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Άν δεν γνωρίζη κανείς τήν ακριβή γεωγραφική διάδοση ενός πολιτιστικού
φαινομένου, είναι αδύνατο, τις περισσότερες τουλάχιστον φορές, νά το παρακολου-
θήση και νά το έρμηνεύση άπο όλες του τις πλευρές κατά τρόπο ικανοποιητικό. "Αν
αύτο ΐσχυε γενικά παλαιότερα, σήμερα αποκτά μεγαλύτερη σημασία, καθώς ή έρώ-
τηση που κατακτά διεθνώς δλο και περισσότερο έδαφος εις βάρος, ας μου έπιτρα-
πή νά πώ, της έρωτήσεως πότε1, πού ήταν στο παρελθόν και έξακολουθεϊ βέβαια
ακόμη νά είναι θεμελιακής σημασίας για τη λαογραφία. Ή δεύτερη αυτή ερώτηση,
πού εΐναι έρώτηση τής λαογραφικής επιστήμης παλαιά, συνδέεται άμεσα, όπως
εύκολα μπορεί νά καταλάβη κανείς, με τήν ίστορικοφιλολογική της μέθοδο, μέ τή
μέθοδο δηλ. πού εφαρμόζεται άπο πολλούς ευρωπαίους λαογράφους κατά τρόπο
άλλοτε άποκλειστικο και άλλοτε όχι. Ή πρώτη έρώτηση συνδέεται μέ τή χαρτογρα-
φική μέθοδο, πού εχει άρχίσει νά χρησιμοποιήται καί στή λαογραφική ερευνά εδώ
και πενήντα περίπου χρόνια, στήν άρχή έπιφυλακτικά καί άραιά, έ'πειτα όμως, στον
χώρο ιδίως τής Εύρώπης, συστηματικά καί έντονα, μέ πίστη στήν άξία της.

Μέ τή μέθοδο αυτή έπιδιώκεται βασικά ή χαρτογραφική παρουσίαση διαφό-
ρων λαογραφικών στοιχείων καί φαινομένων — όπως τύπων σπιτιών, γεωργικών
έργαλείων κλπ. — μέ διάφορα σύμβολα, μέ άλλα λόγια ή δημιουργία χαρτών (Ατλάν-
των), στούς οποίους σημειώνεται ή γεωγραφική κατανομή καί διάδοση των. Το πα-
ρουσιαζόμενο κατά τρόπο παραστατικά ύλικο περισυνάγεται κυρίως μέ κατάλληλα

* 'Ανακοίνωση στο Λ' Συμπόσιο Λαογραφίας τοϋ Βορειοελλαδικού χώρου (10-12 Όκτωβρ.
1979, Ιωάννινα).

1. Βλ. Richard Weiss, Einführung in den Atlas der schweizerischen Volks-
kunde, herg. von Paul Geiger und Richard Weiss, Basel 1950, σ. 1.
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διατυπωμένα έρωτηματολόγια άλλα και με άλλους τρόπους. Οί χάρτες αυτοί ("Ατλαν-
τες) συνοδεύονται απαραίτητα, πρέπει τουλάχιστον νά συνοδεύωνται, άπο εκτετα-
μένα υπομνήματα, πού αναφέρονται στά έξεταζόμενα θέματα.

Τά πλεονεκτήματα της μεθόδου αύτης, πού χρησιμοποιεί έπίσης ή Γλωσ-
σολογία και άλλοι ποικίλοι επιστημονικοί κλάδοι, έχουν ήδη έπισημανθή άπο πολ-
λούς. Με τή μέθοδο αύτη μπορεί κανείς κατά τρόπο πολύ πρακτικό νά διαπιστώση
την ύπαρξη των φαινομένων και νά παρακολουθήση την άφετηρία των, τις οδούς
διαδόσεώς των, τις διαβαθμίσεις των, την άλληλεξάρτησή των κ.ά., πέρα δε άπο
αυτά, λόγω των κοινών κανόνων πού έπιδιώκεται νά διαμορφωθούν, διευκολύνεται
πολύ ή διεθνής συνεννόηση και συνεργασία.

Μερικοί άπο τούς ειδικούς, κυρίως των χωρών της Εύρώπης πλήν 'ίσως της
'Αγγλίας και της Γαλλίας, φθάνουν στο σημείο νά θεωρήσουν τούς λαογραφικούς
"Ατλαντες οχι άπλώς ως έπιστημονικό μέσο ή οργανο, άλλά ώς πηγή. Πιστεύουν δέ
ότι μερικά φαινόμενα, ιδίως άπο τον υλικό βίο του λαοϋ, είναι άδύνατο νά ερμηνευ-
θούν χωρίς αύτούς. Γιά πολλούς όμως, και ας μου έπιτραπη νά πώ ότι και έγώ άνήκω
σ' αύτούς, άνακύπτει πάντοτε το έρώτημα, τί άναμένει κανείς ή τί πρέπει νά άναμένη
άπο ενα λαογραφικό Άτλαντα, πού πρέπει νά συνοδεύεται πάντοτε άπο σχετικό
υπόμνημα. Είναι βέβαιο ότι άπο τήν εργασία αύτή δεν πρέπει νά άπαιτη κανείς
τή λύση δλων τών επιθυμητών προβλημάτων. Ουτε μπορεί κανείς με τή χαρτο-
γραφική μέθοδο νά καταργήση όλους τούς άλλους τρόπους προσεγγίσεως ένος φαι-
νομένου. Γενικώς θά μπορούσε κανείς νά πη ότι και ή μέθοδος αύτή είναι ενας άπο
τούς σημαντικούς τρόπους έξετάσεως τών λαογραφικών φαινομένων ή καλύτερα ενα
μέρος άπύ τήν ευρύτερη μέθοδο της λαογραφικής έρευνας, πού μπορεί νά είναι
άνάλογα ίστορικοφιλολογική, ψυχολογική, κοινωνιολογική κλπ. ή όλα μαζί1.

"Οπως κι αν εχη το πράγμα, εϊναι πλέον γεγονος ότι σέ πολλές χώρες της
Εύρώπης, όπως ή Αυστρία, ή Γερμανία, ή "Ελβετία, ή Σκανδιναυΐα, ή Γιουγκοσλαβία,
ή Πολωνία, ή Τσεχοσλοβακία κ. ά., έχουν άναληφθη πολλές και σημαντικές προσ-
πάθειες προς τήν κατεύθυνση του καταρτισμού έθνικών Ατλάντων και τή λύση
μέσω αύτών πολλών λαογραφικών προβλημάτων μέ πολύ εντυπωσιακά άποτελέ-
σματα. Και όχι μόνο αύτό. Ή έπιτυχία τών κατά τόπους σχετικών πρωτοβουλιών
ώθησε στήν ιδέα ιδρύσεως Διεθνούς 'Επιτροπής, πού έ'χει τάξει ώς σκοπό της νά

1. Βλ. Ε. Δ. Μ α ζ α ρ ά κ η, Ή λαογραφική ερευνά καί ή συστηματική όργάνωσή της,
'Αθήναι 1964, σ. 138-150 καί Δημ. Β. Οίκονομίδου, Λαογραφικός "Ατλας, 'Αθηνά
73-74 (1972-73), σ. 20-26.
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συντονίση τις έπί μέρους προσπάθειες γιά τον καταρτισμό Λαογραφικού "Ατλαντος
της Ευρώπης καί των γειτονικών της χωρών. Στην προσπάθεια αύτη τής Διεθνούς
Επιτροπής παρέχομε τή συνεργασία μας κ' έμεϊς μέ τον Άτλαντα τής Ελληνικής
Λαογραφίας, πού εκδίδει τό'Κέντρον Λαογραφίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε νά μπορή νά ένταχθή στον γενικώτερο 'Εθνολογικό Άτλαντα
τής Ευρώπης, καθώς καί μέ τή γενικώτερη έπαφή καί έπικοινωνία μας μέ τή Διεθνή
'Επιτροπή.

Τό πρώτο θέμα, πού έ'χει άποδοθή χαρτογραφικά στον Άτλαντα τής Ελλη-
νικής Λαογραφίας, είναι καί πρώτο θέμα του 'Εθνολογικού Άτλαντα τής Εύρώπης.

Το θέμα για τό όποιο πρόκειται είναι οί περιοδικές πυρές, οί πυρές δηλ. πού
άνάπτονται στό ύπαιθρο κάθε χρόνο σέ τακτές ήμερομηνίες κατά τρόπο τελετουρ-
γικό. Τό σχετικό υλικό πού έ'χει συγκεντρωθή είναι πλουσιώτατο, τόσο πλούσιο ώστε
νά μπορή πιά κανείς νά στηρίξη σ' αύτό γενικώς ασφαλή ο σο είναι δυνατό συμπερά-
σματα. Πρέπει έδώ νά σημειώσω ότι, για νά καταρτισθή ό χάρτης, δέν ήταν καθό-
λου αρκετό τό άνέκδοτο ύλικό, πού χρόνια τώρα έχει άποθησαυρισθή στό Κέντρο
Λαογραφίας ή στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, γιά τόν μικρασιατικό χώρο,
ουτε πολύ περισσότερο τό ύλικό πού έχει δημοσιευθή κατά καιρούς στά διάφορα
έντυπα (βιβλία, περιοδικά, έφημερίδες), πού άποδελτιώθηκε συστηματικά. Σύμφωνα
μέ τήν διεθνή έμπειρία ότότε διευθυντής τοϋ Κέντρου Γ. Σπυριδάκης κατάρτισε ερω-
τηματολόγιο, πού διανεμήθηκε κυρίως στούς δασκάλους τής χώρας. Στό Κέντρο
γύρισαν 4.000 συμπληρωμένα αντίτυπα άπό ολόκληρο τόν έλληνικό χώρο μέ ενα
πραγματικά τεράστιο ύλικό, πού μαζί μέ τό υπόλοιπο άπό τις άλλες πηγές είναι
τόσο, δσο ϊσως χρειάζεται, γιά νά ύποστηρίξη κανείς ότι αύτή είναι ή γεωγραφική
κατανομή τοϋ εθίμου στό χώρο τουλάχιστον πού περικλείεται άπό τά σημερινά
έλληνικά σύνορα. Τό τονίζω αύτό, έπειδή πολλές μέχρι τώρα μελέτες γιά άλλα
θέματα έχουν καταλήξει σέ παρακινδυνευμένα ή καί σέ προσωρινά συμπεράσματα,
άπό τό γεγονός άκριβώς ότι έχουν στηριχθή σέ ύλικό συλλογών, άκόμη καί τοϋ
Κέντρου Λαογραφίας, πού βέβαια έχουν τυχαία καταρτισθή.

'Εδώ θά μάς άπασχολήση είδικώτερα τό ύλικό τών περιοδικών πυρών, πού
άνάπτονται κατά τόν χειμώνα. Καί αύτό έπειδή, όπως προκύπτει άπό τόν Άτλαντα,
ή διάδοση τών πυρών αύτών περιορίζεται βασικά στό σημερινό βορειοελλαδικό χώρο,
πού μάς ένδιαφέρει άμεσα, στή Θεσσαλία καί άνατολικά στον ΙΙόντο καί τήν Καππα-
δοκία. Σέ άλλους ελληνικούς τόπους είναι, όπως θά δοϋμε, πολύ σπάνιες οί πυρές αύτές.

Καί πρώτα - πρώτα σέ ποιές τακτές ήμερομηνίες τοϋ χειμώνα ύπάρχουν πε-
ριοδικές πυρές καί τί γεωγραφική διάδοση έχουν. Αύτό φαίνεται καθαρά άπό τούς
χάρτες 1, 2, 3 καί 4.
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Πρέπει νά άναφερθή έδώ ότι γενική κατηγορία «χειμερινές πυρές» δέν ύπάρχει?
στή λαϊκή συνείδηση τουλάχιστον. Το έθιμο τών πυρών έχει συνδεθή πολύ στενά μέ
τις διάφορες έορτές ή άλλες σημαντικές ημερομηνίες του χρόνου, έ'τσι ώστε στο χάρτη
δεν ήταν δυνατό, σ πρώτη τουλάχιστον φάση, νά σημειωθούν αλλιώς οί πυρές παρά
μέ βάση τις μέρες πού άνάπτονται.

Παρά το ότι όμως οΐ πυρές αυτές κατά τή νεώτερη έποχή εμφανίζονται κατά
τον τρόπο πού περιγράψαμε, δηλ. συνδεδεμένες μέ διάφορες χριστιανικές έορτές,
πρέπει νά ενταχθούν στήν κατηγορία τών πυρών του χειμώνα. Πιο συγκεκριμένα πρέ-
πει νά θεωρηθούν πυρές πού άνάπτονται κατά τις χειμερινές τροπές του ήλιου καί
στήν άρχή του χρόνου. "Οτι έχομε πυρές σέ άπομακρυσμένες άπο το χρονικά αυτό
σημείο ημέρες, όπως οί πυρές της άγιας Βαρβάρας, εξηγείται εύκολα άπο το ότι
πολλές πυρές, καί όχι μόνο του χειμώνα, έχουν μετατεθή, μεταγενέστερα βέβαια, σέ
ημερομηνίες, κατά τις όποιες τιμώνται μέ ιδιαίτερη εύλάβεΐα πολλοί άγιοι. Οί πυρές
αυτές έχουν βασικά τον ί'διο χαρακτήρα καί άποβλέπουν στούς 'ίδιους σκοπούς.

Αυτά φαίνεται άπο τούς γενικούς των τύπους καί άπο τά ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά των στοιχεία, τά πιο βασικά άπο τά όποια είναι:

1. Άνάπτονται στό τέλος ή στήν άρχή του νέου έτους.

2. Γύρω άπο τήν πυρά χορεύουν καί τραγουδούν οί κάτοικοι τών χωριών,
γεροντότεροι καί νεώτεροι.

3. Οΐ παριστάμενοι υπερπηδούν τήν πυρά γιά διαφόρους λόγους.

4. Μέ τό άναμμα τής πύρας άσχολοϋνται σέ μερικές περιπτώσεις οί νιόπαν-
τροι, οί άρραβωνιασμένοι ή έρωτευμένοι, κάποτε γίνονται υπαινιγμοί καί γιά συνοι-
κέσια.

5. Γίνονται μέ τήν εύκαιρία της άφής ποικίλες μαντικές καί μαγικές ενέρ-
γειες.

6. Γίνεται χρήση της πύρας ή τής στάχτης γιά άποτρεπτικούς ή καθαρτι-
κούς σκοπούς.

Τά στοιχεία όμως τών πυρών αύτών είναι κοινά, τά περισσότερα τουλάχιστον,
μέ τά στοιχεία πού έχουν οί πυρές τής απόκριας1 καί του Πάσχα ή τοϋ άγιου Ιωάννου
(24 Ίουν.), πού είναι τόσο διαδεδομένες στον έλληνικό χώρο καί πέρα άπ' αύτόν.
Έξ άλλου τά στοιχεία αύτά είναι κοινά καί στις άντίστοιχες πυρές, βασικά στις πυρές
τών Χριστουγέννων καί τοϋ νέου έτους, πού άνάπτονται άκόμη σήμερα στή Βουλ-

1. Βλ. Κ. Τσούρκα-Στ. Π. Κυριακίδου, Ή αποκριά στά Βογατσικό, Μα-
κεδονικά 3 (1956), σ. 394.
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γαρία, Γιουγκοσλαβία, Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Μέγ. Βρεταννία,
'Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία καί Ρωσσία1, καί πέρα άπ' αύτές καί στις άλλες άντί-
στοιχες μέ τις έλληνικές πυρές, πού άνάπτονται σ' όλες τις χώρες τής Εύρώπης.

Ή κοινότητα μορφών καί στοιχείων μεταξύ τών πυρών δλου τοϋ χρόνου,
έ'στω καί τοϋ έλληνικοΰ μόνο χώρου, δέν άφίνει περιθώρια γιά τήν έξαγωγή έδώ
συμπερασμάτων, άφοΰ, γιά το λόγο πού άναφέραμε, μάς ένδιαφέρουν έδώ μόνο οί
πυρές τοϋ χειμώνα. Τό θέμα χρειάζεται συνολική θεώρηση —ελπίζω νά γίνη σύντομα,
σέ μιά εύρύτερη μονογραφία πού ετοιμάζω άπό καιρό — άν λάβη ύπ' δψη κανείς ότι
πολλές φορές άνάπτονται πυρές σέ διάφορες ήμερομηνίες σέ Ινα καί τόν αύτό τόπο."Ετσι,
γιά νά άναφερθώ πρόχειρα καί ένδεικτικά σέ συγκεκριμένο παράδειγμα, «στό νομό
Φλωρίνης τό άναμμα τής φωτιάς, πού λέγεται μπουμπούνα, δέν γίνεται παντοϋ τήν
ιδία μέρα... Στό 'Αμύνταιο γίνεται τή γιορτή τής 'Αγίας Βαρβάρας, στή Φλώρινα
τήν παραμονή τών Χριστουγέννων καί στό Λέχοβο λίγες μέρες προτοϋ έρθουν τά
Χριστούγεννα2. Σέ άλλες περιοχές έχομε περιοδικές πυρές καί τό χειμώνα καί τις
άπόκριες ή τό Πάσχα καί τό καλοκαίρι (πυρές άγ. Ιωάννου). "Υστερα άπό τή δια-
πίστωση αύτή είμαι άναγκασμένος νά περιορισθώ έδώ σέ μερικά χαρτογραφικά συμ-
περάσματα γιά τις χειμερινές πυρές, όπως εξάγονται άπό τήν έρμηνεία τοϋ Άτλαντα
τής 'Ελληνικής Λαογραφίας καί νά κάμω μερικές μόνο νύξεις γιά τήν καταγωγή των.
"Ενας πρόσθετος λόγος γιά τόν όποιο πρέπει νά είναι κανείς επιφυλακτικός σέ γενι-
κεύσεις, πού πρέπει νά περιλάβουν οπωσδήποτε καί τόν εύρωπαϊκό χώρο, είναι ότι
μέ τό θέμα αύτό άσχολειται στό πλαίσιο τοϋ Έθνολογικοΰ Άτλαντα τής Εύρώπης
ό καθ. M. Zender. Ό Zender έ'χει λάβει ύπ' δψη τόν έλληνικό Άτλαντα, ή εργασία
του βρίσκεται ήδη στό τυπογραφείο καί είναι εύλογο νά περιμένωμε νά δοΰμε πρώτα
τά γενικώτερα συμπεράσματα, στά όποια έ'χει καταλήξει.

Πάντως, όπως φαίνεται άπό τή μεγάλη πυκνότητα τών συμβόλων στό χάρτη
μας (χάρτ. 4), έ'χομε νά κάμωμε μέ έ'να έ'θιμο πολύ διαδεδομένο, κυρίως στό βορειο-
ελλαδικό χώρο, καί ιδιαίτερα ζωντανό. Ή άποψη αύτή ένισχύεται άκόμη περισσό-
τερο, άν άναλογίσθη κανείς, ότι οί περιοδικές πυρές τοϋ χειμώνα άνάπτονται στό ύπαι-
θρο σέ μιά χρονική περίοδο, πού οί καιρικές συνθήκες είναι συνήθως ιδιαίτερα δυσμε-
νείς γι' αύτοΰ τοϋ είδους τις έκδηλώσεις. Τόση όμως γοητεία άσκεΐ, φαίνεται, τό
έθιμο καί τόσο βαθιά είναι ριζωμένο στήν ψυχή τοϋ λαοΰ, ώστε, γιά νά άναφερθώ

1. Βλ. πρόχειροι Richard Wolfram, Die Jahresfeuer, Wien 1972, σ. 71 (Ver-
öffentlichungen der Kommission für den Volkskundeatlas in Österreich, herg. von Richard
Wolfram, 3).

2. Βλ. Στ. Κ υ ρ ι α κ ί δ η, Μακεδονικά, δ. π., σ. 407.
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σ' ενα παράδειγμα άπο τήν "Ηπειρο, στήν 'Αρίστη (Δυτ. Ζαγόρι) «τά παιδιά τοϋ
χωριοΰ, άκόμα καί όταν το χιόνι έχη στρώσει τήν έκταση άπ' άκρη â>g άκρη, κόβουν
πουρνάρια καί κέδρα άπο τούς δχτους τών χωραφιών καί άνάβουν πελώρια φωτιά»1.
'Αντίθετα, γιά νά κάμω μιά πρόχειρη σύγκριση, όπως άναφέρει ό Wolfram, στήν
Αυστρία οί πυρές του χειμώνα, πού είναι πολύ περιωρισμένες, άνάπτονται μόνο
όταν το επιτρέπουν οί καιρικές συνθήκες2.

Άπο το άλλο μέρος ή μεγάλη αύτή διάδοση τοϋ εθίμου, όπως φαίνεται άπο
τον Άτλαντά μας, άλλά καί ή διάδοση, εύρύτερη ή περιωρισμένη, στις άλλες εύρω-
παϊκές χώρες πού άναφέραμε, είναι ενδεικτική τοϋ γεγονότος ότι έχομε νά κάμωμε
μέ έθιμο πολύ παλαιό. Βέβαια τί είδους έπί μέρους στοιχεία το άπαρτίζουν, πώς καί
μέχρι ποιο βαθμό έχουν συγκερασθή τά ειδωλολατρικά μέ τά χριστιανικά, σέ ποιούς
εΐδικώτερα έπί μέρους σκοπούς άποβλέπουν κλπ. είναι ενα μεγάλο κεφάλαιο, πού εϊναι
άδύνατο νά άναπτυχθη, έστω καί στοιχειωδώς, στά πλαίσια τής άνακοινώσεως αύτής.
'Οπωσδήποτε καί μόνο άπο τις ή μέρες πού άνάπτονται οί πυρές, χωρίς νά έχη κανείς
ύπ' όψη τις λεπτομέρειες πού δίνουν οί συλλογείς, πού είναι άδύνατο νά καταστρω-
θούν στο χάρτη άλλά πού περιλαμβάνονται, θέλω νά πώ πού θά περιληφθούν, στο
εκτενές σχετικά ύπόμνημα, μπορεί νά συμπεράνη κανείς ότι ή χριστιανική λατρεία
έχει παίξει άποφασιστικό ρόλο στή διαμόρφωση καί διάδοση τών σχετικών έθίμων,
τά όποια, ας σημειωθή μόνο αυτό, δεν είναι μετέωρα καί άπομονωμένα. Αντίθετα
είναι στενά συνδεδεμένα μέ τήν όλη τελετουργική διαδικασία, τόσο, πού δυσκολεύεται
κανείς καμμιά φορά νά τά άπομονώση.

Πάντως πρέπει νά θεωρήται μάλλον βέβαιο ότι, όπως παρατήρησε παλαιότερα
ό άκαδ. Κ. Ρωμαίος μέ άφορμή τήν έξέταση τής πυροβασίας στά άναστενάρια, πηγή
όλων τών λατρευτικών πυρών, άρχαίων καί νέων, είναι ή παλαιά καί άρχέγονη πίστη
στήν εύεργετική δύναμη τής φωτιάς. «Ένα νήμα στερεό καί μισοκρυμμένο», γράφει,
«ένώνει όλα τά πυρολατρικά έθιμα άπο σήμερα έως σέ μιά εποχή άνυπολόγιστα μα-
κρυνή καί πιο πέρα άπο τήν ιστορική Αρχαιότητα... το βαθύτερο νόημα κάθε πυρο-
λατρικής τελετής [είναι] ότι άπο τή μεγάλη καί φροντισμένη ιερή πυρά, εΐτε μόνο
πού τήν έτοιμάζομε, είτε τήν περιτρέχομε, εΐτε χορεύομε γύρω, είτε πηδάμε μέσα
προφυλακτικά εΐτε μέ γυμνά τά πόδια ένθουσιασμένοι καί άφοβοι, θά πάρουμε δύναμη
καί ύγεία καί ό τόπος μας τήν εύτυχία του»3.

1. 'Αγγέλου Παπακώστα, Οί φωτιές τοϋ "Aï-Βασίλη, 'Ηπειρωτική 'Εστία 3,
τεϋχ. 21 (1954), σ. 43.

2. Βλ. Richard Wolfram, δ. π., σ. 5.

3. Κωνσταντίνου 'Α θ. Ρωμαίου, Λαϊκές λατρείες τής Θράκης, 'Αρχ. Θρακ.
Λαογρ. Γλωσσ. Θησ. 11 (1944-45), σ. 77-78.
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«Έν τώ συνόλω της όρθή... ή γνώμη τοϋ επιφανούς Έλληνος αρχαιολόγου»,
παρατηρεί σωστά ό έπίσης έπιφανής έρευνητής τοϋ λαϊκοΰ πολιτισμού Στίλπων
Κυριακίδης. «Ή γενική όμως αυτη γνώμη, ικανή διά τήν έρμηνείαν τών αρχών τής
πυρολατρίας, δέν είναι άρκετή καί διά τήν έρμηνείαν τών μορφών, τάς όποιας έλαβεν
αύτη παρά τοις διαφόροις λαοΐς ένεκα τών διαφόρων παρ' έκάστω συνθηκών τής
ζωής καί τής ιστορίας. 'Ιδιαιτέρως δέν εΤναι άρκετή διά τήν έρμηνείαν τών πυρο-
λατρίκών έπιβιωμάτων τής σημερινής λαϊκής λατρείας του έλληνικού, άλλά καί δλων
τών συγχρόνων ιστορικών λαών»1.

Τήν ιστορική αύτή έρμηνεία έπιχειρεΐ ό Κυριακίδης, γιά νά έρμηνεύση τις
πυρές τής άποκριάς, άλλά καταλήγει σέ συμπεράσματα, γιά τά όποια θά μπορούσε
κανείς νά έχη καί έπιφυλάξεις, έπειδή στηρίζεται σέ ελλιπές ύλικό.

Καί γιά νά περιορισθώ σέ πρόχειρα παραδείγματα γιά τήν άνεπάρκεια του
ύλικοϋ, συγκρίνοντας ό Κυριακίδης τά έλληνικά πυρολατρικά έθιμα μέ τά άνάλογα
εύρωπαϊκά, άναφέρει ότι στά δεύτερα γίνεται επιπροσθέτως το άναμμα τής φω-
τιάς άπό νεονύμφους3, ένώ μέ τόν Άτλαντα τώρα γνωρίζομε ότι στή Μπάφρα
π. χ. Δωδώνης 'Ιωαννίνων τά Φώτα «τά νιόγαμπρα τής χρονιάς άνάβουν τή φω-
τιά... καί τήν πηδούν μέ τή σειρά, γιά νά κάνουν προκοπή»3, ότι στά έθιμα τής
Γαλλίας καί τής Γερμανίας καίεται ομοίωμα άνθρώπου, πράγμα πού, όπως ισχυρί-
ζεται, συμβαίνει στά έλληνικά μόνο τό Πάσχα4, ένώ γνωρίζομε ότι τά Φώτα στήν
Τραπεζούντα έκαιγαν ομοιώματα5. 'Αναφέρει άκόμη ότι σέ μερικά μόνο μέρη τής
Εύρώπης κρεμιούνται πάνω άπό τήν πυρά ζώα καί κατακαίονται6, ένώ γνωρίζομε
ότι στήν Άνακού Καππαδοκίας, πάλι τά Φώτα, έβαζαν στήν πυρά μιά γάτα σ'
ένα τσουκάλι καί τήν έκαιγαν μέσα στό σωρό7.

'Επιστήμονες άπό τή Σουηδία, τή Φινλανδία, τή Γερμανία, τή Γαλλία, τό
Βέλγιο κ. ά. έχουν δημοσιεύσει ογκωδέστατες καί πολύ έμπεριστατωμένες εργασίες
γιά τά πυρολατρικά έθιμα τής χώρας τόυ ό καθένας — δέν λείπουν βέβαια άπό τά
έργα αύτά καί οί χρησιμώτατες γενικές θεωρήσεις — άλλά ό Mannhardt καί ό
Liungman εΐναι εκείνοι πού, στηριζόμενοι στό εύρωπαϊκό καί τό άσιατικό ύλικό,

1. Μακεδονικά, δ. π., σ. 387.

2. Μακεδονικά, δ. π., σ. 389.

3. Κέντρον Λαογραφίας 'Ακαδημίας 'Αθηνών (ΚΑ) ύλικ. "Ατλ. "Ηπεφ. IV, 109 (1970).

4. "Ο. π., σ. 389 καί 394.

5. 'Αρχ. Ύλικ. Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (Ζίλμα).

6. "Ο. π., σ. 390 καί 394.

7. Θ. Κωστάκη, Ή Άνακού, 'Αθήνα 1963, σ. 235. Κάψιμο γάτας γίνεται σέ
μερικά μέρη της Γαλλίας, Παρίσι κ. &. (Richard Wolfram, δ. σ. 60).
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άρχαϊο καί νεώτερο, είδαν το θέμα τών περιοδικών πυρών μέ τήν επιβαλλομένη
ευρύτητα. Ό πρώτος, του οποίου τό έργο εκτιμάται ακόμη περισσότερο γιά τή
μεθοδική ροπή του παρά γιά τά συμπεράσματα, στά όποια καταλήγει, δέχεται τελικά,
ίσως οχι άνεπιφύλακτα, αύτοτέλεια στή γένεση τών έθίμων, καί τά ερμηνεύει μέ τό
γενικό νόμο τής πολυγενεσίας1. Πολύ όμως σημαντικώτερο γιά τήν περίπτωση μας
είναι τό περίφημο, ρηξικέλευθο θά έλεγα γιά τήν εποχή του, έργο τοϋ Waldemar
Liungman, ((Traditionswanderungen Euphrat-Rhein», πού δημοσιεύτηκε πριν άπο
40 περίπου χρόνια σέ δύο μέρη καί εντυπωσίασε τούς ειδικούς. Περιορίζομαι νά άνα-
φέρω έδώ μέ συντομία το συμπέρασμα, στο όποιο καταλήγει ό Liungman, κατά τό μέ-
ρος μόνο πού μάς ενδιαφέρει. Μεταξύ τών χαρακτηριστικών τών εύρωπαϊκών περιοδι-
κών πυρών τοϋ τέλους καί τής άρχής τοϋ έτους, τής πρώτης Μαρτίου καί τής άποκριάς,
τά όποια φυσικά μνημονεύει, καί τών χαρακτηριστικών τών άσιατικών πυρών τού
νέου έτους ύπάρχει μεγάλη σχέση καί συγγένεια, όπως γράφει. Τά άσιατικά φαίνονται
παλαιότερα, άφοΰ, όπως γνωρίζομε, γιά νά άναφερθώ μόνο σέ ενα παράδειγμα, στήν
Κίνα πρέπει νά είχαμε περιοδικές πυρές ήδη άπο τό 2.000 π. Χ., άρα ή όδός μετανα-
στεύσεως καί διαδόσεως των είναι σαφής. Καί έπιλέγει κατά λέξη: «Οί πυρές τών
Θεοφανίων, πού τις βρίσκομε σποραδικά έδώ κ' εκεί στήν Καππαδοκία, στή Βαλ-
κανική, στις χώρες τών Άλπεων, στή Γαλλία, στο Βέλγιο καί στήν Αγγλία, άνά-
πτονται άνάλογα τό βράδυ προ τής οριστικής άρχής τοϋ νέου έτους»2.

"Οπως παρατηρεί ό Zender, άπό τον όποιο, έπαναλαμβάνω, περιμένομε πολύ
σύντομα τον πρώτο εύρωπαϊκό "Ατλαντα γιά τις περιοδικές πυρές μαζί μέ τό ύπό-
μνημά του, ή μονολιθική παραγωγή τών περιοδικών πυρών άπό τις έορτές τής
πρωτοχρονιάς, τά άσθενή έθνολογικά, άρχαΐα καί άνατολικά παράλληλα, ή άπόρριψη
κάθε ιδέας πολυγενετισμοΰ κ. ά. κρίνονται σήμερα ώς άδυναμίες τοϋ έργου τοϋ Liung-
man3.

Ή θεωρία όμως τοϋ Liungman είναι έλκυστική, καθώς φαίνεται νά ίσχύη
γιά τόν ελληνικό πολιτιστικό χώρο, όπου είναι πολύ πιθανό μιά μετακίνηση τοϋ

1. Βλ. πρόχειρα Στ. Κυριακίδη, δ. π., σ. 391-392.

2. Waldemar Liungman, Traditionswanderungen Euphrat - Rhein, Stu-
dien zur Geschichte der Volksbräuche, Helsinki 1938, σ. 499-500 (FFCommunications άρ.
119).

3. Matthias Zender, Die Jahresfeuer in Europa in ihrer Aussage für kultu-
relle Zusammenhänge in historischer Zeit, Zweite Arbeitskonferenz der Organisations-
kommission für den Volkskundeatlas Europas und seiner Nachbarländer 12.-15. März 1968
in Bonn, Bericht, Bonn 1970, σ. 31.
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έθίμου τών περιοδικών πυρών του χειμώνα νά έγινε άπο τά ανατολικά διαμερίσματα
(Καππαδοκία, Πόντος, Κύπρος κλπ.) προς τά δυτικά (Θράκη, Μακεδονία, "Ηπειρος
μέχρι βασικά τή Θεσσαλία). Σέ άλλη περίπτωση θά περίμενε κανείς ώς πιο φυσική
μεγάλη διάδοση στό νότιο έλληνικό χώρο (Κρήτη, νησιά Αιγαίου, Πελοπόννησος),
όπου βέβαια οί καιρικές συνθήκες γιά τήν άσκηση τοϋ έθίμου είναι κατά τήν 'ίδια
έποχή εύνοϊκώτερες.

Βέβαια ή σχέση τοϋ άριθμοΰ τών συμβόλων, γιά νά χρησιμοποιήσω με καί
τή γλώσσα τής στατιστικής, στό βορειοελλαδικό χώρο, καί μάλιστα στή Μακεδονία,
μέ εκείνα τών άνατολικών περιοχών (στή Μακεδονία είναι πολύ περισσότερα), δέν φαί-
νεται νά στηρίζη τήν άποψη τής μετακινήσεως αύτής τοϋ ύλικοΰ, άφοϋ, όπως είναι
λογικό καί κοινά παραδεκτό, ό τόπος όπου ένα έθιμο είναι περισσότερο διαδεδομένο
καί ζωηρό εϊναι κατά τεκμήριο καί ό τόπος καταγωγής του, άν έχη καί πέραν άπ'
αύτόν διαδοθή. 'Αλλά αύτός είναι ό ρόλος τοϋ υπομνήματος, πού πρέπει νά συνοδεύη
τό χάρτη. Στό ύπόμνημα αύτό πρέπει νά άναφερθοΰν γιά τήν προκειμένη περίπτωση
(δέν υπάρχει άλλος τρόπος) δύο παράγοντες, πού μπορούν νά άνατρέψουν τόν τελευ-
ταίο ισχυρισμό καί νά στηρίξουν τόν πρώτο: α') Ή συλλογή τοϋ ύλικοΰ έχει γίνει
κατά τρόπο άνομοιόμορφο. Ένώ δηλ. άπό τή σημερινή έλληνική επικράτεια κατωρ-
θώσαμε νά συγκεντρώσωμε άφθονο ύλικό μέ τά έρωτηματολόγια, τό ύλικό άπό τις
πρώην έλληνικές περιοχές έχει συγκεντρωθή, γιά λόγους εύνοήτους, βασικά άπό
δημοσιευμένο ή άδημοσίευτο σέ χειρόγραφα εύρύτερο ύλικό καί σπανιώτερα μόνο,
μέ έρωτηματολόγια άπό πρόσφυγες. 'Ακόμη καί τό ύλικό τής Κύπρου είναι δειγμα-
τοληπτικό. β') "Οπως είναι γνωστό, στό βορειοελλαδικό χώρο καί μάλιστα στή
Μακεδονία, έχουν έγκατασταθή συμπαγείς έλληνικοί πληθυσμοί άπό τόν Μικρασια-
τικό χώρο μετά τήν καταστροφή καί τήν άνταλλαγή τών πληθυσμών. Πολλοί πρόσ-
φυγες χρησιμοποιήθηκαν ώς πληροφοριοδότες, άλλ' οί δάσκαλοι συλλογείς δέν
είναι καμιά φορά σαφείς στις άπαντήσεις των ώς πρός τήν προέλευση τοΰ ύλικοΰ
σ' αύτή τήν περίπτωση. Δέν διευκρινίζουν δηλ. πάντα, άν ή άπάντηση ίσχύη γιά τήν
παλαιά πατρίδα τών πληροφοριοδοτών στή Μ. 'Ασία ή τή νέα στή Μακεδονία ή όπου
άλλου. Μερικές φορές σημειώσαμε στό χάρτη καί τούς δύο τόπους, έπειδή αύτό
προέκυπτε άπό τήν όλη περιγραφή. Άλλοτε μόνο τόν σημερινό έλληνικό τόπο,
όταν κατωρθώναμε νά διαπιστώσωμε ότι ή άσκηση τοϋ έθίμου στή χαμένη πατρίδα
ήταν άμφίβολη.

Θά μπορούσε κανείς νά προσθέση γιά σχετικά λίγες περιπτώσεις καί ένα τρίτο
λόγο, πού σχετίζεται μέ τούς άλλους δύο καί πού ένισχύει τήν άποψη, ότι δέν είναι
πάντοτε ό τόπος άφετηρίας ενός πολιτιστικού φαινομένου, στήν περίπτωσή μας τών
πυρών τοΰ χειμώνα, έκεϊνος στόν όποιο φαίνεται νά έχη μεγάλη διάδοση. Οί πρόσ-
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φυγές πού εγκαταστάθηκαν μετά τήν καταστροφή στή Μικρά 'Ασία στο βορειο-
ελλαδικό χώρο έφεραν μαζί μέ τά άλλα ήθη καί έθιμα καί το έθιμο τών περιοδικών
πυρών, όπως είπαμε. Κατ' αύτον τον τρόπο στούς νέους τόπους εγκαταστάσεως πολ-
λαπλασιάσθηκαν κατά τούς τελευταίους χρόνους οί ένδείξεις.

RÉSUMÉ

L' Atlas du Folklore Hellénique
et les feux périodiques hivernaux en Grèce du Nord

par Steph. D. imellos

L'auteur s'interesse à la coutume des feux périodiques qui s'allument
pendant l'hiver, uniquement ou presque, dans la région de la Grèce du Nord,
comme cela ressort de l'Atlas du Folklore Hellénique.

Sur la base des données cartographiques surtout, l'auteur avance la
thèse que cette coutume d'allumer des feux en hiver tient ses origines des pro-
vinces orientales de l'aire culturelle grecque (Cappadoce, Mer Noire, Chypre),
d'où elle s'est propagée vers l'Ouest (Thrace, Macédoine, Epire, Thessalie).

Cette thèse représente une solution probable du problème de la diffu-
sion d'une coutume culturelle importante.


