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Νέοι τόποι, παλαιά έθιμα: Το Πανηγύρι του Αγίου Πέτρου στα Σπάτα 

 
Περίληψη 
Το «πανηγύρι του Αγίου Πέτρου» στα Σπάτα αποτελεί, όπως είναι γνωστό, ένα από τα 

παλαιότερα και μεγαλύτερα κουρμπάνια της Αττικής. Ο τριήμερος εθιμικός εορτασμός που 
ξεκινά την 28η Ιουνίου, παραμονή της γιορτής των «Πρωτοκορυφαίων Αγίων Πέτρου και 
Παύλου» και ολοκληρώνεται την 30η που τιμάται η Σύναξις των Δώδεκα Αποστόλων, 
διαμορφώνεται σπονδυλωτά συνδυάζοντας στοιχεία της επίσημης χριστιανικής και της λαϊκής 
λατρείας. 

Εκκινώντας από την πρόσφατη, επιβεβλημένη μεταφορά του Ιερού Ναού του Αγίου Πέτρου 
για τις ανάγκες του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, που υπογραμμίζει τη μετάλλαξη της 
χωροχρονικά προσδιορισμένης εθιμικής τελετουργίας, η ανακοίνωση εστιάζεται στην 
περιπτωσιολογική μελέτη του εν λόγω πανηγυριού, προκειμένου να αναδείξει πτυχές της 
σύνθετης σχέσης χωρικής κοινωνικοποίησης – ταυτοποίησης στο πλαίσιο των σύγχρονων 
λατρευτικών πρακτικών.  

Όπως είναι γνωστό, η ευρύτερη περιοχή της Αττικής, σύνθετη και πολυμορφική, αποτέλεσε 
πεδίο πολλών αρχαιολογικών, ιστορικών και λαογραφικών ερευνών που αποθησαυρίζουν την 
πλούσια πολιτισμική φυσιογνωμία της. Στο πλαίσιο αυτών επιχειρείται και επιτυγχάνεται, η 
προσέγγιση της πολυσχιδούς ανθρωπογεωγραφικής ενότητάς της, με έμφαση στην 
ιστορικότητά της, και σημειώνεται πως ο αττικός χώρος διαμορφωμένος από την διαλεκτική 
σχέση αγροτικού και αστικού βίου των κατοίκων αυτού διαρκώς ανασκευάζεται στην αντίληψη 
τους. Έτσι, όπως σημειώνει ο Sibthorp στις αρχές του 19ου αιώνα σύμφωνα με τους ντόπιους 
κατοίκους η Αττική αποτελούνταν από τις περιφέρειες της πόλης των Αθηνών, την Ελευσίνα, τα 
Μεσόγεια και το Κατάδεμα1, ενώ στις αρχές του 20ου δια της πένας του Καμπούρογλου 
σχηματοποιείται το δίπολο Αθήνα – Μεσόγεια15, αστικός και αγροτικός χώρος.  

Το προειρημένο δίπολο φαίνεται να καταλύεται την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα εξ’ 
αιτίας της πρόσφατης ανάπτυξης της περιοχής των Μεσογείων και των φαινομένων 
αστικοποίησης που εντοπίζονται πλέον σε αυτή. Μολαταύτα, τα Μεσόγεια εξακολουθούν να 
διατηρούν, παρά τις αναμφισβήτητες μεταλλάξεις, πολλά στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού των 
παλαιών, αγροτικών κυρίως, κοινοτήτων τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των εν λόγω 
στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού αποτελούν τα τοπικά πανηγύρια, που συνδέονται κατά τον 
Smith με σημαντικές στιγμές του κύκλου του χρόνου ή/και με την εορτή τοπικών αγίων16 
διατηρώντας συχνά, αρκετά από τα προχριστιανικά τελετουργικά επεισόδιά τους17.  
                                                           
15 Το εν λόγω δίπολο εκφράζεται έντονα στο έργο του Καμπούρογλου, ο οποίος σημειώνει πως το γεωφυσικό όριο του Υμηττού 
που διαχωρίζει την Αθήνα από τα Μεσόγεια, χωρίζει την Χώρα του Πνεύματος, από τη χώρα του οινοπνεύματος, 
υπογραμμίζοντας την οινοποιητική παράδοση της περιοχής των Μεσογείων. 
Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλου, Ιστορία των Αθηναίων, τόμος 3ος, φωτογραφική επανέκδοση, Εκδοτικός Οίκος Γ. Δ. 
Παπαδημητρίου, Αθήνα, 1959 [1889], σελ. 97 και Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλου, Ο Αναδρομάρης της Αττικής, Ζηκάκης, Αθήνα, 
1920 σελ. 12. 
16 Smith Robert Jerome, «Festivals and Celebrations», στο Richard M. Dorson (επιμ.), Folklore and Folklife, an Introduction, 
University of Chicago Press, Chicago, 1972, σσ. 159-172 και Smith Robert Jerome, «Festivals and Calendar Customs» στο Orel 
Harold (επιμ.) Irish History and Culture, University of Kansas Press, Lawrence, 1976, σσ. 129-137. 
17 Η μετάλλαξη του λαϊκού εορτολογίου, ως συνέπεια του εκχριστιανισμού της Ευρώπης, είχε ως αποτέλεσμα την επιβίωση 
πολλών προχριστιανικών εθιμικών τελετουργικών στοιχείων (όπως οι αιματηρές θυσίες) στο πλαίσιο των σύγχρονων 
χριστιανικών εορτών. Έτσι, σε όλη την Ευρώπη εντοπίζουμε στις γιορτές των Αγίων της Χριστιανοσύνης την συνύπαρξη προ- 
και μεταχριστιανικών τελετουργικών επεισοδίων. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. σχετικά: 
Sergei Kan, «Clan Mothers and Godmothers: Tlingit Women and Russian Orthodox Christianity, 1840-1940», στο Ethnohistory, 
Vol. 43, No. 4, Native American Women's Responses to Christianity (Autumn, 1996), σσ. 613-641. 
Frederica de Laguna, Under Mount Saint Elias: The History and Culture of the Yakutat Tlingit, 3 vols, Smithsonian Contributions to 
Anthropology, Smithsonian Institution Press, Washington DC, 1972. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων τελετουργικών επεισοδίων αποτελούν στην περιοχή 
της Νοτιοανατολικής Αττικής οι πανηγυρικοί εορτασμοί με αιματηρές θυσίες18, γνωστές και ως 
κουρμπάνια ή κορμπάνια, όπως αυτά του Ταξιάρχη και της Ζωοδόχου Πηγής στα Καλύβια, του 
Αγίου Γεωργίου και της Υπαπαντής στον Κουβαρά, της Ζωοδόχου Πηγής στην Κερατέα και των 
Πέτρου και Παύλου στα Σπάτα, τα οποία όπως σημειώνει ο Ελευθέριος Αλεξάκης χάρη τις 
εκσυγχρονιστικές μεταβολές που έχουν υποστεί ενδοκοινοτικά, «συντηρούνται σε καινούργια 
βάση»19. Δύο εκ των σημαντικότερων, συνηθισμένων όμως αλλαγών που παρατηρούμε στα 
προαναφερθέντα θρησκευτικά πανηγύρια -ειδικά αυτά με κορμπάνι- αποτελούν η 
μεταβλητότητα των χώρων τέλεσης του πανηγυριού που (ανα)μορφώνει την ιερουργική 
διάστασή τους και η μετάλλαξη ή/και κατάργηση του επεισοδίου της ιερής θυσίας προκειμένου 
να μην θίγει τα φιλοζωϊκά αισθήματα των πιστών. Ιδιαίτερη περίπτωση αυτών αποτελεί το 
πανηγύρι των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στα Σπάτα, το οποίο απρόσμενα και 
αδήριτα (ανα)διαμορφώνεται μετά την επιβεβλημένη μεταφορά του φερώνυμου Ιερού Ναού 
προκειμένου να κατασκευασθεί ο δυτικός αεροδιάδρομος προσγειώσεων – απογειώσεων του 
Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. 

Η εν λόγω μετακίνηση, σε αντίθεση με τις συνήθεις αλλαγές στους χώρους τέλεσης των 
πανηγυριών, που αποτελούν στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων έκφραση των 
μεταλλάξεων της τοπικής κοινωνίας, έγινε παρά την εναντίωση των κατοίκων της περιοχής. Οι 
έντονες αντιδράσεις των σπαταναίων δεν κατόρθωσαν να την αναχαιτίσουν και έτσι η 
μεταφορά του ναού, που ξεκίνησε το 1999 και ολοκληρώθηκε το 2001, απεδείχθη εξαιρετικά 
σημαντική για τη micro και macro κοινότητα των πανηγυριστών, η οποία σήμερα, δέκα χρόνια 
μετά, εξακολουθεί να τελεί το πανηγύρι της στον -νέο έξωθεν- όμως επιβεβλημένο χώρο. 

 
 
 
                                                                     Εικ. 1. Ναός Αγίου Πέτρου (Ανατολική όψη)  
                                                                     στη νέα του θέση. Παραμονή της εορτής  
                                                                     των Αγίων Πέτρου και Παύλου,  
                                                                     Σπάτα, 28 Ιουνίου 2011. Φωτ. Ζωή Ν. Μάργαρη 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                      
John C. Messenger, «Folk Religion» στο Richard M. Dorson (επιμ.), Folklore and Folklife, an Introduction, University of Chicago 
Press, Chicago, 1972, σσ.217-232. 
Soterios A. Mousalimas, Τhe Transition from Shamanism to Russian Orthodoxy in Alaska, Berghahn Books, Oxford, I994. 
David B. Rheubottom, «The Saint's Feast and Skopska Crna Goran Social Structure» στο Man, New Series, Vol. 11, No. 1 (Mar., 
1976), σσ. 18-34. 
Robert Jerome Smith, «Licentious Behavior in Hispanic Festivals», στο Western Folklore, Vol. 31, No. 4, Festival Issue (Oct., 1972), 
σσ. 290-298. 
18 Ελευθέριος Π. Αλεξάκης, «Εθνολογικές παρατηρήσεις στα Κορμπάνια της ΝΑ. Αττικής. Πολιτισμική παράδοση, αστική 
ανάπτυξη και προσαρμογή» στο Πρακτικά της IB΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής, Παλλήνη 30 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου 
2006, Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, Καλύβια Θορικού, 2008, σσ. 465-490. 
19 Ελευθέριος Αλεξάκης, όπ.π. σελ. 479. 
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Εικ. 2. Η παλιά και η νέα θέση του Ιερού «Ναού του Αγίου Πέτρου». Πηγή: Ελένη Γκίνη – 

Τσοφοπούλου, «Αρχαιολογικές μαρτυρίες από την ύστερη αρχαιότητα μέχρι τους 
μεταβυζαντινούς χρόνους στην περιοχή του Αεροδρομίου», στο Ιστορία και πολιτισμός των 
Μεσογείων, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Υπουργείο Πολιτισμού (B' 
Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων & 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων), 
Αθήνα, 2003, σελ. 7. 

 
Η προειρημένη μεταφορά και οι κλυδωνισμοί που αυτή προκάλεσε στην κοινότητα των 

σπαταναίων υπήρξε η αφορμή για την παρούσα ανακοίνωση που φιλοδοξεί μέσα από την 
περιπτωσιολογική μελέτη του εν λόγω πανηγυριού, να προσεγγίσει πτυχές της σύνθετης σχέσης 
χωρικής κοινωνικοποίησης - ταυτοποίησης στο πλαίσιο των σύγχρονων λατρευτικών 
πρακτικών. Για την πραγμάτωση της παραπάνω σύλληψης πραγματοποιήθηκε αναλυτική 
μελέτη των πηγών και επιτόπια έρευνα προκειμένου να καταστεί εφικτή η συγκριτική μελέτη 
του πανηγυριού πριν και μετά την μεταφορά του ναού20. Με κύριο ερευνητικό σκοπούμενο την 
ανάδειξη των (ανα)μορφωτικών μεταλλάξεων που έχουν συντελεσθεί τα τελευταία χρόνια 
αξιοποιήσαμε τα ευρήματα παλαιότερων ερευνητών σε συνάρτηση με τις συγκεντρωθείσες από 
την επιτόπια έρευνα προφορικές μαρτυρίες των σπαταναίων για τις πανηγυρικές εθιμικές 
εκδηλώσεις του περασμένου αιώνα προκειμένου να επιχειρήσουμε εν τέλει την συγκριτική 

                                                           
20 Η εν λόγω προσπάθεια πραγματώθηκε στο πλαίσιο των δράσεων καταγραφής και μελέτης εκφάνσεων του λαϊκού πολιτισμού 
που σχεδιάζει και υλοποιεί το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, το οποίο έχω την τιμή να 
διακονώ, με την αμέριστη συμπαράσταση της Διευθύντριας, Αικατερίνης Πολυμέρου-Καμηλάκη, την οποία και θερμότατα 
ευχαριστώ. 
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προσέγγισή τους με τις αντίστοιχες σύγχρονες όπως αυτές αποτυπώθηκαν κατά τις 
λαογραφικές αποστολές που πραγματοποιήσαμε στα σύγχρονα πανηγύρια του χωριού.  

 
 
                                                                      Εικ. 3. Ναός Αγίου Πέτρου στα Σπάτα  
                                                                     (Βορειοδυτική όψη). Παραμονή της  
                                                                     εορτής των Αγίων Πέτρου και Παύλου,  
                                                                     Σπάτα, 28 Ιουνίου 2011. Φωτ. Ζωή Ν. Μάργαρη. 
 
 
 
 
 
 
Όπως σημειώνουν οι Αικατερινίδης21, Αλεξάκης22, Μάρκου23, Μιχαήλ-Δέδε24 και Τούντας25, το 

«πανηγύρι του Αγίου Πέτρου», όπως το αποκαλούν ακόμα και σήμερα οι Σπαταναίοι, αποτελεί 
στην διαχρονία του, ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα πανηγύρια-κουρμπάνια της 
Αττικής. Ο τριήμερος εθιμικός εορτασμός, άμεσα συνδεδεμένος κατά την Λιάκου με την 
θρησκευτικότητα των κατοίκων των Σπάτων26, ξεκινά την 28η Ιουνίου, παραμονή της γιορτής 
των «Πρωτοκορυφαίων Αγίων Πέτρου και Παύλου» και ολοκληρώνεται την 30η, που τιμάται η 
Σύναξις των Δώδεκα Αποστόλων. Οι εθιμικές εκδηλώσεις διαμορφώνονται σπονδυλωτά 
συνδυάζοντας στοιχεία της επίσημης χριστιανικής και της λαϊκής λατρείας στα οποία μέχρι και 
τα τέλη του περασμένου αιώνα κυριαρχούσαν τα τελεστικά ιερουργικά επεισόδια της 
ταυροθυσίας, έκφρασης του τάματος της κοινότητας προς τον προστάτη Άγιο Πέτρο, τα οποία 
σήμερα εκλείπουν. 

Σύμφωνα με τις γραπτές πηγές και τις προφορικές μαρτυρίες των κατοίκων της κοινότητας, 
η αρχική μορφή του πανηγυριού ήταν χωροτακτικά οργανωμένη στον ιερό τόπο του Ναού. Οι 
προετοιμασίες του πανηγυριού ξεκινούσαν πολύ νωρίτερα με την επιλογή των ζώων και 
συστηματοποιούνταν ένα περίπου μήνα πριν, με την συλλογή των ξύλων και των πρώτων υλών 
για την παρασκευή του τελετουργικού φαγητού (στιφάδου). Η ταυροθυσία, το μαγείρεμα και η 
κατανάλωση του τελετουργικού στιφάδου πραγματοποιούνταν, σύμφωνα με τους Αικατερινίδη, 
Αλεξάκη, Μάρκου, Μιχαήλ-Δέδε και Τούντα στον περίβολο της εκκλησίας27, και μέχρι και τα 
τέλη του 19ου αιώνα συνδυάζονταν, όπως συμπληρώνει ο Μάρκου με κοινό γεύμα και γλεντικά 
επιτελεστικά επεισόδια με πίπιζα και νταούλι28. Το πανηγύρι, προς τιμήν των Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου, το όνομα των οποίων έφεραν κατά παράδοση είτε ο πατέρας (Πέτρος) και 

                                                           
21 Γεώργιος Αικατερινίδης, Κινηματογραφική αποστολή εις Σπάτα Αττικής (28 και 29 Ιουν.[ίου] 1971), Κέντρον Ερεύνης της 
Ελληνικής Λαογραφίας, Αρ. Χειρ. 03645, σσ. 1-19. 
22 Ελευθέριος Αλεξάκης, όπ.π. σσ. 465-490. 
23 Δημήτριος Σωτ. Μάρκου, Τα μουσικά οργανάκια του Αγίου Πέτρου, Αθήναι, 1972 και Δημήτριος Σωτ. Μάρκου, «“Το τάμα”. Ο 
ταύρος θυσία στον προστάτη Άγιο Πέτρο...», Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Αρ. Χειρ. 04086, 1978, σχ. 4ον, σσ. 1- 
115. 
24 Μαρία Μιχαήλ-Δέδε, «Πανηγύρια της Αττικής (Θρησκευτική και Κοινωνική άποψη)» στο Πέτρος Φιλίππου-Αγγέλου (επιμ.), 
Πρακτικά της Β΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ Αττικής, Επιμορφωτικός Σύλλογος Καλυβίων, Καλύβια, 1986, σσ. 195-218 και 
Μαρία Μιχαήλ-Δέδε, «Το πανηγύρι του Αγίου Πέτρου στα Σπάτα Μεσογείων», στο Ναός Αγ. Αποστόλων Πέτρου & Παύλου. Σπάτα 
– Μεσόγεια Αττικής, Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, Σπάτα, 1997, σσ. 23-25. 
25 Νικόλαος Τούντας, Σπάτα. Μύθος, Ιστορία, Λαογραφία, Τοπωνύμια, ΑΩ εκδόσεις, Καλύβια Αττικής, 2005, σσ. 105-153. 
26 Ιωάννα Λιάκου, «Η θρησκευτικότητα των κατοίκων των Σπάτων μέσα από τη γιορτή και τις εκδηλώσεις του Αγίου Πέτρου», 
στο Πρακτικά της IB΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής, Παλλήνη 30 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου 2006, Εταιρεία Μελετών 
Νοτιοανατολικής Αττικής, Καλύβια Θορικού, 2008, σσ. 237-245. 
27 Γεώργιος Αικατερινίδης, όπ. π. σσ. 1-19, Ελευθέριος Αλεξάκης, όπ. π. σελ. 468, Δημήτριος Σωτ. Μάρκου, Τα μουσικά οργανάκια 
του Αγίου Πέτρου, όπ. π. σελ. 63, Νικόλαος Τούντας, όπ. π. σσ. 105-153 και Μαρία Μιχαήλ-Δέδε, «Το τάμα και το στιφάδο», στο 
Ναός Αγ. Αποστόλων Πέτρου & Παύλου. Σπάτα – Μεσόγεια Αττικής, Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, Σπάτα, 1997, σσ. 
37-51, σελ. 44.  
28 Δημήτριος Σωτ. Μάρκου, Τα μουσικά οργανάκια του Αγίου Πέτρου, όπ. π. σελ. 63. 
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ο αδελφός (Παύλος) του γενάρχη Γκιν Μπούα Σπάτα (Gjin Bue Shpata)29, είτε ο ίδιος30 σύμφωνα 
με τον Τούντα, χωροθετημένο στον αύλειο χώρο του φερώνυμου Ναού, που σύμφωνα με τις 
ανασκαφικές έρευνες λειτούργησε και ως κοιμητηριακός μέχρι και τις αρχές του 19ου αιώνα, 
φαίνεται πως συγκέντρωνε συμβολικά όλη την κοινότητα στη διαχρονία της. Ως ολικό 
κοινωνικό φαινόμενο, χαρακτηρίζονταν από την συμμετοχικότητα των πανηγυριστών που συν-
πράττοντας, (ανα)συγκροτούσαν και (ανα)δήλωναν την κοινότητα σε ένα συμβολικό, για την 
ταυτότητά της, χώρο. 

Σταδιακά, όπως σημειώνουν οι Αλεξάκης και Μάρκου, τα τελετουργικά λαϊκά δρώμενα του 
κορμπανιού εγκαθίστανται στη θέση Τζαβίδι31 ή Τζιβίδι32, ακολουθώντας, σύμφωνα με τις 
τοπικές παραδόσεις, ένα ζώο προς θυσία που επειδή ο ιδιοκτήτης του αθέτησε το τάμα του προς 
τον Άγιο, εθελούσια ξεψύχησε προς τιμήν του Αγίου σε ένα σκίνο, αριστερά από την εκκλησία33. 
Έκτοτε, η μετάθεση των λαϊκών τελετουργικών δρωμένων καθιερώνεται και βαθμιαία 
αναπτύσσεται μία σειρά αλυσιδωτών μεταλλάξεων ως προς την ταυροθυσία, την συλλογική 
κατανάλωση του ιερού γεύματος αλλά και ως προς τα γλεντικά πανηγυρικά επεισόδια. Η 
παλαιάς μορφής προσφορά τάματος περιορίζεται σε λίγα αμνοερίφια που αφιερώνουν 
κτηνοτρόφοι της περιοχής στον Άγιο, τα οποία μάλιστα δεν χρησιμοποιούνται για την 
παρασκευή του στιφάδου, αλλά για το φαγητό των εθελοντών που το ετοιμάζουν. Η 
τελετουργική θυσία ταύρων συμπτύσσεται στον τεμαχισμό αγορασμένων βοοειδών, ελευθέρας 
βοσκής από κτηνοτρόφους της Ροδόπης την οποία επιμελούνται τα μέλη του «Λαογραφικού και 
Πανηγυρικού Συλλόγου Σπάτων “Οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος”». Η αγορά των 
βοοειδών, ως νεωτερική έκφραση του τάματος, πραγματοποιείται με χρήματα που προσφέρουν 
τα μέλη της κοινότητας από τις αρχές Ιουνίου για την προαγορά μερίδων του στιφάδου, γεγονός 
που επιτρέπει τον έγκαιρο προγραμματισμό των ποσοτήτων που θα χρειασθούν. Μολονότι η 
περιγραφείσα αλλαγή θέτει αναντίρρητα κάποια ερωτήματα ως προς τον θυσιαστικό 
χαρακτήρα του κορμπανιού, κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας αναδεικνύεται η διάσταση 
της εθελοντικής προσφοράς εργασίας, ως σύγχρονη αφιερωματική πρακτική των 
πανηγυριστών της κοινότητας που μετέχουν σε όλες τις φάσεις της προετοιμασίας του 
στιφάδου.  

 
                                                                               Εικ. 4. Προετοιμασίες για την παρασκευή  
                                                                               του  τελετουργικού φαγητού (στιφάδου)  
                                                                               στην  τοποθεσία «Φαγιά». Το τεμαχισμένο   
                                                                              και  πλυμένο κρέας των βοοειδών για το  
                                                                              στιφάδο  Σπάτα, 28 Ιουνίου 2011.  
                                                                              Φωτ. Ζωή Ν. Μάργαρη 

 
 
 
Το καθάρισμα των κρεμμυδιών, η κοπή και το πλύσιμο του κρέατος, το γέμισμα των 

καζανιών, το μαγείρεμα και φυσικά η διανομή του τελετουργικού φαγητού του Αγίου Πέτρου 
πραγματοποιείται από εθελοντές σε μία έκφραση ενσώματης αφιέρωσης προς τον Άγιο στη νέα 
-παλιά πλέον- θέση Τζιβίδι, η οποία μάλιστα (ανα)ονοματοθετείται «Φαγιά», από την εν λόγω 

                                                           
29 Για τον Γκιν Μπούα Σπάτα και τον εποικισμό των Αλβανών στην Αττική βλ. σχετικά Σαράντος Καργάκος, Ιστορία του 
Ελληνικού Κόσμου και του Μείζονος χώρου, τομ. Β΄, Gutenberg, Αθήνα, 1999, σελ. 586, από όπου και το κάτωθι απόσπασμα: 
«Όταν ο αδελφός του Στέφανου Δουσάν, Θωμάς Πρελιούμποβιτς, θέλησε να περιορίσει την αλβανική επέκταση και επιτέθηκε 
εναντίον των Αλβανών φυλάρχων Γκίνη Μπούα ή Σπάτα και του Πέτρου Λιόσα, που κυριαρχούσαν στην Ήπειρο, άρχισε τότε η 
διολίσθηση Αλβανών προς Νότο και η εγκατάστασή τους σε διάφορες περιοχές. Τα σημερινά τοπωνύμια Σπάτα και Λιόσια της 
Αττικής είναι ζώσες μαρτυρίες της εγκαταστάσεώς τους.» 
30 Ο Νικόλαος Τούντας (όπ. π. σελ. 114), σημειώνει πως ο κατά παράδοση ιδρυτής του Ναού, Γκίνης Μπούας Σπάτας, άκουγε στα 
ονόματα Πέτρος και Παύλος Σπάτας. 
31 Ελευθέριος Αλεξάκης, όπ.π. σελ. 468. 
32 Δημήτριος Σωτ. Μάρκου, Τα μουσικά οργανάκια του Αγίου Πέτρου, όπ. π. σελ. 63. 
33 Μαρία Μιχαήλ-Δέδε, «Το τάμα και το στιφάδο», όπ. π. σσ. 44-45. 
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διαδικασία. Ο οικειοποιημένος και κοινωνικοποιημένος χώρος, με το τοπωνύμιο «Φαγιά», 
παρότι δεν φιλοξενεί σήμερα θρησκευτικά ή γλεντικά επεισόδια αποτελεί κομβικό σημείο των 
πανηγυρικών εκδηλώσεων. Οι πολλαπλές τελετουργικές δράσεις, εθελούσιας προσφοράς, 
κοινωνικής σύμπραξης και συνεργασίας που φιλοξενεί, φαίνεται πως στο πέρασμα των χρόνων 
τον μετέτρεψαν σε σταθερό τόπο σύμβολο για την κοινότητα. Επιπροσθέτως, ο διαχωρισμός 
των αστικοποιημένων σήμερα γλεντικών επεισοδίων, χωρικά και χρονικά, από τα «Φαγιά», θα 
λέγαμε πως ενισχύει την τελετουργοποίηση του τόπου, που βιώνεται κυρίως από τους άνδρες 
μάγειρες-μύστες της ιερής προετοιμασίας του στιφάδου.  

 
 
                                                                                  Εικ. 5.   Προετοιμασίες για την παρασκευή  
                                                                                                        του τελετουργικού φαγητού  
                                                                                                        στιφάδου στην τοποθεσία «Φαγιά».  
                                                                                                        Την παραμονή της γιορτής  
                                                                                                        γυναίκες  επιμελούνται το   
                                                                                                        καθάρισματων κρεμμυδιών  
                                                                                                        για το  στιφάδο.  
                                                                                                        Σπάτα, 28 Ιουνίου 2011.  
                                                                                                        Φωτ. Ζωή Ν. Μάργαρη. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 6, 7. Προετοιμασίες για την παρασκευή του τελετουργικού φαγητού στιφάδου στην 

τοποθεσία «Φαγιά». Την παραμονή της γιορτής άνδρες επιμελούνται το καθάρισμα των σκόρδων 
και το πλύσιμο των κρεμμυδιών για το στιφάδο. Σπάτα, 28 Ιουνίου 2011.  Φωτ. Ζωή Ν. Μάργαρη 
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Εικ. 8, 9. Προετοιμασίες για την παρασκευή του τελετουργικού φαγητού στην τοποθεσία 

«Φαγιά». Την παραμονή της γιορτής νεαρά αγόρια και άνδρες επιμελούνται το γέμισμα των 
καζανιών για το στιφάδο. Σπάτα, 28 Ιουνίου 2011.  Φωτ. Ζωή Ν. Μάργαρη 

 

 
 
Εικ. 10,11. Προετοιμασίες για το μαγείρεμα του στιφάδου στην τοποθεσία «Φαγιά». Την 

παραμονή της γιορτής, μετά το γέμισμα των καζανιών, άνδρες φροντίζουν για την τοποθέτηση 
ξύλων και προσανάμματος για το «άναμμα των καζανιών». Σπάτα, 28 Ιουνίου 2011. Φωτ. Ζωή Ν. 
Μάργαρη 

 
Μετά την μεταφορά του Ιερού Ναού στο νέο του χώρο, τα «Φαγιά» αναδεικνύονται σε τόπο 

αναφοράς για την (ανα)μόρφωση του εθιμικού πανηγυρισμού, που συναρμόζονται με πολλαπλά 
ενεργήματα με αυτόν, εμπλουτίζοντας έτσι την εθιμική τελετουργία. Σύμφωνα με τα ευρήματα 
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της επιτόπιας έρευνας, ο νέος χώρος εγκατάστασης της εκκλησίας του Αγίου Πέτρου, αποτελεί 
νέο πεδίο διαμόρφωσης δράσεων οικειοποίησης, κοινωνικοποίησης και εξανθρωπισμού του34. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 12. Τέλεση Μεγάλου Αρχιερατικού Πανηγυρικού Εσπερινού και Αρτοκλασίας στον 

εορτάζοντα Ιερό Ναό «του Αγίου Πέτρου». Σπάτα, 28 Ιουνίου 2011. Φωτ. Ζωή Ν. Μάργαρη 
 
Μέσα από τις δραστηριότητες της καθημερινής και της εορταστικής ζωής (των μυστηρίων 

που τελούνται εκεί και κυρίως του πανηγυριού) διατυπώνει νέες μορφές χωρικής οριοθέτησης 
του εξανθρωπισμένου και κοινωνικοποιημένου χώρου της ευρύτερης περιοχής που έτσι 
μεταβάλλεται σε τόπο35 σύμβολο της κοινότητας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 13. Οι προσφορές των πιστών για την Αρτοκλασία. Σπάτα, 28 Ιουνίου 2011. Φωτ. Ζωή Ν. 

Μάργαρη 
 
Η νέα θέση του ναού, που ανασκευάζει τη χωρικότητα των κοινωνικών γεγονότων36 όπως 

σημειώνει ο Gurvitch διαμορφώνει ένα νέο κοινωνικό σημείο πραγμάτωσης συλλογικών 
βιωμάτων. Η συλλογική εμπειρία του νέου ιερού τόπου της κοινότητας, στο πλαίσιο του 

                                                           
34 Για την μετατροπή των χώρων σε τόπους βλ. σχετικά Κορνηλία Ζαρκιά, «Η συμβολή της Ανθρωπολογίας του Χώρου», στο 
Εθνολογία 1 (1992), σσ. 75-83 και Ελευθέριος Αλεξάκης, «Οικιστική και σημειολογία του χώρου στην Ήπειρο. Συγκριτική 
προσέγγιση. (Επαρχίες Φιλιατών, Πωγωνίου, Κόνιτσας)», στο Πρακτικά Α΄ Επιστημονικού Συμποσίου «Η επαρχία Κόνιτσας στο 
χώρο και το χρόνο», Δήμος Κόνιτσας, Κόνιτσα, 1996, σσ. 159-205. 
35 Για την μετατροπή των χώρων σε τόπους βλ. σχετικά Κορνηλία Ζαρκιά (όπ.π. σσ. 75-83) και Ελευθέριος Αλεξάκης (όπ.π. σσ. 
159-205). 
36 George Gurvitch, Location actuelle de la sociologie, Presses Universitaires de France, Paris, 1950, σελ. 7. 
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χωροχρονικά διαμορφωμένου πλέγματος ενδο- και εξω- κοινοτικών αλληλεπιδράσεων δια- 
τοπικής επικοινωνίας επιτρέπει βαθμιαία την δημιουργία ενθυμημάτων από τη νέα τοποθεσία, 
όπως έγινε και στο Τζιβίδι. Το 2010, δέκα χρόνια μετά την επιτυχή μεταφορά του Ναού και την 
τέλεση του πανηγυριού στη νέα θέση, ο νέος τόπος εγγράφεται πλέον ως σταθερό χωρικό 
υπόβαθρο στην συλλογική μνήμη των πανηγυριστών, σπαταναίων και μη. Οι πρόσφατες 
βιώσεις και οι αναμνήσεις αυτών, συγκροτούν για τους πανηγυριστές νέες ιστορίες που 
εμπλουτίζουν τις παλαιές και ανασκευάζουν την αντίληψη για την χωρική πραγματικότητα και 
την ιστορικότητα του πανηγυριού.  

 
                                                                          Εικ. 14. Τέλεση Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας 
                                                                        και Αρτοκλασίας ανήμερα της γιορτής.  
                                                                        Σπάτα, 28 Ιουνίου 2011. Φωτ. Ζωή Ν. Μάργαρη 
 
 
 
 
 
 
Ο νέος τόπος με την διττή διάστασή του ως χωρικό γεγονός που συνδυάζει την φυσική – 

περιβαλλοντική υφή με την ιστορική διαδρομή της όπως υπογραμμίζει ο Rossi37 παρά την 
αρχική χωρική και υπαρξιακή αναμενόμενη όμως κατά τον Norberg–Schulz38 ανασφάλεια που 
προκλήθηκε εξ’ αιτίας της σύγχυσης των αρχικών νοημάτων του πανηγυρισμού του ναού σε νέο 
χώρο, ανέκτησε βαθμιαία την αναγνωρισημότητα και την αναγνωσιμότητά του. Η ανάπτυξη 
σύγχρονων και σταθερών κοινωνικών δραστηριοτήτων, εμβαπτισμένων στις εμπειρίες του 
παρελθόντος, που ενισχύονται από την σταθερότητα των κοινωνικών δεσμών της τοπικής 
κοινότητας και ευνοούν τη διαμόρφωση νέων ταυτοτικών μορφωμάτων για τον τόπο υπήρξε 
καταλυτική για την (ανα)συγκρότηση αντίστοιχων κοινοτικών ταυτοτικών μορφωμάτων. Η 
μοναδικότητα της οντότητας του παλαιού ιερού τόπου κατά τους Στεφάνου και Στεφάνου39 
φαίνεται να μετουσιώθηκε σε αυτή του νέου, η οποία με την εγκατάσταση του υλικού συμβόλου 
του ναού, μεταβίβασε στο νέο την άυλη συμβολική για την κοινότητα ιερότητα.  

Η επίτευξη αυτής της μεταβίβασης θα λέγαμε πως πραγματώνεται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο 
συνδέεται με την αναμόρφωση του νέου χώρου σύμφωνα με τα χωροτακτικά δεδομένα του 
παλαιού. Δενδροφυτεύσεις και ελαφρού τύπου κατασκευές, χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου η 
νέα θέση να αποτελεί πεδίο αναπαράστασης των γεωφυσικών χαρακτηριστικών της παλαιάς 
περιοχής. Παράλληλα, νέα επιτελεστικά επεισόδια, όπως η μεταφορά με λαμπαδηδρομία από τα 
νεαρά μέλη των Αθλητικών Ακαδημιών του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, 
της ιερής φλόγας που θα ανάψει τη φωτιά για το μαγείρεμα του στιφάδου. Η ιερή φλόγα που 
προσφέρεται αμέσως μετά τον Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό και την Αρτοκλασία από τον 
Μητροπολίτη Μεσόγαιας και Λαυρεωτικής Νικόλαο, μεταφέρεται πομπικά με τους αθλητές να 
προηγούνται και τους πιστούς να ακολουθούν, από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου στον χώρο «Φαγιά», για «το παραδοσιακό άναμμα της φωτιάς στα καζάνια»40. 

 
 

                                                           
 
37 Aldo Rossi, Η αρχιτεκτονικής της πόλης, Λ. Παπαδόπουλου και Γ. Παπακώστα (επιμ.), μτφ. Βασιλική Πετρίδου,  University 
Studio Press, Θεσσαλονίκη, (1966), 1991. 
38 Christian, Norberg - Schulz, Genius Loci: Το πνεύμα του τόπου. Για μια φαινομενολογία της αρχιτεκτονικής, μτφ. Μ. 
Φραγκόπουλος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Αθήνα, [1979], 2009, σσ. 5,24. 
39 Ιουλία Στεφάνου, Ιωσήφ Στεφάνου, Η περιγραφή της εικόνας της πόλης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, Αθήνα, 1999. 
40Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ 24-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 
2011, Σπάτα, Ιούνιος 2011.  
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Εικ. 15, 16. Ο Μητροπολίτης Μητροπολίτη Μεσόγαιας και Λαυρεωτικής Νικόλαος δίνει στα 

παιδιά την ιερή φλόγα που θα «ανάψει τα καζάνια» ενώ οι άνδρες μάγειρες περιμένουν με τα 
καζάνια έτοιμα στη θέση «Φαγιά». Σπάτα, 28 Ιουνίου 2011. Φωτ. Ζωή Ν. Μάργαρη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 17. Νεαρά μέλη των Αθλητικών Ακαδημιών του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων 

Αρτέμιδος μεταφέρουν με λαμπαδηδρομία την ιερή φλόγα που θα ανάψει τη φωτιά για το 
μαγείρεμα του στιφάδου. Σπάτα, 28 Ιουνίου 2011. Φωτ. Ζωή Ν. Μάργαρη 

 
Το νεωτερικά αναμορφωμένο «παραδοσιακό άναμμα» της φωτιάς που για λόγους ασφάλειας 

και ταχύτητος πραγματοποιείται πλέον με τη συνδρομή ειδικών φλογοβόλων καμινέτων, ως 
νέος άυλος συμβολικός δεσμός της χριστιανικής και της λαϊκής λατρείας που συνδέει το νέο 
χώρο της εκκλησίας με την θέση σύμβολο «Φαγιά» των καζανιών, ενδυναμώνει την σχέση 
μεταξύ τους. Τοιουτοτρόπως, αναδεικνύει και ισχυροποιεί τις πρακτικές συμβολοποίησης του 
νέου τόπου της κοινότητας ως άξονα ανάπτυξης νέων σπαταναίικων ταυτοτικών σχημάτων. 

Συνοψίζοντας θα λέγαμε πως στην περίπτωση του πανηγυριού του Αγίου Πέτρου στα Σπάτα, 
οι χωρικές μεταλλάξεις, εκούσιες και ακούσιες, που αναμόρφωσαν τα τελεστικά επεισόδια δεν 
κατέβαλλαν την ενδοκοινοτική δυναμική. Αντιθέτως, η χωρική αστάθεια προκάλεσε άμεσα 
καινοτόμες ενδοκοινοτικές διαδικασίες οικειοποίησης και κοινωνικοποίησης των νέων χώρων 
που συνέβαλλαν στην ανατροφοδότηση των συμβολικών επενδύσεων της σπαταναίικης 
κοινότητας. Η υπαρξιακή και συναισθηματική ανασφάλεια για την επιβίωση του πανηγυριού, 



365 
 

που αποτελεί διαχρονικά κομβικό σημείο για την (ανα)συγκρότηση και την (ανα)δήλωσή της 
κοινότητας, πυροδότησε δράσεις και αναβίωσε τεχνικές συσπείρωσης μεταξύ των μελών της. Η 
νέα γενιά των πανηγυριστών, καθοδηγούμενη και υποβοηθούμενη, από τους παλαιότερους 
αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στις πανηγυρικές εκδηλώσεις. Η μαζική συμμετοχή των μελών της 
τοπικής κοινότητας που αξιοποίησε την εμπειρία του παρελθόντος, παρείχε την απαραίτητη 
ασφάλεια και σιγουριά για το μέλλον του πανηγυριού καθώς επιτελεστικά οι νέοι τόποι 
συνδέθηκαν με σύγχρονες κοινωνικές πρακτικές, εμβαπτισμένες στις σπαταναίικες κοινωνικές 
αξίες. Συνοψίζοντας θα λέγαμε πως η σπαταναίικη κοινότητα, φαίνεται να βιώνει τις χωρικές 
μεταλλάξεις, όχι μόνο ως αποτέλεσμα των κοινωνικών αλλαγών αλλά και ως εφαλτήριο για την 
(ανα)μόρφωση και την (ανα)συγκρότησή της.  

 
 
                                                                         Εικ. 18. Η διανομή του τελετουργικού  
                                                                         φαγητού    (στιφάδου) στην τοποθεσία «Φαγιά»,   
                                                                         μετά τον εκκλησιασμό ανήμερα της γιορτής.  
                                                                         Σπάτα, 29 Ιουνίου 2011.  
                                                                         Φωτ. Ζωή Ν. Μάργαρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 19. Το πλύσιμο των καζανιών του  
στιφάδου μετά τη διανομή του φαγητού  
ανήμερα της γιορτής στην τοποθεσία  
«Φαγιά». Σπάτα, 29 Ιουνίου 2011.  
Φωτ. Ζωή Ν. Μάργαρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


