Έθιμα της Πρωτοχρονιάς
Τελ παξακνλή ηεο Πξσηνρξνληάο ηα αγόξηα πήγαηλαλ από ζπίηη ζε ζπίηη θαη
ηξαγνπδνύζαλ ηα παξαθάησ θάιαληα:
Αξρηκεληά θη αξρηρξνληά, ςειή κνπ δεληξνιηβαληά
θη αξρή θαιόο καο ρξόλνο, εθθιεζηά κε η΄ άγην ζξόλνο.
Αξρή πνπ βγήθε ν Φξηζηόο, άγηνο θαη πλεπκαηηθόο,
ζηε γε λα πεξπαηήζεη θαη λα καο θαινθαξδίζεη.
Άγηνο Βαζίιεο έξρεηαη, θη όινπο καο θαηαδέρεηαη,
από ηελ Καηζαξεία, ζπ ’ζ’ αξρόληηζζα θπξία.
Βαζηάεη εηθόλα θαη ραξηί, δαραξνθάληην δπκσηή,
ραξηί θαη θαιακάξη, δεο θαη κε ην παιηθάξη.
Τν θαιακάξη έγξαθε, ηε κνίξα ηνπ ηελ έιεγε
θαη ην ραξηί νκίιεη, άζπξε κνπ ρξπζέ κνπ ήιηε.
Σ΄ απηό ην ζπίηη πνπ ΄ξζακε, πέηξα λα κε ξαγίζεη
θη ν λνηθνθύξεο ηνπ ζπηηηνύ, ρίιηα ρξόληα λα δήζεη.
Καη ηνπ ρξόλνπ! Καιή ρξνληά!
Έλα ραξαθηεξηζηηθό έζηκν ηεο Πξσηνρξνληάο ήηαλ «ε ζπνύξλε». Τν πξσί ηεο
Πξσηνρξνληάο όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο αθνύ πιελόληνπζαλ θαζόληνπζαλ
κπξνζηά από ηε θσηηά, ζόκπα ή ηδάθη, θαη κε έλα μπιάθη αλαθάηεπαλ ηα θάξβνπλα
ιέγνληαο: «ζπνύξλε παηδηά, ζπνύξλε απγά, ζπνύξλε πνπιηά, ζπνύξλε γακπξνύο,
ζπνύξλε λύθεο…». Με ηνλ ηξόπν απηό εύρνληαλ ε ρξνληά, πνπ κόιηο άξρηζε, λα
θέξεη πνιιά αγαζά ζην ζπίηη ηνπο.
Οη καλάδεο πξνεηδνπνηνύζαλ ηα παηδηά λα είλαη πξνζεθηηθά ηελ εκέξα απηή.
Να κε «βαζηιέςνπλ» ηηο μπιηέο, γηαηί ηόηε όιε ηε ρξνληά ζα ηξώλε μύιν.
Έλα άιιν έζηκν αθνξνύζε ηνπο ηζνπάλεδεο, πνπ θύιαγαλ ηα δώα ηνπ ρσξηνύ.
Τν πξσί ηεο Πξσηνρξνληάο θάζε λνηθνθύξεο νδεγώληαο ηηο θαηζίθεο ηνπ ζην θνπάδη
γηα βνζθή έδηλε ζηνλ ηζνπάλε κηα αγηνβαζηιηάηηθε θνπινύξα θαη γιπθίζκαηα
(θνπξακπηέδεο, κπαθιαβάδεο, ηεγαλίηεο θιπ.) επρόκελνο αλάινγα γηα ηε λέα ρξνληά.
Σην κεζεκεξηαλό ηξαπέδη θπξηαξρνύζε ε βαζηιόπηηα. Η βαζηιόπηηα απνηειεί
παλειιήλην έζηκν, πνπ αλάγεηαη ζηα ρξόληα ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ 1 (4νο κ.Φ.
αηώλαο) θαη δηαηεξείηαη κέρξη ζήκεξα.
Οη λνηθνθπξέο έβαδαλ όιε ηνπο ηελ ηέρλε ώζηε ε βαζηιόπηηα λα γίλεη λόζηηκε.
Μέζα ζηελ πίηα έβαδαλ έλα θινπξί, έλα θνκκάηη άρπξν, έλα θνκκάηη θιήκα. Τν
θόςηκν ηεο βαζηιόπηηαο γηλόηαλ κε εηδηθό εζηκηθό ηειεηνπξγηθό. Ο λνηθνθύξεο ηνπ
ζπηηηνύ γύξηδε ηξεηο θνξέο ην ηαςί. Σηε ζπλέρεηα έθνβε πξώηα ηα θνκκάηηα γηα ηνλ
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Σύκθσλα κε ηελ Οξζόδνμε Φξηζηηαληθή παξάδνζε ην έζηκν ζπλδέεηαη κε ηνλ Μέγα Βαζίιεην.
Ο Έπαξρνο ηεο Καππαδνθίαο πέξαζε από ηελ Καηζάξεηα, όπνπ ε έδξα ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ θαη
δήηεζε ρξήκαηα γηα λα κελ ηελ θαηαζηξέςεη. Οη θάηνηθνη κε ηελ πξνηξνπή ηνπ επηζθόπνπ ηνπο θαη γηα
λα απνθύγνπλ ηελ νξγή ηνπ Επάξρνπ έδσζαλ ηα ρξπζαθηθά ηνπο. Ήηαλ όκσο ηπρεξνί γηαηί ν Έπαξρνο
είηε γηαηί κεηάλησζε είηε από ζαπκαηνπξγηθή παξέκβαζε ηνπ Αγίνπ Μεξθνπξίνπ δελ πξνρώξεζε ζηελ
απεηιή ηνπ. Τόηε ν Άγηνο Βαζίιεηνο, πξνθεηκέλνπ λα επηζηξέςεη ηα ηηκαιθή, θαη επεηδή δελ γλώξηδε ηη
πξνζέθεξε ν θαζέλαο, έδσζε εληνιή λα παξαζθεπαζηνύλ κηθξνί άξηνη, θνπινύξεο θαη κέζα ζε θαζέλα
λα ηνπνζεηεζεί έλα ρξπζαθηθό. Οη θνπινύξεο απηέο κνηξάζηεθαλ ζηνπο πηζηνύο. Σε αλάκλεζε ηνπ
γεγνλόηνο απηνύ επηθξάηεζε ην έζηκν ηεο βαζηιόπηηαο.
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Φξηζηό, γηα ηελ Παλαγία, γηα ηνλ Άγην Βαζίιεην θαη κεηά γηα θάζε κέινο ηεο
νηθνγέλεηαο. Όπνηνο εύξηζθε ην θινπξί ήηαλ ν ηπρεξόο ηεο ρξνληάο. Όπνηνο πεηύραηλε
ην άρπξν ζα γηλόηαλ γεσξγόο, ελώ εθείλνο πνπ πεηύραηλε ην θιήκα ζα γηλόηαλ
ακπεινπξγόο.
Η ραξηνπαημία ηε λύρηα ηεο Πξσηνρξνληάο (θαη γεληθόηεξα απηέο ηηο εκέξεο)
απνηειεί έλα άιιν έζηκν. Μηα παξάδνζε πνπ έξρεηαη από ηνλ Πόλην, ζέιεη ηνλ Άγην
Βαζίιεην λα θεξδίδεη ηνλ θνξνεηζπξάθηνξα ζηα ραξηηά θαη λα γιπηώλεη έηζη ην
πνίκληό ηνπ από ηελ θνξνινγία. Πεξηκέλνληαο ηα κεζάλπρηα θαη ηελ αιιαγή ηνπ
ρξόλνπ νη άλζξσπνη παίδνπλ ραξηηά ζην ζπίηη (θπξίσο 31 ή 21) γηα ην θαιό ηεο
ρξνληάο. Υπάξρνπλ όκσο θαη άιινη πνπ παίδνπλ ραξηηά κε ρξήκαηα.
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