. Ακολουκεί ιεροτελεςτικό κοινό δείπνο με κρζασ από το ηϊο 
που κυςιάςτθκε το πρωί. το κοινό δείπνο ςυμμετζχουν και όςοι από τουσ παρευρι-
ςκόμενουσ κεατζσ το επικυμοφν.  
Ο εκςτατικόσ χορόσ επαναλαμβάνεται τισ δφο επόμενεσ θμζρεσ και θ όλθ τελετου-
ργία τελειϊνει με πυροβαςία το βράδυ τθσ 23θσ Μαΐου. 
Που ζχει τισ ρίηεσ του το δρώμενο και ποια θ πορεία του μζςα ςτο χρόνο; 
τισ μζρεσ μασ το δρϊμενο ζχει ενςωματϊςει πολλά εμφανι χριςτιανικά ςτοιχεία 
και κα μποροφςε να χαρακτθριςκεί ωσ εκχριςτιανιςμζνο. Θ ςυςτθματικι μελζτθ 
όμωσ αποδεικνφει ότι τα χριςτιανικά ςτοιχεία είναι περιςςότερο επιφανειακά και 
λιγότερο ουςιαςτικά. Ζτςι ςτθ ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία Ζλλθνεσ και ξζνοι 
ερευνθτζσ ςυμφωνοφν ότι το δρϊμενο ζχει τισ ρίηεσ του ςτθν απϊτατθ αρχαιότθτα 
και ςχετίηεται με τθν Διονυςιακι λατρεία. Ο Πλοφταρχοσ αναφζρει ότι « τό πῦρ 
κακαίρει καί τό ὕδωρ ἁγνίηει», ενϊ ο Ευριπίδθσ ςτισ Βάκχεσ γράφει για τισ 
Μαινάδεσ « ἐπὶ δὲ βοςτρφχοισ πῦρ ἔφερον, οὐδ᾽ ἔκαιεν ». Φαίνεται από τισ πθγζσ 
ότι κατά τθν αρχαιότθτα θ Πυροβαςία ετελείτο ςε πολλζσ περιοχζσ του ευρφτερου 
Ελλαδικοφ χϊρου, όπωσ ςτθν Μεςςθνία, ςτθν Βοιωτία, ςε περιοχζσ τθσ Μακεδονίασ 
και Θράκθσ, ςτθν Κάτω Ιταλία, ςτθν Μικρά Αςία και αλλοφ. Ο τράβων αναφζρει ότι 
ςτθν πόλθ Καςτάβαλα τθσ Μικράσ Αςίασ υπιρχε το ιερό τθσ Περαςίασ Αρτζμιδοσ 
«ὅπου φαςὶ τὰσ ἱερείασ γυμνοῖσ τοῖσ ποςὶ δι’ ἀνκρακιᾶσ βαδίηειν ἀπακεῖσ» 
Σθν Διονυςιακι προζλευςθ του εκίμου πιςτοποιεί και θ Ιερά φνοδοσ τθσ Εκκλθςίασ 
τθσ Ελλάδοσ θ οποία ςε ζγγραφο με αρικμό Πρωτοκόλλου 1531 / 26-6-1947, προσ 
τον τότε Μθτροπολίτθ ερρϊν και Νιγρίτθσ αναφζρει μεταξφ των άλλων: «υνοδικι 
διαγνϊμθ, γνωρίηομεν υμίν ότι το εν λόγω ζκιμον ωσ ειδωλολατρικόν και αναγό-
μενον εισ τασ οργιαςτικάσ εορτάσ του Διονφςου, δζον να καταργθκεί χρθςιμο-
ποιουμζνων όλων των πνευματικϊν μζςων, των υπό τθσ Εκκλθςίασ διατ-
εικεμζνων». θμαντικι πθγι πλθροφοριϊν ςε ςχζςθ με τα τελετουργικά ςτοιχεία 



και τθν προζλευςθ του εκίμου δίνει και μελζτθ του Α. Χουρμουηιάδθ, θ οποία ζγινε 
για λογαριαςμό του Πατριαρχείου Κωνςταντινουπόλεωσ το 1873 με τίτλο «Περί των 
Αναςτεναρίων και άλλων τινϊν παραδόξων εκίμων και προλιψεων».  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Γιατί αργότερα ςυνδζκθκε με τθν γιορτι των χριςτιανών αγίων Κωνςταντίνου και 
Ελζνθσ; 
Δεν υπάρχουν ιςτορικά ςτοιχεία ι ενδείξεισ για το πότε ακριβϊσ ζγινε θ ςφνδεςθ με 
τθν γιορτι των Αγίων Κων/νου και Ελζνθσ. Θα πρζπει όμωσ να ςχετίηεται με τισ 
διϊξεισ εναντίον των Ελλινων, τισ ςφαγζσ Ελλινων Εκνικϊν ( πχ ςτον Ιππόδρομο 
τισ Θεςςαλονίκθσ, ςτθν αμοκράκθ κα), τισ καταςτροφζσ αγαλμάτων και Ναϊν, τισ 
πυρπολιςεισ βιβλιοκθκϊν κλπ. 
Κατά πάςα πικανότθτα υπιρξε κάτι ςαν «ιςτορικόσ ςυμβιβαςμόσ». Οι αναςτενά-
ρθδεσ υιοκζτθςαν χριςτιανικά ςτοιχεία ςτο τελετουργικό, ενϊ θ τότε εκκλθςία 
χωρίσ ποτζ να αποδεχκεί και να ενςωματϊςει το ζκιμο, ζδειξε «ανοχι» και δεν 
άςκθςε βία, όπωσ ςυνικωσ ζκανε ςε ανάλογεσ περιπτϊςεισ. Αυτι θ ανοχι που επζ-
δειξε θ εκκλθςία, τουλάχιςτον για το χωριό Κωςτί τθσ Βορειοανατολικισ Θράκθσ, 
ςυνετζλεςε ςτθ διάςωςθ του εκίμου, το οποίο μετά τθν ανταλλαγι των πλθκυς-
μϊν, μεταφζρκθκε ςε περιοχζσ τθσ Μακεδονίασ όπου εγκαταςτάκθκαν πρόςφυγεσ 
από το Κωςτί. 
Πάντωσ οι ςθμερινοί αναςτενάρθδεσ ςτθν πλειοψθφία τουσ δθλϊνουν πιςτοί 
Ορκόδοξοι Χριςτιανοί και κεωροφν ότι προςτατεφονται από τθν φωτιά με τθν χάρθ 
των Αγίων. Δεν υπάρχει ςυνείδθςθ ςτθν μεγάλθ πλειοψθφία των αναςτενάρθδων 
ότι το ζκιμο είναι προχριςτιανικό και ζρχεται ςτισ μζρεσ από τθν απϊτατθ αρχαιό-
τθτα. Είναι ςθμαντικό όμωσ το γεγονόσ ότι αν και δεν υπάρχει ςυνείδθςθ τθσ 
προζλευςθσ του εκίμου, οι αναςτενάρθδεσ είναι φορείσ μιασ ςθμαντικισ Εκνικισ 
παράδοςθσ.  
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Είναι μικροί κρίκοι ςτθν μεγάλθ αλυςίδα του χρόνου, γιατί δεν πρζπει να ξεχνάμε 
ότι παράδοςθ δεν είναι μόνο αυτό που παίρνουμε από τουσ παλαιότερουσ, αλλά 
κυρίωσ αυτό αφινουμε ςτισ γενιζσ που ζρχονται. 
Αν και κατά καιροφσ ζχουν εκδοκεί πολλά κείμενα από τοπικοφσ μθτροπολίτεσ 
εναντίον του εκίμου, που περιείχαν αςφςτολα ψεφδθ για το ζκιμο, απειλζσ αφορις-
μοφ και απαγόρευςθσ ταφισ, ανακζματα κατά όςων ςυμμετζχουν είτε ωσ αναςτε-
νάρθδεσ είτε ωσ κεατζσ, οι Αναςτενάρθδεσ δεν πεικαρχοφν και εξακολουκοφν να 
ςυμμετζχουν ςτο δρϊμενο. 
Παρατθροφμε πωσ κατά τθν τζλεςθ του εκίμου υπάρχουν διάφορα ςτοιχεία τουσ το 
κράτθμα μιασ εικόνασ, οι φμνοι και ο χορόσ, μια ηωοκυςία κατά τθ διάρκεια τουσ 
2θσ μζρασ. Ποιοσ είναι ο ςυμβολιςμόσ όλων των παραπάνω; 
Ο ςυμβολιςμόσ όλων αυτϊν ανάγεται ςτουσ ςυμβολιςμοφσ τθσ Εκνικισ μασ παρά-
δοςθσ.  
Δεν κα ικελα να επεκτακϊ περιςςότερο, αλλά κα ικελα να αναφερκϊ ςτο πιο 
παρεξθγθμζνο από όλα τθν ηωοκυςία. 
Ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ, αποξενωμζνοσ από τισ διαδικαςίεσ τθσ φφςθσ, εξαρτθμζ-
νοσ ςε πολφ μεγάλο βακμό από τθν κρεωφαγία, δεν ζχει καμία επαφι με τθν εικόνα 
του ηϊου που οδθγείται ςτθ ςφαγι. Σρϊει τα παϊδάκια του ι τθν μπριηόλα του και 
δεν τον απαςχολοφν οι άκλιεσ ςυνκικεσ κανάτωςθσ του ηϊου το οποίο καταβρο-
χκίηει. Μάλιςτα δε τισ περιςςότερεσ φορζσ, εκφράηει τθν απζχκειά του απζναντι ςε 
αυτοφσ που κανατϊνουν ηϊα « κυςιαςτικά » και επθρεαςμζνοσ κυρίωσ από τθν 
μονοκεϊςτικι προπαγάνδα, τουσ χαρακτθρίηει «πρωτόγονουσ» ι «ειδωλολάτρεσ». 
Θ ηωοκυςία λοιπόν, εκτόσ από τθν κζςθ που ζχει ςτο όλο τελετουργικό του δρϊμε-
νου των Αναςτεναρίων, εξυπθρετεί και πρακτικζσ ανάγκεσ γιατί το κρζασ του κυςια-
ςμζνου ηϊου μαγειρεφεται και προςφζρεται ςτο κοινό δείπνο.  
Αν ψάξουμε για ςυμβολιςμοφσ μποροφμε να ςτακοφμε ςτον Ορφικό μφκο που λζει 
ότι όταν οι Σιτάνεσ προςπάκθςαν να πιάςουν τον Διόνυςο για να τον ςκοτϊςουν, το 
μικρό παιδί πιρε μορφζσ διάφορων ηϊων για να ξεφφγει, μεταμορφϊκθκε ςε 
λιοντάρι, τίγρθ, άλογο και όταν τζλοσ πιρε τθν μορφι του ταφρου τον ζπιαςαν οι 
Σιτάνεσ και τον διαμζλιςαν. 
Ποια θ ανταπόκριςθ του κόςμου κατά τθν τζλεςθ των ςφγχρονων αναςτεναριών; 
Σο ζκιμο τελείται κάκε χρόνο ςτθν Αγία Ελζνθ και ςτθν Κερκίνθ ερρών, ςτθν 
Μαυρολεφκθ Δράμασ, ςτον Λαγκαδά Θεςςαλονίκθσ και ςτθν Μελίκθ Ημακίασ. 
Είναι αλικεια ότι τα τελευταία χρόνια θ Εκκλθςία κρατά μια ςτάςθ κα λζγαμε 
«διακριτικισ ανοχισ». Δεν υιοκετεί το ζκιμο λόγω τθσ προζλευςισ του, αλλά ζχει 
πάψει να εκδίδει προκλθτικά κείμενα εναντίον των Αναςτεναρίων.  
Ζτςι κάκε χρόνο ςυρρζουν για να παρακολουκιςουν το ζκιμο χιλιάδεσ κεατζσ από 
τθν Ελλάδα και ολόκλθρο τον κόςμο. 
Εςείσ τι ακριβώσ πιςτεφετε ότι ςυμβαίνει κατά τθν διάρκεια του δρωμζνου;  
Πρόκειται για ζνα καφμα, μια αυκυποβολι των ςυμμετεχόντων ι κάτι άλλο; 
Εξερτάται τι ορίηουμε ωσ «καφμα». Αν ωσ «καφμα» ορίςουμε τθν υπζρβαςθ ι τθν 
κατάργθςθ των φυςικϊν νόμων, ςαφζςτατα και δεν πρόκειται για καφμα. Κατά τθν 
διάρκεια του δρϊμενου δεν ςυμβαίνει τίποτα μθ φυςιολογικό. Όταν λζμε για ακαΐα 
μθ φαντάηεςτε ότι οι Αναςτενάρθδεσ αποκτοφν υπερφυςικζσ ικανότθτεσ και κα 
μποροφςαν για παράδειγμα να πζςουν ςε λιωμζνο μζταλλο χωρίσ να καοφν. Απλά θ 
αντοχι τουσ ςτθν εμφάνιςθ εγκαφματοσ είναι αυξθμζνθ ςε ςχζςθ με τα ςυνικθ. 



Εκτόσ από τισ φυςικοχθμικζσ παραμζτρουσ που επθρεάηουν τθν διαδικαςία, όπωσ 
κερμοκραςία τθσ πυράσ, κερμοκραςία και υγρότθτα ποδιϊν, κίνθςθ και διάρκεια 
επαφισ, φαίνεται ότι θ αυτοςυγκζντρωςθ, ο ρυκμόσ, θ μελωδία και κυρίωσ ο χορόσ 
κινθτοποιοφν κάποιον μθχανιςμό ςτον οργανιςμό, που αυξάνει τθν αντοχι και απο-
τρζπει τθν δθμιουργία εγκαυμάτων. Και φυςικά δεν πρόκειται για αυκυποβολι των 
ςυμμετεχόντων. 
Who is Who : Ο Χριςτοσ Πολατίδθσ είναι Δρ. Χθμικόσ Μθχανικόσ. Εδϊ και πολλά 
χρόνια ςυμμετζχει ςτο ζκιμο ωσ πυροβάτθσ. Ερευνά ςυςτθματικά το φαινόμενο τθσ 
ακαΐασ.  
Ηει και εργάηεται ςτισ ζρρεσ ενϊ παράλλθλα διδάςκει ωσ εντεταλμζνοσ κακθγθτισ 
ςτο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ. 
θμείωςθ : Θ ςυνζντευξθ δθμοςιεφτθκε για 1θ φορά ςτο εβδομαδιαίο περιοδικό 
του “Ελεφκερου Σφπου”, τα Φαινόμενα. 
 
ΣΑ ΑΝΑΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΛΟΓΕΡΟ 
Μζςα ςτον ευρφτερο αναςτενάρικο κφκλο ανικουν τα Αναςτενάρια, που ορίηουν το 
τζλοσ τθσ άνοιξθσ, αλλά και το μαγικο-κρθςκευτικό δρϊμενο “Καλόγεροσ”, που 
τελείται ςτο τζλοσ του Χειμϊνα, τθν Συρινι Δευτζρα. Και τα δφο ζκιμα ζχουν χαρακ-
τθριςτεί “Διονυςιακά” από όλουσ ςχεδόν τουσ ερευνθτζσ που τα ζχουν μελετιςει. 
το ζργο του ερευνθτι Α. Χουρμουηιάδθ “Περί των Αναςτεναρίων και άλλων τινϊν 
παραδόξων εκίμων και προλιψεων”, Κων/λθ; 1873, δίνεται για πρϊτθ φορά θ περι-
γραφι των δφο εκίμων. 
Σα δφο ζκιμα ξεκίνθςαν από το χωριό Κωςτί τθσ Ανατολικισ Θράκθσ, που υπιρξε το 
μεγαλφτερο κζντρο των Αναςτενάρθδων. Ο Χουρμουηιάδθσ γράφει ότι ο Αρχιανα-
ςτενάρθσ του χωριοφ αυτοφ είναι “απάντων ςεβαςμιότατοσ και τοισ επιταγαίσ 
τοφτου τα των άλλων χωρίων Αναςτενάρια πείκονται” ενϊ το Κονάκι του είναι 
“πάντων ιερότατον” ( ζργο αναφ. ς. 153-154 ) 
Μετά τον βίαιο εκπατριςμό των Κωςτιανϊν το 1914 τα δφο ζκιμα χάνονται για 
πολλά χρόνια. Θ Κατερίνα Κακοφρθ ανακαλφπτει τθν επιβίωςθ και των δφο εκίμων 
ςτθν Αγία Ελζνθ ερρϊν, όπου είχαν φτάςει Κωςτιανοί πρόςφυγεσ. Είχαν εγκατα-
ςτακεί επίςθσ ςτον Λαγκαδά Θεςςαλονίκθσ, όπου τελοφνται τα Αναςτενάρια. τθν 
Μελίκθ Θμακίασ ςυναντοφμε τθν επιβίωςθ και των δφο εκίμων, ενϊ ςτθν 
Μαυρολεφκθ Δράμασ τελείται μόνο το ζκιμο τοφ Καλόγερου. 
Ο Λ. Δρανδάκθσ αναφζρει ότι όταν οι Αναςτενάρθδεσ εγκαταςτάκθκαν αρχικά ςτθν 
Μελίκθ δεν ομολογοφςαν τθν ιδιότυπθ λατρεία τουσ για πολλά χρόνια και γι’ αυτό 
οι ςυγκεντρϊςεισ ςτο κονάκι γίνονταν κρυφά, οι αγερμοί γίνονταν τθν νφχτα από 
ςπίτι ςε ςπίτι και θ πυροβαςία γινόταν μυςτικά ςτο κονάκι ςε πολφ κλειςτό 
αναςτενάρικο κφκλο. 
 
ΣΑ ΑΝΑΣΕΝΑΡΙΑ 
Οι περιςςότεροι ερευνθτζσ υποςτθρίηουν ότι θ τελετουργία των Αναςτεναρίων 
είναι επιβίωςθ του ευετθρικοφ χαρακτιρα τθσ Διονυςιακισ λατρείασ, δθλαδι είναι 
“αποτελεςματικι τελετουργία” που γονιμοποιεί, εξαγνίηει και προςτατεφει. Σθν 
ϊρα που οι Αναςτενάρθδεσ πατοφν πάνω ςτα κάρβουνα με γυμνά πόδια ψικυρί-
ηουν: “ςτάχτ’ να γζν’, ςτάχτ’ να γζν’”.; Μάλιςτα τθν τρίτθ θμζρα τθσ τζλεςθσ του 
εκίμου οι Αναςτενάρθδεσ “ηϊνουν” με κυκλικό χορό το ςταυροδρόμι, “για φφλαξθ 
από κακό πράμα...” Οι Αναςτενάρθδεσ άλλωςτε ιταν ςτο; Κωςτί οι “κακάρται” και 



“τελεςταί”.; Εξθγοφςαν τα όνειρα, κεράπευαν τισ αρρϊςτιεσ, ξόρκιηαν τθν επιηωο-
τοκία ι τουσ βρικόλακεσ με τισ ιερζσ εικόνεσ και ζφερναν τθν βροχι. Ζχει υπο-
ςτθριχκεί ακόμα ότι υπάρχουν ςτο ζκιμο αυτό τελετουργικά ςτοιχεία μφθςθσ που 
υπάγονται ςτισ “τελετζσ περάςματοσ” από τον ζνα ρόλο ςε άλλον, όπωσ μαρτυρεί 
και ο Χουρμουηιάδθσ, μιλϊντασ για τον νεοφϊτιςτο που οφείλει να καταταχκεί 
ςτουσ αναςτενάρθδεσ από τον Αρχιαναςτενάρθ και να γίνει παραδεκτόσ και αρες-
τόσ ςτθν αδελφότθτα. Ο Γρ. Γκιηζλθσ ςτο άρκρο του “ Σ’ Αναςτενάρια και τα ερμθ-
νευτικά τουσ προβλιματα” μεταξφ άλλων αναφζρει και τισ αλλοιϊςεισ των τελετου-
ργικϊν ςτοιχείων, οι οποίεσ πολλζσ φορζσ υπιρξαν αποτζλεςμα των πιζςεων που 
αςκεί άμεςα θ εκκλθςία; ςτουσ αναςτενάρθδεσ και ζμμεςα τα κρατικά όργανα για 
τθν κατάργθςθ τθσ πυροβαςίασ με εικόνεσ. 
Θ Κατερίνα Κακοφρθ είναι αυτι που μζςα από το ζργο τθσ “Διονυςιακά” ζδωςε μια 
ηωντανι περιγραφι τϊν Αναςτεναρίων, αλλά και εξθγιςεισ πολφ βακιζσ, που 
ανάγουν το ζκιμο ς’ ζνα πολφ μακρινό παρελκόν. τον πρόλογο αυτοφ του ζργου 
λζει ότι οι Θράκεσ “ Βάκχοι-Χριςτιανοί ” διατθροφν ακόμθ τθν πανάρχαια ιερι βακ-
χεία. Όμωσ είναι αμφίβολο αν κα κατορκϊςουν να διατθριςουν για πολφ ακόμα 
αυτιν τθν προγονικι κλθρονομιά ςτα προθγμζνα χωριά τθσ νζασ μακεδονικισ 
πατρίδασ τουσ. Γι’ αυτόν το λόγο θ ςυγγραφζασ κζλθςε μζςα από τισ επιτόπιεσ 
ζρευνεσ και φωτογραφίεσ, τθν αυτοψία, να διαςϊςει πικανά τεκμιρια του αρχαίου 
διονυςιαςμοφ ςτθν φςτατθ αναλαμπι τουσ. 
 
ΛΑΣΡΕΤΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι Αναςτενάρθδεσ είχαν παλαιότερα μεγάλα υπαίκρια ιδιωτικά ιερά, τα Αγιάςματα 
( από τισ πθγζσ αγιαςμζνου νεροφ που ανάβλυηαν μζςα εκεί ).  
Σα Αγιάςματα αντιςτοιχοφν με τα Ιερά Άλςθ τθσ Αρχαιότθτασ. ιμερα τα Αγιάςματα 
είναι χϊροι πολφ περιοριςμζνθσ ζκταςθσ.  
Μζςα εκεί υπάρχουν κλειςτά Ιερά, τα Κονάκια, όπου φυλάγονται τα ιερά λατρευ-
τικά αντικείμενα ολόκλθρο το χρόνο. 
Τπάρχουν λοιπόν οι “Χάρεσ”, τα ιδιότυπα εικονίςματα με τα κουδουνάκια, που ο 
ιχοσ τουσ ζχει αποτρεπτικό ςκοπό. Είναι οι εικόνεσ των Αγίων Κωνςταντίνου και 
Ελζνθσ και ςφμφωνα με περιγραφζσ παλιϊν Αναςτενάρθδων, ςτισ παλιζσ απεικονί-



ςεισ θ Αγία Ελζνθ είχε μια χορευτικι ςτάςθ, που δεν βλζπουμε ςτα ςθμερινά αντί-
γραφα των εικόνων. Κςωσ γιατί, όπωσ λζει Χουρμουηιάδθσ, “εισ τασ εικόνασ αυτάσ, 
ϊςπερ είδωλα τινά λατρευομζνασ... και ο πζλεκυσ βαρφσ κατ’ αυτϊν επζπε-ςεν και 
εισ το πυρ παρεδόκθςαν”. “ Ιερά Εξζταςθ ” λοιπόν ! 
Οι Χάρεσ ζχουν και “ιεροφσ κόμπουσ”, που ςχθματίηονται με μαντιλια, τα “αμα-
νζτια”, για να “κομποδζνεται το κακό”. Ακόμα καλφπτονται με “ποδιζσ”, όπωσ 
γινόταν και ςτισ αρχαίεσ διονυςιακζσ μυςταγωγίεσ, κατά τισ οποίεσ τα ιερά αντικεί-
μενα και οι μυοφμενοι καλφπτονταν με υφάςματα. Όμωσ ο Κλιροσ αποφάςιςε να 
τοποκετθκοφν οι εικόνεσ μζςα ςτουσ ναοφσ, ςε χωριςτά μζρθ, ςτερϊντασ τισ ζτςι 
από τουσ Αναςτενάρθδεσ και το Κονάκι.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θ Βυηαντινολόγοσ Α. Χατηθνικολάου αναφζρει ζναν αυτοςχζδιο κρινο του Αρχι-
αναςτενάρθ Γιαβάςθ : 
“Γιατί μασ πιρανε τα εικονίςματά μασ; Σο Πνεφμα του Θεοφ είναι απεριόριςτο. Θ 
Δφναμθ δεν πιάνεται, δεν είναι φλθ... Ο Κωνςταντίνοσ όταν ικελε να πει το μυςτικό 
του πολζμου, μάηεψε τθν Δωδεκάδα του ςτο Κονάκι κι όχι ςτθν εκκλθςιά. Δικά μασ 
πράγματα Παπποφδικα, που τα φζραμε από τόςθ ςκλαβιά. Γιατί να μασ τα πάρουν;” 
Όταν λοιπόν “ζχει αιχμάλωτουσ τουσ Άγιουσ θ εκκλθςιά”, ςτο Κονάκι φυλάγεται 
μόνον το άδειο εικονοςτάςι με τα κόκκινα αμανζτια. Αυτά είναι μαντιλια δφναμθσ 
και οι Αναςτενάρθδεσ τα κρατοφν ςε κακοριςμζνεσ φάςεισ: ςτον πυροβατικό χορό 
τουσ, ςτισ πομπικζσ πορείεσ ( τουσ αγερμοφσ ), ςτο μάηεμα των χρθμάτων για τθν 
αγορά του ηϊου που κα κυςιαςτεί και ςτισ απελατικζσ ιεροπραξίεσ για τθν απο-
τροπι επιδθμίασ ι επιηωοτοκίασ. 
Μζςα ςτο Κονάκι φυλάγονται όλο το χρόνο και τα μουςικά όργανα: θ λφρα, ο 
άςκαυλοσ ( γκάϊντα ) και το ιερό και μεγάλο τφμπανο των Παπποφδων, που όπωσ 
λζνε οι Αναςτενάρθδεσ, θχεί μόνο του, “νοιϊκοντασ τθν αόρατθ παρουςία του 
άγιου”. Σζλοσ, μζςα ςτο Κονάκι φυλάγεται ο ιερόσ πζλεκυσ, το μαχαίρι και θ ςανίδα 
για τθν τελετουργικι ηωοκυςία. 
 
Η ΣΕΛΕΣΗ 
Οι προετοιμαςίεσ των Αναςτεναρίων αρχίηουν μινεσ πριν: ςτισ 27 Οκτωβρίου 
γίνονται οι αγερμοί για να ςυγκεντρωκοφν μζςα ςτα αμανζτια τα χριματα για τθν 
αγορά του ιεροφ κφματοσ. Θ μζρα αυτι ονομάηεται “Μζρα του κλάβου”, μια 
ονομαςία που προζρχεται από τα κατ’ Αγροφσ Διονφςια τθσ Αρχαιότθτασ. τισ 18 
Ιανουαρίου αγοράηουν το “ μπικάδι ”, το ηϊο που κα κυςιαςτεί.  



Προτιμοφν τον ταφρο, που ςυνδζεται με τισ αρχαίεσ θλιακζσ λατρείεσ τοφ Θεοφ 
Μίκρα και του Διόνυςου.  
Ο Ορφικόσ μφκοσ λζει ότι όταν οι Σιτάνεσ προςπάκθςαν να πιάςουν τον Διόνυςο 
για να τον ςκοτϊςουν, το μικρό παιδί πιρε μορφζσ διάφορων ηϊων για να ξεφφγει: 
μεταμφιζςτθκε ςε λιοντάρι, τίγρθ, ίππο και όταν τζλοσ πιρε τθν μορφι του ταφρου 
τον ζπιαςαν οι Σιτάνεσ και τον διαμζλιςαν.;  
ιμερα ςυνθκίηεται να κυςιάηουν ζνα μαφρο κριάρι, ςφμβολο και αυτό του Θεοφ 
Διόνυςου. 
Λζνε όμωσ ότι παλιότερα κυςίαηαν ζνα ελάφι. “Μόνο του το ελάφι κατζβαινε από 
τα βουνά για να το ςφάξουν ςτον Άγιο. Μια χρονιά όμωσ παράβλεψαν οι άνκρωποι 
και δεν τ’ άφθςαν να ξαποςτάςει το ηϊο, κι από τότε δε ματαφάνθκε ελάφι ςτθν 
αναςτενάρικθ γιορτι”, διθγικθκαν ςτθν Κ. Κακοφρθ οι Αναςτενάρθδεσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρχικά θ τζλεςθ του; εκίμου διαρκοφςε οκτϊ θμζρεσ, ενϊ οι ςφγχρονεσ επιβιϊςεισ 
του περιορίηονται ςτισ 3 θμζρεσ. Σθν παραμονι τθσ γιορτισ του Κωνςταντίνου και 
Ελζνθσ οι Αναςτενάρθδεσ ςυγκεντρϊνονται μζςα ςτο κονάκι, για να προετοιμα-
ςτοφν με τθν Αγρυπνία.; Θ Κ. Κακοφρθ περιγράφει τθν Αγρυπνία που παρακο-
λοφκθςε. Λζει ότι μζςα ςε ατμόςφαιρα κατανυκτικι, με το μπικάδι μπροσ ςτο 
εικονοςτάςι, ςτο φωσ των κεριϊν και με το άρωμα του λιβανιοφ, ακουγόταν μόνο ο 
βαρφσ ιχοσ του τυμπάνου. Κατά διαςτιματα, όποιον “ζπιανε ο άγιοσ” φϊναηε “Αχ 
!...Εχ !...Ιχ !...” και με το εικόνιςμα ςτα χζρια χόρευε εκςτατικά τον ιερό χορό. Σθν 
επομζνθ, μετά από το ςχόλαςμα τθσ εκκλθςίασ γίνεται θ δθμόςια κυςία του 
ανκοςτολιςμζνου ηϊου.; Θ κυςία παλιότερα γινόταν ςτον περίβολο τθσ εκκλθςίασ 
και με το αίμα του μπικαδιοφ ράντιηαν τα κεμζλια τθσ. ιμερα γίνεται ςε άλλο 
χϊρο, όπου ζχουν μεταφερκεί και τα εικονίςματα, μζςα ςτο “ λάκκο των Προς-
φορϊν ” Ακολουκεί κυκλωτικόσ χορόσ. Σο απόγευμα ανάβει θ μεγάλθ φωτιά, ενϊ 
νωρίτερα οι Αναςτενάρθδεσ περιφζρονται ςτα χωράφια με τισ εικόνεσ για να τα 
ευλογιςουν. 
 
 
 



Θ πυροβαςία τθσ 21θσ Μαϊου γίνεται δθμόςια, ενϊ τθσ τελευταίασ θμζρασ, ςτισ 23 
Μαΐου, γίνεται ςε ςτενότερο κφκλο ςυνεορταςτϊν.; Σο άναμμα τθσ ιεράσ πυράσ το 
αναλαμβάνουν μφςτεσ που ζχουν αυτό το προνόμιο κλθρονομικά.; Όταν ςχθματι-
ςτεί παχιά ανκρακιά ζρχονται ςε πομπι οι Αναςτενάρθδεσ και χορεφουν γφρω τθσ. 
; ; ;;;;;;;;;;;;;;;;- Άναψε κόςμε τθ φωτιά, να μπει ο Κωνςταντίνοσ. ; 
" Ο Άγιοσ “δείχνει το δρόμο” κι οι μφςτεσ κρατϊντασ τισ κωδωνοςτολιςμζνεσ εικόνεσ 
ι τα ιερά αμανζτια μπαίνουν ςτ’ αναμμζνα κάρβουνα και χορεφουν. 
; ; ;;;;;;;;;;;- τάχτ’ να γζν’... τάχτ’ να γζν’ ... τάχτ’ να γζν’... ; 
Με τα γυμνά τουσ πόδια οι Αναςτενάρθδεσ ςβινουν τα κάρβουνα και μζςα ςτθ 
μαφρθ ςτάχτθ δεςμεφουν τθν αρρϊςτια, τθν επιηωοτοκία, τθν κακι τφχθ.;  
Πολλζσ φορζσ ο εκςταςιαςμόσ τθσ πυροβαςίασ οδθγεί ςτθν ατομικι ι ομαδικι ιερι 
ορειβαςία, ςτοιχείο γνωςτό από τα Μυςτιρια του Διόνυςου. Ο παλιόσ Αρχιαναςτε-
νάρθσ Γ. Δραγοφλθσ λζει :” Πθγαίνουμε ςτα βουνά με του Άγιου τθ χάρθ ”. 
Σο πρωί τθσ 23θσ Μαΐου ομάδα Αναςτενάρθδων, κρατϊντασ τισ εικόνεσ κάνει αγερ-
μοφσ ςτα ςπίτια των Αναςτενάρθδων. Οι νοικοκφρθδεσ τουσ κερνοφν ςταφίδα και 
κραςί. Μετά γίνεται θ “ιερι ςυνεςτίαςθ” ςτο ςπίτι του Αρχιαναςτενάρθ. Οι μφςτεσ 
κάκονται ςτο ςτρωςίδι κι αφοφ απλϊςουν το μακρυμάντθλο τρϊνε καρποφσ τθσ γθσ 
και του μόχκου τουσ: φαςόλια, κρεμμφδια, ξυνόμθλα και ψωμί.  
Ακολουκεί θ φάςθ τθσ αποτροπισ του κακοφ, που γίνεται με το “ηϊςιμο του 
ςταυροδρομιοφ” με κυκλικό χορό. Σο “ηϊςιμο” είναι γνωςτι μαγικι ιεροπραξία από 
τθν Αρχαιότθτα.  
Μετά το “ηϊςιμο του ςταυροδρομιοφ” ξεκινά θ τελευταία και κορυφαία πυρο-
βαςία. το τζλοσ χορεφουν τον τελευταίο ομαδικό χορό, τραγουδϊντασ κατάνυκτικά 
τον “Μικροκωνςταντίνο”, κρακικι παραλλαγι του ακριτικοφ ζπουσ. Μάλιςτα ο Κ. 
Ρωμαίοσ λζει ότι τα Αναςτενάρια ξεκινοφν και τερματίηουν με αυτό το τραγοφδι, 
ενϊ ενδιάμεςα τραγουδιοφνται κι άλλα ακριτικά τραγοφδια. “Ο Κωνςταντίνοσ ο 
μικρόσ, ο Μικροκωνςταντίνοσ ; μικρόν τον είχ’ θ μάνα ντου, μικρόν τον ραβωνιάηει, ; 
μικρόν τον γιρτε μινυμα να πάγθ ςτο ςεφζρι. ; Νφχτα ςελϊνει τ’ άλογο, νφχτα το 
καλλιβϊνει. ; Βάν’ αςθμζνια πζταλα, μαλαματζνιεσ λόκρεσ ; ςελϊνει και το βάκιο 
ντου με δεκαχτϊ κολάνια. ; Πιδθξε καβαλλίκεψε ςαν άξιο παλλθκάρι. ; αν Αγι-
γεϊργθσ φάνθκε, ςαν Αγικωνςταντίνοσ.” 
ιμερα θ πυροβαςία ηει ακόμα και για τουσ Αναςτενάρθδεσ είναι χρζοσ. ο γζροντασ 
Δραγοφλθσ ζλεγε: “Πατρογονικό το πάτθμα ςτθ φωτιά. Διακικ’ του Αγιου”! 
 
 


