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ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΆRΧΆΙΘΝ ΜΟΤΙΒΘΝ 

Σύγχρονες παραδόσεις για 
ΠρωΙνό κυριακό~ικο με ~ους φlλους Γιούρκεν Βέρνερ, ελληνισ~ή 

στο Πανεπιστήμιο ~ης Λειψίσς, και το φlλολσογρόφο Αντρέα Ρου
σουνίδη, βρισκόμαστε στο περιφερειακό πανηγύρι τ· Αη Κυπριανού 
στο Μίνοικο n' σρχινόει απ' τις 30 του Σεπτέβρη κο ι συνεχίζεται ως 
ΥΙς δύο του Οκτώβρη. 

Εξαιρετικό έντονη πανηγυριώτικη σ~μόσφσφσ ζωη~ή η διακίνηση 
με το νόμο του αδΙαχώρητου να βασιλεύει και να επιβόλλετοι οπόλυ· 
το σε μια έκτοση πόνω οπό δύο χιλιόμετρο. 

Στό κοΦΕνείu του χωnιού με το δόσκσλο Γιόννη Ρουσισ κι' ήλλους 
κοτοlκους tης κοινόtητος, προσποθοίιμε να βόλουμε σε κόποιο 
ρυθμό tούτη την εκρηκτική κι.,.ητιΚότητο κι εμπορι"ή δροστηριότη· 
το, που σπμσδεύειιι;οθεχρονικό τις πονηγυριώηΜς φιέστες στούτο 

το γραφικό μεγολοχώρι, με μερικό χσρο"τηριστι"ό του γνωρlσμοτa 
και παραδόσεις σύγχρονες να συνιστούν επιβιώσεις aρχαιοελληνι

κών μΟτίβων: 
Ι. Ανταλλαγή nροίόντω.,. πετυχαίνουν οι χωρικοί σχεδόν ως τα 

σήμερα. Παλιότερα όμως η ανταλλαγή του αυτή ήταν το κύριο 
χοροκτηρισηκό γνώρισμα του πανηγυριού. Δίνανε γιο πaρόδειγμσ, 
οι κάτοικοι του Μtνοικοι. τρaχονα, ελιές, στό;ιι, λόδι, καλαμπόκι, 
και παίρνανε σ· οντόλλαγμο μύγδαλο, καρύδια, κι' όλλους πολ
λούς ξηρούς καρπούς aπ· το Πιτσιλοχώριο. 

- Θυμόμσι τη μόνο, Μ:ει ο Γιόννης, κόμσ πριν οπό πέντε μόλις 
χρόνια, ν· σνταλλόζιι προιόVΊ'Ο που παρήγε στο χωριό. 

Πιο παλιό όμως ακόμα φέρνανε στο πανηγύρι οι κότCΙικοι της 
Πιτσιλιάς (του Πολύστυπου, της Πλατονιστόσσος, της · Αλωνος, 
των Λειβσδιών, τ· Αλη6ινού και του Αγρού οκόμη}τακονlσκιοτοι.Jι;. 
που τ' αντσλλόζονε μ' ανάλογο κονiσκια. Κανίσκι στο κσν1οιιι, 
όλλωοτε aποτελούσε κι έθος ομηρικό, που συντηρήθηκε ως το 

σήμερα σχεδόν, με τη μορφή τη γνώριμη, 

11. Πόνε τώρα ε1κοσι με τριόντα χρόνια τώρα, που γϊνοVΊ'αν στο 
χωριό κοκορομοχ!ες κσθεχροντκο σης μέρες nου διαρκούσε το 
πονηγίιρι Οι κοκορομοχ!ες αυτές - που γiνοντσν στην πλατέα του 
χωριού και παρακολουθούσε πολUς κόσμος, στοιχημοτlζοντος και 

ποροκολοuθώντας κοι γι' αυτό με nολλή συ~·κivηση ΚΟΙ εvδωφέ
ρaν τη\' ειtλιξη του ~αθλήματος•- θα μπορούσε σ1γουρσ κόνένσς να 
τις δει σον συνtχεισ με τις aρχαιοελληνικές αλεκτορομσχ1ες. που 
μνημομονεύοuνε αρχσlοι συγγραφεΙς. 

111. Προστότης του i:ρωτο καΙ του γόμου ο ·Α ης Κυπριανός, μπήιι;ε 
στη ζωή τοu λαού μας, υποκσθιστώνΊ'σς σε πολλό σημεiσ την 
πονόρχσιη λστρε!σ του στην Παφlα Αφροδ!τη σύμφωνα με το 
σuνοξόρι του πολλοl vi:οικοι νέες τάζονται στον· Αη Κυπριανό για 
να βρουν στα δρόμο της ζωής το πρόσωπο που τους τσιριόζει. 
Την nlστη nως ο · Αης Κυπριανός μπορεi νο βοηθήσει τους 

κατοlκους όχι μόνο σε θέματα συνσισθημαηκό, μα και σ' αυτ~ς ης 
δύσκολες ώρες της ζωι\ς τους, διαπιστώσαμε σον μπήκαμε στην 
εκκληα!ο τ· 'Αη Κυπριανού στο Μ~νοικο, δεκόόες πιστο! να προ
οiρχονται στους ιερε!ς που κόνουν τη σχεηκή παράκληση, βαπτl
ζουν το μπομηόκι στο καντήλι τ' Αγ!οu και τους σταυρώνουν στο 
τiλος της πσρόκλησης στο μέτωπο. 
Μιας 1(01 ο~Αγιος Κυπριανός- γεννήθηκε στο 211 μ.Χ. πφ!που 

στην Καρχηδόνα, aπό οικqγένεισ Συγκλητικών, πανέξυπνος, με 
λαμπρiς σπουδές κιιδιαiτερη όιόκριση σrη ρητορική και στη φιλο
σοφ!σ, εξασκώντας για χρόνΙο το εnόγγελμσ του δικανικού ρήτορα, 
που του προσί:δωσε φήμη και χρήματα aρκετό βλ Αρχιμ. Χσρο
λόμποuς Δ. Βσσιλοπούλου: •Ο · Αγιος Κunριονός 3η έκδοση, Αθή
να 1974• - στόθηιιε διόσημος για την εποχή τοu μόγος, πριν 
σσπαστε! το χριστιανισμό, ο λαός πιστεύει σ!'Οόμο ως το σήμερα nως 
ο • Αης Κυπριανός θα τσιι.; βοηθήσει να κσταπολεμήσοuνε τα μάγια. 
Πιστεύουν για παρόδ(ιγμσ πwς. ον ο ποπός δισβόοει ης κστόλληλες 
ευχές, θα απαλλάξει όποιον Q:συνtllασκόνει μ· ένα σωρό μαγέματα 
συ το! που τον μισούν και τον οχτρεύονται. (Ανόλογη με την οντ!λη
ψη των κατο!κων γιο την κοrσπολfμηση της μογε!ος είναι η 
πεποlθηση τους πως στο ξωκλήσι του χωριού, γνωστό σαν η μονα 
των ποΙδων, μπορούν να βρουν σuμπορόστοση το μωρό οπό την 
Πανογ!ο τοu ξωκλησiου. Πσ!ρνuυνε γι· αυτό το μικρό πόνω στο 
ξωκλήσι και τα χολιόζουν με χόλλο. Με χαλίκι, συγκεκρφενσ, οπό 
χσβόρο, ποu το βόζουν πόνω στο κοντηλι της Πανογiος, πιάνουν 
την οιθόλη, την κσπνιό aπ· το μαύρισμα τοu χαλικιού κι αλεlφουνε 
με τούτη τα φρύδια των μικρών. Κόβουνε ακόμα, οι κοπl:λλες μια 

τον· Αη Κυπριανό 
στο Μέvοικο 

Του Δρα ΠΕΥΡΟΥ ΣΥVΛΙΑΝΟΥ 
τρίχα aπ· το μσλιό τους, που την σφήνουνε στους θόμνους. πόνω 
στο θρουμπιό έξω οπό την ειι.κλησ!σ. αφού δ1νουνε στο μεταξύ 
τρεις γuρaύς της εκκλησlσς γιο νσ χτυ11ήσουν το κακό στη ρlζο 
τους (ον τύχει κι ορρωστήσσuν). 

JV. ·Αλλ ο ένα Εθψσ λοτρεuτικό, που σχετiζετοι με τον . Α η Κυπρι
ανό εiνοι να παίρνουν οι γυναΙκες σγίσσμa aπ· το ιερό της ΕJiΚλησ1· 
σι; δ!πλο, γιο να το φεμόν σ· ένα μπουκάλι έξω an' το ξωπόρη του 
σnιτιού. 

ν. Προχτική χρήσιμη και πολλαπλό ωφi:λιμη γιο την αγροτιά μας 
η καθιέρωση του πανηγυριού στις δύο tαυ Οχτώβρη. Γιοτ], απλού· 
στστο, συμβσlνει να συμπlπτει με την έναρξη της καινούργιος 
•σγροτικι\ς• χρονιός. 'Ετσι πi:ρο απ' την ωρ1μονση και τη συγκομι· 
δή των ιηρικών καρπών και την σνταλλογή Τους. που σναφi:ρσμε, 
οντόλλοζσν και ζώο, γεγονός που το υποβοήθαγε σφόντσστο στην 
οργόνωση της καινούργιος ογpοηκής χpονιός, που στην ουσία γιο 
τον αγροτόκσσμο μας aρχ!ζει και ακριβώς στο τέλη του Σεπτέμβρη 
και στις πρώτες μiρες του Οκτώβρη, με ~ο πρώτα ψιχοδ!σμοτο. 

\'1. Οι λαiκοl ποιητόρηδες μόζευανίσσ με δέκα χρόνιο πριν τον 
κόσμο του πaνηγυριοίι για να του aπογγε!λουν και να του τρογCΙuδή· 
σουντο τραγούδια τους. Σμ!λευαν το στ!χο οι ποιητάρηδες. φορτι
σμένο με τα nόθιο της σγόπης, τις τp~γωδlες της ζωής, ,~ους 
κοϋμούς της φτωχολογιός1 κι ο κόσμος θουμαζε την πλαστική) o;ιus 
δύναμη, και με τ· αναπόδραστο το δ!δαγμο το ηθικό του ποιητόρη 
-ονοβαπτιζότσνε ηθικό, Εποιpνε καινούργιο οnον~οχ'ή κι ελniδο να 
συνεχ!σει τον αγώνα ως το τi:λος. · Ομως τούτοι οι παλιο\ ορχαiκοi 
ποιητόρηδfς- ομηρικοl λες, ραψωδο!- έχουν χοθε! γιο πάντα. Εξο
φσνlστηκσν αφού Ισσμε τi:σσερa • nεντε ΧΡόνιο πριν βρ!σιι;οντον 
ακόμη σε κόποισ υποτυπώδη κινφικότητa. Τώρα τους ποιητόρηόει; 
έχουν οντικaτοστήσει το κασετόφωνα, που ξεπετόγοVΊ'σι σε κόθε 
στplψιμο του φιδ!σιου δρόμου ... 

Yll. Ταφουρνόκιομε το ψητό κaιτσ οφτό(το οπτό "'10 ψημένοΙ 
νόνα ι όρογες και τούτο μια μορφή επιβίωσης τwν aρχο!ων θυσιών; 
Αξlζει τον κόπο όχι απλό νσ το υποθέσει κανi:νος και να το 
ιχνηλατήσει, μα και να το διερευνήσει σε κάποιο βόθος. 

Ylll. Σε κόθε σχεδόν στέκι, δ! π λα στις κλωστές με το σιουτζούκκο, 
κι οι κυπριακές σιοομόπιττες, οι σρχοιοελληνΙκtς σισσμούντες. 

Στο γερμανικό κροτήσαμε το αρΧαιοελληνΙκό όνομα σισόμους. 
μας λέει ο φlλος Γιούρκεν. 

Στην εκκλησla ο Παπα Ιωόννης Κυριάκου, που προσευχήθηκε 
ανόμεσα στιςόλλες χτλιόδεςτωνπιστών κοιγιο το Γιούρκεν Βέρνερ 
και τον εnόλΕJψε στο μετωπο με συνόλειμμσ (λόδι aπ· το καντήλΙ τ· 
ογlου) μας δείχνει τη φωτογραφ!ο κιονlσκου, ποu βριθηκε σ· έργο 
ανασκαφικό κονtό στο' Α γιο Βήμα tης ειι;κλησlος τ· · Αη Κυπρισ· 
νού στο Μ ένοικο. Πρόκειται, σύμφωνο με την Ινω Μιχσηλlδου. γιο 
aπλό επιτύμβιο κιονlσκο του δεύτεροu ή του τp!του σιώ.,.α με την 
επιγραφή: οΔόφνε Χρηστέ χσlρε•, δηλαδή καλέ (ενόρηε) Δόφνε. 
γιό σου. (Δες Ινω Μιχοηλiδου: •ln>niptione5 C~·priae Alphabetiι·ιn••, 
111. 

1963: Repcτts of the Department of tfιe Anliqυite> 1963. 
Τη λιtόνεuση της σρχο!ος εικόνας τ' Άγιου παρακολούθησαν 

χιλιόδες πιστοl και σήμερα, που πολλοl από aυτούς στρέφονται κι 
ανορτούν στη εικόνα τ· όγ!Ου τα προσωπικό τους αφιΕρώματα. 

Πολλό και ενδιοφέροντα τα στοιχε1σ το λαογραφικό που Q:ουν 
μπλεχτεl σε μια όμορφη σύνθεση στην προοδευτική tούτη κοινότη-

'"· Μα γι' aυτό, καθώς και γιο την ακολουθlο του όγιοu- δες Γ.Χ 
Παποχσρσλόμποuς: - •Η σκολουθiο του ογiου και ενδόξου ιερομόρ: 
τυpος Κυπριανού κοι Ιοuστlνης της Πορθi:νου•. Κυnρισκαl Σπουδσι 
Η, 1963 -σε κόποιο όλλο σημε!ωμο ... 


