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Το προσκύνημα στον Άγιο Μερκούριο 
Χρόνος και λατρεία

Η μνήμη του πολιούχου της Ιστρίου Αγίου Μερκουρίου τιμά-
ται κανονικά στις 25 Νοεμβρίου. Η γιορτή του, όμως, από το
1923 έχει μεταφερθεί στις 16 Αυγούστου για να διευκολύ-
νονται οι προσκυνητές, αλλά και για λόγους πρακτικούς: Η
χάρη του Αϊ-Μερκούρη είναι το χειμώνα. Παλιά έρχονταν ο
κόσμος με τα ζώα, πανεϋριώτες τους ελέαμε. Τα σπίτια ήτα-
νε μονόσπιτα και μένανε στα σπίτια, ’σαφιραίοι που λέανε.
Έπρεπε να φιλοξενήσουν και τα ζώα τους σε κελάρια. Εθέλαν
φαγητά τα ζώα, φαγητά ο κόσμος και το μετατρέψανε και το
γιορτάζουν τώρα το καλοκαίρι, στις 16 Αυγούστου. Δηλαδή η
παραμονή του είναι ανήμερα της Παναγιάς.1 Oι πανηγυρικές
εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου συνδέονται με το «καθολι-
κό»2 του χωριού, τον ιερό ναό του Αγίου Μερκουρίου, στο
κέντρο του οικισμού, νεότερο κτίσμα του 19ου αιώνα. Η τε-
λετουργική πράξη-δρώμενο, όμως, με την οποία θα ασχολη-
θούμε στη συνέχεια, συνδέεται με το «μοναστηράκι» του νε-
κροταφείου, ονομαζόμενο και προσκύνημα, που χτίστηκε
στα τέλη του 17ου αιώνα στα ερείπια παλαιότερου παλαιο-
χριστιανικού ή βυζαντινού ναού. Η εικόνα του Αγίου Μερ-
κουρίου στο τύμπανο του τυφλού αψιδώματος στη βόρεια
εσωτερική πλευρά του ναϋδρίου απεικονίζει τον Άγιο έφιπ-
πο (Σταμάτης / Κουτσίρμπα 2001, σ. 69). 
Το προσκύνημα του Αγίου Μερκουρίου στο νεκροταφείο,

συνδεόμενο με την πεποίθηση ότι ο Άγιος θεραπεύει τον πό-
νο των αφτιών, αποτελεί έναν γνωστό για τις ευεργετικές
του δυνάμεις ιερό τόπο, ο οποίος προσελκύει προσκυνητές
από τη γύρω περιοχή. Oι προσκυνητές εγκαταλείπουν το
χώρο τους και εμπλέκονται σε μια διαδικασία πραγματικού
ταξιδιού (Dubisch 2000, σ. 49), το οποίο σε παλαιότερα χρό-
νια διεξαγόταν με τα ζώα. Το ταξίδι αυτό, που κατά την εορ-
τή του Αγίου είχε χαρακτήρα τελετουργικό, απέβλεπε στην
ανταποδοτική χάρη του Αγίου: Κατά την πανήγυριν έρχονται
πανηγυρισταί των γειτονικών χωριών. Παλαιότερον ήρχοντο
επάνω σε ζώα στολισμένα με χρέμια και μαξιλάρια κεντητά,
φέροντες λαμπάδες και άλλα δώρα (κερί, λάδι, αρτοπλασίες
και τάματα-ομοιώματα αυτιών) εις τον Άγιον. Ήρχοντο για να
λουτρουισθούν και θεραπευθούν, όσοι έπασχον εξ ασθενείας
των ώτων.3

Επειδή όμως η ασθένεια αποτελεί προσωπική ή οικογενειακή
υπόθεση και είναι η μέριμνα για υγεία και θεραπεία που δίνει
το στίγμα του προσκυνήματος, η επίσκεψη στον Άγιο Μερ-
κούριο συνδέεται και με τον ατομικό χρόνο, ο οποίος δεν εί-
ναι απαραίτητο να συνδυάζεται πάντοτε με τον κυκλικό χρό-
νο και την εορτή του Αγίου: Πριν δυο χρόνια ήρθαν ’πό τη
’Σκληπειό (Ασκληπιείο), τον έφερε η γυναίκα ντου και θέλαν να
τους πάρω στο παλιό μοναστήρι του Αϊ Μερκούρη, στο νεκρο-
ταφείο. Πονούσεν το ’φτί ντου ο άθρωπος και δεν μπορούσε
να γίνει καλά. Επήαινε στα νοσοκομεία, στους γιατρούς και τί-
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προσωπικά κίνητρα, αντανακλά τη μέριμνα του ανθρώπου για θέματα που αφορούν την καθημερινότητα του ίδιου
και της οικογένειάς του και συνδέονται με την υγεία και τη θεραπεία. 



ποτα και ήρθαν εδώ στον Άγιο Μερκούρη πια. Αυτοί ’που πα-
λιά ερχόντουσαν, ξέρανε γιατί ήταν μεγάλοι άνθρωποι. Και λέ-
ει: «Είδες, δεν εφέραμε λίγο κριθάρι».4 Και του λέει: «Κάμε ένα
μοναχικό». Κι έκανε μια σβούρα μπροστά στον Άγιο και χτύπη-
σε και τα δάχτυλά του5 κι έγινε εντάξει ο άθρωπος, επέρασε το
αφτί του (πληροφ. Γεωργία Βαγιανάκη, Ίστριος ).6

Στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας της Ιστρίου ο Άγιος Μερ-
κούριος είναι οικείος, αποτελεί κομμάτι του τόπου, της ταυ-
τότητάς του και πηγή θεραπείας για κάθε ασθένεια, όχι μό-
νο για τ’ αφτιά. Το προσκύνημά του εντάσσεται στον ατομι-
κό καθημερινό χρόνο. O ντόπιος κάτοικος της Ιστρίου προ-
σεγγίζει τον Άγιό του καθημερινά μέσα από τα ατομικά του
προβλήματα. Σε κρίσιμες στιγμές της ζωής του, ερχόμενος
σ’ επαφή με τον πνευματικό κόσμο μέσα από τα όνειρα, τα
οράματα, τα θαύματα και την επιθυμία για ίαση, αντλεί δύ-
ναμη από τη θρησκευτική του πίστη, ενεργοποιείται και βιώ-
νει συναισθήματα που συνδέονται με τον Άγιο και την παρά-
δοσή του: Είχα ρευματοειδή αρθρίτιδα, σχεδόν ήρθα στο τε-
λευταίο στάδιο, ήμουν σχεδόν παράλυτη, είχα δισκοπάθεια.
Μου λέγαν οι γιατροί, θα μείνω παράλυτη. Oύτε την τσάντα
μου αν ήτο δυνατόν να μην την παίρνω στα χέρια μου. Υπό-
φερα τόσο, που ’πεφτα κάτω. Μέναμε στη Ρόδο τότες και
βλέπω ένα όνειρο κι ήμουν κουμπισμένη σ’ αυτήν την αρτάνα
[=παρτέρι] και βλέπω κι έρχεται ’πο κάτω ένας καβαλλάρης
μ’ ένα κόκκινο άλογο, με άσπρα άμφια, νεαρός και πέρασε
’που ’δω και μου λέει: «Σήκω πάνω». Λέω: «Δεν μπορώ». Λέει:
«Σήκω, και μπορείς». Και περνά με τ’ άλογο, πάει πάνω. Μια
στιγμή εγώ σύνερθα και λέω: «Άχου, το παλληκάρι δεν ξέρει
που (δ)εν έχει δρόμο από ’κει και θα πάει με τ’ άλογο να δώ-
σει κάτω». Και σηκώθηκα εγώ απότομα να του φωνάξω να γυ-
ρίσει πίσω. Και με το που σηκώθηκα, γυρίζει και μπαίνει μέ-
σα στο προαύλιο της εκκλησίας. Όταν ήμπε μέσα στο προ-
αύλιο άστραψε η εκκλησία από το φως. Για μια στιγμή λέω:
«Τώρα καλά είμαι, να πάω να κάμω κι ένα μοναχικό». Γιατί πα-
λιά στον Αϊ Μερκούρη, κάτω στο νεκροταφείο μας, είναι πο-

λύ παλιό μοναστήρι και όσοι υποφέρνανε με τ’ αφτιά τως ερ-
χόντανε απ’ όλα τα χωριά με τα ζώα, δεν είχε αμάξια τότε και
φέρνανε και κριθάρι και το βάζαν μπροστά στο άλογο. Κι
όταν εξαναπηαίναν δεν το βρίσκαν εκεί. Και κάναν και μια
σβούρα μπροστά στον Άγιο, ένα μοναχικό που λένε, σαν ένα
χορό, μία σβούρα, με τα χέρια ψηλά, όπως στο ζεϊμπέκικο.
Και σηκώθηκα κι εγώ και λέω: «Τώρα καλά είμαι, να κάνω κι
ένα μοναχικό». Ήτον ο Άγιος Μερκούρης με το κόκκινο άλο-
γο. Ήτανε καβαλάρης ο Άγιος Μερκούρης. Από τότε δεν έμει-
να ούτε στο κρεβάτι, που ήμουνα σχεδόν πια παράλυτη-έπε-
φτα κάτω-υποφέρω, αλλά δεν είμαι, όπως ήμουνα. Το μονα-
χικό το κάνουν μπροστά στην εικόνα του. Κι ακόμα το κάνουν
(πληροφ. Γεωργία Βαγιανάκη, Ίστριος).7

Η καθημερινή φροντίδα για την υγεία της οικογένειας εκ-
φράζεται μέσα από συγκεκριμένα παραδοσιακά πρότυπα
θρησκευτικής συμπεριφοράς, μέσω της οποίας οι άνθρωποι
αναπαράγουν την εικόνα που έχουν για τη θρησκεία και διαι-
ωνίζουν την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Η συμπεριφορά
αυτή, βασιζόμενη στην εμπειρική γνώση του παρελθόντος,
προκαλεί διαθέσεις ψυχολογικές, που τεκμηριώνουν την
αλήθεια του παρόντος μετουσιώνοντάς την σε θρησκευτική
πίστη και κινητοποιούν το άτομο στην ανάληψη υποχρέωσης-
τάματος απέναντι στον Άγιο: O εγγονός μου ήταν μικρό παι-
δάκι, μωρό και τό ’χα μαζί μου. Αυτό δώδεκα η ώρα τη νύχτα
το έπιασε το ’φτί ντου και άρχισε να κλαίει, να φωνάζει, να
σπαρταρά. Στο στρώμα πάνω πήαινε κι ερχότανε απ’ τους πό-
νους. Τι να το κάμομε; Σηκώνεται ο άντρας μου και λέει: «Αϊ
Μερκούρη μου, κάνε το καλά, κάμε το θαύμα σου κι εγώ να
σου φέρω μια λαμπάδα». Για μια φορά, ’που κείνες τες φωνές,
κείνο το κακό, το παιδί ηρέμησε. Κάμνει μου: «Γιαγιά, γιαγιά,
αυτό εδώ που κάμνει έτσι, τι είναι»; Λέω: «Τι είναι, Σπύρο μου»;
«Να, αυτός ο παπάς ’που το χωριό κάμνει έτσι». Εννοούσε, με
το θυμιατό θυμιάζει. Λέω: «Πού είναι, Σπύρο μου, (δ)εν είναι».
«Νάντο, γιαγιά, νάντο». Μετά πάλε: «Να, γιαγιά, αυτός κεια
στην ντουλάπα είναι ο άθρωπος». Λέω: «Τι ρούχα φορεί»; «Να,
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2. Tο εσωτερικό της Mονής του Aγίου Mερκουρίου (φωτ. Mαρία Aνδρου-
λάκη, 16.8.2005).

1. H ιερά Mονή του Aγίου Mερκουρίου στο νεκροταφείο του χωριού
(φωτ. Mαρία Aνδρουλάκη, 16.8.2005).



γιαγιά, του στρατιώτη ρούχα φοράει». Ήτον ο Άγιος Μερκού-
ρης. Από τότε (δ)εν τον ξανάπιασε το ’φτί ντου. Πήε στρατιώ-
της, ήρθε, (δ)εν τον ξανάπιασε το ’φτί ντου (πληροφ. Γεωργία
Βαγιανάκη, Ίστριος ).8

Παράδοση και τελετουργία 

Το βασικό κίνητρο του εξεταζόμενου προσκυνήματος, εξαρ-
τώμενο από την ατομική ανάγκη για υγεία και θεραπεία και
συνδεόμενο με την παράδοση, εκφράζεται μέσα από μια
ποικιλία πράξεων, που αντανακλούν αξίες και σημασίες και
συνιστούν μια πολύπλευρη διαδικασία με χαρακτήρα τελε-
τουργικό. Μέσα από την τελετουργία οι θρησκευτικές αντι-
λήψεις αποκτούν εγκυρότητα, επιβεβαιώνεται η παράδοση,
ενισχύεται η θρησκευτική πίστη και παρέχεται εγγύηση για
την εξάλειψη του πόνου. 
Κύριο θεραπευτικό μέσο αποτελεί το λεγόμενο συνάλειμμα.
Παίρνουν ένα κομμάτι βαμβάκι, το σταυρώνουν τρίβοντάς το
πάνω στην εικόνα του Αγίου τρεις φορές, στη συνέχεια το βα-
πτίζουν μέσα στο λάδι του καντηλιού και με αυτό φράζουν τ’
αφτιά τους: Όταν πονούσαν τ’ αφτιά ετάσσαμέν τα στον Αϊ
Μαρκούρην τα παιδιά μας και παίρναμέν τα με το γαδουράκι,
επααίναμεν, άφταμεν τα καντήλια, κάναμε την προσευχή μας
και πιάναμεν λαδάκι ’που το καντήλιν του με το μπαμπάκι και
βάλλαμε στ’ αφτάκια του (πληροφ. Ελένη Τρέχα, Ασκληπιείο
Ρόδου 2005). Το βαμβάκι με το συνάλειμμα αποτελεί ένα υλι-
κό αντικείμενο που κλείνει μέσα του τη δύναμη του ιερού τό-
που και του Αγίου. Μέσω αυτού ο προσκυνητής έρχεται σ’
επαφή με τον Άγιο στην εικόνα. Το άγγιγμα της θείας μορφής
συνδυαζόμενο με το λάδι από το καντήλι, την υλική πλευρά
της τελετουργίας, ακουμπά το πάσχον μέλος του σώματος
του ασθενoύς. Με την επαφή αυτή πραγματοποιείται η σωμα-
τική ταύτιση του ανθρώπου και του Αγίου. Η ευεργετική δύνα-
μη του Αγίου μεταβιβάζεται και στο σπίτι με τη μεταφορά εκεί
του συναλείμματος, το οποίο φυλάσσεται για μελλοντική χρή-
ση επί πόνου στ’ αφτιά ή για φυλακτό. Έτσι το συνάλειμμα δύ-
ναται να λειτουργήσει και ως υποκατάστατο της χάριτος του
Αγίου, ένα μνημονικό ιερό αντικείμενο, που φυλασσόμενο στο
σπίτι (στα εικονίσματα) διατηρεί ζωντανή την παράδοση του
Αγίου. Αποτελεί ένα σύμβολο φορτισμένο με νόημα, που διαι-
ωνίζει και μεταδίδει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και καθορί-
ζει τη στάση των ανθρώπων στο μέλλον,9 ανακαλώντας όπως
θα έλεγε ο Geertz, βιωμένα αισθήματα ως εμπειρικό τεκμήριο
της εγκυρότητάς τους (Geertz 2003, σ. 98).
Ως συμπλήρωμα της θεραπείας θεωρούσαν παλαιότερα (αλλά
και σήμερα οι πιο ηλικιωμένοι) το χορό μπροστά στην εικόνα
του Αγίου: O προσκυνητής έμπαινε μόνος εντός του ναού και
αφού κλείδωνε τη θύρα, χόρευε μπροστά από την εικόνα του
Αγίου τον λεγόμενο «μοναχικό» χορό. Αυτό γινόταν την ημέρα
του πανηγυριού αλλά και οποιαδήποτε άλλη ημέρα του έτους.10

O μοναχικός χορός χορεύεται στα βήματα του λεγόμενου
«τούρκικου» χορού και είναι μία μόνο στροφή χορού: Λέει να του
χορέψεις, να σου περάσουν τ’ αφτιά σου. Και κάναμε μια στρο-

φή μπροστά στην εικόνα. Επροσκυνούσαμέν τον και κάναμε μια
στροφή στα βήματα του τούρκικου (πληροφ. Ελένη Τρέχα,
Ασκληπιείο Ρόδου 2005). O κύκλος που κάνουν δεν είναι μεγά-
λος. Γίνεται επί τόπου σχεδόν με τα χέρια σηκωμένα, όπως στον
ζεϊμπέκικο. Oι προσκυνητές από γειτονικά χωριά συνοδεύουν
τον μοναχικό τους με ένα δίστιχο-επωδή (πληροφ. Νικόλας Χα-
τζηκωνσταντάκης, Λάερμα Ρόδου 2000)11: Στον Αϊ Μαρκούρη
στην Ίστριο πηγαίνεις ες την εκκλησίαν, ανάβεις το κεράκιν σου
και κάνεις δήθεν ένα μοναχικό…Χτυπάς τα δάχτυλα όπως στο
χορό, κάνεις μια στροφή…Την ώρα που γυρίζεις λες το τραγου-
δάκι αυτό κι η χάρις του Αγίου Μαρκουρίου σε κάνει καλά:

Άγιε Μαρκουράκη μου, δουλειά δεν είχα κι ήρτα
τ’ αφτάκι μου με πόνεσε και χωρεμό δεν είχα.

Από το χωριό Σιάννα έχουμε την πληροφορία ότι ο προσκυνη-
τής, αφού προσκυνήσει την εικόνα του Αγίου, κάνει τον μονα-
χικό. Όμως ο συγκεκριμένος μοναχικός περιορίζεται μόνο στο
κτύπημα των δακτύλων του δεξιού χεριού στο ύψος των
αφτιών τρεις φορές, χωρίς να υπάρχει βηματισμός. Παρ’ όλα
αυτά, το κτύπημα των δακτύλων περιγράφεται ως μοναχικός
χορός (πληροφ. Oυρανία Κυπρίλλη, Σιάννα Ρόδου 2005), προ-
φανώς διότι ο χορός αποτελούσε παλαιότερη λαϊκή πρακτική,
η οποία εξέπεσε, παρέμεινε δε η χειρονομία ως κινητικό σχή-
μα εγγεγραμμένο στο σώμα του προσκυνητή (Παραδέλλης
1999, σ. 31). Παράλληλα ο προσκυνητής ψιθυρίζει το δίστιχο
(πληροφ. Σοφία Στεργάκη, Σιάννα Ρόδου 2002):
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3. H εικόνα του Aγίου Mερκουρίου στο «Kαθολικό» του χωριού (φωτ. Μα-
ρία Aνδρουλάκη, 16.8.2005).



Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε,
τ’ αφτιά μας επονέσαμε κι ήρθαμε να γιατρευτούμε. 

Τα δίστιχα αυτά αντανακλούν το μεταβατικό στάδιο στο οποίο
βρίσκεται ο προσκυνητής και δηλώνουν την εμπλοκή του σε
ένα ιαματικό ταξίδι προς τον τόπο του προσκυνήματος. Ταυ-
τόχρονα δίνουν περιγραφή της κατάστασης στην οποία βρί-
σκεται ο προσκυνητής, μια λεκτική διατύπωση του σωματικού
προβλήματος και της επιθυμίας για ίαση και αποκατάσταση
της υγείας, που διαμορφώνει ένα πλαίσιο δράσης έξω από την
καθημερινότητα (δουλειά δεν είχα κι ήρτα), τοποθετεί το άτο-
μο σε μια οριακή κατάσταση (χωρεμό δεν είχα) και παρέχει το
σκοπό του ταξιδιού. Για τους κατοίκους της Ιστρίου, όμως, το
προσκύνημα στον Άγιο, συνδεόμενο με τον δικό τους τόπο,
δεν απαιτεί ταξίδι. Αντίθετα, εξαιτίας της δυνατότητας που
έχουν για άμεση προσέγγιση του ιερού χώρου, το προσκύνη-
μα στον Άγιο συνδέεται με τον καθημερινό και όχι με τον ελεύ-
θερο χρόνο και δεν χρειάζεται αιτιολόγηση. Έτσι ο μοναχικός
χορός εκτελείται χωρίς το τραγούδι, που μπορεί να κρίνεται
απαραίτητο για όσους προέρχονται από άλλη τοπική κοινωνία.
Γίνεται φανερό επομένως ότι κύριο σημείο του τελετουργικού
είναι η σωματική κίνηση-χορός. Το τραγούδι προβάλλει το
νόημα της τελετουργίας, τη θεραπεία, η οποία όμως δεν το
προϋποθέτει καθώς πραγματώνεται μέσω της σωματικής κί-
νησης και μάλιστα με μυστικότητα, πίσω από κλειστές πόρτες. 
Η τελετουργία έχει έναν χωρικό προσανατολισμό, που προσ-
διορίζεται από τη θέση (μπροστά στην εικόνα του Αγίου) και

από την επιτελεστική κίνηση (κύκλιος μοναχικός χορός και κτύ-
πημα των δακτύλων). Η χωρική αντίληψη της θεραπείας θέτει
σε κίνηση τον προσκυνητή. Τα βήματά του διεγείρουν τη μαγι-
κή δύναμη του χώρου, η οποία μεταβιβάζεται στο σώμα μέσω
του χορού, διαπερνά όλα τα σημεία του σώματος και καταλήγει
στο σημείο, όπου κατοικεί η ασθένεια. Ως αναπόσπαστο τμήμα
αυτής της κίνησης, η οποία μεταθέτει το τελετουργικό στο χώ-
ρο του δράματος και του θεάτρου (Parkin 1993, σ. 17) πρέπει να
θεωρήσουμε και το κτύπημα των δακτύλων στο ύψος των
αφτιών κατά τη χορευτική άσκηση, χειρονομία που ενεργοποιεί
την ακοή και υποδηλώνει συμβολικά, σε μια μαγική παντομίμα,
την κατεύθυνση και το αντικείμενο της τελετουργίας. Η καίρια
σημασία αυτής της χειρονομίας δηλώνεται και από το ότι, όπως
είδαμε, ενώ ενίοτε παραλείπεται ο χορός, αυτή τελείται.
Σε αντάλλαγμα και υπενθύμιση της αναμενόμενης χάριτος
του Αγίου ο προσκυνητής, αφού ολοκληρώσει τα τελετουρ-
γικά δρώμενα εντός του προσκυνήματος, αφιερώνει στην ει-
κόνα του Αγίου ένα μεταλλικό ομοίωμα αφτιού, το οποίο σε
όλη τη διάρκεια των επιτελούμενων από αυτόν πράξεων είχε
καρφιτσώσει επάνω του, για να γίνει κομμάτι του εαυτού του.
Στην παραδοσιακή κοινωνία η θρησκεία δεν είναι μέσον πνευ-
ματικής αναζήτησης, αλλά ένα σύνολο πράξεων, χρονικά και
χωρικά προσδιοριζόμενων, που επιτελεί κάποιος απαρέγκλιτα,
σχεδόν αυθόρμητα, σύμφωνα με την έννοια του habitus (=κοι-
νωνική έξη), που επεξεργάστηκε ο Bourdieu. Έτσι, το σύνολο
των λατρευτικών εκδηλώσεων που επιτελεί κάποιος κατά την
είσοδό του στην εκκλησία, προσδιορίζεται από τη θρησκευτι-
κή παράδοση. Ως τμήμα αυτής της παράδοσης πρέπει να θε-
ωρήσουμε τον μοναχικό χορό, που επιτελεί η πληροφορήτρια
μετά την ίασή της από αρθρίτιδα (βλ. πιο πάνω), η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε, αφού οραματίσθηκε η ίδια τον Άγιο. Η κρισιμό-
τητα της κατάστασής της και το αδιέξοδο στο οποίο είχε πε-
ριέλθει η υγεία της την οδήγησαν σε μια οριακή κατάσταση,
από όπου εξήλθε, αφού ενεργοποιήθηκε μέσα από ένα διαβα-
τήριο12 όραμα, συγκεντρώνοντας η ίδια τις δυνάμεις της και
στηρίζοντας τις ελπίδες για ίαση αποκλειστικά στην πίστη της.
Έτσι ο χορός δεν αποτελεί εδώ μέσον θεραπείας, αλλά εκ-
πλήρωση χρέους απέναντι στον Άγιο που πραγματοποίησε
την επιθυμία για ίαση, πράξη που επιβεβαιώνει την ένταξη του
ατόμου σε μια νέα κατάσταση και την ανανέωσή του, σωματι-
κή και πνευματική, μέσω της ευεργετικής δύναμης του Αγίου. 

Μεθοριακότητα και ενσωμάτωση

Στον Άγιο Μερκούριο ο προσκυνητής πηγαίνει για να τύχει της
αμέσου θεραπείας στο πρόβλημά του, για να εκφράσει τις ευ-
χαριστίες του προς τον Άγιο, εκπληρώνοντας κάποιο τάμα-
υπόσχεση σε αντάλλαγμα της βοήθειας που ο Άγιος προσέ-
φερε στον ίδιο ή στην οικογένειά του, και, τέλος, για να εξα-
σφαλίσει την εύνοια του Αγίου στο μέλλον. Σε όλες τις περι-
πτώσεις βασικό κίνητρο είναι η εξασφάλιση της υγείας και ιδι-
αιτέρως της θεραπείας-προστασίας των αφτιών. O προσκυνη-
τής κατά την είσοδό του στον ιερό χώρο του προσκυνήματος
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4. Tάματα (μεταλλικά ομοιώματα αφτιών), αναρτημένα πάνω στην τοιχο-
γραφία του Aγίου (φωτ. Mαρία Aνδρουλάκη, 16.8.2005).



αναζητά τη χάρη του Αγίου μέσω της οποίας επιδιώκει να αλ-
λάξει τον εσωτερικό του κόσμο και να λυτρωθεί σωματικά και
ψυχικά. Ερχόμενος σε επαφή με τα ιερά αντικείμενα προβαίνει
σε συμβολικές ενέργειες και ψιθυρίζει λόγια, πράξεις που συ-
νιστούν έναν πολιτισμικό κώδικα, πλούσιο σε νοήματα. Μέσω
αυτών των πράξεων ο επιτελεστής-προσκυνητής πιστεύει πως
θα επιτύχει τη μεταμόρφωσή του και θα περάσει σε μια νέα
κατάσταση υπό την προστασία του Αγίου, γεγονός που απο-
τελεί γι’ αυτόν εγγύηση σωματικής και ψυχικής αρμονίας. 
Στο μεταίχμιο της αλλαγής, ανάμεσα στο «πριν» και στο «μετά»,
ο χρόνος φαίνεται να ακινητοποιείται και ο προσκυνητής τίθεται
σε μια ενδιάμεση και ασαφή κατάσταση, κατάσταση μεθοριακό-
τητας, όρο που χρησιμοποίησε πρώτος ο Arnold Van Gennep, ο
οποίος ονόμασε «διαβατήριες» τις τελετουργίες μετάβασης από
τη μία κατάσταση στην άλλη, από τη μία κοινωνική θέση στην άλ-
λη. Με τον όρο «κατάσταση» εννοείται όχι μόνο η κοινωνική αλ-
λά και η πνευματική, η συναισθηματική κατάσταση καθώς και η
κατάσταση καλής ή κακής υγείας (Turner 1977, σ.  94). Κάθε δια-
βατήρια τελετουργία περιλαμβάνει τρεις φάσεις, τη φάση του
αποχωρισμού (separation), τη φάση της μεθοριακότητας (limi-
nality) και τη φάση της ενσωμάτωσης (aggregation).
Κατά τη φάση της μεθοριακότητας ο προσκυνητής παραμένει,

όπως είδαμε, αθέατος μέσα στον ιερό χώρο προσπαθώντας να
προκαλέσει την επέμβαση του θείου και να εισέλθει στη σφαίρα
της επιρροής του, ώστε να ενταχθεί σε μια άλλη κατάσταση. 
Πρώτος o Victor Turner προσέγγισε το προσκύνημα ως διαβα-
τήρια τελετουργία, η οποία περιλαμβάνει την έξοδο του προ-
σκυνητή από την καθημερινότητά του, τη μεθοριακή περίοδο
του ταξιδιού και την επιστροφή του στην καθημερινότητα. Δί-
νοντας περισσότερη έμφαση στη σχέση της θρησκείας με την
κοινωνία, ο Turner θεώρησε ως βασικό κίνητρο του προσκυνή-
ματος την ανάγκη και την επιθυμία για κοινωνική μέθεξη
(communitas) (Turner 1995, σ.  94). Δεν μπορούμε να αποκλεί-
σουμε και αυτήν τη διάσταση, ως ένα από τα κίνητρα για το
προσκύνημα στον Άγιο Μερκούριο, τόσο σήμερα όσο και πα-
λαιότερα, κυρίως όταν το προσκύνημα διεξάγεται στο πλαίσιο
κοινωνικών εκδηλώσεων και σχέσεων (πανηγύρι-επισκέψεις σε
φίλους). Επειδή όμως οι περιπτώσεις που αναφέρθηκαν πιο
πάνω αφορούν σε πολύ προσωπικά κίνητρα με στόχο τη θερα-
πεία από την αρρώστια και επειδή το προσκύνημα δεν συνδέε-
ται απαραίτητα με την εορτή του Αγίου, οπότε υπάρχει η ευ-
καιρία για βίωση της κοινωνικής μέθεξης, θα τονίσουμε ιδιαίτε-
ρα τον χαρακτήρα του προσκυνήματος στον Άγιο ως ατομικής
τελετουργίας με έντονα τα στοιχεία της λαϊκής πρακτικής, μέ-
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5 α-δ. Tο προσκύνημα στον Άγιο Mερκούριο. H προσκυνήτρια από το χωριό Σιάννα παίρνει λάδι από το καντήλι (εικ. 5α), σταυρώνει το βαμβάκι πάνω
στην τοιχογραφία του Aγίου (εικ. 5β), το τυλίγει σε αλουμινόχαρτο για να το πάρει στο σπίτι, αφιερώνει στον Άγιο το τάμα (μεταλλικό ομοίωμα αφτιού)
που είχε καρφιτσωμένο στο ρούχο της, και, τέλος, κάνει το «μοναχικό» (εικ. 5γ, δ), δηλαδή χτυπάει τα δάχτυλα του δεξιού χεριού στο ύψος των αφτιών
(φωτ. Μαρία Aνδρουλάκη, 16.8.2005).
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σω της οποίας ο άνθρωπος επιθυμεί την έξοδο από το πρό-
βλημα της αρρώστιας και βιώνει το προσκύνημα κυρίως ως μέ-
σον για σωματική ανανέωση και ενσωμάτωση σε μια νέα κατά-
σταση.

Αντί επιλόγου

Στην περίπτωση που εξετάσαμε, η διάκριση ανάμεσα στην πί-
στη και τη μέθοδο θεραπείας είναι αδύνατη. Η ίαση είναι εδώ
το αποτέλεσμα των ανθρώπινων δυνάμεων, που ενεργοποι-
ούνται μέσω της πίστης και της λαϊκής πρακτικής. O τρόπος
εμπλοκής του ατόμου στην τελετουργία του προσκυνήματος
συνδέεται με τις θρησκευτικές παραδόσεις και τις λαϊκές δο-
ξασίες, που παραδίδονται μέσω της εξωτερικευμένης μνήμης
της ομάδας (Κυριακίδου-Νέστορος 1993, σ. 36) και εξασφα-
λίζονται με την εμπειρία του ατόμου ως μέλους της κοινωνίας. 
Σήμερα, παρόλο που η ίαση δεν αφήνεται στην τύχη της και
τα σύγχρονα μέσα μεταφοράς, τα αυτοκίνητα, αλλά και οι οι-
κονομικές συνθήκες διευκολύνουν την επίσκεψη στους για-
τρούς, η φήμη της δύναμης του τόπου εξακολουθεί να παρο-
τρύνει τους προσκυνητές να εναποθέτουν στον Άγιο την ελ-
πίδα για υγεία. Η διαδικασία της τελετουργίας μπορεί να
προσδιορίζεται σήμερα με διαφορετικό τρόπο από ό,τι κατά
το παρελθόν ή να επαναπροσδιορίζεται διαρκώς, όμως στο
επίκεντρο βρίσκεται πάντοτε η επιθυμία για ίαση ή προφύλα-
ξη κυρίως των αφτιών. Αυτό φαίνεται από τα τάματα που
αναρτώνται στην εικόνα του Αγίου, τα οποία στο προσκύνημα
του νεκροταφείου είναι μόνο ομοιώματα αφτιών. Αν και στο
«καθολικό» του χωριού υπάρχει ποικιλία ομοιωμάτων, πάλι κυ-
ριαρχούν τα ομοιώματα των αφτιών. Έτσι οι πρακτικές του
παρελθόντος, οι οποίες εξαρτώμενες από την ανάγκη μετέ-
τρεψαν τους Αγίους σε γιατρούς,13 φαίνεται ότι εξακολου-
θούν να παραμένουν και να λειτουργούν είτε προληπτικά είτε
θεραπευτικά, σε μια εποχή που το σύγχρονο ιατρικό σύστη-
μα, αν και λύνει πολλά προβλήματα, δεν θεωρείται απόλυτα
επαρκές για να απομακρύνει την αγωνία των ανθρώπων για
υγεία των ίδιων και των μελών της οικογένειάς τους.
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Healing Practices Related to the Cult of St. Mercurios 
in the Village of Istrios, Southern Rhodes
Maria G. Androulaki

This article presents a folk healing practice connected with
St. Mercurios, in the village of Istrios in the south of
Rhodes. According to folk belief, St. Mercurios can cure
sufferers from earache. The chapel of St. Mercurios in the
village cemetery attracts pilgrims from nearby villages.
Whenever they require healing, whether it is the Saint’s day
or not. Through a variety of symbolic actions, the pilgrims
aim to heal themselves or members of their family. A par-
ticular feature is through song, accompanied by dancing,
performed before the icon of St. Mercurios. The pilgrim is
thereby healed and is incorporated into a new state, thus
renewed physically and spiritually.
English abstract by the author


