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Αικατερίνη Πολυμερου-Καμηλακη

Το Μπεζεστένι της Λάρισας και η συλλογική μνήμη
της ευρΰτερης περιοχής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η μεγάλη κλειστή αγορά της πόλης της Λάρισας κατά την περίοδο
της τουρκοκρατίας υπήρξε περίφημη για το μέγεθος, τον πλούτο και την εμπορι-
κή της κίνηση. Έτσι, παρά το γεγονός ότι πριν από δύο περίπου αιώνες έπαψε
να λειτουργεί, η συλλογική μνήμη μέσα από τα τραγούδια και τις παραδόσεις
διατήρησε ζωντανή την ανάμνηση της. Σήμερα, δύο αιώνες και πλέον μετά την
πυρκαγιά που το κατέστρεψε το 1799, το Μπεζεστένι της Λάρισας, χώρος οικο-
νομικής δράσης και κοινωνικής συναναστροφής, που δεν έσβησε από τη συλλο-
γική μνήμη, ξεκινά με την αποκατάσταση του μια νέα διαδρομή στην πολιτισμι-
κή ζωή της μεγάλης θεσσαλικής πόλης.

Το μπεζεστένι (περσοτουρκ. bedestan, bezzazistan, στις αραβικές χώρες kai-
sariyya) ήταν συνήθως κτήριο με φρουριακή μορφή στην καρδιά μεγάλων αστι-
κών κέντρων, χώρος δραστηριότητας για αργυραμοιβούς και μεγαλέμπορους,
τόπος διεξαγωγής σημαντικών εμπορικών συναλλαγών, όπου οι περιουσίες των
πλουσίων εμπόρων διαφυλάσσονταν σε ειδικά χρηματοκιβώτια ή επενδύονταν
σε επιχειρήσεις 1. Κατά την Εγκυκλοπαίδεια του Ισλάμ2, bezzistan, από την αρα-

1. Halil Inalcik, Ο σχηματισμός κεφαλαίου στην οθωμανική αυτοκρατορία. Η οικονο-
μική δομή των Βαλκανικών χωρών (15ος-19ος αι.), Αθήνα 1979, σ. 521.

2. Encyclopédie del' Islam, τ. I, σ. 728, λ. Bezzistan. Η Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαί-
δεια στο λήμμα μπεζεστένι αναφέρει: «Έστεγασμένη άγορά των τουρκικών καί αρα-
βικών πόλεων, κυρίως δέ έκεϊναι είς τάς όποιας πωλούνται υφάσματα, κοσμητικά καί
ψιλικά. ΑΙ άγοραί αύται δύνανται νά ώσιν έστεγασμέναι δια στέγης άμφικλινοϋς είτε
δια συνεχούς θόλου, κλειόμεναι δια μεγάλων θυρών».

Επετηρίς Κέντρου Λαογραφίας, 29 (1999-2003), σ. 7-20.
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βική λέξη Bezz (=ύφασμα μεταξωτό, λινό ή βαμβακερό) σημαινει το εσώτερο
τμήμα του παζαριού, της αγοράς, χτισμένο συνήθως από πέτρα, κλεισμένο με σι-
δερένιες πόρτες, όπου πωλούνταν πολύτιμα αντικείμενα3.

Προωρισμένα, λοιπόν, να προστατεύουν αρχικά ίσως μόνον υφάσματα και
αργότερα πολυτελή, σπάνια και ακριβά είδη (μεταξωτά υφάσματα, κοσμήματα,
γουναρικά, κομψοτεχνήματα, όπλα, ψιλικά), τα μπεζεστένια ήταν σκεπασμένα
και μάλιστα θολοσκέπαστα αξιόλογα κτήρια, με προκαθορισμένο οικοδομικό
τύπο, με εσωτερικούς διαδρόμους μόνο για πεζούς, με μικρά και μεγάλα κατα-
στήματα, με διπλές συχνά εξωτερικές πόρτες, που φυλάσσονταν από ειδικούς
φρουρούς, τους «μπεξήδες». Όλες οι μεγάλες πάλας της οθωμανικής αυτοκρατο-
ρίας είχαν τα μπεζεστένια τους, χώρους αρχικά κρατικούς, ιδιοκτησίες σουλτά-
νων ή ανωτάτων αξιωματούχων και αργότερα ιδιωτών.

Ένα από τα πιο γνωστά και μεγάλα κτηριακά συγκροτήματα μέσα σε μία
απέραντη σκεπαστή αγορά, με διαδρόμους λαβυρινθώδεις, ήταν το μπεζεστένι
της Κωνσταντινούπολης4. Ο ιστορικός του 15ου αιώνα Δούκας το αναφέρα ως
«βεστιοπρατήριον ..., περσιστί πεζεστάνιον...» (έκδ. Bonn, σ. 340, 20). Πρόκει-
ται για βυζαντινό μνημείο 5. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας μπεζεστένια
απέκτησαν πολλές πόλεις της αυτοκρατορίας ανάλογα με τον πληθυσμό και την
εμπορική τους κίνηση, όπως η Προύσσα, η Καισαρεία, το Ικόνιο, η Σμύρνη6, η

3. I. Χλωρός, Τονρκοελληνικόν λεξικόν, λ. βεζ-ιστάν και 0εδεστέν (εκ του πεζζαζ-ιστάν
= αγορά πανικών), «αγορά εν ή πωλούνται πολύτιμα πράγματα, ως επί το πολύ παλαιά, ή
παρακατατίθενται τοιαύτα ή χρήματα και αξίαι προς ασφάλειαν». Περισσότερα για τα μπε-
ζεστένια βλ. Φίλ. Κ. Φάλμπος, «Μπεζεστένια και χάνια στη Σμύρνη», Μικρασιατικά Χρονι-
κά, τ. 9 (1961), σ. 130-145, όπου εκτενής αναφορά στα μπεζεστένια της Σμύρνης και τη λει-
τουργία τους.

4. Ο Σκαρλάτος Βυζάντιος {Η Κωνσταντινούπολις, τ. Α', Αθήναι 1852, σ. 541-542)
αναφέρεται γενικά στα τσαρσιά, σκεπαστές ή μισοσκέπαστες αγορές, παζάρια, ασκεπείς
αγορές και μπεζεστάνια ή βεζεστάνια, αλλά και σπανιότερα μπεζεστένια ή βεζεστένια.

5. Για την καταγωγή και εξέλιξη τσυ τύπου της σκεπαστής και κλειστής αγοράς, του μπε-
ζεστενιού, τη σχέση του με τις δημόσιες στοές της ρωμαϊκής εποχής και τους «εμβόλους» των
Βυζαντινών μπορεί να πληροφορηθεί ο ενδιαφερόμενος πρόχειρα στον Φ. Κουκουλέ (Βυζα-
ντινών Βίος και Πολιτισμός, τ. Δ ', Αθήναι 1951, σ. 336-341), ο οποίος ερμηνεύοντας αναφο-
ρές σε κείμενα, όπως εκείνα του Ψευδοκωδινού και του Μανουήλ Χρυσολωρά ή του περιηγη-
τή Ibn Batoutah, θεωρεί ότι το μπεζεστένι της τουρκοκρατίας είναι ο έμβολος των Βυζαντι-
νών. Κάτι ανάλογο εννοεί ίσως ο Μιχαήλ Ατταλειάτης, όταν κάνει λόγο για «επισκεπείς των
λεωφόρων, αίπερ έμβολοι λέγονται». Βλ. και Ν. Α. Βερναρδάκης, «Πόθεν τα βυζαντινά έμβο-
λα (μπεζεστένια)», στο Παράρτημα της εφημ. «Αθήναι», έτος Β ' (1909), σ. 1573-78.

6. Φίλ. Κ. Φάλμπος, «Μπεζεστένια και χάνια στη Σμύρνη», ό. π.
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Αδριανούπολη, η Θεσσαλονίκη 7, οι Σέρρες 8, η Λάρισα, τα Τρίκαλα 9, τα Γιάννε-
να κ.ά.

Η έρευνά μας στο ανέκδοτο Αρχείο του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας
Αθηνών, όπου το λήμμα παρουσιάζεται πλούσιο, δείχνει ότι η λέξη είναι γνωστή
στον ελληνικό χώρο. Κατά την κύρια σημασία της είναι σκεπαστή (θολοσκέπα-
στη) αγορά, στην οποία πωλούνται πανικά, εμπορεύματα που χρειάζονται προ-
στασία από τις καιρικές συνθήκες και κατ' επέκτασιν πολύτιμα εμπορεύματα,
όπως μπαχαρικά, είδη στολισμού κ.λπ. Η έννοια της αγοράς δημιούργησε την
επέκταση της σημασίας της ως χώρου στον οποίο συνωστίζονται πολλοί άνθρω-
ποι (Ρόδος, μπεζεστένι = δρόμος πολυδιάβατος), αλλά και ως εμποροπανήγυρης
(Πελοπόννησος, Σμύρνη), λαϊκής αγοράς κ.ά. Επέκταση της έννοιας του πολυ-
σύχναστου εμπορικού δρόμου αποτελεί η σημασία του «άφραγου αγρού» (Κάρ-
παθος), του χώρου για σεργιάνι (Μακεδονία) κ.ά10.

7. Ενδιαφέρουσα περιγραφή του μπεζεστενιού της Θεσσαλονίκης έχουμε από τον
Τούρκο περιηγητή Εβλιγιά Τσελεμπή: «Το Μπεζεστένι, όμως, της Θεσσαλονίκης είναι ένα
υπέροχο κτήριο. Η στέγη του είναι σκεπασμένη με μολύβι και κλείνει με σιδερένια πόρτα.
Ο επισκέπτης που θα πρωτομπεί κυριολεκτικά τα χάνει και ζαλίζεται από το μόσχο, το
αμπέρι και τ 'άλλα μπαχάρια που ευωδιάζουν εκεί. Μέσα στο μπεζεστένι ζάπλουτοι έμπο-
ροι μετρούν το χρυσάφι και τα άσπρα κι ο κρότος απ' το μέτρημα δημιουργεί φρίκη στους
καλούς φτωχούς ανθρώπους. Το πλήθος που συνωστίζεται για ν' αγοράσει ή να πουλήσει
είναι απειράριθμο και ξεχύνεται στους τρακόσιους δρόμους. (Κάθε δρόμος αντιστοιχεί
και σ' ένα εσνάφι, σαν ένα παράξενο μωσαϊκό). (Εβλιά Τσελεμπί, Ταξίδι στην Ελλάδα,
έρευνα, λογοτ. απόδοση Νίκ. Χειλαδάκης, Αθήνα, εκδ. Εκάτη, 1991, σ. 117). Για τη Στερεά
Ελλάδα ο Τσελεμπή δεν αναφέρει να είχαν τότε «πεζεστένια» η Λαμία, παρά το γεγονός
ότι στο κέντρο της επωλούντο ακριβά και πολύτιμα εμπορεύματα, το Καρπενήσι και το
Βραχώρι (Αγρίνιο), όπου υπήρχαν επίσης πολύτιμα και σπάνια υφάσματα στην αγορά του
(Ιωάννης Γιαννόπουλος, «Η περιήγησις του Εβλιά Τσελεμπή ανά την Στερεά Ελλάδα»,
ΕπετηρίςΕταιρείαςΣτερεοελλαδικώνΜελετών, τόμ. Β' (1969-70), σ. 154,173,192).

8. Το μπεζεστένι των Σερρών, που υπολογίζεται άτι κτίστηκε στα τέλη ταυ 15ου ή σης αρ-
χές τσυ 16ου αιώνα, αναφέρεται επίσης από τον Τούρκο περιηγητή Εβλιγιά Τσελεμπή και είναι
μεγαλοπρεπέστερο από εκείνο της Θεσσαλονίκης, καθώς είναι διακοσμημένο εσωτερικά και
εξωτερικά, έχει μελετήσει ο Αναστ. Ορλάνδος (Αρχείον των Βυζαντινών Μνημείων της Ελλά-
δος, τ. Ε ' (1939-40), σ. 207 κ.εξ.). Η περιγραφή του είναι χρήσιμη για όσους μελετούν ανάλογα
κτίσματα, των οποίων ελάχιστα τμήματα έχουν διασωθεί, λαμβανομένης υπ' όψιν της ομοιότη-
τας μεταξύ τους.

9. Ιωάννης Β. Παπασωτηρίου, Ιστορικά Τρικάλων, επιμ. Αχ. Καρανάσιος, Τρίκαλα
1964, σ. 17-18.

10. Ο Φ. Φάλμπος αναφέρει ότι με το όνομα Μπεζεστένια είναι γνωστές τοποθεσίες
στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, που ίσως αποτελούν ανάμνηση προϋπαρχόντων
κτηρίων. Βλ. Φίλ. Κ. Φάλμπος, «Μπεζεστένια και χάνια στη Σμύρνη», ό. π.
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Στον χώρο της Θεσσαλίας έχει την ευρύτερη έννοια της κλειστής αγοράς, η
οποία στη συλλογική μνήμη συνδέεται κυρίως με τη Λάρισα, όπως προκύπτα
από το υλικό που είχαμε στη διάθεση μας. Όπου αναφέρεται η έννοια μπεζεστένι
έχει σχέση με την πόλη της Λάρισας ως μεγάλου αστικού κέντρου με οργανωμέ-
νη μόνιμη αγορά, εργαστήρια και εμπορική κίνηση, παρά το γεγονός ότι και τα
Τρίκαλα και τα Φάρσαλα είχαν μέχρι πρόσφατα αξιόλογα μπεζεστένια11. Χαρα-
κτηριστικό είναι το γεγονός ότι στη Λάρισα, το μεγαλύτερο θεσσαλικό εμπορικό
κέντρο με μόνιμη εμπορική αγορά, δεν δημιουργήθηκε μεγάλο εποχικό πανηγύρι
(εμποροπανήγυρη-παζάρι), όπως έγινε με τα Φάρσαλα, το Μοσχολούρι και την
Ελασσόνα και αργότερα, μετά την βιοτεχνική παρακμή τους, με τον Τίρναβο και
την Αγιά. Ωστόσο, όλοι οι τόποι των εμποροπανηγύρεων βρίσκονταν, όπως ήταν
επόμενο, μέσα στο σύστημα επικοινωνίας, όπου η Λάρισα αποτελούσε κεντρικό
σημείο, δεδομένου ότι οι στρατιωτικοί δρόμοι στα Βαλκάνια βρέθηκαν κατά την
τουρκοκρατία σε στενή σχέση με τους εμπορικούς. Αναφορικά με τις εμποροπα-

11. Μπεζεστένι, βεβαίως, είχαν και τα Φάρσαλα, πόλη με εμπορική κίνηση και αγορά. Βλ.
Παν. I. Καμηλάκης, «Η εμποροπανήγυρη των Φαρσάλων», Θεσσαλικά Χρονικά, τ. 13 (1980),
σ. 95-130. Επίσης τα Τρίκαλα είχαν μεγάλο μπεζεστένι, που μάλιστα «ερυμοτομήθη» μετά την
απελευθέρωση του 1881: «Απέναντι ακριβώς τον δρομίσκον του διαχωρίζοντος τα ανωτέρω
«Πέτρινα Μαγαζιά» [κοντά στην οδό Καραϊσκάκη] και ακριβώς όπου η στενωτάτη ήδη οδός
Γρηγορίου του Πατριάρχου, μεταξύ της ήδη [1935] οικίας του κ. Ζαχαρή και της έναντι ταύ-
της ήτο η είσοδος του «Μπεζεστενίου». Παμμεγίστη με δύο σιδηράς θύρας και θολωτή. Το
Μπεζεστένι ήτο ένα τετράγωνον συγκρότημα, το οποίον περιελάμβανε άπαντα τον χώρον τον
μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου και Καραϊσκάκη και των πέριξ αυτών οδών. Πέριξ αυτού
ήσαν θολωτά πέτρινα μαγαζειά, μάλλον υγρά μπουντρούμια, έκαστον των οποίων είχε μίαν
χαμηλοτάτην είσοδον με σιδηράν θύραν και με εν και μόνον μικρότατον παράθυρον, επίμη-
κες, εντός τούτων ήσαν οι «μπιζιργιάννιδες», δηλ. έμποροι υφασμάτων, άνωθεν δε αυτών ήσαν
δωμάτια ισάριθμα προς τα μαγαζειά και προ αυτών υπήρχε ξύλινος «σοφάς» (εξώστης), επί
του οποίου ανήρχοντο εκ τεσσάρων μερών ξύλινες σκάλες. Εις τα δωμάτια ταύτα εκάθηντο οι
ξένοι και οι Τρικαλινοί έμποροι οι μη έχοντες οικογενείας, λόγω ασφαλείας των, διότι το συ-
γκρότημα τούτο έχον εκτός της ανωτέρω εισόδου και ετέραν ομοίαν προς την ήδη οδόν Νικο-
τσάρα ήτο είδος φρονρίον. Την νύκτα εκλείοντο αμφότεροι αι σιδηραί είσοδοι του Μπεζεστε-
νίου και εκτός αυτού εφύλαττον οι «μπασμπάνηδες» (νυχτοφύλακες). Εις το μέσον της αυλής
του Μπεζεστενίου υπήρχεν ένα πηγάδι και εις γηραιός υπερμεγέθης πλάτανος, υπό την σκιάν
του οποίου κατά το θέρος εδροσίζοντο οι έμποροι ροφώντες τους καφέδες και ναργιλέδες
των, οι οποίοι τους εσερβίροντο εκ τον εντός του περιβόλου τούτου καφενείου. Το Μπεζεστέ-
νιον τούτο ερυμοτομήθη κατά το εκπονηθέν σχέδιον της πόλεως [αμέσως μετά την απελευθέ-
ρωση του 1881] και ήδη [1935] μόλις ίχνη αυτού σώζονται δεξιά της οδού 25ης Μαρτίου, κά-
τωθι της οικίας κ .Ζαχαρή και έτερα ίχνη ολίγον ανωτέρω δεξιά της οδού ταύτης» (Ιωάννης Β.
Παπασωτηρίου, Ιστορικά Τρικάλων, ό.π., σ. 17-18). Αξιόλογο μπεζεστένι είχε και ο Μυστράς.
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νηγύρεις, για την εξέλιξη των οποίων αναγκαία προϋπόθεση είναι η ευταξία και
η ηρεμία, η Λάρισα, ως θέρετρο των σουλτάνων και έδρα πολυάριθμων γενιτσά-
ρων12, δεν τις διέθετε. Οι ίδιοι λόγοι προφανώς οδήγησαν στη δημιουργία της
κλειστής αγοράς, φρουριακού τύπου, του μπεζεστενιού, προκειμένου να προ-
στατεύονται οι έμποροι κυρίως των ειδών πολυτελείας (υφασμάτων, κοσμημά-
των, μπαχαρικών) και οι αργυραμοιβοί.

Το Μπεζεστένι της Λάρισας

Το κτήριο του Μπεζεστενιού13 αναφέρεται για πρώτη φορά στην απογραφή του
1506. Το 1668 ο Τούρκος περιηγητής Εβλιγιά Τσελεμπή περιγράφει τη Λάρισα
ως μία μεγάλη και πλούσια πόλη με εμπορική κίνηση, με 880 μαγαζιά όλων των
ειδών, κυρίως στα χέρια των Ελλήνων, και κατοίκους με πολυτελείς ενδυμασίες.
«Στην καρδιά της πολιτείας, μέσα στην αγορά και στο παζάρι, βρίσκεται ένα
μπεζεστένι, ίδιο φρούριο... που λες κι είναι το καταφύγιο της πόλης και το άπαρ-
το κάστρο της... με πραμάτειες που αξίζουνε χιλιάδες φορές πιότερο από το θη-
σαυρό της Αιγύπτου». Ο αείμνηστος Γιώργος Γουργιώτης στη μελέτη του «Το
Μπεζεστένι της Λαρίσης»14 περιγράφει το σωζόμενο κτήριο, γνωστό από τους
ντόπιους ως Φρούριο, του οποίου τη συντήρηση ανέλαβε η 7η Εφορία Βυζαντι-
νών Αρχαιοτήτων, και συγκέντρωνα σ' αυτή τις λιγοστές μαρτυρίες, όπως εκείνη
του καπουτσίνου ιερέα Père Robert de Dreux, ο οποίος το 1669 βρέθηκε στη
Λάρισα και περιηγήθηκε την πόλη. Εκεί παρατήρησε ότι η Λάρισα δεν είχε αξιό-
λογα κτήρια παρά την μεγάλη της εμπορική κίνηση. Πληροφορήθηκε ότι η σει-
σμικότητα της περιοχής οδηγούσε στην οικοδόμηση χαμηλών σπιτιών. Η παρου-
σία, ωστόσο, ορισμένων μεγάλων κτηρίων δεν τον πείθει και σχολιάζει: «Και
όμως είδα ένα μπεζεστένι, όπου οι έμποροι εκθέτουν τις πραμάτειες τους και με-
ρικά τζαμιά που είναι αρκετά ωραία οικοδομήματα». Εάν, όπως παρατηρεί η αρ-
χαιολόγος Σταυρούλα Σδρόλια, δεχθούμε ότι το Μπεζεστένι ιδρύθηκε μεταξύ
των ετών 1484 και 1506, ο Γάλλος ιερέας είναι ο πρώτος που το αναφέρει και

12. Βλ. Φρ. Κ. Πουκεβίλ, Ταξίδι στην Ελλάδα: Μακεδονία, Θεσσαλία, μετάφρ. Νίκης
Μολφέτα, Αθήνα, εκδ. Αφ. Τολίδη, 1995, σ. 258-261.

13. Σταυρούλα Σδρόλια, «Το Μπεζεστένι και η περιοχή του λόφου του Φρουρίου στο
Βυζάντιο και την περίοδο της οθωμανικής κατοχής», στο τεύχος Το Μπεζεστένι και οι αγο-
ρές της Λάρισας από τα αρχαία έως τα νεότερα χρόνια, Λάρισα 2001, σ. 16.

14. Γεώργιος Κ. Γουργιώτης, Μικρά μελετήματα, Αθήνα 2000, σ. 103-105 (Το Μπεζε-
στένι της Λαρίσης).
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αποτελεί έστω και έμμεση μαρτυρία για την επιβλητική παρουσία του στη Λάρι-
σα. Εκατόν τριάντα χρόνια αργότερα ο Σουηδός περιηγητής J. J. Bjornstähl
(1779)15 σημείωνα ότι στη Λάρισα «υπάρχει ένα αξιόλογο μπεζεστένι, λιθόχτι-
στο, με 6 θόλους με μολύβι», δηλαδή θολωτή στέγη για λόγους στεγανότητας από
τη βροχή, καλυμμένη με φύλλα μολύβδου. Ο περιηγητής χαρακτηρίζει την αγορά
αξιόλογο κτίσμα. Τέλος ο Christopher Wordsworth (1839)16 αναφέρα το κτίσμα
για τελευταία φορά 17. Η νεότερη έρευνα ενδεχομένως να δώσει νέα ιστορικά
στοιχεία για την κλειστή αγορά της Λάρισας, τα οποία και θα διαφωτίσουν τον
οικονομικό της ρόλο, κατά το διάστημα που λειτουργούσε και μπορούσε να επη-
ρεάζει την οικονομία της περιοχής.

Τα στοιχεία που μέχρι στιγμής συγκεντρώσαμε από την προφορική και κατα-
γεγραμμένη λαϊκή παράδοση έχουν σχέση κυρίως με τον απόηχο της φήμης της
μεγάλης αυτής αγοράς και μετά το σταμάτημα οποιασδήποτε δραστηριότητάς
της. Είναι φυσικό μεγάλες αγορές, με ονομαστά μπεζεστένια, όπως εκείνη της
Κωνσταντινούπολης, της Θεσσαλονίκης, της Σμύρνης, της Χίου, οι οποίες υπήρ-
ξαν μακροβιότερες από αυτή της Λάρισας, να έχουν διασωθεί και να διαιωνίζο-
νται σε στίχους δημοτικών τραγουδιών, όπως:

Στης Σαλονίκης το τσαρσί" μέσα στο μπεζεστένι19

15. Το οδοιπορικό της Θεσσαλίας, 1779, Θεσσαλονίκη 1979 (μετάφρ., προλεγόμενα,
σημειώσεις: Μεσεβρινού), σ. 117.

16. Ελλάδα. Μια περιπλάνηση στα τοπία και στην ιστορία της, μετάφρ. Π. Δημουλέα.
Αθήνα, εκδ. Εκάτη, 1995, σ. 213.

17. Εν τω μεταξύ έχα προηγηθεί ο σεισμός τσυ 1781, οπότε κατεστράφησαν και αρκετά τζα-
μιά. Βλ. Σταυρούλα Σδρόλια, «Το Μπεζεστένι», ό.π,,σ. 17. Σε τουρκικό χάρτη του 1827 αναφέρε-
ται το Μπεζεστένι, ενδεχομένως χωρίς την προηγούμενη λειτουργία του. Βέβαισν είναι ότι στα τέ-
λη του 19συ αιώνα επιχωματώθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως οχυρό και το 1880 σε χάρτη του
Επαμ. Φαρμακίδη αναφέρεται ως πυριτιδαποθήκη. Βλ. και Θ. Παλιούγκας, Η Θεσσαλία στο
οδοιπορικό τον περιηγητή Εβλιγιά Τσελεμπή (1668), Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας, 2001, σ. 43.

18. Όπου βεβαίως τσαρσί είναι η αγορά (τουρκ.).

19. Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τ. Α' (1934), σ. 258,
όπου στο πολύ γνωστό και διαδεδομένο τραγούδι «το ραφτόπουλο» ή «της γαλανής το φόρε-
μα», εδώ από τη Φιλιππούπολη, γίνεται λόγος για μεγάλα ραφτάδικα με μαστόρους και μαθη-
τευόμενους ράφτες, εγκατεστημένους μέσα στο μπεζεστένι της Θεσσαλονίκης:

Στης Σαλονίκης το τσαρσί, μέσα στο μπιζεστένι
πέντε ραφτάδες έρραφταν μιας νέας το φουστάνι
κι ένα μικρό ραφτόπουλου ράφτει και τραγουδάει:
Φουστάνι μου ψιλύρραφτο, που σ' έχω στην ποδιά μου,
έτσι μες στην αγκάλια μου να είχα την κυρά σου.
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Και

Στης Σαλοννίκης τα τσαρσιά, στης Σμύρνης τ'αργαστήρια,
κόρη ξανθή ν-εχώριζι φουστάνι κεντισμένου.
Πέντι ραφτάδις το 'ραβαν κι δέκα μαθητούδια
κι ένα μικρό ραφτόπουλο, μικρό διαβουλιμένου,
ν-ούλον κιντούσι κι έλιγι, ν-ούλον κεντάει κι λέγει:
Φουστάνι μου μελιτζανί κι χρυσοκεντισμένου,
να'χα κι την κυρουλα σου τη μικροχαϊδιμένη™.

Σε κερκυραϊκή παραλλαγή αναφέρονται:

Στη Σαλονίκη, στου Σαντζή, στης Πόλης τ' αργαστήρια,
πέντε μαστόροι ράφτανε και δέκα μαθητάδες
της γαλανής το φόρεμα, της άσπρης το καβάδι 21.

Κι ακόμη:

Κι όταν θε να περάσουμε τηςΧιός τα μπεζεστένια,
εσύ, πουγγίμου, ξόδιαζε κι εγώ να τρώω, να πίνω.
Κάτω στης Πόλης τα τσαρσιά, στης Χιός τα μπεζεστένια,
εννιά ραφτάδες ράφτανε βασίλισσας καβάδι
κι ένα μικρό ραφτόπουλο ράφτει και τραγουδάει 22...

Κατά το αμέσως παραπάνω άσμα από τη Σωζόπολη της Βορ. Θράκης στα
μπεζεστένια της Χίου οι ραφτάδες, που είναι περισσότεροι (εννιά), ράβουν
«βασίλισσας καβάδι». Στο ίδιο τραγούδι από τη Χίο αναφέρεται:

Σαράντα ράφτες κάθουνταν κι εξήντα δυο καρφάδες
τσ' ένα μικρό ραφτόπουλο, που τραγουδεί τσαι λέγει:

20. Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας (στο εξής ΚΛ), Ύλη Πολίτου, αρ.
1951 (Άγραφα Θεσσαλίας, Ν. Βραχνός, 1890-1891).

21. Γιάννης Κ. Μαρτζούκος, Κερκυραϊκά δημοτικά τραγούδια, Αθήναι 1959, σ. 54-55.

22. Λαογραφία, t. Α ' (1909-10), σ. 643,68. Σε άλλη παραλλαγή από τη Χίο αναφέρεται:

Μέσα στης Σμύρνης το σαρτζή ( = δρόμος), της Πόλης τα γιοφύρια
σαράντα ράφτες κάθουνται, σαράντα μαθητάδες
κι έναν μικρόν ραφτόπουλο ήραβγεν κι ετραβουδα:
Φουστάνι μου πυκνόρραφτο και πυκνοκεντημένο,
να πάτουν την ποδίτσα σου, να φίλουν την κυρά σου.
ΚΛ, αρ. 1079, σ.10 (Χίος, Βίτα Ξανθάκη, 1936).
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Καβάδι μ' ολοπλούμιστο τσαι χρυσοκεντημένο,
ας ήτο να σε σήκωνα να φίλουν την τσυράν σου23.

Βεβαίως τα τσιαροιά και τα μπεζεστένια της Κωνσταντινούπολης αναφέρο-
νται στα περισσότερα δημοτικά τραγούδια του τύπου «Της γαλανής το φόρεμα»:
Πάνου στης Πόλης τα τσαρσιά, στης Πόλης τ' αργαστήρια
πέντε ραφτάδες ράβγανε τσαι πέντε μαθητάδες.
Ράβει της ρούσας φόρεμα, της γαλανής φουστάνιu...

Ή

Μέσα στης Πόλης τα τσαρσιά, στης Προύσσας τ'αργαστήρια?

Κι ακόμη:

Κάτω στης Πόλης τα τζαμιά, τση Πόλης τ'αργαστήρια,
κάθουνται πέντε ράφτηδες και πέντε μαθητάδες76...

Στον χώρο της Δυτικής Μακεδονίας27, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου τα
αντίστοιχα τραγούδια αναφέρονται συγκεκριμένα στη Λάρισα. Δεδομένου μάλι-
στα του γεγονότος ότι α περισσότερες μικρές ή μεγάλες πόλεις διέθεταν μπεζε-
στένι, δηλαδή στεγασμένη, μόνιμη αγορά, η αναφορά επίμονα, από την Σιάτιστα
και το Βόιο ώς την περιοχή του Σμοκόβου, στο Μπεζεστένι της Λάρισας δείχνει
την εμβέλεια του και τη σημασία του στην οικονομική και κοινωνική ζωή του ευ-
ρύτερου αυτού χώρου, όπου, ως γνωστόν, κινούνταν νομαδικοί και ημινομαδικοί
πληθυσμοί, επαγγελματικές ομάδες, έμποροι, αγωγιάτες, ληστές κ.ά. Τα μικρά
μπεζεστένια που συχνά αναφέρονται στην ίδια περιοχή έχουν μικρότερη, τοπική
κυρίως σημασία, και γι' αυτό δεν ονοματίζονται.

23. Κωνστ. Κανελλάκης, Χιακά ανάλεκτα, εν Αθήναις 1890, σ. 47, αρ. 36.

24.Λαογραφία, τ. ΣΤ' (1917-18), σ. 565,16 (Χαλκίδα, Απ. Αλεξανδρής).

25. ΚΑ, αρ. 215, σ. 27,4 (Γιλδιρίμι Αδριανουπόλεως, Συμ. Α. Μανασσείδης, 1888).

26. Μαλβίνα Σαλβάνου, «Τραγούδια, μοιρολόγια και λαζαρικά Αργυράδων Κερκύ-
ρας», Λαογραφία, τ. 9 (1926-28), σ. 157. Αλλά και:

Πέρα στα Δώδεκα Νησιά, στης Πόλης τ' αργαστήρια
τερζής κάθοννταν κι έρραφτε με δέκα μαθητάδες.
Δ. Πετρόπουλος, «Λαογραφικά Σαμακόβου Αν. Θράκης», Αρχείον Θρακικού Λαογραφι-
κού και Γλωσσικού Θησαυρού, τ. Ζ' (1940-41), σ. 189.

27. Αναφέρεται πολύ συχνά σε παραλλαγές του ίδιου τραγουδιού η Τζιόρτζια, στα τσιαρ-
σιά της οποίας

Χίλιοι ραφτάδες έρραφταν και χίλια μαθητούρια
ΚΑ, αρ. 2502, σ. 36-37 (περ. Εορδαίας Κοζάνης, 1962) και ΚΛ, αρ. 2219, σ. 356 (Σαμαρίνα
Γρεβενών, Σταύρος Μάνεσης, 1954). Προφανώς πρόκειται για την Κορυτσά, πόλη με μεγάλη
εμπορική κίνηση και πολυάριθμα εργαστήρια προπαντός κατά τον 19ο αιώνα.
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Σήμερα εσεργιάνιζα μέσα στο μπεζεστένι

Έμαθα πως παντρεύεται μια ορφανοθρεμμένη

ή

στο ερωτικό δίστιχο: «ντολάπι τον μπεζεστενιού είν' το δικό σον αστήθι...»

Η αναφορά σε μια μεγάλη κατηγορία δημοτικών τραγουδιών, που είναι ευρύ-
τατα διαδεδομένα και για τον λόγο αυτό ιδιαίτερα σημαντικά για τις πληροφο-
ρίες που διασώζουν, δίνει τη διάσταση που είχε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
του το Μπεζεστένι της Λάρισας. Τα τραγούδια έχουν καταγραφεί κατά το μεγα-
λύτερο μέρος τους κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και εξακολουθούν να ανιχνεύο-
νται στην ίδια περιοχή μέχρι πρόσφατα (πριν 10 χρόνια). Πρόκειται για παραλ-
λαγές του πολύ γνωστού τραγουδιού «Της γαλανής το φόρεμα, της ρούσσας το
φουστάνι», το οποίο έχει καταγραφεί σε άπειρες παραλλαγές από όλη την Ελά-
δα, αλλά σε επτά παραλλαγές από τη Σιάτιστα, τους Καλαρρύτες Ιωαννίνων,
την Κόνιτσα, τα Αγραφα, την Ανατολή Αγιάς από το 1883,1929,1939,1952, και
1984 -1989. Πρόκειται για ανέκδοτο κατά κύριο λόγο υλικό του Κέντρου Λαο-
γραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Κάτω στης Λάρσας του τσιαρσί, κάτον στα μπιζιστένια
πέντι ραφτάδις έρραφταν και δέκα μαθητούρια
κι ένα μικρό ραφτόϊπουλον ράφτει-ν κι τραγουδάει:
Φουστάνι μου λιανόρραφτου κι πυκνουτσιατισμένον,
'πως σι φουρώ στα γόνατα να είχα την κυρά σον α!

Σε παραλλαγή από τα Γιάννενα, γνωστό εμπορικό κέντρο, αναφέρεται επίσης:
Κάτω στης Λ άρσας τα τσιαρσιά, κάτον στον μπεζεστένι,
'ξήντα ραφτάδες έρραφταν της Ρούσως το φουστάνι.
Κι ένα μικρό ραφτόπουλο ράφτοντας τραγουδάει29...

Το 1939 ο Κ. Μπέντας καταγράφα μια παραλλαγή χορευτικού τραγουδιού,
που χορευόταν την Αποκριά στη Σιάτιστα:

Κάτω στης Λάρ'σας τα τσιαρσιά, κάτω στα μπιζιστένια,

ματάκια λιγωμένα,
πέντε ραφτάδες έρραφταν κι δέκα μαθητάδες

28. ΚΛ, αρ. 758, σ. 163, ( Σιάτιστα, Αν. Λαζάρου, 1925). Βλ. και Κ. Λιοβουνιώτης, Ση-
μειώματα ποικίλα εκ Τζουμέρκων, Νέος Ελληνομνήμων, τ. 17 (1923), σ. 58 (παραλλαγή
Καλαρρυτών Ιωαννίνων).

29. ΚΛ, αρ. 831, σ. 14 (Ήπειρος, Αθαν. Πετρίδης, 1870).
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κι ωχ, ματάκια μ'λιγωμένα,
κι ένα μικρό ραφτόϊπουλο ράφτει και τραγουδάει
κι όλη μέρα δε σιγάει 30...

Ενώ το τραγούδι από την Κόνιτσα, καταγεγραμμένο το 1929, είναι καθιστικό:

Κάτω στης Λ άρ'σας το τσαρσί,

ωχ, ωχ, τζιάνω μ', Λένη, στης Λάρ'σας τ'αργαστήρια
'ξήντα ραφτάδες έρραφταν31...

Το 1952 στον Πολύλακκο Βοΐου καταγράφεται το ίδιο τραγούδι, που, κα-
τά μία ενδιαφέρουσα πληροφορία, η οποία χρήζει διερευνήσεως, τραγουδιό-
ταν από γυναίκες και κοπέλλες όλο το χρόνο και απαραιτήτως τις τρεις μέρες
των Χριστουγέννων μετά το μεσημέρι:

Κάτω στης Λάρ'σας τα τσιαρσιά

κι ωχ, λελέ, μέση μου λιανή,
κάτω στα μπεζεστένια,

κι ωχ, ματάκια μ' λιγω μένα,
πέντε ραφτάδες έρραφταν και πέντε μαθητούρια32.

Το τραγούδι σε πλήρη μορφή και με σαφή αναφορά στης Λάρ'σας τα τσαρ-
σιά και το Μπεζεστένι περιέχεται στην ανέκδοτη ακόμη - την ύπαρξή της έχω
ανακοινώσει στη Λάρισα πριν από πολλά χρόνια - Συλλογή λαογραφικού υλι-
κού του Γ. Σακελλαρίδη από τον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου. Η συλλογή έχει συ-
γκροτηθεί μεταξύ 1890 και 1910 και το συγκεκριμένο τραγούδι προέρχεται από
την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας.

Αναζητήσαμε αναφορές στο Μπεζεστένι της Λάρισας στα νεότερα τρα-
γούδια κυρίως από την περιοχή της Θεσσαλίας. Εκτός από μια παραλλαγή
από την περιοχή των Θεσσαλικών Αγράφων 33, που κατέγραψε ο καθηγητής
Δημ. Λουκάτος το 1959, και μια ακόμη από τη Βερδικούσσα Ελασσόνας 34, που
κατέγραψε η γράφουσα το 1984, σε καμιά άλλη από τις πάμπολλες παραλλα-
γές του τραγουδιού «της γαλανής το φόρεμα της άσπρης (ή ρούσσας) το φου-
στάνι» δεν αναφέρεται πλέον η Λάρισα και το Μπεζεστένι της.

30. ΚΛ, αρ. 1405, σ. 15 (Πελεκάνος Βοΐου, Κωνστ. Π. Μπέντας, 1939).

31. ΚΛ, αρ. 1099. σ. 62 (Ήπειρος, Έλλη Δευτεραίου, 1937). ·

32. ΚΛ, αρ. 1766, σ. 33 (Πολύλακκος Βοΐου Κοζάνης, Ιω. Τζημόπουλος, 1952).

33. ΚΛ, αρ. 2301, σ. 287 (Θεσσαλικά Αγραφα, Δημ. Σ. Λουκάτος, 1959).

34. ΚΛ, αρ. 4285, σ. 835 (Βερδικούσα Ελασσόνας, Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, 1984).
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Συνήθως το τραγούδι αρχίζει πλέον με το στίχο: Της γαλανής το φόρεμα...

Ωστόσο ενδιαφέρον παρουσίαζα η παρουσία του Μπεζεστενιού της Λάρισας
σε μερικά άλλα πρόσφατα καταγεγραμμένα τραγούδια από τον θεσσαλικό χώρο,
που αναφέρονται έμμεσα ή άμεσα σ' αυτό. Στο γνωστό τραγούδι του γάμου :

Μια βλάχα, μια παλιόβλαχα παντρεύει τον υγιό της

καταγεγραμμένο από την γράφουσα στην περιοχή των Γόννίον (1986) οι στίχοι:

Και τα πιπέργια το' έπαιρνε στο Μέγα Μπεζεστένι,
να πιπερώσουν τα φαϊά, να φαν οι συμπεθέροι"

πιθανώς απηχούν παράδοση παλαιότερη στην περιοχή.

Σ' ένα ερωτικό άσμα από τη Φαρκαδόνα Τρικάλων (καταγραφή 1984):
Όσο κι αν επερπάτησα, Βλαχιά και Μπουκονρέστι,
καμιά δεν μπόρεσα να βρω στον κόσμο να μ ' αρέσει.
Μια κόρη μέσ' στη Λάρισα, πάνω στο Πεζεστένι,
έχει τη μέση της λιανή και τα μαλάκια μαύρα...

Ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία με μια λεπτομερέστερη έρευνα ενδεχομέ-
νως θα πολλαπλασιαστούν. Επίσης στη Βερδικούσσα στο γνωστό τραγούδι:

Ένα Σαββάτο βράδυ, μια Κυριακή πρωί
βγήκα να σεργιανίσω (ή γκιζερήσω) σ' εβραίίκο τσαρσί (ή

Φραγκομαχαλά)

καταγράψαμε τον στίχο:

Στο Πεζεστένι τ'όμορφο βγήκα να σεργιανίσω36.

Σε άλλο τραγούδι:

Βαμμένα χείλη φίλησα κάτω στο Μπεζεστένι.
Με το μαντήλ'το σφούγγισα κι έβαψε το μαντήλι31...

Στο τραγούδι:

Μαράθηκαν τα δέντρα, τα φύλλα απ' τα κλαδιά
για της Ρηνούλας τον καημό, που'ν' αρραβωνιασμένη.

35. ΚΛ, αρ. 4432, σ. 710 (Γόννοι Λαρίσης, Αικ. Πολυμέρου - Καμηλάκη, 1986).

36. ΚΛ. αρ. 4285, ό.π„ σ. 836.

37. ΚΛ, αρ. 4285, ό.π., σ. 836.
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Την προξινούν στη Λάρισα, κάτω στο Μπεζεστένι.
Δεν θέλω 'γώ στη Λάρισα, στο έρμο Μπεζεστένι,
μόν'θέλω"...

Το ερωτικό:

Μια Πούλια 'ναι στον ουρανό, μια λυγερή στον κάμπο.
Έχει ασημένιον αργαλειό μέσα στο Μπεζεστένι.
Υφαίνει τα μεταξωτά και τα χρυσά μαντήλια™.

Άγουρος απ' το νησί, κόρη απ'την Ανατολή
πάησαν κι ανταμώθηκαν κάτω στο Μπεζεστένι

Αλλο από τους Γόννους:

Δευτέρα μέρα τ'Άη Γιωργιού, την Τρίτη στο σεργιάνι,
τα παλληκάρια χαίρονται και ρίχνουν στο νισιάνι (σημάδι).
Βαρέσαν τη Γιαννάκινα μέσα στο Πεζεστένι".

Κι ακόμη:

Σάββατο το βραδύ βραδύ σκολούσιν οι γραμματικοί,

σκολούσι κι οι ραφτάδες με τις πραματευτάδες.

Σκολά τα'εμού ο γιαρέντης μου,

ο μπέης κι ο λεβέντης μου,

τσ' από το Πεζεστένι στο μοναστήρι μπαίνει.

Φορεί παπούτσι τερμελί στο χαδεμένο του κορμί.

Φορεί τσαι στη μεσίτσα του, που να καεί η καρδίτσα του,

πράσινο καλαμάρι, το νου μου θα τον πάρει.

Φορεί τσ'εις το τσεφάλι τον, άχου! χαρά στο χάδι του,

κότσινο μαντηλάτσι, του οχτρού του δαιμονάτσι*1.

Στο γνωστό ευρύτερα στη Θεσσαλία τραγούδι:

Φραγκίτσα 'δώ, Φραγκίτσα εκεί, Φραγκίτσα παραπέρα

38. ΚΛ, αρ. 4432, σ. 250 (Καλλιπεύκη Λαρίσης, Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, 1986).

39. ΚΛ, αρ. 4285, σ. 17 (Κρανιά Λαρίσης, Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, 1984).

40. ΚΛ, αρ. 4285, ό.π.

41. ΚΛ, αρ. 4432, ό.π., σ. 710.

42. Μαν. Γ. Πρωτοψάλτης, «Τραγούδια και μοιρολόγια της Καρπάθου», Λαογραφία,
τ. 11 (1934 - 37), σ. 165.
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αναφέρεται ο στίχος :

Στο Μπεζεστένι κάθονταν κι το φλουρί ζυγιάζει ή το φιλί ζυγιάζει*1.

Και σε άλλο επίσης από τα κάλαντα:

Κυρά μου, όταν στολίζεσαι να πας στο Μπεζεστένι".

Το 1815 ο Αργύρης Φιλιππίδης, υπακούοντας στη φήμη που το Μπεζεστένι
είχε στη Λάρισα και ευρύτερα στον χώρο της Θεσσαλίας, αναφέρει ότι «εις την
Λάρισσα γίνονται δύο παζάρια την εβδομάδα, Κυριακή και Τετάρτη. Γίνεται
και την Παρασκευή έτερον ολίγον. Εις αυτά τα παζάρια έρχονται από κάθε μέ-
ρος και πραγματεύονται, φέροντας ζαϊρέδες, λάδια, γεμήσια και κάθε πωρικόν.
Πωλώντας, αγοράζουν πάλιν αυτού σιτάρι και κριθάρι και άλλα, ό,τι τους χρει-
ασθούν. Έχει τζαρσίμεγάλο και καλό, έχει και μπεζεστένι θολογυρι-
σμένον, οπού κάθονται οι πραγματευταί και κάνουν το νεγκστζιον τους. Έχει
χάνια αρκετά όπου κονέβουν οι ξένοι και πραγματευταί, οπού έρχονται εδώ, εις
τα οποία έχουν και οντάδες πιασμένους, και κάθονται χρονικώς και φέρνουν
πραμάτιες και πωλούν, ωσάν γουναρικά, ρούχα και άλλα»45.

Όμως ο Ιω. Οικονόμου - Λαρισαίος, ο Λογιώτατος, όπως είναι γνωστός,
το 1817 τον διαψεύδει: «Αυτή η πολιτεία την σήμερον κανένα κτήριον θεωρίας
άξιον δεν έχει, έξω από μερικά τζαμιά και ένα χαμάμι μολυβοσκέπαστα. Είχε
και ένα αξιόλογον μπεζεστένι, μολυβοσκέπαστον κτήριον από τον καιρόν της
εξουσίας των χριστιανών, αλλ' εις μίαν πυρκαϊάν εις τα 1799 εκάηκεν από την
ανοησίαν του φυλακάτορος και τώρα μόνον τα τείχη σώζονται και μερικοί
κουμπέδες: ομοίως και το κτήριον του μενζέλ χανέ, χριστιανικόν»46.

Η φήμη του Μπεζεστενιού ως μεγάλης αστικής κλειστής αγοράς συνδεδεμέ-
νης με την πόλη της Λάρισας, με τα πολλά τσαρσιά και εργαστήριά της, σημαντι-
κού κτηρίου για την εποχή του, με τα φτερά της συλλογικής μνήμης και ιδιαίτερα
του τραγουδιού ξεπέρασε τους αιώνες και έζησε μέχρι πς μέρες μας μαζί με τις
μεγάλες αγορές της Πόλης, της Θεσσαλονίκης, της Χίου, της Προύσσας και της
Σμύρνης. Επέζησε η αίγλη του στον ευρύτερο πολιτισμικό χώρο της Ηπειροθεσ-

43. ΚΛ, αρ. 4285, ό.π., σ. 35.

44. Ό.π.

45. Θεοδόσης Σπεράντσας, Τα περισωθέντα έργα του Αργύρη Φιλιππίδη. Μερική Γεω-
γραφία - Βιβλίον ηθικόν, πρόλογος-επιμέλεια Φιλ. Βιτάλη, Αθήναι 1978, σ. 118.

46. Ιω. Οικονόμσυ-Λαρισσαίος, Λογιώτατος, I. Αληθινή ιστορία του Λουκιανού Σαμο-
σατέως (μετάφραση στη δημοτική -1817). II. Ιστορική τοπογραφία ενός μέρους της Θεσ-
σαλίας· 1817. Εισαγωγή-φροντίδα Μ. Μ. Παπαΐωάννου, Αθήνα 1989, σ. 164,68.
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σαλίας και Δυτικής Μακεδονίας μέσα στο τραγούδι κυρίως, επειδή συνδέθηκε με
τα περίφημα εργαστήρια ραπτικής, που απευθύνονταν στον πληθυσμό της ευρύ-
τερης περιοχής.

Σήμερα, δύο αιώνες μετά την πυρκαίά που το κατέστρεψε, το Μπεζεστένι της
Λάρισας, χώρος πυκνής καθημερινής οικονομικής και κοινωνικής συναναστρο-
φής, που δεν έσβησε ουσιαότικά από τη συλλογική μνήμη, αποκτά ξανά ζωή και
ξεκινά μια καινούργια πολιτισμική διαδρομή.

SUMMARY

Aikaterini Polymerou-Kamilaki, Ph.D.

The Bezesteni Market at Larissa and Collective Memory and Tradition in the
Surrounding Area

The large urban covered market at Larissa was important for its size, wealth and
commercial traffic during the period of the Turkish occupation. Thus, although it
ceased to function more than two centuries ago, collective memory, expressed
through song and tradition, has kept the memory of the market alive.

Destroyed by fire in 1799, the Bezesteni was a meeting place for social and
economic purposes. Although destroyed more than two centuries ago, it has never
disappeared from the collective memory of the region. With the restoration of the
building, the Bezesteni commences upon a new path in the cultural life of Larissa.



Γεώργιος Ν. Αικατερινιδης

Το κουδούνι σε λαϊκά δρώμενα
και άλλες εθιμικές εκδηλώσεις*

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην εργασία αυτή εξετάζεται και μελετάται η παρουσία κου-
δουνιών σε ποικίλες εθιμικές εκδηλώσεις ή σε άλλες περιστάσεις σε διάφορα
μέρη της Ελλάδος, παράλληλα με τη συνηθισμένη χρήση τους στην κτηνοτρο-
φία. Τα παιδιά π.χ., σε αρκετά μέρη, όταν λέγουν τα κάλαντα κρατούν μικρά
κουδούνια, που ο ήχος τους συνοδεύει ρυθμικά το τραγούδι τους, ενώ στα Ανα-
στενάρια, ένα από τα πιο σημαντικά έθιμα του ελληνικού χώρου, οι εικόνες που
κρατούν οι τελεστές είναι κωδωνοφόρες. Κουδουνάκια υπάρχουν και στο δοξά-
ρι της κρητικής λύρας, καθώς και σε ορισμένες γυναικείες ενδυμασίες. Η πα-
ρουσία κουδουνιών είναι ιδιαίτερα έντονη και χαρακτηριστική στα δρώμενα
του Δωδεκαημέρου και της Αποκριάς, σε συνδυασμό και άμεση ταύτιση με
το στοιχείο της μεταμφίεσης, η οποία είναι συνήθως ζωόμορφη.

Η παρουσία του κουδουνιού στον ελληνικό ιστορικό χώρο είναι πολύ παλαιά
και τεκμηριώνεται με ανασκαφικά ευρήματα και φιλολογικές μαρτυρίες. Από
πηλό π.χ. αρχικά (9ος αι. π.Χ.) και μετά από πηλό και ορείχαλκο συναντούμε
κουδούνια ως ευλαβικές αναθηματικές προσφορές στους θεούς1. Γνωστή είναι
και η απεικόνιση μικρού κουδουνιού κρεμασμένου στον λαιμό ζώου που οδη-
γείται για θυσία σε τοιχογραφία της Δήλου2, καθώς και η απεικόνιση κουδου-

* Ανακοίνωση στο 3ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Οι καμπάνες, τα κουδούνια και α μεταμ-
φιέσεις στον σύγχρονο κόσμο. Μσυσειολογία και εφαρμογή». Ρέθυμνο, 24-27 Οκτωβρίου 1996.

1. Pericival Price, Bells and Man, Oxford University Press, 1983, σ. 73-75.

2. M. Wegner, Griechenland, Musikgeschichte in Bildern, Leipzig 1963, Abbidung 34, s.
60-61. H. Hickmann, Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire, N°
69201-69852: Istruments de musique, Le Caire 1949, σ. 37-68.

Επετηρίς Κέντρου Λαογραφίας, 29 (1999-2003), σ. 21-33.
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νιών σε αργυρά νομίσματα των Κρανίων (Κεφαλληνίας) του 5ου π.Χ. αιώνα3.

Κουδούνια φορούσαν και στις ασπίδες και τα φάλαρα των πολεμικών αλό-
γων για εκφοβισμό του εχθρού4. Κουδούνια, κατά τη «Φυλλάδα του Μεγαλέ-
ξαντρου», κρέμασε και ο Μακεδόνας στρατηλάτης στα άλογα των ανδρών
του για να τρομάξουν τους ελέφαντες του εχθρού, κατορθώνοντας έτσι να νι-
κήσει τον Πώρο, τον βασιλιά των Ινδιών, μυθικής την εποχή αυτή χώρας5.

Στους νεώτερους χρόνους η παρουσία κουδουνιών στον ελληνικό χώρο εί-
ναι επίσης ποικίλη και πολύσημη. Κυρία χρήση τους βέβαια παραμένει πάντο-
τε η τοποθέτησή τους σε αιγοπρόβατα και άλλα ζώα, όπου λειτουργούν ως
ηχητικά αντικείμενα για τον προσδιορισμό και εντοπισμό της θέσης που βρί-
σκεται το ζώο. Παράλληλα όμως συναντάται ευρύτατα η χρήση τους και σε
ποικίλες εθιμικές εκδηλώσεις και μάλιστα της λαϊκής λατρείας, ιδιαίτερα σε
δρώμενα, σε έθιμα δηλαδή με έντονη δράση και με θρησκευτικό υπόβαθρο6.

Στα Αναστενάρια π.χ., θρακικό έθιμο που τελείται προς τιμήν των αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης (21-23 Μαΐου) και περιλαμβάνει εκστατικό χορό, τε-
λετουργική ζωο θυσία και εντυπωσιακή πυροβασία, οι ακόνες, που αποτελούν
κύριο και απαραίτητο στοιχείο της όλης εκδήλωσης, είναι κωδωνοφόρες. Πρό-
κειται για μικρά σφαιρικά κουδούνια, ασημένια ή από άλλο μέταλλο, κρεμασμέ-
να από μια λεπτή αλυσίδα στερεωμένη στις δυο πλευρές της ακόνας. Στον ιδιότυ-
πο εκστατικό χορό των Αναστενάρηδων που συνοδεύεται από λύρα και νταούλι,
τα κουδούνια με την κίνηση της ακόνας προσθέτουν ένα λεπτό οξύ ήχο, λειτουρ-
γώντας στην περίπτωση αυτή ως αποτρεπτικό στοιχείο, προστατεύοντας με την,
κατά κάποιον τρόπο, μαγική δύναμη του ήχου τους τον γύρω χώρο. Ευετηρικός
άλλωστε είναι ο χαρακτήρας των Αναστεναρίων, όπως οι ίδιοι οι τελεστές του
εθίμου πιστεύουν7.

3. A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum. Sicily, London 1876, σ. 48 (Ιο-
νική Τράπεζα, Ημερολόγιο 1988, Ηώς Τσούρτη - Κούλη, αρχαιολόγος Νομισματικού Μου-
σείου Αθηνών, Τριόβωλο Κρανίων, χρονολογία κοπής γύρω στα 480-431 π.Χ.).

4. Αισχύλος, Επτά επί Θήβας, 386,399, Ευριπίδης, Ρήσος, 308, 383.

5. Γ.Ν. Αικατερινίδης, «Ο Μέγας Αλέξανδρος στη λαϊκή παράδοση», Σερραϊκά Χρο-
νικά 12 (1996), σ. 21-22.

6. Για την πολύστμη χρήση των κουδουνιών βλ. Φ. Ανωγειανάκης, Νεοελληνικά ιδιό-
φωνα. Το κουδούνι. Αποτρεπτικό στοιχείο - Ηχητικό αντικείμενο - Μουσικό όργανο.
Έκδοση: Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φ. Ανωγειανάκη - Κέντρο
Εθνομουσικολογίας, Αθήνα 1996 (επιμέλεια Γ. Ν. Αικατερινίδης).

7. Γ.Ν. Αικατερινίδης, «Αναστενάρια. Μύθος και πραγματικότητα», Σερραϊκά Χρονι-
κά 11 (1993), σ. 179-206. Ειδικότερα για τα κουδουνάκια βλ. Α. Χουρμουζιάδης, «Περί των
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Σε πολλά μέρη τα παιδιά που λέγουν τα κάλαντα συνηθίζουν να κρατούν
κουδούνια, ο ήχος των οποίων συνοδεύει ρυθμικά το τραγούδι τους. Στην
Καππαδοκία π.χ. κάθε παρέα καλαντιστών χωριζόταν σε δύο μικρότερες
ομάδες. Η μια έμπαινε στα σπίτια, όπου και τραγουδούσε τα κάλαντα. Τα παι-
διά της άλλης ομάδας σκαρφάλωναν στη στέγη και από ένα φεγγίτη που
υπήρχε εκεί κατέβαζαν στο εσωτερικό του σπιτιού ένα ή δύο κουδούνια, δεμέ-
να σε ένα μακρύ σχοινί. Το σχοινί το ανεβοκατέβαζαν για να ηχούν τα κου-
δούνια σύμφωνα με τον ρυθμό της μελωδίας που τραγουδούσαν τα άλλα παι-
διά μέσα στο σπίτι, ενώ συγχρόνως σιγοτραγουδούσαν και αυτά τα κάλαντα,
για να συντονίζουν καλύτερα τη ρυθμική κίνηση με το τραγούδι8.

Στη Σκύρο επίσης τραγουδούσαν παλαιότερα τα κάλαντα την παραμονή της
Πρωτοχρονιάς «καθ' ομάδας και μετά εκκωφαντικού τυμπάνου, φέροντος επί
των μετώπων χορδάς και κωδωνίσκους»9. Στο Διδυμότειχο της Θράκης τραγου-
δούσαν τα κάλαντα με συνοδεία ταραμπούκας άτομα μεταμφιεσμένα, που είχαν
κρεμασμένα στη μέση τους κουδούνια10. Μικρά σφαιρικά κουδούνια κρεμούσαν
παλαιότερα και στο ξύλινο ομοίωμα χελιδόνας, που κρατούν τα παιδιά όταν λέ-
γουν το τραγούδι της χελιδόνας, είδος καλάντων, την πρώτη του Μαρτίου".

Στην Τρίπολη της Πελοποννήσου, την τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου,
μικρά παιδιά με κουδούνια στα χέρια ή κρεμασμένα στη μέση τους, γύριζαν
τρέχοντας την πόλη και με τον ήχο των κουδουνιών «έδιωχναν τον Κουτσο-
φλέβαρο», δηλαδή τον χειμώνα με τα χιόνια και το κρύο12.

Με κουδούνια στα χέρια έτρεχαν και τα παιδιά των βοσκών στην Πίνδο
για να διώξουν τα φίδια την ημέρα του Ευαγγελισμού. Το ίδιο επεδίωκαν και
σε άλλα μέρη, συνοδεύοντας το αδικό επωδικό τραγούδι που έλεγαν για το
διώξιμο των φιδιών με τον ήχο από κουδούνια που κρατούσαν13.

Αναστεναρίων και άλλων τινών παραδόξων εθίμων και προλήψεων», Αρχείον Θρακικού
Λαογρ. και Γλωσσ. Θησαυρού 26 (1961), σ. 157-158 («Αι χορεύουσαι εικόνες»).

8. Δ. Αρχιγένης, «Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στη Μικρά Ασία προ του 1922», εφημ.
Προσφυγικός Κόσμος, 29 Ιανουαρίου 1961.

9. Δ. Παπαγεωργίου, Ιστορία της Σκύρου... Πάτραι 1909, σ. 157.

10. Φ. Ανωγειανάκης, Το κουδούνι, ό.π., σ. 103.

11. Κ. Χουρμουζιάδης, «Το Τσακήλι Μετρών», Θρακικά 11 (1939), σ. 395, αρ. 12. Για
το έθιμο βλ. Γ.Κ. Σπυριδάκης, «Το άσμα της χελιδόνος (χελιδόνισμα) την πρώτην Μαρτί-
ου», Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας 20-21 (1967-1968), σ. 15-54.

12. Φ. Ανωγειανάκης, ό.π., σ. 103-104. Πρβ. και Γ.Α. Méyας, Ελληνικαίεορταίκαι έθι-
μα της λαϊκής λατρείας, Αθήναι 1956, σ. 131.

13. Φ. Ανωγειανάκης, ό.π., σ. 102-103.



Εικ. 1. «Αράπηδες», μεταμφιεσμένοι τον Δωδεκαημέρου στη Νικήσιανη Καβάλας
(φωτ. Γ.Ν. Αικατ., 1979).
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Στην Κύπρο, σε πολλές περιοχές, κρατούσαν στο χέρι του δρεπανιού ένα
ή περισσότερα κουδουνάκια για να διώχνουν μακριά τα φίδια, όπως λέγουν14.

Σε ορισμένες γυναικείες φορεσιές (Αστυπάλαιας π.χ.), ανάμεσα στα άλλα
στολίδια τοποθετούν και ασημένια κουδουνάκια για αποτροπή του κακού15. Για
αποτροπή επίσης του κακού κρεμούσαν οι Σαρακατσάνοι μικρά σφαιρικά κου-
δούνια στο φλάμπουρο (σημαία) του γάμου16. Σημασία αποτροπής του κακού
έχουν και τα δώδεκα μικρά σφαιρικά κουδούνια που κρέμονται στο θυμιατό της
εκκλησίας (ο αριθμός συμβόλιζα τους δώδεκα Αποστόλους). Σφαιρικά κουδου-
νάκια, με την ίδια σημασία, κρέμονται και στο κατσί, είδος θυμιατού με χειρολα-
βή. Ασημένια ή χρυσά σφαιρικά κουδουνάκια έχουν επίσης ως κουμπιά στα
πλάγια οι αρχιερατικοί σάκοι, καθώς και άλλα είδη λατρευτικής χρήσης17.

Μικρό κουδούνι κρεμούσαν παλαιότερα επάνω τους όσοι ήταν ταμένοι σε
έναν άγιο για λόγους υγείας ή για άλλη αιτία. Το κουδούνι αυτό, που ήταν
σύμβολο ΧΟυ «σκλαβώματος» στον άγιο, έμενε κρεμασμένο επάνω τους όσον
καιρό κρατούσε το τάξιμο18.

Πόσο παλαιά είναι η πίστη του ελληνικού λαού στη μαγική αποτρεπτική
δύναμη του ήχου των κουδουνιών μάς πληροφορεί μια Ομιλία του Ιωάννου
του Χρυσοστόμου (4ος αι.), ο οποίος καταδικάζει μεταξύ άλλων και τη συνή-
θεια να κρεμούν κουδουνάκια στα μικρά παιδιά για να τα προφυλάσσουν από
το κακό, όπως πίστευαν: «TL δν τις ειποι τα περίαπτα και τούς κώδωνας
τους της χειρός έξηρτημένους και τον κόκκινον στήμονα και τα άλλα τα
πολλής άνοιας γέμοντα, δέον μηδέν ετερον τω παιδί περιτιθέναι, άλλ' ή
την τοϋ σταυροΰ φυλακήν;»19

Κουδούνια συνηθίζονταν και σε μουσικά όργανα. Στο τουμπελέκι π.χ.,
στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής, στη Μυτιλήνη και αλλού, κρεμούσαν πα-
λαιότερα μικρά σφαιρικά κουδούνια γύρω στη στρογγυλή δερμάτινη επιφά-

14. Φ. Ανωγειανάκης, Το κουδούνι, ό.π., σελ. 104-105.

15. Φ. Ανωγειανάκης, ό.π., σελ. 105.

16. Φ. Ανωγειανάκης, ό.π., σ. 105. Για το φλάμπουρο ειδικότερα βλ. Ε. Αλεξάκης, Η
σημαία στο γάμο, Αθήνα 1980.

17. Αννα Χατζηνικολάσυ, «Χρυσοκεντητική», στον τόμο: Νεοελληνική Χειροτεχνία, Αθή-
ναι 1969, φωτ. αρ. 180 (Αρχιερατικός σάκος, Ιερά Μητρόπολις Κεφαλληνίας), σχόλια σ. 204.
Αρχιερατικοί σάκοι με σφαιρικά κουδουνάκια φυλάγονται επίσης σε σκευοφυλάκια των μο-
νών του Αγίου Όρσυς (τρεις στη Μ. Μεγίστης Λαύρας, ένας στη Μ. Παντοκράτορα κ.α.).

18. Στ. Κυριακίδης, «Το ανλά^υα», Λαογραφία 13 (1951), σ. 350-351, 354-355.

19. Στ. Κυριακίδης, «Ιωάννης ο Χρυσόστομος ως λαογράφος»,Λαογραφία 11 (1934 - 37),
σ. 637.



Εικ. 2. «Γέρος» και «Κορέλα» της Σκύρου (φωτ. Γ.Ν. Αικατ., 1978).
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νεια, εκεί που τεντώνεται και δένεται το δέρμα στο πήλινο ηχείο. Τα κουδου-
νάκια αυτά συνόδευαν με τη χροιά του ήχου τους τα ρυθμικά κτυπήματα του
οργάνου. Το ίδιο έκαναν και οι Σκυριανοί στο νταούλι τους.

Ιδιαίτερα πλατιά διάδοση είχε το κρέμασμα μικρών σφαιρικών κουδουνιών
στο δοξάρι της αχλαδόσχημης λύρας, κυρίως στην Κρήτη. Τα κουδούνια αυ-
τά, τα «γερακοκούδουνα» όπως λέγονται, τα περνούσαν σε σύρμα που το
στερέωναν πάνω στο δοξάρι με τρόπο, ώστε να το χωρίζει σε δύο ή περισσό-
τερα μέρη και έτσι τα γερακοκούδουνα, μένοντας στο τμήμα του δοξαριού
όπου είχαν περασθεί, κρατούσαν μια σταθερή ισορροπία βάρους σε όλο το
μήκος του δοξαριού. Η ισορροπία αυτή βοηθούσε τον λυράρη να έχει σταθε-
ρά άνετο και ευλύγιστο τον καρπό του κατά το παίξιμο. Παράλληλα, έκανε
να ήχουν δυνατότερα και καθαρότερα τα κουδούνια, που συνόδευαν τη μελω-
δία με ένα χαρακτηριστικό της ηχόχρωμα. Στους χορούς, ιδιαίτερα στους γρή-
γορους, το χτύπημα των κουδουνιών συνόδευε και ρυθμικά τη μελωδία20.

Η παρουσία κουδουνιών είναι έντονη και χαρακτηριστική στα δρώμενα του
Δωδεκαημέρου και της Αποκριάς, σε συνδυασμό και άμεση ταύτιση με το στοι-
χείο της μεταμφίεσης. Από τις μεταμφιέσας αυτές σημαντικότερες είναι του Δω-
δεκαημέρου, που συνεχίζουν αρχαιοελληνική παράδοση, μέσω των ρωμαϊκών
και βυζαντινών χρόνων, κυρίως στον χώρο της Μακεδονίας, όπου επιχωριάζουν
και αρκετές από τις πιο εντυπωσιακές εκδηλώσεις κατά τις Απόκριες21.

Κυρίαρχο στοιχείο της μεταμφίεσης, ζωόμορφης συνήθως, είναι τα κου-
δούνια, διάφορα κατά τόπους σε αριθμό και μέγεθος. Στον «Καλόγερο» π.χ.,
ένα από τα πιο σημαντικά δρώμενα του ελληνικού χώρου με θρακική προέ-
λευση, ο πρωταγωνιστής φορά σήμερα δύο με τρία κουδούνια, το ένα με φαλ-
λική σημασία22, παλαιότερα όμως, σύμφωνα με σχετικές περιγραφές, τα κου-
δούνια ήταν περισσότερα23. Στη Σκύρο, ο πρωταγωνιστής του αποκριάτικου

20. Φ. Ανωγειανάκης, ό.π., σ. 107-108, Γ. Κουρμούλης, «Γερακοκούδουνα», Επετηρίς
Εταιρείας Κρητικών Σπουδών 1 (1938), σ. 207-208 (αρχικά κρεμούσαν τον τύπο αυτού του
κουδουνιού στα κυνηγετικά γεράκια κατά τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους).

21. Γ. Ν. Αικατερινίδης, «Μεταμφιέσεις Δωδεκαημέρου εις τον Βορειοελλαδικόν χώ-
ρον», Πρακτικά Β' Συμποσίου Λαογραφίας Βορειοελλαδικού χώρου, ΙΜΧΑ, Θεσσαλονί-
κη 1976, σ. 13-27.

22. Γ. Ν. Αικατερινίδης, «Καλόγερος. Ένα ευετηρικό έθιμο της Θράκης», Σερραϊκά
Χρονικά 8 (1979), σ. 195-206.

23. Γ. Βιζυηνός, «Οι Καλόγεροι και η λατρεία του Διονύσου εν Θράκη», Θρακική Επε-
τηρίς 1 (1897), σ. 126-127. R.M. Dawkins, «The Modern Carnival in Thrace and the Cult
of Dionysus», The Journal of Hellenic Studies, vol. XXVI, part II (1906), σ. 193.



Εικ. 3. «Καρναβάλια» του Σοχού Θεσσαλονίκης (φωτ. Γ.Ν. Αικατ., 1978).
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δρωμένου, ο «Γέρος», ζώνεται πενήντα ή και περισσότερα κουδούνια και το
κρέμασμά τους γύρω από τη μέση του γίνεται με τρόπο ώστε και στην πιο μι-
κρή κίνηση να ηχούν δυνατά και ρυθμικά24.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι μεταμφιεσμένοι φορούν τέσσερα με πέ-
ντε κουδούνια μεγάλου σχήματος, δεμένα στη μέση τους25. Άσχετα όμως με
τον αριθμό τους, ο οποίος, όπως ήδη σημειώθηκε, ποικίλλει από τόπο σε τόπο,
αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση τα κου-
δούνια δεν είναι τυχαία. Η επιλογή τους γίνεται με μεγάλη προσοχή και γνώ-
ση, ώστε το ηχητικό αποτέλεσμα να είναι όσον το δυνατόν πιο αρμονικό.

Αντιπροσωπευτική εν προκειμένω είναι η περίπτωση του Σοχού, ορεινής
κωμόπολης κοντά στη Θεσσαλονίκη. Εκεί γίνονται τις Απόκριες ονομαστές
μεταμφιέσεις, που προσελκύουν κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών απ' όλη τη
χώρα. Οι μεταμφιεσμένοι, τα «Καρναβάλια» όπως λέγονται, φορούν πέντε
κουδούνια: ένα μεγάλο, το μπατάλι, και τέσσερα μικρότερα, τα κυπριά (πρώ-
το κυπρί, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κυπρί). Και τα πέντε αποτελούν τη λεγόμε-
νη ντουζίνα. Το βάρος τους κυμαίνεται γύρω στα 20 κιλά. Πάντως, όσο πιο
βαριά κουδούνια φορεί το Καρναβάλι, τόσο καλύτερο θεωρείται26.

24. J.C. Lawson, «Α Beast-dance of Skyros», The Annual of the British School at Athens 6
(1899-1900), α 125-127. R. M. Dawkins, «Α Visit to Skyros, I. The Carnival», The Annual of the
British School at Athens 11 (1904-1905), σ. 72-74. Λ Παπαγεωργίου, «Αι Απόκρεω εν Σκύρω»,
Λαογραφία 2 (1910), σ. 35-47. Joy Coulentianou, The Goat-dance of Skyros, Athens 1977.

25. Φ. Ανωγειανάκης, To κουδούνι, ό.π., σ. 99 (συγκεντρωτικός πίνακας με τύπους και
αριθμό κουδουνιών, τα οποία χρησιμοποιούνται στις ζωόμορφες μεταμφιέσεις).

26. Γ.Ν. Αικατερινίδης, «Τα Καρναβάλια του Σοχού Θεσσαλονίκης», Πρακτικά Γ'
Συμποσίου Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού χώρου. ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1979, σ. 13-23
(και αυτοτελώς, Αθήνα 1984, έκδοση Εκπολιτιστικού, Επιμορφωτικού και Λαογραφικού
Συλλόγου Νέων Σοχού).

Το μπατάλι είναι σφυρήλατο, κάθετη δε τομή στο ύψος σε οποιοδήποτε σημείο είναι έλλει-
ψη. Για γλωσσίδι χρησιμοποιείται ένα λεπτό σιδερένιο ραβδί. Τα κυπριά είναι χυτά, έχουν γε-
νικά μορφή κολούρσυ κώνου και για γλωσσίδι χρησιμοποιείται ένα μικρότερο κυπρί.

Τα ακριβή βάρη των κουδουνιών (μαζί με τους ιμάντες εξαρτήσεώς τους) μιας αντιπρο-
σωπευτικής ντουζίνας, από τις πιο καλές, είναι τα πιο κάτω, σύμφωνα με δικό μου μέτρημα
σε ζυγό ακριβείας: πρώτο κουδούνι 4,950 kg, δεύτερο 4,650 kg, τρίτο 3,500 kg, τέταρτο
3,050 kg, βάρος μπαταλιού 2,750 kg. Το συνολικό δηλ. βάρος της συγκεκριμένης ντουζίνας
φθάνει τα 18,900 kg. Οι διαστάσεις για τα ίδια κουδούνια είναι: πρώτο κουδούνι, διάμετρος
μεγάλης βάσεως 16 εκ., διάμετρος μικρής βάσεως 9,5 εκ., ύψος κολούρου κώνου 24,5 εκ.·
δεύτερο κουδούνι 17 εκ. - 9,5 εκ. - 23,5 εκ. αντίστοιχα για τη μεγάλη, τη μικρή βάση και το
ύψος· τρίτο κουδούνι 14 εκ. - 8 εκ. - 21,5 εκ.· τέταρτο 12,5 εκ. - 9 εκ. - 19 εκ. Τα ύψη των
εσωτερικών κυπριών (γλωσσίδια) είναι κατά σειρά: α) 12 εκ., β) 10,5 εκ., γ) 9 εκ., δ) 9 εκ.
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Εικ. 5. Τα κουδούνια ενός «Καρναβαλιού» τον Σοχού.
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Τα κουδούνια της ντουζίνας δεν είναι τυχαία. Όπως δηλαδή επίμονα τονί-
ζεται, προϋποθέτουν ειδικό σχήμα και όγκο, καθώς και ειδική κατασκευή από
ειδικό επίσης κράμα μετάλλου, για να μπορούν να δώσουν τον επιθυμητό ήχο.
«Πρέπει να είναι ταριαστά συνδυασμένος ο ήχος. Δυο ήχοι άμα είναι ίδιοι, η
ντουζίνα είναι ακατάλληλη... Αυτά πρέπει να ταιριάζουνε ένα κατόπιν του
άλλου. Μόλις κάνουμε το Καρναβάλι, πάμε, το βάζουμε μακριά και το ακού-

Κυπρί I"

Κυπρί 2'

Κυπρί 3"

Κυπρί 4"

Μπατάλι

Σχεδιάγραμμα των ήχων των κουδουνιών ενός Καρναβαλιού στον Σοχό".

με, αν πάνε σύμφωνα τα κουδούνια. Εάν δεν πάνε, τα αλλάζουμε. Τα κουδού-
νια πάνε όπως πάει η μουσική, το ένα κατόπιν στο άλλο. Το πρώτο έχα mo
χοντρή φωνή, το δεύτερο πιο ψιλή, το τρίτο έρχεται άλλη φωνή, το τέταρτο
συμπληρώνει όλα μαζί. Το πέμπτο, το μπατάλι, τα φέρνει όλα στη μουσική,
αυτό κρατά την ουσία της μουσικής».

Ä)-7 «-J Τ J
ν -^

I

Τ-

UZ__________

Σημειωτέον ότι οι βάσεις των μέσα κουδουνιών και μάλιστα η κάτω είναι ελλείψεις. Το
μπατάλι έχει ύψος 20 εκ., μήκος μεγάλου άξονα κορυφής (θέση μεγίστηςτομής) 37 εκ., μή-
κος μεγάλου άξονα σημείου καμπής 27 εκ., μήκος μεγάλου άξονα βάσεως 17 εκ., μικρού
άξονα βάσεως 9 εκ., μήκος γλωσσιδιού 25 εκ. Ο όρος εδώ ντουζίνα πιθανόν να υποδηλώνει
ότι κάποτε τα κουδούνια του Καρναβαλιού ήταν περισσότερα από πέντε. Εκτός αν λαμβά-
νεται ως όρος περιεκτικός (ό.π., σ. 9, σημ. 7).

27. Αικατερινίδης, «Τα Καρναβάλια του Σοχού», ό.π., σ. 16.
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Ο ιδιαίτερος ήχος των κουδουνιών κάθε ντουζίνας είναι και το ιδιαίτερο
στοιχείο, με το οποίο κάθε Καρναβάλι ξεχωρίζει μακριά από το πλήθος των
άλλων μεταμφιεσμένων. Αν μάλιστα κάποιο Καρναβάλι εμφανιστεί με κου-
δούνια κακόφωνα ή αταίριαστα, το περιμένει η ειρωνεία.

Η εξεύρεση των κατάλληλων κουδουνιών αποτελεί τη μεγαλύτερη φροντίδα
κάθε Καρναβαλιού και πολλές φορές κάνουν για τον σκοπό αυτό ταξίδια μέχρι
τον 'Εβρο, σε κτηνοτροφικά κέντρα. Έτσι θεωρούνται ευτυχείς και προνομιού-
χοι όσοι μπόρεσαν «να ταιριάσουν μια ντουζίνα», που την προσέχουν ως ένα
από τα πιο πολύτιμα αντικείμενα που έχουν. «Άμα δεν έχας κουδούνια δεν λογί-
ζεσαι νοικοκύρης εδώ. Τηλεόραση να μην έχει το σπίτι, ό,τι άλλο να μην έχα,
κουδούνια όμως είναι απαραίτητα». Ας σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο δώρο που
ένας πατέρας μπορεί να κάμει στο παιδί του είναι ακριβώς μια ντουζίνα κουδού-
νια και είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το θέαμα — θέαμα που υπόσχεται και τη συ-
νέχιση του εθίμου— να βλέπα κανείς τις μέρες της Αποκριάς και μάλιστα το
Σάββατο της Τυρινής μικρά και μεγάλα παιδιά ζωσμένα κουδούνια, πολλές φο-
ρές χωρίς κανένα άλλο στοιχείο μεταμφίεσης, τα οποία με κόπο τα κουβαλούν,
χαρούμενα όμως και ικανοποιημένα, ευτυχισμένα θα λέγαμε, γι' αυτό.

Κουδούνια, ως μόνο στοιχείο μεταμφιέσεως, φορούν συχνά και μεγάλοι και
δεν είναι σπάνιο το θέαμα στον επισκέπτη του Σοχού τις μέρες της Αποκριάς να
βλέπει κάποιον να ξεπετάγεται μέσα από το πλήθος των πανηγυριστών ζωσμέ-
νος με βαριά κουδούνια και να αρχίζει να τα χτυπά χορεύοντας με γρήγορες επι-
τόπιες κινήσας. Και αν κάποιο Καρναβάλι πέσα κάτω, το ενδιαφέρον των άλ-
λων στρέφεται συνήθως στην τύχη των κουδουνιών, παρά στο ίδιο το Καρναβά-
λι. Στον Σοχό λοιπόν το κουδούνι αποκτά εντελώς μιαν ιδιαίτερη και μοναδική
αξία και ταυτίζεται με την όλη μεταμφίεση.

Το ίδιο, όπως στον Σοχό, ισχύει γενικότερα και για τις άλλες περιπτώσεις
μεταμφιεσμένων. Παντού δηλαδή επιζητείται ο ήχος των κουδουνιών να είναι
όχι μόνο βροντερός αλλά, κυρίως, αρμονικός. Τονίζεται έτσι ιδιαίτερα ο ρόλος
των κουδουνιών σε εθιμικές εκδηλώσας και μάλιστα σε ευετηρικά δρώμενα28,
όπως είναι οι μεταμφιέσεις, που αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές εκφάνσεις
του λαϊκού πολιτισμού.

28. Ουσιώδη και αποφασιστικό ρόλο στην καταγραφή, συγκέντρωση, μελέτη κλπ. των
δρωμένων του ευρύτερου ελληνικού χώρου θα διαδραματίσει το Κέντρο Λαϊκών Δρωμέ-
νων Κομοτηνής, που ιδρύθηκε στην ακριτική αυτή περιοχή το 1995 στο πλαίσιο του Εθνι-
κού Πολιτιστικού Δικτύου Πόλεων.
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SUMMARY

George Aikaterinidis, Ph.D.

The Bell in Folk Performances and Other Customs

This article examines the presence of the bell in various customs and other
circumstances in various parts of Greece, where they are also used in their normal
capacity in pastoralism. For example, in a number of areas of Greece, when children
sing the traditional Christmas carols (known in Greek as kalanda), they hold small
bells, whose sound provides a rhythmic accompaniment to their songs. At the
Anastenaria, one of the most important customs of the Greek world, the icons that
are carried by the participants carry bells. The bow of the Cretan lyra also bears small
bells, as do certain female costumes. The presence of the bell is particularly notice-
able in the performances during the twelve days of Christmas and during the
Apokries, the carnival period. There the bell forms part of the costume, which is
usually in the form of an animal.
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Αναζητώντας τις οικογενειακές δομές στη νεότερη Ελλάδα.
Η περίπτωση της πολυπυρηνικής οικογένειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην εργασία εξετάζεται αναλυτικά η πορεία της έρευνας στο
θέμα της πολυπυρηνικής οικογένειας στη νεότερη Ελλάδα, όπως προκύπτει
από την προσωπική εμπειρία του συγγραφέα. Εξετάζονται επίσης οι τύποι
και οι δομές της πολυπυρηνικής οικογένειας που επιχωριάζουν στην ηπειρω-
τική Ελλάδα (σταθερή ή ασταθής πατροπλευρική πολυπυρηνική οικογένεια,
αμφιπλευρική πολυπυρηνική οικογένεια κλπ.). Γίνεται προσπάθεια ακόμα να
εξηγηθούν οι διάφορες μορφές του θεσμού με αφετηρία τις οικονομικές δρα-
στηριότητες αλλά και το τοπικό habitus. Η εργασία κλείνει με ορισμένες ανα-
φορές στις σύγχρονες αγροτικές και αστικές συνθήκες (συνεργασία πυρηνι-
κών οικογενειών, τροποποιημένη μορφή πολυπυρηνικής οικογένειας κ.ά.).

1. Η θέση του προβλήματος(1974-1989).

Η συστηματική μελέτη αυτής καθεαυτής της οικογέναας από κοινωνικο-ανθρω-
πολογική οπτική άρχισε κάπως αργοπορημένα, καθώς η Κοινωνική Ανθρωπο-
λογία δεν είχε εξαρχής στα ενδιαφέροντά της ειδικά τη μελέτη της οικογένειας
αλλά τα συστήματα συγγένειας και τις γαμήλιες ανταλλαγές των διαφόρων
«πρωτόγονων» ή «αρχαϊκών» λεγόμενων λαών (Barnes 1980:297). Τον τομέα
της οικογένειας τον είχε αφήσει στην Κοινωνιολογία, η οποία άλλωστε είχε
εστιάσει το ενδιαφέρον της στους δυτικούς λαούς. Η συστηματική μελέτη της οι-
κογένειας από την Κοινωνική Ανθρωπολογία άρχισε σχεδόν πρόσφατα και στην
Ελλάδα και αυτό εξηγείται από τις αλλαγές των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών
στη χώρα (πρβ. Γκιζέλης 1987). Δεν είχε επίσης αναπτυχθεί η προβληματική για
την ιστορική μελέτη της οικογένειας (βλ. Kertzer 1984), διότι η Ιστορία στην Ελλά-
δα είχε παραμείνει στα παλαιά πρότυπα της σψβαντολογικής προσέγγισης. Οι νε-

Επετηρίς Κέντρου Λαογραφίας, 29 (1999-2003), σ. 35-60.
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ότερες προσεγγίσεις ουσιαστικά είναι ένας πετυχημένος συνδυασμός Κοινωνι-
κής Ανθρωπολογίας, Κοινωνιολογίας και Ιστορίας. Μιας Ιστορίας όμως, της
οποίας τα πρότυπα ξεκινούν κυρίως από τη Γαλλική Νέα Ιστορία και τη Σχολή
του περιοδικού Annales (πρβ. Τεάζη-Αντωνακοπούλου 1987:45,59).

Στόχος μου με αυτή τη μελέτη είναι να δείξω μέσα από την προσωπική
εμπειρική έρευνα, αφενός τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική ιδεολογία, οι
προκαταλήψεις αλλά και άλλοι εξωεπιστημονικοί παράγοντες επηρέασαν αυ-
τή την πορεία, αφετέρου να παρουσιάσω τις διάφορες μορφές και τους τύ-
πους της ελληνικής πολυπυρηνικής οικογένειας.

Στις αρχές της δεκαετίας του '70 οι γνώσεις μας για την ελληνική οικογένεια
(αγροτική και αστική) ήταν ελάχιστες. Την ελληνική κοινωνία και επιστήμη πολύ
λίγο ενδιέφερε η συστηματική μελέτη αυτού του θεσμού. Οι πληροφορίες μας πε-
ριορίζονταν σε στοιχεία που ανέφεραν παλαιότεροι περιηγητές (Leake 1830:
209) και ελάχιστοι ξένοι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι που είχαν εργαστεί στην Ελ-
λάδα (Cambell 1964, Friedl 1965, du Boulay 1974), οι οποίοι όμως έκαναν λόγο
περισσότερο για τις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας παρά για τις δο-
μές της1. Κάποιες γενικές αναφορές υπήρχαν επίσης ήδη από το τέλος του μεσο-
πολέμου για τον βόρειο ελλαδικό χώρο από το μελετητή της βαλκανικής zadruga
Philip Mosely (1976), ο οποίος σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα έρευνας του τύπου
αυτής της οικογένειας σε όλη τη βαλκανική χερσόνησο είχε εργασθεί και στη Βό-
ρεια Ελλάδα, αλλά σε περιορισμένη έκταση. Ο Mosely δεν βρήκε σημαντικές
διαφορές απ' τη zadruga των άλλων βαλκανικών λαών, επισημαίνοντας μάλιστα
ότι τα μέλη της που μεταναστεύουν στο εξωτερικό διατηρούν το δεσμό με την οι-
κογέναά τους, συνεχίζουν να θεωρούνται μέλη της και την ενισχύουν οικονομι-
κά με χρήματα κλπ. Μνεία πρέπει να γίνα και για τη μελέτη της πολυπυρηνικής
οικογένειας στους σλαβόφωνους Έλληνες της περιοχής Φλώρινας στη Δυτική
Μακεδονία από τον Καραβίδα (1931).

Αυτό εξηγείται, γιατί οι επιστήμες Κοινωνιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολο-
γία και Εθνολογία ήταν πολύ λίγο αναπτυγμένες στην Ελλάδα. Οι λόγοι είναι
ποικίλοι, από την πολιτική κατάσταση (συντηρητικές κυβερνήσεις, δικτατορία),
που δεν ευνοούσε την ανάπτυξη των κοινωνικών επιστημών, ώς την αδυναμία
ενός ευρύτερου επιστημονικού προβληματισμού, που θα περιλάμβανε και το θε-

1. Πρέπει να αναφέρω ότι την ίδια περίοδο σημαντικές αναφορές στο θεσμό της ελληνικής
οικογένειας κάνει στα βιβλία του, παρά τον διαφορετικό προσανατολισμό τους, και ο εθνολό-
γος/κοινωνιολόγος Γιώργος Καββαδίας (1965, 1980). Και σ' αυτές όμως τις περιπτώσεις δεν
πρόκειται για συστηματική μελέτη της οικογένειας.
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σμό της οικογένειας στην ιστορική και στη συγχρονική του διάσταση. Εντούτοις
το υλικό ως ένα βαθμό βρισκόταν μαζί μας. Αναφέρομαι στις λαογραφικές/εθνο-
γραφικές συλλογές, που είχαν καταρτιστεί παλαιότερα, από τον περασμένο κιό-
λας αιώνα, και ήταν κατατεθειμένες στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαο-
γραφίας της Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΕΛ) και σας συλλογές του Λαογραφικού
Σπουδαστηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, που κατατέθηκαν από του φοιτη-
τές αργότερα. Παρόμοια αλλά με ακριβέστερες στατιστικές πληροφορίες είναι
τα δημοτολόγια/απογραφές που είχαν αρχίσει να καταρτίζονται με κρατικές
εγκυκλίους πολύ ενωρίς τις προηγούμενες δεκαετίες, συνήθως μετά από μια
εμπόλεμη περίοδο ή επέκταση του ελληνικού κράτους (1898,1914,1921,1945),
και τα οποία εντόπιζα βαθμηδόν και φέρνει στην επιφάνεια η επιτόπια εθνογρα-
φική έρευνα. Σ' αυτό το θέμα θα αναφερθώ διεξοδικότερα παρακάτω.

Οι γνώσεις μας για την ελληνική οικογένεια, εκτός από περιορισμένες, ήταν
και αποσπασματικές. Αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: Ενώ υπήρχαν
στη διάθεση μας πληροφορίες για την παρουσία της λεγόμενης πολυπυρηνικής δι-
ευρυμένης οικογένεια στον ελληνικό χώρο, η άποψη που επικρατούσε μέχρι τότε
ήταν ότι επρόκειτο για ένα σποραδικό και μάλλον σπάνιο φαινόμενο στον ελληνι-
κό χώρο. Δεν υπήρξαν κάποια ερωτήματα και για τη σποραδική έστω παρουσία
μορφών αυτού του τύπου της οικογένειας. Αυτό φαίνεται καθαρά και από τις επι-
φυλάξεις αλλά και τις αντιδράσεις των κανονικών επιστημόνων σας πρώτες δη-
μοσιεύσεις του γράφοντος, όπου υποστηριζόταν η ευρύτερη παρουσία αυτού του
τύπου οικογένειας στην Ελλάδα2. Οι λόγοι της αντίδρασης ήταν μεταξύ των άλ-
λων το κοινωνιολογικό μοντέλο που είχε επικρατήσει μέχρι τότε για την Ελλάδα
και ειδικότερα η σύνδεση του ελληνικού κοινωνικού χώρου περισσότερο με τη Δυ-
τική Ευρώπη παρά με τα υπόλοιπα Βαλκάνια. Πολλοί ιστορικοί έκαναν λόγο τότε
στην Ελλάδα για επικράτηση της φεουδαρχίας, συνδέοντας ανπεπιστημονικά το
σύστημα του ασιατικού τρόπου παραγωγής και τη στρατιωακή φεουδαρχία της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τα φεουδαρχικά συστήματα της Δυτικής Ευρώ-
πης και προεκτείνοντας αυτή τη σύνδεση και σας μορφές και δομές της ελληνικής
οικογένειας. Εκτός αυτού, οι κοινωνικοί επιστήμονες θεωρούσαν σα η παρουσία
του θεσμού της προίκας και η αναπτυγμένη ναυτιλία και το εμπόριο ήταν ανάθε-

2. Βλ π.χ. τη διαμάχη μεταξύ Μαυζέλη (1981:36) και Ψυχογιού (1980:37) στο περιοδικό
ΑΝΤΙ πάνω ο' αυτό το θέμα, όταν άρχισε να τίθεται το ερώτημα. Πρβ. και την αντίδραση του
Νίκου Βερνίκου (1979: 86, υποσ. 79) σε Λαογραφικό Συνέδριο του Βορειοελλαδικού Χώρου
το 1976, πάνω σε εισήγηση μου για τη σύγκριση βουλγαρικής και ελληνικής πολυπυρηνικής οι-
κογένειας στη Θράκη.



38

ελευθεριοσ π. αλεξακησ

τα με την παρουσία της πολυπυρηνικής οικογένειας στον ελληνικό χώρο, πράγμα
που αλήθευα ενμέρα και ισχύα μόνο για τον ελληνικό νησιωτικό και τον αστικό
χώρο. Υπήρχε όμως τότε άγνοια των κοινωνικοοικονομικών δομών του ελληνι-
κού ηπαρωτικού χώρου, π.χ. της μεγάλης κτηνοτροφίας, νομαδικής και ημινομα-
δικής (στα ορανά και ημιορανά), της εκτατικής καλλιέργειας των δημητριακών
στα πεδινά (Θεσσαλία, Βοιωτία και Βόραο Ελλάδα) κλπ.

Ένας άλλος λόγος ήταν ότι σε επίπεδο θεωρητικό η πολυπυρηνική οικογέ-
νεια είχε αποσυνδεθεί από τις άλλες δομές της κοινωνίας, π.χ. την κοινότητα,
ενώ είχε συνδεθεί με συγκεκριμένες βαλκανικές εθνικές ομάδες. Ειδικότερα εί-
χε υποστηριχθεί ότι η πολυπυρηνική οικογένεια ήταν χαρακτηριστικό κυρίως
των Σλάβων και ιδιαίτερα των Σέρβων, ενώ αντίθετα στους Έλληνες επικρα-
τούσε ο θεσμός της κοινότητας ως εάν ο δεύτερος να αποκλείει τον πρώτο,
κάτι που φυσικά δεν ισχύει (βλ. περισσότερα Αλεξάκης 1992-1993). Η θεωρία
του Σέρβου ανθρωπογεωγράφου Cvijid (1918), ο οποίος κινούμενος από πο-
λιτικά κίνητρα θεωρούσε τη zadruga αποκλειστικά σερβικό θεσμό, αρνούμε-
νος την παρουσία της ακόμα και στους Βουλγάρους, ως μη Σλάβους, έγινε δε-
κτή αβασάνιστα και από τον δικό μας υπέρμαχο του ελληνικού κοινοτισμού
Καραβίδα (1931). Η καθυστέρηση δηλαδή της έρευνας για την πολυπυρηνική
οικογένεια στην Ελλάδα οφείλεται και στην ιδεολογικοποίηση/πολιτικοποίη-
ση της επιστήμης και στην ύπαρξη ψευδών στερεοτύπων.

Είναι γεγονός ότι στην αρχή της έρευνας πάνω σε θέματα συγγένειας και οι-
κογένειας υπήρχε μεγάλη σύγχυση. Δεν είχε οριοθετηθεί το αντικείμενο και υπήρ-
χε πλήθος όρων που δημιουργούσαν δυσκολίες κατανόησης. Γνωρίζουμε ότι αυτό
που εμείς ονομάζουμε εδώ οικογένεια αντιστοιχεί στον πιο ακριβή επιστημονικό
όρο «οικιακή ομάδα». Η οικιακή ομάδα αποτελείται από ένα σύνολο συγγενικών
ή μη προσώπων που βρίσκονται σε μια στενή αλληλοεξάρτηση: προσφορά οικια-
κών υπηρεσιών, συνιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας, συστέγαση, συνεργασία
στην οικονομική δραστηριότητα κλπ. Ο όρος οικιακή ομάδα θεωρείται ιδιαίτερα
χρήσιμος για τη μελέτη της οικογέναας στο δυτικοευρωπαϊκό χώρο, όπου μέσα
σε ένα σπίτι είναι δυνατόν να συμβιώνουν και άλλα μη συγγενικά πρόσωπα, π.χ
υπηρέτες. Στην Ελλάδα κατά κανόνα αυτό δεν συμβαίνα. Έτσι ο όρος οικογέ-
νεια, παρά τις ασάφαές του, μπορεί να εξισωθεί με την οικιακή ομάδα, κάτι που
συμβαίνα συχνά στην καθημερινή ομιλία3.

3. Συχνά χρησιμοποιείται και ο όρος «νοικοκυριό», ο οποίος, ως επινόηση των απογρα-
φέων, δεν θεωρείται από τους ειδικούς επαρκής για να δηλώσει την οικιακή ομάδα (πρβ.
Αλεξάκης 1996:78-79).
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Η μεγαλύτερη όμως σύγχυση προκύπτει από τον βαθμό συσσωμάτωσης
των μελών της οικογένειας σ' ένα σπίτι. Ποιό είναι το βασικό κριτήριο για να
θεωρήσουμε ότι κάποια άτομα αποτελούν οικιακή ομάδα; Είναι αυτοί που
ζουν κάτω από μια στέγη; Συμβαίνει όμως και αλλού και στην Ελλάδα μια οι-
κιακή ομάδα/οικογένεια να κατοικεί σε περισσότερα σπίτια, γειτονικά ή όχι
(Stahl 1978:193, Αλεξάκης 1992-1993:684). Είναι το αδιαίρετο της περιου-
σίας; Κι αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα για άτομα που δεν συστεγάζονται. Είναι
η συνεργασία στην οικονομική δραστηριότητα; Αυτή όμως είναι πολύ συνηθι-
σμένη ακόμα και μεταξύ οικογενειών που έχουν διαιρεθεί. Οι κοινωνικοί επι-
στήμονες έχουν προβληματισθεί πάνω σ' αυτό το θέμα και έχουν καταλήξει
στο συμπέρασμα ότι οικιακή ομάδα είναι κυρίως αυτή στην οποία τα μέλη της
ανταλλάσσουν οικιακές υπηρεσίες (Madan 1963, Bender 1967).

Ένα άλλο θέμα συνδέεται με τη δομή της οικογένειας ή οικιακής ομάδας. Εί-
ναι γνωστό σε όλους ότι η οικογένεια είναι ένας ζωντανός οργανισμός και περ-
νάα από διάφορα στάδια, διαίρεσης, ανάπτυξης, διαίρεσης. Αυτή η διαδικασία
ορίζεται ως «κύκλος ανάπτυξης της οικιακής ομάδας» (Goody 1958). Ο κύκλος
ανάπτυξης ενδιαφέρει τους κοινωνικούς επιστήμονες, γιατί συνδέεται άμεσα με
τη δομή και τη μορφή της. Άλλοτε είναι αργός, άλλοτε είναι ταχύς. Αργός κύ-
κλος ανάπτυξης υποδήλωνα κατά κανόνα πολυπυρηνική οικογένεια, ταχύς πυ-
ρηνική.

Σε σχέση με τον κύκλο ανάπτυξης της οικιακής ομάδας και σε συνδυασμό με
τη μελέτη των οικογεναακών/γαμήλιων στρατηγικών (Bourdieu 1976,1977), την
τελευταία περίοδο μέσα στο γενικότερο μεταμοντέρνο πνεύμα έχα παρουσια-
στεί μια ακραία τάση αποδόμησης της οικιακής ομάδας/οικογένειας. Συγκεκρι-
μένα υποστηρίζεται ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για δομές, εφόσον αυτές δεν εί-
ναι σταθερές. Προκύπτα δηλ. το ερώτημα πώς μπορεί να μελετηθεί η οικιακή
ομάδα ως στατική μονάδα (πρβ. Τεάζη-Αντωνακοπούλου 1987:51). Η σύγχρονη
κριτική δεν αποδέχεται αυτή την άποψη. Την θεωρεί ως μονομερή και μη ορθή
για λόγους μεθοδολογικούς και πρακτικούς. Η αποδόμηση ως μέθοδος είναι σω-
στή στον βαθμό μόνο που είναι απαραίτητη για την κατανόηση του συνόλου, δηλ.
της δομής ή του συστήματος. Αντίθετα, σης ακραίες περιπτώσας της οδηγεί
στην αποδόμηση της ίδιας της επιστήμης.

Αυτοί οι προβληματισμοί όμως δεν είναι οι μόνοι. Ως προς τη εθνική προέλευ-
ση κάποιων μορφών και δομών οικογένειας έχα γίνα προσπάθεια να αποδο-
θούν, όπως ανέφερα, είτε σε σλάβικες είτε σε βλάχικες καταβολές. Ειδικότερα, ο
λόγος γίνεται για την ονομαζόμενη «οικιακή κοινότητα», όρος που έχα χρησιμο-
ποιηθεί για τον βαλκανικό τύπο πολυπυρηνικής οικογένειας, γνωστό ως zadruga.
Με τον όρο «οικιακή κοινότητα» εννοούμε μια ομάδα που είναι αρκετά αυτάρ-
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κης και αυτόνομη από άλλες παρόμοιες. Δεν είμαστε όμως σαφείς αν εννοούμε
τον τύπο οικογένειας που συναντάμε κατά κανόνα σε κτηνοτρόφους ή γεωργο-
κτηνοτρόφσυς, όπου η ανεξάρτητη οικιστική εγκατάσταση αντιστοιχεί σε μια μι-
κρότερη ή μεγαλύτερη οικογένεια ή οικιακή ομάδα, δηλ. την απλή «κατούνα»
(πρβ. Vuchinich 1975). Οι κατούνες μπορούν να είναι κτηνοτροφικές ή γεωργο-
κτηνοτροφικές. Η άποψή μου είναι ότι όλα αυτά δεν πρέπει να συγχέονται. Τέ-
τοιοι τύποι οικογενειών, όπου η οικιακή ομάδα αντιστοιχεί στην οικιακή κοινότη-
τα και την κατούνα, πράγματι συναντώνται στην Ελλάδα, αλλά δεν σήμαινα ότι
είναι πάντα πολυπυρηνικές. Αντίθετα, πολυπυρηνικές οικογένειες μπορούν να
υπάρξουν και σε οργανωμένα χωριά και κωμοπόλας. Πρόκειται επομένως για
ανόμοια πράγματα.

Στην παρούσα μελέτη πρόκειται να παρουσιάσω, όπως ανέφερα στην αρχή,
τις μορφές της πολυπυρηνικής οικογένειας, που συνάντησα στον ελληνικό χώρο
κατά τη μακρόχρονη επιτόπια εθνογραφική ερευνά μου. Θα εκθέσω δηλ. δεδο-
μένα που προέρχονται από άμεση προσωπική μου εμπειρία και στηρίζονται κα-
τά το μάλλον ή ήττον στην επικρατούσα κάθε φορά σχετική θεωρία.

Συγκεκριμένα το ενδιαφέρον μου για την ελληνική οικογένεια άρχισε πολύ
ενωρίς, δεδομένου μάλιστα ότι τίποτα ουσιαστικά δεν είχε γίνα μέχρι τότε πάνω
σ' αυτό το θέμα. Οι σπουδές μου Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Εθνολογίας
στο Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελ-
λών ήταν ένα μεγάλο ερέθισμα, για να στραφώ στη μελέτη του ελληνικού συστή-
ματος της συγγένειας, της ελληνικής οικογένειας και του γάμου (οικογενειακές
στρατηγικές, γαμήλιες στρατηγικές και παροχές κλπ.). Ένας άλλος λόγος ήταν
ο διορισμός μου το 1974 ως ερευνητή στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαο-
γραφίας, όπου ήλθα σε άμεση επαφή με το ανέκδοτο λαογραςχκό-εθνογραφικό
υλικό που αφορούσε στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις συχνές επιτόπιες έρευ-
νες, τις οποίες οργάνωνε το Κέντρο για τους ερευνητές του.

Η αρχή της προσωπικής μου έρευνας για την αγροτική οικογένεια χρονολο-
γείται το 1974, όταν οργανώθηκε το Β' Λαογραφικό Συμπόσιο του Βορειοελλα-
δικού Χώρου στην Κομοτηνή. Τότε, αποφάσισα να συμμετάσχω με ασήγηση για
τη δομή της ελληνικής οικογένειας στη Θράκη, που θα στηριζόταν ουσιαστικά σε
ανέκδοτο υλικό του ΚΈΕΛ και δευτερευόντως σε δημοσιευμένες εργασίες. Η
έρευνα μου στο εθνογραφικό υλικό της Θράκης του αρχείου του Κέντρου, η
οποία ήταν ουσιαστικά μια πρώτη ανίχνευση, είχε θετικό αποτέλεσμα, γιατί α
πληροφορίες ήταν πλουσιότατες. Κατέστη δυνατό να σχηματισθεί μια πολύ καλή
ακόνα της δομής και της μορφής της ελληνικής πολυπυρηνικής οικογένειας στη
Θράκη και των ιδιαιτεροτήτων της. Δυστυχώς όμως λόγω ανειλημμένων υποχρε-
ώσεων μου δεν μπόρεσα να συμμετάσχω στην παραπάνω επιστημονική συνάντη-
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ση και να παρουσιάσω την ασήγηση. Έτσι η μελέτη μου αυτή δημοσιεύθηκε στον
5° τόμο του περιοδικού Μνήμων, που εκδίδει η Εταιρεία Μελέτης Νεοτέρου Ελ-
ληνισμού. Η μελέτη κρίθηκε ευνοϊκά στην Ελλάδα καθώς μέσα σε μια μικρή μο-
νογραφία 35 σελίδων διαγράφονται όλα τα ερωτήματα που είχαν σχέση με τον
βασικό αυτό κοινωνικό θεσμό. Επισημάνθηκε η ευρεία παρουσία της πολυπυρη-
νικής οικογένειας, γραμμικής ή κάθετης (γονείς με παντρεμένους γιους) και
αδελφικής ή οριζόντιας τύπου frerèche (αδελφοί παντρεμένοι), στη Θράκη. Επί-
σης παρουσιάστηκαν μεταξύ των άλλων έθιμα που συνδέονται με αυτό τον τύπο
της ελληνικής οικογένειας, όπως μια μορφή «εξαγοράς της νύφης» που ονομάζε-
ται στη Θράκη «μπαμπά χακί» (δικαίωμα του πατέρα). Ο γαμπρός ή οι γονείς
του δηλ. ήταν υποχρεωμένα να προσφέρουν ένα χρηματικό ποσό ή άλλα πράγ-
ματα (δώρα, ζώα κλπ.) ως αποζημίωση για την κόρη που έδιναν στην οικογένεια
του γαμπρού (Αλεξάκης 1975). Την περίοδο εκείνη, που γνωρίζαμε πολύ λίγα
πράγματα για τον θεσμό της «εξαγοράς της νύφης» στην Ελλάδα, η φανερή
τουρκική ονομασία ενός εθίμου, κάτι που είναι φυσικό για τη Θράκη όπου υπάρ-
χει πολυπληθής μουσουλμανική μειονότητα, μας οδήγησε σε ορισμένα άκαιρα
συμπεράσματα. Διορθώθηκαν όμως αργότερα, όσο η πληροφόρηση μας πάνω
στο θέμα γινόταν πλουσιότερη (Αλεξάκης 1984).

Ταυτόχρονα με την έρευνα στο αρχειακό υλικό του ΚΕΕΛ (λαογραφικές
συλλογές) και του Ααογραςχκού Σπουδαστηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών,
έχοντας επίγνωση ότι το επιστημονικό πρόβλημα θα λυνόταν μόνο στο πεδίο,
επιδίωξα να διευρύνω τον γνωστικό ορίζοντά μου με συνεχή επιτόπια εθνογρα-
φική έρευνα, συγκεντρώνοντας πληροφορίες για την οικογένεια με ειδικά ερωτη-
ματολόγια τα οποία συνεχώς συμπλήρωνα και βελτίωνα, καταρτίζοντας γενεα-
λογικά δέντρα και ανασυστήνωντας τους τύπους των οικογενειών με αυτό τον
τρόπο επιτοπίως. Ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών, με τις
οποίες μπορούσα να προσεγγίσω το θέμα μου, ήταν προφορικές και στηρίζο-
νταν σε μνήμη μικρού βάθους. Αρχικά, λίγες ήταν οι πληροφορίες που στηρίζο-
νταν σε γραπτά κείμενα. Παρόμοιος τρόπος όμως συλλογής προφορικών πληρο-
φορούν διατρέχει, κατά γενική παραδοχή, πάντα τον κίνδυνο οι πληροφορητές
να εξιδανικεύουν μια παλαιότερη κατάσταση, χωρίς εντούτοις καμιά πρόθεση να
δώσουν παραπλανητικές πληροφορίες (πρβ. Τεάζη-Αντωνακοπούλου 1987:53).

Η πρώτη επιτόπια εθνογραφική ερευνά μου πραγματοποιήθηκε το 1975
στη Δυτική Μακεδονία (νομό Γρεβενών), όπου εντοπίστηκε η πολυπυρηνική
οικογένεια (γραμμική και αδελφική), ταυτόχρονα με την παρουσία μιας μορ-
φής «εξαγοράς της νύφης», που ονομάζεται επιτοπίως «αγαρλίκι» με μεγαλύ-
τερη διάδοση στην Κεντρική και Βόραα Ελλάδα (Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακε-
δονία, Θράκη) (Αλεξάκης 1984) και έχει πολλά κοινά στοιχεία με την «εξαγο-
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ρά της νύφης» στη Θράκη που γνωρίζουμε ως «μπαμπά χακί». Η μορφή εξάλ-
λου και η δομή της πολυπυρηνικής οικογένειας στα Γρεβενά είχε και πολλά
άλλα κοινά χαρακτηριστικά με εκείνα της πολυπυρηνικής οικογένειας στη
Θράκη: γαμήλιες στρατηγικές, π.χ. καθυστέρηση γάμου των θυγατέρων, σει-
ρά γάμου με την ηλικία και άσχετα από το φύλο, συχνά μεγαλύτερη ηλικία γά-
μου των γυναικών από τους άνδρες κλπ. Με την εθνογραφική έρευνα στον νο-
μό Γρεβενών άρχισαν να ξεκαθαρίζουν ορισμένα ερωτήματα που συνδέονταν
με την τυπολογία του θεσμού στην Ελλάδα. Μπορώ να πω ότι στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση η αρχειακή έρευνα για την ελληνική οικογένεια στη Θράκη
και η επιτόπια έρευνα στα Γρεβενά αλληλοσυμπλήρωναν η μια την άλλη, κα-
θώς και οι δύο πραγματοποιήθηκαν το ίδιο χρονικό διάστημα.

Η δεύτερη επιτόπια εθνογραφική έρευνά μου πραγματοποιήθηκε στο νομό Λα-
κωνίας το καλοκαίρι του 1976 και ειδικότερα στην επαρχία Επιδαύρου Λιμηράς
(χερσόνησο του Πάρνωνα) και στη Μάνη (χερσόνησο του Ταϋγέτου). Η εθνο-
γραφική έρευνα στη Λακωνία ήταν η αρχή συγκέντρωσης πιο συστηματικά υλικού
με παραμονή μεγαλύτερης διάρκειας στο πεδίο, γιατί είχα αναλάβει την ευθύνη εκ-
πόνησης διδακτορικής διατριβής με θέμα: «Τα γένη και οικογένεια στην παραδο-
σιακή κοινωνία της Μάνης». Το πρώτο στάδιο της επιτόπιας έρευνας κράτησε κα-
τά διαστήματα ώς το 1978 και εστιάστηκε στον εντοπισμό μεγαλύτερων ομάδων
συγγένειας πέρα από την οικογένεια και την αναλυτική μελέτη τους καθώς και
στους διάφορους τύπους οικογένειας που συναντώνται στην περιοχή.

Ήδη από την αρχή της επιτόπιας έρευνάς στη Λακωνία είχαν επισημανθεί
σημαντικές διαφορές μεταξύ της χερσονήσου του Ταϋγέτου (Μάνης) και της
χερσονήσου του Πάρνωνα (επαρχία Επιδαύρου Λιμηράς), οι οποίες είχαν
ανάγκη ερμηνείας. Για το θέμα αυτό η επιτόπια έρευνά μου συνεχίζεται στην
περιοχή του νοτίου τμήματος του Πάρνωνα (περιοχή Βατίκων). Οι διαφορές
πρωτίστως βρίσκονται στην οικονομία: πιο παραδοσιακή και κλειστή στη
Μάνη, πιο εξελιγμένη και ανοιχτή στη νότια Επίδαυρο Λιμηρά. Στην πρώτη
περιοχή επικρατούσαν καλλιέργειες, στηριζόμενες σε «πρωτόγονους» ή «αρ-
χαϊκούς» τρόπους παραγωγής, όπως ο κοινοτικός στη Μέσα Μάνη και ο
ασιατικός (μια μορφή στρατιωτικής φεουδαρχίας) στην Έξω Μάνη, στη δεύ-
τερη περιοχή είχαν γίνει βήματα προς την κατεύθυνση μια πιο ανοικτής και
προχωρημένης οικονομίας, που είχε βάση την εμπορευματική αλιεία, τη ναυτι-
λία και το εμπόριο (ουσιαστικά ναυτεμπορία)4.

4. Πρόκειται για εμπόριο που διεξάγεται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες και κυβερνή-
τες του πλοίου.
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Παράλληλα οι διαφορές εντοπίζονται στην ευρεία παρουσία της πολυπυρηνι-
κής οικογένειας που ήταν πιο ζωντανή μέχρι τελευταία στη Μάνη5, καθώς και
στα εξωγαμικά γένη (exogamous clans). Αντίθετα, στη νότια Επίδαυρο Λιμηρά
η πολυπυρηνική οικογένεια είχε υποχωρήσει πολύ ενωρίς. Στην τελευταία περιο-
χή υπήρχαν μόνο μερικές αναμνήσεις της στα ορεινά (π.χ. χωριό Κουλέντια, σημ.
Ελληνικό). Εδώ επικρατούσε η πυρηνική οικογένεια, ενώ υπήρχε σε μεγάλη
έκταση και η γυναικοτοπική οικογένεια. Οι κοπέλες δηλ. συχνά προικίζονταν με
σπίτι. Επιπλέον στην περιοχή αυτή είχαν σπάσει τα γένη και η εξωγαμία του γέ-
νους, ήταν όμως λειτουργικές ακόμα οι γενιές (lineages). Αυτές οι σημαντικές
διαφορές συνδέονται καταφανώς με μια διαφορετική οργάνωση του οικιακού
τρόπου παραγωγής, στο συνδυασμό του με άλλους πιο σύνθετους, στην πιο προ-
χωρημένη κοινωνική διαστρωμάτωση και στη διαφοροποίηση ως προς τον πλού-
το μεταξύ των οικογενειών. Μέσα στην ιστορική διαδικασία α διαφορές αυτές
συνδέονται με τη μετάβαση από «πρωτόγονα» σε πιο σύγχρονα οικονομικά συ-
στήματα. Ειδικότερα, από μια μεταβατική υποτυπώδη κτηνοτροφία, πληθυσμών
σκόρπιων σε μικρούς οικισμούς (κατούνες) στην ανάπτυξη των τοπικών κοινο-
τήτων και από πλευράς οικονομικής στην υπερπόντια αλιεία και ναυτιλία. Είναι
εμφανής η επίδραση στην οικονομία από τα νησιά του Αιγαίου. Η επίδραση ιδι-
αίτερα από τα νησιά του Αργολικού Κόλπου (Σπέτσες, Ύδρα) με πλούσια ναυ-
τική παράδοση είναι πολύ παλαιά και χρονολογείται από τα μέσα του 18ου αιώνα
και ειδικότερα την περίοδο των Ορλωφικών (1770). Τότε έχουμε εγκαταστάσεις
στα Βάτικα και πληθυσμού από τον χώρο αυτό.

Ακολούθησε επιτόπια έρευνα με επανειλημμένες λαογραφικές-εθνογραφικές
αποστολές στη Μακεδονία (Νομούς Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) σε ντόπιους
αλλά και πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη και από τον ελληνικό Πόντο,
όπου εντοπίζεται η παρουσία της πολυπυρηνικής οικογένειας και σ' αυτές τις
ομάδες. Η επιτόπια έρευνά μου όμως δεν ήταν τόσο συστηματική στη Μακεδο-
νία, όπως θα είναι αργότερα σε δύο άλλες περιοχές του ελληνικού χώρου, την
Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα. Ειδικότερα για την περίπτωση των Ελλήνων του
Πόντου, αποβλέποντας σε μια συγκριτική έρευνα, ασχολήθηκα με τη συγκέ-
ντρωση δημοσιευμένου και αρχαακού υλικού πάνω στο θέμα της οικογέναας.
Το 1981 μάλιστα σε ειδικό Ποντιακό Συνέδριο παρουσίασα εισήγηση, στην

5. Κάποιοι ερευνητές συγχέουν την πατρογραμμική συγγενική ομάδα και τη συνεργα-
σία των μελών της με την πολυπυρηνική οικογέναα (Stahl 1986: 138-149, πρβ. και Sant
Cassia- Bada 1992:17, Käser 1996:380,383). Η πολυπυρηνική όμως οικογένεια/οικιακή
ομάδα δεν πρέπει να συγχέεται με τη γενιά (lineage), αν και μερικές φορές μπορεί να ταυ-
τίζεται, όπως στους Έλληνες του Πόντου.
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οποία υποστήριζα την ύπαρξη και στους Ποντίους 'Ελληνες της πολυπυρηνικής
οικογένειας (Αλεξάκης 1983). Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η διαπίστωση ότι σ' αυ-
τή την ελληνική πολιτισμική ομάδα η πολυπυρηνική οικογένεια (οικιακή ομάδα)
μπορούσε μερικές φορές να φθάσα σε πολύ μεγάλο αριθμό μελών και ουσιαστι-
κά διαιρείτο, όταν έφτανε να παντρεύονται τρίτα ξαδέλφια μέσα σ' αυτή. Πρό-
κειται σ' αυτές τις περιπτώσεις ουσιαστικά για μια γενιά/οικογένεια
(lineage/family). Στο Συνέδριο αυτό έγιναν και άλλες σχετικές εισηγήσεις με θέ-
μα την οικογένεια στους Έλληνες του Πόντου (πρβ. Παπαδόπουλος 1983). Ο θε-
σμός της οικογένειας είχε αρχίσει πλέον να ενδιαφέρει περισσότερους κοινωνι-
κούς επιστήμονες στη Ελλάδα.

Η έρευνα στην 'Ηπειρο είχε αρχίσα από το 1978, όταν χρειάστηκε να προχω-
ρήσω σε σύγκριση των κοινωνικών και οικογενειακών θεσμών των ελληνοφώ-
νων της Ηπείρου (επαρχίας Πωγωνίου κυρίως) και των Μανιατών για τις ανά-
γκες της διδακτορικής διατριβής μου. Και αυτό επειδή σε πολλές περιπτώσεις
υπήρχαν ιστορίες-μύθοι πολλών οικογενειών της Νότιας Πελοποννήσου (Μά-
νης) ότι κατάγονται από την 'Ηπειρο. Το αποτέλεσμα είναι ότι η πολυπυρηνική
οικογένεια εντοπίστηκε και στις περιοχές αυτές όχι μόνο ως ανάμνηση αλλά ως
ζωντανός θεσμός κατά τη στιγμή της επιτόπιας έρευνας6. Αλλωστε ο τύπος αυ-
τός οικογένειας είχε ήδη επισημανθεί από τη δεκαετία του 1930, όπως ανέφερα,
από τον Mosely. Την ίδια περίοδο κατέστη δυνατός και ο εντοπισμός των δημο-
τολογίων-απογραφών, που επιβεβαίωναν την παρουσία της. Τέτοια δημοτολόγια
χρονολογούμενα μεταξύ των ετών 1914 και 1928 επισήμανα στα χωριά Καστά-
νιανη Κόνιτσας, Ωραιόκαστρο και Κάτω Μερόπη Πωγωνίου του νομού Ιωαννί-
νων, στα χωριά Πλαίσιο και Γιρομέρι επαρχίας Φιλιατών του νομού Θεσπρω-
τίας.

Τα δημοτολόγια αυτά είναι πραγματικές απογραφές, οι οποίες έχουν πραγ-
ματοποιηθεί με εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών και των Νομαρχιακών Διοι-
κήσεων με ειδικές εγκυκλίους, που ορίζουν τους κανόνες καταγραφής σε ειδικά
έντυπα και βιβλία με καθορισμένες στήλες, στα οποία συμπληρώνονται τα απα-
ραίτητα στοιχεία. Σύμφωνα με τις εντολές το δημοτολόγιο-απογραφή έπρεπε να
εκτεθεί για ορισμένες ημέρες στο κοινοτικό κατάστημα για τυχόν ενστάσεις από

6. Πολυπυρηνικές οικογένειες από περισσότερους παντρεμένους αδελφούς εντόπισα
στον Μανδρότοπο Παραμυθιάς το 1979, στην Πωγωνιανή το 1981, στον Αγιο Νικόλαο Φι-
λιατών το 1982, στην Πετροβίτσα Παραμυθιάς το 1982. Στις περισσότερες περιπτώσεις
πρόκειται για κτηνοτρόφους. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις με πιο σύνθετη οικονομία,
π.χ. συνδυασμός γεωργίας με ελεύθερο επάγγελμα.
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τους δημότες- χωρικούς. Η επιτροπή απογραφής απετελείτο συνήθως από τον
πρόεδρο και τον γραμματέα της κοινότητας, τον δάσκαλο του χωριού και τον ιε-
ρέα. Σημειώνω ότι α εντολές της εγκυκλίου για την ακριβή εφαρμογή και κατα-
γραφή των αναγκαίων στοιχείων της απογραφής με ορθό τρόπο στις στήλες των
αδικών βιβλίων - δημοτολογίων ήταν πολύ αυστηρές με απειλή επιβολής κυρώσε-
ων. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσας όπου απογραφές απορρίφθηκαν γι' αυτούς
τους λόγους και οι υπεύθυνα υποχρεώθηκαν να τις επαναλάβουν με βάση τα κρι-
τήρια που τους είχαν σταλεί. Η μελέτη αυτών των αρχαακών πηγών που παρου-
σιάζουν μεγάλη πακιλία ως προς τις πρακτικές ανάλογα με την περίοδο και από
χωριό σε χωριό, παρά τις κρατικές εντολές, καθώς και α επεμβάσας από τους
κοινοτικούς υπαλλήλους και παράγοντες (γραμματέα, ληξίαρχο κλπ.) μπορούν,
όπως είναι φανερό, να μας βοηθήσουν στη μελέτη του ελληνικής κανωνίας από
μια εθνομεθοδολογική οπτική (Garfïnkel 1967,1974).

Παρόμαα αποτελέσματα είχε και η έρευνα στη Στερεά Ελλάδα. Και εδώ
επιβεβαιώθηκε η παρουσία της πολυπυρηνικής οικογένειας, την οποία μάλιστα
συνάντησα ζωντανή σε ορισμένες περιπτώσεις κυρίως σε κτηνοτρόφους μέχρι
την περίοδο εκείνη (αρχές δεκαετίας 1980)7. Στο ίδιο εξάλλου συμπέρασμα
κατέληξα μέσω της ανασύστασης των οικογενειών και της συγκέντρωσης γε-
νεαλογικών δέντρων. Όπως και στην Ήπειρο, επισήμανα δημοτολόγια/ απο-
γραφές χρνολογούμενα μεταξύ των ετών 1914 και 1945 στα χωριά Κερατέα,
Καλύβια, Κουβαρά του Νομού Αττικής, Μαυρονέρι του Νομού Βαωτίας,
Κροκύλειο του Νομού Φωκίδας, Μολύκραο του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Ασφαλώς όμως πρέπει να υπάρχουν πολύ περισσότερα, τα οποία θα πρέπει
να αποτελέσουν τον επιστημονικό στόχο της νεότερης έρευνας. Το γεγονός
της ύπαρξης δημοτολογίων/απογραφών που είχαν καταρτισθεί σπίτι με σπίτι
ήταν πλέον μια ισχυρή απόδειξη για τις οικογενειακές δομές, που δεν θα μπο-
ρούσαν να αμφισβητηθούν από κανένα κοινωνικό επιστήμονα.

Το 1979 υποστήριξα τη διδακτορική διατριβή μου στο Πανεπιστήμιο Ιωννί-
νων, όπου γίνεται ευρεία αναφορά στην πολυπυρηνική οικογένεια της Μάνης.
Σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι η πολυπυρηνική οικογένεια στη Μάνη δεν εί-
χε ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό μελών και ότι ήταν αρκετά ασταθής. Δειγματολη-

7. Πολυπυρηνικές οικογένειες συνάντησα στην Αρτοτίνα Φωκίδας το 1984 και στην
Κερατέα Αττικής το 1991. Στη πρώτη περίπτωση επρόκειτο για δύο αδελφούς παντρεμέ-
νους, στη δεύτερη για τους γονείς με την παντρεμένη κόρη και τον παντρεμένο γιο. Γιος και
γαμπρός, εκτός από την απασχόλησή τους στη γεωργία, εργάζονταν και ως μισθωτοί στη
βιομηχανία.
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πτικά δεν ξεπερνούσε τον μέσο όρο των δεκατεσσάρων μελών στην Έξω Μά-
νη και των δέκα στη Μέσα Μάνη.

Το 1984 εξάλλου δημοσιεύθηκε το βιβλίο μου «Η εξαγορά της νύφης», στο
οποίο ως κοινωνική πλαισίωση γίνεται γενική αναφορά των τύπων οικογένειας
στον ελληνικό χώρο και προέβαλα τη θέση ότι στην Ελλάδα η «εξαγορά της νύ-
φης», συμβολική ή ουσιαστική, στις διάφορες μορφές της, συνυπάρχα με την πα-
ρουσία ταυτόχρονα πολυπυρηνικής οικογένειας και πατρογραμμικών ομάδων
(γενών ή γενιών). Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε από το γεγονός ότι στους Σα-
ρακατσάνους, όπου συναντάμε την πολυπυρηνική οικογέναα και όχι ευρύτερες
πατρογραμμικές ομάδες (Campbell 1964, Kavadias 1965), δεν υπάρχα «εξαγορά
της νύφης», εκτός από κάποια συμβολικά δώρα (π.χ. υποδήματα) που προσφέρα
ο γαμπρός στους οικείους τη νύφης (πατέρα, αδελφούς κλπ.), ενώ στην Κρήτη,
όπου υπάρχουν ευρύτερες πατρογραμμικές ομάδες (lineages) και το έθιμο της
αντεκδίκησης, αλλά όχι πολυπυρηνικές οικογένειες, δεν συναντιέται επίσης
«εξαγορά της νύφης».

2. Η δημοσίευση των δημοτολογίων- απογραφών (1990-1999).

Τη δεκαετία που ακολουθεί η έρευνα συνεχίζεται, ενώ κρίνεται απαραίτητη και η
λεπτομερής μελέτη και δημοσίευση των δημοτολογίων/απογραφών. Αυτό έγινε για
πολλούς λόγους. Η επιστημονική κοινότητα στην Ελλάδα παρά τον εντοπισμό των
δημοτολογίων/ απογραφών παρέμενε ακόμα δύσπιστη στην ευρεία παρουσία της
πολυπυρηνικής οικογένειας. Ήταν επομένως απαραίτητη η παρουσίαση περισσό-
τερων στατιστικών πληροφοριών πάνω σ' αυτό το θέμα. Αρκετοί επιστήμονες
εξάλλου θεωρούσαν ότι η οικογένεια αυτού του τύπου ήταν σπάνια και ότι η συμ-
βίωση των παντρεμένων αδελφών ήταν μικρής διάρκειας (2-3 χρόνια) και οφειλό-
ταν περισσότερο στην έλλειψη στέγης, παρά στην ανάγκη συνεργασίας των αδελ-
φών. Παράλληλα θεωρήθηκε απαραίτητη η γνώση μας περισσότερων και λεπτομε-
ρών στοιχείων της μορφής και της δομής της οικογένειας σε σχέση και με την ανά-
πτυξη της διεθνούς βιβλιογραφίας, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια
τυπολογική κατάταξη. Ήδη είχαν δημοσιευθεί τα κλασικά βιβλία των Laslett-Wall
(1972) και Wall-Robin-Laslett (1983) για την τυπολογία της οικογένειας ή οικια-
κής ομάδας στην Ευρώπη. Η τυπολογία αυτή βέβαια δύσκολα θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί στον ελληνικό χώρο και ιδιαίτερα για την πολυπυρηνική οικογέ-
νεια (βλ. γενικότερη κριτική Hannsen 1977-78, Anderson 1984, Nunes 1986).

Σημειώνω ότι η αντίδραση και οι επιφυλάξεις για την ευρύτερη παρουσία της
πολυπυρηνικής οικογένειας στην Ελλάδα προέρχεται κυρίως από ιστορικούς και
δευτερευόντως από ανθρωπολόγους, αλλά και σ' αυτήν τη περίπτωση από εκεί-
νους που έχουν πραγματοποιήσει πολύ μικρή επιτόπια έρευνα ή σε άλλες περι-
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πτώσεις είναι, θα έλεγα, «ανθρωπολόγοι της πολυθρόνας». Από τη άλλη πλευρά
οι ιστορικοί ουσιαστικά θέλουν γραπτά στοιχεία, γραπτές πηγές, για να πει-
σθούν και όχι προφορικές πληροφορίες, αντίθετα από τους κοινωνικούς ανθρω-
πολόγους, οι οποίοι χρησιμοποιούν περισσότερο τα βιογραφικά και τα γενεαλο-
γικά δέντρα, που στηρίζονται στη λεγόμενη «προφορική ιστορία».

Οι επιστήμονες των δύο αυτών κατηγοριών χαρακτηρίζονται ως «πυρηνι-
στές» ή «πολυπυρηνιστές». Έτσι μεταξύ των πυρηνιστών μπορούμε να εντάξου-
με μερικούς ιστορικούς δημογράφους, όπως τον Βασίλη Παναγιωτόπουλο
(1983), ο οποίος θεωρεί ότι η υψηλή θνησιμότητα δεν επέτρεπε την αύξηση των
μελών της οικογένειας και μάλιστα παλαιότερων γενεών σε τέτοιο βαθμό, ώστε
να εξελιχθούν σε πολυπυρηνικές. Η θέση αυτή βέβαια έγινε αντικείμενο κριτικής
(βλ. Καβουνίδου 1984), διότι η πολυπυρηνική οικογένεια δεν στηρίζεται απλώς
στη δημογραφία και τον μεγάλο αριθμό μελών, αλλά στην ανάγκη για συνεργα-
σία περισσοτέρων ώριμων, όχι αναγκαία ηλικιωμένων, ανδρών (γερόντων) για
οικονομικούς λόγους, φροντίδα γέρων γονιών κλπ. Οι απόψεις εξάλλου της κοι-
νωνικής ανθρωπολόγου Μαρίας Κουρούκλη (1984,1987: 329), η οποία γενικεύει
για την απουσία της πολυπυρηνικής οικογένειας στους γεωργούς του ελληνικού
ηπειρωτικού χώρου και υποστήριζα ότι η γυναικοτοπική πυρηνική οικογένεια
συναντάται αποκλειστικά και μόνο σε αλιείς και ναυτικούς του νησιωτικού χώ-
ρου, περιοχές που προσωπικά αγνοεί, πρέπα να θεωρηθούν λίαν επιεικώς απα-
ράδεκτες8. Αντίθετα, μεταξύ των πολυπυρηνιστών είναι οι αγροτοκοινωνιολόγοι
Ψυχογιός (1987), Δαμιανάκος (1989) κ.ά., α οποίοι έχουν πραγματοπαήσα πιο
εντατική και εκτατική επιτόπια έρευνα σε περισσότερες αγροτικές περιοχές της
Ελλάδας και είναι σε θέση να γνωρίζουν καλύτερα.

Το 1989 πραγματοποίησα λεπτομερή εισήγηση για τις δομές της οικογένειας
στους Αρβανίτες της ΝΑ. Αττικής (βλ. συγκεντρωτική έκδοση του 1996). Επρόκει-
το για τρία δημοτολόγια/απογραφές που χρονολογούνται τα δύο στο 1914 και το
τρίτο στο 1939. Στη μελέτη αυτή παρουσιάστηκαν και ποσοστά κάθε τύπου οικο-
γένειας: πυρηνική, οικογένεια- κορμός, πολυπυρηνική οικογένεια κτλ., ώστε να εί-
ναι δυνατό ένα ερμηνευτικό σχήμα για την παρουσίαση. Από τα στατιστικά στοιχεία
εξάλλου κάθε υπότυπου οικογένειας είναι δυνατόν να εξαχθούν ακριβή συμπερά-

8. Π. χ. η πολυπυρηνική οικογένεια ήταν πολύ διαδεδομένη στους Θεσσαλούς γεωρ-
γούς Καραγκούνηδες (βλ. πρόχειρα: Καββαδίας 1980: 33), ενώ, για να δώσω άλλο ένα πα-
ράδειγμα, στη Λέσβο, όπου επικρατεί η γυναικοτοπική πυρηνική οικογένεια, η οικονομία
στηρίζεται στην ελαιοκαλλιέργεια και την κτηνοτροφία. Η αλιεία, όπως είναι ευνόητο, δεν
είναι η κύρια απασχόληση ιδιαίτερα στην ενδοχώρα του νησιού.
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σματα για τον κύκλο ανάπτυξης της οικιακής ομάδας, ακολουθώντας την αντί-
στροφη πορεία. Έτσι η πολυπυρηνική οικογένεια στα τρία αυτά αρβανιτοχώρια,
στην Κερατέα το 1914 έφθανε το 7% και στον Κουβαρά το 24,2%. Αυτό εξηγεί-
ται, γιατί η Κερατέα ήταν περισσότερο αστικοποιημένη, ενώ ο Κουβαράς απομο-
νωμένος και σε μεγάλο βαθμό γεωργοκτηνοτροφικός. Στα Καλύβια επίσης το πο-
σοστό της πολυπυρηνικής οικογένειας το 1939 δεν ξεπερνούσε το 6,5%.

Η δημοσίευση της ασήγησης, η οποία έγινε το 1991, πλαισιώθηκε και με
πλούσιο υλικό, συγκεντρωμένο με συνεντεύξας, και στηρίχθηκε επιπλέον στη
χρήση δικαιοπρακτικών που συνδέονται με τον γάμο (π.χ. προικοσύμφωνα, προ-
γαμιαίες δωρεές κλπ.). Με τη δημοσίευση αυτή φάνηκε καθαρά πόσο χρήσιμη
είναι η βοήθεια από φαινομενικά άσχετα έγγραφα. Πώς και πότε δηλ. μοιράζεται
η περιουσία από τους γονείς ή από τα αδέλφια, αν κρατούσαν περιουσία από
κοινού κλπ. (βλ. για τη σημασία αυτής της προσέγγισης: Goody,Thirsk και
Thomson 1976). Ταυτόχρονα άρχισε να με απασχολεί πιο σοβαρά η επεξεργα-
σία ενός ερμηνευτικού σχήματος για την παρουσία της πολυπυρηνικής οικογένει-
ας στην Ελλάδα.

Η μελέτη εξάλλου του υλικού από την Αττική έδωσε και μιαν άλλη διάστα-
ση στο πρόβλημα. Η πολυπυρηνική οικογένεια στην Ελλάδα δεν είναι υποχρε-
ωτικά πάντα πατροπλευρική, αλλά μπορεί να είναι αμφιπλευρική πολυπυρηνι-
κή με συμβίωση των παντρεμένων αδελφών με μια ή περισσότερες παντρεμέ-
νες αδελφές. Αυτό γινόταν για λόγους οικογενειακής στρατηγικής, όταν υπήρ-
χε ανάγκη ανδρικών χεριών, επειδή οι αδελφοί της γυναίκας ήταν πολύ μικρό-
τεροι απ' αυτή. Τούτο φαίνεται και από τη μελέτη πολλών δικαιοπρακτικών
εγγράφων, στα οποία αναφέρεται η πρόσληψη σώγαμπρου. Πρόκειται ουσια-
στικά για ειδικά έγγραφα/ προικοσύμφωνα, όπου κατοχυρώνονται τα δικαιώ-
ματα του άνδρα και οι υποχρεώσεις του απέναντι στους οικείους της νύφης
αλλά και οι περιουσιακές υποχρεώσεις των γονέων της νύφης προς αυτόν.

Πάντως αυτή η μορφή οικογένειας προϋποθέτει μια περισσότερο έντονη δια-
στρωμάτωση, ταξική ή ιεραρχική, καθώς και συνύπαρξη παλαιοτέρων τρόπων
παραγωγής (κοινοτικός, εκτατική καλλιέργεια) με νεότερους ή πιο σύγχρονους
(αγροληψίες, εμπορευματική γεωργία, εντατική καλλιέργεια κλπ.). Ουσιαστικά η
πρόσληψη σώγαμπρου, όταν υπάρχουν αρσενικά παιδιά, είναι και ένας τρόπος
αναδιανομής της περιουσίας και των πόρων και επομένως διατήρησης της κοι-
νωνικής ισορροπίας, δίνοντας και οικονομική λύση στο πρόβλημα της περιουσια-
κής ανισότητας. Επιπλέον παρατηρείται σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη γεω-
γραφική, επαγγελματική και κοινωνική κινητικότητα του πληθυσμού.

Η πρόσληψη εξάλλου σώγαμπρου για μια θυγατέρα σε περιπτώσεις όπου
δεν υπάρχουν αρσενικά παιδιά παρά μόνο θυγατέρες έχει γενική ισχύ στην
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Ελλάδα (και στα υπόλοιπα Βαλκάνια) και αποδεικνύει ότι παράλληλα με τις
ομάδες συγγένειας γένη, γενιές (clans, lineages) λειτουργούσε σε εμβρυακή
μορφή και ο θεσμός του «οίκου», που συναντάμε σε άλλες κοινωνίες, π.χ. φε-
ουδαρχικές στη Δύση και αλλού (πρβ. Flandrin 1979: 79, Lamaison 1987: 34-
39). Αυτό επιβεβαιώνει και η αλλαγή του επωνύμου του γαμπρού, που παίρνει
αυτό του πεθερού, ή τουλάχιστον η μετονομασία του από το παρωνύμιο του.

Από άποψη τυπολογίας εξάλλου η συχνότερη παρουσία της πυρηνικής οι-
κογένειας και της οικογένειας- κορμού που συνυπάρχουν με την αμφιπλευρική
πολυπυρηνική οικογένεια οδηγεί στο συμπέρασμα ότι γυναικοτοπικός γάμος
που ανέφερα περνάει πάντα από την πυρηνικοποιήση της οικογένειας. Με άλ-
λα λόγια στον βαθμό που η πολυπυρηνική οικογένεια είναι περισσότερο πα-
τροπλευρική είναι και πιο συχνή. Η διαπίστωση αυτή θα επιβεβαιωθεί και από
άλλα δημοτολόγια-απογραφές, που θα επισημανθούν και θα εκδοθούν αργό-
τερα, π.χ. του Μαυρονερίου Λειβαδιάς (Αλεξάκης 2000α).

Είναι αξιοπρόσεκτο σχετικά με τα παραπάνω το μη αναμενόμενο υψηλό πο-
σοστό πρόσληψης σώγαμπρου στα χωριά του Ανατολικού Πωγωνίου της Ηπεί-
ρου, όπως προκύπτει από μια πρόχειρη επεξεργασία των δημοτολογίων/ απο-
γραφών, γιατί δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμα. Αναφέρω για παράδειγμα το χωριό
Ωραιόκαστρο, το οποίο οι ντόπιοι ονομάζουν γι' αυτόν τον λόγο «γυναικοχώρι».
Εκεί ο τρόπος αυτός μεταγαμήλιας εγκατάστασης συνδέεται αφενός με τη μετα-
νάστευση των ανδρών στα αστικά κέντρα, αφετέρου με την ανάγκη παρ' όλα
αυτά σε εργατικά χέρια λόγω της ευφορίας του εδάφους -το χωριό ονομάζεται
και «ψωμοτόπι». Το Ωραιόκαστρο ουσιαστικά είναι τόπος εγκατάστασης μέσω
του γάμου ανδρών από τα λιγότερο ευνοημένα από άποψη ευφορίας γύρω χω-
ριά. Τα ποσοστά της πολυπυρηνικής οικογένειας (πατροπλευρικής με αμφιπλευ-
ρικές προεκτάσεις λόγω της σωγαμπρίας) είναι πολύ χαμηλά, ενώ της πυρηνικής
εξαιρετικά υψηλά.

Ακολουθεί η έκδοση το 1993 ενός δημοτολογίου-απογραφής, που χρονο-
λογείται από το 1945 και προέρχεται από την κοινότητα Μολύκρειου (πρ.
Μούη) της Ναυπακτίας. Σ' αυτό γίνεται μελέτη/παρουσίαση αναλυτικά της
πατροπλευρικής πολυπυρηνικής οικογένειας και άλλων πληροφοριών που
προκύπτουν απ' το δημοτολόγιο-απογραφή, όπως η γαμήλια στρατηγική και η
τοπική εξωγαμία, η οικονομία (γεωργοκτηνοτροφία) και τα επαγγέλματα των
κατοίκων. Οι χωρικοί αυτής της κοινότητας ασχολούνται ταυτόχρονα με τη
γεωργία και την κτηνοτροφία και πρόκειται ουσιαστικά για εγκαταστημένους
στα πεδινά (στα χειμερινά βοσκοτόπια/χειμαδιά) κατοίκους της ορεινής Ναυ-
πακτίας και Ευρυτανίας, όπως συμβαίνει άλλωστε και με πολλές άλλες κοινό-
τητες της Αιτωλοακαρνανίας. Εδώ έχουμε, αν και η χρονολογία της απογρα-
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φής είναι νεότερη (1945), υψηλότερο ποσοστό πολυπυρηνικής οικογένειας
(17,5%), πράγμα που εξηγείται από τον συνδυασμό κοπαδιάρικης ημινομαδι-
κής κτηνοτροφίας και εκτατικής καλλιέργειας (Αλεξάκης 1992-1993).

Ακολουθεί επιστημονική εισηγήση, όπου παρουσιάζεται το δημοτολό-
γιο/απογραφή του χωριού Μαυρονερίου (Κασνεσίου) της Βοιωτίας χρονολο-
γούμενο από το 1914. Εδώ συναντάμε επίσης την πολυπυρηνική αμφιπλευρική
οικογένεια σε ποσοστό 9,5%, ενώ παρατηρούμε και ευρεία παρουσία της πυ-
ρηνικής οικογένειας και της οικογένειας-κορμού που επιβεβαιώνουν, όπως
ανέφερα, την υπόθεση για σχέση πυρηνικής οικογένειας και γυναικοτοπικού
γάμου. Το οικονομικό πλαίσιο είναι επίσης πιο σύγχρονο, γιατί έχουμε εδώ
εντατική γεωργική οικονομία (βαμβακοκαλλιέργεια, εκμηχάνιση της γεωργίας
κλπ.). Το Μαυρονέρι δεν έχα ανεπτυγμένη κτηνοτροφία, ενώ είχε εγκαταλει-
φθεί ως ένα βαθμό και η εκτατική καλλιέργεια των δημητριακών.

Το 1997 παρουσίασα συνδυαστικά δύο άλλα δημοτολόγια/ απογραφές του
1921 και 1927 από την Καστάνιανη Κόνιτσας. Το μικρό χρονικό διάστημα που με-
σολαβεί μεταξύ των δύο αυτών απογραφών μας δίνει περισσότερες δυνατότητες
για τη μελέτη πάνω σε πιο συγκεκριμένη βάση του λεγόμενου «κύκλου ανάπτυξης
της οικιακής ομάδας». Σημαντική διαπίστωση είναι ότι η οικογένεια που συναντά-
με εδώ και που είναι κατά κανόνα πατροπλευρική παρουσιάζεται σε πιο σύνθετες
μορφές (συμβίωση ακόμα και τεσσάρων γενεών κάτω από την ίδια στέγη). Έτσι
εμπλουτίζεται η τυπολογία της πολυπυρηνικής οικογένειας με ένα επιπλέον τύπο,
που ονομάζουμε «πολυσύνθετο» και ο οποίος δεν φαίνεται να επιχωριάζα με κα-
νένα τρόπο ή εν πάση περιπτώσα είναι σπανιότατος στη νότια Ελλάδα. Η πολυ-
σύνθετη οικογένεια σ' αυτή την κοινότητα του βορειοελλαδικού χώρου έχα πολλά
κοινά χαρακτηριστικά με τη νοτιοσλαβική zadruga, ενώ τα ποσοστά της έφθαναν
το 1921 το 17 % και το 1928 το 12 %. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι σα
όχι σπάνια η πολυσύνθετη πολυπυρηνική οικογένεια διαιρείται σε περισσότερες
πολυπυρηνικές, ώστε να θεωρούμε ότι υπάρχα εδώ η λεγόμενη «συνεχής πολυπυ-
ρηνική οικογένεια» (lasting multiply family household), που συναντάμε στην Ανα-
τολική Ευρώπη (Αλεξάκης 2000β, πρβ. και Czap 1982, Käser 1994:265).

3. Η πολυτυπία της πολυπυρηνικής οικογενείας στην Ελλάδα.

Μετά από αρχειακή και επιτόπια εθνογραφική έρευνα περίπου είκοσι πέντε
ετών είμαστε πλέον σε θέση να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα για την
έκταση διάδοσης και τους τύπους της ελληνικής πολυπυρηνικής οικογένειας:

ά) Πατροπλευρική πολυπυρηνική ακογέναα ασταθούς τύπου, γραμμική ή
αδελφική (κυρίως σε ορανές και ημιορανές περιοχές Στερεάς Ελλάδας, Πελο-
ποννήσου). Ο τύπος αυτός έχα τα παρακάτω χαρακτηριστικά: η σαρά γάμου
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των παιδιών ακολουθεί τον κανόνα, πρώτα οι κοπέλες και κατόπιν οι άνδρες. Οι
άνδρες είναι συνήθως μεγαλύτεροι σε ηλικία από τις γυναίκες. Συνύπαρξη συμ-
βολικής «εξαγοράς της νύφης» με τη χρηματική κυρίως προίκα. Η οικογένεια αυ-
τή συνδέεται συχνά από πλευρά οικονομίας με τη μεταβατική ή ημινομαδική μι-
κρών αποστάσεων κτηνοτροφία αιγοπροβάτων. Η πολυπυρηνική οικογένεια έρ-
χεται να καλύψει τις ανάγκες σε εργατικά χέρια λόγω της φύσης και της μορφής
του κοπαδιού. Π.χ. χωριστά τα πρόβατα, χωριστά τα γίδια, χωριστά γαλάρια,
χωριστά τα στέρφα, χωριστά τα νεογέννητα. Συνήθως ένα κοπάδι 200 ζώων
χρειάζεται τουλάχιστον δύο ώριμους άνδρες. Γενικά σε μια κοινότητα με αναλο-
γία 8-10 ζώων κατ' άτομο μπορούμε να συναντήσουμε και την πολυπυρηνική οι-
κογένεια (Αλεξάκης 1992-1993:702, 1995: 1228, 1996:131). Αν συνυπάρχα αυ-
τός τύπος της κτηνοτροφίας με τη γεωργία, τότε η ανάγκη σε εργατικά χέρια εί-
ναι πολύ μεγαλύτερη. Συνήθως η διαίρεση της πολυπυρηνικής οικογένειας πραγ-
ματοποιείται μετά τον θάνατο του πατέρα.

β') Πατροπλευρική πολυπυρηνική οικογένεια σταθερού τύπου, γραμμική ή
άδελφική (σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Θράκης, Ηπεί-
ρου). Με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: σειρά γάμου κατά κανόνα με σειρά
ηλικίας, άσχετα από το φύλο των παιδιών. Συχνά η γυναίκα είναι μεγαλύτερης
ηλικίας από τον άνδρα. Η «εξαγορά της νύφης» είναι ουσιαστική του τύπου
«μπαμπά χακί» ή «αγαρλίκι». Με εξαίρεση τα αστικά κέντρα δεν υφίσταται
πραγματική προίκα, εκτός από τον ρουχισμό. Οι οικονομικές παράμετροι εδώ
έχουν σχέση περισσότερο με την εκτατική καλλιέργεια των δημητριακών κα-
τά ζώνες ή την καλλιέργεια με αγρανάπαυση. Μια ζώνη τον ένα χρόνο, μια
ζώνη τον άλλο. Έτσι η προηγούμενη ζώνη μεταβάλλεται σε βοσκότοπο. Ένα
άλλο χαρακτηριστικό της καλλιέργειας κατά ζώνες είναι η πολυδιάσπαση της
οικογενειακής γης, γιατί πρέπει οι κληρονόμοι να αποκτήσουν χωράφια σε
.όλες τις ζώνες (συνήθως δύο ή τρας), ώστε να ανταποκριθούν στην εναλλα-
κτική καλλιέργεια (πρβ. Madan 1963). Αυτό αναγκάζει τους γονείς, αφενός,
να καθυστερούν τη διανομή της γης, αφετέρου, όταν αυτό συμβεί, τους αδελ-
φούς να συνεργάζονται στα γειτονικά κτήματα. Άλλο χαρακτηριστικό αυτής
της οικονομίας είναι, λόγω της εκτατικής καλλιέργειας, η ζωτική ανάγκη σε
γη, η οποία αποκτάται συνήθως με ξεχέρσωση περιοχών όπου όλα τα μέλη
της πολυπυρηνικής οικογένειας συνεργάζονται. Σ' αυτό τον τύπο πολυπυρηνι-
κής οικογένειας συχνά οι παντρεμένοι αδελφοί παραμένουν μαζί και μετά τον
θάνατο του πατέρα.

γ') Αμφιπλευρική γραμμική/κάθετη ή αδελφική πολυπυρηνική οικογένεια
ασταθούς τύπου (Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος, ίσως και σε άλλες περιοχές). Συ-
νυπάρχει συχνά με την «προγαμιαία δωρεά» και την προίκα σε χρήματα ή
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κτήματα. Παρατηρείται, όπως ανέφερα, όπου εκτατική και εντατική καλλιέρ-
γεια συνυπάρχουν παράλληλα με μια ανισοκατανομή στην ιδιοκτησία της γης,
και έντονη ταξική διαστρωμάτωση. Γενικά, ο τύπος αυτός οικογένειας μπορεί
να θεωρηθεί ως ένας ενδιάμεσος σταθμός της πολυπυρηνικής που τείνει προς
πυρηνικοποίηση. Αυτός είναι ο λόγος όπου τη συναντάμε σε περιοχές όπου οι
στοιχειώδεις οικονομικές δομές έχουν μεταβληθεί. Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρα-
κτηριστικό των αμφιπλευρικών δομών είναι η ταχύτερη απόσχιση της θηλυγο-
νικής οικογένειας από τον κύριο οικογενειακό κορμό. Αλλωστε συχνά η διαί-
ρεση της πολυπυρηνικής οικογένειας αυτού του τύπου γίνεται πριν από τον
θάνατο του πατέρα και μερικές φορές πριν από τον γάμο όλων των αδελφών.

δ') Σταθερή πολυσύνθετη οικογένεια, γραμμική ή αδελφική ('Ηπειρος και
υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα). Δεν υπάρχα προίκα σε κτήματα ή χρήματα. Ο τύπος
αυτός οικογένειας μπορεί να συνυπάρχα με νομαδική ή ημινομαδική κτηνοτρο-
φία μεγάλων αποστάσεων και γεωργία ή να αποτελεί συνέχαα παλαιότερων
μορφωμάτων. Ο τύπος αυτός της οικογένειας πρέπει να μελετηθεί περισσότερο,
γιατί δεν έχει εξηγηθεί σε όλες τις περιπτώσεις επαρκώς ιδιαίτερα όπου η γεωρ-
γία και η κτηνοτροφία είναι δευτερεύουσες και η κοινωνία επιβιώνει με τον ξενι-
τεμό των μελών της. Η διαίρεση γίνεται κατά τους πληροφορητές μετά τον θάνα-
το του πατέρα, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις να παραμένουν οι παντρεμένοι αδελ-
φοί μαζί και εφόσον παντρέψουν' μερικά παιδιά τους, έτσι ώστε κατά τη διαίρεση
να προκύπτουν καινούργιες πολυπυρηνικές οικογένειες. Στους ημινομάδες Βλά-
χους του Πωγωνίου η πολυπυρηνική οικογένεια μπορούσε να διαιρεθεί, όταν οι
αδελφοί θα είχαν παντρέψει μια κόρη από κάθε αδελφική πυρηνική οικογέναα.
Σ' αυτή την κατηγορία ως υπότυπος μπορεί να ενταχθεί και η γενιά/οικογένεια
των Ελλήνων του Πόντου.

Η πολυτυπία της ελληνικής πολυπυρηνικής οικογένειας είναι δύσκολο να
ερμηνευθεί με βάση μια και μόνο αρχή ή αιτία. Είναι φανερό πάντως απ' τα
παραπάνω ότι συνδέεται αφενός με τις διαφορετικές οικονομικές συνθήκες
κάθε περιοχής, αφετέρου με τη συγκεκριμένη προέλευση του πληθυσμού στον
συγκεκριμένο χώρο. Όπως ανέφερα, η πολυπυρηνική οικογένεια στηρίζεται ή
συνδέεται με τη νομαδική κτηνοτροφία και την εκτατική καλλιέργεια. Πράγ-
ματι η πολυπυρηνική οικογένεια είναι ένας θεσμός που βρίσκουμε στα πεδινά,
π.χ. στους Καραγκούνηδες της Θεσσαλίας, και στις ημιορεινές και ορεινές πε-
ριοχές, όπου συναντάμε τους νομάδες και τους μεταβατικούς ή ημινομάδες
κτηνοτρόφους. Με αυτό το ερμηνευτκό σχήμα είναι εύκολη η εξήγηση της πα-
ρουσίας της πολυπυρηνικής οικογένειας στις συγκεκριμένες περιοχές.

Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά, γιατί την πολυπυρηνική οικογέ-
νεια συναντάμε και σε περιοχές όπου η βασική απασχόληση δεν είναι ούτε η
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γεωργία ούτε η κτηνοτροφία, π.χ. στα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας και άλ-
λων περιοχών της Ηπείρου. Μπορεί, ίσως, εκεί να αποδοθεί στο habitus των
ανθρώπων αυτών που βγήκαν από μια πιο παραδοσιακή οικονομία και στρά-
φηκαν σε άλλες απασχολήσεις, όπως οι τέχνες και τα ελεύθερα επαγγέλματα
(οικοδομική, αρτοποιία, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κλπ.). Σ' αυτές τις περι-
πτώσεις η συνεργασία στις επιχειρήσεις και η αλληλεγγύη των αδελφών στα
αστικά κέντρα είναι χαρακτηριστικά που μπορούν να αποδοθούν στην προϋ-
πάρχουσα παράδοση του αγροτικού χώρου αλλά και στους δύσκολους όρους
εργασίας στο αστικό περιβάλλον (Αλεξάκης 2000β). Σημειώνω ότι η συνεργα-
σία σε οικονομικό επίπεδο και σε επιχειρήσεις των αδελφών συνεχίζεται και
μέχρι σήμερα στην αστικο-κεφαλαιοκρατική Ελλάδα, όπου το μετοχικό κεφά-
λαιο, κατανέμεται κατά πλειοψηφία σε στενούς συγγενείς (δεύτερου, τρίτου
και περισσότερων βαθμών) για τον έλεγχο της επιχείρησης. Το φαινόμενο άλ-
λωστε αυτό είναι γενικότερο και συναντάται σε πολλές χώρες.

Αντίθετα, φαίνεται ότι το σπάσιμο της πολυπυρηνικής οικογένειας είναι
ταχύτερο, όταν οι κοινωνικοοικονομικές μεταβολές συμβαίνουν στην ίδια την
τοπική κοινότητα. Π.χ. είναι δύσκολο να συναντήσουμε πολυπυρηνικές οικο-
γένειες όπου η κοινωνία ζει από τη ναυτιλία, από την αλιεία ή την ελαιοκαλ-
λιέργεια. Η τελευταία οικονομική δραστηριότητα, η οποία πήρε πολύ μεγάλες
διαστάσεις από τα μέσα του περασμένου αιώνα, φαίνεται ότι κατάφερε καίριο
πλήγμα στην πολυπυρηνική οικογένεια όπως αυτή υπήρχε σε πολλές περιοχές
της Νότιας Ελλάδας (πρβ. Αλεξάκης 1998). Η ελαιοκαλλιέργεια όμως δεν εί-
ναι πάντα δυνατή στον βορειοελλαδικό χώρο λόγω κλιματικών συνθηκών. Η
ελαιοκαλλιέργεια άλλωστε υποκατέστησε σε πολλές περιοχές την εκτατική
σιτοκαλλιέργεια και γενικότερα την καλλιέργεια των δημητριακών. Πολλά ξε-
ρικά χωράφια μετατράπηκαν σε ελαιώνες, όπου το κλίμα ευνοούσε (Πελοπόν-
νησος, Στερεά Ελλάδα, παράλια, νησιά).

4. Προοπτικές, συμπεράσματα.

Η σύγχρονη κοινωνική έρευνα αναφερόμενη στους νεότερους Έλληνες κάνει
λόγο για ένα δυναμικό ατομισμό, οποίος έχει κυριαρχήσει τα νεότερα χρόνια.
Αυτή η άποψη βέβαια θα μπορούσε να εξηγήσει τη διάσπαση και αποδιοργά-
νωση της πολυπυρηνικής οικογένειας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Τα
πράγματα όμως είναι διαφορετικά. Και στον αγροτικό και τον αστικό χώρο
παρατηρούμε να διατηρείται κάποια μορφή συνεργασίας μεταξύ παντρεμέ-
νων αδελφών, άσχετα από φύλο. Η συνεργασία αυτή παίρνει πολλές μορφές,
ώστε να είναι λογικό να μιλάμε για «τροποποιημένη μορφή» πολυπυρηνικής
οικογένειας. Γεγονός είναι δηλ. ότι η ελληνική παραδοσιακή οικογένεια πα-
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ρουσιάζεται πολύ συντηρητική άσχετα από την εξελιγμένη ως προς ορισμένες
πλευρές οικονομία της χώρας. Έτσι παρ' όλες τις αλλαγές η συμβίωση τριών
γενεών σ' ένα σπίτι είναι πολύ συνηθισμένη ακόμα και σήμερα στην ύπαιθρο
αλλά και στα αστικά κέντρα, ενώ η συνεργασία των συγγενικών οικογενειών
παίρνει πολλές μορφές.

Θα αναφέρω ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Το 1984 στο χωριό Βελβίνα της Ναυπακτίας δυο συνυφάδες ζουν στο ίδιο
κτήριο, αν και έχουν δύο ξεχωριστές κουζίνες. Όπως μου είπαν αυτό γίνεται,
γιατί είναι πιο μοντέρνο. Στην πράξη όμως τρώνε κάθε μέρα μαζί, μαγειρεύουν
εναλλάξ και όλα τα σχετικά. Οταν τους έκανα μια πιο δύσκολη ερώτηση, μου
απάντησαν ότι οι χωριστές κουζίνες χρειάζονται, για να φτιάχνουν καφέ σε δι-
κούς τους επισκέπτες. Την ίδια χρονολογία στο ίδιο χωριό οι παντρεμένες αδελ-
φές που έχουν εγκατασταθεί στη Ναύπακτο έρχονται κάθε Σάββατο στους γέ-
ρους γονείς τους, που δεν έχουν αγόρια, με τη σειρά και τους πλένουν και τους
σιδερώνουν τα ρούχα και τους καθαρίζουν το σπίτι. Συνεργάζονται δηλ. για τη
φροντίδα των ηλικιωμένων γονέων. Σημειώνω ότι πραγματικές πολυπυρηνικές
οικογένειες είχαν διατηρηθεί στο χωριό ώς το 1964 (Αλεξάκης 1992-1993).

Στα Κύθηρα δύο συνυφάδες μένουν στο ίδιο κτήριο, έχουν χωριστές κου-
ζίνες, αλλά μαγειρεύουν και τρώνε μαζί. Ο ένας από τους δύο αδελφούς ταξι-
δεύει και απουσιάζει συνεχώς από το σπίτι. Έτσι οι δύο γυναίκες θεωρούν
απαραίτητη τη συνεργασία. Παρόλο που η οικονομία του νησιού δεν προσφέ-
ρει μεγάλες δυνατότητες για την ύπαρξη σήμερα πολυπυρηνικών οικογενειών,
λόγω των περιορισμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων και της μικρής κτηνοτρο-
φίας, εντούτοις η συνεργασία μεταξύ συγγενών είναι συνηθισμένη.

Σήμερα στο χωριό Καστάνιανη της Κόνιτσας τα σπίτια δεν είναι κατά κα-
νόνα μοιρασμένα. Οι αδελφοί έρχονται τα καλοκαίρι και εγκαθίστανται στο
ίδιο οίκημα, μαγειρεύουν μαζί και συνεργάζονται αυτό το χρονικό διάστημα
που είναι μαζί για τις διακοπές. Αυτό το φαινόμενο έχει μεγαλύτερη διάδοση
στον ελληνικό χώρο και επεκτείνεται και στην υπόλοιπη ακίνητη περιουσία
της οικογένειας, στα χωράφια, στα περιβόλια κλπ. Δηλαδή είναι πολύ συνηθι-
σμένο να μην έχουν διανεμηθεί επίσημα οι περιουσίες. Τα αδέλφια και ξαδέλ-
φια κρατούν από κοινού την περιουσία αδιαίρετη, έστω και αν έχουν εγκατα-
σταθεί μόνιμα στην πόλη. Μπορεί και η εγκατάσταση στην πόλη να είναι και ο
βασικός λόγος. Τα περισσότερα κτήματα παραμένουν ακαλλιέργητα, εκτός
ίσως από τα αμπέλια και τα ποτιστικά, τα οποία συχνά είναι ενοικιασμένα.
Στα Βάτικα εξάλλου της Λακωνίας συχνά αδελφοί παντρεμένοι μπορούν να
είναι συνιδιοκτήτες ενός εμπορικού ή αλιευτικού πλοιαρίου και να εργάζονται
μαζί.
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Ακόμα και στα νησιά, π.χ. την Κέα, όπου δεν συναντάμε κατά παράδοση
πολυπυρηνικές οικογένειες, μπορούμε να παρατηρήσουμε σήμερα συνεργασία
αδελφών στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες, έστω και αν αυτοί δια-
τηρούν ξεχωριστά νοικοκυριά, π.χ. δανεικά μεροκάματα, μεταφορά εναλλάξ
του γάλακτος στη δεξαμενή του Συνεταιρισμού κλπ.9

Ένας άλλος λόγος, για τον οποίο συχνά διατηρείται η συνεργασία των οι-
κογενειών και η ανταλλαγή οικιακών υπηρεσιών στον αστικό χώρο, είναι ο
θεσμός της αντιπαροχής. Με τον όρο αυτό εννοούμε την παραχώρηση οικοπέ-
δου από έναν ιδιοκτήτη για την οικοδόμηση πολυκατοικίας. Η συμφωνία προ-
βλέπει συνήθως τη μεταβίβαση από τον κατασκευστή ορισμενών διαμερισμά-
των στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου (Δεμαθάς 1991, Μαλούτας 1990). Με αυ-
τόν τον τρόπο ο οικογενειάρχης προικίζει την κόρη ή τις κόρες ή παραχωρεί
διαμέρισμα στον γιο. Έτσι μπορούν σε ένα κτήριο να συμβιώνουν τρεις-τέσ-
σερις οικογένειες συνδεόμενες στενά, που αποτελούν μια άτυπη πολυπυρηνική
οικογένεια. Οι οικογένειες αυτές συνεργάζονται και ανταλλάσσουν κατά κα-
νόνα οικιακές υπηρεσίες.

Το ίδιο ισχύει με τα οικοδομικά «πανωσηκώματα». Οι γονείς οι οποίοι δια-
θέτουν ισόγεια οικία ή ιδιόκτητο οικόπεδο όπου κτίζουν με δικά τους έξοδα,
αφήνουν σίδερα (αναμονές) για να συνεχισθεί η οικοδομή αργότερα και πα-
ραχωρούν τον λεγόμενο «αέρα» στα παιδιά τους. Με τους γάμους των αυτά
κτίζουν διαμερίσματα και εγκαθίστανται κοντά στους γονείς.

Σε άλλες περιπτώσεις όπου κτίζουν οι ίδιοι οι γονείς ή είναι ιδιοκτήτες με
αντιπαροχή, την -ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία των σπιτιών, που παραχω-
ρούν στα παιδιά, την κρατούν μέχρι τον θάνατο τους. Το ίδιο άλλωστε συμ-
βαίνει συχνά και με τα αγροκτήματα.

Με αυτούς τους τρόπους (αντιπαροχή κλπ.) έχει κτισθεί το μεγαλύτερο μέ-
ρος της ευρύτερης περιφέρειας Αθηνών και Πειραιώς αλλά η πρακτική συνε-
χίζεται και στα αστικά κέντρα της επαρχίας. Λύθηκε έτσι το έντονο στεγαστι-
κό πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τη μεγάλη αγροτική έξοδο και την ταχύ-
τατη αστικοποίηση. Προς αυτήν την κατεύθυνση βοήθησε και η κρατική στε-
γαστική και οικιστική πολιτική με τα δάνεια και τις διευκολύνσεις, αποβλέπο-
ντας να αποτελέσει ο τομέας αυτός της οικονομίας την ατμομηχανή της ευρύ-
τερης οικονομικής ανάπτυξης (πρβ. Δεμαθάς 1991).

9. Μακροχρόνια επιτόπια έρευνα που έχω πραγματοποιήσει στην Κέα, στη Λέσβο και
στα Κύθηρα δεν μου έδωσε στοιχεία για την ύπαρξη στο άμεσο παρελθόν πραγματικών
πολυπυρηνικών οικογενειών.
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Γενικά όμως επικρατεί στα μεγάλα αστικά κέντρα η πυρηνική ή συζυγική
οικογένεια, η λεγόμενη και μονοεστιακή οικογένεια. Από δειγματολειπτική
έρευνα που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια προκύπτει ότι το 85%
των νοικοκυριών στεγάζουν μια πυρηνική οικογένεια, ενώ στα υπόλοιπο 15%
συμβιώνει και ένας γονέας του ενός συζύγου (Μαράτου -Αλιμπράντη 1995:
43). Αυτό υποδηλώνει ότι οι ηλικιωμένοι γονείς, όσο μπορούν να αυτοεξυπη-
ρετούνται, ζουν μαζί στο χωριό ή στην πόλη και μετά τον θάνατο του συντρό-
φου τους μετακομίζουν και εγκαθίστανται με τα παιδιά τους. Σε άλλες περι-
πτώσεις διαμένουν σε ένα μικρό διαμέρισμα κοντά στην οικογένεια ενός πα-
ντρεμένου παιδιού. Η πυρηνική οικογένεια όμως ποτέ δεν είναι εντελώς ανε-
ξάρτητη, όπως έχει παρατηρηθεί από τους ανθρωπολόγους (πρβ. Segalen
1984). Η ανταλλαγή επισκέψεων και οικιακών υπηρεσιών (βοήθεια στην ανα-
τροφή των παιδιών, φύλαξη παιδιών προσχολικής ηλικίας, ασθένεια κλπ.) δεν
απουσιάζουν και σ' αυτές τις περιπτώσεις (Vermeulen 1970, Μαλούτας 1990,
Μαράτου Αλιμπράντη κ.ά. 1995). Οι εγκαταστημένοι εξάλλου στα αστικά κέ-
ντρα βοηθούν όλα τα μέλη της οικογένειας, όταν έρχονται στην πόλη. Τα μέ-
λη δηλαδή της ευρύτερης οικογένειας ενδιαφέρονται για την κοινωνική άνοδο
και την οικονομική αποκατάσταση ολόκληρης της οικογένειας. Με άλλα λό-
για η ελληνική οικογένεια λόγω και της γενικότερης ανεπαρκούς οικονομικής
ανάπτυξης διατηρεί μέχρι σήμερα αρκετά στοιχεία συντηρητισμού (Μαράτου-
Αλιμπράντη 1995: 41, 42)).
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SUMMARY

Eleftherios P. Alexakis, Ph.D.

In Pursuit of Family Structures in Modern Greece: The Case of the
Multi-nuclear Family.

This paper examines the progress in research into the multi-nuclear family in Greece,
as it arises from the personal experience of the author. The paper also examines the
types and structures of the multi-nuclear family to be found in mainland Greece.
Such families may, for example, be patrilateral and multi-nuclear and stable or
otherwise, or they may be bilateral and multi-nuclear.

The paper attempts to explain the different forms of the institution, starting with,
economic activities and the local habitus. The paper concludes with a consideration
of certain contemporary rural and urban habits and institutions, such as co-operation
between nuclear families and the modified form of the multi-nuclear family.
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Ψηφιακή Βάση Δεδομένων
για την Εθνική Μουσική Συλλογή του Κέντρου Λαογραφίας1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το τμήμα εκείνο του Κ.Ε.ΕΛ. που θα μπορούσε να ονομαστεί
«τμήμα παραδοσιακής μουσικής» ήταν κατατμημένο, σύμφωνα με την επί δεκα-
ετίες ισχύουσα ιδεολογία, άρα και την ταξινομική πρακτική του Κέντρου, σε δύο
μεγάλα αρχεία: το Αρχείο (κειμένων) Τραγουδιών και το Μουσικό Τμήμα, τα
οποία, θεωρητικά, συναπάρτιζαν την Εθνική Μουσική Συλλογή, παραμένοντας
ωστόσο ουσιαστικά ασύνδετα μεταξύ τους. Η πρόσφατη έναρξη ψηφιοποίησης
του αρχειακού υλικού του Κ.Ε.ΕΛ. υπήρξε η ευνοϊκή συγκυρία για την σχεδια-
ζόμενη και οπωσδήποτε απαραίτητη ενοποίηση των δύο αρχείων, η οποία ήταν
πλέον εύκολο να υλοποιηθεί μέσω μιας ενιαίας ΒΔ, με την ονομασία Βάση Δεδο-
μένων για την Εθνική Μουσική Συλλογή (ΒΔΕΜΣ). Ο θεωρητικός προβληματι-
σμός για τη συγκρότηση της ψηφιακής βάσης στηρίζεται στο αίτημα ν' αναδει-
κνύεται -όσο αυτό είναι δυνατόν μέσα από οποιοδήποτε ταξινομικό ή εκδοτικό
σύστημα- η «προφορικότητα», «μουσικότητα» και «σωματικότητα» των μουσι-
κών καταγραφών, ενώ ταυτόχρονα η πολυεπίπεδη προσέγγιση και η πραγματο-

1. Η εργασία αυτή αποτελεί αναφορά στον σχεδιασμό της Βάσης Δεδομένων, όπως περί-
που εμφανίστηκε κατά την παρουσίαση του Προγράμματος Εκσυγχρονισμού του Κ.Ε.Ε.Λ.,
στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών, στις 23.2.2000. Μια πιο συνοπτική μορφή του παρόντος
κειμένου ανακοινώθηκε από τις γράφουσες και στο Συνέδριο «Νέα ελληνική λογοτεχνία: εκ-
δοτικά προβλήματα και απορίες, θεωρία και πρακτική» (βλ. Μιράντα Τερζοπουλου και Ελένη
Ψυχογιού, «Ψηφιακή Βάση Δεδομένων για την Εθνική Μουσική Συλλογή του Κέντρου Ερεύ-
νης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών», στο Εκδοτικά προβλήματα και
απορίες, Πρακτικά Συνεδρίου στη μνήμη του Γ. Π. Σαββίδη, Αθήνα, 16-17 Ιουνίου 2000, έκδ.
Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού, Αθήνα, 2002, σ. 65-71).

Επετηρίς Κέντρου Λαογραφίας, 29 (1999-2003), σ. 61-74.
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λογική τεκμηρίωση τους να δίνει ιδέες πρόσφορες για τρόπους έκδοσης που
αναζητούν την σύνθετη πολιτισμική διάσταση των μουσικών γεγονότων.

Σε εργασία μας δημοσιευμένη το 1992 στο περιοδικό Εθνολογία2, προϊόν μα-
κρόχρονης ήδη τότε συνεργασίας στο Κέντρο Λαογραφίας, με κοινό αντικεί-
μενο τη μελέτη του δημοτικού τραγουδιού αλλά και απόρροια επεξεργασίας
των προσωπικών μας εμπειριών πεδίου από διαφορετικούς γεωγραφικούς και
εθνοπολιτισμικούς ερευνητικούς χώρους, είχαμε διατυπώσει τον προβληματι-
σμό μας πάνω σε θέματα καταγραφής, ταξινόμησης και έκδοσης των δημοτι-
κών τραγουδιών, επιχειρώντας ταυτόχρονα μια ιστορική-κριτική παρουσίαση
των έως τότε σχετικών εκδοτικών προτάσεων. Συνοψίζαμε την προβληματική
μας ως εξής: «...Ανακύπτει λοιπόν μόνιμα το πρόβλημα της λειτουργίας των
τραγουδιών μέσα στον κοινωνικό χώρο, καθώς και της κατανόησης τους ως
συνολικών φαινομένων ενός ζωντανού προφορικού πολιτισμού ...και αναζη-
τείται η μέθοδος ταξινόμησης και έκδοσης που να δίνει μια ικανοποιητική ει-
κόνα αυτού του πολυσύνθετου προϊόντος της συλλογικής προφορικής δημι-
ουργίας...»3.

Αρκετές εργασίες, που αποτελούν και εκδοτικά παραδείγματα δηλώνο-
ντας τις απόψεις και τον σχετικό προβληματισμό των συγγραφέων τους, είδαν
το φως μετά τη δημοσίευση του άρθρου εκείνου4. Κυρίως όμως οι εφαρμογές

2. Μιράντα Τερζοπουλου και Ελένη Ψυχογιού, «"Ασματα" και τραγούδια: προβλήματα
έκδοσης δημοτικών τραγουδιών», Εθνολογία 1 (1992), σ. 143-165.

3. Ό.π., σ.158,162.

4. Μια πλήρης βιβλιογραφική ενημέρωση ξεφεύγει από το πλαίσιο του παρόντος. Εδώ θα
περιοριστούμε στην αναφορά κάποιων προσωπικών εργασιών μας, που ακολούθησαν το δη-
μοσίευμα εκείνο, για να δειχθεί η σχετική προβληματική· βλ. έκαστη και με χρονολογική σειρά:
Ελένη Ψυχογιού, «"Εξεκίνησες και πάεις για να φύγας...". Ο θάνατος ως διάβαση σ' ένα γορ-
τυνιακό μοιρολόι», Εθνογραφικά 11 (1998), σ. 77-109' της ίδιας, «"Κρατεί ν' ου δέντρους τη
δρονσιά, κρατεί κι ου νιος την κόρη... " Η συμβολική και μαγική σημασία του νερού στην τελε-
τουργία του γάμου μέσα από τα τραγούδια», στον τόμο Το νερό πηγή ζωής, κίνησης, καθαρ-
μού, Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης (Αθήνα 12-14 Δεκεμβρίου 1997), έκδ. Υπουργείο
Πολιτισμού-Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα 1999, σ. 47-63' της ίδιας, «Νανουρί-
σματα-ταχταρίσματα: λειτουργίες του λόγου στην τελετουργία της γέννησης», Εθνολογία 6-
7(1998-1999), Αθήνα 2000, σ. 193-271· της ίδιας, «Η πόλη θυμάται αγρυπνώντας: εαρινά δρώ-
μενα στη Βόνιτσα. Λατρευτικές πρακτικές και συλλογική μνήμη», στον τόμο Η μνήμη τον
επαρχιακού αστικού τόπου και τοπίου: το Αγρίνιο μέχρι τη δεκαετία του '60 (Πρακτικά ημε-
ρίδας-έκθεσης-εκδήλωσης μνήμης «Η πόλη θυμάται», Αγρίνιο, 23 Σεπτεμβρίου 2000), γενική
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της πληροφορικής οτις επιστήμες του ανθρώπου, τα ολοκληρωμένα πληροφο-
ριακά συστήματα (σε βάσεις δεδομένων ή στο διαδίκτυο) των αποτελεσμάτων
ερευνητικών προγραμμάτων που προσεγγίζουν και διαχειρίζονται την παρα-
δοσιακή μουσική με την οπτική της εθνομουσικολογίας και της πολιτισμικής
ανθρωπολογίας, οι καινούργιες ιδέες που εισήγαγαν και οι δυνατότητες που
υποσχέθηκαν, δημιούργησαν νέες αφετηρίες και νέο πλαίσιο διαλόγου πάνω
στα θέματα αυτά, μέσα στο οποίο κινήθηκε και η προβληματική του Κ.Ε.Ε.Λ.
κατά τα τελευταία χρόνια.5

Πριν αναφερθούμε σ' αυτήν, μια αναδρομή στην «ιστορία των τραγου-
διών» του Κ.Ε.Ε.Λ. θεωρούμε πως θα ήταν σκόπιμη.

επιμέλεια Κωνσταντίνα Μπάδα, οργάνωση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Διαχείρισης Φυ-
σικών Πόρων και Επιχειρήσεων Αγρινίου, έκδ. Μεταίχμιο-Δήμος Αγρινίου, Αθήνα 2003, σ.
77-115· της ίδιας, «Μαρολόΐστρες, νεκροί και σιτάρι: αντιλήψεις για τη μεταθανάτια ζωή στις
επιμνημόσυνες γυναικείες τελετουργίες», στο Φώτης Τερζάκης (επιμ.), Θάνατος και εσχατολο-
γικά οράματα. Θρησκειοϊστορικές προοπτικές, έκδ. Αρχέτυπο, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003, σ.
364-403. Μιράντα Τερζοπουλου, «Ιστορία, μνήμη και "γεγονότα τραγούδια"», στο Μουσικές
της Θράκης. Μια διεπιστημονική προσέγγιση: Έβρος, έκδ. Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής-
Ερευνητικό Πρόγραμμα «Θράκη» (με ένα δίσκο πυκνής εγγραφής), Αθήνα 1999, σ. 121-155·
της ίδιας, «Για να 'βρει κράτος κι εξουσία η άνοιξη...», εισαγωγικό κείμενο στο Δόμνας Σαμί-
ου, Τα Αποκριάτικα: Ανίερα ιερά, ανεξάρτητη παραγωγή: Καλλιτεχνικός Σύλλογος Μουσι-
κής Δόμνα Σαμίου, Αθήνα 1994, σ. 13-25· της ίδιας, εισαγωγικά κείμενα και σχόλια στο Τα
Πασχαλιάτικα. Ανοιξιάτικα τραγούδια του θανάτου και της ανάστασης, ανεξάρτητη παραγω-
γή: Καλλιτεχνικός Σύλλογος Μουσικής Δόμνα Σαμίου, Αθήνα 1998, και τα δύο στη σειρά
«Τραγούδια στον κύκλο του χρόνου», της οποίας είχε και την εκδοτική πρωτοβουλία· της
ίδιας, «Με τα τύμπανα και τα όργια της Μητέρας. Η γυναικεία λαϊκή λατρεία ως πολιτική με-
ταφορά σ' ένα συγκρουσιακό περιβάλλον» στο 'Οταν γυναίκες έχους διαφορές: Αντιθέσεις
και συγκρούσεις γυναικών στη σύγχρονη Ελλάδα, επιμ. Χ. Βλαχούτσικου σε συνεργασία με
ΕΙ. Κ. Hart, έκδ. Μέδουσα/Σέλας, 2004, σ. 316-356.

5. Βλ.«Καταγραφή, μελέτη και προβολή της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής» πιλοτικό
πρόγραμμα του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», 1995-2003, με συντονίστρια τη Λουκία
Δρούλια και τον Λάμπρο Αιόβα, του οποίου το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα όσον
αφορά το υλικό της Θράκης είναι ήδη προσβάσιμο, ενώ εισάγονται τα δεδομένα από την Ανα-
τολική Μακεδονία- «Ανθεμούσα: Ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής
αρχειοθέτησης ιστορικών τεκμηρίων, εικόνας και ήχου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΠΕΤII, 1998-1999, με πολλούς συνεργαζόμενους
φορείς για ποικίλα αντικείμενα πολιτιστικής διαχείρισης και ειδικότερα, όσον αφορά το μουσι-
κό μέρος, το Ιδρυμα Τεχνολογίας Ερευνας/Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών για την ηχο-
γράφηση, ψηφιακή επεξεργασία ηχητικού υλικού, σχεδιασμό και εισαγωγή στη ΒΔ με επιστη-
μονικό υπεύθυνο τον Γρηγόρη Σηφάκη. Η ανάπτυξη της ΒΔ έγινε από το Ινστιτούτο Τεχνολο-
γίας Υπολογιστών τσυ Πανεπιστημίου Πατρών. Υπεύθυνος για τη δομή και διαχείρηση της
Βάσης του μουσικού μέρους ήταν ο Ν. Διονυσόπσυλος· «Θαλήτας: η βιολισπκή παράδοση
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To Κ.Ε.Ε.Λ., το οποίο ως γνωστόν διαθέτει την πλουσιότερη και παλαιό-
τερη συλλογή αποθησαυρισμένων τραγουδιών, υπήρξε ιστορικά το επιστημο-
νικό ίδρυμα που διαδραμάτισε πρωταρχικό ρόλο στη διαμόρφωση των αντιλή-
ψεων περί των μεθόδων συλλογής, ταξινόμησης και έκδοσης των τραγουδιών,
διατυπώνοντας, εφαρμόζοντας και διαδίδοντας έναν εν πολλοίς στρατευμένο
θεωρητικό προβληματισμό. Η μεθοδολογική πρακτική του ώθησε αλλά και
σφράγισε την έρευνα για πολλές δεκαετίες και μπορούμε να πούμε εγκλώβισε
σε συγκεκριμένες οπτικές το ερευνητικό βλέμμα συμβάλλοντας τα μάλα σ' αυ-
τό που αργότερα ονομάστηκε «κειμενοποίηση» των τραγουδιών, την αντιμε-
τώπισή τους δηλαδή αποκλειστικά ως «μνημείων» του λόγου, αποξενωμένων
σχεδόν από το κοινωνικό και τελετουργικό πλαίσιο μέσα στο οποίο επιτελού-
νται. Το ίδιο «φιλολογικά» αντιμετωπίστηκε και η μουσική των τραγουδιών.
Ποιητικά και μουσικά κείμενα, με μόνη προίκα τα σημάδια της ευγενούς κατα-
ταγωγής από την αρχαιότητα ή το Βυζάντιο, ασύνδετα και ασυσχέτιστα τόσο
μεταξύ τους όσο και με κάθε άλλη παράμετρο τους, καταγράφονταν, τιτλοφο-
ρούνταν, ταξινομούνταν και περίμεναν την αξιολόγηση της κειμενικής τους
«ακεραιότητας», την επιλογή και την έκδοση6.

Ένας από τους κεντρικούς στόχους ως προς την εκδοτική δραστηριότητα
του Κέντρου κατά τη δεκαετία του 1970 -όταν οι γράφουσες ενταχθήκαμε
στο επιστημονικό δυναμικό του στο τμήμα των τραγουδιών- αφορούσε την εκ-
κρεμότητα του Β' τόμου της «Εκλογής», που θα περιείχε ανθολογημένα ποιη-
τικά κείμενα «λυρικών» τραγουδιών (ερωτικά, γαμήλια, λατρευτικά, μοιρο-
λόγια, σατιρικά κ.λπ.), καθώς και του Δ' τόμου με τη μουσική Εκλογή7. Οι εκ-
δόσεις αυτές καθυστερούσαν, καθώς η στελέχωση του Κ.Ε.Ε.Λ. (που το 1966
είχε μετονομασθεί από «Λαογραφικό Αρχείο» σε «Κέντρο Ερεύνης», χωρίς
ουσιαστικές δομικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας ή τον εσωτερικό κανο-

οτην κρητική δημοτική μουσική», έργο που εκπονήθηκε επίσης από το Ινστιτούτο Μεσογεια-
κών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας 'Ερευνας σε συνεργασία με το τμήμα Μουσικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Γεώργιο Αμαργιανάκη
και χρηματοδότηση από το ΕΠΕΤII, 1998-2000"«Κιβωτός του Αιγαίου: πρόγραμμα για τη δη-
μιουργία της εικονικής παρακαταθήκης των πολιτισμικών τεκμηρίων του Αρχιπελάγους», που
χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΈΤ και εκτελέστηκε με ευθύνη της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου υπό τη διεύθυνση του Κώστα Σοφούλη με τη συνεργασία του Σωτήρη Χτούρη.
Επιπλέον όλο και πληθαίνουν οι εκδόσας με σχετική προβληματική που συνδυάζουν εκτεταμέ-
να κείμενα με ηχητικό ή οπτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή (δίσκους πυκνής εγγραφής, CD -
ROM κλπ.).

6. Μ. Τερζοπούλου και Ε. Ψυχογιού, ό.π., σ. 145 κ.ε.

7. Οι Α' και Γ' τόμοι, που είχαν εκδοθεί το 1962 και το 1968 αντίστοιχα, περιέχουν μιαν
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νισμό του) σε επιστημονικό προσωπικό είχε μεγάλα κενά.8 Δεδομένου ότι η έκ-
δοση των «Εκλογών» αυτών ήταν προγραμματισμένη ήδη από τη δεκαετία
του 1940, είναι ευνόητη η προτεραιότητα που δινόταν στην ολοκλήρωσή της.
Ο ορισμός μας λοιπόν στον τομέα των τραγουδιών, πέραν των προσωπικών
επιλογών μας, είχε να κάνει και με αυτή τη βαρύνουσα εκκρεμότητα.

Εμείς, ωστόσο, οι νέες ερευνήτριες, όσο πιο εντατικά δουλεύαμε πάνω στη
μελέτη του υλικού, τόσο πιο πολύ απομακρυνόμασταν από την προοπτική της
έκδοσης. Μια όχι στενά «λαογραφική» θεώρηση των πραγμάτων, που απο-
κτούσαμε συν τω χρόνω με την επιτόπια έρευνα αλλά και με την επαφή με την
ανθρωπολογική θεωρία και κριτική, μας έκανε να συνειδητοποιούμε πως η εκ-
δοτική πρόταση που μας κληροδοτήθηκε δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί
με την ίδια παγιωμένη αντίληψη και μορφή. Χωρίς να έχουμε καταλήξει στην
ολοκληρωμένη διατύπωση μιας νέας εκδοτικής πρότασης για το συγκεκριμένο
αποθησαυρισμένο υλικό -που και αυτή δύσκολα θα γινόταν αποδεκτή κάτω
από τις δεδομένες τότε συνθήκες του Κ.Ε.Ε.Λ.- αποφασίσαμε ότι μια τέτοια
προοπτική δεν μπορούσε να αποτελέσει έργο των ελάχιστων ανθρώπων που
την είχαν αναλάβει, αλλά ότι απαιτούνταν ένας ικανός αριθμός ειδικών συνερ-
γατών καθώς και ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του αρχείου. Έπρεπε πρω-
τίστως να εξευρεθούν οικονομικοί πόροι, δεδομένου του τεράστιου όγκου και
της ανομοιογένειας του συνεχώς αποθησαυριζόμενου υλικού, που απαιτούσε
αναθεώρηση, άλλη προσέγγιση και επεξεργασία. Επιπλέον ήταν συνειδητο-
ποιημένη η ανάγκη πραγματοποίησης συστηματικών, οργανωμένων καταγρα-
φών με γνώμονα τις νέες αντιλήψεις για την παραδοσιακή μουσική αλλά και
τη σκοπιμότητα μιας εναλλακτικής εκδοτικής λύσης.

επιλογή επικών και εν γένει διηγηματικών τραγουδιών, με κείμενα και φιλολογικά σχόλια ο
πρώτος, με παρτιτούρες και μσυσικολογικά σχόλια ο δεύτερος (βλ. Ακαδημία Αθηνών, Ελλη-
νικά Δημοτικά Τραγούδια (Εκλογή), τόμ. Α' [εκλογή και επεξεργασία κειμένων Γ. Κ. Σπυρι-
δάκης, Γ. Α. Μέγας, Δ. Α. Πετρόπουλος], Δημοσιεύματα του Λαογραφικού Αρχείου αρ. 7, εν
Αθήναις 1962 (φωτομηχανική ανατύπωση 2000)· Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη και Σπυριδ. Δ. Περι-
στέρη, Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια, Μουσική Εκλογή, τόμ. Γ, Δημοσιεύματα του Λαογρα-
φικού Αρχείου αρ. 10, εν Αθήναις 1968 (φωτομηχανική ανατύπωση 1999).

8. Ειδικότερα, όσον αφορά τον τομέα των δημοτικών τραγουδιών, είχαν αποχωρήσα όλα
όσοι είχαν συμβάλει σ' αυτόν καθοριστικά: Γ. Α. Μέγας ( ακαδημαϊκός πλέον τότε, επόπτης
και πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής του Κ.Ε.Ε.Λ.), Γ. Κ. Σπυριδάκης, Δ. Πετρόπουλος,
Γ. Ν. Πολίτης, Δ. Οικονομίδης, Μαρία Ιωαννίδου-Μπαρμπαρίγσυ, Δ. Πετράπσυλος, Κ. Ρω-
μαίος αλλά και ο μουσικός συντάκτης Σπ. Περιστέρης. Ονόματα γνωστά εν πολλοίς στον συ-
γκεκριμένο χώρο, που άφησαν τη σφραγίδα τους -εκφράζοντας συνάμα και μια ολόκληρη
εποχή- όχι μόνον με τις προσωπικές μελέτες τους αλλά και ως συνεργάτες της προαναφερθεί-
σας έκδοσης των τόμων της «Εκλογής».
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Με το πρόγραμμα «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Κ.Ε.Ε.Λ.», στα
πλαίσια του ευρύτερου Κοινοτικού Προγράμματος Οργάνωσης Βιβλιοθηκών
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.9, το Κέντρο Λαογραφίας απέκτησε το 1997 τους πρώτους υπο-
λογιστές, καθώς και τη δυνατότητα μηχανοργάνωσης της βιβλιοθήκης και ψη-
φιοποίησης των αρχείων του. Η προκύπτουσα άμεση ανάγκη δημιουργίας βά-
σεων δεδομένων για τη διαχείρηση των αρχείων, μας έβαλε σε νέο προβλημα-
τισμό, λειτουργώντας σαν πρόκληση ν' απαντήσουμε -δέκα χρόνια σχεδόν αρ-
γότερα· στα παλιά μας ερωτήματα που παρέμεναν εκκρεμή και να καταθέ-
σουμε, με τις δυνατότητες που μας παρείχαν πλέον τα τεχνολογικά εργαλεία,
συγκεκριμένες ταξινομικές και εκδοτικές προτάσεις10.

Η φιλοσοφία μας επομένως σχετικά με τη συγκρότηση της ψηφιακής βάσης
για το συγκεκριμένο αρχείο ήταν η συνέχεια του παλιού ανικανοποίητου αιτή-
ματος μας και αφορούσε την ανάδειξη της "προφορικότητας" των μουσικών
καταγραφών -όσο αυτό είναι εφικτό μέσα από μια ΒΔ, που θα έπρεπε μάλιστα
να εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες ενός προϋπάρχοντος, αχανούς και με άλλα
κριτήρια συγκεντρωμένου και ταξινομημένου υλικού. Θα επιδιώκαμε λοιπόν το
είδος και το εύρος των δεδομένων να δίνουν στο χρήστη μια όσο το δυνατόν
σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα του ρευστού, μετασχηματιζόμενου κατά το πο-
λιτισμικό περιβάλλον, φαινόμενου που είναι το τραγούδι και το τραγούδισμα, η
μουσική και ο χορός, ενώ ταυτόχρονα η δυνατότητα συνδυαστικής, πολλαπλής
προσέγγισης των πραγματολογικών αυτών δεδομένων να οδηγεί σε εκδοτικές
ιδέες και λύσεις απαλλαγμένες από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος.

9. Το Κέντρο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με πρωτοβουλία της διευθύντριας του Κέντρου κ.
Αικ Πολυμέρου-Καμηλάκη, η οποία συνέταξε το Πρόγραμμα του Κ.Ε.Ε.Λ. και είχε και την επιστη-
μονική ευθύνη για αυτό, υπό την εποπτεία του ειδικού σε θέματα πληροφορικής Ακαδημαϊκού κ. Π.
Λιγομενίδη και υλοποιήθηκε με την τεχνική υποστήριξη της Εταιρείας Πληροφορικής SYSTEM Α.

10. Πρέπει να τονιστεί εδώ πως η συμμετοχή από το 1995 της Μιράντας Τερζοπούλσυ, ως
υπεύθυνης για τον τομέα τραγουδιού, στο ερευνητικό πρόγραμμα «Καταγραφή, μελέτη και
προβολή της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής» του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής»
(που ξεκίνησε τότε με αφετηρία τη Θράκη και από το 2000 συνεχίζεται στην Ανατολική Μα-
κεδονία), καθώς και στη δημιουργία της ψηφιακής βάσης δεδομένων για την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων του, συνέβαλε σημαντικά στην απόκτηση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας και
στον εμπλουτισμό της προβληματικής, λειτουργώντας αμφίδρομα ανάμεσα σε δύο τόσο διαφο-
ρετικά, ως προς την ιστορία και τη μεθοδολογία, αρχεία (πρβ. και Αγγελική Ροβάτσου, «Από
τη Θράκη στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη: το οδοιπορικό της πληροφορίας», στο Μουσικές
της Θράκης. Μια διεπιστημονική προσέγγιση: Έβρος, έκδ. Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσι-
κής», Αθήνα 1999, σ. 453-477 και στον ί&ο τόμο, Λσυκία Δρούλια-Λάμπρος Λιάβας, «Πρόλο-
γος», σ. 14-15).
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Έτοι η προσπάθεια είχε εξαρχής δύο στόχους:

Πρώτον, το πώς η βάση θα λειτουργούσε ενοποιητικά για ν' αποδώσει στα
τραγούδια το μέλος και την κίνησή τους, αφού η επίσημη ταξινομική πρακτική
του Κ.Ε.Ε.Λ., διατηρώντας χωριστά αρχεία, διαχώριζε τη μουσική από τον
λόγο- για την κίνηση δεν υπήρχε καν πρόβλεψη. Ο στόχος αυτός σε οργανωτι-
κό επίπεδο σήμαινε την ενοποίηση των δύο μεγάλων τμημάτων, της Εθνικής
Μουσικής Συλλογής" και του Αρχείου κειμένων Τραγουδιών, υπαγορεύοντας
την ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου πληροφορικού συστήματος με την ονο-
μασία Βάση Δεδομένων της Εθνικής Μουσικής Συλλογής12, μέσα από την
οποία οι μουσικές καταγραφές θα αναδεικνύονταν στην τρισυπόστατη διά-
σταση τους ως μουσική, λόγος και κίνηση.

Δεύτερος στόχος ήταν το πώς η πολυεπίπεδη τεκμηρίωση των δεδομένων
και η χρήση πολυμέσων θα απέδιδε κατά το δυνατόν τον πολυσύνθετο χαρα-
κτήρα των μουσικών φαινομένων13.

Ένα σημαντικό μεθοδολογικό όσο και πρακτικό πρόβλημα που είχαμε ν'
αντιμετωπίσουμε προέκυπτε από τις εξαιρετικά απέχουσες χρονικά καταγρα-
φές, το πλήθος και την ποικιλία των πηγών, των μέσων και των μεθόδων κα-
ταγραφής και αρχειοθέτησης του μουσικού και του τεκμηριωτικού υλικού.
Μπορούμε να πούμε πως ξεκινούσαμε διαθέτοντας μια τεράστια «χειρόγραφη

11. Πρόκειται για το αρχείο ηχογραφήσεων και των μεταγραφών τους σε παρτιτούρες κα-
θώς και τη δισκοθήκη του Κ.Ε.Ε.Λ. Βλ. ενδεικτικά τα σχετικά στο ενημερωτικό φυλλάδιο: Κέ-
ντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Ιστορικό-Προγράμματα
Ανάπτυξης-Εκσυγχρονισμός, κείμενα Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, επιμ. Ε. Ψυχογιού, Αθήνα
1999 [ανατύπωση: 2001].

12. Στη συνέχεια θ' αναφέρεται με τα αρχικά ΒΔΕΜΣ. Στη διαμόρφωση των δελτίων της
μουσικολογικής ανάλυσης των μουσικών καταγραφών για μια πρώτη μορφή της ΒΔ συνεργά-
στηκε αρχικά η εθνομουσικολόγος Άννα-Μαρία Γιαννακοδήμου, επί συμβάσα επιστημονική
συνεργάτρια του Κέντρου για το Πρόγραμμα. Την εργασία αυτή για τη σημερινή μορφή της
βάσης ανέλαβε και ολοκλήρωσε ο εκλεγείς μόνιμος ερευνητής-μουσικολόγος του Κ.Ε.Ε.Λ. Ευ-
στάθιος Μακρής.

13. Πρέπει να σημειωθεί εδώ πως η ταυτόχρονη δημιουργία βάσεων δεδομένων και για
τους άλλους τομείς του λαϊκού πολιτισμού μέσα στο Κέντρον, λειτούργησε συνδυαστικά και
εποικοδομητικά. Πρβ. Μαριλένα Παπαχριστοφόρσυ, «Βάση Δεδομένων για τα παραμύθια:
προβληματισμοί και μέθοδος», Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της
Ακαδημίας Αθηνών 28 (1987-1998), σ. 257-278· Λουΐζα Καραπιδάκη - Έλενα Κίττα, «Οργά-
νωση της Μουσειακής Συλλογής του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας και δημι-
ουργία Βάσης Δεδομένων των εθνογραφικών αντικειμένων», ό.π., σ. 279-290· Κλεοπάτρα
Φατούρσυ, «Οργάνωση και λειτουργία του Φωτογραφικού Αρχείου του Κέντρου Ερεύνης
της Ελληνικής Λαογραφίας», ό.π., σ. 290-295.
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τράπεζα δεδομένων» από καρτέλες, δελτία, παρτιτούρες, καταλόγους εισαγω-
γής, μαγνητοταινίες, δίσκους, φωτογραφίες, κινηματογραφικές ταινίες, video-
ταινίες, δίσκους, μουσικά όργανα, κ.λπ., κατακερματισμένη σε ντουλάπια, ρά-
φια, συρτάρια και δελποθήκες, η οποία κάλυπτε μια περίοδο συλλογής υλικού
σχεδόν δύο αιώνων. Η ψηφιακή ΒΔΕΜΣ λοιπόν έπρεπε ν' ανταποκρίνεται ο'
αυτές τις ιδιαιτερότητες αλλά και να προσβλέπει στο μέλλον, όντας φιλική
προς άλλου τύπου ερευνητικές μεθόδους καταγραφής καθώς και προς τις τα-
χύτατα εξελισσόμενες νέες τεχνολογίες. Για την εμφάνιση των δεδομένων επι-
λέξαμε την εφαρμογή πολυμέσων, ώστε ο χρήστης να έχα πρόσβαση σε όλες
τις σήμερα διαθέσιμες -σκαναρισμένες χειρόγραφες παρτιτούρες ή κείμενα
τραγουδιών ή γράμματα συλλογέων ή παλιές φωτογραφίες μέχρι ψηφιακό
ήχο ή εικόνα- αλλά και τις προβλέψιμες πηγές. Μ' άλλα λόγια, αποπειραθή-
καμε να αναδείξουμε όχι μόνο τον πλούσιο και πολυσήμαντο κόσμο της συλ-
λογικής μουσικής έκφρασης και επικοινωνίας, αλλά και την ιστορία των ιδεών
γύρω απ' τη μουσική και των μεθόδων προσέγγισης της μ' ένα τρόπο κατά το
δυνατόν ευρηματικά συνθετικό. Εν τέλα να μην παραδώσουμε τα σύνθετα αλ-
λά και πολλαπλά ευαίσθητα αυτά δεδομένα στα ηλεκτρονικά αρχεία με τον
συνήθως στεγνά διαχειριστικό χαρακτήρα χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει τους
όρους για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Αρχική φάση ήταν η κατάρτιση των δελτίων ανάλυσης των μουσικών κατα-
γραφών. Συγκροτήσαμε τις καρτέλες ταυτότητας κειμένου τραγουδιού, μουσικής
και κίνησης (χορού, πομπικής πορείας, θρηνητικής κίνησης, παιχνιδιού κ.ά.), που
θα συμπληρώνονται για κάθε καταγραφή, καθώς και τα αντίστοιχα δελτία τεκ-
μηρίωσης. Τα συγκεκριμένα δελτία αποτελούν το βασικό μέσο αποθησαύρισης,
ανάλυσης και διαχείρισης του μουσικού, λεκτικού, ακουστικού, οπτικού, ιστορι-
κού, πραγματολογικού και κάθε άλλου είδους τεκμηριωπκού υλικού. Έγινε προ-
σπάθεια ώστε τα ψηφιακά αυτά δελτία, παραμένοντας εύχρηστα, να περιλαμβά-
νουν ταυτόχρονα όλα εκείνα τα απαραίτητα πεδία - δηλαδή τις ελάχιστες μονά-
δες ανάλυσης- και με τέτοιο τρόπο συγκροτημένα, ώστε να υποδακνύονται ακό-
μα και για έναν μη ειδικό οι σχέσας μεταξύ των πληροφοριών που αναδακνύουν
τα μουσικά φαινόμενα ως συνολικά πολιτισμικά προϊόντα, ενταγμένα στον χώρο
και τον χρόνο. Ταυτόχρονα επιδιώξαμε να ικανοποιούνται όσο το δυνατόν πε-
ρισσότεροι και πολλαπλοί στόχοι αναζητήσεων.

Ξεκινήσαμε από μία παραδοχή: καθετί που απασχολεί τις επιστήμες του
ανθρώπου -στις οποίες βεβαίως ανήκουν και η λαογραφία, η εθνολογία, η αν-
θρωπολογία· και που αφορά ό,τι συμβαίνει στην ιδιωτική και δημόσια ζωή των
ανθρώπων καθώς και τις αναπαραστάσεις για αυτό, είναι συνάρτηση φανε-
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ρών και άδηλων ή λανθανόντων παραγόντων. Ορισμένους από αυτούς τους
παράγοντες, ως πραγματολογικό τεκμηριωτικό υλικό των εθνογραφικών κα-
ταγραφών, επιδιώκεται να μπορεί ν' αναζητήσει ο χρήστης σε κάθε σχετική
βάση δεδομένων. Τέτοιοι παράγοντες είναι π.χ. το ποιός δρα ή πάσχα (ως
υποκείμενο με τις έμφυλες, χαρακτηριολογικές, ηλικιακές, ψυχολογικές κ.λπ.
παραμέτρους αλλά και ως κοινωνικό ον ή/και ρόλος), τί είναι αυτό που κάνει
ή υφίσταται, πού και πότε συμβαίνει αυτό, εν μέρει το πώς και το γιατί, κάτω
από ποιές συνθήκες και προϋποθέσεις κ.ά. Στην περίπτωσή μας το κεντρικό
στοιχείο-ερώτημα, το τί, αφορά αφενός τη μουσική καθαυτή, το μουσικό γεγο-
νός μέσα στο συγκεκριμένο (γεωγραφικό, φυσικό, κοινωνικό, ιστορικό, θρη-
σκευτικό, τελετουργικό, συμβολικό κ.λπ.) πλαίσιο του και αφ' ετέρου τον τρό-
πο πρόσληψης και κατανόησης όλων αυτών των στοιχείων από κάθε πολιτι-
σμικά προσδιορισμένη κοινότητα.

Θέλοντας να προβλέψουμε το πώς θα ψάξει ένας επισκέπτης μιας βάσης
δεδομένων σχετικά με κάποιο μουσικό κομμάτι αλλά και τη σχέση με αυτό
των έμφυλων μελών της ομάδας, στο πλαίσιο της οποίας η μουσική επιτελείται
και προσλαμβάνεται (της «παραδοσιακής» κοινωνίας όσον αφορά το μεγαλύ-
τερο μέρος του υλικού που διαθέτει το Κ.Ε.Ε.Λ.), σ' ένα συγκεκριμένο τόπο,
μια δεδομένη ή -για το μεγαλύτερο μέρος του υλικού του Κ.Ε.Ε.Λ.- άγνωστη
ή έμμεσα και κατά προσέγγιση συναγόμενη ιστορική στιγμή, θεωρήσαμε ότι
θα ήταν αποτελεσματικό για την οργάνωση των δεδομένων μας να κινηθούμε
σε μια νοητή «σκακιέρα». Στις «διασταυρώσεις» των πεδίων της θα συναντώ-
νται και θα αναδεικνύονται όλοι εκείνοι οι προσδιορίσιμοι παράγοντες που
επιβάλλουν, επιτρέπουν, πλαισιώνουν το κάθε «συμβάν», πραγματικό ή φα-
ντασιακό, και που αυτοί θ' αναδεικνύουν το βαθύτερο νόημα κάθε τέτοιου
συμβάντος ή και κάθε ατομικής ή συλλογικής σχετικής αναπαράστασης.

Οι βασικές συνιστώσες του δρώντος ή πάσχοντος υποκειμένου (ποιος),
του τόπου, του χώρου (πού), του χρόνου (πότε), τρόπου (πώς) και αιτίου (για-
τί) σε επίπεδο πραγματικότητας ή μεταφοράς, μπορεί να αναδειχθούν ενδει-
κτικά ως εξής:

— Ως προς τον παράγοντα δρών ή πάσχον υποκείμενο, πραγματικό ή συμ-
βολικό: φύλο, ψυχοσωματικά χαρακτηριστικά, ηλικία, οικογενειακό και κοι-
νωνικό status, φάση βιοτικού κύκλου, ασχολία ή επάγγελμα, ιδιότητα, τελε-
τουργικός ρόλος, φαντασιακή υπόσταση κ.λπ.

— Ως προς τον παράγοντα τόπος/χώρος: δηλωμένος ή συμφραζόμενος,
φαντασιακός/τελετουργικός ή γεωγραφικά συντεταγμένος κ.λπ.
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— Ως προς τον παράγοντα χρόνος": δηλωμένος ή συμφραζόμενος, φαντα-
σιακός/τελετσυργικός, ημερολογιακά καθορισμένος, εσωτερικός - εξωτερικός15,

— Ως προς τον παράγοντα τρόπος: μονήρης, ομαδικός, σε κίνηση, με κινή-
σεις, στατικά, δραματικά, μελωδικά, απαγγελία, ζωντανά, κατά παραγγελία
κ.λπ.

— Ως προς το αίτιο: μεταφυσική υποχρέωση, πρακτικές, επικοινωνιακές
επαγγελματικές, ψυχαγωγικές, παιδευτικές ανάγκες ή διαβάσεις του βίου/πα-
ραγωγικές ασχολίες κ.λπ.

Οι καρτέλες για την κάθε μουσική καταγραφή περιλαμβάνουν:

1. Πεδία σταθερά, μονίμως ορατά, όπου εμφανίζεται ο κωδικός κάθε εισα-
γόμενης στη βάση καταγραφής και οι αναζητήσιμοι τίτλοι της, που είναι ο
πρώτος στίχος ή ημιστίχιο του τραγουδιού, ο ιστορικός του τίτλος16, η τοπική
[ή καταγραμμένη από τον συλλογέα] ονομασία - και η μετάφραση τους στην
ελληνική, αν το τραγούδι είναι αλλόγλωσσο.

2. Πεδία μεταβλητά που αναπτύσσονται σε έξι εναλλασσόμενες καρτέλες-
οθόνες. Τα πεδία αυτά αφορούν π.χ. τα επί μέρους δεδομένα που συνιστούν
την ταυτότητα της κάθε μουσικής καταγραφής ή τα διάφορα επίπεδα προσέγ-
γισης της, όπως προκύπτουν από το τεκμηριωτικό υλικό, τις πληροφορίες και
τα ντοκουμέντα που με τη σειρά τους αφορούν είτε τη ζωντανή επιτέλεση,
όπως έχει πραγματοποιηθεί και καταγραφεί, είτε τις «κανονικές», δηλαδή τις
ιδεατές συνθήκες επιτέλεσης, όπως τυχόν πάλι προκύπτουν από τις προφορι-
κές ή γραπτές πηγές κ.ά.

14. Οι προσδιορισμοί του χρόνου σημαώνοντεα ή προκύπτουν διαφορετικά, σε σχέση με
το αν ο τρόπος καταγραφής του μουσικού συμβάντος (τραγούδι, τελετουργία κ.ά.) είναι άμε-
σος ή έμμεσος.

15. Ως «εξωτερικός» χρόνος νοούνται τα αντικειμενικά ιστορικά, ποιοτικά και ποσοτικά
χρονικά δεδομένα, όσο και οι ποικίλοι παράγοντες χρόνου που αφορούν τα μουσικά συμβά-
ντα που καταχωρούνται στη βάση. Ως «εσωτερικός» χρόνος νοούνται τα φαντασιακά ή μετα-
φορικά χρονικά δεδομένα και α χρονικές αλληλουχίες που αφορούν τις δραματικές αναπα-
ραστάσεις στις τελετουργίες ή το μυθικό περιεχόμενο των τραγουδιών.

16. Δηλαδή η ονομασία του στον κατάλογο τραγουδιών του Κ.Ε.Ε.Λ., ο οποίος έχει αντι-
γραφεί και αποτελεί ταξινομικό πεδίο με μορφή λίστας στη ΒΔΕΜΣ. Σύμφωνα με τον κατάλο-
γο αυτόν, ο οποίος είχε αρχίσα να συγκροτείται από τους Νικόλαο και Γεώργιο Πολίτη και
σταδιακά συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από μεταγενέστερους ερευνητές του Κέντρου, γί-
νεται μέχρι σήμερα η κατάταξη και αρχειοθέτηση των τραγουδιών στο Κ.Ε.Ε.Λ.
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Με το σκεπτικό ότι όσο περισσότερα αναλυτικά κριτήρια ομαδοποίησης
και συνδυαστικούς μηχανισμούς διαθέτουμε, τόσο καλύτερα μπορούμε να
προσεγγίσουμε τη σύνθετη πραγματικότητα των μουσικών φαινομένων, οι χα-
ρακτηρισμοί που μπορούν να επιλεγούν για κάθε καταγραμμένο κομμάτι,
ομαδοποιούνται σε δέντρα ή λίστες ως προς:

• το είδος, την πολιτισμική ταυτότητα (ή κατηγοριοποίηση): δημοτικό, λόγιο,
αστικό κ.λπ.

• το περιεχόμενο: ακριτικό, κλέφτικο, ιστορικό κ.λπ.

• τον τρόπο εκφοράς: τον τρόπο της μουσικής αλλά και σωματικής έκφρα-
σης, αν π.χ. συνοδεύει κάποια κίνηση, όπως περπάτημα, δουλειά, νανούρι-
σμα, αν είναι «καθιστικό» (ελεύθερου ρυθμού), αν είναι χορευτικό κ.λπ.

• την περίσταση: δηλαδή την εθιμική του ένταξη και λειτουργία στον κύκλο
του χρόνου, τον κύκλο της ζωής κ.λπ.

• τον τρόπο επιτέλεσης: αν ηχογραφήθηκε ζωντανό ή κατά παραγγελία, τρα-
γουδισμένο ομαδικά ή όχι κ.λπ.

• τους επιτελεστές: όσον αφορά το φύλο, την ηλικία, τον κοινωνικό ή τελε-
τουργικό ρόλο κ.λπ.

Σε ειδικές οθόνες-καρτέλες περιέχονται:

• Οι απομαγνητοφωνημένοι στίχοι των τραγουδιών και η πρόζα που τυχόν
παρεμβάλλεται ή συνοδεύει κάθε μουσική καταγραφή, λέξεις-κλειδιά από το
ενιαίο δέντρο όλων των βάσεων του Κ.Ε.Ε.Λ., λεξιλόγιο ή μετάφραση, τα
σχόλια παλαιότερων συλλογέων, ταξινόμων και μελετητών, παρατηρήσεις,
πραγματολογικά στοιχεία κ.ά.

• Το ποιητικό κείμενο των τραγουδιών (χωρίς τα λεκτικά στοιχεία που ανά-
λογα με το είδος καταγραφής το συνοδεύουν, όπως γυρίσματα, φωνητικά ή
μετρικά προσφύματα κ.λπ.).

• Η φιλολογική ανάλυση

• Η μουσική μεταγραφή σε ευρωπαϊκή ή/και βυζαντινή παρασημαντική με δυ-
νατότητα πρόσβασης διά των πολυμέσων στο άκουσμα ή την εικόνα της επι-
τέλεσής του, στις ηλεκτρονικά αντιγραμμένες (scanned) παλαιότερες χειρό-
γραφες παρτιτούρες κ.λπ.

• Η μετρική ανάλυση
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• Η στροφική ανάλυση

• Η μουσικολογική ανάλυση

• Η χορο-κινησιολογική ανάλυση (προβλέπεται για μεταγενέστερο στάδιο,
λόγω έλλειψης προς το παρόν ειδικού ερευνητή) κ.ά.

• Βιογραφικά στοιχεία του/ων επιτελεστή/ών με πληροφορίες σχετικά με τη
βιογραφία τους, τη μουσική ή άλλη παιδεία τους, τον τρόπο και τις περιστά-
σεις εκμάθησης του μουσικού κομματιού, του οργάνου, του χορού κ.λπ., που
θα εμπεριέχεται στην κοινή για όλα τα επιμέρους αρχεία βάση βιογραφιών.

Θεωρώντας ότι ο μέσος χρήστης της ΒΔΕΜΣ είναι ένας ημιπληροφορη-
μένος επισκέπτης και θα πρέπει ο ίδιος να διαλέξει πώς θα περιηγηθεί, παρέ-
χεται η δυνατότητα ν' αντλήσει πληροφορίες προσανατολιζόμενος είτε προς
κάποια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, επιλέγοντας ό,τι ψάχνει από ένα
γενικό δέντρο τοπωνυμίων που θα ισχύει για όλες τις βάσεις του Κέντρου, είτε
αναζητώντας εξαρχής συγκεκριμένα ειδικά θέματα, οπότε πληκτρολογεί στε-
ρεότυπους, γενικευμένης χρήσης, όρους που αφορούν τα τραγούδια, τους χο-
ρούς, τα οργανικά κομμάτια ή τις ονομασίες τους, αν είναι γνωστές (π.χ. κά-
λαντα, ακριτικά, τσάμικος, Το γεφύρι της Αρτας, πατινάδα κ.λπ.), είτε λέξεις-
κλειδιά17 μέσα από το δέντρο που αφορά όλο το εθνογραφικό υλικό του Κέ-
ντρου, κοινό επίσης για όλες τις βάσεις, είτε χρησιμοποιώντας έτοιμες επιλο-
γές μέσα από τις ταξινομικές λίστες ή τα δέντρα είτε τέλος κάνοντας ένα συν-
δυασμό όλων αυτών.

Το μεγάλο ζητούμενο είναι βεβαίως οι άνθρωποι που θα διεκπεραιώσουν
και θα ολοκληρώσουν αυτό το πολυσύνθετο και πολυδιάστατο έργο, ο χρόνος
και φυσικά η δαπάνη. Και μόνο ο τεράστιος όγκος των πολλαπλά επεξεργα-

17. Αποδελτίωση «λέξεων-κλειδιών» ή μοτίβων, πραγμάτων, τόπων, ονομάτων, αρχικών
στίχων κλπ, στα αποθησαυρισμένα κείμενα των τραγουδιών του αρχείου του Κ.Ε.Ε.Λ., είχε
αρχίσει ήδη από τον Ν.Γ. Πολίτη. Υλοποιήθηκε κυρίως από τον γιο του και συντάκτη του τότε
«Λαογραφικού Αρχείου» Γεώργιο Ν. Πολίτη, ο οποίος έχα αφήσει ένα τεράστιο όγκο σχετι-
κών δελτίων και συνεχίστηκε από τους επόμενους συντάκτες πσυ μελέτησαν το δημοτικό τρα-
γούδι: Γ. Μέγα, Γ. Σπυριδάκη, Δ. Πετρόπσυλο, Μ. Ιωαννίδου-Μπαρμπαρήγου, Κ. Ρωμαίο,
ενώ τέλος εμπλουτίστηκε τα μέγιστα, τόσο θεματικά όσο και ποσοτικά, από τις γράφουσες.
Το αποδελτιωμένο αυτό υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί σήμερα και στην ψηφιακή βάση, βλ και
Τερζοπούλου και Ψυχογιού 1993, ό. π., καθώς και Μαριλένα Παπαχριστοφόρσυ, ό.π.: 268-
271, η οποία και κυρίως ασχολήθηκε με τη συγκρότηση του δέντρου λέξεων-κλειδιών που εί-
ναι κοινή για όλες τις βάσεις δεδομένων του Κ.Ε.ΕΛ.
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σμένων δεδομένων ενός και μόνο αρχείου του Κ.Ε.Ε.Λ. (π.χ. αυτού των ποιη-
τικών κειμένων των αποθησαυρισμένων παραλλαγών των -συνήθως πολύστι-
χων- τραγουδιών, τα οποία ανέρχονται μέχρι σήμερα σε μερικές εκατοντάδες
χιλιάδες, ενώ το αρχείο συνεχώς εμπλουτίζεται) δίνει μια εικόνα για ποιά πο-
σοτικά τουλάχιστον μεγέθη γίνεται λόγος. Ένας όγκος πληροφοριών που, σε
συνδυασμό με όλους τους άλλους αντικειμενικούς παράγοντες, δίνει στην όλη
διαδικασία της ψηφιακής αποτύπωσης του συνολικού υλικού του Κ.Ε.Ε.Λ.
ένα χαρακτήρα θα λέγαμε σχεδόν ουτοπικό. Αυτό επομένως που προέχει επί
του παρόντος είναι η μέθοδος ανάλυσης και σύνθεσης των δεδομένων, διαδι-
κασία που οδηγεί ταυτόχρονα και στη δυνατότητα ψηφιακής αλλά και έντυ-
πης έκδοσης των τραγουδιών, εκδοτική πρόταση την οποία ήδη επεξεργαζό-
μαστε και ελπίζουμε να παρουσιάσουμε άλλοτε λεπτομερώς.

Θέλουμε να τονίσουμε εδώ πως δεν θεωρούμε τη ΒΔΕΜΣ ολοκληρωμένη,
και πολύ περισσότερο «κλεισμένη», όπως βέβαια και δεν πρέπει ποτέ να είναι
μια τέτοια διαχειριστική βάση. Τόσο θεωρητικά όσο και τεχνικά αποτελεί μια
πρώτη έκδοση, που μέλλει να δοκιμαστεί στην εφαρμογή, και μάλιστα σε άμε-
σο συσχετισμό με τις άλλες βάσεις του Κέντρου, ώστε ν' αναδειχθούν οι ατέ-
λειες και οι δυσλειτουργίες της, να τροποποιηθεί και να βελτιωθεί, αφού η
έρευνα έχει σαν βασικό συστατικό της την αλλαγή και την ανανέωση.

Με τη μεταφορά-επιστροφή του Κ.Ε.Ε.Λ. στο κέντρο της πόλης18, την
πρόοδο της μηχανοργάνωσης του υλικού αλλά και κάποια ενίσχυση ήδη του
ανθρώπινου δυναμικού του, δίνεται αντικειμενικά η δυνατότητα να ανοίξουν
νέοι ορίζοντες σε όλους τους τομείς της έρευνας. Ωστόσο η μεταφορά αυτή εί-
χε εύλογα τις επιπτώσεις της και στην εξέλιξη της υλοποίησης της Βάσης της
Εθνικής Μουσικής Συλλογής.

18. Στο κτήριο της οδού Ηπίτου 3, που αποκτήθηκε με τη δωρεά του Ιδρύματος Λίλιαν
Βουδούρη, με την πρωτοβουλία και τις ενέργειες της Δ/ντριας Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη.
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SUMMARY

Miranda Terzopoulou, Eleni Psychoyiou

A Database for the National Music Collection of the Hellenic Folklore
Research Centre (Folklore Archive)

The ideology that had prevailed for decades and the subsequent taxonomic practices
led to the division into two archives of what could be regarded as the traditional
music section of the Hellenic Folklore Research Centre. These two sections were the
Song Archive, containing texts, and the Musical Section, both of which together
made up the National Music Collection, although there was no real connection
between the two. The beginning of the recording in digital form of HFRC archival
material, however, offered the perfect opportunity for uniting the two separate
archives, something which had been long since planned and which was certainly very
necessary. The National Music Collection Database (BDEMS in Greek) made such
a unification more easy. Thought regarding the composition of such a database was
stimulated by the need to make evident the orality, musicality and corporeality of the
material, so far as the taxonomic structure and retrieval system of the database
allowed. At the same time, there is also the need that the multilevel approach and
the factual documentation should offer the user appropriate ideas for ways of
presenting the information that fulfill the requirement that the composite cultural
dimension of musical events be presented.

Καρτέλες από τη δοκιμαστική φάση εισαγωγής τραγουδιών
στην ηλεκτρονική βάση με σταθερά και μεταβαλλόμενα πεδία.



Μαρία Γ. Ανδρουλάκη

Ήχος, μαγειρικά σκεΰη, μουσική. Το ταψί-σινί-λιγγέρι
ως ηχητικό-μουσικό όργανο στον Δωδεκανησιακό χώρο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στη μελέτη αυτή εξετάζεται η χρήση του ταψιού ως μουσικοηχητι-
κού αντικειμένου και γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί η σημασία του και ο
συμβολισμός του. Κατά την προσέγγιση του θέματος εξετάζονται οι συνδεόμενες
με το ταψί-σινί-λιγγέρι πρακτικές, το λειτουργικό πλαίσιο του εξεταζόμενου
μουσικού φαινομένου, η γεωγραφική του εξάπλωση, η σημασία και ο χαρακτή-
ρας της τελούμενης πράξεως. Εξεταζόμενη εντός του λειτουργικού της πλαισίου
η εθιμική πράξη τον ταψιού συνδέεται με ενέργειες μαγικοθρησκευτικού χαρα-
κτήρα, οι οποίες αποβλέπουν στη γονιμότητα της γης και των ανθρώπων. Αποτε-
λεί μία δημιουργική παραλλαγή του αρχαίου ρόμβου, ο οποίος μας συνδέει με τη
χθόνια λατρεία, αλλά και με την άσκηση ερωτικής μαγείας.

Η χρήση του ται|*ού ως ηχητικού - μουσικού αντικειμένου στον Δωδεκανησιακό
χώρο αποτελεί μία άγνωστη σε πολλούς πρακτική. Μελετώντας το θέμα από την
υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία και το αδημοσίευτο χειρόγραφο υλικό του Κέ-
ντρου Λαογραφίας θα προσπαθήσουμε να το ανασυνθέσουμε ως εθιμική πράξη,
η οποία συνδέεται με εκδηλώσας του κύκλου της ζωής και του χρόνου.

Η παρουσία του ταψιού σε μουσικά δρώμενα εντοπίζεται στα νησιά Ρόδο
(ταψί), Σύμη (σινί ) και Κω (λιγγέρι) και συνδέεται με πράξας, που αφορούν τον
γάμο (Ρόδος), τις Αποκριές (Ρόδος, Κως) και τον «κουκκουμά» (Σύμη), έθιμο
αντίστοιχο με τον κλήδονα. Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιείται για την πα-
ραγωγή ήχου, ο οποίος συνοδεύει το τραγούδι σε εκδηλώσεις, που τελούνται με
την αποκλειστική συμμετοχή γΐΛΌΐκών. Κατά τη διαπραγμάτευση του θέματος
μας θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε την αναγκαιότητα, που οδήγησε στη
χρήση του ταψιού ως μουσικο-ηχητικού αντικειμένου, σε μία προσπάθεια να κα-
τανοήσουμε τη σημασία του και τον τυχόν συμβολισμό του. Η προσέγγιση αυτή

Επετηρίς Κέντρου Λαογραφίας, 29 (1999-2003), σ. 75-103.
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μας οδηγεί, όπως γίνεται φανερό, στη σύνδεση του εξεταζόμενου μουσικού φαι-
νομένου με το κοινωνικό και πολιτισμικό του υπόβαθρο και με την έρευνα της
συμπεριφοράς.

Κατά την εξέταση της μουσικής ως μορφής συμπεριφοράς με σκοπό την ανά-
πλαση πτυχών του πολιτισμού μιας πληθυσμιακής μονάδος, είναι απαραίτητη
αφ' ενός μεν η περιγραφική προσέγγιση και ανάλυση όλων των κοινωνικο-πολι-
τισμικών στοιχείων, που εμπλέκονται στη διαδικασία επιτέλεσης της μουσικής
πράξης1, αφ' ετέρου δε η αναζήτηση στοιχείων του παρελθόντος, δυναμένων να
φωτίσουν πτυχές των μουσικών φαινομένων, τα οποία αποτελούν συχνά μη ανα-
γνωρίσιμες εκ πρώτης όψεως λειτουργικές μορφές. Έτσι οδηγούμαστε σε δύο
διαφορετικές προσεγγίσεις, μία άμεση και μία έμμεση. Η άμεση προσέγγιση
αφορά τη χρήση της μουσικής σε μία συγκεκριμένη περίσταση, τη μελέτη και
γνώση όλων των δεδομένων που αφορούν τη μουσική επιτέλεση, η δε έμμεση
προσέγγιση αποτελεί προσπάθεια διερεύνησης της λειτουργίας της, δηλαδή του
συγκεκριμένου ρόλου που η μουσική επιτελεί2. Κατά την προσέγγιση της λει-
τουργίας της μουσικής είναι απαραίτητη εκτός των άλλων και η ανίχνευση στοι-
χείων του παρελθόντος για τη διαχρονική μελέτη των μουσικών φαινομένων. Δε-
δομένης δε της πολιτισμικής αλλαγής σε όλες τις μορφές του κοινωνικού και
πνευματικού βίου, η ανίχνευση παλαιοτέρων πολιτισμικών μορφών στα σύγχρο-
να μουσικά δρώμενα είναι όχι μόνο δυσχερής, αλλά και περιορισμένης εκτάσεως.
Παρ' όλα αυτά, η προοπτική μιας τέτοιας προσέγγισης, που συνδέει τη μουσική
με τη χρήση και λειτουργία της όχι μόνο συγχρονικά αλλά και διαχρονικά, είναι
η μόνη που θα μπορούσε να βοηθήσει την προσπάθαά μας για διερεύνηση της
σημασίας του εξεταζόμενου μουσικού φαινομένου.

Υπό το πρίσμα αυτό θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα μας, εξε-
τάζοντας: Α. τις συνδεόμενες με το ταψί-σινί-λιγγέρι πρακτικές, Β. το πολιτισμι-
κό πλαίσιο του εξεταζόμενου μουσικού φαινομένου, Γ. τη γεωγραφική του εξά-
πλωση και Δ. τη σημασία και τον χαρακτήρα της τελουμένης πράξεως.

1. John Blacking, «The problem of musical description» στο Reginald Byron (επιμ.),
Music, Culture and Experience. Selected Papers of John Blacking, The University of Chicago
Press 1995, σ. 55.

2. Πρβλ. Alan P. Merriam, The Anthropology of Music, Northwestern University Press,
Evanston Illinois 1964, σ. 210.
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Α. Οι συνδεόμενες με το ταψί-σινί-λιγγερι πρακτικές

Η πρώτη μνεία για το ταψί-λιγγέρι ως μουσικο-ηχητικό αντικείμενο έγινε από
τον Samuel Baud-Bovy, ο οποίος εντόπιζα τη χρήση του στα χωριά Κοσκινού
και Τριάντα της Ρόδου και στο Πυλί της Κω. Καταγράφει μάλιστα και ειδικό
σκοπό του ταψιού (Ρόδος) και του λιγγεριού (Κως)3. Η σχετική με τον τρόπο
παιξίματος πληροφορία που μας παρέχα ο Baud-Bovy, είναι ενδακτική μόνο,
χωρίς συγκεκριμένες λεπτομέρειες, που θα μας οδηγούσαν σε μία πλήρη ανά-
πλαση του εξεταζόμενου μουσικού φαινομένου4· ωστόσο γίνεται σαφές ότι η
χρήση του ταψιού αποβλέπει στην παραγωγή θορύβου-βουίσματος χωρίς ρυθμι-
κή δομή, που συνοδεύει το τραγούδι: «Στα Κοσκινού και στα Τριάντα, τις Από-
κριες, ενώ τραγουδούν το σκοπό αυτό, γυρίζουν ένα ταψί με την άκρη των δα-
χτύλων και το βούισμα του ταψιού συνοδεύει τη φωνή. Στ'Αφάντου, που το ση-
μείωσα, δεν παίζουν το ταψί, μα τραγουδούν το σκοπό αποκλειστικά τις Από-
κριες και το λένε αποκριάτικο»5.

Ανάλογη μνεία για το ταψί-σινί-λιγγέρι γίνεται και από τον Σταύρο Καρακά-
ση, σύμφωνα με τον οποίο το ταψί «περιστρεφόμενο είτε από τον ίδιο τον τρα-
γουδιστή είτε από άλλον, με το βόμβο του συνοδεύει το τραγούδι»6. Αναφέρα
ακόμη ότι το παίξιμο του ταψιού αποτελεί πρακτική, που συνήθως ανήκα στη γυ-
ναικεία δικαιοδοσία και ότι συναντάται εκτός από τα αναφερόμενα από τον
Baud-Bovy νησιά της Δωδεκανήσου και σε πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, χωρίς
όμως να παραπέμπα στην προέλευση της τελευταίας αυτής πληροφορίας. Πα-
ράλληλα αναφέρεται και στην περίπτωση της Σύμης, όπου έχουμε τη χρήση του
σινιού (δίσκου-ταψιού) ως κρουστού οργάνου για ρυθμική συνοδεία του τραγου-
διού, που συνοδεύα το έθιμο του «κουκκουμά»7.

Ο Ρόδιος λαογράφος Αναστάσιος Βροντής καταγράφοντας τραγούδια (δί-
στιχα) του ταψιού, αναφέρα: «Τις Αποκριές σαν τρώγουν συντροφιασμένες
πολλές οικογένειες, σύμφωνα με αρχαίο έθιμο μία κοπέλλα πάνω σ' ένα χαμηλό

3. Samuel Baud-Bovy, Τραγούδια των Δωδεκανήσων, Εκδόσεις Μουσικού Λαογραφι-
κού Αρχείου, τόμ. 1, Αθήναι 1935, σ. 168-169 και τόμ. 2, Αθήναι 1938, σ. 131-132.

4. Αλλωστε ο ίδιος δεν είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ζωντανά το παίξιμο τσιττα-
ψιού και όσα αναφέρα προέρχονται από προφορική μαρτυρία κατά την επιτόπια έρευνά του.
Βλ σχετικά Φοίβος Ανωγειανάκης, Ελληνικά λαϊκά όργανα, έκδοση Εθνικής Τραπέζης
Ελλάδος, Αθήνα 1976, σ. 362, σημ. 167.

5. Samuel Baud-Bovy, ό.π., τόμ. 1, σ. 168.

6. Σταύρος Καρακάσης, Ελληνικά μουσικά όργανα. Αρχαία-βυζαντινά-μεταβυζαντι-
νά-σύγχρονα, Εκδόσεις Δίφρος, Αθήνα 1970, σ. 188.

7. Ό.π.
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τραπέζι γυρίζει με τα δυό δάχτυλα της ένα χάλκινο δίσκο, που τον λέγουν ταψί.
Πάνω στον ήχο που βγάλλει το ταψί, οι κοπέλλες που την έχουν περιτριγυρισμέ-
νη τραγουδούν διάφορα τραγούδια»s. Το σημαντικό στη μαρτυρία αυτή είναι η
αντίληψη ότι πρόκειται για αρχαίο έθιμο, δηλαδή έθιμο πολύ παλαιό9. Το ταψί
περιγράφεται ως χάλκινος δίσκος, που σημαίνει ότι διαφέρα κατά το χείλος από
ένα σύνηθες ταψί για μαγείρεμα. Κατά τα λοιπά και η μαρτυρία αυτή είναι ασα-
φής, ως προς τον τρόπο παιξίματος του ταψιού.

Λεπτομερέστερη είναι η πληροφορία που μας παρέχει ο Αναστάσιος Μ. Κα-
ραναστάσης, ο οποίος αντιμετώπιζα το λιγγέρι κυρίως ως κρουστό όργανο, το
οποίο παρακολουθεί τον ρυθμό του τραγουδιού: «Τις ημέρες της Αποκριάς
[στην Κω] κοπέλλες και νέοι συγκεντρώνονται σε φιλικά σπίτια και τραγουδούν
τα τραγούδια του λιγγεριού. Λιγγέρι λένε ένα μπρούτζινο ταψί. Μία κοπέλλα,
που φοράει δαχτυλίδι, στριφογυρίζει το λιγγέρι με τα δάχτυλα της όρθιο επάνω
α' ένα σουφρά και χτυπώντας το ρυθμικά με το δαχτυλίδι δίνει το ρυθμό του
τραγουδιού»10. Στην πληροφορία αυτή γίνεται μία πιο πλήρης από τις προηγού-
μενες, που αναφέραμε, προσέγγιση του λιγγεριού ως μουσικο-ηχητικού οργάνου.
Τα κύρια στοιχεία, που περιέχονται στη μαρτυρία αυτή και συνιστούν μία ακόνα
της συνδεόμενης με το ταψί πρακτικής, αφορούν τον χρόνο, τον τόπο, τους μετέ-
χοντες, τον τρόπο παιξίματος και το ηχητικό αποτέλεσμα.

Ο μουσικολόγος Σπυρίδων Περιστέρης, μουσικός-συντάκτης του Κέντρου
Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, κατά τη λαογραφική του αποστολή στην
Κω το 1958 ηχογράφησε το παίξιμο του λιγγεριού συνοδευόμενου από τραγούδι.
Η έρευνα αυτή του Περιστέρη είναι σημαντική, όχι μόνο διότι διέσωσε ηχητικά
το παίξιμο του λιγγεριού, αλλά και διότι κατέγραψε αρκετά από τα συνοδεύοντα
το έθιμο δίστιχα, τα οποία προσδιορίζουν τον χαρακτήρα του, όπως θα δειχθεί
mo κάτω. Δυστυχώς, η πληροφορία που συνοδεύα τις ηχογραφήσας είναι πολύ
συνοπτική και δεν οδηγεί σε κανένα συμπέρασμα σχετικά με την πρακτική του
λιγγεριού: «Το λιγγέρι, τραγούδι αποκριάτικο, συνοδεύεται με το παίξιμο του
λιγγεριού, δηλαδή σιδερόσινον (ταψιού), το οποίον στριφογυρίζει με το χέρι της
η τραγουδίστρια»".

8. Αναστάσιος Γ. Βροντής, Ροδιακά, Σύλλογος προς διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, εν
Αθήναις 1939, σ. 98.

9. Ο λαός ό,τι θεωρεί πολύ παλαιό, το χαρακτηρίζει ως αρχαίο και καθόλου δεν υπονο-
εί με τον όρο αυτόν την περίοδο της ελληνικής Αρχαιότητας.

10. Αναστάσιος Μ. Καραναστάσης, «Οι ζευγάδες της Κω, η ζωή και οι ασχολίες των»,
Λαογραφία, τόμ. 14 (1952), σ. 303.

11. ΚΛ (= Κέντρο Λαογραφίας), χφ. αρ. 2280, σ. 158 (συλλ. Σπ. Περιστέρη, Πυλί Κω,
1958).
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Μία mo πλήρης καταγραφή της πρακτικής του ταψιού έγινε το 1969 κατά τη
λαογραφική του αποστολή στη Ρόδο από τον τότε μουσικό-συντάκτη του Κέ-
ντρου Λαογραφίας, μουσικολόγο Γεώργιο Αμαργιανάκη, ο οποίος αντιμετωπί-
ζει το ταψί ως παίγνιο: «Εις το αυτό χωρίον [Κοσκινού], κατά το εσπέρας των
Απόκρεω, υπάρχει το έθιμον να συγκεντρώνονται πολλαί συγγενικοί οικογένειαι
εις ένα σπίτι, προκειμένου να συμφάγουν και να συνδιασκεδάσουν και να παί-
ξουν το παιγνίδι του ταψιού, ενώ τραγουδούν το Ζουμπουλάκι12. Τούτο παίζεται
ως εξής: Τοποθετούν εις το κέντρον του σπιτιού το λεγόμενο σινί (=χαμηλό
στρογγυλό τραπέζι, σοφράς) και αφού όλοι καθίσουν γύρω από αυτό, αρχίζουν
τη συνοδεία λαϊκών οργάνων να τραγουδούν το άσμα Ζουμπουλάκι, ενώ ο εις
κατόπιν του άλλου προσπαθούν να δείξουν την δεξιοτεχνία τους εις το γύρισμα
του ταψιού. Το ταψί είναι συνήθως χάλκινο και ομοιάζει προς αβαθές πιάτο με
βάσιν. Τοποθετούν αυτό όρθιο, ώστε η περιφέρεια των χειλέων του ταψιού να εί-
ναι κάθετος προς την οριζοντίαν επιφάνειαν του σινίου. Με μίαν δυνατήν ώθηση
δια των δακτύλων το ταψί αρχίζει να περιστρέφεται όπως η σβούρα. Εν συνε-
χεία και ενώ το ταψί περιστρέφεται, με επιδεξιότητα τοποθετούν τα δύο δάκτυ-
λα (δείκτη και μέσο) στην οπισθία επιφάνεια του ταψιού και προσπαθούν να
διατηρήσουν αυτό εις συνεχή περιστροφικήν κίνησιν. Νικητής θεωρείται εκείνος
ο οποίος θα κατορθώσει να διατηρήσει τούτο περισσοτέραν ώραν εις συνεχή κί-
νησιν»".

Ο Φοίβος Ανωγειανάκης στο βιβλίο του για τα ελληνικά μουσικά όργανα,
στο σχετικό με τα ιδιόφωνα όργανα κεφάλαιο, αναφερόμενος στη χρήση των μα-
γειρικών σκευών ως ηχητικών οργάνων14 επαναλαμβάνα απλώς τις σχετικές με
το ταψί-λιγγέρι πληροφορίες του Baud-Bovy και του Καραναστάση.

Ολοκληρωμένη καταγραφή-αναπαράσταση του τρόπου παιξίματος του λιγ-
γεριού έγινε από τον Γερμανό μουσικολόγο Wolf Dietrich". Οι λεπτομερείς περι-
γραφές του συνοδευόμενες από αναλυτικά σχεδιαγράμματα μας δίνουν μία σαφή
εικόνα του τρόπου παιξίματος του ταψιού. Το ταψί (διαμέτρου 50-70 cm) τοπο-
θετείται όρθιο είτε στο έδαφος, είτε πάνω σε ένα χαμηλό τραπεζάκι (σοφρά) και
με μία δυνατή περιστροφική ώθηση στρέφεται περί τον άξονά του, όπως ακρι-

12. Ονομασία σκοπού στον οποίο προσαρμόζονται διάφορα δίστιχα.

13. ΚΛ, χφ. αρ. 3471, σ. 10-12 (Κοσκινού Ρόδου, 1969), όπου και σχετικά με το θέμα
σχεδιαγράμματα.

14. Φοίβος Ανωγειανάκης, ό.π., σ. 94.

15. Wolf Dietrich, «Über das Singen Ait sich drehenden Pfanne», Kurt Reinhard
(επιμ.), Beiträge zur Ethnomusikologie, τόμ. 4 (Studien zur Musik Südost-Europas), Verlag
der Musikalienhandlung, Karl Dieter Wagner, Αμβούργο 1976, σ. 71-89.
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βώς περιστρέφεται ένα νόμισμα, το οποίο το στρίβουμε όρθιο πάνω σε μία επι-
φάνεια. Για όσο χρονικό διάστημα το ταψί κατά την περιστροφή του διατηρεί
κλίση 25°-45°, καθοδηγείται με τα δάκτυλα του δεξιού χεριού, τα οποία επιφέ-
ρουν επιδέξια κτυπήματα στο κέντρο βάρους του ταψιού από το εξωτερικό του
μέρος, για να μην πέσει και να συνέχισα να περιστρέφεται. Όταν η κλίση του γί-
νει μεγαλύτερη από 45°, είναι αδύνατο να διατηρηθεί όρθιο και πέφτει. Ως προς
τα εμπλεκόμενα στη διαδικασία του ταψιού πρόσωπα αναφέρα ότι η συνήθης
πρακτική επιβάλλει άλλη γυναίκα να γύριζα το ταψί και άλλη να τραγουδεί
σκυμμένη, αντιμέτωπη με το ταψί16. Τέλος για την παραγωγή μεταλλικού ήχου
κατά την περιστροφή του ταψιού, η γυναίκα που το χειρίζεται το κτυπά συγχρό-
νως με το δαχτυλίδι που φορεί στο δάχτυλο του δεξιού χεριού17. Η μαρτυρία αυτή
του Dietrich αποτελεί αξιόπιστη πηγή για την ανάπλαση της συνδεόμενης με το
ταψί πρακτικής. Άλλωστε ο ίδιος είχε την τύχη κατά την επιτόπια έρευνά του
στην Κω (1973) να παρακολούθησα στην Αντιμάχεια το παίξιμο ταψιού, να το
φωτογραφήσα και να το ηχογραφήσει18.

Από τη συνδεόμενη με το έθιμο του «κουκκουμά» στη Σύμη πρακτική του σι-
νιού σημαώνεται η σχετική μαρτυρία του Σωτηρίου Αλ. Καρανικόλα για τα τε-
λούμενα κατά την κυρίως τελετή, στις 2 Μαΐου, την επομένη δηλαδή της προετοι-
μασίας του «κουκκουμά», οπότε ελάμβανε χώρα μεταξύ άλλων και η τοποθέτη-
ση των απαιτουμένων μέσων (δακτυλιδιών και λουλουδιών) μέσα στο χρουσό
ξυστάκι με το αμίλητο νερό και η έκθεση κατόπιν του δοχείου για μία νύκτα στην
επήρεια των άστρων: «Εις το μέσον του μεγαλυτέρου δωματίου, την λεγομένην
σάλαν, και επί βάθρου ύψους 0,45 μ. περίπου, το οποίον είναι έν μικράν σκαμνί,
τοποθετούν έν μέγα μπακχιρένιοσ σινί, κυκλοτερές, διαμέτρου 0,80 μ. περίπου,
επ' αυτού δε εναποθέτουν το χρουσό ξυστάκι και αρκετά αργυρά κοχλιάρια.
Δέον να σημειωθή ότι το σύνολον τούτο, ήτοι το σινί με το ξυστάκι, αντιπροσω-
πεύει τον Κουκκουμάν, την φανταστικήν δηλαδή μορφήν που θα προμαντεύση
εις εκάστην νέαν τον μέλλοντα σύξυγόν της. Έπειτα καθίζουν γύρω από το σινί
εις μικρά σκαμνιά και τραγουδούν τη συνοδεία λύρας ειδικά διά το έθιμον αυτό

16. Δεν αποκλείει βέβαια και τη δυνατότητα, το πρόσωπο που γυρίζει το ταψί, να είναι
το ίδιο με το πρόσωπο, που τραγουδάει.

17. Wolf Dietrich, ό.π., σ. 74.

18. Βλ. Wolf Dietrich, Musica Popolare del Dodekaneso (δίσκος LP με ηχογραφήσεις
από επιτόπια έρευνα στα νησιά Κω, Σύμη, Νίσυρο, Ρόδο και Κάρπαθο), Albatros,
Documenti Original! del Folklore Musicale Europeo, VPA 8295/1976 και συνοδευτικό
έντυπο, όπου περιέχονται και σχετικές με το παίξιμο του ταψιού φωτογραφίες.
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δίστιχα, ενώ συγχρόνως κτυπούν επί του σινίου κατά τρόπον ρυθμικόν τα επ'
αυτού τοποθετημένα κοχλιάρια»".

Σημειώνονται οι διαφορετικές πρακτικές που συνδέονται με το σινί-ταψί-λιγ-
γέρι, το οποίο στη μεν Σύμη χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως όργανο κρουστό,
στη δε Ρόδο και Κω ως περιστρεφόμενο ιδιόφωνο, αλλά συγχρόνως και ως κρου-
στό όργανο. Όλες δε οι περιπτώσεις αφορούν εθιμικές πράξεις που συνδέονται
με τον κύκλο του χρόνου, τελούμενες από γυναίκες. Η σχετική με το σινί πρακτι-
κή στη Σύμη είναι πολύ απλή και δεν χραάζεται περαιτέρω διευκρίνηση. Από τις
συνδεόμενες όμως με το ταψί-λιγγέρι μαρτυρίες προκύπτα μία σειρά δεδομένων,
αναφερομένων στην τεχνική του ταψιού και στο παραγόμενο αποτέλεσμα. Από
τα δεδομένα αυτά σημειώνονται τα εξής:

α) Πρόκειται για πρακτική που συνδέεται με τη γυναικεία δραστηριότητα, αν
και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε, παράλληλα με τη μετάπτωση του εθίμου
σε παίγνιο, και τη συμμετοχή ανδρών σε αυτό.

β)Το ταψί-λιγγέρι τοποθετείται όρθιο στο έδαφος ή πάνω σε σοφρά (χαμηλό
τραπεζάκι) και το παίζα μία κοπέλλα, ενώ άλλη τραγουδάει γονατιστή20, με το
πρόσωπο της στο ίδιο επίπεδο με το περιστρεφόμενο ταψί.

γ) Το παραγόμενο ηχητικό αποτέλεσμα είναι αφ' ενός μεν ένα βούισμα
(Baud-Bovy, Καρακάσης ) που συνόδευα το τραγούδι, αφ' ετέρου δε ένας με-
ταλλικός ήχος (Dietrich21) από την κρούση μετάλλου (δακτυλιδιού) στο εξωτερι-
κό μέρος (κέντρο βάρους ) του περιστρεφόμενου λιγγεριού, που δύναται να θεω-
ρηθεί και ως ρυθμικό κτύπημα (Καραναστάσης).

Στα αδόμενα κατά το παίξιμο του ταψιού δίστιχα καταγράφεται σχεδόν ολό-
κληρη η πρακτική, που συνδέεται με το περιστρεφόμενο ταψί-λιγγέρι. Σημαώνε-
ται ο εν γένα αυτοσχέδιος χαρακτήρας των διστίχων, αν και αρκετά από αυτά
φαίνεται να είναι από πριν γνωστά, αδόμενα ως ασαγωγή στο τραγούδι, όπως:

Γύρω, τριγύρω οι ανθοί στημ μέσην ν-το τραπέζ-ζι
κι η πέρδικα γονάτισε γ-και το λιγγέρι μ-παίζ-ζει.

19. Σωτήριος Αλεξ. Καρανικόλας, «Συμαϊκά λαογραφήματα. Α': Έθιμα, ο Κουκκου-
μάς», Λαογραφία, τόμ. 17 (1957), σ. 413.

20. Γονατίζει αυτός που έχα «ευκολία στο να συνθέτει δίστιχα»: ΚΛ, χφ. αρ. 4367, σ. 1031
(συλλ. Ιουλίας Χατζηπαναγιώτη, Καρδάμαινα Κω, 1988). Τα τελευταία χρόνια είναι δυνατόν,
αυτός που γονατίζα, να είναι και άνδρας. Βλ. ΚΛ, χφ. αρ. 2280, ό.π., σ. 186 ( Καρδάμαινα
Κω). Ε.Μ.Σ. (=Εθνική Μουσική Συλλογή), αρ. εισαγ. 2386, αρ. ταινίας 171Β/9. Τραγουδεί ο
Φίλιππος Σακελλαρίδης, παίζει το λιγγέρι η Σταματούλα I. Κατσίλλη, ετών 58.

21. Wolf Dietrich, «Über das Singen zur sich drehenden Pfanne», ό.π., σ. 74.
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Για δείτε την τη μ-πέρδιχα μ-που παίζ-ζει το λιγγέρι,
που το γυρίζ-ζει στο ντροχό ν-εις το δεξγιό ν-της χέρι.

Χτύπα το δαχτυλίδι σ-σου πάνω στο λιγγεράκι,
του χρόνου τες Αποκριές να 'σαι με το τσιράκι22.

Β,Το πολιτισμικό πλαίσιο του εξεταζόμενου μουσικού φαινομένου

Η συνδεόμενη με το ταψί εθιμική πράξη, συνοδευόμενη από τραγούδι, εντάσσε-
ται σ' ένα πλαίσιο δρωμένων, που συνδέονται με τελετουργίες εποχικής αλλαγής
και αλλαγής της κατάστασης. Η συνεξέταση όλων των στοιχείων που εμπλέκο-
νται στη διαδικασία του ταψιού, θα μας βοηθήσει στην εξαγωγή συμπερασμάτων
σχετικά με τη σημασία και τον συμβολισμό του εξεταζόμενου μουσικού φαινομέ-
νου.

Σημαντικό στοιχείο της συνδεόμενης με το ταψί πράξης είναι τα αδόμενα δί-
στιχα. Στο περιεχόμενο τους αναγνωρίζεται το εγκωμιαστικό σημείο, συνδυα-
σμένο με στοιχεία ευχετικού χαρακτήρα:

Χτύπα το δαχτυλίδι σ-σου πάνω στο λιγγεράκι
να μαζ-ξευτούν τα λεύτερα να βρεις κι εσύ ταιράκι23.

Θα σας παινέσω όλους σας, μ-μα είστε παινεμένοι,
ν-από τα νύχια στη γ-κορφη είστε ζωγραφισμένοι24.

Πάνω στα πεντοδάχτυλα το παίζ-ζει το λιγγέρι,
ν- έχει ο Θεός κι η Παναγιά να βρεις κι εσύ 'να ν-ταίρι25.

ν-Άκον τ' αηδόνι μ-πώς λαλεί κάτω στες πρασινάδες
και λέγει τα τραγούδγια του με τόσες νοστιμάδες.

22. ΚΛ, χφ. αρ. 2280, ό.π., σ. 204 (Αντιμάχαα Κω). Ε.Μ.Σ., αρ. εισαγ. 2416, αρ. ται-
νίας 175Α/7. Τραγουδεί η Χριστίνα Χατζηστεφανή.

23. ΚΛ, χφ. αρ. 2280, ό.π., σ. 171 (Καρδάμαινα Κω). Ε.Μ.Σ., αρ. εισαγ. 2370, αρ. ται-
νίας 170Β/7. Τραγουδεί και παίζει το λιγγέρι η Σταματοΰλα I. Κατσίλλη.

24. ΚΛ, χφ. αρ. 2280, ό.π., σ. 185 (Καρδάμαινα Κω). Ε.Μ.Σ., αρ. εισαγ. 2385, αρ. ταινίας
171Β/8.Τραγουδεί η Θαλεία I. Παπακωνσταντίνου και παίζει το λιγγέρι η Σταματούλα I. Κα-
τσίλλη.

25. Πρβλ. Samuel Baud-Bovy, Τραγούδια των Δωδεκανήσων, τόμ. 2, ό.π., σ. 132:

Πάνω στα πέντε δάχτυλα το παίζεις το λιγγέρι,
χαρά τον, που 'χει ριζικό για να σε κάνει ταίρι.
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Άγγελος είσαι στη θωργιά και Ρήγας με το γνέμ-μα,
καλότυχος ο άντρας σου κι η μάνα, που α' εγέννα.

Ω πέρδικα του λιβαδγιού, ποιός θα σε κυνηγήσει,
ποιός θα σε βάλει στο κλουβί ν-να σε γλυκοφιλήσει26;

Στα δίστιχα αντανακλάται η κοινωνική διάσταση του γάμου, με την ανοικτή
διακήρυξη του θέματος από τις ίδιες τις γυναίκες, μετέχουσες της εθιμικής πρά-
ξης του ταψιού. Το περιεχόμενο τους ταξινομείται ως ευετηριακό, ευχετικό, γα-
μήλιου χαρακτήρα.

Το εθνογραφικό υλικό που αναφέρεται στα τελούμενα ενισχύει τον ευετηρια-
κό χαρακτήρα του δραγμένου, παρ' όλο που αυτό αντιμετωπίζεται ως παίγνιο.
Ενδεικτικά αναφέρεται το έθιμο από τα Καρδάμαινα της Κω: «Το Σάββατο της
Απόκρεω, Κυριακή το βράδυ, Σάββατο της Τυρινής, Κυριακή της Τυρινής το
βράδυ, μαζεύοντο οι συγγενείς σ' ένα σπίτι μεγάλα, τρώγαν όλοι μαζί. Είχε σπιτι-
κό, που εμαζεύοντο 25-30 να τρώνε μαζί. Ήταν το λιγγέρι παιγνίδι κι έπαιζαν το
λιγγέρι και τραγουδούσαν και περνούσε η βραδιά της Αποκριάς... Το λιγγέρι
ήτο ν-ένα μεγάλο χάλκινο ταψί, το έστηναν όρθιο και το γυρίζαν γύρου-γυρου
και τραγουδούσαν... Εκάθοντο κ-κόρες και γυρίζασι το λιγγέρι. Εν ηξέραν όλες
τως να το γυρίζουσι. Καμμιά φορά βγάζα γ-και κεράσματα. Και ούλοι πιο να
πειράζουσι τους άλλους»17.

Σημειώνεται ο σκωπτικός χαρακτήρας της τελουμένης πράξεως, στοιχείο
κοινό πολλών ευετηριακών δρωμένων, που διαφαίνεται και από τα αδόμενα δί-
στιχα, τα οποία λειτουργούν ως πειράγματα κατά τη διαδικασία γυρίσματος του
λιγγεριού:

Το στόμ μ-που τραγούδησε θα το εστρέψω πίσω,
θα πάρω δγιαμαντόπετρες να το πετροβολήσω28.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στην αναφερόμενη πιο πάνω πολιτισμική μο-
νάδα (Καρδάμαινα) ο σκοπός του λιγγεριού παγιώθηκε ως αποκριάτικος, που
συνόδευα τα αποκριάτικα δρώμενα: «Την τελευταία Αποκριά θα πάσι, αν εζιού-
σαν οι γονιοί, 'α μαζευτούσι όλα τα παιδιά να πάσι εις του πατέρα, να φάσι, να
πιούσι, να παίζουν το λιγγέρι και να γυρίζουν τ' αλαφάκια (=μασκαράδες, με-
ταμφιεσμένοι) και να γυρίζουν την κοκκάλα. Άμα 'ναι να ψοφήσει ένας γάιδα-

26. ΚΛ, χφ. αρ. 2280, ό.π., σ. 158 (Πυλί Κω). Ε.Μ.Σ., αρ. εισ. 2356, αρ. ταινίας 170Α/2.
Τραγουδούν η Γραμματική Καστελλοριζιού, ετών 50 και η Μαρία Παρζακώνη, ετών 48.

27. ΚΛ, χφ. αρ. 4367, ό.π, σ. 1027-1029.

28. Βλ. υποστμ. αρ. 26.
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ρος, ένα μουλάρι πά'στα βοννά, 'α πάεις εσύ, που 'σουν καπάτσος κι ήξερες, να
βρεις το κάτω σαγόνι και το πάνω, να τα γ-κρύψεις και άμα 'αι να 'ρτουν οι
Απόκριες, τις τρεις Κυριακές πον ντύνουντο ν-αλαφάκια, να τη φτιάξουσι και
να την περάσουν σ' ένα ραβδί, να θαρρείς ότι ήτο το μουλάρι το ίδιο, άσπρο τώ-
ρα. Αλλά ηύρισκε προβατίσιες προβιές και το 'ντύνε και το 'κανε σα να 'ναι γαϊ-
δούρι, σα να 'ναι μουλάρι. Και να κρεμάσει ένα κουδούνι του τσοπάνη, να το
κρεμάσει εκειδά στο στόμιο και να 'ναι με το σκχοινί, να βαστά το ραβδί από τη
ζερβή τη χέρα και το σκχοινί 'πό τη δεξιά. Άμα 'αι ν' ακούς κοκκάλα, κατουργι-
ούσουν. Εγώ εν ν-την εφοονμην. Αλλά θυμούμαι τη συχωρεμένη την Ασημένη,
δυο φορές ελιοθύμησε, που ήκουσε την κοκκάλα, που έρκετον και πάαινε κατά
το σπίτι ν-της. Και τραγουδούσασι το σκοπό του λιγγεριού >>29.

Στη Ρόδο το ταψί εκτός από τις Αποκριές συνδέεται και με τον γάμο, ειδικώ-
τερα με την προετοιμασία, που γίνεται τη Δευτέρα προ του γάμου: «Το πρωί
έβγαινε η μάνα της νύφης στο χωριό και πήαινε στους συγγενείς της πρώτα, μάλ-
λον στις γεναίκες, στις συγγένισσές της και τις έλεε: «Ελάτε στ' ασπρίσματα».
Και πηαίναν για ν' ασπρίσουν το σπίτι. Κι ήταν ως επί το πλείστον οι συγγενείς
της νύφης, αλλά επηαίναν και του γαμπρού συγγενείς. Εσπρίζαν το σπίτι γ-και
μάλιστα δεν αφήναν άντρες να πάσιν. Και όταν επάαινε κανένας, τον εκάμναν
με τον ασβέστη κι έφευγε. Ήταν μόνο γεναίκες. Εσπρίζαν το σπίτι και το βράδυ,
μετά τη δουλειάν αυτή, η μάνα του γαμπρού στο σπίτι ν-της είχεν κάμει φαΐ η
ίδια και με τις συγγενείς τις δικές της και έρχονταν αυτές οι γυναίκες, που εδού-
λεχραν στο σπίτι, να φάνε. Συνήθως μαγείρευαν τσουβρά30, τους έκαμνεν περγού-
ρι. Νομίζω, όξω και μακριά, στις κηδείες τον κάμνουν τον τσουβρά, αλλά δεν
εξέρω πώς γίνεται. Κάθονταν λοιπόν οι γυναίκες εκεί πέρα και τρώαν και πίναν
κι όλα ρακή. Και έρχουνταν και στο κέφι. Ορισμένες είχασι και φωνόγραφο
μιαν εποχή και βάζαν το φωνόγραφο και χορεύγα(ν) σούστα εκείνην τη βραδιά
και δεν αφήναν κανέναν άντρα να 'ρθει. Δηλαδή, εκείνο το βράδυ, τη Δευτέρα
το βράδυ, εγλεντούσαν οι γυναίκες- γιατί ήταν μόνο γυναίκες- και δεν αφήναν
κανέναν άντρα. Και έρχουνταν στο κέφι και μεθούσαν και μάλιστα γίνουνταν
και καμουζέλλες και βγαίναν όξω στα σπίτια και πειράζαν κεια πέρα. Και μάλι-
στα μια γεναίκα επάαινε και ντύνουνταν άντρας, δήθεν ότι ήμπε μέσα στις γε-
ναίκες. Και έκλεινεν η βραδιά με γλέντι των γυναικών. Εγλεντούσαν οι γεναίκες
μοναχές τους. Έλεγαν κυρίως τραγούδια της σούστας. Εβάζαν και το φωνόγρα-
φο. Μια εποχή βέβαια, πιο παλιά, δεν υπήρχε φωνόγραφος. Ούτε λυράρης επι-

29. ΚΛ, χφ. αρ. 4367, ό.π., σ. 1031-1032.

30. Πληγσύρι μαγειρεμένο σαν σούπα, με κρεμμύδι καβουρντισμένο και ντομάτα.



ΗΧΟΣ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ, ΜΟΥΣΙΚΗ. ΤΟ ΤΑΨΙ-ΣΙΝΙ-ΛΙΓΓΕΡΙ

85

τρεπόταν. Καμμιά φορά υπήρχε και γεναίκα που έπαιζε όργανο, όπως π.χ. η
μάμμη μου στην Έμπωνα έπαιζε μαντολίνο. Αν υπήρχε γυναίκα που να έπαιζε
λύρα, όεν το γνωρίζω. Επαιζαν ταψί οι γεναίκες. Το βαστούσε μια γεναίκα και
το χτυπούσε31 και τραγουδούσαν τραγούδια του τούρκικου σκοπού32. Το ταψί το
παίζαν και τις Αποκριές που παίζαν το πιπέρι αλλά και τη Δευτέρα το βράδυ
προ του γάμου, πον γλένταγαν μόνες τους οι γεναίκες»33.

Η πιο πάνω μαρτυρία από τη Ρόδο αντανακλά τη σοβαρότητα ταυ τελετουρ-
γικού, που συνδέεται με το ταψί. Αν και το έθιμο αναμειγνύεται με στοιχεία νεώ-
τερα χάριν αστεϊσμού, όπως είναι το ασβέστωμα των ανδρών, που λάθρα παρει-
σφρέουν στη συγκέντρωση34, διάφοροι θεατρινισμοί κλπ.35, έχει διατηρήσει τα
στοιχεία, που μας επιτρέπουν να το κατατάξουμε στα γονιμο-ευετηριακά δρώμε-
να. Στοιχεία όπως οι μεταμφιέσεις-καμουζέλλες των γυναικών, οι αστεϊσμοί και
τα πειράγματα36, είναι γνωστό ότι μας συνδέουν με τα αποκριάτικα δρώμενα ευε-

31. Εδώ ο πληροφορητής δεν γνώριζα τη συνδεόμενη με το ταψί πρακτική. Λόγω του
νεαρού της ηλικίας του δεν είδε ποτέ το έθιμο κατά τη λειτουργία του. Απλώς άκουσε να
μιλούν για το παίξιμο ταψιού και υποθέτει σχετικά, όπως ο ίδιος μου είπε σε άλλη συνάντη-
ση μας, τον Αύγουστο του 2001.

32. Για τον τούρκικο βλ. σχετικά Μαρία Γ. Ανδρουλάκη, «Το ελληνικό δημοτικό τρα-
γούδι ως μουσική εμπειρία, έκφραση και δημιουργία. Μία περιγραφική προσέγγιση της αλ-
λαγής στη μουσική πρακτική», Οι δύο όψεις της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς. Αφιέρω-
μα εις μνήμην Σπυρίδωνος Περιστέρη (Πρακτικά της Μουσικολογικής Συνάξεως που
πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2000 στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών ),
Ακαδημία Αθηνών, Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, αρ.
18, Αθήνα 2003, σ. 261 και 266-267, σημ. 40-42.

33. ΚΛ, χφ. αρ. 4513, σ. 1370-1373 (συλλ. Αννας Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα, Μαρίας
Ανδρουλάκη, Κρεμαστή Ρόδου, 1993). Μαρτυρία του Γιάννη Κλαδάκη.

34. Σημειώνεται ότι σε όλες τις δουλειές του γάμου, που συμμετείχαν μόνο γυναίκες, δεν
επιτρεπόταν η ανδρική παρουσία: «Αν επάαινε κάποιος στα μελεκούνια, θα τον ελούναν με
το μέλι, αν επάαινε εκεί που ζυμώναν, θα τον εκάμναν με τ' αλεύρι. Και τη Δευτέρα που
γινόταν το γλέντι των γυναικών, αν τολμούσε να εμφανισθεί άντρας, τον ξανούσαν να τονε
ξεντύσουν κι αναγκαζόταν κι έφευγε». ΚΛ, χφ. αρ. 4513, ό.π, σ. 1377.

35. Η Δευτέρα προ του γάμου, αποτελεί ευκαιρία για αστεϊσμούς και τραγούδια περι-
παικτικά ή άσεμνα, τα λεγόμενα αρσίζικα, που είναι δίστιχα στο σκοπό της σούστας. Τα
αρσίζικα συνδέονται επίσης με τις Αποκριές και την Καθαρή Δευτέρα. ΚΛ, χφ. αρ. 4513,
ό.π, σ. 1374 και 1375. Σημειώνεται ότι η αισχρολογία αποτελεί χαρακτηριστικό κάθε ευετη-
ριακής γιορτής, Βλ. Martin Ρ. Nilsson, Griechische Feste von Religiöser Bedeutung, B. C.
Teubner, Στουτγκάρδη 1957, σ. 322.

36. ΚΛ, χφ. αρ. 4513, ό.π, σ. 1377: «Οι γεναίκες που ντύνουνταν καμουζέλλες πολλές
φορές επηαίναν και πειράζαν τους άντρες, επηαίναν και στους καφενέδες».
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τηρίας και γονιμότητας37. Αλλωστε και η ρητή σύνδεση του λιγγεριού με τα με-
ταμφιεστικά δρώμενα της Αποκριάς στην Κω μας οδηγεί στην ίδια κατεύθυνση.
Το παίξιμο του ταψιού-λιγγεριού δηλαδή συνδέεται με πράξεις ευετηριακού χα-
ρακτήρα, σημείο το οποίο έχα μέχρι σήμερα αγνοηθεί κατά την έρευνα του φαι-
νομένου. Αλλά και στην περίπτωση της Σύμης, όπου το σινί συνδέεται με τη φα-
νταστική μορφή του «Κουκκουμά», ο οποίος επιδιώκεται με τα κτυπήματα να
αφυπνισθεί, έχουμε πάλι ευετηριακό έθιμο, που παραπέμπει στα δρώμενα του
θανάτου και της ανάστασης για τη γονιμότητα και τη νέα ζωή. Υπογραμμίζεται
δε ο γαμήλιος χαρακτήρας του εθίμου38, κοινός και στις αντίστοιχες με το ταψί-
λιγγέρι εθιμικές πράξεις από τη Ρόδο και την Κω. «Ο Κσυκκονμάς δηλαδή είναι
κατά τους Σνμαίους η φανταστική μορφή που περιέρχεται τας διοργανουμένας
προς τιμήν του τελετάς και προλέγει εις τας αγάμους νέας τους μέλλοντας συ-
ντρόφους του βίου των, αυτούς, μετά των οποίων ελπίζουν να συνδεθούν και να
ευτυχήσουν»39. Ενδεικτικά είναι και εδώ τα αδόμενα δίστιχα:

Για ξύπνα, ξύπνα Κουκχουμά και μηβ βαροκοιμάσαι,
γιατί ο ν-ύπνος ο πολύς βαραίνει και χαλά σε.

Άϊ Θανάση, αφέντη μας, έλα στη γειτονιάμ μας,

για να μας δώκεις την ευκή γ-και τους 'γαπητικούς μας.

Γύρω, τριγύρω στο σινίμ-πέρδικες πλουμισμένες,
και του καιρού40 σας εύκομαι να 'στε στεφανωμένες.

Ταρτάνα με τα γιασιμιά, κάμπος με τα λουλ-λούδια,
του χρόνου μέσ' στο σπίτι σ-σου να λέμε ν-τα τραούδιά".

Γ. Γεωγραφική εξάπλωση

Η χρήση του ταψιού ως κρουστού οργάνου είναι ευρέως διαδεδομένη στον ελλη-
νικό χώρο και είτε συνδέεται με τη μουσική για την τήρηση του ρυθμού κατά τη

37. Ενδεικτικά Γεώργιος Ν. Αικατερινίδης, Τα καρναβάλια του Σοχού Θεσσαλονίκης,
Εκπολιτιστικός, Επιμορφωτικός και Λαογραφικός Σύλλογος Νέων Σοχού, Αθήνα 1984, σ.
16, του ιδίου, Γιορτές και δρώμενα στο νομό Δράμας, Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτή-
των νομού Δράμας, Δράμα 1997, σ. 30.

38. Αλλωστε πρόκειται για νόμιμο, που αφορά τη μαντική για τον γάμο.

39. Βλ. Σωτήριος Αλεξ. Καρανικόλας, «Συμαϊκά λαογραφήματα...», ό.π, σ. 409.

40. Δηλ. «και του χρόνου».

41. Σωτήριος Αλεξ. Καρανικόλας, ό.π., σ. 414-417.



ΗΧΟΣ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ, ΜΟΥΣΙΚΗ. ΤΟ ΤΑΨΙ-ΣΙΝΙ-ΛΙΓΓΕΡΙ

87

χορευτική άσκηση42 είτε χρησιμοποιείται για την παραγωγή θορύβου σε εθιμικά
δρώμενα του Ευαγγελισμού, αποτρεπτικού χαρακτήρα.

Ως περιστρεφόμενο όργανο το ταψί-λιγγέρι απαντάται στα νησιά Ρόδο και Κω.
Εκτός Ελλάδος η χρήση του εντοπίζεται σε ευρεία κλίμακα μεταξύ των κατοίκων
της πρώην Γιουγκοσλαβίας, στους Αλβανούς και τους Ρομά της περιοχής του Κο-
σόβου και μεταξύ των Γκέκηδων της βόρειας Αλβανίας. Πρόκειται για μία πρα-
κτική που ασκείται συνήθως από γυναίκες μουσουλμάνες, αν και στη βιβλιογρα-
φία αναφέρονται περιπτώσεις ανδρών που έπαιζαν το ταψί, μουσουλμάνων αλλά
και ορθοδόξων χριστιανών43. Στη Βοσνία αποτελεί συνήθεια συνδεόμενη με τον
γάμο44. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται και άλλες περιστάσεις πλην του γάμου, με
τις οποίες συνδέεται τα τελευταία χρόνια το ταψί στους λαούς της Γιουγκοσλα-
βίας, όπως κατά την έξοδο των κοριτσιών στην εξοχή ή ως συνοδεία κατά την
απαγγελία επικών τραγουδιών. Επίσης συνόδευα τα παιδικά τραγούδια της κού-
νιας, τα οποία σε παλαιότερους χρόνους λειτουργούσαν πάλι με τη συνοδεία του
περιστρεφόμενου ταψιού και ως μοιρολόγια κατά τον ενταφιασμό παιδιών. Παρ'
όλο που έχουμε εδώ τη γνωστή αντίληψη ότι ο θάνατος ισοδυναμεί με ύπνο, αφού
το παιδί φαίνεται να οδηγείται στον τάφο του με το γνώριμο του τραγούδι, με το
οποίο, όσο ζούσε, συνήθιζε να κοιμάται, πιστεύουμε ότι πρόκειται για παλαιότερο
υπόστρωμα του εθίμου, το οποίο αφορούσε τον θάνατο και τη χθόνια λατρεία,
θέμα στο οποίο θα επανέλθουμε πιο κάτω. Μία αντίστοιχη αντίληψη συνδεόμενη
με τον θάνατο και τις ψυχές αναγνωρίζεται και κατά την προ του πρώτου παγκο-
σμίου πολέμου ασκούμενη από τις γυναίκες εθιμική πράξη του ταψιού στη Σερ-

42. Φοίβος Ανωγειανάκης, ό.π., σ. 94: «Στον Δρυμό της Ελασσόνας τους χορούς, που
τραγουδούσαν και χόρευαν αποκλειστικά οι γυναίκες, χωρίς όργανα, το Σάββατο του Λα-
ζάρου έπειτα από την εκκλησία, τους συνόδευαν ρυθμικά μ' ένα μπρούτζινο ταψί, που το
χτυπούσαν στα πλαϊνά του μ' ένα κουτάλι. Το ταψί αυτό, όπου έβαζαν μετάλλι να κέρματα,
το κρατούσε μια γυναίκα που στεκόταν στη μέση του κυκλικού χορού και τραγουδούσε.
Σε κάθε χτύπημα τα κέρματα πετιόνταν ψηλά-άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο, ανά-
λογα με το βάρος τους-και πέφτοντας δημιουργούσαν μία πρόσθετη σειρά ήχων διαφορετι-
κής έντασης και οξύτητας...Επίσης στο Κατιρλί της Βιθυνίας χρησιμοποιούσαν παλιότερα
ένα μεγάλο μετάλλινο δίσκο, το σινί, και ως ρυθμικό μουσικό όργανο, επικαθήμενον επί
των πέντε δακτύλων και κρουόμενον επί σανίδων».

43. Wolf Dietrich, «Über das Singen zur sich drehenden Pfanne», ό.π, σ. 74-76. Βλ και
Svanibor Pettan, «Male, female and beyond in the Culture and Music of Roma in Kosovo»,
στο Tullia Magrini (επιμ.), Music and Gender. Perspectives from the Mediterranean, The
University of Chicago Press, Chicago and London 2003, σ. 292.

44. Η πληροφορία προέρχεται από επιστολή του Wolf Dietrich στον τότε Διευθυντή
του Κέντρου Λαογραφίας καθηγητή κ. Δημήτριο Οικονομίδη (26.2.1971).
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βία την Πεντηκοστή45, ημέρα κατά την οποία υπάρχει η λαϊκή δοξασία ότι οι
τάφοι ανοίγουν και ότι μπορεί κανείς να μιλήσα με τους νεκρούς46.

Ο Albert Lord47 παραπέμποντας σε χειρόγραφο του Béla Bartôk (Turkish
Folk Music from Asia Minor, μελωδία αρ. 40 και σημείωση=Turkish Folk Music
from Asia Minor, επιμ. Β. Suchoff, Princeton 1976) υποστήριζα άτι η πρακτική
του ταψιού απαντάται και σε τουρκικές μελωδίες και ότι η παρουσία του φαινο-
μένου μεταξύ των Σερβοκροαπσσών αποτελεί πιθανότατα αποτέλεσμα τουρκι-
κής επίδρασης. Τη θέση αυτή αμφισβητεί ο Wolf Dietrich, αφ' ενός μεν διότι η
συγκεκριμένη μελωδία (αρ. 40), στην οποία παραπέμπα ο Lord και για την
οποία υπάρχα αναφορά στον κατάλογο της τουρκικής μουσικής του Reinhard4®
δεν συνοδεύεται από το παίξιμο ταψιού, αφ' ετέρου δε διότι ο ίδιος ο Béla Bartôk
παραδέχθηκε σε έκθεση-ανακοίνωση περί της έρευνάς του στην Τουρκία ότι ο
ίδιος δεν μπόρεσε να ηχογραφήσα καμμία γυναίκα. Και συνεχίζοντας ο Dietrich
υποστήριζα ότι δεν υπάρχα απόδειξη (εννοεί πιθανότατα ηχογραφημένη απόδει-
ξη) ότι το έθιμο του ταψιού υπάρχα στην Τουρκία, αλλά ούτε και ένδειξη ότι δεν
υπάρχα49. Αλλωστε, πρέπα να σημαωθεί, το γεγονός ότι ο Béla Bartôk δεν μπό-
ρεσε να ηχογραφήσα ή να παρακολουθήσα το παίξιμο του ταψιού στην Τουρκία
(Μικρά Ασία), δεν σήμαινα απαραιτήτως ότι το έθιμο δεν υπήρχε. Εδώ μας βοη-
θάα ίσως η μαρτυρία του Καρακάση ότι το έθιμο του ταψιού απαντάται και σε
πρόσφυγες της Μικράς Ασίας50, αν και δεν αναφέρεται η πηγή αυτής της πληρο-
φορίας, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγησή της.

Τέλος αναφέρονται από τη βιβλιογραφία, χωρίς όμως λεπτομέρειες, και με-
μονωμένες περιπτώσας εμφάνισης της πρακτικής του ταψιού στην Ισπανία και
μεταξύ Τσιγγάνων της Ιταλίας51.

45. Βλ. Wolf Dietrich, «Über das Singen zur sich drehenden Pfanne», ό.π., σ. 85, όπου
και οι σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές.

46. Ε. Schneeweis, Serbokroatische Volkskunde, μέρος Α', Βερολίνο 1961, σ. 139.

47. Béla Bartôk, Albert Β. Lord, Serbo-Croatian Folk Songs, Columbia University
Press, Νέα Υόρκη 1951, μέρος Β', σ. 252.

48. Kurt Reinhard, Türkische Musik (Katalog), Βερολίνο 1962.

49. Wolf Dietrich, ό.π., σ. 78-79.

50. Σταύρος Καρακάσης ό.π.

51. Wolf Dietrich, ό.ιτ, σ. 79.
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Δ. Σημασία και χαρακτήρας της τελούμενης πράξεως

Εξεταζόμενη παράλληλα με το λειτουργικό της πλαίσιο η σημασία της πρακτικής
του ταψιού πρέπει να αναζητηθεί σε πράξεις μαγικοθρησκευτικού χαρακτήρα.
Πριν προχωρήσουμε στη διερεύνηση του φαινομένου, θεωρούμε σκόπιμο να
επαναλάβουμε τα εξής στοιχεία, τα οποία συνιστούν το σκηνικό της τελουμένης
πράξεως:

α) ανήκα αποκλειστικά σχεδόν στη γυναικεία δικαιοδοσία,

β) συνδέεται με τον γάμο ή την επιθυμία για γάμο,

γ) συνδέεται με μεταμφιέσας-καμουζέλλες, αστεϊσμούς, κατανάλωση ρακής,
μέθη κλπ.

Είναι φανερό ότι το περιεχόμενο της εθιμικής πράξης που εξετάζουμε, παρ'
όλο που σήμερα αντιμετωπίζεται ως παίγνιο, έχα διατηρήσα πολλά στοιχεία, τα
οποία παραπέμπουν σε τελετουργίες και δρώμενα της αρχαιότητας. Η αποκλα-
στική συμμετοχή των γυναικών στη συνδεόμενη με το ταψί πρακτική, σε συνδυα-
σμό με την αντίστοιχη ρητή απαγόρευση έστω και της απλής παρουσίας σ' αυτήν
των ανδρών (Ρόδος), καθώς και ο χαρακτήρας της τελουμένης πράξεως, μας
συνδέουν με τη Δήμητρα, προστάτιδα και δημιουργό του θεσμού της γεωργίας,
του γάμου και της οικογένειας,52 και με τα Θεσμοφόρια. Τα Θεσμοφόρια, όπως
είναι γνωστό, τελούνταν μόνο από γυναίκες, στις οποίες επιβαλλόταν η αποχή
από τη συζυγική κλίνη για λόγους εξαγνισμού, κάτι που μπορεί να θεωρηθεί
αντίστοιχο προς τον αποκλασμό των ανδρών από το νεώτερο δρώμενο. Αιτού-
μενο της γιορτής ήταν η γονιμότητα της γης και των ανθρώπων53. Αλλά και η
χρήση των πειραγμάτων, στοιχείο ελευθεριότητας των γυναικών, που εντοπίσα-
με στη Ρόδο στα γαμήλια έθιμα της Δευτέρας προ του γάμου, δεν ήταν άγνωστη
στα Θεσμοφόρια, αλλά αποτελούσε μέρος του τελετουργικού της γιορτής και εί-
χε θρησκευτικό σκοπό54. Τέλος η κατανάλωση ρακής και η μέθη των γυναικών
αποτελούν στοιχεία γνωστά από τη λατρεία του Διονύσου55, προς τον οποίο συν-
δέθηκε από πολύ νωρίς η λατρεία της θεάς των δημητριακών, λόγω του κοινού

52. Βλ. σχετικά Paul Foucart, Τα Ελευσίνια Μυστήρια, μετάφρ. Δέσποινας Παπαθανα-
σοπούλου, εκδ. Ενάλιος, Αθήνα 2000, σ. 84.

53. Κατά τον ρήτορα Αλκίφρονα, νεαρές κοπέλλες στην Αθήνα προσεύχονταν στη
Δήμητρα για να βρουν σύζυγο. Βλ. Paul Foucart, ό.π., σ. 85.

54. Paul Foucart, ό.π., σ. 87.

55. Ανάλογα στοιχεία εντοπίζονται και στα Αλώα, γιορτή αφιερωμένη στη Δήμητρα,
αλλά και στον Διόνυσο. Βλ. Jane Ellen Harrison, Prolegomena to the Study of Greek
Religion, Merlin Press, Λονδίνο 1980, σ. 146.
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χαρακτήρα της λατρείας των δύο θεών, που συνδέονται με την εποχική αλλα-
γή. Η δομή του τελετουργικού μας συνδέεται πιο στενά με την τελευταία ημέ-
ρα των Θεσμοφορίων, την Καλλιγένεια56 (καλό γένος), ημέρα χαράς και ευ-
φορίας. Η εικόνα με τις καμουζέλλες, τους αστεϊσμούς και την ευθυμία αντι-
στοιχεί ακριβώς προς την άνοδο της Κόρης στον επάνω κόσμο και την αλλαγή
της κατάστασης με την αναμενόμενη γονιμότητα της γης και των ανθρώπων,
μετά το θλιβερό μέρος της εορτής των Θεσμοφορίων με το πένθος της Δήμη-
τρας και την ερημωμένη γη, εξαιτίας της καθόδου της Κόρης στον Άδη.

Εξεταζόμενο σε σχέση με αυτό το πλέγμα εθίμων, που φαίνεται να αποτελούν
κατάλοιπα λατρευτικών δρωμένων, ο χαρακτήρας των οποίων είναι γονιμικός και
ευετηριακός, το περιστρεφόμενο ται|Α είναι φανερό ότι έχα ανάλογη λειτουργία με
το σείστρο, που συνδέεται με την αντίστοιχη προς τη Δήμητρα αιγυπτιακή θεότητα
Ίσιδα: «Εμφαίνει καί τό σεΐστρον, δη σείεσθαι δει τα όντα καί μηδέποτε παύε-
σθαι φοράς, άλλ'οίον έξεγείρεσθαι καί κλονεΐσθαι καταδαρθάνοντα καί μαραι-
νόμενα. τόν γαρ Τυφώνα17 φασι τοις σεΐστροις άποτρέπειν καί όποκρονεσθαι
δηλούντες, ότι της φθοράς συνδεονσης καί ίστάσης αύθις άναλύει τήν φύσιν
καί άνίστηοι διά της κινήσεως ή γένεσις»5*. Πράγματι, με την ταχεία περιστροφι-
κή του κίνηση το ταψί αντιστοιχεί προς τον ελληνικό ρόμβο59, ο οποίος κατά την κύ-
κλια κίνησή του, δημιουργεί ενοσιν, ήτοι κλονισμόν του αέρα60, που ξυπνά τις δημι-
ουργικές δυνάμεις της φύσεως, όπως συμβαίνει και με το αρχαίο σείστρο. Αν θεω-
ρήσουμε ότι πρωταρχική δημιουργική δύναμη της (ρύσης, που κυρίως ευθύνεται για
τη γονιμότητα της γης, είναι η βροχή, τότε είναι δυνατόν να συνδέσουμε το περι-
στρεφόμενο ταψί και με τη χάλκινη δίτροχη άμαξα, που έσειαν61 σε περίπτωση ξη-
ρασίας στην αρχαία πόλη Κραννώνα της θεσσαλικής Πελασγιώτιδος62. Εδώ ας

56. Την ημέρα αυτή α γυναίκες προσεύχονταν στη θεά, για να τσυς δώσα καλούς απογόνους.

57. Πλούταρ. Περί Ίσιδος καί Όσίριδος 44: «πάν <5σον ή φύσις βλαβερόν καί
φθαρτικόν ε/ει, μόριον του Τυφώνός εστίν ειπείν».

58. Ό.π., 63.

59. Σχολ. εις 'Απολλ. Ρόδ. Α.1139: «τροχίσκος, δν στρέφονσιν ίμάσι τνπτοντες καί
όντως κτύπον άποτελοϋσι».

60. Ενρ. Έλ. 1358-1365: «μέγα τοι δύναται νεβρώνπαμποίκιλοι στολίδες κισσώ τε
στεφθείσα χλόα, νάρθηκας εις ιερούς, ρόμβου θ' είλισσομενα κύκλιος ενοσις αίθερία,
βακχεύουσά τ' εθειρα Βρομίω παννυχίδες θεάς».

61. Το ρτμα σείω με τη σημασία του κινώ μπρος - πίσω.

62. Άντίγ. ο Καρύστ, Ίστ. παραδ. 15: «ήν όταν αύχμός fi σείοντες ϋδωρ αιτούνται
τόν θεόν καί φασι γίνεσθαι». Βλ. και Jane Ellen Harrison, Epilegomena to the Study of Greek
Religion and Themis. A Study of the Social Origins of Greek Religion, University Books, Νέα
Υόρκη 1962, σ. 81. Πρβλ. τη συρόμενη δίτροχη άμαξα στο θρακιώτικο ευετηριακό δρώμενο
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θυμηθούμε και την πληροφορία του Wolf Dietrich ότι το ταψί τοποθετείται άλ-
λοτε στο έδαφος, άλλοτε σε σοφρά (στρογγυλό τραπεζάκι). Πιστεύουμε ότι η
τοποθέτηση του ταψιού στη γη αποτελεί την αρχική μορφή του εθίμου, διότι έτσι
επιτυγχάνεται η διέγερση των δύο στοιχείων της φύσης, όχι μόνο του αέρα, αλλά
και της γης. Αλλωστε το θέμα της αφύπνισης της γης είναι γνωστό και από τα
σχετικά με τη λατρεία του Διονύσου δρώμενα63 και από τα νεώτερα έθιμα της
Αποκριάς. Η διέγερση του αέρα ωστόσο στο έθιμο που εξετάζουμε δεν είναι
απλώς συμβολική, αλλά και πραγματική. Το ταψί-λιγγέρι λειτουργεί ως κοίλο
κάτοπτρο, το οποίο κατά την περιστροφή του παίρνει τη φωνή της τραγουδί-
στριας, που γονατίζει ακριβώς στο ύψος του περιστρεφόμενου ταψιού-λιγγεριού,
και την αντανακλά στον αέρα64, διαχέοντάς την προς όλες τις κατευθύνσεις''5, δη-
μιουργώντας αφ' ενός μεν αλλοίωση της φωνής, αφού η φωνή διαχέεται στο πε-
ριβάλλον όχι απευθείας από τον τραγουδιστή, αλλά μέσω του ταψιού-λιγγεριού,
το οποίο περιστρεφόμενο δημιουργεί τρεμούλιασμα, ένα είδος tremolo της φω-
νής, αφ' ετέρου δε σύγχυση ως προς την πηγή της. Αυτό ακριβώς υπονοείται από
το δίστιχο, που λέγεται κατά το παίξιμο του λιγγεριού:

της Τυρινής Δευτέρας «ο καλόγερος», που τελείται σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλά-
δας από τους εκεί εγκατεστημένους Θρακιώτες. Βλ. Κατερίνα Κακούρη, «Λαϊκά δρώμενα
ευετηρίας», Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 27 (1952), σ. 220 και Γεώργ. Ν. Αικατε-
ρινίδης (κινηματογράφηση), «Ο καλόγερος» ένα ευετηρικό έθιμο της Θράκης, Αγία Ελένη
Σερρών 1965. Επίσης ΚΛ, χφ. αρ 3168, σ. 85-86 (συλλ. Γεωργίου Ν. Αικατερινίδσυ, Αγία
Ελένη Σερρών, 1967). Σημειώνεται ότι στο νεώτερο δρώμενο η συρόμενη άμαξα, επειδή η
χρήση της δεν ήταν πλέον κατανοητή, συνδέθηκε με παίγνιο (διελκυστίνδα). Εξεταζόμενη
όμως εντός του λειτουργικού της πλαισίου, με τις πράξεις που αποβλέπουν στην καλοχρονιά,
η δίτροχη άμαξα συνδυαζόμενη με το κατάβρεγμα των μετεχόντων παραπέμπει σε παλαιότε-
ρα δρώμενα μιμικής αναπαράστασης της βροχής, που θα φέρει τη γονιμότητα της γης. Χαρα-
κτηριστική είναι η πεποίθηση ότι «όσο πιο πολύ είναι κανείς λασπωμένος, τόσο καλύτερα θα
πάει η χρονιά».

63. Εύρ. Βάκχ. 585: «μόλε νυν ημέτερον εις θίασον, ώ Βρόμιε, Βρόμιε. ιίέδον
χθονός ενοσι πότνια».

64. Πρόκειται για μία προσπάθεια να δοθεί και ένταση στον ήχο, αντίστοιχη της οποί-
ας θεωρούμε τη χρήση μπρούτζινων βάζων στα θέατρα κατά την αρχαιότητα για την καλύ-
τερη ακουστική του χώρου. Σύμφωνα με τον Βιτρούβιο η φωνή χτυπά πάνω στις κοιλότητες
των διαφόρων βάζων και μεταδίδεται από το ένα στο άλλο, σε όλες τις κατευθύνσεις, οδη-
γώντας σε μία αυξανόμενη καθαρότητα του ήχου. Βιτρούβ. De Architectura, 5.5.1-3.

65. Πρβλ. Wolf Dietrich, «Über das Singen zur sich drehenden Pfanne», ό.π., σ. 73.
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Αγγελικήφ φωνή γροικώ, δεν ξέρω ποντου βγαίν-νει,
πάνω στο στήθος μου χτυπά και στη. γ-καρδιά μου μπαίνει66.

Ως ενδεικτικό παράλληλο φαινόμενο της συγκεκριμένης λειτουργίας του τα-
ψιού-λιγγεριού θεωρούμε τη λειτουργία του επίπεδου και από τις δύο όψεις τυ-
μπάνου με λαβή σε μαγικοθρησκευτικά δρώμενα σαμάνων της ΒΑ Σιβηρίας: «ο
σαμάνος κάθεται σε θέση τελετουργού κοντά στον πίσω τοίχο. Ακόμη και στο
πλέον περιορισμένο υπνοδωμάτιο πρέπει να αφεθεί λίγος ελεύθερος χώρος γύ-
ρω του..., το φως σβήνει και ο σαμάνος αρχίζει να λειτουργεί. Κτυπάει το τύ-
μπανο και αρχίζει τις εισαγωγικές του μελωδίες..., ο σαμάνος χρησιμοποιεί το
τύμπανο για να αλλοιώσει την φωνή του, άλλοτε τοποθετώντας το ακριβώς
μπροστά στο στόμα του, άλλοτε πλαγίως σε οξεία γωνία, κτυπώντας το συγχρό-
νως δυνατά. Μετά από λίγα λεπτά, όλος αυτός ο θόρυβος αρχίζει να ακούγεται
περίεργα στα αυτιά των ακροατών, που σκύβουν συνωστισμένοι σε μία καθόλου
άνετη θέση. Αρχίζουν να χάνουν την ικανότητα να εντοπίσουν την πηγή των
ήχων και σχεδόν χωρίς καμμία εμπλοκή της φαντασίας το τραγούδι και το τύ-
μπανο φαίνεται να μετατοπίζονται από γωνιά σε γωνιά ή ακόμη και να αλλά-
ζουν κατεύθυνση χωρίς καθόλου να έχουν ένα σταθερό σημείο»61. Μία ανάλογη
λειτουργία πρέπει να συνδεθεί και με την πρακτική του ταψιού-λιγγεριού, η
οποία ασκείται στον εσωτερικό κλειστό χώρο ενός σπιτιού, όπου τα άτομα, όπως
είναι φυσικό, συνωστίζονται, όπως και στην πιο πάνω ιερή τελετουργία.

Ως κρουστό όργανο το χάλκινο ταψί, είτε κρουόμενο με το χέρι είτε με άλλο αντι-
κείμενο (όπως στο έθιμο του κουκκουμά στη Σύμη) συνδέεται με το αρχαίο ρόπτρο,
είδος μικρού τυμπάνου, συνδεομένου με τη λατρεία της Ρέας και τους Κουρήτες

Ερχόμενοι στο θέμα του παραγόμενου ηχητικού αποτελέσματος σημειώνου-
με ότι ο ήχος από την κρούση του ταψιού με το δακτυλίδι, συνοδευόμενος από
τον ήχο της ταυτόχρονης τριβής του δακτυλιδιού πάνω στην επιφάνεια του χάλ-

66. ΚΛ, χφ. αρ. 2280, ό.π., σ. 158 (Πυλί Κω). Ε.Μ.Σ., αρ. εισαγ. 2356, αρ. ταινίας 170A/2.
Τραγουδούν η Γραμματική Καστελλοριζιού, ετών 50, και η Μαρία Παρζακώνη, ετών 48.

67. Curt Sachs, The History of Musical Instruments, W.W. Norton and Company Inc., Νέα
Υόρκη 1940, σ. 34. Σημειώνεται κατά παρέκβαση ο σύνθετος συμβολισμός του τυμπάνου στα
τελετουργικά δρώμενα των σαμάνων. Κάθε σαμανική τελετουργία αρχίζα με το τύμπανο, μέσω
του οποίου επιδιώκεται άλλοτε η παγίδευση των πνευμάτων, άλλοτε η επίτευξη επικοινωνίας
του σαμάνσυ με τα πνεύματα του ουρανού και της γης. Βλ. σχετικά Shirish Jain, «The role of
musical instruments in shamanic healing», East European Meetings in Ethnomusicology, τόμ. 7
(2000), σ. 4 και 6.

68. Nov., 14. 214: «τύμπανα χαλκεόνωτα Κυβηλίόος όργανα Ρέης». Βλ. και Jane
Ellen Harrison, Epilegomena to the study, ό.π., σ. 13.
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κινου ταψιού, δεν αποτελεί σε καμμία περίπτωση ρυθμική συνοδεία του τραγου-
διού, το οποίο άλλωστε είναι δίστιχα σε σκοπούς κυρίως ελευθέρου ρυθμού. Στις
ηχογραφήσεις, που έχουμε υπ' όψιν μας από την Εθνική Μουσική Συλλογή του
Κέντρου Λαογραφίας, ο μεταλλικός ήχος του δακτυλιδιού είναι ρυθμικός ήχος,
ανεξάρτητος από το τραγούδι, είναι δε περισσότερο έντονος, όταν αντί του δα-
κτυλιδιού χρησιμοποιείται άλλο μεταλλικό αντικείμενο69.

Ο παραγόμενος κατά την περιστροφή του ταψιού ήχος περιγράφεται από
τους καταγραφείς του εθίμου ως βόμβος, δηλαδή ήχος διαρκής, χωρίς συγκεκρι-
μένο τονικό ύψος, υπόκωφος, βαρύς και βαθύς. Την ίδια λέξη χρησιμοποίησαν οι
αρχαίοι επί του ήχου του ανέμου70 και της βροντής71, αλλά και επί του ήχου του
συνδεομένου με τον χαλκό72. Πρόκειται πιθανότατα για μία ηχοποίητη λέξη. Στο
σημείο αυτό είναι χρήσιμη η αναφορά μας στην περίπτωση τονΣαλμωνέα, βασι-
λιά της Σαλμώνης στην Πισάτιδα της Ήλιδας, ο οποίος κεραυνώθηκε από τον
Δία και αφανίσθηκε μαζί με την πόλη και τους κατοίκους της, διότι ασέβησε διεκ-
δικώντας θυσίες και τιμές, αφού δένοντας σε άρμα χάλκινους λέβητες73 και σύ-
ροντάς τους πίσω του, ισχυριζόταν ότι ο ίδιος δημιουργούσε τον κεραυνό: «ελεγε
γάρ εαυτόν είναι Αία καί τάς εκείνου θυσίας άφελόμενος έαυτω προσέτασσε
θύειν, καί βύρσας μεν έξηραμμένας έξ άρματος μετά λεβήτων χαλκών σύ-
ρων, ελεγε βροντάν, βάλλαιν όέ εις ούρανόν αίθομένας λαμπάδας ελεγεν

69. Ο Wolf Dietrich, «Über das Singen zur sich drehenden Pfanne», ό.π., σ. 74, αναφέρα
εκτός από το δακτυλίδι και κλειδιά προοδεδεμένα στον καρπό του δεξιού χεριού, που χαρίζε-
ται το ταψί. Στην ηχογράφηση Ε.Μ.Σ, αρ. ασαγ. 2356, αρ. ταινίας 170Α/2, ΚΛ, χφ. αρ. 2280,
ό.π, σ. 158 (Πυλί Κω), είναι φανερό ότι για την κρούση του λιγγεριού δεν χρησιμοποιείται δα-
κτυλίδι, αλλά άλλο μέσο, το οποίο όμως ούτε στην ταινία κατά την εκφώνηση της ηχογράφη-
σης αναφέρεται, αλλά ούτε και στο σχετικό χαρόγραφο καταγράφεται.

70. Ήλιόδ, 5.27: «βόμβος άνέμον κατιόντος».

71. Έπίκ. στον Διογ. Λ. 10.102.

72. Ιλ. Π 118: «αιχμή χαλκείη χαμάδις βόμβησε πεσοϋσα».

73. Τέντζερης ή καζάνι με τρία πόδια (τρίπους) (Λεξικό H.Liddell-R. Scott). Στην Oc5. α
137 χρησιμοποιείται και με την έννοια της λεκάνης για νίψιμο: «χέρνιβα δ'άμφίπολος προχόω
επέχευε φέρουσα καλή, χρυοείη, υπέρ άργυρέοιο λέβητος». Υπογραμμίζεται και η νεώτερη
λέξη λιγγέρ ' στη Θεσσαλία ακριβώς με την έννοια της φορητής λεκάνης, εντός της οποίας έπλυ-
ναν τα χέρια. Βλ. Ι.Λ.Ν.Ε. (=Ιστορικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσης), χφ. αρ. 1032, σ.
69 (Βαμβακού Θεσσαλίας): «φέρι κι του λιγγέρ' να χύσου 'γώ νιρό, να πλύν' ου άνθρουπους τα
χέρια τ'». Σημαώνεται ακόμη ότι τη λέξη λέβης χρησιμοποίησε και ο Ηρόδοτος για τον χάλκινο
δίσκο, είδος τυμπάνσυ ή κυμβάλου σε σχήμα λεκάνης, το οποίο έκρουαν οι γυναίκες στη Σπάρ-
τη, όταν πέθαινε ο βασιλιάς (Ηρόδ. 6. 58): «Ίππέες περιαγγέλλουσι τό γεγονός κατά πάσαν
τήν Λακωνικήν, κατά δέ τήν πόλιν γυναίκες περιιοϋσαι λέβητας κροτέουσι».
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άστράπτειν»1*. Η πράξη αυτή, που δεν είνοα τίποτε άλλο από μία μιμική αναπαρά-
σταση του κεραυνού και της βροντής, αυτομάτως μας παραπέμπει σε μαγικο-θρη-
σκειτακά δρώμενα πρόκλησης της βροχής. Μία ανάλογη λειτουργία είναι δυνατόν να
συνδεθεί και με την περίπτωση του κρουομένσυ και περιστρεφομένου χάλκινου τα-
ψιού. Το βούισμα του ταψιού κατά την περιστροφή του παράγει έναν ήχο μοναδικό
και ανεξήγητο75, τον οποίο θα μπορούσαμε, πιστεύουμε, να παραλληλίσουμε με
τον εξωπραγματικό και τρομερό ήχο των αρχαίων οργάνων τύπου ρόμβου (Bull
Roarer), που χρησιμοποιήθηκαν για την ηχητική αναπαράσταση του κεραυνού σε
μαγικο-θρησκευτικές τελετουργίες ασαγωγής και μύησης των νέων στα μυστήρια
του Ζαγρέα76. Ως ταυρόφθογγοι μιμήσεις, που δεν γνωρίζεις από πού προέρχο-
νται, χαρακτηρίζεται το αντίστοιχο ηχητικό αποτέλεσμα από τον Στράβωνα, ο
οποίος διασώζοντας απόσπασμα της χαμένης τραγωδίας του Αισχύλου Ηδωνοί
αναφέρει: «ταυρόφθογγοι δ' νπομνκιώνταί πόθεν έξ άφανοϋς φοβεροί μίμοι,
τυμπάνου δ ' είκών ώσθ' ύπογαίου βροντής φέρεται, βαρυταρβής»71.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι, πώς ένα όργανο, το οποίο βρισκόταν
αποκλειστικά στα χέρια των ανδρών, σε τελετουργίες από τις οποίες αποκλεί-
ονταν οι γυναίκες, μετέπεσε σε γυναικείο παίγνιο. Η απάντηση είναι νομίζου-
με απλή και συνδέεται με την αλλαγή στη χρήση του ρόμβου ή του ρόπτρου, τα
οποία συν τω χρόνω συνδέθηκαν με πιο πρακτικές χρήσεις. Ο ρόμβος μέσα από

74. Άπολλόδ. 1.9.7. Πρβλ. Βιργ. Αίν. 590-591: «demens, qui nimbos e non imitabile fidmen
/aere et comi pedum pulsu simularet equomm» Πρβλ. τη νεώτερη δοξασία στην Κύπρο: «από
τον κρότο της αμάξης τον Θεού, σαν διατρέχει τα σύννεφα, παράγονται αι βρονταί, από δε
την προστριβήν των πετάλων των αλόγων επάνω στις πέτρες αι αστραπαί». Βλ. Γεώργιος Α.
Μέγας, «Ζητήματα Ελληνικής Λαογραφίας» (στο εξής «ΖΕΛ»), ΕΛΑ. (=Επετηρίς του Λαο-
γραφικού Αρχείου, κατόπιν Ε.Κ.Ε.ΕΛ = Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαο-
γραφίας), τόμ. 3 (1941 - 42), σ. 155.

75. Ως αλλόκοτη-αφύσικη και άτεχνη συνοδεία του τραγουδιού περιγράφεται από τον
Albert Β. Lord ο παραγόμενος από το περιστρεφόμενο ταψί ήχος. Βλ. Béla Bartdk και
Albert Lord, Setbo-Croatian Folk Songs, ό.π., σ. 252.

76. Jane Ellen Harrison, Epilegomena to the Study..., ό.π., σ. 61-66.

77. Στράβ. Γεωγρ. I. 470. Βλ. και Nauck, απόσπ. 57. Την ίδια αντίληψη περί ηχητικής
αναπαράστασης του κεραυνού, πιστεύουμε ότι απηχεί και το νεώτερο έθιμο στο χωριό Πα-
ρανύμφοι επαρχίας Μονοφατσίου νομού Ηρακλείου, κατά τη λιτανεία για να βρέξει: «Σαν
είναι και δε βρέχει, κάνουνε αλιτανεία κι έχουνε τα ξωντόβολα όλα στο σταύλο κλεισμένα
και δεν τ' αφήνοννε να φάνε και μουγκρίζουνε, για να κάνουνε κι αυτά παράκληση να
βρέξει». Βλ. ΚΛ, χφ. αρ. 2884, σ. 62 (συλλ. Γεωρ. Ν. Αικατερινίδου, Παρανύμφοι Ηρακλεί-
ου, 1964). Πρβλ. ΚΛ, χφ. αρ. 3168, σ. 41 (συλλ. Γεωργίου Αικατερινίδου, Αγριανή Σερρών,
1967): «Οταν δεν βρέχει, κάνομε λιτανεία... Τα ζώα όλα κλειστά μέχρι να τελειώσει η λιτα-
νεία και νηστικά, να φωνάζουν κι εκείνα για να βρέξει».
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τη λατρεία των Κουρητών και των Ιδαίων Δακτύλων συμβόλιζε για τους νέους
την ανανεωτική δύναμη. Ο νέος μυημένος στα μυστήρια του Ζαγρέα, όταν χει-
ρίζεται μόνος του τον ρόμβο αποκτά τη δύναμη του κεραυνού, τον οποίο σ' ένα
επίπεδο συμβόλων δύναται ο ίδιος να προκαλεί, αναγεννώμενος μέσω της συμ-
βολικής σημασίας του (βροχή-γονιμότητα κ.τ.ό.). Η αλλαγή των πεποιθήσεων
όμως οδήγησε στην εξαφάνιση των παλαιοτέρων τελετουργιών, πολλά στοιχεία
από τις οποίες διατηρήθηκαν χάρη στη δύναμη της παράδοσης με άλλη μορφή,
προσαρμοσμένα στις νέες κοινωνικο-πολιτισμικές συνθήκες. Οι παλαιότερες
τελετές-πρακτικές -εγκαταλείφθηκαν και νέα στοιχεία υιοθετήθηκαν. Έτσι ο
χάλκινος ρόμβος συνδέθηκε με την άσκηση ερωτικής μαγείας και την Αφροδίτη,
η οποία ως προστάτις του έρωτα συνδέθηκε και με τα μαγικά φίλτρα του έρω-
τα: «χώς δινεΐθ' δόε φόμβος ό χάλκεος εξ Άφροδίτας, ώς τήνος δινοΐτο ποθ'
άμετέραισι θύραισιν>η. Αλλά και ως κρουστό όργανο ο χάλκινος δίσκος συν-
δέθηκε με τη χθόνια λατρεία και με λειτουργίες αποτρεπτικού χαρακτήρα κατά
την επαφή με τους χθόνιους δαίμονες: «Θεστνλί, ταί κΰνες άμμιν àvà πτόλιν
ώρύονται· δ θεός εν τριόδοισι- τόχαλκέον ώς τάχος άχει»79.

Έτσι λοιπόν, όταν τα αντικείμενα χάνουν τη θρησκευτική τους σημασία, κυρίως
επειδή α πεποιθήσεις έχουν αλλάξει, είναι απόλυτα φυσιολογική η μετάπτωση τους σε
άλλες λειτουργικές μορφές. Όταν δε εξ αιτίας αυτής της αλλαγής τα ιερά αντικείμενα
δεν εξυπηρετούν πλέον ούτε θρησκευτικές, αλλά ούτε και πρακτικές λειτουργίες, τότε
μεταπίπτσυν σε παίγνια στα χέρια των μεγάλων, πολύ δε περισσότερο στα χέρια των
παιδιών80. Έτσι την παραμονή του Ευαγγελισμού σημειώνεται στην 'Ηπειρο η κρούση
ταψιού από τα παιδιά, συνοδευόμενη από την επωδική ρήση: «Φευγάτε, φίδια, γκου-
στερίτσια, σήμερα είν' του Ευαγγελισμού!»tl Η συγκεκριμένη χρήση του ταψού, που
πηγάζει από τη γνωστή κατά την αρχαιότητα αντίληψη ou ο χαλκός έχα δύναμη αποτρε-
πτική ναι, που συνδέεται πιθανότατα με τη δημιουργία θορύβου προς απομάκρυνση των
(μδιών κατά τη συνδεόμενη με τα Θεσμοφόρια κάθοδο τα>ν γυναικών στα μέγαρα*1, έχα

78. Θεόκρ. Είδύλλ. II. 30-31. Βλ. και W. Η. Roscher, Lexikon der griechischen und
römischen Mythologie, Georg Olms, Hildesheim 1965, λ. Αφροδίτη, τ. 1.1,400.

79. Θεόκρ. ΕΙδύλλ. II. 35-36. Στις εκλείψεις της Σελήνης κτυπούσαν πάλι χαλκό. Βλ.
Σχολ. είς Θεόκρ. ΕΙδύλλ II. 10: «τόν γάρ χαλκόν έπηδον εν ταΐς έκλείψεσι της σελήνης
καί έν τοις κατοιχομένοις, επειδή ένομίζετο καθαρός είναι καί άπελαστικός των μια-
σμάτων. Λιόπερ πρός πάσαν άφοσίωσιν καί άποκάθαρσιν αντφ έχρωντο, ώς φησι καί
'Απολλόδωρος έν τω περί θεών.,.φησίν 'Απολλόδωρος 'Αθήνησι τόν ίεροφάντην της
Κόρης έπικαλουμένης, έπικρούειν τό καλούμενον ήχεΐον>. Λουκιαν. Φιλσψευδής 15:
«έκείνα μέν γαρ ( τα φάσματα) ην ψόφον άκούση χαλκοϋ ή σιδήρου πέφευγε».

80. Πρβλ. Curt Sachs, The History of Musical Instruments, ό.π, σ. 43.

81. Βλ. Γ.Α. Μέγας, «ΖΕΑ», ΕΛΛ., τόμ. 5 (1945-49), ό.π, 24.

82. Βλ. Jane Ellen Harrison, Prolegomena to the Study..., ό.π, σ. 122.
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σήμερα μεταπέσει σε εθιμική πράξη συμβολικού απλώς χαρακτήρα Μία ανάλογη
απομάκρυνση του αρχαίου ρόμβου από τον αρχικό θρησκευτικό ή μαγικό του χαρα-
κτήρα τον μετέπλασε στο γνωστό παίγνιο, τον τροχίσκο που περιστρέφεται με τη
βοήθεια σπάγγου στα χέρια των παιδιών ή σε σβούρα, όπως ακριβώς το σείστρο μετέ-
πεσε από την αρχική θρησκευτική του λειτουργία στη σημερινή κουδουνίστρα.

Πιστεύουμε λοιπόν ότι κατά τη λειτουργία του το ταψί-λιγγέρι αποτελεί δημι-
ουργική παραλλαγή του περιστρεφόμενου αρχαίου ρόμβου, γυναικεία επινόηση
μιας παραλλαγμένης λειτουργίας, η οποία χρειάζεται επιδεξιότητα83, μια δύναμη
ιερή, αντίστοιχη με τη δύναμη της Αφροδίτης, που διατηρεί τον χάλκινο ρόμβο σε
κίνηση: «χώς δινεΐθ' δδε ρόμβος ό χάλκεος εξ Άφροδίτας»Μ. Η μετάπτωση
του χάλκινου τροχού σε ταψί πρέπει να συνδεθεί με τη γυναικεία ψυχολογία. Το
ταψί, απαραίτητο όργανο της γυναικείας δραστηριότητας, ένα συμπλήρωμα του
κόσμου της παντρεμένης κυρίως γυναίκας, αποτελεί και σύμβολο της προσωπι-
κότητάς της, μία προέκταση του εαυτού της, ένα μέρος από το mana της, ένα ιε-
ρό αντικείμενο φορτισμένο με δύναμη μαγική, που με τη δεξιόστροφη κίνησή
του85 συνδέεται με την Τύχη και τον τροχό της Τύχης86, που μπορεί να οδηγήσει
στην πραγματοποίηση του επιθυμητού. Ανάλογη είναι και η λειτουργία του

83. Γι αυτό άλλωστε σημειώνεται ότι δεν ήξεραν όλες σι γυναίκες να το γυρίζουν, ΚΛ,
χφ. αρ. 4367, ό.π., σ. 1029. Πρβλ. και Wolf Dietrich, «Über das Singen zur sich drehenden
Pfanne», ό.π., σ. 76.

84. Θεόκρ. ΕΙδύλλ. II. 30-31.

85. Η κίνηση αυτή είναι δυνατόν να συνδεθεί με τη φαινομενική κίνηση του ηλίου, που
συμβολίζει την κύκλια κίνηση του κόσμου, τα περιοδικά φαινόμενα της φύσεως, τον θάνατο
και την ανάσταση αυτής. Βλ. σχετικά Jane Ellen Harrison, Epilegomena to the Study..., ό.π.,
σ. 523-524.

86. Σοφοκ. Άπόσπ. 713. Βλ. και Jane Ellen Harrison, ό.π., σ. 523. Ανάλογη συμβολική
λειτουργία φαίνεται να επιτελείται στην Κάλυμνο από τις γυναίκες κατά το γύρισμα του χε-
ρόμυλου, ενώ τραγουδούν το «καλημέρισμα» για τους ξενιτεμένους. Βλ. Baud-Bovy, Τρα-
γούδια των Δωδεκανήσων, τόμ. 2, σ. 39: «Οι γυναίκες σα γυρίζουν το χερόμυλο, τραγου-
δούν αυτό το σκοπό, που μοιάζει μοιρολόι. Μα αντί να πουν δίστιχα για τους νεκρούς, κα-
λημερίζουν τους ξενιτεμένους, τους σφουγγαράδες, τους στέλνουν δηλαδή ευχές και χαιρε-
τίσματα». Και εδώ το παραγόμενο ηχητικό αποτέλεσμα είναι ένας διαρκής και υπόκωφος
βόμβος, ως εάν να κυλίεται τροχός. Ο ήχος αυτός, παρόμοιος με τον παραγόμενο από το
περιστρεφόμενο λιγγέρι ήχο, συνοδεύει το τραγούδι των γυναικών. Με τη δεξιόστροφη πε-
ριστροφική του κίνηση ο χερόμυλος μπορεί να συνδεθεί και αυτός με τον τροχό της Τύχης,
που θα βοηθήσει να έχει επιτυχία το έργο των ξενιτεμένων-σφουγγαράδων και με το γύρι-
σμα του χρόνου θα τους φέρει πάλι πίσω στις εστίες τους. Η συμβολική λειτουργία της πε-
ριστροφικής κίνησης του χερόμυλου αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι και σήμερα οι
Καλύμνιες τραγουδώντας τα «καλημερίσματα» αναπαριστούν μιμικά πλέον με μία χαρα-
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κρουομένου με τα κουτάλια σινιού στη Σύμη. Μάλιστα εδώ έχουμε και μία συμ-
βολική έκφραση του επιθυμητού, καθόσον τα χρησιμοποιούμενα κουτάλια λει-
τουργούν και ως φαλλικά σύμβολα87.

Στην αρχική του μορφή, το έθιμο του ταψιού πρέπει να αςρορούσε τελετουρ-
γίες γονιμότητας της γης, κατόπιν δε συνδέθηκε με τον γάμο, μέσω του οποίου
επιτυγχάνεται η γονιμότητα των ανθρώπων. Η χρήση αυτή του ταψιού πηγάζει
από την πεποίθηση ότι ο άνθρωπος έχει τη δύναμη να επενεργεί στο περιβάλλον
του και να επηρεάζα την πορεία των πραγμάτων, επικαλούμενος τις δυνάμεις
της φύσεως. Η σύνδεση του χάλκινου ταψιού με δρώμενα γονιμότητας δεν είναι
ίσως άσχετη με την αντίληψη ότι ο χαλκός αποτελεί σύμβολο των χθονίων θεοτή-
των88. Δεν αποκλείεται να έχουμε εδώ μία αρχική μορφή επίκλησης των χθονίων
δυνάμεων, που σύμφωνα με την πρωτόγονη αντίληψη θεωρούνται υπεύθυνες για
τη γονιμότητα της γης. Το σχήμα και η περιστροφική κίνηση του ταψιού, αντι-
στοιχούν προς το περιφερές και φερόμενσν, που κατά τον Πυθαγόρα μας συνδέ-
ει με τις χθόνιες θεότητες89. Άλλωστε η μαγική χρήση του χάλκινου ρόμβου στο
απόσπασμα από τον Θεόκριτο που αναφέραμε προηγουμένως90, λειτουργεί ακρι-
βώς ως επίκληση της Εκάτης και των δυνάμεων του σκότους. Ο αποτρεπτικός χα-
ρακτήρας του χαλκού απορρέει από το ίδιο σκεπτικό. Ως σύμβολο των χθονίων
θεοτήτων ο χαλκός απελευθερώνει κατά την κρούση του, σύμφωνα πάλι με τον

κτηριστική κίνηση του χεριού και του σώματος την εργασία του χερόμυλου. Βλ. σχετικά Γε-
ώργιος Χατζηθεοδώρσυ, Τραγούδια και σκοποί στην Κάλυμνο, Αναγνωστήριον Καλύμνου
«Αι Μούσαι», Σειρά αυτοτελών εκδόσεων, Κάλυμνος 1989, σ. 324. Πρβλ. Λάμπρος Λιάβας,
Τραγούδια και σκοποί από τα Δωδεκάνησα, Έκδοση Βουλής των Ελλήνων, 1997 (έτος Δω-
δεκανήσου, 50 χρόνια από την ενσωμάτωση), σ. 67 και συνοδευτικός δίσκος πυκνής εγγρα-
φής (CD) αρ. 1, εγγραφή αρ. 8 (ηχογράφηση του 1930, Baud Bovy (επιμ.), προερχόμενη
από το Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο της Μέλπως Μερλιέ, Κέντρο Μικρασιατικών Σπου-
δών) για την ηχητική τεκμηρίωση του θέματος.

87. Γενικώτερα το τύμπανο θεωρείται για την πρωτόγονη αντίληψη ως γυναικείο σύμ-
βολο, τα δε χρησιμοποιούμενα κατά την κρούση του ξυλάκια αποτελούν φαλλικά σύμβολα.
Βλ. Curt Sachs, ό.π., σ. 36.

88. Άπολλόδ., FGrHist. 224 F110.

89. Πορφύρ. Πυθαγόρου Βίος 38: «Παρήνει δέ περί μεν τοϋ θείου και δαιμονίου και
ήρφου γένους εϋφημον είναι και άγαθην εχειν διάνοιαν, γονεΰσι δέ και εύεργέταις
εΰνουν νόμοις δέ πείθεοθαι· προσκυνεϊν δέμήέκ παρέργου τούς θεούς, άλλ ' οίκοθεν έπί
τοϋτο ώρμομένοις- και τοις μεν ούρανίοις περιττά θύειν, τοις δέ χθονίοις άρτια. Έκάλει
γάρ των άντικειμένων δυνάμεων την μεν βελτίονα μονάδα mi φως και δεξιόν και Ισον
και μένον και ευθύ, τήν δέ χείρονα δυάδα και σκότος και άριστερόν και άνισον και περι-
φερές και φερόμενον».

90. Θεόκρ. Είδύλλ. II. 35-36.
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Πυθαγόρα, τη φωνή του δαίμονος91. Πρόκειται δηλαδή για πράξη ομοιοπαθητικής
μαγείας, ενάντια σε χθόνιες θεότητες, όπως είναι η Εκάτη και η Κόρη, πράξη που
εξόρκιζα τα χθόνια όντα, μέσω της χθόνιας φωνής του χαλκού92. Η σχέση αυτή
του χαλκού με τον κάτω κόσμο εξηγεί και τη λατσυργία του περιστρεφόμενου τα-
ψιού σε δρώμενα του θανάτου στους λαούς της πρώην Γιουγκοσλαβίας93.

Η σύνδεση αυτή του χαλκού με την παραγόμενη κατά την κρούση του φωνή
και η σύγχρονη χρήση του χάλκινου ταψιού ως μουσικο-ηχητικού αντικειμένου
μας οδηγούν να συνδέσουμε το λιγγέρι με το ρήμα λιγαίνω> κράζω μετά φωνής
ηχηράς (Η. Liddell, R. Scott, Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης) και το επί-
θετο λιγυρός94. Έτσι το λιγγέρι είναι το χάλκινο ταψί που παράγα καθαρό, ισχυ-
ρό, συρίζοντα ήχο (λιγύν ήχο), που κατά την κρούση του ηχεί λιγείως (λιγέα
κλάζα), λιγυκλαγγής δίσκος που κατά την περιστροφική του κίνηση κλάζει, ήτοι
διαχέει τον ήχο95. Πρόκαται δηλαδή για λέξη που σήμαινα τη λατσυργία του ση-
μαινόμενου.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση σε σχέση με την κατα-
γωγή του εθίμου. Ο Wolf Dietrich σε ραδιοφωνική εκπομπή του με θέμα: Οι κλη-
ρονόμοι του Ομήρου. Βραδιά Ελληνικής Μουσικής. Μέρος 3: Τα ίχνη της Τουρ-
κοκρατίας (Bayerischer Rundfunk, 18 Νοεμβρίου 1995)96, υποστήριξε την τουρ-
κική καταγωγή της εθιμικής πράξης του ταψιού-λιγγεριού: «ένα τυπικό κατάλοι-
πο της Τουρκοκρατίαςάποψη την οποία στήριξε, αφ' ενός μεν στη χρήση του
όρου ταψί (από το τουρκ. tepgi ), αφ' ετέρου δε στη διάδοση του εθίμου μεταξύ
των μουσουλμάνων γυναικών της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Διατύπωσε μάλιστα
την άποψη ότι η χρήση του ταψιού προέκυψε από τη μουσουλμανική αντίληψη
ότι είναι ανάρμοστο για τις γυναίκες να παίζουν μουσική μπροστά σε άλλους, κυ-

91. Πορφυρ. ό.π., 41: «Γόν δ' έκ χαλκοϋ κρουσμένου γινόμενον ήχο ν φωνήν εΐναί
τίνος των δαιμόνων έναπειλημμένην τω χαλκφ».

92. Εύρ. Έλ. 1345: «χαλκοϋ δ'αύδάνχθονίαν».

93. Βλ. το σχετικό με τη γεωγραφική εξάπλωση κεφάλαιο.

94. Πρβλ. λιγυρόν ψόφον (λέγεται επί του ήχου του παραγομένου κατά την κρούση
κρεμβάλων). Άθτγ/.Αειπνοσ. 14, 636 C-E.

95. Αίσχ. 'Επτά έπί Θήβαις 386: «χαλκήλατοι κλάζουσι κώδωνες φόβο ν».

96. Wolf Dietrich, Die Erben des Homer. Nacht der griechischen Musik. Teil 3: Die
Spuren des Türkenjochs, Seite 3-1 έως 3-2. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τη φίλη μου
Marga Winckler από τη Στουτγκάρδη, που έθεσε στη διάθεσή μου τα πρακτικά αυτής της
ραδιοφωνικής εκπομπής, καθώς και τη σχετική με το ταψί μελέτη του Wolf Dietrich.

97. «Ein typisches Relikt aus der Türkenzeit».
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ρίως όμως μπροστά σε άνδρες98. Η αντίληψη αυτή, παρ' όλο που είναι ορθή όσον
αφορά τα μουσουλμανικά δεδομένα, δεν εξηγεί καθόλου τα πράγματα. Δεν απα-
ντά δηλαδή σε βασικά ερωτήματα που προκύπτουν από την έρευνα του φαινομέ-
νου, όπως: ποιά είναι η σχέση του φαινομένου με τα έθιμα της Αποκριάς και του
γάμου ή με τις άλλες περιστάσεις, εντός των οποίων εντάσσεται. Άλλωστε από
τη συνδεόμενη με το ταψί πρακτική δεν προκύπτει ότι κατά τη χρήση του το ταψί
δύναται να λειτουργεί ως υποκατάστατο μουσικού οργάνου. Ο παραγόμενος
ήχος-βούϊσμα δεν δύναται να χαρακτηρισθεί καν ως μουσικός. Παρ' όλο που τα
κτυπήματα του δακτυλιδιού πάνω στο λιγγέρι δημιουργούν την εντύπωση ρυθμι-
κής συνοδείας, δεν είναι αυτό το κυρίαρχο ηχητικό αποτέλεσμα. Μόνο στο έθιμο
του «κουκκουμά» στη Σύμη είναι δυνατόν να συνδεθούν τα ρυθμικά κτυπήματα
του σινιού με τη μουσική, αλλά και εδώ, όπως αναφέρθηκε, ο σκοπός δεν είναι η
ρυθμική συνοδεία του τραγουδιού, αλλά η αφύπνιση του «Κουκκουμά» και κατ'
επέκταση των δυνάμεων της φύσης. Έτσι η αναγκαιότητα που οδήγησε στη συ-
γκεκριμένη χρήση του ταψιού πρέπει να συνδεθεί με παράγοντες εξωμουσικούς.
Εξεταζόμενη εντός του λειτουργικού της πλαισίου η εθιμική πράξη του ταψιού σε
όλες τις εκφάνσας της συνδέεται με τη λειτουργία της θρησκείας. Λειτουργεί ως
μαγικό όργανο, του οποίου η χρήση βασίζεται στην αντίληψη όπ ο άνθρωπος
μπορεί να προκαλέσα μέσω συμπαθητικής μαγείας τη γονιμότητα της γης και
των ανθρώπων. Αποτελεί μία αποχρωματισμένη λειτουργική μορφή, η οποία μας
συνδέει με συνήθειες και πεποιθήσεις πριν από την ένταξη των πληθυσμιακών
μονάδων στον Χριστιανισμό ή τον Μωαμεθανισμό και σ' αυτό συνηγορεί η πα-
ράλληλη ύπαρξη του φαινομένου τόσο μεταξύ των Χριστιανών, όσο και μεταξύ
των Μουσουλμάνων. Η χρήση δε του όρου ταψί δεν αρκεί για να ερμηνεύσει ως
τουρκικής προελεύσεως ένα φαινόμενο, πολύ δε περισσότερο που στην Κω, από
όπου προέρχονται και οι σχετικές ηχογραφήσεις από τον Dietrich και από τον
Περιστέρη, ο όρος ταψί μόνον ως επεξήγηση του όρου λιγγέρι χρησιμοποιείται99.

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η χρήση του ταψιού ως μου-
σικο-ηχητικού οργάνου, μία πρακτική που αποτελεί πλέον παρελθόν για τον Δω-

98. «Der Gebrauch einer Pfanne für den Ofen als Musikinstrument stammt aus der muselma-
nischen Vorstellung, dass es sich für eine Frau nicht gehört, vor anderen-insbesondere vor Männem-
Musikzu machen».

99. Η λέξη ταψί, ως ονομασία του αντίστοιχου μαγειρικού σκεύους, είναι πράγματι τουρ-
κικής προελεύσεως, αλλά αυτό δεν έχα καμμία σχέση με την εξεταζόμενη εθιμική πράξη και
δεν αποτελεί σε καμμία περίπτωση απόδειξη περί της τουρκικής καταγωγής του εθίμου.
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δεκανησιακό χώρο100, μας συνδέα με δρώμενα και τελετουργίες της αρχαιότητας,
με πεποιθήσεις και ενέργειες μαγικοθρησκευτικού χαρακτήρα, που διατηρήθη-
καν μέχρι πρόσφατα, έστω και αποχρωματισμένες, χάρη στη γυναικεία συντη-
ρητικότητα.

100. Την ίδια εξέλιξη φαίνεται να παρουσιάζει η πρακτική του ταψιού και στις περιοχές
της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Το θέμα έχει ήδη υπαινιχθεί ο Albert Lord, βλ. Béla Bartdk
και Albert Lord, Serbo-Croatian Folk Songs, ό.π, σ. 251-252, όπου εντοπίζει στην περιοχή
του Γκάκο, τη μοναδική γυναίκα που γνώριζε την τεχνική του ταψιού, η οποία στα εβδομή-
ντα πέντε της χρόνια ήταν ήδη κωφή και ανήμπορη να τραγουδήσει.
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SUMMARY

Maria G. Androulaki

Sound, Cooking Utensils and Music: The Tapsi-sini-lingeri ("Copper Pan")
as a Musical Instrument in the Dodecanese

This study examines the use of the copper pan as a sound producing instrument
and explores its geographical spread, its significance and symbolism. The various
practices involving the use of the tapsi-sini-lingeri are examined along with the
context in which these pans function. When viewed within its context the use of
the copper pan is tobe linked with acts of a magical and religious nature, the aim
of which is to ensure the fertility of the earth and of man. The spinning copper
pan in particular is a creative variant of the ancient rhombos (whirling wheel),
which is linked with chthonic cult and the practice of erotic magic.



102

Μαρία Ανδρουλάκη

Σκοπός του λιγγεριού
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Η πρακτική του λιγγεριού - ταψιού





Ευστάθιος Γ. Μακρης

Άγνωστα τεκμήρια της ζακυνθινής ψαλτικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εντρύφηση στα εν πολλοίς άγνωστα γραπτά τεκμήρια της ζα-
κυνθινής ψαλτικής, σε συνδυασμό με την καταγραφή της φθίνουσας, αλλά
ακόμη ζωντανής προφορικής παράδοσης, είναι ο μόνος τρόπος για την εξα-
γωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων, αλλά και η βάση για την αναβίωση αυτής
της τέχνης. Τα μουσικά παραδείγματα που παρουσιάζονται φωτίζουν ενδια-
φέρουσες πλευρές της ιστορικής εξέλιξης και αναδεικνύουν την αναγκαιότη-
τα της συγκριτικής μελέτης των πηγών.

Το γεγονός ότι στον 21ο ήδη αιώνα επιβιώνει στη Ζάκυνθο μια τοπική παράδοση
■ψαλτικής, έστω και με έντονες τάσεις περιορισμού και αλλοίωσης, είναι αφ' εαυ-
τού εντυπωσιακό. Ακόμη δε πιο εντυπωσιακή είναι η διαπίστωση ότι δεν πρόκει-
ται για ένα μικρό ρεπερτόριο συγκεκριμένων ύμνων, που ψάλλονται σε μεγάλες
γιορτές και διατηρούν κάποιο τοπικό χρώμα -αν και φοβούμαι πως στις περισ-
σότερες εκκλησίες του νησιού κάπως έτσι είναι πλέον τα πράγματα-, αλλά για
ένα πλήρες σύστημα, που μπορεί να καλύψει όλες τις ακολουθίες του εκκλησια-
στικού έτους. Οι έρευνες του Μάρκου Δραγούμη από το 1985, με τελικό σταθμό
την έκδοση μιας ανθολογίας ζακυνθινών μελών το 20001, έκαναν γνωστή στο ευ-
ρύτερο ερευνητικό και φιλόμουσο κανό την ύπαρξη αυτής της παράδοσης και
δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για μια αντικειμενική αντιμετώπισή της. Έγινε
έτσι σαφές ότι δεν υπάρχα καμία σχέση (άμεση τουλάχιστον) μεταξύ της παρα-
δοσιακής ζακυνθινής ψαλτικής και των όψιμων προσπαθειών εισαγωγής της πο-
λυφωνίας στην ελληνική Εκκλησία από τα μέσα του 19ου αιώνος και εξής, που

1. Μ. Φ. Δραγούμης, Η μουσική παράδοση της ζακυνθινής Εκκλησίας, Οι Φίλοι του
«Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων», Αθήνα 2000.

Επετηρίς Κέντρου Λαογραφίας, 29 (1999-2003), σ. 105-130.



106

Ευστάθιος γ. Μακρης

στηρίχθηκαν είτε στην παραγωγή νέων συνθέσεων, συχνά υπό ρωσική επίδρα-
ση, είτε στον βιασμό των εκκλησιαστικών μελών, ώστε να χωρέσουν στα πλαίσια
μιας σχολικής εναρμόνισης.

Αντίθετα, το ζακυνθινό μέλος, μολονότι συνήθως δεν καταγράφονται οι
τρεις συνοδευτικές φωνές, είναι ζυμωμένο με την πολυφωνία. Όταν λείπουν
από το αναλόγιο οι βοηθοί που θα συνοδεύσουν τον πρωτοψάλτη συμπληρώ-
νοντας την αρμονία, ο τελευταίος θα προτιμήσει να ψάλει «βυζαντινά»2, ακό-
μη και αν είναι καλός γνώστης της εγχώριας ψαλτικής. Η ζακυνθινή οκταηχία,
αρκετά διαφορετική από αυτή της κωνσταντινουπολίτικης παράδοσης, συνδέ-
εται άμεσα, όπως θα φανεί και στο παράδειγμα που θα αναλύσουμε παρακά-
τω, με τον τρόπο που εναρμονίζεται εκ παραδόσεως το μέλος. Οι τονικές με-
ταβολές («μετατροπίες») που συνηθίζονται σε έναν ήχο αποτελούν βασικό
γνώρισμά του3. Πέρα όμως από τις ιδιαιτερότητες της αρμονικής συγκρότη-
σης, η ζακυνθινή οκταηχία χαρακτηρίζεται και από παραμέτρους αντίστοιχες
με αυτές της βυζαντινής, με εξαίρεση την ποικιλία των τονιαίων διαστημάτων
και των κλιμάκων, αφού κυριαρχεί η μείζων τονικότητα4. Η φυσιογνωμία του
κάθε ήχου καθορίζεται δηλαδή και εδώ από τις χαρακτηριστικές μελωδικές
του «θέσεις», τους δεσπόζοντες και καταληκτικούς του φθόγγους. Ο έμπειρος
ζακυνθινός ψάλτης μπορεί δε, όπως και ο «βυζαντινός», να ψάλει ένα οποιο-
δήποτε λειτουργικό κείμενο, χωρίς να έχα υπόψη του κάποιο συγκεκριμένο
μέλος, με βάση και μόνο τη γνώση, ή μάλλον βίωση, του ήχου.

2. Κατά τη διάρκεια της μουσικής αποστολής μας στη Ζάκυνθο το 2000, μας έκανε εντύ-
πωση το γεγονός ότι με τον όρο «βυζαντινά» οι ντόπιοι ψάλτες δεν εννοούν συνήθως τη μουσι-
κή της κω\^αντινουπολίτικης παράδοσης καθαυτήν, αλλά τις διασκευές και συνθέσεις του
Ιωάννη Σακελλαρίδη (1853-1938), ο οποίος προσάρμοσε το παραδοσιακό μέλος σε ένα ύφος
ευρωπαΐζον συνάμα και λαϊκότροπο, σύμφωνα με το αισθητήριο της εποχής του. Σε αντίθεση
με ό,τι συνέβαινε παλαιότερα, ελάχιστοι είναι σήμερα στην υπόλοιπη Ελλάδα οι ψάλτες που
χρησιμοποιούν τις εκδόσεις του Σακελλαρίδη, με εξαίρεση ίσως κάποια ιδιαίτερα λαοφιλή
άσματα της κυριακάτικης Θείας Λατσυργίας, και αυτό σε ορισμένους ναούς. Η εμμονή αυτή
των Ζακυνθινών σε μια συγκεκριμένη αισθητική κατεύθυνση εξηγεί και τη μακροβιότητα της
εκκλησιαστικής μουσικής τους παράδοσης, παρ' ότι η ευκολία που προσέφερε η μουσική του
Σακελλαρίδη επιτάχυνε ίσως την παρακμή και τον περιορισμό του εγχώριου ιδιώματος.

3. Γι' αυτό και είναι καλό στις καταγραφές ή μεταγραφές της κύριας μελωδίας στο πεντά-
γραμμο να σημειώνονται οι όποιες μεταβολές στην τονικότητα με αλλαγή του οπλισμού, ακόμη
και αν δεν είναι ορατές στην ί&α τη μελωδία, αλλά «υπονοούνται» από την πορεία του ήχου
(αυτή την πρακτική ακολουθεί και ο Μ. Δραγούμης). Με αυτό τον τρόπο είναι κάθε στιγμή
σαφής η γενική αρμονική εικόνα, έστω και αν δεν σημειώνονται οι υπόλοιπες φωνές.

4. Βλ. Μ. Δραγούμης, ό.π., σ. 23.
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Είναι λοιπόν σαφές ότι αναφερόμαστε σε μια παράδοση με βαθιές ρίζες.
Όσον αφορά την υπόθεση ότι η μουσική αυτή έφτασε στη Ζάκυνθο (και την Κέρ-
κυρα) μέσω των Κρητών προσφύγων, ιδιαίτερα μετά την πτώση του Χάνδακα το
1669, δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι σε ό,τι έχα ήδη γραφτεί5, αφού απουσιά-
ζουν τελείως οι εργασίες με βάση τα μουσικά τεκμήρια καθαυτά6. Πιθανόν να
μπορούσε κανείς να ανιχνεύσα κάποια στοιχεία που υποστηρίζουν αυτή την υπό-
θεση σε μέλη των Κρητών μελοποκόν του 15ου-17ου αιώνος7, χωρίς να αποκλείε-
ται η έκφραση «κρητική μουσική», που, σημειωτέον, επψιώνα ακόμη στο νησί8, να
αναφέρεται απλώς στην πρακτική αυτοσχέδιας εναρμόνισης της μελωδίας.

Σχετικά με τις γραπτές πηγές της ζακυνθινής ψαλτικής, πρέπα να σημειώ-
σουμε ότι δεν υπάρχουν σχετικά τεκμήρια πριν τον 19ο αιώνα, οπότε και αρχί-
ζουν οι καταγραφές στη σημειογραφία της Νέας Μεθόδου. Ένα μεγάλο μέρος
του ρεπερτορίου καταγράφηκε στη διάρκεια του 20ού αιώνα από τους ιερείς Βα-
σίλειο Πομόνη (1883-1947) και Σπυρίδωνα Μούσουρα (1909-1980), οι οποίοι
δουλεύοντας εντατικά παρήγαγαν μεγάλο αριθμό χειρογράφων. Στον πρώτο
οφείλεται μάλιστα και η μόνη τυπωμένη ανθολογία σε βυζαντινή σημειογραφία9.
Τα λιγοστά παλαιότερα χειρόγραφα που σώζονται είναι κυρίως Αναστασιματά-
ρια και μικρές Ανθολογίες. Πρέπει βέβαια να λάβουμε υπόψη ότι πολλά χειρό-
γραφα πρέπα να χάθηκαν στον σασμό του 1953, λόγω και της φοβερής πυρκαί-
άς που ακολούθησε. Υπάρχουν επίσης κάποιες νεώτερες (μετά τους σασμούς)
καταγραφές της κύριας φωνής στο πεντάγραμμο από ψάλτες που προτιμούσαν
την ευρωπαϊκή σημαογραφία, στις οποίες σημειώνεται όμως χοντρικά η γραμμή
της μελωδίας, χωρίς τις τονικές μεταβολές που εκτελούνται εκ παραδόσεως. Αξι-
ζα, τέλος, να αναφερθεί η έκδοση του Σπυρίδωνος Καψάσκη (1909-1967), Λει-
τουργία του Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου κατά το εν Ζακυνθω επικρατούν μούσι -
κόν ιδίωμα, Αθήναι 1963, όπου σημειώνονται και α 4 φωνές, αλλά δημιουργεί προ-

5. Βλ. ενδεικτικά Μ. Δραγούμης, ό.π., σ. 15-18.

6. Μια πρώτη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, σε σχέση με την Κέρκυρα, έκανε
πρόσφατα ο Γιάννης Αρβανίτης [«Η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική παράδοση στη μεταβυ-
ζαντινή Κέρκυρα», στο: Γ. Ν. Μοσχόπουλου (επιμ.), Συμβολή στην ιστορία της επτανησιακής
μουσικής. Τα πρακτικά του Συνεδρίου Ιστορίας της Επτανησιακής Μουσικής (Αργοστόλι-Λη-
ξούρι, 14-18 Οκτωβρίου 1995), Αργοστόλι 2000, σ. 57-65].

7. Βλ. Μανόλης Χατζηγιακσυμής, Η εκκλησιαστική μουσική του Ελληνισμού μετά την Άλω-
ση (1453-1820). Σχεδίασμα ιστορίας, Κέντρον Ερευνών και Εκδόσεων, Αθήνα 1999, σ. 27-33.

8. Μπορεί να ακούσει κανείς λ.χ. την έκφραση «θα ψάλουμε κρητικά», σε αντιδιαστολή
με το «βυζαντινά». Την πληροφορία οφείλουμε στον κ. Παναγιώτη Μαρίνο.

9. Β. Α. Πομόνης, Ιερά υμνωδία κατά το ζακύνθιον ύφος εις τρεις τόμους, τόμος Γ ', Αθή-
ναι 1930 (περιλαμβάνει μέλη της Θ. Λειτουργίας). Οι υπόλοιποι τόμοι δεν εκδόθηκαν ποτέ.
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βληματισμό η «διόρθωση» που έχουν υποστεί τα μέλη και ιδίως η αρμονία τους.

Πρέπει να τονιστεί ότι όλα ανεξαιρέτως τα σωζόμενα χειρόγραφα βρίσκο-
νται σήμερα διασκορπισμένα σε βιβλιοθήκες ιδιωτών, με το μέλλον τους να φαί-
νεται εξαιρετικά αβέβαιο. Η ολοκληρωμένη, όμως, μελέτη της ζακυνθινής ψαλτι-
κής χωρίς αυτά, με μόνο οδηγό την προφορική παράδοση, είναι αδύνατη, αφού
αφενός μεγάλο μέρος του ρεπερτορίου έχει ήδη εκλείψει, αφετέρου αγνοείται
έτσι η όποια εξέλιξη μέσα στον χρόνο. Για να γίνει αυτό σαφές, παραθέτουμε
στη συνέχεια το αργό Κύριε εκέκραξα του α' ήχου, από την ακολουθία του
Εσπερινού, όπως το βρήκαμε σε 5 χειρόγραφα και όπως ψάλλεται σήμερα (μου-
σικό παράδειγμα 1).

Η πρώτη εκδοχή προέρχεται από το παλαιότερο, απ' όσο γνωρίζουμε, χρονο-
λογημένο χειρόγραφο ζακυνθινής ψαλτικής, ένα Αναστασιματάριο, του οποίου
το μέλος αποδίδεται στον Θεόδωρο Κουρκουμέλη-Κοθρή (περ. 1790-1881)10 και
γράφτηκε το 1853 από κάποιον Διονύσιο Αρβανιτάκη". Το χάρόγραφο ανήκα
στη συλλογή του αρχιμουσικού κ. Αντώνη Γιατρά, έχα διαστάσεις 10x17,5 εκ,
φύλλα A+172+α, ερυθρογραφία. Είναι σε μέτρια κατάσταση, ελαφρώς σητό-
βρωτο, ενώ το μελάνι έχα ποτίσα και διαβρώσα το χαρτί, που σε μερικά σημεία
βρίσκεται στα πρόθυρα κονιορτοποιήσεως. Στο φ. Γ φέρα τον εξής τίτλο (για
την ορθογραφία του πρωτοτύπου βλ. ακόνα 1): Αναστασιματάριον εκκλησιαστι-
κόν μελοποιηθέν παρά του διδασκάλου Θεοδώρου Κοθρή κατά το ζακύνθιον
ύφος. Στον κολοφώνα (φ. 17Γ"ν) αναφέρεται (ορθογραφία και στίξη διορθωμέ-
νη): Τέλος των οκτώ ήχων του Αναστασιματαρίου, εις τας 4 του Σεπτεμβρίου
1853 έτος ελληνικόν εγράφθη παρ' εμού του ταπεινού Διονυσίου Αρβανιτάκη,
διά χειρός 'μού Ζακυνθίου- τέλος και τω θεώ δόξα.

Ο Θεόδωρος Κοθρής ήταν, σύμφωνα με τον μαθητή του Παναγιώτη Γρι-
τσάνη (1835-1897) ο πρώτος που κατέγραψε την «κρητική» μουσική στη ση-
μαογραφία της Νέας Μεθόδου". Αναφέρεται μάλιστα ότι είχε διδαχθεί και

10. Βλ. Λεωνίδας Χ. Ζώης, Λ εξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν Ζακύνθου, τόμος Α',
Ιστορικόν-Βιογραφικόν, Αθήναι 1963, σ. 325.

11. Την ύπαρξη του χειρογράφου σημειώνει για πρώτη φορά ο Μάρκος Δραγούμης στο
άρθρο «Πρόσφατες έρευνες στη Ζάκυνθο για την εκκλησιαστική μας μουσική», Αελτίον της
Ιονίου Ακαδημίας, τόμ 2 (Αφιέρωμα στη μνήμη Λίνου Πολίτη), Κέρκυρα 1986, σ. 270-280, ιδι-
αίτερα σ. 279.

12. Βλ Π. Γριτσάνης, «Περί της των Ιονίων Νήσων εκκλησιαστικής μουσικής», στο: Μα-
ρίνου Π. Βρετού (εκδ.), Εθνικόν Ημερολόγιον, έτος Η ' (1868), σ. 325-336, όπως αναδημοσι-
εύτηκε στην εφημερίδα Φόρμιγξ, περ. Β ', έτος Δ ' (ΣΤ '), αρ. 7-8 (15-31/7/1908), σ. 2-3, ιδιαί-
τερα σ. 3: Αφ' ετέρου δε, αυτάδελφος ούσα [η «κρητική» μουσική] της Κωνσταντινουπολιτι-
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την παλαιά σημειογραφία -λογικό, αφού την περίοδο της μεταρρύθμισης ήταν
ήδη αρκετά μεγάλος-, ενώ δεν γνώριζε καθόλου την ευρωπαϊκή13. Το δε Ανα-
στασιματάριό του παρουσιάζει έντονη μελισματικότητα, που δεν την βρίσκου-
με πλέον στις υπόλοιπες εκδοχές που παρουσιάζουμε.

Τη δεύτερη εκδοχή μεταγράψαμε από ένα ανώνυμο και αχρονολόγητο
Αναστασιματάριο, και πάλι από τη συλλογή Γιατρά, με διαστάσεις 12x16,5 εκ.
και φύλλα 303 (βλ. τον τίτλο στην εικ. 2). Είναι σε καλή κατάσταση, μόνο που
το μελάνι σε μερικά σημεία έχα ξεθωριάσα ή μουτζουρωθεί. Ο γραφέας του
πρέπα να δραστηριοποιείτο ήδη πριν την είσοδο του 20ού αιώνος, αφού η σύ-
γκριση της γραφής με αυτήν ενός άλλου χειρογράφου της συλλογής Γιατρά14,
το οποίο φέρα κτητορικό σημείωμα με χρονιά «1900», έδειξε ότι τα δύο χειρό-
γραφα γράφτηκαν μάλλον από το ίδιο πρόσωπο. Συνεπώς είναι πιθανό το συ-
γκεκριμένο Αναστασιματάριο να ανήκα στον 19ο αιώνα.

Την τρίτη εκδοχή βρίσκουμε σε Αναστασιματάριο, που αποδίδεται στον
Ιωάννη Καπανδρίτη, για τον οποίο γνωρίζουμε ότι έδρασε ως ιεροψάλτης
στον Άγιο Διονύσιο στις αρχές του 20ού αιώνος15. Συγκεκριμένα, το χειρό-
γραφο ανήκα επίσης στη συλλογή Γιατρά, έχα διαστάσας 14,5x20,5 εκ. και
περιλαμβάνα 661 αριθμημένες σελίδες16. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση, αλλά
το μελάνι έχα ξεθωριάσει, παίρνοντας μια ανοιχτή γαλάζια απόχρωση. Στις
σελ. 1-7 μάλιστα, καθώς και σε άλλα, σκόρπια σημεία, έχουν ξαναγραφτεί
από πάνω τα σημαδόφωνα και το κείμενο με μαύρο μελάνι. Επιπλέον οι σελ.
641-650 και 655-661 έχουν συμπληρωθεί από άλλο χέρι και σε διαφορετικό

κής, και τα πλείστα μετ' εκείνης συμφωνούσα, μετερρυθμίαθη επεξηγηθείσα διά της εντέχνου
και επιστημονικής μεθόδου τον νέου μουσικού συστήματος. (Τούτο εποφείλεται εις τον σεβα-
στόν γέροντα και ημέτερον διδάσκαλον κ. θεόδωρον Κουρκουμέλην Κοθρήν, περί ου πολλά
θέλομεν ειπεί εν αρμοδιωτέρω καιρώ [...]). Είναι προφανές ότι η «μεταρρύθμιση» αφορά την
«επεξήγηση», που δεν είναι τίποτα άλλο από τη χρήση μουσικών συμβόλων για την καταγρα-
φή των μελών. Δυστυχώς δε ο Γριτσάνης δεν τήρησε την υπόσχεσή του, να μας πει περισσότε-
ρα για τον Κοθρή.

13. Βλ. Ζώης, ό.π.

14. Πρόκειται για μια Ανθολογία με καταβασίες του ενιαυτού (μαζί με κάποια εξαπο-
στειλάρια και στιχηρά των αίνων) και διάφορα μέλη της Θ. Λειτουργίας και του Όρθρου
(Άγιος ο Θεός κατ' ήχον, λειτουργικά, πολυέλεοι κ.ά.).

15. Δημοσίευσε μάλιστα και μελέτη «Περί εκκλησιαστικής μουσικής και ιδίως περί του
ζακυνθίου ύφους» στο τοπικό περιοδικό Μούσαι (βλ. Ζώης, ό.π., σ. 267). Στην παράδοση
του νησιού είναι γνωστός περισσότερο με το οικογενειακό παρωνύμιο «Κατσάκος».

16. Την ύπαρξη και αυτού του χειρογράφου σημειώνει για πρώτη φορά ο Μάρκος Δρα-
γούμης («Πρόσφατες έρευνες...», ό.π., σ. 279).
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χαρτί, μάλλον γιατί τα πρωτότυπα φύλλα καταστράφηκαν". Από αυτό το χέρι
έχει αντιγραφεί και η υπογραφή στον κολοφώνα του χειρογράφου (σελ. 661):
Ίέλος και τω εν Τριάόι υμνουμένω Θεώ δόξα. Έγραφον εν Ζακύνθω εν ετει
1910 Ι.Δ. Καπανδριτης. Η αφιέρωση στον Σπ. Καψάσκη18, που υπάρχει ακρι-
βώς από κάτω με τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα και με ημερομηνία 25 Σεπτεμ-
βρίου 1952, αποκαλύπτει και την ταυτότητα του δεύτερου αυτού γραφέα: «Ιω-
άννης Δρακόπουλος, Συνταξ. Δημοδιδάσκαλος και Ιεροψάλτης» (βλ. εικ. 3).

Τα δύο επόμενα Αναστασιματάρια που συμβουλευτήκαμε είναι αυτόγραφα των
ήδη αναφερθέντων ιερέων Βασιλείου Πομόνη και Σπυρίδωνος Μσύσουρα, ανή-
κουν στη συλλογή του πρωτοψάλτη κ. Παναγιώτη Στραβοπόδη και βρίσκονται σε
καλή κατάσταση. Γράφτηκαν το 1928 (του Πομόνη) και το 1933-1934 (του Μσύ-
σουρα)19, περιλαμβάνουν δε 383 αριθμημένες σελίδες20 και 195 φύλλα αντίστοιχα

Την τελευταία εκδοχή μας γνωστοποίησε στις 30/31-5-2003 ο κ. Νίκος Λει-
βαδάς -ένας από τους μετρημένους πλέον στα δάχτυλα του ενός χεριού Ζα-
κυνθινούς ψάλτες που γνωρίζουν σε βάθος την εγχώρια παράδοση και την
εφαρμόζουν συστηματικά στην εκκλησία-, με βάση την προφορική παράδοση
και τα χειρόγραφα του Νικολάου Πατρινού (1900-1986)21, δασκάλου και προ-
κατόχου του στο αναλόγιο του I. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κατασταρίου22.

Περνώντας στο παράδειγμά μας, να σημειώσουμε καταρχήν σα ο ζακυνθινός
α ' ήχος στη φυσική του θέση έχα ως βάση τον Πα (Ρε), ενδιάμεσες καταλήξεις

17. Οι σ. 645-648 και 657-660 στην πραγματικότητα δεν λείπουν, αλλά παρεμβάλλονται σε
άλλα σημεία του τόμου, λόγω λανθασμένης βιβλιοδεσίας. Αντίθετα, λείπουν τελείως α σ. 247-
248 και 253-254.

18. Και τα τρία Αναστασιματάρια που αναφέρθηκαν ως εδώ προέρχονται από τη βι-
βλιοθήκη του Σπ. Καψάσκη (φέρουν και σχετική σφραγίδα). Μετά τον θάνατό του, η κόρη
του κ. Κική Καψάσκη-Μακρή τα δώρισε στον κ. Γιατρά.

19. Στην αρχή του χειρογράφου (στον τίτλο) υπάρχει η χρονία 1933, ενώ στον κολοφώ-
να αναφέρεται ως ημερομηνία ολοκλήρωσης η 8η Ιανουαρίου 1934. Το ίδιο χειρόγραφο
χρησιμοποίησε ως πηγή ο Μάρκος Δραγούμης για κάποια μέλη στην ανθολογία του.

20. Λείπουν α σ. 47-48 και 61-62, ενώ λόγω λανθασμένης βιβλιοδεσίας οι σ. 79-94 έχουν
τοποθετηθεί μεταξύ των σ. 60 και 63. Επιπλέον η σ. 92 αριθμείται ως 82 και η αρίθμηση συνε-
χίζεται έτσι ώς το τέλος. Συνεπώς η τελευταία σελίδα έπρεπε να φέρει τον αριθμό 393 και όχι
383.

21. Τα χειρόγραφα του Πατρινού είναι σε ευρωπαϊκή σημειογραφία και χρησιμοποιού-
νται από τον Νίκο Λειβαδά ως βοήθημα της μνήμης, χωρίς να μένει προσκολλημένος σε αυ-
τά, αφού εξάλλου παρουσιάζουν αρκετές ατέλειες.

22. Αρκετά κοντινή στην εκδοχή Λειβαδά είναι και αυτή του πρακτικού ψάλτη Παναγιώτη
Τσουκαλά (1918-1996), που καταγράφα ο Μ. Δραγούμης (Ημουσική παράδοση, ό.π, σ. 86).
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κάνα συχνότερα στσυς Πα, Γα, Δι, Κε (Ρε, Φα, Σολ, Λα) -ιδιαίτερα στους δύο
πρώτους- και τελική στον Πα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του, όπως το συνα-
ντούμε στην προφορική παράδοση, είναι ότι, ενώ στην πορεία του μέλους η
εναρμόνιση γίνεται στη Φα μείζονα, παίρνοντας τον δεσπόζοντα23 φθόγγο Γα
(Φα) ως τονική βάση, η τελική κατάληξη στον Πα (Ρε) «μαζονοποιείται», προς
αποφυγήν του ελάσσονος τρόπου24. Το ίδιο ισχύα και για ενδιάμεσες πτώσας
στον Πα, εφόσον έχουν χαρακτήρα «εντελούς» καταλήξεως. Έτσι προκύπτα η
χαρακτηριστική εναλλαγή Φα μείζονος - Ρε μείζονος, που κάνα ισχυρή εντύπω-
ση στον ακροατή. Ιδιαίτερα δε στο Κεκραγάριο του ήχου (Κύριε εκεκραξα και
Κατευθυνθήτω) ψάλλεται σε Ρε μείζονα και η φράση που υπάρχα στην αρχή του
μέλους (δεν έχουμε εντόπισα άλλα τέτοια παραδείγματα). Στις τρεις παλαιότε-
ρες καταγραφές (Κοθρή, Ανωνύμου, Καπανδρίτη), γίνεται προσπάθεια να απο-
δοθεί ο μείζων χαρακτήρας της τονικότητας Ρε με τη χρήση των κατάλληλων εν-
διάμεσων μαρτυριών των φθόγγων. Έτσι, για τους φθόγγους Νη, Πα, Βου, Γα,
Δι, Κε συναντώνται με συνέπεια σε ολόκληρο το Αναστασιματάριο (στον α '
ήχο) οι εξής μαρτυρίες (αυτή του Νη μόνο στον Κοθρή):

π
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Δ
11

κ
Λ

αντί των κανονικών του ήχου:

ν π 6 r Δ κ

Λ <ϊ 7< 11 Α °Ι

[Ο γραφέας του Αναστασιματαρίου του Κοθρή σημειώνα αρκετές φορές

«ρ «Ρ

τιΊν λ αντί της ^ , χωρίς αυτό να φαίνεται ότι σήμαινα κάτι ιδιαίτερο].

Οι μαρτυρίες αυτές υποδηλώνουν σαφώς μετάθεση του «μείζονος» πεντα-
χόρδου Νη-Δι επί του Πα, δίνοντας άκουσμα Ρε μείζονος. Το πρόβλημα είναι ότι
σε πολύ λίγες περιπτώσας δηλώνεται με τις κατάλληλες φθορές και μαρτυρίες η

23. Ο καθορισμός των «δεσποζόντων» φθόγγων σύμφωνα με τη χρυσανθινή θεωρία δεν
είναι εύκολος σε όλα τα είδη του μέλους, πράγμα που ισχύα και για τη βυζαντινή παράδοση,
γι' αυτό και βλέπουμε μικροδιαφορές από το ένα θεωρητικό σύγγραμμα στο άλλο. Γενικά
μπορούμε να θεωρήσουμε ως δεσπόζοντες τους φθόγγους, στους οποίους γίνονται συχνότερα
καταλήξεις.

24. Βλ. και Μ. Δραγούμης, Η μουσική παράδοση, ό.π., σ. 23, συμπέρασμα ε '.
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μετάβαση στη Φα μείζονα, με τους Νη και Γα (Ντο-Φα) φυσικούς. Έτσι βλέπου-
με π.χ. να χρησιμοποιείται κατά κόρον η μαρτυρία του Γα, όπως τη βλέπουμε πα-
ραπάνω στην πρώτη σειρά των μαρτυριών, σε σημεία που αποκλείεται τελείως
να είναι αυτός ο φθόγγος εν διέσει.

Περαιτέρω προβληματισμός προκαλείται από τη μετάθεση της τονικής βάσε-
ως, που δηλώνεται στα τρία παλαιότερα Αναστασιματάριο, από τον Πα (Ρε)
στον Δι (Σολ). Arno φυσικά γίνεται για λόγους φωνητικής εκτάσεως, ώστε να
«χωρέσουν» οι χαμηλότερες φωνές που θα συνοδεύσουν τη μελωδία25. Το θέμα
είναι ότι στην αρχή των περισσότερων μελών του ήχου τίθεται επί του Κε (Βου,
αν διαβάσουμε τη μελωδία στη φυσική της θέση) το σημάδι της μόνιμης υφέσεως
(βλ. εικ. 1 και 2, στο δεύτερο σημαδόφωνο από την αρχή), που ζητά τον Ζω συνε-
χώς εν υφέσει, χωρίς να αναιρείται παρακάτω με άλλη φθορά. Στόχος προφα-
νώς είναι να τονιστεί ότι πρόκειται περί μεταφοράς της φυσικής κλίμακας του
ήχου μια 4η προς τα πάνω, χωρίς αλλαγή των διαστημάτων. Έτσι όμως αναιρεί-
ται αυτόματα ο «μείζων» χαρακτήρας της τονικότητος Ρε (ή Σολ κατά μετάθε-
σιν), που τόσο επιμελώς προβάλλεται μέσω των μαρτυριών!

Η αρχική μας σκέψη, αντιμετωπίζοντας αυτά τα τονικά προβλήματα, ήταν
μήπως οι παλαιότερες καταγραφές αντανακλούν κάποιες τονικές σχέσεις διαφο-
ρετικές από αυτές που συναντούμε στην προφορική παράδοση. Πολύ περισσό-
τερο, αφού οι νεώτερες καταγραφές των Πομόνη-Μούσουρα καταργούν όλες
τις παραπάνω ιδιαιτερότητες και χρησιμοποιούν τις συνήθεις μαρτυρίες του α '
ήχου. Αυτή η υπόθεση όμως πρέπα να αποκλειστεί, διότι δεν υπάρχα κάποια πι-
θανή τονική πραγματικότητα που να δικαιολογεί επαρκώς τις αντιφάσας που
σημειώσαμε. Οι αντιφάσεις αυτές πρέπα να οφείλονται στην προσπάθαα του
καταγραφέα (πιθανόν του Κοθρή) να «μεταφυτεύσα» ένα σημειογραφικό σύ-
στημα, που συνδέεται άρρηκτα με συγκεκριμένες τονικές σχέσας στα πλαίσια
της βυζαντινής οκταηχίας, σε μια μουσική αρκετά διαφορετική. Οι Πομόνης και
Μούσουρας είτε εγκατέλαψαν αυτόν τον τρόπο απόδοσης των τονικών ιδιαιτε-
ροτήτων ως ατελέσφορο (μολονότι η ακριβής καταγραφή είναι τελικά δυνατή με
τη χρήση των κατάλληλων φθορών και μαρτυριών), είτε δεν είχαν καθόλου επα-
φή με την παλαιότερη σημαογραφική παράδοση. Σημαωτέον ότι και σε άλλους
ήχους συναντώνται ανάλογης φύσεως προβλήματα, όπου και πάλι οι δύο ιερείς
προτιμούν τις απλούστερες δυνατές λύσας. Αλλά περί αυτού δεν μπορούμε να
επεκταθούμε εδώ περισσότερο.

25. Στις μεταγραφές μας εδώ προτιμούμε τη φυσική βάση του ήχου (Πα, Ρε), ώστε να
γίνεται ευκολότερα η σύγκρισή του με τον α ' ήχο της κωνσταντινσυπολίτικης παράδοσης.
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Και για να έλθουμε στο μέλος καθαυτό, παρατηρούμε ότι οι μετά τον Κοθρή
εκδοχές, με μικρές διαφορές μεταξύ τους, συγκλίνουν σε ένα αργοσύντομο μελω-
δικό ύφος, το οποίο βέβαια σήμερα θεωρείται ως «αργό», αφού η όντως αργή εκ-
δοχή του Κοθρή έχα ma ξεχαστεί. Κατά μίαν έννοια μπορεί να παραλλήλισα κα-
νείς το ύφος αυτό με το «νέο» στιχηραρικό είδος της κωνσταντινσυπολίτικης πα-
ράδοσης, σε αντιδιαστολή με το «παλαιό» (βλ. π.χ. το Δοξαστάριο του Ιακώβου
Πρωτοψάλτσυ), που ήταν πολύ πιο μελισματικό. Ενώ όμως εκεί η διαφορά ανάγε-
ται σε μια τελείως διαφορετική τεχνική ανάπτυξης του μέλους, εδώ πρόκαται ου-
σιαστικά για μια σύντμηση της αρχικής μελωδίας, με επιλογή και προσαρμογή ορι-
σμένων μελωδικών «θέσεουν», κάποιες φορές μάλιστα με διαφορετικό τρόπο από
κάθε καταγραφέα. Βλέπουμε έτσι ότι η αρχική μουσική φράση καλύπτα στον Κο-
θρή τις λέξας Νες26 Κύριε, ενώ στις υπόλοιπες καταγραφές, εκτός αυτής του Κα-
πανδρίτη, πάνω στην ίδια φράση ψάλλεται ολόκληρο το Νες Κύριε εκέκραξα
προς σε· στη συνέχεια η αρχή του εκέκραξα, όπως καταγράφεται από τον Κοθρή,
προσαρμόζεται και καλύπτα μουσικά στον μεν Καπανδρίτη τις λέξεις εκέκραξα
προς σε, στον δε Μσύσουρα το πρώτο εισάκουσαν μον", για το οποίο οι υπόλοιπα
καταγραφείς προτιμούν να παραλάβουν τη μελωδική θέση του Κοθρή που αντι-
στοιχεί σας ίδιες λέξεις. Στην επανάληψη του εισάκσυσόν μου συγκλίνουν πλέον
όλες α εκδοχές, για να κάνουν τη χαρακτηριστική κατάληξη στη Ρε μείζονα.

Ο αναγνώστης μπορεί να παρατηρήσα στη συνέχεια μόνος του τον τρόπο
που γίνεται η επιλογή και προσαρμογή των θέσεων στο υπόλοιπο μέλος. Em-
σημαίνουμε μόνο τη φράση εν τω κεκραγέναι με προς σε, που στους Πομόνη,
Μούσουρα και Λειβαδά αποτελεί επανάληψη της αρχικής φράσεως του κομ-
ματιού κατ' αντιστοιχίαν με το (πρόσχες τη φω)-νή της δεή- του Κοθρή, τη
στιγμή που ο μεν Ανώνυμος προτιμά να καλύψει τις ίδιες λέξας συντέμνοντας
την ακριβώς επόμενη θέση της αργής εκδοχής, που καταλήγει στο χαμηλό
Λα28, ο δε Καπανδρίτης χρησιμοποιεί μια τελείως ανεξάρτητη θέση.

Επεκτείνοντας τα όσα αναφέρθηκαν, μπορούμε να επισημάνουμε τα εξής
σημεία:

26. Πρόκαται μάλλον για κατάλοιπο του απηχήματος ανανες του α ' ήχου, ενσωματω-
μένο στην αρχή του μέλους.

27. Θέσας σαν κι αυτή, που έχουν χαρακτήρα σαφώς ελάσσονα, δεν εναρμονίζονται,
αλλά ψάλλονται σε ταυτοφωνία.

28. Η πτώση αυτή, με τη χαρακτηριστική ύφεση στο Σι, θεωρείται ως μεταβολή στον πλ.
β ' ήχο, ο οποίος στη ζακυνθινή παράδοση δεν έχα φυσικά τριημιτόνιο. Ο Ανώνυμος μάλιστα
τοποθετεί και τις σχετικές φθορές για την εισαγωγή και τη λύση της μεταβολής, καθώς και
χρωματική μαρτυρία για τον κάτω Κε, τον οποίο θεωρεί ως Πα κατά μετάθεσιν.
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α) Το Αναστασιματάριο είναι ίσως το βασικότερο μουσικό βιβλίο, που επέχει
και θέση διδακτικού εγχειριδίου, η δε χρήση του εκτείνεται σε ολόκληρο το εκ-
κλησιαστικό έτος και όχι μόνο σε συγκεκριμένες εορτές. Η έντεχνη μελοποίηση
ολόκληρου αυτού του υμνογραφικού κύκλου και η ασαγωγή των σχετικών με-
λών στη λειτουργική πράξη αποκλείεται να αποτελεί έργο ενός προσώπου (π.χ.
του Κοθρή), αφού προϋποθέτει την ύπαρξη μιας μακράς και ιδιαίτερα ζωντανής
παράδοσης. Σημειωτέον ότι σε κανένα άλλο νησί των Επτανήσων δεν έχα διαπι-
στωθεί η ύπαρξη πλήρους Αναστασιματαρίου στο τοπικό μουσικό ιδίωμα.

β) Η εξαφάνιση της αργής εκδοχής συνδέεται προφανώς με τη σταδιακή πα-
ρακμή της ζακυνθινής ψαλτικής, που ξεκινάα ίσως μετά την ένωση της Επτανή-
σου με την Ελλάδα το 1864 και ολοκληρώνεται με τους σασμούς του 1953. Στην
παρακμή αυτή συντέλεσε και η ασαγωγή των μελοποιήσεων του Ιωάννη Σακελ-
λαρίδη (βλ. σημ. 2), καθώς και των πολυφωνικών συνθέσεων του Θεμιστοκλή
Πολυκράτη (1863-1926) από τις αρχές του 20ού αιώνα.

γ) Από την ανάλυση του Κύριε εκέκραξα φαίνεται να προκύπτα το συμπέ-
ρασμα ότι η αργή εκδοχή προϋπήρχε της αργοσύντομης, αφού η δεύτερη αποτε-
λεί σύντμηση της πρώτης. Φυσικά μπορεί να αντιτάξα κανείς ότι δεν θα μπορού-
σαν να ψάλλονται σε κάθε ακολουθία τόσο αργά μέλη, οπότε πρέπα να υπήρχε
ταυτόχρονα κάποια εναλλακτική λύση. Η απάντηση έρχεται από την προφορική
παράδοση, που διασώζα και μια «αρμολογική» εκδοχή του ίδιου μέλους, και μά-
λιστα σε δύο παραλλαγές: Στο μουσικό παρ. 2 βλέπουμε το σύντομο Κύριε εκέ-
κραξα του α ' ήχου, όπως μας το έψαλε ο Νίκος Λειβαδάς (30-5-2003)29. Η δομή
του είναι κατά βάσιν συλλαβική, με κάποιες γραμμές που θυμίζουν τις πιο αργές
εκδοχές, όπως η κατάληξη στις λέξας της δεήσεώ-, δεήσεώς μου. Ο ίδιος ψάλτης
μας υπαγόρευσε και μια καθαρά συλλαβική παραλλαγή, αποδιδόμενη εκ παρα-
δόσεως στον ιερέα Νικόλαο Κοντονή, πρωτοψάλτη του μητροπολιτικού ναού
της Ζακύνθου σας αρχές του 20ού αιώνα (μουσικό παρ. 3). Είναι λοιπόν πιθανό
η αργή εκδοχή που κατέγραψε ο Κοθρής να συνυπήρχε με κάποια σύντομη αυ-
τού του τύπου.

Κλείνοντας, πρέπα να παρατηρήσουμε ότι η προφορική παράδοση της ζα-
κυνθινής ψαλτικής εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση για οποιαδήποτε σχετική
έρευνα, έστω και αν δεν βρίσκεται πλέον σε ιδιαίτερη ακμή. Εξάλλου θα ήταν
αδύνατη η ορθή (έστω και με μερικές επιφυλάξας) μεταγραφή των γραπτών εκ-
δοχών του Κύριε εκέκραξα, που παρουσιάσαμε παραπάνω, αν δεν υπήρχαν οι

29. Σύντομη εκδοχή του Κύριε εκέκραξα καταγράφει ο Μ. Δραγούμης στον β ' ήχο (Η
μουσική παράδοση, ό.π., σ. 111).
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σύγχρονες εκτελέσας του συγκεκριμένου, αλλά και άλλων μελών του ίδιου ήχου,
για να αποσαφηνίζουν τα προβλήματα της τονικότητας. Από την άλλη μεριά, εί-
δαμε ότι η συγκριτική μελέτη των χειρόγραφων τεκμηρίων ανοίγει άλλους ορίζο-
ντες και βαθαίνει το οπτικό πεδίο του ερευνητή. Συνεπώς, μόνο ο συνδυασμός
των προφορικών και των γραπτών πηγών μπορεί να οδηγήσει στην εξαγωγή
ολοκληρωμένων συμπερασμάτων, αλλά και να βοηθήσει στην αναζωογόνηση
αυτής της τόσο πλούσιας παράδοσης. Εφόσον δεν υπάρχουν πια ούτε αρκετοί
ψάλτες που να γνωρίζουν καλά το ρεπερτόριο, ούτε αρκετοί βοηθοί που να συ-
μπληρώνουν την αρμονία «με το αυτί», είναι σαφές ότι η παραγωγή αξιόπιστων
καταγραφών, περιλαμβανομένων ει δυνατόν και των τεσσάρων φωνών, με βάση
τα χειρόγραφα και τις ερμηνείες των παλαιοτέρων, και η εκτέλεσή τους από μορ-
φωμένους πλέον μουσικά ψάλτες, είναι ο μόνος τρόπος να προχωρήσα το πράγ-
μα παραπέρα30. Η βάση για κάτι τέτοιο υπάρχα και είναι το ιδιαίτερο ζακυνθινό
φωνητικό ύφος, που παραμένει ολοζώντανο. Με άλλα λόγια, για να επιβιώσα
αυτή η παράδοση πρέπει δυστυχώς να μετατραπεί από λαϊκή σε λόγια, όσο και
αν αυτό θλίβει τον μελετητή και λάτρη της.

Ευχαριστούμε θερμώς τον κ. Νίκο Λειβαδά για τα μέλη πον μας έψαλε και
τις πληροφορίες που μας έδωσε, καθώς και τους κ. Αντώνη Γιατρά και Πανα-
γιώτη Στραβοπόδη για τη διάθεση του χειρόγραφου υλικού.

Αντίγραφα των χειρογράφων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο υπάρχουν
στο Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας και είναι διαθέσιμα στους
ερευνητές.

30. Μια τέτοια προσπάθεια έχα ξεκινήσα προσφάτως ο μουσικός κ. Παναγιώτης Μα-
ρίνος, γνώστης του ζακυνθινού μέλους αλλά και της παραδοσιακής τετραφωνίας. Ελπίζου-
με αυτή η προσπάθεια να αποδώσα σύντομα πλούσιους καρπούς.
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SUMMARY

Eustathios G. Makris, Ph.D.

Unknown Sources of Zakynthiot Ecclesiastical Chant

The Zakynthiot tradition of ecclesiastical chanting, although waning remains alive.
Only by recording this and by immersion in the generally unknown written musical
sources can one reach reliable conclusions. Such an approach is also the only way to
ensure the survival of the tradition.

The present article offers musical examples that shed light on interesting
aspects of the historical development of the tradition. They also illustrate the
need for comparative study of the sources.
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Εικ. 1. Αναστασιματάριο Θεοδώρου Κοθρή, έτος γραφής 1853, φ. Γ.
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2. Ανώνυμο Αναστασιματάριο, πιθανώς 19ου αιώνος, φ. Γ.
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Eix. 3. Αναστασιματάριο αποδιδόμενο στον Ιωάννη Καπανδρίτη,έτος γραφής 1910 (;) με
μεταγενέστερες συμπληρώσεις (1952;), σ. 661.
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Μουσικό παράδειγμα 1

«Κύριε εκέκραξα» αργό

ΚσπανδρΙτπς
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Καπανδρίτης

Πομόνης

Ανώνυμος

Πομόνης
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Μουσικό παράδειγμα 2

«Κύριε εκέκραξα» σύντομο
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Μουσικό παράδειγμα 3

«Κύριε εκέκραξα* σύντομο, άλλη εκδοχή
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Παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης της έλλειψης τροφίμων
κατά την ανοιξιάτικη μεταβατική περίοδο
στα Κουπατσιάρικα χωριά των Γρεβενών*

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τα Κουπατσιάρικα χωριά των Γρεβενών χαρακτηρίζονταν από
ένα φτωχό σε πόρους φυσικό περιβάλλον. Οι κάτοικοι της περιοχής εφάρμοζαν
συγκεκριμένες πρακτικές διαχείρισης της έλλειψης τροφίμων κατά την ανοιξιά-
τικη μεταβατική περίοδο - την εποχή του έτους που ήταν πιθανότερο να προκύ-
ψουν προβλήματα. Οι πρακτικές αυτές αφορούσαν στη σωστή διαχείριση όλων
των διαθέσιμων φυσικών πόρων, στην αναζήτηση πρόσθετων οικονομικών πό-
ρων (π.χ. η ληστεία) και στη διατήρηση της συνοχής της κοινότητας με την ανα-
διανομή διατροφικών αγαθών κατά την περίοδο της έλλειψης.

Τα Κουπατσιάρικα χωριά βρίσκονται στις ανατολικές πλαγιές της Βόρειας Πίν-
δου μέσα στα όρια του νομού Γρεβενών και σε ένα υψόμετρο ανάμεσα στα 800
και 1200 μέτρα 1. Στην περιοχή αυτή ανάμεσα στα 500 και 800 μέτρα υψόμετρο

•Ανακοίνωση στο Συνέδριο «Τα Γρεβενά: Ιστορία-Τέχνη και Πολιτισμός», 1-3 Φεβρουα-
ρίου 2002.

1. Πρόκειται για τριάντα περίπου χωριά, από τα οποία πιο γνωστά είναι το Πολυνέρι, η
Λάβδα, ο Ζιάκας, η Αλατόπετρα, το Σπήλαιο, το Δοτσικό, οι Φιλιππαίοι και το Μέγαρο. Τα
τελευταία Κουπατσιάρικα χωριά προς τα βόρεια, στα όρια της επαρχίας Βοΐου, είναι η Καλ-
λονή, το Κυπαρίσσι και ο Αγιος Κοσμάς. Στη νότια πλευρά βρίσκονται το Μοναχήτι, το Τρί-
κωμο και το Κηπουρειό. Στα ανατολικά, χαμηλά και κοντά στην πόλη των Γρεβενών, οι Μαυ-
ραναίοι και ο Έλατος, ενώ προς την αντίθετη κατεύθυνση ψηλά στην Πίνδο, κοντά στα περί-
φημα Βλαχοχώρια (Περιβόλι, Αβδέλλα, Σμίξη και Σαμαρίνα) οι Φιλιππαίοι και το Δοτσικό.
Για μια αναλυτική περιγραφή της οικολογίας, της ιστορίας των διοικητικών διαιρέσεων και
του οδικού δικτύου της περιοχής, βλ. Ε. Karamanes, Les techniques et l'espace : la construction
identitaire des Koupatsiarika. (Département de Grevena, Macédoine occidentale, Grèce), Thèse

Επετηρίς Κέντρου Λαογραφίας, 29 (1999-2003), a. 131-146.
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κυριαρχεί ένα υποβαθμισμένο δάσος βελανιδιάς διασπώμενο από χωράφια με
καλλιέργειες σιτηρών και κτηνοτροφικών φυτών. Ψηλότερα, από τα 800 έως τα
1200 μέτρα, όπου το χιόνι παραμένει επί αρκετές εβδομάδες και η περίοδος της
ξηρασίας είναι σύντομη, συναντάμε πραγματικά δάση βελανιδιάς με μεγάλα δέ-
ντρα παρά την καταχρηστική βόσκηση στο σύνολο της έκτασης της περιοχής.

Οι Κουπατσαραίοι ήταν αγροτοκτηνοτρόφοι και συνδύαζαν τη μεταβατική
με τη μόνιμα εγκατεστημένη κτηνοτροφία. Οι κτηνοτρόφοι των χωριών που είναι
. χτισμένα σε υψόμετρο πάνω από τα 800 μέτρα κατέβαζαν τα κοπάδια των αιγο-
προβάτων, που είχαν περισσότερα από 50 ζώα, στα χειμαδιά της Θεσσαλίας ή
της Μακεδονίας. Τα μικρά κοπάδια που διαχείμαζαν στο βουνό ήταν πολύ σημα-
ντικά γι' αυτούς. Αρκεί μόνο να σκεφτούμε ότι τα διατηρούσαν με πολύ κόπο, σε
υψόμετρα όπου η βαρυχειμωνιά είναι ο κανόνας. Ο ετήσιος κτηνοτροφικός κύ-
κλος αυτών των μη μεταβατικών κοπαδιών διαιρούνταν, όπως και σήμερα, σε
δύο περιόδους όσο αφορά τη διατροφή τους: τη θερινή κατά την οποία τα ζώα
τρέφονταν με τη βοσκή και τη χειμερινή που επιβίωναν χάρη στις αποθηκευμένες
ζωοτροφές. Τα ζώα έμεναν μέσα στις προβάτες (τις χειμερινές, χτισμένες με πέ-
τρες καλύβες) για 50 περίπου μέρες το χρόνο. Παρατηρήσαμε ωστόσο, ότι η βο-
σκή συνεχίζεται σχεδόν χωρίς διακοπή, όταν μερικές χρονιές η χιονόπτωση δεν
ξεπερνά το ένα μέτρο και το χιόνι δεν μένει πάνω από μια βδομάδα.

Θα εξετάσουμε εδώ τις στρατηγικές που είχαν αναπτύξει οι κάτοικοι για να
αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις τροφίμων που παρουσιάζονταν την άνοιξη. Η προ-
σέγγιση αυτού του θέματος δεν έχα σε καμία περίπτωση τη δυνατότητα να συμ-
βάλει στην έρευνα των μηχανισμών των διατροφικών κρίσεων (crises de
l'alimentationy. Για τη μελέτη τους θα πρέπα να ληφθούν υπόψη πολλές παρά-
μετροι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα πρέπα επίσης να μην περιοριστεί η

de Doctorat à l'E.H.E.S.S., Παρίσι 1999, σ. 68-113. Για τις εθνολογικές ομάδες της περιοχής
και την οργάνωση της τοπικής ταυτότητας, βλ. Ε. Καραμανές, «Πολιτισμική κατανομή της ερ-
γασίας και οργάνωση της ταυτότητας: τα Κουπατσιάρικα χωριά των Γρεβενών», στο Χ. Χα-
τζητάκη-Καψωμένσυ (επιμ.), Ελληνικός παραδοσιακός πολιτισμός: Λαογραφία και Ιστορία.
Συνέδριο στη μνήμη τηςΆλκης Κυριακίδου-Νέατορος, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 73-83.

2. Για την έννοια της κρίσης, βλ. M. Aymard, "Crise", στο Α. Burguière (επιμ.),
Dictionnaire des Sciences Historiques, Παρίσι 1986. Για μια ανάλυση των χαρακτηριστικών
και του μηχανισμού των διατροφικών κρίσεων στον ελληνικό χώρο αλλά και των προβλημά-
των στην προσέγγιση του θέματος, όπως η έλλειψη εμπειρικών στοιχείων για τον έλεγχο του
πλέγματος σχέσεων ανάμεσα στη μετεωρολογική συγκυρία, στη σοδειά, στις τιμές και στον
πληθυσμό, βλ. Κ. Κωστής, Αφορία, ακρίβεια και πείνα. Οι κρίσεις διατροφής στην ελληνική
χερσόνησο (1650-1830). Προβλήματα προσέγγισης και εμπειρικές ενδείξεις, Αθήνα 1993.
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έρευνα σε μια μικρή περιοχή όπως αυτή που εξετάζεται εδώ. Στην καλύτερη πε-
ρίπτωση το κείμενο αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει για να φωτίσει μερικές
όψεις των μηχανισμών αυτορρύθμισης των διατροφικών ελλείψεων της συγκε-
κριμένης περιοχής, η οποία χαρακτηρίζεται από ευαίσθητες συνθήκες ισορρο-
πίας. Ουσιαστικά θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε ένα μέρος της εικό-
νας του παραδοσιακού πολιτισμού της. Χρησιμοποιούμε τον όρο «παραδοσια-
κός πολιτισμός» ακολουθώντας την Άλκη Κυριακίδου, η οποία τόνιζε την ιστορι-
κή του διάσταση τοποθετώντας τον σε μια μακρά χρονική διάρκεια, που αρχίζει
στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και φτάνα, σε κάποιες περιπτώσεις, ώς τις παρα-
μονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου3. Οι πρακτικές λοιπόν που περιγρά-
φονται αφορούν μια ιστορικά προσδιορισμένη κοινωνική ομάδα και τοποθετού-
νται χρονικά στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα.

Κάποια γεγονότα αυτής της περιόδου αποτέλεσαν τομές, οι δραματικές συνέ-
πειες των οποίων ανέτρεψαν το σύνολο των παραδοσιακών τοπικών δομών. Η
αγροτική μεταρρύθμιση των χρόνων του 1920 έπληξε ανεπανόρθωτα τα τσελι-
γκάτα, αφαιρώντας από τα κοπάδια τους τις απαραίτητες χειμερινές βοσκές. Ο
εμφύλιος με τις εκατόμβες των νεκρών και την προσφυγιά στις ανατολικές χώρες
και η μαζική μετανάστευση του 1960 προς τη Γερμανία κυρίως, ερήμωσαν πολλά
χωριά και άλλαξαν ριζικά τη φυσιογνωμία της περιοχής. Για τους ηλικιωμένους
κατοίκους της περιοχής υπάρχει, πολύ έντονα, ένα πριν και ένα μετά. Πριν μπο-
ρεί να είναι, ανάλογα με την ηλικία κάποιου ή τις συγκεκριμένες προσωπικές του
εμπειρίες, ό,τι προηγήθηκε της ερήμωσης των χωριών από την εσωτερική και εξω-
τερική μετανάστευση ή του εμφυλίου ή της μείωσης των κοπαδιών στη δεκαετία
του 1920, όταν τοποθετείται η παιδική ηλικία των παλαιότερων συνομιλητών μας.

Η εργασία αυτή στηρίζεται στο υλικό που συγκέντρωσα στο πλαίσιο της εκ-
πόνησης της διδακτορικής μου διατριβής στην Κοινωνική Ανθρωπολογία στην
École des Hautes Études en Sciences Sociales. Το ζητούμενο της διατριβής ήταν
η εξερεύνηση κάποιων όψεων της οργάνωσης της ταυτότητας στο επίπεδο της

3. Για την έννοια του παραδοσιακού πολιτισμού βλ. Α. Κυριακίδου-Νέστορος, «Η οργά-
νωση του χώρου στον παραδοσιακό πολιτισμό» στα Λαογραφικά μελετήματα, Αθήνα 1975,
σ. 41-48 και «Η ελληνική λαογραφία στη σύγχρονή της προοπτική», ό.π., σ. 99-110. Βλ. επίσης
τη διαφωτιστική αναφορά της Νόρας Σκουτέρη-Διδασκάλου στον Ε. P. Thompson και στον
M. De Certeau, οι οποία έχουν δείξει «ότι ορισμένα ευρωπαϊκά έθιμα ή αντιλήψεις, που εμ-
φανίζονται ως "παραδοσιακά", στην πραγματικότητα είναι προϊόντα συγκεκριμένων ιστορι-
κών προσδιορισμών και σχέσεων» (Ε. Σκαυτέρη- Διδασκάλου, «Υπό παρατήρησιν... Κείμενα
και υποκείμενα ανθρωπολογικών πρακτικών», στο Δ. Γκέφου-Μαδιανού (επιμ.), Ανθρωπολο-
γική θεωρία και εθνογραφία. Σύγχρονες τάσεις, Αθήνα 1998, σ. 168).
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μέσης κλίμακας δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, της ενότητας των Κουπα-
τσιάρικων χωριών. Η έρευνα επί του πεδίου αφορούσε δύο κυρίως χωριά, το Δο-
τσικό και το Μέγαρο, και διήρκεσε ένα περίπου χρόνο το 1995-19964. Η επιτό-
πια έρευνα παρείχε το πιο ουσιαστικό μέρος του υλικού, πάνω στο οποίο στήρι-
ξα τις υποθέσεις εργασίας μου. Οι μελέτες όμως των λαογράφων και των ιστορι-
κών που ασχολήθηκαν με την περιοχή πρόσφεραν πάρα πολλά στοιχεία που δεν
ήταν δυνατό να ανασυρθούν μέσα από τις μνήμες, κατά τις συζητήσας με τους
κατοίκους5. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες αφορούσαν τις παραδοσιακές κτηνοτρο-
φικές και γεωργικές τεχνικές, που ήταν ένα από τα κύρια πεδία της έρευνας. Σε
κάθε περίπτωση, η γνώση της εθνογραφικής πραγματικότητας, η όσο το δυνατόν
καλύτερη εξοικείωση με τον χώρο - επιπλέον του ότι υπενθυμίζει στον εθνογρά-
φο ότι δεν είναι ιστορικός...- του επιτρέπει να σταθμίσα το ειδικό βάρος των πο-
λυάριθμων, διάσπαρτων και συχνά ασαφών πληροφοριών που προσφέρουν τα
κείμενα για τα ζητήματα του ενδιαφέροντος του6. Οπωσδήποτε το εγχείρημα δεν
είναι πάντοτε εύκολο και χρειάζεται προσοχή στη χρήση αυτών των πηγών.

4. Πήγα στην περιοχή για πρώτη φορά το 1984, ως ανυποψίαστος τελειόφοιτος του Λυ-
κείου, για να επισκεφτώ ένα συμμαθητή μου, του οποίου η οικογένεια κατάγεται από το
Δοτσικό. Στα επόμενα χρόνια ακολούθησαν αρκετές επισκέψεις και δύο σύντομες περίοδοι
παραμονής στο πεδίο το 1992 και το 1994 για τις ανάγκες μεταπτυχιακών εργασιών μου
στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. και στην E.H.E.S.S. Πιο αναλυτικά για την έρευνα και
τους στόχους της, βλ. Ε. Καραμανές, ό.π., σ. 76-77.

5. Γραπτές πηγές κάθε άλλο παρά επαρκείς. Υπενθυμίζω, για παράδειγμα, ότι το σύνολο
των δημοτολογίων των κοινοτήτων καταστράφηκαν κατά τις εκκαθαριστικές επιχαρήσεις
των Γερμανών το 1944 ή κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Για μια αναλυτική παρουσίαση των
πηγών, βλ. Ε. Karamanes, ό.π., σ. 50-57. Όσον αφορά τα λαογραφικά κείμενα αρκετά είναι
εκείνα που μας παραδίδουν εξαιρετικής ποιότητας εθνογραφικές καταγραφές. Θα περιοριστώ
να αναφέρω, χωρίς αυτή η αναφορά να είναι εξαντλητική, την παρουσία στην περιοχή του Δη-
μητρίου Λσυκόπουλου -ήταν για ένα έτος, το 1913, Επιθεωρητής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
στη Μακεδονία- τα κείμενα του ντόπιου λαογράφου Κώστα Καραπατάκη, και τις λαογραφι-
κές αποστολές του Αγγέλου Δευτεραίου το 1966 και του Παναγιώτη Καμηλάκη το 1986.

6. Ο προβληματισμός της Ρίκη Βαν Μπουσχότεν, η οποία εργάστηκε στην ίδια περιοχή,
αφορά στην ενσωμάτωση μιας ανθρωπολογικής διάστασης στην ιστορική έρευνα. Η συγ-
γραφέας απαντά καταφατικά στις δυνατότητες της αναδρομικής ανθρωπολογίας, καθώς η
έρευνα σε μια μικρή κοινότητα διευκολύνει το εγχείρημα, γιατί επιτρέπει τη «διερεύνηση
[...] εκείνων των πτυχών του κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος που επέζησαν της δια-
βρωτικής ενέργειας του χρόνου και της κοινωνικής αλλαγής». Επιπλέον «με την παρατετα-
μένη παραμονή στην κοινότητα, όπου όλοι γνωρίζονται και οι πληροφορίες τρέχουν από
στόμα σε στόμα, η συμπεριφορά του παρελθόντος αποκαλύπτεται κατά παρόμοιο τρόπο
όπως στη συγχρονική έρευνα». Βλ. Ρ. Βαν Μπουσχότεν, Ανάποδα χρόνια: συλλογική μνή-
μη και ιστορία στο Ζιάκα Γρεβενών, Αθήνα 1993, σ. 18-19.
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Οι επιλογές των κατοίκων των Κουπατσιάρικων χωριών όσον αφορά την
οργάνωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας και τη διάθεση ή κατανά-
λωση των προϊόντων της οργανώνονταν, λόγω των ελάχιστων πόρων της πε-
ριοχής, με βάση περίτεχνες στρατηγικές. Με τον όρο στρατηγικές εννοώ, σύμ-
φωνα με τον P. Bourdieu, τις πρακτικές που δίνουν μια κατάλληλη απάντηση
στις συγκυρίες. Οι πρακτικές αυτές δεν είναι στρατηγικές με την κυριολεκτική
έννοια του όρου, γιατί στην προκειμένη περίπτωση, πολύ συχνά, δεν υπάρχει
δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε πολλές λύσεις, δεν υπάρχει στρατηγική πρό-
θεση (intention stratégique)7. Όπως το διευκρινίζει ο P. Bourdieu, «επειδή τα
υποκείμενα δεν γνωρίζουν [...] τι κάνουν, αυτό που κάνουν έχει περισσότερο
νόημα απ' ότι πιστεύουν»8. Για τον P. Bourdieu το ήθος/habitus οργανώνει τις
πρακτικές: είναι ένα σύνολο διαθέσεων, στο οποίο αποκρυσταλλώνονται οι
εμπειρίες του παρελθόντος και από το οποίο προέρχονται οι τρόποι με τους
οποίους οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τα πράγματα και δρουν. Είναι «...
προϊόν της ιστορίας, παράγει ατομικές και συλλογικές πρακτικές, και, άρα,
παράγει ιστορία, σύμφωνα με τα σχήματα που εγκυμονούνται από την ιστο-
ρία· εξασφαλίζει την ενεργητική παρουσία των παρελθουσών εμπειριών οι
οποίες, αφού αποθηκευτούν σε κάθε οργανισμό με τη μορφή των σχημάτων
αντίληψης, σκέψης και δράσης, τείνουν με μεγαλύτερη βεβαιότητα απ' όλους
τους αυστηρούς και ρητούς κανόνες να εγγυηθούν την ομοιομορφία των πρα-
κτικών και τη συνέχειά τους μέσα στο χρόνο»®.

Σύμφωνα με όσα μου διηγήθηκαν οι κάτοικοι, η μεταβατική περίοδος της
άνοιξης (soudure du printemps) ήταν χωρίς αμφιβολία η δυσκολότερη του
έτους όσον αφορά στην επάρκεια αγαθών: ανάμεσα στις αρχές του Μαρτίου
και στις αρχές του Απριλίου τα δημητριακά και οι χειμωνιάτικες ζωοτροφές
εξαντλούνταν, ενώ τα μεγάλα μεταβατικά κοπάδια, τα οποία βρίσκονταν σε
περίοδο γαλακτοφορίας αυτήν την εποχή, αργούσαν ακόμη να επιστρέψουν
από τους κάμπους10. Χρήσιμο είναι να θυμηθούμε σ' αυτό το σημείο, ότι ο Κώ-

7. Για την έννοια των στρατηγικών βλ. Ν. Παναγιωτόπουλος, «Από τον κανόνα στις
στρατηγικές και από το υποκείμενο στον δρώντα φορέα», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευ-
νών, τόμ. 72 (1989), σ. 123-141.

8. Βλ. Esquisse d'une théorie de la pratique. Précédé de trois études d'ethnologie kabyle,
Γενεύη 1972, σ. 182 και 202.

9. Βλ. P. Bourdieu, Le sens pratique, Παρίσι 1980, σ. 91. H μετάφραση είναι του Ν. Πα-
ναγιωτόπουλου. Βλ. Ν. Παναγιωτόπουλος, ό.π., σ. 133-134. Βλ. επίσης P. Bourdieu,
Esquisse..., ό.π., σ. 175.

10. Για την εποχική πείνα βλ. Α. Κυριακίδου-Νέστορος, Τροφές: η παραδοσιακή δίαιτα
των Νεοελλήνων. Σημειώσεις για το μάθημα ΛΑΚ (1986-1987), Α.Π.Θ., σ. 11-12.
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στας Κωστής μελετώντας την περίοδο 1650-1830 έδειξε ότι οι κρίσεις διατρο-
φής στον ελληνικό χώρο ήταν ένα φαινόμενο ανοιξιάτικο και κατά δεύτερο λό-
γο χειμερινό". Απομόνωσε μάλιστα τρεις σταθερές, «οι οποίες στην αλληλεπί-
δρασή τους καθορίζουν τον όγκο της συγκομιδής κατά το επόμενο γεωργικό
έτος: α. οι βροχοπτώσεις του φθινοπώρου, β. η δριμύτητα του χειμώνα και γ. οι
βροχοπτώσεις της άνοιξης»12.

Δεδομένων των κλιματικών συνθηκών και του ετήσιου κύκλου των αγροτι-
κών εργασιών, η αποθήκευση προμηθειών για το χειμώνα ήταν απαραίτητη στα
Κουπατσιάρικα χωριά 13. Όλο το καλοκαίρι έκοβαν ξύλα για τη θέρμανση, το μα-
γείρεμα και το πλύσιμο. Μάζευαν δαδί για τον φωτισμό. Αποθήκευαν για ζωο-
τροφές άχυρο και βαλανίδια. Ετοίμαζαν τα τυριά, μπάτζο, φέτα και ούρδα. Η
αποθήκευση του σιταριού και του κριθαριού ολοκληρώνονταν στα τέλη Αυγού-
στου. Ετοίμαζαν επίσης τον τραχανά. Προμηθεύονταν όσπρια, φασόλια, ρεβύ-
θια, φακές, όπως και κολοκύθες για τα βόδια, τα γουρούνια, αλλά και για τις πε-
ρίφημες κολοκυθόπιτες. Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο μάζευαν τα κάστανα
και τα καρύδια. Στήνανε τις κλαόαριές, δηλαδή στοίβαζαν δεμάτια από φύλλωμα
βελανιδιάς είτε πάνω σε μεγάλα διχαλωτά δέντρα είτε στο έδαφος γύρω από ένα
μακρύ ξύλο, για να χρησιμοποιηθούν ως χειμερινή ζωοτροφή. Τρυγούσανε, εξα-
σφαλίζοντας κρασί αλλά και σταφίδες. Μάζευαν μήλα, αχλάδια και κυδώνια,
που τα κρεμούσαν σε αρμάθες (ραμάτες) από το ταβάνι ή τα διατηρούσαν μέσα
στο άχυρο ανάμεσα στο ταβάνι και τη σκεπή του σπιτιού. Τα κρεμμύδια και τα
σκόρδα κρέμονταν σε ραμάτες. 'Εφτιαχναν τουρσιά από πράσινες ντομάτες, πι-
περιές, λάχανα και μελιτζάνες. Τα πράσα φυτεύονταν σε μια γωνιά του υπογείου
για να μείνουν φρέσκα. Τα Χριστούγεννα με το σφάξιμο των γουρουνιών είχαν
λουκάνικα, παστό κρέας και λίπος.

Στις γραπτές πηγές και στις διάφορες ενθυμήσεις που προέρχονται από την
περιοχή, η περίοδος της άνοιξης εμφανίζεται σαν μια από εκείνες κατά τις οποίες
είναι πιθανόν να εμφανιστούν δυσκολίες, τις οποίες οι ιερείς και οι μοναχοί έκρι-
ναν σκόπιμο να μνημονεύσουν στα περιθώρια των σελίδων των εκκλησιαστικών
βιβλίων. Οι πηγές μας βέβαια είναι λίγες και έχουν μόνο ενδακτική αξία. Εν πά-

11. Σε κανονικές συνθήκες οι τιμές των προϊόντων σημείωναν μια σχετικά περιορισμέ-
νη αύξηση αυτές τις εποχές. Αντίθετα σε περιόδους κρίσεων ανέβαιναν σε ένα ασυνήθιστο
επίπεδο. Για μια ανάλυση των εποχικών προτύπων τιμών, βλ. Κ. Κωστής, ό.π., σ. 79-89.

12. Βλ. Κ. Κωστής, ό.π., σ. 43.

13. Βλ. Χ. Φ. Τζημουράκας, Καλλονή νομού Γρεβενών (Ιστορία-Λαογραφία), Θεσσα-
λονίκη 1979, σ. 152-155.
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ση περιπτώσει, έχουμε το λιγότερο εννέα αναφορές σε καταστροφές του ζωικού
κεφαλαίου και της σοδειάς, στην έλλειψη τροφίμων ή στην ακρίβεια τους εξαι-
τίας παρατεταμένων χειμώνων κατά τον 19° αιώνα14.

14. Ανάμεσα στις ενθυμήσεις, που συνέλεξε ο Δημήτριος Λουκόπουλος κατά την παρα-
μονή του στην περιοχή το 1913, αναφέρονται αρκετές περιπτώσας παρατεταμένων χειμώ-
νων, ανόδου των τιμών των σιτηρών και έλλειψης τροφίμων:

Μηλιά Γρεβενά, 26 Μαρτίου 1844: παρατεταμένη χιονόπτωση, απώλειες μικρών και με-
γάλων ζώων, άνοδος των τιμών (σιτάρι, καλαμπόκι).

Μηλιά Γρεβενά, 1814: άνοδος της τιμής του σιταριού, του κριθαριού, του καλαμποκιού
και της σίκαλης.

Κηπουρειό Γρεβενά, Αύγουστος 1848: άνοδος των τιμών του σιταριού κατά την περίοδο
του θερισμού της σίκαλης, του κριθαριού, της βρώμης, καθώς και κατά την περίοδο του
τρυγητού.

Κηπουρειό Γρεβενά, Φεβρουάριος 1846: αναφορά στις τιμές του κρασιού, του τσίπου-
ρου και του τυριού. (Το Κηπουρειό φημίζονταν για τα αμπέλια του).
Κηπουρειό Γρεβενά, 1846: πληρωμή των «Αηλιάτικων». Πρόκειται για την πληρωμή
των βοσκών των κοπαδιών των αιγοπροβάτων κοντά στην γιορτή του Προφήτη Ηλία,
στις 20 Ιουλίου, όταν διαλύονταν οι θερινές στρούγκες.

Σιταράς Γρεβενά, 1773: ξηρασία, απουσία βροχοπτώσεων επί οκτώ μήνες. Πείνα, η
οποία ξεπεράστηκε με την ασαγωγή σιτηρών από θαλάσσης.
Σιταράς Γρεβενά, 1780: πλημμύρες.
Σιταράς Γρεβενά, 1781: επιδημία.

Σιταράς Γρεβενά, 1829: άνοδος των τιμών, θάνατοι, εξισλαμισμοί.
Τριφύλλι Γρεβενά, 6 Αυγούστου 1840: συνεχόμενες βροχοπτώσεις από τον Μάιο. Απώ-
λεια της σοδειάς των σιτηρών.

Τριφύλλι Γρεβενά, 1812: χιονοπτώσεις από τις 13/12 ώς τις 20/3. Ακολούθως ανομβρία
ώς τις 19/5. Άνοδος της τιμής του σιταριού, του καλαμποκιού, της σίκαλης, του κριθα-
ριού, της βρώμης, του κεχριού, του τυριού και του βούτυρου.

Λαγκαδιά Γρεβενά: από τον Αύγουστο του 1792 άνοδος των τιμών του σιταριού, του
καλαμποκιού, της σίκαλης, της βρώμης, της φακής και των ρεβυθιών.
Λαγκαδιά Γρεβενά, 1805: αναφορά στις τιμές του τυριού, των πουλερικών και του κρέ-
ατος στην αγορά των Ιωαννίνων.

Λαγκαδιά Γρεβενά, 1804: συνεχόμενες βροχοπτώσεις από τις 14/10 έως τον Μάρτιο.

Καταστροφή των σιτηρών στις πεδιάδες αλλά και των κοπαδιών που παραχείμαζαν.

Στις 15 Μαρτίου βροχόπτωση διάρκειας έντεκα ημερών.

Λαγκαδιά Γρεβενά, 1817: άνοδος των τιμών.

Λαγκαδιά Γρεβενά, 1810: άνοδος των τιμών από τον Μάρτιο.

Μοναστήρι Σπηλαίου, Γρεβενά, 1829: άνοδος των τιμών.

Μοναστήρι Σπηλαίου, Γρεβενά, 20 Ιανουαρίου 1808: χιονόπτωση, καταστροφή των
αμπελώνων και των κοπαδιών, θάνατοι ταξιδιωτών μέσα στα χιόνια.
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Οι μοναδικές περιπτώσεις όπου οι κάτοικοι ήρθαν αντιμέτωπα με το φάσμα
της πείνας μέσα στον 20ό αιώνα, ήταν το 1917 15 - χρονιά του αποκλεισμού που
επιβλήθηκε από τους συμμάχους και της ισπανικής γρίππης - και το 1942, στην
Κατοχή, με την αρπαγή της παραγωγής από τους Ιταλούς και τους συνεργάτες
τους. Η κατάσταση στην περιοχή μετά τον σχηματισμό της κυβέρνησης της Εθνι-
κής Αμύνης από τον Βενιζέλο στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο του 1916 βρι-
σκόταν στα όρια του εμφυλίου πολέμου. Οι κάτοικοι υπέφεραν από τις αρπαγές
και τις λεηλασίες των γαλλικών στρατευμάτων, των βενιζελικών και των αντιβε-
νιζελικών16. Και α δύο παρατάξεις είχαν στις τάξεις τους αρκετούς ληστές. Τον
Μάιο του 1917 οι τιμές των δημητριακών στην αγορά του Τσοτυλίου τα καθι-
στούν απαγορευμένο καρπό και η γαλλική διοίκηση επεμβαίνει για να εξασφαλί-
σει την τροφοδότηση της περιοχής σε αλεύρι σε πιο λογικές τιμές. Την άνοιξη
του 1941 θερίζουν τη σίκαλη νωρίτερα, περιμένοντας να μεστώσει το σιτάρι. Το
χειμώνα του 1942 στεγνώνουν και μετά αλέθουν ρόβι και βαλανίδια, τα οποία

Μοναστήρι Σπηλαίου, Γρεβενά, 1822: άνοδος των τιμών.

Λάβδα Γρεβενά, 28 Ιανουαρίου 1869: χιονοπτώσεις από τις 27 Δεκεμβρίου, θάνατοι

εξαιτίας του ψύχους.

Αβδέλλα Γρεβενά, 1808: δριμύς χειμώνας από τον Ιανουάριο ώς τον Απρίλιο.

Έλατος Γρεβενά, 27 Μαρτίου 1864: χιονόπτωση. Καταστροφή των οπωροφόρων δέν-
τρων.

Μαυρονόρος Γρεβενά, 26 Μαΐου 1848: χαλαζόπτωση. Καταστροφή των αμπελώνων.

Βαρόσι, πόλη των Γρεβενών, 25 Μαρτίου 1829: άνοδος των τιμών, πείνα.

Βλ. Δ. Λουκόπουλος, χειρόγραφο αρ. 186, Κέντρο Συντάξεως Ιστορικού Λεξικού
Ακαδημίας Αθηνών, αρ. 79 (1914) (ΑΙ Ιλβ), σ. 129-158. Ειδικά για την ιστορική συγκυρία
που προκάλεσε την πείνα του 1829 στα Γρεβενά, βλ. Κ. Κωστής, ό.π., σ. 68. Τα γεγονότα
του 1808 αναφέρονται και στο Ε. Χατζηαλεξάνδρου, «Σύμμεικτα: Ενθυμήσεις του 1798-
1816», Μακεόονικά, τόμ. 1 (1940), σ. 508-514. Συγκεκριμμένα αναφέρεται χιονόπτωση από
την 1η Ιανουαρίου ώς τις 27 Μαρτίου, καταστροφή των μικρών και των μεγάλων ζώων αλ-
λά και ανθρώπινες απώλειες εξαιτίας του κρύου.

15. Σύμφωνα με το ημερολόγιο του Παπα-Νικόλα Κουκόλη τον Μά'ίο του 1917 α τιμές των
δημητριακών στην αγορά του Τσοτυλίου τα καθιστούν απρόσιτα στους κατοίκους. Οι κάτοικοι
τρομοκρατούνται μπροστά στο φάσμα της πείνας και οι Γάλλοι τους πωλούν αλεύρι σιταριού
ανάμεικτο με καλαμποκιού σε πιο χαμηλή τιμή. Ο Παπα-Νικόλας Κουκόλης άρχισε τη σύνταξη
τσυ ημερολογίου του το 1895, όταν χειροτονήθηκε ιερέας στο Δίλοφο (παλαιά Λιμπόχοβο), και
συνέχισε ώς το 1926. Η μοναδική περίοδος έλλειψης τροφίμων που αναφέρει ήταν αυτή των
ετών 1916-1918. Βλ. Γ. Τσάρας, «Το ανέκδοτο ημερολόγιο του Παπα-Νικόλα Κουκόλη απ' το
Λιμπόχοβο της Δυτικής Μακεδονίας (1817-1926)», Μακεόονικά 6 (1968), σ. 303-305. Επίσης
Α. Βακαλόπουλος, «Από την ιστορία ενός μακεδονικού χωριού, του Λιμπόχοβσυ, στις αρχές
του 19ου αιώνα», Παγκαρπία Μακεδόνικης Γης, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 547-552.

16. Βλ. Ρ. Βαν Μπουσχότεν, Ανάποδα χρόνια: συλλογική μνήμη και ιστορία στο Ζιάκα
Γρεβενών, Αθήνα 1993, σ. 38-40.
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ανακατεύουν με αλεύρι και φτιάχνουν ένα μαύρο ψωμί, η γεύση του οποίου άφη-
σε μια πολύ άσχημη ανάμνηση σε όσους το δοκίμασαν. Σε άλλες δύσκολες περι-
πτώσεις έφτιαχναν επίσης ψωμί με αλεύρι από κριθάρι και ρόβι, σε αναμονή του
καλοκαιριού και της καινούργιας σοδειάς.

Αυτές όμως οι καταστάσεις ήταν σπάνιες. Σε κανονικές συνθήκες, οι πολλα-
πλές καλλιέργειες και το καλαμπόκι σαν εαρινό σιτηρό μείωναν τις πιθανότητες
κρίσης17. Δύο άλλοι παράγοντες που βοηθούσαν σημαντικά προς αυτή την κα-
τεύθυνση ήταν η πώληση κάποιων γαλακτοκομικών και γεωργικών προϊόντων
στα χωριά του Βοΐου, καθώς και η χρηματική βοήθεια που λάμβαναν ορισμένες
οικογένειες από ξενητεμένα μέλη τους, κυρίως στις ΗΠΑ, μετά το πρώτο μετα-
ναστευτικό κύμα στα τέλη του 19ου αιώνα18. Η μικρή ζωοκλοπή μπορούσε επί-
σης να προσφέρει κάποιους πρόσθετους πόρους19. Χαρακτηριστική αντίδραση

17. Στην τουρκοκρατία ο κάθε καζάς - τουλάχιστον στην περίοδο ακμής της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας - έπρεπε να είναι αυτάρκης σε δημητριακά, για να μειώνονται οι κίνδυνοι δια-
τροφικών κρίσεων. Βλ. Κ. Κωστής, ό.π., σ. 47-55. Αλλωστε, στην περιοχή που μελετάμε υπήρ-
χε μια συγκεκριμμένη ιεραρχία μεταξύ των δημητριακών που απευθύνονταν στις ανάγκες της
διατροφής: σιτάρι, καλαμπόκι, κριθάρι, ρόβι και κεχρί. Το αλεύρι του σιταριού προτιμούνταν
για την παρασκευή ψωμιού. Πιο συχνά όμως προτιμούσαν να πουλήσουν το σιτάρι και να
φτιάξουν ψωμί από καλαμπόκι. Το καλαμπόκι μερικές φορές χρησιμοποιούνταν σαν ζωοτρο-
φή, κυρίως για την πάχυνση τουν γουρουνιών πριν τα Χριστούγεννα. Για τη διατροφή χρησι-
μοποιούσαν επίσης μίγμα αλεύρου καλαμποκιού και σίκαλης. Η σίκαλη και το κεχρί προορί-
ζονταν κυρίως για τα γουρούνια, το κριθάρι για τα άλογα, τα μουλάρια, τα γαϊδούρια και τα
αιγοπρόβατα. Η βρώμη θεωρούνταν κατάλληλη για τα νεαρά γαϊδουράκια και μουλαράκια,
αλλά απέφευγαν να τη δώσουν στα πρόβατα. Το ρόβι προορίζονταν για τα βοοειδή, αλλά δεν
αποκλείονταν η χρήση του και για τα γουρούνια. Για μια αναλυτική περιγραφή του ψωμιού με
βάση τα άλευρα των δημητριακών που καλλιεργούνταν στα χωριά των Χασίων, βλ. Ε. Πρού-
φα, Παραδοσιακές καλλιέργειες και τροφές που παρασκευάζονται με τις πρώτες ύλες που
προέρχονται από αυτές στην Κατάκαλη Γρεβενών, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 2-4, 97-102.

18. Δεν διαθέτουμε στοιχεία για την περιοχή, αλλά σύμφωνα με τη μελέτη του Κ. Κω-
στή για ένα χωριό της Δωρίδας η χρηματική βοήθεια μπορούσε να αγγίζει το 30% των συ-
νολικών εσόδων της κοινότητας. Βλ. Κ. Κωστής, «Εισοδηματικές δομές στην ορεινή οικο-
νομία. Η μελέτη μιας περίπτωσης: Κερασιές Δωρίδας», Ιστορικά, τόμ. 4, τεύχ. 7, Δεκέμ-
βριος 1987, σ. 179-204.

19. Η περιοχή είχε μεγάλη ληστρική παράδοση, που συντηρούνταν από τις πολιτικές
αναταραχές αλλά και από την παράδοση του κλεφταρματολισμού. Πάντως στον Μεσοπό-
λεμο υπήρξε έξαρση της ζωοκλοπής και εμφάνιση πολλών περιστασιακών κλεφτών, καθώς
διακόπηκε η μετανάστευση που λειτουργούσε ως ασφαλιστική δικλείδα και οι κτηνοτρόφοι
αντιμετώπιζαν τεράστια προβλήματα εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης (1912-1922) και
της αγροτικής μεταρρύθμισης που στέρησε από τα κοπάδια τις χειμερινές τους βοσκές. Βλ.
Ρ. Βαν Μπουσχότεν, Ανάποδα χρόνια..., ό.π., σ. 41-46.
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στην έλλειψη ζωοτροφών την άνοιξη είναι το παρακάτω περιστατικό που μου
διηγήθηκαν οι Μεγαριώτες: Τρεις άνδρες περπάτησαν μέσ' στη νύχτα ώς τη
Χαραυγή Βοΐου για να σηκώσουν μια κλαδαριά. Ο καθένας κουβάλησε όσες
περισσότερες παταριές (δεμάτια) μπορούσε. Βέβαια σε περιπτώσεις πολύ φτω-
χών χωριών το φαινόμενο ήταν πολύ πιο έντονο. Για παράδειγμα οι κάτοικοι
του Πολυνερίου, χωριού με περιορισμένα βοσκοτόπια, ήταν περιώνυμοι ζωο-
κλέφτες.

Σε τελική ανάλυση, η ισορροπία όσον αφορά στην επάρκεια των αγαθών
ήταν εξαιρετικά εύθραυστη στα Κουπατσιάρικα χωριά. Όπως πολλές φορές
άκουσα και από τους ίδιους, «αν η φτώχεια μπει μέσα στο σπίτι, δεν βγαίνει
πια». Είναι χαρακτηριστική η αντίδραση των κατοίκων το 1919 κατά την άφι-
ξη των φοροεισπρακτόρων στο Μέγαρο με τη συνοδεία αστυνομικών μέσα
στον μήνα Μάρτιο, την πιο δύσκολη εποχή του έτους. Οι γυναίκες του χωριού
με την υποκίνηση του προέδρου της κοινότητας επιτέθηκαν εναντίον των φο-
ροεισπρακτόρων και τους έστειλαν πίσω στα Γρεβενά 20. Το κράτος απάντησε
με την καταστολή: ο πρόεδρος, τα υπόλοιπα πέντε μέλη του κοινοτικού συμ-
βουλίου καθώς και έντεκα γυναίκες συνελήφθησαν. Οι γυναίκες καταδικάστη-
καν σε έξη μήνες φυλακή και οι άνδρες σε τρεις. Ο πρόεδρος μάλιστα πέθανε
στη φυλακή 21. Στα τέλη της δεκαετίας του 1920 η παγκόσμια οικονομική κρίση
έχει τρομερό αντίκτυπο στους Έλληνες αγρότες. Οι τιμές των δημητριακών
πέφτουν και τα χρέη τους συσσωρεύονται. Οι αυτοκτονίες χωρικών γίνονται
ένα καθημερινό φαινόμενο στην περιοχή, όπως και οι συλλήψεις για απλήρω-
τους φόρους. Αυτές οι εμπειρίες θα έχουν καταλυτική επίδραση στη διαμόρ-

20. Για την αγροτική φορολογία στο μεσοπόλεμο βλ. Α. Δ. Σίδερις, Η γεωργική πολιτι-
κή της Ελλάδος κατά την λήξασαν εκατονταετίαν (1833-1933), Αθήναι 1934, σ. 196-204,
293-294.

21. Είναι χαρακτηριστικό για την οργάνωση της συλλογικής μνήμης ότι οι Μεγαριώτες
στις συζητήσεις μας τοποθετούν το περιστατικό στην εποχή της τουρκοκρατίας. Ο τοπικός
ιστορικός, δάσκαλος Α. Κακαφίκας δεν αναφέρει το περιστατικό ούτε στο βιβλίο του για
την ιστορία της περιοχής, ούτε στο πολύ πλούσιο χειρόγραφο του που φυλάσσεται στο αρ-
χείο του Κ.Ε.Ε.Λ.. Βλ. Α.Γ. Κακαφίκας, Ιστορία της περιφέρειας Γρεβενών, Θεσσαλονίκη
1995, και Ιστορικά και λαογραφικά τον χωριού Μεγάρου και της γύρω περιοχής,
Κ.Ε.Ε.Λ., αριθμός χειρογράφου 2650, Αθήνα 1960. Αντίθετα το περιγράφα αναλυτικά σε
φωτοτυπημένες χειρόγραφες σελίδες που μοίρασε στους συγχωριανούς του το 1995. Αυτή
η απόκρυψη έχα σχέση με τις εμπαρίες του εμφυλίου και των χρόνων που ακολούθησαν.
Ένα τέτοιο επασόδιο συλλογικής ανυπακοής στην κρατική εξουσία ήταν φυσικό να εξοβε-
λιστεί. Για μια εμπεριστατωμένη ανάλυση της συλλογικής μνήμης του εμφυλίου στο κοντινό
χωριό του Ζιάκα, βλ. Ρ. Βαν Μπουσχότεν, Ανάποδα χρόνια..., ό.π.
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φωση πολιτικής συνείδησης εκ μέρους τους και στην προσχώρησή τους στα
κόμματα της αριστεράς, είτε στο Αγροτικό είτε στο Κομμουνιστικό22.

Το τέλος της δύσκολης ανοιξιάτικης περιόδου έφτανε με την άφιξη των
κοπαδιών από τις πεδιάδες. Οι προβατίνες και οι κατσίκες ήταν εκείνη την πε-
ρίοδο (τέλη Απρίλη, αρχές Μάη) σε πλήρη γαλακτοφορία. Οι διηγήσεις και οι
γραπτές πηγές τονίζουν τη σημασία της επιστροφής των μεγάλων μεταβατι-
κών κοπαδιών από τους κάμπους23. Στην περιοχή είχαν αναπτυχθεί συστήματα
αναδιανομής, για να ανακουφίσουν τους κατοίκους. Στο Πολυνέρι όταν τα
κοπάδια επέστρεφαν την άνοιξη, οι τσέλιγκες μοίραζαν το γάλα της πρώτης
μέρας - μερικές φορές της δεύτερης και της τρίτης επίσης - στους κατοίκους
του χωριού, κυρίως σ' αυτούς που δεν είχαν ζώα24.

Είναι γνωστό σα το λαϊκό εορτολόγιο προσαρμόζεται στις ασχολίες των κατοί-
κων και όα οι γιορτές εξυπηρετούν λειτουργίες που υπαγορεύονται από πς τοπικές
ανάγκες25. Είναι χαρακτηριστικό όα το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στο Μονα-
χία (πριν από την απαλλοτρίωση και την εγκατάλαψή του το 1932-1933), οργάνω-
νε την παραμονή της γιορτής των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης σας 20 Μαΐου,
ένα συσσίτιο26. Προσφέρονταν φασολάδα και το έθιμο ήταν γνωστό ως παρακα-
λιά. Το μοναστήρι «παρακαλούσε» τους κατοίκους να το βοηθήσουν και οι προ-
σκυνητές, κυρίως οι γυναίκες, ανταποκρινόμενα έσκαβαν τα αμπέλια του. Οι προ-

22. Εκεί βρίσκεται άλλωστε και η βάση της μαζικής προσχώρησης τους στο κίνημα της
εθνικής αντίστασης, όπως έδειξε η Ρίκη Βαν Μπουσχότεν. Βλ. Ρ. Βαν Μπουσχότεν, Ανά-
ποδα χρόνια..., ό.π., σ. 66-70 και R. Van Boeschoten, "The Peasant and the Party: Peasant
Options and 'Folk' Communisme in a Greek Village", The Journal of Peasant Studies, vol.
20 (4), 1993, σ. 612-639.

23. Βλ. A.N. Δάρδας, Τα μοναστήρια της μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης, Θεσ-
σαλονίκη 1993, σ. 400.

24. Μερικές μέρες πριν από τη γιορτή της Αγίας Παρασκευής, στο τέλος της γαλακτοπα-
ραγωγικής περιόδου (λίγο πριν διαλύσουν τις στρούγκες), έκαναν το ίδιο για να φτιάξουν οι
κάτοικοι τον τραχανά. Βλ. Π. Καμηλάκης, Λ αογραφική αποστολή στο νομό Γρεβενών (Νοέμ-
βριος -Δεκέμβριος 1986), Κ.Ε.Ε.Λ, αριθμός χαρογράφου 4433/91, Αθήνα, σ. 4.

25. Βλ Α. Κυριακίδου-Νέστορος, Οι 12 μήνες. Τα λαογραφικά, Θεσσαλονίκη 1986. Επί-
σης Δ. Αουκόπουλος, «Σύμμεικτα λαογραφικά Μακεδονίας»,Λαογραφία 6 (1917), σ. 143.

26. Βλ. Γ.Σ. Δρίζης, Ιστορία του χωριού Μοναχήτι, Αλεξάνδρεια 1991, σ. 41-42, 71.
Μετά τον πόλεμο το Μοναχίτι δεν είχε άλλες γιορτές κατά τη θερινή περίοδο, δεδομένου
ότι όλοι σχεδόν οι κάτοικοι μετακινούνταν προς την περιοχή της Αλεξάνδρειας στην Κε-
ντρική Μακεδονία για να εργαστούν εποχικά στις αγροτικές καλλιέργειες. Βλ. Β. Μαρινό-
πουλος, Λαογραφικά στοιχεία χωρίου Καρπερό, Κ.Ε.Ε.Λ. αριθμός χειρογράφου 2596,
Αθήνα 1962.
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σκυνητές προέρχονταν από το Μοναχίτι, αλλά και από τα γειτονικά χωριά, το
Σπήλαιο, το Κηπουρειό και το Μικρολίβαδο.

Το τέλος της δύσκολης ανοιξιάτικης περιόδου σηματοδοτούσε επίσης μια άλ-
λη γιορτή, αυτή του αγίου Χριστοφόρσυ. Ο άγιος Χριστόφορος είναι ένας λαϊ-
κός άγιος που προστατεύει από το χαλάζι, την κακοκαιρία, τα ατυχήματα και τις
επιδημίες 27. Σίτο Μέγαρο - όπως και σε πολλά άλλα χωριά της περιοχής - συνα-
ντάμε την παράδοση της θυσίας του ελαφιού 28. Πρόκειται για μια αιματηρή θυσία
γνωστή σε όλη την Ελλάδα ως κουρμπάνι 29. Σύμφωνα με την τοπική εκδοχή της
παράδοσης τα παλιά τα χρόνια, όταν την άνοιξη οι προμήθειες εξαντλούνταν
και οι κάτοικοι κινδύνευαν να πεθάνουν από την πείνα, ο άγιος τους έστελνε ένα
ελάφι ή ένα ζαρκάδι, που έφτανε στις 9 Μαΐου στην τοποθεσία του Χριστοφό-
ρου. Ακολουθώντας τις συμβουλές του παπά του χωριού, άφηναν το ζώο να ξε-
κουραστεί, πριν το σκοτώσουν και το μαγειρέψουν. Σ' αυτό το σημείο της διήγη-
σης της παράδοσης οι Μεγαριότες διευκρινίζουν πάντα, ότι η πείνα ήταν τόση
εκείνη την εποχή του χρόνου, που θέριζαν ένα χωράφι του οποίου ο καρπός είχε
ωριμάσει πρώιμα για να τον διανείμουν σε όλο το χωριό. Κατ' αναλογία μοιρά-
ζονταν μεταξύ τους και το βραστό κρέας του ζώου. Μια χρονιά οι κάτοικοι βιά-
στηκαν να σκοτώσουν και να μαγειρέψουν το ζώο, χωρίς να το αφήσουν να ξε-
κουραστεί. Το ελάφι δεν ξανάρθε και έτσι έπρεπε να το αντικαταστήσουν με
ζώα που πρόσφεραν οι κτηνοτρόφοι του χωριού.

27. Για τον άγιο Χριστόφορο ως αγροτικό άγιο στην Βόρεια Ελλάδα βλ. Αικ. Πολυμέ-
ρου, «Ο άγιος Χριστόφορος προστάτης από το χαλάζι στο βόρειο ελληνικό χώρο», Πρα-
κτικά Β' Συμποσίου Λαογραφίας Βορειοελλαδικού Χώρου, Ι.Μ.Χ.Α., Θεσσαλονίκη 1976,
σ. 393-399.

28. Η παράδοση είναι γνωστή και από άλλες περιοχές της Ελλάδας· βλ. για παράδειγμα,
Σ. Κυριακίδης, «Θυσία ελάφου εν νεοελληνική παραδόσει και συναξαρίοις», Λαογραφία 6
(1917), σ. 189-215. Επίσης Κ. Α. Ρωμαίος, «Λαϊκές λατρείες της Θράκης», Αρχείον του
Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 11 (1944-1945), σ. 1-131. Για να ανα-
φερθούμε στα χωριά των Γρεβενών, στον Αιμιλιανό η παράδοση σχετιζόταν με τη γιορτή
του προφήτη Ηλία στις 20 Ιουλίου. Βλ. Δ. Λουκόπουλος, «Σύμμεικτα λαογραφικά Μακεδο-
νίας», ό.π., σ. 115. Στο Δασύλιο και στο Δοτσικό με τη γιορτή της αγίας Παρασκευής στις 26
Ιουλίου. Βλ. Β. Παπανικολάου, «Το Δασύλλιον. Μία παράδοσις για το ελάφι», Ημερολό-
γιον Δυτικής Μακεδονίας, έτ. 6 (1937), σ. 79-80. Για τη γιορτή της αγίας Παρασκευής στο
Πολυνέρι, βλ. Π. Καμηλάκης, ό.π., σ. 50-54.

29. Βλ. Γ. Ν. Αικατερινίδης, Νεοελληνικές αιματηρές θυσίες. Λειτουργία - μορφολογία
- τυπολογία, Αθήνα 1979. Για τη θυσία βλ. M. Detienne, J.-P. Vernant, La cuisine du
sacrifice en pays grec, Παρίσι 1979.
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Πράγματι, η γιορτή του αγίου Χριστοφόρου ήταν η mo σημαντική αυτής της
περιόδου του έτους30. Τη μέρα αυτή οι κάτοικοι μαζεύονταν μετά τη λειτουργία
στο ομώνυμο πευκόφυτο ύψωμα πάνω από το χωριό δίπλα στην εκκλησία του
αγίου. Εκεί μαγειρεύανε μέσα σε καζάνια το κρέας 8 - 10 βακούφικων ζώων.
Μετά το γεύμα ακολουθούσε γλέντι. Οι ηλικιωμένοι θυμούνται τη γιορτή σαν
ένα εξαιρετικό γεγονός. Για πολλούς ήταν μια από τις σπάνιες ευκαιρίες να (ράνε
κρέας. Ήταν μια κομβική χρονική στιγμή για το χωριό, γιατί όλοι οι κάτοικοι
του, αγρότες, μόνιμοι και μεταβατικοί κτηνοτρόφοι, ήταν εκεί. Η γιορτή σηματο-
δοτούσε λοιπόν την επιστροφή των μεταβατικών κοπαδιών και οριοθετούσε το
τέλος της δύσκολης ανοιξιάτικης περιόδου. Για τα μπακάτια, τα μη μεταβατικά
μικρά κοπάδια, τα φρέσκα βοσκοτόπια αντικαθιστούσαν τη φτωχή ζωοτροφή
των κλαδαριών. Η δύσκολη περίοδος του τέλους του χειμώνα τέλειωνε με την
άφιξη των μεγάλων κοπαδιών και ο θερισμός του Αυγούστου ήταν πλέον ορα-
τός. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο εορτασμός ατόνησε με την εγκατάλειψη της με-
ταβατικής κτηνοτροφίας και στα τέλη της δεκαετίας του 1970 έπαψε εντελώς.
Από τη δεκαετία του 1980 η γιορτή οργανώνεται από τον πολιτιστικό σύλλογο
του χωριού σε ένα διαφορετικό βέβαια πλαίσιο31.

Προσπαθήσαμε να αναλύσουμε μια πτυχή των περίτεχνων στρατηγικών που
είχαν αναπτύξα οι κάτοικοι αυτής της περιοχής, που χαρακτηρίζεται από τη
φτώχεια σε πόρους και από ένα δύσκολο φυσικό περιβάλλον, προκειμένου να
διατηρήσουν μια διατροφική ισορροπία. Αναφερθήκαμε στις πρακτικές που
εφάρμοζαν, προκειμένου να αποφύγουν να εκτεθούν σε δύσκολες καταστάσας,
αλλά και στα μέτρα που έπαιρναν όταν οι ιστορικές συγκυρίες οδηγούσαν τα
πράγματα στα άκρα. Εστιάζοντας το ενδιαφέρον στην εποχή του έτους, κατά
την οποία ήταν πιθανότερο να παρουσιαστεί έλλειψη τροφίμων, δηλαδή την

30. Βλ. Α. Κακαφίκας, Ιστορικά και λαογραφικά τον χωριού Μεγάρου και της γύρω
περιοχής, Κ.Ε.Ε.Λ, αριθμός χειρογράφου 2650, Αθήνα 1960, σ. 53. Για το Καρπερό, βλ.
Α. Τρουλλινού-Μαρινοπούλου, Εορταί και πανηγύρια των Καρπεριωτών, Κ.Ε.Ε.Λ, αριθ-
μός χειρογράφου 2597, Αθήνα 1962. Επίσης Γ. Ν. Αικατερινίδης, Νεοελληνικές αιματηρές
θυσίες, ό.π., σ. 116 και 180.

31. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονταν ότι τα πρώτα χρόνια της οργάνωσης της γιορτής από
τον σύλλογο, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, το φαγητό το έτρωγαν οι «επίσημοι», συ-
νήθως τοπικοί πολιτικοί, οι οποίοι προσκαλούνται πάντα στις εκδηλώσεις αυτού του τύπου
για να γνωρίσουν από κοντά τα προβλήματα της περιοχής. Αυτές οι διαμαρτυρίες ήταν
μάλλον βάσιμες... Σήμερα όμως, η γιορτή είναι çva πολύ ζωντανό και χαρούμενο πανηγύρι,
για το οποίο οι Μεγαριώτες, μόνιμοι κάτοικοι ή μη, είναι πολύ περήφανοι. Δεν θα επιμεί-
νουμε εδώ στην περιγραφή του.
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ανοιξιάτικη μεταβατική περίοδο, παρουσιάσαμε τις πρακτικές αναδιανομής των
διατροφικών αγαθών που είχαν αναπτύξει και αναδείξαμε τη σημασία και τις
χρήσεις του εορτολογίου στο τοπικό επίπεδο. Οι πρακτικές αυτές αποτελούν μέ-
ρος ενός πολιτισμικού ήθους και εγγράφονται στη μακρά χρονική διάρκεια του
παραδοσιακού πολιτισμού 32.
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SUMMARY

Vangelis Karamanes, Dr.

Traditional Practices in the Handling of Food Shortages During the
Transitional Spring Period in the Koupatsiarika Villages of Grevena
(Western Macedonia)

The natural environment of the Koupatsiarika villages of Grevena is poor in natural
resources. The inhabitants of the area applied various practices in the handling of
food shortages during the transitional period of spring which was the period when
problems were most likely to occur. These practices, such as robbery, concerned the
appropriate handling of all the natural resources to hand, in the quest for additional
economic resources and in the attempt to maintain social cohesion, by means of the
redistribution of foodstuffs during the period of shortage.
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Το ζήτημα της κατάταξης των παραδόσεων
και οι παραδόσεις του Λαογραφικού Αρχείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Με την μελέτη αυτή επιχειρείται ένας επαναπροσδιορισμός του εί-
δους της προφορικής παράδοσης, που χαρακτηρίζεται παράδοση ή θρύλος, κα-
θώς και η νοηματική διαφοροποίηση των δύο όρων, με σκοπό τη δημιουργία ει-
δικής βάσης δεδομένων για τις ανάγκες ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης του υλικού
του Λαογραφικού Αρχείου. Με δεδομένα τα συμπεράσματα της σύγχρονης επι-
στημονικής έρευνας, το είδος αφενός παραμένει ολοζώντανο στις σύγχρονες
κοινωνίες και αφετέρου συγκοινωνεί συστηματικά με συναφή είδη της προφορι-
κότητας*. Η μεταβλητότητα αυτή επιτρέπει μετασχηματισμούς μέσα από συνε-
χή ανταλλαγή στοιχείων, δυσχεραίνοντας την οποιαδήποτε προσπάθεια συστη-
ματικής ταξινόμησης των παραλλαγών του είδους. Στον αντίποδα των θεωρητι-
κών δυσκολιών συστηματοποίησης, προτείνεται η δημιουργία ενός ανοικτού και
ευέλικτου συστήματος ηλεκτρονικής ταξινόμησης με συνδυασμένη χρήση των
σημαντικότερων προτάσεων, που έχουν διατυπωθεί έως σήμερα.

Αφορμή για τον προβληματισμό της παρούσας μελέτης στάθηκε η ανάγκη δημι-
ουργίας μιας ειδικής βάσης δεδομένων για το σώμα των παραδόσεων του Λαο-
γραφικού Αρχείου. Το εγχείρημα θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά απλό, εφό-
σον έχα ήδη ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και έχα δοκιμαστεί η λατουργικότητα
της «συγγενούς» - στο βαθμό που πρόκαται για προφορικές μυθώδεις διηγήσεις
σε πεζό λόγο - βάσης των παραμυθιών (βλ. Παπαχριστοφόρου 1999). Μία ελα-
φρώς προσαρμοσμένη αντιγραφή της θα ήταν εκ πρώτης όψεως αρκετή.

Στην πράξη, ωστόσο, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την πολυπλοκότητα του εί-
δους και με τα ζητήματα που απορρέουν άμεσα από αυτήν, όπως είναι ο ίδιος ο
ορισμός της έννοιας της δημώδους παράδοσης και στη συνέχεια η αναζήτηση

* Με τον όρο «προφορικότητα» αποδίδουμε εδώ τον διεθνές όρο «orality/oralité».
Επετηρίς Κέντρου Λαογραφίας, 29 (1999-2003), σ. 147-162.
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μιας μεθόδου ταξινόμησης των παραδόσεων, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της
νέας βάσης δεδομένων. Κατά την άποψή μας τα δύο ζητήματα είναι αλληλένδε-
τα, εφόσον ένας επιτυχής ορισμός προσδιορίζα αυτομάτως και τα όρια του εί-
δους - αυτά συνδέονται αμιγώς με την οποιαδήποτε ταξινόμηση. Η συνέχιση της
ταξινόμησης των παραδόσεων του Λαογραφικού Αρχείου και η ασαγωγή τους
σε μία βάση δεδομένων οφείλα να είναι συμβατή με: 1) το ήδη ταξινομημένο και
αποδελτιωμένο υλικό του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας (Κ.Ε.Ε.Λ.),
2) με τα διεθνή χαρακτηριστικά του είδους και συνεπώς με τις υπάρχουσες κατη-
γοριοποιήσας, 3) με το συνεχώς αυξανόμενο σχετικό υλικό του Κ.Ε.Ε.Λ.

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να καταλήξα σε μια εφαρμόσιμη πρόταση
κατάταξης των παραδόσεων του Λαογραφικού Αρχείου, που να ικανοποιεί κατ'
αρχήν τις ανάγκες της ηλεκτρονικής αρχαοθέτησής τους. Πριν από αυτό θα
προχωρήσουμε: α) σε μία γενική επισκόπηση των παραδόσεων ως είδους της
προφορικής παράδοσης, β) στην επανεξέταση των διαφόρων προτάσεων ταξι-
νόμησής τους, γ) στην αποτύπωση του σώματος των παραδόσεων του Λαογρα-
φικού Αρχείου. Σημειώνουμε ότι, για λόγους οικονομίας, οι οποιεσδήποτε ανα-
φορές μας σε θέματα προέλευσης ή λειτουργίας των παραδόσεων, θα είναι ειδι-
κές και μόνο στο βαθμό που αφορούν τα ίδια τα όρια του είδους.

α. Παραδόσεις και θρύλοι

Είναι δύσκολο να μιλήσα κανείς για το συγκεκριμένο είδος της προφορικής λο-
γοτεχνίας, χωρίς να ξεκινήσει από έναν, έστω στοιχειώδη, ορισμό του. Κατ' αρ-
χήν οι δύο όροι, για την ορολογία της ελληνικής λαογραφίας, θεωρούνται συνώ-
νυμοι. Η εισαγωγή του όρου «παράδοση» οφείλεται, όπως είναι γνωστό, στον
Νικόλαο Πολίτη, ο οποίος «δεν θεωρεί αυτονόητη την ένναά της και αισθάνεται
έστω και ευκαιριακά την ανάγκη να την ορίσα», όπως εύστοχα παρατηρεί ο Στ.
'Ημελλος ('Ημελλος 1988: 9). Πράγματι, από τα είδη που παραθέτα ο Πολίτης
στη συνοπτική κατάσταση των «μνημείων του λόγου» στον πρώτο τόμο τηςΛαο-
γραφίας, οι παραδόσας είναι το μόνο που επεξηγεί: «μυθώδας διηγήσας πιστευό-
μεναι ως αληθείς, αναφερόμενοι δε ας τόπους ή πρόσωπα, ας ουράνια σώματα,
ας μετεωρολογικά φαινόμενα, ας τον Χριστόν και ας τους αγίους, εις δαιμόνια
και ας άλλα φανταστικά όντα» (Πολίτης 1909:10). Αν και το πρώτο σκέλος της
επεξήγησης θα μπορούσε να αποτελεί έναν σχηματικό ορισμό του είδους, ο Πο-
λίτης αισθάνεται την ανάγκη να συμπεριλάβει σε αυτόν και μια υπόμνηση της κα-
τηγοριοποίησής του «κατά πράγματα». Όπως πολύ σωστά επισήμαινα ο Μ. Γ.
Μερακλής, ο Πολίτης παραλείπα από τον ορισμό του - άρα και από την ταξινό-
μησή του, όπως θα δούμε στη συνέχαα - «το πολύ σοβαρό στοιχείο του προσω-
πικού βιώματος» (Μερακλής 1992/1996:148).
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Η διαπίστωση αυτή μας φέρνει πολύ κοντά σ' έναν σύγχρονο ορισμό του
είδους, που αντιλαμβάνεται την παράδοση ως μία σύντομη αφήγηση ενσωμα-
τωμένη στο αντικείμενο μιας συζήτησης, της οποίας τα γεγονότα τοποθετού-
νται σε ιστορικό χρόνο και ενθαρρύνουν τη συζήτηση γύρω από αυτά. Σύμ-
φωνα με την Linda Dégh μάλιστα, πρόκειται για το ίδιο το προϊόν των αντι-
κρουόμενων απόψεων που εκφράζονται σε μία συζήτηση (Dégh 1991: 30-31).
Το πραγματικό αφηγηματικό πλαίσιο της παράδοσης συμμετέχει πλέον στον
ορισμό του είδους, ίσως πολύ πιο δυναμικά από τα «πράγματα» στα οποία
αναφέρονται οι συγκεκριμένες αφηγήσεις. Προφανώς, γιατί για τους σύγχρο-
νους ερευνητές οι παραδόσεις δεν αποτελούν «φιλολογικό» είδος, νεκρά κεί-
μενα - «μνημεία του λόγου», αλλά είδος ολοζώντανο και συνεχώς εξελισσόμε-
νο στις σύγχρονες κοινωνίες, οπότε και η έννοια του προσωπικού βιώματος
προσλαμβάνει πρωτεύουσα σημασία, όπως θα δούμε και στη συνέχεια.

Σε αυτό το σημείο είναι ανάγκη να διαχωρίσουμε τους συνώνυμους όρους και
να σταθούμε για λίγο στην ετυμολογία τους. Όπως είναι γνωστό ο όρος παράδο-
ση εμπεριέχει και την γενικότερη έννοια, με την οποία πολύ εύκολα συγχέεται,
των παραδιδόμενων πολιτισμικών στοιχείων από τους προγενέστερους στους νε-
ότερους. Στην ελληνική γλώσσα ο όρος παράδοση, μετά τη χρήση του από τον
Νικόλαο Πολίτη, επεκράτησε του όρου θρύλος, με αποτέλεσμα οι ειδικοί λαο-
γράφοι να τους θεωρούν συνώνυμους και α εμπειρικοί λαογράφοι συμπληρωμα-
τικούς (πβ. «παραδόσας και θρύλοι»). Ωστόσο, ο όρος θρύλος εμπεριέχει ως πα-
ράγωγο του ρήματος θρυλώ / θρυλούμαι1 και την έννοια της φημολογίας, που εί-
ναι απολύτως αναγκαία στον μηχανισμό της διάδοσης των παραδόσεων, όπως
έχα καταδείξα η σύγχρονη έρευνα. Αντίθετα, ο λατινικός όρος legendeι\ και τα
παράγωγά του στις ευρωπαϊκές γλώσσες, παραπέμπα στους βίους των αγίων,
που διαβάζονταν μεγαλόφωνα κατά τη λατσυργία στους μεσαιωνικούς χριστια-
νικούς ναούς (Roemer 1998: 375). Ο γερμανικός όρος Sägen3 επαναφέρα την έν-
νοια της προφορικότητας ως συστατικό του όρου. Ετυμολογικά λοιπόν, οι δύο
έννοιες παράδοση και θρύλος δεν είναι ταυτόσημες. Η διαπίστωση αυτή, σε συν-
δυασμό με όσα θα πούμε για την πολυμορφία του είδους αμέσως μετά, οδηγεί πι-
θανότατα στη δυνατότητα διαφορετικής χρήσης των δύο όρων, που εν προκειμέ-
νω και χωρίς επιστημολογικό λάθος μπορεί πράγματι να είναι συμπληρωματική.

1. θρυλώ / θρυλούμαι = γίνομαι θέμα κοινής συζήτησης, φημολογούμαι, κοινολογούμαι.

2. Μετοχή του ρήματος lego = διαβάζω.

3. Από το ρήμα sagen = λέγω, διηγούμαι [Bodker 1965: 253].
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Όπως είνοα γνωστό, η λαογραφία ορίζει την παράδοση ως «μυθική διήγηση,
η οποία συνδέεται με ορισμένο τόπο και χρόνο και με ορισμένο πρόσωπο, την
οποία ο λαός πιστεύει ως αληθινή» (Μέγας 1972:190-191). Με άλλα λόγια, αυτή
η κατά κανόνα σύντομη μορφή αφήγησης συνδυάζα μυθικά και ιστορικά στοι-
χεία, που τα παρουσιάζα ως προσωπικό βίωμα ενός υπαρκτού προσώπου. Η
αληθοφάνειά της σημαίνει απλώς ότι επιτυγχάνει να συνθέσει μία νέα διάσταση
της πραγματικότητας. Αυτό το τελευταίο σημείο ειδικά μας κάνει να διαφωνούμε
με την απόσταση που υπαινικτικά χωρίζει τον λαογράφο (υποψιασμένο μελετη-
τή) από τον λαό (αφελή ακροατή). Πιστεύουμε αντίθετα, ότι ακριβώς αυτή η
αληθοφάνεια και η απόδοση μιας νέας διάστασης της πραγματικότητας είναι το
στοιχείο που κάνα την παράδοση ζωντανό είδος της προφορικότητας, προσδί-
δοντάς του την δυνατότητα να μετασχηματίζεται συνεχώς, ανανεώνοντας την θε-
ματολογία του και ασχωρώντας σε νέα κοινωνικά περιβάλλοντα. Ο ρεαλισμός
της αφήγησης, στον οποίο εντάσσονται τόσο τα ιστορικά όσο και τα βιωματικά
στοιχεία της, είναι απαραίτητος, προκειμένου να ενισχυθεί το αφηγηματικό απο-
τέλεσμα της αληθοφάνειας και της εγκυρότητας της - θρυλούμενης τελικά - πλη-
ροφορίας. Σε αυτό το σημείο αξίζα να σημαώσουμε ότι όσο μεγαλώνα η από-
σταση από τα ρεαλιστικά στοιχεία της αφήγησης, τόσο απογυμνώνονται και
προβάλλονται αδρά τα μυθικά της στοιχεία σε βάρος της οποιασδήποτε αληθο-
φάνειας. Το παράδαγμα που ακολουθεί είναι κατατοπιστικό. Απομακρυσμένοι
από τα κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα των αφηγήσεων για τις νεράι-
δες, είναι αδύνατον να πιστέψουμε στην ύπαρξή τους. Αντίθετα, η ανάπτυξη της
τεχνολογίας και των δυνατοτήτων της, μαζί με τους φόβους που αυτή προκαλεί,
κάνει πολλούς από εμάς εξαιρετικά εύπιστους στην ύπαρξη εξωγήινων και στα
δείγματα της παρουσίας τους.

Τα χαρακτηριστικά των παραδόσεων που αναφέραμε μέχρι στιγμής, αφο-
ρούν το περιεχόμενο και όχι τη μορφή τους. Κατά γενική ομολογία, οι παρα-
δόσεις δεν έχουν συγκεκριμένη μορφή, αλλά μόνο περιεχόμενο (Röhrich 1958:
662 και Dégh 1991: 19), με την έννοια ότι αυτό που επαναλαμβάνεται με στα-
θερότητα από τη μία παραλλαγή στην άλλη δεν είναι ούτε η μορφή ούτε η ίδια
η πλοκή, όπως στο παραμύθι, αλλά απλώς η κεντρική ιδέα της συγκεκριμένης
παράδοσης. Κατά τη Linda Dégh η διαφοροποίηση είναι ιδεολογική, καθώς η
παράδοση επιχειρεί να ερμηνεύσει την ανθρώπινη εμπειρία, να θέσει υπαρξια-
κά ερωτήματα και όχι να διασκεδάσει (Dégh 1991: 20). Γι' αυτό και σε πραγ-
ματικές συνθήκες καταγραφής οι (ζωντανές) παραδόσεις δεν μπορούν να
έχουν τη μορφή ενιαίων και καλοσχηματισμένων αφηγήσεων, αλλά είναι απο-
σπασματικές αφηγήσεις «πραγματικών» περιστατικών και διατυπώσεις από-
ψεων ή διαφωνιών στο πλαίσιο της ολοζώντανης συζήτησης μεταξύ συνομιλη-
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των. Κατά συνέπεια και τα ίδια τα χαρακτηριστικά του είδους συσχετίζονται
άμεσα με τις συνθήκες της αφήγησης. Συμπληρωματικά με όσα είπαμε παρα-
πάνω, η παράδοση: 1) έχει υπαρξιακή βαρύτητα για όσους την κουβεντιάζουν,
2) περιβάλλεται από αβεβαιότητα και έλλειψη συμπαγούς γνώσης, 3) περιέχει
αντιφάσεις που πυροδοτούν τη συζήτηση (Dégh 1991: 30).

Διαπιστώνουμε ότι όσο απομακρυνόμαστε από έναν συμπαγή και ενδεχομέ-
νως ελλιπή ορισμό του είδους, προκειμένου να το προσδιορίσουμε σαφέστερα
και μέσα από τα χαρακτηριστικά του, επεκτεινόμαστε αναπόφευκτα και σε ανα-
φορές άλλων ειδών της προφορικότητας. Κατ' αρχήν, ο διδακτικός χαρακτήρας
των παραδόσεων - από την άποψη της λειτουργίας - τις συνδέει, όπως είναι γνω-
στό, τόσο με τις συναξαρικές ιστορίες όσο και με τους μύθους των ζώων. Επί
πλέον, όταν μιλούμε για την κεντρική ιδέα - περιεχόμενο μιας παράδοσης, είναι
σαφές ότι παραπέμπουμε τον αναγνώστη στη δοξασία, που αποτελεί τον ακρο-
γωνιαίο λίθο στον σχηματισμό αλλά και στη βιωσιμότητα των παραδόσεων (Van
Gennep 1910: 253-255 και Dégh 1991: 24). Το ίδιο ισχύα και για τις προλήψεις,
μαωτικό συνώνυμο των δοξασιών, που εν τέλει εγγυώνται επίσης το τόσο απα-
ραίτητο αληθοφανές υπόβαθρο (Dégh 1991: 25 και Belmont 1973: 75). Μια δο-
ξασία ακόμη και αφού χάσει το επίχρισμα της αδιαφιλονίκητης πίστης, μπορεί
να επιβιώσει μετασχηματιζόμενη σε μοτίβο (Belmont 1970: 65). Εξίσου καλά
μπορούν να επιβιώσουν είτε ολόκληρες παραδόσεις είτε μοτίβα τέτοιου είδους, με
τη μορφή των βιωματικών ιστοριών - διογκώνοντας ουσιαστικά τον βιωματικό
χαρακτήρα της παράδοσης: στην προκειμένη περίπτωση ο αφηγητής ταυτίζεται
με τον ήρωα της αφήγησης και την παρουσίαζα ως δική του εμπειρία, σε πρώτο
πρόσωπο (Dolby 1998: 504-505). Κατ' επέκταση, η αφηγηματική ένταση του
προσωπικού βιώματος συσχέτιζα την παράδοση με το όλο και δημοφιλέστερο εί-
δος της μαρτυρίας (πβ. Μερακλής 1992: 54). Με την αποκλιμάκωση της έντασης
προς το κωμικό στοιχείο η παράδοση / μαρτυρία / βιωματική ιστορία, μπορεί να
ταυτιστεί ακόμη και με το ανέκδοτο.

Οι αλληλεπιδράσεις και οι μετασχηματισμοί ενός «παραδοσιακού» είδους
σε νεότερες όψεις της προφορικότητας υποδηλώνουν σαφώς ότι το συγκεκρι-
μένο είδος παραμένει ολοζώντανο με ανανεώσιμη θεματολογία. Η σύγχρονη
έρευνα μάλιστα μιλά για σύγχρονους θρύλους (contemporary legends), ή θρύ-
λους των πόλεων (urban legends), τους οποίους συσχετίζει στενά με δύο ακό-
μη μορφές της προφορικότητας, τις φήμες και το κουτσομπολιό *

4. Τάχιστα αναφερόμαστε στα βασικά σημεία, όπου οι σύγχρονοι θρύλοι διαφοροποι-
ούνται από τις λαϊκές παραδόσεις, καθώς: 1) μπορεί και να μην αναφέρονται καθόλου σε
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Η συστηματική σύγχυση όλων αυτών των ειδών μεταξύ τους - δηλαδή η ασά-
φεια των ορίων - υποδηλώνει και πάλι, αν όχι ένα ενιαίο είδος, την ύπαρξη μιας
ομοιογενούς οικογένειας συγγενών μορφών της προφορικότητας, που επιτρέπει
συνεχώς νέους μετασχηματισμούς μέσα από τη συστηματική ανταλλαγή στοιχεί-
ων. Με αυτό το δεδομένο, ίσως είναι σκόπιμο να μην τις εξετάζουμε χωριστά.
Εκτιμούμε επίσης ότι εξίσου σκόπιμη είναι και η νοηματική διαφοροποίηση του
όρου παράδοση (για τις αφηγήσεις που αναφέρονται στα πολιτισμικά συμφρα-
ζόμενα της παραδοσιακής κοινότητας) από τον όρο θρύλος (για τις αφηγήσας
που «φημολογούνται» ως αληθείς στις σύγχρονες κοινωνίες).

Αντί συμπεράσματος, μπορούμε τελικά να υποθέσουμε ότι, στο επίπεδο του
εκάστοτε εξιστορούμενου, η παράδοση - θρύλος είναι εφήμερο είδος: ενώ, δηλα-
δή, μία ιστορία ή μία φήμη μπορεί να διαδοθεί σε μεγάλο εύρος μέσα στον χώρο
(επιβιώνοντας προφανώς μόνο σε όμοια πολιτισμικά συμφραζόμενα), δυσκολεύ-
εται να επιβίωσα διαχρονικά, καθώς πιθανότατα αντανακλά την επίκαιρη υπαρ-
ξιακή πραγματικότητα των ανθρώπων και τις συνήθειες τους (πβ. Dégh 1991:19-
20 και 29-30).

Ύστερα από αυτήν τη σχηματική αποτύπωση των ασαφών ορίων του είδους
και για να επιστρέψουμε στο αντικείμενο της αναζήτησής μας, μπορούμε να πού-
με με βεβαιότητα ότι α αρχαακές ανάγκες του Λαογραφικού Αρχείου απαιτούν
ένα σύστημα ταξινόμησης, το οποίο αφενός να μπορεί να καλύψει (και με μελλο-
ντικές προσθήκες) ένα μεγάλο θεματικό εύρος και αφετέρου ένα αρκετά μεγάλο
ειδολογικό εύρος.

β. Προτάσεις ταξινόμησης

Εξαιτίας ενδεχομένως όλων αυτών των επικαλύψεων, που μόλις αναφέραμε,
έχει σταθεί αδύνατον μέχρι σήμερα να ταξινομηθούν οι παραδόσεις σύμφωνα
μ' ένα διεθνώς αποδεκτό σύστημα, όπως συνέβη με τα παραμύθια και την κα-
τάταξη Aarne - Thompson.

Η κατάταξη, που πρότανε ο Νικόλαος Πολίτης με το μνημειώδες έργο του
Παραδόσεις, ταξινομεί τις 1013 παραδόσας, στις οποίες αναφέρεται, σε 39 κα-
τηγορίες σύμφωνα με τα «πράγματα» στα οποία αναφέρεται το κάθε εξιστορσύ-

υπερφυσικά στοιχεία, 2) προκειμένου να διαδοθούν, χρησιμοποιούν εκτός από την προφο-
ρικότητα τα Μ.Μ.Ε., την εικόνα και τα ηλεκτρονικά μηνύματα, 3) κυκλοφορούν σε όλους
τους κοινωνικούς χώρους, απ' όπου δανείζονται στοιχεία, ενώ τροφοδοτούνται σημαντικά
και από τον χώρο των παραεπιστημών.
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μενο. Η κατάταξη του Πολίτη παρουσιάζα, κατά γενική ομολογία πλέον, αρκε-
τές επικαλύψας - ίσως επαδή πρόκαται ουσιαστικά για μια ευρετηριοποίησή
τους με γνώμονα έναν κεντρικό όρο - κλειδί. Στην περίπτωση που οι όροι κλειδιά
είναι περισσότεροι για μία αφήγηση, τότε αυτή έχα περισσότερες από μία δυνα-
τές θέσας5. Πιστεύουμε ωστόσο ότι το σημαντικότερο πλεονέκτημα αυτής της
ευρετηριοποίησης, ειδικά στο πλαίσιο της συλλογής υλικού και της επιτόπιας
έρευνας, είναι ότι ενεργοποιεί με αρκετή ακρίβεια την ίδια τη λατουργία της μνή-
μης, καθώς αυτή ανασύρα ολόκληρες ιστορίες με αφορμή μια λέξη ή μια φράση.

Ταυτόχρονα, η αποσιώπηση του βιωματικού στοιχείου από τον ορισμό του
Πολίτη για τις παραδόσας, έχα δημιούργησα ένα κενό, που αφήνα εκτός ειδικά
όλες τις αφηγήσας με έντονα βιωματικά στοιχεία, στις οποίες αναφερθήκαμε
προηγουμένως6 (πβ. Μερακλής 1992/1996: 148). Οι μεταγενέστεροι του Πολίτη
λαογράφοι επεχείρησαν να συμπτύξουν τη λεπτομερή κατηγοριοποίησή του
εψαρμόζοντας γενικότερα κριτήρια. Ο Στ. Κυριακίδης και ο Γ. Α. Μέγας, με πε-
ρίπου 40 χρόνια διαφορά μεταξύ τους (1922 και 1963), πρόταναν τη σύμπτυξη
των κατηγοριών του Πολίτη με τη μορφή των υποκατηγοριών πλέον σε 4 μεγά-
λες θεματικές κατηγορίες με γνώμονα ευρύτερα κριτήρια: 1) μυθολογικές παρα-
δόσας ή προσωποποιήσεων, 2) αιτιολογικές, 3) ιστορικές, 4) θρησκευτικές. Και
οι δύο, ωστόσο, αναίρεσαν την πρότασή τους με κοινό το επιχείρημα των επικα-
λύψεων και της σύγχυσης, που η αναδιάταξη μπορεί να προκαλέσα στον συλλο-
γέα (Κυριακίδης 1922:173, Megas 1964: 94-95, πβ. 'Ημελλος 1988:51).

Στο Συνέδριο Λαϊκών Διηγήσεων, που έγινε το 1963 στη Βουδαπέστη, η Μα-
ρία Ιωαννίδου Μπαρμπαρίγου πρότανε στο πλαίσιο μια διεθνούς συνεργασίας
μία συνοπτική κατηγοριοποίηση των ελληνικών παραδόσεων, παρεμφερή τόσο με

5. Ενδεικτικά και μόνο παραπέμπουμε τον αναγνώστη στις παραδόσας με αριθμό: 235-
236 (κεφάλαιο IB': ο ουρανός τ' άστρα κι η γη), οι οποίες θα μπορούσαν επίσης να ανή-
κουν στις θρησκευτικές παραδόσας (κεφάλαια Θ'-ΙΑ'), 266 (κεφάλαιο IF: οι καιροί), η
οποία θα μπορούσε να ανήκα στα κεφάλαια ΚΣΤ (νεράιδες) ή Γ (χώρες και τόποι), 267-
270 (κεφάλαιο ΙΓ: οι καιροί), οι οποίες θα μπορούσαν επίσης να ανήκουν στο κεφάλαιο
ΚΣΤ (νεράιδες), 643-644 (κεφάλαιο ΚΔ': καλικάντζαροι) οι οποίες θα μπορούσαν να ανή-
κουν στο κεφάλαιο ΚΑ' (στοιχαά και στοιχαωμένοι τόποι), ή στην 566 (κεφάλαιο ΚΓ: χα-
μοδράκια), που αναφέρεται εξίσου και στον διάβολο (κεφάλαιο ΛΑ'). Με παρόμοια λογική
συγχέονται αρκετοί μύθοι ζώων με τις παραδόσας για τα αίτια.

6. Η σπουδαιότητα του βιωματικού στοιχείου τονίζεται και από τη - μονομερή κατά την
άποψη μας - διάκριση των παραδόσεων σε δύο βασικές κατηγορίες κατά τον C.W. von
Sydow: 1) Memorat, με αναφορές σε καθαρά προσωπικά βιώματα, 2) Fabulat, με συγκαλυμ-
μένες αναφορές σε προσωπικά βιώματα και παρατηρήσεις (Ήμελλος 1988:20-21). Εδώ ωστό-
σο περνάμε στο αντίθετο άκρο, με απαλοιφή των αναφορών στα παραδοσιακά στοιχεία.
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αυτήν του Κυριακίδη και του Μέγα, όσο και με το διεθνές σχήμα που προτάθηκε
στο ίδιο Συνέδριο: 1) κοσμογονικές και αιτιολογικές, 2) ιστορικές και τοπωνυμι-
κές, 3) δαιμονικά όντα και υπερφυσικές δυνάμεις - λαϊκή μυθολογία, 4) θρησκευ-
τικές παραδόσεις. Αντίστοιχα, η διεθνής διευρυμένη πρόταση ήταν η εξής:

1) αιτιολογικές και εσχατολογικές,

2) ιστορικές και πολιτισμικές,

3) υπερφυσικά όντα και δυνάμεις - μυθικές παραδόσεις,

4) θρησκευτικές παραδόσεις ('Ημελλος 1988:53-54 και Μερακλής 1992:50-51).

Επίσης, η Μπαρμπαρίγου εντάσσει στο σχήμα της ως υποκατηγορίες τις κα-
τηγορίες του Πολίτη, με στόχο την αναλυτικότερη παρουσίαση του σώματος των
ελληνικών παραδόσεων και διατηρεί αυτήν την κατάταξη και στο ευρετήριο (τό-
μος ΚΓ), που συνέταξε για τα περιεχόμενα των 20 πρώτων τόμων του περιοδι-
κού Λαογραφία (Barbarigou 1965:179 κ.ε, πβ. 'Ημελλος 1988: 52).

Ενδιάμεση, η πρόταση του Δ. Σ. Δουκάτου αφορά επίσης μιαν ενοποίηση των
κατηγοριών του Πολίτη σε 12 αυτή τη φορά κατηγορίες (Λουκάτος 1977: 153-
154)7.

Όλες αυτές οι συμπτύξεις, με τη θεματική γενίκευση που προτείνουν, ου-
σιαστικά αντιμετωπίζουν σε μεγάλο βαθμό τις επικαλύψεις, που αναπόφευκτα
συνεπάγεται η κατάταξη του Πολίτη. Αφήνουν, ωστόσο, έξω από το σώμα
των ελληνικών παραδόσεων και πάλι τις βιωματικές και τις πολιτισμικές ιστο-
ρίες - με εξαίρεση ίσως τη διεθνή πρόταση για την προσθήκη των πολιτισμι-
κών παραδόσεων στην ίδια κατηγορία με τις ιστορικές. Κατ' αυτήν την έννοια
η διάκριση του Μ. Γ. Μερακλή, η οποία εκτός από το περιεχόμενο λαμβάνει
υπ' όψιν και τα εξωτερικά συμφραζόμενα της αφήγησης, είναι ίσως η πληρέ-
στερη, εφόσον περιλαμβάνει και τις αναφορές στα «προσωπικά» βιώματα των
πληροφορητών. Διακρίνει λοιπόν τρεις γενικές κατηγορίες: 1) βιωματικές, 2)
αιτιολογικές, 3) πολιτισμικές ιστορίες (Μερακλής 1992: 45-52). Η συγκεκρι-
μένη πρόταση εγκαταλείπει την προσπάθεια δημιουργίας κατηγοριών και
υποκατηγοριών, με την επανάληψη των γνωστών τυπικών κριτηρίων, και υιο-
θετεί τελικά την οπτική γωνία του ίδιου του αφηγητή (πβ. Dégh 1991: 27).

Σε αυτό το σημείο, και με την έννοια ότι η παράδοση - θρύλος αποτελεί
ζωντανό είδος της προφορικότητας, είναι χρήσιμο να αναφέρουμε και μία
πρόταση θεματικής κατηγοριοποίησης των σύγχρονων θρύλων σε 4 ομάδες,

7. Πρόκειται για τις εξής: 1) Μετεωρολογικές παραδόσας, 2) γεωλογικές, 3) κοσμογονι-
κές, 4) αρχαιολογικές, 5) ιστορικές, 6) στοιχειολατρικές, 7) θρησκευτικές, 8) διαβολικές ή δαι-
μονικές, 9) ανθρωποδαιμονικές, 10) θεοδαιμονικές, 11) νεκροδαιμονικές, 12) αιτιολογικές.
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σύμφωνα με το λανθάνον «μήνυμα» τους: 1) προειδοποιητικούς, 2) κοινωνι-
κής διαμαρτυρίας, 3) τρομακτικές ιστορίες, 4) ιστορίες για αστεία περιστατι-
κά. Και αυτή η κατηγοριοποίηση, ωστόσο, παρουσιάζει, σύμφωνα με τους ει-
σηγητές της, το μειονέκτημα των επικαλύψεων σε επίπεδο μηνυμάτων πλέον
(Campion - Vincent & Renard 1998: 339).

Επανερχόμενοι στην προβληματική μας μπορούμε να πούμε, αντί προσω-
ρινού συμπεράσματος και πάλι, ότι η ανάγκη κάλυψης ενός κατά το δυνατόν
μεγαλύτερου θεματικού και ειδολογικού εύρους κατά την ταξινόμηση των πα-
ραδόσεων του Λαογραφικού Αρχείου, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί χωρίς την
ένταξη και των παραδόσεων με έντονα βιωματικά στοιχεία.

γ. Οι παραδόσεις του Λαογραφικού Αρχείου

Το σώμα των παραδόσεων του Λαογραφικού Αρχείου έχα ταξινομηθεί, από την
ίδρυση του το 1918, σύμφωνα με την κατάταξη του Νικολάου Πολίτη. Ωστόσο,
οι αδυναμίες του συγκεκριμένου συστήματος έχουν αποτυπωθεί και στα σχετικά
δελτία του σημερινού Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας.

Από την πρώτη κιόλας προσέγγιση των δελτίων διαπιστώνα κανείς, στην
πράξη πλέον, αφενός μία σειρά επικαλύψεων, η οποία εκφράζεται είτε με κάποι-
ες παρατοποθετήσας του υλικού (όπως είναι για παράδειγμα αρκετοί μύθοι ζώ-
ων, που έχουν ταξινομηθεί στις αιτιολογικές παραδόσας), είτε με την τοποθέτη-
ση συναφών παραδόσεων σε δύο διαφορετικά σημεία (π.χ. παραδόσας για τα τε-
λώνια μπορεί να βρα κανείς είτε στους καιρούς, είτε στους βρικόλακες). Αφετέ-
ρου είναι εμφανής και μία σχετική αμηχανία απέναντι στα ίδια τα κενά της κατά-
ταξης Πολίτη, η οποία έχα εκφραστεί μέσα από τρας «μέσες» λύσεις. Πρώτον,
συχνά βρίσκα κανείς διάσπαρτες απομονωμένες δοξασίες ανάμεσα στις σχετι-
κές με αυτές παραδόσας. Δεύτερον, η κατάταξη του Πολίτη έχα προεκταθεί με
την προσθήκη 6 νέων κατηγοριών, οι οποίες κατά την άποψη μας δεν προσφέ-
ρουν ουσιαστική λύση8. Τρίτον, έχει δημιουργηθεί μία ανεξάρτητη κατηγορία με

8. Πρόκειται για τις κατηγορίες:

Μ ' : Απ' όσο διαπιστώσαμε δεν έχει περιεχόμενα.

ΜΑ ' - «γενικά περί δαιμόνων»: τα περιεχόμενά της εντάσσονται στις υπόλοιπες 39 κα-
τηγορίες του Πολίτη.

MB ' - «παιδικοί δαίμονες»: Περιέχει αποκλειστικά αναφορές των ενηλίκων σε φαντα-
στικά δαιμονικά όντα, όπως καραμούζα, μπόβος, μπαμπάουλο, μπαμπούλα κ.ο.κ., που χρη-
σιμοποιούνται με συνειδητή πρόθεση εκ μέρους τους τον εκφοβισμό των παιδιών. Η ειδο-
ποιός τους διαφορά, τόσο από τις δοξασίες όσο και από τις παραδόσεις, είναι ότι απουσιά-
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τον τίτλο «ακαθόριστα», η οποία υποδέχεται ακριβώς όλα τα συναφή με τις πα-
ραδόσας είδη, που αναφέραμε στην πρώτη ενότητα της μελέτης μας και τα οποία
έχουν παραλειφθεί από την κατάταξη του Πολίτη, όπως είναι οι φήμες, ευτράπε-
λες διηγήσεις, προλήψεις ή ιστορικές παραδόσας.

Εκτός από τις αποδελτιωμένες παραδόσεις του Λαογραφικού Αρχείου, με-
γάλος όγκος τους παραμένει αναποδελτίωτος και είναι κατά συνέπαα ακαθο-
ρίστου μεγέθους και περιεχομένου. Είναι μάλλον βέβαιον ότι ειδικά τα πιο
πρόσφατα χαρόγραφα του ΚΕΕΛ περιέχουν και πιο σύγχρονες διαφοροποιή-
σεις του είδους, ενδεχομένως συγκαλυμμένες πίσω από ένα πρώτο πρόσωπο
αφήγησης, όπως κάποιες φήμες ή βιωματικές ιστορίες, ή ακόμη και τοπικά
ανέκδοτα, που μέσα από την επαναληπτικότητά τους αποτελούν σαφώς αντι-
κείμενο της προφορικής «παράδοσης» και όχι την ευκαιριακή επινόηση ενός
μεμονωμένου πληροφορητή. Είναι επομένως απαραίτητη μια ενδελεχής απο-
θησαύριση του σχετικού υλικού, ώστε να αποτυπωθούν με μεγαλύτερη σαφή-
νεια και οι πιο «μοντέρνες» ανάγκες στην ταξινόμηση των παραδόσεων του
Λαογραφικού Αρχείου (πβ. Ήμελλος 1988: 55).

Πιστεύουμε, ωστόσο, ότι η ιδανικότερη λύση στο ζήτημα του «εκμοντερνι-
σμού» της κατάταξης των παραδόσεων του Λαογραφικού Αρχείου, και με δεδο-
μένο πλεονέκτημα την ευελιξία που προσφέρα η ηλεκτρονική ταξινόμηση δεδο-
μένων, είναι η δημιουργία ενός ειδικού δέντρου, στο οποίο η κατάταξη του Πολί-
τη να αποτελεί απλώς έναν κλάδο. Η παρουσία επί πλέον κλάδων - ισοδύναμων
με αυτόν - με τις υποκατηγορίες τους προσφέρα τη δυνατότητα ταυτόχρονης σή-
μανσης περισσότερων από μία κατατάξεων, ώστε να καλύπτονται τόσο οι ήδη
καταταγμένες παραδόσεις του Αρχείου, όσο και οι παραδοσιακότερες μορφές
των συγκεκριμένων αφηγήσεων, ενώ παράλληλα να επιτρέπεται και η εισαγωγή
νέων εκδοχών του είδους στο σώμα των παραδόσεων του ΚΕΕΛ. Κατ' αυτόν
τον τρόπο αποφεύγονται οι επικαλύψεις, καθώς κάθε παραλλαγή αντιστοιχεί σε
μία μόνο καρτέλα, ακόμη κι αν της αντιστοιχούν περισσότερες από μία προτά-
σας κατάταξης. Η συμπληρωματική χρήση λέξεων - κλαδιών συντελεί στην
απαλοιφή των επικαλύψεων, αδικά του συστήματος Πολίτη, εφόσον επιτρέπα

ζει παντελώς η οποιαδήποτε πίστη των ενηλίκων στην ύπαρξη τους. Κατά συνέπεια, εκτι-
μούμε ότι η θέση τους βρίσκεται στα ζητήματα που αφορούν το παιδί.

ΜΓ ' - «δαίμονες διάφοροι»: τα περισσότερα δελτία εντάσσονται χωρίς πρόβλημα στην
υπάρχουσα κατηγορία ΛΑ' (ο διάβολος), ενώ άλλες είτε στην κατηγορία ΛΔ' (ασθένειες)
είτε στην ΚΑ' (στοιχειά και στοιχειωμένοι τόποι).

ΜΕ ' : Περιέχει κάποιες θρησκευτικές παραδόσεις, οι οποίες ωστόσο μπορούν να εντα-
χθούν είτε στην κατηγορία Γ (Αγιοι) είτε ακόμη και στην Α' (παλιές ιστορίες).
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την κατάταξη σε μία κατηγορία σύμφωνα με το κεντρικό θέμα, με ταυτόχρονη
θεματική κάλυψη των δευτερευόντων όρων - κλαδιών, που υπεισέρχονται στην
αφήγηση, αποκλείοντας την οποιαδήποτε σύγχυση ή επικάλυψη.

Το δέντρο της κατάταξης των παραδόσεων διαμορφώνεται λοιπόν ως εξής:

1.Κατάταξη Ν. Γ. Πολίτη

Ι.Ι.Παλιές ιστορίες

1.2.Η Πόλη κι η Αγιά Σοφιά

1.3.Χώρες και τόποι
ΙΑΒουλιαγμένοι τόποι και πολιτείες
1.5.Βασιλιάδες, ρηγάδες και βασιλόπουλα
1.6/Ελληνες, ανδρειωμένοι, γίγαντες

1.7.Αρχαία κτήρια και μάρμαρα

1.8. Αρχαίοι θεοί και ήρωες

1.9.Ο Χριστός και τα πάθη του
Ι.ΙΟ.Άγιοι

1.11.Εκκλησίες

1.12.Ο ουρανός, τ' άστρα κι η γη

1.13.Οι καιροί

1.14.Μαρμαρώματα

1.15.Φυτά

1.16.Ζώα

1.17.Θηρία

1.18-Δράκοντες και όφεις

1.19.Δράκοι

1.20.Θησαυροί και αράπηδες

1.21.Στοιχειά και στοιχειωμένοι τόποι

1.22.Στοιχειά και στοιχειωμένοι τόποι της θάλασσας

1.23.Χαμοδράκια

1.24.Καλικάντζαροι

1.25. Ανασκελάδες

1.26.Νεράιδες

1.27.Λάμιες

1.28.Στρίγκλες

1.29.Ημέρες

1.30.Μάγοι και μάγισσες

1.31.Διάβολος

1.32.Φαντάσματα

1.33.Βραχνάς
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1.34.Ασθένειες

1.35.Μοίρες

1.36.Νεκροί και ψυχές

1.37.Βρικόλακες

1.38.Θάνατος, Κάτω Κόσμος, Χάρος

1.39.Αίτια

2.Διεθνές Διάγραμμα Βουδαπέστης

2.1. Αιτιολογική / εσχατολογική παράδοση

2.2.Ιστορική / πολιτισμική παράδοση

2.3.Υπερφυσική / μυθική παράδοση

2.4.Θρησκευτική παράδοση

3.Συγγενε'ς είδος

3.1.Σύγχρονοι θρύλοι

3.2.Μαρτυρία / βιωματική ιστορία

3.3.Ανέκδοτο9

3.4.Δοξασία / πρόληψη

3.5.Φήμη

Κατ' αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται τόσο η ειδολογική όσο και η θεματική
κάλυψη του σώματος των παραδόσεων του ΚΕΕΛ, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπε-
ται, χωρίς την ανατροπή του έργου των προηγούμενων συντακτών, η συνεχής
ενημέρωση και προσαρμογή του συστήματος στις νέες ανάγκες ταξινόμησης,
που δημιουργούνται αναπόφευκτα από την εξέλιξη ενός ζωντανού είδους της
προφορικότητας.

Συνεκτιμώντας τους παράγοντες, που αναλύσαμε έως τώρα, και χρησιμοποι-
ώντας ως εφαλτήριο την υπάρχουσα βάση των παραμυθιών καταλήξαμε σε μία
παρεμφερή μορφή και για τη βάση των παραδόσεων, η οποία αποτελείται επίσης
από ομάδες συναφών πεδίων, που αποσκοπούν στη συμπληρωματική κάλυψη
διαφορετικών τρόπων προσέγγισης και δομούνται ως εξής10 (πβ. Παπαχριστοφό-
ρου 1999: 272-274). Η παρουσίαση, που ακολουθεί αμέσως, αποτελεί αντί τελι-
κού συμπεράσματος και το συνθετικό παράδειγμα εφαρμογής της πρότασης μας:

9. Εκτιμούμε ότι η συγκεκριμένη υποκατηγορία θα υποδεχθεί τελικά και έναν σημαντι-
κό αριθμό ακατάτακτων τοπικών ανεκδοτολογικών διηγήσεων, που αυτή τη στιγμή φιλοξε-
νούνται καταχρηστικά στη βάση των παραμυθιών.

10. Κάθε πεδίο ισοδυναμεί και με το αντίστοιχο κριτήριο αναζήτησης στη βάση δεδομέ-
νων, η οποία επιτελείται μέσα από ειδική λειτουργία (βλ. αναλυτικά Παπαχριστοφόρου 1999:
275).
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ΚΑΡΤΕΛΑ (ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ)

1. Σταθερά πεδία: Αποτελούν τη γενική επισκόπηση της παραλλαγής. Οι
πληροφορίες τους είναι μονίμως εμφανείς, έτσι ώστε να μπορούν αμέσως να
συνδυάζονται με τις πληροφορίες των υπόλοιπων τεσσάρων ομάδων πεδίων,
οι οποίες εναλλάσσονται μεταξύ τους.

• Κωδικός εισαγωγής στη βάση: δίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα.

Π.χ. 0000000001

• Πηγή: αριθμός χειρογράφου (και σελίδα), μαγνητοταινίας κλπ.

Π.χ. ΚΕΕΛ 2263: 89

• Περιοχή: με συγκεκριμένο τοπωνύμιο σημειώνεται ο τόπος της καταγραφής.

Π.χ. Πυλί - Κω - Δωδεκανήσου

• Κατάταξη: Δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης σήμανσης περισσότερων
από μία, συμπληρωματικών, προτάσεων κατάταξης.

Π.χ. Έλληνες, ανδρειωμένοι, γίγαντες - κατάταξη Ν. Γ. Πολίτη
Δοξασία / πρόληψη - συγγενές είδος

2. Λέξεις-Κλειδιά: Πέρα από την θεματική κωδικοποίηση του περιεχομέ-
νου, υποκαθιστούν και την περίληψη του ίδιου του κειμένου.

3. Κείμενο: Αποτυπώνει το ίδιο το περιεχόμενο της παραλλαγής. Τα κείμε-
να των παραδόσεων είναι συνήθως σύντομα, οπότε δίνονται αυτούσια. Με αυ-
τό το κριτήριο κρίναμε περιττή την εισαγωγή περίληψης. Περιττή επίσης κρί-
ναμε και την οποιαδήποτε σήμανση τίτλου, καθώς η αφήγηση των παραδόσε-
ων είναι πάντοτε αυθόρμητη, έως συνειρμική, και δεν αναγγέλλεται, ώστε να
δικαιολογείται κάποιος τίτλος. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που μπορεί να συμ-
βαίνει αυτό, προηγείται ακριβώς του κειμένου.

• Λεξιλόγιο: πρόκειται για το λεξιλόγιο του ίδιου του χειρογράφου".

4. Σχολιασμός: με αυτή την ομάδα πεδίων αποδελτιώνονται τα διαφορετι-
κά στάδια επεξεργασίας του χειρογράφου, ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατό-
τητα μεταπήδησης σε τομείς εκτός της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων.

• Σχόλια χαρογράφου: πρόκειται για σημειώσεις πάνω στο ίδιο το χειρόγρα-
φο, είτε από τον συλλογέα, είτε από τους αποδελτιωτές του χειρογράφου.

• Παρατηρήσεις: σχολιασμός της παραλλαγής από τον ερευνητή που έχα
εισαγάγει την παραλλαγή στη βάση.

11. Αν το λεξιλόγιο δεν δίνεται από το ίδιο το χειρόγραφο, απλώς επισημαίνεται η ση-
μασία κάποιων ιδιωματικών λέξεων ή εκφράσεων.
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• Δημοσιεύσεις: σημειώνονται, με πλήρη βιβλιογραφική παραπομπή, οι εν-
δεχόμενες δημοσιεύσεις της παραλλαγής σε περιοδικά ή συλλογές.

5. Στοιχεία Συλλογής: με αυτή την ομάδα πεδίων συστηματοποιούνται οι συ-
χνά ελλιπείς πληροφορίες, που παρέχουν τα παλαιότερα χαρόγραφα, με απώτε-
ρο στόχο την ανασύνθεση του πολιτισμικού πλαισίου της παραλλαγής.

• Πληροφορητής: επισημαίνονται όσα στοιχεία είναι γνωστά και καλύπτουν
την ταυτότητα του πληροφορητή. Π.χ. όνομα, παρατσούκλι, φύλο, ηλικία,
μόρφωση, καταγωγή.

• Συνθήκες συλλογής: διευκρινίζεται, εφόσον είναι γνωστό, κάτω από ποιες
συνθήκες έχα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη καταγραφή. Αν δηλαδή η
παραλλαγή έχει καταγραφεί μετά από συνέντευξη ή στο πλαίσιο αυθόρμη-
της συζήτησης, αν συνοδευόταν από την παρουσία τρίτων προσώπων, αν
συμμετείχαν και εκείνα στην διαμόρφωση της παραλλαγής κ.ο.κ.

• Συλλογέας: δίνεται το όνομα του συλλογέα και όσα στοιχεία της ταυτό-
τητάς του είναι γνωστά, εφόσον δεν πρόκειται για συντάκτη - ερευνητή
του ΚΕΕΛ.

• Πολιτισμική ενότητα: προσδιορίζεται η ιδιαίτερη πολιτισμική ενότητα
στην οποία ενδεχομένως ανήκει ο πληροφορητής.

• Γλώσσα: η γλώσσα, διάλεκτος ή το τοπικό ιδίωμα, στο οποίο έχει κατα-
γραφεί η παραλλαγή.

6. Στοιχεία Αρχείου: αυτή η ομάδα πεδίων λειτουργεί συμπληρωματικά με την
ομάδα «σχολιασμός» - εφόσον προσδιορίζα την ταυτότητα των συντακτών-ερευ-
νητών που έχουν ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη παραλλαγή. Ταυτόχρονα παρου-
σιάζει και καθαρά χρηστική λειτουργία, υποκαθιστώντας, με τις αρχειακές πλη-
ροφορίες που παρέχα, τα ογκώδη βιβλία ασαγωγής χαρογράφων του Κέντρου.

• Αριθμός εισαγωγής.

• Χρονολογία εισαγωγής.

• Χρονολογία καταγραφής.

• Τρόπος καταγραφής.

• Κατάθεση.

• Βιντεοσκόπηση.

• Απομαγνητοφώνηση.

• Επεξεργασία - Ανάλυση δεδομένων: Εδώ αναφέρονται τα ονόματα των
συντακτών - ερευνητών που συνέβαλαν στην επεξεργασία της συγκεκριμέ-
νης καρτέλας, όπως δακτυλογράφηση, σχολιασμός, εισαγωγή δεδομένων
κλπ.
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SUMMARY

Marilena Papachristophorou, Dr.

Legends' Classification and the Corpus of Legends in the Hellenic
Folklore Research Centre Archive

This study attempts to redefine what constitutes the genre of oral tradition known in
Greek as "paradosi" or "thrylos". Paradosi can be rendered in English as both
'tradition' and 'legend', whilst thrylos is always rendered as 'legend'. The article
attempts to define the difference between the two terms. These attempts are intended
to form part of the process leading to the creation of a specialized database catering
to the electronic archiving requirements of the Hellenic Folklore Research Centre
Archive. Current research indicates that the specific genre of oral tradition remains
alive in contemporary societies and is systematically linked to related genres of
orality. This mutability allows modifications by means of constant exchanges of
elements, thus frustrating any attempt at a systematic taxonomy of the variations of
the genre. In an attempt to deal with the theory-based difficulties involved in attempts
at systematization, we suggest that a free and open system of electronic taxonomy be
created which, however, employs the most important suggestions on the subject that
have been made so far.



Ανθθυλα Σπ. Μπακθλη

Παιδική παραδοσιακή διατροφή*

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στη μελέτη εξετάζονται τα είδη της παιδικής παραδοσιακής διατρο-
φής στον ελλαδικό χώρο, όπως προκύπτουν κυρίως από τα χειρόγραφα του Κέ-
ντρου Ερεννης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Πιο συγκεκρι-
μένα, αναλύεται η διατροφή στις διάφορες περιόδους ανάπτυξης του βρέφους και
του παιδιού, καθώς και κατά τις περιόδους της νηστείας και των εορτών. Η παιδική
παραδοσιακή διατροφή συνδέεται με οικονομικούς και κοινωνικούς παράγο-
ντες, καθώς και με δοξασίες και δεισιδαιμονίες. Τέλος, υπογραμμίζεται η ση-
μασία της για την αγωγή και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού.

Η παραδοσιακή διατροφή, στην οποία εντάσσεται και η παιδική παραδοσιακή
διατροφή, είναι λίγο πολύ κοινή στη βάση της στα αστικά κέντρα και στην
ύπαιθρο μέχρι και τη δεκαετία του 1950. Από τότε, με τη χρήση του ηλεκτρι-
σμού στη συντήρηση των τροφίμων και στη μαγειρική, με τις νέες δυνατότητες
στη διακίνηση ανθρώπων και προϊόντων και με την άνοδο του βιοτικού επιπέ-
δου, η παραδοσιακή διατροφή άρχισε να μεταβάλλεται με αργούς μεν αλλά

* Ανακοίνωση που παρουσιάστηκε στα πλαίσια του Συμποσίου Λαογραφίας «Οι ελληνι-
κές τοπικές μαγειρικές» (Καλλιτεχνικό Καφενείο Πολιτιστικού Κέντρου Ιλίου, 28-6-2000).
Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες στην κυρία Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, Διευ-
θύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, για την
υπόδειξη του θέματος, την παραχώρηση μέρους του υλικού και την όλη της επιστημονική βοή-
θεια, στους ερευνητές και τους συνεργάτες του Κέντρου για τις χρήσιμες πληροφορίες τους
και στην κυρία Ελένη Μπελιά, Διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου
Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, για την πολύτιμη υποστήριξή της σε κάθε μου προσπά-
θεια και ει&κά στην εργασία μου αυτή.

Επετηρίς Κέντρου Λαογραφίας, 29 (1999-2003), σ. 163-175.
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σταθερούς ρυθμούς μέχρι να φτάσει στη σημερινή της, σε μεγάλο βαθμό τυπο-
ποιημένη, μορφή1.

Η παιδική παραδοσιακή διατροφή διαφοροποιείται από την άλλη ουσιαστικά
κυρίως όσον αφορά τη διατροφή του βρέφους, και, κατά δεύτερο λόγο, τη διατρο-
φή του παιδιού. Πηγές για τη μελέτη της παιδικής διατροφής είναι για τον αγροτι-
κό χώρο α λαογραφικές συλλογές, τα έθιμα και τα τραγούδια, ενώ για τον αστι-
κό χώρο οι ημερολογιακές καταγραφές, οι συνταγές, η αρθρογραφία του περιο-
δικού τύπου με συμβουλές για την-ανατροφή και την υγεία των παιδιών2.

Η δομή και η παρουσίαση του θέματος στηρίζεται στο ειδικό ερωτηματολό-
γιο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών3
και στους άξονες των μαρτυριών που έχουν καταγραφεί στα χειρόγραφα του ιδί-
ου Κέντρου4. Από τη σημειολογία πολλών ομοίων μαρτυριών προκύπτουν στοι-
χεία για τη διατροφή και τις διατροφικές αντιλήψεις, για τις δοξασίες και τη λει-

1. Περισσότερα για τη διατροφή βλ. Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, «Συμβολή στην
έρευνα της διατροφής των εποχικών αγροτικών εργατών (τέλος 19°" αι. - περ. 1950). Η περί-
πτωση των θεριστών στον θεσσαλικό χώρο», Αφιέρωμα στον πανεπιστημιακό δάσκαλο Βασ.
Σφυρόερα από τους μαθητές τον, Αθήνα 1992, σ. 373-393. Της ιδίας, «Διατροφή και υγεία -
Γενικές παρατηρήσεις», περ. Παράδοση και Τέχνη, αρ. 27, Μάιος - Ιούνιος 1996, σ. 10-11. Της
ιδίας, «Παραδοσιακή διατροφή», εφημ. Το Βήμα (ένθετο «Το άλλο Βήμα»), Κυριακή 24 Δεκεμ-
βρίου 2000, σ. 1-3. Της ιδίας, Ελληνικά επώνυμα τοπικά προϊόντα, έκδοση του Ελληνικού Ορ-
γανισμού Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ), Αθήνα 2000. Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, Πα-
ραδοσιακή διατροφή (πρωτογενή διατροφικά είδη). Φρούτα - καρποί - σιτάρι. Μαγικοθρη-
σκευτικές επισημάνσεις, Πρακτικά Β ' Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής, Ασπρό-
πυργος 1992, σ. 339-389.

2. Νικ. Σ. Ματσανιώτης, Παιδιατρική, τόμος 1, Αθήνα 1972, σ. 191-259.

3. Στέφ. Δ. Ήμελλος - Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Παραδοσιακός υλικός βίος
του ελληνικού λαού (ερωτηματολόγιο), Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής
Λαογραφίας, αριθ. 17, Αθήνα 1983, σ. 50-73.

4. Βλ. παραδείγματα: «Το πρώτο τ' άγιασμα ο θηλασμός» (ΚΛ [=Κέντρο Λαογραφίας],
χφ. 1764, σ. 17, Αναστασίας Καλφαγιάννη, Άστρος Κυνουρίας, 1952). «Το πρωί πίναμε γάλα
... σκέτο ή βουτάγαμε και λίγο ψωμί» (ΚΛ, χφ. 4696, σ. 5, Κατερίνα Κεραμιδά, νομός Αργολί-
δας, 1998). «Το μεσημέρι ετρώαμεν συνήθως πατατούες με τα αβκά» (ΚΛ, χφ. 4694, σ. 4, Χρι-
στίνα Αριστείδου, Ομόδος Λεμεσού, 1998). «Σπάνια τρώγαμε κ' τ' απόγευμα, άντε κάνα
φρούτο το καλοκαίρι ή ψωμί με ζάχαρη τα παιδιά». (ΚΛ, χφ. 4680, σ. 6, Αναστασία Παπαθε-
οδωροπούλου, Ζήρια Αχαΐας, Μάιος 1997). «Το βράδυ ... η γιαγιά ή η μάνα ετοίμαζε το φαγη-
τό, όπως πατάτες γιαχνί, πατάτες με κολοκύθια, μπουγάτσα, λαχανόπιτα ή μπομπότα» (ΚΛ,
χφ. 4709, σ. 14-15, Αναστασία Μπακατσιά, Φίλια Καλαβρύτων νομού Αχαίας, 1998). «Ψάρια
τρώγαμε επίσης, κυρίως μαριδάκι το Σάββατο το μεσημέρι, που το έφερνε ο πατέρας μου από
την αγορά. Δεν τρώγαμε βέβαια πολύ συχνά... Ήταν και ακριβά και δεν μπορούσαμε να τα
διατηρήσουμε» (ΚΛ, χφ. 4696, ό.π, σ. 10). «... Πολύ θρεπτικό ήταν το χτυπητό αβγό, που συ-
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τουργία της διατροφής ως μέσου αγωγής. Πάνω σ' αυτόν τον άξονα θα κινηθεί η
ανάπτυξη του θέματος, το οποίο αναφέρεται κυρίως στην παραδοσιακή διατρο-
φή των παιδιών στον αγροτικό χώρο.

Η καλή διατροφή του παιδιού, βρέφους ή νηπίου, είχε ιδιαίτερη σημασία για την
οικογένεια, διότι συνδεόταν με την αντίληψη ότι η καλή διατροφή εξασφάλιζε την
υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού. Στη διαδικασία της διατροφής του παιδιού τον
κύριο ρόλο είχαν α γυναίκες της οικογένειας, μητέρα, γιαγιά, μεγαλύτερη κόρη.

Αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής αποτελούσε η διατροφή του βρέφους. Η
πρώτη τροφή του, μέχρι να μπορέσα η μητέρα του να το θηλάσει, ήταν διάφορα
παρασκευάσματα (μαντζούνια), όπως το χαμομήλι5, το τσάι6, το τίλιο (φλαμού-
ρι)7, ο γλυκάνισος με ζάχαρη8, ο ζωμός από ρόδι' και η μαντζουράνα10. Ακόμη δι-
νόταν στο βρέφος μέλι, μια συνήθεια που απαντά στην αρχαιότητα και στο Βυζά-
ντιο", ή θερμοζάχαρη, δηλ. ζάχαρη με ζεστό νερό12. Για να μην κλαίει δηλ. το βρέ-
φος και να κοιμάται ήσυχα, έβαζαν σ' ένα καθαρό πανί λίγη ζάχαρη και το πλη-
σίαζαν στο στόμα του μωρού και αυτό το πιπίλαγε ή σ' ένα τούλι έβαζαν λουκού-
μι και το έδιναν στο μωρό να το γλύφει. Σε άλλες περιπτώσεις η πρώτη τροφή κα-
θοριζόταν από δεισιδαιμονική αντίληψη. Στην Κορινθία π.χ. μόλις γεννιόταν το
παιδί, του έδιναν ζουμί από κάβουρα, για να κάνα γερά δόντια13.

νήθως έτρωγαν τα παίδια» (ΚΛ, χφ. 4695, ο. 5, Σοφία Κολυβα, Λευκάδα, 1998). «Την Καθα-
ρά Δευτέρα το πρωί δεν έτρωγαν τίποτα. Στα παιδιά έλεγαν: «μη φάτε τίποτα το πρωί, για να
βρείτε φωλιές πουλιών» (ΚΛ, χφ. 4699, σ. 3, Φανή Νασίκα, Ματονέρι Καλαμπάκας, 1998).
«Οι άρρωστα έτρωγαν γάλα, κοτόπουλο με ρύζι, φρούτα, σούπες» (ΚΛ, χφ. 4699, ό.π., σ. 88).
«Στη νηστεία τα παι&ά δεν πίναμε ούτε γάλα, ούτε τραχανά. Μονάχα τσάι και ψωμί με ζάχα-
ρη» (ΚΛ, χφ. 4680, ό.π., σ. 3). «Τη Μεγ. Πέμπτη όλα τα σπίτια φκιάνουν τα λαμιαανά τους.
Αυτά είναι: τα κουλουράκια, οι κουτσούνες και α τροχονλιές για τα παιδιά» (ΚΛ, χφ. 2081, σ.
152, Ελευθ. Αντ. Ζάννος, νήσος θήρα, 1954).

5. ΚΛ, χφ. 2047, σ. 42 (Π. Γιαννακόπουλος - Αναστ. Τσουκαλά, Κάτω Πορόϊα Σιντι-
κής Σερρών, 1954).

6. ΚΛ, χφ. 2077, σ. 33 (Χρ. Βέκιος, Αγιος Γεώργιος Συκούσης Χίου, 1953).

7. ΚΛ, χφ. 4699, ό.π., σ. 87· χφ. 4698, σ. 20 (Αργ. Ρουσσέα, Ερυθρές Αττικής, 1999)·
χφ. 4701, σ. 38 (Παν. Μπάρλα, Καβάλα, 1998).

8. ΚΛ, χφ. 4693, σ. 27 (Μαρία Μαμούρα, Αλμυρός Μαγνησίας, 1998).

9. ΚΛ, χφ. 1764, ό.π., σ. 17.

10. ΚΛ, χφ. 3806, σ. 27, (Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Αργός Ορεστικό Καστο-
ριάς, 1975).

11. Φαίδ. Κσυκουλές, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός, τόμος Α', εκδ. Παπαζήση, σ. 139.

12. ΚΛ, χφ. 2179, σ. 4 (Βασ. Καραντώνης, Αμπελόκαμπος Αμαλιάδας, 1954)· χφ. 4703,
σ. 10 (Σταμ. Χρυσή, Βραχνέικα Πατρών, 1998).

13. ΣΛΠΑ (= Σπουδαστήριο Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών) χφ. 65, σ. 44 (Δήμ
Χαρλαύτη, περιοχή Φενεού, 1966)· χφ. 158, σ. 40 (Χαρ. Ρεκούμης, Στυμφαλία Κορινθίας, 1966).
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Το γάλα της μητέρας ήταν η βασική τροφή του βρέφους κυρίως για τους
πρώτους 6 μήνες και εθεωρείτο η πλέον θρεπτική για την ανάπτυξή του. Αξίζει
να σημαωθεί εδώ ότι ιδιαίτερη προσοχή δινόταν και στη διατροφή της λεχώνας,
για να μπορέσει να «κατεβάσει» άφθονο γάλα. Στην περίπτωση που η μητέρα
δεν μπορούσε να θηλάσα, έβςΑ,σκε άλλη γυναίκα που θήλαζε, η οποία πρόσφερε
στο βρέφος από το περίσσιο γάλα της μερικά γεύματα, ή εύρισκε κάποια γυναί-
κα που είχε χάσα το βρέφος της14. Υπήρχαν ακόμα και επαγγελματίες βυζά-
στρες που έδιναν το γάλα τους με πληρωμή. Ξένο γάλα (από κατσίκα ή από
αγελάδα) έπινε το βρέφος μόνο όταν η μητέρα δεν είχε καθόλου γάλα. Σε ορι-
σμένες περιπτώσεις συνηθίζονταν και γάλα γάίδούρας.

Η διάρκεια του θηλασμού ποίκιλλα ανάλογα με την περιοχή. Συνήθως ο θη-
λασμός κρατούσε ένα - ενάμισυ χρόνο, δηλ. όσο καιρό είχε γάλα η μητέρα. Μπο-
ρεί όμως να κρατούσε και δύο ή και τρία χρόνια. Η παράταση οφειλόταν και στο
γεγονός ότι α γυναίκες θεωρούσαν τον θηλασμό αποτελεσματικό τρόπο αντι-
σύλληψης15.

Μόλις περνούσαν α πρώτα μήνες, η διατροφή του βρέφους εμπλουτιζόταν και
με άλλες τροφές, όπως ρυζόνερο με λίγο γάλα ή πολυβρασμένο και λιωμένο ρύζι16,
ζάχαρη και κρέμες με σιμιγδάλι17, γάλα, αβγό, αλλά μόνο ο κρόκος ωμός18, καθώς
και διάφορες σούπες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα από την Κρήτη είναι το κου-
ραμπιεδάκι (αλεύρι ψημένο στον φούρνο, ανακατεμένο με χωριάτικο βούτυρο, το
οποίο έτριβαν με τα χέρια μέχρι να γίνει σκόνη) και τα λεγόμενα τριφταλίδια ή
στρίψουλίδια (δηλ. μικρά βολαράκια ζύμης, που σχηματίζονταν όταν η μάνα έβρε-
χε τα χέρια της, τα βσύταγε στο αλεύρι και κατόπιν τα έτριβε μεταξύ τους)19. Και
τα δύο τα χρησιμοποιούσαν ως βούτημα με γάλα και ζάχαρη ή με νερό, λάδι και
αλάτι ή με ντοματόζουμο και αλάτι που άρεσε περισσότερο στα βρέφη.

Με τον καιρό, όσο μεγάλωνε το παιδί και για να ενισχυθεί η τροφή του, του
έδιναν αλευρόσουπα20, τραχανά με γάλα και τυρί21, λίγο καλαμποκάλευρο σαν

14. Ελευθέριος Π. Αλεξάκης, «Γυναίκες, γάλα, συγγένεια», Επετηρίς τον Κέντρου Ερεύ-
νης της Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 28 (1987-1998), Αθήνα 1999, σ. 48. Επίσης του ιδίου,
Ταυτότητες και ετερότητες. Σύμβολα, συγγένεια, κοινότητα στην Ελλάδα-Βαλκάνια, Αθήνα
2001, σ. 106 και Ευαγγελία Κ. Φραγκάκι, Η δημώδης ιατρική της Κρήτης, Αθήνα 1978, σ. 67.

15. Βλ. Ευαγγελία Κ. Φραγκάκι, ό.π., σ. 60.

16. ΚΛ, χφ. 4693, ό.π., σ. 27.

17. ΚΛ, χφ. 4696, ό.π„ σ. 29.

18. ΚΛ, χφ. 4680, ό.π., σ. 48.

19. Βλ. Ευαγγελία Κ. Φραγκάκι, ό.π., σ. 61.

20. ΚΛ, χφ. 4701, ό.π., σ. 38.

21. ΚΛ, χφ. 4680, ό.π., σ. 48.
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κονρκούτι22, χυλό, αβγό χτυπητό, ζωμό από κοτόπουλο ή και σούπες από λαχανι-
κά, κρέας και ψάρι (όταν υπήρχαν)23, που θεωρούνταν πολύ θρεπτικές. Αργότε-
ρα του έδιναν πιο στερεές τροφές. Επειδή όμως στην ηλικία αυτή δεν μπορούσε
να μασήσα, οι μητέρες ή οι γιαγιάδες εφάρμοζαν το λεγόμενο μάτσελο" ή μα-
σουλήθρα ή μασουλίόα25, δηλ., πριν δώσουν την τροφή στο μωρό, τη μασούσαν
πρώτα οι ίδιες. Του έδιναν ψωμί και τυρί, ψωμί και αμύγδαλα, λίγο κρέας, κου-
κιά, πατάτες ψητές και άλλα, όλα μασημένα. Αυτό γινόταν μέχρι το μωρό να
βγάλα δόντια και να μπορεί να τρώει μόνο του. Η πρακτική αυτή μαρτυρείται
από πολλές πηγές και στην κλασική αρχαιότητα αλλά και στα βυζαντινά χρόνια.
Οι αρνητικές της συνέπειες στο επίπεδο της υγιεινής είναι προφανείς, γεγονός
που είχε παρατηρηθεί και στην αρχαία Ελλάδα26.

Όταν το βρέφος άρχιζε να βγάζει δόντια, μαζί με το μητρικό γάλα, του έδιναν
και ξένο, από κατσίκα27 ή από αγελάδα. Μόλις άρχιζε να μασάει, του έδιναν πα-
τάτες βρασμένες με λίγο λάδι, τηγανίτες, πατάτες ψητές28, κόρες από το ψωμί
αμάσητες, για να ακόνιζα τα δόντια του29. Συνηθισμένες λιχουδιές ήταν τα λου-
κούμια, τα στραγάλια, οι σταφίδες, οι καραμέλες, τα ξυλοκέρατα (χαρούπια), τα
καρύδια, τα αμύγδαλα, α λουκουμάδες και το χάσ' κο (άσπρο) ψωμί30. Προοδευ-
τικά το βρέφος, καθώς αναπτυσσόταν και γινόταν πλέον παιδί, συνήθιζε και άρ-
χιζε να τρώα από το φαγητό των μεγάλων.

Μετά την ηλικία των πέντε χρόνων η διατροφή των παιδιών ακολουθούσε το
εθιμοτυπικό της διατροφής των μεγάλων. Υπήρχαν τα εξής γεύματα: πρωινό,
πρόγευμα, γεύμα, απογευματινό, δείπνο. Τα παιδιά το πρωί έπιναν γάλα φρέσκο

22. ΚΛ, χφ. 4699, ό.π., σ. 87.

23. ΚΛ, χφ. 4686, σ. 13 (Ισμ. Βούρνου, Χίος, 1997).

24. ΚΛ, χφ. 2956, σ. 18 (Δημ. Β. Οικονομίδης, Πωγώνι Ηπείρου, 1965).

25. Βλ. Ελευθέριος Π. Αλεξάκης, «Αμφιγραμμικές ομάδες καταγωγής και γαμήλια
στρατηγική στους Αλβανόφωνους της ΝΑ. Αττικής-Λαυρεωτικής (1850-1940)», Πρακτικά
Ε' Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής (Παιανία, 5-8 Δεκ. 1991), Παιανία 1994, σ.
188. C. Nadia Seremetakis, "The Memory of the Senses: Historical Perception, Com-
mensal Exchange and Modernity", Visual Anthropology Review 9/2 (1993) 2-19 και Ευαγγε-
λία Κ. Φραγκάκι, ό.π., σ. 61.

26. Βλ. Φαίδ. Κουκουλές, ό.π., σ. 141.

27. ΚΛ, χφ. 1764, ό.π., σ. 18.

28. ΚΛ, χφ. 4699, ό.π., σ. 87.

29. ΚΛ, χφ. 4680, ό.π., σ. 48.

30. ΚΛ, χφ. 4701, ό.π., σ. 39.
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από τις κατσίκες είτε σκέτο είτε με ψωμί31. Μερικές φορές έτρωγαν και αβγό χτυ-
πητό με ζάχαρη και ζεματισμένο γάλα ή καφέ, το οποίο εθεωρείτο πολύ θρεπτι-
κό32. Στη Χρυσή Καστοριάς π.χ. έπιναν ξινόγαλο, που ήταν πολύ νόστιμο33. Στη
Χίο θεωρούσαν το ψωμί και τις ελιές δυναμωτική τροφή για τα παιδιά το πρωί34.
Στη Ζήρια Αχαίας έτρωγαν το λεγόμενο κουρκούτι (σε βρασμένο νερό έριχναν
αλεύρι καλαμποκίσιο και μια κουταλιά πετιμέζι και το έπηζαν)35.

Το πρόγευμα ή κολατσό ή δεκατιανό και το απογευματινό ή δειλινό ή προ-
σφάι δεν ήταν απαραίτητο κάθε μέρα. Φυσικά αυτό διαφέρει από περιοχή σε πε-
ριοχή. Συνηθισμένο πρόγευμα ή απογευματινό ήταν ψωμί μουσκεμένο σε νερό36 ή
με τυρί, ψωμί με ζάχαρη και ίχνη καφέ από πάνω, ψωμί με λάδι και ζάχαρη ή
ντοματοζούμι (τοματοπολτό)37 ή ρίγανη ή αλάτι και πιπέρι38, μαρμελάδα σπιτική,
κουλουράκι, γλυκίσματα39, ντομάτα, ελιές κ.τ.λ. ή φρούτα εποχής40. Στην Σαντο-
ρίνη τα παιδιά για απογευματινό (το μερέντι, όπως λεγόταν) έτρωγαν ψωμί με
θρεψίνη ή πελτέ και λάδι41. Στην ορεινή Γορτυνία το αγαπημένο φρούτο τους
ήταν το σταφύλι, κυρίως για τη φτωχολογιά. Τα παιδιά μάλιστα έμπαιναν κρυφά
στα αμπέλια και τα ρήμαζαν, παρόλο που οι ιδιοκτήτες προσπαθούσαν να τα
εμποδίσουν τοποθετώντας σκιάχτρα ή δόκανα. Τα παράγωγα του σταφυλιού
(μούστος, μουσταλευριά, σουτζούκια, πετιμέζι και κρασί) έτρεφαν όλο το χειμώ-
να τα παιδιά αλλά και τους μεγάλους42. Στο Σουφλί 'Εβρου ένα πρόχαρο συνηθι-
σμένο και νόστιμο πρόγευμα είναι το κουσμιρ?\ Αυτό γινόταν από μαλακό ψωμί
χωρίς γωνίες και φρέσκο τυρί, τα οποία έτριβαν σε πολύ μικρά κομματάκια μέ-
σα σε μια πετσέτα φαγητού. Κατόπιν έπιαναν την πετσέτα από τις γωνίες και
την έστριβαν πιέζοντας έτσι το περιεχόμενο που υπήρχε μέσα. Όταν την άνοι-

31. ΚΛ, χφ. 4696, ό.π., σ. 5.

32. ΚΛ, χφ. 4695, ό.π., σ. 2.

33. Ανδρ. Στεφόπουλος, Οι τροφές στη Χρυσή Καστοριάς, Ιωάννινα 1981, σ.40.

34. ΚΛ, χφ. 4686, ό.π., σ. 6.

35. ΚΛ, χφ. 4680, ό.π., σ. 3.

36. ΚΛ, χφ. 4696, ό.π., σ. 5.

37. ΚΛ, χφ. 2777, σ. 52 (Γ. Χρ. Παγώνη, Μήλος, 1963).

38. ΚΛ, χφ. 4680, ό.π., ο. 5.

39. ΚΛ, χφ. 4686, ό.π., σ. 10.

40. ΚΛ, χφ. 4702, ο. 2 (Κατερίνα Μακρή, Άμπελος Σάμου, 1998).

41. Κυριακή Χρυσού-Καρατζά, «Διατροφικές συνήθειες των κατοίκων της Σαντορίνης»,
Επετηρίς τον Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 28 (1987-1998), σ. 165.

42. Στρατολάτης [=Χρ. Νικήτας], «Φρουτο-συνέχεια», εφημ. «Ηχώ των Λαγκα-
διών», αρ. 90,1-10-1966, σ. 1, 3.

43. ΚΛ, χφ. 3372, σ. 28-29 (Δήμητρα Ντούμπα, Σουφλί Έβρου, 1967).
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γαν, είχαν ένα μεγάλο σβώλο πιεσμένου ψωμιού και μικρά κομματάκια από τυρί.
Τα παιδιά έβγαιναν στο δρόμο και το έτρωγαν φωνάζοντας κουσμιρί... κονσμι-
ρί. Επίσης, αγαπημένη λιχουδιά των παιδιών ήταν και το πετιμέζι με ρετσέλια
δηλ. μελωμένα φρούτα. Στον Αυλότοπο Θεσπρωτίας οι καρποί της «μολοκο-
κιάς» ωριμάζουν στα μέσα του Σεπτεμβρίου συμπίπτοντας με την έναρξη των
σχολείων. Τα παιδιά μάζευαν τα μολόκοκα το μεσημέρι και έτσι το απόγευμα που
ξαναπήγαιναν στο σχολείο είχαν τις τσέπες γεμάτες. Οι καρποί αυτοί δεν ήταν
χορταστικοί, αλλά περνούσε η ώρα τους μασώντας τους (όπως τη μαστίχα)44.

Το γεύμα ή μεσημβρινό ή μεσημεριανό και το δείπνο ή βραδινό συνήθως ήταν
απαραίτητα. Επιβαλλόταν να είναι όλα τα μέλη της οικογένειας παρόντα στο
τραπέζι, κυρίως στο βραδινό45. Τις καθημερινές, οπότε υπήρχε πολύς φόρτος ερ-
γασίας, τα φαγητά ήταν πρόχειρα και δεν απαιτούσαν πολύ κόπο και χρόνο στο
μαγείρεμα, αντίθετα με τις Κυριακές και τις γιορτές. Τα παιδιά έτρωγαν κοινά
φαγητά με τους μεγάλους, όπως πατάτες βραστές ή γιαχνί, σαλάτα, ελιές, τυρί,
χόρτα και αβγά βραστά, λαχανόπιτα46, διάφορα όσπρια, σούπες, ψάρια και κρέ-
ας, όταν αυτά υπήρχαν. Το δείπνο συνήθως ήταν ελαφρύτερο από το μεσημερια-
νό47 και συνοδευόταν από κρασί για τους μεγάλους και νερό για τα παιδιά48.

Στα παιδιά δίνονταν και συμπληρώματα τροφής, δηλ. κάποιες τροφές που
θεωρούνταν δυναμωτικές. Τέτοιες ήταν το ψωμί βρεγμένο με ζάχαρη ή με μαρ-
μελάδα ή με λάδι49 ή τυρί (τροφές στις οποίες αναφερθήκαμε και παραπάνω), η
μπομπότα50 και το αβγό, είτε βραστό είτε τηγανητό με λίπος από το χοιρινό, είτε
χτυπητό με αρκετή ζάχαρη51. Στα Ιωάννινα κοπάνιζαν κανέλλα, μοσχοκάρυδο,
καρυοφύλλι (αρωματικό φυτό) και καρδοβότανο. Ανακάτευαν αυτό το μίγμα
με αγνό μέλι και το έδιναν σε αδύνατα παιδιά, για να δυναμώσουν52.

44. ΚΛ, χφ. 2904, σ. 152-154 (Χρ. Θ. Παππάς, Αυλότοπος Θεσπρωτίας, 1964). Μολο-
κοκιά είναι το τοπικό όνομα της τζιτζυφιάς, που ανήκα στην οικογέναα των ραμνοειδών.
Τα μολόκοκα είναι «γλυκύς καρπός μεγέθους μικρός ελαίας περίπου, με ξυλώδη πυρήνα
και χρώμα ερυθροκίτρινο». (βλ. I. Σταματάκος, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσης, λήμ-
μα: ζίζυφον, Αθήναι 1971).

45. ΚΛ, χφ. 4695, ό.π., σ. 8,13.

46. ΚΛ, χφ. 4709, ό.π., σ. 15.

47. ΚΛ, χφ. 4680, ό.π„ σ. 5.

48. ΚΛ, χφ. 4709, ό.π., σ. 15.

49. ΚΛ, χφ. 4693, ό.π., σ. 5.

50. ΚΛ, χφ. 2302, σ. 596 (Δημ. Β. Οικονομίδης, Πράμαντα Ιωαννίνων, 1959).

51. ΚΛ, χφ. 4709, ό.π., σ. 15.

52. Κ.Λ. χφ. 3420, σ. 229 (Δημ. Παππάς, Μέγα Περιστέριον Ιωαννίνων, 1967-68).
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Οσον αφορά στη νηστεία, ήταν υποχρεωτική για τα παιδιά όπως και για
τους μεγάλους. Τηρούσαν τις νηστείες των γιορτών κανονικά, όπως και αυτές
της Τετάρτης και της Παρασκευής. Στη νηστεία τα παιδιά δεν έπιναν γάλα,
ούτε έτρωγαν τραχανά. Μόνο τσάι έπιναν και έτρωγαν ψωμί με ζάχαρη53.
Έτρωγαν ακόμη πετιμέζι με ρετσέλια, μελωμένα φρούτα και ψωμί. Οπως πα-
ρατηρούν επίμονα οι ξένοι περιηγητές, «οι Έλληνες τηρούν αυστηρά τις νη-
στείες, έτσι ώστε να είναι αργοί στις αντιδράσεις τους, χωρίς ετοιμότητα, αδύ-
νατοι και χλωμοί» (Scrofani, 1795)54.

Στις γιορτές οι νοικοκυρές έφτιαχναν διάφορες λιχουδιές για τα παιδιά55.
Η καλύτερη λιχουδιά τα Χριστούγεννα ήταν οι τηγανίτες, τις οποίες περίμε-
ναν ανυπόμονα τα παιδιά και τις έβρισκαν όπου και αν τις έκρυβαν οι νοικο-
κυρές56. Τηγανίτες προσέφεραν και οι γριές στα παιδιά, στις 9 Μαρτίου, ημέ-
ρα όπου ήταν η εορτή των αγίων τεσσαράκοντα μαρτύρων57. Στη Λέρο, την
ημέρα των Χριστουγέννων, μόλις γύριζαν από την εκκλησία στο σπίτι, έδιναν
στα παιδιά το λεγόμενο κουκουβάόι. Ήταν ένα μικρό, μακρουλό ψωμάκι μ'
ένα κόκκινο αβγό επάνω58. Στην Κύπρο έφτιαχναν την πούλλα, μικρό άρτο με
σιμιγδάλι, ο οποίος γινόταν με ιδιαίτερη φροντίδα και τέχνηΐ9. Σε όλες τις πε-
ριοχές ήταν έθιμο οι νοικοκυρές να δίνουν κουλούρια, φυστίκια ή καραμέλες
στα παιδιά που γύριζαν από σπίτι σε σπίτι την παραμονή των Χριστουγέννων
και έλεγαν τα κάλαντα.

Το Πάσχα, στη Σητεία της Κρήτης έφτιαχναν για τα παιδιά τους λεγόμε-
νους κούκνικονς, δηλ. τσουρεκάκια μ' ένα κόκκινο αβγό στη μέση60. Στη Σα-
ντορίνη τη Μεγάλη Πέμπτη, που οι νοικοκυρές φτιάχνουν ταΛαμπιανά τους,
έφτιαχναν για τα παιδιά διάφορα κουλουράκια, τις τροχονλιές και τις κου-
τσούνες61. Στην Κορώνη Μεσσηνίας για τα μικρά παιδιά οι κουτσούνες ήταν
σωστά ανθρωπάκια, με κεφάλι, πόδια και χέρια. Παραλλαγή της κουτσούνας

53. Κ.Α. χφ. 4680, ό.π., σ. 3.

54. Κ. Σιμόπσυλος, Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα 1700-1800, τόμος Β', Αθήνα 1976, σ. 649.

55. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τροφές του λαϊκού εορτολογίου βλ.
Γ.Α. Μέγας, Ελληνικαί εορταί και έθιμα λαϊκής λατρείας, Αθήναι 19632.

56. ΚΛ, χφ. 2264, σ. 13 (Β. Γούσιας, Ήπειρος, 1951).

57. Β. Βήκας, «Έθιμα παρά βλαχοφώνοις»,/1 αογραφία ΣΤ ' ( 1917-1918), σ. 175.

58. ΚΛ, χφ. 2279, σ. 294-295 (Γεώργ. Κ. Σπυριδάκης, Λέρος, 1958).

59. Ν. Γ. Κυριαζής, Κυπριακοί παροιμίαι, εν Λάρνακι 1940, σ. 338 και ΚΛ, χφ. 677, σ.
97 (Ξ. Φαρμακίδης, Κύπρος, 1914).

60. ΚΛ, χφ. 4697, σ. 19 (Χριστ. Φραγκούλη, Σητεία Κρήτης, 1999).

61. ΚΛ, χφ. 2081, ό.π., σ. 152-153.
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ήταν και οι λεγόμενοι Λάζαροι ή Λαζαράκια, που τα έφτιαχναν το Σάββατο
του Λαζάρου στην Αμοργό62 και στην Τήνο63, ή οι βλαχούλες για τα κορίτσια
και οι αξιωματικοί ή τσολιάδες για τα αγόρια στη Λευκάδα64 και στην Τήνο65.
Επίσης, το Σάββατο του Λαζάρου τα κορίτσια (Λαζαρίνες) έλεγαν τα κάλα-
ντα με καλάθια στολισμένα με λουλούδια και τους έδιναν αβγά66.

Κάποιες τροφές θεωρούνταν ότι είχαν μαγικές και θεραπευτικές ιδιότητες.
Γενικά, η διατροφή των άρρωστων παιδιών αποτελούνταν από γάλα, κοτόπουλο
με ρύζι, φρούτα και σούπες67. Όσον αφορά τις συνηθισμένες παιδικές αρρώστιες,
τα γιατρικά ήταν ποικίλα και διάφορα. Π.χ. στην Καλαμπάκα, για τον πόνο σας
αμυγδαλές έφτιαχναν ένα μίγμα από στάχτη, ξύδι, κορόμηλα, σκόρδα και κάποια
άλλα χόρτα, το τοποθετούσαν γύρω από τον λαιμό σαν επίπλασμα και έδιναν στο
παιδί να πια και λίγο ζωμό68. Στην Εύβοια για την αντιμετώπιση της ιλαράς έδιναν
τσάι με πετιμέζι69. Σε άλλες περιοχές έδιναν μέλι, πολλά ζεστά και απαγορευόταν
το αβγό και το ψάρι. Στη Σύρο για τους πόνους στην καλιά έδιναν ζουμί από βρα-
σμένο ρύζι με λεμόνι70. Για τη διάρροια, γενικά, εκτός από διάφορα αφεψήματα,
«τα στνφτικά», το καλύτερο φάρμακο ήταν ο καφές με λεμόνι71.

Υπήρχαν και διάφορες δοξασίες σχετικές με τη διατροφή. Μια γενική αντίλη-
ψη, η οποία είχε σχέση προφανώς με την ανεπάρκεια της τροφής και ίσχυε για
μεγάλους και μικρούς, ήταν ότι δεν έπρεπε να μείνα στο πιάτο τίποτα, γιατί, αν
μείνει, είναι η «μπουκιά του γρουσούζη» ή έλεγαν ότι έχανες τη δύναμη σου72.
Έλεγαν ακόμη στα παιδιά ότι, αν έτρωγαν μετά τη δύση του ηλίου, θα πέθαινε η
μητέρα τους. Στην Καλαμπάκα τα κορίτσια δεν έτρωγαν τις φτερούγες από το
κοτόπουλο, για να μη φύγουν μετά τον γάμο τους μακριά από την οικογένειά
τους, και στα αγόρια δεν έδιναν το μυαλό από τα αρνιά, γιατί θα έπεφταν κάτω
από τη γέφυρα. Επιπλέον την Καθαρά Δευτέρα το πρωί έλεγαν στα παιδιά να

62. ΚΛ, χφ. 1953, σ. 247 (Λουκ. Ευ. Σίμος, Αμοργός, 1953).

63. Αλ. Φλωράκης, Τήνος: Λαϊκός πολιτισμός, Αθήνα 1971, σ. 75-76.

64. ΚΛ, χφ. 4695, ό.π., σ. 18.

65. Βλ. Αλ. Φλωράκης, ό.π., σ. 75-76.

66. ΚΛ, χφ. 4699, ό.π., σ. 59.

67. ΚΛ, χφ. 4699, ό.π., σ. 88.

68. ΚΛ, χφ. 4699, ό.π., σ. 88.

69. ΚΛ, χφ. 4700, σ. 39 (Κανέλλα Πουλή, Κρεμαστός Ευβοίας, 1998).

70. ΚΛ, χφ. 4685, σ. 10 (Γεώργ. Δρόσος, Βάρη Σύρου, 1997).

71. Βλ. Ευαγγελία Κ. Φραγκάκι, ό.π., σ. 89.

72. ΚΛ, χφ. 4697, ό.π., σ. 17.
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μη φάνε τίποτα, για να μπορέσουν να βρουν φωλιές πουλιών73. Στη Σίφνο έδιναν
στα μικρά παιδιά να φάνε το μουχλιασμένο ψωμί, για να κάνουνε χρυσά μαλ-
λιά74.

Η αστική παιδική διατροφή δεν είναι γνωστή στις λεπτομέρειές της. Σύμ-
φωνα με τις πηγές, είχε την ίδια βάση με την αγροτική (γάλα, ψωμί, σούπες,
αβγά, όσπρια, κρέας ή ψάρι), φαίνεται όμως ότι η αγροτική ήταν πλουσιότερη
και είχε μεγαλύτερη ποικιλία. Και στις δύο περιπτώσεις χαρακτηριστική είναι
η έλλειψη φρούτων.

Οι λαογραφικές πηγές δίνουν κυρίως τις διατροφικές συνήθειες. Από το σύ-
νολο των πηγών εν τούτοις, αλλά κυρίως από τις οδηγίες υγιεινής, παρέχονται με
άμεσο ή έμμεσο τρόπο πληροφορίες που δίνουν την εικόνα και της κακής διατρο-
φής. Π.χ. για το βρέφος δεν υπάρχουν τακτές ώρες για τη σίτισή του, το μάκο
(παπαρούνα), με τις γνωστές καταστρεπτικές συνέπειες, χορηγείται για να ησυ-
χάζουν τα βρέφη -«ο ύπνος τρέφει το παιδί» λέει το γνωμικό-, η μασουλήθρα
αντικαθιστά την αλεσμένη τροφή. Εξ άλλου, από την ιδιαίτερη διατροφική περι-
ποίηση του αρρώστου προβάλλονται έμμεσα και οι στερήσεις, που ήταν ο κανό-
νας για το σύνολο του πληθυσμού. Στα ίδια πλαίσια πρέπα να τοποθετηθεί και η
επιβολή της νηστείας στα παιδιά. Η κακή διατροφή και ο υποσιτισμός λόγω φτώ-
χειας φαίνεται καλύτερα στα μαθητευόμενα παιδιά (τσιράκια), που ζούσαν μα-
κριά από την οικογέναά τους. Είναι γνωστή η παροιμιώδης φράση: «να γίνω μά-
στορας, να φάω κεφάλι από πράσσο». Ας σημαωθεί εδώ ότι το πρόβλημα της
υγιανής και της κακής διατροφής φαίνεται ξεκάθαρα στα αστικά κέντρα, κυρίως
στην Αθήνα, μέσα από την αρθρογραφία περιοδικών και μέσα από τη δραστη-
ριότητα φορέων, όπως του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.), συλλόγων
και γυναικείων σωματείων. Ουσιαστική ήταν η συμβολή των φορέων αυτών για
την βελτίωση της υγείας και της διατροφής των προσφυγοπαίδων της Μικρασια-
τικής Καταστροφής και των παιδιών της Κατοχής.

Από τα παραπάνω συνάγονται τα εξής: Στην παραδοσιακή οικογένεια κεν-
τρικό αντικείμενο ήταν η διατροφή του παιδιού συνδυασμένη με τη διαπαιδαγώ-
γησή του. Κύριο ρόλο στη διατροφή του παιδιού έπαιζαν η μητέρα, η γιαγιά ή η
μεγαλύτερη αδερφή. Γνώριζαν το πόσο σημαντική ήταν η τροφή και τι ήταν το
καλύτερο για τα παιδιά. Βέβαια η ποιότητα της διατροφής εξαρτιόταν σε μεγάλο
βαθμό από τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειας και από το επίπεδο γνώ-
σης των κανόνων υγιανής. Παρατηρούμε επίσης ότι η αξία της τροφής ήταν γνω-

73. ΚΛ, χφ. 4699, ό.π., σ. 7.

74. ΚΛ, χφ. 3670, σ. 95 (Γεώργ. Αικατερινίδης, Απολλωνία Σίφνου, 1973).
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στή, αφού οι τροφές που δίνονταν στα παιδιά ήταν πλούσιες σε λευκώματα, υδα-
τάνθρακες και θερμίδες. Κάποιες τροφές (πχ. κουλούρια, φρούτα, ψωμί με λάδι,
ζάχαρη και άλλα) θεωρούνταν ιδιαίτερα θρεπτικές. Αυτό φαίνεται και μέσα από
τα νανουρίσματα, που χρησιμοποιούσαν για να κοιμίσουν τα μωρά. Αναφέρεται
ενδεικτικά ένα από τις Αρχάνες Κρήτης75:

«Έλα, ύπνε, και πάρε το και άμε το στα περβόλια,
γέμισε τα στηθάκια ντον τριαντάφυλλα και ρόδα.
Κι αν έχεις μήλο, δώσε του, κουλούρι, τάισέ το
κι αν έχεις και ροδόσταμο, βγάλε και πότισέ το».

Ωστόσο, ιδιαίτερη μέριμνα για την υγιεινή δεν υπήρχε, κυρίως λόγω άγνοι-
ας και έλλειψης οικονομικής ευχέρειας. Αυτό υποδηλώνεται και μέσα από την
τεχνική του ανθυγιεινού μασουλίσματος, μέσα από τη στέρηση της νηστείας ή
τις δοξασίες για τον περιορισμό της τροφής.

Κατά κανόνα στις πηγές δεν παρατηρείται διαφορετική μεταχείριση σρ ό,τι
αφορά τη βασική διατροφή μεταξύ του αγοριού και του κοριτσιού. Εν τού-
τοις, και σχετικά με τα «καλούδια», στη Μάνη μαρτυρείται διάκριση υπέρ του
αγοριού. Η γιαγιά, αν έχει ένα σύκο, το δίνει στο αγόρι, και μόνο, αν έχει πε-
ρίσσευμα, μπορεί να δώσει και στο κορίτσι. Χαρακτηριστικά είναι τα παρα-
κάτω λόγια: «Ε, κούρακά μου, έλα 'πα, έχω ένα λυζόσουκο να ζε δώκου. Έλα
'πα, μωρή, έλα να ζε δώκου και σένα ένα»76. Είναι σαφής η διάκριση, που την
υπαγορεύει η κοινωνική αντίληψη για το αγόρι, αλλά και η ένδεια.

Μέσα από τις δοξασίες που αναφέρθηκαν παραπάνω υποδηλώνεται ο τρό-
πος, με τον οποίο διαπαιδαγωγούνταν τα παιδιά σχετικά με την αξία της τροφής.
Τα διαπαιδαγωγούσαν μέσα από μια πειθαρχημένη στέρηση, δεδομένου ότι η
τροφή δεν επαρκούσε και γι' αυτό δεν έπρεπε να πετιέται. Στα πλαίσια αυτά
εντάσσεται και η προσπάθεια να αναχαιτίσουν με ηθικά διλήμματα και υπερφυ-
σικούς φόβους την όρεξη και λαιμαργία των παιδιών, που προσαρμόζονταν έτσι
και αποδέχονταν το συνολικό σύστημα καθώς και τη νηστεία, η οποία ήταν υπο-
χρεωτική.

Κλείνοντας την παρουσίαση του θέματος, μπορούμε να κρατήσουμε στη μνή-
μη μας την ακόνα του παιδιού μιας άλλης εποχής, του παιδιού που τρέχα στο παι-
χνίδι κρατώντας ένα κομμάτι ψωμί με ζάχαρη, που έχα μάθα να στερείται, vcf πε-
ρίμενα τις γιορτές ή κάποια άλλη χαρούμενη περίσταση, για να φάα κάτι διαφο-

75. Θεοχ. Δετοράκης, Λ νέκόοτα δημοτικά τραγούδια της Κρήτης, Ηράκλειο 1976, σ. 157.

76. Προφορική μαρτυρία από τον κ. Δικαίο Βαγιακάκο.
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ρετικό και να χαίρεται περιμένοντας αυτό το σπάνιο είδος, του παιδιού που υπο-
σιτίζεται, αλλά έχα αντίληψη της αξίας της τροφής και που διαπαιδαγωγείται με
αυτήν την αξία. Σε αντίθεση έρχεται στο μυαλό μας η ακόνα του σημερινού «παι-
διού της πολυθρόνας ή του καναπέ», του παιδιού που παρακολουθεί τηλεόραση
τρώγοντας διαφόρων τύπων σνακς, που στο σχολείο ψωνίζα ανεξέλεγκτα ό,π
Θέλα από το κυλικείο και στην έξοδό του με τους γονείς ή τους φίλους του προτι-
μά τα χάμπουργκερ και την κόκα-κόλα. Το σημερινό παιδί δεν υπόκαται σε δια-
τροφικές στερήσας και θεωρητικά θα μπορούσε να απολαμβάνα μια διατροφή
καλύτερης ποιότητας και σίγουρα πιο υγιανή. Ωστόσο, συχνά αφήνεται να γίνε-
ται αντικείμενο εκμετάλλευσης και θύμα της καταναλωτικής κοινωνίας της επο-
χής μας.

Τελειώνοντας μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ένα παιδί ακολουθώντας αυ-
τόν τον τρόπο διατροφής δεν μαθαίνα να διακρίνει τις γεύσας. Το γεγονός αυτό
επηρεάζα σίγουρα την ψυχοπνευματική του ανάπτυξη και φυσικά δεν το βοηθά
στο να διακρίνα έννοιες και νοήματα. Το πρόβλημα έχα επισημανθεί από ειδι-
κούς και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν ασαχθεί μαθήματα διατροφής και εκμά-
θησης των γεύσεων σε σχολικά προγράμματα. Για παράδαγμα, στο ελληνικό νη-
πιαγωγείο, το αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας χωρίζεται σε διάφο-
ρους τομείς, όπως αισθητικό, κανωνικοσυναισθηματικό και άλλους. Στον νοητικό
τομέα77, ο οποίος αφορά την αγωγή και τη νοητική ανάπτυξη του νηπίου, υπάρ-
χουν συγκεκριμένες οδηγίες για τη διδασκαλία της διάκρισης των γεύσεων.

77. Βλ. Βιβλίο δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο: βιβλίο νηπιαγωγού, Οργανισμός
Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα 1991, σ. 197,209.
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SUMMARY

Anthoula S. Bakou

The Traditional Childhood Diet

This article examines the traditional childhood diets of the Greek world, mainly as
they appear in the manuscripts of the Hellenic Folklore Research Centre of the
Academy of Athens. In particular, the article examines the diet of various stages of
development of the infant and the child and the diet followed during periods of
fasting and feasts. The traditional childhood diet is seen to be tied to economic and
social factors and to various beliefs and superstitions. Finally, the article stresses the
importance of diet for the upbringing and development of the personality of the child.





αποστολοσ Σ. Γεωργιαδης

Το ιδιωτικό δίκαιο
στα διηγήματα του Αλεξ. Παπαδιαμάντη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μολονότι ο Παπαδιαμάντης στα διηγήματά τον δεν στέκεται ιδι-
αίτερα σε ζητήματα του νόμου, γίνεται πολλές φορές ακουσίως κομιστής της νο-
μικής παράδοσης που έκρυβε η εποχή του. Η αναζήτηση δικαιικών στοιχείων
στο έργο του επιχειρείται στην παρούσα εργασία καταρχήν σε επίπεδο ορολο-
γίας, αναφορών σε συγκεκριμένες νομοθετικές πηγές και περιγραφών που δεί-
χνουν απόλυτη επίγνωση τον νομικού υπόβαθρου της εποχής, ενώ στη συνέχεια
παρουσιάζεται μια σειρά ειδικών ζητημάτων του ιδιωτικού δικαίου, όπως προ-
κύπτουν από συγκεκριμένα αποσπάσματα των διηγήσεων του μεγάλου Σκιαθί-
τη συγγραφέα.

Ι. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και το δίκαιο

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ως γνήσιος λαογράφος και βιογράφος της επο-
χής και του τόπου που έζησε, κομίζα με το πλούσιο έργο του1 στον σύγχρονο με-
λετητή των διηγημάτων του πληθώρα στοιχείων και πληροφοριών. Στοιχεία που,
εκτός από τα ήθη, τα έθιμα, τις αντιλήψεις, την τέχνη, τις επαγγελματικές ασχο-
λίες, την οικογενειακή ζωή και εν γένα τον τρόπο ζωής και λατουργίας των αν-
θρώπων τότε, περιλαμβάνουν και τις εναργείς ή αμυδρές παραστάσεις του μεγά-
λου διηγηματογράφου για το δίκαιο και τους νόμους, που ίσχυαν στην εποχή του
και που διείπαν πολλές από τις πτυχές της τότε κοινωνικής ζωής.

1. Οι παραπομπές στα έργα του Παπαδιαμάντη θα γίνονται στην παρούσα μελέτη βά-
σει της έκδοσης του Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου, Άπαντα, Κριτική Έκδοση, τόμοι 1-5, Εκ-
δόσεις Δόμος, Αθήνα 1981-1988, και θα έχουν τη μορφή: τίτλος του διηγήματος, τόμος της
ως άνω έκδοσης, σελίδα.

Επετηρίς Κέντρου Λαογραφίας, 29 (1999-2003), σ. 177-199.
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Οι παραστάσεις αυτές εκτείνονται σε όλο το φάσμα του δικαίου, από το
ιδιωτικό έως το δημόσιο2, από το ουσιαστικό έως το δικονομικό δίκαιο3 και από
το καλούμενο σήμερα θετικό δίκαιο της πολιτείας έως το δημώδες και το εκ-
κλησιαστικό δίκαιο4. Η ευρύτητα της έκτασης των νομικών παραστάσεων του
Σκιαθίτη συγγραφέα συνιστούν σαφή πιστοποίηση της πολυσχιδούς φιλομά-
θειας του, αλλά συνάμα και φανερή απόδειξη της ζωντανής παρουσίας του δι-
καίου σε μια εποχή μεταβατική για την Ελλάδα, λίγες δεκαετίες μετά την απε-
λευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό και τη σύσταση του ελληνικού Κράτους5.

Δεν θα επεκταθώ σε όλες τις νομικές αναφορές που υπάρχουν στα διηγή-
ματα του Παπαδιαμάντη6, αλλά θα περιοριστώ στην ανάδειξη των στοιχείων

2. Για την έννοια και τη διάκριση του ιδιωτικού και του δημοσίου δικαίου βλ. αντί πολ-
λών I. Αραβαντινός, Εισαγωγή στην επιστήμη τον δικαίου, β' έκδ., 1983, σ. 48 επ.· Απ. Γε-
ωργιάδης, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, 2η έκδ., 1997, § 4, σ. 32 επ.· Φ. Δωρής, Εισαγω-
γή στο αστικό δίκαιο, 1992, σ. 99.

3. Για την έννοια του δικονομικού δικαίου και τη διάκρισή του από το ουσιαστικό δί-
καιο βλ. αντί άλλων Κ. Μπέης, Μαθήματα πολιτικής δικονομίας, 1984, σ. 23 επ.

4. Για τη διάκριση του εκκλησιαστικού δικαίου από το ιδιωτικό ή το δημόσιο δίκαιο κα-
θώς και από το κανονικό δίκαιο βλ. I. Κονιδάρης, Εγχειρίδιο εκκλησιαστικού δικαίου, 2000,
σ. 33-35· Π. Μπούμης, Κανονικόν δίκαιον, 1991.

5. Χαρακτηριστικές ως προς το δημόσιο δίκαιο είναι λ.χ. οι αναφορές του στον τρόπο διε-
νέργειας των βουλευτικών και δημοτικών εκλογών («Οι χαλασοχώρηδες», «Τα δύο τέρατα»),
στον τρόπο σύνθεσης του δημοτικού συμβουλίου («Θέρος-Έρως») και στη εποπτεία που
ασκούσε η νομαρχιακή διοίκηση στον δημοτικό προϋπολογισμό («Το πνίξιμο του παιδιού»).

Χαρακτηριστικές ως προς το δικονομικό δίκαιο είναι οι αναφορές του στον διαχωρι-
σμό της δικαιοδοσίας των τακτικών δικαστηρίων από τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης («Η ξομπλιάστρα»), στο δωδεκάωρο του αυτοφώρου εγκλήματος («Η γυφτοπούλα»,
τόμ. 1, σ. 464), στην προκαταρκτική εξέταση («Η γυφτοπούλα», τόμ. 1, σ. 527.35), στον
πλειστηριασμό («Η χτυπημένη», τόμ. 2, σ. 141.24), στους διάφορους βαθμούς της δίκης
(«Οι ελαφροΐσκιωτοι», τόμ. 2, σ. 492.35-38) και στον τρόπο επίδοσης της αγωγής («Η χτυ-
πημένη», τόμ. 2, σ. 138).

Τέλος, ως προς το καλούμενο εκκλησιαστικό ή κανονικό δίκαιο χαρακτηριστικές είναι
οι αναφορές του στις σχέσεις πολιτείας-εκκλησίας-μοναστηρίων («Ο καλόγερος», τόμ. 2,
σ. 325), στο ζήτημα του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Ελλάδος («Ο καλόγερος», τόμ. 2,
σ. 329), στο δικαίωμα σε δεύτερο γάμο της χήρας που ήταν σύζυγος κληρικού («Η χήρα
παπαδιά», τόμ. 2, σ. 85), στο κύρος και την ισχύ των αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου («Ο
αειπλάνητος», τόμ. 3, σ. 376), στη δυνατότητα επαναλειτουργίας μιας εκκλησίας μετά τη βε-
βήλωσή της («Στην Αγι-Αναστασά», τόμ. 2, σ. 349.5-6) και στο επιτρεπτόν της ταφής του
αυτοκτονούντος («Ο αυτοκτόνος», τόμ. 4, σ. 634).

6. Χρήσιμη ως προς αυτό είναι και η μελέτη του Αναστ. Χριστοφιλόπουλου, «Βυζαντι-
νόν και μεταβυζαντινόν δίκαιον ας τα διηγήματα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη», στον
τόμο Δίκαιον και Ιστορία, 1973, σ. 164 επ.
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εκείνων του έργου που εμφανίζουν ενδιαφέρον από πλευράς ιδιωτικού δικαί-
ου, δηλαδή του δικαίου που διέπει τις έννομες σχέσεις μεταξύ των προσώπων.

Πρέπει από την αρχή να ομολογήσω ότι το εγχείρημα αναζήτησης δικαιι-
κών στοιχείων στα διηγήματα του Παπαδιαμάντη, έστω και με την εξειδίκευσή
του στο μέτρο του ιδιωτικού και μόνο δικαίου, συναντά εγγενείς αδυναμίες,
που δυστυχώς αναφύονται επέκεινα της νομικής συγκριτικής ή μεθοδολογικής
θεώρησης. Και αυτό γιατί ο Παπαδιαμάντης είναι εντολοδόχος ενός άλλου κό-
σμου. Ενός κόσμου πέρα από κανόνες, απειρόκακου και ερωτικού, ορθόδοξου
και ελληνικού. Ολα, στα έργα του, φαντάζουν υποταγμένα σε μια αλάνθαστη
τελολογία, που δεν έχει την ανάγκη νομικής ή συμβατικής καταπίστευσης. Γι'
αυτό και ποτέ δεν στέκεται στον νόμο. Αντίθετα, σε όλα τα διηγήματά του
φαίνεται να τον προσπερνά βιαστικά, για να μη χάσει τη θέα της θάλασσας
που τον περιμένει. Στη θάλασσα αυτή, τη θάλασσα της άγραφης δικαίωσης, ο
Παπαδιαμάντης βαπτίζει όλα τα όνειρά του, τους ήρωές του. Από τη Φραγκο-
γιαννού στη «Φόνισσα» έως την Αυγούστα στους «Εμπόρους των εθνών».
Και μέχρι να μπεις σε δικανικούς συλλογισμούς, η ζωή έχα αποκατασταθεί.
Χωρίς να το καταλάβεις.

Ο ίδιος βέβαια, ποτέ του δεν δείχνα να αποστρέφεται τον νόμο, όπως
αξιωματικά ίσως θα το έκανε ένας ασκητής που ζα ελεύθερος και απόκοσμος.
Απεναντίας, όπως παρατηρεί σχετικά και ο Ελύτης, ο Παπαδιαμάντης φαίνε-
ται να «τον διαπερνά με το καθαρό του βλέμμα, εωσότου τον καταστήσει διά-
φανο»7. Για τον αναγνώστη, που είναι ταυτόχρονα και νομικός, αυτά ίσως να
μοιάζουν διττώς ακατάληπτα. Αφενός λόγω της πρωτοκαθεδρίας που έχα μά-
θα να αναγνωρίζει στον νόμο και αφετέρου λόγω της συνακόλουθης αδυνα-
μίας του να υποψιαστεί ότι η «διαφάνεια» αφεύκτως προϋποθέτει και βλέμμα
καθαρό και ελεύθερο.

Για τον αναγνώστη που ψάχνει τα νομικά στο έργο του Παπαδιαμάντη,
πρέπει κανείς να προσθέσει και ένα τρίτο αναπόδραστο εμπόδιο- εμπόδιο,
που υπερακοντίζεται μόνο αν μάθεις εξαρχής να προσέχεις ή μόνο αν επι-
στρέψεις στην ανάγνωση του έργου δεύτερη και τρίτη φορά. Είναι η δυσκολία
να μην παρασυρθείς, να μην παραδοθείς στην αδιάλειπτη μέθεξη του λόγου
και της διήγησης. Και η δυσκολία αυτή είναι όντως ανυπέρβλητη.

7. Οδ. Ελύτης, «Η μαγεία του Παπαδιαμάντη», στη συλλογή Εν λευκώ, έκδ. ε', σ. 86.
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Π. Στοιχεία ιδιωτικού δικαίου στο έργο του Παπαδιαμάντη

Για τους λόγους αυτούς, αλλά και για λόγους νομικής επιστημολογίας, θα αρ-
κεστώ εδώ μόνο στην καταγραφή συγκεκριμένων στοιχείων ιδιωτικού δικαί-
ου, αποψιλωμένων από λογοτεχνικές, υφολογικές ή και τελολογικές προσδέ-
σεις. Αλλωστε το έργο του Παπαδιαμάντη μάς βοηθά σ' αυτό, καθώς είναι γε-
μάτο από όρους που, άλλοτε "κυριολεκτικά και άλλοτε μεταφορικά, δημιουρ-
γούν συνειρμούς με το ιδιωτικό δίκαιο. Χαρακτηριστική και επαναλαμβανόμε-
νη είναι λογουχάρη η χρήση πολλών νομικών όρων, όπως έθιμο8, προφορική
υπόσχεση9, συμβόλαιο/σύμβαση10, αντιπροσωπεία/πληρεξουσιότητα11, κατά-
χρηση δικαιώματος12, καλή πίστη13, αποζημίωση14, τόκος15, πίστωση/πιστωτής16,
δωρεά17, μίσθωση18, εργολαβία19, μεσιτεία20, εντολή21, δάνειο22, παρακαταθήκη23,

8. «Αγια και πεθαμένα», τόμ. 3, σ. 118.27.

9. «Οι έμποροι των εθνών», τόμ. 1, σ. 166.5.

10. «Ολόγυρα στη λίμνη», τόμ. 2, σ. 379. 18· «Οι χαλασοχώρηδες», τόμ. 2, σ. 415.26"
«Το ζωντανό κιβούρι μου», τόμ. 4, σ. 617.15.

11. «Οι έμποροι των εθνών», τόμ. 1, σ. 138.22· «Η γυφτοπούλα», τόμ. 1, σ. 557.34 και
558.8' «Ναυαγίων ναυάγια», τόμ. 2, σ. 507.23· «Γυνή πλέουσα», τόμ. 4, σ. 30.7.

12. «Η γυφτοπούλα», τόμ. 1, σ. 630.2-4.

13. «Φορτωμένα κόκκαλα», τόμ. 4, σ. 218.3.

14. «Οι έμποροι των εθνών», τόμ. 1, σ. 258.2 και 325.9' «Χρήστος Μηλιώνης», τόμ. 2, σ.
19.35.

15. «Η χτυπημένη», τόμ. 2, σ. 137-138· «Ο πολιτισμός εις το χωρίον», τόμ. 2, σ. 253.27.

( 16. «Η μετανάστις», τόμ. 1, σ. 127.29' «Η χτυπημένη», τόμ. 2, σ. 141.24.

17. «Τα ρόδιν' ακρογιάλια», τόμ. 4, σ. 252.8.

18. «Η μετανάστις», τόμ. 1, σ. 15.2· «Οι έμποροι των εθνών», τόμ. 1, σ. 292.11· «Ναυα-
γίων ναυάγια», τόμ. 2, σ. 507.23· «Κοκκώνα θάλασσα», τόμ. 3, σ. 300.5· «Η Μαούτα», τόμ.
4, σ. 68.1-2- «Ο αυτοκτόνος», τόμ. 4, σ. 631.30-33.

19. «Ο σημαδιακός», τόμ. 2, σ. 104.26· «Οι χαλασοχώρηδες», τόμ. 2, σ. 429.9-17-19. Πε-
ρισσότερο ενδιαφέρουσα είναι η μεταφορική χρήση του όρου «εργολαβία», που κάνει ο
Παπαδιαμάντης στα διηγήματά του, και ειδικότερα στην έκφραση «κάνει εργολαβία», για
να απεικονίσει τον εραστή που πηγαινοέρχεται τακτικά στο σπίτι της ερωμένης του, προ-
κειμένου να τη συναντήσει (σαν τον εργολάβο που πηγαινοέρχεται σε μια οικοδομή), βλ.
«Η μετανάστις», τόμ. 1, σ. 67.23· «Θέρος-Έρος», τόμ. 2, σ. 28· «Στα συμβάντα στον μήλο»,
τόμ. 4, σ. 523.4' «Αποκριάτικη νυχτιά», τόμ. 2, σ. 307.6.

20. «Οι έμποροι των εθνών», τόμ. 1, σ. 194.21· «Χρήστος Μηλιώνης», τόμ. 2, σ. 64.2.

21. «Οι έμποροι των εθνών», τόμ. 1, σ. 138.23.

22. «Οι έμπορα των εθνών», τόμ. 1, σ. 190.20· «Ο πολιτισμός εις το χωρίον», τόμ 2, σ. 253.25
και 254.28· «Ολόγυρα στη λίμνη», τόμ 2, σ. 396.18· «Οι χαλασοχώρηδες», τόμ 2, σ. 435.8.

23. «Η γυφτοπούλα», τόμ. 1, σ. 630.3Ζ «Φτωχός άγιος», τόμ. 2, σ. .225.4.
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εγγύηση24, κατοχή25, συννομή26, ενέχυρο27, υποθήκη28, αρραβώνας29, προίκα30,
μπουλετί ή μπολέτα (= το προικοσύμφωνο)31, διαζύγιο32, υιοθεσία33, δια-
θήκη/τελευταία βούληση34, κληρονομιά35, κληροδοσία36, μέτοχος εταιρίας37, συ-
νέταιρος38, παραγγελία39, φόρτωση40, φορτωτική41, ημερολόγιο πλοίου42, θα-
λασσοδάνειο43, συμπλοιοκτησία/συνιδιοκτησία44, ναυπήγηση πλοίου45, πτώχευ-

24. «Η γυφτοπούλα», τόμ. 1, ο. 463.29-30' «Χρήστος Μηλιώνης», τόμ. 2, σ. 64.2 και
76.6· «Ο πολιτισμός εις το χωρίον», τόμ. 2, σ. 242.17' «Βαρδιάνος στα σπόρκα», τόμ. 2, σ.
607.32.

25. «Η γυφτοπούλα», τόμ. 1, σ. 349.16.

26. «Στην Αγι-Αναστασά», τόμ. 2, σ. 348.13.

27. «Ο πολιτισμός ας το χωρίον», τόμ. 2, σ. 253.26. για το ενέχυρο εις τα ασκομισθέντα
στο μίσθιο βλ. στο «Τα Χριστούγεννα του τεμπέλη», τόμ. 3, σ. 158.25-27· «Η φόνισσα»,
τόμ. 3, σ. 451.7.

28. «Οι χαλασοχώρηδες», τόμ. 2, σ. 435.8· «Ο πεντάρφανος», τόμ. 4, σ. 64.14.

29. «Η μετανάστις», τόμ. 1, σ. 6.24· «Αποκριάτικη νυχτιά», τόμ. 2, σ. 312.29.

30. Βλ. παρακάτω.

31. «Στην Αγι-Αναστασά», τόμ. 2, σ. 355.21" «Λαμπριάτικος ψάλτης», τόμ. 2, σ. 538.22'
«Τα ρόδιν' ακρογιάλια», τόμ. 4, σ. 266.9' «Τα φραγκλέικα», τόμ. 4, σ. 449.10.

32. «Οι έμποροι των εθνών», τόμ. 1, σ. 162.21.

33. «Η γυφτοπούλα», τόμ. 1, σ. 359.16.

34. «Η γυφτοπούλα», τόμ. 1, σ. 550.22-24.

35. «Φώτα ολόφωτα», τόμ. 3, σ. 40.3" «Τα ρόδιν' ακρογιάλια», τόμ. 4, σ. 252.6.

36. «Η γυφτοπούλα», τόμ. 1, σ. 349.12.

37. «Οι έμποροι των εθνών», τόμ. 1, σ. 311.3.

38. «Οι έμποροι των εθνών», τόμ. 1, σ. 311.6.

39. «Οι έμποροι των εθνών», τόμ. 1, σ. 145.23' «Η γυφτοπούλα», τόμ. 1, σ. 550.21'
«Χρήστος Μηλιώνης», τόμ. 2, σ. 76.5.

40. «Η μετανάστις», τόμ. 1, σ. 28.14.

41. «Κοκκώνα θάλασσα», τόμ. 3, σ. 286.26.

42. «Κοκκώνα θάλασσα», τόμ. 3, σ. 286.26.

43. «Τα δύο τέρατα», τόμ. 4, σ. 317.23. Τα θαλασσοδάνεια εκείνη την περίοδο λέγο-
νταν και «δάνεια της απελπισίας», διότι χορηγούνταν στον πλοιοκτήτη ή τον πλοίαρχο με
πολύ μεγάλο τόκο, επειδή ο δανειστής συμμετείχε στον κίνδυνο να χάσει τα χρήματά του σε
περίπτωση που ναυαγούσε το καράβι. Τούτο επιβεβαιώνεται και από τον Παπαδιαμάντη
στο ως άνω διήγημα, όπου σημειώνα ότι ο τόκος τους έφτανε το 36%. Ο θεσμός πάντως
των ναυτοδανείων είχε εφαρμογή από τα αρχαία χρόνια και διατηρήθηκε και μετά και προ-
παντός τον Μεσαίωνα και ισχύουν έως σήμερα (πρβλ. άρθρ. 3 του β.δ. της 2/14 Μαίου
1835 «περί αρμοδιότητος εμποροδικείων»). Τα ναυτοδάνεια εξάλλου ήταν ο πρόδρομος της
«θαλασσοασφάλειας» (πρβλ. και Σαίξπηρ, «Ο έμπορος της Βενετίας»).

44. «Η χήρά παπαδιά», τόμ. 2, σ. 87.9.

45. «Ολόγυρα στη λίμνη», τόμ. 2, σ. 386.
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ση46, συναλλαγματική και επιταγή47, πιττάκισν (= υποσχετικό έγγραφο, ομό-
λογο, χρεωστικό γραμμάτιο)48 κ.ά.

Εξάλλου χαρακτηριστικές είναι και οι ευθείες παραπομπές που ο Παπα-
διαμάντης κάνει σε νομοθετικές πηγές του ιδιωτικού δικαίου. Για παράδειγμα,
στον πρόλογο του διηγήματος του «Χήρα παπαδιά» παραπέμπει στον Αστικό
Κώδικα κατά τον εξής τρόπο:

Εν των υψίστων προνομίων όπερ κατείχον αι υπό την τουρκικήν δεσποτεί-
αν τελοϋσαι αύται νήσοι (των Β. Σποράδων), απολαύονσαι όμως το πάλαι δη-
μοτικής τίνος αυτονομίας, πολυτίμου δια τους κατοίκους των, ήτο το δικαίωμα
cov κωμάζειν εν ταις οδοίς την νύκτα, όπερ δεν ανεγράφετο μεν εν τω αστικώ
κώδικι, εκυρούτο όμως δια της ανοχής ην εδείκνυεν η εγχώριος πολιτοφυλακή
προς τους εκ μακρών θαλασσοποριών επιστρέφοντας τολμηρούς νανβάτας".

Στο διήγημα του πάλι «Οι έμποροι των εθνών» επικαλείται τις «Νεαρές»,
το νομοθέτημα του βυζαντινού δικαίου, το οποίο, ελλείψει ολοκληρωμένου
Αστικού Κώδικα, κάλυπτε, μαζί με άλλες νομοθετικές πηγές του βυζαντινο-
ρωμαϊκού δικαίου, πλείστα ζητήματα ιδιωτικού δικαίου50.

Σε άλλα σημεία των διηγημάτων του, ο Παπαδιαμάντης εμφανίζει τους
ήρωές του να ερμηνεύουν τον νόμο, θυμίζοντας σε μας τους νομικούς τους θε-
μελιώδεις κανόνες της ερμηνευτικής μεθοδολογίας. Χαρακτηριστικό είναι το
εξής απόσπασμα από το διήγημα «Χρήστος Μηλιώνης»:

Ο άξιος Τούρκος δικαστής (ενΆρτη), προς ταις άλλαις αρεταίς υφ' ων εκο-
σμείτο, ήτο δεξιώτατος εις το ν' ανακαλύπτη, προς πρόχειρον δικαιολογίαν των
αποφάσεών του, πάμπολλα εδάφια του ιερού νόμου αγνοούμενα συνήθως υπό
των αμαθεστέρων συναδέλφων του, και δεινός εις το να εκτείνη και να συστέλ-
λη εκάστοτε, ως έμπειρος σκυτοτόμος, το γράμμα και το πνεύμα των ιερών ρη-
τών. Ηδύνατο, εν ελλείψει άλλου προτύπου, να χρησιμεύση ως υπογραμμός των
νομολόγων και των δικορράφων παντός χρόνου και τόπου... Αλλά ομολογητέον
ότι ουδείς λειτουργός της δικαιοσύνης οφείλει να ερμηνεύη άλλως τα κείμενα
των νόμων, ή όπως προχείρως αντιλαμβάνεται την έννοιαν αυτών, και το δικα-
στήριον της Αρτης δεν ήτο βεβαίως ακαδημία νομοδιδασκάλων'\

46. «Υπηρέτρα», τόμ. 2, σ. 95.5" «Τ αγγέλισμα», τόμ. 4, σ. 398.13.

47. «Μάννα και κόρη», τόμ. 4, σ. 515.34.

48. «Οι έμποροι των εθνών», τόμ. 1, σ. 185.9.

49. «Χρήστος Μηλιώνης», τόμ. 2, σ. 83.

50. Για τις Νεαρές βλ. Δ. Γκόφας, Ιστορία και εισηγήσεις του ρωμαϊκού δικαίου, τ. Ιβ,
έκδ. β'-γ', 1987, σ. 210 επ., 216 επ.

51. «Χρήστος Μηλιώνης», τόμ. 2, σ. 11-12.
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Οι ενδεικτικές αυτές καταγραφές από τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη
αποτελούν, αν μη τι άλλο, σαφές πρόκριμα ότι ο Σκιαθίτης συγγραφέας όχι
μόνο δεν αγνοούσε το δίκαιο της εποχής του, αλλά πολλάκις το επικαλείτο για
να το εντάξει στη διηγηματική του ακολουθία. Ανάγλυφα το αποδίδει αυτό
και ένα άλλο παράδειγμα από το διήγημα «Οι εμπόροι των Εθνών», βγαλμένο
αμιγώς, θα έλεγε κανείς, από την ύλη του εμπορικού δικαίου:

ΟΣκιάχτης είχεν αυτοσχεδιάσει τα πάντα θαυμασίως- αλλά τίς ήλπιζε ότι,
μόλις ενόμισεν εξασφαλισθείσαν την κατοχήν των πεντήκοντα φλωρίων, και η
Κοκκινού έμελλε να εμφανισθή ως απαιτήτρια, ως μέτοχος ζητούσα κέρδη,
χωρίς μηδέν κεφάλαιον να καταβάλη εις την επιχείρησιν; ο Σκιάχτης είχεν ερ-
γασθή μόνος... Αυτός προσεκάλεσε τον Μορώζην ως συνέταιρον... Και όμως ο
Σκιάχτης έγινε θύμα της γραίας Κοκκινούς!52.

Εξίσου χαρακτηριστικό είναι και το απόσπασμα από το διήγημα «Γυνή
πλέουσα», που μας παραπέμπει στις διατάξεις των Γενικών Αρχών του Αστι-
κού μας Κώδικα, και ειδικότερα στο κεφάλαιο για την αντιπροσώπευση και
την πληρεξουσιότητα:

(Είναι στο σημείο όπου ο οινοπώλης ο Κυσσιώτης καλεί τον καπετάν-Κα-
ραντή, άρτι αφιχθέντα από ναυτικό ταξίδι, να πληρώσει τα χρέη που η σύζυ-
γος του έκανε κατά το διάστημα της απουσίας του). Γράφει ο Παπαδιαμά-
ντης:

Δ ικολάβος τις θα ήρπαζεν αμέσως το επιχείρημα ότι «δεν ηδύνατο ο πελά-
της του να πληρώση χρέη συναφθέντα δήθεν επ' ονόματι τον κατά την απου-
σίαν του, άνευ νομίμου πληρεξουσιότητος, και άρα το κατάστιχον δεν είχεν
ισχύν». Αλλ' ο Καραντής δεν ήτο δικολάβος, ήτο θαλασσινός και, περιπλέον,
σύζυγος. Όθεν εδάγκασε το χείλος τον, κατάπιε τον θυμό του, έβγαλε ν αμέ-
σως το πορτοφόλι του κ' επλήρωσε μέχρι λεπτού τας τριάντα τόσας δραχμάς,
όσαι ήσαν σημειωμέναι εις το κατάστιχον53.

ΙΙΙ.Ειδικά ζητήματα ιδιωτικού δικαίου στα διηγήματα του Παπαδιαμάντη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης να προσπελά-
σουμε τις ειδικές πληροφορίες που παρατίθενται στα διηγήματα του Παπαδια-
μάντη και που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με το ιδιωτικό δίκαιο εκείνης της
περιόδου, για να το συγκρίνουμε και με το σύγχρονο ιδιωτικό δίκαιο. Από τις

52. «Οι έμποροι των εθνών», τόμ. 1, σ. 311.

53. «Γυνή πλέουσα», τόμ. 4, σ. 30.
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νομικές αυτές πληροφορίες, τα σημαντικότερα ζητήματα που θα προσεγγί-
σουμε στη συνέχεια είναι: η μίσθωση, οι έννομες σχέσεις που αφορούν τον γά-
μο (μνηστεία, προίκα, διαζύγιο)54, το τεκμήριο πατρότητας, ζητήματα κληρο-
νομικού δικαίου, οι τόκοι και η τοκογλυφία καθώς και η εύρεση απολωλότων.

α) Ως προς τη μίσθωση: Στα διηγήματά του «Τα Χριστούγεννα του τεμπέ-
λη» και «Ο γείτονας με το λαγούτο» ο Παπαδιαμάντης προσδιορίζει μερικά
από τα βασικότερα δικαιώματα του εκμισθωτή και του μισθωτή. Ιδιαίτερο εν-
διαφέρον έχουν τα εξής δύο αποσπάσματα:

Το πρώτο αφορά το γνωστό μας από τον ΑΚ (άρθρ. 604) νόμιμο ενέχυρο
του εκμισθωτή στα εισκομισθέντα του μισθωτή, για οφειλές του τελευταίου
από καθυστερούμενα μισθώματα:

Η Ασημίνα, η παλαιά νοικάρισσά της, τραγουδίστρα το επάγγελμα, όταν
εξεκονμπίσθη κ' έφυγε, της εχρωστσύσε τρία μηνιάτικα κ' εννέα ημέρας. Και
τα μεν έπιπλα, οπού έπρεπε κατά δίκαιον τρόπον να τα εκχώρηση εις την σπι-
τονοικοκυράν, τα παρέδωκεν εις τον καύκον της ( = τον εραστή της), τον τελευ-
ταίον αγαπητικόν της, που να τσάκιζε το πόδι της, να μην είχε σώσει ποτέ...55.

Το δεύτερο απόσπασμα αναφέρεται γενικώς στα δικαιώματα του μισθωτή.
Να πώς καταγράφονται αυτά στο ξέσπασμα του Βαγγέλη προς τη δεσποτική
σπιτονοικοκυρά του κυρά-Γιάνναινα:

Ξέρεις, απ' το νόμο δεν έχεις κανένα δικαίωμα, τα γνωρίζω εγώ αυτά, ας
είμαι και Τουρκομερίτης... Όσο δικαίωμα έχω εγώ να εξετάζω ποιοι και πό-
σοι έρχονται στο σπίτι σου και τίτους έχεις, αν είναι γενιά σου ή όχι, άλλο τό-
σο έχεις και συ να εξετάζης ποιον μπάζω στην κάμαρα, αφού το νοίκι σον το'
χω πληρωμένο. Μπορείς μόνον έξωση να μου κάνης, με προθεσμία...56.

β) Ως προς τη μνηστεία: Για την κατάρτιση της μνηστείας, το βυζαντινορω-
μαϊκό δίκαιο απαιτούσε - εκτός βέβαια από τη συναίνεση των μνηστευομένων
- και τη συγκατάθεση του πατέρα του μνηστού, καθώς και - όταν η μνηστή
ήταν ορφανή από πατέρα - του θείου, ως επιτρόπου της μνηστής. Τούτο φαί-
νεται ότι το γνώριζε ο Παπαδιαμάντης, όπως έμμεσα προκύπτει από όσα γρά-
φει στο διήγημά του «Τα μαύρα κούτσουρα»57.

54. Για άλλες αναφορές του Παπαδιαμάντη σε θέματα οικογενειακού δικαίου βλ. Έφη
Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, «Νεοελληνική λογοτεχνία και οικογενειακό δίκαιο», Επιστημο-
νική Επετηρίδα Δ.Σ.Θ. 1999, σ. 221 επ.

55. «Τα Χριστούγεννα του τεμπέλη», τόμ. 3, σ. 158.

56- «Ο γείτονας με το λαγούτο», τόμ. 3, σ. 300.

57. «Μαύρα κούτσουρα», τόμ. 4, σ. 463-464. Έτσι και ΧριστοφιλόΛουλος, ό.π., σ. 166.
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Σε άλλα σημεία, όπως λ.χ. στο διήγημα «Η μετανάστις»58, ο Παπαδιαμά-
ντης επιβεβαίωνα μια ακόμη παράδοση, ότι δηλαδή η μνηστείά είναι σύμβαση
άτυπη, δηλ. καταρτίζεται χωρίς να χρειάζεται η τήρηση κάποιου τύπου, και
ότι δεν απαιτείται ιερολογία. Θα πρέπει να σημειωθεί εξάλλου ότι η ιερολογία
της μνηστείας είχε απαγορευτεί από την Εκκλησία και με δύο εγκυκλίους της
Ιεράς Συνόδου τα έτη 1834 και 1835 και κατόπιν με τους καταστατικούς Χάρ-
τες της Εκκλησίας της Ελλάδος59.

Επιβεβαίωση υπάρχει σε ένα άλλο διήγημα του Παπαδιαμάντη και για τη
συνηθισμένη έως τις ημέρες μας προσφορά από τον μνηστήρα στη μνηστή
ενός δαχτυλιδιού, χωρίς πέτρα (βέρα), που όμοιό του φοράει και ο μνηστήρας.
Στο διήγημά του «Το νησί της Ουρανίτσας» γράφει ο Παπαδιαμάντης:

Και σαν εδέσανε τις πανδρειές (δένω πανδρειές = κάνω αρραβώνες), κι
αλλάξαν τα σημάδια (= το μεταξωτό μαντίλι και το δαχτυλίδι που έδινε ο πε-
θερός στον γαμβρό, όταν γίνονταν οι επίσημοι αρραβώνες στη Σκιάθο), την
άλλη μέρα εκάμαμε τα μβασίδια (= ο ελεύθερος ερχομός του γαμβρού στο
σπίτι της μνηστής του) και τον εμβάσαμε τον γαμβρό στο σπίτι μας, για να'
ρχετ' ελεύθερα, όπως είναι συνήθεια60.

Στο σύγχρονο δίκαιο γίνεται δεκτό ότι η προσφορά αυτή του δαχτυλιδιού
δεν αποτελεί μεν συστατικό στοιχείο για την κατάρτιση σύμβασης μνηστείας,
είναι όμως χρήσιμη για να φανερώσει την πρόθεση νομικής δέσμευσης και να
διακρίνεται έτσι η μνηστεία από τις συνηθισμένες ερωτικές τρυφερότητες, κα-
τά τις οποίες συχνά γίνεται λόγος για πρόθεση παντοτινής αγάπης με υπαινιγ-
μούς για μελλοντικό γάμο61.

γ) Ως προς τον γάμο: Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι οι πληροφορίες που
μεταφέρει μέσα από τα διηγήματά του ο Παπαδιαμάντης για τον γάμο. Ο συγ-
γραφέας δεν παραλείπει κατ' αρχάς να υπογραμμίσει τη σημασία του θεσμού,
αλλά και την ανάγκη ελεύθερης εισόδου σ' αυτόν. Ιδού πώς ξεδιπλώνει κάποι-
ες δικαιοπολιτικές του σκέψεις στο διήγημα «Ο καλόγερος»:

Αι νεώτεραι όμως κοινωνίαι, αι χριστιανικαί, πρώτην βάσιν έχουσι το αδέ-
σμευτον της θελήσεως, την απόλυτον ελευθερίαν του ατόμου. Όπως υπάρχουν
άτομα μη δυνάμενα να έλθωσιν εις γάμον (τοιούτοι είναι οι ασθενείς, οι ανά-

58. «Η μετανάστις», τόμ. 1, σ. 6.24.

59. Βλ. Γ. Κουμάντος, Οικογενειακό δίκαιο, I, 1988, σ. 25-26.

60. «Το νησί της Ουρανίτσας», τόμ. 3, σ. 383.19-21

61. Βλ. ΑΠ 3/1980 ΝοΒ 1980, σ. 1125-1126' Γ. Κουμάντος, ό.π., σ. 26. Πρβλ. Θ. Παπα-
χρίστου, Εγχειρίδιο οικογενειακού δικαίου, έκδ. β', 1998, σ. 19-20.
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πηροί, οι αναφρόδιτοι και οι ανίκανοι προς εργασίαν), ούτω νπάρχουοι και
άτομα μη θελοντα να έλθωσιν εις γάμον. Και η ελευθερία της θελήσεως απα-
γορεύει να βιάσωμεν τους τοιούτους να νυμφευθώσι.

Το ζήτημα, βλέπετε, το περί γάμου και αγαμίας, είναι βαθύ, είναι εν των
δυσκολωτέρων κοινωνικών ζητημάτων. Μην είμεθα βάρβαροι, μη θέλωμεν να
επιβάλωμεν βίαν εις τους ανθρώπους. Τάχα απαντάτε σήμερον πολλούς εγγά-
μους να είναι ευχαριστημένοι από την τύχην των ή βλέπετε να είναι εύκολος ο
γάμος, ως έπρεπε να είναι, ως επιούσιος κοινωνικός άρτος, ως θεμελιώδης θε-
σμός;... Ας καταστήσωμεν πρώτον τον γάμον δυνατόν διά τους επιθυμούντας
να νυμφευθώσι, και ακολούθως έχομεν καιρόν ν' αναγκάσωμεν και τους μη
επιθυμούντος. Ας ανοίξωμεν πρώτον την θύραν εις τους θέλοντας να εισέλθω-
σι και κατόπιν βιάζομεν και τους μη θέλοντας62.

Ενδιαφέρουσα είναι και η τοποθέτηση του Σκιαθίτη συγγραφέα στο ζήτη-
μα του πολιτικού γάμου, ένα ζήτημα που απασχολούσε τους νομικούς κύ-
κλους της εποχής του, καθότι και τότε υπήρχαν φωνές που προέτρεπαν προς
την καθιέρωσή του. Οι απόψεις του Παπαδιαμάντη αποκτούν αξία και γιατί
διατυπώθηκαν έναν αιώνα σχεδόν πριν από τη θέσπισή του πολιτικού γάμου
με τον ν. 1250/1982. Στο διήγημά του λοιπόν «Χωρίς στεφάνι» και προκειμέ-
νου να προστατέψει την περιφρονημένη δασκάλα που έμεινε αστεφάνωτη για
λόγους που η ίδια δεν τους όριζε, σημειώνει ευθαρσώς και κατηγορηματικά:
Χωρίς στεφάνι! Οπόσα τοιαύτα παραδείγματα!...

Αλλά δεν πρόκειται να κ οίνων ι ολογήσωμ ε ν σήμερον. Ελλείψει όμως προ-
νοίας, χριστιανικής και ηθικής, διά να είναι τουλάχιστον συνεπείς προς εαυ-
τούς και λογικοί, οφείλουν να ψηφίσωσι τον πολιτικόν γάμον6\

Χρήσιμες πληροφορίες παρέχονται από τον Παπαδιαμάντη και για άλλες
προβλέψεις του νόμου σε ζητήματα που αφορούν τον γάμο. Αποκαλυπτική,
ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για να τελεστεί έγκυρος
γάμος ανήλικου τέκνου, είναι η στιχομυθία που περιλαμβάνεται στο διήγημα
«Χρήστος Μηλιώνης». Είναι το σημείο όπου ο πατέρας της ανήλικης Βάσως,
την οποία απήγαγε ο Τούρκος αγάς Χαλήλ, προσέφυγε να βρει το δίκαιο του
στον Τούρκο κατή (= δικαστή) της Αρτας:

-Τα δίκαιά μου!... Είμαι πατέρας... και δεν μπορεί η κόρη μουν' υπαν-
δρευθή χωρίς την άδειά μου... ούτε Τούρκον ούτε Χριστιανόν... Η κόρη μου
είναι ανήλικη...

62. «Ο καλόγερος», τόμ. 2, σ. 323-324.

63. «Χωρίς στεφάνι», τόμ. 3, σ. 136. Βλ. και σύμφωνα σχόλια Χρ. Χειμώνα, «Ο Αλεξ.
Παπαδιαμάντης και τα νομικά», περιοδικό Δ ικαίωση, 1983, σ. 13-14.



ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

187

-Είναι αληθές, ηρώτησε κατά τους τύπους ο κατής, ότι ο Χαλήλ αγάς αού
είχε ζητήσει την κόρη σου;...

-Και αν μου την εζήτησε, δεν είμαι κύριος;... Ημπορεί η κόρη μου να
υπανδρευθή χωρίς την άδειαν μου... και χωρίς να βέλη;...

-Ο ιερός νόμος, είπε πομπωδώς ο κατής, δεν απαιτεί την συναίνεση της κόρης.

-Του πατέρα όμως... (απάντησε ο Κώστας)6'.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημερινό οικογενειακό δίκαιο η προϋπόθεση
της παροχής της συναίνεσης του πατέρα για τον γάμο του ανήλικου τέκνου
του έχει υποκατασταθεί από τη ρύθμιση της ΑΚ 1350 § 2, η οποία επιτρέπει
τον γάμο σε πρόσωπο ανήλικο (δηλ. κάτω των 18 ετών) μετά από απόφαση
του δικαστηρίου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος για τον γάμο και αφού
πρώτα ακουστούν οι μελλόνυμφοι και τα πρόσωπα που ασκούν την επιμέλεια
του ανηλίκου65.

Ο Παπαδιαμάντης καταπιάνεται στα διηγήματά του και με τα πραγματικά
ή υποτιθέμενα κωλύματα γάμου. Στο διήγημα «Η τελευταία βαπτιστική» τον
απασχολεί η ύπαρξη ή όχι κωλύματος γάμου μεταξύ δύο ετερόφυλων προσώ-
πων που έχουν τον ίδιο ανάδοχο (νονό). Να πώς θέτει ο συγγραφέας το ζήτη-
μα μέσα από τις έγνοιες της Θείας-Σοφούλας, της γυναίκας που είχε πάθος και
συνήθεια να βαπτίζει παιδιά:

Κατ' εκείνον τον χρόνον, περί τα 184..., η θεία-Σοφούλα είχε φθάσει εις το
τριακοστόν ένατον βαπτιστικόν. Εν μόνον τη έλειπε δια να τα κάμη σαράντα,
προς ανάπαυοιν της συνειδήσεώς της. Εβάπτιζεν αδιακρίτως άρρενα και θή-
λεα, αλλ' εφρόντιζε να δίδη ακριβείς σημειώσεις εις τους ιερείς και πνευματι-
κούς, δια να μη τυχόν γίνη κανέν συνοικέσιον εις το μέλλον μεταξύ δύο ετερο-
φύλων αναδεκτών και κολασθή η ψυχή της66.

Στο ισχύον την εποχή εκείνη γραπτό δίκαιο δεν υπήρχε ρητή πρόβλεψη για
το θέμα αυτό και άρα ο γάμος δεν εκωλύετο. Ο Παπαδιαμάντης ωστόσο φαί-
νεται να υιοθετεί την άποψη που εναρμονίζεται με τα λαϊκά έθιμα, τις κοινωνι-
κές αντιλήψεις και τον εκκλησιαστικό νόμο, από τον οποίο άλλωστε αρύεται
τις καταβολές του ο θεσμός του αναδόχου και που καθιερώνει κώλυμα γάμου
για αυτές τις περιπτώσεις67.

64. «Χρήστος Μηλιώνης», τόμ. 2, σ. 19.

65. Παπαχρίστου, ό.π., σ. 33-34· Κουμάντος, ό.π., σ. 49 επ.

66. «Η τελευταία βαπτιστική», τόμ. 2, σ. 90.

67. Πρβλ. Κουμάντο, ό.π., σ. 22 και 40 επ.· Χριστοφιλόπουλο, ό.π., σ. 169.
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Ένα άλλο κώλυμα γάμου, το οποίο επίσης δεν προβλεπόταν από τον νόμο,
ήταν το κώλυμα για τη χήρα αποθανόντος ιερέως. Στη βάση του προβληματι-
σμού για το ζήτημα αυτό ο Παπαδιαμάντης έχει καταστρώσει την ιστορία του
ομώνυμου διηγήματος του «Η χήρα παπαδιά», στο οποίο εμφανίζει τον νεαρό
Χατζη-Γιάννη να ερωτεύεται την όμορφη χήρα-παπαδιά του χωριού του. Ας
δούμε όμως πώς ο ίδιος ο συγγραφέας κλίνει υπέρ της άρσης του εικαζόμενου
κωλύματος:

Ο Χατζή-Γιάννης ήτο μία των μελαγχροινών εκείνων και περιπαθών φύσε-
ων, εις των ερωτύλων εκείνων νέων, οίτινες δεν θέλονσι να ακούσωσιν άλλο τι
παρά το πάθος των και μόνον. Ο νεαρός ναυτικός ούτε ήξενρεν ούτ' εφρόντί-
σε να μάθη, αν επιτρέπεται ο δεύτερος γάμος εις τ ας χήρας των ιερέων. Εν
μόνον ήξενρεν, ότι την ηγάπα και ήθελε να την νυμφενθή.

Είναι βέβαιον, φαίνεται, ότι εν τω Πηδαλίω™ δεν αναγράφεται κανών τις
απαγορεύων τον δεύτερον γάμον εις τας εν χηρεία πρεσβυτέρας. Αλλ' η πρόλη-
ψις και η παράδοσις, τα δύο ομού συντιθέμενα, ισοδυναμούσι το κάτω κάτω
με έναν αποστολικόν ή συνοδικόν κανόνα και έπειτα ο λαός ουδέποτε έλαβεν
ανά χείρας το Πηδάλιον, δια να ίδη πόσους και ποίους περιέχει κανόνας. Τινές
των ιερέων, ολίγιστοι, ανεγίγνωσκον ενίοτε το βιβλίον τούτο εν τω παρελθόντι.

Ο ερωτικότατος όμως Χατζη-Γιάννης ουδέν ήκουεν ούτε ενόει περί τοιαύ-
της απαγορεύσεως69.

Το διήγημα αυτό του Παπαδιαμάντη στάθηκε αφορμή να ασχοληθούν με
το υποτιθέμενο κώλυμα γάμου της χήρας πρεσβυτέρας οι ιστορικοί του δικαί-
ου, με πρώτον τον αείμνηστο Αναστάσιο Χριστοφιλόπουλο και στη συνέχεια
τον Κωνσταντίνο Πιτσάκη70.

Για πρώτη φορά εμφανίζεται το ενδεχόμενο να θεωρηθεί κωλυόμενος ο
δεύτερος γάμος της συζύγου ιερέως μετά τον θάνατο εκείνου στο ερμηνευτικό
των ιερών κανόνων έργο του Θεοδώρου Βαλσαμώνος, κατά τον 12ο αιώνα. Ο

68. Πρόκειται προφανώς, όπως μας πληροφορεί ο Χριστοφιλόπουλος (ό.π., σ. 169,
υποσημ. υπ' αριθμ. 11), για την υπό τον τίτλο αυτό συλλογή εκκλησιαστικών κανόνων που
εκδόθηκαν το 1800 με επιμέλεια των μοναχών Αγαπίου Λεονάρδου και Νικοδήμου, συλλο-
γή της οποίας η συχνή χρήση το πρώτο μισό του 18ου αιώνα μαρτυρείται και στο διήγημα
«Ο ανάκατος», τόμ. 4, σ. 350.

69. «Η χήρα παπαδιά», τόμ. 2, σ. 85. Έτσι, και μετά από πιέσεις και υποχωρήσεις ο νε-
αρός ήρωας καταφέρνει να κάμψει τις αντιρρήσεις και τους ενδοιασμούς των γονέων της
κόρης και της ιδίας και να την παντρευτεί.

70. Κ. Πιτσάκης, «Κωλύματα γάμου στον Παπαδιαμάντη: πλαστά και γνήσια», Παπα-
διαμαντικά Τετράδια, Φθινόπωρο 1993, σ. 37 επ.
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Βαλσαμών προσπαθεί να θεμελιώσει νομικά το υποτιθέμενο κώλυμα στην
αντίληψη ότι η σύζυγος του ιερέως κατέστη δια του γάμου, κατά την αγιογρα-
φική διδασκαλία, «σάρξ μία» με τον ιερέα σύζυγο της και επομένως μετέχει
κατά κάποιον τρόπο της ιεροσύνης του, άρα και του κωλύματος γάμου που
προκύπτει από την ιεροσύνη.

Στο μεταβυζαντινό δίκαιο το φανταστικό αυτό κώλυμα γάμου πήρε μια εν-
διαφέρουσα τροπή λόγω και του εξής περίεργου εθίμου που επικράτησε: Ο
νέος γάμος της πρεσβυτέρας κωλυόταν, αν ο ιερεύς σύζυγος της, κατά την κη-
δεία του, είχε ταφεί όρθιος ή ένθρονος, όπως συνηθιζόταν τότε επί κληρικών
και συνέχισε να συνηθίζεται σχεδόν έως τις ημέρες μας επί αρχιερέων. Αν ο
ιερεύς είχε ταφεί κείμενος, όπως οι λαϊκοί, η πρεσβυτέρα ήταν ελεύθερη να
συνάψει νέο γάμο. Φυσικά το δικαίωμα επιλογής του τρόπου ταφής του ιερέ-
ως ανήκε στην ίδια την πρεσβυτέρα. Έτσι προέκυψε και το δημώδες σκωπτικό
δίστιχο, που θέλει την χήρα πρεσβυτέρα να απαντά, καθώς ολοφύρεται για
τον νεκρό σύζυγο της, στο ερώτημα για τον τρόπο ταφής του:

-Για καλό και για κακό

θάψετέ τον λαϊκό.

Σύμφωνα με άλλη καταγραφή, όταν ερωτήσανε οι χωριανοί την παπαδιά,
πώς να τον βάλουν τον παπά, στο θρόνο ή «μακριά», η παπαδιά αφού συλλο-
γίστηκε λιγάκι, λέει μοιρολογώντας: «Μακριά και δίπλα βάλτε τον/ δεν ξέρω
τί με βρίσκει». Απομένει ν' απαντηθεί το ερώτημα, τί γίνεται αν η «πιστή» στο
νεκρό σύζυγο της παπαδιά μεταβάλει αργότερα γνώμη και θέλει να ξαναπα-
ντρευθεί. Ωστόσο, και γι' αυτό το πρόβλημα ο λαός έχει βρει τη λύση. Ο Κ. Πι-
τσάκης αναφέρεται σε σωζόμενη παράδοση, σύμφωνα με την οποία «αν η πα-
παδιά αλλάξει αργότερα ιδέα και πάρει την απόφαση να παντρευθεί, πρέπει
να πάει στο μνήμα και να το κλωτσήσει (συμβολικά) τρεις φορές. Έτσι ο πα-
πάς ξεθρονιάζεται και τότε μπορεί να παντρευτεί η χήρα παπαδιά του»71.

Σχετικά με τον γάμο ενδιαφέρουσα είναι και η άποψη που διατυπώνει ο
Παπαδιαμάντης σε ένα άλλο διήγημά του, τον «Ανάκατο», σύμφωνα με την
οποία γάμος μεταξύ συγγενών εξ αίματος έως και τον έβδομο βαθμό δεν είναι
νόμιμος ή τουλάχιστον δεν πρέπει να παρέχεται η απαιτούμενη εκκλησιαστική
άδεια για την τέλεσή του. Είναι αλήθεια ότι η άποψη αυτή είχε διαμορφωθεί
και καθιερωθεί νομοθετικά στις βυζαντινές Νεαρές από τον αυτοκράτορα
Μανουήλ Α' ήδη από τις αρχές του δωδεκάτου αιώνα72. Τούτο φαίνεται να το

71. Κ. Πιτσάκης, ό.π., σ. 42 επ.

72. Βλ. σχετικά και εκτενέστερα Χριστοφιλόπουλο, ό.π., σ. 166-167.
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γνωρίζει ο συγγραφέας, ο οποίος μάλιστα γνώριζε και σχετικές αποφάσας
τοπικών συνόδων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Να τι γράφει λοιπόν ο
Παπαδιαμάντης στο διήγημά του «Ο Ανάκατος»:

Ο Πέρρος, καθ' όλα τα φαινόμενα, ήτο φίλος του παπά, διότι ούτος, όταν
ο πρώτος ήθελε να υπανδρεύση την κόρην του μ' ένα χηρευμένον, όστις ήτο
άμα τρίτος θείος της νύμφης (απείχεν επτά βαθμούς εξ αίματος) και προσέτι
η αποθανούσα συμβία του ήτο δευτέρα εξαδέλφη της μελλονύμφου (εξ βαθ-
μούς εξ αγχιστείας), τότε ο ιερεύς ούτος, ως ενορίτης της οικογενείας, έδωκεν
«εγγυητικόν» ότι ο γάμος δεν κωλύεται. Ο επισκοπικός επίτροπος, γελασθείς,
εξέδωκεν άδειαν γάμου. Πλην ήτο απλοϊκός και δεν ήξευρε καλά αν επετρέ-
πετο ή εκωλύετο το συνοικέσιον. Η νέα «οικονομία», την οποίαν είχε κάμει
δια τοπικής Συνόδου, περί τα τέλη του ΙΗ' αιώνος, ο Οικ. Πατριάρχης Σαμου-
ήλ ο Χαντζερής, συνεχώρει τον γάμον εις τον βαθμόν τούτον αι παλαιαί δια-
τάξεις τον απηγόρευον™.

Από το απόσπασμα αυτό προκύπτει και ένα άλλο στοιχείο που αφορά τον
γάμο, ότι δηλαδή η εκκλησιαστική άδεια για την τέλεση του γάμου χορηγού-
νταν πολλές φορές και από τον εντεταλμένο ως προς τούτο πρεσβύτερο του
επισκόπου, κατόπιν «εγγυητικού» των εφημερίων των μελλονύμφων ότι δεν
συντρέχει κανένα κώλυμα γάμου74.

δ) Ως προς την προίκα: Ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς, που
ίσχυε στα χρόνια του Παπαδιαμάντη και εξακολούθησε να ισχύει μέχρι το
1982, είναι η προίκα75. Ο θεσμός αυτός, ο οποίος τόσα κοινωνικά προβλήματα
είχε δημιουργήσει και του οποίου πικρή εμπειρία είχε και ο ίδιος ο συγγραφέ-
ας με τις τρεις αδελφές, εκ των οποίων - ελλείψει προίκας - μόνον η μία πα-
ντρεύθηκε, δεν θα μπορούσε να μην τον απασχολήσει. Στα 1810 οι Σκιαθίτες
βρίσκονταν σε απελπιστική κατάσταση, εξαιτίας των υπερβολικών απαιτήσε-
ων των γαμπρών, γι' αυτό και εζήτησαν τη βοήθεια του Πατριάρχη Ιερεμία, ο
οποίος και συνέταξε έγγραφο για τον περιορισμό της προίκας.

Ανάμεσα στα στοιχεία που κομίζει στα διηγήματά του ο Παπαδιαμάντης
για την ύπαρξη της προίκας, αξιοσημείωτα είναι τα εξής:

Πρώτον, ότι, σύμφωνα με δεδομένο έθιμο της εποχής, η προίκα έπρεπε να
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και ένα σπίτι, στο οποίο θα μετοικούσαν οι σύζυ-

73. «Ο Ανάκατος», τόμ. 4, σ. 350.

74. Την πρακτική αυτή τη συναντάμε και στο διήγημα «Τα ρόδιν' ακρογιάλια», τόμ. 4,
σ. 272-273.

75. Η προίκα καταργήθηκε με τον ν. 1329/1983.
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γοι μετά τον γάμο76, αλλά και ένα ποσό χρημάτων σε μετρητά, το καλούμενο
«μέτρημα» και «τράχωμα»77.

Δεύτερον, ότι, παρά την αυστηρή πρόβλεψη για απαγόρευση της απαλλο-
τρίωσής της, πρόβλεψη που υπήρχε στην ιουστινιάνεια νομοθεσία78, η προίκα
ήταν δυνατόν να εκποιηθεί όταν υπήρχε συναίνεση αμφότερων των συζύγων
και δη κυρίως του άνδρα, στον οποίο άλλωστε ανήκε η προίκα μετά τον γά-
μο79 και

Τρίτον, ότι η προίκα μπορούσε να επαυξηθεί μετά τον γάμο με την ενσω-
μάτωση σ' αυτή και άλλων περιουσιακών στοιχείων, που συνέθεταν το λεγό-
μενο «πανωπροίκι»80.

Ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος σύστασης της προίκας. Σύμφωνα με το ιου-
στινιάνειο δίκαιο, η σύστασή της μπορούσε να γίνει είτε με άτυπη υπόσχεση
είτε με προικώο συμβόλαιο81. Με τους νεότερους νόμους της Ελληνικής Πολι-
τείας των ετών 1836 και 1887 τα συμβόλαια αυτά έπρεπε, επί ποινή ακυρότη-
τας, να συντάσσονται ενώπιον συμβολαιογράφου82. Ωστόσο στο διήγημά του
«Τα ρόδιν' ακρογιάλια» ο Παπαδιαμάντης κάνει λόγο για προίκα συνιστώμε-
νη με ιδιωτικό έγγραφο.

Ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο διατύπωσης του προικοσυμφώνου
χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από το προαναφερθέν διήγημα:

Εις τ' όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνέματος - εδιάβα-
σεν εις επήκοον πάντων ο Σωτηράκης - πανδρεύω το σήμερον την δνχατέρα
μου Κρατήρα με τον Στάθη, γυιον του Πατσογιάννη, και της δίνω πρώτα την
ευχή μου, εγώ κ' η φαμίλια μου η μάννα της, από τα είκοσι μας νύχια, και της

76. Βλ. σχετικά στα διηγήματα «Τα βενέτικα», «Η τύχη απ' την Αμέρικα», «Τα συχα-
ρήκια», «Θάνατος κόρης», «Επιμηθείς εις τον βράχον», «Τρελλή βραδυά», «Έρως ήρως».
Στο τελευταίο αυτό διήγημα (τόμ. 3, σ. 171 επ.) αναφέρεται ότι απόκλιση από τον ως άνω
κανόνα επιτρέπεται μόνο αν οι μελλόνυμφοι δεν πρόκειται να κατοικήσουν στον τόπο από
όπου είναι.

77. Βλ. στα διηγήματα «Η φόνισσα», τόμ. 3, σ. 434.7 και «Οι χαλασοχώρηδες», τόμ. 2,
σ. 447.28.

78. Βλ. σχετικά Γκόφα, ό.π., τ. II, σ. 108· Χριστοφιλόπουλο, ό.π., με σχετικές παραπο-
μπές για περαιτέρω βιβλιογραφία.

79. «Τα φραγκλέικα», τόμ. 4, σ. 448.

80. «Η τύχη απ' την Αμέρικα», τόμ. 3, σ. 345.11' «Τα μαύρα κούτσουρα», τόμ. 4, σ.
478.24.

81. Γκόφας, ό.π., τ. II, σ. 105.

82. Χριστοφιλόπουλος, ό.π., σ. 170. Βλ. για τη νεότερη νομοθεσία Κουμάντο, ό.π., σ.
121-122.
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δίνω, δεύτερο, το καλύβι στην Κλινιά, στην κορφή της ράχης, μαζί με την αυ-
λή του και το φούρνο και την περιοχή το χωράφι στην Κλινιά... και τ' αμπέλι...
Και της δίνω εβδομήντα πέντε γίδια απ' το κοπάδι μας... και της δίνω όλα τα
τίποτε (=τα μικροπράγματα) και τα εντύματα του σπιτιού (ακριβής κατάλο-
γος φορεμάτων, σινδόνων κτλ ) · πέντε χαλκώματα, ένα ρακοκάζανο, τρία πι-
θάρια, δύο βαρέλια, τηγάνια..., πυροστιά..., σκαφίδα..., σήττα..., κόσκινο*1.

Από την περικοπή αυτή προκύπτει ότι η προίκα αναντιρρήτως αποτελούσε
στα χρόνια του Παπαδιαμάντη αναπόσπαστο στοιχείο του γάμου και της κοι-
νωνικής ζωής. Εντούτοις ο συγγραφέας, χωρίς να τάσσεται υπέρ της κατάρ-
γησής της, δεν φαίνεται να συμφωνεί πάντα με την αδιάκριτη επιβολή της ως
αναγκαίου παρεπομένου του γάμου. Έτσι, στο διήγημά του «Η φόνισσα» δια-
πιστώνει με νόημα:

Λοιπόν όλοι αυτοί οι γονείς, όλα τα ανδρόγυνα, όλαι αι χήραι, ανάγκη πά-
σα και χρέος απαραίτητον να υπανδρεύσουν όλας αυτάς τας κόρας - και τας
πέντε, και τας εξ, και τας επτά! Και να δώσουν εις όλας προίκα. Πάσα πτωχή
οικογένεια, πάσα μήτηρ χήρα, με δύο στρέμματα αγρούς, μ ' ένα πενιχρόν οι-
κίσκον, ταλαιπωρουμένη, ξενοδουλεύουσα - είτε κολλήγισα άλλων ευπορωτέ-
ρων οικογενειών εις τα κτήματα, εις τας συκάς και τας μορέας - συλλέγσυσα
φύλλα, παράγουσα ολίγην μέταξαν - ή τρέφουσα δύο ή τρεις αίγας ή αμνάδας
- γινομένη κακή με όλους τους γείτονας, πληρώνουσα πρόστιμα δια μικράς
ζημίας - φορολογουμένη ασπλάχνως, τρώγουσα κρίθινον άρτον ποτισμένον
με ιδρώτα αλμυρόν - ώφειλεν εξ άπαντος «ν' αποκαταστήση» όλα τα θήλεα
ταύτα και να δώση πέντε, εξ ή επτά προίκας! Ω Θεέ μου!

Και οποίας προίκας, κατά τα νησιώτικα έθιμα. «Σπίτι στα Κοτρώνια,
αμπέλι στην Αμμουδιά, ελιώνα στο Λεχούνι, χωράφι στο Στροφλιά». Αλλά κα-
τά τους τελευταίους χρόνους, περί τα μέσα του αιώνος, είχε κολλήσει και άλλη
ψώρα. Το «μέτρημα», εκείνο το οποίο εις Κωνσταντινούπολιν ωνομάζετο «τρά-
χωμα», συνήθειαν την οποίαν, αν δεν απατώμαι, είχε αφορίσει η Μεγάλη Εκ-
κλησία. Ώφειλεν έκαστος να δώση και μετρητήν προίκα. Δισχιλίας, χιλίας, πε-
ντακόσιας, αδιάφορον. Άλλως, ας είχε τας κόρας του να τας καμαρώνη. Ας τας
έβαζε στο ράφι. Ας τας έκλειε στο δουλάπι. Ας τας έστελνε στο Μουσείον84.

ε) Ως προς το διαζύγιο: Το διαζύγιο, ως τρόπος λύσης του γάμου, ήταν
γνωστό και νομοθετικά ρυθμισμένο ήδη από το ρωμαϊκό δίκαιο85. Με τη βυζα-

83. «Τα ρόδιν' ακρογιάλια», τόμ. 4, σ. 272. Πρβλ. και «Η φόνισσα», τόμ. 3, σ. 424.

84. «Η φόνισσα», τόμ. 3, σ. 433-434.

85. Γκόφας, ό.π., τ. II, σ. 112.
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ντινή νομοθεσία, και ειδικότερα με τις Νεαρές του Ιουστινιανού 22 (του έτους
536) και 117 (του έτους 542 μ.Χ.), οι λόγοι διαζυγίου εξειδικεύτηκαν και πή-
ραν οριστική μορφή. Με βάση τη νομοθεσία αυτή, τα διαζύγια διακρίνονταν
σε διαζύγια για υπαίτιο λόγο και για ανυπαίτιο λόγο, διάκριση που είχε σημα-
σία, διότι με τη Νεαρά του έτους 536 ορίστηκε η ακυρότητα της μονομερούς
δήλωσης διαζυγίου που γινόταν χωρίς να συντρέχει ένας από τους περιοριστι-
κά αναφερόμενους στον νόμο λόγους διαζυγίου.

Την ύπαρξη των ρυθμίσεων αυτών δεν φαίνεται να αγνοεί και ο Παπαδια-
μάντης, ο οποίος στα διηγήματά του «Η νοσταλγός» και «Οι έμποροι των
εθνών», αποποιείται - κατ' ακολουθίαν των προβλέψεων του νόμου και των
κρατουσών αντιλήψεων - το δικαίωμα διαζυγίου ενός συζύγου για λόγους
ατεκνίας του άλλου συζύγου86 και στέκεται επίσης αρνητικά και σε άλλον
προβαλλόμενο λόγο διαζυγίου, ότι δηλ. η σύζυγος - όπως γράφει ο Παπαδια-
μάντης - ήτο υπερμέτρως ευλαβής και διήρχετο ώρας ολοκλήρονς καθ' εκά-
στην εν τοις ναοίς ολιγωρούσα των του οίκου1,1.

στ) Ως προς το τεκμήριο πατρότητας: Σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα, από
νομική άποψη, διηγήματα του Παπαδιαμάντη, τη «Φωνή του δράκου», εκτυ-
λίσσεται και το εξής περιστατικό:

Η Σοφούλα, λίγο καιρό μετά τον γάμο, της έμεινε έγγυος. Ο σύζυγος της,
ναυτικός ων, έφυγε σε ταξίδια και καθόλο το εννιάμηνο της εγκυμοσύνης της
συζύγου του, πλην ενός μικρού διαστήματος το καλοκαίρι, έλειπε στο εξωτε-
ρικό...

Αλλ' η Σοφούλα έκλεισε τον ένατο μήνα από της πρώτης απομακρύνσεως
του συζύγου της, κ' εγέννησε το παιδίον αυτό, τον Κώτσον, όχι ακριβώς τον
ένατον μήνα, αλλά μετά εννέα μήνας και τρεις ημέρας από της αναχωρήσεως
του συζύγου.

Τότε τα γραΐδια της γειτονιάς και όλου του χωριού, εμέτρησαν καλώς τους
μήνας, τας εβδομάδας, τας ημέρας, ως και τας ώρας...

... και αποφάνθηκαν κατηγορηματικά ότι η Σοφούλα είχε γεννήσει 273
ημέρες από την αναχώρηση του συζύγου της και όχι, όπως θα έπρεπε, 270.

Εντεύθεν σκάνδαλον και δυσφημία... Είπαν ότι η Σοφούλα είχε φέρει στον
κόσμον το παιδίον αυτό με τον μικρόν θείον της, ένα συγγενή, όστις επηγγέλ-
λετο εν μέρει τον προστάτην δια τας δύο ορφανάς. Ήτον άρα όχι μόνον μοι-
χαλίς, αλλά και αιμομίκτρια.

86. «Η νοσταλγός», τόμ. 3, σ. 55.

87. «Οι έμποροι των εθνών», τόμ. 1, σ. 162.
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-Πως καταντήσαμε!... Σόμαρα - Γόμαρα! Είπε σείων την κεφαλήν εις
απλοϊκός γέρων...

-Θα μας χαλάσ' ο Θεός, παιδάκι μ'! σννεπέρανε μία γραία...

Η αδερφή της Σοφούλας ήταν η μόνη που δεν πίστευε στην ενοχή της αδερ-
φής της και απέδιδε τις παραπάνω ημέρες του τοκετού σε παραδρομή της φύ-
σης, κάτι που και ένας γιατρός από την Αθήνα δεν δίστασε να πιθανολογήσει.
Ωστόσο η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια, όπου τα μέρη διασταύρωσαν τα
ξίφη τους για την έκδοση του διαζυγίου.

Ο συνήγορος της γυναικός, λεπτολόγος σοφιστής, παρετήρησε τα εξής:
Πρέπει λοιπόν ως κριτήριον της συζυγικής πίστεως, εκ μέρους της γυναικός,
να ληφθώσιν αι ιδιαίτεραι περιστάσεις και συμπτώσεις, τα μειονεκτήματα τα
απορρέοντα εκ του επαγγέλματος του συζύγου, και όχι ο χαρακτήρ και η εν-
δόμυχος πεποίθησις και το καλώς νοούμενον συμφέρον; ...Εάν ούτως έχη, αι
γυναίκες των χωρικών, γεωργών και ποιμένων, πρέπει να θεωρούνται ως πι-
σταί, μόνον διότι δεν αποδημούσιν οι σύζυγοι των... 88.

Τα επιχειρήματα αυτά αντέκρουσε ο δικηγόρος του αντιδίκου σημειώνο-
ντας μεταξύ των άλλων ότι ο συλλογισμός που ακούστηκε περί της ατέλειας
της ανθρώπινης δικαιοσύνης δεν δικαιολογεί και την κατάργησή της δικαιοσύ-
νης· απεναντίας, όποτε συλλαμβάνεται κάποιος που παρανομεί, το δίκαιο θα
πρέπει να εφαρμόζεται.

Δευτερολογών ο πληρεξούσιος της εναγομένης παρετήρησε, μετά τινός λε-
πτού σαρκασμού, ότι, συμφώνως με τα πορίσματα της διαλεκτικής του αντι-
δίκου, θα ήτο ως να έδιδεν η Θέμις συνταγήν και νουθεσίαν εις τας θελούσας
ν' αμαρτήσωσι και ως να έλεγεν εις αυτάς: «Κοιτάξατε καλά, εάν τυχόν επιθυ-
μήτε να λάβητε εραστήν, να πράττητε τούτο επιδημούντος του συζύγου, και
όχι εν καιρώ απουσίας τούτου». Αλλ' ο συνήγορος του ενάγοντος υπέλαβεν ότι
περιττή θα ήτο τοιαύτη συνταγή, διότι η έννοια αυτής είναι αυτόδηλος, και αι
θυγατέρες της Εύας δεν θα είχον ανάγκην τοιαύτης διδασκαλίας. (Γέλωτες
του ακροατηρίου

Τέλος, μετά πολλά, εδόθη το διαζύγιον...90.

Το διήγημα αυτό ανακινεί πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα του οικογε-
νειακού δικαίου. Ξεκινώντας από τη γνωστή ήδη στο ρωμαϊκό δίκαιο αρχή ότι
«mater semper certa est» (αρχή που και στον Αστικό μας Κώδικα βρίσκει έκ-

88. «Η φωνή του δράκου», τόμ. 3, σ. 609.

89. Ό.π., σ. 610.

90. «Η φωνή του δράκου», τόμ. 3, σ. 610.



ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

195

φράση στο άρθρο 1463 § 2) θέτα το ζήτημα της δυνατότητας προσβολής της
πατρότητας ενός τέκνου, αλλά και του χρόνου για τον οποίο ισχύα το σχετικό
τεκμήριο (πρβλ. τις ΑΚ 1465 επ.).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βυζαντινορωμάίκό δίκαιο που ίσχυε την περίο-
δο εκείνη περιείχε σαφείς ρυθμίσεις για αμφότερα τα εν λόγω ζητήματα (πα-
ρόμοιες με αυτές του σημερινού ΑΚ). Έτσι, προέβλεπε ότι το τέκνο που γεν-
νήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου μπορεί να αποκηρυχθεί από τον σύζυγο
και ότι η γέννησή του μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδεικνύει μοιχεία της γυναί-
κας, εάν ο τοκετός έλαβε χώρα μετά την 300ή ημέρα, από την οποία, εξαιτίας
αποδημίας ή άλλου λόγου, κατέστη αδύνατη η σαρκική επαφή των συζύγων91.
Ωστόσο ο Παπαδιαμάντης στο διήγημά του περιόριζα, όπως είδαμε, το εν λό-
γω χρονικό διάστημα σε 270 ημέρες, γεγονός που γεννά ερωτηματικά. Κατά
μια άποψη η θέση αυτή του συγγραφέα πρέπει να αποδοθεί στην ύπαρξη ειδι-
κής ρύθμισης του δημώδους δικαίου, την οποία προφανώς δεν είναι δυνατόν
να γνωρίζουμε· κατ' άλλην άποψη η αναφορά των 270 ημερών οφείλεται σε
παραδρομή και άγνοια του συγγραφέα· διατυπώθηκε τέλος και η εικασία ότι
ο συγγραφέας εθελουσίως προέβη στην επιλογή του εννεαμήνου ως πιο χαρα-
κτηριστικού χρόνου για την κατανόηση της συλλογιστικής του ζητήματος από
τον άμοιρο νομικών γνώσεων αναγνώστη του διηγήματος92.

ζ) Ως προς τα ζητήματα κληρονομικού δικαίου: Το σημαντικότερο ίσως ζή-
τημα κληρονομικού δικαίου που φαίνεται να απασχολεί τους ήρωες σε πολλά
από τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη, και δη κυρίως τις πεθερές των γυναι-
κών, είναι αυτό της γέννησης παιδιού, όταν οι γυναίκες είναι άρρωστες και
κινδυνεύουν να πεθάνουν στον τοκετό, προκειμένου το παιδί να προλάβει να
κληρονομήσει την προίκα. Διότι σύμφωνα με το βυζαντινορωμάίκό δίκαιο, αν
ο γάμος ελύετο με τον θάνατο της γυναίκας χωρίς να υπάρχουν τέκνα, η προί-
κα επέστρεφε σ' αυτόν που τη συνέστησε, δηλαδή συνήθως στον πατέρα της
γυναίκας. Χαρακτηριστικά είναι τα εξής δύο αποσπάσματα από τα διηγήματα
«Φώτα ολόφωτα» (το πρώτο) και «Η αποδώστρα» (το δεύτερο).

Εκινδύνευε ν' αποθάνη από τους πόνους η Μαχώ, η γυναίκα του Κωνστα-
ντή του Πλαντάρη, νεόγαμος, πρωτάρα. Η Πλανταρού, η πενθερά της, είχε
καλέσει από το βράδυ της προλαβούσης ημέρας την μαμμήν τη Μπαμπαλίναν
και την εμπροσθινήν ( = βοηθός) της Σωσάνναν. Αι δύο γυναίκες, τεχνίτισσαι
εις το είδος των, και η μήτηρ του συζύγου της κοιλοπονσύσης, φιλόστοργος,

91. Βλ. σχετικά και Χριστοφιλόπουλο, ό.π., σ. 173.

92. Έτσι Χριστοφιλόπουλος, ό.π., σ. 173.
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ως πάσα πενθερά ήτις δεν επιθυμεί τον θάνατον της νύμφης της, όταν αύτη εί-
ναι πρωτάρα, πριν βεβαιωθή ότι θα επιζήση το παιδίον δια να ασφαλισθή η
κληρονομιά της προικός, επροσπάθουν όσον το δυνατόν να ανακουφίσουν
τους πόνους της ωδινούσης93.

Την κόρη της (η Θεια-Μορισώ) την είχε καλοπαντρέψει, μα δεν είχε τύχη
να ζήση· πέθανε στη γέννα, και το παιδί έζησε ως που να αποχτήση το δικαί-
ωμα ο παρεριασμένος του (—ο κακός πατέρας) να κληρονομήση τα προικιά,
κ' ύστερα, στους πέντε μήνες, ξαναπαντρεύτηκε· αυτός ήτον ο μεγαλύτερος
καημός της Θεια-Μορισίνας94.

η) Ως προς τους τόκους και την τοκογλυφία: Η έλλειψη (έως τις αρχές του
εικοστού αιώνα) στέρεου νομικού πλαισίου για τα όρια των τόκων95, διευκόλυ-
νε την ελεύθερη συνομολόγηση των συμβατικών τόκων και την άνθηση της το-
κογλυφίας και της αισχροκέρδειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπέρμετροι όροι
τόκων επιβάλλονταν ανεξέλεγκτα από τοκογλύφους τόσο σε συμβάσεις μι-
κροδανείων όσο και σε συμβάσεις θαλασσοδανείων, τα οποία μάλιστα εκείνη
την περίοδο λέγονταν και «δάνεια της απελπισίας». Ο κυρ-Αργυρός στο διή-
γημα «Ο πολιτισμός εις το χωρίον» χορηγούσε δάνεια με τόκο που έφτανε στο
80Στο διήγημα «Τα δύο τέρατα» αναφέρεται ότι ο τόκος των θαλασσο-
δανείων έφτανε ώς το 36%". Στο διήγημα «Νεκρός ταξιδιώτης» βεβαιώνεται
μάλιστα και περίπτωση συνομολόγησης ρήτρας ανατοκισμού των ήδη γεννη-
θέντων σε σύμβαση δανείου τόκων.

θ) Ως προς κάποια ειδικότερα ζητήματα ιδιωτικού δικαίου: Στο διήγημα
«Τα βενέτικα» ο Παπαδιαμάντης μνημονεύει τα «βρεθίκια», δηλ. τα «εύρε-
τρα», την αμοιβή που παρείχετο από τον απωλέσαντα στον ευρέτη του, χωρίς
όμως να διευκρινίζει ούτε αν η παροχή ήταν υποχρεωτική ούτε σε ποιό ποσο-
στό της αξίας του απολωλότος ανερχόταν η αμοιβή αυτή.

93. «Φώτα ολόφωτα», τόμ. 3, σ. 39-40.

94. «Η αποσώστρα», τόμ. 4, σ. 52.

95. Ο πρώτος τέτοιος νόμος ήταν ο ΓΩΛΖ' της 23/25 Ιουλίου 1911 «περί συμβατικού
τόκου, τοκογλυφίας και αισχροκέρδειας».

96. «Ο πολιτισμός εις το χωρίον», τόμ. 2, σ. 253. Βλ. οπωσδήποτε και τα διηγήματα «Ο
Γάγατος και τ' άλογο», τόμ. 3, σ. 249 επ.· «Ρεμβασμός του Δεκαπενταύγουστου», τόμ. 4, σ.
90.

97. «Τα δύο τέρατα», τόμ. 4, σ. 317.23, και «Νεκρός ταξιδιώτης», τόμ. 4, σ. 343.28.
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IV. Επίμετρο

Κλείνοντας τη σύντομη περιήγηση στον κόσμο του ιδιωτικού δικαίου που εμ-
φωλεύει στα διηγήματα του μεγάλου συγγραφέα, αναγνωρίζει κανείς εύκολα
ότι ο Παπαδιαμάντης, χωρίς να είναι νομικός, κατάφερε με το έργο του να γί-
νει και αγωγιάτης της νομικής παράδοσης που έκρυβε η εποχή του. Βέβαια εί-
ναι αμφίβολο αν τούτο μπορεί να αποδοθεί σε εθελούσια επιλογή του Σκιαθί-
τη συγγραφέα, δεδομένης της απόστασης που πάντα διατηρούσε από τις συμ-
βατικότητες του κόσμου τούτου.

Ο Παπαδιαμάντης έβλεπε μέσα από το δίκαιο και τους νόμους, όπως έβλε-
πε μέσα από τη θάλασσα, τις αγιογραφίες, τα δέντρα και τις ψυχές των ηρώ-
ων του. Όλα υποταγμένα σε μια αδιόρατη τελολογία, σε μια δυναμική δικαίω-
σης του προσώπου, που καταλύει την ατομικότητά του, για να υπάρξει μέσα
από τη σχέση του με τον Θεό και τη ζωή.

Μια τέτοια προτεραιότητα βάζα ενδεχομένως τα στοιχεία ιδιωτικού δικαί-
ου που ξεπηδούν από τα διηγήματά του σε δεύτερη μοίρα, παρά το ενδιαφέρον
που παρουσιάζουν για τον νομικό αναγνώστη. Όμως και αυτά, όπως και η συ-
νολική παρουσία του έργου του μεγάλου συγγραφέα, φαίνονται να υπηρετούν
έναν ανώτερο στόχο. Και αυτός δεν είναι άλλος από την ίδια τη δικαίωση του
ανθρώπου μέσα από την πληρότητα που παρέχει η μετοχή στην αληθινή ζωή.

Το έτος 2001 αφιερώθηκε στη μνήμη του Παπαδιαμάντη, καθώς συμπλη-
ρώθηκαν 150 χρόνια από τη γέννηση (1851) και 90 χρόνια από την κοίμησή
του (1911). Με την ευκαιρία αυτή ειπώθηκαν και γράφτηκαν πολλά για τη
ζωή και το έργο του ταπανού Σκιαθίτη συγγραφέα. Αλλά και ανεξάρτητα
από την επέτειο αυτή, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια - θα έλεγα - κα-
ταρρακτώδης εκδοτική δραστηριότητα γύρω από τον Παπαδιαμάντη. Ολο-
κληρώθηκε η κριτική έκδοση των Απάντων του, έγιναν πολυάριθμες εκδόσεις
έργων του, συνέδρια, συγκροτήθηκαν ανθολογίες διηγημάτων του, είδαν το
φως της δημοσιότητας εκτενή δοκίμια, φιλολογικές μελέτες, διδακτορικές δια-
τριβές, μεταφράσθηκαν σε ξένες γλώσσες έργα του και επανεκδόθηκαν πα-
λαιότερες μελέτες για το έργο του.

Γεννιέται λοιπόν ευλόγως το ερώτημα, πώς εξηγείται μετά από τόσα χρό-
νια αυτή η ζωντανή παρουσία του Κυρ-Αλέξανδρου στα Ελληνικά Γράμματα;
Πού οφείλεται το θέλγητρο που εξακολουθεί να ασκεί ο Κοσμοκαλόγερος της
Σκιάθου; Ενώ η καθαρεύουσα έχει σχεδόν ξεχασθεί· ενώ σπουδαίοι συγγρα-
φείς δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν την αμφισβήτηση και να αντέξουν στα σα-
ρωτικά ρεύματα των νέων καιρών, ο Παπαδιαμάντης εξακολουθεί να μας συ-
ναρπάζει με τη μαγεία και την ατμόσφαιρά του. Αυτός που θα έπρεπε κανονι-
κά να έχα ενταφιασθεί στις Ιστορίες της Λογοτεχνίας και στα παλαιοβιβλιο-
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πωλεία, διαβάζεται και λατρεύεται σήμερα, στο κατώφλι της 3ης χιλιετίας, όλο
και από πιο πολλούς ανθρώπους, έτσι ώστε και δικαιώνεται πλήρως ο Μαλα-
κάσης στο τετράστιχο που του αφιέρωσε:

Ο κάθε στοχασμός σου
ασμάτων άσμα·
στον κόσμο το δικό σον
κόσμος το κάθε πλάσμα91.
Ελλείψει αρμοδιότητας δεν θα τολμήσω να εξηγήσω το «θαύμα» της επι-
βίωσης του ταπεινού Αγίου των Γραμμάτων μας μέχρι τους καταλυτικούς και-
ρούς μας ούτε, βεβαίως, να αξιολογήσω την πνευματική προσφορά του".

Ως προς τον άνθρωπο όμως Παπαδιαμάντη, την ταπεινή βιοτή του, τον
τρόπο που έζησε, πίστεψε, δημιούργησε και απήλθε του κόσμου τούτου, νομί-
ζω ότι την καλλίτερη περιγραφή τη βρίσκουμε στο διήγημά του «Νεκρός ταξι-
διώτης»100, όπου ομιλεί για έναν αγαθό ναυτικό που ναυάγησε και τα κύματα
τον έφεραν μετά από πολλές ημέρες πνιγμένο σε μια ακρογιαλιά του αγαπη-
μένου νησιού του, στους πρόποδες ενός λόφου, στην κορυφή του οποίου στέ-
κεται το εκκλησάκι της Παναγίας με το Κοιμητήρι. Θα σας διαβάσω ένα μι-
κρό απόσπασμα, με το οποίο και θα τελειώσω το παρόν πόνημα:

Ήταν καλής ψυχής άνθρωπος, ο σνγχωρεμένος ο Κώστας του Σταματάκη.
Φαίνεται, είχε τάξει εις την Παναγία την Κ'νιστριώτισσαν να τον αξιώση να ταφή
εις το χώμα της μικρός νήσου του - εκεί επάνω εις τον θαλασσόπληκτον βράχσν,
όπου τα κύματα φαίνονται να τραγουδούν μυστηριώδες νανούρισμα εις τους νε-
κρούς. Κ' η Παναγία η Κ'νιστριώτισσα του παρεχώρησε το ταπεινόν αίτημα,
αφού από την στιγμήν που έπλευσε ναυαγός εις το κύμα και απέδωκε την απλοϊ-
κήν ψυχήν του πελαγωμένος εις την πάλην με τον Χάρον τον θαλάσσιον, δεν
έπαυσε να αντικρύζη τον έρημον ναΐσκον της, πέραν εις το δυτικόν πλάγι του
χαριτωμένου νησιού. Εκεί λοιπόν αγνάντευε, κι εκεί ήτο προσκολλημένος ο πό-
θος του, μέχρι της τελευταίας στιγμής του... Επήγε κατ' ευθείαν προς τον θαλάσ-
σιον λόφον του Κοιμητηρίου εις τα δυτικά της πολίχνης, και προσωρμίσθη εις
την μικράν ακτήν, κ' εκεί έμεινε. Η ζωή του αθόρυβος, ταπεινή και μετριόφρων.
Εις τον θάνατον του δεν ήθελε να δώση κόπον εις τους ανθρώπους. Προς τίνα

98. Βλ. περιοδικό Νέα Εστία, Αφιέρωμα στον Παπαδιαμάντη, Χριστούγεννα 1941, σ. 73.

99. Γι' αυτά παραπέμπω αντί πολλών στο έργο Φώτα ολόφωτα, ένα αφιέρωμα στον
Παπαδιαμάντη και τον κόσμο του, επιμ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου, έκδοση ΕΛΙΑ, Αθήνα
2001.

100. Τόμ. 4, σ. 341-348.
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τον κουβαλούν εις οικίαν, εις εκκλησίαν, και να τον πομπεύουν δια της αγοράς;
... Ήρκει να ευρεθούν δύο Χριστιανοί να τον ανεβάσουν ολίγα βήματα παραπά-
νω, ήρκει να σκάψουν δύο-τρεις σπιθαμαίς εις το χώμα να τον καλύψουν και θα
εύρισκον το έλεος εις την ψυχήν των. Αν ο παπα-Στάμος ή ο παπα-Γληγάρης ή
και ο πάτερ Ιωακείμ ακόμη, ο μοναχός ο περιπλανώμενος, ήρχετο να είπη το
«Μετά πνευμάτων δικαίων» καλώς θα είχεν άλλως ο θεός τα ήξερε.

SUMMARY

Apostolos S. Georgiadis, Prof., Academician
Civil Law in the Tales of Alexandres Papadiamantis

Papadiamantis does not deal particularly with questions of law in his tales; he
frequently coincidentalfy gives us information about the legal tradition of the period
in which he wrote. The present investigation of legal elements in Papadiamantis'
work deals with the use of terminology, references to particular legal sources and with
descriptions, all of which indicate a clear knowledge of the legal foundations of the
time. The article then deals with a number of particular questions of civil law, as they
arise from various extracts from the work of Papadiamantis.





ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΟίΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Κλέφτες καί αρματολοί είς τήν Βαλκανικήν

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ. Έν άρχη ό συγγραφεύς, άφοϋ παραθέτει τόν έν Ελλάδι δρον
κλέφτες καί τούς άντιστοίχους έν Τουρκία, Άλβανίφ, Βουλγαρία, Σερ-
βίφ, Ρουμανίςι, έρμηνεύει τήν σημασίαν αυτών, άναφέρει τάς περί της λέξεως
άρματολός γνώμας διαφόρων έρευνητών καί τάς αιτίας της έν 'Ελλάδι δη-
μιουργίας τοϋ κινήματος των κλεφτών καί τήν δράσίν των Ιδίςι έν Μακεδο-
νία, συμφώνως πρός δημοσιευθέντα ιστορικά άρχεΐα της περιοχής.

'Ακολουθεί ή έξέτασις τών ιστορικών λόγων της δημιουργίας των άρμα-
τολών έν 'Ελλάδι καί άναπτύσσονται τά περί της δράσεως αυτών κατά τήν
περίοδον της τουρκοκρατίας. Είς ίδιαίτερον κεφάλαιον έκτίθενται τά περί
τής κλεφταρματολικής ζωής έν 'Ελλάδι έπί τή βάσει κειμένων δημοτικών
μας τραγουδιών. "Επεται ή έξέτασις τής έν τή Νοτιοανατολική Ευρώπηhai-
ducia, δηλαδή τών άντιστοίχων πρός τούς "Ελληνας κλέφτες χαϊντού-
κων έν Άλβανία, Βουλγαρία, Σερβία καί Ρουμανία.

Τέλος παρατίθεται λεπτομερής έπί τοϋ θέματος βιβλιογραφία.

Οί κλέφτες έν Ελλάδι

Τους παρ' ήμίν κλέφτες καί άρματολούς ή κλεφτουριά ή κλεφταρματολισμό,
είς τάς πρός βορράν χώρας τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης όνομάζουν
haiducia. Ή λέξις χαϊντούκος, παρά τοις Τούρκοις χαϊντούτ, παρά τοις
Βουλγάροις χαϊντούτιν, παρά τοις Σέρβοις, Ρουμάνοις καί Οΰγγροις χαϊ-
ντούκ, είναι άραβοουγγρικης προελεύσεως1. Έν Ούγγαρίςι αύτη ήτο λίαν δια-

1. Ό Tr. Ionescu-Nijcov ("Haiducia $i cîntecele haiduceçti", έν Revista de Folclor, Annul
III, no 2, Bucure§ti 1958, σ. 114) λέγει ότι ή λέξις haiduc (haidones) είναι ουγγρικής προε-
λεύσεως. Ό 'Ιωάννης Βασδραβέλλης ('Αρματολοί καί κλέφτες είς τήν Μακεδονίαν, εκδ.

Επετηρίς Κέντρου Λαογραφίας, 29 (1999-2003), α. 201-258.
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δεδομένη άπό τοΰ 14ου αι., εκείθεν δ' είσήλθεν εις τάς βορείους βαλκανικός
γλώσσας Ιδίςι άπό τοΰ 16ου at. Έν 'Αλβανίςι ot χαϊντοϋκοι ώνομάζοντο
Kaçaks. Έν Ελλάδι ή λέξις υπό τόν τύπον χαϊντούτια, μέ την σημασίαν λη-
σταί, είναι γνωστή εις τόν λαόν, όπως φαίνεται άπό τούς δημοτικούς στίχους:

Σαν τούτη φέτος τή χρονιά ποτέ νά μή ματάρθη,
βγήκαν χα ϊντούτια στά βουνά και κυνηγούν τούς κλέφτες 1.

Ή προέλευσις της λέξεως κλέφτης είναι γνωστή. Ή έννοια όμως αυτής
έχει παρ' ήμΐν Ιδιάζουσαν Ιστορικήν σημασίαν. Οι Έλληνες κλέφτες άπό
τών άρχων της τουρκοκρατίας καΐ μέχρι τοΰ 1821 έκλεπτον, έλήστευον
καί έφόνευον κυρίως Τούρκους, κάποτε όμως καί χριστιανούς όμοεθνεΐς
των συνεργάτας κυρίως τών Τούρκων.

Ό πρώτος έκδότης τών δημοτικών μας τραγουδιών C. Fauriel, έξετάζων
είς τόν είσαγωγικόν του λόγον δια τα έν λόγω τραγούδια την σημασίαν της
λέξεως κλέφτης, γράφει: «Εις την σύγχρονον έλληνικήν γλώσσαν, όπως καί
είς την άρχαίαν, ή λέξις κλέφτης εχει τήν πρώτην της σημασίαν καί φυσικά
ή έμμονη μας είς τήν πρώτην σημασίαν της λέξεως θά παρουσίαζε τά κατορ-
θώματα καί τάς περιπετείας τών κλεφτών είς τήν 'Ελλάδα, όπως καί πα-
ντού άλλοϋ, ώς κατορθώματα καί περιπετείας κακοποιών, θέμα μέ τό
όποιον τό τραγούδι καί ή ποίησις πολύ όλίγον ήσχολήθησαν. Άλλα θά έσχη-
ματίζομεν κακήν άντίληψιν περί τοΰ πράγματος στηριζόμενοι επί της λέξε-
ως καί οί "Ελληνες κλέφτες δέν έχουν καμμίαν άπολύτως όμοιότητα μέ τούς
συνήθεις ληστάς τών μεγάλων δημοσίων όδών της Ευρώπης, θά κατανοηθη
καλύτερον, ελπίζω, ο,τι θέλω νά εΐπω σχετικώς μέ αυτούς, έάν άσχοληθώ
κατά πρώτον μέ τούς άρματολους»\

'Αλλά πρίν έξετάσωμεν τό ζήτημα, άς ίδωμεν τάς γνώμας διαφόρων έρευ-
νητών περί της προελεύσεως της λέξεως άρματολός. Είς τό 'Ιστορικόν Αε-

β', Θεσσαλονίκη 1970, σ. 32, σημ. 2) γράφει: «Οί Σλάβοι χρησιμοποιούν ίδιαιτέραν όρο-
λογίαν διά τούς κλέφτες· haytutin (βουλγ.) ή haiduk (σερβ.). Ή λέξις είς τούς Τούρκους
συναντάται πολλάκις ώς haydud καί εχει άραβικήν προέλευσιν. Πρβλ. Cenziz Orhnlu,
Osmanli Imperator Lugunda Derbent Teskilari, Istanbul 1967, σ. 114». Βλ. προσέτι Ίω. Βασ-
δραβέλην είς Μακεόονικά, τόμ. ΙΑ ', Θεσσαλονίκη 1971, σ. 418. Δ. Β. Οίκονομίδης, Τό κί-
νημα τών κλεφτών καί τά κλέφτικα τραγούδια εις τήν Νοτιοανατολικήν Εύρώπην.
(Έναρκτήρισν μάθημα έν τω Πανεπισιημίω 'Αθηνών), έν 'Αθήναις 1974, σ. 4.

2. Εύάγγ. Στ. Τζιάτζιος, Τραγούδια τών Σαρακατσαναίων, έν 'Αθήναις 1928, σ. 19.

3. C. Fauriel, Tà ελληνικά δημοτικά τραγούδια, εισαγωγή Ν.'Α. Βέη, μετάφρ. Α.
Χατζηεμμανουήλ, 'Αθήνα 1956, σ. 26.
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ξικόν της Νέας Ελληνικής Γλώσσης, τό έκδιδόμενον ύπό της 'Ακαδημίας
'Αθηνών (βλ. σχετικόν λήμμα), γράφεται: «Άρματωλός, άρματονλός. Έκ σνμ-
φνρμοϋ τών ουσιαστικών άρματα καί αμαρτωλός». Ό συντάξας τό
λήμμα δέχεται τήν έτυμολογίαν τοΰ Γεωργίου Χατζιδάκι4. Ό Μένιος Φιλή-
ντας παράγει τήν λέξιν έκ τοΰ άρματολόγος πού σημαίνει τόν καταγινόμε-
νον μέ τά άρματα (όπλα)5. Έτερος έρευνητής, ό 'Ιωάννης Κ. Βασδραβέλλης,
γράφει: «Ή λέξις μάλλον ένετικής καταγωγής. ΜαΠόΙοζο, ό φέρων άρματα»6.
Ό ε'ις τό Πανεπιστήμιον της 'Αγκύρας Γερμανός καθηγητής Robert Anheg-
ger, δημοσιεύσας πραγματείαν ύπό τόν τίτλον «Martoloslur Hekkinda» τουρ-
κιστί είς τό περιοδικόν Turkiyat Mecmuasi, έκδιδόμενον ύπό τοΰ τουρκικού
'Ινστιτούτου τοΰ Πανεπιστημίου της Κωνσταντινουπόλεως, τόμ. 7-8 (1940-
42), σ. 282 κ.έξ. λέγει: «Κατά τάς τουρκικός πηγάς ή λέξις martolos είς ëv
φιρμάνι τοϋ Ashik Pasha Zadé (1490/95) — γράφεται φυσικά μέ τουρκικούς
χαρακτήρας — martaloz, martoloz ή martolos... άναμφιβόλως προέρχεται άπό
τήν έλληνική άμαρτολός [sic], καθώς γράφουν οί συγγραφείς Radioff,
Bemegger καί άλλοι, ένω οί Miklosich, Meser, Semsedin, Sami καί άλλοι από
τήν λέξιν άρματολός. Μόνον οί βυζαντινολόγοι δύνανται νά δώσουν
μίαν έρμηνείαν είς τήν προέλευσιν της λέξεως»7. Ό Κ. Παπαρρηγόπουλος
τήν λ. άρματολός παράγει έκ τοΰ armatores καί λέγει ότι τά αρματολίκια
ήταν θεσμός παλαιός, γνωστός καί είς τούς Φράγκους8. Τέλος ό I. Caragiani
γράφει: «Ό στρατιώτης ώνομάζετο ύπό τών Κοντσοβλάχων armaturlu,
armatu-lo, armato-lo, gionele. Τήν λέξινarmaiu-lu οί Έλληνες έκαμαν άρμα-
τωλός»9. Όπως βλέπομεν ό I. Caragiaiji υποστηρίζει ότι ή έλληνική λέξις
προέρχεται έκ της άρωμουνικής (βλάχικης).

4. Γ. Χατζιδάκις, Μεσαιωνικά καί Νέα 'Ελληνικά, τόμ. Β', έν 'Αθήναις 1907, σ.
502, καί èv 'Αθηνάς, τόμ. Θ', 'Αθήνησι 1894, σ. 143, καί έν Λεξικογραφ. Άρχείφ, τόμ.
Γ', έν 'Αθήναις 1923, σ. 18. Βλ. καί "Ανθιμον Παπαδόπουλον, έν 'Αθηνάς, τόμ. 44, έν
'Αθήναις 1932, σ. 12, ύποσημ. 1.

5. Μ. Φιλήντας, Γλωσσογνωσία καί γλωσσογραφία έλληνική, τόμ. Α', 'Αθήναι

1924, σ. 9-14.

6. Ίω. Κ. Βασδραβέλλης, 'Αρματολοί καί κλέφτες είς τήν Μακεδονίαν, Θεσσαλονί-
κη 1948, σ. 4, σημ. 2. Βλ. τοΰ αύτοϋ έργου εκδ. β ', Θεσσαλονίκη 1970, σ. 29, σημ. 2.

7. Ίω. Κ. Βασδραβέλλης, 'Αρματολοί καί κλέφτες εις τήν Μακεδονίαν, εκδ. β ',
Θεσσαλονίκη 1970, σ. 9-10.

8. Κ. Παπαρρηγόπουλος, 'Ιστορία τοϋ έλληνικοϋ έθνους, τόμ. Εβ', έν 'Αθήναις

1925, σ. 569.

9. I. Caragiani, Studii istorice asupra Românilor din peninsula balcanica μέρ. I,
Bucureçti 1929, σ. 105, σημείωσις.
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Τούς άρματολούς έδημιούργησεν ή ανάγκη της ύπό της ξένης, τής τουρ-
κικής διοικήσεως, ληφθείσης φροντίδος διά τήν τήρησιν εΙρήνης καί άσφα-
λείας ώρισμένων περιφερειών, πρό πάντων τών όρεινών έλληνικών χωρίων,
όπου ή άντίστασις πρός τήν άρχήν τών κατακτητών έξεδηλοΰτο διά τής
αυθαιρεσίας και τού ληστρικού βίου τών κλεφτών.

ΟΙ κλέφτες λοιπόν προηγοϋντο τών άρματολών, άπεκαλοϋντο δ' ύπό τών
Τούρκων «έσκιά» καί ήσαν, κατ' αυτούς, λησταί, έγκληματίαι, κακούργοι,
έπαναστάται, ταραχοποιοί, δημεγέρται, άρχισυμμορίται κ.τ. ö.

'Αλλά ποίοι ήσαν οί λόγοι, ποιαι at κυριώτεραι αΐτίαι τής δημιουργίας
τών κλεφτών; Ή σπουδαιοτέρα αίτία, πού πολλοί —κυρίως κτηνοτρόφοι καί
πτωχοί άγρόται— έγένοντο κλέφτες, ήτο ή πτωχεία καί ή άνέχεια. Καί έπει-
δή, όταν άνεκαλύπτοντο, δέν ήδύναντο να ζήσουν είς τα χωρία των, «έπαιρ-
ναν τά βουνά»10. "Αλλοι «έβγαιναν στο κλαρί», διότι δέν ήδύναντο να υποφέ-
ρουν τάς βαρείας φορολογίας καί δή τό «χαράτσι», τάς τοκογλυφίας, τάς
άγγαρείας, τάς άδικίας τής ξένης διοικήσεως, τάς άτιμώσεις, τούς βιασμούς,
τό παιδομάζωμα (τό φοβερόν παιδομάζωμα) καί τάς άλλας ύπερβασίας, πού
έπέβαλλον είς τούς «άπιστους ραγιάδες» οί βάρβαροι κατακτηταί".

Όταν oι Τούρκοι περί τό 1385 κατέλαβον τήν Κεντρικήν καί τήν Δυ-
τικήν Μακεδονίαν καί έγκατέστησαν είς αύτήν Τούρκους Γιουρούκους 12, ot
κάτοικοι «πήραν τά βουνά» τοΰ Βερμίου καί τών Πιερίων. Έκ δέ τού βυ-
ζαντινού στρατού οί έντόπιοι, καθώς ήσαν ώπλισμένοι, εφευγαν καί αύτοί
είς τά βουνά μετά τών οικογενειών των, δπου εκτιζον νέα χωρία 13. Έκεΐ ot
άνθρωποι αύτοί δέν ήτο εύκολον να ζήσουν. Διά τούτο πολλοί άπό τούς
ώπλισμένους αύτούς πτωχούς χωρικούς καί τούς στρατιώτας τού βυζαντι-
νού στρατού ήρχισαν να κατέρχωνται είς τά πεδινά μέρη καί να ληστεύουν
όποιον συνήντων έμπροσθέν των, πλούσιον ή καί πτωχόν, Τούρκον ή
Έλληνα 14.

10. Γιάννης Κορδάτος, 'Ιστορία τής νεώτερης 'Ελλάδας, τόμ. Α' (τουρκοκρατία),
'Αθήνα 1957, σ. 175.

11. Ν. Κασομούλης, 'Ενθυμήματα στρατιωτικά τής επαναστάσεως τών 'Ελλήνων,
1821-1833, τόμ. Γ ', 'Αθήναι 1942, σ. 25.

12. 'Απόστολος Βακαλοπούλος, 'Ιστορία τής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1969, σ.
40 κ.έξ.

13. «Κλέφτικη παράδοση δέν έχουν τά χωριά τοϋ κάμπου καί τών παραλίων, άλλά
μόνο τά όρεινά, που πολλά είναι άκόμη καί σήμερα γνωστά μέ τό δνομα κλεφτοχώρια».
'Απ. Βακαλόπουλος, Τά έλληνικά στρατεύματα τοϋ 1821, Θεσσαλονίκη 1948, σ. 62.

14. Ίω. Βασδραβέλλης, ενθ' όν., σσ. 27,28,29,49,85-90.
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«'Από έκατόν ήδη έτών, καθώς διηγούνται οί πατέρες μας (γράφει κατά το
1832 ό διδάσκαλος τοϋ Γένους Κ. Μ. Κούμας, άποδίδων είς 'Αλβανούς την
εναρξιν, τήν άρχήν τοϋ κινήματος των κλεφτών), πιθανώς δέ και ετι πρότε-
ρον, στίφη κλεπτών άναφαινόμενα άπό καιροϋ είς καιρόν, ώς επί το πλεί-
στον τό καλοκαίριον, κατηρήμαζαν τα χωρία. Οί κλέπται ούτοι ήσαν διττού
γένους, 'Αλβανοί Μωαμεθανοί και Χριστιανοί, οϊτινες ή έμίσγοντο μ' έκεί-
νονς η έλεηλάτουν χωριστά. "Οταν ήσαν όλιγάριθμα τα στίφη των, έφώρμων
είς μικρά χωρία και τά διήρπαζαν, ένήδρευαν είς τους δρόμους και πιάνοντες
διαβάτας Τούρκους ή Χριστιανούς τούς εσερναν είς άπόμερα χωρία, έκοπταν
συχνάκις τά αύτία των, τά εστελναν είς τούς συγγενείς των, καί, αφού έλάμ-
βαναν έξαγοράν όσην ήθελαν, τούς άπέλυαν. "Οταν επληθύνοντο τά στίφη, τά
κακουργήματά των ήσαν δημοσιώτερα. Έκαιαν μικρούς άγρούς, διήρπαζαν
κώμας (καθώς δις τήν θεσσαλικής Άγυιάν συμπληρουμένην άπό 250 οίκους)
καί κατετρόμαζαν τάς πόλεις15. "Οταν παρήρχετο τό καλοκαίριον καί οί κλέ-
πται ύπέστρεφαν είς τήν Άλβανίαν ή έκρύπτοντο είς τά δρη, τότε έφαίνετο
δύναμις Τουρκική διά νά τούς τιμωρήση. Άλλ' άντ' αυτών έτιμώρει τούς
προαδικημένους Χριστιανούς. Με φορτία πασσάλων περιήρχετο ό ταξίαρ-
χος Τούρκος ερευνών τίνες ήσαν οί κλεπταποδόχοι. "Ολους τούς εύκαταστά-
τους εύρισκε τροφεΐς των κλεπτών, μέ τόν φόβον τοϋ πασσάλου τούς έγύ-
μνωνε καί οϋτως είς τούς πτωχούς χωριάτας τό κατά της άρρωστίας φάρμα-
κον έγίνετο όλεθριώτερον παρά τήν άρρωστίαν αύτήν»16.

Καί συνεχίζων ό Κούμας λέγει: «Πολλοί ορεινοί Γραικοί, κάτοικοι τοϋ
'Ολύμπου, της "Οσσης, τοϋ Πηλίου, της Οίτης καί άλλων βουνών, φυλάττο-
ντες άπό τούς κλέπτας μέ τά όπλα τάς πατρίδας των ήρχισαν πρό πολλοϋ νά
ζητώσιν άπό τούς ήσυχωτέρους ομογενείς των μισθόν της φυλακής των.
'Εάν δεν τόν ελάμβαναν, έμιμοϋντο καί αυτοί τό παράδειγμα τών 'Αλβανών
καί έλήστευαν. Ούτοι είναι οί περιςαδόμενοι κλέπται τής Ελλάδας, τών όποι-
ων ή γένεσις είναι πολλά παλαιά. Παις παρά πατρός διαδεχόμενοι τό κλε-
πτικόν όφίκιον καυχώνται πολλοί οτι τό γένος των δεν έπλήρωσε χαράτσιον
είς τούς Τούρκους»".

15. Ό Fauriel (ενθ' όν., α 33) γράφει ότι άπηύθυνον είς τούς κατοίκους χωρίου η πόλε-
ως, πού ήθελαν ν' άργυρολογησουν, γραπτήν πρόσκλησιν δια τά λύτρα. Έάν δέν έπραγμα-
τοποιεϊτο, έστελλον δευτέραν καί τρίτην. Τό χαρτί της προσκλήσεως το εκαιον εις τάς τέσ-
σαράς του γωνίας, διά νά δηλώσουν τόν κίνδυνον των κατοίκων, αν δέν εδιδον τά λύτρα.

16. Κ. Μ. Κούμας, 'Ιστορία τών άνθρωπίνων πράξεων, τόμ. IB', έν Βιέννη 1832,
σ. 541-542.

17. Κ. Μ. Κούμας, ενθ' άν„ σ. 542.



206

Δημητριος Β. Οικονομιδης

Είναι γεγονός άναμφισβήτητον ότι, δταν από των μέσων τοϋ 18ου αι. και
έξης άνεπτύχθη ή οικονομία τοϋ τόπου καΐ πύξήθησαν οι «πραματευτάδες»,
οΐτινες ήγόραζον και έπώλουν «τις πραμάτειες» των είς όλας τάς πόλεις,
τάς κωμοπόλεις και τα χωρία της βαλκανικής18, τα δε καραβάνια των κερα-
τζήδων19 διέσχιζον τους δρόμους, τότε δ Όλυμπος, ή Όσσα, το Πήλιον, τά
Άγραφα, δ Παρνασσός καί άλλα βουνά «γέμισαν κλέφτεςα»20. Κατά πολύ
όμως παλαιότερον τής έποχής, πού άναφέρει δ Κούμας, τα βουνά της Στε-
ρεάς Ελλάδος, τής Θεσσαλίας, της Ηπείρου καί τής Μακεδονίας μετεβλήθη-
σαν είς καταφύγια άνυποτάκτων όρεινών άγροτών καί ποιμένων, τούς όποι-
ους διέκρινε πολεμικόν καί φιλελεύθερον έκ παραδόσεως πνεύμα. Ούτω
κατά τό 1667 γνωρίζομεν έξ εγγράφων τουρκικών, δημοσιευθέντων ύπό τού
Ιωάννου Βασδραβέλλη, τούς άρχικλέφτες τού Βερμίου Περδικάρην καί Πο-
λύζον ή καπετάν Καλόγηρον, καταγομένους έκ Ναούσης 21. Ό συνεργάτης
αυτών Παναγιώτης Γκάφας έκ Κουστοχωρίου Βέροιας συνελήφθη κατά τό
1670 υπό τού έπισημου άρματολού Θεοδοσίου, προσήχθη είς τό Ιεροδικεϊον
Βεροίας καί κατεδικάσθη είς θάνατον. Την αύτήν τύχην έσχον καί άλλοι κλέ-
φτες, δ 'Απόστολος Γεωργίου, άνήκων είς τό σώμα τού Μπαλαμπάνη, καί δ
έκ Ναούσης άρχηγός τών κλεφτών 'Ανδρέας Σερμπέτης, συνεργάτης τών
προαναφερθέντων Περδικάρη καί Καλογήρου22.

Κατά τά έτη 1682 καί 1683 οί κλέφτες τών περιφερειών τής βορείου Μα-
κεδονίας είς όμάδας έκ 15 καί 20-32 άνδρών καί συγκεκριμένως οί έκ τών
καζάδων Άχρίδος, Μοναστηρίου, Σκοπίων, Κιουστεντίλ, ως καί τών Τρικά-
λων καί τής Θεσσαλονίκης, έν πλήρει συνεννοήσει και συνεργασίςι εδρών
κατά τής τουρκικής διοικήσεως, περιφερόμενοι δέ πεζοί καί έφιπποι προε-
κάλουν τοιαύιην άναστάτωσιν, ώστε νά υποχρεωθούν καί αί τοπικαί άρχαί
ν' άνεχθούν δλας τάς ύπερβασίας των, διότι έφοβοϋντο τήν λήψιν άντιποί-
νων καί μάλιστα σκληρών, ώς έσυνήθιζον οί κλέφτες23. 'Εναντίον τών συνερ-

18. Γραικός έν Γιουγκοσλαβία έλέγετο πάς πραματευτής, έμπορομεταπράτης καί
χειροτέχνης.

19. Κερατζής = άγωγιάτης.

20. Γιάννης Κορδάτος, 'Ιστορία τής νεώτερης 'Ελλάδας, τόμ. Α ' (τουρκοκρατία),
'Αθήνα 1957, σ. 177.

21. Ίω. Βασδραβέλλης, ενθ' όν., σ. 33. «Πατρίς τοϋ άρματολοϋ καί ιδίως τοϋ κλέ-
φτη έν Μακεδονία πρέπει νά θεωρηθη ή Νάουσα», αυτόθι, σ. 34-35 καί 85-86, 87, 88,
90, 93-94.

22. Ίω. Βασδραβέλλης, ενθ' άν„ σ. 34, 86, 89, 90, 93-94.

23. Ένθ' άν„ σ. 36, 95-96.
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γαζομένων τούτων κλεφτών εστάλη ό Χουσεΐν Τσαούς, ίνα έν συμπράξει μέ
τούς αρματολούς τών ντερβενίων προβη ε'ις τήν δίωξιν καί σύλληψίν των24.

Κατά τό έτος 1691 πολλοί κάτοικοι τού χωρίου Μηλιά τών Πιερίων
είχον έπαναστατήσει κατά τών ύπερβασιών τής τουρκικής εξουσίας καί
εξελθόντες είς τά όρη έπύκνωσαν τάς τάξεις τών κλεφτών25. Τά χωρία Μη-
λιά, Σκοτίνα καί Καρυά, άνήκοντα είς τόν καζάν τής Κατερίνης καί κείμενα
έπί τής νοτιοανατολικής πλευράς τών Πιερίων (Φλάμπουρο), ενθα αύτη συ-
γκλίνει πρός τόν Όλυμπον, άνέκαθεν ύπηρξαν ορμητήρια τών κλεφτών,
πλείστοι δε κλέφτες καί άρματολοί κατάγονται άπό τά χωρία ταΰτα26.

Κατά τό έτος 1747 είς τάς περιφερείας της Βέροιας καί Ναούσης εμφανίζε-
ται σώμα έκ 300 Ελλήνων κλεφτών μέ άρχηγόν τόν έκ Κατρανίτσης Γούταν.
Εις σύγκρουσιν μεταξύ Ελλήνων κλεφτών καί τουρκικοί άποσπάσματος
κατά τό 1751 έφονεύθη ό έκ Πρεμετής άρχικλέφτης Μόκος, ό κεχαγιάς αύτοϋ
Μακρυγιάννης καί τό πρωτοπαλλήκαρόν του Θεοδόσιος. Κατά τήν αυτήν πι-
θανώς σύγκρουσιν συνελήφθησαν αιχμάλωτοι, τραυματισθέντες, οί κλέφτες
Σάρκος καί Μάρκος27. Κατά τό έτος 1756 είναι γνωστοί οί άρχηγοί τών κλε-
φτών τής περιοχής Βερμίου Χρήστος, Κατσαούνης καί Σεντέφκος28. "Αλλοι
κλέφτες είναι ό Μπέλικας, ό Μπράκος, ό Δήμος, ό Σαβράνος καί ό Μανόλης29.

Κατά τήν έποχήν αύτήν (μέσα 18ου at. καί έξης) ή κλεφτουριά έν Μακε-
δονίςι εύρίσκετο είς τήν μεγαλυτέραν της άκμήν. Κατά τό 1765 σημειούται
ώργανωμένη συνεργασία τών κλεφτών τής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας καί
τής Στερεάς Ελλάδος. Εις τουρκικόν έγγραφον λέγεται ότι κλέφτες ύποκι-
νούν τούς Έλληνας εις άνταρσίαν, αναφέρονται δέ ό καπετάν Σαλαμούρας
είς την περιφέρειαν Πλαταμώνος, οί Κόλιος, Λάζος, Κόδρος, Κατσαούνης
καί Βοζίκης εις τήν περιφέρειαν Ελάσσονος, οί Μίχος, Μάρκος καί Κώ-
στας είς τά Σέρβια, ό Τσώμης είς τήν περιφέρειαν Δομοκού, οί Άστεριάδης,
Μπάμπος, Βέχας καί Σταμούλης είς τήν περιφέρειαν Τρικάλων, οί Μπέλι-
κας καί Μπράκος είς τήν Βέροιαν, ό Κοντογιάννης μετά τού Δημητρίου Πα-
πάζογλου καί τού Μήτρου είς τήν περιφέρειαν Πατρατζίκ (Υπάτης), ό μι-
κρός καπετάν Ζίδρος καί ό Τσολάκ (Τσολάκογλου) εις τήν περιφέρειαν Λα-
ρίσης. Όλοι αύτοί διενήργησαν έκστρατείαν κατά της περιφερείας τού Όλύ-

24. Ένθ ' άν., σ. 37, 97.

25. Ένθ'άν.,σ. 37, 97-99.

26. Ένθ' άν., σ. 37.

27. Ένθ' άν., σ. 46-47,126-127.

28. Ένθ' άν., σ. 47, 129-131.

29. Ένθ' άν.,σ. 47-48, 127-129, 131-133.
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μπου, συνέλαβον δέ πλείστους αΙχμαλώτους, δια τήν άπολύτρωσιν τών
όποιων έζήτουν λύτρα έκ 500-600 γροσιών δι' εκαστον, τελικώς δ' είσέβαλον
είς τό χωρίον Κάλλιανην, τό όποιον καί έπυρπόλησαν, φορτώσαντες τά έπι-
πλα καί σκεύη έπί 94 ήμιόνων τών ραγιάδων καί φονεύσαντες και τραυματί-
σαντες κατοίκους... Ή όργανωμένη αύτη έπίθεσις καί συνεργασία πολλά
ύπέσχετο δια μίαν προσεχή όργάνωσιν τών τραχέων καί όρεσειβίων αυτών
άνδρών, Ινα χρησιμοποιηθούν είς τάς μελλούσας έπαναστάσεις τοϋ έλληνι-
κοΰ Γένους30.

Δέν θ' άσχοληθώ μέ τήν Ιστορίαν τοϋ κινήματος της κλεφτουριάς είς
τήν αλλην Ελλάδα, διότι αύτη είναι λίαν γνωστή άπό τά μέχρι τοΰδε δη-
μοσιεύματα, τά όποια θά μνημονεύσω κατωτέρω.

Όπως έίδομεν, τό κίνημα τών κλεφτών έν Ελλάδι συνάπτεται μέ τάς
πρώτας κατακτήσεις καί έγκαταστάσεις τών Τούρκων είς τήν Μακεδονίαν
καί σχετίζεται μέ τόν βυζαντινόν στρατόν, τόν όποιον τρόπον τινά συνεχίζει
ύπό αλλην μορφήν καί ύπό νέας Ιστορικός συνθήκας. Όποία δ' ή δράσις
τών κλεφτών εκεί φαίνεται άπό τά τουρκικά έγγραφα, τά όποια ήλθον είς
φώς κατά τήν τελευταίαν τεσσαρακονταπενταετίαν, ώς καί άπό όσα έγνωρί-
ζομεν κυρίως άπό τόν Fauriel, τόν Κούμαν καί τόν Κασομούλην.

'Αλλ' ας Ιδωμεν πώς χαρακτηρίζεται τό κίνημα της κλεφτουριάς. Ή κλοπή,
οί φόνοι καί at αλλαι «άντικοίνωνικαί» ένέργειαι αύτών, ώς θά έλέγομεν σή-
μερον, έχουν δια τόν κλέφτην τήν έννοιαν τοΰ «πατριωτισμού», διότι οΰτος
ήμύνετο είς τόν τόπον του έναντίον ξένου δυνάστου, ό όποιος ού μόνον τοΰ
άφηρει τά όλίγα υλικά άγαθά του καί οΰτω τόν κατεδίκαζεν είς τόν έκ πείνης
θάνατον, άλλα καί τόν έστέρει της άτομικής καί οικογενειακής του τιμής καί
έλευθερίας καί τόν έξηνάγκαζε νά δέχεται ποικίλους έξευτελισμούς καί ήθικάς
έξουθενώσεις. Ή άντίστασις λοιπόν τοΰ κλέφτη καί τό μίσος του κατά τοΰ τυ-
ράννου δύνανται νά χαρακτηρισθούν ώς μεγάλαι πατριωτικοί πράξεις. Ai
πράξεις όμως αύται δέν έχουν κατ' άρχάς «έθνικόν» χρώμα, «έθνικόν» χαρα-
κτήρα ούτε παρ' ήμΐν οΰτε είς τάς άλλος χώρας της Βαλκανικής.

Οί κλέφτες έκλεβαν, έλήστευαν άδιακρίτοας Τούρκους ή Χριστιανούς πλου-
σίους άρχοντας, καθώς καί έμπορους καί έξεδικοΰντο έτι καί πτωχούς συμπα-
τρκότας των, έάν οΰτοι συνειργάζοντο μέ τούς έχθρούς των 31. Ίδιαίτερον έτρε-

30. Ένθ'άν., σ. 48-49, 131-133.

31. Edward Dodwell,/! classical and topographical Tour through Greece during the years
1801, 1805 and 1806, vol. II, London 1819, σ. 59. «Ol κλέφτες ού μόνον έλήστευον τους
πλουσίους, άλλ ' έφόνευον άκόμη καί πτωχούς, όταν δέν έγίνοντο δργανά των».
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φον μίσος εναντίον τών καλογήρων, πού τούς κατέδιδον είς τούς Τούρκους.
Συχνά εκαμνον έπιδρομάς είς τα μοναστήρια καί άπεσύροντο μέ πλούσια
φορτία. Ή άντίληψις, κατά τήν δποίαν τδ κίνημα της κλεφτουριάς κατά τούς
πρώτους χρόνους τής τουρκοκρατίας άνταπεκρίνετο είς «εθνικούς» σκοπούς
καί ότι έκακοποίουν καί έλήστευον μόνον Τούρκους, δεν άνταποκρίνεται είς τα
πράγματα 32. Βέβαιον όμως είναι ότι οί κλέφτες έπετίθεντο περισσότερον κατά
τών Τούρκων, διότι ούτοι ήσαν οί κύριοι άρχοντες τού τόπου, καί ώργάνωναν
έκστρατείας κατ' αυτών καί ήσαν ούτω οί πλέον θανάσιμοι εχθροί των.

Κατά τούς πρώτους αίώνας τής τουρκοκρατίας οί κλέφτες εΐχον μόνον φυ-
λετικήν καί θρησκευτικήν συνείδησιν, η δε κίνησίς των έξέφραζεν «άτομικά ξε-
σπάσματα όργης καί μίσους»*. Βραδύτερον όμως ώργανώθησαν κατά τόπους
μικραί ή μεγάλαι όμάδες κλεφτών προς άποτελεσματικωτέραν άντιμετώπισιν
τών εχθρικών κινδύνων. 'Εντός τής δμάδος τώρα, πού τά μέλη της έχουν τήν
ιδίαν τοπικήν προέλευσιν, τήν ίδίαν γλώσσαν, τήν ιδίαν θρησκείαν, τόν αύτόν
τρόπον ζωής («όμότροπα ήθη»), δ κλέφτης θα αίσθανθή είς βάθος καλύτερον τό
«γένος» του, τήν φυλετικήν καταγωγήν του. 'Εδώ ή έννοια τού «γένους», τής
ράτσας του, όπως τήν ένοιωθαν δλοι οί Έλληνες καθ' δλην τήν τουρκοκρα-
τίαν, ύποκαθίστα τήν έννοιαν τοϋ «έθνους», ή οποία έπεβλήθη βραδύτερον, ίδίςι
άπό τών μέσων τού 18ου αί. Συνεπώς, δταν εΐπωμεν ότι οί κλέφτες τής όμάδος
εΐχον κοινήν συνείδησιν τού «γένους» των, είναι τό αύτό ώς νά λέγωμεν ότι
εΐχον «κοινήν έθνικήν συνείδησιν»34. Είναι βέβαιον ότι οί ίστοριογραίρούντες
παρ' ήμίν μαρξισταί δέν θά δεχθούν τάς σκέψεις μας αύτάς καί πιθανώς θά
επαναλάβουν ότι σκοπίμως συγχέομεν ράτσαν καί έθνος0. "Επειτα πρέπει νά
τονίσωμεν ότι τό κίνημα τών κλεφτών δέν είχεν όμαδικόν χαρακτήρα, κινη-
τοποίησιν δηλαδή όλοκλήρου τάξεως. «Μέ τά κλέφτικα φερσίματά τους δέν
[έκαναν] όμαδικό κίνημα ένάντια στούς Τούρκους κατακτητές καί στούς συ-
νεργάτες τους κοτζαμπάσηδες», γράφει δ Γ. Κορδάτος 36, διαφωνών προς τόν

32. Βλ. Γιάννης Τσάρας, Βιβλιοκρισία της μελέτης τοϋ Ί. Βασδραβέλλη, 'Αρματολοί
καί κλέφτες είς τήν Μακεδονίαν, β ' εκδ., Θεσσαλονίκη 1970, είς Μακεδονικά, τόμ. ΙΑ ',
Θεσσαλονίκη 1971, σ. 429.

33. Γιάννης Κορδάτος, 'Ιστορία τής νεώτερης 'Ελλάδας, τόμ. Α ' (Τουρκοκρατία),
'Αθήνα 1957, σ. 175.

34. Βλ. Ν. Β. Τωμαδάκης, Ό 'Ιωσήφ Βρυέννιος καί ή Κρήτη τό 1400, έν 'Αθήναις
1947, σ. 71-77, καί έν 'Αθηνάς, τόμ. 71 (1969-70), σ. 3-17.

35. Γιάννης Κορδάτος, Νεοελληνική πολιτική ιστορία, τόμ. Α ', 'Αθήναι 1925, σ. 19.

36. Γιάννης Κορδάτος, 'Ιστορία τής νεώτερης 'Ελλάδας, τόμ. Α ' (τουρκοκρατία),
'Αθήνα 1957, σ. 175.
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Γ. Ζεΰγον, ό όποιος λέγει ότι «όμάδες άγροτών έφευγαν στά βουνά, αποτε-
λούσαν άντάρτικες 37 συμμορίες καί πολεμούσαν τούς Τούρκους εκμεταλλευ-
τές...»38. Ωσαύτως τό κίνημα τής κλεφτουριάς δέν είναι όρθόν να χαρακτηρί-
ζεται ώς «ταξικός άγων» κατά τού φεουδαλισμού. Ό άγών τών κλεφτών,
στρεφόμενος κυρίως κατά τών κατακτητών Τούρκων, ώφείλετο ε'ις τήν
άπελπισίαν αύτοαμύνης καί αυτοσυντηρήσεως. Τότε δέν είχαν ώριμάσει
ακόμη at απαραίτητοι ίστορικαί συνθήκαι, δια να προετοιμάσουν τά πλαί-
σια, έντός τών όποίων νά τοποθετηθη καί ν' άναπτυχθη οιοσδήποτε ταξικός
άγών. Ούτε οί Έλληνες κλέφτες ούτε ot εις τήν Νοτιοανατολικήν Εύρώπην
χαϊντούκοι καί Kaçaks υπήρξαν ιδιαιτέρα κοινωνική τάξις, διαδραματίζου-
σα ίδιον οίκονομικόν ή πολιτικόν πρόσωπον.

Οί κλέφτες ήγάπων τόν τόπον, δπου έγεννήθησαν, όπου έξων οί οίκεΐοι
καί συγχωριανοί των, δπου είχον ταφή οί πρόγονοι των, ήσθάνονρ δ' έξαι-
ρετικήν στοργήν καί οίκτον πρός τούς πτωχούς καί αδυνάτους όμοφύλους
καί όμοθρήσκους των. Ούτοι πρός τούτοις έγνώριζον, δσον άγράμματοι καί
άν ήσαν, τήν σχέσιν των μέ τούς «παλιούς» προγόνους, ήσθάνοντο δέ τόσον
δι' εκείνους, όσο καί διά τά λείψανα τού άρχαίου έλληνικοΰ πολιτισμού,
θαυμασμόν καί ύπερηφάνειαν καί ήγωνίζοντο διά τήν άξιοπρέπειάν των,
τήν πατρίδα των, τήν χριστιανικήν όρθόδοξον πίστιν των καί τήν έλευθε-
ρίαν, τήν όποίαν ήγάπων περισσότερον καί άπό αύτήν τήν ζωήν των.

ΟΙ αρματολοί έν Ελλάδι

Πρός άντιμετώπισιν τής κλεφτουριάς οί κρατούντες άπεφάσιζαν, λέγει ό Κ.
Κούμας, καί «εδιδον μισθόν έτήσιον [είς κλέπτας], διά νά φυλάττωσι τάς
χώρας από τήν λετιλασίαν κλεφτών άλλων. Έδιωρίσθησαν λοιπόν μερίδες
τινές τής χώρας είς τους πρωτοστάτας τών στιφών τούτων. Καθείς ταξίαρ-
χος περιήρχετο μέ τό τάγμα τον τήν ίδικήν τον μερίδα καί πρόσεχε μή φανη
κλέπτης, μή δώση τις ψωμίον είς κλέπτην»™. Ού μόνον δ' οί Τούρκοι, άλλά καί
at έλληνικαί κοινότητες διώριζον πολιτοφύλακας καί αγροφύλακας ώς καί
εθνοφύλακας, δσον καιρόν ύπήρχον λησταί πρός καταδίωξίν των40.

37. Σημειωτέον ότι οί Τούρκοι τόν άντάρτην, δηλαδή εκείνον ό όποιος διά πολιτικούς
λόγους έγίνετο κλέφτης, ώνόμαζον ζορμπάν. Γιάννης Κορδάτος, ένθ' άν., ο. 175-176.

38. Γ. Ζεύγος, Σύντομη μελέτη τής νεοελληνικής ιστορίας, μέρ. Α', 'Αθήνα 1949.

39. Κ. Μ. Κούμας, ένθ' άν., σ. 542.

40. G. Finlay, 'Ιστορία τής ελληνικής επαναστάσεως, τόμ. Α ', 'Αθήνα 1954, σ. 31. Ν. Γ.
Μοσχοβάκης, Γό έν 'Ελλάδι δημόσιον δίκαιον έπί τουρκοκρατίας, èv 'Αθήναις 1882, σ. 92.
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Ό έκ Σιατίοτης Νικόλαος Κασομούλης, στηριχθείς είς διηγήσεις και πα-
ραδόσεις παλαιών αρματολών, άνάγει τόν θεσμόν τοϋ άρματολισμοΰ είς
χρόνους παλαιοτέρους τοΰ Σκεντέρμπεη (14Q5-1468)41. Συμφώνως πρός
τουρκικός πηγάς καί συγγραφείς Τούρκους προϋπήρχον αρματολοί ε'ις τήν
ύπηρεσίαν τών Ενετών έν Μακεδονίςι καί έν τη άλλη Ελλάδι. Κατ' άλλους
οί σχηματισμοί τών αρματολών συνεστήθησαν κατά τό 1421 ύπό τοΰ Σουλ-
τάνου Μουράτ τοϋ Β ', τοϋ πορθητοϋ της Θεσσαλονίκης. Ώς δέ προκύπτει
έκ χειρογράφων τών ετών 1486 καί 1490, ευρεθέντων έν Βοσνίςι, ύπήρχον
αρματολοί είς τά παράλια της Δαλματίας, φυλάσσοντες τά εκεί τουρκικά
φρούρια, έναντίον τών όποιων oi Ενετοί έπετίθεντο.

Είς τάς έλληνικάς περιοχάς της παλαιάς εύρωπαϊκης Τουρκίας ύπήρχον
αρματολοί πρό τής τουρκικής κατακτήσεως, τοΰ θεσμοϋ τούτου άνασυστα-
θέντος ύπό τών Τούρκων είς τάς περιφερείας Άξιοϋ καί 'Αλιάκμονος μέχρι
της Άρτης καί της Κορίνθου. ΟΙ σπουδαιότεροι έξ αύτών ήσαν έκ της περι-
φερείας 'Αγράφων, εχοντες δικαίωμα νά όπλοφοροΰν άπό της έποχής τοΰ
Σουλτάνου Μεχμέτ τοΰ Β '. 'Αρματολοί έφύλαττον τήν στενωπόν της Κα-
στοριάς είς τόν δρόμον μεταξύ Δυρραχίου καί Θεσσαλονίκης ώς καί τήν
στρατιωτικήν όδόν Λαρίσης - Μοναστηρίου. Ή διαφύλαξις τών στενωπών
τής Πίνδου μεταξύ 'Ηπείρου καί Θεσσαλίας είχεν άνατεθη είς τούς αρματο-
λούς τών 'Αγράφων42.

Ό Σουλτάνος Σουλεϊμάν ό μεγαλοπρεπής (1496-1566) μη δυνηθείς νά
καθυποτάξη τούς κλέφτες ήναγκάσθη νά προσλάβη τούς έξέχοντας έξ
αύτών καί νά τούς άναθέση τήν φύλαξιν τών ντερβενίων (όρεινών διαβά-
σεων) καί τών γεφυρών, παρέχων ε'ις αύτούς προνόμια43. Οί "Ελληνες
αρματολοί έκτυποΰσαν συχνά τούς 'Αλβανούς αρματολούς, οί όποιοι ήσαν
όργανα τής τουρκικής διοικήσεως44. Είς τά 'Αμπελάκια τό πρώτον κατά τό
1779 έδόθη ή άδεια νά σχηματισθη σώμα όπλοφόρων κατά τών ληστών.
Είς τό Πήλιον ένωρίτερον, ήτοι κατά τό 1774, διότι καί έκεΐ «οί Άρναού-
τηδες κάναν μεγάλες επιδρομές»45. Τά όρεινά τής Ρούμελης αρχικώς εΐχον
διαιρεθή είς 14 άρματολίκια, άργότερον περιωρίσθησαν είς 10-12, ηύξήθη-

41. Ίω. Κ. Βασδραβέλλης, «Οί πολεμικοί άνδρες τής Μακεδονίας κατά τούς προε-
παναστατικούς χρόνους», Μακεόονικά, τόμ. Ζ', Θεσσαλονίκη 1966, σ. 32.

42. Ίω. Κ. Βασδραβέλλης, £νθ' όν., σ. 34.

43. Κων. Παπαρρηγόπουλος, ενθ'άν., ο. 134-135.

44. Κ. Κούμας, ενθ' άν„ σ. 345.

45. Γιάννης Κορδάτος, Τ' 'Αμπελάκια κι ό μϋθος για τό συνεταιρισμό τους, 'Αθή-
να 1955, σ. 50-51.
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σαν δ' έκ νέου είς 17, έξ ών τα 4 εύρίσκοντο είς τήν περιοχήν τοϋ 'Ολύ-
μπου46.

Είς τήν Ελλάδα οί άρματολοί ήσαν άπαντες χριστιανοί, ενεκα τής συνθέ-
σεως τού πληθυσμού, ένώ είς τάς άλλας περιφερείας τής εύρωπαϊκής Τουρ-
κίας οί μουσουλμάνοι άρματολοί άπετέλουν τήν πλειονοψηφίαν 47. «Οί Γραι-
κοί κλέπται, γράφει δ Κ.'Κούμας, άφοϋ έμβήκαν είς ταύτην τήν ύπουργίαν
[τών Τούρκων ή καί τών έλληνικών κοινοτήτων] μετέβαλαν είς τό εύφημότε-
ροντάόνόματά των. "Ολοι όμοϋώνομάσθησαν Άρματωλοί- ό άρχικλέ-
πτης Καπιτάνιος· οί υποτακτικοί του Παλληκάρια4* καί ό υπασπι-
στής του Πρωτοπαλλήκαρον, ό όποιος μετά τόν θάνατον τοϋ Καπι-
τάνιου έκλέγετο υπό τών Παλληκαρίων διάδοχος του, αν άπέθνησκεν άτε-
κνος ή αν ό υιός του δέν εΐχεν άκόμη ήλικίαν να καπιτανεύει. Αί μερίδες τής
έπικρατείας των ώνομάζοντο Καπιτανατα καί Πρωτατα 49. Καθείς
Καπιτάνιος δέν έκαταδέχετο ν' άλλάξει τό πατροπαράδοτόν του Καπι-
τανάτον καί όλοι οί προεστώτες τών στιφών τούτων εσέβοντο άμοιβαίως
τά δίκαια τών συνάδελφων των Καπιτανίων. Πολλάκις ή οθωμανική κυβέρ-

46. Ίω. Βασδραβέλλης, ενθ' άν„ σ. 35.

47. "Ενθ' άν., σ. 35.

48. Ή λέξις παλληκάρι είναι ύποκοριστικόν της άρχαίας έλληνικής πάλληξ, ως εδει-
ξεν ό Γ. Χατζιδάκις καί ό Κ. "Αμαντος. Βλ. τοϋ τελευταίου, Γλωσσικά Μελετήματα, έν
'Αθήναις 1964, σ. 482-483. Έγράφη ότι ή λ. είναι σλαβική άλλα πώς είναι σλαβική, άφοϋ
άπαντα είς παπύρους καί έλληνικά κείμενα προ τοϋ 6ου αίώνος μ.Χ.; Βλ. Κ. "Αμαντος,
Ίστορικαί σχέσεις 'Ελλήνων, Σέρβων καί Βουλγάρων, 'Αθήναι 1949, σ. 112. Ό I. Cara-
giani γράφει ότι ή λέξις παλληκάρι προέρχεται έκ της λατινικής pollex, pollicis, ήτις σημαί-
νει τόν αντίχειρα, πρώτον δάκτυλον τής χειρός, άπαραίτητον δια τήν δύναμιν της χειρός.
Έκ της pollex παρήχθη τό pollicaris, πού ώς ούσιαστικόν σημαίνει τόν άντίχειρα καί ώς
έπίθετον τόν ίσχυρόν, τόν γενναίο ν. Έκ τοϋ pollicaris παρήχθησαν άφ' ενός ή βλαχική λέ-
ξις palicar και ή ελληνική παλληκάρι. Βλ. I. Caragiani, ενθ' άν., μερ. I, σ. 105, σημείωσ. 1.
Μέ τήν λέξιν παλληκάρια ό έλληνικός λαός ώνόμαζε τούς άνδρείους καί ηρωικούς κλέ-
φτες καί άρματολούς. Μόνον τά πρωτοπαλλήκαρα εΐχον τό δικαίωμα νά κάθονται
εμπρός είς τόν καπετάνιον καί νά όμιλοΰν μαζί του. Αύτοί έπίσης εΐχον τό προνόμιον νά
διορίζωνται «κολιτζηδες», δηλαδή άρχηγοί τοπικών άποσπασμάτων.

49. «Παλαιά πρωτάτα τούτων τών Καπιτανίων (τών άρχιαρματολών) έφημίσθησαν
τό τοϋ Βονκουβάλα, δστις υμνείται ότι μέ τριακόσια παλληκάρια κατεπολέμησε δώδεκα
χιλιάδας 'Αλβανών είς τά Άγραφα, τό τοϋ Βλαχάβα, τοϋ όποιου ό άπόγονος παπα Ευθύ-
μιος, μελετήσας καί σνσκευάσας (1808) έπανάστασιν κατά τοϋ 'Αλή Πασά, έπροδόθη καί
ύπέφερεν όδυνηρότατον θάνατον· ό Τσάρας, τοϋ όποιου ό νΐός Νίκος Τσάρας πέντε έτη
έπολεμήθη άπό τόν αυτόν 'Αλή Πασΰν, ό είς τό Πήλιον καπιτανεύσας Βαστέκης, Τάσσος
καί άλλοι». Κ. Κούμας, ενθ ' άν., σ. 545.
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νησις ηθέλησε νά έλευθερωθή άπό τους Άρματωλούς τούτους, τών όποιων ή
ϋπαρξις φαίνεται, παλαιοτάττΐκαί κατά καιρούς καθαιρέσασα τούς άρχαι-
οτέρους έξ αύτών άντέστησε δύναμιν νά τούς άφανίση. Άλλ' είς τοιαύτας
περιπτώσεις ευθύς οί Άρματωλοί έγίνοντο πάλιν κλέπται καί έκαμναν φρι-
κτήν έκδίκησιν όχι μόνον κατά τών Τούρκα/ν, άλλα καί κατά τών Χρι-
στιανών. Είς τάς πρός τούς Τούρκους συμπλοκάς των εδειξαν πολλάκις
ήρωισμόν παρόμοιον τοϋ τών παλαιών ύμνουμένων Ηρώων. Είς τάς πεδιά-
δας δέν ήδύναντο νά άνθέξωσι κατά τοϋ ίππικοϋ τών Τούρκων, άλλ ' είς τό-
πους όρεινοτέρους δέν ίσχυε τίποτε κατ' αύτών ή υπεροπλία τών έχθρών
των. Μετά μακρούς άγώνας καί άρρητους ζημίας τών υπηκόων έξαναφιλιό-
νοντο τό πάλιν μέ τήν κυβέρνησιν καί τά πράγματα άποκαθίσταντο πάλιν
ώς πρότερον»5'.

Τό μίσος, τό όποιον άνεπτύσσετο μεταξύ κλεφτών καί άρματολών, ήτο
έγγύησις διά τούς Τούρκους καί οί «προσκυνημένοι» κλέφτες, δηλαδή οί
άρματολοί, έθειορούντο άπό τούς μή προσκυνημένους προδόται. Τούς άρμα-
τολούς εις μερικά μέρη τούς ήγάπων οί προεστώτες (οί άρχοντες έκ τών χρι-
στιανών), άλλαχοϋ όμως τούς έμίσουν καί τούς διέβαλλον είς τούς Τούρ-
κους. ΟΙ άρματολοί, οΐτινες ύπέπιπτον είς τήν δυσμένειαν τοϋ κατακτητοϋ,
ήναγκάζοντο να έπανέλθουν είς τήν κλεφτουριάν, έάν έν τώ μεταξύ «δέν
έχαναν τό κεφάλι τους»51.

ΟΙ έκ τών κλεφτών χριζόμενοι ώς άρματολοί έκαλοΰντο υπό της τουρ-
κικής διοικήσεως εις τόν μεκχεμέν (δικαστήριον) ενώπιον τοϋ τζεμαετίου
(τών άρχόντων), ενθα παρευρίσκετο ό κατής και ό μουσελίμης. Έκεΐ ήρχετο ό
κλέφτης (καπετάνιος), διά να κόμη τό ίταάξι (να δηλώσει δηλαδή ύποταγήν)
καί να λάβη τόν μουρασελέ (τήν επικυρωτικήν άπόφασιν τοϋ διορισμού του).
Είς τόν μεκχεμέν καλωσώριζαν τόν καπετάνιον ot μπέηδες καί άγάδες, ώς
καί ot κοτζαμπάσηδες. Οί Τούρκοι τούς έλεγον εις φιλικόν τόνον: «μασαλά,
καπιτάνιε, σίν μπισίμισιν» (είσαι δηλαδή ιδικός μας). Ό κατής μετά τού
εγγράφου τού διορισμού έδιδεν είς αύτόν καί μίαν κάππαν (έπανακρόριον
τιμής), διά της όποιας έπεκυρώνετο ή έξουσία του. Όταν ούτος είχε πολλά
μέρη νά φυλάξη, έχώριξε τά παλληκάρια του είς μάγγες51 (όμάδας) καί έλάμ-

50. Ό G. Finlay (ενθ' άν., σ. 39) λέγει ότι «οί άρματολοί άποτελοϋσανχριστιανική το-
πική εθνοφρουρά, πού συνέχιζε τήν ϋπαρξή της άπό τή βυζαντινή αυτοκρατορία».

51. Κ. Κούμας, ενθ' άν., σ. 542-543.

52. Γιάννης Κορδάτος, 'Ιστορία της νεώτερης 'Ελλάδας, ενθ' άν., σ. 179.

53. Λέξις άλβανική σημαίνουσα άγέλην.
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βανεν όλα τά κατάλληλα μέτρα. Ό καπετάνιος καί τά παλληκάρια του, έκτος
τής άμνηστίας διά τήν προηγούμενην δράσίν των, έλάμβανον καί λουφέν (μι-
οθόν), ό όποιος έκανονίζετο άπό πριν καί έπληρώνετο ύπό τών κατοίκων
τών χωρίων τού άρματολικίου54, ή άλλας ήθικάς καί ύλικάς άμοιβάς.

Πρώτη κοιτίς τού άρματολισμοΰ, όπως καί τής κλεφτουριάς έν Ελλάδι
είναι ή Δυτική Μακεδονία και η περιοχή Βέροιας καί Ναούσης55. Συμφώνως
πρός τουρκικόν έγγραφον, δημοσιευθέν ύπό τοϋ Ί. Βασδραβέλλη, επίσημοι
άρματολοί κατά τό έτος 1627 έν τή περιοχή Βέροιας είναι οί Κόκκινος, Δού-
κας, Γεώργιος, Γιάννης Μαυροβούτης καί Ζαραούρας56. Κατ' άλλο έγγρα-
φον, τό πρώτον έπίσημον έγγραφον άρματολών έν Ελλάδι, δημοσιευθέν
ύπό τού ιδίου συγγραφέως, διοορίσθησαν κατά τό 1628 πρός φύλαξιν τής
στενωπού τοϋ χωρίου "Ανω Μεγάλος Άγιάννης τής Βέροιας οί αρματολοί
'Αντώνιος Ιωάννου, Ιωάννης Δήμου, Γεώργιος 'Ασιμής, Κύρος Νίκου, Πά-
σχος Γεωργίου, Ιωάννης Γεωργίου, Νίκος 'Αγγέλου, Κούμας, Νίκος Πά-
σχου, 'Αντώνιος Νίκου καί Θεοδόσιος Νίκου μέ άρχηγόν τόν Δήμον Νίκου 57.
Κατά τό 1670 γνωστός άρματολός τής περιοχής Βεροίας ήτο κάποιος Θεο-
δόσιος58. Κατά τήν αύτήν έποχήν φέρεται δράσας ώς άρματολός ό Νικόλαος
Μεγδάνης ή Μεϊντάνης59, τόν όποιον ό Ν. Κασομούλης 60 φέρει ώς καταγόμε-
νον έκ Κοζάνης έκ τής οικογενείας τού Παπαχαρίση Μεγδάνη.

Οί άρματολοί διωρίζοντο πρός φύλαξιν τών κλεισουρών καί τών γε-
φυρών δι' ίεροδικαστικής πράξεως (χοτζετίου). 'Από τού 1660 διωρίζοντο
ύπό τών Τούρκων άγιάνηδων, συμπραττόντων κατά τόν διορισμόν καί τών
έντοπίων ραγιάδων 61. Άπό τοϋ 1690 καί έξης έμισθοδοτοϋντο παρά τών κα-
τοίκων τών χωρίων, Τούρκων καί ραγιάδων 62. 'Από τού 1704 οί άρματολοί
έξελέγοντο ύπό τών τοπικών άρχών, ύπό τήν άπόλυτον εύθύνην καί έγγύη-
σιν αύτών 63.

54. Γιάννης Κορδάτος, ενθ' άν., σ. 178. Ίω. Βασδραβέλλης, ενθ' άν., σ. 37, 99-100.

55. Ίω. Βασδραβέλλης, ενθ' άν., σ. 56, 32, 34-35, 85-86.

56. Ίω. Βασδραβέλλης, ενθ' άν., σ. 32, 85-86.

57. Ένθ' άν., σ. 33, 87.

58. Ένθ' άν., σ. 34.

59. Ή τουρκική λέξις μεϊντάνης σημαίνει τον άνυπότακτον, τον άντάρτην. Ούτω
λέγεται «βγήκε στό μεϊντάνι», δηλαδή «στό κλαρί».

60. Ν. Κοσομούλης, ενθ' άν., τόμ. Α ', σ. 4 κ.έξ.

61. Ίω. Βασδραβέλλης, ενθ' άν., σ. 49, 95-96.

62. Ένθ'άν.,σ. 99-100.

63. Ένθ'άν., σ. 100-102.
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Τό πρώτον κατά τό 1699 έν Μακεδονία δια σχετικού φιρμανίου απεφασί-
σθη ύπό τών Τούρκων νά διορισθούν 'Αλβανοί άρματολοί πρός φύλαξιν τών
ντερβενίωνκαΐ τών γεφυρών64. Ή έμφάνισις αύτών ηυξησεν έτι περισσότερον
τά δεινοπαθήματα τών έλληνικών πληθυσμών τής υπαίθρου, ύπεισήλθεν δ'
όμως είς τήν τουρκικήν διοίκησιν ανεπιθύμητος παράγων, όστις έκτοτε θά
δημιουργη είς τούς κυρίους του πολλαπλά ζητήματα καί δή κατά τούς χρό-
νους τοΰ 'Αλή Πασά65. Κατά τήν άνοιξιν τοΰ 1705 είναι γνωστή ή δράσις τοΰ
άρματολού Ζήση Καραδήμου καί τών υίών του Βασιλείου καί Δημητρίου,
πού έπί κεφαλής τών κατοίκων τής Ναούσης έφόνευσαν τόν άπεσταλμένον
τοΰ Σουλτάνου καί τούς συνοδεύοντας αυτόν, ot όποιοι ΐιλθαν δια νά στρα-
τολογήσουν ε'ις τά γενιτσαρικά τάγματα66 50 νέους χριστιανόπαιδας έκ τών
πλέον εύσταλών καί υγιών67. ΟΙ αρματολοί ούτοι (πατήρ καί υΙοί), σχηματί-
σαντες σώμα έξ 100 καί πλέον άνδρών, έτράπησαν εις τά όρη, έκεΐθεν έπιτιθέ-
μενοι κατά της τουρκικής έξουσίας. Είς σύγκρουσιν μετά τών Τούρκων παρά
τόν ποταμόν 'Αραπίτσα της Ναούσης ό μεν Καραδήμος έφονεύθη, οί δέ υιοί
του μαζί μέ άλλα 6 παλληκάρια συνελήφθησαν αιχμάλωτοι καί ώδηγήθησαν
είς τό δικαστήριον της Βέροιας, ένθα κατεδικάσθησαν ώς συνήθως είς τόν δι'
αγχόνης θάνατον καί έκρεμάσθησαν εις τόν Ιστορικόν πλάτανον τής άγοράς
της Βέροιας. Παροιμιώδης ύπηρξεν ή καρτεροψυχία, τό θάρρος καί ή τόλμη
τών άνδρών τούτων κατά τήν ώς άνω δίκην, άνταξία τής παραδόσεως τών
άρματολών68. ΟΙ άρματολοί καί κλέφτες, κυρίαρχοι τών ορεινών περιοχών,
ήσαν πολλάκις at προστάται τής ζωής, τής περιουσίας καί της τιμής τών ύπο-
δούλων ραγιάδων69.

'Από τοΰ έτους 1720 καί μετέπειτα πολλά άρματολίκια τής βορείου ιδίως
Μακεδονίας είχον έκμισθωθή ύπό τών Τούρκων είς 'Αλβανούς άρχηγούς
έναντι έτησίου μισθώματος. Ούτοι όμως ύπεξεμίσθοοσαν ταΰτα εις άλλους
'Αλβανούς, οϊτινες, άφοΰ έξησφάλισαν τά ένοίκια καί τά έξοδά των, ήρχισαν
νά έπιβάλλουν αυθαιρέτως τοιαύτας φορολογίας καί νά άσκοΰν τοιούτους
έκβιασμούς κατά τών πέριξ περιφερειών καί τών διερχομένων έμπόρων καί
διαβατών, ώστε κατηργήθη ή έπαχθεστάτη αύτη διά τούς κατοίκους φορολο-
γία, είσηγήσει τοΰ άρχιντεφτερντάρη τών άνακτόρων, καί άνέλαβον οί κά-

64. Ένθ'άν.,σ. 38-39,100-102, 127-129,131-133,135-136.

65. Ένθ' όν., σ. 38-39,41-43.

66. Δηλαδή νά κάμουν ντεβσιρμέ = παιδομάζωμα.

67. Ένθ' όν., σ. 40, 104-107.

68. Ένθ' άν.,σ. 40-41, 107-109.

69. Ένθ' άν., σ. 44.
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τοικοι άλληλεγγύως τήν διαφύλαξιν τών ντερβενίων, υποχρεούμενοι είς
άποζημίωσιν δια πασαν ζημίαν ή βλάβην, ήτις θά έπήρχετο είς τούς διερχό-
μενους70.

Κατά τό 1755 άπεκλείσθη ô διορισμός Ελλήνων καί 'Αλβανών άρμα-
τολών καί απεφασίσθη ό διορισμός μόνον Μουσουλμάνων, διότι οί Έλληνες
καί οί 'Αλβανοί άρματολοί αφ' ένός μεν δέν ήδύναντο ν' αντιμετωπίσουν τήν
είς δλην τήν Ρούμελην [Ελλάδα] ληστείαν, άφ' ετέρου δέ διότι καί οί ίδιοι
προέβαινον έξ έθους είς καταχρήσεις καί ύπερβασίας 71. 'Αλλ' έπειδή οί κλέ-
φτες ήσαν πολλοί, τά δέ τουρκικά αποσπάσματα κατεπίεζον τούς χωρικούς,
έβίαζον τάς γυναίκας, έλήστευον καί διέπραττον φόνους, ή εξουσία ήναγκά-
σθη νά έπανέλθη είς τό παλαιόν σύστημα, επέτρεψε δηλαδή είς τούς χριστια-
νούς προεστούς νά διορίζουν ένόπλους φύλακας, τούς όποιους είς τήν Πελο-
πόννησον ώνόμαζον κόπους.

Κατά τό 1772, τη προτάσει τού ιατρού Σωτηρίου Λευκαδίου, άποσταλέ-
ντος ύπό τού Ρώσου ναυάρχου Σπυριντώφ 72 ίνα έξεγείρη τούς Έλληνας, κα-
θωρίσθησαν 25 άρματολικά σώματα νά δράσουν έν καιρώ κατά τών Τούρ-
κων 73. Κατά τήν περίοδον τών Όρλωφικών (1770-1774) καί μετέπειτα όνο-
μαστοί κλεφταρματολοί έν τη Δυτική Μακεδονίςι ήσαν ό Ζιάκας έκ τής πε-
ριοχής Γρεβενών, ό Γιάννης Φαρμάκης έκ Βλάστης (Μπλάτσι), θείος τού
όμωνύμου έν Μολδοβλαχίςι άγωνιστοϋ τοϋ 1821 74, ό έκ τής περιφερείας Γρε-
βενών Πάνος Ζίδρος 75. Τόν Ζίδρον άποθανόντα έκ φυσικού θανάτου διεδέ-
χθη εις τό άρματολίκι ό υίός του Φώτης. Σύγχρονοι τού Ζίδρου ήσαν ό Λά-
πας καί ό Λάζος. Τόν Λάπα φονευθέντα εις μάχην κατά τών Τούρκων τό
έτος 1785 διεδέχθησαν είς τό άρματολίκι ό Στουρνάρης, ό Βλαχοθόδωρος
καί δ Πλιάσκας. Συνεργάτης τού Λάπα ύπήρξεν δ Τρίτσας 76. 'Από τά πρωτο-
παλλήκαρα τοϋ Πάνου Ζίδρου ύπήρξεν ό άρματολός - κουρσάρος Γκέγκας 77.

70. Ένθ'άν., σ. 50, 113-114.

71. Ένθ' άν., σ. 50.

72. Έμμ. Πρωτοψάλτης, «Ή επαναστατική κίνησις τών Ελλήνων», Δελτίο ν
Ίστορ. καί Έθνολ. 'Εταιρείας τής Ελλάδος, τόμ. 14 (1966), σ. 38 κέξ.

73. Ίω. Βασδραβέλλης, ενθ' άν., σ. 52.

74. Ίω. Βασδραβέλλης, Ό φιλικός καί άγωνιστής Γιάννης Φαρμάκης. Ή ηρωική
άμυνα στη Μολδαβία, Θεσσαλονίκη 1972, σ. 1-60.

75. Οΰτος ήτο συγγενής μέ τόν επιφανή Θεσσαλόν άρματολόν παπά Θύμιον Βλαχάβαν.

76. Είς τό δημώδες ξισμα «τοϋ Ζίδρου» εσφαλμένως λέγεται καί γράφεται Τρίψας.
Ί. Βασδραβέλλης, Άρματολοί καί κλέφτες είς τήν Μακεδονίαν, ενθ' άν, σ. 53.

77. Ένθ' άν., σ. 54-55.
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Επιφανής κλεφταρματολός υπήρξε καί ό Λάζος άπό τό Λειβάδι τοϋ 'Ολύ-
μπου78. Ό πρωτότοκος υιός τοϋ Λάζου ώνομάζετο Γιάννης, οί δε άλλοι τρεις
άδελφοί του ήσαν ό Λιόλιος, ό Δήμος καί ό Κώστας. "Αλλοι Λαζαίοι ήσαν ό
Χρήστος καί ό Τόλιος79. Κατά τήν αύτήν έποχήν εδρών είς τήν περιφέρειαν
Γρεβενών μέχρι Σαμαρίνας οί άρχικλέφτες Καραλής, Τότσκας, Νάκας καί
Γιάννης Πρίφτης80. Οΰτος ύπήρξεν ό φόβος καί ό τρόμος τών 'Αλβανών. Αί
'Αλβανίδες φοβερίζουσαι τ' άτακτοϋντα τέκνα των έλεγον παροιμιωδώς:
«Έρδε Γιάννη Πρίφτε δέ τέ πρέι κόκα», δηλαδή θά έλθη ό Γιάννης τοϋ Πρί-
φτη νά σοϋ πάρη τό κεφάλι. Άλλος κλέφτης καί άρματολός τής αύτής πε-
ριοχής είναι ό Τσολάκης81. Παραλλήλως πρός τούς άνωτέρω έδρασαν κατά
τό 1780-1790 εις τήν περιοχήν Βλάστης, Σιατίστης, Καστορίας, Κοζάνης μέ-
χρι τής 'Εδέσσης οί έκ Βλάστης άρματολοί Βράκας καί Ντόκος82.

'Επανερχόμεθα εις τόν Ζίδρον, ίνα έίπωμεν όλίγα διά τόν διάσημον Νικο-
τσάραν. Μετά τόν θάνατον τοϋ Ζίδρου, λόγω τής άκαταλληλότητος τοϋ υίοϋ
του Φώτη, διεδέχθη αύτόν εις τό άρματολίκι ό έκ τών καλυτέρων παλληκα-
ριών του Πάνος Τσάρας, καταγόμενος άπό τά Χάσια. Ή διαδοχή προεκάλε-
σε τό μίσος τοϋ συντρόφου του Βλαχοθόδωρου, ό όποιος άπεσχίσθη σχημα-
τίσας ίδιον σώμα. Ό Πάνος Τσάρας ήτο γενναίος πολεμιστής καί τιμίου χα-
ρακτήρος, άλλ' έστερεΐτο πολιτικότητος καί ήτο δυσπροσάρμοστος είς τάς
περιστάσεις83. Ούτος συνεκρούσθη μέ τούς κοτζαμπάσηδες, τινές τών όποιων
συνεβιβάζοντο λόγω προσωπικών συμφερόντων μέ τήν τουρκικήν διοίκησιν
καί τούς 'Αλβανούς ντερβεναγάδες, πού είχε διορίσει ό 'Αλή Πασάς. Οί κο-
τζαμπάσηδες τής περιοχής Έλασσόνος συνεννοηθέντες μέ τόν δυσάρεστη μέ-
νον Βλαχοθόδωρον έπί τη ύποσχέσει ότι θά έπειθον τόν 'Αλήν νά διορίσει
αύτόν άρματολόν τής περιοχής, απεφάσισαν νά δολοφονήσουν τόν Πάνον
Τσάραν. Ό Βλαχοθόδωρος έπιτυχών καταλλήλου εύκαιρίας, όταν άπουσία-
ζον τά παλληκάρια τού Τσάρα, έπληξεν αύτόν έκ τών όπισθεν καί τόν έφό-
νευσε, καθ' ην στιγμήν είσήρχετο είς τήν οίκίαν του, παρουσιάσας δέ διορι-
σμόν τοϋ Άλή άνέλαβε τό άρματολίκι. Τά παιδιά τοϋ Τσάρα Κώστας καί
Νίκος μετά τών όπαδών των κατέφυγον καί έφιλοξενήθησαν είς τό άρματολί-

78. Έκ της οίκογενείας των Λαζαίων κατηγετο ό εν Μολδοβλαχία πρωταγωνιστής
τής έλληνικης επαναστάσεως τοϋ 1821, ηρωικός όπλαρχηγός Γεωργάκης 'Ολύμπιος.

79. Ίω. Βασδραβέλλης, ενθ' άν., σ. 56.

•80. Ένθ' άν., σ. 56.

81. Ένθ' όν., σ. 57.

82. Ν. Κασομούλης, ενθ' όν., τόμ. Α ', σ. 69.

83. Ένθ' άν., σ. 40, 66.
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κι τών Λαζαίων, όμόσαντες έκδίκησιν κατά τοϋ δολοφόνου. Έκτοτε άρχίζει
ή δράσις τοϋ καταστάντος διασήμου ώς κλεφτοπειρατοϋ Νικοτσάρα84, ό
όποιος μετά τών Λαζαίων διεξήγαγε συστηματικδν κατά τοϋ 'Αλή Πασά
αγώνα. 'Ονομαστοί έκ τών οπαδών τοϋ υπήρξαν οί Ταμπάκης, Μάντζαρης,
Κυριάκος καί Γούλας Δράσκος. Σύγχρονοι τοϋ Τσάρα ήσαν οί Ραδενιώπις
τής Κατερίνης, ό Τσακνάκης τοϋ Πλαταμώνος, ό Τζαχείλας τής Ραψάνης, ό
Μπιζιώτας τών Σερβίων, ό Σαλταπήδας τής περιοχής Χασίων, δ Βασίλης
Ρομφέης έκ Ναούσης, δ Καρατάσιος τής Βεροίας, ό Γάτσος τής 'Εδέσσης85, ό
Καζαβέρνης έξ 'Ολύμπου καί Πιερίων. Όπως είναι γνωστόν, μετά τήν ύπο-
ταγήν τών Σουλιωτών πολλοί τών άρματολών τής Στερεάς Ελλάδος, τής
Θεσσαλίας, τής 'Ηπείρου καί τής Μακεδονίας ήλθον είς έπαφήν μέ τόν 'Αλήν
καί άλλοι μέν «επροσκύνησαν», άλλοι δέ συνέπραξαν μετ' αύτού.

Μετά τήν κατά τό 1812 ειρήνην μεταξύ Ρώσων καί Τούρκων, τήν κατα-
στολήν τού ύπό τού Καραγεώργην έπαναστατικοϋ κινήματος τών Σέρβων
καί τήν έπίθεσιν τών εύρωπάίκών δυνάμεων κατά τής Γαλλίας, οί άρματο-
λοί καί κλέφτες ήρχισαν ν' άπογοητεύωνται. Μέρος τών Μακεδόνων πολε-
μιστών, άνερχομένων είς 800, απεφάσισε νά συνδιαλλαγή μετά τοϋ 'Ισμαήλ
μπέη τών Σερρών, δστις δέν εύρίσκετο είς άγαθάς σχέσεις μετά τοϋ 'Αλή
Πασά. Μεταξύ αύτών εύρίσκοντο οί δπαδοί του Νικοτσάρα Ταμπάκης, Δρά-
σκος καί Μάντζαρης, ό Στέργιος καί δ Θανάσης Μπιζιώτας, ώς καί ό Γιάν-
νης Φαρμάκης, δράσας κατά τήν έπανάστασιν τοϋ 1821 έν Μολδοβλαχία,
συνεργάτης τοϋ Γεωργάκη 'Ολυμπίου.

Οί Λαζαΐοι, δ Νικόλαος Τσακνάκης, πατήρ τού μετέπειτα άρματολοϋ τών
Πιερίων Διαμαντή Νικολάου, ό Γεώργιος Σύρος (Συρόπουλος), άρματολός
τών Σερβίων, καί οί αδελφοί Τζαχείλα άπεφάσισαν νά συγκεντρωθούν εις
τόν Όλυμπον, συνδιαλλασσόμενοι έν άνάγκη μέ τόν Αλήν Πασδν86. Ό υιός
τού Αλή Βελής, ένεργών κατά τό 1813 κατ' έντολήν τοϋ πατρός του, έξεστρά-
τευσε διά νυκτός καί κατέλαβεν αίφνιδιαστικώς τό χωρίον Μηλιά τών Πιε-
ρίων, δπου είχε συγκεντρα)θή όλόκληρος ή οικογένεια τών Λαζαίων, κατέ-
σφαξε τόν Δήμον Λάζον μέ τούς συντρόφους του, μετέφερε τάς οικογενείας
ώς αιχμαλώτους είς Λάρισαν, ένώ έκ συμφώνου είς 'Ιωάννινα ό Άλής κατε-
κρεούργησε τόν Κώσταν Λάζον. Τότε διέφυγον μόνον ό Λιόλιος Λάζος καί δ

84. Περί τής δράσεως τούτου κάμνουν διά μακρών λόγον ό Ν. Κασομούλης, ενθ'
όν., τόμ. Α', σ. 47 κ.έξ., καί ό Ίω. Βασδραβέλλης, ενθ' άν., σ. 62 κ.έξ.

85. Ίω. Βασδραβέλλης, ενθ' όν., σ. 63.

86. Ν. Κασομούλης, ενθ' όν., τόμ. Α', σ. 74-75.
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Τόλιος, υίός τοϋ έν τω μεταξύ αποθανόντος Γιάννη Λάζου, καθώς καί μερικοί
σύντροφοι των. Ό Άλής μέ τοχς υίούς του, lèiq. μετά τό 1805, επεδίωξε τήν έξό-
ντωσιν τών Ελλήνων κλεφταρματολών καί τήν άντικατάστασιν αύτών με 'Αλβα-
νούς ντερβεναγάδες, χρησιμοποιήσας, πλην τής δυνάμεως, τήν προδοσίαν καί
τόν δόλον. Προδότης έν Μακεδονία ύπήρξεν, ώς εΐπομεν, ό Βλαχοθόδωρος87.

Κατά τάς παραμονάς τοΰ Ιεροϋ αγώνος τοΰ '21 είχον περισωθη οί έξης
άγωνισταί έν Μακεδονίςι: Είς τήν Νάουσαν ό πατήρ Καρατάσιος μέ τούς
υίούς του Τσιάμην, Γιαννάκην καί Κωτούλαν, είς τήν περιοχήν 'Εδέσσης τό
σώμα τοΰ 'Αγγελή Γάτσου, είς τόν Κολινδρόν καί τήν Καστανιάν τό σώμα
τοΰ καπετάν Διαμαντή 'Ολυμπίου, πού είχε διαδεχθη τόν πατέρα του, όστις
είχε κληρονομήσει τό άρματολίκι άπό τόν Γκέγκαν, συνεργάτην τοΰ Λάπα.
Μέ τόν Διαμαντήν συνέπραττον καί οί αδελφοί του Κώστας, Δήμος καί Χα-
ρίσης μέ 150 οπαδούς, είς τά Σέρβια, Καταφύγι κ.ά., ό Γεώργιος Σΰρος (Συ-
ρόπουλος), τοΰ όποιου ό πατήρ ήτο έκ τών ψυχογιών τοΰ Ζίδρου, είς τήν
Μηλιάν τών Πιερίων ό Γούλας Δράσκος καί ό Κωνσταντίνος Μπΐνος, είς
τόν Όλυμπον ό Μητρός Λιάκος (Λιακόπουλος), οί Τζαχειλάϊοι καί ό Ψα-
ροδήμος, είς τά Γρεβενά ό Ζιάκας, είς τήν Καλαμαριάν καί έπειτα είς τάς
ηγεμονίας τής Μολδοβλαχίας ό Γιάννης Φαρμάκης. Είς τό Βέρμιον ύπήρχον
τά μικρά σώματα τών κλεφτών Καμπίτη, Μαλάμου, Κατσαούνη, Δεληγιάν-
νη, Πετσάβα, Σιούγκαρα καί Ραμαντάνη88.

Είς τήν Χαλκιδικήν δέν έδρων κλεφταρματολοί, διότι τό κίνημά των
δέν ηύνόει ή σύστασις τοΰ έδάφους89.

Όπως εϊδομεν, είς τάς περιοχάς τοϋ κλεφταρματολισμοΰ τής Μακεδο-
νίας ουδείς Σλάβος άρματολός ή κλέφτης έμφανίζεται90 καί τοϋτο έχει σημα-
σίαν διά τήν έθνολογικήν σύστασιν τοΰ πληθυσμοΰ της βορείου Ελλάδος.
Δέν θά κάμω λόγον διά τούς άρματολούς τής άλλης Ελλάδος, διότι άρκετά
περί αύτών ευρίσκει τις κυρίως είς τόν Fauriel καί τόν Κασομούλην, θά
σταθώ μόνον είς τό ζήτημα πού άπησχόλησε πολλούς έρευνητάς: άν ύπήρξεν
ή όχι κίνημα κλεφτών καί άρματολών έν Πελοποννήσω.

Ό ερασιτέχνης Ιστοριογράφος Τάκης Κανδηλώρος (Ό άρματολισμός τής
Πελοποννήσου, 'Αθήναι 1924) ύπεστήριξεν ότι είς τήν Πελοπόννησον έδημι-
ουργήθησαν οί πρώτοι άρματολοί. Τοϋτο είναι άντίθετον πρός τήν πραγματι-

87. Ίω. Βασδραβέλλης, ενθ'άν., σ. 75-76.

88. Ένθ' άν., σ. 77.

89. Ένθ'άν., ο. 11.

90. Ένθ' άν., σ. 78.
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κότητα. Έν Πελοποννήσω δέν ύπήρξεν άρματολισμός, συμφώνως πρός τά
καθιερωμένα εις τήν ύπόλοιπον Ελλάδα, αλλ' απλώς ύπήρξαν ένοπλα σώ-
ματα κατά τών κλεφτών μέ έπί κεφαλής αρχηγούς, πού ώνομάζοντο κόποι.
Ό G. Finlay λέγει: «'Αλλά στό Μοριά ποτέ δέν υπήρξαν άρματολοί. 'Ακόμα
καί οί κλέφτες τοϋ Μοριά, πού ήσαν άπλοί ληστές, ποτέ δέν ήσαν πολυάριθ-
μοι, παρά μόνον μετά τήν κοινωνική αποδιοργάνωση, πού προκάλεσε ή ρω-
σική εισβολή καί οί επαναστατικές κινήσεις τοϋ 1770. Τά ανδραγαθήματα τοϋ
Ζαχαρία καί τοϋ Κολοκοτρώνη, μολονότι έξυμνοϋνται μέ δίχως ποίηση στί-
χους καί σέ στομφώδη πεζό λόγο, εΐτανε κατορθώματα ληστών τής υπαίθρου
καί ζωοκλεπτών»91. "Αδικοι, ύπερβολικοϊ καί εμπαθείς είναι οί ισχυρισμοί
αύτοί τοϋ "Αγγλου ίστοριοδίφου. Τοϋτο φαίνεται άπό τόν χαρακτηρισμόν
τών έν Πελοποννήσω κλεφτών ώς «ληστών καί ζωοκλεπτών». "Ας μή λη-
σμονώμεν ότι τούτους έθεώρει ό Finlay ώς ρωσοφίλους καί ούχί φίλους τής
'Αγγλίας. 'Αλλά καί οί Ρουμελιώται κλέφτες ήσαν διάφοροι τών έν Πελοπον-
νήσω, δέν έλήστευον; "Επειτα τά διά τούς έν Πελοποννήσω κλέφτες δημώδη
άσματα είς τί είναι κατώτερα έν συγκρίσει πρός τά άλλα κλέφτικα τραγούδια,
πού άναφέρονται είς κλεφταρματολούς τής άλλης Ελλάδος; Περί τών έν
λόγω τραγουδιών θά κάμω λόγον κατωτέρω. Τάς άπόψεις τοϋ Τ. Κανδηλώ-
ρου διά τόν άρματολισμόν τής Πελοποννήσου εύχερώς άπέρριψεν ô Γιάννης
Βλαχογιάννης 92. Υπερβολικός όμως καθώς frco είς τάς κρίσεις καί τά συμπε-
ράσματά του καί μέ άκραΐον τοπικιστικόν πνεϋμα ό Ρουμελιώτης ούτος ιστο-
ριοδίφης καί λογοτέχνης έγραψεν: «Οί Μοραΐτες συγγραφείς έπιμένουν καί
καλά πώς είχε καί ό Μοριάς Άρματωλούς»"". «Άν [όμως] οί ιστοριογράφοι
καί άπομνημονευματογράφοι τοϋ 'Αγώνος ή καί οί νεώτεροι συγγραφείς,
γράφει όρθώς ό Σωκράτης Κουγέας 94, τούς Μεϊντάνηδες, τούς Κόπους καί
τούς Κλέφτες όνομάζουν Άρματωλούς, τοϋτο προέρχεται όχι άπό σκόπιμον
πρόθεσιν, ώς ό Βλαχογιάννης ισχυρίζεται, άλλ' άπό τόν συμφυρμόν τών
εννοιών καί άπό τήν συνήθειαν, πού επεκράτησε νά μή γίνεται διάκρισις τών
όρων»95. Ό Γιάννης Κορδάτος είς τό βιβλίον του Νεοελληνική πολιτική ιστο-
ρία, τόμ. Α ', 'Αθήναι 1925, σ. 82, παραπέμπων είς τόν Κανδηλώρον, δέχεται
ότι ύπήρξαν άρματολοί καί έν Πελοποννήσω. Ό αύτός συγγραφεύς είς μετα-

91. G. Finlay, ενθ' άν., τόμ. Α ', σ. 47.

92. Είς το βιβλίον του: Κλέφτες τοϋ Μοριά, 'Αθήνα 1935.

93. Γιάννης Βλαχογιάννης, Κλέφτες τοϋ Μοριά, 'Αθήνα 1935, σ. 25.

94. Είς βιβλιοκρισίαν του διά το ώς άνω έργον τοϋ Γ. Βλαχογιάννη, Κλέφτες τοϋ
Μοριά.

95. Βλ. περιοδ. 'Ελληνικά, τόμ. Η ', έν 'Αθήναις 1935, σ. 366.
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γενέστερον έργον του πολλάκις μνημονευθέν άνωτέρω, υπό τόν τίτλον 'Ιστο-
ρία τής νεώτερης 'Ελλάδας, τόμ. Α' (τουρκοκρατία), 'Αθήναι 1957, σσ. 179-
180, λέγει ότι «στήν Πελοπόννησο δέν υπήρξαν αρματολίκια». Ό αυτός συγ-
γραφεύς όμως προσθέτει: «Στήν Πελοπόννησο υπήρξαν πολλοί Κλέφτες
στον καιρό τοϋ τουρκοβενετικοϋ πολέμου. :Ακόμα καί πολλοί Ρουμελιώτες
ληστές είχαν περάσει στον Μοριά κ ' έκαναν μεγάλες καταστροφές. Γι ' αυτό,
όταν οί Βενετοί κατάλαβαν τόν Μοριά, πήραν πολλά μέτρα γιά νά έξοντώ-
σουν τούς ληστές. Ακουστοί κλέφτες τοϋ Μοριά ήσαν στήν προεπαναστα-
τική έποχή οί Κολοκοτρα/ναϊοι»96. Συνεχίζων ό Γιάννης Κορδάτος λέγει: «Οί
κοτζαμπάσηδες, δταν τό κακό παράγινε άπό τούς Κολοκοτρωναίους, παρα-
κάλεσαν τόν Πατριάρχη Γρηγόριο Ε 'καί έβγαλε άφορισμχϊ1. Οί Κολοκοτρω-
ναΐοι δέν μπόρεσαν άπό τότε νά σταθούν στήν Πελοπόννησο, γιατί οί βουνή-
σιοι άγρότες πού τούς τροφοδοτούσαν καί τοις φύλαγαν όχι μόνο δέν τούς
έκρυβαν, άλλά καί τούς χτύπησαν. "Οπως εγραψεν ό Κ. Σταυρόπουλο^,
τούς Κολοκοτρωναίους κλέφτες τούς πρόδα>κε κάποιος καλόγηρος καί
πήγαν οί προεστοί μέ τούς κόπους τους καί τούς σκότωσαν»99.

Ό Γιάννης Βλαχογιάννης, άντικρούων τά ύπό τοϋ Τάκη Κανδηλώρου
γραφόμενα διά τόν Ζαχαριάν καί τούς Κολοκοτρωναίους, λέγει: «Τά κατορ-
θώματα τοϋ Ζαχαρία καί τών Κολοκοτρωναίων, άν καί δοξάζωνται μέ ποι-
ήματα καί πομπώδη πεζογραφήματα, ήσαν έργα ληστών καί κατσικοκλε-
φτών"". Ζούσαν αυτοί άπό τό φτωχό χριστιανό χωριάτη καί σπάνια τολ-
μούσαν νά ληστεύουν κοτζαμπάσηδες κι άκόμα σπανιώτερα Τούρκο άγά»λαι.
Τοιουτοτρόπως μέ τούς χαρακτηρισμούς αυτούς ό «αστός» Ιστοριοδίφης
Βλαχογιάννης παρέχει εύκολα άλλ' ούχί πειστικά έπιχειρήματα είς τούς
όπαδούς τού Ιστορικού ύλισμού διά νά διατυπώνουν τάς «Ιστορικός» των
απόψεις περί τοϋ κλεφταρματολισμοϋ τής Ελλάδος ώς «ταξικού άπελευθε-
ρωτικοϋ κινήματος ενάντια στούς ξένους καί ντόπιους άρχοντες τής φεου-
δαρχίας». 'Εξαίρεσιν έν προκειμένψ αποτελεί ή έξης παρατήρησις τοϋ μαρ-
ξιστοΰ Τάσου Βουρνά: «Οί κλέφτες τοϋ Μοριά έχουν ηρωική παράδοση,

96. Γιάννης Κορδάτος, 'Ιστορία της νεώτερης 'Ελλάδας, τόμ. Α', σ. 179-180.

97. Τάκης Κανδηλώρος, «Ό άφορισμός τών άρματολών κατά τό 1805», περιο-
δικόν Μαλεβός 4 (1924), σ. 227-238.

98. Κ. Σταυρόπουλος, 'Ιστορία τοϋ Ζυγοβιστίου, 'Αθήναι 1905, σ. 23.

99. Γ. Κορδάτος, ενθ' άν., σ. 180.

100. Ή περικοπή αύτη ένθυμίζει δσα εγραψεν επί τοϋ αύτοΰ ζητήματος ό "Αγγλος
G. Finlay.

101. Γιάννης Βλαχογιάννης, 'Ιστορικά ραπίσματα, 'Αθήνα 1937, σ. 68, σημ. 7.
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πού άπλώνεται διακόσια περίπου χρόνια πριν τήν έπανάσταση καί έχουν
ακόμα στο ενεργητικό τους ηρωικότατες σελίδες παλληκαριάς, αυτοθυσίας
καί πολεμικών αγώνων. Τά κατορθώματά τους έχουν δόσει τροφή στο λαϊκό
τραγούδι, πού είναι θαυμάσιο ποιητικό δημιούργημα καί όχι «άσήμαντο»
καί «στομφώδες»"*, όπως τό χαρακτηρίζει ό Finlay»103.

Ή άλήθεια, έν πάση περιπτώσει, είναι ότι καί εις τήν Πελοπόννησον κατά
τήν περίοδον τής τουρκοκρατίας εΐχομεν κλέφτες, πού πολλοί έξ αύτών, δσοι
έπέζησαν, ήγωνίσθησαν βραδύτερον είς τάς τάξεις τού άπελευθερωτικού
στρατού τοϋ 1821 έναντίον τού κατακτητού. Έκτος τών Κολοκοτρωναίων"",
έχομεν καί άλλους κλέφτες είς τήν Πελοπόννησον, τούς Ντεληγιανναίους,
τούς Πετμεζαίους, τούς Σουσουμαναίους, τούς Νικολοπουλαίους, τούς Χο-
ντρογιανναίους, τόν Κόλια Βυτινιώτιι, τόν διάσημο Ζαχαριά, τόν Γιαννιά,
τόν Μαντά, τόν Θανάση Καράμπελα, τόν Δήμο καί άλλους, πού άναφέρονται
είς τά σχετικά μέ αυτούς κλέφτικα τραγούδια τού Μοριά, τά όποια είναι γνή-
σια δημοτικά καί όχι πλαστά, ώς τά έχαρακτήρισεν δ Γ. Βλαχογιάννης. Έτσι
π.χ., λέγει ό Σωκρ. Κουγέας 105, εν άπό τά τραγούδια τού Πετιμεζά καί τραγού-
δια τών Κολοκοτρωναίων, πού ό Βλαχογιάννης χαρακτηρίζει πλαστά μετε-
παναστατικά κατακευάσματα, εύρίσκονται εις τήν συλλογήν δημοτικών τρα-
γουδιών τού Haxthausen, συλλογήν σχηματισθεΐσαν τό ετος 1814.

Καί τώρα άς ίδωμεν τί ήσαν οί κάποι έν Πελοποννήσφ. 'Ασφαλώς δέν
ήσαν όπως οί άρματολοί είς τήν άλλην Ελλάδα. «Ούτοι εΐχον κατ' εξοχήν
ειρηνικά καθήκοντα. Τό ότι οί κάποι ενίοτε καί εν συναρτήσει προς τά
άλλα των καθήκοντα κατεδίωκον κλέφτες, ώς οί άρματολοί μονίμως καί
μόνον, ουδόλως όδηγεΐ είς ταύτισιν τών δύο θεσμών, διότι τό μοναδικόν
τούτο σημεϊον επαφής είναι έκτακτον καθήκον διά τούς κόπους, όπως καί

102. Όπως εΐδομεν ανωτέρω ό G. Finlay εγραψεν ότι τά άνδραγαθήματα τοϋ Ζα-
χαρία καί τού Κολοκοτρώνη εξυμνούνται μέ «δίχως ποίηση στίχους καί σε στομφώδη
πεζό λόγο».

103. G. Finlay, ενθ' άν., τόμ. Α ', σ. 48, σημ.

104. Ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης λέγει: «'Από 36 πρωτοξαδέρφια μόνον 8 έγλύτω-
σάν, οί άλλοι έχάθηκαν όλοι · δέν είναι διάσελλο, όπού δέν είναι θαμένος Κολοκοτρώνης,
χωριστά τά δευτεροξαδέρφια, θείοι καί λοιποί φίλοι χαϊμένοι» (Ό γέρων Κολοκοτρώ-
νης, Διήγησις συμβάντων τής ελληνικής φυλής, τόμ. Α ', 1889, σ. 41). «Είναι γνωστόν, καί
μας τό λέγει ρητώς ό Τερτσέτης, ότι ό ίδιος ό Κολοκοτρώνης ητο δύσκολος είς τάς άφη-
γήσεις τών πράξεών του καί ότι πολύ έβασανίσθη ό 'Επτανήσιος λόγιος ώς πού νά κατα-
φέρω τό Γέρο νά τοϋ υπαγόρευση τά 'Απομνημονεύματα του». Βλ. Σωκρ. Κουγέαν, ενθ'
άν., σ. 366.

105. Βλ. Σωκρ. Κουγέαν, ενθ' άν. α. 373.
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διά τούς άλλους κατοίκους τής περιοχής, όπου γίνεται ή εκκαθαριστική
έπιχείρησις»'06.

"Ας μοΰ επιτροπή λοιπόν νά μή δεχθώ τάς αντιλήψεις τοΰ Τ. Κανδηλώ-
ρου, άλλ' οΰτε καί τάς ύπερβολάς τοϋ G. Finlay, τοΰ Γ. Βλαχογιάννη καί
άλλων ερευνητών. Ό Γ. Βλαχογιάννης είς τά δύο πολυσέλιδα έργα του Κλέ-
φτες τοϋ Μοριά (σ. 302) καί 'Ιστορικά ραπίσματα (σ. 110) προσεπάθησε ν'
απόδειξη ότι ή Πελοπόννησος δέν είχε κλέφτες άξιους τοΰ ονόματος107, ούτε
γνήσια κλέφτικα τραγούδια, αλλά πλαστά, δημιουργημένα μετά τό 1821. Εις
είδικήν τοπωνυμικήν καί Ιστοριοδιφικήν μελέτην του ό Τάσος Γριτσόπου-
λος10β άπήντησεν έπαρκώς καί άνεσκεύασε τά «έπιχειρήματα» τοΰ Γ. Βλαχο-
γιάννη διά τά κλέφτικα τραγούδια τής Πελοποννήσου καί ό Κ. Ρωμαίος ε'ις
δύο μελέτας του διά τά τραγούδια τών Κολοκοτρωναίων έξήλεγξεν άπό φι-
λολογικής καί λαογραφικής έπόψεως μέ βάσιν τήν συγκριτικήν έρευναν τά
κείμενα τών έν λόγψ τραγουδιών καί απεκάλυψε τάς ύπερβολάς καί τά σφάλ-
ματα τοΰ Βλαχογιάννη109.

Άπό τόν ληστήν τών έλληνικών βουνών, άπό τόν κλέφτην, τόν άρμα-
τολόν καί τόν πειρατήν τών έλληνικών θαλασσών, προήλθεν ό έθνικός αγω-
νιστής καί άπό τούς αρχηγούς τών πολεμικών αύτών άνδρών προέκυψαν oi
στρατηγοί καί οί ναυμάχοι τοΰ μεγάλου αγώνος τοΰ Εικοσιένα110. Δέν είναι
άνευ σημασίας ότι κατά τάς παραμονάς τοΰ αγώνος τούτου οί αρματολοί
τής ηπειρωτικής Ελλάδος εύρίσκοντο είς άκμήν έν άντιθέσει πρός τούς προ-
κρίτους111. «Φυσικό ήταν οί Έλληνες έχοντας γιά στελέχη τους παλαιούς

106. Β. Π. Παναγιωτόπουλος, «Νέα στοιχεία περί τοϋ θεσμού των Κάπων», Δελ-
τίο ν Ίστορ. καί Έθνολογ. 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος, τόμ. 11 (1956), σ. 80.

107. 'Αντιθέτως γράφει διά τόν Θ. Κολοκοτρώνην ό 'Απ. Βακαλόπουλος (Τά ελλη-
νικά στρατεύματα τοϋ 1821, Θεσσαλονίκη 1948, σ. 35): «Ή μεγάλη κλέφτικη παράδοση
τής οικογενείας του καί τό περιπετειώδες του παρελθόν είχαν δώσει καί έδιναν τροφή
στη φαντασία τοϋ πελοποννησιακού λαοϋ, πού τόν είχε υψώσει σε θρυλικό ήρωα καί
τόν τραγουδοϋσε μέ ενθουσιασμό καί λατρεία... Ή γεμάτη περιπέτειες έπαναστατική
ζωή τόν μέστωσε καί τόν εκανε πασίγνωστο πολέμαρχο».

108. Τάσος Γριτσόπουλος, «'Αράχοβα ή Γορτυνιακή καί τό έξ αύτης δημώδες φσμα
τοϋ κλέφτου Δήμου», άνάτυπον άπό τό Γορτυνιακόν Ήμερολόγιον, τεΰχ. 3 (1948), σ.
30-42 (= Άνάτ. μετά συμπληρωμάτων άπό τό «Γορτυνιακόν Ήμερολόγιον» (1948) καί
τήν έπιθεώρησιν «Ήώς», τεϋχ. 3 (1947), έν 'Αθήναις 1948, σ. 23).

109. Κ. Ρωμαίος, «Τά τραγούδια τών Κολοκοτρωναίων», Πελοποννησιακά, τόμ.
Α', 'Αθήναι 1956, σ. 409-440, τόμ., Β', 1957, σ. 379-413.

110. Ίω. Βασδραβέλλης, ένθ' av., σ. 81.

111. Ν. Κασομούλης, ενθ ' άν., τόμ. Α ', σ. 313.
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αρματολούς καί τούς κλέφτες νά προσανατολιστούν πρός τήν τακτική τους
καί νά παρουσιαστούν σαν κληρονόμοι καί έπίγονοι τής μακραίωνης άρμα-
τολικής καί κλέφτικης παράδοσης τής τουρκοκρατίας»"1.

Ή κλεφταρματολική ζωή έν Ελλάδι

Οί κλέφτες διέμενον είς τά βουνά καί ώς κατάλυμα είχον τό λημέρι, πού συ-
νήθως εύρίσκετο είς κάποιον άπρόσιτον διά τούς έχθρούς τόπον, είς κάποι-
αν άπομονωμένην ράχην ή κλεισούραν"3.

Τό δημώδες ασμα τού Χρήστου Μιλιόνη άρχίζει μέ τόν στίχον:

Τρία πουλάκια κάθονταν στή ράχη στό λημέρι.

Καί τό τραγούδι τού Τόσκα:

'Εψές, προψές έδιάβαινα σέ κλέφτικα λημέρια.

Είς τό τραγούδι τοϋ Βίβα καί Κατσίγιαννου άκούεται:

Κ' ή παγανιά"4 τούς πλάκωσε απάνω στά λημέρια.

Όταν δ' ό Κοσκινάς έφονεύθη είς σύγκρουσιν με τόν Γιάννην Δυοβου-
νιώτην, ό δημοτικός ποιητής άπευθύνεται πρός τά βουνά καί πρός τά λη-
μέρια καί τά ερωτά μέ παράπονον:

Βουνά, τί δέν μαραίνεστε, λημέρια τί δέν κλαίτε;

Τόν Κοσκινά βαρέσανε ψηλά στό Μακρυκάμπι.

Μέ τόν έρχομόν τού χειμώνος μέ τά πολλά τά χιόνια οί κλέφτες ήσαν
ύποχρεωμένοι νά κατεβούν άπό τό λημέρι καί νά διασκορπιστούν άλλοτε μεν
κρυπτόμενοι είς οικίας συγγενών, κουμπάρων ή φίλων, άλλοτε δέ καταφεύ-
γοντες είς τάς Ιονίους νήσους, προτού άκόμη ή Βενετία υιοθέτηση τήν φιλό-
φρονα έλαστικότητά της πρός τούς Τούρκους"5. Ό διασκορπισμός όμως τών
κλεφτών δέν ώφείλετο μόνον είς τόν χειμώνα, άλλά κυρίως είς τάς σκληρός
καταδιώξεις των ύπό τών Τούρκων, αί όποΐαι ένετάθησαν κατά τά έτη 1779-
1780 καί 1805-1806.

Σχετικόν πρός διασκορπισμόν κλεφτών κατά τόν χειμώνα είναι τό έξ
'Αρκαδίας άσμα.

112. 'Απ. Βακαλόπουλος, Γα έλληνικά στρατεύματα τοϋ 1821, Θεσσαλονίκη 1948, σ. 2.

113. C. Fauriei, ενθ' άν., σ. 32.

114. Παγανιά = στρατιωτικσν άπόσπασμα.

115. C. Fauriei, ενθ'άν., σ. 41-42.
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Παιδιά μ', ήρθε χινόπωρος, παιδιά, ν-ήρθε ό χειμώνας.
Πέσαν τά φύλλ ' άπ' τά κλαριά, γδύθηκαν τά λημέρια.
Παιδιά μου, νά χωρίσουμε, μπουλούκια νά γινοϋμε.

ΕΙς άλλο τραγούδι έκ Θεσσαλίας λέγεται:

Δώδικα χρόνους έκανα άρματουλός κί κλέφτης,
πουτές δέν άντρουπιάστηκα κ' ίγώ κί τ' άρματά μου.
Σάν τoik' τή φετεινή χρουνιά πουτές νά μην ξανάρθη-
βγήκαν οί Τούρκοι στά χουριά κί δέρνουν κί άρπάζουν.

— «Πιδιά μου, νά σκορπίσουμι, νά γίνουμι μπουλούκια.
Ίγώ θά πόνου στ' Άγραφα κ ' ίσεΐς στού Μισολόγγι,

πδχ' τι τούς φίλους τούς παλιούς κί τούς παλιούς κουμπάρους».

ΟΙ κλεφταρματολοί ήγάπων μέ πάθος τά βουνά τής πατρίδος των καί
ήσθάνοντο λύπην μεγάλην δταν τά άφηναν. Ό δημοτικός ποιητής ήσθάνε-
το καί έξέφραζε τήν λύπην τών κλεφτών, πού τά έγκατέλειπον, ώς λύπην
τών Ιδίων τών βουνών, πού έγκατελείφθησαν άπό τήν κλεφτουριάν, όπως
π.χ. εις τό τραγούδι τών Άνδρουτσαίων:

Κλαίνε τά μαύρα τά βουνά, παρηγοριά δέν έχουν-
δέν κλαίνε γιά τό ψήλωμα, δέν κλαίνε γιά τά χιόνια,
ή κλεφτουριά τ' άρνήθηκε καί ροβολάει στούς κάμπους.
Ή Γκιώνα λέει τής Λιάκουρας"6 κ ' ή Λιάκουρα τής Γκιώνας·

— «Βουνό μου, πού 'σαι πιό ψηλά καί πιό ψηλά άγναντεύεις,
πού νά 'ναι, τί νά γίνωνται οί κλέφτες Άνδριτσαΐοι;

Σάν πού νά ψένουν τά σφαχτά, νά ρίχνουν στό σημάδι;
Ποιους κάμπους νά στολίζουνε μέ τούρκικα κεφάλια;»

— «Τί νά σου πώ, βρε Λιάκουρα, τί νά σου πω, βουνό μου,
τήν κλεφτουριά τήν χαίρονται οί ψωριασμένοι κάμποι».
Ή Λιάκουρα σάν τ' άκουσε πολύ τής κακοφάνη-

τηράει δεξιά, τηράει ζερβά, τηράει κατά τόν κάμπο.

— «Βρέ, κάμπε άρρωστιάρικε, βρέ κάμπε μαραζιάρη,
μέ τή δική μου λεβεντιά νά στολιστής γυρεύεις;

Γιά βγάλε τά στολίδια μου, δώσ' μου τή λεβεντιά μου,
μή λειώσω όλα τά χιόνια μου καί θάλασσα σέ κάμω».

116. Λιάκουρα είναι ό Παρνασσός.
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Τό τραγούδι αύτό ό Ν. Γ. Πολίτης έχαρακτήρισεν ώς «άδράς εμπνεύσε-
ως ξισμα», ενώ ό Γιάννης 'Αποστολάκης δέν τό θεωρεί δημώδες, άλλά λό-
γιον. Γράφει: «Νά παρονσιάζωνται τά βουνά, όπως έδώ, νά φοβερίζουν
τόν κάμπο καί νά είναι, έτοιμα νά αρχίσουν πόλεμο μαζί του — αύτό λέγω
είναι άσννήθιστος άνθρωπομορφισμός για δημοτικό τραγούδι»"1. Ό
αύτός συγγραφεύς λέγει: «Πραγματικά τό τραγούδι μοιάζει κατασκεύα-
σμα λογίου, εμπνευσμένου από τό δημοτικό τραγούδι (Passow, αριθ. 32):
Ποιός τοϋπε καί ποιός τ' άκουσε έδώ στόν ξένο τόπο,
πού νά μαλώνουν τά βουνά, νά κλαίνε τά καημένα;
Κ ' ή Λιάκουρα της Λιβαδιάς κ ' ή Γκιώνα τών Σαλώνων
καί τά Βαρδουσία τά ψηλά λένε τής Καταβόθρας:
— «Μωρέ βουνί, κακό βουνί, πουτάνα Καταβόθρα,
πού έσωσες τήν κλεφτονριά, τούς μαύρους Άνδρουτσαίους,
τόν Γιάνν' άπό τούς Ξυλικούς, τόν Γιώργο Μωραΐτη,
τόν Δρόσο τόν περήφανο μέ τό Βλαχοθανάση,
πού 'ταν μπαϊράκι στά βουνά καί φλάμπουρο στούς κάμπους»"8.

Νομίζω ότι είναι υπερβολικά όσα λέγει διά τό τραγούδι τών Άνδρου-
τσαίων ό Γιάννης 'Αποστολάκης. Ό άνθρωπομορφισμός ε'ις αύτό δέν είναι
άβαθής καί ψευδής, δέν είναι «ασυνήθιστος για δημοτικά τραγούδια». Ό δη-
μοτικός ποιητής λέγει ότι τά βουνά θρηνούν διά τήν έγκατάλειψίν των άπό
τούς 'Ανδρουτσαίους καί φαντάζεται ότι ή Γκιώνα ερωτά τήν Λιάκουραν τί
έγιναν οί κλέφτες αυτοί, πού ήσαν τό στολίδι των. Ό διάλογος Γκιόνας -
Λιάκουρας είναι φυσικός, όπως καί ό διάλογος 'Ολύμπου - Κισσάβου. Τό
αύτό ισχύει καί δι' όσα άπευθύνει ή Λιάκουρα πρός τόν κάμπον. Πιθανώτα-
τα τό τραγούδι τών 'Ανδρουτσαίων συνετέθη κατά τήν περίοδον 1790, δτε ό
'Ανδρούτσος έπολέμει κατά θάλασσαν μετά τοΰ Λάμπρου Κατσώνη. "Επειτα
ό ποιητής τοΰ τραγουδιοΰ είναι λαϊκός καί όχι λόγιος, όπως φαίνεται όχι
μόνον από τήν γλώσσαν, άλλά ιδίως άπό τήν δομήν καί τό ύφος του.

Είς άλλο τραγούδι ό Κατσαντώνης, τήν ώραν πού όδηγεΐται αιχμάλω-
τος διά τό μαρτύρων, αύτό τό όποιον πρώτον συλλογίζεται είναι ν' άπο-
χαιρετήση τ' άγαπημένα του βουνά:

Τόν Κατσαντώνη πιάσανε πέντε χιλιάδες Τούρκοι-
χίλιοι τόν πάν άπό μπροστά καί δυό χιλιάδες πίσω.

117. Γιάννης 'Αποστολάκης, Γό κλέφτικο τραγούδι, 'Αθήναι 1950, σ. 71.

118. Γ. 'Αποστολάκης, ενθ' άν., σ. 69 κ.έξ.
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Ό Κατσαντώνης φώναξε, ό Κατσαντώνης λέει:
— «Τούρκοι, βαστάτε τ' άλογο, λίγο νά ξανασάνω,
νά χαιρετήσω τά βουνά και τις ψηλές ραχούλες».

Όταν δ' οί Κολοκοτρωναΐοι κατά τό 1779 νικούν τούς 'Αλβανούς είς
τά Τρίκορφα τής Τριπόλεως, τότε

λάμπει ό ήλιος στά βουνά, λάμπει καί στά λαγκάδια.

'Αντιθέτως δταν οί Τούρκοι πολιορκούν τόν πύργον τής Καστάνιτσας,
όπου εύρίσκονται «ταμπουρωμένοι» οί Κολοκοτρωναΐοι, τότε τής Μάνης
τά βουνά παραστέκουν «λυπημένα καί συννεφιασμένα». Οί κλέφτες άνυπο-
μονούσαν πότε νά λειώσουν τά χιόνια, διά νά έπιστρέψουν είς τά βουνά.
'Ακόμη καί αύτοί πού εύρίσκοντο είς τάς 'Ιονίους νήσους μέ τό γλυκύτατον
κλίμα καί άπελάμβανον πλήρους έλευθερίας, μόνον δταν έπέστρεφον εις τήν
πρωτόγονον άνεξαρτησίαν τής πολεμικής των ζωής ήσθάνοντο Ικανοποιη-
μένοι. Μέ τόν έρχομόν τής ανοίξεως, πού τόν προαγγέλλουν ή άναβλάστησις
τοϋ γάβρου, τής όξυάς καί τών άλλων δένδρων καί ή άρχομένη άπό τής
έορτής τού άγιου Γεωργίου άνοδος βοσκών καί κοπαδιών άπό τά χειμαδιά
εις τά βουνά, ό κλέφτης άφήνει τά χειμερινά του καταλύματα καί τρέχει νά
έπανεύρη τό λημέρι καί τούς συντρόφους του. Τοιουτοτρόπως εις τό Πάπι-
γκον τού Ζαγορίου τής 'Ηπείρου άκούεται τό τραγούδι:

Θέλετε δένδρ' άνθίσετε, θέλετε μαραθήτε-
στον ήσκιο σας δέν κάθομαι ουδέ καί στο δροσιά σας,
μούν' καρτερώ τήν άνοιξη, τ' όμορφο καλοκαίρι,
ν' άνοίξ' ό γάβρος κ' ή όξυά, νά ήσκιώσουν τά λημέρια,
νά βγοϋν οί βλάχοι στά βουνά, νά βγοϋν κ ' οί βλαχοπούλες,
νά βγοϋν τά λάγια πρόβατα μέ τά χοντρά κουδούνια,
νά βγοϋν καί τά κλεφτόπουλα νά ρίξουν στό σημάδι.

Ή συνάντησις τών παλληκαριών έπειτα άπό χωρισμόν, πού άλλοτε μέν
διήρκει όλίγους μήνας, άλλοτε δέ περισσότερον χρόνον καί ώφείλετο είς πε-
ριπετείας τής πολεμικής των ζωής, προεκάλει εις τάς ψυχάς των ζωηράν συ-
γκίνησιν:

Καλώς άνταμωθήκαμαν έμεΐς οί ντιρτιλήδες,
νά κλάψωμε τά ντέρτια μας καί τά παράπονά μας.
Τούτον τόν χρόνο τόν καλό, τόν άλλο ποιός τό ξέρει,
γιά ζούμε γιά πεθαίνουμε, γιά σ' άλλον κόσμο πάμε.
Πάλι καλές άντάμωσες, πάλι ν' άνταμωθοϋμε
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στούν "Αι Αια στούν πλάτανου, πού 'ναι μιά κρύα βρύση,
πδχουν άρνιά πού ψένουντι, κριάρια σουβλισμένα,
πδχουν κ ' ενα γλυκό κρασί οπού κερνούν καί πίνουν"9.

Είπομεν ότι οί κλεφταρματολοί έξαιρετικήν έτρεφον άγάπην δια τα
βουνά τής σκλαβωμένης πατρίδος, δπου άνέπνεον τόν άέρα τής έλευθε-
ρίας. Ό κλέφτης τά έχαίρετο τά βουνά καί ό δημοτικός ποιητής τό τονίζει
αυτό είς τό τραγούδι τού Κατσίγιαννου:

Ζακόνι τδχουν τά βουνά καί βρέχουν καί χιονίζουν-
τό καλοκαίρι πράσινα καί τό χειμώνα μαύρα,
κανένας δέν τά χάρηκεν άπ' τούς καπεταναίους-
Κατσίγιαννος τά χάρηκε μέ τόν Βίβα άντάμα.

Είς τήν Ρούμελην έτραγουδοΰσαν τόν Τυμφρηστόν καί τήν Όξυάν, τόν
Τυμφρηστόν μέ τό δημοτικόν του δνομα:

Βελούχι μου παράμορφο κι Όξυά ζωγραφισμένη,
λειώστε τά χιόνια γλήγορα νά χορταριάσ' ό τόπος,
νά βγουν οί βλάχοι στά βουνά, νά βγουν κ ' οί βλαχοπούλες,
νά βγή κ ' ή Παναγιώταινα, ή πρώτη τσιλιγκέρα,
μέ τά κατσίκια στήν ποδιά καί μέ τ' άρνιά στά χέρια.

Είς άλλο τραγούδι από τήν Άνδρίτσαιναν τής Πελοποννήσου δ δημο-
τικός ποιητής καλοτυχίζει τά βουνά πού δέν γερνούν:

Καλότυχά 'ναι τά βουνά, ποτέ τους δέν γερνάνε-
τό καλοκαίρι πράσινα καί τό χειμώνα χιόνια
καί καρτερούν τήν άνοιξη, τ' ομορφο καλοκαίρι,
νά μπουμπουκιάσουν τά κλαριά, ν' άνοίξουνε τά δέντρα,
νά βγουν οί στάνες στά βουνά, νά βγουν οί βλαχοπούλες,
νά βγοϋν καί τά βλαχόπουλα λαλώντας τις φλογέρες.

'Από όλα όμως τά βουνά τής Ελλάδος, λέγει δ Fauriel, δ Όλυμπος άνα-
φέρεται είς τά κλέφτικα τραγούδια τού ελληνικού λαού ώς τό κέντρον,
σχεδόν ώς τό ιερόν δρος τών κλεφτών120. Ό Όλυμπος είς τό πανελληνίως

119. Καί διά τό τραγούδι αύτό ό Γιάννης 'Αποστολάκης {ενθ' άν., σ. 93-94) άμφι-
βάλλει άν είναι πρωταρχικόν δημιούργημα καί όχι νεώτερον κατασκεύασμα.

120. Cl. Fauriel, ενθ' άν., σ. 41.
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γνωστόν τραγούδι «Βουνά μαλώνουν», άνταγωνιζόμενος προς τόν Κίσσα-
βον, υπερηφανεύεται όχι μόνον δια τό ψήλωμα, τίς έξήντα δυό κορφές καί τις
έξήντα δυό βρυσούλες, άλλα καί διά τό πλήθος τών άγωνιστών τής έλευθε-
ρίας:

Ό "Ολυμπος κι ό Κίσσαβος τά δυό βουνά μαλώνουν.
Γυρίζει ό γερο-Όλυμπος καί λέει τοϋ Κισσάβου:
—«Μη μέ μαλώνγς, Κίσσαβε, κονιαροπατημένε,
έγώ 'μαι ό γερο-Όλυμπος στόν κόσμο ξακουσμένος.
"Εχω έξήντα δυό κορφές κ ' έξήντα δυό βρυσούλες,
κάθε κορφή καί φλάμπουρο, κάθε βρύση καί κλέφτης».

Εις τό τραγούδι τού Πλιάτσκα, έν άπό τα καλύτερα κλέφτικα, λέγεται:

Πλιάτσκα μ ', άν θέλης γιάτρεμα νά γι άνουν οί πληγές σου,
εβγα ψηλά στόν "Ολυμπο, στόν όμορφο τόν τόπο.
'Αντρείοι έκεΐ δέν άρρωστοϋν κι άρρωστοι άντρειώνουν.

Εις τά βουνά, δπου έλημέριαζαν οί κλεφταρματολοί, εΐχον φίλους νομάδας
βοσκούς, μέ τούς όποιους συνεδέοντο διά τού κοινού μίσους κατά τού τυράν-
νου. Οί βοσκοί αύτοί έκρατοϋσαν μυστικόν ό,τι έγνώριζον δι' αύτούς καί τά λη-
μέρια των καί έτροφοδοτούσαν άλλοτε έπί πληρωμή καί άλλοτε δωρεάν τούς
φίλους των πολεμιστάς τής έλευθερίας μέ κρέας καί τυριά. Εις τό λημέρι έφυ-
λάσσετο έξαίρετος οίνος, πού ητο άπαραίτητος διά τά τσιμπούσια (συμπόσιά)
των, τά όποια έγίνοντο καθ' ώρισμένας έορτάς τού έτους ή έπειτα άπό έπιτυχή
έπιχείρησιν καί νίκην έναντίον τών έχθρών. Εις τά συμπόσια αύτά, πού συνέχι-
ζαν τήν παράδοσιν τών συμποσίων τών άκριτων τής έλληνικής βυζαντινής
εποχής, έτραγουδούσαν τά Ιδικά των τραγούδια, έχόρευαν τούς πατροπαραδό-
τους χορούς των καί έξεδήλωναν τήν ευθυμον διάθεσίν των μέ άθώα πειράγμα-
τα πρός άλλήλους καί πνευματώδεις χαριτολογίας. Εις τήν σκληράν άγωνι-
στικήν καί περιπετειώδη ζωήν των ύπήρχον πλήν τών συμποσίων καί στιγμαί,
κατά τάς όποιας ήδύναντο νά λούωνται εις δροσεράν πηγήν καί νά περιποι-
ούνται τήν κόμην καί τό γένειον:

Μ' ένα γυαλί γυαλίζονταν, τά κάλλη των τηρούσαν.
— «Μουστάκι μου καραμπουγιά καί φρύδια μου γραμμένα,
δέν πρέπετι γιά κρέμασμα κι ούδέ γιά άλυσσίδα,
μόν' πρέπετι γιά τά βουνά, γιά τίς ψηλές ραχούλες».

Είναι γνωστόν ότι συχνά οί κλέφτες συνεκεντρώνοντο καί άνεπαύοντο
κάτω άπό βαθύσκια πλατάνια παρά τάς δχθας χειμάρων ή ποταμών. Δέν
χρειάζεται νά έξάρωμεν τήν άγάπην των πρός αύτά τά δένδρα. Σέ ένα τρα-
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γούδι άποδίδεται ό μαρασμός ενός πλατάνου είς έχθρικόν βόλι, πού έδέχθη
τό δένδρον είς τήν καρδίαν του, όταν ό φοβερός διά τήν κακουργίαν του Άλή
Πασάς έπέρασεν άπό κοντά του μέ δέκα όκτώ χιλιάδας Τουρκαλβανούς:

— «Τί έχεις, καημένε πλάτανε, καί στέκεις μαραμένος,
μέ τις ριζοϋλες στο νερό, μέ τη δροσιά στά φύλλα;
Νά μη σέ βάρεσε ό βοριάς, κάνας κακός άγέρας;»

— «Μουϊδέ βοριάς μέ βάρεσε, μουϊδέ κακός άγέρας·
ό Άλή Πασάς έπέρασε μέ δεκοχτώ χιλιάδες.

Μουϊδέ στόν ήσκιο μ' έκατσε, μουϊδέ καί στη δροσιά μου,
παρά σημάδι μ ' έβαλαν ούλοι μέ τήν άράδα.
Άλλοι βαρούν τούς κλώνους μου, άλλοι βαρούν τά φύλλα
κι ό σκύλος ό Άλή Πασάς βαρεί μέσ' στήν καρδιά μου.
Μαράθηκαν τά φύλλα μου, μαράθηκ ' ή καρδιά μου»121.

Αί όμάδες τών κλεφτών ήσαν όλιγαριθμώτεροι άπό τά σώματα τών
άρματολών. Άν διέθετον δύναμιν έκατόν άνδρών, ήσαν λίαν ύπολογήσιμοι.
Τόν άρματολόν οί "Ελληνες έθεώρουν ήμερον κλέφτην έν άντιθέσει πρός τόν
άγριον. Ό περιηγητής Pecchio, πού έγνώρισε, φαίνεται, έκ τού πλησίον κλε-
φταρματολούς τής ήπειρωτικής Ελλάδος, λέγει διά τήν σωματικήν των
έμφάνισιν: «Οί Ρουμελιώτες καί οί Σουλιώτες είναι οί ώραιότεροι καί οί
ρωμαλεώτεροι άνδρες πού είδα. Τό δέρμα τους πάντοτε έκτεθειμένο στόν
ήλιο, εχει άπόλυτα τό χρώμα τοϋ μπρούντζου. Τό στήθος τους είναι φαρδύ
σά θώρακας. Ή φύση τούς έδωσε θαυμάσια μαλλιά, πού τ' άφήνουν νά πέ-
φτουν στούς ώμους. Τά μαλλιά αύτά θά έκαναν καλύτερη άκόμη έντύπωση,
άν τά παλληκάρια δέν είχαν τή συνήθεια νά ξυρίζουν τούς κροτάφους»'12.

Καί οί κλέφτες καί οί άρματολοί έφόρουν τήν θρυλικήν φουστανέλλαν,
τσαρούχια καί εις τήν μέσην δερματίνην ζώνην (σελλάχι), πού έχρησιμο-
ποιεΐτο κυρίως ώς θήκη διά πιστόλια, φυσέκια, μαχαίρι, καπνοσακκούλαν
και χρηματοπουγγί. Είχον έπίσης τά αύτά δπλα, καριοφίλια, σπαθιά, γιατα-
γάνια. 'Επί πλέον ό κλέφτης έφερεν Ιν μακρύ μάλλινον σχοινί τυλιγμένον
γύρω εις τό σώμα του μέ δεμένον κόμβον έμπροστά του. Τό σχοινί αυτό προ-
ωρίζετο διά νά δένη τούς αίχμαλωτιζομένους έχθρούς123.

121. Μέ τό τραγούδι αύτό ό δημοτικός ποιητής έκφράζει δλην τήν κακουργίαν τοϋ
μισητού τυράννου της Ηπείρου.

122. 'Απ. Βακαλόπουλος, Τά έλληνικά στρατεύματα τον 1821, Θεσσαλονίκη 1948,
σ. 64.

123. C. Fauriel, ενθ' όν., σ. 34.
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ΟΙ κλέφτες είς τό λημέρι ήσαν ασφαλείς καθ' όλην τήν ήμέραν καί τήν νύ-
κτα, φρουρούμενοι άπό άλλους συντρόφους των (καραούλια). Κατά τήν νύ-
κτα έκοιμώντο έπάνω είς πυκνούς σωρούς κλάδων καί έσκεπάζοντο μέ τήν
ύφαντήν άπό γιδόμαλλον κάπαν των. 'Οταν επρόκειτο νά κάμουν πολε-
μικήν έπιχείρησιν, έξήρχοντο καί κατά τήν νύκτα καί κατά προτίμησιν τήν
πλέον θυελλώδη καί πλέον σκοτεινήν. Ό εχθρός κατελαμβάνετο συνήθως
άπροετοίμαστος.

Οί κλεφταρματολοί ήσκοΰντο είς τό λημέρι νά ρίπτουν μίαν μεγάλην πέ-
τραν όσον τό δυνατόν είς μεγαλυτέραν άπόστασιν. Έτσι άπέκτων μυϊκήν
δύναμιν καί εύκαμψίαν. Επίσης άσκούμενοι διέθετον ίδιαιτέραν ικανότητα
είς τό τρέξιμον καί είς τό πήδημα. Παρ' όλον τό βάρος τής ένδυμασίας καί
τοΰ όπλισμού των ήσαν ικανοί νά ύπερτερήσουν τήν συνήθη ταχύτητα τρέ-
χοντος ϊππου.

Τοιουτοτρόπως έλέγετο διά τόν Ζαχαριάν ότι, όταν έτρεχε, τά άκρα
τών ποδών του έφθαναν μέχρι τής κεφαλής του. Είς τό τραγούδι τοΰ Νά-
νου έντύπωσιν κάμνουν οί στίχοι:

Δέν θέλω κλέφτες γιά τραγιά, κλέφτες για τα κριάρια,
μόν' θέλω κλέφτες γιά σπαθί, κλέφτες γιά τό τουφέκι,
τριών μερών περπατησιά νά πάμε σέ μιά νύχτα.

Διά τόν Νικοτσάραν ώσαύτως παραδίδεται ότι ήμιλλάτο είς τό τρέξι-
μον μέ εν άλογον καί ότι έπηδούσεν έπάνω άπό έπτά άλογα τοποθετημένα
είς τήν σειράν κατά μέτωπον124. "Αλλοι μέ εν πήδημα έπερνοϋσαν έπάνω
άπό τρία άμάξια φορτωμένα άγκάθια μέχρις ύψους έπτά ή όκτώ ποδών125.

Οί κλεφταρματολοί έπίσης ήσκοΰντο είς τό λημέρι νά ρίχνουν στό σημά-
δι. Έτσι είς τό τραγούδι τοΰ Νικολού Τζιοβάρα, πού έδρασεν είς Ήπειρον
καί Άκαρνανίαν κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 18ου αί. καί είχε καταστή τό
φόβητρον τών Τούρκων, έχομεν τούς στίχους:

Πήγε νά κάμη τή Λαμπρή καί τό Χριστός Ανέστη,
νά ψήση τό σφαχτάρι τον, κόκκιν' άβγά νά φάγη
καί νά χορέψουν τά παιδιά, νά ρίξουν στό σημάδι.

Είς δέ τό τραγούδι τοΰ Χρόνη:

Άλή - Τζικούρας χαίρεται καί ρίχνει στό σημάδι.

124. C. Fauriel, ενθ' άν., σ. 147.

125. Ένθ' άν., σ. 35.
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ΕΙς άλλο τραγούδι:

Σήμερα, Δήμο μ', πασχαλιά, σήμερα πανηγύρι,
τά παλληκάρια χαίρονται καί ρίχνουν στό σημάδι.

Ή Ικανότης, τήν όποίαν άπέκτων είς τήν σκοποβολήν, εδαικεν άφορμήν είς
τήν δημιουργίαν τής παροιμιακής έκφράσεως «περνζί τό βόλι στό δαχτυλίδι».

Εκτός τών σωματικών Ικανοτήτων, οί κλεφταρματολοί διεκρίνοντο
δια τήν έξαιρετικήν εύψυχίαν καί τό θάρρος των. Ή άντοχή των νά ύπο-
μένουν τήν πείναν, τήν δίψα ν καί τήν άγρυπνίαν αναφέρεται είς τό θαυ-
μάσιον τραγούδι τοϋ Νικοτσάρα:

Ό Νικοτσάρας πολεμά με τρία βιλαέτια,
τή Ζίχνα καί τό Χάντακα, τό έρημο τό Πράβι.
Τρεις μέρες κάνει πόλεμο, τρεις μέρες καί τρεις νύχτες.
Χιόνι έτρωγαν, χιόνι έπιναν καί τή φωτιά βαστούσαν,

ή κατ' άλλην παραλλαγήν τοϋ Ιδιου τραγουδιού:
Χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, χωρίς ύπνο στό μάτι.

Εις πολλάς περιπτώσεις, κατά τάς όποιας ό εχθρός τούς ένόμιζε καταβε-
βλημένους άπό την πεϊναν, τήν δίψαν, τήν άυπνίαν, τόν κόπον καί έπερίμενε
νά φονεύονται ή νά παραδίδονται, έδέχετο αιφνιδίως τήν βιαίαν έπίθεσίν
των, άπό τήν όποίαν έξήρχοντο νικηταί. Ή άντοχή των είς τόν πόνον ήτο
άξιοθαύμαστος. Τά βασανιστήρια, πού ύφίσταντο, δταν συνελαμβάνοντο,
ήσαν φρικτά. Τό έλαφρότερον έκ τούτων ήτο νά τούς θραύσουν τά κατώτερα
μέλη τοϋ σώματος άπό τά ισχία μέχρι τών δακτύλων τών ποδών μέ τήν
σφύραν τοϋ σιδηρουργού, όπως π.χ. τοϋ Κατσαντώνη. Προτιμότερον δι'
αύτούς ήτο νά πέσουν έπί τοϋ πεδίου τής μάχης παρά νά συλληφθοϋν.Έτσι
έξηγεΐται ή εύχή καλό μολύβι, πού έδιδεν ό ένας εις τόν άλλον, δταν έπιναν
τό κρασί των. Ό θάνατος έπί τοϋ πεδίου της μάχης ήτο προτιμότερος διά
τόν κλεφταρματολόν παρά ό φυσικός καί ειρηνικός θάνατος. Σφαγάρι ώνό-
μαζον, δηλαδή θύμα, τόν νεκρόν ενός γενναίου καί ιροφίμι τόν νεκρόν τοϋ
αποθανόντος έξ άσθενείας126.

Κατά τήν μάχην έκαλύπτοντο συνήθως όπίσω άπό κορμόν δένδρου, άπό
τοΐχον, άπό βράχον, κάποτε δέ καί όπίσω άπό πτώματα φονευθέντων συ-
ντρόφων ή έχθρων. Τό πρόχειρον τούτο πρόχωμα έλέγετο μετερίζι. Όπίσω

126. C. Fauriei, ενθ' όν., σ. 36-37.
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άπό τό μετερίζι γονατιστοί ή έξηπλωμένοι μέ τό πλευρόν ή ανάσκελα έγέμι-
ζαν τό όπλον των, έσημάδευαν μέ έξαιρετικήν άκρίβειαν καί έπετύγχανον
έκεΐνον πού τούς έπυροβόλει. Ό Fauriel γράφει ότι έσημάδευον μετά τόσης
ακριβείας είς τήν λάμψιν τοΰ έκπυρσοκροτήσαντος έχθρικοΰ όπλου, ώστε
σπανίως άπετύγχανον έκείνου, ό όποιος είχε πυροβολήσει. Τούτο, λέγει,
ώφείλετο είς τήν ζωηρότητα, εύκινησίαν καί επιδεξιότητα τοΰ βλέμματός των
άκόμη καί κατά τάς νυκτερινός των έπιχειρήσεις. Διά τό είδος αύτό τοΰ πο-
λέμου είχον τήν φράσιν: «φωτιά στη φωτιά»127. Είς τό τραγούδι τοΰ Χρήστου
Μιλιόνη λέγεται:

Μέ τά τουφέκια τρέξανε, ό ένας προς τον άλλο-
φωτιά έδωσαν στη φωτιά κ ' έπεσαν είς τόν τόπο.

"Αν εύρίσκοντο περικυκλωμένοι καί άλλος τρόπος σωτηρίας δέν υπήρχε,
τραυοΰσαν τό σπαθί ή τό γιαταγάνι καί τήν έπίθεσιν (έφοδόν) των αύτήν,
διά νά άνοίξουν δίοδον έν μέσω τών γραμμών τοΰ έχθροΰ, ώνόμαζον γιου-
ρούσι.

Ούτως είς τό τραγούδι τοΰ Γεωργάκη άκούονται οί στίχοι:

— Τόν τόπον πιάστε δυνατά, πιάστε τά μετερίζια!
Κι άν κάμ ' ό θεός κ ' ή Παναγιά νά κάμωμε γιουρούσι,
τόν Μιτζομπόνον™ ζωντανόν κοιτάξετε νά πιάστε.

Εις δέ τό τραγούδι τοΰ Καραϊσκάκη, πού είναι νεώτερον, έπίσης άνα-
φέρεται τό γιουρούσι:

Πρώτο γιουρούσι πδκανε στόν πόλεμο πού πήγε
μιά κανονιά τοϋ δώσανε οί Τοϋρκοι μέσ' στά στήθη.

Ό άνδρεΐος κλέφτης συμβολίζεται εις μερικά τραγούδια μέ άετόν. Είς εν
άπό αύτά έχομεν δύο άετούς άγωνιστάς —ό ένας ήτο άρχηγός είς τόν
Λοΰρον—, πού συνομιλούν περί πολεμικών πραγμάτων. Είς άλλο ό κλέφτης
παρίσταται ώς άετός υπερήφανος, πού δέν αφήνει τά βουνά παρά τάς έκ τοΰ
χειμώνος κακουχίας:

Ν-ενας άιτός περήφανος, ένας άιτός λεβέντης
δέν πάει στά κατώμερα νά καλοξεχειμάσχ),

127. Ένθ'άν., σ 35.

128. Στρατηγόν τοϋ 'Αλή Πασά.
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μά μένει άπάνω στά βουνά, ψηλά στά κορφοβούνια.
"Επεσαν χιόνια καί νερά, χιόνια καί κορκοσιάλια'29
έμάργωσανΜ τά νύχια του κ ' έπεσαν τά φτερά του.
Παρακαλιέται στό Θεό, τήν Παναγιά δοξάζει,
νά πάρη ό ήλιος στά βουνά καί στις κοντοραχοϋλες,
νά ζεσταθούν τά νύχια του, νά γι άνουν τά φτερά του.

Είς παραλλαγήν τοϋ τραγουδιού τούτου έκ Κρήτης, πού έτραγουδοϋσεν
καί ό 'Ελευθέριος Βενιζέλος, λέγεται:

Σέ ψηλό βουνό, σέ ριζιμιό χαράκι131
κάθεται εν' άιτόςβρεμένος, χιονισμένος
καί παρακαλεί τόν ήλιο ν' άνατείλη:

— «"Ηλιε, άνάτειλε, ήλιε, λάμψε καί δώσε,
γιά νά λειώσουνε χιόνι ' άπού τά φτερά μου
καί τά κρούσταλλα άπού τ' άκράνυχά μου».

Είς άλλο τραγούδι έκ Πελοποννήσου άκούεται:

Τρεις άετοί καθόντανε σέ τρία μαύρα λιθάρια
καί κλαίγανε τά ντέρτια τους καί τά παράπονά τους.
Ό ένας κλαίει πού μέθυσε κι ό άλλος πού 'ναι χήρος.
Γυρίζει ό τρίτος καί τούς λέει, γυρίζει τούς μαλώνει:

— «Μήν κλαις έσύ πού μέθυσες, γιατί θά ξεμεθύσης,
ούτε καί σύ πού χήρεψες, άλλη γυναίκα παίρνεις.
Νά κλαίω έγώ πού γέρασα καί δέν μπορ' νά πετάξω,
νά πάω σέ κλαρί κορφή, ψηλά σέ κορφοβούνι

καί νά σφυρίξω κλέφτικα στις ράχες, στά λαγκάδια».

Ό δημοτικός ποιητής έξαίρει τήν τραγικότητα πολυνέκρου μάχης μέ
στίχους, πού προτρέπουν κόρακα κρώζοντα έκ πείνης νά πετάξη εις τόν
τόπον τής σφαγής, όπου θά έχη ώς βοράν τάς σάρκας καί τά αίματα τών
πεσόντων εχθρών.

Τ' έχεις, καημένε κόρακα, καί σκούζεις καί φωνάζεις;
Μήνα διψςις γιά αίματα, γιά τούρκικα κεφάλια;

129. Χάλαζα.

130. Έπάγωσαν.

131. Είς βράχον.
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Πέτα ψηλά κατ' τ' Άγραφα, στοϋ Άσπρου τό γεφύρι,
νά φας κρέας άπό κατή καί πλάτ' άπό βοϊβόντα.

Τά τουφέκια τών κλεφταρματολών ήσαν εξαιρετικού μήκους καί βεληνε-
κούς132. «Οί καπετάνιοι παθαίνονταν γιά τις χρυσοκεντημένες στολές καί τά
φλωροκαπνισμένα δπλα. Στό σελλάχι τους είχαν πιστόλια, πού λαμποκο-
πούσαν άπό τό χρυσάφι ή τό ασήμι, τό γιαταγάνι καί ένα εγχειρίδιο μέ λεπίδα
τετράγωνη, κλεισμένο μέσα σ' ένα θηκάρι, είδος σωλήνα, πού χρησίμευε καί
γιά γέμισμα τών πιστολιών. Τά δπλα τοϋ καπετάνιου αρματολού ή κλέφτη
ήσαν τά προσφιλέστερά τους αντικείμενα. Ή αγάπη των γι' αυτά, αληθινή
λατρεία, ήταν τό αποτέλεσμα ένός μακροχρόνιου τρόπου ζωής μέσα σέ μιά
χώρα γεμάτη άπό κινδύνους»'33.

Τά όπλα χαμένων (σκοτωμένων) πολεμιστών, όπως π.χ. τοϋ Ραγκαβάνη,
τοϋ Πετροπέτσα ή γενικώς άντρειωμένων, όπως λέγεται είς τα τραγούδια,
δέν πρέπει νά φέρονται άπό τόν τυχόντα, ούτε νά πωλοϋνται, άλλά ν'
άναρτώνται είς δένδρον ή είς πύργον καί νά λειτουργούνται είς έκκλησίαν,
διότι είναι ιερά καί άσπιλα134. Ό πολεμιστής έχει μέ τά άρματά του μυστικι-
στικών δεσμόν, πού εξακολουθεί νά ύπάρχη καί μετά τόν θάνατον του. Διά
τοϋτο οί έπιζώντες αισθάνονται κάποιον φόβον καί εύλάβειαν πρός αύτά
καί άποφεύγουν νά τά μεταχειρίζωνται. Μόνον οί άπόγονοι τών πολεμι-
στών, εάν καί αύτοί είναι άνδρεΐοι ώς έκεινοι καί έπετέλεσαν ήρωικάς πρά-
ξεις, δικαιούνται νά γίνουν κάτοχοι των.

Τοϋ Ραγκαβάνη τ' άρματα δέν πρέπει νά φοριώνται,
μόν' πρέπει γιά νά κρέμωνται μέσα στά σταυροδρόμια,
κι δσοι διαβάτες κι άν περνούν οϋλοι νά τά ρωτάνε:
— «Άρματα, πού εΐν' ό αφέντης σας, πού 'σαστε μοναχά σας;»
—«Αφέντης μας έμίσεψε καί πάει βαρύ ταξίδι».

Ένδεικτικόν είναι καί τό έκ Κρήτης τραγούδι:

Τών άντρειωμένων τ' άρματα δέν πρέπει νά πουλιούνται,
μόν' πρέπει νά γυαλίζουνται καί τσ' άντρες νά τιμούνε,

ή κατ' άλλην παραλλαγήν:

132. C. Fauriei, ενθ' άν., σ. 34.

133. 'Απ. Βακαλόπουλος, ενθ' άν., σ. 67.

134. Ένθ' όν., σ. 67.
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Τοϋ άντρειωμένου τ' άρματα δέν πρέπει, νά πουλιώνται,

μόν' πρέπει τους στην έκκλησιά κ ' έκεΐ νά λειτουργιώνται.

"Οταν κάποτε κατόπιν σκληρών διωγμών υπό τής τουρκικής διοικήσεως
οί κλέφτες, δεινώς πιεζόμενοι καί δεινοπαθούντες, ήναγκάζοντο νά «προ-
σκυνήσουν», νά δηλώσουν δηλαδή ύποταγήν καί νά γίνουν άρματολοί135, τό-
τε ή δημώδης μοϋσα έξήρεν έκείνους, πού δέν ύπέκυπτον. Είς τό τραγούδι
τού Τόσκα, ό όποιος έδρασεν ώς κλέφτης κατά τό δεύτερον ήμισυ τού 18ου
αί. εις τάς περιοχάς Κονίτσης, Γρεβενών καί Χασίων, έχομεν τόν στίχον:

Παιδιά, μήν προσκυνήσετε σ' αυτόν τόν Διβατάρη.

Είς τό τραγούδι τοϋ Λιάκου:

—«Προσκύνα, Λιάκο, τόν πασά, προσκυνά τό βεζίρη,

πρώτος νά εΐσ' άρματολός, δερβέναγας νά γίνης».

Κι αϋτώνος αποκρίθηκε μαντάτα καί τοϋ στέλνει:

— «"Οσό 'ναι Λιάκος ζωντανός πασά δέν προσκυνάει,

πασά 'χει ό Λιάκος τό σπαθί, βεζίρη τό τουφέκι».

Είς τό τραγούδι τοϋ Χρήστου Μιλιόνη:

— «Χρήστο, σέ θέλει ό βασιλιάς, σε θέλουν κ ' οί άγάδες».

— «"Οσό 'ν' ό Χρήστος ζωντανός, Τούρκους δέν προσκυνάει».

Είς τό τραγούδι τού Γιάννη Σταθά:

— «Μάϊνα, φωνάζει, τά παννιά, ρίξε τα, λέγει, κάτω».

— «Δέν τά μαϊνάρω τά παννιά [κι] ουδέ τά ρίχνω κάτω.

Μή μέ θαρρείτε νιόνυφη, νύφη νά προσκυνήσω.

'Εγώ 'μ ' ό Γιάννης τοϋ Σταθά, γαμπρός τοϋ Μπουκουβάλα».

135. Ό άρχηγός τοϋ αρματολικίου, «πού είχε καθήκον νά κρατω τήν τάξιν καί τήν
άσφάλειαν στήν περιοχή τον, άποκόμιζε πολλά ηθικά καί υλικά κέρδη άπό τή θέση του,
γιατί τίποτε δέν τόν έμπόδιζε νά κάνη τόν κτηνοτρόφο καί τόν έμπορο καί μάλιστα μέ
διαρκές πάντα κέρδος χάρις στήν υψηλή του θέση καί στή μεγάλη του δύναμη. Τό άρμα-
τολίκι λοιπόν ηταν έπόμενο νά κινεί τίς έπιθυμίες πολλών. Γι' αυτό καί οί καπετάνιοι
φρόντιζαν μέ κάθε τρόπο νά στερεώσουν τή θέση τους, κάνοντας μεταξύ τους συνοικέ-
σια, πράγμα πού εξακολούθησε μέ τήν έπανάσταση, κολακεύοντας τίς τοπικές τουρκικές
άρχές ή τόν πασά, πού έξουσίαζε τήν περιοχή. 'Ακόμη φρόντιζαν νά κληροδοτήσουν τό
άρματολίκι στά παιδιά τους, στ' άγόρια, καί μάλιστα όχι πάντα στόν πρωτότοκο, άλλά
στόν άξιώτερο. Έτσι ή άρματολική οργάνωση σιγά σιγά στερεοποιήθηκε καί τό άρματο-
λίκι έγινε συνήθως κληρονομικό μιας οικογένειας». 'Απ. Βακαλόπουλος, ενθ' άν., σ. 65,
ενθα καί αί σχετικαί παραπομπαί είς τά έργα τοϋ Ν. Κασομούλη καί τοϋ Α. Κουτσονίκα.
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Ή Σουλιώτισσα Αέσπω λέγει:

Τό Σούλι κι άν προσκύνησε κι αν τούρκεψεν ή Κιάφα,
ή Αέσπω άφέντες Αιάπηδες δέν έκαμε, δέν κάνει.

Τέλος ό Κασομούλης διέσωσε τούς στίχους:

Οί κλέφτες έπροσκύνησαν καί γίνηκαν ραγιάδες
κ ' ένα μικρό κλεφτόπουλο δέν θέλ ' νά προσκύνηση-
ψηλά σε πέτρα κάθονταν, τόν ταμπουρά λαλούσε:

— «Έγώ ραγιάς δέν γίνομαι, χαράτσι δέν πλερώνω»'36.

ΕΙς τά γνήσια κλέφτικα τραγούδια, πού έξυμνοΰν τούς άγώνας τών
κλεφταρματολών, ή περιγραφή τόπου καί η μνεία χρόνου, ώς καί κάθε
πληροφορία μέ «Ιστορικάς» λεπτομερείας, άπουσιάζουν. Λείπει άπό αύτά
ή ξηρά άπαρίθμησις τών έξωτερικών περιστατικών. Έν τούτοις ό δημο-
τικός ποιητής κατορθώνει νά ζωντανεύση τό πνεύμα τοΰ πολέμου καί νά
παρουσιάση τήν ψυχήν τοΰ ήρωικοΰ άνθρώπου, όπως είς τό τραγούδι τοΰ
Μπουκουβάλα:

Τ' εΐν' ό άχός πού γίνεται καί ταραχή μεγάλη;
Μήνα βουβάλια σφάζονται, μήνα θεριά μαλώνουν;
Κι ουδέ βουβάλια σφάζονται κι ουδέ θεριά μαλώνουν-
ό Μπουκουβάλας137 πολεμω μέ χίλιους πεντακόσιους
στη μέση στό Κεράσοβο καί στήν Καινούρια Χώρα.

Είς τό τραγούδι τοΰ Γιάννη Σταθά έξυμνειται ή έπίθεσις αύτοΰ ενα-
ντίον τουρκικής κορβέτας είς τά παράλια τής Χαλκιδικής:

Μαϋρο καράβ' άρμένιζε στά μέρη τής Κασσάντρας-
είχε παννιά κατάμαυρα καί τ' ουρανού παντιέρα.
'Εμπρός κορβέτα μ ' άλικο μπαϊράκι τοϋ έβγήκε.

— «Μα ίνα, φωνάζει, τά παννιά, ρίξε τα, λέγει, κάτω».

— «Δέν τά μαϊνάρω τά παννιά, ουδέ τά ρίχνω κάτω.
Μή μέ θαρρείτε νιόνυφη, νά βγώ νά προσκυνήσω-

έγώ 'μαι ό Γιάννης τοϋ Σταθά, γαμπρός τοϋ Μπουκουβάλα.
Τράκο, λεβέντες, ρίξετε στήν πλώρη τό καράβι,

136. Ν. Κασομούλης, ενθ' άν., τόμ. Α', σ. 3.

137. Ή οικογένεια Μπουκουβάλα κατείχε τό άρματολίκι τών 'Αγράφων. Μία άπό
τάς περιφανεστέρας συγκρούσεις τοϋ Γιάννη Μπουκουβάλα καί τών Τουρκαλβανών
έγένετο είς τό Κεράσοβον τοΰ Μεσολογγίου ή τών 'Αγράφων.
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τών Τούρκων αίμα χύσετε, άπιστους μην ψηφάτε».
Οί Τούρκοι βόλταν έστριψαν κ ' έγύρισαν τήν πλώρη.
Πρώτος ό Γιάννης πέταξε μέ τό σπαθί στό χέρι.
Στά μπούνια138 τρέχουν αίματα, τό κύμα κοκκινίζει.
'Αλλά! 'Αλλά! οί άπιστοι κράζουν καί προσκυνούνε.

Κατά τήν δίωξιν τών Σουλιωτών υπό τοϋ Άλή Πασά (1803) μικρά όμάς
έξ αύτών (78) κατέφυγεν είς τό μεταξύ Πρεβέζης καί Άρτης χωρίον Ρινιά-
σαν. Στίφος Τουρκαλβανών καταφθάσαν είς τό χωρίον κατά τήν 23ην Δε-
κεμβρίου 1803 κατέλαβεν έξ άπροόπτου τούς κατοίκους καί άλλους μεν κα-
τέσφαξεν, άλλους δ' ήχμαλώτισε. Μεταξύ τών κατοίκων ήτο καί ή οικογέ-
νεια τοϋ Γεωργάκη Μπότση ή Μπότσαρη, τοϋ όποιου άπόντος ή ηρωική σύ-
ζυγος Δέσπω, λαβοΰσα μεθ' εαυτής τάς θυγατέρας, τάς νύμφας, τούς εγγο-
νούς καί τάς έγγονάς της, κλείεται είς τού Δημουλα τόν πύργον καί, άφού
μάχεται κατά τών σφαγέων με άπαράμιλλον σθένος καί αποφασιστικότητα,
ότε είδεν ότι πάσα περαιτέρω άντίστασις ήτο ματαία, ήρώτησε τούς ίδικούς
της τί προτιμούν έκ τών δύο, τήν δουλείαν ή τόν θάνατον. Όλοι προετίμη-
σαν τόν θάνατον. Τότε ή Δέσπω, άφοΰ συνεσώρευσεν είς τό μέσον δσην είχε
πυρίτιδα, έθεσε πϋρ είς αύτήν καί έγένοντο ολοκαύτωμα. Είς τό δραματικόν
τούτο γεγονός τής ηρωικής θυσίας αναφέρεται τό τραγούδι:

'Αχός βαρύς ακούεται, πολλά τουφέκια πέφτουν.
Μήνα σέ γάμον ρίχνονται, μήνα σέ χαροκόπι;
Ουδέ σέ γάμον ρίχνονται, ούδέ σέ χαροκόπι,
ή Δέσπω κάνει πόλεμο μέ νύφες καί μ ' άγγόνια.
'Αρβανιτιά τήν πλάκωσε στον Δημουλα τόν πύργο.

— «Γιώργαινα, ρίξε τ' άρματα, δέν εΐν' έδώ τό Σούλι-
έδώ είσαι σκλάβα τοϋ Πασά, σκλάβα τών Αρβανιτών».

— «Τό Σούλι κι άν προσκύνησε κι άν τούρκεψε ή Κιάφα,
ή Δέσπω αφέντες Αιάπηδες όέν έκαμε, δέν κάνει».
Δαυλί στό χέρι άρπαξε, κόρες καί νύφες κράζει:

— «Σκλάβες Τουρκών μή ζήσωμε, παιδιά μ μαζί μ ' ελάτε!»
Καί τά φυσέκια άναψε κι ολοι φωτιά γενήκαν.

Μέ τήν εύψυχίαν τής ήρωίδος, πού τής λείπει σωματική δύναμις, πραγ-
ματοποιείται ό άγών κατά τοϋ τυράννου καί ή σκληροτάτη θυσία δημι-
ουργεί τό έλεύθερον άτομον, πού υπεράνω όλων έχει τήν έλευθερίαν.

138. Μπούνια = όπαί είς τό τοίχωμα τοϋ πλοίου.



ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΝ

239

Είς άλλα τραγούδια, όπως τού Γυφτάκη καί τοϋ Κίτσου, ό δημοτικός
ποιητής είναι επίσης ανυπέρβλητος είς τήν δημιουργίαν άληθινής αισθητικής
συγκινήσεως μέ τήν μάννα τοϋ λαβωμένου ή σκοτωμένου ήρωικοΰ παλληκα-
ριοΰ, πού «παλαβώθηκε και περπατεΐ καί κλαίει», ή πού «μέ τό ποτάμι μά-
λωνε καί τό πετροβολούσε». 'Αλλ' ας άκούσωμεν πρώτον τό τραγούδι τοϋ
Γυφτάκη:

Διψούν οί κάμποι γιά νερό καί τά βουνά γιά χιόνια
καί τά γεράκια γιά πουλιά κ' οί Τούρκοι γιά κεφάλια.
Άρα τό τί νά γίνηκεν ή μάννα τοϋ Γυφτάκη,
πού έχασε τά δυό παιδιά, τόν αδελφό της τρία
καί τώρα παλαβώθηκε καί περπατεΐ καί κλαίει-
μήτε στούς κάμπους φαίνεται, μήτε στα κορφοβούνια.
Μας είπαν πέρα πέρασε, πέρα στά βλαχοχώρια
κ ' εκεί τουφέκια έπεφταν καί θλιβερά βροντούσαν.
Μήτε σέ γάμους έπεφταν, μήτε σέ πανηγύρια,
μόνον τό Γύφτη λάβωσαν στό γόνα καί στό χέρι.
Σάν δένδρον έρραγίσθηκε, σάν κυπαρίσσι πέφτει,
ψιλήν φωνούλαν έβγαλε, σάν παλληκάρι οπού ήταν.
— «Πού είσαι, καλέ μου άδερφέ καί πολυαγαπημένε;
Γύρισε πίσω, πάρέ με, πάρέ μου τό κεφάλι,
νά μήν τό πάρ ' ή παγανιά καί ό Γιουσούφ Αράπης
καί μοϋ τό πάη στά Γιάννινα τ' Άλή Πασά τοϋ σκύλου.

Είς τό τραγούδι τοϋ Κίτσου «rô παράπονο τής μάννας στό ποτάμι»,
λέγει ό Γ. 'Αποστολάκης, «καθώς τό πετροβολάει μας πηγαίνει μακριά
άπό τό ρεαλισμό τής περιγραφής- μας μπάζει ευθύς άπό τήν άρχή σέ πυ-
κνή ψυχική ατμόσφαιρα, στή λαχτάρα δηλαδή τής μάννας νά ίδή τό γιό
της»"9. 'Αλλ' άς άκούσωμεν τό τραγούδι:

Τοϋ Κίτσου ή μάννα κάθονταν στήν άκρη στό ποτάμι,
μέ τό ποτάμι μάλωνε καί τό πετροβολούσε.
«Ποτάμι όλιγόστεψε, ποτάμι στρέψ' όπίσω,
γιά νά περάσω αντίπερα, πέρα στά κλεφτοχώρια,
όπ' έχουν κλέφτες σύνοδο, όπ' έχουν τά λημέρια».
Τόν Κίτσο τόν έπιάσανε, πάνε νά τόν κρεμάσουν.
Χίλιοι τόν πάγουν έμπροστά καί δυό χιλιάδες πίσω

139. Γ. 'Αποστολάκης, ενθ' άν., σ. 137.
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κι όλοξοπίσω πήγαινε ή μαύρη του μαννούλα-
μοιριολογοϋσε κ ' έλεγε, μοιριολογά καί λέει:

— «Κίτσο, ποϋ είναι τ' άρματα, τά έρημα τσαπράζια;»

— «Μάννα λωλή, μάννα τρελλή, μάννα ξεμυαλισμένη,
δέν κλαις τά μαϋρα νιάτα μου καί τήν παλληκαριά μου,
μόν' κλαις τά 'ρημα τ' άρματα, τά έρημα τσαπράζια;»

«Περίφημος, συνεχίζει ό 'Αποστολάκης, είναι ό διάλογος μάννας καί γιου,
τραγικότατος μέ τήν ώμήν άλήθειά του»140. 'Επιμένω ν' άναφέρω όσα γράφει
διά τό τραγούδι δ 'Αποστολάκης, διότι τό άναλύει είς βάθος χωρίς πολυλό-
γον ώραιολογίαν καί ρωμαντικόν θαυμασμόν. «Ό ηρωικός τόνος τοϋ τρα-
γουδιού συγκινεί βαθύτατα μέ τή Μορφή πού είναι πιό άγαπητή καί άπό αυτό
τό πλάσμα τής ζωής. Ή μάννα λέγει: Κίτσε, πού είναι τ' άρματα, τά έρημα
τσαπράζια; Καί ό Κίτσος: Δέν κλαις τά μαύρα νιάτα μου καί τήν παλληκαριά
μου, μόν' κλαις τά 'ρημα τ' άρματα, τά έρημα τσαπράζια; Λείπει κάθε αίσθη-
ματολογία. Όλοπόρφυρη λάμιμη σκεπάζει τό παιδί στά μάτια τής μάννας καί
ή Μορφή έμποδίζει τή θέα τοϋ πραγματικού. Ό δημοτικός ποιητής άφήνει νά
περνούν εμπρός μας τό παράπονο τής μάννας μέ τό ποτάμι, ή σύλληψη τοϋ
Κίτσουκ' ή συνοδεία του στόν τόπο τής καταδίκης του καί τέλος ό διάλογος
γιοϋ καί μάννας. Ή μιά στιγμή μπαίνει έπάνω στήν άλλη καί στηρίζεται μέ τό
βάρος της, μέ τόν όγκο της· λείπει τό σχέδιο καί τό κόλλημα»141.

Άς ΐδωμεν τώρα πώς άντιμετωπίζει δ ηρωικός άγωνιστής τής έλευθερίας
τόν θάνατον. «Ό γνήσιος κλέφτης είχε αίμα στις φλέβες του καί πέθαινε μέ
άσάλευτη πίστη οτή ζωή. "Ο,τι φλόγιζε τήν καρδιά του, ζωντανός πού ήτανε,
τή φλογίζει άκόμη στά τελευταία τής ζωής του· ό,τι τόν μόλενε ζωντανό, ό
Τούρκος, δέν θέλει καί πεθαμένο νά τόν μολεύη- παρά νά πέση ζωντανός στά
χέρια τοϋ έχθροϋ καλύτερα νά τόν σκοτώσουν οί δικοί του καί νά τοϋ πάρουν
τό κεφάλι»142.

Ποϋ είσαι καλέ μου άδερφέ καί πολυαγαπημένε,
(ήκούσαμεν εις τό τραγούδι τού Γυφτάκη, πού ήτο έκ μητρός συγγενής
τών Μπουκουβαλαίων καί έφονεύθη εις τά βλαχοχώρια τής Θεσσαλίας
πολεμών κατά τού Γιουσούφ Αράπη),

140. Γιάννης 'Αποστολάκης, ενθ' άν.

141. Ένθ' άν., σ. 138, 176-177.

142. Ένθ' άν., σ. 87.
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γύρισε πίσω, πάρε με, πάρέ μου τό κεφάλι,
νά μην τό πάρ ' ή παγανιά καί ό Γιονσούφ 'Αράπης
καί μοϋ τό πάη στά Γιάννινα τ' 'Αλή Πασά τοϋ σκύλου.

Ό πληγωμένος Λεπενιώτης, αδελφός τοΰ Κατσαντώνη, εις τό δι'
αυτόν δημοτικόν τραγούδι καλεί τούς Τσόγκαν καί Λάμπρον Σουλιώτην
νά τοΰ πάρουν τό κεφάλι:

Τό ποϋ 'σαι Τσόγκα μ ' αδερφέ, καί σύ Λάμπρο Σουλιώτη,
γυρίστε νά μέ πάρετε, πάρτε μου τό κεφάλι,
νά μή τό πάρη ή Τουρκιά κι αυτός ό Νίκο Θέος.

Είς τό τραγούδι τοΰ Γιακωβάκη:

Τό ποϋ 'στε, παλληκάρια μου, λίγα κι αντρειωμένα,
πάρτε μου τό κεφάλι μου, νά μή τό πάρουν άλλοι.

«Τό κάλεσμα τοϋ συντρόφου άπό τόν πληγωμένο κλέφτη νά τοϋ πάρη τό
κεφάλι είναι τό άκρότατο σημείο ζωής καί έμπειρίας — πέρα άπό έκεϊ είναι
σιωπή καί τίποτε άλλο. Σταλαγμός πραγματικός αίματος ό δημοτικός στί-
χος... Ποιός τέλος έφτασε ν' άντικρύση τήν άπόλυτη ένότητα τοϋ κλέφτη στά
λόγια καί στά εργα — γεμάτη ή καρδιά, καί ή λέξη όπως καί ή πράξη ξε-
σπούσε τό ίδιο βαρειά, τό ίδιο φωτεινή ή μιά καί ή άλλη:

— «Χρήστο, σέ θέλει ό βασιλιάς, σέ θέλουν κ ' οί αγάδες».

— «Όσο 'ν' ό Χρήστος ζωντανός, Τούρκους δέν προσκυνάει"».
Μέ τά τουφέκια τρέξανε ό ένας προς τόν άλλον,

φωτιά έδώσαν στή φωτιά καί έπεσαν είς τόν τόπο»143.

Είς τό τραγούδι τοΰ Ζίδρου, πού τό πουλί προαγγέλλει είς αύτόν τόν
θάνατον του, λέγεται:

κι οσα βουνά περπάτησες σ' όλα βοτάνια ν-ήταν
δέν τό 'ξέρες, κακόμοιρε, νά φάς, νά μην πεθάνης;

ΟΙ στίχοι αύτοί απηχούν δοξασίαν περί τής θεραπευτικής ιδιότητος τών
βοτάνων τής γης καί τόν πόνον διά τόν άφευκτον θάνατον τοΰ ήρωος. Ό Ζί-
δρος όμως δέν σκοτίζεται διά τόν θάνατον, διότι γνωρίζει καλώς τήν
άνθρωπίνην μοίραν καί είναι αποφασισμένος νά άποθάνη· έκεΐνο πού τόν
άπασχολεΐ δέν είναι ό φόβος τοΰ θανάτου, άλλά τί θ' άπογίνη ό τόπος καί τό

143. "Ενθ'άν., σ. 87,91,92.
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σπίτι του, δταν θα λείψη. Φυσική έρχεται λοιπόν ή συμβουλή του προς τους
συντρόφους του:

—«Δέν τό 'χω πώς θέ νά χαθώ, τό πώς θέ νά πεθάνω,

μόν' τό 'χω σέ παράπονο καί σ' έντροπή μεγάλη,

πού θά τό μάθη ή Τουρκιά, νά πάη στήν Άλασσόνα,

νάμοϋ χαλάση τά χωριά, τά 'ρημα βιλαέτια.

Παρακαλώ τή συντροφιά κι όλα τά παλληκάρια

νά μού γνοιασθούν τό σπίτι μου, νά σφάζουνε τούς Τούρκους,

νά μού κοιτάζουν τό παιδί, τό μαύρο τό Δημήτρη,

πού 'ναι μικρό κι άνήλικο κι άπό κλεφτιά δέν ξέρει».

"Αλλοτε ό λαβωμένος κλέφτης λέγει:

— «Τί νά σας πώ, μωρέ παιδιά, καημένα παλληκάρια;
Φαρμακερό 'ν' τό λάβωμα, πικρό καί τό μολύβι.
Τραυάτε με νά σηκωθώ, βάλτε με νά καθήσω

καί φέρτε μου γλυκό κρασί νά πιώ καί νά μεθύσω,
νά πώ τραγούδια θλιβερά καί παραπονεμένα.
Νά ήμουν στά ψηλά βουνά καί στούς πυκνούς τούς ήσκιους,
πού 'ναι τά στείρα πρόβατα καί τά παχιά κριάρια».

Είς άλλο τραγούδι ό ετοιμοθάνατος κλέφτης λέγει:

— «Πικρό, παιδιά μ ', τό λάβωμα, φαρμάκι τό μολύβι.
Καί πάρτε με καί συρτέ με σέ μιά ψηλή ραχούλα

καί κόφτε μπάτσες144 στρώματα κι ούξυές προσκεφαλάδες
καί βάντε με νά ξαπλωθώ καί βάντε με νά κάτσω
καί φέρτε καί τόν ταμπουρά νά τόν βαρώ γιομάτα.
Φέρτε μου τό κιμέρι145 μου γιά νά σάς τό μοιράσω-
φέρτε καί τόν πνεματικό νά μέ ξεμολοήση
καί πάρτε με καί χώστε με σέ ριζιμιό λιθάρι,
κόφτε κλαράκι δροσερό, λελούδια σκέπαστέ με».

Είς παραλλαγήν άκούεται:

— «Μέ τί καρδιά νά σηκωθώ καί χέρια ν' ακουμπήσω;
Μδχουν τά χέρια τρίμματα, τήν πλάτη τσακισμένη,

144. Κλάδους.

145. Πορτοφόλι.
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παιδιά μου, μόνο συρτέ με πάνου ψηλά στη ράχη,
πού 'ναι τά πεύκα τά ψηλά, τά δέντρα τά μεγάλα,
καί κόψετε χλωρά κλαδιά καί βάλτε με νά πέσω-
δώστε τό καριοφίλι μου, τό δόλιο μου ντουφέκι,
γιά νά τό ρίξω τρεις φορές κι απέ νά ξεψυχήσω».

Είς ήπειρωτικόν τραγούδι ό ετοιμοθάνατος πολεμιστής παρακαλεί τά
παλληκάρια του νά τον ανεβάσουν ψηλά εις τήν ράχην τού βουνού,

πού 'ναι τά πεύκια τά ψηλά κ ' οί μαρμαρένιες βρύσες.

Έκει λέγει:

— «Σκάψτε πλατιά, σκάψτε βαθιά, ίσια γιά δυό νομάτους
καί στήν δεξιά μου τή μεργιά άφήστε παραθύρι,
νά στέκ' όρθός νά πολεμώ καί δίπλα νά γιομίζω,
νά 'ρχουνται τά κλεφτόπουλα νά μέ καλημεράνε-
νά μπαίν', νά βγαίνουν τά πουλιά, τής άνοιξης τ' άηδόνια,
νά λέω πώς ήρθ' ή άνοιξη, ήρθε τό καλοκαίρι».

Είς άλλην παραλλαγήν ακούεται:

νά παίρν' άγέρα τήν αυγή, δροσιά τό μεσημέρι,
νά μπαινοβγαίνουν τά πουλιά, νά φέρνουν τά μαντάτα,
μαντάτ' άπό τό σπίτι μου, μαντάτ' άπ' τά παιδιά μου.

Καί τώρα άπό τό τραγούδι τού Δήμου είναι πασίγνωστοι καί προσφι-
λείς οί στίχοι:

Κάμετε τό κιβούρι μου πλατύ ψηλό νά γένη,
νά στέκ ' όρθός νά πολεμώ καί δίπλα νά γεμίζω
κι άπό τό μέρος τό δεξί άφήστε παραθύρι,
τά χελιδόνια νά 'ρχωνται, τήν άνοιξη νά φέρνουν
καί τ' άηδόνια τόν καλό Μάη νά μέ μαθαίνουν.

Τό νά πίπτη ό κλέφτης είς τό πεδίον τής μάχης, ό θάνατος ήτο δι' αύτόν
όχι μόνον ένδοξος, άλλά καί άποφυγή άπ' ό,τι άσχημον έχει δ φυσικός θά-
νατος. Ό θάνατος όμως τού άρχηγού ήτο φοβερός διά τά παλληκάρια του,
πού έπροτίμων ν' αποθάνουν μαζί του παρά νά διασωθούν έγκαταλείποντες
αύτόν.

Είς ατυχείς επιθέσεις, τάς όποιας ένήργουν κατά τών Τούρκων δύο ηνω-
μένα σώματα κλεφτών, ό ενας έκ τών δύο άρχηγών έθυσιάζετο διά τόν
άλλον, όχι έκ καθήκοντος καί χάριν τιμής, άλλά λόγω ιδιαιτέρας μεγαλοψυ-
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χίας, πού είς τόν κοινόν κίνδυνον έβλεπε τον κίνδυνον τού άλλου ώς ίδικόν
του.

Έξ δοων είπομεν, είναι δυνατόν νά υποθέσει κανείς ότι οί κλεφταρμα-
τολοί ήσαν άγριοι, σκληροί, αίμοχαρεϊς καί άγροϊκοι. Πράγματι ήσαν σκλη-
ροί έναντι τών έχθρών των Τούρκαλβανών καί τών συμπατριωτών των συ-
νεργατών τού έχθροΰ. Ή σκληρότης των έκορυφώνετο, δταν επρόκειτο δι'
άντεκδίκησιν, δέν ύπερέβαινεν όμως, ούτε κάν έφθανε τήν σκληρότητα τών
Τουρκαλβανών πασάδων, μπέηδων καί άγάδων. Τά βασανιστήρια πού έπε-
βάλλοντο είς τούς συλλαμβανομένους κλέφτες, ήσαν πρωτοφανή είς τήν
ίστορίαν. Ό Έλλην κλέφτης έφόνευεν άμέσως τόν έχθρόν του άλλά χωρίς
βασανιστήρια, πού διήρκουν δι' αύτόν, δταν συνελαμβάνετο, πολλάς ημέ-
ρας.

Οί κλέφτες ήσαν άπλόί είς τούς τρόπους, τούς διέκρινε δέ μεγαλοψυχία
καί ψυχική εύγένεια, δεικνυομένη π.χ. προς τάς ύπ' αύτών συλλαμβανομέ-
νας συζύγους καί θυγατέρας άγάδων ή μπέηδων Τούρκων ή καί Ελλήνων
προεστών. Κάποτε αί αιχμάλωτοι άνήκον είς έκείνους, πού είχον προσβάλει
τάς συζύγους καί τάς θυγατέρας κλεφτών. Άλλ' ούτε καί τότε έπέτρεπον οί
κλέφτες είς τόν έαυτόν των τήν παραμικράν προσβολήν τών γυναικών, πού
είχον αιχμαλωτίσει καί έπερίμεναν τήν έξαγοράν των διά λύτρων. Ό καπε-
τάνιος, πού δέν θά έπεδείκνυε σεβασμόν προς τήν αίχμάλωτον έγκατελείπε-
το άπό τά παλληκάρια του. Ό Fauriel γράφει σχετικώς: «'Αναφέρουν τήν πε-
ρίπτωσιν ένός καπετάνιου, ό όποιος έφονεύθη άπό τά ίδια τά παλληκάρια
του, διότι προσέβαλε τήν γυναίκα ένός Τούρκου, τήν όποίαν έκρατοϋσεν
αίχμάλωτον, περιμένων τήν έξαγοράν της»146.

Είς τό τραγούδι τού Σκυλοδήμου, πού συμφύρεται μέ τό τραγούδι τού
Σκαλτσοδήμου, ή αιχμάλωτος εις τό λημέρι Ειρήνη, εις πρόσκλησιν τού
καπετάνιου νά κεράση αύτόν καί τά παλληκάρια του, χωρίς νά φοβηθή
καθόλου, διότι ήτο βεβαία διά τόν προς αύτήν σεβασμόν τού καπετάνιου
καί τών παλληκαριών του, λέγει:

Δήμο, δέν είμαι δίπλα σου κρασί νά σέ κεράσω,
έγώ είμαι νύφη προεστών κι αρχόντων θυγατέρα.

Ό Σκυλοδήμος τού τραγουδιού άνήκεν είς άρματολικήν οίκογένειαν
τής Ακαρνανίας. Είς έκ τών Σκυλοδημαίων συλληφθείς κατά τό 1806 με-
τεφέρθη είς 'Ιωάννινα καί έφυλακίσθη, κατώρθωσεν όμως νά δραπετεύση

146. C. Fauriel, ενθ'άν., σ. 38.
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μετά πολυμήνους ταλαιπωρίας καί να γίνη πρωτοπαλλήκαρον τοΰ 'Οδυσ-
σέως 'Ανδρούτσου.

Είς τό τραγούδι τοΰ έκ Αωρίδος Σκαλτσοδήμου, πού είχε πρωτοπαλ-
λήκαρον τόν 'Αθανάσιον Αιάκον, ή Κρουστάλλω, πού άπήχθη είς τό λημέ-
ρι καί είχε σταυραδελφόν της τον Αιάκον, λέγει:

Τί μέ τηρζίς, στανραδελφέ, τί μέ τηρςις, μπρέ Διάκο;
Πιάσε καί φτειάσε μιά γραφή καί στείλε τ' Άναγνώστή41·
φωτιά νά κάψει τ' άσπρα του καί φλόγα τά φλωριά του,
πού 'γώ κοιμούμαι μοναχή στά κλέφτικα λημέρια
μέ τό σπαθί προσκέφαλο καί τό τουφέκι στρώμα.

Σημειωτέον ότι ε'ις άλλην παραλλαγήν τοΰ τραγουδιού τοΰ Σκαλτσο-
δήμου άντί τής Κρουστάλλως λέγεται:

μέ τη Ρηνούλα στό πλευρό, μέ τή Μπαμπαλοπούλα.

Ώς προς τήν θρησκευτικότητα καί τήν εύσέβειαν τών κλεφταμαρτολών
είναι γνακπιή η άσάλευτος πίστις των. Ούδέποτε κλέφτης άλλαξοπίστησε, προ-
τιμήσας τά βασανιστήρια, δσον (ρρικτά καί άν ήσαν. ΕΙς τά άγρια βουνά, πού
εζων, δέν είχον έκκλησίας ούτε Ιερείς. Είς έρημοκκλήσι μόνον ήτο δυνατόν νά
παρακολουθήσουν τήν λειτουργίαν άπό κάποιον Ιερέα τής υπαίθρου. 'Ακόμη
καί ή ευλαβής κλίσις διά μετάβασιν είς τούς 'Αγίους Τόπους παρά τάς δυσκο-
λίας καί τούς κινδύνους δέν ήτο άγνωστος είς τούς κλέφτες. Ούτω π.χ. ό κα-
πετάν Βλαχάβας ε'ις ήλικίαν 76 έτών έφυγε πεζός διά τά 'Ιεροσόλυμα μέ τό
δπλον εις τόν ώμον καί άκολουθούμενος άπό τό πρωτοπαλλήκαρόν του. 'Εκεί
είς τούς 'Αγίους Τόπους άπέθανεν ό Βλαχάβας, όπως ηυχετο ζών.

Ό σεβασμός τών κλεφτών προς τά άγια άντικείμενα καί τά άφιερώμα-
τα φαίνεται άπό δσα διηγείται ô Pouqueville διά τήν περίπτωσιν ενός κα-
πετάνιου, ό όποιος άφοΰ έσύλησε τά άφιερώματα ενός παρεκκλησίου τής
Παναγίας παρά τήν Βόνιτσαν, παρεδόθη άπό τά ίδια τά παλληκάρια του
είς τόν 'Αλήν, κατά διαταγήν τοΰ όποιου έκρεμάσθη148.

Οί καπεταναίοι άρματολοί εΐχον μεγάλην έπιβολήν είς τά παλληκάρια
των. Διά τά παραπτώματά των τά έτιμώρουν μέ διαφόρους ποινάς. Ή μεγα-
λυτέρα ποινή ήτο ή κοπή τής κόμης ενός παλληκαριοΰ έμπροσθεν τών
άλλων συντρόφων του. 'Εν συνεχείς* έξεδιώκετο άπό τό άρματολίκι χωρίς

147. Ό 'Αναγνώστης, σύζυγος της Κρουστάλλως, ήτο ευνοούμενος τοϋ 'Αλη Πασά.

148. C. Fauriel, ένθ'àv., σ. 39.
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όμως νά τοϋ αφαιρούν τόν όπλισμόν του. «Είς τό ντουφέκι του μόνον κρέ-
μεται καί τήν ελπίδα του δέν πρέπει νά τήν κόιρωμεν» έλεγον149.

Όπως ειδομεν, περισσότερον άπό τα τραγούδια παρά από τήν Ιστορίαν
δυνάμεθα νά σχηματίσωμεν πληρεστέραν γνώσιν καί νά κατανοήσωμεν τήν
ζωήν τού κλεφταρματολοΰ τής τουρκοκρατίας. 'Από τά δημώδη ποιητικά κεί-
μενα, άν καί τά περισσότερα στερούνται λεπτομερειών, άναδύεται ή ψυχική
ζωή τών άνθρώπων έκείνων, πού ήγωνίσθησαν διά τήν έλευθερίαν. Αύτοΰ
τοϋ είδους ή ζωή πρέπει νά μας ενδιαφέρει περισσότερον παντός άλλου.

Haiducia

Ή έν τη νοτιανατολική Εύρώπη haiducia έχει πρός τήν έλληνικήν κλεφτουριάν
ομοιότητας άλλά καί διαφοράς. Ή haiducia έμφανίζεται τό πρώτον κατά τούς
14ον καί 15ον αιώνας, δτε είς μέγαν άριθμόν ποιμένες Σέρβοι, Κροάται, Βλά-
χοι, ώς καί Ούγγροι δουλοπάροικοι, φεύγοντες άπό τά κτήματα τών βογιάρων
(αρχόντων), έγκαθίσταντο είς τάς ούγγρικάς πεδιάδας καί άπησχολοΰντο μέ
τήν κτηνοτροφίαν. Κατά τόν 15ο αί. τό έμπόριον τών ζώων έλαβε μεγάλην έξέ-
λιξιν. Οί έν λόγω κτηνοτρόφοι καί έμποροι, οΐτινες ώδήγουν έξ Ούγγαρίας
άγέλας ζώων εις τάς μεγάλας άγοράς τής Ένετίας, Τσεχίας, Μοραβίας καί
Γερμανίας, ώνομάζοντο haiduci150. Είναι άληθές ότι είς τούς δρόμους κατά τά
μακρινά των ταξίδια συνήντων συχνά ενεδρεύοντας ληστάς151. Διό πρός άντι-
μετώπισιν τών έκ τών ληστών κινδύνων τούτων ώργανούντο είς ώπλισμένας
όμάδας152.

'Απλή σύγκρισις τής προελεύσεως τών haiduci καί τών αιτίων τής δημι-
ουργίας τοϋ κινήματος των πρός τά τής ελληνικής κλεφτουριάς δεικνύει τάς
διαφοράς τών δύο κινημάτων. Κατά τάς άρχάς τοϋ 16ου αί. έξ αιτίας
πολλών κρατικών περιορισμών τό έμπόριον τών haiduci ήρχισε νά φθίνη

149. Ν. Κασομούλης, ενθ' άν., τόμ. Α', σ. 262. Άπ. Βακαλόπουλος, ενθ' άν., σ. 65.

150. Οί χαϊντοϋκοι (haiduci) ή χαϊδόνες ήσαν ώπλισμένοι ποιμένες Ούγγροι, οί
όποιοι συνέχιζαν μέ τήν μορφήν ληστείας τόν πόλεμον κατά τών Τούρκων είς τάς τουρ-
κοκρατουμένας περιοχάς της χώρας των. Βλ. περίληψιν τοϋ έργου τοϋ G. Rosen, Die
Balkan Haiduken. Ein Beitrag zur innem Geschichte des Slawenthums, I. M. Bardhaus, Leipzig
1878, δημοσιευθεΐσαν ύπό Ίω. Βασδραβέλλη είς τά Μακεδονικά, τόμ. ΙΑ', Θεσσαλονίκη
1971, σ. 418.

151. Λησταί ύπήρχον είς τήν Βαλκανικήν άπό τών προχριστιανικών άκόμη χρό-
νων. Τούτους δέν κατώρθωσε νά έκριζώση ούτε τό ρωμαϊκόν κράτος ούτε ή όθωμα-
νική αυτοκρατορία. Βλ. Ίω. Βασδραβέλλην, ένθ' άν., σ. 417.

152. Tr. Ionescu-Nijcov, ενθ' άν., σ. 114. Δ. Β. Οίκονομίδης, ενθ' άν., σ. 5.
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καί, ευρεθέντες οϋτως είς οίκονομικάς στεναχώριας καί άνευ απασχολήσε-
ως, συνειθισμένοι δέ μέχρι τούδε μέ πράξεις βίας καί σκληρότητος, έπεδίδο-
ντο είς κλοπάς καί άπάτας. Συμφώνως πρδς άξιοπίστους ίστορικάς μαρτυ-
ρίας, τούς συναντώμεν συχνά νά λαμβάνουν μέρος είς τούς μεταξύ 'Αψβούρ-
γων καί Τούρκων πολέμους- ήσαν μισθοφόροι είς τά χριστιανικά στρατεύ-
ματα. Είς ιστορικά τινα έγγραφα άναφέρονται άγωνιζόμενοι μετά τών
Morlaci καί τών Uscoci είς τά βορειοδυτικά τής βαλκανικής153. Οί Morlaci,
κατά τούς ίστορικούς, ήσαν Βλάχοι χωρικοί έκσλαβισθέντες έν Δαλματία,
Κροατίςι καί Βοσνίςι154. Τό δνομά των προέρχεται έκ τής έλληνικής λέξεως
Μαυρόβλαχοι™. Μιά ομάς τών Morlaci ύπό τό δνομα Uscoci διέκειτο
έχθρικώς πρός τούς Ενετούς, κατεγίνετο είς τήν πειρατείαν καί κατφκει
παρά τάς άκτάς τής Κροατίας156. 'Αφού μέ τόν καιρόν οί Uscoci εγκατέλει-
ψαν τήν πειρατείαν, προσέφερον μεγάλας ύπηρεσίας είς τήν Αύστρίαν καί
τήν Ένετίαν157. Ούτοι λέγεται ότι κατέφυγον είς τάς βορειοδυτικός άκτάς
τής Βαλκανικής έκ τοϋ τουρκικοΰ έδάφους, διά νά αποφύγουν τήν όθωμα-
νικήν τυραννίαν. Όσοι έξ αύτών έπεδίδοντο είς κλοπάς καί ληστείας ώνο-
μάζοντο haiduci. Οί haiduci uscoci διεκρίνοντο άπό τούς συνήθεις κλέπτας
κατά τούτο, ότι έλήστευον έκ τοϋ έμφανοϋς καί ήρπαζον διά τής βίας πολύ-
τιμα πράγματα κατόπιν σκληρού πολλάκις άγώνος. Ούτοι είσήρχοντο είς
τήν ύπηρεσίαν τών δογών καί έπετίθεντο κατά τών Τούρκων συχνά έξ ιδίας
πρωτοβουλίας158.

Είς έν κείμενον τοϋ 1746 λέγεται ότι οί haiduci, άδιακρίτως έθνικής κατα-
γωγής, ήσαν «audacissimi et robustissimo corpore nullum genus laboris ac periculi
aestimant», δηλαδή «τολμηρότατοι καί μέ τό ρωμαλέον των σώμα ούδέν είδος
μόχθου καί κινδύνου υπολογίζουν»159. Ούτοι έγνωρίζοντο άπό τήν ένδυμα-
σίαν, τόν όπλισμόν καί τήν σκληρότητά των. Τούς συναντώμεν είς τήν ύπηρε-
σίαν τών βοεβοδών τής Μολδοβλαχίας άπό τοϋ 16ου αί. καί έφεξής, δέν τούς

153. Tr. Ionescu-Nijcov, ένθ'άν., ο. 114.

154. Ν. Α. Constantinescu, «Despre Morlachi», έν τω τόμω LuiNicolae Iorga Omagiu
1871-5/18 Iunie 1921, Craiova, σ. 19 κ.έξ.

155. *Α. Λαζάρου, Ή Άρωμουνική, έν 'Αθήναις 1976, σ. 85.

156. Ν. Α. Constantinescu, ενθ' άν., σ. 92.

157. Ένθ' άν., σ. 92.

158. M. Murko, «L'état actuel de la poésie populaire Yougoslave», έν Le Monde Slave,
τεύχος 'Ιουνίου, Paris 1928, σ. 342.

159. Scriptores Rerum Hungaricarum, Vindobonae 1746, σ. 943, παρά Tr. Ionescu-Nijcov,
ένθ'άν.,α. 115.
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άπαντώμεν όμως είς τήν ύπηρεοίαν των Τούρκων160. 'Απεναντίας πολλοί έξ
αύτών διήρχοντο τόν Δούναβιν καί έλεηλάτουν περιοχάς εύρισκομένας ύπό
τήν τουρκικήν κυριαρχίαν. Μέ τήν πάροδον τού χρόνου έγένοντο κατά τό
μάλλον ή ήττον σώματα τακτικού στρατού, έμάχοντο δ' ώς ιππείς ή πεζοί
όπλισμένοι μέ ξίφη καί μαχαίρας161. Ό έξ Έλληνίδος μητρός ήγεμών τής
Βλαχίας Μιχαήλ ό «Γενναίος», δστις ώργάνοασε στρατόν καί έπαναστάτησε
περί τό έτος 1600 κατά τών Τούρκων, διέθετε καί σώματα χαϊντούκων, ώς
άναφέρεται έν σχετικώ έγγράφω τοϋ 1610162. Βραδύτερον, κατά τήν ύπό 'Αλε-
ξάνδρου Ύψηλάντου, πάππου τού άρχηγού τής ελληνικής έπαναστάσεως τού
1821, άναδιοργάνωσιν τοϋ στρατού έν Βλαχίςι, οί haiduci έγένοντο τακτικόν
τούτου σώμα163. Ή κλεφτουριά (haiducia) έν Ρουμανία ήτο όργανωμένη είς
όμάδας. Αί όμάδες είχον έπί κεφαλής τόν καπετάνιον, όστις ήτο ό εύφυέστε-
ρος καί έπιβλητικώτερος δλων164. Έκ τών περιφημοτέρων καπεταναίων
ύπήρξεν ό Γκρούια τοϋ Νοβάκ, ό όποιος είχεν ύπό τάς διαταγάς του 3-4 χι-
λιάδες χαϊντούκων. Έτερος όνόματι Γκρόζα έζησε κατά τό πρώτον ήμισυ
τού 19ου αί. "Αλλοι χαϊντοϋκοι λίαν γνωστοί ώς καπεταναίοι είναι ό Γιάν-
κου Τζιάνου καί ό Βέλκος. Τού Βέλκου τήν χήραν, όνόματι Στάναν, είχε νυμ-
φευθή ό Γεωργάκης 'Ολύμπιος165.

Έκ τών κυριοτέρων χαρακτηριστικών τής ψυχοσυνθέσεως τών χαϊντού-
κων έν Μολδοβλαχία ήτο ή άφοσίωσις αύτών είς τήν ίδέαν τής υποστηρίξε-
ως τών άδυνάτων καί τοϋ άφανισμοϋ τών νεοπλούτων. Πόσον διέφερον
άπό τούς έν Ελλάδι κλέφτες είναι προφανές. Ένέδραι έστήνοντο ύπό τών
χαϊντούκων είς τάς δημοσίας όδούς καί ληστρικαί έπιχειρήσεις ήσαν τό κύ-
ριον έργον των. Θύματά των έπιπτον άδιακρίτως Τούρκοι καί Χριστιανοί,
άν ήσαν εύποροι166. Κάποτε τό κατά τών Τούρκων μίσος των κατελάμβανε
ασυνήθεις τόνους σκληρότητος. Ό χαϊντοϋκος, ένεδρεύων παρά τήν όχθην
ποταμού, συλλαμβάνει τόν Τούρκον, τόν γδέρει καί πωλεί τό δέρμα του είς

160. Miron Costin, Letopise(ul Jarii Moldovei, Bucurejti 1944, σσ. 17, 33, 54. Gr.
Ureche, Letopise{ul Tarii Moldovei, Bucurejti, αν. ετ., σ. 180.

161. Ν. Balcescu, Opere, I. Bucuresti 1953, σ. 14.

162. Δ. Β. Οίκονομίδης, «Μιχαήλ ό "Γενναίος" καί τά δημοτικά περί αΰτοϋ άσματα
Ελλήνων καί Βουλγάρων», Λαογραφία, τόμ. ΙΔ ', έν 'Αθήναις 1952, σ. 55.

163. Ν. Balcescu, ενθ'av., σ. 34.

164. Tr. Ionescu-Nijcov, ενθ' άν., σ. 118.

165. Βλ. Ν. Iorga, έν Bulletin de la Sect. Hist, de l'Académie Romaine, ετ. III καί IV,
No 4, Bucuresti 1916, σ. 300.

166. Δ. Β. ΟΙκονομίδης, Τό κίνημα τών κλεφτών, ενθ' άν., σ. 8.
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τήν «μεγάλην άγοράν»'". Χαϊντοΰκοι έν Μολδοβλαχία έγίνοντο κυρίως ποι-
μένες, ot όποιοι έγνώριζον καλώς τά δάση καί τά βουνά τής πατρίδος των.
ΕΙς τήν λαϊκήν φαντασίαν έν Βλαχίςι ό χαϊντοΰκος είναι άνθρωπος αισιόδο-
ξος, δίκαιος, εΰθυμος, δυνατός, μεγαλόψυχος, θαρραλέος. Οΰτος πρέπει
όπωσδήποτε νά έξέλθη σψος άπό κάθε κίνδυνον καί νά ύπερπηδήση πάν
έμπόδιον, ώς ό ήρως τοϋ παραμυθιοΰ168.

Καί έν Βουλγαρία κατά τήν περίοδον τής τουρκοκρατίας έδημιουργήθη-
σαν όμάδες όρεινών πολεμιστών έκ 10, 12, 15 καί 100 άτόμων παρεμφερών
πρός τούς έν Ελλάδι κλέφτες. Ούτοι είς τουρκικά έγγραφα παρουσιάζονται
ώς συμμορία ληστών, διαβιούντων είς τά όρη. Κατά τό 1443 άναφέρονται τά
υψώματα τής περιοχής τοΰ Ίχτιμάν ώς «λημέρια» καί καταφύγια χαϊντού-
κων. Τό έτος 1454 άναφέρεται ό Ράτσιν ώς άρχηγός χαϊντούκων, αιχμαλωτι-
σθείς ύπό Μωάμεθ Β ' τοΰ Πορθητοϋ169. Ή ύπό τών Τούρκων αύξησις τών
φόρων, ή τοκογλυφία, αι διαρπαγαί καί τά δεινά έκ τών συνεπειών τών μετά
τής Τουρκίας πολέμων τών Εύραχιταίων, είχον ώς έπακόλουθον τόν πολλα-
πλασιασμών τών χαϊντούκων, πρός άντιμετώπισιν τών όποιων έδημιουργήθη
καί έν Βουλγαρίςι ό θεσμός τών άρματολών. Σημειωτέον δ' ότι μέ τήν έλλη-
νικήν λέξιν μαρτολονς έκάλουν οί Βούλγαροι τούς αρματολούς καί τούς χαϊ-
ντούκους170. Είς εγγραφον τής 29.4.1698 άναφέρεται ή έξόντωσις τών άρ-
χηγών τών χαϊντούκοαν Μέλκο καί Κουρτουλή ύπό τών τουρκικών στρατευ-
μάτων τοΰ Βιδινίου. Τά μεγαλύτερα καί περισσότερα κατορθώματα τών χαϊ-
ντούκων έν Βουλγαρίςι άναφέρονται κατά τόν 18ον αί. ύπό τής λαϊκής παρα-
δόσεως. 'Αλλ' ή δράσις αύτών δέν περιωρίζετο εις καθαρώς έχθρικόν άγώνα
έναντίον τοΰ κατακτητοΰ, άλλ' έπεξετείνετο πολλάκις καί είς ενεργείας λη-
στρικός καί έγκληματικάς171. Ό Γερμανός G. Rosen, παραπέμπων εις βιβλίον
τών "Αγγλων Saint-Clair και Ch. Brophy, οΐτινες δι' έπαγγελματικούς λόγους
παρέμειναν έπί 3 έτη έν Βουλγαρία, είς τήν περιοχήν τής Βάρνας, άναφέρει
ότι ύπήρχον τρία είδη ληστών εις τήν χώραν αυτήν: α) οί τσελεμπή τών Βαλ-
κανίων. Ούτοι floav άπόγονοι παλαιών οικογενειών, κατεδιώκοντο ύπό τών
Τούρκων, κατέφευγον είς τά δάση καί έλήστευον μόνον 'Αρμενίους καί Έλλη-
νας, πού μετέβαινον άπό τήν Βάρναν είς τήν 'Αδριανούπολιν· β) οί χιρσίζ ή

167. Δ. Β. Οίκονομίδης, ένθ' άν., σ. 8-9.

168. Ένθ' άν., ο. 9.

169. Ένθ' άν., σ. 10.

170. Άντ. Θ. Σπηλιωτόπσυλος, «Ή δημώδης ποίησις τών βαλκανικών λαών καί ή συγ-
γένεια αύτης πρός τήν έλληνικήν», περιοδ. Διάλεξις, έτ. Α ', φύλλ. 5-6, 'Αθήναι 1928, σ. 109.

171. Δ. Β. Ο'ικονομίδης, ενθ' άν., σ. 11.
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λησταί τοϋ δρόμου. Ό χιρσίζ ήτο ραγιάς κατά κανόνα, πού μετέβαλλε τό βα-
πτιστικόν χριστιανικόν του δνομα είς μωαμεθανικόν καί μετέβαινεν εις χρι-
στιανικά χωρία, δταν ή συγκομιδή ήτο κακή καί οί φόροι πιεστικοί, καί εκλε-
πτε αλόγα, πρόβατα, συνελάμβανε ταξιδιώτας, άπήγε χριστιανόπαιδας είς τά
βουνά καί έζήτει λύτρα πρός άπελευθέρίοσίν των. Οί κάτοικοι τών χωρίων
ήσαν συνήθως συνεργοί τών χιρσίζ· γ) ό χαϊντοΰκος, πού frco ελεύθερος,
όπως τό πουλί. Αύτός δέν είχε κανένα φίλον έξω άπό τήν συμμορίαν του. Έξ
αιτίας μιας μεγάλης παρανομίας του ό χαϊντοΰκος δέν ήδύνατο νά έπιστρέ-
ψει ποτέ είς τήν πατρίδα του ώς ό χιρσίζ172.

Κατά τόν Ίω. Βασδραβέλλην «τά δσα λέγει ό Rosen διά τούς χα ϊντούκονς
είναι αποκυήματα τής φαντασίας τών Βουλγάρων έθνικιστών, τούς όποιους
είχον δημιουργήσει οί Ρώσοι μετά τόν πόλεμον τοϋ 1828, καί κατ' όντι-
γραφήν τών ελληνικών θρύλων προσπαθούσαν νά παρουσιάσουν καί τό
βουλγαρικό λαό ώς έχοντα κάποτε άρματολούς καί κλεφταρματολούς»™. Μέ
τήν άπσψιν αύτήν δέν είναι δυνατόν νά συμφωνησωμεν, διότι καί είς τήν
Βουλγαρίαν, καί όπου άλλου ήσαν Τούρκοι κατακτηταί, ύπήρξαν χαϊν-
τοΰκοι, διάφοροι βεβαίως άπό τούς ιδικούς μας κλέφτες, ύπήρξαν καί άρμα-
τολοί, ώς ό ίδιος συγγραφεύς άλλως τε δέχεται είς άλλο παλαιότερον δημοσί-
ευμά του, γράφων: «...Ούτως άρματολοί ύπήρχον είς τήνΒοσνίαν, τήν Άλβα-
νίαν, τήν Σερβίαν καί τήν Βουλγαρίαν είς τήν ύπηρεσίαν τών Τούρκων»"*.

Περί τών έν Σερβίςι χαϊντούκων καί τών περί αυτών δημωδών άσμάτων
άρκετάς πληροφορίας εύρίσκομεν είς μελέτας, δημοσιευθείσας ύπό τών Β. Μϊ-
tacovié, D. Popovid, G. Gesemann καί Α. Matkovski, βασιζομένας έπί τουρκικών
εγγράφων, τά όποια είναι άντικειμενικά καί ύπερτεροΰν είς τάς λεπτομερείας
τών πληροφοριών άπό ταξιδιωτικός έντυπώσεις διαφόρων περιηγητών175.

Έν Άλβανία οί χαϊντούκοι ώνομάζοντο Kaçaks176. Ούτοι ένεδρεύοντες
έπετίθεντο έναντίον καραβανιών, ταχυδρόμων καί ύπαλλήλων τής τουρ-

172. Βλ. Ίω. Βασδραβέλλην είς Μακεδονικά, τόμ. ΙΑ ', Θεσσαλονίκη 1971, σ. 418-421.

173. Ίω. Βασδραβέλλης, ενθ' όν., σ. 424.

174. Ίω. Βασδραβέλλης, «Οί πολεμικοί άνδρες της Μακεδονίας», Μακεδόνικα Ζ',
1966, σ. 33.

175. Βλ. σύντομον περίληψιν τών έργασιών τοϋ Matkmovski έν Ίω. Βασδραβέλλης,
'Αρματολοί καί κλέφτες είς τήν Μακεδονίαν, έκδ. Β ', Θεσσαλονίκη 1970, σ. 18-20.

176. «Nom désignant ceux qui, prenant le maquis, se mettaient hors-la-loi, en rebellion
ouverte contre les autorites ottomanes». Quemal Haxhihasani, «A perçu sur le mouvement et
les chants populaires des Kaçaks en Albanie», Actes du II' Congrès International des Etudes du
Sud-Est Européen, τόμ. V, Athènes 1978, σ. 649, σημ. 1. Ή μελέτη σ. 649-661.
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κικής διοικήσεως καί κατά τών έντοπίων αρχόντων, τών συνεργαζομένων
μετά τών κατακτητών. Ένεκα τούτου οί τελευταίοι ήναγκάζοντο νά διατη-
ρούν σημαντικός στρατιωτικάς δυνάμεις πρός άντιμετώπισιν καί έξουδετέ-
ρωσιν τών Kaçaks. Οί 'Αλβανοί κλέφτες εΐχον συνήθως τά λημέρια των έπά-
νω εις τά βουνά τού Κουρβελές, τού Γράμμου κ.ά. καί κατά τάς έφόδους των
είσέδυον πολλάκις έντός τού έλληνικού έδάφους, ένθα ήγωνίζοντο δμοΰ
μετά τών Ελλήνων κλεφτών έναντίον τού κοινού τυράννου177. Οί 'Αλβανοί
κλέφτες συνήθως έσχημάτιζον όμάδας έκ 10, 13 μέχρι καί 300 άνδρών, άνα-
λόγως τού τόπου καί τών περιστάσεων178.

Όπως δ' έν Ελλάδι, ούτω καί είς τάς άλλας βαλκανικός χώρας άνεπτύ-
χθη δ θεσμός τών άρματολών πρός καταπολέμησιν τών χαϊντούκων. Είς τήν
Βουλγαρίαν ύπήρχαν άρματολοί κατά τό 1661 έκτελοϋντες καθήκοντα φρου-
ρών. Οί περισσότεροι έξ αύτών ήσαν Τούρκοι, άλλ' ύπήρχαν καί τίνες Βούλ-
γαροι. Κατά τήν έκστρατείαν τών Τούρκων έναντίον τής Βιέννης (1683) είς
τούς άρματολούς είχεν άνατεθεΐ ή δίωξις τών κλεφτών179.

Βιβλιογραφία

Πολύτιμοι πληροφορίαι περί τών έν Ελλάδι κλεφτών καί άρματολών κατά
τήν τουρκοκρατίαν εύρίσκονται έν τή Εισαγωγή τής υπό τού Cl. Fauriel
έκδόσεως τών δημοτικών μας τραγουδιών καί είς τά εισαγωγικά σημειώμα-
τα, μέ τά οποία συνώδευσε τά κείμενα τών «Κλέφτικων τραγουδιών» δ Γάλ-
λος σοφός180.

Αί γνώσεις μας περί τών έν λόγψ κλεφτών καί άρματολών ηύξήθησαν διά
περισσοτέρας ίστορικότητος μέ τήν ύπό τού Γιάννη Βλαχογιάννη έκδοσιν τοϋ
έργου τού έκ Σιατίστης τής Μακεδονίας Νικολάου Κασομούλη Ενθυμήματα
στρατιωτικά τής επαναστάσεως των 'Ελλήνων (1821-1833), τόμ. Α ', 'Αθήναι
1939, Β ' 1940, Γ' 1942. 'Ας σημειωθή όμως ότι αί πληροφορίαι άμφοτέρων
τών συγγραφέων τούτων, τού Fauriel καί τού Κασομούλη, στηρίζονται ώς έπί
τό πλείστον εις τήν προφορικήν παράδοσιν καί όχι είς αύθεντικά κείμενα
έπισήμων έγγράφων καί ίστοριοδιφικά έργα.

177. Δ. Β. Οίκονομίδης, ενθ' άν., σ. 15.

178. Ένθ' άν., σ. 16.

179. Ίω. Βασδραβέλλης, Οί πολεμικοί άνδρες τής Μακεδονίας, ενθ. άν., α. 33-34.

180. Cl. Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne..., τόμ. I, Paris 1824, σ CXLIV +
306, τόμ. II, Paris 1825, σ. 492 (= Cl. Fauriel, Τά ελληνικά δημοτικά τραγούδια, εισαγωγή
Ν.'Α. Βέη, μετάφρασις Ά. Χατζηεμμανουηλ, 'Αθήνα 1956, σ. 26-47,87-152).
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Ειδήσεις επί τοϋ θέματος, άπαντώσαι σποραδικώς είς έργα ξένων πε-
ριηγητών, έπισκεφθέντων τήν Ελλάδα κατά διαφόρους καιρούς τής τουρ-
κοκρατίας, είναι χρήσιμοι είς τήν έρευναν.

Όφείλω προς τούτοις νά παραθέσω κατωτέρω έν υποσημειώσει τά κυ-
ριώτερα δημοσιεύματα ήμετέρων καί ξένων ερευνητών, πού άναφέρονται
παρεμπιπτόντως ή συστηματικώς είς τούς έν Ελλάδι κλεφταρματολούς τής
τουρκοκρατίας, καθώς καί εις τινας συλλογάς καί μελέτας περί τών κλέφτι-
κων τραγουδιών181.

181. Κ. Μ. Κούμας, 'Ιστορία τών άνθρωπίνων πράξεων, τόμ. IB', έν Βιέννη 1832, σ.
541-550.Δ. ΑΙνιάν, Άρματωλοί καί κλέπται. «Βιβλιοθήκη τοϋ Λαού», έν 'Αθήναις 1852. Π.
Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, τόμ. Α ' καί Β ', έν 'Αθήναις 1856, 1857. Συλ-
λογή δημωδών Ασμάτων τής 'Ηπείρου, έν 'Αθήναις 1880. Χριστόφ. Περραιβός, 'Ιστορία τοϋ
Σουλίου καί Πάργας, έν 'Αθήναις 1857. Τρ. Μπάρτας, 'Αναμνήσεις φιλοπάτριδος, έν Παρι-
σίοις 1861. G. Finlay, History of Greek Revolution, London 1861 (= 'Ιστορία τής έλληνικής
έπαναστάσεως, έπιμελεια, σχόλια Τάσου Βουρνά, τόμ. Α ' καί Β ', 'Αθήνα 1954). Λάμπρος
Κουτσονίκας, Γενική Ιστορία της έλληνικής έπαναστάσεως, τόμ. Α ' - Β ', έν 'Αθήναις 1863,

1864 (ιδία τόμ. Β', σ. θ'-ι'). Κ. Σάθας, Χρονικόν άνέκδοτον Γαλαξειδίον, έν 'Αθήναις

1865 (1914). 'Ελληνικά 'Ανέκδοτα, τόμ. Α' καί Β', έν 'Αθήναις 1867. Τουρκοκρατούμενη
'Ελλάς, έν 'Αθήναις 1869. Documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au moyen âge, τόμ. I-
V, Paris 1880-1885. L. Heuzey, Le mont Olympe et l'Acarnanie, Paris 1860. «Discours historique
sur les couvents des Météores», Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études
grecques en France, τόμ. IX (1875), σ. 232-251. Excursion dans la Thessalie turque en 1858, Paris
1927. Άθ. Κ. Οίκονομίδης, Τραγούδια τοϋ 'Ολύμπου, έν 'Αθήναις 1881. Κ. Γουναρόπου-
λος, «Τά κατά τόν "Αθω καί Τένεδον έν ετει 1807. Στιχούργημα I. Δ. Ξουρή», Δελτίον
Ίστορ. καί 'Εθνολ. 'Εταιρ. 'Ελλ., τόμ. 1 (1883-85), σ. 461-480. Ν. Ίγγλεσης, Τά αρματολίκια
καί ό ήρωςΝικοτσάρας, Φυλλάδιον Α', έν 'Αθήναις 1884. Ό Γέρων Κολοκοτρώνης, Λιή-
γησις συμβάντων τής έλληνικής φυλής άπό τά 1770-1836, 'Αθήνησιν 1846, έκδ. νεωτ., έν
'Αθήναις 1889. Κ. Δ. Κρυστάλλης, «Οί Ζακαΐοι», 'Εβδομάς Ζ ', φύλλ. 42,1890. «Οί Βλάχοι
της Πίνδου», 'Εβδομάς Η ', 1891 (= Κ. Δ. Κρυστάλλης, °Απαντα, έπιμελ. Μ. Περάνθη,
'Αθήνα [1952], σ. 307-503). Δ. Γρ. Καμπούρογλους, Άρματωλοί καί κλέφτες (1453-1821),
'Αθήναι αν. ετ. Θεόδωρος Γρίβας. Βιογραφικόν σχεδίασμα έπί τή βάσει άνεκδότων εγγρά-
φουν καί σημειωμάτων, έν 'Αθήναις 1896. Τ. Κανδηλώρος, Ό άρματωλισμός τής Πελοπον-
νήσου, 'Αθήναι 1924. «Ό άφορισμός τών άρματωλών κατά τό 1805», ΜαλεβόςΑ (1924), σ.
227-238. Κ. Παπαρρηγόπουλος, 'Ιστορία τοϋ ελληνικού έθνους, τόμ. Εβ ', έν 'Αθήναις 1925.
Γιάννης Κορδάτος, «Τό άρματωλίκι τοϋ Πηλίου», Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. Α ', 'Αθήναι
1930, σ. 87-91. 'Ιστορία τής νεώτερης 'Ελλάδας, τόμ. Α' (τουρκοκρατία), 'Αθήνα 1957, σ.
175-181. Φ. Ζαννέτος, «Ζαχαρίας Μπαρμπιτσιώτης», 1750-1803. Λακωνικά Α'(1932), σ.
83-106. Α. Steinmetz, "Untersuchungen zu den Klephtenliedern", Λαογραφία, τόμ. 10 (1929-
1932), σ. 305-380. Γιάννης Βλαχογιάννης, Κλέφτες τοϋ Μοριά, 'Αθήνα 1935. Περί τής μελέ-
της αύτης έδημοσίευσε βιβλιοκρισίαν ό Σωκρ. Κουγέας είς τά 'Ελληνικά, τόμ. 8, 'Αθήναι
1935, σ. 365-376. Άντικριτικήν εγραψεν ό Πάννης Βλαχογιάννης αυτοτελώς ύπό τόν τίτ-
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"Ας μού έπιτραπή τώρα νά κάμω ίδιαίτερον λόγον διά τάς έργασίας τού
Ίω. Κ. Βασδραβέλλη, πού αναφέρονται είς τό κίνημα τών κλεφτών καί τών
άρματολών τής Μακεδονίας, διότι αύται βασίζονται είς άρχειακόν ύλικόν,
καλύπτουν δε τήν περίοδον 1627-1809. «Μέχρι, πρό τίνων έτών, γράφει δ I.
Βασδραβέλλης, δέν υπήρχε μελέτη, άσχολουμένη μέ τήν προεπαναστατικήν
όργάνωσιν καί δράσιν τών πολεμικών ανδρών τής Μακεδονίας κατά τούς
χρόνους τής τουρκοκρατίας. Αί έλάχισται καί συγκεχυμένοι πληροφορίαι
εις τινα συγγράμματα ουδέν τό σνγκεκριμένον προσέφερον είς τήν ίστορίαν
τών χρόνων έκείνων καί μόνον οταν έδημοσιεύθησαν τά 'Αρχεία Μακεδο-
νίας τών χρόνων τής τουρκοκρατίας182, εΐδον τό φως τής δημοσιότητος έπί-
σημοι πληροφορίαι επί τού θέματος τούτου. Βάσει τών αρχειακών τούτων
κειμένων καί άλλων πληροφοριών έδημοσίευσα κατά τό έτος 1950 [γράφε
1948] σχετικήν έργασίαν έπί τοϋ θέματος τών άρματολών καί κλεφτών τής
Μακεδονίας, άργότερον δέ καί έτέραν διά τήν πειρατείαν είς τά παράλια τής
Μακεδονίας κατά τήν ιδίαν χρονικήν περίοδον»'83. Πρόκειται περί τών με-
λετών: Άρματολοί καί κλέφτες εις τήν Μακεδονίαν, Θεσσαλονίκη 1948, ήτις
έπανεξεδόθη μετά περιλήψεως εις τήν γαλλικήν, έν Θεσσαλονίκη 1970184, καί

λον: 'Ιστορικά ραπίσματα, 'Αθήνα 1937. Θ. Βαγενάς, Θανάσης Καράμπελας, ό πολυτρα-
γουδημένος κλέφτης, 'Αθήναι 1939. Γιάννης 'Αποστολάκης, Τά δημοτικά τραγούδια, μέρ.
Α '. Οί συλλογές, 'Αθήναι 1939. Ή συλλογή Άραβαντινοϋ, 'Αθήναι 1941. Τό κλέφτικο τρα-
γούδι, 'Αθήναι 1950. Σ. I. Άσδραχάς, «'Ανέκδοτα έγγραφα γιά τούς άρματολούς Κ. Κα-
στανά καί Γ. Σταθά», Νέον :Αθήναιον; 'Αθήναι 1955, σ. 26-46. Β. Π. Παναγιωτόπουλος,
«Νέα στοιχεία περί τοϋ θεσμού τών Κάπων έν Πελοποννήσφ», Δελτ. Ίστορ. καί Έθνολ.
Έταιρ. 'Ελλ., τόμ. 11 (1956), σ. 78-85. Μακρυγιάννης, 'Απομνημονεύματα, έκδ. γ', 'Αθήναι
[1957], Βαγγέλης Σκουβαράς, Γό παλαιότερο άρματολίκι τοϋ Πηλίου καί οί 'Αρβανίτες ατή
θεσσαλομαγνησία, 1750-1790, Βόλος 1960. Τ. Λάππας, 'Οδυσσέας Άντρουτσος, 'Αθήναι
[1961]. 'Ακαδημία 'Αθηνών, 'Ελληνικά δημοτικά τραγούδια (Εκλογή), τόμ. Α ', έν 'Αθήναις
1962 (Δημοσ. Λαογρ. 'Αρχ., άρ. 7), σ. ιστ ' -ιθ ', 183-306, ενθα καί βιβλιογραφία. Stavro
Skendi, «Les chansons des Klephtes et des Haidouques. Histoire ou littérature orale», Actes du
IF Congrès International des Études du Sud-Est Européen, τόμ. V, Athènes 1978, σ. 639-647.

182. Παραπέμπει εις τά Ιστορικά 'Αρχεία Μακεδονίας, έπιμελείςι Ί. Κ. Βασδραβέλλη
(τοϋ έαυτοϋ του), εκδοσις Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Α ', 'ΑρχεΧον Θεσσαλονί-
κης, 1695-1912, Θεσσαλονίκη 1952. Β', 'Αρχεΐον Βεροίας - Ναούσης, 1598-1886, Θεσσα-
λονίκη 1954. Γ', 'Αρχεΐον τής Μονής Βλατάδων, 1446-1839, Θεσσαλονίκη 1955.

183. Ί. Κ. Βασδραβέλλης, «Οί πολεμικοί άνδρες τής Μακεδονίας κατά τούς προε-
παναστατικούς χρόνους», Μακεδόνικα, τόμ. Ζ ', Θεσσαλονίκη 1961, σ. 31.

184. Τά τουρκικά έγγραφα, τά όποια παραθέτει έν παραρτήματι εις τό βιβλίον του
τούτο ό συγγραφεύς, είναι 50. Έκ τούτων τά 41 προέρχονται έκ τού 'Αρχείου Βεροίας, τά
δέ 9 έκ τοϋ 'Αρχείου Θεσσαλονίκης, μετεφράσθησαν δ' ύπό τού Λαζάρου Μαμζορίδου,



254

Δημητριος β. Οικονομιδης

«Ή πειρατεία είς τά παράλια της Μακεδονίας κατά τους χρόνους τής τουρ-
κοκρατίας», πού έδημοσιεύθη είς τά Μακεόονικά, τόμ. Ε', Θεσσαλονίκη
1963, σ. 319-362. Είς τάς εργασίας αύτάς οφείλω νά προσθέσω ετέρας δύο
τοΰ αύτοϋ συγγραφέως: «Ιστορικές πληροφορίες. Κουρσάρικα, κλέφτικα
καί δημοτικά τραγούδια τής Χαλκιδικής», περιοδικό Χρονικά Χαλκιδικής,
τεΰχ. 2 (1961), σ. 139-143, καί Ό φιλικός καί αγωνιστής Γιάννης Φαρμάκης.
Ή ηρωική άμυνα στη Μολδαβία, Θεσσαλονίκη 1972.

Τό θέμα περί τών κλεφτών καί άρματολών είς τάς άλλας χώρας τής Νο-
τιοανατολικής Εύρώπης, όπου έξετείνετο ή τουρκική κυριαρχία καί έδημι-
ούργει τάς αύτάς, ώς έν Ελλάδι, αιτίας τής γενέσεως τοΰ κινήματος των,
άπησχόλησε πολύ τούς έρευνητάς, ίστοριοδίφας καί λαογράφους ή έθνογρά-
φους είς τάς έν λόγω χώρας, ίδίςι κατά τήν τελευταίαν τεσσαρακονταετίαν.
Ό Ίω. Βασδραβέλλης κάμνει ίδιον λόγον περί τής σχετικής βιβλιογραφίας
έπί τοΰ θέματος τούτου είς τήν άναφερθεΐσαν μελέτην του Άρματολοί καί
κλέφτες είς τήν Μακεδονίαν'65. Παραπέμπω είς αυτήν, διά νά μήν έπαναλά-
βω δημοσιευθέντα πράγματα, καί περιορίζομαι μόνον νά κάμω όλίγας προ-
σθήκας, χρησίμους, ώς νομίζω, είς τήν έρευναν.

Ούτως άπό ούγγρικής πλευράς έχομεν τάς μελέτας: St. Guörffy, "A
hayduk erdete", Protestdns Szemle, Budapesta 1927, σ. 133-136 και 220-229.
Szabô Istvan, "A hajduk 1514-ben", έν Szazadok, Budapesta 1950, σ. 178-198.
W. Ochmânski, Zbôjniciwo gôralskie. Ζ dziejôw walki klassovej na wsi gôralskie,
1950. St. Szczotka, Materiafy do dziejôw zbôjniciwa gôralskiego ζ lat 1589-1782,
Lublin 1952. Danko Imre, "A hajdûnânâsi Testhalom mondéja és a hajdùk
eredete", Ethnographie LXVII, 4, Budapesta 1956, σ. 519-534. Wl. Katonski,
Goralski i zbôjnicki tance gôralipodhalankich, Cracovia 1956.

Είς τάς μελέτας αύτάς γίνεται πολύς λόγος διά τούς κλέφτες, τά δημώ-
δη περί αύτών άσματα (κείμενα), τήν μουσικήν καί τήν χορογραφικήν λα-
ογραφίαν είς τάς ούγγρικάς περιοχάς καί τά νοτιοανατολικά Καρπάθια.
Οί συγγραφείς τών περισσοτέρων τούτων μελετών ύπογραμμίζουν μέ
έμφασιν τόν ταξικόν χαρακτήρα τοΰ άγώνος τής κλεφτουριάς, στρεφομέ-
νου, λέγουν, έναντίον τοΰ φεουδαλισμοΰ τής έποχής τής τουρκοκρατίας.

διευθυντού τοΰ μεταφραστικού γραφείου Θεσσαλονίκης, καί τοΰ Θεοδώρου Συμεωνίδου,
δικηγόρου, πτυχιούχου τοΰ Πανεπιστημίου Κωνσταντινουπόλεως. Ί. Κ. Βασδραβέλλης,
Άρματολοί καί κλέφτες είς τήν Μακεδονίαν, β ' έκδοσις, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 6. 'Αξιό-
λογος είναι ή βιβλιοκρισία δια τό έργον τοΰτο, υπό τοΰ Γιάννη Τσάρα, δημοσιευθείσα είς
τά Μακεόονικά, τόμ. ΙΑ ', Θεσσαλονίκη 1971, σ. 425-435.

185. Β ' εκδοσις, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 9-25.
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'Από σερβικής πλευράς προσθέτω τάς έργασίας: Β. Milakovié, "Hajduk u
narodnim pesmama", Norod Obrana, Belgrad 1933,23, 365-366,24, 383-384,25,
399-400. D. J. Popovié, Ο hajducima, Belgrad 1930. Ό αυτός, Srbi u Vojvodini,
Novi Sad 1957. G. Gesemann, Studien zur südslavischen Volksepik, Reichenberg
1926, και "Zur Kulturgeschichte des Räubers", Slavische Rundschau, 1931, III.
3, σ. 223-225. T. Maretié, Nasa narodna epica, Zagreb 1919, σ. 109-191.

'Από βουλγαρικής πλευράς σημαντικαί είναι oi διά τά βουλγαρικά κλέ-
φτικα τραγούδια έργασίαι τοϋ Septunov, "Balgarskie haiduckie pesni",
Slavjanskij Folklor, τόμ. XIII, Moscova 1951, σ. 251-265. Peter Dinekov, Iz
istorijata na balgarskata literatura, Sofia 1969, σ. 309-332. Albert B. Lord, "The
Hajduk Tradition in Balkan Literature", Actes du II' Congrès International des
Études du Sud-Est Européen, τόμ. V, Athènes 1978, σ. 631-640.

'Από αλβανικής πλευράς βλ. Quemal Haxhihasani, "Apercu sur le mouve-
ment et les chants populaires des Kaçaks en Albanie", Actes du II' Congrès Inter-
national des Études du Sud-Est Européen, τόμ. V, Athènes 1978, σ. 649-661, ενθα
καί βιβλιογραφία.

Από ρουμανικής τέλος πλευράς ένδιαφέρουσα είναι ή μελέτη του Tr.
Ionescu-Nigcov, "Haiducia §i cîntecele haiducesti", Revista de Folclor, έτ. III,
άριθ. 2, Bucure§ti 1958, σ. 113-126. Παλαιότερον ό άπό τό Δαμάσι τής Θεσ-
σαλίας μαθητής του Κουτσοβλάχου Αποστόλου Μαργαρίτη loan Caragiani
είχε δημοσιεύσει τό έργον: Studi istorice asupra Românilor din peninsula
balcanica είς δύο μέρη. Τό πρώτον έξεδόθη έν Βουκουρεστίω κατά τό 1929,
συγκείμενον έκ σελ. ΙΧ+272, τό δεύτερον αύτόθι κατά τό 1941 έκ σελ.
ΙΙΙ+291. Ή έκδοσις έγένετο έπιμελείςι τού Pericle Papahagi, όστις καί έδημο-
σίευσε βιογραφικόν περί τοϋ I. Caragiani σημείωμα (I μέρ., σ. ΠΙ-VIII).

Ό συγγραφεύς τού έν λόγω έργου θεωρεί όλους τούς κατά τήν τουρκο-
κρατίαν καί τήν έλληνικήν έπανάστασιν τοϋ 1821 δράσαντας έν Ελλάδι κλέ-
φτες καί αρματολούς ώς Άρωμούνους (Κουτσοβλάχους)186. 'Αρχίζει μέ τούς
ήρωες τού Σουλίου καί γράφει: «Θά κάμω ενρύν λόγον διά τούς ήρωες Σου-
λιώτης, συμπατριώτας τοϋ Μάρκου Μπότσαρη, Κίτσου Τζαβέλα, Πούλιου
Δράκου, Σκούμπου Δράκου, Τζίμα Ζέρβα κτλ., διότι ai ήρωικαί αύτών πρά-
ξεις πρό καί κατά τήν έλληνικήν έπανάστασιν τοϋ 1821 αποτελούν καύχημα
διά τό ρουμανικόν έθνος καί άξίζει νά γίνουν γνωσταί ευρέως άπό όλους

186. Άλλά οί Άρωμοϋνοι είναι "Ελληνες δίγλωσσοι, όμιλοϋντες τήν έλληνικήν καί
τήν άρωμουνικήν (νεοελληνικόν Ιδίωμα). Ή έθνική των προέλευσις καί συνείδησις
είναι ελληνική.
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τούς Ρουμάνους» (ένθ. άν., μέρ. I, σ. 1). Έν σ. 2, ύποσημ. 12 τοϋ I μέρους καί
έν σ. 284-285 τοΰ II μέρους γράφει ότι ό 'Αριστοτέλης Βαλαωρίτης ήτο ρου-
μανικής καταγωγής. "Αλλοι νεοέλληνες ποιηταί, ό Γ. Ζαλοκώστας, oi άδελ-
φοί 'Αλέξανδρος καί Παναγιώτης Σούτσος καί ό 'Αχιλλεύς Παράσχος ήσαν,
λέγει, Ρουμάνοι (ένθ. άν., II, σ. 283-291). Έν σ. 17-18 τοϋ I μέρους υποστηρί-
ζει ότι ot Μανιάται προέρχονται έκ τών βλάχων, πού άναφέρει ό Χαλκοκον-
δύλης. Έν σ. 31, 155-156 καί 217-219 τοΰ αύτοΰ μέρους γράφει διά τούς Κο-
λοκοτρωναίους ότι ήσαν ρουμανικής (βλάχικης) καταγωγής. Έν σ. 145-149
τοΰ αύτοΰ μέρους δημοσιεύει τόν Κατάλογον τών καπεταναίων (άρματο-
λών), τούς όποιους άναβιβάζει είς 317, καί κατόπιν κάμνει ίδιον λόγον δι'
έκαστον (σ. 149-272), συνεχίζει δέ τά περί τοΰ βίου καί τής δράσεως αύτών είς
τό II μέρος τοΰ έργου του (Bucuresti 1941), σ. 1-291. Τάς πληροφορίας του
περί αύτών άντλεΐ κυρίως έκ τών έργων τοΰ 'Αριστοτέλους Βαλαωρίτου, Π.
'Αραβαντινοΰ, Ί. Λαμπρίδου, 'Αναστ. Γούδα, Χριστοφ. Περραιβού, Ίω. Φι-
λήμονος, Σπ. Τρικούπη, 'Αμβρ. Φραντζή, Κων. Σάθα, Θ. Κολοκοτρώνη (Διή-
γησις συμβάντων...), C. Fauriel, Α. Passow, Άθ. Οίκονομίδου, G. Hahn, Γ. Χα-
σιώτη, C. Jireçek, F. Pouqueville, Νικήτα Χωνιάτη, Χαλκοκονδύλη κ.ά.

'Ιδού τώρα μερικά παραδείγματα έκ τών βιογραφουμένων κλεφταρμα-
τολών τής χώρας μας μέ τάς σχετικός παραπομπάς είς τό I και τό II μέρος
τοΰ έργου του: Βίβας και Κατσίγιαννος I σ. 150, II σ. 279. Χρ. Μιλιόνης I σ.
171, 180. Πάνος Ζίδρος I σ. 157-158, 175, II σ. 174. Λάπας I σ. 170,237-238,
II σ. 174. Στουρνάρης II σ. 168-174. Νικ. Τζιοβάρας I σ. 169. Τόσκας I σ. 174.
Νάνος I σ. 58,172. Μπουκουβάλας I σ. 61,160-161,187,204-206. Γυφτάκης I
σ. 224, 239. 'Ανδρουτσαίοι I σ. 182-186. Βλαχοθανάσης I σ. 200. Καλιακού-
δας I σ. 234-235. Σισμαναΐοι I σ. 197-199. Δίπλας I σ. 237-238. 'Αδελφοί Κα-
τσαντώνη I σ. 209-217. Λεπενιώτης I σ. 239-241, II σ. 200-201. Λιάκος II, σ.
71-78. Λιάκαινα II σ. 78-79. Νικοτσάρας II σ. 1-7. Γιάννης Σταθάς I σ. 173, II
σ. 1-7. Λαζαΐοι I σ. 178-179. Καζαβέρνης II σ. 197-198. Βλαχάβας I σ. 167-
168, II σσ. 155-166. Πλιάτσκας II σ. 203-207. Κοσκινάς I ο. 236-237. Κοντο-
γιανναϊοι I σ. 161-163. II σ. 168-174. Ζαχαράκης II σ. 14. Ζαχαρίας I σ. 175-
177. Μουσαμπαρδούνιας II σ. 280-282. Κολοκοτρωναΐοι I σ. 155-156, 217-
219. Χρόνης I σ. 192. Σκυλοδήμος II σ. 211-213. Δήμος Σκαλτσάς II σ. 166-
167. Γ. Γκούρας II σ. 234-236. Γρ. Λιακατάς II σ. 119-120. Γ. Καραϊσκάκης II
σ. 55-63. Κομνάς Τράκας I σ. 174-175. Πανουριάς I σ. 196-197. Δήμος Τσέ-
λιος II σ. 198-199. Λιάκος Γκοντοβάς II σσ. 77-78. Γρίβας I σ. 150. Ζιάκας II
σ. 193-195. Κωσταρέλλος II σ. 264-266 κ.ά.

"Ας σημειωθή άκόμη ότι ό συγγραφεύς έπιχειρεΐ έτυμολογίας μεγάλου
άριθμοΰ βαπτιστικών ονομάτων, έπωνύμων καί παρωνυμίων, άναφερομέ-
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νων είς τούς Σουλιώτας, τούς κατοίκους βλαχοχωρίων τής Πίνδου, τών
'Αγράφων, τών Τζουμέρκων, τού 'Ολύμπου, τού Πηλίου, τών Άκαρνανικών
όρέων κ.ά. καί είς τούς κλέφτες καί άρματολούς τής άλλης Ελλάδος.

Ή ύπ' αύτού υποστηριζόμενη θεωρία ότι δλοι σχεδόν οί κλέφτες καί
άρματολοί τής Ελλάδος δέν ήσαν "Ελληνες άλλά Ρουμάνοι [Βλάχοι] δέν δύ-
ναται ν' άνθέξη είς άντικειμενικήν κριτικήν187. Ή μόνη χρήσιμος προσφορά
τού I. Caragiani είναι ότι δι' έκαστον κλέφτην ή άρματολόν συγκεντρώνει
πολλάς μέχρι τοϋ 1921188 γνωστός είδήσεις, κατεσπαρμένας είς βιβλία Ελλή-
νων καί ξένων συγγραφέων, πού είχεν ύπ' όψιν του καί τούς όποιους έμνη-
μόνευσα.

187. Βλ. γενικώς Άντ. Κεραμόπουλος, Τί είναι οί Κουτσόβλαχοι, έν 'Αθήναις
1939, καί Άχιλλ. Γ. Λαζάρου, Ή Άρωμουνική, έν 'Αθήναις 1976, σ. 14-16, 33-34, 71.
Βλ. επίσης τοϋ αύτοΰ συγγραφέως τό έκ 367 σελίδων σημαντικώτατον βαλκανιολο-
γικόν έργον Βαλκάνια καί Βλάχοι, 'Αθήναι 1993.

188. Κατά τό 1921 άπέθανεν ό loan Caragiani ('Ιωάννης Καραγιάννης).
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SUMMARY

Dimitrios V. Ekonomidis, Prof.
Klephts and Armatoloi in the Balkans

The writer commences by setting out the term used in Greece, "klephtes", and the
terms in use in Turkey, Albania, Bulgaria, Serbia and Rumania, before interpreting
their meaning. He then addresses the views of various scholars regarding the word
"armatolos", and the reasons, in the view of the published sources regarding the area,
why the klephtic movement appeared in Greece and especially in Macedonia.

The writer then examines the reasons for the creation of armatoloi in Greece and
charts their activities during the period of the Turkish domination. One section
employs the texts of folksongs to deal with the life of klephts and armatoloi in Greece.
The haiducia of southeast Europe is then considered The haiduci of Albania,
Bulgaria, Serbia and Rumania corresponded to the klephts of Greece. A detailed
bibliography concludes the article.



Στέφανος Δ. Ημελλος

Δύο θαυμαστές διηγήσεις στον Φιλοψευδή τοϋ Λουκιανού
και τα παράλληλά των στα αγιολογικά ιδίως κείμενα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρατίθενται καί έξετάζονται συγκριτικώς δύο διηγήσεις
(παραδόσεις) άπό τό έργο Φιλοψευδής (-εις) ή άπιστων τοϋ Λουκιανού
πρός συναφούς περιεχομένου άγιολογικές διηγήσεις άλλά καί προς νεώ-
τερες, έλληνικές καί άλλων λαών. Θέμα τής πρώτης διηγήσεως είναι ή τι-
μωρία διά ξυλοδαρμού ίεροσύλου θαυματικώς καί τής δεύτερης ή εξουδε-
τέρωση κατά μαγικό - θαυματικό τρόπο έπικινδύνων φιδιών.

Άπό τήν παράδοση τών άγιολογικών διηγήσεων άναδεικνύεται ό ψυχω-
φελής καί διδακτικός σκοπός, στόν όποιον άποβλέπει ό βιογράφος. Ανε-
ξάρτητα πάντως άπό άποκλίσεις καί σκοπούς τών διηγήσεων τών άγιολο-
γικών κειμένων, άπό τις όποιες θά μπορούσαν νά προέλθοιτν εύκολώτερα οί
σχετικές νεώτερες λαϊκές παραδόσεις, ή συνάφεια πρός τις διηγήσεις τοϋ
Λουκιανού άποδεικνύεται στενή καί δεδομένη. Υποστηρίζεται ότι, άν οί
Λουκιάνειες διηγήσεις άπετέλεσαν άπ' ευθείας πρότυπα διαμορφώσεως τών
παραδόσεων τών άγιολογικών κειμένων, δέν μπορεί νά άποδειχθή μέ άπό-
λυτη βεβαιότητα. Ό Λουκιανός διεκδικεί πάντως τό προνόμιο τής γραπτής
διασώσεώς των, πράγμα τό όποιο σημαίνει ότι τό κείμενο του άποτελεΐ κατά
πάσα πιθανότητα σταθερή άφετηρία γιά τή δημιουργία νεωτέρων παραδόσε-
ων συναξαρικών καί άλλων, όπως φαίνεται καί άπό μαρτυρούμενο ευρύτε-
ρο υλικό παραδόσεων καί άπό άλλα στοιχεία.

Α'

Ή πρώτη άπό τίς διηγήσεις (παραδόσεις) αύτές, πού παρατίθεται,
όπως δηλώνεται στόν τίτλο τής μελέτης αύτής, στό έργο τού Λουκιανού

Επετηρίς Κέντρου Λαογραφίας, 29 (1999-2003), σ. 259-282.
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Φιλοψευδής (Φιλοψευδεΐς) ή άπιστων1 έχει ώς περιεχόμενο τήν τιμωρία
μέ μαστίγωση ίεροσύλου. Ώς παθών καί τιμωρός φέρεται ό Κορίνθιος
στρατηγός Πέλιχος, τόν όποιο άντίκρυζαν οί έπισκέπτες τού χώρου ώς
χάλκινο άγαλμα, «προγάστορα, φαλαντίαν, ήμίγυμνον τήν άναβολήν, ήνε-
μωμένον τοϋ πώγωνος τάς τρίχας ένίας, έπίσημον τάς φλέβας, αύτοαν-
θρώπψ δμοιον»2, κατά τήν περιγραφή τοϋ Λουκιανοϋ, καί τόν έσέβονταν
καί τόν τιμούσαν ώς ήρωα θεραπευτή τών πασχόντων άπό πυρετούς3.

Ό ήρωας αύτός κατά τήν νύκτα «καταβάς άπό τής βάσεως, έφ' ή εστη-
κε, περίεισιν έν κύκλω τήν οίκίαν, καί πάντες έντυγχάνουσιν αύτφ...»,
άλλ' όταν «Λίβυς τις οίκέτης κατάρατος, ίπποκόμος... έπεχείρησε νυκτός
ύφελέσθαι» τά έναποτεθειμένα άφιερώματα στό άγαλμα τού Πελίχου
(«νομίσματα ένια άργυρά... καί πέταλα έξ όργύρου, εύχαί τίνες ή μισθός
έπί τή ίάσει όπόσοι δι' αύτόν έπαύσαντο πυρετω έχόμενοι»), «καταβεβη-
κότα ήδη τηρήσας τόν άνδριάντα...», έπανελθών τάχιστα ό Πέλιχος έτι-
μώρησε καί άλλιώς τόν Λίβυν, ό όποιος —καί τό έπί μέρους αύτό στοι-
χείο ένδιαφέρει ειδικά έδώ— «πληγάς ουκ όλίγας έλαβεν άλούς, οϋ πολύν
δέ έπιβιούς χρόνον κακός κακώς άπέθανε μαστιγούμενος, ώς έλεγε, κατά
τήν νύκτα έκάστην, ώστε καί μώλωπας ές τήν έπιοϋσαν φαίνεσθαι αντοϋ
έπί τοϋ σώματος».

Ή λουκιάνεια αύτή διήγηση μέ τά έπί μέρους στοιχεία της είναι, όπως
πιστεύω, άκραιφνώς λαϊκή, μέ άλλα λόγια δέν είναι πλάσμα τής φαντασίας
τού ίδιου τού Λουκιανού, όπως θά ήταν δυνατό νά συμβαίνη. Αύτό δέν ση-
μαίνει άπαραίτητα ότι ό Λουκιανός τήν καταγράφει άπ' εύθείας άπό τό
στόμα τών συγχρόνων του λαϊκών άνθρώπων. Πά τό συγκεκριμένο έργο,
τόν Φιλοψευδή, πού άποτελεΐ ούσιαστικά παράθεση θαυμαστών Ιστοριών,
θεραπευτικού, μαγικού καί δεισιδαίμονος χαρακτήρα καί ένδιαφέροντος,

1. Λουκιαν., Φιλοψευδής (Φιλοψευδεΐς) ή άπιστων 18-20.

2. Χαρακτηριστικά τοϋ λεγομένου θείου άνδρός (βλ. έκτενώς τό έργο τοϋ L. Bieler,
ΘΕΙΟΣ ΑΝΗΡ. Das Bild des "göttlichen Menschen" in Spätantike und Frühchristentum I. II,
Wien 1935,1936.

3. Ότι στούς άνδριάντες τιμωμένων άθλητων κ.ά. όπως τοϋ Θεογένη τοϋ Θασίου,
τοϋ Πολυδάμαντα κλπ. άποδίδονταν συναφείς θεραπευτικές 'ιδιότητες είναι γνωστό
(βλ. έκτενώς Στέφ. Δ. "Ημελλος, «Μία αρχαία λαϊκή διήγηση γιά τόν Θεαγένη τόν Θά-
σιο», Λαογραφικά, Γ ', Ποικίλα, 'Αθήνα 1994, σ. 300-306).
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χρησιμοποιεί διάφορες πηγές4. Γιά τήν περίπτωση, πού έδώ ένδιαφέρει,
είναι πιθανό νά παραλαμβάνη τήν παράδοση άπό κάποια συλλογή άναλό-
γων καί συναφών Ιστοριών, ή δποία θά κυκλοφορούσε μεταξύ τών λαϊκών
στρωμάτων μέ τή μορφή φυλλαδίου, άλλά σέ τελευταία άνάλυση τό περιε-
χόμενο τής συλλογής θά είχε έντονο λαϊκό χαρακτήρα καί θά αποτελούσε
θελκτικό άνάγνωσμα ή σημείο άναφοράς τών «πολλών» μέσω τής προφο-
ρικής διαδικασίας σέ έποχή κυριαρχίας τής μαγείας καί δεισιδαιμονίας
κατά τήν συγκεκριμένη περίοδο τού συγκρητισμού έλληνικών, ρωμαϊκών
καί άνατολικών θρησκειών καί πολιτισμών.

'Οπωσδήποτε έγώ τουλάχιστον δέν γνωρίζω δμοιον τρόπο κολασμού
ίεροσύλου μέ μαστίγωση ή δαρμό άπό ήρωα τιμώμενο ώς αύτοτελές στοι-
χείο ή στοιχείο εύρύτερου περιεχομένου παραδόσεως σέ άλλη έκτός άπό
τόν Λουκιανό πηγήν τής 'Αρχαιότητας, ένώ ή άναφορά τού θέματος τής
μαστιγώσεως ή μάλλον δαρμού σέ μεταγενέστερα άγιολογικά κείμενα δέν
είναι τόσο σπάνια, δσο τουλάχιστον γνωρίζω.

'Από τά άγιολογικά παράλληλα:

Α. Πλησιέστερη άπό άποψη περιεχομένου καί λεπτομερειών άλλά καί
χρόνου δημιουργίας της είναι διήγηση πού περιέχεται στόν Βίο τού άγίου
Εύθυμίου τοϋ Μεγάλου, ό όποιος έχει συγγραφή άπό τόν περίφημο μο-
ναχό καί πρεσβύτερο συναξαριστή, άπό τούς πρώτους μάλιστα, Κύριλλο
τόν Σκυθοπολίτη (ό05 αι.). Ή διήγηση είναι λεπτομερής καί έχει ώς έξης:
Κάποιος Χριστιανός, πού ώνομαζόταν Κυριακός, «ώμοσεν ό έλεεινός»
(ψευδώς) «κατά τής θήκης» (λειψανοθήκη) του άγίου Εύθυμίου, πού βρι-
σκόταν στό μοναστήρι του στήν Φαράν. Ό έπίορκος «τή δευτέρςι νυκτί
περί ώραν έκτην άνέκειτο μόνος είς τον ίδιον οίκον γρήγορων... καί θεω-
ρεί άφνω... καί τι να γέροντα μοναχόν είσερχόμενον... πέντε νεωτέρους
έχοντα καί φάβδον τή χειρί κατέχοντα καί λέγοντα πρός αυτόν...τί
απήλθες ποιήσαι είς τήν Εύθυμίου μονήν;... καί δίδωσιν τω πέμπτω (ένν.
έκ τών άνδρών ό άγιος) τήν έν τή χειρί φάβδον λέγων τύπτε αυτόν καί λέ-
γε· μή έπίορκος· ...ώς δέ έστι πλέον τυπτόμενος έβασανίζετο, λέγει ό
άγιος τω τύπτοντι· καλώς έχει... καί συναχθέντες πρός αυτόν οί εγγύτα-
τοι τά τε συμβάντα άκούσαντες καί τόν νώτον σεσηπότα άπό τών πληγών
θεωρήσαντες έφοβήθησαν φόβον μέγαν... καί διηγησάμενοι ήμίν πάντα τά

4. Βλ. Jacques Schwartz, Lucien de Samosate. Philopseudès et de morte Peregrini, Paris

1963, σ. 11 (Publications de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg. Textes
d'étude, 12).
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σνμβεβηκότα έδειξαν καί τάς έν τω νώτω πληγάς καί εΐδομεν τόν νώτον
αύτοϋ όντα ώς άπό βουνεύρων πολλών... καί... τής γαστρός λυομένης
αύτοΰ καί αίμορροούσης καί τοϋ στόματος έμοϋντος πυκνότερον λαβόν-
τες αυτόν ήμίθανή άπήλθον καί τή έξης έτελεντησεν υπόδειγμα μελλόντων
έπιορκεΐν γεγονώς»5. »

Β. 'Αλλά καί δεύτερη συναφής διήγηση, πού εχει όμως ώς κύριο θέμα
τή φύλαξη θησαυρού άπό ένα δράκοντα, θέμα καί αυτά άκραιφνώς δημώ-
δους προελεύσεως, περιέχεται στον ίδιο Βίο. Κατά τήν διήγηση αύτή σέ
κάποιον Θεόδοτο, Γαλάτη, πού έπιχείρησε νά καρπωθή νομίσματα πού
άνήκαν στον άγιον Εύθύμιο, «έναέριός τις δύναμις επελθούσα ασώματος
ώσπερ βάκλψ τινί πλήξασα έρριψεν κατά τήν όδόν ήμιθανή... τών πόνων
έπιτεινομένωνβλέπει τινά κατ' δναρ ιεροπρεπή όργίλως πρός αυτόν λέγο-
ντα· άδύνατόν σέ έστιν τής κλίνης ταύτης άναστήναι, ει μή τό κλαπένχρυ-
σίον τή Εύθυμίου μονή άποδώσης. Τότε μεταστειλάμενος τόν τοϋ μονα-
στηρίου ξενοδόχον ώμολόγησεν περί τοϋ χρυσίου»6.

Γ. Στήν τιμωρία μέ δαρμό ίεροσύλου καί μάλιστα διαβοήτου καί
έκπρεποϋς άναφέρεται έκτενώς άλλο βυζαντινό κείμενο. Ό τιμωρηθείς
κατ' έξοχήν ιερόσυλος δέν είναι άλλος άπό τόν γνιοστό είνονομάχο αυτο-
κράτορα Θεόφιλο (829-842). Συγκεκριμένως καί σύμφωνα μέ σχετική διή-
γηση, πού περιλαμβάνεται στον Βίο τής συζύγου του αύτοκράτειρας Θεο-
δώρας, ή τελευταία κοιμώμενη στό πλευρό τοϋ συζύγου της άλλά «μικρόν
άφυπνώσασα», λόγω δεινού βασανισμού του κατά τήν στιγμή τοΰ ψυχορ-
ραγισμοΰ του, βλέπει τήν Θεοτόκο πού περιβαλλόταν άπό άγγέλους «τω βασιλεΐ Θεοφίλω διά τάς άγιας καί σεπτάς εικόνας σφοδρώς όνειδιζόν-
των καί συνεχώς τυπτόντων», ό όποιος έλεγε μέ όδύνη: «Ούαί μοι τω άθλίω διά τάς εικόνας τύπτομαι, διά τάς εικόνας μαστίζομαι». Τούτο
διήρκεσε όλόκληρη τή νύκτα μέχρις ότου τελικά ό Θεόφιλος μετανόησε
καί άμέσως «άφύπνωσε, πεισθείς άκριβώς ότι πάνυ έστίν καλόν καί ψυ-
χωφελές τό σέβεσθαι καί τιμάν καί προσκυνεΐν» τις εικόνες τοΰ Χριστοΰ
καί τής Παναγίας7.

5. Eduard Schwartz, Kyrillos von Skythopolis, Leipzig 1939, α 79-81, 58 (Texte und
Untersuchungen 49, 2). Τόν Βίο εχει συγγράψει (διασκευάσει) καί ό Συμεών ό Μετα-
φραστής (Migne P.G. 114, στ. 728-729 PNÇ' -ΡΝΖ' ). Έν σχέσει πρός τό συγκεκριμένο
θέμα οί διαφορές είναι άσήμαντες.

6. Ό.π., σ. 69-70,48.

7. Ά. Μαρκόπουλος, «Βίος της αύτοκράτειρας Θεοδώρας», Σύμμεικτα 5 (1983), σ.
264-265, πρβλ. καί σημ. της σ. 280 (Έθνικόν "Ιδρυμα Ερευνών, Κέντρον Βυζαντινών
Ερευνών). Τόν Βίο έχει εκδώσει γιά πρώτη φορά τό 1891 ό Regel (W. Regel, 'Ανάλε-
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Δ. Κατά θρησκευτική παράδοση, πού αναφέρεται στήν άνατροφή τοϋ
Βασιλείου τοϋ Μακεδόνα, ό τελευταίος «κεκοπωμένος εκ τής όδοιπο-
ρίας... άνεκλήθη έν τοις πεζονλίοις τοϋ αγίου Διομήδους», καθολικής
έκκλησίας μέ προσμονάριον (= νεωκόρον). «Tfj νυκτί εκείνη έκάλεσε θεία
φωνή τόν προσμονάριον» νά είσαγάγη στήν έκκλησία τόν βασιλέα. Τό
πράγμα επαναλήφθηκε έκ δευτέρου χωρίς άποτέλεσμα. «Καί ευθέως μετά
φομφαίας τις δίδωσιν αύτω είς τήν πλευράν λέγων: «έξελθών είσάγαγε δν
βλέπεις έξωθεν τοϋ πυλώνος κείμενον οϋτός έστι ό βασιλεύς», πράγμα
πού καί έγινε8.

κτα Βυζαντινο-Ρούσικα, Petropoli 1891 καί άναστ. εκδ. έκδ. Κουλτούρα, ή σχετική διή-
γηση για το θάνατο τοϋ Θεοφίλου, σ. 9-11). Το έπεισόδιο γνωστό μέ παραλλαγές καί
άπό άλλες διηγήσεις σχετιζόμενες πάντοτε μέ τήν προσπάθεια άποκαταστάσεως τοϋ
Θεοφίλου στήν μνήμη των μεταγενεστέρων. Συγκεκριμένα σύμφωνα μέ δσα άναφέρον-
ται σέ σχετικούς κώδικες ή Θεοδώρα καθικετεύουσα νυχθημερόν τόν Θεόν νά συγχω-
ρήση τόν Θεόφιλο «είς ϋπνον έτράπη καί έν έκστάσει γενομένη όρφ κατ' δναρ... καί τι-
νας... κατέχοντάς τε έν ταίς χερσίν αυτών διάφορα είδη βασανιστηρίων όργάνων,
τοντ' εστί πλήκτρα, άρθρέμβολα, βούνευρα, φάβόους καί εΐ τι έτερον έστιν τιμωρη-
τικόν όργανον... καί τνπτόμενον Θεόφιλον τόν βασιλέα... άνηλεώς» κλπ. (W. Regel,
δ.π„ σ. 33 κέξ.). Ότι ή διήγηση άνήκει στόν κύκλο ύπερφυών ονείρων μέ παράλληλα
στήν άγιολογική παράδοση είναι προφανές (βλ. Athanasios Markopoulos, "The
rehabilitation of the Emperator Theophilos, Byzantium in the ninth century: Dead or
alive"2. Papers from the Thirtieth Spring Symposium of Byzantine Studies, Birmingham,
March 1996 [1998], σ. 45, δπου σχετική βιβλιογραφία (Society for the Promotion of
Byzantine Studies, Publications 5). Εννοείται ότι βιβλιογραφία άναφέρεται καί στις έπί
μέρους μελέτες βλ. π.χ. Stephanos Efthymiadis, «Living in a city and living in a scetis: The
dream of Eustathios the banker», Byzantinische Forschungen 21 (1955), σ. 12 καί Δ. I.
Κυρτάτας, Τά όνειρα τής έρήμον. Πειρασμοί καί έσχατολογικές προσδοκίες τών πρώ-
των χριστιανών άσκητών, "Οιρος ενυπνίου. Ή χρήση τών όνείρων στήν έλληνική καί
ρωμαϊκή άρχαιότητα, Ηράκλειο 1993, σ. 277 κέξ. (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρή-
της). 'Από τόν Βίο της Θεοδώρας παραλαμβάνει άργότερα καί καταχωρίζει στόν Θη-
σαυρό του τήν σχετική διήγηση ό Δαμασκηνός ό Στουδίτης, συγκεκριμένα στόν λόγο
του Περί τών 'Αγίων εικόνων (βλ. Θησαυρός Δαμασκηνού τοϋ Ύποδιακόνου καί
Στουδίτου, έν Βενετία 1851, σ. 311).

8. Γεώργιος 'Αμαρτωλός, Χρονικόν σύντομον, σ. 726-727 (Muralt). Τό κείμενο πα-
ρατίθεται ένδεικτικά μόνον, άφοΰ τό σχετικό έπεισόδιο λόγω της σημαντικότητάς του
άναφέρεται άπό πολλούς χρονογράφους κ.ά. (Συνεχιστής Θεοφάνους, Κεδρηνός, Λέ-
ων Γραμματικός κλπ.). Τό θέμα εξετάζει λεπτομερώς μέ τις σχετικές παραπομπές στις
πηγές ό Gyula Moravcsik (Sagen und Legenden über Kaiser Βασίλειος I, Dumbarton Oaks
Papers 15,1961, σ. 91 κέξ.). Ό Moravcsik εκδίδει κριτικά μέ βάση περισσότερες πηγές
τό ύπό τό όνομα «Γεώργιος Συνεχιστής» γνωστό χρονικό, όπου στήν σ. 120 τό έπεισό-
διο, τό όποιο έδώ ένδιαφέρει, άλλά εκδίδει έπίσης κατά τόν αύτόν τρόπο άνώνυμο



264

Στέφανος Δ. Ημελλος

Στον Βίο τοΰ Νίκωνος τού Μετανοείτε, πού συνεγράφη στήν τελική
τουλάχιστον μορφήν του άρκετά χρόνια μετά τήν έκδημία του (συνέβη
περί τό 998 ή λίγο άργότερα) άπό τόν ηγούμενο τής μονής Νίκωνος' καί
μάλιστα στά άποδιδόμενα σ' αύτόν θαύματα10, γίνεται κατ' έπανάληψη λό-
γος γιά τό θέμα. "Ετσι:

Ε. Στήν προσπάθεια τοϋ 'Αγίου νά άνεγείρη ναό στήν Σπάρτη έπ' όνό-
ματι τοΰ Σωτήρος Χριστού, δλοι συνέδραμαν παντοιοτρόπως έκτός άπό
ενα, τόν 'Ιωάννη "Αρατο, ό όποιος άντέδρασε σφοδρά μέ ύβρεις, άπειλές
καί άλλους, άπαραδέκτους τρόπους. Τελικά «έδόκει ό δείλαιος έκεϊνος τή
έπιούση νυκτί δύο τινάς έπιστήναι αύτω κατά τούς ύπνους Άνδρας γηρα-
λέους, οΐς εΐποντο καί δύο ευνούχοι μέν τό φαινόμενον, τήν όψιν δέ υπέρ
άνθρωπον οϊ καί μαστίζειν έδόκουν τόν άθλιον... Είτα πρός ταΐς μάστιξι
καί οικίσκο) εδοξαν αύτόν κατακλείειν άφεγγεΐ- οϋ καί συγγνώμην δήθεν
λαβείν έξαιτουμένου, μόλις μέν άνήκαν τοϋ μαστίζειν... διυπνισθείς τοί-
νυν ό δύστηνος λάβρω πυρετω παραχρήμα συνεσχέθη» παρακαλώντας
τόν "Αγιον νά τόν συγχωρήση, πράγμα πού καί συμβαίνει, όμως «έκεΐνον
μετά τρίτην ήμέραν ή τοϋ θανάτου τομή περιείλε, τόν βίον άθλιώτατα κα-
ταστρέχίχχντα»".

λαϊκού χαρακτήρα χρονικό, στό όποιο περιλαμβάνεται πάλιν αύτούσια τό έπεισόδιο
της καταφυγής τοϋ Βασιλείου στη μονή τοΰ 'Αγίου Διομήδη (σ. 124), άναφέρεται ή τρι-
πλή προειδοποίηση πρός τόν προσμονάριο όχι όμως καί ή λεπτομέρεια τής τύψεως μέ
τήν ρομφαία. Γενικά τό έπεισόδιο άναφέρεται μέ μικρές έως άσήμαντες άποκλίσεις
άπό διαφόρους βαζυντινούς συγγραφείς, τό δέ στοιχείο της τριπλής τύψεως μέ τή ρομ-
φαία τοΰ προσμοναρίου κατά τόν χρόνον πού κοιμόταν μνημονεύεται κατά κανόνα.
Πρβλ. καί Ν. Γ. Πολίτης, Παραδόσεις 2, σ. 1010.

9. Τόν Βίον αύτόν έξέδωκαν τελευταία κριτικώς ό 'Οδυσσεύς Λαμψίδης καί ό F.
Sullivan. Ό πρώτος έκδίδει τόν Βίον σέ δύο παραλλαγές άπό Ισάριθμους κώδικες, άπό
τούς όποιους είναι γνωστές (βλ. 'Οδ. Λαμψίδου, Ό έκ Πόντου δσιος Νίκων ό Μετα-
νοείτε [Κείμενα - Σχόλια], 'Αθήναι 1982, σ. 14-159 καί 161-240 άντιστοίχως ['Επι-
τροπή Ποντιακών Μελετών περιοδικού «Άρχεΐον Πόντου», Παράρτημα 13, Πηγαί της
ιστορίας τών 'Ελλήνων τοΰ Πόντου, 4]), ένώ ό δεύτερος έκδίδει ένιαΐο τό κείμενο τοΰ
Βίου, δοθέντος ότι ή δεύτερη παραλλαγή έξαρτάται άπόλυτα άπό τήν πρώτη (βλ. F.
Sullivan, The Live of Saint Nikon. Text, Translation and Commentary by... Hellenic College
Press Brookline, Massachusetts 1987, σ. 26-271).

10. Τά κείμενα τών θαυμάτων όδηγοΰν σέ ποικίλα συμπεράσματα γιά τόν Βίο τοΰ
Νίκωνος (βλ. 'Οδ. Λαμψίδης, δ.π., σ. 368), άλλ' ένδιαφέρουν μόνο σέ ό,τι άφοροϋν στό
ύπό έξέταση θέμα τής τιμωρίας διά δαρμοΰ.

11. Sullivan, σ. 114-124, 35 = Λαμψίδης, σ. 190-192,25-26.
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ς. Σέ αναιδή «κουβικουλάριον» (οικονομικό υπάλληλο τοϋ δημοσίου)
πού έπιδίίοκε τά τής μονής τού Άγίου «έπί πλέον κυκήσαι καί παντοίως
λυμήνασθαι... νύκτωρ... ϋπαρ, ουκ οναρ φοβερός άγαν έπιφανείς, χαλε-
παίνων άμα καί όργιζόμενος (ένν. ό Νίκων) πληγάς αύτω εντείνει
πολλάς». Ό άνθρωπος αύτός τελικώς «άναστάς τό περίοθρον» έκλιπαρεΐ
μετά τό πάθημά του συγχώρηση «διηγούμενος σύν έκπλήξει πολλή ä τ'
έπεπόνθει καί οΓ' αύτω συνέβη ώς άναιδεί καί τολμητίςι». Τελικά καθίστα-
ται εύεργέτης τού ναού «καθ' α δη καί μέχρι τής δεϋρο όράται ό θείος
οίκος καί ή τούτου δψις άγγελος γίνεται τής άγαθής έκείνης καί φιλοθέου
τοϋ άνδρός προθέσεως»11.

Ζ. Στόν δούκα τής χώρας τών Εθνικών Άντίοχο, πού καταπάτησε κτή-
ματα τού μετοχίου τής μονής Νίκωνος παρά τήν σφοδρή άντίθεση τών μο-
ναχών, έμφανίζεται δ Όσιος κατά τή νύκτα καί «δείμασι φοβεροίς έκδει-
ματείν έδόκει τόν τολμητίαν, έπειτα καί τή σταυροφόρω ράβδω πλήξας
αύτόν κατά τοϋ πλευροϋ, καιρίαν αύτω τήν όδύνην έπήνεγκεν». «Ό δέ
...διυπνισθείς... αισθητώς έώρα τόν ούτω πλήξαντα» μέ τελικό άποτέλε-
σμα νά καταστρέψη μέ τρόπο αίσχρό τόν βίο13.

Η. Στούς Μηλιγγούς, κατοίκους τής χώρας τών Εθνικών, πού έπιχεί-
ρησαν νά άπαγάγουν θρέμματα τής ίδιας μονής «θάττον έπιστάς κατά
τούς ύπνους καθεύδουσι», μεταξύ άλλων τιμωριών «πρώτα μέν πληγάς,
κατά τών παρειών έπιτρίβει τοις παλαμναίοις», κάτι πού τούς έξαναγκά-
ζει νά μετανοήσουν καί νά άποδώσουν τά άπαχθέντα στή μονή14.

Τό ύλικό τών θρησκευτικών θαυμαστών διηγήσεων είναι εύρύτερο (βλ.
στό τέλος προσθήκη), άν καί όχι τόσο, όπως προκύπτει άπό τήν μέχρι τώ-
ρα έρευνα, πού έχω διενεργήσει, πιστεύω όμως ότι καί τό ήδη άνωτέρω
παρατεθέν είναι Ικανοποιητικό πρός διατύπωση ώρισμένων απόψεων καί
έξαγωγήν συμπερασμάτων έν σχέσει κυρίως πρός τό περιεχόμενο τών διη-
γήσεων αύτών, τόν σκοπόν τής παραθέσεώς των στά άγιολογικά κείμενα

12. Sullivan, σ. 184-186,58 = Λαμψίδης, σ. 110-112, 37.

13. Sullivan, σ. 190-192, 59 = Λαμψίδης, σ. 114, 41. Ή σταυροφόρος ράβδος είχε
δοθη άπό τήν Θεοτόκο στόν Όσιο, ό όποιος τήν εφερε μαζί του καθ' όλον τόν βίο του.
Σταυροφόρον ράβδον χρησιμοποιούν καί θαυματουργοί καί άλλοι "Αγιοι καί Όσιοι,
όπως φαίνεται στις σχετικές γι' αυτούς διηγήσεις, άλλά γι* αύτές θά γίνη λόγος σέ
άλλη μελέτη.

14. Sullivan, σ. 206-212, 63 = Λαμψίδης, σ. 124-126,43.



266

Στέφανος Δ. Ημελλος

καί τήν έξάρτησή των ένδεχομένως από τήν παράδοση τοϋ Λουκιανοΰ, ή
όποία χρονικά προηγείται. Όσον άφορα στό θέμα τής τιμωρίας μέ δαρμό
Ιερόσυλων ή άλλων προσώπων άπό αγίους πού έπιφαίνονται στόν ύπνο,
τοϋτο είναι κοινό σέ όλες τις παραδόσεις, γι' αύτό καί ή συνάφειά των.

'Αλλά οί παραδόσεις συγκροτούνται άπό έπί μέρους θέματα (μοτίβα)
ώς έξης:

α. 1. Χριστιανός, Κυριάκος κατά τό όνομα, δέρνεται άπό τόν άγιο
Εύθύμιο, έπειδή ώμοσε -ψευδώς έπί τής λειψανοθήκης του (Α). Τό αύτό
συνέβη σέ κάποιο Θεόδοτο Γαλάτη, έπειδή έκλεψε χρήματα άνήκοντα στόν
άγιον (Β). 2. Ό αύτοκράτωρ Θεόφιλος δέρνεται άπό 'Αγγέλους ένώπιον
τής Παναγίας ώς είκονομάχος (Γ). 3. Προσμονάριος μονής δέρνεται,
έπειδή παράκουσε σέ θεία φωνή νά είσαγάγη εντός αύτής τόν εύρισκόμε-
νον έξω άπό αύτήν μέλλοντα αύτοκράτορα Βασίλειον τόν Α ' (Δ). 4. Κατά
τόν Βίο Νίκωνος τοϋ Μετανοείτε δέρνεται: "Αρατος, έπειδή άντέδρασεν
στήν άνέγερση ναοΰ (Ε), οικονομικός ύπάλληλος, έπειδή έπιβάλλει δεινή
φορολογία στήν μονή του (Ç), Άντίοχος, έπειδή καταπατεί κτήματα τοΰ
μετοχίου τής μονής του (Ζ), Μηλιγγοί ('Εθνικοί), έπειδή έπιχείρησαν νά
απαγάγουν θρέμματα τής Ιδιας μονής (Η).

β. Οί πληγές τοϋ Κυριακοϋ άπό τόν δαρμό δεικνύονται τήν επομένη (Α).

γ. Κυριάκος, "Αρατος, 'Αντίοχος τελικά πεθαίνουν έξ αιτίας τοϋ δαρ-
μού (Α, Ε, Ζ).

δ. Ό ιερόσυλος όμολογεΐ τήν πράξη του, μετανοεί, παρακαλεί νά συγ-
χωρηθή (Β, Γ, Ε, Ç, Η), καθίσταται ύπόδειγμα «μελλόντων έπιορκεϊν» (Α),
πείθεται ότι «πάνυ εστίν καλόν καί ψυχωφελές τό σέβεσθαι καί τιμάν τάς
εικόνας» (Γ), γίνεται εύεργέτης τοΰ ναού (Ç), αποδίδει τά άπαχθέντα
θρέμματα (Η).

Όπως καί άπό τήν άνωτέρω ανάλυση φαίνεται, ό ψυχωφελής σκοπός
τών βιογράφων τών άγιων, αναφερόμενος σαφώς στήν περίπτωση Γ, είναι
έξόφθαλμος στις περισσότερες τουλάχιστον λοιπές διηγήσεις. 'Απλή έξή-
γηση τής παρουσίας τοΰ θέματος θά ήταν ότι, άφοΰ οί άγιοι έπιβάλλουν
ποικίλες ποινές καί τιμωρίες σέ άσεβείς μέ σκοπό συνήθως νά τούς συνε-
τίσουν, θά μπορούσε νά περιληφθή σ' αύτές καί ή συγκεκριμένη τής τιμω-
ρίας καθ' ύπνους μέ δαρμό. Τό γεγονός όμως ότι ή παράδοση αυτή είναι,
όπως έχει σημειωθή, ήδη προχριστιανική άπαιτεΐ περαιτέρω συζήτηση ώς
πρός τήν ενδεχόμενη τώρα σχέση τών αγιολογικών μέ τήν παγανιστική
παράδοση.

'Από τις παραπάνω τώρα παραδόσεις έκείνη τοΰ Βίου τοϋ αγίου Εύθυ-
μίου (Α) βρίσκεται πλησιέστερα άπό πλευράς πληρότητας περιεχομένου



ΔΥΟ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟΨΕΥΔΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ

267

προς τήν παράδοση τοϋ Λουκιανού15, όπως έχει ήδη λεχθή, άφοΰ καί στις
δύο γίνεται λόγος γιά μιά Ιερόσυλη πράξη, γιά τήν τιμωρία τού ίεροσύλου
μέ τόν δαρμό έκ μέρους τοϋ θιγομένου ήρωα ή άγίου, γιά τήν έπίδειξη τών
πληγών άπό τόν δαρμό, πράγμα πού ένισχύει τήν άξιοπιστία τού έπεισο-
δίου καί γιά τό τελικό άποτέλεσμα, τό όποιον ύπήρξε ό θάνατος τού ίερο-
σύλου. Οί λοιπές παραλλαγές τής άγιολογικής διηγήσεως προσαρμόζον-
ται ανάλογα, χωρίς νά άπομακρύνωνται άπό τόν ψυχωφελή σκοπό των
πλην ίσως της παραδόσεως Β, στήν όποία ή προφητική μέ όνειρο διάστα-
ση είναι μάλλον ή κυριαρχούσα.

Συναφώς πάντως πρέπει νά λαμβάνεται ύπ' όψη καί ό τρόπος συγ-
γραφής τών Βίων, στούς όποιους έμπεριέχονται οί θαυματικές διηγήσεις
πού μας ένδιαφέρουν. Είδικώτερα ώς πρός τόν Βίον τοϋ Μεγάλου Εύθυ-
μίου ό συγγρ. Κύριλλος σημειώνει προλογικά: « Έτόλμησα άτέχνω τινί
καί τής έξωθεν παιδείας άπείρω κεχρημένος λέξει τής προκειμένης άπάρ-
ξασθαι συγγραφής»16. Τούτο θά μπορούσε νά σημαίνη ότι ό Βίος, παρά

»

15. Μέ τήν παράδοση τοϋ Λουκιανού εχει συνδέσει καί λαϊκές παραδόσεις ό Ν. Γ.
Πολίτης, άλλα ή σχέση μεταξύ της πρώτης καί τών τελευταίων, στόν βαθμό πού ένδεχομέ-
νως ύπάρχει, είναι πολύ χαλαρή. Σύμφωνα πάντως πρός μίαν άπό αύτές, δταν οί Νεράι-
δες δυσαρεστηθούν άπό τή συμπεριφορά τών νυμφολήπτων ή διαπιστώσουν άπείθειά
των στις προσταγές των, τούς δέρουν μέ ψιάθινα μαστίγια, τών δέ μαστιγώσεων παραμέ-
νουν έπί τών σωμάτων μελανά ίχνη έπί πολλές ημέρες. Κατ' άλλη παράδοση, δταν οί
στρατιώτες τού Μεγ. 'Αλεξάνδρου έκοπταν θαυμαστά δένδρα, μαστιγώνονταν άοράτως
άπό δαίμονες «καί τών μέν μαοτιγούντων τόν ψόφον ήκούομεν, καί τάς πληγάς έπί τών
νώτων έρχομένας έβλέπομεν τούς δέ τύπτοντας ουκ έθεωροϋμεν». Έξ άλλου σύμφωνα
μέ δσα άναφέρονται στήν 'Αμαρτωλών Σωτηρίαν τοϋ 'Αγαπίου Λάνδου (θαΰμα 23) σέ
παραδοθέντα σέ δαίμονα άρχοντα, τοϋ όποιου «έπόνεσεν ή καρδία τον» καί «έστέναξε
βαρέως» γιά τά άμαρτήματά του, δταν άντίκρυσε τήν εικόνα της Θεοτόκου σέ μία έκκλη-
σία «τοϋ εδωσεν ό δαίμων μέ μίαν ράβδον τόσαις, όπου έμαύρισαν οί σάρκες του» (βλ. Ν.
Γ. Πολίτης, Μελέτες έπί τοϋ βίου τών νεωτέρων Ελλήνων, 1, έν 'Αθήναις 1871, σ. 105-
106). 'Ανεξάρτητα πάντως άπό τήν σύνδεση πρός τό άρχαΐο κείμενο παρεμφερείς διηγή-
σεις δέν είναι άγνωστες καί σέ άλλους Βίους. Έτσι στόν Βίον τοϋ 'Οσίου Κυρίλλου τού
Φιλεώτη σέ άσεβοΰντα κατά κάποιον τρόπο μοναχό ό φύλακας Άγγελος του εδωσε ράπι-
σμα. Όπως διηγείται ό ίδιος ό μοναχός, «δέν ήξεύρω νά ε'υτώ μέ άκρίβειαν, ή ό ύπνος μέ
αρπασεν ή όχι» ή άν αύτό «έκ Θεού ήταν ή έκ δαιμόνων» (Νικόδημος ό 'Αγιορείτης, Νέον
Έκλόγιον 1974, σ. 228-229 [Αστήρ]). Έξ άλλου καί σέ συναξάρια Καθολικών άγίων γίνε-
ται λόγος γιά τιμωρίες μέ ραπίσματα ή δαρμούς καθ' ύπνους άπό τήν Παναγία ή άγιο,
τών όποιων μετά τήν άφύπνιση τών παθόντων διατηρούνται τά ίχνη (βλ. πρόχειρα Ν. Γ.
Πολίτης, Παραδόσεις 2,1904, σ. 1010).

16. "Ο.π., σ. 6.
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τήν ίστορικότητά του, δέν είναι δημιούργημα, εύπαιδεύτου άνθρωπου, ό
όποιος θα μπορούσε νά τόν άπαλλάξη, κατά τό πλείστον τουλάχιστον,
άπό διηγήσεις περιβεβλημένες περισσότερο ή λιγώτερο μέ μυθικό ένδυμα
ή διακοσμημένες μέ άνάλογα στοιχεία. 'Αλλά αύτό δέν Ισχύει. Ό Κύριλ-
λος έκφράζεται μέ μετριοφροσύνη, όπως συνηθίζεται στούς Βυζαντινούς,
έπειδή είναι βέβαιο ότι είναι λόγιος 17 μέ θεολογική παιδεία. Έξ άλλου ό
Βίος έγράφη μετά τόν θάνατο τού 'Αγίου καί στηρίχθηκε κυρίως σέ προ-
φορικές διηγήσεις τών προγενεστέρων, μέ ό,τι αύτό συνεπάγεται γιά τήν
άξιοπιστία των.

Ό ίδιος ό βιογράφος όμολογεΐ στό τέλος τής συγγραφής του: «Όσα
μέν οϋν περί τοϋ θεοφόρου Ευθυμίου ήκουσα καί έγνων καί οί πατέρες
μου όιηγήσαντό μοι, ουκ άπέκρυψα άπό τών τέκνων αυτών είς γενεάν έτέ-
ραν, άλλά άπήγγειλα καί άνεγραψάμην πρός τό ταϋτα ταΐς μετέπειτα γε-
νεαΐς παραπεμφθήναι»"*. Ό συγγρ. θεωρεί πάντως άναγκαΐο έν συνεχεία
όχι μόνον τά δσα άκουσε, άλλά «καί τά έπί έμοϋ γεγονότα θαύματα άπό
τής τούτου θήκης καί μνήμης γραφή παραδοϋναι έτι τών εύεργετηθέντων
περιόντων καί τών ταϋτα θεασαμένων. Τά γαρ νυν έπ' οψεσιν πάντων έκ
τής αύτοϋ θήκης προερχόμενα θαύματα» ώς άξιοθαύμαστα καί άξιομνη-
μόνευτα «πείθει τούς έντυγχάνοντας καί τοις ήδη περί αύτοϋ φηθεϊσιν μή
άπιστεΐν»19. Στήν κατηγορία τών θαυμάτων τούτων άνήκουν τό τού έπιόρ-
κου καί τής τιμωρίας του μέ ξυλοδαρμό20 όπως καί άλλα21, γιά τά όποια
βλ. κατωτέρω στό τέλος.

Είναι πολύ ένδιαφέρουσα ή δμολογία τού ίδιου τού συγγρ. γιά τόν
τρόπον μέ τόν όποιον συντάσσει τόν Βίον, άλλ' έξέρχεται τών όρίων τής
μελέτης αύτής, έπειδή άναφέρεται σ' όλόκληρον τόν Βίον καί όχι μεμονω-
μένα στις έξετασθεΐσες όλίγιστες παραδόσεις. 'Οπωσδήποτε δ Κύριλλος

17. Τοϋτο είναι εμφανές άπό τό γλωσσικό του δργανο άλλα καί άπό άλλα στοιχεία
(βλ. Bernard Flusin, Miracle et histoire dans l'œuvre de Cyrille de Scythopolis, Paris 1983,
σ. 42. Τό εργο αύτό παρουσιάζει ευρύτερο ένδιαφέρον). Έξ άλλου έκφράσεις περί
άδυναμίας τοΰ συγγραφέα νά άνταποκριθη λόγω άπαιδευσίας κλπ. στό Ιργο τής συν-
θέσεως Βίου, τό όποιον άναλαμβάνει, είναι κοινοί τόποι, ιδίως στούς προλόγους τών
σχετικών έργων (βλ. σχετικά Α. J. Festugière, "Lieux communs littéraires et thèmes de
folk-lore dans l'Hagiographie primitive", Wiener Studien 73 (1960), σ. 129-131).

18. Ό.π., σ. 71,49.

19. Ό.π..

20. Ό.π., σ. 79,58.

21. Ό.π., σ. 81-82,59.
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όμολογει έν σχέσει πρός αυτές ότι: «ταϋτα ολίγα έκ πολλών άναλεξάμε-
νος άνεγραψάμην, όπερ τοις όφθαλμοΐς έώρακα, συνάψας αυτά τοίς έξ
άκοής άναγραφείσι περί τής έν σαρκί πολιτείας τοϋ πατρός ημών πρός τό
γνώναι τούς τε έντνγχάνοντας καί τήν όσιότητα τήν σήν τήν τής παρε-
δρενούσης τή Ενθυμίου θήκη θείας χάριτος δύναμιν καί άναλογίσασθαι
δτιπερ μαρτυρεί τή λαμπρότητι τής έκείνου έν σαρκί πολιτείας τά μετά
τήν αύτοϋ κοίμησιν ενεργούμενα θαύματα... καί διερώτων επιμελώς τούς
κατά τήν έρημον ταύτην θεοφόρους τε καί άρχαιοτάτους πατέρας τά περί
Ευθυμίου μέν τοϋ μεγάλου άκριβώς άκοή μεμαθηκότας... καί όσα παρ'
έκάστου τούτων μαθέίν καί άναλέξασθαι ίσχυσα... έν διαφόροις χάρταις
άνεγραψάμην άτάκτοις τισί καί συγκεχυμένοις διηγήμασιν». Ό Κύριλλος
κατοίκησεν σέ νέα λαύρα «έχων μεθ' έαυτοϋ τούς περί Ευθυμίου καί Σάβ-
βα εγγεγραμμένους χάρτας καί κελευσθείς... τά τούτοις έμφερόμενα κεφά-
λαια άρμοδίως συντάξαι μετά τής ένδεχομένης φράσεώς τε καί συντάξε-
ως... έμεινα έν ταύτη ήσυχάζων τή Néçt λαύρςι καί τής είς τούς χάρτας άδο-
λεσχίας μή άφιστάμενος. Καί άρχήν τής συντάξεως ήπόρουν ποιήσασθαι
καί ώς ιδιώτης καί μηδ'δλως άχθείς διά παιδείας τής έξωθεν καί ώς άπει-
ρος τών θείων λογίων καί βραδύγλωσσος»11, άλλα ό Θεός μέ τήν χάρη
Εύθυμίου καί Σάββα τόν έβοήθησεν στήν έπιτυχημένη περάτωση τοΰ
έργου τής βιογραφήσεως τών άγίων.

Άπό τήν όμολογία τοΰ Κυρίλλου συνάγεται ότι αί θαυματικές διηγή-
σεις καί άλλες εΙδήσεις κυκλοφοροΰνταν μεταξύ τών προγενεστέρων του
μοναχών μέσω τής στοματικής παραδόσεως, ή όποία έπιτρέπει τήν έκ τοΰ
Βίου άκριτη καί πάντοτε άνεξέλεγκτη είσροή στοιχείων άπό τήν λαϊκή πα-
ράδοση, πού έχει μεγάλη διάρκεια, άπό τά όποια στοιχεία λόγω ελλείψεως
σχετικής δήθεν προπαρακευής δέν μπόρεσε νά τόν άπαλλάξη ό Κύριλλος
(τής εις τους χάρτας άδολεσχίας μή άφιστάμενος).

Β

Ή άλλη διήγηση πού περιλαμβάνεται στό Ιδιο έργο τοΰ Αουκιανοΰ έχει
ώς πρωταγωνιστή Βαβυλώνιον μάγο, ό όποιος χρησιμοποιώντας λόγους
καί μέσα καί προβαίνοντας σέ πράξεις καθαρά μαγικού περιεχομένου,
σύμφωνες άλλωστε πρός τήν ίδιότητά του, έξουδετερώνει ποικίλους δφεις
καί δράκοντα, τούς όποιους έχει συγκεντρώσει προηγουμένως στό μέσο

22. "Ο.π., σ. 82-83,60.
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άγροϋ. Συγκεκριμένως ό Βαβυλώνιος «καθαγνίσας τόν τόπον περιελθών
ές τρίς, έξήλασεν όσα ην έρπετά εντός τών όρων. Ήκον οϋν ώσπερ έλκό-
μενοι πρός τήν έπφδήν οφεις πολλοί» καί «είς δράκων παλαιός... Έπεί
δέ σννηλίσθησαν ένεφνσησε μέν αύτά ό Βαβυλώνιος, τά δέ αύτίκα μάλα
κατεκαύθη άπαντα υπό τω φυσήματι, ημείς δέ έθαυμάζομεν»2*. Τό γεγονός
ότι δέν γίνεται σαφώς λόγος για αφή πυράς, πάνω στήν όποία θά κατα-
καιγόταν δ δράκοντας καί ή συνοδεία του άπό μικρότερους δφεις, είναι
μικρής σημασίας λεπτομέρεια24. Είναι γνωστό ότι κατά τήν λαϊκή δεισι-
δαιμονία, άφοϋ περί λαϊκής διηγήσεως πρόκειται, κάθε τι πού έκλύεται
άπό τόν όργανισμό τού άνθρώπου, πολύ περισσότερο τού μάγου, έμπεριέ-
χει ζωτική μαγική δύναμη, ικανή νά έπιφέρη οίοδήποτε άποτέλεσμα25. Με-
ταξύ τών έκλυομένων ούσιών (σιέλου κλπ.) συγκαταλέγεται καί δ έκ τού
στόματος έξερχόμενος άέρας, τό φύσημα, πράγμα τό όποιο ισχύει όχι μό-
νο γιά τή μαγεία άλλά καί γιά τήν θρησκεία.

Έν προκειμένω είναι πολύ χαρακτηριστικό έπεισόδιο στόν Βίο τής

23. Αουκιαν., Φιλοψ. 12. Για τήν συνάφεια της διηγήσεως, πού περιέχει πολλά
άλλα έπί μέρους στοιχεία, τά όποια τήν καθιστούν συναφή καί μέ διηγήσεις σέ Βίους
άγίων, βλ. κατωτέρω.

24. Κατάκαυση έπικίνδυνου δράκοντα άλλά μετά τήν εξουδετέρωση του άναφέρε-
ται σέ διηγήσεις Βίων καί συναξαριών (βλ. π.χ. τό συναξάριο τοϋ δρακοντοκτόνου
άγίου Δονάτου, τοϋ όποιου ή παλαιότατη διατύπωση άπαντα στόν Σωζομενόν, πού
στηρίζεται, όπως ό ίδιος όμολογεϊ, σέ έπιχώριες παραδόσεις (Α' ήμισυ Ε' αί.) («αύτό
οί έπιχώριοι κατέκαυσαν»), στήν 'Ακολουθία τοϋ Άγίου («τότε οί παρεστώτες καί θε-
ατοί τον θαύματος εσύναξαν ξύλα καί έκατέκανσαν τό άγριον καί θανατηφόρον θη-
ρίον»), ένα κείμενον τό όποιον έπαναλαμβάνει στόν Συναξαριστήν του ό Νικόδημος ό
'Αγιορείτης (Συναξαριστής 2, 'Αθήνησι 1868\ σ. 117-118) καί έκθεση τοϋ 1509, άποκεί-
μενη στό 'Αρχείο Κεφαλληνίας, στήν όποίαν γίνεται λόγος γιά τήν καύση τοϋ σώματος
φονευθέντος τερατώδους μεγέθους δράκοντα προ τής έκκλησίας. (Βλ. γιά τά άνωτέρω
Ν. Γ. Πολίτης, Παραδόσεις 2, σ. 973, 975, 978, δπου τά κείμενα καί οί άκριβεΐς παρα-
πομπές). Οί παραδόσεις γιά τήν άπαλλαγή νησιωτικών Ιδίως περιοχών άπό φίδια ή
δράκοντα μέ κατάκαυση δασών κλπ. είναι ευρύτερα διαδεδομένες (βλ. Στέφ. Δ. Ήμελ-
λος, «Ή άπουσία θηρίων καί φιδιών άπό τά νησιά κατά τίς παραδόσεις τοϋ έλληνικοΰ
λαοΰ καί τών άλλων λαών τής Ευρώπης», «Λαογραφικά, τόμος Α ', Δημώδεις παρα-
δόσεις», 'Αθήνα 1988, σ. 178-208.

25. Βλ. έκτενώς Robert Muth, Träger der Lebenskraft. Ausscheidungen des Organismus
im Volksglauben der Antike, Wien 1954, σ. 1 κέξ., δπου καί ή βιβλιογραφία. Γιά τό έμφύ-
σημα γενικώτερα ώς στοιχείο θρησκευτικό, μαγικό κλπ. καί περί τής δυνάμεως πού
περιέχει βλ. Κ. Thraede, "Exorzismus", RLAC 7 (1969), στ. 52, 4, HDA 1 (1927), στ. 647
(Atem) καί αύτόθι στ. 1355-57 (blasen).
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αγίας Παρασκευής, άγίας δρακοντοκτόνου, κατά τό όποιον ή άγια «ώς
παρέστη πλησίον τον θηρός», έμφωλεύοντος δράκοντα έξω τής πόλεως
δπου έβασίλευεν κάποιος 'Ασκληπιός «έμφυσήσασα άμα είς αυτόν καί τό
σημεϊον τοϋ Σταυροϋ ποιησαμένη. Ό δέ μέγα δίερράγη είς δύο καί άφαν-
τος έγένετο»26.

Αιτία τούτου φαίνεται ότι είναι τό ότι ή σκέψη τού άνθρώπου, οιουδή-
ποτε πολιτιστικού έπιπέδου, τοποθετεί κατά τρόπο άσαφή τήν έδρα τής
ψυχής καί τής ζωής κάπου στό έσωτερικό τού όργανισμού τού άνθρώπου
καί έτσι δ,τιδήποτε έξέρχεται άπό τό έσωτερικό τού σώματος θεωρείται
φορέας ζωτικής δυνάμεως καί μάλιστα μαγικής. Συναφώς πρός τήν εξετα-
ζόμενη περίπτωση ή χρησιμοποίηση τού ρήματος κατακαίομαι («κατεκαύ-
θη») δηλώνει σαφώς άποτέλεσμα πού εχει σχέση μέ τήν πυρά.

Σχετικά τώρα μέ τήν συναξαρική φιλολογία καί τήν συγγένεια τής διη-
γήσεως τού Λουκιανοϋ μέ αύτήν παρατηρώ τά έξης: Όπως ήδη έδηλώθη
καί άνωτέρω, περί έξουδετερώσεως δράκοντα, πού φυλάσσει έξειδικευμέ-
να θησαυρό, γίνεται λόγος στήν παρατεθεΐσα άνωτέρω Β διήγηση τού Βί-
ου τού άγίου Εύθυμίου, ή όποία συμφύρεται, άς σημειωθή, μέ τήν διήγηση
γιά τήν τιμωρία ίεροσύλου με τόν δαρμό. Κατά τήν διήγηση αύτή ό Γαλά-
της Θ^όδοτος κρύπτει κάτω άπό λίθο κλαπέντα νομίσματα άπό τήν μονή
τού Άγίου. Στήν προσπάθειά του νά τά άναλάβη σέ μεταγενέστερο χρόνο
«έγγίσας τόν λίθον ύπό δφεως φοβερωτάτου ύποκάτωθεν τοϋ λίθου έξελ-
θόντος καταδιωχθείς ένεποδίσθη». Τούτο έπαναλήφθηκε τρεις φορές καί
τελικά ό δράκοντας έξαφανίσθηκε κατόπιν παρεμβάσεως τού άββά Λεο-
ντίου άνευ όμως κατακαύσεως27.

Ή διήγηση μέ θέμα τή φύλαξη θησαυρών άπό δράκοντα άναφέρεται
άπό πολλούς συγγραφείς, της μεταγενέστερης πάντως άρχαιότητας, ύπό
τύπον μάλλον άπλής λαϊκής πίστεως καί όχι συγκροτημένης παραδόσεως,
όπως άπό τόν Αρτεμίδωρο («Δράκων σημαίνει... καί πλοϋτον καί χρήμα-
τα διά τό έπί θησαυρούς ίδρύεσθαι»2*, τόν Φιλόστρατο («οικεί δράκων

26. Βλ. σχετικά Δημ. Β. Οίκονομίδου, «Ή άγια Παρασκευή εις τόν βίον τοϋ έλληνι-
κοϋ καί τοϋ ρουμανικού λαού», 'Επετηρίς Λαογρ. 'Αρχείου 9-10 (1955-57), έν 'Αθήναις
1958, σ. 69. Στήν μελέτη αύτή (Ιδίως σ. 67 κέξ.) καί τά περί τής άγιας ώς δρακον-
τοκτόνου κ.ά. Γιά τό συγκεκριμένο στοιχείο τοϋ φυσήματος βλ. καί Νικόδημος ό
'Αγιορείτης, Συναξαριστής 2, σ. 278 (26 Ίουλ.), πρβλ. Ν. Γ. Πολίτης, Παραδόσεις 2,
1904, σ. 972.

27. Ό jr., σ. 69-70,48.

28. Άρτεμ., Όνειρ.2,13 (Pack).
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πλούτου τινός, οΐμαι, φύλαξ, δς υπό τή γή κείται»)29, τούς Λατίνους συγ-
γραφείς Festus (Dracones... qua ex causa incubantes eos thesauris custodiae
causa finxerunt antiqui)30, Φαιδρός (ad draconis speluncam ultimam /
custodiebat qui thesauros abditos)31 κ.ά.

Άλλα ή διήγηση τοϋ Λουκιανού παρουσιάζεται συναφής πρός άλλη
συναξαρική διήγηση, ή όποία άπαντα στον Βίον τοΰ αγίου Ύπατίου Γαγ-
γρών (τής Παφλαγονίας), ένός άπό τούς 318 θεοφόρους πατέρες τής πρώ-
της Οικουμενικής Συνόδου τής Νίκαιας. Ή τελευταία σύγκειται άπό δύο
θέματα, δηλ.: α ' ) τοΰ τής φυλάξεως θησαυροΰ άπό δράκοντα, όπως άνω-
τέρω, καί β ' ) τοΰ τής έξουδετερώσεως τοΰ δράκοντα διά κατακαύσεως, μέ
τήν παρέμβαση Ιεροΰ προσώπου, έν προκειμένω τοΰ Αγίου. Ή διήγηση
τοΰ Βίου τοΰ Ύπατίου έχει ώς άκολούθως: «τω γαρ θησαυρω τών... χρη-
μάτων... μέγα τι χρήμα θηρίου, τό τής κακίας όργανον, ό παλαιός τοϋ
ήμετέρου γένους εχθρός, ποθέν ύπεισέρχεται καί ϋφαιρείται τοϋ πλούτου
τόν βασιλεύοντα καί, είπου τις κατετόλμησε πλησίον γενέσθαι πρός επα-
νάληψιν χρειώδους τινός, τω τοϋ δράκοντος άσθματι καί βλέμματι άπενε-
κροϋτο καί έξηραίνετο... καί ήν καθοράν τή τών χρημάτων σορω νεκρών
σωρείαν έφάμιλλον... Βασιλεύς δέ, παρά πάντων καταβοώμενος... καί τί

29. Φιλοστρ., Είκ. ιζ' (Kayser 2, σ. 365).

30. Sexti Pompei Festi 67.

31. Φαίδρ. 4,21 (Budé). Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτης, Παραδόσεις 2, σ. 1029. Οί παραδό-
σεις αυτές άποτελοϋν ξεχωριστό κύκλο καί είναι εύρέως διαδεδομένες στόν λαό, μπο-
ρούν δέ μέ τά έπί μέρους στοιχεία τά όποια έμπεριέχουν νά άποτελέσουν ουσιώδους
σημασίας σχόλια τών άρχαίων καί χριστιανικών παραδόσεων, πέρα άπό τό γεγονός
ότι καθώς παρουσιάζονται διαδεδομένες μέ παραλλαγές παρέχουν όλοκληρωμένη
είκόνα τών σχετικών λαϊκών δοξασιών. Έτσι δεδομένης τής υπάρξεως καταχωσμέ-
νων θησαυρών μέ τήν μορφήν άγγείων πού περιέχουν νομίσματα ή άλλα πολύτιμα
άντικείμενα μέσα σέ τάφους κ.ά. καί τής δεδομένης έπίσης δυσχέρειας άνευρέσεώς των
ή φρούρησή των άπό υπερφυσικά δντα, μεταξύ τών όποιων καί άπό δράκοντες, ήταν
φυσικό νά έρεθίζη τήν φαντασία τοϋ λαοΰ. Ή διαδικασία άνακαλύψεως καί συλήσεως
τοϋ θησαυρού είναι σύνθετη καί βέβαια δέν είναι τοΰ παρόντος ή περιγραφή της. Χα-
ρακτηριστικό είναι πάντως ότι καί άγιοι, έπιφαινόμενοι καθ' ύπνους, υποδεικνύουν
τόν τόπο τοΰ θησαυροΰ, ό όποιος κατά τις ελληνικές καί άλλων λαών παραδόσεις φυ-
λάσσεται κάποτε άπό ένα ή περισσότερους φρουρούς, μεταξύ τών όποιων καί άπό φο-
βερό δράκοντα, όπως αύτό ισχύει καί γιά τις άρχαΐες παραδόσεις (βλ. γενικώς Ν. Γ.
Πολίτης, Παραδόσεις 1, σ. 229 κέξ. (κατηγ. Θησαυροί καί 'Αράπηδες) 2, σ. 1003 κέξ., Γ.
Α. Μέγας, «Παραδόσεις περί θησαυρών», Λαογραφία 4 (1912-13), σ. 22-34, Λαογρα-
φία 23 (1970), σ. 423 κ.ά.π.).
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δράσειεν άπορων» καταφεύγει τελικώς καί έπιζητεΐ τήν βοήθειαν τού
'Αγίου. Ό δέ "Αγιος «κελεύσας μέσον τής πόλεως πϋρ άνακαύσασθαι, ϋλχι
τρεφόμενον διαρκεί, άπεισι πρός τήν θύραν τον ταμιείου, καί ταύτην διά-
ρας, εισεισι μόνος... τών άλλων απάντων ύπεκστάντων έπί μικρφ», καί
«φόβω... ύφορωμένων, μή τι τών προτέρων ίσον καί τούτω σνμβή. Ώς δέ
τούτον ό θήρ έτεθέατο, περιειλείτο τε καί συνεστρέφετο καί κρύπτειν τήν
κεφαλήν τοις χρήμασιν έτεχνάζετο ώσπερ τοϋ ιδίου όλέθρου έπαισθόμε-
νος. 'Επεί δέ τούτον ένεκελεύετο άπανίστασθαι καί πρός τήν θύραν
ερπειν, τήν εξοδον ύπερτιθέμενος, τή ενονσχι ράβδω τοϋ άρχιερέως έκό-
πτετο. Διανίσταται γοϋν όρθιος τή κέρκφ ύπερειδόμενος καί συντονώτε-
ρον μαστιζόμενος, άκων ύπετάγετο τω κελεύοντι. Ό δέ πολύς έκεΐνος
όχλος... ώς είδε τούτον (ενν. τόν Άγιον) έκειθεν άσινή έξερχόμενον καί
χαμάζε τήν βακτηρίαν ύποσύροντα, καί ώσπερ κρίκον, ένθέντα τοις μυ-
κτήρσι τοϋ δράκοντος, τούτον καθέλκοντα, περιδεής γεγονώς, άπας έτρά-
πετο είς φυγήν. Ό δέ θείος άρχιερεύς, δτε δή προσήγγισε τή έξαφθείστ)
φλογί, τό θηρίον είσβαίνειν μέσον έκέλευε, καί αντί πολλών ενα καί μόνον
είσπράττεσθαι θάνατον. Τό δέ καίτοι πολλά συστρεφόμενον καί περιει-
λούμενον, καί οία καθικετεϋον τόν άγιον, τήν φλόγα υπεισέρχεται καί τήν
φθοράν έπενδύεται. Καί ούτω τεφρωθέν, τήν τών χρημάτων τω βασιλεΐ
έπ' άδειας άπόλαυσιν δίδωσιν»32.

Άλλα αν ή διήγηση τού Λουκιανού πού άφορα στήν κατάκαυση τού
δράκοντα άποκλίνη κάπως τού επεισοδίου τών άγιολογικών διηγήσεων
καί μάλιστα έκείνης τού άγίου Ύπατίου, ιδού νεώτερη παράδοση λαϊκή,
μέ πρωταγωνιστήν άγιον, ή δποία έπιβεβαιώνει τόν λαϊκό χαρακτήρα τών
παλαιοτέρων άγιολογικών δσον άφορα στήν έξουδετέρωση τού δράκοντα.
Κατά τήν παράδοση αύτή, πού προέρχεται άπό τήν Αστυπάλαια, στό νησί
δέν ύπήρχαν δφεις μέ τήν έπέμβαση μαθητή τού Ιωάννη τού Εύαγγελιστή.
Είδικώτερα σέ σπήλαιο τού νησιού, όνομαζόμενο «Αρακοντόσπηλιο» κα-
τοικούσε παλαιότερα έπικίνδυνος γιά τούς κατοίκους καί τά ποίμνιά των
δράκοντας. Ό άγιος, πρός τόν όποιον προσέφυγαν οί κάτοικοι, διέταξε
νά συγκεντρώσουν ξύλα καί φρύγανα. Τόν άγιον άκολουθούσε ό δράκο-

32. Θεόφιλος 'Ιωάννου, Μνημεία αγιολογικά, Βενετία 1884 (άνατ. Leipzig 1973), σ.
261-263, 16-18, πρβλ. καί Νικόδημος 'Αγιορείτης, Συναξαριστής 2, σ. 66, όπου άναφέ-
ρεται μεταξύ άλλων ότι ό Άγιος κρατούσε «καί ράβδον είς τάς χείρας του, εχόυσαν
έπάνω τόν τύπον τοϋ τιμίου Σταυρού», δηλ. ράβδον σταυροφόρο, μέ τήν όποία κτυ-
πούσε τόν δράκοντα.
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ντας καί άλλα δηλητηριώδη ερπετά. Κατά προτροπή τοΰ άγιου οί κάτοι-
κοι έθεσαν πΰρ στον σωρόν τών ξύλων καί τών φρύγανων, έπάνω δέ στήν
πυρά κατόπιν προσταγής του έπεσαν ό δράκοντας καί ot λοιποί οφεις καί
έκτοτε τό νησί είναι άπαλλαγμένο άπό τά ζώα αυτά".

Συναφής όμως διήγηση συγκαταλέγεται μεταξύ τών θαυμάτων τοΰ
Όσιου Ίλαρίωνος, πού καταγόταν άπό τό χωριό Θαβαθά κοντά στή Γάζα,
άσκητή καί μαθητή τοΰ Μεγάλου 'Αντωνίου, τά όποια περιγράφει στά λα-
τινικά ό πολυμαθής Όσιος 'Ιερώνυμος (ca 345-420), σέ έποχή μάλιστα λί-
γο μεταγενέστερη άπό έκείνη κατά τήν όποια έζησε ό Λουκιανός. Κατά
τήν θαυματική αύτή διήγηση δράκοντας «mirae magnitudinis, quos gentili
sermone boas vocant», ό όποιος λυμαινόταν τήν περιοχήν «cui cum pyram
iussisset praeparari (ένν. ό Ίλαρίων), et oratione ad Christun emissa evocato
praecepisset struem lignorum scandere, ignem supposuit. Tum itaque cuncta
spectante plebe immanem bestiam concremavit»34.

Τήν παράδοση αύτή παραθέτει ήδη ό Reitzenstein στό γνωστό ειδικό
έργο του Hellenistische Wundererzählungen καί μάλιστα τήν συνδέει μέ
έκείνη τοΰ Φιλοψευδή τοΰ Αουκιανοΰ, τήν όποίαν παραφράζει στά γερμα-
νικά35.

Ή τελευταία μπορεί νά θεωρηθή συναφής πρός πολλές άλλες παραδό-
σεις, αρχαιότερες καί νεώτερες, λόγω τών πολλών στοιχείων τά όποια
έμπεριέχει36, ιδίως πρός παραδόσεις έξουδετερώσεως άγριων ζώων καί
όφεων37 καί μάλιστα πρός παραδόσεις έξουδετερώσεως συνδυαστικά δρά-

33. Βλ. Στέφ. Δ. Ήμελλος, «Ή άπουσία θηρίων καί φιδιών άπό τα νησιά», ό.π., σ.
185. Γιά τό συγκεκριμένο νησί, 'Αστυπάλαια, παραδίδεται ήδη άπό τήν άρχαιότητα ότι
σ' αύτό «δφεις ού γίνονται» ('Αντίγ. Καρύστ. 11 [σ. 36, Giannini]), καί ότι «'Αριστοτέ-
λης δφεσιν έχθράν είναι τήν Άστ νπαλαίων γη ν λέγει» (Αίλ., Περί ζώων 5, 8, πρβλ. καί
άνωτέρω της άμέσως προηγουμένως μνημονευθείσας μελέτης μου, σ. 193).

34. Migne, PL 23, στ. 50 (39).

35. Βλ. Richard Reitzenstein, Hellenistische Wunderezählungen, Stuttgart 1963, σ. 3-4
(β ' άμετάβλ. έπανέκδοση).

36. Βλ. π.χ. Στέφ. Δ. "Ημελλος, «Θεσσαλοί πελαργούς έτίμησαν ότι πολλούς δφεις
έξώλεσαν», Λαογραφικά, τόμος Α', Δημώδεις παραδόσεις, 'Αθήνα 1988, σ. 212 (συν-
δέεται μέ εξουδετέρωση φιδιού μέ μαγικό κύκλο κλπ., παράδοση παραδιδόμενη άπό
τόν Ψευδο-'Αριστοτέλη).

37. Βλ. Στέφ. Δ. Ήμελλος, «Ή άπουσία θηρίων καί φιδιών άπό τά νησιά», δ .π., σ.
178-208 (έξαφάνιση τών φιδιών κατόπιν παρεμβάσεως ήρωα της άρχαίας μυθολογίας
ή άγιου).
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κοντά καί όφεων38, αλλά ή εξουδετέρωση δέν συντελείται μέ κατάκαυση,
όπως άναφέρεται στόν Φιλοψευδή τοϋ Λουκιανοϋ καί τόν Βίο τοϋ άγίου
Ύπατίου, στοιχείο ένδεικτικό τής συνάφειας τών διηγήσεων τούτων39.

Κατάκαυση άναφέρεται στήν άνωτέρω παρατεθεΐσα παράδοση άπό τήν
'Αστυπάλαια καί σέ πολλές άλλες παραδόσεις τού εύρύτερου εύρωπαϊκοΰ
χώρου καί μάλιστα τής περιοχής τών Άλπεων, τής Σκανδιναυΐας καί τής
Ανατολικής Εύρώπης.

Μέ τις παραδόσεις αύτές έχουν μέχρι τώρα άσχοληθή περισσότερο ή λι-
γώτερο πολλοί, τελευταίος δέ έκτενώς ό Lutz Röhrich, πού στηρίζεται σέ
πλουσιωτατο πράγματι ύλικό άπό τις μνημονευθείσες περιοχές τής Εύρώ-
πης40. Ό βασικός τύπος τής διηγήσεως μέ παραλλάσσουσες μάλλον λεπτομέ-
ρειες περιλαμβάνει τήν απαλλαγή ενός τόπου άπό τήν μάστιγα τών φιδιών.
Ό ήρωας παρακαλείται νά έπέμβη καί ό τελευταίος ύπόσχεται νά τό πραγ-
ματοποίηση, ύπό τήν προϋπόθεση ότι στήν περιοχή δέν ύπάρχει ό λευκός
όφις (ή όφις μέ στέμμα στήν κεφαλή κλπ.). Αφού έμαθε άπό τούς κατοίκους
ότι ό όφις αύτός (στήν πραγματικότητα ό βασιλιάς τών όφεων) δέν ύπάρχει,
στοιβάζει κυκλικά σωρό καυσόξυλων, στόν όποιο θέτει πϋρ καί μένει μέσα
σ' αύτόν. Κατόπιν έξαναγκάζει τά φίδια μέ σφυρίγματα ή μέ τήν μουσική
ένός αύλού νά όδηγηθοΰν στήν πυρά. Τελικά όμως έμφανίζεται ό κυρίαρχος
τών φιδιών, ό δαιμονικός λευκός όφις, ό όποιος μαζί μέ τούς άλλους κατα-
καίεται, άλλά στόν θάνατο του παρασύρει καί τόν μάγο. Έκτοτε στόν συ-
γκεκριμένον τόπο δέν ύπάρχουν πλέον φίδια. Υπάρχουν άκόμη χαρακτηρι-
στικές λεπτομέρειες τού τύπου ότι ό μάγος χαράσσει στό έδαφος κύκλο γύ-
ρω άπό αύτόν (άπλώς), χαράσσει κύκλο καί θέτει στό μέσο τήν πυρά, χρησι-
μοποιεί μαγικούς λόγους κ.ά.41

38. Βλ. δ.π., σ. 195 (Κατά τόν Ρόδιο Πολύζηλο, όπως άναφέρεται στό άστρολογικό
Ιργο τοϋ Ύγίνου: «seprentium multitudo... draco igenti magnitudine» 183 (Βίος άγίου
Ίωαννικίου, πρβλ. σ. 200).

39. Άς σημειωθη ότι, όπως ήδη έχει παρατηρηθη, κατά τις άρχαϊες καί νεώτερες
διηγήσεις γίνονται κατακαύσεις δασών, προκειμένου νά έξουδετερωθοΰν τά φίδια
(δ.π., σ. 199 [Αιλιανός], 174,190,186, 189). Έξ άλλου καί μεταφορικές έκφράσεις στά
κείμενα, όπως στόν Βίο τοϋ άγίου Ίωαννικίου, σχετίζονται έμμεσα πρός τήν ένέργεια
αύτή, δ.π., σ. 183-184: «μή φέρων τόν έμπρησμόν ό θήρ» (ένν. τών βελών της προσ-
ευχής) «ώς ύπό πυρός έλαυνόμενος» ό δράκοντας (ένν. άπό τήν παρουσία τών άγίων)
κλπ. Κατακαύσεις δράκοντα κατόπιν προσευχής.

40. Lutz Röhrich, "Die Sage vom Schlangenbann", Volksüberlieferung, Festschrift ßr
Kurt Ranke, Göttingen 1968, σ. 327-344 (= τοϋ ίδιου, Sage und Märchen, Erzählforschung
heute, Freiburg 1976, α 195-209 καί 321-322).

41. Röhrich, δ.π., σ. 427 κέξ.



276

Στέφανος Δ. Ημελλος

Ό Röhrich επισημαίνει τίς μεταξύ τής διηγήσεως τοΰ Λουκιανού καί
των νεωτέρων παραδόσεων διαφορές-αποκλίσεις παρατηρώντας μεταξύ
άλλων42 ότι σέ άντίθεση πρός τίς νεώτερες παραδόσεις ό έξορκιστής μά-
γος τοΰ Λουκιανού παραμένει στήν ζωή, έπειδή τό άγαθό αποτέλεσμα
στήν περίπτωση ένός θαύματος είναι άναπόφευκτο43. Ό Reitzenstein έχει
παρατηρήσει παλαιότερα ότι ό Λουκιανός έχει αλλάξει τό τελικό αύτό μέ-
ρος τής διηγήσεως, προκειμένου νά έξυπηρετήση τούς δικούς του σκοπούς
καί πάντως ή μεταβολή είναι όμοια μέ έκείνη τοΰ 'Ιερωνύμου γιά τό άνω-
τέρω θαΰμα τοΰ άγιου Ίλαρίωνος44. Άλλά οί παρατηρήσεις αύτές γιά σκό-
πιμη διαφοροποίηση τοΰ τελικοΰ σκοποΰ τών άρχαίων διηγήσεων τοϋ
Λουκιανοΰ καί κατ' άκολουθία τοΰ θαύματος τοΰ Ίλαρίωνος, ώστε ό μά-
γος νά έπιβιώνη, ώς στοιχείο δέν είναι άγνωστο σέ νεώτερες παραδόσεις,
όπως έχει ήδη παρατηρήσει ό Radermacher45 καί όπως φαίνεται καί άπό
τό ύλικό, τό όποιο παραθέτει δ Röhrich. 'Εννοείται ότι θάνατος τοΰ πα-
ρεμβαίνοντος άγιου κατά τήν προσπάθειά του έξουδετερώσεως των δφε-
ων (δράκοντα καί λοιπών δφεων) θά ήταν κάτι τό άδιανόητο γιά τούς έν
πίστει ένεργοΰντες χριστιανούς.

42. Οί άποκλίσεις φαινομενικά είναι αρκετές, έπειδή ό Röhrich συνδέει τή διήγηση της
παραγράφου 12 τοΰ Λουκιανοΰ, ή όποία ένδιαφέρει έδώ, προς τήν προηγούμενη ύπ' άρ.
11, κατά τήν όποία ό αύτός Βαβυλώνιος μάγος έθεράπευσε δηχθέντα άπό έχιδνα. Ή σύν-
δεση αύτη δέν φαίνεται άναγκαία, άφοϋ πλήν τοΰ κοινοΰ στοιχείου, τοΰ σχετιζομένου μέ
τήν παρουσία τοΰ Βαβυλωνίου μάγου, τό θέμα της είναι έντελώς διαφορετικό. Ή σύνδε-
ση της λοίΛαάνειας παραδόσεως μέ άλλην πού άναφέρεται άπό τόν Ψευδό -'Αριστοτέλη
γιά τόν ίερό καλούμενο δφι της Θεσσαλίας, πολύ έπικίνδυνον, ό όποιος έξουδετερώνεται
άπό γυναίκα έντός μαγικοΰ κύκλου (Röhrich, δ.π., σ. 341) συνδέεται μέ έκείνη τοΰ Φιλο-
ψευδή τοΰ Λουκιανοΰ κατά τό ότι στό κείμενο αύτό δέν άναφέρεται μέν σαφώς ή χάραξη
μαγικοΰ κύκλου, γίνεται όμως κατά πάσα πιθανότητα σχετικός υπαινιγμός («τόν τόπον
περιελθών ες τρίς»), μέ δεδομένο ότι ό μαγικός κύκλος νοείται κατά ποικίλους τρόπους
άκόμη καί συμβολικά (βλ. σχετικά Στέφ. Δ. Ήμελλος, «Θεσσαλοί πελαργούς έτίμησαν ότι
πολλούς δφεις έξώλεσαν», Λαογραφία 32 (1979-81), σ. 287-292 = Λαογραφικά, τόμος Α ',
Δημώδεις παραδόσεις, 'Αθήνα 1988, σ. 209-214, Ιδίως σ. 212).

43. Röhrich, δ.π., σ. 341.

44. Reitzenstein, δ.π., σ. 4. "Ας λεχθή έν παρόδω ότι ό Reitzenstein (δ.π.) θεωρεί συ-
ναφή πρός τήν έξεταζόμενη παράδοση τήν μνημονευόμενη στόν Φιλοψευδη (30) διήγη-
ση γιά άπαλλαγή οΙκίας άπό φάσμα φονευθέντος μέσα σ' αύτή άνθρώπου, πράγμα τό
όποιο δέν Ισχύει (γιά τήν διήγηση Στέφ. Δ. "Ημελλος, «Μιά άρχαία λαϊκή παράδοση
άπό τήν Κόρινθο», Λαογραφικά, τόμος Γ ', Ποικίλα, 'Αθήνα 1994, σ. 292-299).

45. Ludwig Radermacher, "Lucian Philopseudes, cap. 11 und 24", Rheinisches Museum
f. Philologie, N. F. 60 (Frankfurt 1905), σ. 316.
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'Αναφορικά τώρα πάλιν πρός τήν σχέση τών παραδόσεων τοΰ τύπου
πού προανέφερα πρός έκείνη τοΰ Αουκιανοΰ, γιά τήν όποία θά γίνη λόγος
στό τέλος τής μελέτης, ό Röhrich άρκεΐται στήν παρατήρηση ότι παρά τίς
άποκλίσεις τό κείμενο τοΰ Αουκιανοΰ όφείλει νά άντιμετωπισθή ώς από-
δειξη τοΰ ότι ή παράδοση γιά τήν έξουδετέρωση τών φιδιών εύρύτερα
ήταν γνωστή κατά τούς χρόνους τοΰ συγγραφέα στόν έλληνικό χώρο. Γιά
τυχόν έξάρτηση τών νεωτέρων παραδόσεων άπό τό κείμενο τοΰ Λουκια-
νού δέν γίνεται λόγος44, ένώ έπιχειρεΐται νά συσχετισθή ή έλληνική παρά-
δοση — καί έκείνη τοΰ Αουκιανοΰ — πρός άρχαία ινδική, όπως άπαντα
σέ σχετικό έπος47, τό όποιον όμως δέν προσφέρεται άπόλυτα γιά συγκρί-
σεις, όσο τουλάχιστον έγώ ημπορώ νά κρίνω.

Περισσότερο πρόσφορες πρός συγκρίσεις είναι οί διηγήσεις τών συνα-
ξαριών καί τών Βίων τών άγιων, γιά τίς όποιες θά γίνη εύρύτερος λόγος
εύθύς άμέσως, λόγω τοΰ ύφους καί τών λεπτομερειών των.

Ό σκοπός βέβαια τής παραθέσεως τών διηγήσεων αύτών είναι διαφο-
ρετικός. Στήν πρώτη περίπτωση, καί μάλιστα στό συγκεκριμένο εργο του
κατ' έξοχήν, ό Λουκιανός άποσκοπε! στό νά σατιρίση καί σκώψη, άλλά
καί νά τέρψη κατά τήν συνήθειά του, ώς όρθολογιστής τήν εύρύτατα κατά
τήν έποχή του διαδεδομένη δεισιδαιμονία καί τίς πρός αύτήν συνημμένες
παράλογες κατά τήν δικήν του άντίληψη καί πίστη διηγήσεις, όπως οί
άνωτέρω. Στήν δεύτερη περίπτωση ό σκοπός είναι πάλιν κυρίως ψυχωφε-
λής. Όλα αυτά όμως δέν θίγουν τήν ούσία τής διηγήσεως, ή όποία καί
στις δύο περιπτώσεις είναι ή ίδια. Είναι έξ άλλου κοινός τόπος ότι
άρχαϊες προχριστιανικές παραδόσεις, διαδεδομένες άσφαλώς καί έπομέ-
νως γνωστές στά λαϊκά στρώματα έχουν μεταποιηθη σέ παραδόσεις χρι-
στιανικών συναξαριών ψυχωφελοΰς συνήθως σκοποΰ (βλ. καί κατωτέρω)
καί έχουν ένταχθή στούς Βίους άγιων άκόμη καί Ιστορικούς, όπως ό Βίος
τοΰ άγίου Εύθυμίου, προκειμένου αύτοί ώς έλκυστικώτεροι νά προσελκύ-
ουν τό ένδιαφέρον τών πολλών, πού δέν διακρίνονται πολλές φορές γιά
τήν παιδεία των.

46. Röhrich, δ.π., σ. 342-344. Περί της χώρας τών 'Ινδών ώς πατρίδας της διηγήσε-
ως κάμνει υπαινιγμό καί ό Radermacher (δ.π., σ. 315-316).

47. "Ας σημειωθη ότι όμοιότητες υπάρχουν κάποτε καί σ' άλλες εκτός άπό τίς άνα-
φερθεΐσες λεπτομέρειες. "Ετσι π.χ. ό δράκοντας τοϋ Αουκιανοΰ ήταν παλαιός, όπως
άναφέρεται καί σέ νεώτερη παραλλαγή της παραδόσεως άπό τό Salzburg τής Αυστρίας
(«ganz alt», Radermacher, δ.π., σ. 316).
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'Από ποϋ παραλαμβάνει τό ύλικό του ό Λουκιανός, δηλώθηκε ήδη άνωτέ-
ρω. Είναι πιθανό καί ό άγιολόγος Κύριλλος, νά εχη διανθίσει τά άναφερό-
μενα θαύματα τού άγίου Εύθυμίου μέ στοιχεία θαυμαστών διηγήσεων πού
κυκλοφορούσαν καί κατά τήν έποχή του προφορικά, ή καί γραπτά, μεταξύ
τών λαϊκών στρωμάτων, δηλ. άνεξαρτήτως τής πηγής τού Λουκιανού. Οί
συγγραφείς τών συναξαριών, ιδίως τών δημωδεστέρων, ήταν φυσικό νά
έγκαταμειγνύουν στά έργα των ύλη πρόχειρη καί σ' αύτούς, δηλ. ύλη τών
άπλών άνθρώπων τοϋ λαού, στούς όποιους καί αύτοί άνήκαν, δσες φορές
μάλιστα οί βιογράφοι δέν είναι καί αύτόπτες μάρτυρες τών θαυμαστών
ένεργειών τών άγιων.

Όσον άφορα στόν Βίο τοϋ άγίου Ύπατίου, στόν όποίο έμπεριέχεται ή
διήγηση γιά τήν κατάκαυση τοϋ δράκοντα, ό 'Ιωάννου παρατηρεί, όπως
έχει ήδη ύποσημειωθή:

Ή εικόνα τοϋ Βίου τοϋ άγίου Ύπατίου είναι προϊόν τής έπεμβάσεως
τοϋ Συμεών τοϋ Μεταφραστή, ό όποιος άπάλλαξε τόν Βίον αύτόν άπό πολ-
λές τερατώδεις διηγήσεις, τίς όποιες έπινόησε δ ζήλος άπλοϊκών άνθρώ-
πων καί ιδίως ή κακοήθεια τών αιρετικών, πού σκόπευαν νά τόν διασύρουν
καί τόν χλευάσουν. Τοϋ Βίου όπως έχει σήμερα προϋπήρχαν ύπομνήματα,
στά όποια στηρίχθηκε δ Μεταφραστής στδ έργο του. Ένα άπό τά ύπομνή-
ματα αύτά διακρινόταν ιδίως γιά τίς τερατολογίες του, στις όποιες συγκα-
ταλεγόταν καί τό έπεισόδιο τού δράκοντα, δ όποιος κατ' αύτό «ήν γάρ τό
μέγεθος αύτοϋ φοβερόν λίαν, τό μήκος αύτοϋ έβδομήκοντα πέντε πήχας,
έχων κεφαλάς τρεις, καί τό πάχος αύτοϋ πήχεις επτά, οί όφθαλμοί αύτοϋ
ώς αστραπή πυρός, καί οί οδόντες αύτοϋ ώς ξίφη ήκονημένα, καί έκ τών
μυκτήρων αύτοϋ έξεπορεύετο φλόξ πυρός»**. Ό 'Ιωάννου δέχεται, καί

48. "Ο.π., σ. κ '. Ή τερατολογία είναι προφανής, αύτό όμως δέν σημαίνει ότι οί
δράκοντες, ώς δράκοντες, δέν είναι ύπερμεγέθεις καί τερατώδεις, κατά τίς συναξα-
ρικές καί άλλες διηγήσεις. Έτσι στο Μαρτύριο τών άγιων Ευγενίου καί Μακαρίου,
κείμενο παραδιδόμενο άπό κώδικες τού I ' αί. κέξ., γίνεται λόγος έξουδετερώσεως μέ
θεϊκή κατάκαυση δράκοντα, πού είχε «τό μήκος πήχεις έξήκοντα, ή δέ κεφαλή αύτοϋ
μήκος καί πλάτος πήχεις τέσσαρας· άπό δέ τών όφθαλμών αύτοϋ καί τών ρινών καί
τοϋ στόματος έξέβαλεν πϋρ» (βλ. François Halkin, "La passion grecque des Saints
Eugène et Macaire", Anal. Boll. 78 [1960], σ. 49-50, 8). Ό άγιος Άρτέμων, πρεσβύτερος
Λαοδικείας, μαζί μέ τόν έπίσκοπο Λαοδικείας Σισίνιον «ήφάνισαν δράκοντας, οί
όποιοι, καθώς ελεγον, κατά μέν τό μήκος ήσαν πήχεις όγδοήκοντα, κατά δέ τό πλάτος
εΐκοσιν» (Νικόδημος 'Αγιορείτης, Συναξαριστής 2, σ. 51). Έξ άλλου ό 'Απόστολος
Παύλος στη Μυτιλήνη «δφιν μέγιστον άπέκτεινε». Κατά τόν Πολύζηλο ό έξουδετερω-
θείς δράκοντας ήταν ingenti magnitudine, άλλος ήρωας, κατά τόν Αίλιανό «δράκοντα
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όρθά, ότι μερικά άπό τα διηγήματα αύτά μπορούσε «ίνα έλκύσωσιν... τινάς
τών άπλοϊκών» καί ότι πριν άπό τόν Μεταφραστή κυκλοφορούσαν «παρά
τω δχλψ» καί αύτό γιά να έξάρη τήν αξία τής καθαρτικής έπεμβάσεως τοΰ
Συμεών49. Αύτό σημαίνει ότι ό άγνωστος βιογράφος κατά τήν συγγραφήν
τοΰ Βίου είχε μπροστά του πολλά άναμφισβητήτως λαϊκά στοιχεία, τά
όποια εϊλκυαν τό ένδιαφέρον τών πολλών, γι' αύτό καί εντάσσονταν στά
διάφορα υπομνήματα γιά τόν βίο καί τήν πολιτεία τοΰ αγίου. Ό φόνος τοΰ
δράκοντα όμως, όπως εκτίθεται μετά τήν επέμβαση τοΰ Μεταφραστή, έξα-
κολουθεϊ νά δίδη ύφολογικά καί νοηματικά τήν εικόνα λαϊκού θρύλου.

Συμπερασματικά: 'Από τήν παράθεση τών δύο αγιολογικών διηγήσεων
μέ θέμα τήν τιμωρία τοΰ έπίορκου Ιεροσύλου καί τήν έξουδετέρωση τοΰ
δράκοντα - φύλακα θησαυροΰ μέ κατάκαυση φαίνεται ότι καί στις δύο πε-
ριπτώσεις είναι έντονος ό ψυχωφελής καί διδακτικός σκοπός, στόν όποιο
άποβλέπει ό βιογράφος50. Ό έπίορκος, στήν συγκεκριμένη περίπτωση γιά

μεγέθει μέγιστον» άπέκτεινε καί κατά τή διήγηση τοϋ Ίλαρίωνος ό δράκοντας ήταν
mirae magnitudinis (βλ. καί Στέφ. Δ. "Ημελλος, Ή άπουσία θηρίων, δ.π., σ. 182, 195,
199). Τό τερατώδες μέγεθος τοϋ δράκοντα εξαίρεται, καί αύτό είναι φυσικό, στις σχε-
τικές δημώδεις παραδόσεις καί τραγούδια τοΰ έλληνικοΰ λαοϋ άλλά καί άλλων λαών.
Ό 'Ιωάννης ό Δαμασκηνός στό «περί δρακόντων» πόνημά του γράφει ότι οί όφιόμορ-
φοι δράκοντες «άνατραφέντες καί παλαιωθέντες, μεγάλοι καί παχεΐς γίνονται... φασί
δέ αυτούς έπέκεινα τών τριάκοντα πηχών ανξάνεσθαι, τό δέ πάχος γίνεσθαι, οίον
δοκόν μεγάλην» (Migne, P.G. 94, στ. 1600). Γιά τούς δράκοντες καί τά χαρακτηριστικά
των βλ. Ν. Γ. Πολίτης, Παραδόσεις 1, σ. 208 κέξ., 2, σ. 966 κέξ., ό Ιδιος, «Τά δημώδη
έλληνικά άσματα περί της δρακοντοκτονίας τοΰ άγιου Γεωργίου», Λαογραφία 4 (1913-
14), σ. 185 κέξ. [= Λαογραφικά Σύμμεικτα 4, 1980-85, σ. 210 κέξ.] καί Νικόλαος Βερνί-
κος, «Περί δρακόντων», Πρακτικά Β ' Συμποσίου Λαογραφίας τον Βορειοελλαδικού
χώρου [Ήπειρος - Μακεδονία - Θράκη], Θεσσαλονίκη 1976, σ. 29-44, σέ παράρτημα [σ.
41-42] έπανεκδίδεται τό «περί δρακόντων» 'Ιωάννου τοΰ Δαμασκηνοΰ.

49. "Ο.π., σ. κγ '.

50. Ό ψυχωφελής σκοπός τοϋ βιογράφου καθίσταται άρκετά εμφανής καί άπό δσα
στοιχεία υπήρχαν προηγουμένως στήν διήγηση τοΰ Βίου (βλ. κατωτέρω), τά όποια ώς
μυθικά έξεβλήθησαν μετά τήν άνακάθαρσή του άπό τόν Συμεών τόν Μεταφραστή.
Πράγματι τό έπεισόδιο της καταλήψεως άπό τόν δράκοντα τοϋ θησαυροΰ τοΰ φαντα-
στικού αύτοκράτορα Θελκιανοΰ συνέβη, έπειδή ό Θεός έπιθυμοΰσε νά δοξάση τόν
άγιον Ύπάτιο. Πρός έκπλήρωση τής έπιθυμίας του αύτης διέταξε τόν δράκοντα νά
έξέλθη άπό τήν θάλασσα καί νά καταλάβη τό θησαυροφυλάκιο. Ό Θελκιανός προσ-
τρέχει στήν βοήθεια τών ιερέων τών ειδώλων, ή όποία όμως άποβαίνει άναποτελεσμα-
τική καί μετά άπό αυτά καταφεύγει στόν θαυματουργόν άγιον Ύπάτιο, ή επέμβαση
τοϋ όποιου είχε τό ώς άνω εύεργετικό άποτέλεσμα (βλ. Θεοφ. 'Ιωάννου, Μνημεία Αγιο-
λογικά, δ.π., σ. κ ' -κα ' ).
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ποιμενική διαφορά, χριστιανός πρέπει νά τιμωρηθή σκληρά μέχρι θανά-
του, γιά νά γίνη έτσι «υπόδειγμα μελλόντων έπιορκείν»51. Ή τιμωρία μέ
ξυλοδαρμό έπισυμβαίνει στόν ΰπνο του τη νύχτα, άλλά όφείλει νά είναι
πραγματική καί πειστική, άφοΰ, κατά τόν Βίο, αύτός πού διηγείται τό
έπεισόδιο είναι αύτήκοος καί αύτόπτης μάρτυρας («διηγησάμενοι ήμΐν
πάντα... εϊδομεν κλπ.) τών πληγών πού προξενήθηκαν άπό τόν δαρμό.

Άλλά καί ό Γαλάτης κλέπτης τών νομισμάτων τής μονής τιμωρείται μέ
ξυλοδαρμό ή μέσω τής άδυναμίας του νά άναλάβη καί χρησιμοποιήση τά
κλοπιμαία. Ή όμολογία του γιά τήν άνόσια πράξη του καί ή μετάνοιά του
διδάσκουν τί όφείλει κανείς νά πράττη σέ άνάλογες περιπτώσεις. Είναι
άκόμη ένδεικτικός ό χαρακτηρισμός τού δράκοντα άλληγορικά, κατά τήν
Β ' διήγηση. Τό θηρίο είναι «τό τής κακίας όργανον, ό παλαιός τοϋ ημετέ-
ρου γένους έχθρός», ή εΙκόνα τοϋ νοητοΰ δράκοντα, δηλ. ό διάβολος, ό
όποιος τελικά έξουδετερώνεται άπό τόν άγιο μέ κατάκαυση. Εννοείται
ότι μυθολογήματα περί φόνων τρομερών κατά τό μέγεθος, τήν μορφή καί
τήν δύναμη δρακόντων άπό άγιους άναφέρονται πολλά στούς Βίους καί
τά συναξάριά των. Στά μυθολογήματα αύτά θά μπορούσε κανείς νά δώση
τήν άναφερθεΐσα άλληγορική έρμηνεία. Πρέπει νά σημειωθή συναφώς ή
μαρτυρία τοϋ Βίου τοϋ άγίου Εύθυμίου ότι μεταξύ τών χαρισμάτων τά
όποια τοϋ παραχώρησε ό Θεός ήταν καί τοΰτο, «ώστε συναναστρεφόμε-
νον αύτόν θηρίοις σαρκοβόροις τε καί ίοβόλοις μή άδικεΐσθαι... Ό...
Θεός αύτός καί τω θεοφόρω Εύθυμίω ού μόνον τά αισθητά, άλλά καί τά
νοητά θηρία, τά πνευματικά λέγω τής πονηρίας, ύπέταξεν»51.

'Ανεξάρτητα πάντως άπό άποκλίσεις καί σκοπούς τών διηγήσεων τών
άγιολογικών κειμένων, άπό τις όποιες θά μπορούσε νά προέλθουν εύκο-
λώτερα οί νεώτερες λαϊκές παραδόσεις, ή συνάφεια πρός τις διηγήσεις

51. Σύμφωνα άλλωστε προς εύρύτερα κρατούσες χριστιανικές άλλά καί τών άρχαί-
ων Ελλήνων καί άλλων λαών, άρχαιοτέρων καί νεωτέρων, άντιλήψεις (βλ. έκτενώς για
τόν όρκο καί τά συναφή θέματα 'Αδαμάντιος 'Αδαμαντίου, «Άγνείας πείρα, μέρος Γ',
λαογραφικόν», Λαογραφία 3 (1911-12), σ. 396 κέξ., δπου καί ή προγενέστερη βιβλιογρα-
φία). Ό δρκος στήν προκειμένη περίπτωση είναι ούσιαστικά καί θεοκρισία. Όπως είναι
γνωστό, είναι συνηθισμένη στά λαϊκά στρώματα ή διαδικασία αύτή, δηλ. ό δρκος σέ
εικόνες άγίων, έξαιρετικώς τιμωμένων, στό Εύαγγέλιο προκειμένου νά έλεγχθή τό
άληθές ή ψευδές τού 'ισχυρισμού τού όρκιζομένου, πέρα βεβαίως τοϋ έπιβαλλομένου
όρκου στά δικαστήρια πρός τόν αύτόν σκοπό. Ή συνήθεια αύτή άπαντα διαδεδομένη
κατά τούς βυζαντινούς καί τούς μετέπειτα χρόνους (βλ. έκτενώς Φαίδ. Κουκουλές, ΒΒΠ
3, 1949, σ. 362 κέξ.).

52. Ό.π., σ. 23,13.
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τοϋ Λουκιανοΰ είναι, όπως έδείχθη σαφώς, στενή καί δεδομένη. Άν οί
λουκιάνειες διηγήσεις άπετέλεσαν άπευθείας πρότυπα διαμορφώσεως
τών άνωτέρω παραδόσεων στά αγιολογικά κείμενα, δέν μπορεί νά ύπο-
στηριχθή μέ απόλυτη βεβαιότητα, παρά τό γεγονός ότι ή περίοδος ζωής
καί δράσεως τοΰ Λουκιανοΰ δέν άπέχει πολύ άπό έκείνη τοΰ Κυρίλλου
Σκυθοπολίτου ή τοΰ πριν άπ' αύτόν ζήσαντος Όσιου Ίλαρίωνος. Τό βέ-
βαιο είναι ότι δ Λουκιανός διεκδικεί τό προνόμιο τής γραπτής διασώσεώς
των, πράγμα τό όποιον σημαίνει ότι τό κείμενο του αποτελεί κατά πάσα
πιθανότητα σταθερή άφετηρία γιά τήν δημιουργία νεωτέρων παραδόσεων
συναξαρικών καί άλλων.

Ενδεικτικό τής πιθανής έπιδράσεως τών διηγήσεων τοΰ Λουκιανοΰ
καί μάλιστα τής συγκεκριμένης συγγραφής τοΰ Φιλοψευδή είναι ότι ανά-
λογα πρός τά άνωτέρω θά μπορούσε νά παρατηρηθούν καί γιά άλλες συ-
ναξαρικές διηγήσεις. "Ετσι θαΰμα πού άναφέρεται στόν Βίο Εύθυμίου τοΰ
Μεγάλου, συναφές πρός θαΰμα άποδιδόμενο στόν άγιον Θεόδωρο, είναι
άπολύτως συναφές πρός έπί μέρους έπεισόδιο τής διηγήσεως περί Πελί-
χου τοΰ Λουκιανοΰ. Κατά τό θαΰμα αύτό ξένος έπισκέπτης τής μονής
άναχώρησε άπό αύτη, άφοΰ άφαίρεσε άπό τόν τάφο τοΰ Αγίου άργυρή
χώνη. Τό πρώϊ όμως «ώμολόγησεν ήμΐν ότι διάστημα μιλίων τριάκοντα
σχεδόν περιπατήσας καί ίκανώς συγκλασθείς τά μεθόρια τοϋ μοναστηρί-
ου ουκ ίσχυσα παρελθεΐν»". Κατά τά άναφερόμενα άπό τόν Λουκιανό καί
σχετιζόμενα μέ τήν σύληση τοΰ άνδριάντα τοΰ Πελίχου αύτός πού άφαί-
ρεσε τά άναθήματα «δι'ολης γάρ τής νυκτός περιήει εν κύκλω τήν αύλήν ό
άθλιος έξελθείν ού δυνάμενος ώσπερ είς λαβύρινθον έμπεσών, άχρι δή κα-
τελήφθη έχων τά φώρια γενομένης τής ήμέρας. Καί τότε μέν πληγάς ούκ
όλίγας έλαβεν άλούς»54.

Καί περαιτέρω θαυματική διήγηση πού άπαντα στόν Βίο τοΰ άγιου
'Ηλία τοΰ Σπηλαιώτου, μοναχοΰ στήν Καλαβρία κατά τόν 10ο αι., είναι
άπολύτως συναφής πρός διήγηση πού περιέχεται καί στόν Φιλοψευδή πά-
λιν τοΰ Λουκιανοΰ55.

53. Βλ. Στέφ. Δ. "Ημελλος, Ή περί πειρατών λαϊκή παράδοσις, έν 'Αθήναις 1968,
σ. 82, όπου τά κείμενα καί οί σχετικές παραπομπές.

54. Λουκιαν. Φιλοψ. 20, πρβλ. καί ό.π., σ. 81.

55. Βλ. έκτενώς Στέφ. Δ. "Ημελλος, «Μία αρχαία λαϊκή παράδοση άπό τήν Κόριν-
θο», Λαογραφικά, τόμος Γ ', Ποικίλα, 'Αθήνα 1994, σ. 292 κέξ.
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Προσθήκη: 'Αναφέρεται άορίστως ότι οί άγιοι έκδικούνται καί δέρ-
νουν δσους δέν προσφέρουν σ' αυτούς τό λεγόμενο τάξιμο56.

Σύμφωνα μέ άλλη, νεώτερη, διήγηση ή Θεοτόκος έστειλε άπό τόν ούρανό
άόρατο άνθρωπο, ό όποιος γρονθοκόπησε καί μαστίγωσε άσεβη 'Αλβανό57.
Κατ' άλλη παράδοση, νεώτερη έπίσης, δ άγιος Διονύσιος Ζακύνθου έρράπι-
σε έμφανισθείς τήν νύκτα θρασύν καί άναίσχυντο μοναχό, συγκεκριμένα γιά
άνεπίτρεπτη άνυπακοή πρός τόν ηγούμενο του58.

SUMMARY

Stephanos D. Imellos, Prof.

Two Miraculous Tales from the Philopseudes of Lucian and their Parallels in
Hagiological Texts

The article examines and compares two traditional tales from the Philopseudes of
Lucian with some hagiological tales of similar content and with other tales from
Greece and elsewhere. The subject of the first tale is the punishment by miraculous
beating of one who has committed sacrilege. The subject of the second is the
miraculous neutralization by means of magic of some dangerous snakes.

The edificatory and didactic aim of the saint's biographer can be demonstrated
by appeal to the general tradition of hagiographie narratives. Similar modern folk
traditions may have easily come from such hagiological traditions. Irrespective of
aims and variations, however, the relationship of the hagiographie tales with the tales
of Lucian is clear. Whether the Lucianic tales are the direct models for the
foundations of the traditions informing the hagiographie texts cannot be demon-
strated with absolute certainty. Yet, such prototypes survived in written form thanks
to Lucian, which means that his text was probably the starting point for new
traditions, centering around saints' lives and otherwise, as is demonstrated by a
consideration of wider material in traditions and of other evidence.

56. Ν. Γ. Πολίτης, «Λαογραφική έπιθεώρησις», Λαογραφία 1 (1909-10), σ. 678.

57. 'Ιερή διήγηση της θαυματουργικής εικόνας της Παναγίας της Προυσιώτισσας,
'Αθήνα 1993, σ. 44 (έκδοση Ίερης Μονής Προυσσού).

58. Βλ. Διονύσιος, Ό άγιος Διονύσιος ô θαυματουργός, 'Αρχιεπίσκοπος ΑΙγίνης ό
έκ Ζακύνθου, βίος καί θαύματα, έκδ. «Κάλαμος», 2000, σ. 64-65.
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Οι Έλληνες και οι άλλοι

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στο «Λεξικσγραφικόν Αελτίον» της Ακαδημίας Αθηνών έχομε δη-
μοσιεύσει δύο μελετήματα, όπου παρουσιάσαμε την εικόνα που έχουν σχηματί-
σει οι Έλληνες για τους δυτικο-Ευρωπαίους (τους «Φράγκους») και τους Τούρ-
κους, με βάσι κυρίως τις λαϊκές παροιμίες, δημοτικούς στίχους και εκφράσεις
της καθημερινής νεοελληνικής ομιλίας'. Στην παρούσα μελέτη, συνεχίζοντας τη
σχετική έρευνα, θα ασχοληθούμε με την ιδέα πον έχουν σχηματίσει οι Νεοέλλη-
νες για άλλους λαούς, με τους οποίους ήλθαν α' επαφή από τον ένατο μ.Χ. αιώνα
και μετέπειτα, και συγκεκριμένα με τους Αθίγγανους, τους Άραβες, τους Αρμε-
νίους, τους Βουλγάρους, καθώς και τους Βλάχους (λατινόφωνονς Έλληνες). Η
μελέτη αυτή, όπως και οι δύο προηγούμενες, στηρίζεται στο υλικό που παρέχει η
δελτιοθήκη του Κέντρου Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής
Γλώσσης (Ακαδημία Αθηνών), στα σχετικά άρθρα διαφόρων λεξικών και εγκυ-
κλοπαιδειών και σε προσωπικές μας γνώσεις.

Οι ιδιότητες που ένας λαός αποδίδει στις ξένες εθνότητες είναι απότοκοι της
παρατηρήσεως της συμπεριφοράς ατόμων που ανήκουν σ' αυτές και συνήθως
αντικειμενικές από την οπτική γωνία των παρατηρητών, εν ω μέτρω στηρίζονται
σε πραγματικά γεγονότα και αιτίες και δεν ενέχουν δόσι υπερβολής ή γενικεύσεις
μεμονωμένων περιστατικών. Φυσικώ τω λόγω, οι ποικίλοι χαρακτηρισμοί αποδί-
δονται σε λαούς με τους οποίους η χαρακτηρίζουσα εθνότης έχα έλθει σε μα-
κροχρόνια ή σε βραχεία μεν αλλά πολύ επεισοδιακή επαφή. Η επαφή αυτή και

1. Βλ. τις μελέτες μου «Το εθνικό όνομα Φράγκος και τα παράγωγα του» στο Λεξικο-
γραφικόν Αελτίον, τόμ. 18 (1993), σ. 79-94 και «Το εθνικό όνομα Τούρκος και τα παράγω-
γα του», αυτόθι, τόμ. 20 (1996), σ. 43-66.

Επετηρίς Κέντρου Λαογραφίας, 29 (1999-2003), σ. 283-300.



284

Νικολαος Κοντοσοπουλος

κατά συνέπεια η γνωριμία μεταξύ των λαών γίνεται είτε με τη συνοίκησι εθνικών
ομάδων στον ίδιο γεωγραφικό χώρο ένεκα διαφόρων ιστορικών περιπετειών είτε
—το συνηθέστερο, δυστυχώς— με πολεμικές συγκρούσεις και τα επακόλουθά
τους (εχθρική κατοχή του εδάφους δεδομένου κράτους κλπ.) είτε με το μετανα-
στευτικό και, τελευταία, το τουριστικό ρεύμα. Το ελληνικό έθνος στην ιστορική
του διαδρομή των τελευταίων αιώνων, από την ύστερη βυζαντινή περίοδο και
εξής, ήρθε σε επαφή με πολλούς ξένους λαούς και με όλους τους τρόπους που μό-
λις απαριθμήσαμε. Αναλυτικά, ήρθε σε επαφή:

α) Με συνοίκησι. Σύνοικοι των Ελλήνων λαοί ή εθνικές / γλωσσικές ομάδες
ήσαν και σε πολύ μικρότερα αριθμητικά ποσοστά εξακολουθούν να είναι α Βλά-
χοι ('Ελληνες «λατινόφωνοι»), α Αθίγγανοι, οι Εβραίοι, α Αρβανίτες, οι Αρμένι-
οι και οι σλαβόφωνοι (Έλληνες εκσλαβισθέντες γλωσσικά). Οι Βλάχοι και α
Αρβανίτες είναι εγκατεστημένοι σ' ορισμένες περιοχές του ελληνικού κρατικού
χώρου, οι πρώτοι σε ηπειρωτικές, θεσσαλικές στερεοελλαδικές και μακεδονικές
περιοχές, οι δεύτερα στην Αττική, τη Βοιωτία, την Κορινθία, τη Μεσσηνία, τη νό-
τιο Εύβοια και σε μερικά παράκτια νησιά (Ύδρα, Σαλαμίνα, Άνδρο). Οι σλαβό-
φωνα βρίσκονται σε περιοχές της Μακεδονίας, κυρίως της βορειοδυτικής. Οι
Αθίγγανοι, λαός νομαδικός (παλαιότερα ιδίως) βρίσκονται σχεδόν παντού στην
ηπειρωτική Ελλάδα. Οι Εβραία ήσαν και αυτοί σχεδόν παντού (το μεγαλύτερο
ποσοστό των στην πόλι της Θεσσαλονίκης). Οι Αρμένιο, κυρίως πρόσφυγες της
μικρασιατικής καταστροφής του 1922, εγκατεστάθησαν σε αστικά κέντρα της
χώρας (βλ. την περί Αρμενίων παράγραφο της παρούσης μελέτης).

β) Λόγω εχθρικής κατοχής της χώρας. Είναι η περίπτωσις της επί αιώνες βε-
νετοκρατίας και τουρκοκρατίας στα ελληνικά εδάφη με τις τεράστιες επιπτώσας
στον πολιτισμό, τη γλώσσα, τα ήθη, την ψυχοσύνθεσι και τον χαρακτήρα των
Ελλήνων.

γ) Λόγω πολεμικών συγκρούσεων. Αναφερόμεθα κυρίως στις συγκρούσεις
και τις ευκαιριακές συμμαχίες κατά τον 20ό αιώνα, όταν η Ελλάς έλαβε μέρος
στους δύο παγκόσμιους πολέμους, επραγματοποίησε τη μικρασιατική εκστρα-
τεία και συμμετέσχε στην εκστρατεία στην Κορέα. Έτσι α Έλληνες ήλθαν σ'
επαφή με στρατούς Άγγλων, Γάλλων, Τούρκων, Ιταλών, Γερμανών, Βουλγά-
ρων, Ρώσων, Αμερικανών, Κορεατών. Δεν πρέπει όμως να ξεχνούμε και τις επι-
δρομές και δηώσεις πολλών ελληνικών περιοχών και νήσων από γειτονικούς λα-
ούς και από παρατάς σε παλαιότερους αιώνες.

δ) Με την μετανάστευσι. Αρχικά στις ΗΠΑ, αργότερα (μετά τη μικρασιακή
καταστροφή) σε ευρωπαϊκές χώρες (κυρίως στη Γαλλία) και μετά τον Β' παγκό-
σμιο πόλεμο στις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Βραζιλία, την Αυστραλία, τη Γερμανία
και το Βέλγιο. Να προστεθή και η καταφυγή χιλιάδων Ελλήνων πολιτικών προ-
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σψύγων στις κομμουνιστικού καθεστώτος χώρες (Γιουγκοσλαβία, Ουγγαρία,
Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τσεχοσλοβακία, Σοβιετική Ένωσι) στα πρώτα
μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο χρόνια. Οι παραδουνάβιες ηγεμονίες και η Αυ-
στροουγγαρία είχαν δεχθή πολλούς 'Ελληνες στα χρόνια της τουρκοκρατίας.

ε) Με το προς την Ελλάδα μεταπολεμικό τουριστικό ρεύμα. Εκατοντάδες χι-
λιάδων άτομα προερχόμενα κυρίως από τις χώρες της βόρειας και της δυτικής
Ευρώπης, από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και την Ιαπωνία επισκέπτονται κάθε
χρόνο τη χώρα μας. Οι συνεπεία του γεγονότος αυτού σύναψις μικτών γάμων,
κυρίως μεταξύ αλλοδαπών γυναικών και Ελλήνων ανδρών, δεν είναι πια σπάνιο
φαινόμενο, αφού μόνο στη Ρόδο, για παράδειγμα, υπάρχουν 4.000 μικτά ζευγά-

Κατά την τελευταία δεκαετία η Ελλάς έχα κατακλυσθή από ένα εκατομμύριο
περίπου αλλοδαπούς μετανάστες που προέρχονται κυρίως από τις άλλοτε υπό
κομμουνιστικό καθεστώς διατελέσασες χώρες (Ρωσία, Ουκρανία, Πολωνία,
Βουλγαρία, Τσεχία, Ρουμανία, Σερβία, και κατά μείζονα λόγον από την Αλβα-
νία), αλλά και από χώρες του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου (ασιατικές και αφρικα-
νικές). Γάμοι Ελλήνων με γυναίκες από τις παραπάνω χώρες δεν είναι σπάνιοι.
Μία άλλη φυλή που ήρθε σ' επαφή με την Ελλάδα μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο
είναι οι Φιλιππινέζες γυναίκες και σε πολύ μικρότερο αριθμό οι Φιλιππινέζοι
άντρες. Φιλιππινο-ελληνική επιμειξία είναι σχεδόν μηδαμινή.

Από τα ανωτέρω καταφαίνεται ότι η κλίμακα των γνωριμιών του ελληνικού με
άλλους λαούς είναι αρκετά μεγάλη στην εποχή μας. Όμως, οι πρόσφατες γνωρι-
μίες (α του 20ού αι.) δεν έχουν το αναγκαίο ιστορικό βάθος, ώστε να δώσουν
αποκρυσταλλωμένα σε εκφράσεις, παροιμίες κλπ. λαϊκά παρατηρήματα σχετικά
με τους αντίστοιχους ξένους λαούς. Οι εθνότητες με τις οποίες επί αιώνες ήσαν
«εν επαφή» οι Έλληνες είναι όσες συνοικούν μ' αυτούς και οι μακροχρόνιοι κατα-
κτηταί των ελληνικών χωρών, κυρίως οι Τούρκοι. Και με τις δύο αυτές κατηγο-
ρίες των ξένων λαών οι σχέσας των Ελλήνων δεν ήτο δυνατόν να είναι ομαλές
και ειρηνικές, δι' ευλόγσυς αιτίας με τους κατακτητάς, διά λόγους πολιτιστικής ή
γλωσσικής διαφοράς και καθημερινών προστριβών με τους συνοίκους. Για τους
διαφόρους κατακτητάς ή απλώς επιδρομείς που εγνώρισε η Ελλάς στη νεώτερη
ιστορία της χαρακτηριστικοί είναι α στίχοι του Κρητικού ριμαδόρου στο «Τρα-
γούδι του Αληδάκη», που έχει συντεθή στα τέλη του 18ου αιώνα (στίχ. 12-16):

...και δεν κατεχονσι να πουν Τούρκ'είν'καλλιά γη Φράγκοι
και Φράγκους και Σαρακηνούς, κουρσάρους κι'Αλαμάνους,
ούλους τσι δοκιμάσασι και Τούρκους κι'Ατζιγκάνους.
Ούλους τσι δοκιμάσασι κι'όντε τσι θυμηΘούσι,
ποιος ήτον ο καλύτερος δεν έχονσι να πούσι.
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Ο ριμαδόρος αναφέρεται στους Κρητικούς, αλλά τα λόγια του έχουν ισχύ για
όλους τους Έλληνες.

Οι αρνητικές συνέπειες της σχέσεως των Ελλήνων με τους κατακτητάς τους
και με τους διαφόρους συνοίκους τους μειονοτικούς πληθυσμούς συνετέλεσαν
στο να διαμορφωθή στον ελληνικό λαό μια δυσμενής γνώμη γι' αυτούς, η οποία
εκφράζεται στις παροιμίες και τα ποικίλα λαϊκά αποφθέγματα, όπως θα ιδούμε
στις παραγράφους που ακολουθούν. Προηγουμένως πρέπα να επισημάνωμε ότι
από τις φραστικές αυτές λαϊκές διαπιστώσεις σχετικά με τους ξένους λαούς δεν
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι πρόκειται περί «ρατσιστικών» εκδηλώσεων των
Ελλήνων, αφού οι σύνοικοί τους πληθυσμοί, νομαδικοί και μη, οι εκάστοτε αντί-
παλοι τους στα πεδία των μαχών και α ποικιλώνυμοι κατακτηταί και πειραταί
ανήκουν στην ίδια με τους Έλληνες φυλή, τη λευκή, είτε είναι περισσότερο μελα-
χρινοί ή περισσότερο ανοιχτόχρωμοι από αυτούς. Εξ άλλου, ουδέποτε το ελληνι-
κό στοιχείο προέβη σε «φυλετική» αντιπαράθεσι προς αλλοεθνείς συνοίκους του.
Η δυσμενής για ξένους λαούς ελληνική λαϊκή γνώμη δεν υπήρξε ποτέ κίνητρο για
ξενηλασίες συνοίκων αλλογενών πληθυσμιακών ομάδων, αλλά απλώς αιτία του
περιορισμού στο ελάχιστον του αριθμού των γάμων Ελληνίδων με μη Έλληνες
κατά τους αιώνες της ξενοκρατίας ή αφορμή εκδηλώσεων λαογραφικού μάλλον
παρά καθαυτό εχθρικού χαρακτήρα εναντίον μη χριστιανικών ή αλλόγλωσσων
συμπολιτών (πρβλ. σκώμματα ας βάρος βλαχοφώνων, λιθοβολισμό εβραϊκών σπι-
τιών κατά την περιφορά του Επιταφίου το βράδυ της Μ. Παρασκευής κλπ.).

Πριν εισέλθωμε στο κύριο θέμα της μελέτης αυτής ας μας επιτροπή μία γλωσ-
σολογική - ονοματολογική παρέκβασις όσον αφορά την ονομασία των διαφόρων
ξένων λαών στην ελληνική γλώσσα. Εν πρώτοις παρατηρούμε ότι, τουλάχιστον
για τις mo γνωστές στον μέσο Έλληνα εθνότητες, η ονομασία τους παρουσιάζε-
ται υπό δύο μορφές, λόγια και δημώδη. Οι δημώδεις ονομασίες προέρχονται σε
όλες σχεδόν τις περιπτώσας από το ιταλικό τους αντίστοιχο. Έτσι έχομε:
Άγγλος — Εγγλέζος, παλαιότ. και Ιγγλέζος (< ιταλ. inglese)
Γάλλος — Φραντζέζος (ιταλ. francese). Σήμερα σπανίας χρήσεως.
Ιταλός — Ιταλιάνος (<ιταλ. italiano). Σήμερα σπάνιο.
Ισπανός — Σπανιόλος (< ιταλ. spagnolo).
Καταλανός — Καταλάνος (< ιταλ. catalano).

Πορτογάλος — Πορτουγέζος (< ιταλ. portoghese). Σε χρήσι κυρίως παλαιότε-
ρα στους ναυτικούς μας, αλλά και στην κρητική διάλεκτο.
Ρώσος — Ρούσος (< ιταλ russo). Σήμερα πολύ σπάνιο. Ακούγεται από το στόμα Ελλή-
νων που ήρθαν από τη Ρωσία πρόσφατα Σε παλαιότερες εποχές α Ρώσα ελέγαντο
στη λαϊκή ελληνική ο Μόσκοβος (από την πρωτεύουσα της Ρωσίας, τη Μόσχα).
Ιάπων(ας) — Γιαπωνέζος (ιταλ. giapponese).
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Σίναι, οι — Κινέζος, ο (ιταλ. cinese). Το Σίναι είναι λόγιο και σπανίζα σήμερα.

Διατηρούνται τα σινική μελάνη kol Σινικό τείχος.
Αμερικανός — Αμερικάνος (< ιταλ. americano)2.

Για τους Γερμανούς παλαιότερα ακουγόταν και η ονομασία Αλαμάνοι, προ-
φανώς από το γαλλικό αντίστοιχο Allemands. Γενικά για τους γερμανόφωνους
λαούς (Γερμανούς και Αυστριακούς) εχρησιμοποιείτο, πάντως σπάνια και μόνο
από Έλληνες που κατοικούσαν σε σλαβικές χώρες ή στη Ρουμανία, το όνομα
Νέμτσηδες, από το σλαβικό αντίστοιχο Νεμτσι. Τους Νέγρους ο ελληνικός λαός
εξακολουθεί να ονομάζη Αρακάδες ή Αράπηδες από περίεργη σύγχυσι με τους
Αραβες, οι οποίοι δεν είναι μαύροι, αλλά ελαφρώς σκουρόχρωμοι, αν και όχι
όλα. Τους Εβραίους παλαιότερα τους ωνόμαζαν Οβραίονς ή Τσιφοντηδες3, τους
Αθίγγανους Τσιγγάνους και Γύφτους και τους Αλβανούς Α ρβανίτες και σπανίως
(σε τοπικά ιδιώματα) Αρναούτηδες από το τουρκικό Arnavut. Για τους Αρμενί-
ους υπάρχουν δύο λαϊκοί τύπα του ονόματος τους: Αρμένηδες καιΑρμεναίοι.

Το εθνικό όνομα νεώτερων ή νεωστί γνωσθέντων στο ευρύ ελληνικό κανόν
λαών σχηματίζεται συνήθως με την κατάληξι -έζος (< ιταλ. -ese) και δεν έχα
αντίσταχο λόγιο σχηματισμό, π.χ. Κογκολεζος, Ουγκαντέζος, Βιετναμέζος, Φι-
λιππινέζος, κ.ά. Υπάρχουν πάντως και μερικά λόγιας προελεύσεως, όπως Κου-
βανός, Κενυάτης, Κορεάτης. Αξίζει να γίνουν εδώ δύο παρατηρήσας:

α) πολλά εθνικά ονόματα γνωρίζουν λόγιο νεοελληνικό τύπο μόνο στο αρσε-
νικό γένος. Το θηλυκό τους σχηματίζεται, στην καθημερινή χρήσι, με την κατά-
ληξι -έζα, π.χ. Δανός - Δανέζα, Σουηδός - Σουηδέζα, Πολωνός - Πολωνέζα,
Ολλανδός - Ολλανδέζα, Ούγγρος - Ουγγαρέζα

β) πολύ πρόσφατα διαδίδεται ευρέως στον καθημερινό λόγο, των απλοϊκωτέ-
ρων ιδίως, η χρήσις θηλυκών εθνικών με την κατάληξι -έζα, ενώ πέφτει σε αχρη-
στία ο παλαιότερος «ελληνικώτερος» τύπος τους, π.χ. Αλβανέζα, Αργεντινέζα, Ου-
κρανέζα, Πορτογαλέζα αντί Αλβανίδα, Αργεντινή, Ουκρανή, Πορτογαλίδα, κ.ά.

2. Το υποκοριστικό, δηλ. η ονομασία του μικρού παιδιού σχηματίζεται με τη συνηθισμένη
και σχεδόν πανελλήνια υποκοριστική κατάληξι -άκι, π.χ. Εγγλεζάκι, Γαλλάκι, Ιταλάκι, Ρωσά-
κι, Γιαπωνεξάκι, Κινεζάκι, Αμερικανάκι κλπ.

3. Η λ. τσιψούτης με τη σημασία Εβραίος προέρχεται από την τουρκική γλώσσα, όπου çifit
είναι επίθετο σκωππκό-περιφρονηηκό, που οι Τούρκοι προσδίδουν στους Εβραίους (αντί-
στοιχο του youpin της γαλλικής argot). Πρβλ. την τουρκική έκφρασι yüregi çifit çar^isi (κατά
λέξιν «η καρδιά του είναι εβραίικη αγορά), που την λένε για κάποιον που επιθυμεί την δυστυ-
χία του άλλου. Την τουρκική λέξι έχα παραλάβει και η κροατο-σερβική γλώσσα με τον τύπο
£ifiit και την σημασία Εβραίος, δημιούργησε μάλιστα και το ρήμα iifutâriti (απαρέμφ.) = δια-
κινείν εμπόρευμα κατά τρόπο μαυραγορίτικο σαν Εβραίος.
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Δεν παρατηρείται στη νέα ελληνική το γνωστό σε άλλες γλώσσες φαινόμενο
της σκωπτικής μάλλον ονομασίας λαών από το συνηθέστερο σ' αυτούς ανδρικό
κύριο όνομα. Μοναδική ίσως περίπτωσις είναι η προσωνυμία των Τούρκων α
Μεμέτηδες ή τα Μεμέτια από το συνηθισμένο σ' αυτούς όνομα Μεμέτ. Απεναν-
τίας υπάρχουν, χωρίς να παρουσιάζουν όλα μεγάλη διάδοσι στον καθημερινό
λόγο — οι νέοι αγνοούν σήμερα τα περισσότερα εξ αυτών — σκωπτικά, μαωτικά,
υβριστικά ή και απλώς ανώδυνα παρωνύμια για διαφόρους λαούς, όπως:
τσιφουτηδες (το αναφέραμε ήδη παραπάνω) = οι Εβραίοι
χαχόλοι = οι Ρώσοι, α Ουκρανοί, αλλά και οι Αγγλοι
μακαρονάδες και φρατέλοι* = οι Ιταλοί (από την ιταλ. λέξι fratelli = αδελφοί)
πουρκονάδες5 = οι Γάλλοι (από τη γαλλική λέξι pourquoi = γιατί)
οτραβαραπάδες = οι Άραβες (ιδίως παλαιότερα).
Για τους Γερμανούς και τους Τούρκους υπάρχουν οι τύποι Γερμαναράδες και
Τουρκαλάδες που προέρχονται από το αντίστοιχο εθνικό όνομα και την κατάλη-
ξι -(ρ/λ)άδες που έχει περιφρονητική σημασία κρυμμένη κάτω από τον μορφολο-
γικά μεγεθυντικό τύπο της.

Στη σύγχρονη εποχή οι 'Ελληνες ήλθαν σ' επαφή και με πιο μακρινούς λαούς
και έτσι γεννήθηκαν καινούργια σκωπτικά «εθνικά» παρωνύμια. Οι ναυτικοί μας
αποκαλούν τους Ιάπωνες ανανάδες (επειδή συχνά αρχίζουν τη φράσι τους με ένα
μακρόσυρτο άνοοό) και τους Φιλιππινέζους μάνκηδες, από την αγγλική λέξι
monkey = μαϊμού), επειδή η μορφή τους θυμίζα, λένε, πρόσωπο μαϊμούς.

Ως προς τις ξένες γλώσσες αναφέρομε ότι ο ελληνικός λαός έχα δημισυργήσα
τους όρους αλαμπουρνέζικα (=ξένη γλώσσα ακατάληπτη), αντίστοιχο του αρχαί-
ου ελληνικού βαρβαρικά, χαλικούτικα (=αραβικά), στην κρητική διάλεκτο, χαλι-
μπουρδίζω (= μιλώ ξένη, ακαταλαβίστικη γλώσσα), στην κρητική διάλεκτο. Η έκ-
φρασις αυτά είναι κινέζικα για μένα, δηλ. ακατανόητη γλώσσα, είναι λόγιας προε-
λεύσεως, ίσως έκτυπο της γαλλικής c' est du chinois που έχα την ίδια σημασία.

Επανερχόμεθα στο κύριο θέμα μας. Το γεγονός ότι α Έλληνες ήλθαν σ' επα-
φή με άλλους λαούς ως επί το πλείστον στην διάρκεια πολεμικών συγκρούσεων
και ασβολής-κατοχής ελληνικών περιοχών ή και ολόκληρου του ελληνικού χώ-

4. Το παρωνύμιο αυτό προέρχεται από το ότι παραδώόμενοι στον ελληνικό στρατό οι Ιτα-
λοί στρατιώτες στο αλβανικό μέτωπο κατά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο, εφώναζαν amico,
fratelli! (=φίλος, αδέρφια).

5. Το παρωνύμιο αυτό απεδόθη στους Γάλλους κατά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο, επειδή στο
γαλλο-γερμανικό μέτωπο, την άνοιξι του 1940, Γάλλοι στρατιώτες έρριψαν το ηττοπαθές σύν-
θημα «pourquoi?» (=γιατί; ενν. πολεμάμε).
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ρου από αλλοφύλους δεν ήταν παράγων που ευνοεί την καλλιέργεια φιλικών αι-
σθημάτων προς τους λαούς εκείνους. Η θρησκευτική διαφορά και αντίθεσις που
σε παλαιότερους ιδία καιρούς, αλλά και επ' εσχάτων, έπαιξε και παίζει ρόλο αρ-
νητικό στην προσέγγισι των λαϊκών στρωμάτων του πληθυσμού προς τους ετε-
ροδόξους και τους αλλοθρήσκους (π.χ. η μισαλλοδοξία ορθοδόξων—ρωμαιοκα-
θολικών, η απέχθεια και το μίσος των χριστιανών έναντι των Εβραίων και των
μουσουλμάνων έναντι των χριστιανών επί αιώνες). Η συναίσθησι της υπεροχής
του πολιτισμού των, που ανέκαθεν έχουν συνειδητά ή υποσυνείδητα οι 'Ελληνες,
τους έκαμε να θεα>ρούν τους άλλους λαούς ως υποδεέστερους, ως «βαρβάρους»,
ως μειωμένης ευφυΐας και αντιλήψεως, όχι πολύ «έξυπνους» (πρβλ. την ονομα-
σία κουτόφραγκοι), κουτούς και χοντροκέφαλους. Ως συνέπειες της ολιγονοίας
τους θεωρούν το πείσμα και την ισχυρογνωμοσύνη, το «αγύριστο κεφάλι», ιδιό-
τητες τις οποίες αποδίδουν κυρίως στους ομόρους προς τους Έλληνες λαούς
(Αλβανούς και Βουλγάρους) και στους προς ανατολάς της Ελλάδος οικούντες
(Τούρκους, Αρμενίους, Άραβες). Αμάθεια και αφέλεια καταλογίζουν στους
Αμερικανούς (= τους κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής), εξ ου
και η μειωτική ονομασία αμερικανάκι με την οποία χαρακτηρίζουν κάποιον
αδαή και αφελή, ενώ αναγνωρίζουν μερικές αρετές σε ευρωπαϊκούς λαούς, όπως
την ευγένεια στη συμπεριφορά στους Γάλλους (γαλατική ευγένεια), την ακρίβεια
στην ώρα προσελεύσεως σε προκαθορισμένες συναντήσεις στους Άγγλους, την
εργατικότητα και την πειθαρχία στους Γερμανούς6 κ. ά., παρά το ότι καταλογί-
ζουν γενικά στους Ευρωπαίους συναισθηματική ψυχρότητα. Αξίζει να σημειωθή
ότι σύμφωνα με έρευνα σε γυμνασιάπαιδες και που τ' αποτελέσματά της δημοσι-
εύθηκαν στον τόμο Ο κόσμος της Μεσογείου. Δημογραφικά προβλήματα και
κοινωνικο-πολιτισμικες δυναμικές (Αθήνα 1998) το μεγαλύτερο ποσοστό απέ-
χθειας (29,6%) εκδηλώνεται κατά των Γερμανών, ενώ καλύτερη προδιάθεση
έχουν οι νεαροί Έλληνες μαθηταί για τους Γάλλους και τους Ιταλούς.

Θα εξετάσωμε τις αντιλήψεις των Ελλήνων περί ενός εκάστου από τους συ-
νοίκους και ομόρους των λαούς.

6. Ένας χωρικός στην Χαλκιδική μιλώντας για την εργατικότητα των μελισσών έλεγε: είνι
Γιρμανοί στη δ' λειά τ 'ς, δεν ξέρ'ν ούτι γιουρτή ούτι καθημιρ'νή. Συνήθως στους Γερμανούς
αποδίδεται ο τρόπος πληρωμής ενός λογαριασμού, όπου ο καθένας από την παρέα πληρώνει το
δικό του μερίδιο. Το φαινόμενο όμως δεν είναι μόνο γερμανικό, αφού επικρατεί σ' όλη τη δυτική
Ευρώπη, αν και κάθε λαός της συνηθίζει να το θεωρή όχι δικό του. Οι Έλληνες λένε θα πληρώ-
σουμε αλά γερμανικά, οι Αγγλοι λένε Dutch treat (δηλ. ολλανδικά), οι Ιταλοί paghiamo alla
romana (δηλ. ρωμαϊκά) κ,ο.κ. Κουτούς θεωρούν τους Γερμανούς και α Σλοβένα, που υβρί-
ζουν τον Γερμανό με την προσφώνηση budalo Svabo (κατά λέξι: μπουνταλά Σσυήβε).
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ΠερίΑθιγγάνων (κοινώς: Τσιγγάνων και Γύφτων).

Οι Τσιγγάνοι εμφανίστηκαν στα Βαλκάνια κατά τις πρώτες δεκαετίες του
14ου αιώνα. Ο τρόπος ζωής τους, η κοινωνική τους δομή, η ατομική και συλλογι-
κή συμπεριφορά των ατόμων της φυλής τους και η εμφάνισις (ενδυμασία) και τα
επαγγέλματα που μετέρχονται οι άρρενες Τσιγγάνοι έδωσαν αφορμή στο να
μορφώσουν οι 'Ελληνες δυσμενή γνώμη για τους συνοίκους τους αυτούς. Την
απέχθεια επιτείνει και η θρησκευτική διαφορά, αφού μεγάλο μέρος των Τσιγγά-
νων είναι μουσουλμάνοι (οι κοινώς λεγόμενοι Τουρκόγυφτοι). Ο ελληνικός λαός
θεωρεί τον Αθίγγανο:

1) ακάθαρτο, ρυπαρό. Αυτό δηλώνουν οι φράσεις:

Σαν Ατσίγγανος (επί ρυπαρού και ρακένδυτου ατόμου)

Είναι Ατσιγγάνα στο νοικοκυριό της (= κακή νοικοκυρά)

Είναι Ατζ^άνα που δε bivei σκύλλος στη γούρνα τζη νερό

Σ' αυτό το σπίτι μέσα είναι οι γι-Ατζ^άνοι (=είναι πολύ ακάθαρτο). Οι δύο

τελευταίες φράσεις είναι από την Κρήτη.

2) ρακένδυτο, κουρελή.

3) άθρησκο. Σύμφωνα με το καρπαθιακό γνωμικό:

Αν εχ' ο σκύλλος σπίτιν, έχει κι'Ατσίγγανος προφήτην.

4) φιλάργυρο, γλίσχρο. Το λένε δύο κρητικές φράσεις:
Από κειονά τονΑτζι^ανο όα ζητήξης παράδες;

Άδικο να τον εύρη τovAτζίgavo, όάε δε δίδει τ' agéXov dov νερό (Σητεία Κρή-
της). Οι φράσας βέβαια δεν κυριολεκτούνται επί Αθιγγάνου, αφορούν και σε
μη Αθίγγανο, που όμως έχα τρόπους τσιγγάνικους, όπως η φιλαργυρία.

5) ισχνό, λιπόσαρκο (φυσικά, αφού ως φιλάργυρος δεν ξοδεύει όσο πρέπα για
την τροφή του). Έτσι τον θεωρούν στη Ζαγορά του Πηλίου, στην Αιτωλία
και στην Καλοσκοπή Παρνασσίδος. Φράσεις:

Ατσίγγανον γ' ρουν', δηλ. όχι ευτραφές. Αιτωλία.
Η θυγατέρα μ' έν' Ατσίγγαν', γιατί δεν τρώει. Καλοσκοπή.

6) ολιγοφάγο (γιατί είναι εκλεκτικός περί τα εδέσματα) Θεσσαλία και Αιτωλία.
Φράσας:

Ατσι^ανους άνθρουπονς, πιρ'μεν' ς να βάλ' κρεάς; Αιτωλία.
Δεν τρώει του όλάρ' π' αγόρασα. Είνι ατσίγγανον. Αιτωλία.

7) Αντίθετη γνώμη με την προηγούμενη έχουν οι Λέσβιοι, που θεωρούν τον
Αθίγγανο λαίμαργο:

Η γι-Ατσι^ανους ίσαμι που εχ' πιτιμέζ' δεν τσοιμάτι.

8) Οι Κρητικοί δεν θεωρούν τον Αθίγγανο μνησίκακο, αφού η έχθρα τους είναι
βραχείας διαρκείας. Ένα κρητικό γνωμικό λέει:
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Των Ατζι%άνω η κακιά από 'σπέρας ώς ταχιά. Το λένε γενικώτερα επί των
ταχέως συμφιλιουμ έ νων.

Πολύ περισσότερες είναι οι φράσεις και παροιμίες με την άλλη ονομασία των
Αθιγγάνων, τη λ. Γύφτος. Και αυτής οι σημασίες στη λαϊκή γλώσσσα είναι οι πε-
ρισσότερες ταυτόσημες με εκείνες του ονόματος Τσιγγάνος, ήτοι:

1) ρυπαρός, ακατάστατος. Π.χ.

Είναι γύφτος στη φάτσα, γύφτος και στο σπίτι του.
Είναι γύφτοι, ποτέ τους δεν πλένονται.

Ου Γύφτους νιρό δε λιρών' (διότι δεν πλένονται). Αχυράς Ακαρνανίας.

2) φιλάργυρος, γλίσχρος. Π.χ.

Να κάναν ούλες οι μέλισσες μέλι, θα 'τρωγαν κι οι Γυφταίοι με το κουτάλι
(επειδή θα ήταν άφθονο, θα ήταν προσιτό και στους φιλάργυρους). Θεσσαλο-
νίκη. Παραλλαγή:

Αν έκαναν οι μυίγιςμέλ\ θα 'τρουγαν κι οι Γύφτ'μι τα χ'λιάρια. Θεσσαλία.

3) άθρησκος. Φράσις:

Γύφτος παπάς δε γίνεται, κι'αν γίνη, δε βλογάει.

4) δειλός. Φράσις:

Ο Γύφτος ταμπούρι δε βαστάει.

5) άτομο μελαψό και δυσειδές. Τριφυλία.
Άϊντε, ρε γύφτο, που μου κάνεις τον όμορφο!

Με τη λ. Γύφτος έχομε πλήθος εκφράσεων, παροιμιών και γνωμικών. Θα δώσωμε
ένα κάπως εκτενή κατάλογο τους, για να καταφανή η έκτασις του φαινομένου.
Είδ' ο Γύφτος τη γενιά του κι ' αναγάλιασ' η καρδιά του.
Όλ' οι Γύφτοι μια γενιά (=των αισχρών οι πράξεις δεν διαφέρουν).
Πάει στο Γύφτο για προζύμι (=απευθύνεται όχι στον αρμόδιο, στον ειδικό
για κάτι). Γαργαλιάνοι Μεσσηνίας.
Όταν δειπνούν οι άρχοντες, οι Γύφτοι μαγειρεύουν (λέγεται γι' αυτούς που δεν

τηρούν τάξι στην εργασία τους). Σκύρος.
Πληρώνει σα Γύφτος μεθυσμένος (λέγεται για ακατάστατο, που καμμιά φορά

φαίνεται συνεπής στις υποχρεώσας του).
Ήρθα βασιλιάς και φεύγω Γύφτος (λέγεται γι' αυτούς που έπαθαν μεγάλη ζημιά

στην επιχείρησί τους). Αθήνα.
Απανωστολισμένη Γύφτισσα (γυναίκα βρώμικη, αλλά πολυτελώς ντυμένη).
Θα ρουτήσουμ' κι τσ' Γύφτ' πότι θα κάνουμι μπαϊράμ' (ειρωνικά για κάποιον

που είναι αναρμόδιος για συμβουλές). Πήλιο.
Μ'τζουρώθ' κι η γΓύφτισσα (επί ανθρώπων που συνήθισαν σε ταπεινώσας και

εξευτελισμούς). Στρόπονες Ευβοίας.
Πού το 'βρ' ο Γύφτος το φλουρί κι' ο καϊκτσής το γρόσι; (επί των διαβιοΰντων
συνεχώς εν πενία). Σίφνος.
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Κρυώνει / τρέμει σα Γύφτος (για κάποιον που κρύωνα πολύ ή είναι γυμνός).
Γύφτους δέρνει, Γύφτους κλαίει (αδικεί και διαμαρτύρεται ότι αδικείται). Ήπει-
ρος, Θεσσαλία.

Ου Γύφτους έμαθιν γκόλιαβονς (=γυμνός) κι' αντρέπιτι ντυμένους (επί των δυ-

σκόλως λησμονούντων τας παλαιάς των έξεις). Εράτυρα Κοζάνης.
Το Γύφτο πήγαιναν να τον κάμουν βασιλιά κ' εκείνος έλεγε «τι ωραία ρείκια για
κάρβουνα!» (επί αγροίκων ευνοουμένων από την τύχη, αλλά που δεν μπο-
ρούν να αποβάλουν τις παλιές τους συνήθειες. Ο γύφτος της παροιμίας βλέ-
ποντας στο δρόμο τα ρείκια σκεπτόταν πως μ' αυτά θα άναβε τον φούρνο
του σιδεράδικού του). Κύμη, 'Ηπειρος, Λευκάδα, Ζάκυνθος, Μεσσηνία κ.α.
Ο Γύφτος όταν έχη πετιμέζι στο σπίτι του, ύπνος δεν του πηγαίνει (οι παρ' αξίαν

κάτοχοι πολυτίμων αγαθών έχουν ανησυχία). Κρήτη.
Πιάνει στάχτ' τ' Γύφτ' του καμίν; (επιχείρησις διακοπτόμενη δεν προκόβα).
Στρόπονες Ευβοίας.

Έχ' ο Γύφτος όργωμα (=αγρό να οργώση); Σπάρτη και Όταν γυρίσ' νι οι γύ-
φτ' απ' του θέρου (επί ακατόρθωτου πράγματος, αφού οι Αθίγγανοι, ως
νομάδες, δεν ασχολούνται με αγροτικές εργασίες και δεν έχουν ιδιοκτησία
γης) Στερεά Ελλάς.

Η Γιούφτονς του τσαντίρι τ' θα καυχηθή. Θάσος και Ον γύφτους, αν δεν πινέσ'
του σπίτι τ\ πέφτ' κι τονν πλακών' (γι' αυτούς που υπερεκτιμούν τα δικά τους
πράγματα).

— Τι τρέμεις, Γύφτε; — Σε χαίρομαι, αγά μου (επί των προσπαθούντων να απο-
κρύψουν την αθλιότητά τους). Κόνιτσα.
Του κουλουκύθ' αγγειό κι του γουρ 'νουτσάρουχου φουρισιά κι του Γύφτου
σύντρουφου δεν κάν' (επί πραγμάτων και καταστάσεων αναρμόστων).
Μακεδονία.

Δε λείπ' η Μάρτ'ς απ' τη Σαρακοστή κ' η κούτονλονς απ' του καρδάρ' κ' η Γύ-
φτους απ' του παν' γνρ ' (γιατί οι γύφτοι πηγαίνουν στα πανηγύρια ως πλανό-
διοι οργανοπαίκτες). Δεσκάτη.
Οι Γύφτοι ασκούν συχνά το επάγγελμα του σιδερά και του γανωτή. Η παράδο-
σις απόδιδα σε Γύφτο την κατασκευή των καρφιών για τη σταύρωσι του Ιησού,
γι' αυτό και είναι μισητοί α Γύφτοι και απεχθές το επάγγελμα του σιδερά. Γι' αυ-
τό προκειμένου για Αθίγγανο ο λαός δεν χρησιμοποιούσε το ρήμα πέθανε, αλΚά
το ψόφησε. Πρβλ. τους στίχους δημοτικού τραγουδιού:

Κάτω στα γυφτοκόνακα, στα γύφτικα κονάκια
εκεί ψοφά 'νας Γνφταρος κι'οι Γύφτισσες τον κλαίνε:
— Εσύ, Γύφτε μ ', καλά ψοφάς κ ' εμένα πού μ ' αφήνεις;...
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Από τις λέξας Αταίγγανος και Γύφτος έχομε πλήθος παραγώγων και συνθέ-
των. Αναγράφομε μερικές, ερμηνεύοντας όσες δεν έχουν προφανή έννοια.
ατσιγγαναρειό (=πλήθος Τσιγγάνων), ατσιγγανερός (=αυτός που μοιάζα με
Τσιγγάνο στο ντύσιμο, την ρυπαρότητα ή την συμπεριφορά), ατσιγγανεύω,
ατσιγγανιά, ατσιγγανιάζω, ατσιγγάνιασμα, ατσιγγανιασμός (=η μίμησις των
τσιγγάνικων τρόπων), ατσιγγάηκος, ατζιγγανόκουνια (στην Κρήτη η επί δέ-
ντρου κρεμασμένη κούνια με το βρέφος μέσα), ατσιγγανόπετσο, ατσιγγανο-
πούλα, ατσιγγανοφορεμένος.
γυφτοκόνισμα (< γύφτικο ακόνισμα. Λέγεται στη Μάνη για παιδί άσχημο,
άπλυτο, ατημέλητο, σκουρόχρωμο. Συνών. Γυφτάκι)' γυφτάδικο και γυφτα-
ρειό (=σιδεράδικο), Γυφταρέλος (=Γύφτος περιπαικτικά), Γύφταρος (= 1.
μεγαλόσωμος Γύφτος, 2. λίαν ρυπαρός και εντόνως μελαχρινός άνθρωπος, 3.
φαύλος, ποταπός άνθρωπος).
γυφταρειό (εκτός από σιδεράδικο σημαίνα και: 1. συνάθροισις Γύφτων, 2. συνοι-
κία Αθιγγάνων και 3. τόπος ακάθαρτος), Γυφτιά, Γύφτικα, τα (= 1. συνοικι-
σμός, καταυλισμός Αθιγγάνων, πρβλ. την έκφρασι κάτι τρέχει στα Γύφτικα
= γεγονός όχι σημαντικό, 2. η γλώσσα των Γύφτων, 3. στη Μακεδονία, υπό
τον τύπο τα γισύφτικα η βουλγαρική γλώσσα, περιφρονητικά, γυφτοκάλυβο,
γυφτόγαμος, γυφτοκάρβουνο, γυφτοκόνακο (= ενδιαίτημα Γύφτων).

Περί Αράβων

Στη λαϊκή γλώσσα και αντίληψι γίνεται σύγχυσις και ονομάζεται Αράπης όχι μό-
νο ο Άραβας, αλλά και ο Νέγρος ή Μαύρος. Έτσι έχομε:
Αράπης = γενικά ο σκουρόχρωμος, ο Αιθίοψ, ο Αφρικανός γενικά. Φράσας:
Είναι μαύρος σαν τον Αράπη. Και κατ' αντίφασι: είναι άσπρος σαν Αράπης.
Έκατσε στον ήλιο κ' έγινε Αράπης.

— Πώς πάν', Αράπη, τα παιδιά σον; — Όσο πάνε και μαυρίζουν (όταν μία κα-

τάστασις χειροτερεύει), Κόρινθος.
Τον Αράπη (= τον Μαύρο) κι'αν τον πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς (επί μαται-

οπονίας), συνηθισμένη φράσις.
Ο ελληνικός λαός θεωρεί τους Αραβες ισχυρογνώμονες και ευερέθιστους, εξ
ου και οι εκφράσεις:

αράπικος θυμός, αράπικο πείσμα / μπουρί I γινάτι στη Λέσβο
τού 'ρθε / τον έπιασε το αράπικο στην Κεφαλληνία.

Το κάπως παράξενο βλέμμα, τη ματιά των Αράβων, απέδιδαν στο ότι α άνθρω-
ποι αυτοί δεν βλέπουν καλά, γι' αυτό και τους έλεγαν στραβαραπάδες. Πρβλ.
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στίχους κρητικού ριζίτικου τραγουδιού, όπου ο Κρητικός αγωνιστής λέει στα δυ-
τικώς του Ηρακλείου υψώματα:

γρήγορα χαμηλώσετε ένα άουφέκι τόπο,

ν' αναφανή το Θέρισο και το Μεγάλο Κάστρο,

που πολεμούντ' οι χριστιανοί με τσι Στραβαραπάδες...

ι

(Θέρισο εδώ δεν είναι το ιστορικό χωριό της επαρχ. Κυδωνιάς του νομού Χανίων,
αλλά τοποθεσία δυακώς του Ηρακλείου, σήμερα συνοικία της πόλεως αυτής).
Και σε δίστιχο κρητικό (μαντινάδα) βρίσκεται η περί ης ο λόγος λέξις:
Το Μανολιό το άέψανε στον τούρκικο το στόλο
και βγήκ'ένας στραβάραπας και τ'άνοιξε... την πόρτα.
Επειδή και τον Νέγρο τον ονομάζουν Αράπη, το φόβητρο, κν. μπαμπούλα,
το λένε κι' αυτό Αράπη, αφού το φαντάζονται μαύρο:

Μήτε Αράπης σ' απαντήση, μήτε το σταυρό σου κόμης. Μήλος.
Κάθε τι το μαύρο ή μαυρισμένο συσχετίζεται με την έννοια Αράπης, όπως
φαίνεται από τις επόμενες εκφράσεις:
Τον βγάλανε Αράπη = τον κατεψήφισαν στις εκλογές.
Μπήκε ο Αράπης στον τέντζερη = κάηκε το φαΐ.

Έβαλε η γι-Αράπισσα το bôôa τζη στο τσικάλι = κάηκε το φαΐ (έκφρασις
κρητική).

Ο μαύρος Αράπης τα φταίει = η μαύρη φιάλη κρασιού (επί μέθης κάποιου).
Χανιά.

Άλλες φράσεις σχετικές με τους Άραβες ή τους Μαύρους:
Αν τον ματαϊδής, γράψε τον Αράπη = δεν πρόκειται να τον ξανασυναντήσης, να

τον δης επανεμφανιζόμενο. 'Ηπειρος.
Σαν τηςΑράπας τα μαλλιά, δηλ. ατημέλητα. Κωνσταντινούπολις.
Σαν τηςΑράπας το κεφάλι, ήτοι μεγάλο και δύσμορφο.

Εντροπιάστ' η Αραπίνα / που μουζώθ' (= μουτζουρώθηκε) η κακομοίρα (επί
αναίσχυντου, που προσποιείται ότι ντρέπεται). Κάρπαθος.
Με το εθνικό Αράπης σχηματίζονται μερικά παράγωγα ουσιαστικά και επί-
θετα, όπως αραποτσονκαλο = μαύρη από τον ήλιο, πολύ ηλιοκαμένη γυναίκα,
Κέρκυρα, αραπομοίρης = δυστυχής, ο έχων μαύρη σαν τον Αράπη μοίρα, Αίγι-
να, Αρκαδία, αραποσίτι = ο αραβόσιτος, κυρίως στην Πελοπόννησο, αραποσν-
κιά = φραγκοσυκιά, Τριφυλία, Τήνος, Λέσβος, Λήμνος, Μάνη και αραποσσυ-
κέα στα Κύθηρα, αραποφραγκοσυκιά στη Μάνη.
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ΙΙερί Αρμενίων

Με τους Αρμενίους συνοικούσαν 'Ελληνες στις ανατολικές επαρχίες της Μ.
Ασίας από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι την μετοικεσία Ελλήνων και Αρμενίων το
1922. Και στις μεγάλες πόλεις του δυτικού τμήματος της Τουρκίας του 19ου αιώ-
νος και των αρχών του ακοστού καθώς και στην Κωνσταντινούπολι ήρχοντο σ'
επαφή Έλληνες και Αρμένιοι. Μετά την μικρασιατική καταστροφή κατέφυγαν
στην Ελλάδα ως πρόσφυγες αρκετοί Αρμένιοι εγκατασταθέντες κυρίως στα με-
γάλα αστικά κέντρα. Στην Αθήνα γνωστός συνοικισμός Αρμενίων προσφυγών
είναι οι πολυκατοικίες στου Δουργοΰτη. Όπως γενικά έναντι όλων των ξένων,
έτσι και έναντι των Αρμενίων οι Έλληνες έδειξαν υπεροπτική στάσι πιστεύον-
τας στην πολιτιστική υπεροχή του ελληνικού έθνους. Η στάσις αυτή των συμπα-
τριωτών μας έναντι του αρμενικού στοιχείου χρονολογείται από τη βυζαντινή
εποχή. Πράγματι, οι Βυζαντινοί Έλληνες χαρακτήριζαν τους Αρμενίους «γένος
ύπουλον και κακόηθες», όπως δείχνει και η φράσις Αρμένην έχεις φίλον; Κάλλιον
εχθρόν ου θέλεις.

Οι Πόντιοι θεωρούσαν τον Αρμένιο βραδυκίνητο (για κάποιον βραδυκίνητο
άνθρωπο έλεγαν ότι είναι άμον Αρμέντ'ς), πείσμονα και ισχυρογνώμονα, αλλά και
ακάθαρτον και ρυπαρόν. Στον Πόντο επικρατούσε η πρόληψις ότι ο Αρμένιος μα-
γαρίζει το εις Έλληνα προσφερόμενον φαγητόν. Το ίδιο επίστευαν και οι Κυζικη-
νοί, α οποία έλεγαν σχετικώς την φράσιμε Τούρκο φάε, πιε και με Αρμέν' κοιμή-
σου, επειδή ο Τούρκος είναι αισχρός, ο δε Αρμένιος ακάθαρτος στο φαγητό. Την
ίδια φράσι συναντούμε και στην Πελοπόννησο, όπου όμως στη θέσι του Τούρκου
βρίσκεται ο Εβραίος: Στου Εβραίου φάγε και στου Αρμένη κοιμήσου.

Στη Λήμνο ονομάζουν τους Αρμένιους και Τσιγγάνους διά την ομοιότητα
τους προς τους Αθιγγάνους στην ρυπαρότητα και τα ηθικά ελαττώματα. Στη
Χίο τους θεωρούν μοχθηρούς και φαύλους. Στο νησί αυτό, αλλά και σ' άλλα μέ-
ρη της χώρας μας, ονομάζουν Αρμένη ένα κακοποιό πνεύμα που παρουσιάζεται
υπό οιανδήποτε μορφή και μάλιστα σαν φως. Πρβλ. την χιώτικη έκφρασι είδα
έναν Αρμένη (= εφιαλτικό όνειρο υπό μορφή φωτανού δαίμονα).

Τις αντιλήψεις του ελληνικού λαού περί Αρμενίων εκφράζουν και οι ακόλου-
θες λέξας και εκφράσεις:

αρμένικον στόμα = φλύαρος άνθρωπος,Σηλυβρία.
αρμένικη επίσκεψι = παρατεταμένη παραμονή επισκέπτου σε ένα σπίτι.
αρμενοχαρά = φτωχό και ευτελές συμπόσιο, όπως το των Αρμενίων. Κέρκυρα.
το αρμέν' κον = επίμονο και ισχυρό πείσμα.Τραπεζοΰντα.
αρμένισμα = 1. αργοπορία, βραδύτης.Τραπεζούντα, 2. κακό συμβάν, δυστύχη-
μα. Περιοχή θεσσαλικού Ολύμπου.
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αρμενοδουγάδα = κακή μπουγάδα, δηλ. κακό πλύσιμο ρούχων. Κρήτη.
αρμενοκούν' = μικρή και ατελώς κατασκευασμένη κούνια (περιοχή Σάντας του

Πόντου). Κρητικό συνώνυμο: ατζ^ανόκουνια.

Στην Αθήνα του μεσοπολέμου οι Αρμένιοι εσκώπτοντο, επειδή δεν μιλούσαν
καλά τα ελληνικά παρεμβάλλοντας μάλιστα στον λόγο τους τούρκικες λέξεις.
Στον ημερήσιο αθηναϊκό Τύπο εδημοσιεύοντο τότε σκαλαθύρματα σ' ένα μικτό
ελληνο-τουρκο-αρμενικό γλωσσικό ιδίωμα, που ο συνθέτης τους υπέγραφε με το
ψευδώνυμο ο Κεμπάπ ή ανεφέρετο στο κείμενο ως ο ημέτερος Κεμπάπ Κεμπα-
πτσιάν εφέντης. Υπομειδιούσαν οι τότε Αθηναίοι προφέροντας τα αρμενικά γυ-
ναικεία κύρια ονόματα, εξελληνισμένα σε υποκοριστικό τύπο και φωνητικώς πα-
ρεφθαρμένα επί το σκωπτικώτερον Τακονίτσα και Τσουπρίτσια. Ο τύπος του
Αρμένη εσατιρίζετο και στα μεταπολεμικά ακόμη χρόνια, κυρίως για την ιδιά-
ζουσα προφορά του της ελληνικής γλώσσης, με το όνομα Αγκόπ ή, σπανιώτερα,
Κιρκόρ και επώνυμο το Κατραπακιάν. Και στη Μικρά Ασία, προ της μετοικε-
σίας του 1922, οι τουρκόφωνοι Έλληνες κάτοικοι της έσκωπτον τους Αρμενίους
συγκατοίκους των. Παράδειγμα το έμμετρο παιδικό σκωπτικό δίστιχο από την
περιοχή της κώμης Μπίλετζικ της Βιθυνιακής ενδοχώρας: Ερμενί κονκσύτσ'
κουκούτσ' / Πασκαλιά γενί παπσύτσ', ότι δηλαδή οι Αρμένιοι δήθεν μόνον το
Πάσχα ευτρεπίζοντο φορώντας καινούργια υποδήματα.

Περί Βουλγάρων

Η γειτνίασις, η συνοίκισις σ' ορισμένες περιοχές και γενικά α επαφές Ελλή-
νων και Βουλγάρων χρονολογούνται από τη μεσαιωνική εποχή και, δυστυχώς,
δεν ήσαν φαινόμενα αρηνικά. Από τις σκληρές συγκρούσεις μεταξύ των δύο λα-
ών υπέφερε κυρίως η βόρειος Ελλάς (Μακεδονία, Θράκη) και οι επαρχίες της
σημερινής Ν. και ΝΑ. Βουλγαρίας, όπου συζούσαν Έλληνες και Βούλγαροι.
Αποτέλεσμα της διαμάχης μεταξύ των δύο εθνοτήτων και, στα νεώτερα χρόνια,
των δύο κρατών ήταν να σχηματίσουν α Έλληνες αρνητικήν εικόνα για τον
βουλγαρικό λαό. Γενικά ο Βούλγαρος χαρακτηρίζεται ως άνθρωπος σκληρός,
αγροίκος, κουτός και απολίτιστος, ανεπίδεκτος μορφώσεως, ισχυρογνώμων, πεί-
σμων και με μια λέξι βάρβαρος και συνηθέστατη, παλαιότερα ιδίως, ήταν η προ-
σωνυμία Βούλγαρος ανθρώπου αγροίκου, βαρβάρου, σκληρού στη συμπεριφορά
του, απολίτιστου, ισχυρογνώμονος και πείσμονος. Στην Κύπρο επί ανθρώπου
άπληστου, αγροίκου, αφιλοξένου και σκαιάς συμπεριφοράς λέγουν εν' τέλεια
Βσύρκαρος ή σαν τον Βούρκαρην είναι. Στην Βέροια λένε τη φράσι είνι Βούλγα-
ρους ανάλατονς κι κρουμμ ' δουκέφαλους, που σήμαινα κουτός, ανόητος.
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Οι περισσότερες αναφορές στους Βουλγάρους που περιέχονται στο Ιστορικό
Λεξικό της νέας ελληνικής της Ακαδημίας Αθηνών προέρχονται από την Θράκη
και την Ανατολική Ρωμυλία. Για παράδαγμα δίνομε τις ακόλουθες:
βουργάρικο κεφάλι = αγροίκος άνθρωπος, πείσμων και ανεπίδεκτος πολιτι-
σμού. Θράκη.

Βούλγαρο αν κάμης φίλο, βάστα και κομμάτι ξύλο. Επί ανθρώπου αδιακρίτου

και οχληρού στις σχέσεις του με τους άλλους. Βάρνα Βουλγαρίας.
Ξέρ' ο Βούργαρης ποιό V το κυόωνάτο; Λέγεται για κάποιον αγροίκο που δεν
μπορεί να εκτίμηση την αξία ενός πράγματος. Σωζόπολις Ανατολ. Ριομυλίας.
'Οταν του γουρουνιού η τρίχα γίν'μετάξ',
τότες κι ο Βούργαρος θα μάθη την τάξ'.
Κι' αυτό λέγεται για άνθρωπο αγροίκο, ανεπίδεκτο μορφώσεως και πολιτισμού.
Σαράντα Εκκλησιές Ανατολ. Θράκης.

Να σημειωθή ότι το δεύτερο και το τέταρτο από τα παραπάνω παραδείγματα
και το τρίτο σε παραλλαγές λέγονται και σ' άλλα μέρη του ελληνικού χώρου και
αφορούν σε κατοίκους ελληνικών περιοχών ή νησιών.

Κατώτερο διανοητικώς θεωρούν τον Βούλγαρο και οι σλαβόφωνοι Έλληνες
του νομού Πέλλης, σύμφωνα με τους οποίους:

Αν θέλεις να σε καταλάβη ο Έλληνας, κάνε τον νεύμα,
αν θέλεις να σε καταλάβη ο Βλάχος, σφύρα του,
αν θέλεις να σε καταλάβη ο Βούλγαρος, χτύπα τον στο κεφάλι.
Το τελευταίο αυτό στο τοπικό σλαβικό ιδίωμα:

άκου σάκας Μπουγκάρινοντ ντα να πεικάσα, ντίρβο να γκλάβατα1.
Ρωμαίος (=Έλλην) ωραίος, Βούλγαρος απάνθρωπος, Βλάχος κάν τίποτα.
Φιλιππούπολις.

Το κύριο όνομα Στόγιαν είναι συνηθισμένο στους Βουλγάρους. Οι Μακεδό-
νες το εξελληνίζουν Στουγιάνους. Θέλοντας να πουν σε κάποιον «μα εντελώς
κουτός είσαι;» λένε α,ρα ντιπ Στουγιάνους είσι, καημένι;

Σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας τη βουλγαρική γλώσσα την λένε, μάλ-
λον υβριστικά και περιφρονητικά, τα γιούφτικα, δηλ. η γλώσσα των Γύφτων (=
Αθιγγάνων). Στη Φιλιππούπολι της Βουλγαρίας (σημ. Πλόβντιψ) την σίκαλι τη
λένε βονργαρίτσα, σε διάφορα μέρη της Ανατολ. Μακεδονίας βουργαρουμ'λιά
ονομάζουν ένα είδος μηλιάς που παράγει μήλα ξινά και μεγάλου μεγέθους. Είναι
περίεργο το ότι ξινούς ονομάζουν συνθηματικά οι Μακεδόνες τους Βουλγάρους
και αλμυρούς τους Τούρκους.

7. άκου < ako = όταν σάκας - βουλγ. iskas = θέλεις· να πεικάσα < ελλην. να απΒκάση·
ντ'ρβο = βουλγ. drvo =ξύλο.
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Δημοτικά τραγούδια της Μακεδονίας αναφέρονται σε περιπτώσας όπου νεα-
ρός Έλληνας ερωτεύεται Βουργαρούδα (= Βουλγαροπούλα) και θέλει να την
νυμφευθή. Η μητέρα του τη Θέλα. Υπάρχουν όμως και τραγούδια όπου η μητέρα
του νέου αντιτίθεται σε γάμο με Βουλγάρα γυναίκα και τελικά, κατά την απου-
σία του συζύγου, την δηλητηριάζα. Υπάρχα και το τραγούδι της Βουλγάρας που
δεν πλήρωνα τον Έλληνα εργάτη για τη δουλειά που έκαμε και αυτός διαμαρτύ-
ρεται: Βουλγάρα, δος μου τα φλουριά, τα τετρακόσια γρόσια.

Περί Βλάχων

Βλάχοι ή Κουτσόβλαχοι ή, διεθνώς, Αρωμούνοι (γαλλ. Aroumains) ονομά-
ζονται οι κάτοικοι τμήματος της Ηπείρου με κέντρο το Μέτσοβο και μερικών
χωριών της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της περιοχής του Ολύμπου, οι οποί-
οι μιλούν παράλληλα με την ελληνική και ένα λατινογενές ιδίωμα που μοιάζα με
τα ρουμανικά χωρίς να είναι γενετικά ή ιστορικά διάλεκτος της ρουμανικής
γλώσσης. Στην κοινή νεοελληνική Βλάχοι ονομάζονται όσοι μιλούν βοραοελλα-
δικού τύπου γλωσσικό ιδίωμα και η βορειοελλαδική προφορά λέγεται κοινώς τα
βλάχικα. Το γεγονός ότι οι ορανοί κάτοικοι της ηπειρωτικής Ελλάδος είναι κυ-
ρίως κτηνοτρόφοι σκηνίτες και νομάδες8, φτωχοί, βρώμικοι και όχι εξελιγμένα
κανωνικά, συνέβαλε στο να ονομάζονται κανώς βλάχα τα αμόρφωτα και με
άξεστη συμπεριφορά άτομα και να δημιουργούν παράγωγα του ονόματος αυτού,
όπως βλαχοδήμαρχος (=δήμαρχος βλάχικου χωριού, αλλά μεταφορικά νεόπλου-
τος χωρικός, συνών. αρχοντοχωριάτης), βλαχοδικηγόρος (=δικηγόρος χωρίς
εμπειρία), βλαχαντερό (=συνών. του μειωτικού βλάχος, δηλ. αμόρφωτος, απολί-
τιστος). Στη Μάνη ονομάζονται βλάχοι α εκτός των Μανιατών Πελοποννήσιοι
και το ρ. βλαχεύω σήμαινα αποβάλλω την μανιάτικη συμπεριφορά και νοοτρο-
πία, τα μανιάτικα ήθη. Στην Οινόη του Πόντου το ρ. βλασίζω (<βλαχίζω) σήμαι-
να φέρομαι αγροίκως ως βλάχος, παραφέρομαι, εξοργίζομαι.

Η αντίληψις ότι α Βλάχα είναι πολιτιστικά κατώτεροι των άλλων Ελλήνων
είναι η αιτία της δημιουργίας διαφόρων σχετικών εκφράσεων, γνωμικών και πα-
ροιμιών. Παραδείγματα:

Φέρθηκε σαν Βλάχος (δηλ. κακομαθημένος, όχι ευγενικός).

8. Η ονομασία Βλάχοι των νομαδικών πληθυσμών της ΒΔ. Ελλάδος μαρτυρείται από τα
βυζαντινά χρόνια. Η Άννα Κομνηνή (1,395, έκδ. Βόννης) γράφει: και οπόσοι τον νομάδα βίον
είλσντο Βλάχους τούτους η κοινή λαλείν οίδε διάλεκτος.
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Βλάχος πλένεται κ ' η ποδιά του χαίρεται (δηλ. αφού πλυθή σκουπίζεται στην πο-
διά ταυ, στο φόρεμά του). Αίγινα.
Ξέρ' ο Βλάχος τί V το χαβιάρι; (είναι αμαθής και ακοινώνητος).
Ο Θεός δεν είναι βλάχος. Αργάει, μα δε λησμονάει (=δεν είναι άδικος). Μακεδο-
νία. Πρβλ. το κρητικό Ο Θεός <5εν είναι Αρβανίτης (δηλ. σκληρός, άδικος).
Ο Βλάχος κι'αν ξεβλαχίση, βλαχουριά θα μυρίση (Μεσσηνία) ή ο Βλάχος άρχος
κι' αν γενή, βλαχίλας θα μυρίση (Ανδρούσα Μεσσηνίας) ή ο Βλάχος άρχος
κι' αν γενή, πάλι βλαχιάς μυρίζει (Μάνη)9. Η σημασία είναι: δεν αποβάλλει
τις κακές συνήθειές του.
Βλάχους είν\ τυρί βαστάει (=έχει τις συνήθειες του τόπου του, του επαγγέλμα-
τος ταυ). Αιτωλία.

Εμείς οι Βλάχοι όπως λάχει (=είμαστε αυθόρμητοι, ενεργούμε χωρίς να τηρούμε
τους τύπους).

Η δοξασμένη βλαχουριά (σκωπτική ονομασία των Βλάχων).
'Οταν πιάνεις Βλάχο φίλο, κράτα και κομμάτι ξύλο. Η προτροπή αυτή αφορά
και σε φίλο από άλλο μέρος της Ελλάδος10. Η κατά του Βλάχου φίλσυ κατε-
γράφη στο Αργός.

Ουρανό, λαγό και Βλάχο μην πιστεύεις. Λάστα Αρκαδίας. Η έννοια είναι προ-
φανής: οι Βλάχοι δεν θεωρούνται άξιοι εμπιστοσύνης. Κάπως αντίθετο, ως
προς τους Βλάχους, είναι το γνωμικό Πέντε Βλάχοι, τρεις κουβέντες (=δύ-
σκολα μπορείς ν' αποσπάσης λόγια από τους Βλάχους).
Τρεις Βλάχ' 'ενα παζάρ' (επαδή συζητούντες οι Βλάχοι φωνασκούν, δημιουρ-
γούν την εντύπωσι ότι βρίσκονται στην αγορά). Βέροια.
Παλαιότερα ο κατασκευαστής τοπικών ενδυμασιών του βορειοελλαδικού χώ-
ρου (φουστανέλας κλπ.), ο λεγόμενος ελληνοράπτης σε αντίθεσι προς τον φρα-
γκοράφτη, τον κατασκευαστή των «ευρωπαϊκών» (φράγκικων) ρούχων, λεγό-
ταν κοινώς βλαχοράφτης. Βλαχιά σημαίνα οι χωρικοί και μεταφορικά αγροίκοι
και άξεστοι άνθρωποι. Σε παλαιότερες εποχές Βλαχιά εκαλείτο η σημερινή Ρου-
μανία. Τη σημασία αυτή έχα και στο έπος «Ερωτόκριτος» και στο ριζίτικο κρη-
τικό τραγούδι:

Τα χελιδόνια τση Βλαχιάς και τα πουλιά της Δύσης
... κλαίσι τηνΑντριανόπολι, τηνπολυκουρσεμένη...

9. Δίδομε και τις τρεις παραλλαγές του γνωμικού χάριν της ιδιωματικής των συντάξεως.

10. Π.χ. Σφακιανό, Αρβανίτη και, όπως είδαμε παραπάνω, και Βούλγαρο.
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Νικολαος Κοντοσοπουλος

Αλλως τε και σήμερα το νότιο και πεδινό τμήμα της Ρουμανίας φέρει επίσημα το
όνομα Βλαχία.

Επίλογος

Εδώσαμε την εικόνα που έχουν σχηματίσει οι Έλληνες για διαφόρους λαούς,
όπως εξάγεται από τις σχετικές λαϊκές εκφράσεις, παροιμίες και δημοτικά τρα-
γούδια. Την ακόνα αυτή εξακολουθεί να διατηρή ο homo folkloricus graecus
σχεδόν αναλλοίωτη. Θα την ολοκληρώσουμε σε επόμενο δημοσιευμά μας εξετά-
ζοντας, όπως αναφέραμε στην αρχή του παρόντος, τις αντιλήψεις του για τους
δύο άλλους συνοίκους του λαούς, τους Αρβανίτες και τους Εβραίους. Θα ακο-
λούθησα το γενικό συμπέρασμα και η σχετική βιβλιογραφία.

SUMMARY

Nikolaos Contossopoulos, Ph.D.
Foreign People as seen by the Greeks

Two studies on how the picture that Greeks, drawing upon proverbs, folk poetry and
expressions used in everyday Modern Greek, have formed of western Europeans -
'the Franks' - and the Turks have already been published in Lexikographikon
Deltion (Lexikographical Bulletin) of the Academy of Athens. The present study,
continuing this line of enquiry, deals with the ideas that Greeks formed of peoples
with whom they were in contact from the 9th century A.D., in particular, the Gypsies,
the Arabs, the Armenians, the Bulgarians and the Vlachs. As is the case with the two
previous studies, the present article employs material contained in the word slips held
at the Editorial Centre for the Compilation of the Historical Dictionary of the
Modern Greek Language (Academy of Athens), in various articles from dictionaries
and encyclopaedias and in personal knowledge.
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Στον κόσμο του αλβανικού «Κύκλου των Γενναίων»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στη μελέτη εξετάζεται διεξοδικά από άποψη ιστορική, λαογραφι-
κή/εθνογραφική, αισθητική και φιλολογική ένα μέρος της αλβανικής ηρωικο-
θρυλικής παράδοσης ή του αλβανικού έπους πού είναι γνωστή στην επιστήμη ως
«ο Κύκλος των Γενναίων», ενώ στον λαό ως «τραγούδια των Γενναίων», «τραγού-
δια του Μούγιον και του Χαλά», «■τραγούδια της λιαχούτας». Η ανάλυση και η
επιστημονική παρουσίαση του υλικού συνοδεύονται από εκτενή δείγματα (απο-
σπάσματα) του έπους.

1. Εξάπλωση, έρευνες

Το ταο σημαντικό μέρος της αλβανικής ηρωικο-θρυλικής παράδοσης ή, όπως λέ-
γεται συνήθως, του αλβανικού έπους αποτελεί ένας ιδιαίτερος κύκλος, που στην
επιστήμη είναι γνωστός με τον όρο Κύκλος των Γενναίων1, ενώ στο λαό ως τρα-
γούδια των Γενναίων, τραγούδια του Μούγιο και του Χαλίλ1, τραγούδια της λια-
χούτας3.

1. Στην αλβανική για τη λέξη γενναίος χρησιμοποιείται η λέξη kreshnik. Κάποιοι γλωσσο-
λόγοι τη σχετίζουν με τη σλαβική kraj-άκρη, σύνορο (λοιπόν: 1α·β8ΐιι^=ακρίτας, συνοριακός,
φρουρός των συνόρων, όπως στο βυζαντινό έπος του Διγενή Ακρίτα)· κάποιοι άλλοι τη σχετί-
ζουν με την αλβανική krep, shkrep, kreshpë (αιχμηρή κορυφογραμμή βουνού) ινδοευρωπαϊκής
ζύμης (η ρίζα karp, όπως στο τοπωνύμιο Καρπάθια Όρη κ.λπ.), οπότε η λέξη kreshnik θα σή-
μαινε: άνθρωπος των βουνών, των κορυφών των βουνών ή δυνατός σαν βράχος.

2 Οι δύο αδελφοί πρωταγωνιστές του Κύκλου.

3. Επειδή συνοδεύονται κυρίως με τη λιαχούτα, μονόχορδο όργανο, παρόμοιο με τη
σλαβική γκούσλα.

Επετηρίς Κέντρου Λαογραφίας, 29 (1999-2003), σ. 301-347.
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Ο Κύκλος αυτός επιβιώνει ακόμη και σήμερα στη Βόρεια Αλβανία, κυρίως πά-
νω από τον ποταμό Δρίνο4, καθώς και σε ορισμένες περιοχές της πρώην Γιουγκο-
σλαβίας5 [5,4]*.

Εκείνο που έχα προσδιορίσα τη μακροζωία του Κύκλου αυτού είναι το σο-
βαρό του μήνυμα —η αντίσταση στο όνομα της ελευθερίας, του δικαίου και της
αξιοπρέπειας— καθώς και οι καλλιτεχνικές του αξίες. Είναι ενδεικτική η πεποί-
θηση των ορεσίβιων όα τα τραγούδια του Κύκλου αυτού «σε ανδρειώνσυν, σου
δίνουν καρδιά να αντέξεις την πληγή, το αίμα, τον πόλεμο». Να γιατί, όπως μαρ-
τυρούν οι ίδιοι οι ορεσίβιοι, καθώς και οι ερευνητές, τα τραγούδια αυτά έχουν
τραγουδηθεί παραδοσιακά όχι μόνο σε λαϊκές γιορτές κ.α, αλλά και κατά την έναρ-
ξη μαχών (ως ένα είδος παιάνων), μάλιστα και κατά τη μάχη. Να γιατί για τους ορε-
σίβιους «σπίτι χωρίς λιαχούτα, είναι σπίτι χαμερπές», ανάξιο εκτίμησης [5,5].

Λόγω των δυσμενών ιστορικο-κοινωνικών συνθηκών στο παρελθόν (οθωμα-
νική κατοχή, χαμηλό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης κ.λπ.), που προσδιόριζαν
και το επίπεδο των τότε αλβανικών επιστημών, το ενδιαφέρον για τον Κύκλο των
Γενναίων παρουσιάζεται αρκετά αργοπορημένο. Αν εξαιρέσουμε ένα μικρό από-
σπασμα που εξέδωσε ο γνωστός Γερμανός αλβανολόγος G. Meyer το 1896
(Albanische Studien, αριθ. 6), θα λέγαμε όπ το ενδιαφέρον αυτό ξεκινά σας αρχές
του 20ού αιώνα. Μεταξύ των κυριότερων μέχρι τώρα εκδόσεων, θα μπορούσαμε
να αναφέρουμε: Epika legendäre (Θρυλική επική ποίηση), τόμ. 1 και 2 (1966,
1983), Chansonnier épique albanais (ανθολογία στα γαλλικά, 1983), Këngë
Kreshnike (Τραγούδια Γενναίων), τόμ. 1 και 2 (Πρίστινα, 1974,1991).

Παράλληλα με τις εκδόσεις, άρχισε και η μελέτη του Κύκλου. Στις αρχές δεν
υπήρξαν παρά απλές σημειώσεις ή εντυπώσας, αλλά οι μελέτες προχώρησαν κά-
πως στη δεκαετία του '30, για να φτάσουν σήμερα σ' ένα επίπεδο αρκετά ικανο-

4. Από τη βορειοδυτική παραλία ώς τις βορειοανατολικές περιοχές συμπεριλαμβανομέ-
νων των: Κράγια, Μεγάλος Ορεινός Όγκος( Malësia e Madhe), Ντουκαγκίνι, Νίκαϊ-Μερ-
τούρι, Ορεινός Όγκος της Γκιακόβα (Malësia e Gjakovës) κλπ.

Ορισμένα τραγούδια του Κύκλου ακούγονται και νοτίως του Δρίνου, ιδίως στην Πού-
κα, Λιούμα και Ντίμπρα. Κάποια θέματα του Κύκλου, μάλιστα, τα συναντούμε στο Λέσ-
σιο, Κρούγια, και βόρειες περιοχές του Ελμπασάν και του Λιμπράζντ. Μέσω ορεσίβιων
που έχουν κατέβα νοτίως, τραγούδια του είδους αυτού έχουν φτάσει και μέχρι το Ελμπα-
σάν, Δυρράχιο, Λιούσνια και Φίερι.

5. Π.χ. στο Χότι και Γκρούντα (Μαυροβούνιο), Ρουγκόβα, υψίπεδο του Ντουκαγκίνι,
πεδιάδα του Κοσσόβου (Κοσσυφοπέδιο).

* Ο πρώτος αριθμός μέσα στην αγκύλη είναι ο αριθμός που φέρνει κάποιο έργο στη βι-
βλιογραφία της παρούσας εργασίας (στο τέλος), ενώ με τον δεύτερο σημαώνεται η σελίδα
του έργου αυτού.
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ποιητικό. Επιστέγασμα των όλων ενεργειών ήταν το Συμπόσιο Epika Heroike
Shqiptare (Η αλβανική ηρωική ποίηση, Τίρανα, 20-22 Οκτωβρίου 1983), στο
οποίο έλαβαν μέρος ερευνητές από διάφορες χώρες και τα πρακτικά ταυ οποίου
εκδόθηκαν στο Cështje tëFolklorit Shqiptar (Προβλήματα της αλβανικής λαογρα-
φίας), τόμ. 2 και 3 (1986).

2. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα

Ο αλβανικός Κύκλος των Γενναίων έχα όλα τα γνωρίσματα του είδους —επι-
κές διαστάσεις, ηρωική πνοή, θρυλικός χαρακτήρας—, αλλά και ιδιοτυπίες
που σχετίζονται με τις ιστορικο-κοινωνικές συνθήκες, κάτω από τις οποίες
γεννήθηκε, επιβίωσε και ωρίμασε.

Οι επικές διαστάσεις

Ο Κύκλος αναπαριστάνει τη ζωή σε μορφή πλατιών «αντικειμενικών» ει-
κόνων. Η βαθιά και πλατιά του ανάσα είναι αισθητή στον κάθε ιστό, στο κάθε
κύτταρο του: στις ομηρικές συγκρούσεις και μονομαχίες, στους μεγαλοπρε-
πείς ήρωες και τον τριγύρω τους κόσμο, στις πράξεις και τις θυσίες τεραστίων
διαστάσεων, στις ακέραιες φιλίες και τις συγκλονιστικές προδοσίες, στα βα-
θύτατα αισθήματα και σκέψεις (ένας από τους πρωταγωνιστές, ενώ σκέπτε-
ται, «βλέπει πως μπροστά του μεγαλώνει το χορτάρι»), στην έκταση των τρα-
γουδιών (συνήθως αποτελούνται από 200, αλλά και από 500 και από 1000 στί-
χους), στο μάκρος των στίχων (ο πιο αρεστός είναι ο λευκός —χωρίς ομοιο-
καταληξία— δεκασύλλαβος6). Το επίθετο «αντικειμενικός», όμως, το βάλαμε
σε ασαγωγικά, διότι ο ραψωδός μόνον προσποιείται πως εξιστορεί αντικειμε-

6. Στον Κύκλο συναντούμε και στίχους με λιγότερες ή περισσότερες συλλαβές, που
«διορθώνονται» κατά το τραγούδημα, αλλά ο δεκασύλλαβος αποτελεί, αν θα μπορούσαμε
να το πούμε έτσι, τη σπονδυλική στήλη της ποίησης του έπους.

Σύμφωνα με μια άποψη, ο δεκασύλλαβος είναι στίχος σερβικής προέλευσης, δεδομένου
ότι είναι ο κυριότερος στίχος της σερβικής δημοτικής ποίησης. Τα πράγματα, όμως, μπορεί
να μην είναι ακριβώς έτσι. Ο δεκασύλλαβος είναι παλιός μεσογειακός στίχος: Με αυτόν
έχουν στιχουργηθεί τα γαλλικά τραγούδια του Ρολάνδου, τα Chansons des gestes, τα ισπα-
νικά τραγούδια του Σιδ κ.ά- τον συναντούμε όχι σπανίως στην αλβανική (όχι μόνον στον
κύκλο για τον οποίο γίνεται λόγος), στην ελληνική κ.ά. δημοτική ποίηση (στην ελληνική,
μάλιστα, παρουσιάζεται με δύο βασικές μορφές, χωρισμένος σε ημιστίχια 5+5 και 6+4:
Γάμπρ' αρμάτωνα, γάμπρ' αρματώνω...Ήταν ένας γέρος, παράγερος...
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νικά την εξέλιξη των γεγονότων, ενώ στην πραγματικότητα τα ζει, τα αξιοποι-
εί, έστω και χωρίς να το δηλώνει ξεκάθαρα. Εκτός αυτού, βρίσκουμε εδώ και
στιγμές, σκηνές, πρόσωπα λυρικού χαρακτήρα: αγάπη μεταξύ αδελφιών και
φίλων, πόνο και λύπη χωρισμού, χαρά συνάντησης αγαπημένων προσώπων,
τοπία με λαμπρά χρώματα, πορτρέτα ωραίων κοριτσιών. Εκφραστικό παρά-
δειγμα αποτελεί το σπαρακτικό μοιρολόγι της Αϊκούνα, συζύγου του αρχηγού
των Γενναίων, πάνω στο άψυχο σώμα του εφτάχρονου μοναχογιού της. Ας
προσέξουμε, όμως, ότι και εδώ τα πάντα διαθλώνται και, περνώντας μέσα από
το επικό πρίσμα, παίρνουν επικές διαστάσεις — ο βαθύς μητρικός πόνος, η
βαριά κατάρα, η μεγάλη λύπη και συμπαράσταση των στοιχείων της φύσης:

Μόνη κι έρημη τη στράτα παίρνει.
Τ' άστρα σταματούν να δουν τη μάνα.
Και σαν πάει στις Κίτρινες Κοιλάδες7,
Βαριά καταριέται το φεγγάρι:
—Νά 'χανες το φως σου, βρε φεγγάρι,
που προψές δεν μου 'στειλες χαμπέρι,
να 'ρχόμουν εδώ με μιαν ανάσα,
να 'μπαινα στον τάφο με το γιο μου!...
Και σαν πάει στον τάφο του παιδιού της,
είδε μια οξυά τρακόαιων χρόνων.
Είχε η οξυά πολλά κλωνάρια,
ένα τ' απλώνει πάνω στον τάφο.
Ακουμπάει η μάνα στο κλωνάρι,
χύνονται τα δάκρυα της στον τάφο.
Παύουν τα πουλάκια το τραγούδι,
παύουνε ν 'ακούσουν μοιρολόγι.
Δ εν ξέρεις, παιδάκι μου, ποιος σου 'ρθε,
που δεν βγαίνεις να με αγκαλιάσεις,
καλό παλικάρι της μανούλας;
Καλό μου παιδάκι, στο Θεό σου,
βγες από τη μαύρη φυλακή σου.
Μίλησε της δύστυχης της μάνας,
έτσι δεν μου φέρθηκες ποτέ σου,
Ομέρη*, καρδούλα της μανούλας!

7. Θρυλικό τοπωνύμιο.

8. Το όνομα του σκοτωμένου γιου τού Μούγιο (αρχηγού των Γενναίων) και της Αϊκούνα.
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Μήπως θες το Γρίβα9 να σον φέρω,
να βγεις και να παίξεις με αντόνε,
ώς τις δροσερές να πας βρυσούλες,
σε πλαγιές ν' ανέβεις και σε ράχες;
Βγες, τον τάφο σου φυλάει η μάνα,
καλό παλικάρι της μανούλας!...[3, 235-36].

Επική είναι εδώ και η αφήγηση. Είναι πλαστική, ανάγλυφη, με ιδιαίτερο πλά-
τος και βάθος, συχνά λεπτομερής, μεγαλόπρεπα ήρεμη, αλλά με εσωτερική έντα-
ση, συνήθως οριζόντια, στρωτή, σε μείζονες κλίμακες, με ποικιλόμορφες, μέχρι
και πλατιές, επικές επαναλήψεις. Και η μουσική που συνόδευα την ποίηση είναι
ήρεμη, στοχαστική, απαγγελτική, κάπως μονότονη (πράγμα που αντισταθμίζεται
από τη δραματικότητα της αφήγησης και την τέχνη του ποιητικού λόγου).

Η ηρωική πνοή

Ο Κύκλος των Γενναίων, όπως δείχνει και η ονομασία του, εξυμνεί τον
ηρωισμό. Εδώ η ηρωική πνοή είναι διάχυτη παντού. Με ηρωική μαγιά έχει ζυ-
μωθεί η κάθε δομή και μικροδομή του. Ο ηρωισμός, όμως, όπως συμβαίνει σε
όλα τα δημιουργήματα του είδους του, δεν είναι κάτι το εξωτερικό ή περιαυτο-
λογία. Είναι κάτι που πηγάζα από μέσα, από την ανάγκη αντιμετώπισης μεγά-
λων κινδύνων και δυσκολιών. Τα τραγούδια του Κύκλου υμνούν τον ηρωισμό
ως υπέρτατη ανθρώπινη αξία, ως τρόπο σκέψης, συμπεριφοράς και πράξης,
που βάζα στο κέντρο όλων των ανθρώπινων αξιών τη γενναιότητα, την τόλμη,
την αυτοθυσία και που θεωρεί όλα αυτά ως ιδιότητες ενός καθορισμένου περι-
βάλλοντος, ως υποδείγματα που έχουν αποκρυσταλλωθεί στους αιώνες:

Νόμο οι παλιοί έχουν αφήσει

να μη πεθαίνουμε στο κρεβάτι,

αλλά με σπαθί και τραγουδώντας [3,168].

Αδιάσπαστα ενωμένες με τον ηρωισμό παρουσιάζονται στον Κύκλο και η
εντιμότητα, ο σεβασμός του άγραφου εθιμικού κώδικα, ο σεβασμός του αντιπά-
λου, η δικαιοσύνη, η ειλικρίνεια, η μπέσα, η σεμνότητα, γενικά ο ιπποτισμός.
Έτσι, οι μονομαχίες διεξάγονται σύμφωνα με όλους τους κανόνες (οι Γενναίοι
μάλιστα, με δική τους θέληση, περνούν πάντα σε μαονεκτική θέση, π.χ. αφήνουν
τον αντίπαλο να χτυπήσα πρώτος)· οι κρυφές πράξας, τα ύπουλα χτυπήματα, η

9. Όνομα αλόγου.
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φλυαρία κ.λπ. όχι μόνον υποτιμούνται, αλλά και καταδικάζονται (ο Μούγιο, π.χ.,
ο αρχηγός των Γενναίων, κατόρθωνα να ξαναπάρα κρυφά το άλογο που του εί-
χε αρπάξα κάποιος αντίπαλος, αλλά μετανοεί, θεωρεί την πράξη του άνανδρη,
γι' αυτό γυρίζει, μονομαχεί και παίρνα το άλογό του) [3,176-86].

Ο θρυλικός χαρακτήρας

Ο χαρακτήρας αυτός του Κύκλου πηγάζα από έναν ιδιαίτερο τύπο ποιητικής
σκέψης. Αυτή είναι η θρυλική ποιητική σκέψη, ένας τύπος σκέψης χαρακτηριστι-
κός για μια καθορισμένη βαθμίδα της κοινωνικής εξέλιξης, που προηγείται της
ιστορικής ποιητικής σκέψης (συνείδησης, αντίληψης). Ο τύπος αυτός ποιητικής
αντίληψης αποτελεί το θεμέλιο των τραγουδιών του Κύκλου σαν ιδιαίτερο είδος
τραγουδούν, προσδιορίζα τον τρόπο της καλλιτεχνικής αναπαράστασης της ζω-
ής, προσδιορίζα τη φύση των σχέσεων μεταξύ της καλλιτεχνικής και ιστορικής
αλήθειας, τη φύση και ολόκληρο το σύστημα των ποιητικών μέσων έκφρασης.

Η ουσία του ποιητικού αυτού τύπου αντίληψης είναι η αναπαράσταση της
πραγματικότητας όχι σύμφωνα με τις αρχές του συντελεσμένου ή του δυνητι-
κού, αλλά κυρίως σύμφωνα με τις αρχέςτου φανταστικού, του υπερφυσικού.

Εκδήλωση αυτού του τύπου σκέψης στον Κύκλο είναι η παρουσία σ' αυτόν
ενός πλούσιου φόντου ποιητικής ύλης, που, άμεσα ή έμμεσα, προέρχεται από
τη μυθολογία, κυρίως από τη μυθολογική ποιητική. Αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ
η ύλη αυτή δεν είναι κάτι το φορμαλιστικό, αλλά αποτελεί το θεμέλιο των πρά-
ξεων, των συγκρούσεων, των σκηνών, της φυσιογνωμίας των προσώπων. Με-
ταξύ των πολλών στοιχείων μιας ύλης του είδους αυτού, θα μπορούσαμε να α-
ναφέρουμε: μια σειρά μυθικών προσώπων, που στον Κύκλο δρουν σαν καλλι-
τεχνικά πρόσωπα (η Ζάνα10, οι Καλότυχες της νύχτας", η Ώρα12, οι Στοϊζοβά-

10. Αρχικά η Ζάνα ήταν θεά του κυνηγιού, των δασών και των άγριων ζώων (περίοδος
μητριαρχίας). Σε αρκετά σημεία είναι παρόμοια με την Αρτεμη, τη ρωμαϊκή Diana ή τη σλαβι-
κή Σαμοβίλα. Κάποιοι γλωσσολόγοι το όνομά της το σχετίζουν με το λατινικό Diana, κάποιοι
άλλοι με το ιλλυρικό Thana. Κατά την αλβανική λαϊκή αντίληψη, μετατρέπεται σε Ζάνα νέο
αρραβωνιασμένο κορίτσι, που πέθαινα πριν προλάβα να παντρευτεί. Η Ζάνα είναι προικι-
σμένη με υπερφυσικές ικανότητες, φύλακες των οποίων είναι τρας άγριες γίδες. Είναι παιχνι-
διάρα, θαρραλέα, αλλά και πεισματάρα και οξύθυμη: Βλάπτα σοβαρά ή και μαρμαρώνει
όσους της διαταράσσουν την ησυχία ή παραβιάζουν «τον χώρο της». Στον Κύκλο συνιστά
καλλιτεχνικό πρόσωπο, γι' αυτό παρουσιάζεται και με ανθρώπινες ιδιότητες.

11. Οι κυρίες, οι σκιές της νύχτας.

12. Και η Ώρα ήταν προστάτιδα θεότητα της μητριαρχικής εποχής, παραπλήσια με τη
Fortuna. Κάποιες φορές, σε μυθολογικό επίπεδο, τη φαντάζονται σαν φίδι, αλλά στον Κύκλο
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λες13, τα φίδια που προσφέρουν δύναμη και γιατρεύουν τις πληγές των Γενναί-
ων), τα πουλιά αγγελιοφόροι, τα ουράνια σώματα που επικοινωνούν με τους
ανθρώπους, οι «επεξηγήσεις» για τη μυθολογική καταγωγή των ηρώων (ο
Μούγιο, για παράδειγμα, απέκτησε υπερφυσικές ιδιότητες, γιατί τον θήλασαν
οι Ζάνες), οι φανταστικές γεννήσας και ωριμάνσεις (ο γιος του Μούγιου, π.χ.,
ο Ομέρ, αναδακνύεται σαν γενναίος, και πέφτα μάλιστα ηρωικά, στα εφτά του
χρόνια), οι ιεροί και στοιχαωμένοι τόποι ή οι τόποι ειδωλολατρείας (Κίτρινα
Λαγγάδια, Μεγάλοι Στάλοι, Βαθύ Πηγάδι, Σκοτεινό Δάσος, Μεγάλη Σπηλιά),
η απολίθωση και επαναφορά των ηρώων, η ανάσταση του πεθαμένου, οι διά-
φορες μεταμορφώσας (π.χ. η μεταμόρφωση του ανθρώπου σε κούκο), τα αντι-
κείμενα με υπερφυσικές ιδιότητες (το σπαθί που χτυπάει από μόνο του, το μαγι-
κό δαχτυλίδι* το μητρικό γάλα, ο χυμός των λουλουδιών, το νερό που γιατρεύει
τα μάτια, το χρυσό μήλο), οι αντίπαλοι-τέρατα (ο Μαύρος Αράπης, ο Βάυλος,
ο Καταλάνος) κ.λπ. Βάσει της μυθικής ποιητικής, της ανιμισπκής και ανθρω-
πομορφικής αντίληψης, έχει διαμορφωθεί όλο εκείνο το σύστημα υπερβολών
και προσωποποιήσεων, στις οποίες στοιχεία της φύσης προικίζονται με αν-
θρώπινα προσόντα και τανάπαλιν (υπερφυσικές διαστάσας και ιδιότητες προ-
σώπων, ομιλία και ανθρώπινες αισθήσεις ζώων ή στοιχείων της φύσης).

Θα πρέπα να υπογραμμιστεί, όμως, ότι όλη αυτή η μυθολογική ύλη στον
Κύκλο χάνα κάπως τον αυστηρά μυθικό της χαρακτήρα, χάνει κάπως την πί-
στη προς τη μυθολογία σαν πραγματικότητα και μετατρέπεται σε καλλιτεχνι-
κή ύλη, σε ύλη που συμβάλλει στη γνώση και την απεικόνιση της ζωής σύμφω-
να με τις αρχές της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Εκδήλωση της θρυλικής ποιητικής σκέψης αποτελεί και η παραμυθιακή ποιη-
τική, η ποιητική που παρουσιάζεται σχεδόν απογυμνωμένη από την καθαυτό
ιστορική αντίληψη και βάσα της οποίας έχουν διαπλαστεί πρόσωπα, σκηνές, α-
κόνες φανταστικές. Γι' αυτό και η ιστορία δεν αναπαρίσταται με συγκεκριμένες
λεπτομέρειες, αλλά κάπως γενικά, κάπως ομιχλώδης και συσκοτισμένη, με μορ-
φή ιστορικού ιδανικού, ιστορικής μαγιάς. Έτσι, στον Κύκλο οι συντεταγμένες
τόπου και χρόνου είναι κάπως απροσδιόριστες, ακαθόριστες. Ίσως, πιο σωστά,
θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ η ιστορία, περνώντας μέσα από το πρίσμα της

παρουσιάζεται κάπως άμορφη, διότι δεν μπορείς να τη δεις, επειδή «σε θαμπώνα με το φως
της». Η Ώρα βοηθά τους Γενναίους και, αν τύχει να κοιμάται, μπορεί να τους συμβούν ατυχή-
ματα.

13. Είναι ένα είδος Δρυάδες ή Νεράιδες. Η ονομασία τους προέρχεται από την έκφρα-
ση Shtoi, zot, vallen (αβγάτισέ τους, Θεέ μου, το χορό).
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θρυλικής πνοής, αλλοιώνεται, ενώ οι ιστορικές συντεταγμένες μετατρέπονται σε
επικές συντεταγμένες, διαφορετικές από τις πρώτες.

Έτσι, στον Κύκλο δεν έχουμε γραμμική ροή του χρόνου. Εδώ κυριαρχεί
μια κάπως συμβατική αντίληψη για τον χρόνο, ο οποίος δεν υπολογίζει χρονο-
λογίες και ρέει ιδιόρρυθμα, διαφορετικά από τον πραγματικό, τον ιστορικό
χρόνο: μπορεί να σταματήσει, να γυρίσει πίσω, να επιβραδύνει ή να επιταχύνει
τη ροή του (όχι σπανίως, π.χ., ο ήλιος διακόπτει την τροχιά του, η νύχτα μεγα-
λώνει ή μικραίνει κατά βούληση, η άνοιξη έρχεται πιο νωρίς κ.ά.). Ως αποτέ-
λεσμα, και τα γεγονότα δεν έρχονται το ένα μετά το άλλο, σύμφωνα με την
πραγματική τους χρονική σαρά, αλλά μπορεί να αλλάξουν θέση ή να κινη-
θούν παράλληλα. Στο μεταξύ, ο χρόνος είναι συνήθως περασμένος, αόριστος
(«κάποτε», «μια φορά κι έναν καιρό», «στα παλιά», «τον καιρό εκείνο»).

Το ίδιο συμβατικός, ακαθόριστος, συμβολικός (δηλ. επικός) είναι και ο τόπος.
Ο χοίρος παρουσιάζεται εδώ σε γενικές γραμμές και χωρίζεται, πάλι με τον ίδιο
τρόπο, σε χώρο των ηρώων και σε χώρο (ή κόσμο) των ξένων. Ως αποτέλεσμα,
η αντίληψη του Κύκλου για τον χώρο δεν συμπίπτει πλήρως με τις ιστορικές το-
ποθεσίες (εννοείται, όταν αναφέρονται τέτοιες τοποθεσίες). Στο μεταξύ, σύμφω-
να με τη θρυλική ποιητική, σε έναν ακαθόριστο τόπο, ιδίως όταν αυτός είναι μα-
κρινός, όπως και σε μακρινούς χρόνους, μπορεί να συμβούν διάφορα θαύματα,
να συναντηθούν πολλαπλά απρόοπτα και δυσκολίες, που μόνον οι Γενναία
έχουν την ικανότητα να τις αντιμετωπίσουν. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η τοπική και
χρονική απόσταση συνιστούν όχι μόνο δημιουργήματα του θρύλου, αλλά και μέ-
σο ενίσχυσης του, μέσο ενίσχυσης του φανταστικού χαρακτήρα και του επικού
κύρους των περιστατικών, των καταστάσεων και των πράξεων.

Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με τα ανθρωπωνύμια και με τους αριθμούς. Για τον
Κύκλο μεγαλύτερη σημασία έχει η ουσία, ο χαρακτήρας, η καλλιτεχνική και κοι-
νωνική κατατομή ενός προσώπου, παρά το όνομά του. Στην πραγματικότητα,
στον αλβανικό Κύκλο των Γενναίων ένα μεγάλο μέρος των προσώπων φέρει
μουσουλμανικά ονόματα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της τουρκικής κατοχής (τέλη
16ου αιώνα-1912) και παρατηρείται και σε άλλα παλιά ποιητικά δημιουργήματα
της αλβανικής δημοτικής παράδοσης, τα οποία στους Αρβανίτες της Ιταλίας, κα-
θώς και σε κάποιες περιοχές της χώρας, διαφυλάσσουν αρχαιότερα, χριστιανικά
ονόματα. Ο Κωνσταντίνος ο Μικρός, π.χ., (ο σκλαβωμένος που γύριζα την ημέ-
ρα του δεύτερου γάμου της γυναίκας του) έχα μετονομαστεί σε Υμέρ Αγκά, ενώ
ο άλλος Κωνσταντίνος (ο νεκρός αδελφός, που σηκώνεται από τον τάφο για να
πάει στα πατρικά την παντρεμένη μακριά αδελφή του) έχα μετονομαστεί σε Χα-
λίλ Γκαρρία, Μικρός Χυσέν κ.ά. Κάποιες φορές μάλιστα η διαδικασία αυτή εξι-
σλαμισμού έχα μείνα στη μέση του δρόμου: σε μια παραλλαγή της μπαλάντας
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για την αναγνώριση αδελφού και αδελφής ο πρώτος ονομάζεται Γκιων Πρετίκα
(όνομα χριστιανικό), ενώ η δεύτερη Φασιλέτ (όνομα μουσουλμανικό)· στο όνομα
ενός Γενναίου — Γκέργκι Ελέζ Αλία— το πρώτο μέρος είναι χριστιανικό, ενώ τα
άλλα μουσουλμανικά. Και μια σειρά αριθμών (συνήθως: 3, 7,9,12, 30, 40, 300)
δεν έχουν μαθηματική αξία, αλλά περισσότερο είναι επικοί, συμβολικοί, στερεό-
τυποι (δίνουν την ιδέα του πολλού, του λίγου κ.ά.).

Η πολυσταδιακή πορεία

Η ίδια η ποιητική ύλη του Κύκλου μαρτυρά πως εκείνος δεν έχει διαμορφωθεί
μονομιάς. Όπως όλα τα καλλιτεχνικά φαινόμενα του είδους του, έχει κι αυτός την
παιδική του ηλικία, την περίοδο της ανάπτυξης και ωριμότητας, καθώς και την
περίοδο των γηρατειών του, που καλύπτουν ένα όχι μικρό χρονικό διάστημα.
Κατά το διάστημα αυτό, η κάθε ιστορική εποχή τού έχει δώσα κάποια συγκεκρι-
μένη ιστορικο-κοινωνική και ποιητική ύλη, έχει αφήσει σε αυτόν τη σφραγίδα
της. Γι' αυτό ο Κύκλος, όπως εμφανίζεται από τότε που αρχίσαμε να τον γνωρί-
ζουμε, μοιάζει με τα χιόνια των Άλπεων, όπου πάνω σε παλιά ρίχνονται νέα, ή με
παλιές ζωγραφιές, πάνω σας οποίες, κατά καιρούς, έχει ιχνογραφηθεί κάτι το
νέο. Εννοείται ότι δεν είναι εύκολο να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι ιστορικές
συντεταγμένες κάθε επιστρώματος, επειδή αυτά, για πολλούς λόγους (η κυριαρ-
χία της θρυλικής ποιητικής, το γεγονός ότι ο Κύκλος ως καλλιτεχνικό φαινόμενο
αλλοιώνει, μεταλλάζα κάπως την πραγματικότητα ή ενεργοποιεί, και σε μεταγενέ-
στερες εποχές, πανάρχαια στοιχεία), συμπλέκονται μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά,
οι λαογράφοι μπόρεσαν να διακρίνουν αρκετά από τα επιστρώματα αυτά.

Όπως και νά' ναι, διακρίνονται καθαρά δύο φάσας: η προοθωμανική (πριν
την τουρκική κατοχή) και η μετατουρκική.

Στην πραγματικότητα, το μετατουρκικό επίστρωμα είναι αρκετά λεπτό.
Αποτελείται από τα μουσουλμανικά ονόματα κάποιων προσώπων (και, όπως
έχουμε τονίσει πιο πάνω, στην επικο-θρυλική παράδοση τα ονόματα δεν
έχουν μεγάλη σημασία), από τα νέα όπλα (πυροβόλα), από λίγα λεξικολογικά
στοιχεία (λέξεις οθωμανικής προέλευσης), από ένα επασόδιο14 και ένα τρα-
γούδι15, που απηχούν την αλβανο-τουρκική διένεξη.

14. Ένα τέτοιο επεισόδιο είναι η μονομαχία του Μούσα Αρμπάνασι (ένας από τους
Γενναίους) με τον Μάρκο Κράλεβιτς, παλληκαρά του Σουλτάνου. (Σύμφωνα με το τραγού-
δι, ο Μούσα ρίχνει καταγής τον αντίπαλο, αλλά εκείνος τον παρακαλεί να του χαρίσει τη
ζωή και, την ίδια στιγμή, τον σκοτώνει με δόλο) [3,273-76].

15. Είναι το τραγούδι «Ο Μούγιο και ο Χαλίλ στο βασιλιά»: Ο Σουλτάνος, με την πα-
ρότρυνση των υποτελών του, προσκαλεί τα δύο αδέλφια, για να τους πείσει να «στρω-
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Το παλιό, προοθωμανικό υπόστρωμα rivai πολύ πιο «παχύ» και βαρυσήμα-
ντο. Αυτό αποτελεί τη βάση του Κύκλου και προσδιορίζει την καλλιτεχνική του
φυσιογνωμία ως επικό είδος. Στο υπόστρωμα αυτό ανήκα όλη εκείνη η τόσο
πλούσια μυθικο-θρυλική ύλη, που προαναφέρθηκε, το βασικό θέμα, καθώς και η
παλιά ή παμπάλαια ιστορικο-κοινωνική, εθνογραφική, μουσική ύλη, για τις οποί-
ες θα γίνα λόγος παρακάτω. Και μέσα όμως στο υπόστρωμα αυτό υπάρχουν
διάφορα στρώματα. Εννοείται βέβαια ότι, για λόγους που προαναφέρθηκαν, ο
προσδιορισμός των μεταξύ τους συνόρων είναι αρκετά δύσκολος. Έτσι, στον
Κύκλο συναντούμε στοιχεία της μητριαρχίας (η λατρεία της μάνας, ενώ ο πατέ-
ρας δεν αναφαίνεται πουθενά, ο σεβασμός του «δέντρου του γάλακτος» ως προς
την καταγωγή, ο ιδιαίτερος σεβασμός του θείου από τη μάνα —το λεγόμενο
Avunculat— κ.ά.), αλλά και στοιχεία της πατριαρχίας (κι αυτά είναι πολύ περισ-
σότερα)· η Ζάνα αλλού παρουσιάζεται στην αρχαιότερη, την «άγρια» φάση της
—ως εχθρικό προς τους Γενναίους στοιχείο (όπως στο τραγούδι «Η παντραά
του Μούγιο»16) — αλλού πιο ανθρώπινη (χάνα την παρθενιά17, αποκτά την ψυχο-
σύνθεση ορεσίβιου —σέβεται τη μπέσα, γίνεται βλάμισσα με τους Γενναίους-,
τους βοηθά και ζητά τη βοήθαα τους, συμμερίζεται τις ανησυχίες τους, αναμι-
γνύεται στις δουλειές των ανθρώπων, όπως και οι θεότητες της «Ιλιάδας»)· κά-
ποια πρόσωπα, αν και διαφυλάσσουν την ουσία τους ως πρόσωπα μυθικής προέ-
λευσης, σε ορισμένες κατευθύνσας απορροφούν μεταγενέστερη ιστορική ύλη (ο
Καταλάνος, για παράδειγμα, είναι ο μονόφθαλμος ανθρωποφάγος γίγαντας,
που, όπως στην «Οδύσσαα», ζα σε σπηλιά και τυφλώνεται από κάποιον Γεν-
ναίο, αλλά το όνομά του το έχα πάρει από τους Καταλανούς της Ισπανίας, τους
οποίους αρχικά —το 1302— τους χρησιμοποίησε ως μισθοφόρους ο βύζανανός
αυτοκράτορας Αναστάσιος, ενώ αργότερα, ως επιδρομείς, λεηλάτησαν και κα-
τατρόμαξαν ολόκληρη τη Βαλκανική- ο Βάυλος είναι ένα τέρας που βγαίνα από

θούν»· εκείνοι δεν εκτιμούν την πρόσκληση, αλλά η φιλοτιμία του Γενναίου (φοβούνται μή-
πως κατηγορηθούν για ανανδρία) τους αναγκάζει και πηγαίνουν ο Σουλτάνος αναγκάζε-
ται να μεγέθυνα τις πόρτες των ανακτόρων για να περάσουν οι Γενναίοι, κατατρομάζει
όταν τους βλέπει και «τρώει τη γλώσσα του». Στο τέλος υπάρχα μια εκφραστική κωμική
σκηνή: κατά την έξοδο των δύο αδελφών, ένα θηλύκι των ποτουριών του Μούγιο γαντζώ-
νεται τυχαία στη γούνα του Σουλτάνου και ο Γενναίος τον σέρνα, χωρίς να νιώθει ότι κά-
νει κάτι τέτοιο, μέχρι την πόρτα της μεγάλης βασιλικής αίθουσας [2/ΙΙ, 182-85].

16. Σύμφωνα με το τραγούδι αυτό, οι Ζάνες μαρμαρώνουν τους συμπεθέρους και αρπάζουν
τη γυναίκα του Μούγιο, την οποία ο πρώτος των Γενναίων τούς την ξαναπαίρνει πιάνοντας τις
τρεις άγριες γίδες, σης οποίες α Ζάνες είχαν εμπιστευτεί τη δύναμή τους [2/IV, 173-77],

17. Σε ένα τραγούδι ο Μούγιο ζητάει τη βοήθεια της Ζάνας - βλάμισσας, αλλά εκείνη απα-
ντά πως δεν μπορεί να εκπληρώσα την επιθυμία τσυ, επειδή είναι λεχώνα (έχα γέννησα δίδυμα).
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τη θάλασσα, αλλά έχει όνομα γνωστό για τη μεσαιωνική ευρωπαϊκή ιεραρχία —
Bajulus — και ζητάει τον επίσης γνωστό βυζαντινό φεουδαρχικό φόρο, το «κα-
πνικόν»18).

Ολα αυτά μας επιτρέπουν να φανταστούμε την πορεία του Κύκλου παρόμοια
με εκείνη μιας χιονόσφαιρας που αρχίζει να κατρακυλάει από βουνοκορφή, διο-
γκώνεται κατά το κατρακύλισμά της, αλλά, αν τύχει να σταματήσει κάπου, αρχί-
ζει να λιώνει και να χάνει ολόκληρα κομμάτια. Παρ' όλα αυτά, ο βασικός πυρή-
νας της μάζας αυτής παρέμεινε σχεδόν άθικτος. Αυτό βοήθησε τους ερευνητές
να προσδιορίσουν μια σειρά τραγουδιών που ανήκουν στον πυρήνα αυτόν και
που, μαζί με άλλα ίσως κάπως νεότερα, αποτελούν το προοθωμανικό απόθεμα
του Κύκλου. Θα μπορούσαν να αναφερθούν για παράδειγμα τα τραγούδια: «Η
παντρειά του Μούγιο»19, «Η δύναμη του Μούγιο»20, «Η παντρειά του Χαλίλ»21,
«Ο Γκέργκι Ελέζ Αλία»22, «Ο θάνατος του Χαλίλ»23, «Ο Ομέρ του Μούγιο»24,
«Ο Μούγιο πληγωμένος»25, «Η Αϊκούνα κλαίει τον Ομέρ»26 κ.λπ.

18. Σύμφωνα με μια ραψωδία (τραγούδι), ο Βάυλος ζητά: Κάθε καπνός (σπίτι) να του
πάει κριάρι,/κάθε καπνός να του πάει κορίτσι, Ιπουρνό με πουρνό να κόβει άντρα,I κάθε
βδομάδα να καίει χώρα (μεγάλο χωριό ή περιοχή).

19. Για το περιεχόμενο του τραγουδιού αυτού έγινε λόγος παραπάνω.

20. Ο Μούγιο, βοσκός αγελάδων, προσφέρει κάποια υπηρεσία στις Ζάνες, ενώ εκείνες
θέλουν να τον ανταμείψουν, προτείνοντάς του την επιλογή περιουσίας, γνώσης ή δύναμης.
Εκείνος, χωρίς δισταγμό, επιλέγει τη δύναμη. Τότε οι Ζάνες του προσφέρουν το γάλα τους,
δίνοντάς του υπερφυσική δύναμη, αλλά τόση ώστε να μη μετατραπεί σε τέρας δύναμης, που
θα μπορούσε να καταστρέψει τον κόσμο με ένα μόνον απλό άγγιγμα [3,127-30].

21. Η ιστορία της ηρωικής παντρειάς του γενναίου Χαλίλ, αδελφού του Μούγιο, με την
Τανούσια, κόρη του Κράλη. (Ο Γενναίος, με τη βοήθεια της ερωμένης του, μπαίνει στα ανά-
κτορα του τελευταίου, αλλά ανακαλύπτεται και αιχμαλωτίζεται. Τον απελευθερώνει ο αδελ-
φός του) [3,153-70],

22. Ο Γκέργκι, αν και κατάκοιτος για εννιά ολόκληρα χρόνια από εννιά πληγές που εί-
χε δεχτεί σε σκληρούς αγώνες, όταν μαθαίνει για την άφιξη του τερατόμορφου Βάυλου, ση-
κώνεται από το κρεβάτι, μονομαχεί, φονεύει τον ξένο και, εξαντλημένος πια, αφήνει την τε-
λευταία του πνοή (μαζί με την αδελφή του) [3,122-27].

23. Ο ηρωικός θάνατος του Χαλίλ, η βεβήλωση του τάφου του από τον άγριο Μπεχούρ,
καπετάνιο του Κράλη, η μακάβρια πρόκληση του Μπεχούρ προς τον Χαλίλ για να σηκωθεί
από τον τάφο και να μονομαχήσει μαζί του [2/ΙΙ, 237-40].

24. Η θαυμαστή γέννηση και μεγάλωμα του γιου του Μούγιο, ο οποίος, ανδρειωμένος
στα εφτά του χρόνια, απελευθερώνει τον πατέρα και τον θείο του από τις φυλακές του
Κράλη [3, 211-24].

25. Ο αρχηγός των γενναίων πληγώνεται βαριά, αλλά γιατρεύεται από τα φίδια και τα
άγρια θηρία [14,169],

26. Ο ηρωικός θάνατος του γιου του Μούγιο και το σπαρακτικό μοιρολόγι της μάνας
του [3, 228-34],
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Ο καθαυτό δημοτικός (χωρικός) χαρακτήρας

Η γενική θεωρία του έπους έχα πια απόδειξα ότι το είδος αυτό δημοτικής
ποίησης γεννιέται σε καιρούς, χώρους, έθνη, εθνότητες ή κοινωνικά στρώματα
όπου υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, πολύ σοβαρές ανησυχίες, μεγάλες αντιπα-
ραθέσεις. Ο αλβανικός Κύκλος των Γενναίων όλα αυτά τα βρήκε στους βόρειους
ορεσίβιους χωρικούς. Τα προβλήματά του είναι κυρίως προβλήματα εκείνων:
υπεράσπιση των πατροπαράδοτων χωμάτων, των λιβαδιών, της οικίας, της οικο-
γένειας, της φυλής, των ζώων τους.

Χωρικό είναι και το περιβάλλον στο οποίο ζουν α Γενναίοι (κυρίως βουνά,
στα οποία «ο ήλιος πολύ λάμπα και λίγο ζέσταινα»), ο τρόπος του ζην, οι οικίες
(οι περίφημες κούλες με παχιά τείχη και πολεμίστρες), τα οικιακά σκεύη, η ενδυμα-
σία και η διατροφή τους (υπάρχα ένας ολόκληρος κατάλογος στοιχείων κινητής
περιουσίας, φαγητών και τρόπων μαγειρέματος, φορεμάτων και υποδημάτων).

Χαρακτηριστικά για τη λαογραφία του χωριού είναι και τα ποιητικά μέσα
έκφρασης, τα οποία σχετίζονται με την κτηνοτροφία, τη γεωργία και τη (ρύση
(σχεδόν όλα τα σχήματα λόγου αντλούνται από τον κόσμο των φυτών, των
ζώων, των πτηνών, των ουρανίων σωμάτων, των φαινομένων της φύσης).

Σημαντικό είναι το ότι εδώ δεν υπάρχα ίχνος φεουδαρχικού περιβάλλοντος,
φεουδαρχικής «λάμψης» και ευημερίας. Αλλιώς παρουσιάζονται όμως τα πράγ-
ματα, όταν γίνονται αναφορές στη ζωή των αντιπάλων. Να πώς απαντά, π.χ.,
στον Μάρκο Κράλεβιτς ο Γενναίος Μούσα Αρμπάνασι (βλ. το ανάλογο σημείω-
μα παραπάνω), όταν ο πρώτος περηφανεύεται για την πριγκιπική του καταγωγή:

Με γέννησε η σκληρή Αλβανίδα
εκεί στα πρόβατα, δίπλα στη βρύση,
Με γίδινο στρώμα με τύλιξε,
με κλωνάρι βάτου με φάσκιωσε,
με κουρκούτι βρώμης με τάγισε...

Ο καθεαυτού δημοτικός χαρακτήρας του Κύκλου προσδιορίζεται και από
τον τύπο των ραψωδών. Εκείνοι ήταν πάντα κτηνοτρόφοι, γεωργοί, απλοί χω-
ρικοί που έβλεπαν το τραγούδι ως μέσο καλλιτεχνικής αυτοέκφρασης και αυ-
τοκαθιέρωσης, ως μέσο ψυχικής επικοινωνίας με τους συνανθρώπους τους, γι'
αυτό τραγουδούσαν κατά δική τους βούληση, δεν ήταν επαγγελματίες και δεν
τραγουδούσαν ποτέ με αμοιβή.

Σημαντικό είναι επίσης το ότι στον Κύκλο αυτόν γενικά λείπουν οι επιρρο-
ές της έντεχνης ποίησης.

Τον καθαρά δημοτικό, λαογραφικό χαρακτήρα του Κύκλου μαρτυρεί και η
μορφή ύπαρξής του.
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Η μορφή ύπαρξης

Ως γνωστόν, τα έπη παρουσιάζονται σε δύο μορφές: ως ολοκληρωμένες καλ-
λιτεχνικές ενότητες και σε μορφή ξεχωριστών τραγουδιών. Στην πρώτη περίπτω-
ση έχουμε να κάνουμε με πρωτοβουλία ανθρώπων της διανόησης (ένας Λονρότ
για τη σκανδιναβική «Καλεβάλα», κάποιος κληρικός, ενδεχομένως, για το Ακρι-
τικό 'Επος κ.λπ.). Ο αλβανικός Κύκλος των Γενναίων παρουσιάζεται σε μορφή
ξεχωριστών τραγουδιών. Το καθένα από αυτά αφηγείται ένα ιδιαίτερο συμβάν
είναι, δηλαδή, μια αυτοτελής καλλιτεχνική ενότητα. Γι' αυτό και πολλές φορές το
κάθε τραγούδι ξεχωριστά το ονομάζουν και «ραψωδία» και «έπος» και «ποίη-
μα». Στο μεταξύ, όλα τους τα συνενώνουν και τα αναδεικνύουν ως έπος το βασι-
κό θέμα, τα κοινά πρόσωπα και οι χώροι στους οποίους αυτά κινούνται, η γενική
πνοή, η χαρακτηριστική τεχνοτροπία, η μουσική κ.ά.

Εννοείται, τα ποιήματα, έχοντας το καθένα τη ζωή του ως αυτοτελής ενότη-
τα, αν και διαφυλάσσουν την ουσία, το βασικό τους πυρήνα, τροποποιούνται κά-
πως κατά καιρούς, τόπους ή ραψωδούς (κάτι χάνουν, κάτι το νέο προσλαμβά-
νουν, κάτι μεταλλάσσουν). Έτσι, όπως σε όλα τα είδη της δημοτικής ποίησης,
διαμορφώνονται τοπικές ή χρονικές παραλλαγές. Ο Κύκλος, λοιπόν, και από
άποψη μορφής ύπαρξης του παρέμεινε καθαρά δημοτικό καλλιτέχνημα.

3. Τα θέματα

Η αντίσταση

Το κεντρικό θέμα του αλβανικού Κύκλου των Γενναίων, όπως προαναφέρθη-
κε, είναι η αντίσταση: η αντίσταση για τη διαφύλαξη των χωμάτων, των λιβα-
διών, της υπόληψης και αξιοπρέπειας, της φυλής και της οικογένειας· η αντί-
σταση εναντίον του κακού και του άδικου.

Μόνον ένα τραγούδι διαπραγματεύεται την αντίσταση και τον αγώνα ενα-
ντίων των δυνάμεων της φύσης, που εκπροσωπούνται από τις Ζάνες στην
«άγρια» μορφή τους (το προαναφερόμενο τραγούδι «Η παντρειά του Μούγιο»).
Σε ολες τις άλλες περιπτώσεις η αντίσταση των Γενναίων σχετίζεται με δυνάμεις
εθνικά προσδιορισμένες. Μόνο σε μία ή δύο περιπτώσας ως δυνάμεις του είδους
αυτού παρουσιάζονται οι Οσμανλήδες (το τραγούδι για τη μονομαχία του Μού-
σα Αρμπάνασι με το Μάρκο Κράλεβιτς και το τραγούδι «Ο Μούγιο και ο Χαλίλ
στον βασιλιά», για τα οποία έχει ήδη γίνει λόγος). Μόνο σε πολύ λίγα τραγούδια
(αυτά μετριούνται με τα δάχτυλα του ενός χεριού) ως εχθρικές δυνάμεις παρου-
σιάζονται «ο Κράλης του Ταλίρι» (ο βασιλιάς της Ιταλίας), οι Μαντζιάροι (οι
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Ούγγροι), οι Γκουμάνηδες, οι Βενετοί (ο Βάυλος του Κύκλου είναι ο Bajulus, ο
έκτατος απεσταλμένος της Βενετίας). Σε όλα τα άλλα τραγούδια ως ξένες,
εχθρικές δυνάμεις παρουσιάζονται οι βόρειοι γείτονες, α ονομαζόμενοι Σκιε
(Shqe ή Shkje27), οι Σλάβοι. Είναι εκείνοι που εφορμούν στα εδάφη των Γενναί-
ων, κατακτούν λιβάδια, κοιλάδες ή δάση, πυρπολούν ή παραβιάζουν σπίτια, τους
αρπάζουν άλογα, κοπάδια, γυναίκες, αδελφές και παιδιά, τους προσβάλλουν με
πράξεις, λόγια, βεβηλώσας τάφων κ.ά. Και τότε οι Γενναίοι, με τη χαρακτηριστι-
κή τους τόλμη, αντιδρούν, τιμωρούν τους βιαστές, τους κατατροπώνουν σε μονο-
μαχίες, πηγαίνουν μάλιστα μέχρι το κέντρο της Κραλίας (το βασίλειο των Σκιε)
και, κατά το συνήθαο της εποχής, όχι μόνον απελευθερώνουν τους ομήρους, ξα-
ναπαίρνουν τα αρπαγμένα υπάρχοντα και εκδικούνται για τις προσβολές, αλλά
και πυρπολούν και καταστρέφουν ανελέητα.

Άλλα θέματα

θα μπορούσε να ειπωθεί ότι στο κεντρικό θέμα υποτάσσονται όλα τα άλλα,
όπως: οι υπερφυσικές γεννήσας και ανδρώσας, οι εφήμερες διαφωνίες και παρε-
ξηγήσεις μεταξύ των ίδιων των Γενναίων, οι αλληλοαρπαγές γυναικών κι αλό-
γων, οι έρωτες και οι παντρειές, οι φιλίες και οι αδελφοποιήσας, οι συμπεθεριές
και οι προδοσίες. Έτσι, η τεράστια δύναμη που αποκτά ο Μούγιο με τη βοήθεια
της Ζάνας καταναλώνεται κατά την αντιπαράθεση του με τους Σκιε- την παρε-
ξήγηση μεταξύ των αδελφών Μούγιο και Χαλίλ, που λίγο έλειψε να καταλήξα

27. Πληθυντικός του ονόματος Shqa (σκια), Shka (σκα), Shkja (σκγια) —κατά τη διά-
λεκτο ή το γλωσσικό ιδίωμα της ανάλογης περιοχής— η ρίζα του οποίου βρίσκεται στο
σκλάβος (στην αλβανική —με λίγες εξαιρέσεις— το σύμπλεγμα σκλ έχει δώσει shq, με πολύ
παχύ σ, όπως το γαλλικό ch, και με ουρανισκόφωνο κ, όπως στη λέξη κήπος).

Είναι αξιοσημείωτο το ότι και στον Ελληνισμό της Αλβανίας (π.χ. στην περιοχή του Θεο-
λόγου) συναντούμε ένα πρόσωπο της λαϊκής δαιμονολογίας με το όνομα Σκιάς ήΑσκιάς (κι
εδώ με παχύ σ και συρανικό κ), που το φαντάζονται σαν τερατόμορφο (μ£ μακριά μαλλιά, με-
γάλα νύχια, πάντα άπλυτο και κουρελιάρικο, εχθρικό προς τον άνθρωπο). Το εάν σχετίζεται
με τον προαναφερόμενο Σκια (Σκλάβος-Σλάβος), με το τούρκικο Εσκιά ή με το σκια
(ήσκιος), είναι συζητήσιμο. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε, όμως, ότι στη λαϊκή δαιμονολογία
δεν είναι καθόλου ασυνήθιστη η μετατροπή ενός ξένου έθνους ή εθνικότητας σε όνομα «συ-
γκεκριμένου» τερατόμορφου προσώπου (Καταλάνος κ.ά.), καθώς και το γεγονός ότι στους
Έλληνες της Β. Ηπείρου, εκτός ταυ (Α)σκιά , συναντούμε και το Ίσκιφμα, ως ξεχωριστό, κά-
πως άμορφο, δαιμονικό πρόσωπο, καθώς και το ότι στους Αρβανίτες της Ελλάδας η λέξη
Σκλιέ (εδώ δεν γίνεται η μετατροπή του σκλ σε σκ) σημαίνει: ξένος, Ευρωπαίος, κύριος.
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σε αλληλοσπαραγμό28, η μάνα τους την εκτιμά σαν κάτι που θα το εύχονταν οι
Σκιε- όταν ο ζηλότυπος Ντεζντάρ Οσμάν Αγκά πάει να διασπάσει τους Γενναί-
ους, επιπλήττεται από τον Μούγιο και χαρακτηρίζεται ως άνθρωπος που, με τις
ενέργειες του, είναι σαν να ζητάει να εξασθενήσει την παρέα και να βοηθήσει
τους Σκιε29· η άπιστη μάνα του Ζούκσυ Μπαϊρακτάρ πρόδιδα το γιο της, διότι
ερωτεύεται τον αιχμαλωτισμένο απ' αυτόν Σκια30· οι δολοφόνοι του νεαρού Γεν-
ναίου, του Ομέρ (το τραγούδι «Η Αϊκούνα κλαία τον Ομέρ»), είναι οι Σκιε- οι
αρπαγές γυναικών κ.ά. λαμβάνουν χώρα μεταξύ των Γενναίων και των Σκιε.
Έτσι, σε ολόκληρον τον Κύκλο είναι διάχυτη η πνοή της αβεβαιότητας που
εμπνέα η γατνίαση με τους Σκιε, καθώς και η πνοή της αναγκαιότητας για συνε-
χή επαγρύπνηση, ώστε στον κόσμο των Γενναίων «να μην μπα ούτε κόρακας».

Και στο πλήθος των τραγουδιών που αποτελούν τον Κύκλο, τα επεισόδια
όπου πραγματοποιείται η ανάλυση των θεμάτων, είναι από τα πιο ποικίλα και
τα πιο φανταστικά. Έχουμε εδώ επιβλητικές κούλες, μέσα στις οποίες ζουν οι
Γενναίοι κατά τα διαστήματα ανακωχής· σχέσεις μεταξύ αδελφιών, κουνιά-
δων, αδελφοποιτών φωτιές συναγερμών που προμηνούν κίνδυνο· Ζάνες που,
στο λυκόφως, πλησιάζουν την κούλα κάποιου Γενναίου, για να κάνουν κά-
ποιο παράπονο· γιορτές που διακόπτονται από κάποιον ανατριχιαστικό συ-
ναγερμό- ατέλειωτες πορείες και άγριες μονομαχίες πάνω στις βουνοβοσκές,
μονομαχίες μετά τη λήξη των οποίων η γη ερημώνεται από τα ποδοπατήματα
ανθρώπων και αλόγων ομηρικά ανθρωποκυνηγητά σε άγρια δάση, χιονοσκε-
πείς βουνοπλαγιές και λαγκαδιές· καραβάνια συμπεθέρων που πηγαίνουν σε
επικίνδυνους γάμους· μαρμαρωμένους και κατακρεουργημένους ανθρώπους-
τυφλωμένους Γενναίους που κινούνται σαν σκιές· αδελφές που ζητούν τους
αδελφούς ακολουθώντας σταγόνες αίματος· σύννεφα κοράκων που κράζουν
πάνω από πτώματα· χαμάρρους με κατακόκκινα νερά, καθώς οι μανάδες πλέ-
νουν τα ρούχα των γιων που μόλις έχουν επιστρέψει από τη μάχη· έρημους τά-

28. Ο Χαλίλ, για κάποια στιγμή, σκέφτεται ότι ο μεγαλύτερος αδελφός του εκμεταλ-
λεύεται τα δικά του ανδραγαθήματα. Γι' αυτό ζητάει να μονομαχήσουν, αλλά επεμβαίνει η
μάνα τους και η «μονομαχία» τελείωνα με αγώνα για το ποιος θα αντέξα περισσότερο χω-
ρίς να φάει και να πια [9,191-93].

29. Ο Ντεζντάρ Οσμάν Αγκά με τους οπαδούς του, αφού αποχωρούν από το τάγμα
του Μούγιο, αιχμαλωτίζονται από τους Σκιε και απελευθερώνονται με την επέμβαση του
Αρχιγενναίου [10,123-30].

30. Η μάνα του Ζούκου και ο Σκια εραστής της τυφλώνουν με δολιότητα τον Γενναίο,
αλλά εκείνος γιατρεύεται σαν από θαύμα (με το νερό μιας θαυματουργής βρύσης) και τους
τιμωρεί [5,119-23],
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cpouç και σκοτεινά μπουντρούμια φυλακών βογγητά νεκρών που δεν μπορούν
να σηκωθούν, για να τιμωρήσουν τις προσβλητικές πράξεις των αντιπάλων...
Εν ολίγοις, όπως έχουν σωστά παρατηρήσει οι ερευνητές, μια πυρετώδης
πράξη που διαρκεί εκατοντάδες μέρες ή χρόνια, και που συνιστά την ποιητική
ύλη του Κύκλου [12,108].

Τελικά, σχετικά με τα θέματα, ίσως θα πρέπα να σημειωθεί ότι ο Κύκλος δεν
αναφέρεται σε θρησκευτικές διενέξας. Χαρακτηριστικό είναι επίσης, προς αυ-
τήν την κατεύθυνση, το όπ ο Κύκλος έχα εκτιμηθεί και επιβιώσα ζωηρά τόσο
ανάμεσα στους μουσουλμάνους, όσο και στους καθολικούς Αλβανούς.

4. Πρόσωπα

Η μονάδα των Γενναίων

Πρωταγωνιστές του Κύκλου είναι οι Γενναίοι, οργανωμένοι σε ξεχωριστή πολε-
μική μονάδα, που ονομάζεται «τσιέτα» και αποτελείται από 30 (γίνεται λόγος και
για 300) άτομα. Επώνυμοι είναι μόνο μερικοί. Ολοι τους —επώνυμοι ή ανώνυ-
μοι— έχουν κοινά χαρακτηρισπκά, αλλά τα διαθέτουν σε διαφορεπκό βαθμό- ο
καθένας τους, μάλιστα, έχα και τις ιδιοτυπίες του, που τον αναδακνύουν σε ξε-
χωριστή καλλιτεχνική μορφή (πρόσωπο).

Διακρίνονται ιδιαίτερα τα αδέλφια Μούγιο και Χαλίλ.

Ο Μούγιο (το πλήρες όνομά του είναι Gjeto Bashe Muji) είναι αρχηγός της
μονάδας των Γενναίων. Έχα όλα τα προτερήματα αρχηγού, γι' αυτό και διαθέτα
μεγάλο κύρος και επιβλητικότητα. Σωμαπκά και ψυχικά είναι πραγμαπκός κο-
λοσσός: Οι μουστάκες του έχουν τόσο τρίχωμα, όσο «δυο μαύρα κριάρια»· τα μά-
πα του είναι σαν «κρατήρες καζανιών», ενώ τα τσαρούχια του τόσο μεγάλα,
ώστε να μπορεί να ξαπλώσα μέσα σ' αυτά ένας συνηθισμένος άνθρωπος· το
σπαθί του είναι 200 οκάδων σήκωνα στους ώμους βράχους 1000 οκάδων και ξε-
ριζώνα δέντρα· όταν πίνα νερό στερεύα πς βρύσες, όταν αναπνέα λυγίζα τα αι-
ωνόβια δέντρα, όταν φωνάζα κάνα να ανατριχιάζουν άνθρωποι και θηρία ή να
ξεκαρφώνονται οι πόρτες και τα παράθυρα των μεγάρων των Σκιε, όταν περπα-
τεΐ καβάλα τρέμουν κι αχολογούν τα βουνά. Η ζωή του Μούγιο είναι πολύ δρα-
στήρια, είναι γεμάτη πολεμικές επιχειρήσας και πράξας, σας οποίες εκείνος βγαί-
να πάντα νικητής. Τεράστιες διαστάσας έχουν και η σκέψη, και τα συναισθήμα-
τα του Μούγιο: Είναι πολύ βαθιά, αλλά συγκρατημένα και μετρημένα. Ο πόνος
για τον χαμό του γιου του, π.χ., είναι τρομερά μεγάλος, αλλά εκείνος μόνο που κα-
τεβάζα τα βαριά του φρύδια μέχρι «κάτω από τα μάπα» και σιωπά· ενώ σκέφτε-
ται, «βλέπα μπροστά του το χορτάρι καθώς μεγαλώνα». Χαρακτηρισπκά γνωρί-
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σματα του Μούγιο είναι και η σωφροσύνη και η εγκράτεια. Ρωτάει τους φίλους,
σκέφτεται κι ύστερα αποφασίζει. Ο Αρχιγενναίος είναι επίσης καλός και προσε-
κτικός οικογενειάρχης, φιλοξενεί ανθρώπους με ανοιχτή καρδιά και γενναιοδω-
ρία, σέβεται κατά γράμμα τον Κανόνα των Βουνών (άγραφος εθιμικός κώδικας).
Ο Μούγιο, λοιπόν, αν και Γενναίος με υπερφυσικές ικανότητες, ζα και πράττα
σαν συνηθισμένος ορεσίβιος και παρουσιάζεται σαν απλά λαϊκός ήρακις.

Ο Χαλίλ από άποψη ρώμης, ανδρείας και μεγαλοψυχίας δεν μένει καθόλου
πίσω από τον αδελφό του, τον οποίο αγαπά και σέβεται ως μεγαλύτερο.
Εκτός αυτού, είναι πολύ γόης και ως νέος πιο ορμητικός, ασυγκράτητος, ιδιαί-
τερα δραστήριος στις αρπαγές γυναικών (στον Κύκλο συνήθως φέρνα το
όνομα Sokole Halili —Χαλίλ Ξεφτέρι— ή ο Χαλίλ του Μούγιο).

Συναρπαστικό πρόσωπο αποτελεί ο Ομέρ, ο γιος του Μούγιο, ο οποίος προ-
σφέρα αποδείξας ηρωισμού από μικρό παιδί. Ο πρόωρος θάνατος ταυ έχα
εμπνεύσα τραγούδια από τα πιο θλιβερά και τα πιο λυρικά.

Με κάποιες ιδιοτυπίες παρουσιάζονται στον Κύκλο και άλλοι Γενναίοι,
όπως οι: Zuku Bajraktar (Ζούκου Μπάίρακτάρ), Basho Jona (Μπάσιο Γιό-
να), Arnaut Osmani (Αρναούτ Οσμάνι), Kotuzi (Κοτούζι), Maleshi (Μαλέ-
σι), Dezdar Osman Aga (Ντεζντάρ Οσμάν Αγκά), Plaku Qefanak (Γέρος Κε-
φανάκ) κ.λπ. Ο Ζούκου, π.χ., συνομήλικος και επιστήθιος φίλος του Χαλίλ,
διακρίνεται για την ειλικρίνεια και την ευαισθησία του- ο Μπάσιο Γιόνα ,
όπως ο Μέντορας της «Ιλιάδας», είναι η ενσάρκωση της σωφροσύνης και με-
τριοφροσύνης, ο ηλικιωμένος που τον εκτιμούν και τον σέβονται οι πάντες· ο
Αρναούτ Οσμάνι συνιστά το ύψιστο παράδειγμα αντοχής και καρτερίας
(όταν, μαζί με κάποιους άλλους συμπολεμιστές, πέφτει σε ενέδρα, αιχμαλωτί-
ζεται και φυλακίζεται από τον Κράλη, υποκρίνεται τον νεκρό και υποφέρει με
εξαιρετική ανδρεία σκληρές δοκιμασίες, όπως: καρφιά κάτω από τα νύχια,
«ψήσιμο» στη φωτιά, δάγκωμα φιδιών [2/ΙΙ, 103]· ο Ντεζντάρ Οσμάν Αγκά
ενσαρκώνει τη ζηλοτυπία και την πνοή διάσπασης· ο Γέρος Κεφανάκ γελειο-
ποιείται με την επιθυμία να παντρευτεί νεαρό κορίτσι.

Μεμονωμένοι Γενναίοι

Οχι ενταγμένοι στη μονάδα του Μούγιο, αλλά με όλα τα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα του κατ' εξοχήν Γενναίου, προβάλλουν οι ηρωικές μορφές: Γκέρ-
γκι Ελέζ Αλία, Μούσα Αρμπάνασι και Λιούλιε Φράγκου (Gjergj Elez Alia,
Musa Arbanasi, Lule Frangu). Μια που για τους δύο πρώτους έγινε λόγος πα-
ραπάνω, ας πούμε λίγα για τον τελευταίο.

Ο Λιούλιε Φράγκου παρουσιάζεται σαν υπόδειγμα ενεργητικότητας και
αυτοθυσίας. Αν και επωμίζεται βαριά καθήκοντα (π.χ. στοιχηματίζει στην οι-
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κογενειακή του τιμή να κάνα με το άλογο μέσα σε μια μέρα τον δρόμο Σκό-
δρα-Αυλώνα και επιστροφή - περίπου 500 χλμ.), τα αντιμετώπιζα με επιτυχία.

Οι μεμονωμένοι αυτοί Γενναίοι του Κύκλου θυμίζουν τους περιπλανώμε-
νους ιππότες του Μεσαίωνα [3,264-72],

Άλλα πρόσωπα από τον κόσμο των Γενναίων

Ιδιαίτερο και σημαντικό ρόλο παίζουν στον Κύκλο οι γυναίκες: η μάνα, η
σύζυγος, η κόρη-πολεμιστής, η αδελφή, η ερωμένη κ.ά.

Προσελκύα την προσοχή η μάνα τον Μούγιο και του Χαλίλ — γυναίκα με
μεγάλο κύρος και σωφροσύνη, που χαίρει εξαιρετικού σεβασμού και μπροστά
στην οποία οι γιγάντιοι Γενναίοι στέκονται σαν μικρά υπάκουα παιδιά—, κα-
θώς και η γυναίκα του Μούγιο, ηΆϊκούνα (και Άικα και Κούνα), που διακρί-
νεται για την τρυφερότητα, την ευγένεια και τη φρόνηση.

Βαθιά επικολυρική προβάλλει και η προσωπικότητα της αδελφής του
Γκέργκι Ελέζ Αλία, με την εντιμότητά της, με τη συγκινητική αφοσίωση και
στοργή για τον βαρυπληγωμένο και επί εννέα έτη κατάκοιτο αδελφό της, με
την απέραντη αγάπη γι' αυτόν (τον ακολουθεί και στον τάφο).

Όπως προαναφέρθηκε, οι Γενναίοι βοηθούνται, συνάπτουν σχέσεις, φιλίες
και κουμπαριές με πρόσωπα μυθικής προέλευσης (η Ζάνα, η Ώρα κ.λπ.).

Εκείνοι έχουν πιστό και αχώριστο φίλο το άλογο. Περίφημος είναι ο Γκιοκ
του Μούγιο, που περνάει σαν με φτερά αβύσσους ή βουνά και που, όπως τα
υπέροχα άλογα του Αχιλλέα, μιλάει και συμβουλεύει τον κύριό του, αισθάνε-
ται και κλαία σαν άνθρωπος.

Ανταγωνιστές

Αρκετοί απ' αυτούς, από σωματική άποψη, παρουσιάζονται ως αντάξιοι
αντίπαλοι των Γενναίων από ηθικο-ψυχική άποψη, όμως, δεν είναι του ίδιου
επιπέδου: είναι σκληροί, άπιστοι, δόλιοι, καυχησιάρηδες.

Τέτοιοι είναι οι Κράληδες, οι βασιλείς των Σκιε (ο Κράλης του Κότορ, της
Σένια, του Ζαντάρ). Εκείνα, που συνήθως ζουν σε χαμηλά και παραλιακά μέρη,
αν και πλούσιοι, ζηλεύουν την ελευθερία, την περιουσία, τα εδάφη, τις γυναίκες
των Γενναίων και κάνουν το παν, για να τα αποκτήσουν ή να τα βλάψουν.

Έχουν κάτω από τις διαταγές τους πλήθος στρατιωτών, ισχυρών καπετάνιων
και αρχιληστών (των ονομαζόμενων χαραμπάσηδων), που όχι μόνον επιτηρούν
την οικογένεια και την περιουσία των κυρίων τους, αλλά και επιχειρούν διάφο-
ρες εχθροπραξίες εναντίον των Γενναίων. Μεταξύ αυτών αναφέρονται ως πιο
δραστήριοι οι: Γκανίκε Γκαλάνι (Μαύρος Γκανίκε), Μπάνι Ζαντρίλ (προύχο-
ντας από το Ζαντάρ), Μπεχούρ, Πάγιο Χαραμπάσι (Πάγιο Αρχιληστής).
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Σκληρός ανταγωνιστής είναι και ο Μάρκο Κράλεβιτς*1, άγριος και δόλιος
γίγαντας, που, στο όνομα του Σουλτάνου, πολεμάει όχι μόνο τον Μούσα
Αρμπάνασι, αλλά και τον ίδιο τον Μούγιο.

Το περιβάλλον των Γενναίων

Οι Γενναίοι έχουν ως κέντρο τη Γιουτμπίνα, σήμερα μικρή πόλη της Νοτίου
Κροατίας. Το θέατρο των επιχειρήσεων αποτελείται κυρίως από τις βορειοδυτι-
κές περιοχές των Βαλκανίων (Ζαντάρ, Σένια, Κότορ κ.ά.). Στον Κύκλο όμως ο
χώρος αυτός διευρύνεται και πάει μέχρι τον Δούναβη (την Τούνα, κατά τον Κύ-
κλο). Στη γεωγραφία του Κύκλου, εκτός των τοπωνυμιών αυτών, αναφέρονται
και η Αυλώνα (της Αλβανίας), το Τέτοβο, η Μπουντίνα (Βουδαπέστη), η Βοσ-
νία, η Ρούμελη, η Μαντζιαρία (Ουγγαρία), το Ταλίρι (Ιταλία), η Βενετία, η
Τουρκία και, σπανίως, το Μόσκοβο και η Βαγδάτη. Εκτός αυτών, συχνά αναφέ-
ρονται και τοπωνύμια απροσδιόριστα, μάλλον θρυλικά, όπως: Υψηλές Βουνοβο-
σκές, Κίτρινα Λαγκάδια, Καταραμένα Υψίπεδα, Μαύρες Κλεισούρες.

Όπως θα μπορούσε κανείς να παρατηρήσει, η γεωγραφία του Κύκλου δεν
συμπίπτει πλήρως με τον χώρο εξάπλωσής του ή, ορθότερα, με τον χώρο που
μας έγινε γνωστός από τότε που αρχίσαμε να γνωρίζουμε τον Κύκλο. Το φαι-
νόμενο αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί (και να εξηγηθεί) ως αποτέλεσμα δύο
αιτίων, που συμπλέκονται μεταξύ τους, το ένα ιστορικού και το άλλο καλλιτε-
χνικού χαρακτήρα.

Ως γνωστόν, τα εδάφη που κατοικούσαν οι Ιλλυριοί, από τους οποίους οι
Αλβανοί θέλουν να έλκουν την καταγωγή τους, επεκτείνονταν προς τον Βορρά
μέχρι τον Δούναβη. Η μαζική κάθοδος των Σλάβων και οι προσπάθειες τους για
μόνιμη εγκατάσταση στα Βαλκάνια (mo έντονες στο διάστημα 6ος-8ος αι.), ανά-
γκασε το ιλλυρικό (αργότερα ιλλυρο-αλβανικό) στοιχείο να μετακινηθεί (σταδια-
κά, βέβαια) νοτίως και νοτιοδυτικούς, εν μέρα να αφομοιωθεί ή να παραμείνα σε
μορφή νησίδων. Τα όρια του συνωστιζόμενου και αποσυρόμενου στοιχείου, λοι-
πόν, βρίσκονταν σε συνεχή μετακίνηση. Αυτό σημαίνει πως δεν είναι εντελώς
εκτός λογικής η άποψη, έστω και υποθετική, ότι ο Κύκλος έχα αποτυπώσα ένα
καθορισμένο στάδιο, σίγουρα πιο βόραο, της μετακίνησης αυτής.

Στο μεταξύ, όπως προαναφέρθηκε, ο τόπος και ο χρόνος του Κύκλου είναι
τόπος και χρόνος επικοί. Επί πλέον, το είδος αυτό δημοτικής ποίησης δίνα στον

31. Τον Μάρκο Κράλεβας η ιστορία τον αναφέρα ως μικρό πρίγκιπα, ο οποίος, κατα-
διωγμένος από τον Κνιάζι Λάζαρο, πέρασε στην υπηρεσία του Σουλτάνου και σκοτώθηκε
από τον Βοεβόδα Μίρτσεα (τέλη 14ου αι.), ενώ πολεμούσε κάτω από τη σουλτανική σημαία.
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εαυτό του το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τον μακρινό τόπο και χρόνο, για να
δώσει νέες, μεγαλύτερες διαστάσεις στο θρυλικό του χαρακτήρα, για να ενισχύ-
σει το επικό του κύρος. Με αυτήν την έννοια, η γεωγραφία του Κύκλου είναι
απολύτως δικαιολογημένη καλλιτεχνικά.

Οι Γενναίοι και οι συνάνθρωποι τους κοινωνικά είναι οργανωμένοι σε
ελεύθερη χωρική κοινότητα, ακολουθώντας παραδοσιακούς θεσμούς, τον
ονομαζόμενο «Κανόνα των Βουνών» (Kanuni i Maleve): δεν πληρώνουν φό-
ρους σε κανέναν, τους απασχολεί πάντα το «να μη γίνουν ποτέ ραγιάδες», δεν
αναγνωρίζουν καμία άλλη εξουσία εκτός εκείνης του Αρχηγού που τον εκλέ-
γουν οι ίδιοι, για τα σημαντικότερα προβλήματα αποφασίζει η γενική συνέλευ-
ση της κοινότητας - φυλής.

Οι ελεύθερες αυτές κοινότητες ζούσαν σε σταθεροποιημένους οικισμούς που
τους ονόμαζαν «κατούνες»32. Κάποιες φορές, μάλιστα, ο Κύκλος αναφέρει και
συνοικίες, όπως: «Συνοικία Πατουρέσα».

Ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία. Πολλά τραγούδια αναφέρουν
κοπάδια με γιδοπρόβατα καί βοοειδή, λιβάδια και θερινές στάνες. Άλλα διη-
γούνται πως και οι ίδιοι οι Γενναίοι ασχολούνται με το κυνήγι (μια μεγαλειώ-
δης σκηνή μαζικού κυνηγιού υπάρχει στο τραγούδι «Η παντρειά του Μού-
γιο»). Σε άλλα τραγούδια υπάρχουν δεδομένα που μαρτυρούν ότι οι ελεύθερες
χωρικές κοινότητες, μέλη των οποίων ήταν και οι Γενναίοι, ασχολούνταν και
με τη γεωργία (σχήματα λόγου που έχουν αντληθεί από το γεωργικό περιβάλ-
λον —Μήπως τα λογικά έχεις χάσει, /τα βόδια του ζυγού να τα χωρίσεις;—
σκηνές όπως εκείνη με τον Μούγιο, που, ενώ οργώνει με ζευγάρι και ένας δια-
βάτης τον ρωτάει πού θα μπορούσε να βρει το σπίτι κάποιου φίλου του, δεί-
χνει την κατεύθυνση, σηκώνοντας με το δεξί του χέρι το αλέτρι μαζί με τα βό-
δια κ.λπ.). Οι Γενναίοι, λοιπόν, δεν γνωρίζουν μόνον το επάγγελμα του πολε-
μιστή. Έτσι, εκείνοι παρουσιάζονται σαν ένοπλη ομάδα της ελεύθερης χωρι-
κής κοινότητας, ομάδα η οποία έχει αναλάβει τη φρούρηση των συνόρων της
κοινότητας αυτής, αλλά και η οποία, κάθε που επιτρέπουν οι συνθήκες, αφή-
νει το σπαθί, για να πιάσει τη γκλίτσα ή το αλέτρι.

Οι Γενναίοι κατοικούν σε «κούλες» (πύργοι), πέτρινα οικοδομήματα που
χρησιμεύουν όχι μόνον ως οικία, αλλά και για άμυνα (με χοντρά τείχη και με πο-
λεμίστρες)· θρέφονται με παραδοσιακά κτηνοτροφικά και γεωργικά προϊόντα
(π.χ. τρώνε από ένα ψημένο κριάρι, πίνουν κρασί και ρακή)· ντύνονται σαν ορε-
σίβιοι (με προβιές, στενά άσπρα μάλλινα ποτούρια, τσαρούχια, άσπρη ημισφαι-

32. Στη σημερινή αλβανική η λέξη katund σήμαινα χωριό.
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ρική σκούφια, φουστανέλες)· χρησιμοποιούν παραδοσιακά οικιακά σκεύη (χο-
ντρά ξύλινα κρεβάτια, καρδάρια, νεροκολόκυθα, πήλινες γάστρες)· πολεμούν με
ρόπαλα, βέλη, ακόντια, σπαθιά, πέτρες (αργότερα μπαίνουν στον Κύκλο τα πυ-
ροβόλα όπλα).

Στον Κύκλο το περιβάλλον των Γενναίων παρουσιάζεται σαν ξεχωριστός
κόσμος, διαφορετικός από εκείνον των ξένων, και ως προς τις πολιτιστικές
ιδιοτυπίες, τις παραδόσεις, την ψυχοσύνθεση γενικά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη γλώσσα, σαν ένα από τα πιο βασικά χαρα-
κτηριστικά γνωρίσματα της εθνικότητας, η οποία προσδιορίζεται ως γλώσσα
των προγόνων. Όταν ο Χαλίλ, π.χ., αιχμάλωτος του Κράλη, ζητάει τη λιαχού-
τα για να τραγουδήσει κάτι προτού τον εκτελέσουν, ο ραψωδός διευκρινίζει:
Κανείς τ'αγόρι δεν κατάλαβε, /στη γλώσσα των προγόνων τραγουδά [3,168].

Προσελκύουν την προσοχή μια σειρά εθνοπολιτιστικών προτύπων (mo-
dels), στα οποία έχουν αποκρυσταλλωθεί στοιχεία από τα πιο θεμελιώδη του
ψυχικού βίου, της νοοτροπίας και αντίληψης του Αλβανού. Θα μπορούσαν να
αναφερθούν: η έντονη ανεξιθρησκεία, η λατρεία του ηρωιάμού, η αφοσίωση
στα όπλα, η μπέσα, η φιλοξενία, η αδελφοποίηση, η λατρεία των προγόνων
κ,λπ., που στον Κύκλο απεικονίζονται σε όλο το πλάτος και βάθος τους, με
την αυστηρή κωδικοποίηση και θεσμοποίησή τους. Προσπερνώντας τα άλλα,
ας μιλήσουμε για τις σχέσεις με τη φύση και το «τσιέτισμα».

Οι σχέσεις των Γενναίων με τη φύση είναι πολύ στενές. Ο σεβασμός τους
προς αυτήν είναι εμφανής και μάλλον κινείται σε επίπεδο λατρείας. Για τους
Γενναίους, ο ήλιος, το φεγγάρι, το σύννεφο, το βουνό, το αιωνόβιο δέντρο, ο
κεραυνός, το ποτάμι κ.ά. δεν είναι απλώς φαινόμενα της φύσης ή ελεύθερα
στοιχεία, αλλά ζωντανά όντα με μεγάλο κύρος, κάποτε κάποτε πραγματικές
θεότητες (με αυτό σχετίζεται, π.χ., η αποδοχή τους σαν μάρτυρες και κριτές ή
οι ορκωμοσίες και οι κατάρες: «Σε τούτο το χώμα», «Σε τούτη την πέτρα», «Ο
Θεός να του στερήσει το μοιράδι του ήλιου», «Χτύπα τον, σύννεφο μου, μ' ένα
κομμάτι κεραυνό»). Η ζωή των Γενναίων κυλάει μέσα στους κόλπους της φύ-
σης και σε στενή επαφή μ' αυτήν: στο λιβάδι, στη βουνοβοσκή, στο βουνό, στο
λαγκάδι, στη βρύση, στο δάσος λαμβάνουν χώρα οι ηρωισμοί, τα δράματα, οι
τραγωδίες, οι συζητήσεις και συνελεύσεις· οι Γενναίοι βοηθούνται ή εμποδίζο-
νται από τα στοιχεία της (ρύσης, συμφιλιώνονται ή αντιπαρατίθενται μ' αυτά,
καβγαδίζουν ή συμβιβάζονται· εκείνοι ξέρουν να απολαμβάνουν, να διακρί-
νουν πολύ καλά, να αποκωδικοποιούν τα μηνύματα των χρωμάτων, των ήχων,
των κινήσεων των «δικών» τους στοιχείων (ένα σπασμένο κλαδάκι, ένα ποδο-
πατημένο χορταράκι, μια μετακινημένη πετρίτσα, μια λεπτή απόχρωση στο
κελάηδημα του πουλιού λένε πολλά στους Γενναίους). Όλα αυτά, μαζί με την
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πίστη προς τις αρχαίες μυθικές μορφές, καθώς και εκείνη τη σχεδόν απαξίωση
του Αλλάχ και των δογμάτων των οργανωμένων θρησκειών (οι Γενναίοι, π.χ.,
δεν ορκίζονται ποτέ στον Αλλάχ, αλλά σε κάποιον γενικό Θεό, πίνουν κρασί
και ρακή, που ο μουσουλμανισμός τα απαγορεύει), μαρτυρούν πως οι Γενναί-
οι στην ουσία είναι μάλλον ειδωλολάτρες.

Οι Γενναίοι αισθάνονται μια συνεχή εσωτερική ανάγκη για άνοιγμα προς τα
έξω (εκτός της στενής και περιορισμένης ζωής και χώρου τους). Την ανάγκη αυτή
την εκφράζουν με τον τεχνικό όρο τσιέτισμα ή τσιετίζω, που σχετίζονται με την
τσιετα (πολεμική μονάδα ή ομάδα) και σημαίνουν: «να βγω, να δω κόσμο, να ανα-
ζητήσω». Εδώ, όμως, δεν έχουμε να κάνουμε με απλή διάθεση περιπέτειας ή τάση
προς επέκταση, αλλά με υπόθεση γνώσης, που έχα ως βάση την ανάγκη προσαρ-
μογής με τη ζωή, την ανάγκη επαγρύπνησης και προετοιμασίας για αυτοάμυνα.

5. Η ηλικία του κύκλου

Είναι όχι λίγοι οι λόγοι που επιτρέπουν να υποτεθεί ότι ο Κύκλος των Γενναί-
ων άρχισε την πορεία του σε αρκετά παλιούς καιρούς.

Κατ' αρχάς, θα μπορούσαν να αναφερθούν: η πλούσια ύλη μυθικής ή παρα-
μυθιακής καταγωγής, η ^θρυλική ποιητική αντίληψη, οι απόηχοι της μητριαρχίας,
για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω. Μέρος του αρχαίου αυτού αποθέματος θα
πρέπει να θεωρηθούν και ορισμένα μουσικά στοιχεία (η ικανότητα πλατιάς γενί-
κευσης, η σταθερή τονικότητα, η παρουσία μιας μοναδικής μουσικής πρότασης,
που επαναλαμβάνεται, διαφοροποιημένη κάπως, σε όλα τα τραγούδια, οι ελλι-
πείς δίτονοι και τρίτονα τρόποι, ο πολύ αισθητός απαγγελτικός χαρακτήρας),
καθώς και κάποιες απαρχαιωμένες λέξεις και γλωσσικές μορφές, που έχουν δια-
φυλαχτεί απολιθωμένες στον Κύκλο (η λέξη gjegjem-ακούω, αντί το σημερινό
dëgjoj- το ρήμα djerg με ενεργητική μεταβατική έννοια-στέλνω, πέμπω κάτι ή κά-
ποιον- η ρηματική μορφή nderin-εκτιμούν αντί nderojnë- η ανατροπή στον παρα-
κείμενο pshtue kam, γλίτωσα έχω, αντί kam pshtue, έχω γλιτώσει, dalë kanë,
βγα έχουν, αντί kanë dalë, έχουν βγει33 κ,λπ.). Και είναι πολλοί οι ερευνητές που,
λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία αυτά, έχουν υποστήριξα την άποψη ότι ο αλβα-
νικός Κύκλος των Γενναίων είναι αρκετά παλιός. Ας αναφέρουμε τον γνωστό

33. Κατά τα φαινόμενα, από την ανατροπή αυτή βγήκε στην αλβανική η θαυμαστική έγκλι-
ση (δεν υπάρχα στην ελληνική), που εφράζα θαυμασμό ή απορία: paskam temperaturë-έχω
πυρετό (ενώ νόμιζα πως δεν έχω).
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Αυστριακό γλωσσολόγο M. Lambertz, ο οποίος υποστήριζα: «Τα ιλλυρο-αλβα-
νικά στοιχεία, τα πρόσωπα αλβανικής λαϊκής λατρείας..., καθώς και τα παλιά
όπλα, αποτελούν μαρτυρίες πολύ παλιών αναμνήσεων» [15,137].

Οι Αλβανοί επιστήμονες λαμβάνουν υπόψη τη γενική θεωρία του έπους, η
οποία έχα πια αποδεχτεί ότι τα έπη είναι προϊόν των ιστορικών εκείνων εποχών
κατά τις οποίες οι αρχαίες φυλετικές κοινότητες αφήνουν τη θέση τους σε άλλες
πιο προχωρημένες κοινότητες, που αρχίζουν την πορεία αποκρυστάλλωσης εθνι-
κών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. Στην αλβανική ιστορία μια τέτοια περίοδος
συμπίπτα με τη φάση μετάβασης των παλιών εθνο-πολιτικών ιλλυρικών κοινοτή-
των (5ος-6ος αι.) σε εθνότητα (10ος-14ος αι.) [11/2,16]. Ο 14ος αι. αποτελεί το
τελευταίο χρονικό όριο λειτουργίας της θρυλικής ποιητικής σκέψης, δηλ. της
σκέψης που γέννησε τον Κύκλο. Εδώ παύα να υπάρχα η ιστορική ανάγκη δημι-
ουργίας ποίησης θρυλικού χαρακτήρα. Στα πρόθυρα της τουρκικής κατοχής
υπήρξαν εξελίξεις (κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, εγκατάσταση της φεουδαρ-
χίας), που έφεραν την αντικατάσταση της θρυλικής ποιητικής σκέψης με την
ιστορική ποιητική σκέψη. Βάσα της τελευταίας άρχισε τη σταδιοδρομία της η
καθαυτό ιστορική επική ποίηση (το πρώτο αλβανικό ιστορικό τραγούδι είναι
εκείνο για τη μάχη μεταξύ της βαλκανικής συμμαχίας και των Τούρκων στο
Κοσσυφοπέδιο, το 1389· από εδώ και πέρα η αλβανική ιστορική ποίηση θα απο-
κρυσταλλωθεί και θα εμπλουτιστεί, ιδίως με τα τραγούδια για τον Γεώργιο Κα-
στριώτη-Σκεντέρμπεη). Το ότι η ποίηση με ηρωικοθρυλικό χαρακτήρα έκλεισε
το δημιουργικό κύκλο της τον 14ον αι., το μαρτυρούν και άλλα δεδομένα της
ίδιας της αλβανικής λαογραφικής παράδοσης. Κατά κάποιον θρύλο, π.χ., όταν ο
Μούγιο συνάντησε έναν βοσκό με τουφέκι και δοκίμασε στην παλάμη του ότι
«εκείνο το μικρό πραγματάκι» είναι ικανό να ανοίγα τρύπες στο ανθρώπινο σώ-
μα, κατάλαβε πως τελείωσε η εποχή που χρειαζόταν τους Γενναίους, τον ηρωι-
σμό και τη μεγάλη σωματική ρώμη, γι' αυτό, μαζί με την παρέα του, μπήκε σε μια
βαθιά σπηλιά, για να μην βγα ποτέ πια [3,30Θ-3Θ5].

Μάρτυρας μιας τέτοιας διαδικασίας γίνεται και η θεματολογία του ίδιου
του Κύκλου. Όπως έχα ήδη αναφερθεί, το βασικό θέμα του Κύκλου είναι η
αντίσταση εναντίον των ξένων, κυρίως των Σλάβων. Η ιστορία μαρτυρά ότι
το φαινόμενο αυτό αναφαίνεται με την αρχική έλευση των Σλάβων (6ος-8ος
αι.), για να συνεχιστεί κι αργότερα και να φτάσει στο αποκορύφωμά της τον
12ον-14ον αι., όταν οι Σλάβοι κινήθηκαν στα νότια, νοτιοδυτικά και νοτιοανα-
τολικά (εποχή των Νεμανηδών) των Βαλκανίων. Τον 15ον αι. παρουσιάστηκε
ένας νέος κίνδυνος, ο τουρκικός, και η αλβανική λαϊκή Μούσα, που οι καιροί
την είχαν πια ωριμάσα, χραάστηκε να προετοιμάσα άλλα, πιο σύγχρονα
όπλα για την καλλιτεχνική αντιμετώπιση των καταστάσεων. Βεβαιότατα, η
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αντίσταση εναντίον των ξένων, σε ένα καθορισμένο στάδιο, συνυφαίνεται με
την αντίσταση των ελεύθερων χωρικών κοινοτήτων εναντίων της φεουδαρχι-
κής διείσδυσης, αλλά στις συνθήκες της Αλβανίας οι φεουδάρχες, στην πλειο-
νότητά τους, ήταν ξένοι. Ίσως ακριβώς γι' αυτό δεν υπάρχουν στον Κύκλο
ίχνη αντίστασης εναντίον ντόπιων φεουδαρχών.

Θα μπορούσαμε να πούμε, λοιπόν, ότι ο αλβανικός Κύκλος των Γενναίων
άρχισε την καλλιτεχνική του σταδιοδρομία μαζί με την αντίσταση εναντίον
της σλαβικής πίεσης, για να ωριμάσει κατά τον 12ο-14ο αι. και να αφήσει
ύστερα τη θέση του στο ιστορικό έπος. Από εδώ και πέρα ο Κύκλος θα συνε-
χίσει να επιβιώνει, μάλιστα θα εντείνει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του, αλ-
λά σαν μία καλλιτεχνική μορφή με το πρόσωπο στραμμένο προς τα πίσω, με
την ιδιότητα προοθωμανικού προϊόντος· θα συνεχίσει να επιβιώνει χάρη στο
σοβαρό του μήνυμα και στις καλλιτεχνικές του αξίες, στο ότι, όπως συμβαίνει
με ένα υγιές παιδί, προκαλεί ακόμη και σήμερα καλλιτεχνική ευχαρίστηση.

6. Παραλληλισμοί με άλλα έπη

Ο Κύκλος των Γενναίων αποτελεί μέρος της αλβανικής λαϊκής παράδοσης. Γι'
αυτό, πέρα από τις ιδιαιτερότητές του, έχα πολλές ομοιότητες και στενές σχέ-
σεις με τα άλλα είδη της δημοτικής ποίησης (μπαλάντες, ιστορικά και λυρικά
τραγούδια), καθώς και με τον πεζό λόγο (ιδίως με τα παραμύθια και τους θρύ-
λους) ολόκληρου του αλβανικού λαογραφικού χώρου, συμπεριλαμβανόμενης και
της διασποράς. Θα μπορούσαν να αναφερθούν για παράδαγμα μια σειρά κα-
νών μοτίβων, σκηνών, πράξεων, προσώπων, «μαγικών» μέσων, θεμάτων, τεχνο-
τροπιών κ.λπ. Έτσι, τα 40 μοτίβα που διακρίνα ο Lambertz στον Κύκλο των
Γενναίων (κάποιες φορές τα ονομάζα θέματα) τα συναντούμε και στα αλβανικά
παραμύθια, καθώς και, στην πλειοψηφία τους, στις παλαιές παραλογές (το μοτί-
βο απόκρυψης της ατομικής δύναμης κάπου έξω από το σώμα, της διοίκησης του
χρόνου κ.λπ.)· στις τρεις προαναφερόμενες μορφές μντρείων λόγου συναντούμε
κανές σκηνές (το «τέχνασμα της καθυστέρησης», η ανακάλυψη της δύναμης
του εχθρού με πονηριά κ.ά.)· συναντούμε τα ίδια πρόσωπα, όπως: η Ζάνα, η
Ώρα, οι Στοϊζοβάλες, ο Βάυλος, τα δυο αδέλφια που αγαπιούνται, κάποτε δια-
φωνούν, αλλά δεν κάνουν ο ένας χωρίς τον άλλο, το παιδί που μεγαλώνα σαν
από θαύμα και απελευθερώνει τον αιχμάλωτο πατέρα και θείο· συναντούμε θέ-
ματα που εξελίσσονται κατά τον ίδιο ή παρόμοιο τρόπο (α λαογράφα έχουν
επισημάνα δεκάδες θέματα του είδους αυτού, όπως: «Η αρπαγή γυναίκας από
κάπαο υπερφυσικό ον και η απελευθέρωση της ύστερα από την ανακάλυψη της
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δύναμης του», «Η άπιστη μητέρα» κ.ά.). Ο Κύκλος έχα δανειστεί από τη λυρική ποί-
ηση την ικανότητα απεικόνισης λαμπερών τοπίων, προσωπογράφησης κοριτσιών,
μοιρολογιού για αγαπημένα πρόσωπα Έχα απορροφήσα από τα ιστορικά τραγού-
δια στοιχεία με ιστορικό φορτίο, άλλά έχα δώσα στα τραγούδια αυτά κάτι από την
πλαστικότητα, την επιβλητικότητα, την επικο-ηραχκή του πνοή [11/2,114-33].

Οι σχέσεις του είδους αυτού επιβεβαιώνουν το ότι ο Κύκλος γεννήθηκε και
ωρίμασε με βάση μια εγχώρια λαϊκή ποιητική παράδοση, μέσα στο γενικό αλ-
βανικό λαογραφικό κλίμα- ότι τη βασική επική ύλη την έχει βρει κυρίως στον
αλβανικό λαογραφικό χώρο.

Ο Κύκλος αυτός, όμως, δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί ως απομονωμένο καλλι-
τεχνικό φαινόμενο. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας επικής πα-
ράδοσης. Γι' αυτό έχα αρκετές ομοιότητες με έπη άλλων λαών, ιδίως βαλκανι-
κών. Οι ερευνητές έχουν επισημάνα τέτοιες ομοιότητες με το αρχαιοελληνικό
έπος και τη μυθολογία (οι Διόσκουροι, το μοτίβο της Ηλέκτρας, του Αμφιτρύω-
να, της Ευρύκλειας κ.λπ.), με τα μεσαιωνικά ευρωπαϊκά έπη —το Ακριτικό
Έπος, το Έπος του Ρολάνδου, του Σιδ, των Σλάβων του Νότου— και πιο πέρα:
με την Καλεβάλα, Νιμπελούγκεν, μπαλάντες της Σκωτίας κ.ά. [11/2, 6-7, 39-44,
56-74,162-69,206-13236-39]. Αυτές έχουν ερμηνευτεί και ως τυπολογικές ομοιό-
τητες και ως αλλεπάλληλες επιδράσας. Εδώ όμως θα πρέπα να επισημάνουμε ότι
οι ομοιότητες αυτές είναι πιο ουσιαστικές με τα παλιά έπη, ενώ με τα νέα είναι
κάπως επιφανειακές (με το βοσνιακό έπος, π.χ., οι ομοιότητες παρατηρούνται
κυρίως στο ονοματολόγιο, στο μέτρο των στίχων και σε λεπτομέρειες ήσσονος
σημασίας).

Αξιοπρόσεκτοι είναι οι παραλληλισμοί που μπορούν να γίνουν μεταξύ του
αλβανικού Κύκλου των Γενναίων και του Ακριτικού Κύκλου (δυστυχώς αρκε-
τά παραμελημένοι από τους ερευνητές). Κι αυτό όχι μόνον διότι ανήκουν στην
πρώτη από τις δύο μόλις αναφερθείσες κατηγορίες, αλλά και επειδή μαρτυ-
ρούν ιδιαίτερες πολιτιστικές σχέσας μεταξύ λαών, η γειτνίαση των οποίων
ίσως θα πρέπει να θεωρηθεί ως μακρόχρονη (μάλλον πιο στενή κατά τη ρω-
μαιοκρατία, τη βυζαντινή περίοδο και την τουρκοκρατία).

Η εξέταση των παραλληλισμών αυτών, όσο σύντομη κι αν είναι, θα μπορούσε
να αρχίσα με το θεματολόγιο, δεδομένου ότι στους δύο κύκλους τα βασικά θέμα-
τα είναι σχεδόν τα ίδια: υπεράσπιση ή απελευθέρωση εδαφών, οικιών κ.λπ., υπε-
ράσπιση της ατομικής ή οικογενειακής αξιοπρέπειας, απαγωγή ή απελευθέρακχη
γυναικών, πάλη με τέρατα και θηρία, αιχμαλωσίες, φυλακίσας και απελευθερώ-
σας, συμπεθεριές και παντραές, φιλίες και εχθρότητες ή προδοσίες. Αυτά, όμως,
είναι γενικά διηγημαπκά θέματα, γι' αυτό δεν μαρτυρούν παρά σχέσεις πολύ γενι-
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κού επιπέδου. Οι συγκεκριμένοι παραλληλισμοί, λοιπόν, θα μπορούσαν να γίνουν
σε άλλα πεδία όπως είναι.: οι ίδιες οι ποιητικές ενότητες (τραγούδια) στις οποίες
αναπτύσσονται τα διάφορα θέματα, οι σκηνές, τα μοτίβα, τα πρόσωπα, τα καλλι-
τεχνικά μέσα έκφρασης κ.ά.

Έστω και με μια πρώτη ματιά, προσελκύουν την προσοχή οι ομοιότητες με-
ταξύ όχι λίγων τραγουδιών. Κι οίυτό γιατί τώρα έχουμε να κάνουμε με ολοκλη-
ρωμένες καλλιτεχνικές ενότητες, στις οποίες το επικό υλικό οργανώνεται και δο-
μείται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, για παρά-
δειγμα, τραγούδια με κοινό κύριο θέμα ένα από τα παρακάτω*: Η απελευθέρω-
ση του αιχμάλωτου πατέρα από τον ανήλικο γιο του («Ο Ομέρ του Μούγιο» [3,
211-23]34 στον αλβανικό Κύκλο — «Ο γιος του Αρμούρη» [19,44-51] στον Ακρι-
τικό Κύκλο), η μεταμφίεση αντρειωμένης κόρης σε πολεμιστή («Η κόρη του Γε-
ρο-Μεχμέτ Αγκά φονεύει τον Αράπη» [3, 246-51]35— «Κόρη αντρειωμένη και
Σαρακηνός» [19, 3-7] ),** η απαγωγή της γυναίκας Γενναίου κατά την απουσία
του και η απελευθέρωση της («Ο Σιράν Τιν Αλία και ο Αρναούτ Οσμάνι» [3,65-
69]36— «Η αρπαγή της γυναικός του Κωσταντίνου από το Σκληρόπουλο» [19,
81-87] ), η αρπαγή γυναικός από απρόσκλητο σε γάμο Γενναίο («Ω Ρούμια ψηλή
βουνοβοσκή» [3, 81-83]37— «Ο Διγενής απρόσκλητος σε γάμο» [19, 16-18] ), η
απαγωγή από Γενναίο της κόρης αντίπαλου βασιλιά («Ο Χαλίλ αρπάζα τη Μι-
ρούσε της Γκρανάνα» [9, 202-12]38— «η Απαγωγή από το Διγενή της κόρης του

* Μια πιο λεπτομερής εξέταση του προβλήματος, ίσως μας έδινε ένα μεγαλύτερον
αριθμό παραδειγμάτων.

34. Για το τραγούδι αυτό θα γίνει λόγος αμέσως παρακάτω.

35. Η κόρη του γερο-Μεχμέτ Αγά, μεταμφιεσμένη σε άντρα, αντικαθιστά τον αδύναμο
πια πατέρα της και φονεύει σε μονομαχία τον «Αράπη της Θάλασσας».

** Τα δύο πρώτα παραδείγματα τα έχα επισημάνα πρώτος ο Κώστας Μίζης ("Përkime
ndërmjet këngëve akritike dhe epikës heroike shqiptare", Cështje te folklorit shqiptar,
2/1986, σ. 236) [«Παραλληλισμοί μεταξύ των Ακριτικών τραγουδιών και της αλβανικής επι-
κοηρωικής ποίησης», στο Προβλήματα της αλβανικής λαογραφίας...].

36. Οι Γενναίοι παροτρύνουν τον Σιράν Τιν Αλία να παντρευτεί, ενώ εκείνος απαντά
πως θα πάρα την όμορφη γυναίκα τού Αρναούτ Οσμάνι. Οι Γενναίοι, θεωρώντας κάτι τέ-
τοιο αδύνατο, τον περιπαίζουν, ενώ εκείνος το κατορθώνα. Ο Αρναούτ Οσμάνι τον κυνη-
γάα και του ζητά να μονομαχήσουν. Κατά την πάλη αναγνώριζα ο αδελφός τον αδελφό.

37. Ο Αλή Μπέγκου προσκαλεί πολλούς στον γάμο του, αλλά όχι τον Ζεκίρ Μπέγκου.
Ετούτος πάα από μόνος του, φονεύα τους συμπεθέρους, πληγώνα θανάσιμα τον γαμπρό
και αρπάζα τη νύφη.

38. Ο Χαλίλ αρπάζα την απομονωμένη από τον πατέρα της κόρη του Κράλη. Τον κυ-
νηγούν εχθρικά στρατεύματα, αλλά εκείνος τα κατατροπώνει φονεύοντας και τον Κράλη
και τον πρώην αρραβωνιαστικό της κόρης.
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βασιλιά Λεβάντη» [19,10-16] ), η απαγωγή της γυναίκας του Αρχιγενναίου από
αντίπαλο βασιλιά («Ο Κράλης της Σένια αρπάζει τη γυναίκα του Μούγιο» [10,
474-78J3'— «Η αρπαγή της γυναίκας του Διγενή» [19, 31-35] ), η απελευθέρωση
συγγενούς αιχμαλώτου («Ο Χαλίλ στις φυλακές της Γένοβα» [10, 108-22—
«Ο Ξάντινον» [19,7-9] ), οι τραγικές επιπτώσεις παραβίασης στοιχειωμένου χώ-
ρου ( «Η παντρειά του Μούγιο»41 — «Οι εννέα γιοι του Ανδρόνικου και ο Συγρό-
πουλος» [19, 69-70] ), ο φόνος του στοιχειού που απαιτεί ανθρωποθυσία («Ο
Γκέργκι Ελέζ Αλία»42— «Aï-Γιώργης φονεύει το Δράκοντα» [19,335-41] ).

Διακρίνουμε εδώ τουλάχιστον δύο περιπτώσεις.

Στην πρώτη περίπτωση τα τραγούδια εξιστορούν παρόμοια επεισόδια,
έχουν κοινά αρκετά μοτίβα (βασικά, αλλά, κάποιες φορές, και δευτερεύοντα),
σκηνές, δομική κατάταξη του ποιητικού υλικού. Στον τύπο αυτόν παραλλη-
λίας ανήκουν τα έξι πρώτα παραδείγματα.

Για μια καλύτερη κατανόηση των παραλληλιών του τύπου αυτού, ας προσέ-
ξουμε το πρώτο παράδειγμα. Τα δύο τραγούδια πραγματεύονται το ίδιο θέμα: η
απελευθέρωση του αιχμάλωτου πατέρα από τον ανήλικο γιο του. Και στα δύο το
θέμα, στις βασικές του γραμμές, εκτυλίσσεται με τον ίδιο σχεδόν τρόπο: υπερφυ-
σική γέννηση και μεγάλωμα του πρωταγωνιστή· επιμονή να πληροφορηθεί από
τη μάνα για την τύχη του πατέρα του· απόφαση να απελευθερώσει τον πατέρα,
όταν πληροφορείται πως εκείνος βρίσκεται αιχμαλωτισμένος· προετοιμασία και
ξεκίνημα για την επιχείρηση· απελευθέρωση του αιχμαλώτου. Ομοιότητες παρα-
τηρούνται μάλιστα και σε ορισμένες λεπτομέρειες. Και στα δύο τραγούδια, π.χ.,
η μάνα προετοιμάζει μεγαλοπρεπώς το άλογο του παιδιού· ο πατέρας δυσκολεύ-
εται να αναγνωρίσει τον γιο· οι ηλικιωμένοι Γενναίοι αμφιβάλλουν για την ικανό-
τητα των «νηπίων». Στις λεπομέρειες όμως, αλλά και στην όλη πλοκή της διήγη-
σης ή στην ποσότητα των μοτίβων κ,λπ., υπάρχουν και διαφορές. Και δεν θα
μπορούσε να γίνει διαφορετικά, εφόσον, μεταξύ των άλλων, το αλβανικό τρα-
γούδι φτάνει τους 522 στίχους, ενώ το ελληνικό (η πιο εκτενής παραλλαγή του)

39. Ο Κράλης αρπάζει τη γυναίκα του Μούγιο κατά την απουσία του Γενναίου, τον
οποίον ειδοποιεί η μάνα του. Με το περίφημο άλογο και μεταμφιεσμένος σε μικροπωλητή
φτάνει στα ανάκτορα του απαγωγέα. Η γυναίκα του τον γνωρίζει, τον μεθά» με ρακή και
τον δένει. Λύνεται με τη βοήθεια της γυναίκας του Κράλη και τιμωρεί τους ενόχους.

40. Για το τραγούδι αυτό θα γίνει λόγος αμέσως παρακάτω.

41. Βλ. υποσημ. 16. ,

42. Βλ. υποσημ. 22.

Για τους διαβαλκανικούς παραλληλισμούς του τραγουδιού, βλ. Adrian Fochi, "Das
Doitchia..", στο Revue des Études Sud-Est Européennes, 3 (1965), σ. 229-268 και 466-511.
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μόνο 206 στίχους. Έτσι, στο αλβανικό τραγούδι 165 στίχοι καταναλώνονται
στην ασαγωγή, κατά την οποία, ουσιαστικά, εξιστορείται λεπτομερώς το συμβάν
της αιχμαλωσίας του πατέρα (υπάρχουν, βέβαια, και άλλα επεισόδια)· αντίπαλοι
των Γενναίων του αλβανικού τραγουδιού είναι οι Σκιε, ενώ των Ακριτών οι Σα-
ρακηνοί· τα ονόματα των ηρώων είναι διαφορετικά43· η μάνα του Ομέρ αναγκά-
ζεται να ομολογήσα την αλήθεια σχετικά με την αιχμαλωσία του άντρα της, όταν
ο γιος της την απειλεί πως θα της κόψει τον μαστό με τον οποίο τον θηλάζει44· ο
Ομέρ απελευθερώνει όχι μόνον τον πατέρα, αλλά και τον θείο του. Παρ' όλα αυ-
τά, είναι οι ομοιότητες που υπερέχουν, που κρατούν το μεγαλύτερο και σημαντι-
κότερο βάρος της διήγησης, διότι σχετίζονται με τη βασική της δομή, με τον πυρή-
να της, με το κύριο θέμα της.

Στη δεύτερη περίπτωση (τα τρία τελευταία από τα προαναφερόμενα παρα-
δείγματα) τα παράλληλα τραγούδια παρουσιάζουν πιο σημαντικές διαφορές ως
προς το ποιητικό υλικό και τη δομική του κατάταξη, αλλά έχουν κοινό ένα όχι μι-
κρό μέρος του υλικού αυτού, περιέχουν παρόμοια μοτίβα, σκηνές, μικροδομές.
Θα ήταν δύσκολο, για παράδειγμα, να μιλούσαμε για χτυπητές ομοιότητες μετα-
ξύ των τραγουδιών «Ο Ξάντινον» και «Ο Χαλίλ στις φυλακές της Γένοβα»· δεν
θα μπορούσαμε, όμως, να μην παρατηρήσουμε τα παρακάτω αξιοπερίεργα: Στα
δύο τραγούδια οι απελευθερωμένοι από τους ήρωες αιχμάλωτα είναι πολύ συγ-
γενικά πρόσωπα (ο γιος του Ξάντινου, ο αδελφός τού Μούγιο)· α ήρωες αναζη-
τούν για πολύ τα εξαφανισμένα αγαπημένα πρόσωπα και πληροφορούνται για
την τύχη τους από κάποιον ξένο (Σαρακηνό, αγωγιάτη)· μπαίνουν στο σπίτι του
αντιπάλου μεταμφιεσμένοι (σε νεαρό πολεμιστή, σε χτίστη)· απελευθερώνουν
τους αιχμαλώτους και τιμωρούν τους αντιπάλους μετά από κρυφή συνεννόηση με
τους πρώτους.

Οπως θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε, λοιπόν, α παραλληλισμοί μεταξύ
ολοκληρωμένων καλλιτεχνικών ενοτήτων των δύο κύκλων δεν είναι λίγα. Υπάρ-
χουν, όμως, ενδείξεις που επιτρέπουν να σκεφτούμε ou α τέτοιου είδους παραλ-
ληλισμοί ίσως ήταν κάποτε περισσότερα. Μεταξύ των ενδείξεων αυτών, ας ανα-
φέρουμε: α') ορισμένα παράλληλα τραγούδια, με το πέρασμα του χρόνου, έχουν
αλλάξει, στη μια ή στην άλλη πλευρά, το ειδολογικό τους status, βγαίνοντας έτα

43. Αξιοπερίεργη είναι, όμως, μια κάποια «ομοηχία» του Ομέρη και τον Αρμούρη.

44. Ο Ομέρ ζητάει από τη μάνα του να του δώσει το μαστό της από το μπαλκόνι. Σε άλλες
παραλλαγές ο μαστός της είναι τόσο μεγάλος, ώστε εκείνη αναγκάζεται να τον «ρίξα στην
πλάτη». Έχουμε να κάνουμε με ένα μοτίβο γνωστό σε πολλούς λαούς, ενώ σε ελληνο-αλβανι-
κά επίπεδο με αξιοπερίεργη ομοιότητα της μάνας του Ομέρ με την ελληνική Μονοβύζα.
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εκτός των ορίων της ηρωικής επικοθρυλικής παράδοσης (στον αλβανικό Κύκλο
των Γενναίων δεν συναντούμε κάποιο τραγούδι παράλληλο με «Το Μικρό Βλα-
χόπουλο» [19, 64-68], αλλά εκτός του Κύκλου, ως καθαρά ιστορικό και με πάρα
πολλές ομοιότητες, υπάρχει το τραγούδι «Ο Σκεντέρμπεης και ο Μιλιοσίνι»45, ενώ
το ελληνικό «Η κόρη με τους κλέφτες» [19, 266-69] έχα πάρα μορφή κλέφτικου
τραγουδιού)· β ) άλλα τραγούδια, ενώ δεν έχουν παράλληλα στον γεωγραφικό
χώρο όπου επιβιώνει ο αντίστοιχος κύκλος, έχουν εκτός αυτού (στους Αρβανίτες
της Ιταλίας, π.χ., συναντούμε το τραγούδι «Η Κόμισσα παραγγέλλα τον Κόμη»46,
παρόμοιο του «Κόρη (ή γιος) της αστραπής και Δράκος» [19,104-9] )· γ ' ) κάποι-
ες φορές οι παραλληλισμοί μπορεί να λείπουν στην ποίηση, αλλά να υπάρχουν
στον πεζό λόγο (δεν γνωρίζουμε ποιητικό δημιούργημα στην ελληνική με θέμα «Ο
βοσκός και η νεράιδα», π.χ., αλλά έχουμε όχι λίγους μύθους και παραμύθια με το
θέμα αυτό)47.

Ακόμη πιο εμφανείς είναι οι ομοιότητες σε επίπεδο μοτίβων, διότι είναι πολλά
τα παρόμοια ή τα κοινά μοτίβα. Ας αναφέρουμε: η απολίθωση (ή το μαρμάρωμα),
η αναγνώριση «από σημάδια του κορμιού» (το μοτίβο της Ευρύκλειας), η ανα-
γνώριση από το δαχτυλίδι ή το χρεμέτισμα του αλόγου, η διαφύλαξη της δύναμης
ή της ψυχής κάπου εκτός του σώματος, η διευθέτηση του χρόνου από τον άνθρω-
πο (σαν το μοτίβο του Αμφιτρύωνα), το προαγγελπκό όνειρο, η αρπαγή γυναίκας
μετά την παρέλαση με άλογο, η μεταμφίεση με αλλαγή ρούχων (σαν το μοτίβο του

45. Ο Σκεντέρμπεης (Γεώργιος Καστριώτης), ενώ τρώει και πίνει με τους συμπολεμι-
στές του, ακούει δυνατό θόρυβο. Στέλνει τον Μιλιοσίνι για ανίχνευση παραγγέλλοντάς του
να επιστρέψει και να ζητήσει βοήθεια, αν χρειαστεί. Ο Μιλιοσίνι βλέπει ολόκληρη στρατιά
Τούρκων, αλλά το θεωρεί ντροπή να γυρίσει για βοήθεια, γι' αυτό τους επιτίθεται μόνος και
τους κατατροπώνει. Κατά τη μάχη αναγνώριζα τον αδελφό του, που οι Τούρκοι τον είχαν
αρπάξα από παιδάκι [1,167-69].

46. Η μάνα Κόμισσα παραγγέλλα στον γιο να μην πλησιάσα το βουνό της Λάμιας, αλλά
εκείνος πάα μαζί με την καλή του και, όταν το στοιχειό τους επιτίθεται, η κόρη το μαρμαρώνα,
δεδομένου ότι «έχα μάνα το φεγγάρι και πατέρα τον ήλιο», ενώ η ίδια είναι «η αστραπή των
ουρανών».

47. Πρόκειται για τον Βοσκό, ο οποίος, αρπάζοντας το μαντίλι (ή κάποιο άλλο ρούχο) της
Νεράιδας, την αναγκάζα να τον παντρευτεί, μάλιστα να γεννήσα μαζί του, αλλά, όταν της δί-
νεται η ευκαιρία, παρατά τον κόσμο των ανθρώπων, για να ξαναγύρισα στον δικό της κόσμο.

Είναι προφανές, λοιπόν, ότι κάθε συζήτηση γύρω από ένα λαογραφικό δημιούργημα
δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αντικαμενική, αν δεν λάμβανε υπόψη τόσο τον ποιητικό,
όσο και τον πεζό λόγο. Κατά τα φαινόμενα, σε ένα τέτοιο λάθος πέφτει ο σοβαρός Ρουμά-
νος λαογράφος Α. Fochi, όταν επιμένει πως η μπαλάντα με το προκείμενο θέμα είναι ρου-
μανο-βουλγαρικής προέλευσης [18, 75].
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Οδυσσέα ζητιάνου), ο εγκλεισμός κόρης για «να μην τη δα ο ήλιος» (το μοτίβο
της Δανάης), η επικοινωνία με μουσικό όργανο, η μεταμφίεση νέου σε γυναίκα με
σκοπό την προσέγγιση κοριτσιού, ο αγώνας με άλογα κ.λπ., κ.λπ.

Τα μοτίβα του είδους αυτού δεν παρουσιάζονται πάντοτε με την ίδια συχνό-
τητα, βάρος ή δομική λατουργία και στους δύο Κύκλους· το σημαντικό, όμως, εί-
ναι ότι τα συναντούμε και στον μεν και στον δε είτε ως τύπους, είτε ως παραλλα-
γές, ενώ πολλές φορές α ομοιότητες τους καλύπτουν τόσο τον πυρήνα, όσο και
την υπόλοιπη ύλη που τα προσδιορίζα ως ολοκληρωμένες και συγκεκριμένες
ενότητες. Στους δύο Κύκλους, για παράδαγμα, ως μέσο αναγνώρισης άντρα και
γυναίκας χρησίμευα, εκτός των άλλων, το δαχτυλίδι ή το χρεμέπσμα του αλόγου.

Ο χαρακτήρας των κοινών ή παρόμοιων μοτίβων δεν είναι πάντοτε ο ίδιος.
Παρατηρείται ότι για την πλειονότητα των μοτίβων του είδους αυτού, όπως εκεί-
να που προαναφέρθηκαν, υπάρχουν παράλληλα στην ονομαζόμενη «ινδοευρω-
παϊκή λαογραφία». Αυτά, μαζί με τα παλαιοβαλκανικά μοτίβα, αποτελούν το πιο
αρχαίο υπόστρωμα μικρών καλλιτεχνικών ενοτήτων, που, με κάποιον τρόπο και
σε ένα καθορισμένο ποσοστό, λειτουργούν στην επικοθρυλική ποίηση πολλών
βαλκανικών λαών.

Ξεχωριστή ομάδα αποτελούν τα ονομαζόμενα «νέα ή σχετικά νέα ευρω-
παϊκά μοτίβα», όπως το κυνήγι με γεράκι, η χρήση βαριάς σιδερένιας πανο-
πλίας, η επικοινωνία με «γραφή». Η ομάδα αυτή είναι αρκετά περιορισμένη,
αλλά μαρτυρά ότι ορισμένα στοιχεία κινούνται ελεύθερα σε ολόκληρον τον
ευρωπαϊκό επικό χώρο. Γι' αυτό η επιμονή για αναγνώριση μόνον ενός λαού
ως ιδιοκτήτη κάποιων από αυτά θα ήταν υποκειμενική και αβάσιμη.

Ορισμένα άλλα μοτίβα —η κατάκτηση γυναίκας ύστερα από αγώνα με
άλογο, ο αγώνας με πέταγμα πέτρας, το βογγητό ή το παράπονο βεβηλωμένου
τάφου, ο θάνατος της μάνας από τη χαρά επιστροφής των παιδιών της κ.λπ. —
είναι χαρακτηριστικά μόνο ή κυρίως για τη λαογραφία των βαλκανικών λαών.
Η ομάδα αυτή είναι πολύ πιο πλούσια από εκείνη των νέων ευρωπαϊκών μοτί-
βων. Έχουμε να κάνουμε εδώ με λαογραφικούς «βαλκανισμούς», διαμορφω-
μένους κατά την ιστορική εξέλιξη της λαογραφίας λαών με ιδιαίτερες σχέσας.
Στην περίπτωση αυτή, κατ' αρχήν, υπερέχει η συμβολή των πιο παλιών λαών
της Βαλκανικής, χωρίς, βέβαια, να αποκλείσει κανείς τη συμβολή των νεότε-
ρων. Είναι, λοιπόν, ιδιαίτερης σημασίας τα μοτίβα με παράλληλη ύπαρξη μό-
νον ή κυρίως στην επικοθρυλική παράδοση των πιο αρχαίων λαών, π.χ. των
Ελλήνων και των Αλβανών. Του είδους αυτού είναι, κατά τα φαινόμενα, τα
δύο τελευταία από τα προαναφερόμενα μοτίβα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ήταν
εκτός λογικής να παραδεχόταν κανείς ένα προσλαβικό βαλκανικό επικό φόντο
και στο πεδίο των μοτίβων.



ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΝΑΙΩΝ

-331

Όπως θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ακόμη και στα λίγα παραδείγ-
ματα που αναφέρθήκαν, για την αποκάλυψη της ιδιαιτερότητας κάποιου μοτί-
βου ή για μια πιο συγκεκριμένη σύγκριση, προκύπτει η ανάγκη αξιοποίησης
όχι μόνο του κύριου στοιχείου, αλλά και του στοιχείου εκείνου που, αν χρησι-
μοποιούσαμε έναν όρο της γλωσσολογίας, θα τον ονομάζαμε προσδιορισμό.
Στο μοτίβο «η αναγνώριση άντρα και γυναίκας από το δαχτυλίδι», π.χ., το
πρώτο σκέλος (η αναγνώριση άντρα και γυναίκας), αν και αποτελεί τον πυρή-
να, τον «κύριον όρο», δεν αποκαλύπτει πλήρως το μοτίβο48. Αυτό γίνεται με το
δεύτερο σκέλος («από το δαχτυλίδι»). Τώρα το μοτίβο παρουσιάζεται ολο-
κληρωμένο και μπορεί να χρησιμεύσει για σύγκριση με την αντίστοιχη παραλ-
λαγή σε διάφορες ποιητικές μορφές του ενός ή του άλλου λαού. Και, ακολου-
θώντας μια τέτοια διαδικασία, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι σε όχι
λίγες περιπτώσας έχουμε να κάνουμε με μόνον ελληνο-αλβανικές συγγένειες,
με συγγένειες πραγματικά αξιοπρόσεκτες.

Όπως και να είναι, τα μοτίβα, σαν μικρές δομικές οντότητες, μπορούν να
κινούνται εύκολα στον χώρο και τον χρόνο- γι' αυτό, για την υπό συζήτηση
υπόθεση, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν ο τρόπος ένταξης ενός συγκεκριμένου
μοτίβου και ο ρόλος του σε μεγαλύτερες καλλιτεχνικές ενότητες, όπως οι σκη-
νές, οι εικόνες (ταμπλό) κ.ά. Στους δύο Κύκλους συναντούμε μια σειρά πα-
ράλληλων ενοτήτων του είδους αυτού. Κι εδώ δεν πρόκειται μόνο για την επι-
φανειακή τους δομή, αλλά και για το ποιητικό υλικό που συμπεριλαμβάνεται σ'
αυτές. Εννοείται, στις περιπτώσεις αυτές προβάλλουν και διαφορές, αλλά όχι
και τόσο σημαντικές, διότι σχετίζονται κυρίως με το όνομα των προσώπων ή
με λεπτομέρειες δευτερεύουσας σημασίας. Στο τραγούδι «Ο Χαλίλ αρπάζα τη
Μιρούσε της Γκραντίνα», για παράδειγμα, η κλεισμένη σε πύργο κόρη, αφού
ειδοποιείται με τραγούδι από τον Γενναίο, ρίχνεται από το παράθυρο στα χέ-
ρια του αγαπημένου της, όπως συμβαίνα και με τον Διγενή και την κόρη του
βασιλιά Λεβάντη, ενώ στο τραγούδι «Η παντρειά του Χαλίλ» το φεγγάρι,
ύστερα από παράκληση του Γενναίου, αναλαμβάνει να οδηγήσει τον ήρωα,
όπως οδηγεί τον Ακρίτα στο τραγούδι «Ο γιος του Ανδρόνικου»[19, 62], Τέ-
τοιου είδους ομοιότητες είναι εμφανείς και σε πολλές σκηνές ή εικόνες αρπα-
γής γυναικών, μονομαχιών, συζητήσεων με τα άλογα, βαρυπληγωμένων που

48. Στην πραγματικότητα, το σκέλος αυτό από μόνο του θα αποτελούσε το θέμα ή το
μοτίβο ανώτατης βαθμίδας, το μοτίβο του επιπέδου τύπος και όχι το μοτίβο ως τη μικρότερη
δομή, τη μικρότερη δομική ενότητα ενός καλλιτεχνήματος, όπως το θέλει η θεωρία του προ-
φορικού λόγου.
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κείτονται δίπλα στη βρύση, αναστατωμένων αλόγων που επιστρέφουν από τη
μάχη χωρίς τον κύριό τους, κοριτσιών που ξυπνούν τον ήρωα χύνοντας τα δά-
κρυά τους στο πρόσωπο του, πλούσιων δείπνων, προτροπών για παντρειά,
άγριων λογομαχιών, πριν αρχίσει η μονομαχία κ.λπ.

Στον ποιητικό χώρο των δύο Κύκλων κινούνται γεμάτα ζωντάνια και μια σει-
ρά προσώπων (μορφών) με κοινά ή παρόμοια χαρακτηριστικά γνωρίσματα και
καλλιτεχνική λειτουργία. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να μην έχουν (και συνήθως
δεν έχουν) το ίδιο όνομα (αν θα εξαιρέσουμε μορφές με προσηγορικά ονόματα,
του τύπου: μάνα, κόρη, αδελφή, διαβάτης, βασιλιάς, γριά, άλογο, πουλί, φίδι
κ.ά.), αλλά πλησιάζουν ως προς την ουσία και την καλλιτεχνική τους κατατομή.
Τους πρωταγωνιστές των δύο Κύκλων, για παράδειγμα, τους χαρακτηρίζουν οι
πελώριες σωματικές διαστάσεις, η ρώμη (ξεριζώνουν ακόμη και δέντρα ή σηκώ-
νουν και εκσφενδονίζουν πελώριους βράχους), ο ιπποτισμός, η αταραξία μπρο-
στά στον κίνδυνο, η αγάπη και η αφοσίωση προς τους συγγενείς και τους φίλους·
ο Ομέρ και το Αρμουρόπουλο γεννιούνται και μεγαλώνουν το ίδιο υπερφυσικά,
εκτελούν παρόμοια ανδραγαθήματα· η κόρη του γερο-Μεχμέτ Αγκά και η
Αντραωμένη κόρη του Ακριτικού Κύκλου έχουν την ίδια πολεμική κατατομή· ο
Βάυλος και το Συγρόπουλο παρουσιάζονται και οι δύο υπό ακαθόριστη μορφή,
μάλλον ως στοιχειά· ο Μούσα Αρμπάνασι είναι εξαιρετικά γενναίος κι εχθρός
του κατεστημένου, όπως ο Πορφύρης· ο Μπεχούρ είναι τόσο άγριος, ανελέητος
και δόλιος, όσο κι ο Σαρακηνός που αντιμετώπιζα το Αρμουρόπουλο.

Οι ομοιότητες είναι εμφανείς και μεταξύ μορφών μυθικής ή παραμυθιακής
προέλευσης, καθώς και μεταξύ ζώων - βοηθών. Η αλβανική Kuçedra (Κουτσιέ-
ντρα)49, π.χ., μοιάζα κατά πολύ στη Λάμια50- ο Καταλάνος (ή Divi - Ντίβι) και ο
Δράκος στην ουσία είναι μορφές του ίδιου χαρακτήρα: ενσαρκώνουν την άγρια,
αλλά κάπως αφελή δύναμη51· οι Στοϊζοβάλες έχουν αρκετά κοινά με τις Νεράιδες
και τις Δρυάδες· το άλογο του Γενναίου και του Ακρίτα είναι ο πιστός και αχώρι-
στος φίλος, που αισθάνεται, μιλάει, συμβουλεύει, κλαίει, προειδοποιεί' το πουλί
και στους δύο Κύκλους εκτελεί, μεταξύ άλλων, καθήκοντα αγγελιοφόρου.

49. Σύμφωνα με τους Αλβανούς ετυμολόγους, το όνομα του στοιχειού σχετίζεται με το
λατινικό Chersydrus.

50. Στην αλβανική λαογραφία υπάρχει και το στοιχειό Lamja ( Λάμια), παρόμοιο με
την Κουτσιέντρα.

51. Και για την αλβανική λαογραφία είναι πολύ συνηθισμένη η μορφή με το όνομα
Dragua (Δράκος), αλλά με θετικό ρόλο: πολεμάει τη Λάμια (ή την Κουτσιέντρα) και εμπο-
δίζει τις καταστρεπτικές της ενέργειες (κατά την αλβανική μυθική αντίληψη, Δράκος μπο-
ρεί να είναι και κάποιος άντρας, μάλιστα και ζώο, που γεννιέται με φτερά στη μασχάλη).
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Τέλος, αναφορικά με πς ομοιότητες ως προς το περιεχόμενο των δύο Κύ-
κλων, θα μπορούσαμε να υπενθυμίσουμε και αρκετά κοινά ή παρόμοια πολιτι-
στικά υποδείγματα, όπως η μπέσα52, η λατρεία των όπλων και των προγόνων,
η φιλία, η φιλοξενία, οι στενές σχέσεις με το άλογο.

Ομοιότητες μεταξύ των δύο Κύκλων παρατηρούνται και σχετικά με τις
καλλιτεχνικές δημιουργικές αρχές, την τεχνοτροπία, τη δομή, το στυλ, τα εκ-
φραστικά μέσα κ.λπ.

Ας μην αναφέρουμε τον θρυλικό χαρακτήρα (που επιτυγχάνεται κυρίως μέ-
σω της προσωποποίησης και της υπερβολής) ή την επική και ηρωική πνοή, μια
που αυτά είναι γενικά χαρακτηρισπκά του είδους. Ας αναφέρουμε το γεγονός
όπ και στους δύο Κύκλους η τυποποίηση επιτυγχάνεται όχι τόσο μέσω της εξα-
τομίκευσης, παρά μεσω της γενίκευσης (πράγμα που, μεταξύ των άλλων, έχα
συμβάλα στη διάπλαση μορφών με ιδιαίτερο «ειδικό βάρος»). Ας αναφέρουμε
επίσης την αρχή απόλυτης αντίθεσης (καλό-κακό, άσπρο-μαύρο κ.ά.) και την
αρχή της ωραιοποίησης (που κάποιες φορές κινείται στο επίπεδο του υπερβατι-
κού). Ας αναφέρουμε, τελικά, και τη συντομία, έχοντας υπόψη όχι μόνο τη σχεπ-
κά περιορισμένη ποσότητα στίχων των τραγουδιών, αλλά και την συνεπτυγμένη
δομή, και το σεβασμό προς τη λέξη, την οικονομία της λέξης. Εννοείται όπ κι
εδώ οι ιδιοτυπίες είναι πολλές- αλλά υπάρχει κάπ το κοινό στην ουσία, κάπ που
φέρνα κοντά τους δύο Κύκλους και συνάμα τους διακρίνα από άλλους αντίστοι-
χους κύκλους βαλκανικών λαών. Συγκρίνοντας τους δύο Κύκλους, για παράδειγ-
μα, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε όπ το μυθικο-παραμυθιακό στοιχείο εί-
ναι πιο εμφανές στον αλβανικό Κύκλο των Γενναίων, ενώ στον Ακριπκό Κύκλο
είναι κάπως πιο πλούσιο το ιστορικό στοιχείο. Κανένας, όμως, από τους δύο Κύ-
κλους δεν πλησιάζα την ιστορικότητα του νοτιοσλαβικού έπους (κι αυτό, ίσως,
είναι μαρτυρία διαφοράς ως προς την ηλικία). Κάπ τέτοιο θα μπορούσε να ειπω-
θεί και σχεπκά με τη συντομία: Το φαινόμενο αυτό είναι αρκετά πιο εμφανές
στον Ακριπκό Κύκλο- αλλά ούτε στον ένα, ούτε στον άλλο Κύκλο δεν έχουμε
εκείνη την τάση για «διόγκωση», όπως την έχουν ονομάσα οι λαογράφοι, την τά-
ση για δημιουργία εντυπωσιακών αφηγημαπκών περιπλοκών, για συνεχή χρήση
επεξηγημαπκών επαναλήψεων, αναδρομών, παράλληλων και ενδιάμεσων σκη-
νών, όπως συμβαίνα στο βοσνιακό ή το σερβοκροαπκό έπος.

Όσο για πς ομοιότητες στην τεχνοτροπία, τα μέσα έκφρασης, το στυλ κ,λπ.,
τα παραδείγματα είναι τόσο πολλά, ώστε δύσκολα θα μπορούσαν να αναφερ-

52. Σε κάποιες περιπτώσεις, π.χ., οι Γενναίοι των δύο Κύκλων αψηφώντας τον θάνατο
επιστρέφουν στους εχθρούς τους, επειδή είχαν βάλει ενέχυρο τον λόγο τους.
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θούν συνολικά, ίσως δε ακόμα πιο δύσκολα να επιλεγούν τα πιο εκφραστικά. Ας
υπενθυμίσουμε, όμως, μια σειρά σχημάτων λόγου που έχουν διαμορφωθεί αναφο-
ρικά με το βουνό (το «ψηλό βουνό», το «χιονισμένο βουνό» κ.ά.), τη βλάστηση φυ-
τών που συμβολίζουν τη συνέχεια της ζωής (κυπαρίσσι, κάλαμος, μηλιά, κυδωνιά)
στον τάφο ερωτευμένων ή γενναίων, τη σύγκριση του παλληκαριού με τον αετό,
τον πετρίτη, το ξεφτέρι και της κόρης με την πέρδικα, το περιστέρι, τη γερακίνα,
μια σειρά ποιητικών στερεοτύπων («πόδια λαγού», «τροχάδι ελαφιού», «όταν θ'
ασπρίσει ο κόρακας, θα γίνει περιστέρι», «κόρη όπου δεν βρίσκεται σ' Ανατολή
και Δύση», «ο Μαύρος εχλιμίντρισε κι όλο το κάστρο σαέται», «πέρδικα ψημένη
και γλυκό κρασί», «δαμασκί σπαθί», «σαν η βροντή η φωνή του»), τα στερεότυπα
αρχής και τέλους των τραγουδιών («Καλότυχα, για τον καλό Θεό», «Ζωή και
γεια σε όσους μας ακούν» - «Δοξάζω σε, καλέ Θεέ, που 'σαι στα ψηλωμένα»,
«Ζωήν τζαι χρόνους νά 'χσυσιν όσα τζ' αν τ' αγρακούσιν»).

Έχοντας υπόψη τέτοιου είδους συγγένειες και σε άλλους τομείς της λαογρα-
φίας, ο αείμνηστος Ν. Γ. Πολίτης θα έγραφε: «Οι Αλβανοί...ταυτίζονται εν τας
πλείστοις προς τους Έλληνας κατά τα έθιμα και τας δοξασίας...παραδόσας και
μύθους και παροιμίας...» [20, 878].

Οι συγγένειες αυτές, όπως και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, μπορεί
να είναι τυπολογικού χαρακτήρα (παρόμοια δημιουργήματα κάτω από παρό-
μοιες συνθήκες) ή αποτέλεσμα ιδιαίτερων πολιτιστικών σχέσεων, πολιτιστικής
επικανωνίας και αμοιβαίων επιρροών. Δεν είναι, όμως, εύκολο να προσδιορι-
στεί σε όλες τις περιπτώσεις ο συγκεκριμένος χαρακτήρας των συγγενειών,
κυρίως επειδή τα γραπτά δεδομένα για την αλβανική λαογραφία πέραν του
16ου αι. είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Το ίδιο δύσκολο, αν όχι δυσκολότερο (τόσο
που κάποιοι ερευνητές έχουν αναρωτηθεί αν αξίζει τον κόπο η κατανάλωση
ιδιαίτερων ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση), είναι να εντοπιστεί με ακρί-
βεια η αρχική πηγή των παράλληλων αυτών φαινομένων. Πάντως, η υπόθεση
θα μπορούσε να είναι θέμα ειδικών ερευνών.

Προς το παρόν, ας αρκεστούμε να αναφέρουμε την άποψη του επιφανούς
Αλβανού συγγραφέα Ismail Kadare: «Βεβαιότατα, όλη η αρχαία ελληνική λο-
γοτεχνία έχει τραφεί με μοτίβα ομηρικά" αλλά... ας μη λησμονούμε ότι κι ο
ίδιος ο μέγας Όμηρος είχε προσκληθεί σε ένα άλλο πλούσιο συμπόσιο που
προηγήθηκε του δικού του: εκείνο της ελληνικής μυθολογίας, συλλογικής δημι-
ουργίας ενός λαού που ορθώθηκε στην αυγή του πολιτισμού μας. Μεθυσμένος
από το φως, ο λαός αυτός γέννησε ένα σύμπαν από μορφές ουράνιες και γήι-
νες, αθάνατες και θνητές, με ιστορία, οράματα, πάθη και δεσμούς από τους
πιο περίπλοκους. Αυτό το πλήθος μορφών γέμιζε τον κόσμο από τον χιονο-
σκεπή Ολυμπο μέχρι τα βάθη της θάλασσας, από τις βασιλικές αυλές μέχρι τα
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άγρια σπήλαια, από τα έγκατα της γης μέχρι τα άστρα του Γαλαξία... Δια-
σκορπισμένο παντού μέσα στα Βαλκάνια σαν ύλη κοσμική,· από την οποία θα
δημιουργούνταν αργότερα ολόκληρα συστήματα αριστουργημάτων, το μυθο-
λογικό αυτό σύμπαν ήταν αστείρευτο» [13, 23-24].

Όπως και να είναι, ο αλβανικός Κύκλος των Γενναίων έχα τις ιδιοτυπίες
του και τις αξίες του, μερικές από τις οποίες προαναφέρθηκαν. Έχοντας υπό-
ψη όλα αυτά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Κύκλος αυτός στέκεται αξιοπρε-
πώς δίπλα στα όμορφα έπη των άλλων βαλκανικών —και πιο πέρα— λαών.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ

1.

Η ΠΑΝΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΙΑ*

Καλότυχοι, για τον καλό Θεό,
δεν ήμαστε53, μας έπλασε Εκείνος!
Λάμπει πολύ ο ήλιος, λίγο θερμαίνει.
Δέρνει ο Βοριάς τον πλάτανο τ'ς Γιοντμπίνας.

5 Χιόνι σκέπασε τον κόσμον όλο,
τρίζουν οι οξυές, πάνε να σπάσουν.
Μόνο τις κορφές έχουν τα πεύκα,
οι λαγκαδιές βουΐζουνε, βογγάνε,
οι χιονοστιβάδες καθώς πέφτουν.
10 Πάν' το βιο οι κοπέλες στο ποτάμι,
βρίσκουν το ποτάμι παγωμένο.
Πάνε για νερό οι κόρες στις βρύσες,
βρίσκουνε τις βρύσες παγωμένες.
Βγαίνουν οι Γενναίοι με το Μούγιο
15 πάνω στο βουνό μη βρούνε κάτι.
Τον ήλιο το σύννεφο σκεπάζει,
φτιάχνει ένα πανί πλατύ, μεγάλο,

* Κάποιοι στίχοι χωρίς ιδιαίτερη σημασία δεν έχουν μεταφραστεί (στις περιπτώσεις
αυτές έχουμε βάλει αποσιωπητικά).

53. Δεν υπήρξαμε.
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όλες γύρω τις ράχες σκεπάζει.
Φτάνονν οι Γενναίοι στο ποτάμι,
20 δεν γνωρίζουν ο ένας τον άλλον,
τόσο η παγωνιά τους έχει αλλάξει.
Πέτρωσαν, λιθάριασαν οι άντρες,
αλλά είν' κοντά του Μούγιο η κούλα5*.
Δες τι κάνει ο Γκιέτο Μπάσιο Μούγιο:
25 Δείπνο στρώνει για όλους τους Γενναίους,
Ρίχνει στη φωτιά θεμωνιά ξύλα,
γίνεται φωτιά για τριακόσιους...
Καρδαμώσαν τώρα οι Γενναίοι,
ζέστανε το αίμα τους στις φλέβες.
30 Κι άρχισαν οι άντρες την κουβέντα,
σοβαρή και χαρωπή κουβέντα.
Άρχισαν το Μούγιο να ρωτάνε:
—Είμαστε στο σπίτι σου, ρε Μούγιο,
να μας συμπαθάς το τι θα πούμε...
35 Πώς δεν πάντρεψες ακόμα το Χαλίλ σου;
Παντρευτήκαν οι συνήλικοίτου...
Τα παιδιά τους βγαίνουν στο παιχνίδι.
Μήπως έχεις λυπηθεί το χρήμα55;
Μήπως σε βαραίνει, Μούγιο, ο γάμος;
40 Φόβος μας- μη τον παραπλανήσουν,
σαν συχνά πυκνά στο Κότορ πάει.
Κι αν οι Σκιε τ' αγόρι πιάσουν, Μούγιο,
άσε που το σπίτι σου ρημάζει,
αλλά όλη τη φυλή ντροπιάζει.
45 —Νά 'σαστε όλοι καλά, ρε φίλοι,
τι καλά μου ξέρετε το χάλι!...
Χωρίς αδελφό, άντρες δεν είστε.
Ποιός το γάμο τ' αδελφού αποφεύγει;
Βρόμικος ληστής δεν είν' ο Χαλίλ.
50 Ξέρετε, είναι τρανός Γενναίος.

54. Πύργος.

55. Τα χρήματα που δίνονταν στη νύφη σαν προίκα, δηλ., όπως λέγονταν, για την «εξα-
γορά της νύφης».
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Μίλησε ο ίδιος ο λεβέντης:
— Όπου έχω αδελφές κι αδέλφια,
Χάρος να με πάρει, αν τ' αψηφήσω!
Όλες οι γυναίκες της Κράινας56,
55 όλα τα κορίτσια της Γιουτμπίνας
είναι για τεμένα αδελφές μου57.
Να με φάει η μαύρη γη κι ο τάφος,
την Τανούσια αν δεν πάρω τον Κράλη!
Έχω συναντήσει την Τανούσια,
60 δεν είν' άλλη σαν αυτή στον κόσμο:
Σαν γαϊτάνι είναι τ' ώριο της φρύδι-
η χωρίστρα ρεματιά βουνίσια.
Καθώς εκεί γέρνει το φεγγάρι,
έχει το ματάκι σαν κεράσι,
65 βλέφαρα φτερό χελιδονίτσας,
μήλο κόκκινο το μάγουλο της.
Η μυτίτσα της σαν το κοντύλι.
Είν' το στόμα της σαν το μπουμπούκι,
είν' τα δόντια της βότσαλα ποταμίσια
70 μετά τη βροχή, που τα λαμπρύνει ο ήλιος.
Έχει το λαιμό περιστερούλας,
σαν νιο έλατο είναι το κορμί της,
σαν αλάβαστρο έχει το χέρι.
Σεις, βουνοβοσκές καταραμένες,
75 δεν μ ' αφήσατε ένα μονοπάτι,
να περάσω πέρα στην Κραλία.
Εύθυς πιάνει τα βοννά η κατάρα,
εύθυς άκουσε ο γιαλός τ' αγόρι:
Στέλνει έναν δυνατό αέρα,
80 στέλνει ένα χλιαρό αεράκι.

Σκόρπισε το σύννεφο το μαύρο.
Κυλάν κάτω οι χιονοστιβάδες,
τα βουνά βογγάνε πέρα ώς πέρα

56. Περιοχή που, μαζί με τη Γιουτμπίνα και την Κλαντούσια, αποτελούν, σύμφωνα με
τον Κύκλο, τον χώρο της επικράτειας των Γενναίων.

57. Εδώ ο Χαλίλ εκφράζει τις άκρως εξωγαμικές του προθέσεις.



338

Γιώργος Παναγιωτου

και δεν πήγανε παρά τρεις μέρες.
85 Πάει το χιόνι όλο στο ποτάμι

και δεν πήγαν παρά τρεις βδομάδες.
Πού πάει το ποτάμι όλο το άσπρο;
Τό 'πνίξε στη θάλασσα εκεί κάτω.
Στο βουνό τ' αηδόνια κελαηδούνε,
90 τα παιδάκια τρέχουνε και παίζουν:

—Γρήγορα, παιδιά, πάνω στις στάνες5',
φούντωσε εκεί η οξυά η ωραία!
Τότε ο Χαλίλ στον Μούγιο είπε:
—Δώσε μου το Γκιόκα59 σου, ρε Μούγιο...
95 Και του έδωσε ο Μούγιο το Γκιόκα...
Ρίχτηκε στη ράχη του αλόγου,
«καλή αντάμωση», του λέει, Μούγιο!
Πήρε το στρατί για την Κραλία,
δυο φορές κανένας δεν τον είδε60.
100 Βουνά παίρνει μπρος και ράχες πίσω,
περνάει δάση μ' έλατα και πεύκα.
Μέρες περνάνε, περνάνε νύχτες...
—Γιατί το φεγγάρι δεν μας βγαίνει,
κελαηδούν και λένε τα πουλάκια.
105 — Του βουνού πουλιά, για σταματάτε,
τι όεν ξέρετε παρά τραγούδι!
Το φεγγάρι απόψε είναι πιασμένο,
προβοδάει με μπέσα61 ένα λεβέντη...
Φτάνει στο ποτάμι το αγόρι,
110 δένει σ' ελατόδασο το Γκιόκα,
σ' ελατόδασο γεμάτο δέντρα.
Ψάχνει τις σκηνές μέ-σα στη νύχτα.
Στη σκηνή την κόκκινη σαν φτάνει,

58. Στις θερινές στάνες.

59. Το όνομα του αλόγου του Μούγιο.

60. Επειδή έτρεχε πολύ γρήγορα.

61. Για το «προβάδισμα με μπέσα» στην Αλβανική χρησιμοποιείται ο όρος ndore (ντόρε),
από τη φράση në dorë (ν" ντόρ'-στο χέρι). Στην περίπτωση αυτή ο οδηγός αναλαμβάνει όλες
τις ευθύνες που ορίζα ο εθιμικός κώδικας: οδήγηση, προφύλαξη, εκδίκηση σε περίπτωση ατυ-
χήματος.
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πίσω από 'να δέντρο σταματάει,
115 δέντρο με τις ρίζες στο ποτάμι...
Προχωράει προσεκτικά τ' αγόρι.
Βγάζει κοφτερό ένα μαχαίρι,
σβαρνιστά προς τη σκηνή πηγαίνει...
—Πού το έχω δει τούτο τ' αγόρι,
120 του Χαλίλ τόσο πολύ που μοιάζει;
Άλλο δεν αντέχει ο λεβέντης:
—Κόρη μου, είσαι άνθρωπος με μπέσα,
να σε πάρει, νεαρό αγόρι;

— Ώς εδώ πώς μπόρεσες και ήρθες;
125 Έλα μέσα, του λέει, αλήτη!

Ή μαζί πεθαίνουμε και πάμε,
ή κι οι δυο γλιτώνουμε και ζούμε.
Και τον πήρε η κόρη από το χέρι,
σε μια κάμαρα τον πάει ωραία...
130 Παίρνει τα καλύτερά της ρούχα
και τον ντύνει σαν ώριο κορίτσι...
Σ' ένα βράχο εκεί στην παραλία
έχει χτίσει ο Κράλης μέγα πύργο,
ψηλόν δώδεκα και άνω ορόφους.
135 Άλλος σαν αυτόνε δεν υπάρχει:
Τριακόσια βήματα τον φάρδους,
πρόσοψη με γυαλιστό λιθάρι,
οι γωνιές με σκαλισμένες πέτρες,
μάρμαρο πελεκητό, ωραίο.
140 Δ ροσερές βρυσούλες εκεί είχε,
κήπους με λουλούδια εκεί είχε.
Είχε εκεί βάρκες, ιστιοφόρα,
για σεργιάνια στου γιαλού τον κάμπο...
Τους μυρίστηκε, όμως, η Κραλίτσα62.
145 Φίδι έγινε, θεριό μεγάλο...

Και στον Κράλη πάει και του είπε:

— Οι ληστές σου ήρθαν της Γιουτμπίνα,
τα σαράγια σου έχουν κατακτήσει.

62. Η γυναίκα του Κράλη, η βασίλισσα.
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Πήραν τις κοπέλες, την τιμή σον.
150 Και πετάχτηκε ορθός ο Κράλης,
έπιασε τους όνο από το χέρι...
Το Χαλίλ τον κλείνει σε μπουντρούμι,
διώχνει από το σπίτι την Τανοϋσια.
Τη βρίσκει ο Γιοβάνης, τη ρωτάει:
155 — Τί έχεις που θρηνάς και κλαις, Τανοϋσια;
Τέτοιο θρηνητό όεν έχω ακούσει.

— Τον Χαλίλ τον Μούγιο έχουν πιάσει,
'Μένα ο τάταςμ' έδιωξε απ' το σπίτι
κι όσο ζω δεν θέλει να γυρίσω.

160 Λόγο, αν μπορείς, στείλε στο Μούγιο,
τ' αδελφάκι του να το προσέξει.
Αλλιώς θα τον λιώσει στο μπουντρούμι...
Βρήκε έναν άνθρωπο της μπέσας
κι ευθύς τον έστειλε στο Μούγιο.
165 Έφτασε πρωί κείνος την αύριο,
πήγε τα 'μολόγησε στο Μούγιο.
Γέλια έβαλε πικρά ο Γενναίος:
—Δε σου τό 'πα, δάμαλε του Κότορ,
εκεί θα σου φάνε το κεφάλι;
170 Και συναγερμέ δίνει απ' τον πύργο,
φώναξε Γιοντμπίνα και Κράινα:
—Άλλο λόγο, φίλοι μου, δεν έχω.
Ο Χαλίλ με ντρόπιασε και πάει,
στο Κότορ το Νέο τον επιάσαν.
175 Έτοιμοι γενείτε όλοι, άντρες,

θάνατος πιο δύσκολος δε θα 'ρθει.
Βουίζουν τα πεύκα από τους άντρες,
θολώνουν ποτάμια και χειμάρροι,
τ' άλογα σαν άνεμος πετάνε,
180 εύθυς στο Κότορ το Νέο φτάνουν...
Στην άμμο ο Μούγιο τους σκορπάει...

— Θόρυβο, κραυγές 'πό σας δε θέλω!...

63. Για τον σκοπό αυτόν οι Γενναίοι χρησιμοποιούν τη ξέξη kushtrim (κουστρίμ), που
προέρχεται από τη φράση kush është trim (κους εστ' τριμ-ποιος είναι άντρας).
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Τι μεγάλη σύναξη στο Κότορ!
Σύναξη λαού διάταξε ο Κράλης.
185 Και στη μέση στέκει ένας λεβέντης,
σίδερα στα χέρια και στα πόδια.
Ο Χαλίλ Αγάς ο νέος είναι,
όλοι στο Κότορ τον περιπαίζουν:
— Τον βλέπεις, Χαλίλ, το θάνατο σου;
190 Δυσκολότερα ποτέ έχεις νιώσει;
Λόγια άντρα λέει το παλληκάρι:...
—Δύσκολα δεν είναι, ώς να 'ρθει ο Χάρος.
—Πες τι έχεις να πεις ως τελευταίο,
πάνω στο σουβλίθα τελειώσεις...
195 —Δυο λεπτάκια άδεια δώσετέμου.
Νόμο οι πρώτοι μας έχουν αφήσει,
να μη πεθαίνουμε στο κρεβάτι,
αλλά με σπαθί και τραγουδώντας...
Και του λύνουν για λίγο τα χέρια
200 και του δίνουν μια καλή λιαχούτα.
Κανείς τ' αγόρι δεν κατάλαβε,
στη γλώσσα των προγόνων τραγουδά.
Ο Μούγιο βγήκε τότε στο μεϊντάνι,
έβγαλε φωνή, βροντή μεγάλη.
205 Πύργους γκρέμισε ώς τα θεμέλια,
ο γιαλός ταράζεται, τραβιέται,
τα βουνά αχούν σαν το χειμώνα.
Κανείς δε γλιτώνει απ' τους Γενναίους,
γιατί άγριος πόλεμος αρχίζει:
210 Με τα δόντια σκίζονται οι άντρες,
με τα δόντια τ' άλογα παλεύουν.
Γέμισε η θάλασσα κουφάρια,
κολυμπούν τα πτώματα στο αίμα.
Δεν κουράζεται καθόλου ο Μούγιο,
215 χτυπάει και προχωράει ώς μέσα...
Λύνει το Χαλίλ, τον αδελφό τόν.
Σαν θεριό χυμάει αυτός6* με λύσσα,

64. Ο Χαλίλ.
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πάει και πιάνει ζωντανό τον Κράλη.
Στο σουβλί εκείνος τελειώνει.
220 Άρπαξαν δανλιά τότε οι άντρες,
έβαλαν τρανή φωτιά στην πόλη,
φωτιά από την κορφή ώς τον πάτο.
Σαν να λύσσαξε ο Μούγιο κάνει.
Ούτε λύπη, ούτε πόνο νιώθει
225 για τους πύργους που η φωτιά καίει,
για τον κόσμο που η φωτιά λιώνει.
Τρεις φορές βασίλεψε ο ήλιος,
τρεις φορές εβγήκε το φεγγάρι,
κι η φωτιά δεν έπαψε να καίει.

2.

Ο ΓΚΕΡΓΚΙΕΛΕΖ ΑΛΙΑ

Άντρας πάνω απ' όλους είν' ο Γκέργκι.
Εννιά χρόνια εννιά πληγές τον λιώνουν.
Μόνο η αδελφή κοντά του στέκει...
Πλένει τις πληγές του με τα δάκρυα,
5 το αίμα σφογγάει με τα μαλλιά της.
'Κούστηκε ένας λόγος πέρα ώς πέρα:
Μαύρος βγήκε από το γιαλό ένας Βάυλος,
σκληρός, άγριος είναι μονομάχος
κι έβαλε βαριά στον τόπο χρέη:
10 Κάθε καπνός65 να του πάει κριάρι,
κάθε καπνός να του πάει κορίτσι,
πουρνό με πουρνό να κόβει άντρα,
κάθε βδομάδα να καίει χώρα
Ήρθε κι η σειρά του Γκέργκι Αλία,
15 δάκρυα κυλούν στο πρόσωπό του:
Την τιμή μου ο Βάυλος να πατήσει!
Η αδελφή έστησε μοιρολόγι.
Κλαίει, μοιρολογάει τον αδελφό της:
—Πώς μας ξέχασε, αδελφέ, ο Χάρος;

65. Κάθε σπίτι.

66. Μεγάλο χωριό, περιοχή.
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20 Οι γονιοί μας λιώνουν μες στον τάφο,
τ' αδελφάκι μου οι πληγές το λιώνουν,
η αδελφή να πάει τάμα στο Βάυλο!
Πώς δεν πέφτει η κούλα να μας πιάσει...
να γλιτώσει, μάνα μου, η τιμή μας;
25 Η καρδιά του Γκέργκι πάει να σπάσει...
Στα σαράγια του πετάει δυο λόγια:
—Μαύρα σαν δαυλί να μου γενείτε,
μαύρη μούχλα να σας σκεπάσει.
Φίδια και οχιές να σας γεμίσουν,
30 όπου τη βροχή δεν την κρατάτε!
—Μα όχι, αδελφέ, του λέει η κόρη.
Σε κούρασε η θέρμη, αδελφάκι,
τι συμβαίνει και τι λες δεν ξέρεις.
Δεν είναι βροχής σταγόνες, Γκέργκι.
35 Στάζουνε τα μάτια τα δικά μου.
Έπιασε το χέρι της ο Γκέργκι,
τρυφερά το χέρι της χαϊδεύει.
Με αγάπη την κοιτάει στα μάτια
και με πόνο της μιλάει και λέει:
40 — Τί έχεις όπου κλαις, ρε αδελφούλα,
γιατί την καρδιά μου πας να σπάσεις;
Μήπως για να φας, να πιεις δεν έχεις;
Μήπως ποδεσιά, ρούχα δεν έχεις;
45 Μήπως θέλεις το ταίρι σου να 'βρεις;
Μήπως σου 'πα ποτέ βαριά λόγια;
Δες τι ωραία απαντάει η κόρη,
βάζοντας το χέρι στα μαλλιά του:
—Στο Θεό σου, της οξυάς·βλαστάρι!
Τόσο η θέρμη α' έχει βασανίσει;
50 Χάρος να με πάρει, αν θέλω ταίρι!
Έχω για να ντύσω, να ποδέσω,
έχω για να φάω, να πιω, αδελφάκι.
Βαριά δε μου μίλησες ώς τώρα.
Άλλον πατέρα, μάνα δεν έχω.
55 Να μη μου στεναχωριέσαι, Γκέργκι.
Έναν πόνο θέλω να σου κλάψω:
Πώς δεν έγειανες τώρα εννιά χρόνια,



344

Γιώργος Παναγιωτου

να 'γειανες κι ας έλιωνα ατή μου.
Πώς να πάω στον Βάυλου την πόρτα;
60 Οπ, ορθός σηκώθηκε ο Γκέργκι:
—Πάρε, αδελφούλα, τ' άλογο μου,
πήγαινέ το κάτω εκεί στην πόλη,
του καλυβωτή του βλάμη πες του:
Χαιρετίσματα έχεις απ' το Γκέργκι,
65 πέταλα γερά βάλε τ ' αλόγου.
Βάλε τα καρφιά ατόφιο ατσάλι,
με το Βάυλο θα μονομαχήσω.
Αν ο βλάμης μου δε θα θελήσει,
να 'βρεις τον πεταλωτή το φίλο.
70 Έφυγε η κόρη, στην πόλη πήγε,
πήγε στον πεταλωτή το βλάμη:
—Καλώς κάνεις, πεταλωτή βλάμη!
—Καλώς νά 'χεις, μακρινή μου κόρη!
—Χαιρετίσματα έχεις απ' το Γκέργκι.
75 Πέταλα γερά βάλε τ ' αλόγου,
βάλε τα καρφιά ατόφιο ατσάλι,
με το Βάυλο θα μονομαχήσω.
Άσχημα, βαριά μιλάει ο βλάμης:
—Αν μου δώσεις τα δυο μαύρα μάτια,
80 σου γλιτώνω, κόρη, τ' αδελφάκι,
κάνω τ' άλογό του να πετάει.
Πόσο την επόνεσε την κόρη!
- Να τη φας τη γλώσσα σου, ρεμάλι!
Τούτα τα μάτια τά 'χω πια χαρίσει
85 των γονιών που λιώνουνε στον τάφο,
τ' αδελφού μου που λιώνει στο στρώμα.
Πάει στον πεταλωτή το φίλο:
—Χαιρετίσματα έχεις απ' το Γκέργκι
Πέταλα γερά βάλε τ' αλόγου,
90 βάλε τα καρφιά ατόφιο ατσάλι,
με το Βάυλο θα μονομαχήσω.
Καλυβώνει τ' άλογο ωραία.
Το βραδιά γυρνάει η κόρη στο σπίτι,
Κάτω από τη λίπα είν' ο Γκέργκι.
95 Δες τι κάνει ο άντρας Γκέργκι Αλία.



ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΝΑΙΩΝ

-345

Χαιρετίσματα του Βάυλου στέλνει:
Πρωί να βγεις στο πεδίο μάχης.
Κριάρια για σένανε δεν έχω,
κορίτσι για σένανε δεν έχω.
100 Μια αδελφή που έχω, δεν τη δίνω!
Στις κορφές σαν έπεσε ο ήλιος,
στο πεδίο μάχης οι άντρες βγήκαν,
με λόγια χτυπούν ένας τον άλλον.
—Απ' τον τάφο βγήκες, εσύ, Γκέργκι,
105 κι ήρθες εδώ να μονομαχήσεις;

Δες τι ωραία απαντάει ο Γκέργκι:
—Γεια στο στόμα σου, καλά τα είπες!
Εννιά χρόνια πάω προς τον τάφο,
λίγο προτού μπω μ ' έχεις προλάβει.
110 Ζήτησες το βιο πριν τον τσοπάνη
και την αδελφή μου πριν 'πό μένα.
Κι ήρθα, Βάυλε, εδώ να σου θυμήσω
πως οι πρώτοι μας νόμον αφήσαν:
Δώστε τ' άρματα, μετά το βιο σας·
115 Αδελφή ποτέ στο Βάυλο τον άγριο,
αν δεν μετρηθείτε πριν μ ' αυτόνε.
Ετοιμάσου, Βάυλε, σου 'ρθε η ώρα,
Γκέργκι Ελέζ Αλία είν' τ' όνομά μου!
Ρόπαλο βαρύ πετάει ο Βάυλος.
120 Γονατίζει τ' άλογο του Γκέργκι,
πάνω του περνάει η ματσούκα.
Δώδεκα οργές στη γην εμπήκε,
δώδεκα οργές ψηλά η σκόνη.
Κι ήρθε τώρα η σειρά του Γκέργκι.
125 Σφίγγει και πετάει το ρόπαλο του,
τον χτυπάει ανάμεσα στις πλάτες.
Πέφτει ο Βάυλος και σειέται ο τόπος.
Σβάρνα τον τραβάει από τα πόδια,
τον πετάει σ' ένα βαθύ πηγάδι.
130 Το ποτάμι βάφεται απ' το αίμα,
χρόνια τρία ο τόπος που βρομάει.
Και γυρνάει ο Γκέργκι μας στο σπίτι,
φωνάζει τους φίλους και τους λέει:
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— Τα σαράγια μου δικά σας, φίλοι.

135 Όλα δικά σας τα χρήματά μον,

δικό σας το βιο, τα υπάρχοντά μου.
Αμανάτι η αδελφή του Γκέργκι!
Όρθωσε ο Γκέργκι το κορμί τον,
σφιχτά ν' αγκαλιάσει την κοπέλα.

140 Στη στιγμή η καρδιά των δυο τους παύει,
πέφτουνε μαζί νεκροί κι οι δύο.
Κανείς τόσο ωραία δεν πεθαίνει!
Στήνουνε οι φίλοι μοιρολόγι,
τάφο πλατύ και βαθύ ανοίγουν,

145 Αγκαλιά να κοιμηθούν τ' αδέλφια.
Όμορφο στήνουν σωρό111 επάνω,
να μην αλησμονηθούν τ' αδέλφια.
Ένα νιο φλαμούρι εκεί φυτεύουν,
να ησυχάζουν πάνω τα πουλάκια.

150 Στο βουνό οι οξυές όταν φονντώσαν,
κούκος πάνω στο σωρό πετάει,
βρίσκει το φλαμούρι ξεραμένο.
Φτερουγίζει επάνω από το σπίτι,
βρίσκει τη σκεπή τον γκρεμισμένη.

155 Ανεβαίνει α' ένα παραθύρι

και βαριά εξορκίζει το διαβάτη:
—Αμανάτ', διαβάτη που διαβαίνεις,
σαν περάσεις τραγουδώντας, πάψε·
και σαν κλαις, το μοιρολόγι βάστα!

160 Σε βουνοβοσκές πολλές που πήγα,
σ' όσα κι αν σεργιάνισα χειμαδιά,
σ' όσα σπίτια πον έχω θρηνήσει,
Γκέργκι ΕλέζΑλία δεν ευρήκα!

67. Σωρό με πέτρες, παραδοσιακό συνήθαο.
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SUMMARY

Giorgos Panayiotou, Prof.

In the World of the Albanian Cycle of the Brave

The article examines extensively part of the Albanian heroic tradition, known to
scholars as The Cycle of the Brave and popularly known as Songs of the Brave,
Songs of Mougios and Halil or Songs of the lahutë. This it does so from the
perspectives of history, folklore, ethnography and literature. The analysis and
presentation of the material is accompanied by extensive extracts drawn from the
epic.
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Το αυτοκόλλητο σήμα στο θρησκευτικό πανηγύρι της πόλης.
Σχόλιο επάνω στα όρια και
τις πολιτισμικές διαστάσεις των αντικείμενων*

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το υλικό αντικείμενο από τη στιγμή της δημιουργίας του εντάσ-
σεται μέσα στην κοινωνία και εμπλέκεται σε ένα σύνολο κοινωνικών διαδικα-
σιών, μέσα από τις οποίες φορτίζεται με ιδιαίτερες κάθε φορά σημασίες. Το
γεγονός αυτό σημαίνει ότι μία ολοκληρωμένη μελέτη του υλικού πολιτισμού
εκτός από τις τεχνικές διαδικασίες απαιτεί και την ανάλυση των διεργασιών,
μέσα από τις οποίες προσλαμβάνει το υλικό αντικείμενο ένα συγκεκριμένο
κοινωνικό νόημα. Η μελέτη του υλικού πολιτισμού προς μια τέτοια κατεύθυν-
ση συχνά αναδεικνύει τον συμπληρωματικό χαρακτήρα της υλικής και κοινω-
νικής βάσης των αντικειμένων. Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται το
αυτοκόλλητο σήμα του θρησκευτικού πανηγυριού στην πόλη συνδυάζοντας
τις μορφολογικές του ιδιότητες με τα πολιτισμικά δεδομένα που απορρέουν
από αυτό. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, γίνεται προσπάθεια να ανιχνευθεί το σύ-
νολο των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στο αντικείμενο και τους αν-
θρώπους, καθώς και το λειτουργικό και συμβολικό νόημα που αποκτά το ίδιο
το αντικείμενο μέσα από αυτές τις σχέσεις.

Όπως, ίσως, μπορεί να καταλάβει κάποιος από τον τίτλο της εργασίας, αν και
το θέμα της είναι το αυτοκόλλητο σήμα του θρησκευτικού πανηγυριού στον
αστικό χώρο - ένα αντικείμενο που, ίσως, θα προδιέθετε κάποιον αναγνώστη

* Το παρόν κείμενο παρουσιάστηκε ως εισήγηση με τίτλο «Η κοινωνική ζωή του υλικού
πολιτισμού. Το αυτοκόλλητο σήμα στο θρησκευτικό πανηγύρι του αστικού χώρου» στο 9"
Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής (Αυλώνας, 21 - 24 Ιουνίου 2002).

Επετηρίς Κέντρου Λαογραφίας, 29 (1999-2003), σ. 349-380.
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για μια εργασία σχετική με τη λαϊκή θρησκευτική λατρεία - στην ουσία, πρό-
κειται να θιγούν πλευρές ενός γενικότερου ζητήματος, το οποίο συνήθως ανα-
φέρεται ως «υλικός πολιτισμός», χωρίς, βέβαια, να αποκλείεται από την μελέ-
τη και η διάσταση της λαϊκής λατρείας.

Έχοντας ως θεωρητική αρχή ότι η πραγματικότητα, θέτοντας κατά μείζονα
λόγο η ίδια τους όρους της πρόσληψής της, είναι πρώτα «αντικειμενική» - με τη
διπλή σημασία της έννοιας (: του «εμπράγματου» αλλά και του «ό,τι υπάρχα ανε-
ξάρτητα από τη συνείδησή μας») - και μετά είναι «υποκειμενική», «κοινωνική», ή
«συμβολική», η εργασία θα ξεκινήσα από το ίδιο το αντικείμενο μελετώντας τα
μορφολογικά χαρακτηριστικά του αυτοκόλλητου σήματος, ενώ στη συνέχεια θα
αναφερθεί στη χρήση και κοινωνική σημασία του συγκεκριμένου αντικειμένου
χρησιμοποιώντας αναλυτικές κατηγορίες από τη θεωρία του υλικού πολιτισμού 1.

Ο υλικός πολιτισμός αν και αναγνωρίστηκε σχετικά νωρίς ως γνωστικό αντι-
κείμενο από την ελληνική λαογραφία 2, εντούτοις, όπως είναι γενικά αποδεκτό
από την υπάρχουσα βιβλιογραφία 3, το γεγονός αυτό δε συνετέλεσε - εκτός από
μεμονωμένες περιπτώσεις - στην ανάπτυξη μελετών γύρω από το συγκεκριμένο
θέμα, ιδιαίτερα δε για την κοινωνική, πολιτισμική και επικοινωνιακή διάσταση
του υλικού πολιτισμού. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι να υπάρχα σήμε-
ρα έλλειμμα θεωρητικού πλαισίου και εννοιολογικών εργαλείων, που θα βοηθή-
σουν στην προσέγγιση του φαινομένου προς αυτή την κατεύθυνση.

Η έννοια του υλικού πολιτισμού τα τελευταία χρόνια έχα γνωρίσει μια ση-
μασιολογική διεύρυνση, η οποία εδράζεται κυρίως στην αναγνώριση της βιω-

1. Κατά τον Glassie η μελέτη του υλικού πολιτισμού ξεκινά, αναγκαστικά, με τη μελέτη
των αντικειμένων αλλά δε μένει σε αυτά, καθώς τα χρησιμοποιεί ως μέσο για να προσέγγι-
σα την ανθρώπινη σκέψη και πράξη. Henry Glassie, Material Culture, Bloomington -
Indiana University Press, 1999, σ. 41.

2. Βλ. και το σχετικά πρόσφατο βιβλίο, Στέφ. Δ. 'Ημελλος και Αικ. Πολυμέρου - Καμηλά-
κη, Παραδοσιακός υλικός βίος του ελληνικού λαού (ερωτηματολόγιο) (Ακαδημία Αθηνών.
Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, αρ. 17), Αθήνα 1983.

3. Στέλιος Παπαδόπουλος, «Για ένα ουτοπικό εκδοτικό πρόγραμμα», στο: Ιστορία της Νε-
οελληνικής Τεχνολογίας, Α' Τριήμερο Εργασίας Πάτρα, 21-23 Οκτωβρίου 1988, Αθήνα, Πο-
λιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, 1991, σ. 244 - 247. Ο ίδιος, «Υλικός πολιτισμός», Εθνο-
λογία, 3 (1994), Αθήνα 1995, σ. 215-227. Στέφ. Δ. Ήμελλος, Ζητήματα παραδοσιακού υλικού
βίου. (Ενδεικτικές επισημάνσεις), Αθήνα, Σύλλογος προς διάδοσιν Ωφέλιμων Βιβλίων, 1993,
σ. 21. Κωνσταντίνο Μπάδα, «Η παράδοση στη διαδικασία της ιστορικής διαπραγμάτευσης
της εθνικής και τοπικής ταυτότητας. Η περίπτωση της "φουστανέλας"», Εθνολογία, 4 (1995),
Αθήνα 1996, σ. 130-131. Αλέκος Ε. Φλωράκης, «Η εθνογραφική τεχνολογία. Οψεις θεωρίας
και εφαρμογής», Εθνολογία, 6 - 7 (1998 -1999), Αθήνα 2000, σ. 32.
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ματικής σχέσης του ανθρώπου με το υλικό περιβάλλον του", και στην παραδο-
χή ότι τα αντικείμενα αποτελούν υλοποίηση ενός συστήματος σκέψης, έκφρα-
ση ενός πολιτισμού που έχει υλοποιηθεί 5. Συνέπεια των παραπάνω προσανα-
τολισμών στη θεωρία του υλικού πολιτισμού είναι η διεύρυνση της έννοιας του
πολιτισμού αλλά και της ίδιας της έννοιας της ύλης 6. Σημείο συνάντησης αυ-
τών των δύο αναθεωρημένων εννοιών είναι η προσέγγιση του υλικού πολιτι-
σμού με ένα διαφορετικό τρόπο, που λίγο σχετίζεται με τον υλικό πολιτισμό
που γνωρίζαμε έως πρόσφατα. Παλαιά ερωτήματα αναδιατυπώνονται και φα-
νερώνουν τις νέες κατευθύνσεις στην έρευνα του υλικού πολιτισμού. Πού αρ-
χίζει και πού τελειώνει ένα αντικείμενο 7; Είναι τα όριά του διαπερατά από τις
σχέσεις που αναπτύσσει με τον άνθρωπο; Η μελέτη του υλικού πολιτισμού,
μέσα από αυτό το πρίσμα, ξεφεύγει από τα όρια της ύλης ή της τεχνικής και
επεκτείνεται στο σύνολο του πολιτισμού8. Έτσι, ο υλικός πολιτισμός και η με-

4. Αφετηρία της θέσης αυτής είναι η θεωρία της ενσυναίσθησης (einfühlung), σύμφωνα
με την οποία το συναίσθημα προβάλλεται στον έξω κόσμο προκαλώντας τη συμμετοχή μας
και τη διάχυσή μας σε αυτόν. Σχετικά βλ. Σταύρος Σταυρίδης, Η συμβολική σχέση με το
χώρο. Πώς οι κοινωνικές αξίες διαμορφώνουν και ερμηνεύουν το χώρο, Αθήνα, Κάλβος,
1990, και ειδικότερα σ. 70.

5. Henry Glassie, ό.π., σ. 41.

6. Βλ ενδεικτικά την άποψη, η οποία στον ορισμό που δίνει για την έννοια του υλικού πολι-
τισμού εκτός από τα «κινητά και ακίνητα, φνσικά και κατασκευασμένα από τον άνθρωπο υλι-
κά στοιχεία του περιβάλλοντος» συμπεριλαμβάνει και τον «ανθρώπινο λόγο και τη μουσική
που παράγονται με τη χρήση του σώματος και του αέρα» (Ειρήνη Νάκου, Μουσεία: Εμείς, τα
πράγματα και ο πολιτισμός, Αθήνα, Νήσος, 2001, σ. 11 -12). Για μια σύντομη ανασκόπηση του
τρόπου με τον οποίο προσεγγίζεται ο υλικός πολιτισμός από διάφορες θεωρίες και εκπροσώ-
πους σχολών: Μαρξιστική, Malinowski, Mauss, σημειωτική και νεότερες προσεγγίσεις, βλ. Αλε-
ξάνδρα Μπακαλάκη, «Πρόσωπα και πράγματα: 'Εμφυλες χρήσεις και σημασίες των κλειδιών»,
στο: Χρυσούλα Χατζητάκη - Καψωμένου (επιμ.), Ελληνικός παραδοσιακός πολιτισμός: Λαο-
γραφία και Ιστορία, Συνέδριο στη μνήμη της Αλκής Κυριακίδσυ - Νέστορος, Θεσσαλονίκη,
Παρατηρητής, 2001, σ. 94 - 105. Για το ίδιο θέμα πβλ. Barbara Α. Babcock, «Artifact», στο:
Richard Bauman (ed.), Folklore, Cultural Performances, and Popular Entertainments, New
York, Oxford University Press, 1992, σ. 211 - 215.

7. Για το σχετικό προβληματισμό βλ. Barbara Kirshenblatt - Gimblett, «Objects of Ethno-
graphy», στο: Ivan Karp και Steven Lavine, Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of
Museum Display, Washington and London, Smithsonian Institution Press, 1991, σ. 388.

8. Η σχέση του υλικού πολιτισμού με τους άλλους τομείς του πολιτισμού είχε απασχο-
λήσει τον Στίλπ. Κυριακίδη, ο οποίος ήδη από πολύ νωρίς αναφέρα πως τα όρια μεταξύ
του υλικού πολιτισμού και των άλλων τομέων του πολιτισμού δεν είναι ευδιάκριτα και πως
μια ολοκληρωμένη μελέτη του ενός τομέα απαιτεί την εποπτεία και των άλλων τομέων.
Στίλπ. Κυριακίδης, Ελληνική Λαογραφία, 19652, σ. 41.
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λέτη του καταλήγει να είναι όχι απλώς ένας κλάδος της λαογραφίας, αλλά
ένας νέος τρόπος θεώρησης των ιστορικών φαινομένων9 και μια ιδιάζουσα με-
λέτη του συνολικού πολιτισμού γενικότερα.

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνοντας στον υλικό πολιτισμό όλα τα φυσικά ή
κατασκευασμένα από τον άνθρωπο αντικείμενα τον προσέγγιζα στην ολότητα
των διαστάσεών του και τον θεωρεί ως ένα ερμηνευτικό εγχείρημα10. Το «αντι-
κείμενο» προσλαμβάνεται με τη έννοια του ταυτόσημου αλλά και μέρους της
αντικειμενικής πραγματικότητας, το οποίο βρίσκεται σε πολύπλευρη και συνεχή
αλληλεπίδραση με το υποκείμενο. Στην πράξη, αυτό σήμαινα πως το αντικείμενο
κατά τη διάρκεια της κοινωνικής του πορείας αποκτά ποικίλες εναλλασσόμενες
σημασίες ιστορικά και κοινωνικά προσδιορισμένες. Παράλληλα, τα όρια του
αντικειμένου, κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης με το υποκείμενο, εμφανί-
ζουν ένα διαπερατό χαρακτήρα, καθώς όσο αυτό επενδύεται με συναισθήματα,
τόσο χάνα σε ανακειμενικότητα. Μέσα από αυτό το πρίσμα τα αντικείμενα θεω-
ρούνται ως αποθήκες σημασιών και συναισθημάτων που ενσωματώνουν και
συλλέγουν πολιτισμικά νοήματα, «μιλούν», μεταφέρουν μηνύματα και ταυτόχρο-
να είναι η αποτύπωση της ανθρώπινης επικοινωνίας και διαντίδρασης επάνω
στην ύλη". Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι τα αντικείμενα να μη θεω-
ρούνται πλέον ως ουδέτερα στοιχεία, αλλά να συγκεντρώνουν και κοινωνικά
χαρακτηριστικά, καθώς εμπλέκονται ενεργά στην κοινωνική ζωή και κάποτε,
μέσα από αυτή την εμπλοκή, στην κατασκευή, διατήρηση ή αλλαγή της κοινωνι-
κής ταυτότητας των υποκειμένων12.

Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξα, ακριβώς, αυτή τη συμπληρωματικής
φύσεως υλική και κοινωνική βάση των αντικειμένων13. Στόχος της είναι, σε ένα

9. Στέλιος Παπαδόπουλος, «Υλικός πολιτισμός», Εθνολογία, 3 (1994), 1995, σ. 216.

10. Κατά την Babcock τα αντικείμενα είναι ερμηνείες, αντικειμενικοποιήσεις και υλικο-
ποιήσεις της εμπειρίας. Barbara A. Babcock, ό. π., σ. 206.

11. Barbara A. Babcock, ό. π., σ. 206.

12. Βιργινία Σκιαδά, «Πολιτισμική αλλαγή και υλικός πολιτισμός. Η κοινωνική ιστορία
της "Κολαΐνας" στην Όλυμπο Καρπάθου», Εθνολογία, 1 (1992), Αθήνα 1993, σ. 85 -116.

13. Ο Μ. Μερακλής με αφορμή τη διάκριση που επιχαρεί ανάμεσα στην τεχνολογική και
τη λαογραφική μελέτη του υλικού πολιτισμού αναφέρει: «Τα ήθη και τα έθιμα που αναπτύσ-
σονται γύρω - θα έλεγα ακόμα: καχ μέσα - στα υλικά αντικείμενα, είναι ό,τι διαφοροποιεί τη
λαογραφία από την τεχνολογία και συντελεί καθοριστικά στη διαμόρφοχτη τον υλικού βίου,
όπως τον βλέπει και πρέπει να τον εξετάζει ο λαογράφος». Μ. Γ. Μερακλής, «Η μελέτη του
υλικού πολιτισμού. Μια όχι άσκοπη αναδρομή», Λαογραφία, τόμ. ΛΕ' (35), (1987 - 1989),
Αθήνα, 1990, σ. 102. Ο Στ. Παπαδόπουλος, από τη μεριά του, υποστηρίζει πως «πέρα από την
παραγωγή του τεχνήματος και όσα τεκμηριώνουν τα στοιχεία που εμπλέκονται α' αυτήν [...],
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πρώτο επίπεδο, να παρουσιάσει συνοπτικά το αυτοκόλλητο σήμα 14 συνδυάζο-
ντας τις μορφολογικές του ιδιότητες με τα πολιτισμικά δεδομένα που απορρέουν
από αυτό, ενώ, σε ένα δεύτερο επίπεδο, θα προσπαθήσει να ανιχνεύσει το σύνο-
λο των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στο αντικείμενο και τους ανθρώ-
πους, καθώς και το λειτουργικό και συμβολικό νόημα που αποκτά το ίδιο το αντι-
κείμενο μέσα από αυτές τις σχέσεις 15. Ειδικότερα, θα δοθεί έμφαση στην κοινω-
νική/επικοινωνιακή διαδικασία, κατά την οποία το αντικείμενο μεταπηδά από
την εμπράγματη διάσταση στον χώρο του συμβολικού και μετατρέπεται έτσι σε
«συμβολικό αντικείμενο»16.

υπάρχει το προϊόν - αντικείμενο με την ή τις χρήσεις του, τη μορφή, την τεχνοτροπία του,
υπάρχει το εμπόριο και η κυκλοφορία του προϊόντος (αντιπραγματισμός, αγορά), υπάρχει
όλο το συναισθηματικό και συμβολικό φορτίο που το καθένα φέρει και εκφράζει». Στέλιος
Παπαδόπουλος, ό. π., α. 217. Πβλ. Αλέκος Ε. Φλωράκης, ό. π., α. 31 - 59. Επίσης βλ. Susan Μ.
Pearce, Μουσεία, αντικείμενα και συλλογές. Μια πολιτισμική μελέτη, μτφ. Αία Γυιόκα, Αλέ-
ξης Καζάζης, Παναγιώτης Μπίκας, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Βάνιας, 2002. Jean Baudrillard,
Le système des objets, Παρίσι, εκδ. Gallimard, 1968.

14. Από όσο μπορώ να γνωρίζω, δεν έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τη λαογραφική έρευ-
να το συγκεκριμένο αντικείμενο. Από τη σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση η μοναδική
αναφορά εντοπίστηκε σε μια εικονογραφική παράσταση ενός αυτοκόλλητου σήματος από
αγροτικό θρησκευτικό πανηγύρι στο νησί της Τήλου, χωρίς όμως να δίνονται άλλες πληρο-
φορίες σχετικές με το αντικείμενο, που καταχωρεί ο Μ. Γ. Βαρβούνης, 'Οψεις και μορφές
του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2001, σ. 168.

15. Η σημασία των αντικειμένων είναι αξεδιάλυτα συνυφασμένη με την κοινωνική τους
χρήση. Ο Bogatyrev υποστηρίζει πως το πώς και το τί μήνυμα εκπέμπει ένα αντικείμενο είναι
στενά συνδεδεμένο με το πώς, πσύ, πότε και από ποιόν χρησιμοποιείται. Petr Bogatyrev, The
Function of Folk Costume in Moravian Slovakia, μτφρ. Richard Crum, The Hague and Paris,
Mouton, [α' έκδ. 1937], 1971.

16. Η ανάπτυξη του ζητήματος στηρίζεται σε συνεντεύξεις με πληροφορητές και σε
πρωτογενές υλικό περίπου 40 αυτοκόλλητων σημάτων από διαφορετικούς ναούς, το οποίο
είναι αποτέλεσμα εμπειρικής έρευνας και επιτόπιας παρατήρησης κατά τη διάρκεια των
ετών 1997 - 2000, ενώ κάποια από αυτά είναι και προγενέστερα. Αξίζει να σημειωθεί πως
τα σήματα αυτά δεν προέρχονται αποκλειστικά από ένα συγκεκριμένο δημοτικό διαμέρι-
σμα, αλλά από διάσπαρτους δήμους της Αττικής, που καλύπτουν ολόκληρη τη γεωγραφική
περιφέρεια της «τέως διοικήσεως πρωτευούσης» δίνοντας έτσι μια αντιπροσωπευτική εικό-
να του ζητήματος, όπως αυτό εμφανίζεται στη συγκεκριμένη περιοχή. Ορισμένα σήματα
δεν παρουσιάζονται στο Παράρτημα II για τεχνικούς λόγους.
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Το αντικείμενο

Δεν υπάρχα προσκυνητής που να έχα επισκεφθεί θρησκευτικό πανηγύρι και να
μη του έχουν κολλήσει κάποια φορά στο πέτο το αυτοκόλλητο σήμα. Πρόκειται
για τη γνωστή, και σχεδόν τελετουργική, διαδικασία, στην οποία υποβάλλεται
«εκών άκων» ο κάθε προσκυνητής, όταν επισκέπτεται ένα πανηγύρι. Το συνερ-
γείο επικόλλησης των σημάτων αποτελείται συνήθως από δυο ή τρία άτομα («συ-
νεργάτες»), από τα οποία το ένα κρατάει το κουτί, όπου μέσα ρίχνει ο πιστός τα
χρήματα, και τα άλλα μέλη του κρατώντας ένα μεγάλο ρολό ή πακέτο με αυτο-
κόλλητα σήματα στα χέρια αναλαμβάνουν την υποχρέωση της επικόλλησης.
Σταματούν τον επισκέπτη του πανηγυριού στο δρόμο του προς την εκκλησία και
του κολλούν στο πέτο το σήμα που έχει θεσπίσει ο ναός για το πανηγύρι ευχόμε-
νοι «βοηθειά σας, χρόνια πολλά!». Ο προσκυνητής, κατόπιν, έχει την άρρητη
υποχρέωση να ρίξει τον οβολό του στο κουτί που κρατά ένας από την ομάδα.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία και μέσα από την καθολική του χρήση, το αυτο-
κόλλητο σήμα καταλήγει σε σύμβολο της κοινότητας των εορταστών, καθώς
όλοι οι περιφερόμενοι στο χώρο έχουν τη σφραγίδα του πανηγυριού επάνω τους.

Ξεκινώντας τη μορφολογική ανάλυση του αντικειμένου θα λέγαμε ότι τα
αυτοκόλλητα σήματα ακολουθούν ορισμένες συγκεκριμένες τάσεις, οι οποίες
με τη σειρά τους σχηματοποιούν αντίστοιχες κατηγορίες μέσα στις οποίες μπο-
ρούμε να τα κατατάξουμε. Το σχήμα τους κατά βάση είναι κυκλικό. Βέβαια,
υπάρχουν και εξαιρέσεις, όπως περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν σχήμα τε-
τράγωνο, οβάλ, ή ακόμη κάποτε έχουν τη μορφή κονκάρδας με κορδέλες. Οι
συνήθεις διαστάσεις του είναι 0,04x0,04 εκ.

Το υλικό κατασκευής, συνήθως, είναι απλό αυτοκόλλητο χαρτί πάνω στο
οποίο τυπώνεται η παράσταση. Βέβαια, το υλικό καθώς και η ποιότητα της
όλης προσπάθειας διαφοροποιείται από ναό σε ναό ανάλογα τις οικονομικές
δυνατότητες, τις αισθητικές προτιμήσεις ή και την παράδοση που χαρακτηρί-
ζει το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Ως προς την επιλογή των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν υπάρχει μία
ποικιλία. Συνήθως τα σήματα τυπώνονται με μονοχρωμία. Η επιλογή του χρώ-
ματος δεν είναι τυχαία υπόθεση. Αντίθετα, φαίνεται πως βασίζεται σε μια διά-
κριση ανάμεσα σε κοσμικά χρώματα ή συνδυασμούς χρωμάτων και σε χρώμα-
τα που εκφράζουν την ιερότητα του χώρου, στον οποίο αναφέρεται το σήμα.
Για την απακόνιση των παραστάσεων του σήματος, όταν δεν χρησιμοποιείται
το μαύρο χρώμα, προτιμώνται συνήθως χρώματα που δεν ξεφεύγουν από αυ-
τά της εκκλησιαστικής τελετουργίας, όπως μπλε, σιέλ ή πορφυρό. Μικρότερη
προτίμηση φαίνεται πως συγκεντρώνουν τα επίχρυσα σήματα ή αυτά στα
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οποία χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός χρώματα, οι συνδυασμοί,
όμως, των οποίων είναι πάντα μέσα στο πλαίσιο που αναφέρθηκε πιο πάνω.

Σχετικά με την παράσταση που απεικονίζεται στο σήμα θα λέγαμε πως υπάρ-
χουν δύο ή τρεις θεματικές ενότητες. Στην περιφέρειά του βρίσκονται μία ή δύο
περιμετρικές ζώνες, στις οποίες υπάρχει ένα κείμενο σχετικά με το ναό ή το πα-
νηγύρι, όπως παραδείγματος χάριν το όνομα του ναού και η συνοικία στην οποία
υπάγεται, ενώ στο κέντρο τοποθετείται, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το
πιο σημαντικό θέμα της όλης σύνθεσης που η αξιακή του φόρτιση το έχει αναγά-
γει σε ιερό σύμβολο, όπως παραδείγματος χάριν η απεικόνιση του ναού, του
σταυρού ή του αγίου στον οποίο είναι αφιερωμένη η εκκλησία.

Η όλη σύλληψη και δομή της εικασπκής σύνθεσης του σήματος μας παρα-
πέμπει στην τεχνική των σφραγίδων και ιδιαίτερα στις σφραγίδες των ναών.
Άλλωστε οι μεγαλύτεροι θα θυμούνται πως παλαιότερα στο πέτο των προ-
σκυνητών καρφίτσωναν ένα χαρτάκι με τη σφραγίδα του ναού. Εξέλιξη αυ-
τού είναι το σημερινό αυτοκόλλητο σήμα, άποψη που ενισχύεται και από τα
δεδομένα της έρευνας, καθώς στο πανηγύρι ορισμένων εκκλησιών συνυπήρ-
χαν το αυτοκόλλητο και το χαρτάκι —και μάλιστα το χαρτάκι είχε επάνω του
την ίδια παράσταση με το αυτοκόλλητο σήμα, τη σφραγίδα του ναού.

Εξετάζοντας κανείς το σύνολο του υλικού παρατηρεί ότι τα σήματα μπο-
ρούν να αποτελέσουν για έναν ιστορικό των εκκλησιών, και όχι μόνον, μια
πρώτης τάξεως πληροφοριακή πηγή. Η μελέτη του αυτοκόλλητου σήματος,
και ειδικότερα του κειμένου που το συνοδεύει, μας δίνει πληροφοριακό υλικό
για την ίδια την εκκλησία που το εκδίδει, την οικονομική της κατάσταση, τις
ανάγκες της καθώς και τους συνεργαζόμενους με την εκκλησία φορείς για την
έκδοση του σήματος. Βλέπουμε πως με αφορμή το πανηγύρι παρουσιάζονται
δημοσίως και δραστηριοποιούνται ομάδες ενοριτών άλλοτε επίσημα θεσμο-
ποιημένες και παγιωμένες και άλλοτε όχι. Οι ομάδες αυτές είναι συνήθως
υπεύθυνες για την έκδοση και κυκλοφορία του σήματος με σκοπό την ενίσχυ-
ση του έργου, για το οποίο έχουν ιδρυθεί α ) «Ενοριακόν Φιλόπτωχον Ταμεί-
ον» (εικ. 21, 30, 37, 43), β') «Ερανική Επιτροπή Αποπερατώσεως» (ακ. 29),
γ ') «Σύλλογος Αποπερατώσεως» (εικ. 3, 36). Πολλές φορές το κείμενο μας δί-
να βασικά στοιχεία της ταυτότητας του ναού, όπως αυτοπροσδιορίζεται ο
ίδιος, αναφέροντας σχεδόν πάντα τον άγιο, στον οποίο είναι αφιερωμένος, τη
χρονολογία ιδρύσεως του ναού (εικ. 1, 7, 8, ) καθώς επίσης στοιχεία που μας
δείχνουν πού υπάγεται ο ναός εκκλησιαστικά (εικ. 31, 40) και γεωγραφικά,
καθώς και τι είδους ναός είναι α') «Ενοριακός» (εικ. 7, 8, 38), β ) «Μοναστη-
ριακός» (εικ. 41, 45), γ') «Μητροπολιτικός» (εικ. 14), δ') «Καθεδρικός» (εικ.
1), ε') «Μητροπολιτικόπαρεκκλήσι» (ακ. 42).
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Πέρα από αυτά τα βασικά στοιχεία, σε ορισμένες περιπτώσεις, το κείμενο
δεν αρκείται σε μια έμμεση πληροφόρηση για τον σκοπό της έκδοσης του σήμα-
τος, αλλά το αναφέρει ρητά α ) «Υπέρ Αποπερατώσεως» (εικ. 11, 16, 20, 44),
β ') «Υπέρ εξωραϊσμού» (ακ. 42), γ ') «Για τους πτωχούς» (εικ. 21), περιλαμβάνει
ευχές, προτροπές, ευχαριστίες προς τον προσκυνητή που θα το πάρα, όπως:
«Ενισχύσατε την αποπεράτωσιν του Ναού μας - σας ευχαριστούμε» (ακ. 20),
παραθέτα αποσπάσματα από ψαλμούς που ενισχύουν την επιχειρηματολογία
σχετικά με την ιερότητα που έχει η χρηματική ενίσχυση της εκκλησίας ή του έρ-
γου της α ') «Αγίασον Κύριε τους αγαπώντας την ευπρέπειαν Του Οίκου Σον»
(ακ. 11), ή β ') «Ο ελαιών πτωχόν δανείζει Θεόν» (ακ. 21).

Ακόμη επάνω στις ακόνες και στα κείμενα που τις πλαισιώνουν αποτυπώνο-
νται αξίες, αισθητικές τάσας και γλωσσικές προτιμήσεις των υπευθύνων. Κάποι-
ες φορές, μας δίνουν πληροφορίες για την τεχνική αγιογράφησης του ίδιου του
ναού, αφού πολλές φορές η αναπαριστώμενη εικόνα του αγίου επάνω στο σήμα
είναι αυτή που υπάρχει και μέσα στο τέμπλο της εκκλησίας. Σχετικά με την απο-
τύπωση της εικόνας νομίζω πως είναι άξιο παρατήρησης η εντατική χρήση της
εικόνας του αγίου επάνω στο σήμα (συνολικά πάνω από 27 σήματα σε σύνολο
50)17. Ένα άλλο στοιχείο είναι η μεγάλη συχνότητα που εμφανίζει η απεικόνιση
του ναού (συνολικά 8 σήματα), γεγονός που δηλώνα αφενός μεν τη βαρύνουσα
σημασία που έχει ο ναός στην ορθόδοξη θρησκευτική συνείδηση όσο και τη στε-
νή σύνδεση του πανηγυριού - παράλληλα με τον άγιο - και με την εκκλησία, ως
κτίσμα.

Η νοηματική διαδρομή του αυτοκόλλητου σήματος.

Η μελέτη του κοινωνικού νοήματος των αντικειμένων, στην προκειμένη περί-
πτωση του αυτοκόλλητου σήματος, προϋποθέτει ως δεδομένο το γεγονός ότι
τα αντικείμενα βρίσκονται σε μια σχέση επικοινωνίας με το κοινωνικό σύνο-
λο. Μέσα από αυτή την αμφίδρομη σχέση διαμορφώνεται ένα συνεχές, στα
δύο άκρα του οποίου βρίσκονται αντίστοιχα τα υποκείμενα και τα υλικά αντι-
κείμενα. Η άμεση σχέση της κοινωνίας με τα αντικείμενα μας επιβάλλει, προ-
κειμένου να ερμηνεύσουμε το φαινόμενο του αυτοκόλλητου σήματος, να δώ-
σουμε ιδιαίτερη σημασία στα διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα μέσα στα

17. Στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι διάφορες παραλλαγές σημάτων, που
έχουν εκδοθεί από τον ίδιο ναό.



ΤΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΗΜΑ ΣΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

357

οποία εντάσσεται κάθε φορά το αντικείμενο αλλά και τα ενσωματώνει κατά
τη διάρκεια της ζωής του.

Το νόημα, δηλαδή, των πραγμάτων δεν κατοικεί αποκλειστικά μέσα στα
ίδια τα αντικείμενα αλλά βρίσκεται και έξω από αυτά. Προσδιορίζεται και
από άλλους παράγοντες, όπως είναι οι όροι παρατήρησης, χρήσης και ερμη-
νείας των αντικειμένων προσδιορισμένοι από το εκάστοτε ιστορικό, κοινωνι-
κό και πολιτισμικό πλαίσιο18.

Η εκκλησία, ως θεσμός αλλά και ως κτίσμα, έχα μια σειρά από λατουργικά
έξοδα, τα οποία για να καλυφθούν χραάζεται και η συμβολή των ενοριτών. Στα
καθημερινά έξοδα της εκκλησίας που αυξάνουν τις οικονομικές της ανάγκες
μπορεί να προστεθεί, ως ένας επιπλέον επιβαρυντικός παράγοντας, η τάση των
ιερέων να δίνουν έμφαση στην υλική - πολλές φορές μνημειακού χαρακτήρα -
αποτύπωση του σεβασμού και της αγάπης προς το Θεό. Για το λόγο αυτό κατα-
σκευάζουν επεκτάσεις του ναού, παρεκκλήσια, καμπαναριά κ.ά., άλλες φορές
αναγκαία και άλλες όχι, ή αντικαθιστούν παλαιά χρηστικά αντικείμενα του ναού
με νέα. Βέβαια η τάση αυτή δεν είναι αντίθετη ούτε βρίσκεται αποκομμένη από
το κοινό αίσθημα της ενορίας, καθώς οι ενορίτες θέλουν πάντα να βλέπουν την
εκκλησία τους σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο, ένα «στολίδι» στη συνοικία τους.
Ωστόσο, για να καλυφθούν τα έξοδα των έργων αυτών χρειάζεται το ταμείο της
εκκλησίας γενναία οικονομική ενίσχυση, την οποία οι ενορίτες είναι πρόθυμοι να
προσφέρουν, δεδομένου ότι στη συνείδηση των πιστών η οικονομική συνεισφορά
για την εκκλησία και το έργο της ξεφεύγει από τα στενά υλικά - οικονομικά
πλαίσια και μεταστοιχειώνεται σε μια θεάρεστη πράξη με μεταφυσικές προεκτά-
σεις. Οι ολοένα εμφανιζόμενες νέες ανάγκες της εκκλησίας και η συνεχής αναζή-
τηση οικονομικών πόρων, προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, καθι-
στούν το φαινόμενο της οικονομικής ενίσχυσης της εκκλησίας από τη μεριά των
πιστών ως ένα φαινόμενο διαχρονικού χαρακτήρα, που συμπορεύεται με την ίδια
την ύπαρξη της εκκλησίας στην ιστορική της εξέλιξη15.

18. Mary Douglas και Baron Isherwood, The World of Goods. Towards an Anthropology of
Cosumption, London and New York, Routledge, reprint 1996 [1979], σ. xxii - xxiii. Ειρήνη
Νάκσυ, ό. π., σ. 73.

19. «Η ενορία μας ήταν του Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών. Καμαρώναμε όλοι για την
εκκλησία μας. Λέγαμε ότι είναι η μεγαλύτερη της Αθήνας και, άρα, όλης της Ελλάδας. Κι
όλο και πληρώναμε - όχι οι δικοί μου, αλλά όσοι είχαν μόνιμη δουλειά και καθημερινό με-
ροκάματο - για την αποπεράτωσή της, για την αγιογράφησή της και διάφορα τέτοια, χρό-
νια και χρόνια - ολόκληρες δεκαετίες!». Λευτέρης Παπαδόπουλος, Οι παλιοί συμμαθητές,
Αθήνα, εκδ. Καστανιώτη, 1996, σ. 162.
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Για την κάλυψη αυτών των αναγκών η εκκλησία συχνά χρησιμοποιεί δια-
φόρους τρόπους, όπως η έκδοση ημερολογίων, η θέσπιση εράνου κ. ά. Με δε-
δομένα όλα τα παραπάνω, αμέσως καταλαβαίνει κανείς ότι το πανηγύρι της
εκκλησίας, στο οποίο συγκεντρώνεται ένα μεγάλο πλήθος κόσμου από την
ενορία, και όχι μόνον, αποτελεί μια ιδεώδη ευκαιρία για την κάλυψη των εξό-
δων αυτών από τη βοήθεια των ίδιων των προσκυνητών. Ένας από τους τρό-
πους με τους οποίους η εκκλησία ζητά την οικονομική ενίσχυσή της κατά τη
διάρκεια του πανηγυριού είναι και το αυτοκόλλητο σήμα του πανηγυριού.

Η έκδοση, λοιπόν, του αυτοκόλλητου σήματος έχει ζωτική σημασία για τη
λειτουργία της εκκλησίας και γι' αυτό είναι μια από τις βασικές μέριμνες των ορ-
γανωτών του πανηγυριού κατά την τέλεση ενός πανηγυριού. Το αυτοκόλλητο
σήμα είναι για την εκκλησία μια οικονομικής σημασίας ενέργεια που υπηρετεί οι-
κονομικές λειτουργίες, καθώς από αυτό, όπως προαναφέρθηκε, εξαρτάται η οι-
κονομική κατάσταση του ναού. Από την ύπαρξη του σήματος αναμένεται να κα-
λυφθεί ένα σημαντικό μέρος από τα έξοδα του ναού. Από πολύ νωρίς λαμβάνε-
ται μέριμνα, ώστε να παραγγελθεί ο απαραίτητος αριθμός σημάτων και να γίνει
η προμήθειά τους από το εμπόριο. Ιδιαίτερη προσοχή λαμβάνεται από τους αν-
θρώπους της εκκλησίας για την επιλογή του υλικού, επάνω στο οποίο θα αποτυ-
πωθεί το σήμα. Τα κριτήρια επιλογής του υλικού και της ποιότητάς του σχετίζο-
νται, βεβαίως, με οικονομικούς παράγοντες, κυρίως με την τιμή του, η οποία θα
πρέπει να αφήνει κάποιο κέρδος για την εκκλησία. Ωστόσο το γεγονός ότι πρό-
κειται να τυπωθούν επάνω του ιερές παραστάσεις ή σύμβολα επηρεάζει και αυτό
την επιλογή. Γι αυτό τον λόγο, θα πρέπει να είναι τέτοιας ποιότητας το σήμα,
ώστε να μη ξεκολλά εύκολα από το πέτο, γιατί αυτό έχει ως συνέπεια να κυλιέ-
ται κάτω, να πατιέται από το πλήθος κ.ά.

Ωστόσο, η προσπάθεια για την ανεύρεση του κοινωνικού νοήματος που έχα
το αυτοκόλλητο σήμα θα ήταν ημιτελής, εάν αρκούμασταν στην άποψη ότι το
σήμα ξεκινά και τελειώνει τη ζωή του υπηρετώντας οικονομικές και μόνο σκοπι-
μότητες. Το αυτοκόλλητο σήμα από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί ή, καλύτερα,
από τη στιγμή που θα αποφασισθεί να δημιουργηθεί, ακολουθεί μια σαρά μετα-
βατικών σταδίων μέχρι να φτάσει στον προσκυνητή και γνώριζα ένα πλήθος ση-
μασιολογικών μεταλλάξεων, που διαμορφώνουν αντίστοιχα το νόημά του.

Στη σημασιοδότηση ενός αντικειμένου υπεισέρχονται πολλές παράμετροι,
καθώς τα αντικείμενα εκτός από σχήμα ή υλικό, επιπλέον, είναι μέγεθος, τε-
χνική, χρώμα, μοτίβα κ. ά. που το καθένα από αυτά εκφράζει και μία διάστα-
ση του αντικειμένου. Η οποιαδήποτε αλλαγή στο αυτοκόλλητο σηματοδοτεί
αντίστοιχα και αλλαγή στο νόημα και στη λειτουργία του. Έτσι, το είδος της
παράστασης που υπάρχει επάνω στο σήμα επιδρά καθοριστικά στη διαμόρ-
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φωση του νοήματος που αναπτύσσει το ίδιο το σήμα μέσα από τις σχέσεις του
με το κοινωνικό περιβάλλον.

Το θέμα που απεικονίζεται στο αυτοκόλλητο εξαρτάται από τους οργανωτές
αλλά και από την πρακτική κατά το παρελθόν. Συνήθως προτιμάται η σφραγίδα
του ναού, μέσα στην οποία υπάρχει εγχάρακτη ή εικόνα του αγίου, στον οποίο
είναι αφιερωμένη η εκκλησία. Η ιδιαίτερη προτίμηση στην εικόνα του αγίου, ως
παράσταση επάνω στο σήμα, συνδέεται με τη βαρύνουσα σημασία που έχει η
ίδια η εικόνα στο ορθόδοξο δόγμα. Πολλές φορές, κατά τη διάρκεια της έρευ-
νας, στις συζητήσεις με ιερείς έτυχε να μου προσφέρουν μια εικόνα ενός αγίου ως
φυλαχτό και ως βοηθό, «για να σε φυλάει» ή «για να σε φωτίζει» όπως μου έλε-
γαν. Για τους προσκυνηματικούς τόπους, όπως είναι και το πανηγύρι μιας εκκλη-
σίας, η εικόνα του αγίου ή της αγίας βρίσκεται στο κέντρο μιας σειράς τελετουρ-
γικών και λατρευτικών πρακτικών. Άλλωστε, η προσκύνηση της εικόνας είναι η
βασική αιτία και ο σκοπός ενός προσκυνηματικού ταξιδιού. «Η εικόνα είναι το
σημαίνον κέντρο της εκκλησίας», όπως λέα η Jill Dubisch20.

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη το πολιτισμικό φορτίο της θρησκευτικής ει-
κόνας μπορεί να διατυπωθεί η άποψη ότι η αποτύπωσή της εικόνας του αγίου
επάνω στο σήμα συντελεί ώστε το σήμα, αλλά και η διακίνηση του, να απο-
κτούν, επιπλέον, μια θρησκευτική διάσταση. Το σήμα, όντας φορέας της εικό-
νας και της χάρης - μέσω της εικόνας - του αγίου, μετουσιώνεται σε συμβολι-
κό και ιερό αντικείμενο. Η δε διαδικασία επικόλλησης αναγνωρίζεται ως προ-
σφορά τόσο της εικόνας του αγίου που γιορτάζει, όσο και της χάρης του αγί-
ου στους προσκυνητές.

Η εικόνα επάνω στο σήμα μπορεί να ξεφεύγει από την απλή παρουσίαση
της μορφής του αγίου και ενδέχεται να περιλαμβάνει ιερά σύμβολα ή κατορ-
θώματα και σκηνές από τη ζωή και το μαρτύριο του αγίου προκαλώντας με
αυτόν τον τρόπο θρησκευτικά συναισθήματα και ανακαλώντας ανάλογες
θαυμαστές ιστορίες από το συναξάρι του. Όσο πιο κοντά είναι στον άγιο ή
στα ιερά σύμβολα της θρησκείας η παράσταση του σήματος, τόσο περισσότε-
ρο αυτό κερδίζει σε ιερότητα.

Αφορμή για αυτήν την παρατήρηση αποτέλεσε η ιδιάζουσα ευλαβική μετα-
χείριση, που διαπιστώθηκε να επιφυλάσσουν οι προσκυνητές στο αυτοκόλλη-
το. Ένας συνηθισμένος τρόπος ένδειξης σεβασμού απέναντι στο σήμα είναι η
αποφυγή της κακομεταχείρισης του, όπως, παραδείγματος χάριν, του πετάμα-

20. Jill Dubisch, Το θρησκευτικό προσκύνημα στη σύγχρονη Ελλάδα. Μια εθνογραφι-
κή προσέγγιση, μτφρ. Διόνα Μουστρή, Αθήνα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2000, σ. 205.
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τός του στον δρόμο ή του πατήματος του. Αντίθετα, σε κάθε πανηγύρι εμφανί-
ζονταν πάμπολλα σήματα κολλημένα στο προαύλιο των εκκλησιών, στα κά-
γκελα, στις πόρτες της εκκλησίας ή στις κολώνες φωτισμού. Κάποιοι, μάλι-
στα, προτιμούν να το καίνε αντί να το πετάνε στα σκουπίδια. Το γεγονός αυτό
δείχνει πως το κοινωνικό περιεχόμενο που προσλάμβανε το αυτοκόλλητο στο
πανηγύρι ξέφευγε από αυτό του απλού, και μιας χρήσεως, αντικειμένου. Αν
θέλουμε, λοιπόν, να περιγράψουμε τη σημασιολογική τροχιά του αυτοκόλλη-
του σήματος, θα πρέπει αυτό να γίνει με άξονα την εικονιζόμενη παράσταση
επάνω στο αντικείμενο, καθώς παίζει καθοριστικό ρόλο στη νοηματοδότηση
του αντικειμένου.

Σε σχέση με την ιερότητα του αντικειμένου αξίζει να αναφερθεί πως η δια-
δικασία με την οποία το σήμα αποκτά ιερά χαρακτηριστικά δεν είναι μονολι-
θική, αλλά έχει διαβαθμίσεις που εξαρτώνται από μια σειρά παράγοντες, όπως
η παράσταση, ζήτημα που σχολιάστηκε παραπάνω, το κείμενο που το συνό-
δευα, το σχήμα που έχει, το χρώμα του κ. ά.21. Ωστόσο, η ιερότητα και γενικό-
τερα το νόημα του σήματος δεν εντοπίζεται, ούτε περιορίζεται μόνο μέσα στο
αντικείμενο, αλλά εξαρτάται και από τον προσκυνητή.

Το αντικείμενο είναι μια δυναμική μορφή ανοιχτή σε διάφορες αναγνώσεις
και χρήσεις. Το αυτοκόλλητο σήμα κατά τη διάρκεια της ζωής του από την πα-
ραγωγή μέχρι τον τελικό χρήστη γνωρίζει μια σειρά σημασιολογικές μετατοπί-
σεις. Μέχρι τώρα είδαμε πως σε ένα πρώτο στάδιο η σημασία του ελέγχεται κυ-
ρίως από τους οικονομικούς παράγοντες. Στη συνέχεια, σε ένα δεύτερο στάδιο,

21. Η μεταφορά από το πρώτο στο δεύτερο στάδιο, που αντιστοιχεί στη μετάβαση από
το «κοινό - εμπορευματικό» αντικείμενο στο «μοναδικό - μη εμπορευματικό» αντικείμενο,
ασφαλώς δεν είναι απόλυτη και σχηματική, αλλά γνωρίζει πλήθος διαβαθμίσεων. Μάλιστα,
αξίζει να αναφερθεί εδώ η άποψη του Kopytoff, καθώς έχει αναλογίες με το θέμα που εξε-
τάζουμε, ο οποίος αναφερόμενος γενικότερα στο θεωρητικό ζήτημα των σχέσεων της μετά-
βασης - στη συγκεκριμένη περίπτωση που εξετάζει από τη «μη εμπορευματική οικονομία»
στην «εμπορευματική οικονομία» - υποστήριζα πως στο συγκεκριμένο δίπολο η πιο ενδια-
φέρουσα και ερεθιστική σε θεωρητικές αναζητήσεις περίπτωση μελέτης είναι αυτή της εν-
διάμεσης κατάστασης, όπου αξίζει να μελετηθεί πώς συνυφαίνονται τα «εμπορευματικά»
και «μοναδικά» χαρακτηριστικά των αντικειμένων με ένα πολύ πιο περίπλοκο τρόπο από
ό,τι τα θεωρητικά μοντέλα περιγράφουν, πώς καταργούνται α υφιστάμενοι κανόνες των
σχέσεων ανάμεσα στα δύο είδη, πώς ανατρέπονται τα θεωρητικά μοντέλα και πώς οι δύο
αντιτιθέμενοι τύποι αναδιοργανώνονται και ανασχηματίζονται στην πορεία της εξέλιξης
μιας κοινωνίας. Igor Kopytoff, «The cultural biography of things: commoditization as
process», στο: Aijun Appadurai (ed.), The Social Life of Things. Commodities in Cultural
Perspective, Cambridge, Cambridge University Press, επανατύπωση 19882, σ. 88.
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η παράσταση που επιλέγεται για το σήμα και η σύνδεσή του με την εκκλησία και
το έργο της - τα χρήματα που συγκεντρώνονται στο κουτί χρησιμοποιούνται για
τα έργα της εκκλησίας, γεγονός που το γνωρίζουν οι προσκυνητές - συντελούν
στην ιεροποίηση του σήματος και της πρακτικής που το συνόδευει. Το σημασιο-
λογικό ταξίδι του αυτοκόλλητου συνεχίζεται και, κατά κάποιο τρόπο, «ολοκλη-
ρώνεται» με την κατάληξή του στη δικαιοδοσία του προσκυνητή 22. Κάποιοι το
ξεχνούν στο πέτο τους και το φέρνουν μαζί τους όταν επιστρέφουν στο σπίτι,
κάποιοι το κρατούν στο πέτο τους όσο κρατά το πανηγύρι και μετά το αφήνουν
στην εκκλησία, κάποιοι το βγάζουν και το φυλάγουν στα προσωπικά τους αντι-
κείμενα. Η χρήση του σχετίζεται με την ανάγνωσή του.

Κατά τη μεταφορά του στο σπίτι και κατά τη διαδικασία της επαναπλαισίω-
σής του το αυτοκόλλητο σήμα συνδέεται συχνά με νέες αφηγήσεις και ιστορίες,
που συσχετίζονται με το νέο του περιβάλλον23. Ωστόσο, τα αντικείμενα δεν συν-
δέονται αποκλειστικά με ένα μόνο χοίρο. Μια μελέτη της «βιογραφίας»24 τους θα
αναδείκνυε πως τα αντικείμενα, αν και σχετίζονται άμεσα με το πλαίσιο μέσα
στο οποίο τα παρατηρούμε, εντούτοις, παράλληλα, ανακαλούν όλους τους χώ-
ρους μέσα στους οποίους κάποτε είχαν υπάρξει. Τα αντικείμενα όμως δεν φέρ-
νουν στο νου μόνο τον χώρο μέσα στον οποίο είχαν υπάρξει, αλλά χάρη στην
ιδιότητά τους να διαρκούν πέρα από το ίδιο το γεγονός 25 ανακαλούν και τα ίδια
τα γεγονότα με τα οποία έχουν συνδεθεί στο παρελθόν. Στις συζητήσεις που έγι-
ναν με πληροφορητές άξιο παρατήρησης ήταν το μνημονικό φορτίο που κουβα-
λούσε το αυτοκόλλητο σήμα καθώς και η λειτουργία του ως ενθυμίου*.

22. Η επικοινωνία και η κατανάλωση είναι πάντα στενά συνδεδεμένες. Κατά τη διαδι-
κασία της κατανάλωσης και μέσα από την αλλαγή των κοινωνικών πλαισίων τα νοήματα
του δημιουργού που αποτυπώνονται επάνω στο αντικείμενο, το οποίο πωλείται, επισκιάζο-
νται από αυτά του καταναλωτή. Henry Glassie, ό. π., σ. 57.

23. Το πλαίσιο, μέσα στο οποίο βρίσκεται ένα αντικείμενο και η οπτική, μέσα από την
οποία αντιμετωπίζεται ένα αντικείμενο, έχουν άμεση επίδραση στη χρήση και στο νόημα
του αντικειμένου. Barbara Α. Babcock, ό. π., σ. 207.

24. Igor Kopytoff, ό. π., σ. 64 - 91.

25. Henry Glassie, ό. π., σ. 45 - 46.

26. Για τη συμπύκνωση του χρόνου σε χωρικά αντικείμενα βλ. Μιχάλης Γ. Μερακλής,
Λαογραφικά Ζητήματα, Αθήνα, Εκδόσεις Χ. Μπούρα, 1989, σ. 189 - 213. Για τον υλικό
πολιτισμό ως μνημονικό τόπο βλ. Μαρία Μαυραγάνη, «Αντικείμενα του παρελθόντος ή
υλική μνήμη: Η κατανάλωση μιας ετερότητας», στο: Ρ. Μπενβενίστε - Θ. Παραδέλλης
(επιμ.), Διαδρομές και τόποι της μνήμης. Ιστορικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις,
Αθήνα, Αλεξάνδρεια - Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1999, σ. 175 - 192. Κωνσταντίνο Μπάδα,
«Δράσεις της υλικής κουλτούρας και μνήμης: Το καλαματιανό μετάξι από την πλευρά των
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Γιώργος Βοζικας

Για τους πληροφορητές η ενατένιοή του μετά από καιρό είναι συχνά αφορμή
για μια νοερή και συναισθηματική μετάβαση σε άλλο τόπο, χρόνο και κατάστα-
ση. Η διαδικασία της ενατένισης του αντικειμένου υποδήλωνα και τη σημασία
της ίδιας της εικόνας (του αντικειμένου) στη μνημονική λειτουργία. Κατά τον
Calvet «η εικονικότητα είναι χώρος μνήμης», καθώς η εικόνα λειτουργεί «σαν
οδηγός μνήμης ή σαν ώθηση προς το λόγο»21. Τα αντικείμενα από τη στιγμή που
εντάσσονται στην κοινωνία μετατρέπονται σε αφορμές για αφηγήσεις και ανα-
μνήσεις. Μέσα στο αντικείμενο μπορούν οι άνθρωποι να αναγνωρίσουν πλευρές
του ατομικού ή και συλλογικού τους παρελθόντος, μπορούν να θυμηθούν αξίες,
κοινωνικές πρακτικές ή και καταστάσεις, καθώς το παρελθόν έρχεται στο πα-
ρόν μέσα από τα αντικείμενα. Λειτουργικά το αυτοκόλλητο σήμα μεταφέρει το
παρελθόν και το εξαιρετικό, όπως είναι το πανηγύρι ως κατάσταση, στο παρόν
και σε ένα χώρο οικείο και καθημερινό, π.χ. στο εικονοστάσι, στο υπνοδωμάτιο
ή ακόμη και στην κουζίνα της νοικοκυράς. Εμπότιζα την καθημερινότητα με την
ιερότητα.

Τα αντικείμενα λόγω της άμεσης σύνδεσης τους με τις κοινωνικές διαδικα-
σίες και λόγω της δυνατότητας που έχουν ώστε να συνυποδηλώνουν κοινωνι-
κά νοήματα μπορούν να εκληφθούν και ως σύμβολα. Έτσι, το αυτοκόλλητο
σήμα γίνεται το σύμβολο του πανηγυριού, ενώ για κάποιους άλλους είναι η
απόδειξη, το τεκμήριο της συμμετοχής τους στο πανηγύρι· μάλιστα ορισμένοι
το αποκάλεσαν «μαρτυρικό», γεγονός που μας παραπέμπει σε αντίστοιχη κοι-
νωνική πρακτική στις βαπτίσεις.

Με την παρουσίαση της πολιτισμικής τροχιάς του αυτοκόλλητου σήματος
φάνηκε πως το σήμα κατά τη διάρκεια της πορείας του από τον χώρο του πα-
νηγυριού μέχρι το σπίτι γνωρίζει σημασιολογικές και λειτουργικές μεταβολές,
που αναδεικνύουν τον πολυλειτουργικό και πολυσημικό του χαρακτήρα. Ο
αμερικανός λαογράφος Henry Glassie, στο βιβλίο του σχετικά με τον «Υλικό
Πολιτισμό» αναφέρει πως το νόημα των πραγμάτων είναι «το σύνολο των σχέ-
σεων ανάμεσα στα αντικείμενα και τους ανθρώπους™». Η εργασία, με αφορ-
μή το αυτοκόλλητο σήμα του θρησκευτικού πανηγυριού, προσπάθησε ανι-

υφαντριών», στο: Μηνάς Αλεξιάδης (επιμ.), Θητεία. Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή
Μ. Γ. Μερακλή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων, Αθήνα 2002, σ. 433 - 446.

27. Louis - Jean Calvet, Η προφορική παράδοση, μτφρ. Μαριλένα Καρυολέμου, Αθή-
να, Ινστιτούτο του Βιβλίου - Μ. Καρδαμίτσα, 1995, σ. 91.

28. Henry Glassie, ό. π., σ. 59.
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χνεύοντας τα όρια και τις πολιτισμικές διαστάσεις του συγκεκριμένου αντικει-
μένου να δείξει ακριβώς αυτό το σύνολο των σχέσεων, συμπληρωματικού χα-
ρακτήρα, ανάμεσα στα πράγματα και στα υποκείμενα, στην υποκειμενική και
στην αντικειμενική/εμπράγματη διάσταση του κόσμου, καθώς και το νόημα
που αναπτύσσουν τα ίδια τα αντικείμενα μέσα από αυτή τη σχέση.

SUMMARY

George Vozikas, M.Ed.

The Adhesive Badge in the Religious Festivals in the City: Some Remarks on the
Limits and Cultural Dimensions of Objects

Any material object, as soon as it is created, is inserted into society and becomes tied
to a nexus of social process. This means that the object becomes loaded with a
particular set of meanings peculiar to the circumstances. Consequently, a complete
study of material culture demands, in addition to a study of the technical procedures,
an examination of the processes by which the material object acquires a particular
social significance. The study of material culture in such a direction reveals the
complementary nature of the material and the cultural basis of the objects in
question.

The present paper links the morphological qualities of adhesive badge with the
cultural data that flow from the badge itself. At another level, the article attempts to
trace the nexus of relationships that develop between the object and man and to trace
the functional and symbolic meaning that the object itself acquires via these
relationships.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Δήμος Εκκλησία Υλικό Σχήμα Παράστασης Χρώμα Κείμενο Παράσταση Εικόνα
ΑΠΟΙ Εσταυρωμένο; Αυτοκόλητο Στρογγυλό Έγχρωμο «Ιερά Πανηγυρις Παράσταση No 13
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ χαρύ (λευκό φόντο Εσταυρωμένου. · του Σταυρού

με μπλε Μυκονιάτικα ·» στο κέντρο του
στοιχεία και (κυκλική φορά- σήματος
παράσταση βυζανανή

γραμματοσειρά-
κεφαλαία γράμματα)

Αγιοι
Ανάργυροι Αυτοκόλλητο Στρογγυλό Έγχρωμο «Σύλλογος Παράσταση No 3

χαρτί (λευκό φόντο αποπερατώσεως I. των αγίων στο
με μπλε Ναού Αγ. Αναργύρων» *» κέντρο του
στοιχεία και (κυκλική φορά - σήματος
παράσταση) τυπική γραμματοσειρά

- κεφαλαία γράμματα)
Άγιος Αυτοκόλλητο Στρογγυλό Λευκό φόντο «Ιερός Ναός Αγίου Παράσταση No 10
Δημήτριο; χαρτί με μπλε Δημητρίου του αγίου στο

στοιχεία και Μυκονιάτικων Αττικής*» κέντρο του
παράσταση (κυκλική φορά - σήματος

τυπική γραμματοσειρά
- κεφαλαία γράμματα)

ΑΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγία Αυτοκόλλητο Στρογγυλό Ασπρόμαυρο «Καθεδρικός Ιερός Παράσταση No 1
Παρασκευή χαρτί (λευκό φόντο Ναός Αγίας της αγίας

με μαύρα Παρασκευής * 1931*»
στοιχεία και (κυκλική φορά -
παράσταση) τυπική γραμματοσειρά

- κεφαλαία γράμματα)
ΑΙΓΑΛΕΩ Αγιο; Αυτοκόλλητο Στρογγυλό Έγχρωμο (λευκό «Ιερά πανήγυρις Αγίου Παράσταση No 33

Σπυρίδων χαρτί φόντο με μπλε Σπυρίδωνος Αιγάλεω» του αγίου
στοιχεία και (κυκλική φορά - (βυζαντινή
παράσταση) τυπική τεχνοτροπία -



-II-

Αυτοκόλλητο Ορθογώνιο
χαρτί παραλληλό-

γραμμο

-II— Αυτοκόλλητο Στρογγυλό

χαρύ

Ύψωσι; Αυτοκόλλητο Στρογγυλό

Τιμίου χαρτί

Σταυρού

γραμματοσειρά - Στο κέντρο του
κεφαλαία γράμματα) σήματος)

Ασπρόμαυρο »Ιερά πανήγνρις Ιερού Δεν υπάρχει
(λευκό φόντο με Ναού Αγίου
μαύρα στοιχεία) Σπυρίδωνος Αιγάλεω.

Χρόνια Πολλά.»
(οριζόντια φορά -
τυπική γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)

Έγχρωμο (λευκό «Ιερά πανήγυρις Αγίου Δεν υπάρχει
φόντο με μπλε Σπυρίδωνος Αιγάλεω. »
στοιχεία) (κυκλική φορά -

βυζανηνή γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)
«Χρόνια Πολλά »
(οριζόντια φορά -
βυζαντινή γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα -
στο κέντρο του σήματος)

Λευκό φόντο με «Ιερός ναός Υψώσεως Παράσταση
καφετί στοιχεία Τιμίου Σταυρού Αιγάλεω» του Τιμίου
και παράσταση (κυκλική φορά, Σταυρού στο

εξωτερική ζώνη - κέντρο του
βυζαντινή γραμματοσειρά σήματος
- κεφαλαία γράμματα)
«Ενοριακό Φιλόπτωχον
Ταμείον» (κυκλική φορά,
εσωτερική ζώνη - τυπική
γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)

a

>

-ο

>

Ά

χ

No 35

No 37



ΑΘΗΝΑ Αγιος

Αρτέμιος

(Παγκράτι)

Σφραγίδα σε Στρογγυλό
απλό χαρτί

-//- Αυτοκόλλητο Στρογγυλό

χαρτί

Αγιος Ανδρέας Αυτοκόλλητο Στρογγυλό
(Κ. Πατήσια) χαρτί

Αγιος Αυτοκόλλητο Ορθογώνιο

Ελευθέριος χαρτί παραλληλό-

(Γκύζη) γραμμο

Αγία Αυτοκόλλητο Στρογγυλό

Αικατερίνη χαρά

(Κ. Πετράλωνα)

Έγχρωμο (λευκό
φόντο με μπλε
στοιχεία και
παράσταση)

Εγχρωμο (λευκό
φόντο με μπλε
στοιχεία και
παράσταση)

Έγχρωμο (λευκό
φόντο με μπλε
στοιχεία και
παράσταση)

Έγχρωμο (λευκό
φόντο με μπλε
απόδοση της
παράστασης)

Λευκό φόντο με
κόκκινα στοιχεία
και παράσταση

«Ιερός ενοριακός ναός
Αγ. Αρτεμίου * 1926*»
(κυκλική φορά -
τυπική γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)

»Ιερός ενοριακός ναός
Αγ. Αρτεμίου * 1926 *»
(κυκλική φορά -
τυπική γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)

«Ιερός ναός Αγίου
Ανδρέου f Κάτω
ΠατησίωνΫ » (κυκλική
φορά - τυπική
γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)

Δεν υπάρχει

«Ιερός Ναός Αγίας
Αιχατερίνας (sic)
Κ. Πετράλωνα »
(οριζόντια διάταξη
στο κέντρο του
σήματος -

τυπική γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)

Παράσταση No 7
του αγίου
(αποτύπωμα
σφραγίδας -
Στο κέντρο του
σήματος)

Παράσταση No 8
του αγίου (Στο
κέντρο του
σήματος)

Παράσταση No 5
του αγίου με
σκηνή από το
βίο του. (Στο
κέντρο του
σήματος)

Φωτογραφία No 12
της παράστασης
του αγίου που
υπάρχη στο
τέμπλο

της εκκλησίας.

U)
σν
ο

Το κείμενο στο
κέντρο του
σήματος, που
πλαισιώνεται
από δάφνες

No 2

co

ο



Άγιος Αυτοκόλλητο

Φίλιππος χαρτί

Ορθογώνιο
παραλληλό-
γραμμο

Άγιος Αυτοκόλλητο Στρογγυλό με

Στυλιανός χαρΐ καμπύλες

(Γκύζη) απολήξεις

Άγιος Ανδρέας Αυτοκόλλητο Στρογγυλό με
(Άνω Πατήσια) χαρύ καμπύλες

απολήξεις

Ευαγγελιστής Αυτοκόλλητο Ορθογώνιο
Λουκάς χαρτί παραλληλό-

(Πατησίων) Υραμμο

Λευκό φόντο με
μπλε στοιχεία
και παράσταση

Επίχρυσο φόντο
με μαύρα στοιχεία

Επίχρυσο φόντο
με μαύρα στοιχεία
και παράσταση

Λευκό φόντο με
μαύρα στοιχεία

«Ενοριαχόν
φιλόπτωχον ταμείον»
(κυκλική φορά -
τυπική γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)
«Αγ. Φιλίππου Αθ.»
(Οριζόντια διάταξη
στο κέντρο του
σήματος-τυπική
γραμματοσειρά-
κεφαλαία γράμματα)

«Υπέρ αγιογραφήσεως
I. Ν. Αγ. Στυλιανού
Γκύζη» (οριζόντια
διάταξη στο κέντρο του
σήματος-τυπική
γραμματοσειρά-
κεφαλαία γράμματα)

«/. Ν. Αγ. Ανδρέου
Άνω Πατησίων»
(κυκλική φορά -
βυζανανή γραμματοσειρά
- κεφαλαία γράμματα)

«"Για τους πτωχούς
και γέροντας της
ενορίας μας." "Ο
ελαιών πτωχόν
δανείζει θεόν."
Φάόπτωχον ταμείον
"Ευαγγ. Λουκά"
Πατησίων» (οριζόντια
διάταξη - βυζαντινή

Δεν υπάρχα No 43

Δεν υπάρχα Δεν

παρου-
σιάζεται
στο Παρά
ρτημα II

Ζωγραφική No 6
παράσταση του
ναού στο
κέντρο του
σήματος

Δεν υπάρχα No 21



Όσιο; Αυτοκόλλητο Στρογγυλό

Μελέτιος χαρτί

ΓΑΛΑΤΣΙ Αγία Γλυκερία Αυτοκόλλητο Στρογγυλό

σήμα

Αγία Ειρήνη Αυτοκόλλητο Ορθογώνιο
χαρτί παραλληλό-

γραμμο

γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)

Λευκό φόντο με «Ιερός Ναός Οσίου Κείμενο στο
επίχρυσα γράμματα Μελετίου Σεπολίων» κέντρο του
και κόκκινη παράσταση (οριζόντια διάταξη σήματος, που

στο κέντρο του πλαισιώνεται
σήματος - βυζαντινή από δάφνες
γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)

Λευκό φόντο με «Ιερός Ναός Αγίας Παράσταση
μπλε στοιχεία Γλυκερίας * εν της αγίας στο
και παράσταση Γαλατσίω, Αθήναι * » κέντρο του

(τυπική σήματος
γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)

Λευκό φόντο με «Υπέρ ανεγέρσεως /. Φωτογραφία
μαύρα στοιχεία Ναού Αγ. Ειρήνης του ναού στο
και παράσταση Γαλατσίου» κέντρο του

(οριζόντια διάταξη σήματος
στο επάνω μέρος -
τυπική
γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)
«Αγιασαν Κύριε τους
αγαπώντας την
ευπρέπειαν Του Οίκου
Σου» (οριζόντια
διάταξη στο κάτω
μέρος-τυπική
γραμματοσειρά -
μικρά γράμματα)

No 26

No 9
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ΓΛΥΦΑΔΑ Αγιο; Τρύφων

Αυτοκόλλητο
χαρτί

Στρογγυλό

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αγιος Αυτοκόλλητο Στρογγυλό

θεράπων χαρά

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Αγία Μαρίνα Απλό χαρτί Στρογγυλό

-//- Απλό χαρτί Ορθογώνιο

παραλληλό-
γραμμο

-II- Αυτοκόλλητο Ωοειδές

χαρτί

Ασπρόμαυρο «Ιερός ναός Αγίου Παράσταση
(λευκό φόντο Τρύφωνος Άνω του αγίου
με μαύρα στοιχεία Γλυφάδας» (φωτογραφία
και αντίστοιχη (κυκλική φορά - της
παράσταση) τυπική γραμματοσειρά - παράστασης

κεφαλαία γράμματα) του αγίου που
υπάρχει μέσα
στο ναό)

Ασπρόμαυρο «Ιερός Ναός Αγίου Παράσταση
(λευκό φόντο με θεράποντος + του αγίου που
μαύρα στοιχεία Ζωγράφου-Αθήναι +» ευλογεί
και παράσταση) (κυκλική φορά - (Βυζανανή

τυπική γραμματοσειρά - τεχνοτροπία-
κεφαλαία γράμματα) Στο κέντρο

του σήματος)
Ασπρόμαυρο - «Ενορία Αγίας Η αγία
(λευκό φόντο με Μαρίνας Μαρίνα με
μαύρα σταχεία Ηλιουπόλεως» σπαθί και
και παράσταση) (κυκλική φορά - μία ασπίδα, ενώ ο

ζώνη - τυπική διάβολος την
γραμματοσειρά - παρενοχλεί
κεφαλαία γράμματα )

Έγχρωμο Δεν υπάρχει Η αγία
Μαρίνα
(ρεαλιστική
απόδοση)
κρατώντας το
σταυρό

Έγχρωμο (με «Ιερός ναός Αγίας Η αγία
μαύρα σταχεία) Μαρίνης Ηλιουπόλεως» Μαρίνα

(κυκλική φορά - μία (βυζαντινή
ζώνη - βυζαντινή τεχνοτροπία) ■



-//- Αυτοκόλλητο Στρογγυλό

χαρτί

Αγιος Απλό χαρτί Ορθογώνιο

Νεκτάριος παραλληλό-

γραμμο

-II- Απλό χαρτί Ορθογώνιο

παραλληλό-
γραμμο

-II- Αυτοκόλλητο

χαρτί

Ωοειδές σχήμα

Έγχρωμο (λευκό
φόντο με

κόκκινα στοιχεία και
μπλε φυτική
διακόσμηση)

Ασπρόμαυρο
(λευκό φόντο με
μαύρα στοιχεία
και παράσταση)

Έγχρωμο

Έγχρωμο (ανοικτό
γαλάζιο φόντο με
μαύρα στοιχεία)

γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)

«Ιερός ναός Αγίας
Μαρίνης
Ηλιουπόλεως»
(βυζανηνή
γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)

«Εορτή Αγ.
Νεκταρίου»
(τυπική

γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)

Δεν υπάρχει

«Ο Άγιος Νεκτάριος»
(βυζανηνή
γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)

κρατάει ένα
διπλό (ρωσικό)
σταυρό

Το κείμενο No 25
πλαισιώνεται
με μπλε φυτικό
διάκοσμο

Ο άγιος Δεν

Νεκτάριος παρου-
(ρεαλισακή σιάζεται
απόδοση) με στο Παρά-
την αρχιερατική ρτημα II
του στολή και
ποιμαντορική
ράβδο

Ο άγιος
Νεκτάριος
(ρεαλιστική
απόδοση)με
την αρχιερατική
του στολή και
ποιμαντορική
ράβδο

Ο άγιος

Νεκτάριος

(ρεαλιστική

απόδοση)με την

αρχιερατική

στολή του και

ποιμαντορική

No 28



Άγιοι

Κων/νος και
Ελένη

Αυτοκόλλητο Στρογγυλό
χαρά

-II-

Αυιοκόλλητο
χαρά

-II-

Αυτοκόλλητο
χαρύ

Έγχρωμο (λευκό
φόντο με μπλε
στοιχεία και
παράσταση)

Στρογγυλό σε σχήμα Έγχρωμο (λευκό
κονκάρδας με φόντο, μπλε

εξέχουσες δίχρωμες

κυανόλευκες

κορδέλες

Στρογγυλό σε
σχήμα κονκάρδας

στοιχεία, χρυσάφι
παράσταση)

Έγχρωμο (λευκό
φόντο, μπλε

με εξέχουσες δίχρωμες στοιχεία,
κορδέλες που είναι χρυσαφί διάκοσμος)
διακοσμημένες με το

«Ενισχύσατε την
αποπεράτωσιν τον
Ναού μας. Σας
ευχαριστούμε» (α'
ζώνη, εξωτερική -
κυκλική φορά -
τυπική γραμματοσειρά)
«Ι. Ν. Αγ.
Κωνσταντίνου &
Ελένης Ηλιουπόλεως»
(β' ζώνη, εσωτερική -
κεφαλαία γράμματα -
κυκλική φορά -
τυπική γραμματοσειρά)

«/. Ν. Αγ. Κων/νου &
Ελένης Ηλιουπόλεως»
(κυκλική φορά -
βυζαντινή
γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)

«Ιερός Ναός
Ηλιουπόλεως»
(κυκλική φορά -
βυζαντινή
γραμματοσειρά -

ράβδο

Οι άγια
Κωνσταντίνος
και Ελένη
κρατούν το
διπλό (ρωσικό)
σταυρό.
(Βυζαντινή
τεχνοτροπία,
στο κέντρο
του σήματος)

Ζωγραφική
παράσταση της
εκκλησίας, που
πλαισιώνεται
από το
κείμενο (στο
κέντρο του
σήματος)

Το κείμενο
πλαισιώνεται
από διάκοσμο
κονκάρδας
με το σύμβολο

Δεν

παρουσιά-
ζεται στο
Παράρτη-
μα II
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σύμβολο
του σταυρού

Κοίμηση Αυτοκόλλητο Στρογγυλό

Θεοτόκου χαρτί

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Τρεις Αυτοκόλλητο Στρογγυλό

Ιεράρχες χαρτί

Αγιος Αυτοκόλλητο Στρογγυλό

Νικόλαος χαρτί σχήμα

με καμπύλες
απολήξεις

Έγχραιμο (λευκό
φόντο με χρυσαφί
στοιχεία)

κεφαλαία γράμματα) του σταυρού
«Αγίων Κιον/νου & σης κορδέλες.

Ελένης» (στο κέντρο
του σήματος-

βυζανανή γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)

«Ιερός Ναός
Κοιμήσεως Θεοτόκου
• Ηλιουπόλεως · »
(κυκλική φορά -
βυζανηνή γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)

Δεν υπάρχα No 30

«Ενοριακό Φιλόπτωχο
Ταμείο» (οριζόναα
φορά - στο κέντρο του
σήματος - βυζανηνή
γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)

Ασπρόμαυρο
(λευκό φόντο
με μαύρα στοιχεία
και παράσταση)

Επίχρυσο
φόντο με μαύρα
στοιχειακοί
παράσταση

«Ιερός Ενοριακός
Ναός Τριών Ιεραρχών
Καισαριανής - * - »
(κυκλική φορά -
τυπική γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)

«Ερανική Επιτροπή
Αποπερατώσεως I.
Ναού Αγίου Νικολάου
Καισαριανής»
(κυκλική φορά -
τυπική γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)

Παράσταση
των Τριών
Ιεραρχών

Παράσταση
αγίου στο
κέντρο του
σήματος

No 38

No 29



ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Αγιο» Αυτοκόλλητο Στρογγυλό

Ταξιάρχες χαρτί

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ Οσία Ειρηνη Αυτοκόλλητο Στρογγυλό
Χρυσοβα- χαρύ

λάντου

ΝΕΑ Αγία Φωτεινή Αυτοκόλλητο Στρογγυλό

ΣΜΥΡΝΗ χαρτί

ΝΙΚΑΙΑ

Αγιος
Φίλιππος

Αυτοκόλλητο Στρογγυλό
χαρύ

Ασπρόμαυρο «Ορθόδοξος Παράσταση
(λευκό φόντο Χριστιανικός Σύλλογος των
με μαύρα Κορυδαλλού "Οι Αγιοι Ταξιαρχών στο
σταχεία και ΤαξιάρχαΓ» (κυκλική κέντρο του
παράσταση) φορά-τυπική σήματος

γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)

Έγχρωμο «Μονή Οσιας Ειρήνης Φωτογραφία
(λευκό φόντο Χρυσοβαλάντου · της μονής στο
με καφετί Λυκόβρυσης ·» κέντρο του
παράσταση και (κυκλική φορά - σήματος
σταχεία) βυζαντινή

γραμματοσειρά-
κεφαλαία γράμματα)

Λευκό φόντο με «Υπέρ Ζωγραφική
μαύρα σταχεία αποπερατώσεως του παράσταση
και παράσταση Ιερού Ναού Αγίας του ναού στο

Φωτεινής Νέας κέντρο του
Σμύρνης» (κυκλική σήματος
φορά-τυπική
γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)

Κόκκινο φόντο «Υπέρ εξωραϊσμού Παράσταση
με λευκά [τυπική του αγίου στο
σταχεία και γραμματοσειρά] Αγίου κέντρο του
παράσταση Φιλίππου Νικαίας σήματος

[βυζαντινή
γραμματοσειρά]»
(κυκλική φορά,
εξωτερική ζώνη -
κεφαλαία γράμματα)
«Μητροπολιτικού
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ Υπαπαντή του Αυτοκόλλητο Στρογγυλό

Kuqîov χαρύ

Παναγία η Αυτοκόλλητο Στρογγυλό

Μυρτιδιώ- χαρτί

τισσα

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Άγιο; Ιερόθεος Αυτοκόλλητο Στρογγυλό

χαρτί

παρεκκλησίου»
(κυκλική φορά,
εσωτερική ζώνη -
τυπική γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)

Ασπρόμαυρο «Ιερ. Ν. Υπαπαντής του Παράσταση
(λευκό φόντο Κυρίου» (κυκλική της Υπαπαντής
με μαύρα φορά, εξωτερική ζώνη του Κυρίου
στοιχεία και -τυπική
παράσταση) γραμματοσειρά -

κεφαλαία γράμματα)
»Ιερά Μητρόπολις
Πειραιώς» (κυκλική
φορά, εσωτερική ζώνη
- τυπική γραμματοσειρά
- κεφαλαία γράμματα)

Λευκό φόντο «Ιερός Ναός Παναγίας Φωτογραφία
με μπλε στοιχεία Μυρτιόιωτίσσης · του ναού στο
και παράσταση Πειραιώς ·» (κυκλική κέντρο του

φορά,-βυζαντινή σήματος
γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)

Ασπρόμαυρο «Υπέρ αποπερατώαεως Δεν υπάρχει
(λευκό φόντο του I. Ν. Αγ. παράσταση
με μαύρα στοιχεία) Ιεροθέου.» (κυκλική

φορά-τυπική
γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)
«Βοήθειά σας»
(οριζόντια διάταξη στο
κέντρο του σήματος -
τιπακή γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα
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Ευαγγελισμός

της Θεοτόκου

Σφραγίδα σε Στρογγυλό

απλόχαρύ

ΡΕΝΤΗ Αγιος Ιωάννης

ΤΑΥΡΟΣ Αγία Σοφία

ΥΜΗΤΤΟΣ Αγιοι

Απόστολοι
Πέτρος και
Παύλος

Αυτοκόλλητο Στρογγυλό
χαρύ

Αυτοκόλλητο Στρογγυλό
χαρύ

Αυτοκόλλητο Στρογγυλό
χαρύ ■

Λευκό φόντο
με μπλε
στοιχειακοί
παράσταση

Έγχρωμο
(επίχρυσο φόντο
με μπλε στοιχεία
και παράσταση)

Λευκό φόντο με
κόκκινα στοιχεία
και παράσταση

Λευκό φόντο με
μαύρα στοιχεία
και παράσταση

«Μητροπολιτικός Ναός
Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου Περιστερίου f»

«Ιερός ναός Αγίου
Ιωάννου Ρέντη)
(κυκλική φορά -
βυζαντινή
γραμματοσειρά-
κεφαλαία γράμματα)

«Ιερός Ναός Αγίας
Σοφίας Ταύρου ·»
(κυκλική φορά -
βυζαντινή
γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)

«Ιερά Μητρόπολις
Καισαριανής, Βύρωνος
και Υμηττού * »
(κυκλική φορά,
εξωτερική ζώνη -
τυπική γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)
«/. Ενορ. Ναός Αγ.
Αποστ. Πέτρου &
Παύλου Υμηττού * »
(κυκλική φορά,
εσωτερική ζώνη -
τυπική γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)

Αγιογραφία No 14

της Παναγίας

στο κέντρο του

σήματος

(βυζαντινή

τεχνοτροπία)

Παράσταση No 17
του αγίου
(βυζαντινής
τεχνοτροπίας)

Φωτογραφία No 32
του ναού στο
κέντρο του
σήματος

Παράσταση No 31

των αγίων

Αποστόλων

στο κέντρο του

σήματος

(βυζανανή

τεχνοτροπία)
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ΨΥΧΙΚΟ Αγία Σοφία Αυτοκόλλητο Στρογγυλό σε

χαρτί σχήμα

κονκάρδας με
εξέχουσες
«κορδέλες», που
είναι

διακοσμημένες
με το σύμβολο
του σταυρού

-//- Αυτοκόλλητο Ωοειδές

χαρτί

ΣΑΛΑΜΙΝΑ Μονη Αυτοκόλλητο

Φανερωμένης χαρτί

Στρογγυλό

Επίχρυσο
φόντο με μπλε
στοιχεία και
σύμβολα

«Ιερός Ναός Ν.
Ψυχικού» (κυκλική
φορά-βυζαντινή
γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)
«Αγίας Σοφίας»
(οριζόναα διάταξη στο
κέντρο του σήματος-
βυζανανή
γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)

Το κείμενο
πλαισιώνεται
από διάκοσμο
κονκάρδας με
το σύμβολο
του σταυρού
σας κορδέλες.

Δεν

παρουσιά-
ζεται στο
Παράρτη-
μα II

Επίχρυσο με
μπλε

παράσταση

«Η Αγία Σοφία»

Παράσταση
της αγίας

Δεν

παρουσιά-
ζεται στο
Παράρτη-
μα II

Λευκό φόντο
με μπλε
στοιχεία και
σύμβολα

«Γυναικεία Ιερά Μονή
Φανερωμένης *
Φανερωμένης
Σαλαμίνος *»
(κυκλική φορά -
τυπική γραμματοσειρά
- κεφαλαία γράμματα)
«IM Φ Σ» (σταυροειδής
διάταξη στο κέντρο του
σήματος-τυπική
γραμματοσειρά -
κεφαλαία γράμματα)

Δεν υπάρχα No 41



παραρτηματα
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Εικ. 1.

Αγία Παρασκευή (Αγ. Παρασκευή)

Εικ. 2.

Αγία Αικατερίνη (Πετράλωνα)

Εικ. 3.
Αγιοι Ανάργυροι
(Αγιοι Ανάργυροι)

Εικ. 7.
Αγιος Αρτέμιος
(Αθήνα - Παγκράτι)

Εικ. 8.
Αγιος Αρτέμιος
(Αθήνα - Παγκράτι)

Εικ. 9.

Αγία Γλυκερία (Γαλάτσι)

Εικ. 10.
Αγιος Δημήτριος
(Αγιοι Ανάργυροι)

,ΙηΡΑΝΙ
I ■>.<>' ΑΙ

ΙΛΛΛΙΙΚ»

Εικ. 11.
Αγια Ειρήνη (Γαλάτσι)

Εικ. 12.
Αγιος Ελευθέριος
(Αθήνα - Γκύζη)



378

Γιώργος Βοζικας

Εικ. 13.
Εσταυρωμένος
(Αγνοί Ανάργυροι)

Εικ. 16.
Αγιος Ιερόθεος (Περιστέρι)

Εικ. 19.
Αγιοι Κων/νος & Ελένη
(Ηλιούπολη)

Εικ. 22.
Αγία Μαρίνα
(Ηλιούπολη)

- »fW

Εικ. 14.
Ευαγγελισμός Θεοτόκου
(Περιστέρι)

Εικ. 15.
Αγιος θεράπων
(Ζωγράφου)

Εκ. 17.
Αγιος Ιωάννης (Ρέντη)

Εικ. 18.
Αγιοι Κων/νος & Ελένη
(Ηλιούπολη)
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Εικ. 20.
Αγιοι Κων/νος & Ελένη
(Ηλιούπολη)

S

Εικ. 23.
Αγία Μαρίνα
(Ηλιούπολη)

Εικ. 21.
Ευαγγελιστής Λουκάς
(Αθήνα - Πατήσια)

Εικ. 24.

Αγία Μαρίνα
(Ηλιούπολη)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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Εικ. 25.
Αγία Μαρίνα
(Ηλιούπολη)

loroc

MA.OG Ι

οαοι
' ΗβνβΤΧΛ I

, cerv»ja»i.

Εικ. 26.
Οσιος Μελέτιος
(Αθήνα - Σεπόλια)

Εικ. 27.
Παναγία Μυρτιδιώτισσα
(Πειραιάς)

Εικ. 28.
Αγία Μαρίνα
(Ηλιούπολη)

Εικ. 29.
Αγιος Νικόλαος
(Καισαριανή)

Εικ. 30.
Κοίμηση Θεοτόκου
(Ηλιούπολη)

Εικ. 31.
Αγιοι Απόστολοι
Πέτρος και Παύλος (Υμηττός)

Εικ. 32.
Αγία Σοφία (Ταύρος)

Εικ. 33.
Αγιος Σπυρίδων (Αιγάλεω)

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡ1Σ

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΠΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Εικ. 34.
Αγιος Σπυρίδων (Αιγάλεω)

Εικ. 35.
Αγιος Σπυρίδων (Αιγάλεω)

Εικ. 36.

Αγια Ταξιάρχες (Κορυδαλλός)
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Γιώργος Βοζικας

Εικ. 37.
Ύψωση Τιμίου Σταυρού
(Αιγάλεω)

«THj

ff

Ειχ. 40.
Υπαπαντή του Κυρίου
(Πειραιάς - Ταμπούρια)

Ειχ. 38.
Τρεις Ιεράρχες
(Καισαριανή)

Ειχ. 41.
Μονή Φανερωμένης
(Σαλαμίνα)

iw ι tmui

Ειχ. 39.
Αγιος Τρύφων (Γλυφάδα)

Ειχ. 42.
Αγιος Φίλιππος (Νίκαια)

Εικ. 43.
Αγιος Φίλιππος
(Αθήνα - Μοναστηράκι)

Εικ. 44.
Αγία Φωτεινή (Ν. Σμύρνη)

Εικ. 45.
Μονή Οσιας Ειρήνης
Χρυσοβαλάντου (Λυκόβρυση)



ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Έχουν συνταχθεί από τη διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας
Αικατερίνη Πολυμερου - Καμηλακη





ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ (1999-2003)

1999

1. 4658, Στέλλα Κοντογιάννη (μεταπτ. φοιτήτρια), Παραμύθια της
Σαντορίνης. 1996-97, οχ. 4°, σελ. 28 + 1 δισκέτα.

Περιεχόμενα: 17 παραμύθια.

2. 4659, Γιάννης Δ. Μπαλαφούτας, Κοντά στις ρίζες μας. Λαογρα-
φικά της Στιμάγκας. 1998, σχ. 4°, σελ. 321 + 1 δισκέτα + 1 CD με τις εικόνες
του κειμένου.

Περιεχόμενα: Πρόλογος, εισαγωγικά, τοπωνύμια, ποιμενικός βίος, προλήψεις, δεισιδαι-
μονίες, γέννηση, παιδικός βίος, τραγούδια, γάμος (περιγραφή, τραγούδια κλπ.), τελευτή,
μοιρολόγια, σπίτι (κατασκευή, χώροι, οικοσκευή), παραδόσεις (φαντάσματα, στοιχειά, νε-
ράιδες, βρικόλακες κ.ά.), ξόρκια, μάτιασμα, μαγεία, πίστη και λατρεία (τοπικές γιορτές,
έθιμα λατρευτικά κ.ά.), βιογραφίες τοπικών προσώπων, μουσικά όργανα, οργανοπαίκτες,
τραγούδια, γεωργία (σπορά, θέρος, αλωνισμός), αμπελουργία, ευχές, κατάρες, πρακτική
ιατρική, παροιμίες, παιγνίδια, φωτογραφίες.

3. 4660, Χαρίλαος Σωτ. Ντούλας (φιλόλογος), Οι Καραγκούνηδες
του Παλαμά της Θεσσαλίας. Λάρισα 1999, σχ. 4°, σελ. 309.

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για το παιδί και τον παιδικό βίο (πόθος για παιδιά, εγκυμοσύνη,
τοκετός, λοχεία, φροντίδες για τα νεογνά, βάπτιση, ανατροφή: τραγούδια, παιγνίδια, νη-
πιακή γλώσσα, σχολικά έθιμα, παραδοσιακή αγωγή κ.ά.), παιδικά παραδοσιακά παιγνίδια,
μοιρολόγια, γλωσσάρι, πληροφορητές, βιβλιογραφία, παράρτημα (βαφτιστικά ονόματα του
Παλαμά, χειρόγραφη μαθητική-σατιρική εφημερίδα, τετράδιο χαρτογραφίας και αρχαίων -
όλα σε φωτοαντίγραφα) και βιογραφικό-εργογραφικό σημείωμα (8 σελ. εκτός τόμου).

4. 4661, Μαρία Ανδρουλάκη (ερευνήτρια-μουσικός Κ.Ε.Ε.Λ.), Λαο-
γραφική αποστολή στο Νομό Καβάλας (Θεολόγος Θάσου, Νικήσιανη και
Μεσορόπη Παγγαίου), 8-28 Αυγούστου 1999, σχ. 8°, σελ. 637.

Περιεχόμενα: I. Γενικά (ιστορικά, οικολογικά κλπ.). II. Υλικός βίος: κατοικία, έπιπλα-
σκεύη, ενδυμασία, τροφές, επαγγελματικός βίος: γεωργία, αμπελουργία, καπνοκαλλιέργεια,
ελαιοκομία, μελισσοκομία, ποιμενικός βίος, βιοτεχνία (υφαντική, βαφική), άλλα επαγγέλματα.
III. Κοινωνικός βίος: γέννηση, βάπτιση, γάμος, τελευτή, κοινωνική οργάνωση και λαϊκό δί-
καιο, χαιρετισμοί, προπόσεις, ευχές. IV. Πνευματικός βίος: λαϊκή πίστη και λατρεία, μαγεία,
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δεισιδαίμονες δοξασίες και συνήθειες, αστρολογία - μετεωρολογία, μαντική, λαϊκή ιατρική, δη-
μοτική ποίηση, μουσική, χορός, τραγούδια, παραμύθι (1), παραδόσεις (59), διηγήσεις διάφο-
ρες, ευτράπελες διηγήσεις, αινίγματα (2), παροιμίες (2), εκ του γλωσσικού θησαυρού (ονόμα-
τα μηνών, επώνυμα, παρωνύμια, ονόματα ζώων, τοπωνύμια, ιδιωματικές λέξεις), ηχογραφή-
σεις τραγουδιών, χάρτες, φωτογραφίες.

5. 4662, Γεώργιος Ευαγ. Αποστολάκης, Ελληνική λαϊκή σοφία.
1999, σχ. 4°, φύλλα 1025.

Περιεχόμενα: «1400 επιλεγμένες κρητικές και άλλες παροιμίες - θυμοσοφίες - παρομοι-
ώσεις» με 640 εικόνες και εκτενή σχόλια σε κάθε λήμμα.

6. 4663, Θεοδώρα Αναστοπούλου, Συλλογή πρωτογενούς λαογρα-
φικού υλικού του χωρίου Φίλια Καλαβρύτων. 1997, σχ. 4°, φύλλα 554 σε 5 τό-
μους. (Καταθέτης: Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, επίκ. καθηγήτρια Λαο-
γραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών).

Περιεχόμενα: I. Γενικά στοιχεία, σύντομη ιστορία του χωριού. II. Υλικός βίος: κατοικία,
ένδυμα, υιτόδεση, κόμμωση, καλλωπισμός, τροφές, γεωργία, αμπελουργία, ελαιοκομία, άλλες
γεωργικές καλλιέργειες και ασχολίες, φυτικός κόσμος, ζωικός κόσμος, έθιμα γεωργών, ποιμε-
νικός βίος, κυνήγι, αλιεία, μελισσοκομία, βιοτεχνία, ξυλοτεχνία, ξυλογλυπτική. III. Κοινωνικός
βίος: γέννησις, γάμος, τελευτή, κοινωνική οργάνωσις (οικογένεια, δίκαιο κλπ.). IV. Πνευματι-
κός βίος: θρησκεία-λαϊκή πίστη και λατρεία, έθιμα λαϊκού εορτολογίου, μαγεία και σχετικές
δεισιδαιμονίες-δοξασίες, λαϊκή ιατρική, αστρονομία-μετεωρολογία, δημοτική ποίηση, παροι-
μίες-παροιμ φράσεις, γνωμικά, αινίγματα, στοιχεία εκ του γλωσσικού θησαυρού, βιογραφικά
πληροφορητών. Φωτογραφίες (383), χάρτες-σχεδιαγράμματα (5), φωτοτυπίες εγγράφων,
συμφωνητικών κ.ά. (14).

7. 4664, Ελένη Δουνδουλάκη-Ουσταμανωλάκη (δασκάλα),
Παραδοσιακή ελαιοκαλλιέργεια Αρχανών Ηρακλείου Κρήτης. Αρχάνες 1999,
σχ. 4°, σελ. 75.

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για την ελαιοκομία (φύτεμα, καλλιέργεια, ασθένειες, ελαιόκαρπος,
ελαιοτριβεία, φάμπρικες), την αποθήκευση λαδιού, την καθημερινή χρήση λαδιού κ.ά., καθώς και
το κεφ. «Η ελιά στη λαϊκή λογοτεχνία». Φωτογραφίες (15).

8.4665, Δημήτριος Κυρ. Κυριακόπουλος (μουσικός), Το Περδι-
κονέρι Γορτυνίας και οι συνοικισμοί του (Γαλατάς, Μπουλιάρι, Συριαμάκος).
Αθήνα 1999, σχ. 4°, σελ. 390.

Περιεχόμενα: I. Η επαρχία ως διοικητική διαίρεση: δήμοι, κοινότητα Κατσουλιάς, πληθυ-
σμός, καθορισμός ορίων κοινοτήτων, τοπωνύμια κ.ά. II. Αγροτική ζωή: διατροφή, επαγγέλμα-
τα. III. Υλικός βίος: υφάντρες- ανυφάντρες, αργαλειός, ενδυμασία, επισκοπή Ακόβων, δημοτι-
κό σχολείο, η κατοικία στον χώρο της κοινότητας, ο δανεισμός ως θεσμός κ.ά. IV. Πνευματι-
κός βίος: λεξιλόγιο, δημοτικά τραγούδια, μοιρολόγια, προλήψεις, παραμύθια (4), στοιχειά,
πρόγνωση καιρού. V. Κατσσυλαίοι αγωνιστές. VI. Γέννηση, γάμος, θάνατος, πεζογράφημα.
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9. 4666, Ελένη Θεοδ. Βλαγκούλη, Η κατοικία στην κοινότητα Σω-
στίου Αμαλιάδας. 1994, σχ. 4°, σελ. 110. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-
Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Γενικά στοιχεία για τον νομό Ηλείας. Κατοικία (ονομασία, έκταση, θέ-
ση, εσωτερική διάρθρωση), νεκροταφείο, μύλος, ελαιοτριβείο, σιδηρουργείο, εκκλησίες,
αρχαιολογικοί χώροι, οριοθέτηση, επικοινωνία, σπίτι (γενικά, οικοδομική, μέρη του σπιτι-
ού, αυλή, αυλόθυρα), βοηθητικοί χώροι, κυριότερες μορφές του ελληνικού σπιτιού, έπιπλα
και σκεύη.

10. 4667, Γεωργία Αλεξανδρή, Συλλογή λαογραφικής ύλης από την
Πάρο και την Αντίπαρο. 1999, σχ. 4°, σελ. 146. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πο-
λυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για την κατοικία (οικισμός, σπίτι, βοηθητικοί χώροι, έπιπλα-σκεύη),
την ενδυμασία, την υπόδεση, την κόμμωση, τις τροφές και τα πατά, την αλιεία, την υφαντική, την
πλεκτική, την κεντητική, τα επαγγέλματα Φωτογραφίες (157).

11. 4668, Πολυξένη Βουρβοπούλου, Στοιχεία παραδοσιακού υλι-
κού βίου περιφέρειας Ιωαννίνων. 1999, σχ. 4°, σελ. 242. (Καταθέτης: Αικατε-
ρίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσας για τις τροφές και τα ποτά, τη λαϊκή τέχνη, τον γάμο, την τυροκο-
μία, την αμπελουργία, το σπίτι, τα σκεύη, την αλιεία, την κοινωνική οργάνωση, τη λαϊκή λα-
τρεία, τη γέννηση. Επίσης: τραγούδια ταυ γάμου (21), μοιρολόγια (19), φωτογραφίες (93).

12.4669, Παναγιώτα Μπατοπούλου, Γάμος. Επιτόπια έρευνα στην
Αταλάντη Φθιώτιδας, σχ. 4°, σελ. 23. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου -
Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για τον γάμο, με χάρτη και φωτοαντίγραφο ενός προικοσυμφώνου.

13. 4670, Χρήστος Κούτσιας, Ποιμενική ζωή στη Τζούρτζια Τρικά-
λων, σχ. 4°, σελ. 30. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύ-
ντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις περί κτηνοτροφίας και ποιμενικής ζωής υπό τύπον ερωτήσεων-
απαντήσεων.

14.4671, Μαρία Μπογδάνη-Αγγελική Παπουτσή - 'Ε λενα
Πετεινάρη, Συλλογή, καταγραφή, παρατήρηση λαογραφικών στοιχείων
στην Ανακασιά Πηλίου. 1993, σχ. 4°, σελ. 9. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυ-
μέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).
Περιεχόμενα: Ειδήσεις για τον λαϊκό ζωγράφο Θεόφιλο.
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15. 4672, Ευδοξία Μαντολιά, Παραμύθια, παραδόσεις, παροιμίες,
τραγούδια από τη Λουτροπηγή Καρδίτσας. 1993, σχ. 4°, σελ. 163. (Καταθέ-
της: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Τραγούδια (89), παραδόσεις-ιστορίες (6), παροιμίες (178), παραμύθια (13).

16. 4673, Καλλιόπη Ευσταθίου, Τα καφενεία και ουζάδικα του Βό-
λου. 1993, σχ. 4°, σελ. 30. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη,
διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις για καφενεία και ουζάδικα με ενδια-
φέρουσες πληροφορίες για την κοινωνική οργάνωση κλπ., φωτογραφίες (8).

17. 4674, Λαογραφικά σύμμεικτα από διδασκάλους και προέδρους κοινοτήτων
του νομού Ευρυτανίας (Άγιος Νικόλαος, Ανθηρό, Βελωτά, Βούλπη, Γρανίτσα,
Άνω Ποταμιά, Ραφήνα Καρίτσας, Καρίτσα, Κάτω Εσωχώριαν, Κεφαλόβρυσο
Μοναστηρακίου, Πρόδρομος Απεραντίων, Λημέρι, Μοναστηράκι, Μπελοκομί-
της, Μυρίκη, Πλάτανος, Κορίτσα, Σαλλά, Σταυροχώρι, Τριπόταμος, Χρύσω,
Ψιανά, Αλέστια, Βραγγιανά, Γιαννουσσέικα, Καροπλέσι, Λομιανοί, Χόχλια,
Στένωμα, Επινιανά, Καστανιά, Κορυσχάδες, Παυλόπουλο, Προυσσός, Ραπτό-
πουλο, Σάικα, Σταυροχώρι). 1968, σχ. 4°, σελ. 389. (Καταθέτης: Γ.Α.Κ. - Αρχεία
Νομού Ευρυτανίας).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για την κατοικία, τον γάμο, τη λαϊκή λατρεία, τη γέννηση, την
τελευτή, την αστρολογία, την μετεωρολογία, το ένδυμα, τη βάφτιση, τους χορούς, τη μουσι-
κή, τη μαντική, τις τροφές, το λαϊκό δίκαιο, τη λαϊκή ιατρική. Επίσης: παροιμίες, λεξιλόγιο,
προλήψεις, τραγούδια, διάφορα τοπωνύμια, ονόματα, ευχές, κατάρες, όρκοι, βλασφημίες,
μύθοι, παραδόσας, επωδές, χαιρετισμοί, λογοπαίγνια, περιπαίγματα.

18. 4675, Βασιλική Φάτση (επιστημ. συνεργάτις του Κ.Ε.Ε.Λ.), Λαο-
γραφική αποστολή στην Πορταριά και τη Μακρινίτσα Μαγνησίας, 1-25 Αυ-
γούστου 1989, σχ. 8°, σελ. 699.

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για λαϊκούς οικοδόμους, την κτηνοτροφία, τη σηροτροφία, τη λαϊ-
κή τέχνη και τους τεχνίτες, τη γεωργία, την ένδυση, την υπόδεση, τον καλλωπισμό, τα μουσικά
όργανα, τις τροφές και τα ποτά, τις οικιακές ασχολίες, το κυνήγι, τα έπιπλα και σκεύη, την
κοινωνική οργάνωση, τη μετανάστευση, τη λαϊκή λατρεία, την εκπαίδευση, το λαϊκό δίκαιο, τη
μαντική, τη μετεωρολογία, την αστρολογία, τη μετειορολογία, την αστρολογία, τη λαϊκή ιατρι-
κή, τον παιδικό βίο, τον γάμο, την τελευτή, τη μαγεία και δασώαιμονία. Επίσης: παραμύθια,
διάφορες άλλες διηγήσας, ευχές-κατάρες, τραγούδια, παραδόσας, παροιμίες κ.ά., καθώς και
πληροφορίες για τον λαϊκό ζωγράφο Θεόφιλο.

19. 4676, Βασιλική Φάτση (επιστημ. συνεργάτις του Κ.Ε.Ε.Λ.), Λαο-
γραφική αποστολή στο Κατηχώρι Μαγνησίας, 5-30 Αυγούστου 1991, σχ. 8°,
σελ. 393.
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Περιεχόμενα: Ειδήσας για το σπίτι και την αρχιτεκτονική, τα έπιπλα και σκεύη, τις
τροφές και τα ποτά, την ένδυση και υπόδεση, το εμπόριο, τα χάνια, τη σηροτροφία, τη μου-
σική του Βόλου, την αμπελουργία, τη γεωργία, την κοιν. οργάνωση, τις οικιακές εργασίες,
την υφαντουργία, την κτηνοτροφία, τη ζωοκλοπή, τη λαϊκή λατρεία, το ζωγράφο Θεόφιλο,
τη λοχεία, τη δεισιδαιμονία, τα μουσικά όργανα, τα γεωργικά εργαλεία, τον χορό, τον γά-
μο, το λαϊκό δίκαιο, τη λαϊκή ιατρική, την κοινωνική οργάνωση, τα βακούφια. Επίσης:
ιστορικές πληροφορίες (αφηγήσεις), ευχές, παιχνίδια, παρωνύμια κ.ά.

20. 4677, Ελευθέριος Π. Αλεξάκης (ερευνητής Κ.Ε.Ε.Λ.), Λαογρα-
φική αποστολή στα χωριά Κεφαλόβρυσο, Βήσσανη, Ωραιόκαστρο Πωγωνίου
του νομού Ιωαννίνων, 21 Αυγ.-ΙΟ Σεπτ. 1997, σχ. 8°, σελ. 737.

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για επαγγέλματα, την κτηνοτροφία, τη γεωργία, την κοινωνική ορ-
γάνωση (κοινότητα, οικογένεια, συγγένεια, λαϊκό δίκαιο, γενεαλογικά δένδρα), το παιδί, τον
γάμο, τη λαϊκή λατρεία, τη μαγεία, την τελευτή, τα πανηγύρια Επίσης: προφορικές ιστορίες,
ηχογραφήσεις (63), φωτογραφίες (227).

21. 4678, Αικατερίνη Γκάτση, Συλλογή λαογραφικού υλικού εξ
Αστακού Αιτωλοακαρνανίας. 1995, σχ. 8°, σελ. 74. (Καταθέτης: Αικατερίνη
Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για τροφές.

22.4679, Χριστίνα Γκούρου, Επιτόπια έρευνα στο χωριό Άγιος Λου-
κάς Καρυστίας. 1995, σχ. 8°, σελ. 47. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου -
Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για τροφές.

23.4680, Αναστασία Παπαθεοδωροπούλου, Τροφές και ποτά
από τη Ζήρια Αχαΐας. 1997, σχ. 8°, σελ. 60. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέ-
ρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: 1. Γεύματα. 2. Προσαρμογή τροφής. 3. Βασικές τροφές. 4. Τροφές κατά
τη διάρκεια της εβδομάδας. 5. Τροφές λαϊκού εορτολογίου. 6. Τροφές σε ειδικές περιπτώ-
σεις. 7. Τροφές εγκύων κλπ. 8. Συντήρηση τροφών.

24.4681, Μαρία Χριστοδούλου, Κυπριακές παροιμίες. 1995, σχ. 8°, σελ.
124. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: «Τζυπριώτικες παροιμίες πρακτικές και φιλολογικές, χωρισμένες σε κε-
φάλαια κατά το θέμα τους».

25.4682, Αικατερίνη Μαραγκουδάκη, Συλλογή λαογραφικής ύλης
από το χωριό Βουλγάρα) Χανίων. 1997, σχ. 8°, σελ. 74. (Καταθέτης: Αικατερί-
νη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).



388

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ (1999-2003)

Περιεχόμενα: Μύθοι, παραμύθια, ευτράπελες διηγήσεις, παραδόσεις, παροιμίες, αινίγ-
ματα, καθαρογλωσσήματα, λαϊκά προβλήματα, χαιρετισμοί, προπόσεις, όρκοι, ειδήσεις πε-
ρί μαγείας και δεισιδαιμονίας κ.ά.

26.4683, Στυλιανή Δημητροκάλλη, Ο γάμος στο χωριό Άγιος Αρ-
σένιος Νάξου. 1995, σχ. 8°, σελ. 60 + 2 φωτοαντίγραφα. (Καταθέτης: Αικατε-
ρίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις περί γάμου.

27.4684, Μαρία Ροδοθέου, Παραμύθια και παραδόσεις εκ της επαρ-
χίας Κερύνειας Κύπρου. 1997, σχ. 8°, σελ. 133. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πο-
λυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Γενικές πληροφορίες, ιστορικά στοιχεία, παραμύθια (6), παραδόσεις (24),
ειδήσεις περί λαϊκής τέχνης, λαϊκής λατρείας, γάμου. Επίσης: τραγούδια, παροιμίες, γνωμικά
(17), προλήψεις και δεισιδαιμονίες, λεξιλόγιο.

28.4685, Γεώργιος Δρόσος, Λαογραφικά στοιχεία του χωρίου Βάρη
Σύρου. 1997, σχ. 8°, σελ. 92+57. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμη-
λάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις περί γάμου, βαπτίσεως, θανάτου, πανηγυριών, αγροτικών ασχο-
λιών, διατροφής, οικίας κ.ά.

29.4686, Ισμήνη Βούρνου, Τροφές και ποτά στη Χίο. 1997, σχ. 8°, σελ. 75.
(Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για γεύματα, προσαρμογή της τροφής, βασικές τροφές, τροφές
κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, τροφές σε ειδικές περιπτώσεις, τροφές εγκύου, βρέφους
κ.ά, συντήρηση τροφών, ποτά με σχετικές συνταγές, φωτογραφίες (16).

30.4687, Νικολέττα Σκάλκου, Παραδοσιακή διατροφή. 1997, σχ. 8°,
σελ. 87. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του
Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Γενικές πληροφορίες, ειδήσεις για τροφές και 3 φωτογραφίες.

31.4688, Δ. Παπάνης-Ι. Παπάνης, Λεξικό της Αγιασώτικης διαλέκτου.
1999, σχ. 4°, σελ. 435.

Περιεχόμενα: Αλφαβητικό λεξιλόγιο με ποικίλες παρατηρήσεις και σχόλια. Προηγείται
προλογικό σημείωμα και σημείωμα για τα κύρια χαρακτηριστικά της Αγιασώτικης τοπολογίας.

32. 4689, Λουκάς Ευσ. Τύμπας, Δημοτικά τραγούδια Λιλαίας Παρ-
νασσίδας. 1980, σχ. 4°, σελ. 33+52. (Καταθέτης: Δ. Δημητρίου).

Περιεχόμενα: 150 τραγούδια σε φωτοαντίγραφα χειρογράφου και μεταγραφή σε γρα-
φομηχανή.
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33.4690,Π. Μουστάκας,Συνεντεύξεις. Πειραιάς 1999, σχ. 4°, σελ. 29.

Περιεχόμενα: Κείμενο τριών συνεντεύξεων σχετικών με τη μουσική και τα παραδοσια-
κά μουσικά όργανα της Καρπάθου.

34. 4691, Π. Κομπορόζος, Αντίγραφο από παλαιό χειρόγραφο, 1999, σχ.
4°, σελ. 79.

Περιεχόμενα: Γιατροσόφια, ζώδια, αστρολογία.

35.4692, Αναστασία Βαρελά, Συνέντευξη στα Βασιλικά Ευβοίας, σχ.
4°, σελ. 11. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του
Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις σχετικές με τη ζωή στα Βασιλικά (εργασίες, παραδόσεις κ.ά.).

36.4693, Μαρία Μαμούρα, Εξέλιξη της διατροφής στην περιοχή Αλμυ-
ρού Μαγνησίας. 1998, σχ. 4°, σελ. 30+13 (παράρτημα φωτογραφιών). (Κατα-
θέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις σχετικές με τις τροφές και τα γεύματα (βασικές τροφές, εθιμο-
τυπία γευμάτων, ψωμί, όσπρια, λαχανικά, τρόποι παρασκευής, τροφές λαϊκού εορτολογί-
ου, τροφές σε ειδικές περιπτώσεις κ.ά).

37.4694, Χριστίνα Αριστείδου, Τροφές και ποτά Ομόδου Λεμεσού.
1998, σχ. 4°, σελ. 48. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευ-
θύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για γεύματα, εθιμοτυπία γευμάτων, βασικές τροφές και τρόποι
παρασκευής τους, τροφές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, τροφές λαϊκού εορτολογίου,
τροφές σε ειδικές περιπτώσεις κ.ά., φωτογραφίες (15), σχεδιαγράμματα.

38.4695, Σοφία Κ ο λ λ υ β ά, Οι διατροφικές συνήθειες κατοίκων της Λευ-
κάδας. 1998, σχ. 4°, σελ. 41. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη,
διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για γεύματα και βασικές τροφές, καθώς και τρόποι παρασκευής
τους.

39. 4696, Κατερίνα Κεραμιδά, Εργασία στη Λαογραφία στα χωριά
Ίναχος, Γυμνό, Σταθαάκα Αργολίδας. 1998, σχ. 4°, σελ. 31. (Καταθέτης: Αι-
κατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).
Περιεχόμενα: Ειδήσας για τροφές.

40.4697, Χριστίνα Φραγκούλη, Διατροφή-ενδυμασία από τη Σητεία
Κρήτης. 1999, σχ. 4°, σελ. 35. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλά-
κη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).
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Περιεχόμενα: Ειδήσας για τροφές και τρόπους παρασκευής τους, έθιμα και δασιδαιμο-
νίες, φαγητά σε ειδικές περιπτώσεις κ.ά., φωτογραφίες (11).

41. 4698, Αργυρώ Ρούσσε α, Επιτόπια έρευνα στις Ερυθρές (Κριεκού-
κι) Αττικής. 1998, σχ. 4°, σελ. 24. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Κα-
μηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσας για τροφές με σχετικές πληροφορίες ως προς την παρασκευή
τους, την ειδικότερη χρήση τους κ.ά.

42.4699, Φανή Νασίκα, Τροφές και ποτά. 1998, σχ. 4°, σελ. 112 + 3 πίν.
(Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσας για γεύματα κλπ. με σχετική εθιμοτυπία και δοξασίες. Επίσης: είδη
βασικών τροφών και παρασκευή τους, τροφές σε ειδικές περιστάσας κ.ά., φωτογραφίες (9).

43. 4700, Κανέλλα Πουλή, Μαρτυρίες για τις διατροφικές συνήθειες
στο παρελθόν των κατοίκων του Κρεμαστού Ευβοίας. 1998, σχ. 4°, σελ. 41.
(Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσας για γεύματα, βασικές τροφές (ψωμί, ζυμαρικά, λάδι, ελιές, τυρί,
κρέας, κυνήγι, όσπρια, λαχανικά, αβγό, ψάρι, γλυκά, φρούτα), ποτά, τροφές σε ειδικές πε-
ριπτώσας κοινωνικής ζωής, τροφές εγκύων και βρεφών κ.ά.

44. 4701, Παναγιώτα Μπάρλα, Διατροφή στην περιοχή Καβάλας.
1998, σχ. 4°, σελ. 46. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευ-
θύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσας για τροφές και τη χρήση τους (γεύματα, προσαρμογή της τρο-
φής, βασικές τροφές, τροφές εβδομάδας, τροφές λαϊκού εορτολογίου, τροφές σε ειδικές
περιπτώσας της κοινωνικής ζωής κ.ά).

45. 4702, Κατερίνα Μακρή, Παραδοσιακή διατροφή των κατοίκων
Αμπέλου Σάμου. 1998, σχ. 4°, σελ. 22+6. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέ-
ρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσας για τροφές (είδη - παρασκευή - χρήση), φωτογραφίες (8), φωτο-
αντίγραφα (3 σελ.).

46. 4703, Χρυσή Σταμούλη, Τροφές και ποτά από τα Βραχνέικα Πα-
τρών. 1998, σχ. 4°, σελ. 16. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη,
διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Εκτός του κυρίου θέματος και συναφείς δοξασίες, έθιμα λαϊκής λατρείας κ.ά.
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47.4704, Αικατερίνη Σαμαρά, Παραδοσιακή διατροφή Αγίας Παρα-
σκευής Κονίτσης. 1998, σχ. 4°, σελ. 27. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-
Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Εκτός του κυρίου θέματος και έθιμα λαϊκής λατρείας κ.ά.

48. 4705, Αγγελική Ψωμαδοπούλου, Ποιμενική και κοινοτική ζωή
Πλατάνου Μαγνησίας. 1998, σχ. 4°, σελ. 37. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυ-
μέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Εισαγωγικό σημείωμα για την κωμόπολη Πλάτανος, κοινοτική ζωή, ποι-
μενική ζωή.

49. 4706, Κώστας Ζ. Γιαννιός, Το ξυλόκαρρο και το ξυλαλέτρι στην
Κύπρο και ιδιαίτερα στην κωμόπολη της Κυθρέας από τη 2η μέχρι και την 611
δεκαετία του αιώνα μας. Αθήνα 1999, σχ. 4°, σελ. 81.

Περιεχόμενα: Αναλυτικές περιγραφές με σχέδια (8) και φωτογραφίες (8, φωτοαντίγρ.).

50. 4707, Ιω. Θ. Τσουχλαράκης, Οι χοροί της Κρήτης. Μύθος - ιστο-
ρία - παράδοση. Αθήνα 1999, σχ. 4°, σελ. 137.

Περιεχόμενα: Κρητικοί χοροί με ιστορικά στοιχεία, δίστιχα, σχετική εθιμολογία και
φωτογραφικό υλικό.

51. 4708, Τίνα Παπασπηλίου, Συλλογή λαογραφικού υλικού από το
χωριό Τσαριτσάνη Λαρίσης. 1997, σχ. 8°, σελ. 140. (Καταθέτης: Αικατερίνη
Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Γενικές πληροφορίες, ιστορικά στοιχεία, παραδόσεις και άλλες διηγή-
σεις, τραγούδια, ειδήσεις για παραδοσιακά επαγγέλματα και λαϊκή τέχνη, παροιμίες, δεισι-
δαιμονίες-προλήψεις κ.ά., φωτογραφίες (41).

52.4709, Αναστασία Μπακατσιά, Συλλογή λαογραφικού υλικού από
τα Φίλια Καλαβρύτων. 1998, σχ. 4°, σελ. 83. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέ-
ρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για τροφές και εδέσματα.

53.4710, Γεώργιος Ν. Αικατερινίδης (ερευνητής Κ.Ε.Ε.Λ.), Οι πε-
λάδες του Μεσολογγίου. 1990, σχ. 8°, σελ. 7 + φωτογραφίες.

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για τον λιμναίο οικισμό της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου
με φωτογραφικό υλικό.
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2000

1.4711, Γεώργ. Ν. Αικατερινίδης (ερευνητής Κ.Ε.Ε.Λ.), Λαογραφι-
κή αποστολή στο νομό Κοζάνης (Κοζάνη, Λευκοπηγή), 12 Αύγ.-4 Σεπτ. 2000.
σχ. 8°, σελ. 255.

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για τη λαϊκή λατρεία, τον γάμο, τον γεωργικό και κτηνοτροφικό
βίο, τις μαγικές και δεισιδαίμονες συνήθειες, τις τροφές, τη λαϊκή τέχνη (κυρίως χαλκοτε-
χνία-κουδούνια), την κοινωνική οργάνωση κ.ά. Επίσης: γενικές πληροφορίες, ηχογραφή-
σεις (70), φωτογραφίες.

2. 4712, Ειρήνη Τριανταφύλλου, Άμεση λαογραφική εργασία από
τον Τυρό Κυνουρίας. 1998, σχ. 8°, σελ. 101. (Καταθέτης: Μαρία Μαρκαντώ-
νη, επίκ. καθηγήτρια Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών).

Περιεχόμενα: Γενικές πληροφορίες για τον Τυρό και την περιοχή του, ειδήσεις για τρο-
φές και ποτά σε διάφορες περιστάσεις (γιορτές κ.λπ.), καθώς και για υλικά και τρόπους
παρασκευής τροφών. Χάρτης (σκαρίφημα), φωτογραφίες (17).

3. 4713, Γιάννης Γιακουμάκης, 1. Η Πυράγα τση Πρωτοχρονιάς.
1999, σχ. 4°, σελ. 53. 2. Ο Λούμπουνας και η Κατινιώ. 1999, σχ. 4°, σελ. 111.

Περιεχόμενα: 1. Διάφορες ιστορίες (ανέκδοτα, ευτράπελες διηγήσεις), τοπωνύμια, ειδή-
σεις λαϊκής λατρείας, λεξιλόγιο. 2. Ηθογραφία με διάσπαρτα στοιχεία σχετικά με την κοι-
νωνική οργάνωση, τη ζωή στο παραδοσιακό χωριό κ.ά.

4.4714, Ανδρέας Γραμμένος, Παροιμίες, σημάδια του καιρού, προλή-
ψεις και λεγόμενα από το λαό. Αθήνα 2000, σχ. 4°, σελ. 1033.
Περιεχόμενα: Παροιμίες και παροιμιακές φράσεις (5185+96+14).

5. 4715, Γεώργιος I. Σπέης. Αιγνούσα. Μνήμες και παραδόσεις του νη-
σιού μας. 2000, σχ. 4°, σελ. 663.

Περιεχόμενα: Τοπωνύμια, οικογενειακά ονόματα και σόγια των Οινουσών Χίου, παρα-
δόσεις, ιστορικά στοιχεία, ποικίλες διηγήσεις ναυτικών (αυτοβιογραφικά κ.ά. στοιχεία),
ασχολίες γενικότερα των κατοίκων του νησιού, ειδήσεις για το σπίτι, την οικοσκευή, την εν-
δυμασία, τα φαγητά, ειδήσεις για παιγνίδια (ομαδικά και ατομικά), κοινωνική οργάνωση,
γάμο, λαϊκή λατρεία, μαντική, μαγεία και δεισιδαιμονία, καθώς και παραμύθια, ρίμες, γνω-
μικά, αινίγματα, δίστιχα, ευχές, κατάρες κ.ά. Τα περισσότερα στοιχεία δίδονται με μορφή
διηγήσεων και βιωματικών αφηγήσεων κυρίως από ναυτικούς.

6. 4716, Αγγελική Παναγοπούλου, Λαογραφική έρευνα εν χωρίω
Βάστα Μεγαλοπόλεως. 2000, σχ. 4°, σελ. 80. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυ-
μέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για την κατοικία με γενικότερες πληροφορίες για τον οικισμό,
την διάρθρωσή του, τα δημόσια κτήρια, τις συνοικίες, τη ρυμοτομία, οικοδομικά υλικά-ερ-
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γαλεία-εργασίες, κύρια και βοηθητικά κτίσματα κ.ά. Επίσης: φωτογραφίες (44), δείγμα σα-
πουνιού, φωτοαντίγραφο προικοσυμφώνου, σχεδιαγράμματα (2).

7.4717, Ευαγγελία Αποστόλου, Παραμύθια και παραδόσεις της Λί-
μνης Ευβοίας. 1998, σχ. 4°, σελ. 85. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Κα-
μηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Παραμύθια (14) και παραδόσεις με σχολιασμό.

8. 4718, Νίκη Χριστοδούλου, Η Λαογραφία και ο Κύπριος λαϊκός
ζωγράφος Μιχαήλ Κάσαλος. Αθήνα 1995, σχ. 4°, σελ. 164. (Καταθέτης: Αι-
κατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Προλογικό σημείωμα. Η ναΐβ τέχνη στην Κύπρο. Ο Κύπριος λαϊκός ζωγρά-
φος Μιχαήλ Κάσαλος: βιογραφικά, το έργο του ζωγράφου. Η Λαογραφία στο έργο του Μ.
Κάσαλου: Α'. Από τον κύκλο το χρόνου (έθιμα λαϊκής λατρείας), Β'. Από τον κύκλο της ζωής
(γέννηση, κυπριακός γάμος, γύρω από τα νεκρικά έθιμα), Γ'. Από την εργασία (έθιμα). Βι-
βλιογραφία. Εικόνες (έργα Κάσαλου 57).

9. 4719, Ιωάννα Γερμανού, Παραδόσεις και παραμύθια της Κύπρου.
1997, σχ. 4°, σελ. 84. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευ-
θύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Έθιμα λαϊκής λατρείας και γάμου, παραδόσεις, παραμύθια, σχέδια-ακό-
νες-φωτοαντίγραφα διάφορα (63).

10. 4720, Ειρήνη Ταχατάκη, Παραμύθια από την Κρήτη. Αρχάνες
Ηρακλείου Κρήτης 2000, σχ. 4°, σελ. 410 (4 τεύχη).

Περιεχόμενα: Συστηματική συλλογή παραμυθιών (σε φωτοαντίγραφα) με γλωσσάρι σε
κάθε ένα. Επίσης: τραγούδια διάφορα, δίστιχα, κατάρες, προσευχές, παραδόσεις, ειδήσας
για τη λαϊκή τέχνη, δεισιδαιμονία κ.ά. Σύνολο παραμυθιών (48). Το χειρόγραφο συνοδεύε-
ται από 9 κασέτες ήχου.

11.4721, Γιάννης Σ. Βερώνης, Ξεχασμένα παραδοσιακά επαγγέλματα
στη Νάξο. 2000, σχ. 4°, σελ. 230 + 1 CD.

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για παραδοσιακά επαγγέλματα και ασχολίες που έχουν εξαφανι-
στεί ή έχουν αλλάξει μορφή, καθώς και ποικίλες άλλες πληροφορίες και συνήθειες που έχουν
επίσης εξαφανιστεί ή έχουν αλλάξει μορφή (παραδόσεις, ενδυμασία, ναξιώτικη ντοπιολαλιά,
παραδοσιακός γάμος, διασκέδαση, μουσικά όργανα, έθιμα λαϊκής λατρείας). Επίσης: ειδήσας
για το ναξιώτικο σπίτι, τους χώρους και την οικοσκευή του και τοπικές ιστορίες κλεψιάς (ζωο-
κλοπής). Ευρετήριο λέξεων, σχέδια.

12.4722, Αναστασία Κατσούρη, Συλλογή λαογραφικού υλικού από
το χωριό Ασώματος Λέσβου. 2000, σχ. 8°, σελ. 557. (Καταθέτης: Μαρία Μαρ-
καντώνη, επίκ. καθηγήτρια Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών).
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Περιεχόμενα: I. Γενικά για το χωριό Ασώματος. II. Υλικός βίος: κατοικία, ένδυμα, υπόδε-
ση, καλλωπισμός, τροφές, ελαιοκομία, άλλες γεωργικές καλλιέργειες και ασχολίες των γεωρ-
γών, φυτικός κόσμος, ποιμενικός βίος, κυνήγι, ζωικός κόσμος, βιοτεχνία III. Κοινωνικός βίος:
γέννηση, γάμος, τελευτή, κοινωνική οργάνωση, χαιρετισμοί, προπόσεις, ευχές κ.ά. IV. Πνευ-
ματικός βίος: θρησκεία (δοξασίες, έθιμα λαϊκής λατρείας κ.ά.), μαγεία, δεισιδαιμονία, λαϊκή
ιατρική, αστρολογία - μετεωρολογία, μαντική, δημώδης ποίηση - μουσική και χοροί, μύθοι -
παραμύθια - ευτράπελες διηγήσας και ανέκδοτα, παραδόσας, αινίγματα -λογοπαίγνια -αριθ-
μητικά προβλήματα - καθαρογλωσσήματα, από τον γλωσσικό θησαυρό. Βιογραφικά στοιχεία
πληροφορητών, λεξιλόγιο, φωτογραφίες (122).

13.4723, Ανδρέας Πατεράκης, Κρητική Λαογραφία. Συμβατικές μο-
νάδες, μέσα δημιουργίας λαϊκού πολιτισμού. Ηράκλειο 2000, σχ. 4°, σελ. 127.

Περιεχόμενα: 1. Η οκά ως μονάδα βάρους και ως συμβατική μονάδα. 2. Το γρόσι ως
νομισματική και ως συμβατική μονάδα. 3. Οι νερόμυλοι του Ζαρού. 4. Συμβατικές μονάδες
μέτρησης καλλιεργήσιμης γης. 5. Το πάχτος των βοσκοτόπων. 6. Τα μιτάτα στο νομό Ηρα-
κλείου. Παράρτημα: Συμβόλαιο πώλησης φάμπρικας, λογαριασμός καταμερισμού δαπα-
νών, 2 συμβόλαια αγοραπωλησίας. Φωτογραφίες (22).

14. 4724, Σταυρούλα Κώττη, Χιώτικες γεύσεις, παραμύθια. Κάμπος,
Πυργί Χίου 2000, σχ. 4°, σελ. 91. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμη-
λάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Μέρος Α ': Συνεντεύξεις (ποικίλες πληροφορίες για το σπίτι, τους τρόπους
αντλήσεως ύδατος, τις καλλιέργειες, τη λαϊκή λατρεία, τις τροφές, δημώδεις δοξασίες, πλύσιμο
ρούχων κ.ά.). Μέρος Β ': Δείγματα χιώτικων γεύσεων, παραμύθια (4), φωτογραφίες (50).

15. 4725, Μαριλένα Παπαχριστοφόρου, Επιτόπια έρευνα και
συλλογή υλικού στο νομό Ιωαννίνων, επαρχίες Κονίτσης και Δωδώνης. 1995-
1996, σχ. 8°, σελ. 837 + σελ. 10 σχήματος 4™ σε φωτοαντίγραφα.

Περιεχόμενα: 1. Κοινωνική οργάνωση (πρόσωπα-συμπερκρορά). 2. Λαϊκό δίκαιο. 3. Παιδί
(εγκυμοσύνη, γέννηση, λοχεία, βάφτιση κ.ά.). 4. Παιχνίδια. 5. Γάμος. 6. Τελευτή. 7. Μαγεία. 8.
Μαντική. 9. Αστρολογία. 10. Μετεωρολογία. 11. Δημώδης ιατρική. 12. Λαϊκή λατρεία (έθιμα,
πανηγύρας, εορτές κ.ά). 13. Υλικός βίος (κατοικία, περιβάλλον, σπίτι, εργασίες, ένδυμα, δια-
τροφή, ποιμενική ζωή, κτηνοτροφία, γεωργία, κυνήγι, τεχνική, βαφική, εριουργία, κέντημα
κ.ά.). 14. Προφορικός λόγος (τραγούδια, ευχές, κατάρες, αινίγματα, παροιμίες, παραμύθια,
μύθοι, ευτράπελες διηγήσεις, παραδόσεις κ.ά., λεξιλόγιο, ετυμολογία). Φωτογραφίες (30), κα-
σέτες, κείμενο με τίτλο «Συγκέντρωσις λαογραφικού υλικού κοινότητος Αρίστης Ιωαννίνων
υπό θ. Γ. Νικολαΐδη, δημοδιδασκάλου» (σελ. 10).

16.4726, Μαρία Χαιρέτη, Αμεση λαογραφική εργασία από το χωριό Ανώ-
γεια Μυλοποτάμου Ρεθύμνου. 1988, σχ. 8°, σελ. 239. (Καταθέτης: Αννα Γουήλ -
Μπαδιεριτάκη, επίκ. καθηγήτρια Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών).

Περιεχόμενα: Ποικίλες ειδήσεις για την κωμόπολη των Ανωγείων και για την κατοικία, το
ένδυμα, την υπόδεση, την κόμμωση, τον καλλωπισμό, πς τροφές. Φωτογραφίες (82), λεξιλόγιο.
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2001

1. 4727, Μαρία Ανδρουλάκη (ερευνήτρια-μουσικός Κ.Ε.Ε.Λ.), Λαο-
γραφική αποστολή στο νομό Δωδεκανήσου (Αρχάγγελος, Σιάννα, Κρητηνία
Ρόδου, Ολυμπος Καρπάθου), 5-25 Αυγούστου 1998, σχ. 8°, σελ. 710.

Περιεχόμενα: I. Γενικά. II. Υλικός βίος: κατοικία, έπιπλα και σκεύη, ένδυση, τροφές,
επαγγελματικός βίος (γεωργία, αμπελουργία, ελαιοκομία, ποιμενικός βίος, αλιεία, βιοτεχνία
κ.ά.). III. Κοινωνικός βίος: γέννηση, βάφτιση, γάμος, τελευτή, κοινωνική οργάνωση και λαϊκό
δίκαιο, χαιρετισμοί, ευχές - απευχές). IV. Πνευματικός βίος: λαϊκή πίστη και λατρεία, μαγεία,
δασιδαίμονες δοξασίες και συνήθειες, επωδές (3), αστρολογία - μετεωρολογία, μαντική, δημώ-
δης ποίηση, όργανα - μουσική - χορός - τραγούδι, παραδόσας (36), διηγήσεις διάφορες (8), ευ-
τράπελη διήγηση, παροιμίες, εκ του γλωσσικού θησαυρού (ονόματα μηνών, ζώων, τοπωνύμια,
ιδιωματικές λέξας). Ηχογραφήσεις, χάρτες, σχέδια, φωτογραφίες, πίνακες.

2.4728, Μαρία Ανδρουλάκη (ερευνήτρια-μουσικός Κ.Ε.Ε.Λ.), Λαογραφι-
κή αποστολή στο νομό Δωδεκανήσου, 18 Αυγ. -5 Σεπτ. 2000, σχ. 8°, σελ. 798.

Περιεχόμενα: I. Γενικά (ιστορικά, μεταναστεύσεις κ,λπ.). II. Υλικός βίος: κατοικία, έπιπλα
και σκεύη, ένδυση-υπόδεση, τροφές, επαγγελματικός βίος (γεωργία, ελαιοκομία, μελισσομία,
άλλες καλλιέργειες, ποιμενικός βίος, βιοτεχνία, άλλα επαγγέλματα). III. Κοινωνικός βίος: γέν-
νηση, βάφτιση, παιδιές, γάμος, τελευτή, κοινωνική οργάνωση και λαϊκό δίκαιο, χαιρετισμοί,
ευχές-απευχές. IV. Πνευματικός βίος: λαϊκή πίστη και λατρεία, μαγεία-δασιδαιμονία, αστρο-
λογία, επωδές (7), μετεωρολογία, μαντική, δημοτική ποίηση, δίστιχα, όργανα - μουσική - χορός
- τραγούδι, παραδόσεις (69), διηγήσας διάφορες, ευτράπελες διηγήσας, παροιμίες (7), παρα-
μύθια, ονόματα ζώων, τοπωνύμια, ιδιωματικές λέξας. Ηχογραφήσας, χάρτες, σχεδιαγράμμα-
τα, πίνακες, φωτογραφίες (346).

3. 4729, 10° Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας Αττικής (μαθητές Ε ' και Στ ' τάξης),
Ήθη και έθιμα Δωδεκαημέρου. Αθήνα 2000-2001, σχ. 4°, σελ. 80. (Καταθέτης:
Μαρία Μαρκαντώνη, επίκ. καθηγήτρια Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών).

Περιεχόμενα: Ήθη και έθιμα Δωδεκαημέρου: έθιμα και κάλαντα Χριστουγέννων, καλικά-
ντζαροι, μεταμφιέσας Δωδεκαημέρου, κάλαντα Πρωτοχρονιάς, έθιμα Πρωτοχρονιάς, διακό-
σμηση σπιτιών για την Πρωτοχρονιά, παράδοση για τον άγιο Βασίλαο, ποδαρικό, αμίλητο νε-
ρό, το γεύμα της Πρωτοχρονιάς, η βασιλόπιττα, Θεοφάνεια (παραμονή και ανήμερα), κάλα-
ντα Φώτων, έθιμα Φώτων. Φωτογραφίες (2).

4.4730, Κώστας Γκουντάρας, Δημοτικό τραγούδι της Όθρυος. Αλμυ-
ρός 2001, σχ. 4°, σελ. 246.

Περιεχόμενα: Πρόλογος, ασαγωγή, κλέφτικα τραγούδια - οι κλέφτες, οι αρματολοί,
τραγούδια της Όθρυος - προέλευση του ονόματος Όθρυς, ιστορικά τραγούδια, τραγούδια
της Αποκριάς, σατιρικά τραγούδια, τραγούδια του γάμου, τραγούδια της εργασίας, ερωτι-
κά, θρησκευτικά και λατρευτικά τραγούδια, νανουρίσματα-ταχταρίσματα, μοιρολόγια,
τραγούδια της ξενιτιάς, βιβλιογραφία. Φωτογραφία μία.
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5. 4731, Ευανθία Παλιοτζήκα, Εργασία φοιτητική (άμεση καταγρα-
φή) για το χωριό Κρυόβρυση (Πουλιάνα) Ελασσόνας. 2001. (Καταθέτης: Αι-
κατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: 1. Τα σχετικά με την κοινότητα 2. Γενικά για την οικογένεια.

6. 4732, Αργυρώ Μπαμπούκη, Εργασία φοιτητική για την Κεφαλλο-
νιά. 2001. σχ. 4°, σελ. 49. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, δι-
ευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: I. Κατοικία: 1. Γενικές πληροφορίες. 2. Οικοδομική (οικοδομικά υλικά, οικο-
δομικά εργαλεία, οικοδομικές εργασίες, τοιχοδομία). 3. Μέρη του σπιτιού (στέγη, θύρα, παρά-
θυρα, πάτωμα). 4. Αυλή και βοηθητικοί χώροι (μαγερειό, φούρνος, στέρνα, ληνός, σταύλος,
αχερώνας, πλυσταριό, κοτέτσι, απόπατος). 5. Κλίνη. 6. Σκεύη. II. Ενδυμασία, υττόδεση, κόμμω-
ση, καλλωπισμός: Ανδρική ενδυμασία και τα μέρη της, συμπληρώματα ανδρικής ενδυμασίας.
Γυναικεία ενδυμασία και τα μέρη της, γιορτινά, βραδινά, πένθιμα, κοσμήματα Κόμμωση - καλ-
λωπισμός (γυναικείος και ανδρικός). Υλικά του υποδηματοποιού, εργαλεία, πρότυπα παπου-
τσιών, παραγγελίες, είδη παπουτσιών. Παραδοσιακά κέντρα κατασκευής υποδημάτων - οργά-
νωση των υποδηματοποιών σε συντεχνίες. Διάθεση των παπουτσιών κλπ. III. Αλιεία: Χρόνος
αλιείας, συνεργατική αλιεία, όργανα αλιείας, πληροφορίες για τα δίχτυα, τρόποι ψαρέματος με
τα δίχτυα Ψάρεμα με καμάκι, κοφινέλο και πυροφάνι. Σκάφη, πώληση αλιευμάτων, συντήρηση
■ψαριών. IV. Μελισσοκομία: εργαλεία, φυτά μελισσοτροφικά, κυψέλη, τρύγος. V. Γάμος - γέν-
νηση - βάπτιση - κηδεία VI. Ανεμόμυλοι - νερόμυλοι - θαλασσόμυλοι. Σχέδια (4), φωτογραφίες
(26). Επιπλέον: φωτογραφίες ανεμόμυλων - θαλασσόμυλων (9), ενδυμάτων (10), προσεισμικών
σπιτιών (12), παλιών αντικειμένων (8), σκηνικών ταινίας «Το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι»
(10), κασέτα με τραγούδια κανταδόρων (1), φωτογραφίες κανταδόρων (2).

7. 4733, Θόδωρος Τρουπής, Ιδιωματικό γλωσσάρι του χωριού Σέρβου
Γορτυνίας. Αθήνα 2001, σχ. 8°, σελ. 2 + 92 + 17 + 51.

8. 4734, Γεώργιος Βαρνακιώτης, Ποικίλα ιστορικά θέματα κυρίως
της επανάστασης του '21, σχ. 4°, σελ. 77 (φωτοαντίγρ.).

Περιεχόμενα: Η μάχη της Πέτρας - της Λειβαδιάς (Σεπτ. 1829). Η μάχη του Αετού (Αύγ.
1822). Το σπαθί του Νικηταρά. Η αποστράτευση (1832-33). Οι μάρτυρες της ελευθερίας. Λα-
ογραφικά, ιστορικά, παραδόσεις: Δήμος Σολίου, ο Δήμος Εχίνου που τον άλλαξαν σε Δήμο
Μηδέων, χρήσιμα λόγια του Ιωάννη Γουλέ (Αστακός 1985). Φωτογραφία (1923) του I. Γουλέ
με τον στρατιώτη Θωμά Πάνενα στην Πρέβεζα (φωτοαντίγρ.). Επιστολή του Αυγουστίνου
Καποδίστρια προς τον καπετάν Γεώργιο Βαρνακιώτη (φωτοαντίγρ.). Συνθήκη περί ανακτή-
σεως Μεσολογγίου (φωτοαντίγρ.). Μικρό βιογραφικό σημείωμα για τους Νικόλαο και Χρή-
στο Γουλέ. Επιστολή Ιωάννη Βλασσόπουλου προς τον I. Γουλέ (10 Οκτ. 2000). Επιστολή I.
Γουλέ προς τον Γεώργιο Βαρνακιώτη (με ιστορικούς σχολιασμούς).

9.4735, Βασιλική Φάτση (επιστημ. συνεργάτιςτουΚ.Ε.Ε.Λ.), Λαογραφι-
κή αποστολή στην Κάπουρνα (Γλαφυρά) Μαγνησίας. 1997, σχ. 8°, σελ. 154.
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Περιεχόμενα: Ιστορικά της λίμνης Κάρλας, ιστορικές διηγήσεις, ευτράπελες διηγήσεις,
παραδόσεις, διηγήσεις για τον άγιο Γεδεών, ποικίλες διηγήσεις, πληροφορίες για τους άρ-
χοντες και τους τσιφλικάδες της περιοχής, ονόματα βαπτιστικά ανδρών και γυναικών από
τα δημοτολόγια του χωριού (1880-). Επίσης: λαϊκή λατρεία, πανηγύρια, χορός, τραγούδια,
θέρος, αλωνισμός, κερατζήδες, υφαντική, γεωργία, ψαράδες στην Κάρλα, αμπελουργία,
άρδευση, το πλύσιμο, το ψωμί, οι τροφές, ποτά-γλυκά, επεξεργασία σύκων, ένδυση, κόσμη-
μα, καλλωπισμός, έπιπλα και σκεύη, ραβδοσκοπία, γάμος, παιδί, λαϊκή ιατρική, οικία, κτη-
νοτροφία, μετεωρολογία, μάγια - μαΐστρες.

10.4736, Γεώργιος Σ μ π ώ κ ο ς, Λαογραφικές εργασίες για τα Ανώγεια
Ρεθύμνου. 2001, σχ. 4°, σελ. 1789.

Περιεχόμενα: 1. Ο Ανωγειανός - απόγονος των Κουρητών και Ιδαίων Δακτύλων (οι ρί-
ζες του, η διαχρονική του πορεία και οι ιδιαιτερότητές του), σελ. 334, φωτογραφίες (164
φωτοαντίγρ.). 2. Η ανωγειανή μαντινάδα, σελ. 402, φωτογραφίες (40 φωτοαντίγρ.). 3. Το
γλωσσικό ιδίωμα των Ανωγειανών: α) Γενική θεώρηση, β) Ερμηνευτικό λεξικό, γ) Φράσεις
με ιδιάζουσα σημασία, σελ. 407.4. Στοιχεία από την υλική και πνευματική ζωή των Ανωγει-
ανών, σελ. 410, σκίτσα (3), φωτογραφίες (188 φωτοαντίγρ.). 5. Η γέννηση, «οι χαρές» (γά-
μος) και ο θάνατος του Ανωγειανού, σελ. 236, φωτογραφίες (188 φωτοαντίγρ.).

2002

1.4737, Στέλλα Πατέλη (πτυχιούχος Αρχαιολογίας) και Ευαγγελία
Χ α ρ ί δ η (πτυχιούχος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας), Λαογραφική έρευνα
στο χωριό Λεύκες Πάρου, 20 Ιουλ. -10 Αυγ. 2002, σχ. 4°, σελ. 34 (απομαγνη-
τοφωνημένες συνεντεύξεις).

Περιεχόμενα: Ποικίλες λαογραφικές πληροφορίες υπό μορφή διαλόγου, κυρίως για υλι-
κό βίο και κοινωνική οργάνωση: κεραμοποιία, προξενιά-γάμος, γνέσιμο-βαφή, παραγωγή
λαδιού, παιχνίδια, παροιμίες, διατροφή, αγιασμός Φώτων, Κλήδονας, Μεγάλη Εβδομάδα,
επεξεργασία βαμβακιού, εκπαίδευση, υφαντουργία, Επιτάφιος, κουλούρες Πάσχα, Κυρια-
κή Πάσχα, προγαμιαίες συναναστροφές, γάμος, πλύσιμο, νεράιδες -φαντάσματα, ελαιοτρι-
βεία, λατομεία, αμπελουργία, γεωργία (προλήψεις-έθιμα), κτηνοτροφία, τυροκομία.

2.4738,Φλώρα Γιαννουλάκη(φοιτήτριαΚοινωνιολογίας),Λαογραφική
έρευνα στο νησί Μήλος, 10 Αυγ.-5 Σεπτ. 2002, σχ. 4°, σελ. 83 (απομαγνητοφω-
νημένες συνεντεύξεις) + 2 μεγάλοι φάκελοι με 361 δακτυλόγραφες σελίδες, σχ.
8°, και 290 έγχρωμες φωτογραφίες με σημειώσεις περιγραφής + 7 κασέτες ήχου
και 8 δισκέτες Η/Υ, που περιέχουν τις συνεντεύξεις.

Περιεχόμενα: Πληροφορίες για κατοικία, ενδυμασία-υπόδεση, καλλωπισμό, τροφές
και ποτά, τεχνική-επαγγέλματα-λαϊκή βιοτεχνία (αλεστική, υφαντική, οικοδομική, λατο-
μία, αλατοποιία, λαϊκή ζωγραφική, αμπελουργία, τυροκομία, ζωοτροφία), έθιμα (γάμος,
βαφτίσια, κλήδονας, σουαρέδες, μοιράδες, κούνιες, μάηδες), καθημερινή ζωή, παραδόσεις,
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τραγούδια. Συνημμένα: χάρτες, κατάλογος πολεοδομίας, έντυπα Λαογραφικού Μουσείου,
Μεταλλευτικού Μουσείου κ.ά., Φ.Ε.Κ., συμβόλαια - προικοσύμφωνο.

3. 4739, Ασημίνα Καραμπεροπούλου (φοιτήτρια Φιλολογίας),
Λαογραφική έρευνα στο Βελεστίνο Βόλου, Ιούνιος 2002, σχ. 4°, σελ. 65 (απο-
μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις).

Περιεχόμενα: Πληροφορίες για κατοικία, έπιπλα, σκεύη, ένδυση, διατροφή, λαϊκή λα-
τρεία, αμπελουργία, γεωργία, παζάρι Βελεστίνου, βιοτεχνία, γάμο, υφαντική, οικοδομικά υλι-
κά, παιδικά παιχνίδια, λαϊκή ιατρική, χάνι Βελεστίνου, αλιεία στη λίμνη Κάρλα.

4.4740, Γεωργία Τσιαμάλου (φιλόλογος), Συλλογή λαογραφικού υλικού
από το χωριό Μαυραχάδες Καρδίτσας. 2000-2002. σχ. 8°, σελ. 3893 σε 20 τετρά-
δια + 71 κασέτες ήχου με συνεντεύξεις + 1 βιντεοκασέτα + 1 CD με 850 φωτο-
γραφίες

Περιεχόμενα: I. Κάτοικοι, στοιχεία γεωγραφίας και ιστορίας. II. Υλικός βίος: κατοικία,
ένδυση, υπόδεση, κόμμωση, καλλωπισμός, τροφές, γεωργία, μορφές αλληλοβοήθειας και συ-
νεργασίας, φυτικός κόσμος, ποιμενικός βίος, μελισσοκομία, κυνήγι, αλιεία, ζωικός κόσμος, βιο-
τεχνία. III. Κοινωνικός βίος: το παιδί, ο γάμος, η τελευτή, κοινωνική οργάνωση (κοινότητα, οι-
κογένεια, συνεργασία - αλληλοβοήθεια, εθιμικό δίκαιο), χαιρετισμοί, προπόσεις, ευχές, απο-
τροπές, κατάρες, αφορισμοί, όρκοι, βλασφημίες, ύβρας, υβριστικά σχήματα. IV. Πνευματικός
βίος: θρησκεία - λαϊκή πίστη και λατρεία, έθιμα λαϊκού εορτολογίου, μαγεία και σχετικές δει-
σιδαιμονίες και συνήθειες, λαϊκή ιατρική, αστρολογία και μετεωρολογία, μαντική, δημοτική
ποίηση - μουσική - χοροί, μύθοι ζώων, παραμύθια, ευτράπελες διηγήσεις και ανέκδοτα, παροι-
μίες, παροιμιώδεις φράσεις, γνωμικά, αινίγματα, λογοπαίγνια, αριθμητικά προβλήματα, ομοιο-
καταληξίες, καθαρογλωσσήματα, εκ του γλωσσικού θησαυρού. Επιπλέον: λεξιλόγιο, βιογρα-
φικά πληροφορητών και αναλυτικός πίνακας περιεχομένων. Φωτογραφίες (850, οι ίδιες και σε
ψηφιακή μορφή στο συνημμένο CD), χάρτες (3), σχεδιαγράμματα.

5. 4741, Αγγελική Κομποχόλη (πτυχιούχος Φιλοσοφικής), Συλλογή
λαογραφικής ύλης από το χωριό Λάμπαινα Μεσσηνίας. 1991-1999, σχ. 8°, σελ.
1493 (28+1465) σε 9 τετράδια + 1 χάρτης γενικής χρήσεως ευρύτερης περιο-
χής Μελιγαλά + 6 δείγματα κεντημάτων + 23 δείγματα πλεξίματος με βελονά-
κι + 3 δείγματα βοτάνων + 14 φωτοαντίγραφα τεκμηρίωσης (απόδειξη αγρο-
φυλακής, προικοσύμφωνα, ιδιωτικά συμφωνητικά, συμβόλαια, διανεμητήριο
περιουσίας, υποθήκες, πιστοποιητικά).

Περιεχόμενα: I. Γενικές πληροφορίες για το χωριό. II. Υλικός βίος: κατοικία, τροφές,
ρουχισμός. III. Επαγγελματικός βίος: γεωργία, αμπελουργία, ελαιοκομία, άλλες γεωργικές
ασχολίες (όσπρια, οπωροκηπευτικά, καλαμπόκι), έθιμα γεωργών (συνεργασία, αλληλοβοή-
θεια, ιδιοκτησιακό καθεστώς, φορολογία, φύλαξη, 1 μύθος ζώων), φυτικός κόσμος (δέν-
δρα, βότανα και θεραπευτικά φυτά, αρωματικά χόρτα, αντιλήψεις, παροιμίες, αινίγματα,
άσματα, μαντική, στοιχεία υλικού και κοινωνικού βίου, λαϊκής λατρείας και ιατρικής), ζωι-
κός κόσμος (ζώα, έντομα, πουλιά, παροιμίες, καθαρογλωσσήματα, αινίγματα, άσματα,
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στοιχεία λαϊκής μετεωρολογίας, μαντικής και λατρείας, παραδόσεις, ευτράπελες διηγήσεις,
1 μύθος ζώων και 1 παραμύθι, μαρτυρίες, έθιμα), αλιεία (ονόματα ψαριών, εργαλεία και
τρόπος, μαρτυρίες, αινίγματα, παροιμίες), ποιμενικός βίος (ονόματα, καλύβα, ενδυμασία,
κουδούνια, εργαλεία, βοσκότοποι, αναπαραγωγή, κούρεμα, άρμεγμα, ποικίλες αντιλήψεις,
στοιχεία λαϊκής λατρείας, παραδόσας, άσματα, μαρτυρίες, βιοτεχνία (υφαντική, μεταξο-
καλλιέργαα, πλεκτική, κεντητική, ξυλοτεχνία, κεραμική, μεταλλουργία, προλήψεις, αινίγ-
ματα, παροιμίες, ανέκδοτα). Παράρτημα: Βιογραφικά πληροφορητών, λεξιλόγιο. Αναλυτι-
κά περιεχόμενα. Επίμετρο: εκκλησίες του χωριού και χάρτης. Φωτογραφίες (469).

6.4742, Χρήστος Παλασκώνης (φοιτητής Φιλολογίας), Συλλογή λα-
ογραφικής ύλης από το Ευηνοχώρι επαρχίας Μεσολογγίου, νομού Αιτωλοα-
καρνανίας. 2000-2002, σχ. 8°, σελ. 1342 σε 7 τετράδια.

Περιεχόμενα: I. Γενικά για το Ευηνοχώρι, γεωμορφολογία, πληθυσμός, ιστορικά, ασχο-
λίες των κατοίκων, προϊόντα, διοίκηση κ.ά. II. Υλικός βίος: κατοικία, ένδυση, υπόδεση, κόμ-
μωση, καλλωπισμός, τροφές, γεωργία, αμπελουργία, ελαιοκομία, άλλες γεωργικές καλλιέργα-
ες, έθιμα των γεωργών, φυτικός κόσμος, ποιμενικός βίος, μελισσοκομία, κυνήγι, ζωικός κό-
σμος, βιοτεχνία. III. Κοινωνικός βίος: γέννηση, γάμος, τελευτή, κοινωνική οργάνωση (κοινό-
τητα, οικογένεια, συνεργασία - αλληλοβοήθεια, εθιμικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο, οικογενα-
ακό δίκαιο, κληρονομικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο, δικονομία), χαιρετισμοί,
προπόσας, ευχές, αποτροπές, κατάρες, αφορισμοί, όρκοι, βλασφημίες, ύβρεις, υβριστικά σχή-
ματα. IV. Πνευματικός βίος: θρησκεία, έθιμα λαϊκού εορτολογίου, μαγεία και σχετικές προς
αυτήν δεισιδαιμονίες και συνήθειες, λαϊκή ιατρική, αστρολογία και μετεωρολογία, μαντική, δη-
μοτική ποίηση - μουσική και χοροί, μύθοι ζώων, παραμύθια, ευτράπελες διηγήσας και ανέκδο-
τα, παροιμίες, αινίγματα, καθαρογλωσσήματα, αριθμητικά προβλήματα, εκ ταυ γλωσσικού θη-
σαυρού. Επιπλέον: επίμετρο με φωτογραφίες από το Ευηνοχώρι, βιογραφίες πληροφορητών,
πίνακας περιεχομένων.

7.4743, Παναγιώτης Γ. Ρουμελιώτης (εκπαιδευτικός), Συλλογή τοπω-
νυμίων-επωνύμων-παρωνυμίων από 60 χωριά της επαρχίας Λακεδαίμονος του
νομού Λακωνίας. Σκούρα Σπάρτης 2002, σχ. 4°, σελ. 139 σε κόλλες αναφοράς.

Περιεχόμενα: Στοιχεία για τις ονομασίες των χωριών, επώνυμα και παρωνύμια των κα-
τοίκων, τοπωνύμια (αγιωνυμικά, από ονόματα ιδιοκτητών και άλλα) κατανεμημένα σε ισά-
ριθμες με τα χωριά ενότητες.

8. 4744 Α, Φρόσω Ζούρου (ερασιτέχνις λαογράφος), Συλλογή λαογρα-
φικής ύλης από τη Λέσβο, χ.χ., σχ. 4°, σελ. 857. (Καταθέτης: Μαρία Ράλλη,
κόρη της συλλογέως, μετά τον θάνατο της μητέρας της).

Περιεχόμενα: Παραμύθια (203), μύθοι, νουβέλες και ευτράπελες διηγήσεις, παροιμίες
(929), τραγούδια (50), λεξιλόγιο, έθιμα, πληροφορίες για γάμο-αρραβώνα, σημαώσας διά-
φορες, 4 δακτυλογραφημένες σελίδες βιβλιογραφίας Π. Σαμαρά , ονόματα πληροφορητών
και δελτάρια λεξικογραφικού περιεχομένου. Μέρος του υλικού είναι σε φωτοαντίγραφα.
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9. 4744 Β, Φρόσω Ζούρου (ερασιτέχνις λαογράφος), Συλλογή λαογρα-
φικής ύλης από τη Λέσβο, χ.χ., σχ. 8°, σελ. 1023. (Καταθέτης: Μαρία Ράλλη,
κόρη της συλλογέως, μετά τον θάνατο της μητέρας της).

Περιεχόμενα: Παραμύθια και μύθοι (103), δίστιχα, παροιμίες και φράσεις, μετεωρολο-
γικά, παρωνύμια, λεξιλόγιο, παιχνίδι παιδικό, σημειώσεις διάφορες, τραγούδια (γάμου, πα-
ραλογές, μοιρολόγια, νανουρίσματα, παιδικά), διηγήματα και ντοπιολαλιές, γραμματική.

10. 4744 Γ, Φρόσω Ζούρου (ερασιτέχνις λαογράφος), Συλλογή λαογρα-
φικής ύλης από τη Λέσβο, χ.χ., σχ. 8°, σελ. 1673. (Καταθέτης: Μαρία Ράλλη,
κόρη της συλλογέως, μετά τον θάνατο της μητέρας της).

Περιεχόμενα: Παραμύθια, μύθοι, ανέκδοτα, τραγούδια, παροιμίες, ευρετήριο παροιμιών,
αινίγματα, ονόματα, παρωνύμια, τοπωνύμια - τοποθεσίες, παραδόσεις, προλήψεις, ευχές, κα-
τάρες, μετεωρολογικά, γιατροσόφια, κοινωνικά, έθιμα, λέξεις, πληροφορίες για ενδυμασία,
κομμώσεις, κατοικία.

11.4745, Γιάννης Γιακουμάκης, Η Χοχλιδού και ο Σωμαράς. Κρητι-
κό διήγημα. 2001, σχ. 4°, σελ. 39 (εκτυπ.).

12. 4746, Γιάννης Γιακουμάκης, Το φλουρί της βασιλόπιτας. Κρητι-
κό λαογραφικό. 2001, σχ. 4°, σελ. 36 (εκτυπ.).

13. 4747, Γιάννης Γιακουμάκης, Ο Ιεροψάλτης. Λαογραφικό κρητι-
κό. 2001, σχ. 4°, σελ. 37 (εκτυπ.).

2003

1. 4748, Α' Δημοτικό Σχολείο Ξυλοφάγου επαρχίας Λάρνακος Κύπρου (μα-
θητές Ε ' και Στ ' τάξης), Συλλογή λαογραφικού υλικού. 1969, σχ. 4°, σελ. 57
(φωτοαντίγραφο δακτυλογραφημένου κειμένου). (Καταθέτης: Α.Π. Πολύδω-
ρος, διευθυντής του σχολείου).

Περιεχόμενα: Γεωγραφική θέση και τοπωνύμιο του Ξυλοφάγου, κατοικία, ενδυμασία,
διοίκηση, υπηρεσίες, αφηγήσεις για τη ζωή του χωριού, τοπωνύμια, λαϊκή ποίηση, εκκλη-
σίες, εκπαίδευση, γεωργία, συνεταιρισμός.

2.4749, Αντρέας Μπότσαρης (δάσκαλος), Παιδικά παιχνίδια Αθηαίνου
[Κύπρου]. 1969, σχ. 4°, σελ. 35 (φωτοαντίγραφο δακτυλογραφημένου κειμένου).
Περιεχόμενα: Περιγραφές παιδικών παιχνιδιών.
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3.4750, Αντρέας Μπότσαρης (δάσκαλος), Αθηαίνου [Κύπρου], Λα-
ογραφία. Μέρος Α '. 1969-1970, σχ. 4°, σελ. 38 (φωτοαντίγραφο δακτυλογρα-
φημένου κειμένου).

Περιεχόμενα: Τοπωνύμια, αρχαιολογία, εκκλησίες, εξέχουσες προσωπικότητες, εκπαί-
δευση, πληθυσμός, κτηνοτροφία, προλήψεις, τραγούδια.

4. 4751, Ανδρέας Ζαχαρίου (δάσκαλος), Η Βάβλα [Κύπρου]. 1969,
σχ. 4°, σελ. 24 (φωτοαντίγραφο δακτυλογραφημένου κειμένου).

Περιεχόμενα: Τοπωνύμια, ιστορία της περιοχής, εκκλησίες, συμμετοχή στον εθνοαπε-
λευθερωτικό αγώνα, ασχολίες των κατοίκων.

5.4752, Κυριάκος Λ. Κατσονούρης (δάσκαλος),ΒάσηΚοιλανίου,
Λεμεσός. Τοπική έρευνα - λαογραφικόν υλικόν. 1970, σχ. 4°, σελ. 36 (φωτοα-
ντίγραφο δακτυλογραφημένου κειμένου).

Περιεχόμενα: Τοπωνύμιο και ιστορία του χωριού, εκπαίδευση, τοπωνύμια, τραγούδια,
γλωσσικά στοιχεία, ονόματα των μαθητών που συνεργάστηκαν στην έρευνα.

6. 4753, ΠέτροςΣτυλιανού, Η νεώτερη αγγειοπλαστική της Κυθρέας
[Κύπρου]. 1978, σχ. 4°, σελ. 12 (φωτοαντίγραφο δακτυλογραφημένου κειμέ-
νου ομιλίας στο Α ' Λαογραφικό Συμπόσιο, Λεμεσός, 20-24 Μαΐου 1978).
Περιεχόμενα: Ιστορία και τεχνικές της αγγειοπλαστικής.

7.4754, Ελένη Ευαγ. Δρόσου (μαθήτρια Δημοτικού Σχολείου), Συλλογή
λαογραφικού υλικού Αναλήψεως Τριχωνίδος. Ελληνική Παράδοση - Έτος Παι-
διού, Αύγουστος 1979, σχ. 4°, σελ. 38. (Καταθέτης: Υπουργείο Παιδείας).

Περιεχόμενα: Γαμήλια έθιμα, γέννηση, βάπτιση, τελευτή, εορτολόγιο, μοναστήρια της
περιοχής, παραδόσεις, τοπωνύμια, αινίγματα, παροιμίες.

8.4755, Ιωάννης Δ. Κ ό κ κ α ς, Λαογραφικά στοιχεία της Λέκκας Σάμου.

2002, σχ. 4°, σελ. 85 (εκτυπ.) σε φάκελο + 1 CD.
Περιεχόμενα: Εορτολόγιο, παραδόσεις, άσματα.

9.4756, Βασιλική Βαβέτση (φιλόλογος), Συλλογή δημώδους λαογρα-
φικού υλικού (Λουτράκι, Περαχώρα, Αγγελόκαστρο Κορινθίας). Λουτράκι

2003, σχ. 4°, σελ. 17 (εκτυπ.) σε φάκελο.

Περιεχόμενα: Τραγούδια, σταχυολόγηση ποικίλης λαογραφικής ύλης (δίστιχα, όρκος,
κατάρα, αίνιγμα, γλωσσοδέτες, παροιμίες, παρωνύμια, έθιμα εορτολογίου, δοξασίες, προλή-
ψεις, μαγεία, λαϊκή ιατρική, μαντική, μετεωρολογία).
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10. 4757, Βασιλική Γρ. Κουρβανιού (φιλόλογος, διευθύντρια Δ.Ε.
Λέσβου), Λαογραφία της Αγιάσου (1968-2003). 2003, σχ. 4°, σελ. 91 (εκτυπ.)
+ σελ. 3 συνοδευτικές (αλληλογραφία).

Περιεχόμενα: Γενικές πληροφορίες για την Αγιάσο. Υλικός βίος: κατοικία, ενδ\υμασία,
υπόδεση, κόμμωση, καλλωπισμός, τροφές. Επαγγελματική ζωή: γεωργία, ελαιοκομία, φυσικός
κόσμος, ποιμενικός βίος, βιοτεχνία. Κοινωνική ζωή: γέννηση, βάπτιση, γάμος, θάνατος, κοινω-
νική οργάνωση. Πνευματική ζωή: θρησκεία, λαϊκή πίστη, λατρεία, μαντική, τραγούδια, παροι-
μίες και αινίγματα, λεξιλόγιο, ευχές, κατάρες, μύθοι ζώων, παραμύθια, γιορτές, ονόματα, τοπω-
νύμια, παρωνύμια.

11.4758, Σάββας Ε μ. Απέργης (φοιτητής Φιλοσοφικής), «Ο Αποκρια-
νός». Λαογραφική εργασία. 1957, σχ. 4°, σελ. 10. (Καταθέτης: Αικατερίνη
Πολυμέρου-Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).
Περιεχόμενα: Το ομώνυμο λαϊκό δρώμενο Τριαντάρου Τήνου.

12. 4759, Θεοφάνης Λευκαδίτης, Ήθη, έθιμα , παραδόσεις, παροι-
μίες, λαϊκές ρήσεις, προλήψεις, η ντοπιολαλιά μας, ιδιωματισμοί της Ρούμελης.
Συλλογή λαογραφικής ύλης. 2003, σχ. 8°, σελ. 277.

Περιεχόμενα: Τοπική ιστορία, κατοικία, οικιακά σκεύη, γεωργικά εργαλεία, αντικείμε-
να ποιμενικής χρήσης, γάμος, μαρτυρίες - ανέκδοτα, προλήψεις - δεισιδαιμονίες, λαϊκή ια-
τρική, παροιμίες (1045), λεξιλόγιο από την Καλοσκοπή Παρνασσίδας.

13. 4760, Αθανασία Ντάλλα (καθηγήτρια φιλόλογος), Λαογραφικά.
Συλλογή λαογραφικής ύλης [από το Σαραντάπορο Ελασσόνας], σχ. 4°, σελ.
13 (εκτυπ.) + 1 δισκέτα Η/Υ.

Περιεχόμενα: Έθιμα εορτολογίου, διατροφή (άρτος, περίοδος Χριστουγέννων, τραχα-
νάς), επεξεργασία του μαλλιού, υφαντική.

14.4761,Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου-Χούχου(καθηγήτριαφι-
λόλογος), Γλωσσολογική προσέγγιση προφορικού υλικού. Το γλωσσικό ιδίω-
μα του Σουφλίου, ορολογία σηροτρόφων Σουφλίου (1987-1988 και 2002).
Σουφλί 'Εβρου 2003, σχ. 4°, σελ. 48 (εκτυπ.) + 1 δισκέτα Η/Υ.

Περιεχόμενα: Τοπική ιστορία, σηροτροφία, γλωσσικό ιδίωμα του Σουφλίου, ειδικό λε-
ξιλόγιο σηροτροφίας, γλωσσάρι.

15. 4762, Σοφία Σταμούλη (σχολική σύμβουλος φιλολόγων Ν. Ροδό-
πης), Λαογραφικές συνήθειες δημογεροντίας Φαναριού (Δήμου Αγίου Κηρύ-
κου) Ικαρίας. Συλλογή λαογραφικού υλικού. 2003, σχ. 4°, σελ. 194 (158 εκτυπ.
+ 36 φωτοαντίγρ.) + 1 CD.

Περιεχόμενα: Τοπική ιστορία, υλικός πολιτισμός: κατοικία, ένδυση, υπόδεση, καλλωπι-
σμός, τροφές, επαγγελματικός βίος: γεωργία, αμπελουργία, ελαιοκομία, κηπουρική, δενδροκο-
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μία, ποιμενική ζωή, μελισσοκομία, κυνήγι αλιεία, ναυπηγική, υφαντική, πλεκτική, σαπωνοποι-
ία, καρβουνοποιία, κ.ά., κοινωνικός βίος: κοινωνική οργάνωση, λαϊκό δίκαιο, χαιρετισμοί, ευ-
χές, απευχές, κατάρες, όρκοι, νυχτέρια, βεγγέρες, έθιμα εορτολογίου, γάμος, γέννηση, βάπτι-
ση, θάνατος, πνευματικός βίος: δοξασίες, εορτολόγιο, μυθολογικές αντιλήψεις, προλήψεις και
δεισιδαιμονίες. Παράρτημα με φωτοαντίγραφα εγγράφων από το οικογενειακό αρχείο της
συλλογέως.

16.4763 Α, Αναστάσιος Ηλιόπουλος (φοιτητής Τμήματος Μουσικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών), Η κοινωνία της κοινότητος στο υπερτο-
πικό πανηγύρι των χωριών της Ίμβρου. Ανάλυσις (2000-2002). Ίμβρος (πρό-
σφυγες) 2003, σχ. 4°, σελ. 249 (εκτυπ.). (Καταθέτης: Ευστάθιος Μακρής, ερευ-
νητής-μουσικός Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Απομαγνητοφωνήσεις συνεντεύξεων, κατάλογος περιεχομένων συνεντεύ-
ξεων.

17. 4763 Β, Αναστάσιος Ηλιόπουλος (φοιτητής Τμήματος Μουσι-
κών Σπουδών του Παν/μίου Αθηνών), Η κοινωνία της κοινότητος στο υπερ-
τοπικό πανηγύρι των χωριών της Ίμβρου. Σύνθεσις 2000-2002, σχ. 4°, σελ. 85
(εκτυπ.) + 1 κασέτα με ηχογραφήσεις τραγουδιών. (Καταθέτης: Ευστάθιος
Μακρής, ερευνητής-μουσικός Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Μεθοδολογία της έρευνας, βιογραφίες πληροφορητών, ακτίνες δράσης
στον χώρο (Αίγυπτος, Κωνσταντινούπολη, Μυτιλήνη, Λήμνος, Σαμοθράκη, Τένεδος, Τσα-
νάκκαλε), πολιτισμικές ζώνες της νήσου Ίμβρου, πανηγύρια. Παράρτημα: χάρτες (2), φω-
τογραφίες (4), καταγραφές τραγουδιών.

18.4764, Φώτης Χα ρ. Βασίλογλου (δάσκαλος), Περί καλαθοπλεκτι-
κής. Λαογραφική εργασία [για τον Μεσότοπο Λέσβου]. 2003, σχ. 8°, σελ. 50
+ 2 κασέτες ήχου + 1 CD.

Περιεχόμενα: Στοιχεία του τοπικού ιδιώματος, γενικά για την ιστορία και τη λαογρα-
φία Μεσοτόπου, μαρτυρίες και βιογραφικά στοιχεία καλαθοπλεκτών, γλωσσάρι. Χάρτες
(2), φωτογραφίες (44, εκτυπ.).

19. 4765, Σταματίνα Γαλάτα (δασκάλα), Τα έθιμα του γάμου στην
Καστανιά Ευρυτανίας. 2003, σχ. 4°, σελ. 11.
Περιεχόμενα: Έθιμα του γάμου.

20.4766, Γιάννης Σ. Βερώνης (συνταξιούχος δικηγόρος), Ποιμενική ζωή
στην ορεινή Νάξο. Νάξος 2003, σχ. 4°, σελ. 107 (εκτυπ.) + 1 επιστολή + 1 CD.

Περιεχόμενα: Εισαγωγή στην ποιμενική ζωή της Νάξου, ποιμενικές οικήσεις, κτηνοτρο-
φικές θέσεις, συνήθειες των βοσκών, διαχείριση του κοπαδιού (γέννηση, διατροφή, άρμεγμα,
σημάδια, εχθροί, ασθένειες κ.ά.), κτηνοτροφικά προϊόντα (τυροκομία, κρέας, μαλλί, δέρμα),
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κοινωνική οργάνωση, προλήψεις, δεισιδαιμονίες και μαγικές ενέργειες, άλλα εκτρεφόμενα
ζώα (πλην των προβάτων και των αιγών), ζωοκλοπή. Βιβλιογραφία, πηγές, λεξιλόγιο.

21. 4767, Στέλλα Ελευθεριάδου, Λαογραφική εργασία στα χωριά
Ξηρότοπος και Βαμβακόφυτο του νομού Σερρών, σχ. 4°, σελ. 32 + 4 κασέτες
ήχου (συνεντεύξεις). ,

Περιεχόμενα: Τοπική ιστορία - γεωγραφία, μετανάστευση, μαρτυρίες, στοιχεία για την
καθημερινή ζωή, τη θέση της γυναίκας, τον γάμο, τη γεωργία και την κτηνοτροφία, τη δια-
τροφή, τη μεταξοπαραγωγή και την υφαντική, τη λαϊκή λατρεία, τη λαϊκή ιατρική, την πα-
ραδοσιακή ενδυμασία. Επίσης: τραγούδια, στοιχεία λεξιλογίου.

22.4768 Α, Μιχάλης Επα μ. Πριναράκης, Λαϊκά ήθη και έθιμα της
κρητικής υπαίθρου. Η ταυτότητα της Κρήτης, σχ. 4° και 8°, σελ. 474 + 1 επι-
στολή.

Περιεχόμενα: Λαϊκή λατρεία (ολόκληρος ο ετήσιος κύκλος), αγροτική ζωή (γεωργία:
σιτάρι, αμπέλι-οινοπνευματοποιία, λινάρι), τεχνικές (εριουργία και μεταξοπαραγωγή, υφα-
ντική, πλεκτική, σαπωνοποιία), προφορική παράδοση (αφηγηματικότητα - παραμύθια, πα-
ραδόσεις, τραγούδια, χαιρετισμοί, ευχές, κατάρες, βλαστήμιες, παροιμίες), διατροφή, κυνή-
γι, καθαριότητα, λαϊκή ιατρική, ποιμενική ζωή, κοινωνική οργάνωση (γάμος, παιδί, παιγνί-
δια, τελευτή, ζωοκλοπή, βεντέτα), ενδυμασία, μετεωρολογία.

23. 4768 Β, Μιχάλης Επα μ. Πριναράκης, Λαογραφική εργασία
(συμπληρωματική της προηγούμενης), σχ. 4°, σελ. 10 + 2 επιστολές + 2 βιντε-
οκασέτες + 4 CD.

Περιεχόμενα: Κάλαντα, κεντητική, οινοπνευματοποιία.

24. 4769, Ευθυμία Σελίμη-Πάτσαλη (φιλόλογος), Ήθη και έθιμα:
Γάια Βρύσης (Κύμη). Γάμος στο χωριό Γάια πριν το 1940, σχ. 4°, σελ. 6
(εκτυπ.) + 1 επιστολή + 1 βιντεοκασέτα (στρώσιμο του νυφικού κρεβατιού
και τραγούδια του γάμου, Οχθωνιά Ευβοίας 2001).

Περιεχόμενα: Έθιμα του γάμου στο χωριό Γάια Καρυστίας πριν το 1940.

25. 4770, Πειραματικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μασάρων Ρόδου (μαθη-
τές της Ε ' και Στ ' τάξης), Στοιχεία λαϊκής παράδοσης του χωριού μας, σχ. 4°,
σελ. 45 (εκτυπ.).

Περιεχόμενα: Εγκυμοσύνη, γέννηση, βάπτιση, σχολική και εφηβική ζωή, παιχνίδια,
σχολική και εφηβική ηλικία, γάμος (προξενητής, αρραβώνας, προικοσύμφωνο, προίκα, έθι-
μα του γάμου), θάνατος.

26.4771,Αλεξάνδρα Ευαγ. Παπαβασιλείου(φιλόλογος),Έθιμα
τελευτής στην περιοχή Παλαμά του νομού Καρδίτσας. Λαογραφική εργασία,
σχ. 4°, σελ. 12.
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Περιεχόμενα: Έθιμα τελευτής (κατά το διάστημα 1930-1970), μοιρολόγια (4). Χάρτης
(φωτοαντίγρ.), σχέδια (3), φωτογραφίες (2).

27.4772, Βασίλειος Π. Ζάχος (καθηγητής φιλόλογος), Τα θρηνητικά
τραγούδια του Λαζάρου, όπως σώζονται στο σουλιώτικο χωριό Ρευματιά της
Πρέβεζας, σχ. 4°, σελ. 13 (φωτοτ.) + 1 επιστολή.
Περιεχόμενα: Λαϊκή λατρεία (κάλαντα Λαζάρου).

28. 4773, π. Ηλίας Ψαρρολόγος (εφημέριος I. Ν. Ευαγγελιστρίας
Ναυπλίου), Η Θεία Λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, σχ. 2°, σελ.
103 (φωτοαντίγρ.) + 2 κασέτες ήχου.

Περιεχόμενα: Το κείμενο της Θ. Λειτουργίας στην τσακωνική και τη νέα ελληνική.

29.4774,Σπύρος Κ. Κουλούρης(δάσκαλος,ιεροψάλτης),Ταοκτάη-
χα ή όλη η ψαλτική παράδοση του Περιβολιού Κερκύρας, σχ· 4°, σελ. 300 (φω-
τοαντίγρ.) σε 2 τεύχη + σελ. 2 περιεχομένων. (Καταθέτης: Ευστάθιος Μα-
κρής, ερευνητής - μουσικός Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Πρόλογος, άσματα της Θείας Λειτουργίας, Αναστασιματάριο, Μέγα
Απόδειπνον, Ακολουθία των Χαιρετισμών, Ύμνοι Μ. Εβδομάδος.

30.4775, Γαβριήλ Μήνου (δάσκαλος), Ήθη και έθιμα του χωριού Πα-
παγιάννη [Φλωρίνης], σχ. 4°, σελ. 66 (φωτοαντίγρ.) + 1 επιστολή.

Περιεχόμενα: Τοπική ιστορία - γεωγραφία, λαϊκή λατρεία (Πρωτοχρονιά, καρναβάλι,
1" Μαρτίου, Ψυχοσάββατο, Απόκριες, Καθαρή Εβδομάδα - Σαρακοστή, Πάσχα, αγίου Γε-
ωργίου, Πρωτομαγιά, χοιροσφάγια - χειμερινές γιορτές), γεωργία - αγροτικά έθιμα (τρύ-
γος, σπορά). Φωτογραφίες (37 φωτοαντίγρ.), σχήματα (2).

31.4776,Σωτηρούλα Γονατά-Μουστάκη(εκπαιδευτικός),Τέσ-
σερις λαογραφικές έρευνες για τον Δήμο Πυλαρέων Κεφαλληνίας, σχ. 4°, σελ.
166 + 1 επιστολή.

Περιεχόμενα: Ιστορικά στοιχεία, τυροκομία, λαϊκή ιατρική, μεταφορικά μέσα, κεφαλ-
λονίτικος γάμος. Χάρτης, φωτογραφίες (125 φωτοαντίγρ.).

32.4777,Ελευθερία Δαγκωνάκη(φοιτήτριαΦιλοσοφικής),Εργασία
στη Λαογραφία. Έρευνα στην περιοχή της επαρχίας Πεδιάδας Κρήτης. Πανε-
πιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ελλην. Φιλολογίας - Τομέας Γλωσσολογίας, ακαδ.
έτος 1999-2000, σχ. 4°, σελ. 22.

Περιεχόμενα: Ειδήσεις ελαιοκομίας, λαϊκού δικαίου κ.ά.

33.4778, Γιάννης Ηλιόπουλος (δάσκαλος), Ιστορία και λαογραφία
του παραδοσιακού οικισμού Ζοριάνος Δωρίδος. 2002, σχ. 4°, σελ. 585 (φωτο-
αντίγρ.) + 1 φάκελος με φωτογραφίες (109) + χάρτης 1.
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Περιεχόμενα: Ιστορία της ευρύτερης περιοχής Αιτωλίας (αρχαιότητα, Βυζάντιο, τουρ-
κοκρατία, νεότεροι χρόνοι), διαπρεπείς διανοούμενοι με καταγωγή από το Ζοριάνο, ιστο-
ρία της κοινότητας Ζοριάνου, κτηματολόγιο, συνεταιρισμός, σύλλογοι, σχολεία και εκπαί-
δευση, τοπωνύμια, υδρωνύμια και σχετικές παραδόσεις, λαϊκά δρώμενα (Δωδεκαήμερο,
Απόκριες, Σάββατο του Λαζάρου, Μεγάλη Εβδομάδα), αναθέματα, πανηγύρια, μαντική,
μαγεία, δημοτικά τραγούδια, αντίγραφα διοικητικών εγγράφων.

34. 4779, Μανώλης I. Καλοκύρης, Χίλιες διακόσιες μαντινάδες, σχ.
4°, σελ. 258 (φωτοαντίγρ.) + 1 επιστολή.

Περιεχόμενα: Μαντινάδες (προϊόν ατομικής δημιουργίας εμπνευσμένης από τη λαϊκή
παράδοση).

35. 4780 Α, Δημήτριος Κοτζάκης (Λιόντας), Κρήτη μάνα μου, σχ. 4°,
σελ. 232 (φωτοαντίγρ.).

Περιεχόμενα: Πρωτότυπα κείμενα εμπνευσμένα από τη λαϊκή κρητική παράδοση, όπου
περιέχονται και παραδοσιακά τραγούδια (ριζίτικα, ευχές, μαντινάδες, παστικά).

36. 4780 Β, Δημήτριος Κοτζάκης (Λιόντας), Όμορφες φωθιές στον
Ψηλορείτη. Ηρωικό ερωτικό μυθιστόρημα, σχ. 4°, σελ. 135 (φωτοαντίγρ.).

Περιεχόμενα: Ηθογράφημα σε κρητική διάλεκτο. Γλωσσάρι.

37. 4781, Γιάννης Γιακουμάκης, Σεβντάς (έρωτας) στο Ριζοχώρι. Ο
Ρούθουνας και η Μαριγώ, σχ. 4°, σελ. 62 (φωτοαντίγρ.).

Περιεχόμενα: Δεκαπεντασύλλαβοι σε κρητική διάλεκτο (προϊόν ατομικής δημιουργίας
εμπνευσμένης από τη λαϊκή παράδοση).

38. 4782, Μανώλης Μπομπολάκης, Μαντινάδες και νεοριζίτικα, σχ.
4°, σελ. 40 (φωτοαντίγρ.).

Περιεχόμενα: Μαντινάδες, ριζίτικα τραγούδια, γλωσσάρι (προϊόν ατομικής δημιουρ-
γίας εμπνευσμένης από τη λαϊκή παράδοση).

39. 4783Α, Σήφης I. Πετράκης, Ιστορίες τσ' Ασιγωνιώτικης ρίζας, σχ.
8°, σελ. 173 (φωτοαντίγρ.).

Περιεχόμενα: 41 ακονογραφημένα αφηγηματικά κείμενα, στα οποία γίνεται σύντομη πα-
ρουσίαση της ιστορίας του χωριού Ασή Γωνιά Χανίων, των παραδόσεων και του πολιτισμού
του. Περιλαμβάνουν ειδήσας για την ποιμενική και την αγροτική ζωή, την κοινωνική οργάνωση,
τη μαντική και τη λαϊκή μετεωρολογία, τη λαϊκή λατρεία, την πανίδα και τη χλωρίδα, τη λαϊκή
αρχιτεκτονική, τοπικά ανέκδοτα και ιστορίες.

40. 4783Β, Σήφης I. Πετράκης, Το ξερίζωμα του ασφενδάμου. Ηθο-
γράφημα, σχ. 4°, σελ. 55 (φωτοαντίγρ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσας για τη ζωή των Κρητών μεταναστών στην Γερμανία.
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41. 4783Γ, Σήφης I. Πετράκης, Ιστορίες της ορεινής μαδαριώτικης γης
από την Ασιγωνιά του Μέσα Αποκόρωνα. Αφηγήματα, σχ. 4°, σελ. 111 (φωτο-
αντίγρ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για την τοπική ιστορία, τις τεχνικές (καρβουνοποιία, βαφική,
ασβεστοποιΐα), την ποιμενική ζωή, την αστρολογία (αποφράδες), την αρχιτεκτονική, την
τυροκομία, την ελαιοπαραγωγή, τη λαϊκή λατρεία, την κοινωνική οργάνωση, καθώς και
στοιχεία από την προφορική παράδοση (μοιρολόγια, παραδόσας, τοπικά ανέκδοτα, μαντι-
νάδες) και την προφορική ιστορία (Μακεδονικός Αγώνας, Ελληνοϊταλικός Πόλεμος, γερ-
μανική Κατοχή, εμφύλιος).



ΕΠΑΙΝΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (1999-2003)

1999

Κατά το έτος 1999 αοήχθηοαν στο Αρχείο του Κέντρου Λαογραφίας συνο-
λικά 53 (αρ. 4658-4710) χειρόγραφες συλλογές (8. 814 σελίδες). Από τις συλλο-
γές αυτές τέσσερις προέρχονται από λαογραφικές αποστολές των ερευνητών
του Κέντρου, μία έχα κατατεθεί από την επίκ. καθηγήτρια της Λαογραφίας Μα-
ρία Μαρκαντώνη, 34 συλλογές έχουν κατατεθεί από τη διευθύντρια του Κέ-
ντρου Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη και αποτελούν επιτόπια έρευνα των φοιτη-
τών της στο πλαίσιο φροντιστηριακής ασκήσεως στη Λαογραφία. Το υλικό είναι
ποικίλο και αξιόλογο. Ορισμένοι μάλιστα συλλογείς παρέδωσαν το υλικό και σε
δισκέτα Η/Υ. Μετά από λεπτομερή αξιολόγηση και καταγραφή του υλικού στο
Κτηματολόγιο του Κέντρου από τον Ερευνητή Α' του Κέντρου Γεώργιο Αικατε-
ρινίδη, η Εφορευτική Επιτροπή του Κέντρου Λαογραφίας πρότεινε στη Σύγκλη-
το της Ακαδημίας και δόθηκε έπαινος σε 13 συλλογείς με την εξής σειρά:

Α' έπαινος με χρηματική αμοιβή 400.000 δραχμών στους:

1. Γιάννη Μπαλαφούτα, Κοντά στις ρίζες μας. Λαογραφικά Στιμάγκας
[Κορινθίας]. 1998, σχ. 4°, σελ. 321 + 1 δισκέτα+ 1 CD με τις φωτογρα-
φίες του κειμένου.

2. Χαρίλαο Σωτ. Ντούλα, Οι Καραγκούνηδες του Παλαμά της Θεσσα-
λίας. Λάρισα 1999, σχ. 4°, σελ. 309.

3. Γεώργ. Αποστολάκη, Ελληνική λαϊκή σοφία. 1999, σχ. 4°, φύλλ. 1025.

4. Θεοδώρα Αναστοπούλου, Συλλογή πρωτογενούς λαογραφικού υλικού
από το χωριό Φίλια Καλαβρύτων. 1997, σχ. 4°, φύλλα 554.

5. Δημ. Κυριακόπουλο, Το Περδικονέρι Γορτυνίας και οι συνοικισμοί
του. Αθήνα 1999, σχ. 4°, σελ. 390.

Α' έπαινος χωρίς χρηματική αμοιβή στον:

Ιω. Τσουχλαράκη, Οι χοροί της Κρήτης. Μύθος-ιστορία-παράδοση. Αθή-
να 1999, σχ. 4°, σελ. 137.
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Β' έπαινος με χρηματική αμοιβή 300.000 δραχμών στους:

Δ. Παπάνη -1. Παπάνη, Λεξικό της Αγιασώτικης διαλέκτου. 1999,σχ. 4°,
σελ. 435.

Β' έπαινος χωρίς χρηματική αμοιβή στην:

Ελένη Δουνδουλάκη - Ουσταμανωλάκη, Παραδοσιακή ελαιοκαλλιέργεια
Αρχανών Ηρακλείου Κρήτης. Αρχάνες 1999, σχ. 4°, σελ. 75.

Γ' έπαινος με χρηματική αμοιβή 200.000 δραχμών στους:

1. Ελένη Βλαγκουλη, Η κατοικία στην κοινότητα Σωστίου Αμαλιάδος.
1994, σχ. 4°, σελ. 110.

2. Γεωργία Αλεξανδρή, Συλλογή λαογραφικής ύλης από την Πάρο και την
Αντίπαρο. 1999, σχ. 4°, σελ. 145.

3. Πολυξένη Βουρβοπούλου, Στοιχεία παραδοσιακού υλικού βίου, περιφέ-
ρειας Ιωαννίνων. 1999, σχ. 4°, σελ. 242.

4. Φανη Νασίκα, Τροφές και ποτά. 1998, σχ. 4°, σελ. 112+πίν. 3.

5. Ευδοξία Μαντολιά, Παραμύθια, παραδόσεις, παροιμίες, τραγούδια
Λουτροπηγής Καρδίτσας. 1993, σχ. 4°, σελ. 163.

Η Σύγκλητος της Ακαδημίας ενέκρινε την πρόταση της Εφορευτικής Επι-
τροπής και απένειμε χρηματικούς επαίνους συνολικού ποσού 3.300.000 δραχ-
μών. Απεστάλη επίσης ευχαριστήρια επιστολή σε όλους τους συλλογείς υλικού
για τη συμβολή τους στον εμπλουτισμό του Αρχείου του Κέντρου.

2000

Στο Κέντρο εισήχθησαν κατά το έτος 2000 δέκα έξι (16) συλλογές λαογραφι-
κού υλικού συνολικής εκτάσεως 5.077 σελίδων. Από αυτές οι 13 επαινέθηκαν για
την ποιότητα και την ποσότητα του υλικού που περιέχουν. Κύριο χαρακτηριστικό
των περισσοτέρων συλλογών είναι η κατάθεσή τους σε δίσκο ακτίνας (CD) ή δι-
σκέτα, γεγονός που διευκόλυνα την ασαγωγή τους στο Αρχείο του Κέντρου.

Α' έπαινος με χρηματική αμοιβή 1.000.000 δραχμών στον:
Βορειοηπειρώτη καθηγητή Γ. Παναγιωτου (t2003) για τη συλλογή και
επεξεργασία των προς έκδοση παραδόσεων του Βορειοηπειρωτικού λαού.
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Α' έπαινος με χρηματική αμοιβή 500.000 δραχμών απονέ-
μεται στους:

1. Γεώργ. I. Σπέη, Αιγινούσσα. Μνήμες και παραδόσεις του νησιού μας.
Αθήνα 2000, σχ. 4°, σελ. 663.

2. Γιάννη Βερώνη, Ξεχασμένα παραδοσιακά επαγγέλματα στη Νάξο.
Αθήνα 2000, σχ. 4°, σελ. 230 ( και σε CD).

3. Ειρήνη Ταχατάκη, Παραμύθια από την Κρήτη. Αρχάνες Ηρακλείου
Κρήτης 2000, σχ. 4°, σελ. 410 (4 τεύχη).

Α' έπαινος χωρίς χρηματική αμοιβή στην:

μεταπτυχιακή φοιτήτρια Νίκη Χριστοδούλου, Η Λαογραφία και ο Κύ-
πριος λαϊκός ζωγράφος Μιχαήλ Κάσαλος. 1995, σχ. 4°, σελ. 164.

Β' έπαινος με χρηματική αμοιβή 300.000 δραχμών απονέ-
μεται στους:

1. Ανδρέα Γραμμένο, Παροιμίες, σημάδια του καιρού, προλήψεις και λε-
γόμενα από το λαό. Αθήνα 2000, σχ. 4°, σελ. 1033 (και δισκέτα).

2. Γιάννη Γιακουμάκη, Η Πυράγα τση Πρωτοχρονιάς. 1999, σχ. 4°, σελ.
53 και Ο Λούμπουνας και η Κατινιώ. 1999, σχ. 4°, σελ. 111.

3. Αναστασία Κατσούρη, Συλλογή λαογραφικού υλικού από τον Ασώμα-
το Λέσβου. 2000, σχ. 8°, σελ. 557.

Γ' έπαινος με χρηματική αμοιβή 200.000 δραχμών στους:

1. Σταυρούλα Κώττη, Χιώτικες γεύσεις, παραμύθια. Κάμπος, Πυργί Χί-
ου 2000, σχ. 4°, σελ. 91

2. Ειρηνη Τριαντάφυλλου, Αμεση λαογραφική συλλογή από τον Τυρό
Κυνουρίας. 1998, σχ. 8°, σελ. 101.

3. Αγγελική Παναγοπούλου, Λαογραφική έρευνα εν χωρίω Βάστα Με-
γαλοπόλεως. 2000, σχ. 4°, σελ. 80.

Τέλος, Δ' έπαινος χωρίς χρηματική αμοιβή απονέμεται
στους: 1. Ευαγγελία Αποστόλου, Παραμύθια και παραδόσεις της Λίμνης
Ευβοίας. 1998, σχ. 4°, σελ. 85, 2. Ιωάννα Γερμανού, Παραδόσεις και παραμύ-
θια της Κύπρου. 1997, σχ. 4°, σελ. 84, 3. Μαρία Χαιρετη, Αμεση λαογραφική
εργασία από τα Ανώγεια Ρεθύμνου. 1988, σχ. 8°, σελ. 137.

Έτσι το συνολικό ποσόν, το οποίο η Ακαδημία Αθηνών διέθεσε για τη
συλλογή υλικού κατά το έτος 2000, είναι 4.000.000 δραχμές για 3.679 σελίδες
λαογραφικού υλικού και 500 περίπου φωτογραφίες.
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2001

Στο Κέντρο εισήχθησαν κατά το έτος 2001 δέκα (10) συλλογές λαογραφι-
κού υλικού συνολικής εκτάσεως περίπου 4.100 σελίδων σχήματος A4 και τετρα-
δίου. Από αυτές οι 9 μπορούν να επαινεθούν για την ποιότητα και την ποσότητα
του υλικού. Κύριο χαρακτηριστικό των περισσοτέρων συλλογών είναι η κατά-
θεσή τους σε δίσκο ακτίνας (CD) ή δισκέτα, πράγμα που διευκολύνει την εισα-
γωγή τους στο Αρχείο του Κέντρου. Τα χειρόγραφα έκριναν η διευθύντρια Αι-
κατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, η ερευνήτρια Βασιλική Φάτση και ο τ. ερευ-
νητής Γ. Αικατερινίδης. Η διευθύντρια έθεσε υπ' όψιν των μελών της Ε. Ε. την
πρόταση για τον έπαινο ορισμένων συλλογέων, η οποία έχα ως εξής:

Α' έπαινος με χρηματική αμοιβή 2.400 € απονέμεται στον:

Γεώργιο Σμπώκο, Ανωγειανά. Πεντάτομη λαογραφική συλλογή, σχ. 4ο,
σελ. 1789 και φωτοαντίγρ., φωτογραφίες (453) και σκίτσα (3).

Β' έπαινος με χρηματική αμοιβή 900 € απονέμεται στον:

Κώστα Γκουντάρα, Δημοτικό τραγούδι της Οθρυος. Αλμυρός 2001, σχ.

4ο, σελ. 246, φωτογραφία 1.

Το συνολικό ποσόν, το οποίο η Ακαδημία Αθηνών διέθεσε για τη συλλογή
υλικού κατά το έτος 2001, είναι 3.300 € για 2.035 σελίδες λαογραφικού υλικού
και 500 περίπου φωτογραφίες. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού είναι κατατε-
θειμένο σε δισκέτες ή CD και έτσι ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την αποδελ-
τίωση και ταξινόμησή του μειώνεται σημαντικά.

Τέλος, έπαινος χωρίς χρηματική αμοιβή απονέμεται στους:

1. Μαθητές των Ε' και ΣΤ' τάξεων Δημοτ. Σχολείων Ν. Ιωνίας, για τη
συλλογή εθίμων των Χριστουγέννων υπό την καθοδήγηση της επ. κα-
θηγήτριας της Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Μαρίας Μη-
λίγκου - Μαρκαντώνη, σχ. 4ο, σελ. 81, φωτογραφίες 2.

2. Γεώργιο Βαρνακιώτη, Ποικίλα ιστορικά θέματα κυρίως της επανά-
στασης του '21, σχ. 4ο, σελ. 77.

2002

Κατά το έτος 2002 εισήχθησαν στο Αρχείο χειρογράφων του Κέντρου δε-
κατρείς (13) νέες συλλογές συνολικού όγκου 10.714 σελίδων. Τα χειρόγραφα
κατέγραψαν οι ερευνητές Ευάγγελος Καραμανές και Μαριλένα Παπαχρι-
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στοφόρου, οι οποίοι έκαναν την πρώτη επιλογή των συλλογέων που προτάθη-
καν στην Εφορευτική Επιτροπή για έπαινο. Την τελική πρόταση διαμόρφωσε
η διευθύντρια του Κέντρου Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη και ενέκριναν
ομόφωνα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ως εξής:

Α' έπαινος με χρηματική αμοιβή 2.000 € στην:

Γεωργία Τσιαμάλου, Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Μαυρα-
χάδες Καρδίτσας, σχ. 8ο, σελ. 3893+71 κασέτες ήχου+1 βιντεοκασέτα +1
CD με 850 φωτογραφίες.

Β' έπαινος με χρηματική αμοιβή 1.500 € στους:

1. Χρήστο Παλασκώνη, Συλλογή λαογραφικού υλικού από το Ευηνοχώρι
Μεσσολογίου, σχ. 8ο, σελ. 1342.

2. Αγγελική Κομποχόλη, Συλλογή λαογραφικού υλικού, από το χωριό Λά-
μπαινα Μεσσηνίας, σχ. 8ο, σελ. 1493 + 1 χάρτης + 14 φωτοαντίγραφα
εγγράφων + 29 δείγματα κεντημάτων και πλεκτικής.

Έπαινος χωρίς χρηματική αμοιβή στους:

1. Γιάννη Γιακουμάκη, Λαογραφικά αφηγήματα σε κρητική ντοπιολαλιά,
σχ. 4ο, σελ. 112.

2. Μαρία Ράλλη (μεταθανάτιος έπαινος στη μητέρα της Φρόσω Ζούρου),
Συλλογή λαογραφικής ύλης από τη Λέσβο από τα κατάλοιπα της Φρό-
σως Ζούρου, σχ. 8ο, σελ. 3.553.

3. Παναγιώτη Ρουμελιώτη, Συλλογή τοπωνυμίων, επωνύμων, παρωνυμίων
από 60 χωριά της επαρχίας Λακεδαίμονος, σχ. 4ο, σελ. 139.

2003

Κατά το έτος 2003 κατατέθηκαν σαράντα μία (41) συλλογές λαογραφικού
υλικού συνολικού όγκου 4.286 σελίδων. Μεγάλος αριθμός από αυτές προέκυψε
από εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας προς τους εκπαιδευτικούς, με την οποία,
ανανεώνοντας παλαιότερη εγκύκλιο, καθιστούσε γνωστή την ύπαρξη του Αρχεί-
ου του Κέντρου Λαογραφίας και τον ανοικτό διαγωνισμό για την συλλογή λαο-
γραφικού υλικού. Οι συλλογές αυτές παρουσιάζουν ποικιλία ως προς τον αριθ-
μό των σελίδων αλλά και την ποιότητα της ύλης. Ορισμένες μόνον διακρίνονται
για την επιμελημένη καταγραφή πρωτογενούς υλικού. Έχουν κατατεθεί επίσης
στο Κέντρο συλλογές αφηγηματικών κειμένων και στιχουργημάτων με προσω-
πικό χαρακτήρα, βασισμένες στην παραδοσιακή γλώσσα και τα έθιμα της Κρή-
της. Η Επιτροπή κρίσεως αποτελούμενη από τη διευθύντρια του Κέντρου Αικα-
τερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη και τους ερευνητές Μαριλένα Παπαχριστοφό-
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ρου και Ευάγγελο Καραμανέ διέκρινε για το έτος 2003 μεταξύ αυτών όσες θα
μπορούσαν να επαινεθούν για την αρτιότητα και την ποιότητά τους. Πρότειναν
στην Εφορευτική Επιτροπή και δόθηκαν οι παρακάτω έπαινοι:

Α' έπαινος με χρηματική αμοιβή χιλίων (1.000) € στον:

Θεοφάνη Λευκαδίτη, Ήθη, έθιμα, παραδόσεις, παροιμίες, λαϊκές ρήσεις,
προλήψεις, η ντοπιολαλιά μας, ιδιωματισμοί της Ρούμελης. Καλοσκοπή
(Κουκουβίστα) Παρνασσίδας Φωκίδας 2003, σχ. 8°, σελ. 277.

Α' έπαινος χωρίς χρηματική αμοιβή στους:

1. Μιχάλη Επ. Πριναράκη, Λαϊκά ήθη και έθιμα της κρητικής υπαίθρου.
Η ταυτότητα της Κρήτης. Κρήτη 2003, σχ. 4° και 8°, σελ. 474 + 1 συνο-
δευτική επιστολή.

Και του ιδίου, Λαογραφική εργασία συμπληρωματική της προηγούμενης.
Κρήτη 2003, σχ. 4°, σελ. 10.

2. Σωτηρούλα Γονατά - Μουστάκη, Τέσσερις λαογραφικές έρευνες για
τον Δήμο Πυλαρέων Κεφαλληνίας, σχ. 4°, σελ. 166.

Οι εργασίες των δύο προηγουμένων συλλογέων παρουσιάζουν ενδιαφέρον,
αλλά είναι έτοιμες για έκδοση και δεν μπορούν να θεωρηθούν αρχειακό υλικό.

Β' έπαινος με χρηματική αμοιβή 800 € στους:

1. Σοφία Σταμουλη, Λαογραφικές συνήθειες δημογεροντίας Φαναριού
(Δήμου Αγίου Κηρύκου) Ικαρίας, σχ. 4°, σελ. 192 + 3.

2. Αναστάσιο Ηλιόπουλο, Η κοινωνία της κοινότητος στο υπερτοπικό πανη-
γύρι των χωριών της 'Ιμβρσυ. Ανάλυσις (2000-2002). 'Ιμβρος (πρόσφυγες)
2003, σχ. 4°, σελ. 248 εκτυπωμένες και για την εργασία του, Η κοινωνία της
κοινότητος στο υπερτοπικό πανηγύρι των χωριών της Ίμβρου. Σύνθεσις
(2001-2002). Ίμβρος (πρόσφυγες) 2003. σχ. 4°, σελ. 85 εκτυπωμένες.

Γ' έπαινος με χρηματική αμοιβή 500 € στους:

1. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου-Χούχου, Γλωσσολογική προσέγγιση προ-
φορικού υλικού. Το γλωσσικό ιδίωμα του Σουφλίου, ορολογία σηρο-
τροφίας Σουφλίου (1987-1988 και 2002). Σουφλί 'Εβρου 2003, σχ. 4°,
σελ. 48.

2. Φώτη Χαρ. Βασίλογλου, Περί καλαθοπλεκτικής. Μεσότοπος Λέσβου,
Αύγουστος 2003, σχ. 8°, σελ. 50.

3. Γιάννη Σ. Βερώνη, Ποιμενική ζωή στην ορεινή Νάξο. Νάξος 2003, σχ.
4°, σελ. 108.

4. Ηλία Ψαρρολόγο, Η θεία λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
2003, σχ. 2°, σελ. 103.
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5. Σπύρο Κ. Κουλούρη, Τα Οχτάηχα ή όλη η ψαλτική παράδοση του Περι-
βολιού Κερκύρας. Περιβόλι Κερκύρας 2003, σχ. 4°, σελ. 300 + σελ. 2 πε-
ριεχόμενα (επ. Ευστ. Μακρής).

Η Επιτροπή κρίσεως πρότεινε και δόθηκε Α ' έπαινος χωρίς χρημα-
τική αμοιβή στους παρακάτω δημιουργούς αφηγηματικών κειμένων και
στιχουργημάτων:

1. Μανώλη I. Καλοκύρη, Χίλιες διακόσιες μαντινάδες. Κρήτη 2003, σχ.
4°, σελ. 254 + 4 σελίδες εξώφυλλου + 2 σελίδες συνοδευτική επιστολή.

2. Γιάννη Γιακουμάκη, Κρήτη μάνα μου. Κρήτη 2003, σχ. 4°, σελ. 232.
Και του ίδιου, Όμορφες φωθιές στον Ψηλορείτη. Ηρωικό ερωτικό μυθι-
στόρημα. Κρήτη 2003, σχ. 4°, σελ. 135. Και του ιδίου, Σεβντάς (έρωτας)
στο Ριζοχώρι. (Ο Ρούθουνας και η Μαριγώ). Κρήτη 2003, σχ. 4°, σελ. 62.

3. Μανώλη Μπομπολάκη, Μαντινάδες και νεοριζίτικα. Κρήτη 2003, σχ.
4°, σελ. 40. '

4. Σήφη I. Πετράκη, Ιστορίες τσ' Ασιγωνιώτικης ρίζας. Κρήτη 2003, σχ. 8°,
σελ. 173. Και του ιδίου, Το ξερίζωμα του ασφενδάμσυ. Κρήτη 2003, σχ.
4°, σελ. 55. Και του ιδίου, Ιστορίες της ορεινής μαδαριώτικης γης από την
Ασιγωνιά του Μέσα Αποκόρωνα. Κρήτη 2003, σχ. 4°, σελ. 111.

Τέλος, επαινέθηκαν για τις εργασίες τους οι:

1. Βασιλική Γρ. Κουρβανιού, Λαογραφία της Αγιάσου (Αγιάσος Λέ-
σβου, 1968-2003). 2003, σχ. 4°, σελ. 94.

2. Ιωάννης Δ. Κόκκας, Λαογραφικά στοιχεία της Λέκκας Σάμου. Λέκκα
Σάμου 2003, σχ. 4°, σελ. 87.

3. Μαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης και οι δάσκαλοι Πιννίκας Μανώλης, Αρ-
γυρόπουλος Παναγιώτης, Παναγάκη Ελεωνόρα και ο θεολόγος Μπα-
τσαράς Αντώνης, Πειραματικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μασά-
ρων Ρόδου, Στοιχεία λαϊκής παράδοσης του χωριού μας. Μασάρες Ρό-
δου 2003, σχ. 4°, σελ. 45 εκτυπωμένες.

4. Γαβριήλ Μήνου, Ήθη και έ^ιμα του χωριού Παπαγιάννη. Παπαγιάννης
Φλώρινας 2003, σχ. 4°, σελ. 66.

5. Βασιλική Βαβε'τση, Συλλογή δημώδους λαογραφικού υλικού (Λουτράκι,
Περαχώρα, Αγγελάκαστρο Κορινθίας). Λουτράκι Κορινθίας, σχ. 4°,
σελ. 17.

6. Αθανασία Ντάλλα, Λαογραφικά. Συλλογή λαογραφικής ύλης. Σαρα-
ντάπορο Ελασσόνας 2003, σχ. 4°, σελ. 13.

7. Σταματίνα Γαλάτα, Τα έθιμα του γάμου στην Καστανιά Ευρυτανίας.
Καστανιά Δήμου Προυσού Ευρυτανίας 2003, σχ. 4°, σελ. 11.
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8. Στέλλα Ελευθεριάδου, Λαογραφική εργασία. Ξηρότοπος Δήμου Σερ-
ρών και Βαμβακόφυτο. Νομός Σερρών 2003, σχ. 4°, σελ. 29 + 3 βιογρα-
φικών σημειωμάτων.

9. Ευθυμία Σελίμη - Πάτσαλη, Ήθη και έθιμα: Γάια - Βρύσης (Κύμη). Γά-
μος στο χωριό Γάια πριν το 1940. Γάια Βρύσης (Κύμη) και Οχθωνιά Ευ-
βοίας 2003, σχ. 4°, 6 εκτυπωμένες σελίδες + 1 σελ. συνοδευτικής επιστολής.

10. Αλεξάνδρα Παπαβασιλείου, Έθιμα τελευτής στην περιοχή Παλαμά
του νομού Καρδίτσας. Δήμος Παλαμά νομού Καρδίτσας, καλοκαίρι
2003, σχ. 4°, σελ. 12 (όπου φωτοτυπία ενός χάρτη της περιοχής + 3
σχέδια + 2 έγχρωμες φωτογραφίες).

11. Βασ. Π. Ζάχος, Τα θρηνητικά τραγούδια του Λαζάρου, Ρευματιά
Πρέβεζας. Ρευματιά (π. Γκιώναλα) νομού Πρέβεζας 2003, σχ. 4°, σελ.
13 + 1 συνοδευτική επιστολή.

12. Ελευθερία Δαγκωνάκη, Εργασία στη Λαογραφία. Έρευνα στην περιο-
χή της επαρχίας Πεδιάδας Κρήτης. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ελ-
ληνικής Φιλολογίας - Τομέας Γλωσσολογίας, ακαδημαϊκό έτος 1999-
2000, σχ. 4°, σελ. 22.

13. Γιάννης Ηλιόπουλος, Ιστορία και λαογραφία του παραδοσιακού οικι-
σμού Ζοριάνος Δωρίδος, 2002. Ζοριάνος Δωρίδος 2003, σχ. 8°, σελ. 601.
Συνοδεύεται από φάκελο φωτογραφιών.



ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1999-2003)

1999

Με απόφαση της Ακαδημίας Αθηνών έγινε αναδιάρθρωση της Εφορευτικής
Επιτροπής (Ε.Ε.) του Κέντρου Λαογραφίας, από την οποία απεχώρησε ο πρόε-
δρος, ακαδημαϊκός Μενέλαος Παλλάντιος, και το μέλος, ακαδημαϊκός Αγγελος
Βλάχος. Ορίσθηκε ως νέο μέλος της ο ακαδημαϊκός Κωνστ. Δρακάτος, ο οποίος
ανέλαβε με πρόταση των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής την προεδρία της.
Επόπτης του Κέντρου παρέμεινε ο ακαδημαϊκός Πάνος Λιγομενίδης και μέλη α
ακαδημαϊκοί Σπύρος Ιακωβίδης, Χρύσ. Χρήστου, Παν. Τέτσης, Αθαν. Καμπύ-
λης και αναπληρωματικό μέλος ο Κωνστ. Γρόλλιος. Με πρόταση της Διευθύ-
ντριας του Κέντρου Αικατερίνης Πολυμέρου-Καμηλάκη η Ε.Ε. αποφάσισε ομό-
φωνα το νέο εργαστήριο της Εθνικής Μουσικής Συλλογής να ονομασθεί «Μενέ-
λαος Παλλάντιος» για τη μακρόχρονη ενεργό συμμετοχή του Μεν. Παλλαντίου,
ως προέδρου και ως μέλους, στην Εφορευτική Επιτροπή του Κέντρου και για
την προσφορά του στην επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων του.

Συνταξιοδοτήθηκε η ερευνήτρια Άννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα και απε-
χώρησε από την υπηρεσία.

Στην προκηρυχθείσα θέση μουσικού - ερευνητή επελέγη για την Δ' βαθμί-
δα ο μουσικός, δρ μουσικολογίας, Ευστάθιος Μακρής.

2000

Το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας στο πλαίσιο του ευρύτε-
ρου προγράμματος ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού των λειτουργιών
και δραστηριοτήτων του ολοκλήρωσε και προώθησε προγράμματα της τελευ-
ταίας τριετίας και υπέβαλε προτάσεις για νέα προγράμματα. Παράλληλα
πραγματοποίησε εκδηλώσεις, συνέδρια και εκδόσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για το επιστημονικό αλλά και το ευρύτερο κοινό, για τα οποία γίνεται λόγος
σε ιδιαίτερα κεφάλαια των Πεπραγμένων.

Πραγματοποιήθηκαν, σε συνεργασία με τις Εταιρείες Πληροφορικής ΣΥ-
ΣΤΕΜΑ και ELIDOC, οι επιθυμητές και αναγκαίες τροποποιήσεις για την
ολοκλήρωση του σχεδιασμού των Βάσεων Δεδομένων του αρχειακού υλικού
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του Κέντρου και έγιναν οι δοκιμές των διαμορφωμένων βάσεων για την επι-
σήμανση τυχόν τεχνικών προβλημάτων και την εισαγωγή νέων όρων στο ηλε-
κτρονικό δέντρο (1063 λήμματα σε συνεργασία με την ερευνήτρια Μαριλένα
Παπαχριστοφόρου), καθώς και για τις διορθώσεις των τοπωνυμίων και την
προσαρμογή του ηλεκτρονικού δέντρου στις ανάγκες ηλεκτρονικής αρχειοθέ-
τησης του υλικού του ΚΕΕΛ (εισαγωγή διορθώσεων : Αγγελική Σαλάπα).

Συνεχίστηκε το έργο της ηλεκτρονικής αποδελτίωσης, αντιβολής, ταξινόμησης
και ασαγωγής του υλικού στις Βάσεις Δεδομένων διαφόρων τομέων του λαϊκού
πολιτισμού (παραμύθια, παιδικό παιχνίδι, υλικός βίος, φωτογραφικό υλικό ).

Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος
«Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης του Κέντρου Ερεύνης της Ελ-
ληνικής Λαογραφίας» (Μέγαρο Ακαδημίας Αθηνών, 23 Φεβρουαρίου 2000)
από τη Διευθύντρια, τους ερευνητές και συνεργάτες του Κέντρου (ειδικά παρα-
δείγματα για κάθε Βάση Δεδομένων, φάκελος, πρόγραμμα, διαφάνειες κ.λπ.)
ενώπιον εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας, της Επιτροπής Παρακολουθή-
σεως του ΕΠΕΑΕΚ, της Διοικήσεως της Ακαδημίας Αθηνών, ακαδημαϊκών και
εκπροσώπων του επιστημονικού κόσμου. Πραγματοποιήθηκε από τη Διευθύ-
ντρια του Κέντρου παρουσίαση του Προγράμματος «Ανάπτυξη και εσυγχρονι-
σμός της Βιβλιοθήκης του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας» (Ζάπ-
πειο Μέγαρο, 5-10 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της ημερίδας «1996-1999: ΕΠΕΑ-
ΕΚ. Εργο σταθμός και αφετηρία», που οργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας και
το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Την ευθύνη για την παρακολούθηση της εκθέ-
σεως και τη λατσυργία του σχετικού περιπτέρου είχαν αναλάβει οι συνεργάτιδες
του Κέντρου Μαριλένα Παπαχριστοφόρου (συντονίστρια), Αφροδίτη Σαμαρά
(βιβλιοθηκονόμος) και Ανθούλα Μπάκολη (υπεύθυνη γραμματείας).

Συνεχίστηκε η καταγραφή του λαογραφικού υλικού των φακέλων των
εθνοτοπικών συλλόγων, που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα, του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού, έρευνα την οποία διεξήγαγε με ανάθεσή μας η επιστημ. συνερ-
γάτις του Κέντρου Βασιλική Φάτση, δρ Φιλολογίας.

Εγκαταστάθηκε εργοτάξιο για τη συντήρηση και αποκατάσταση του νεο-
κλασικού κτηρίου της οδού Ηπίτου, που προορίζεται να στεγάσει τις υπηρε-
σίες του Κέντρου Λαογραφίας και προγραμματίζεται η εντός του επομένου
έτους μεταστέγασή του.

Το Κέντρο με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής του εξυπηρέτησε ποι-
κιλοτρόπως μεγάλο αριθμό ερευνητών, υποψηφίων διδακτόρων και μεταπτυ-
χιακών φοιτητών στις έρευνές τους.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος τρίμηνης πρακτικής άσκησης των φοιτη-
τών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
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του Παντείου Πανεπιστημίου εργάσθηκαν και ασκήθηκαν στο Κέντρο δύο
φοιτητές.

2001

Το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας στο πλαίσιο του ευρύτε-
ρου προγράμματος ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού των λειτουργιών και
δραστηριοτήτων του ενεργοποιήθηκε κυρίως στην προετοιμασία για τη μετα-
στέγασή του στο κτήριο της οδού Ηπίτου, που θα πραγματοποιηθεί το έτος
2002. Παράλληλα συνέχισε επιστημονικές εργασίες και προγράμματα (βλ.
Προγράμματα), καθώς και εκδόσεις (βλ. Εκδόσας) που θα ολοκληρωθούν
εντός του έτους 2002. Ειδικότερα:

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας με σύμφωνη γνώμη της
Εφορευτικής Επιτροπής του κατέθεσε (τον Μάιο του 2001) ως πρόταση στην
European Commission το Πρόγραμμα με τίτλο "ACRINET. European Acritic
Heritage Network". To Πρόγραμμα, το οποίο συνέταξε η Διευθύντρια του Κέ-
ντρου Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη και από την πλευρά της Ακαδημίας
Αθηνών διευθύνει ο ακαδημαϊκός Νικόλαος Κονομής, έτυχε της εγκρίσεως της
Commission. Σ' αυτό συμμετέχουν το Υπουργείο Πολιτισμού (Μουσείο Ελληνι-
κών Λαϊκών Οργάνων), ο Δήμος Ηγουμενίτσας Θεσπρωτίας, το Πανεπιστήμιο
της Σορβόννης (Πάνθεον, Κέντρον Βυζαντινών Σπουδών και Εγγύς Χριστιανι-
κής Ανατολής), το Consejo Superior de Investigationes Cientificas της Βαρκε-
λώνης, το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της
Βενετίας και το Πανεπιστήμιο της Σόφιας.

Το νέο κτήριο του Κέντρου, το οποίο αποτελεί δωρεά του Ιδρύματος Λίλιαν
Βουδούρη προς την Ακαδημία Αθηνών και επισκευάστηκε με τη συνδρομή του
ίδιου Ιδρύματος καθώς και την μερική χορηγία της τεχνικής εταιρείας Θεμελιο-
δομή, θα στεγάσα από το έτος 2002 πς δραστηριότητες του Κέντρου Λαογρα-
φίας. Έχα αποκατασταθεί και υπολείπονται ελάχιστες εργασίες για την ολοκλή-
ρωση του (χρωματισμοί, τοποθετήσας κουφωμάτων). Με την ευκαιρία της μετα-
στέγασης του Κέντρου θα πραγματοποιηθεί συνέδριο για τον Νικόλαο Πολίτη
και την λαογραφική έρευνα από την ίδρυση του Κέντρου μέχρι σήμερα με πα-
ράλληλη έκθεση σχετικών τεκμηρίων (χειρογράφων, φωτογραφιών, μηχανημά-
των κ.λπ.), μέρους της Μουσαακής Συλλογής του κ.ά. Παράλληλα προγραμμα-
τίστηκε να γίνα από κοινού με το Μουσείο Μπενάκη έκθεση της μικρής Συλλο-
γής των μουσικών οργάνων του Κέντρου και ειδικότερη παρουσίαση με θέμα
την πορεία της μουσικολογικής έρευνας από το Κέντρο Λαογραφίας.

Το Κέντρο προκήρυξε δύο θέσεις ερευνητών Δ' βαθμίδας, τις οποίες κατέ-
λαβαν οι ερευνητές Μαριλένα Παπαχριστοφόρου, κοινωνική ανθρωπολόγος,
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αδική στην μελέτη των παραμυθιών, και Ευάγγελος Καραμανές, λαογράφος,
εθνολόγος, ειδικός στην μελέτη του υλικού πολιτισμού.

Διακρίσεις

Το Κέντρο σε συνεργασία με τη σκηνοθέτιδα Νικολέτα Γουλή απέσπασε
για την πρόταση του για τη δημιουργία ταινίας μικρού μήκους με θέμα «Ελαία
καλλιστέφανος» το μοναδικό βραβείο στον διαγωνισμό του περιοδικού «Αρ-
χαιολογία και Τέχνες» με αθλοθέτη τον Οργανισμό «Αθήνα 2004». Η ταινία
παραδόθηκε τον Μάιο του 2002. Συνεργάσθηκαν η Διευθύντρια και ερευνητές
και συνεργάτες του Κέντρου.

Εμπλουτισμός της Μουσειακής Συλλογής

α) Φωτογραφικό Αρχείο Ελένης - Φαίης Σταμάτη

Με εισήγηση της Διευθύντριας του Κέντρου Αικατερίνης Πολυμέρου-Κα-
μηλάκη και ομόφωνη πρόταση της Εφορευτικής Επιτροπής η Σύγκλητος της
Ακαδημίας Αθηνών έκανε αποδεκτή δωρεά της κ. Ελένης - Φαίης Σταμάτη
του «Φωτογραφικού Αρχείου Λαογραφικών Θεμάτων» της, που αποτελείται
από 1575 φωτογραφίες, από τις οποίες οι 660 προσωπικών της λήψεων και οι
υπόλοιπες αγορασμένες από το Μουσείο Μπενάκη, τον ΕΟΜΜΕΧ, τους φω-
τογράφους Χαρισιάδη-Σβάρνα, Ν. Κόντο, Δ. Τλούπα κ.ά. και 18 αποκόμμα-
τα εντύπων. Ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών ευχαρίστησε εκ
μέρους του Κέντρου τη.δωρήτρια για την πολύτιμη προσφορά της.

β) Υφαντά της Ελευθερίας Παπαδοπούλου.

Με εισήγηση της Διευθύντριας Αικατερίνης Πολυμέρου-Καμηλάκη και
ομόφωνη πρόταση της Εφορευτικής Επιτροπής του Κέντρου η Σύγκλητος της
Ακαδημίας Αθηνών έκανε αποδεκτή την προσφορά από την κ. Ελευθερία
Παπαδοπούλου, συνταξιούχο γραφέα του Κέντρου Λαογραφίας, ενός παλαι-
ού μετσοβίτικου «μπάς», συνόλου υφαντών από καθιστικό μετσοβίτικου αρχο-
ντικού. Ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών απέστειλε στην κ.
Ελευθερία Παπαδοπούλου ευχαριστήρια επιστολή.

Εκπομπή στο ραδιόφωνο

Με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής το Κέντρον Ερεύνης της Ελλη-
νικής Λαογραφίας αποφάσισε να ικανοποιήσει αίτημα της Εκκλησίας της Ελ-
λάδος για την επιμέλεια και παρουσίαση εβδομαδιαίας εκπομπής στον Ρ/Σ της
Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Διευθύντρια του Κέντρου ανέθεσε στον νέο ερευ-
νητή μουσικό Ευστάθιο Μακρή σε συνεργασία με την επί συμβάσει φιλόλογο
μουσικό Ζωή Αναγνωστοπούλου να αναλάβει την επιμέλεια και παρουσίαση
εκπομπής με τίτλο «Οι δύο όψεις της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς», όπου
συζητούνται ποικίλα μουσικά και μουσικολογικά θέματα και προβάλλονται
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αξιόλογες πρωτοβουλίες φορέων και ιδιωτών στον χώρο της παραδοσιακής
μουσικής, εκκλησιαστικής και δημοτικής.

Ο Ευστ. Μακρής πραγματοποίησε μια σειρά από εκπομπές επί μία ώρα
την εβδομάδα. Οι εκπομπές αυτές ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και προέβαλαν
και το έργο του Κέντρου. Επίσης εξασφάλισαν νέο υλικό για το Μουσικό Αρ-
χείο και τη Δισκοθήκη του.

2002

Το έτος 2002 υπήρξε ιδιαίτερα σημαντικό για το Κέντρον Ερεύνης της Ελ-
ληνικής Λαογραφίας, αφού μεταστεγάστηκε πλέον στο νεοκλασικό κτήριο
της οδού Ηπίτου, χάρη στη γεναιοδωρία του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη.
Έτσι το έτος 2003 το Κέντρο Λαογραφίας θα γιορτάσει το νέο του ξεκίνημα
με έκθεση τεκμηρίων για την ιστορία του, κατά συνέπεια για την ιστορία της
ελληνικής Λαογραφίας, και Συνέδριο για τον Νικόλαο Γ.Πολίτη.

Το Κέντρο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος «Πολιτισμός 2000»
επέτυχε την έγκριση Προγράμματος με θέμα "European Acritic Heritage" ως
επιστημ. υπεύθυνο σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, το Univer. de
Paris I Sorbonne-Pantheon (κ. Αρβελέρ), το Consejo Superior de Investigatio-
nes Cientificas της Βαρκελώνης Ισπανίας, το Πανεπιστήμιο «Άγιος Κλήμης της
Αχρίδας» της Βουλγαρίας και το Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας. Στο πλαίσιο
του Προγράμματος οργάνωσε και πραγματοποίησε με επιτυχία ενημερωτική
ημερίδα (30 Ιανουαρίου) με τη συμμετοχή όλων των εταίρων και επιστημονική
συνάντηση (24 - 25 Νοεμβρίου) με επιστημονικές ανακοινώσας και μεγάλη συμ-
μετοχή ειδικών και κοινού. Τον συντονισμό και τη διαχείριση του Προγράμματος
είχε η Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΠΡΙΣΜΑ.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε ήδη στο Κέντρο Λαο-
γραφίας η πρώτη Συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν εκτός των εκπροσώπων
των εταίρων του Προγράμματος άδικοι επιστήμονες, οι οποίοι εκλήθησαν να
καταθέσουν τις απόψεις τους για τη θεματολογία ερευνητικών υποθεμάτων,
για νέους τομείς έρευνας και συζήτησαν με τους φορείς υλοποίησης του έργου
θέματα δημιουργίας ενός Ινστιτούτου - Μουσείου της ακριτικής κληρονομιάς
στον ευρωπαϊκό χώρο. Η σημαντική αυτή Συνάντηση έγινε την 30ή Ιανουαρί-
ου 2002 στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών.

Εξ άλλου στις 13 Μαρτίου του έτους 2002 πραγματοποιήθηκε στο Υπουρ-
γείο Πολιτισμού, παρουσία του υπουργού κ. Ευάγγ. Βενιζέλου, συνέντευξη
τύπου για το ίδιο Πρόγραμμα, την οποία ακολούθησαν ιδιαίτερα πολλά και
ενδιαφέροντα δημοσιεύματα στον αθηναϊκό τύπο.

Το Πρόγραμμα πρόβλεπα έρευνα του θέματος του και συναντήσεις ειδικών
εντός και εκτός της Ελλάδος. Οσον αφορά την έρευνα και την καταγραφή, γνώ-
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μονάς μας είναι η εθνογραφική, συγχρονική θεώρηση των ακριτικών τραγουδιών
μέσα στο σχετικό πολιτισμικό πλαίσιο, συνδυαστικά σε σχέση με τις τοπικότη-
τες, τα συμβολικά - μεταφορικά «όρια» και τη ζωντανή τους επιτέλεση (έρευνα
και καταγραφές). Αναμενόμενα: Η μέσω του Προγράμματος αξιοποίηση και
αξιολόγηση του υπάρχοντος αρχείου ακριτικών αφηγηματικών τραγουδιών και
του εμπλουτισμού του με μη αρχειοθετημένο υλικό από άλλες πηγές, η χρηματο-
δότηση ερευνητικών αποστολών και καταγραφών σε «ακριτικές» περιοχές εντός
των συνόρων του ελληνικού εθνικού χώρου, ελληνόφωνες και μη, χριστιανικές
και μη, αλλά και εκτός των συνόρων, σε ελληνόφωνες κοινότητες της διασποράς
(Κάτω Ιταλία, Κύπρος, Μαύρη Θάλασσα κ.λπ.), η μελέτη - καταγραφή παράλ-
ληλων κοινών «ακριτικών» παραδόσεων, π.χ. έπος Κιόρογλου, βαλκανικά ηρωι-
κά έπη κ.λπ.

Η πρώτη επιστημονική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 19-20 Ιουνίου
στην Ακαδημία Αθηνών και παράλληλη εκδήλωση του Υπουργείου Πολιτι-
σμού στο Μέγαρο Μουσικής.

Κατά το ίδιο έτος το Κέντρο ολοκλήρωσε και παρέδωσε στον Οργανισμό
«Αθήνα 2004» την ταινία μικρού μήκους με θέμα «Ελαία καλλιστέφανος», για
την δημιουργία της οποίας είχε αποσπάσει το έτος 2001 βραβείο από την αρμό-
δια Επιτροπή του περιοδικού «Αρχαιολογία και Τέχνες». Η σκηνοθεσία της ται-
νίας έγινε από τη Νικολέτα Γουλή και η μουσική από τον Γ. Κουρσυπό. Την επι-
στημονική επιμέλεια και ευθύνη είχε η Διευθύντρια του Κέντρου Αικατερίνη Πο-
λυμέρου-Καμηλάκη. Συνεργάσθηκαν α ερευνητές και συνεργάτες του Κέντρου
Ελευθέριος Αλεξάκης, Μιράντα Τερζοπούλου, Ελένη Ψυχογιού, Παναγιώτης
Καμηλάκης, Λουΐζα Καραπιδάκη, Κλεοπάτρα Φατσύρου, Ανθούλα Μπάκολη,
καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες Μιχάλης Κοπιδάκης, καθηγητής Κλασικής
Φιλολογίας, και Ταξιάρχης Κόλλιας, καθηγητής Βυζαντινού Πολιτισμού.

Ο μουσικός ερευνητής του Κέντρου Ευστάθιος Μακρής συνέχισε την επι-
μέλεια και παρουσίαση επί ένα εξάμηνο εβδομαδιαίας εκπομπής στον Ραδιο-
φωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο: «Οι δύο όψεις της ελλη-
νικής μουσικής κληρονομιάς».

Το Κέντρο συνέχισε τη μελέτη οργανώσεως του Μουσείου του Άρτου στην
Αμφίκλεια Φθιώτιδας. Συνεργάσθηκαν η Διευθύντρια του Κέντρου Αικατερίνη
Πολυμέρου - Καμηλάκη και η μόνιμη συνεργάτις του Κέντρου, μουσαολόγος
Λουΐζα Καραπιδάκη με τον Χορευτικό Λαογραφικό Σύλλογο Αμφίκλειας «Δα-
διώτικη Εστία» και την εταιρεία μουσειολογικού σχεδιασμού «Αρχιτεκτονοφι-
λία». Τα εγκαίνια του Μουσείου προγραμματίζονται για το έτος 2003.

Το Κέντρο προκήρυξε τρεις θέσεις ερευνητικού προσωπικού και επέλεξε
τρας νέους ερευνητές, την Ανδρομάχη Οικονόμου, τη Βασιλική Χρύσανθο-
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πούλσυ και τον Γιώργο Πεφάνη, αυξάνοντας έτσι το επιστημονικό του δυνα-
μικό. Ο τελευταίος δεν ανέλαβε τελικά υπηρεσία λόγω εκλογής του ως λέκτο-
ρα στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Προγραμματίζονται:

• Συνέδριο στη μνήμη του Νικολάου Γ. Πολίτου εντός του έτους 2003.

• Συνέδριο για τους ποιμενικούς πληθυσμούς (Σαρακατσάνους κυρίως).

• Συνέδριο για τη μπαλάντα (παραλογή) μεταξύ Ελλάδας και χωρών της
Βαλτικής.

• Συζήτηση με θέμα: «Η λαϊκή κοσμοθεώρηση και η επιστήμη». Οι λαϊκές
αντιλήψεις για τη δημιουργία και την εξέλιξη του φυσικού κόσμου και α φυ-
σικές επιστήμες.

2003

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας εγκαταστάθηκε οριστικά
στο νεοκλασικό κτήριο της οδού Ηπίτου 3, δωρεάς του Ιδρύματος Αίλιαν Βου-
δούρη, όπου αναπτύσσει πλέον τις δραστηριότητές του, την Εθνική Μουσική
Συλλογή και το Μουσικό Εργαστήριο, το Αρχείο χειρογράφων και την Μουσα-
ακή Συλλογή, την έκθεση της οποίας ενίσχυσε οικονομικά η Εταιρεία «Αργυρο-
μεταλλευμάτων και Βαρυτίνης».

Το Κέντρο Λαογραφίας επεξεργάσθηκε και υπέβαλε στο Υπουργείο Οικο-
νομίας Πρόταση με θέμα: «Ανάπτυξη Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του Λαϊ-
κού Πολιτισμού» στο πλαίσιο του Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφο-
ρίας και επέτυχε χρηματοδότηση, σε εθνικό επίπεδο, ύψους 800.000 ευρώ.

Το Κέντρο Λαογραφίας, ως επιστημονικός υπεύθυνος - συντονιστής του
Προγράμματος "European Acritic Heritage (ACRINET)" στο πλαίσιο του ευ-
ρωπαϊκού Προγράμματος "Culture 2000", κατά τη διάρκεια του έτους έλαβε μέ-
ρος με τη Διευθύντρια και ερευνητές του σε τρεις επιστημονικές συναντήσεις-
συνέδρια, στο Παρίσι (Μάρτιος), στη Βαρκελώνη (Ιούνιος) και στη Βενετία
(Νοέμβριος). Εκτενής παρουσίαση του Προγράμματος έγινε από τον ακαδημαϊ-
κό Νικόλ. Κονομή σε δημοσία συνεδρίαση της Ακαδημίας Αθηνών (περισσότε-
ρα βλ. στα Προγράμματα).

Το Κέντρο συμμετέχα σε Πρόγραμμα της ΓΓΕΤ με θέμα: «Μελέτη ποιότη-
τας των παραδοσιακών τροφίμων και η εκβιομηχάνιση της παραγωγής τους» σε
συνεργασία με το εργαστήριο της καθηγ. Αντωνίας Τριχοπούλου του Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

Προβλήθηκε στο κανό (Μάρτιος) η ταινία μικρού μήκους «Ελαια καλλιστέφα-
νος», για το σενάριο της οποίας, όπως προαναφέρθηκε, το Κέντρο βραβεύτηκε
από τον Οργανισμό «Αθήνα 2004» και το περιοδικό «Αρχαιολογία και Τέχνες».
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To Κέντρο οργάνωσε και πραγματοποίησε με εξαιρετική επιτυχία τετραή-
μερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Ο Ν. Γ. Πολίτης και το Κέ-
ντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας» (4-7 Δεκεμβρίου 2003). Τις εργα-
σίες του Συνεδρίου, που παρακολούθησε πλήθος ακροατών, κήρυξε ο υπουρ-
γός Παιδείας Πέτρος Ευθυμίου.

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πρώτου και μοναδικού στην Ελλάδα
«Μουσείου του Άρτου» στην Αμφίκλεια Φθιώτιδας (21 Νοεμβρίου 2003). Το
Μουσείο εγκαινίασε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Αθαν.
Τσουροπλής, παρουσία του Νομάρχη Φθιώτιδας και Δημάρχων της περιοχής,
ακαδημαϊκών, ερευνητών και άλλων πνευματικών ανθρώπων καθώς και πλή-
θους κατοίκων της περιοχής. Παράλληλα συνεχίζεται η επιστημονική έρευνα και
μουσειολογική μελέτη για τα δύο άλλα μουσεία, που επόπτευα το Κέντρο: Το
«Ελληνικό Μουσείο τηζ Ελιάς» στα Καψαλιανά Αρκαδίου Κρήτης και το
«Μουσείο Γεωργικών Εργαλείων και Παραδοσιακής Τεχνολογίας» στο Βελε-
στίνο της Θεσσαλίας.

Το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να ενισχύσει τον εμπλουτισμό του
Αρχείου του Κέντρου, απέσταλε προς τους εκπαιδευτικούς, με εισήγηση της
Διευθύντριας του Κέντρου, ειδική εγκύκλιο, για να τους στρέψα στη συλλογή
λαογραφικού υλικού.

Το Κέντρο προετοίμασε, με την οικονομική υποστήριξη της Γενικής Γραμ-
ματείας Ολυμπιακών Αγώνων και στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων
των Ολυμπιακών Αγώνων του έτους 2004 στην Αθήνα, μεγάλη Έκθεση με θέ-
μα «Ελαίας Εγκώμιον» στην Ακαδημία Αθηνών, την έκδοση σχετικού ακα-
στικού - εθνογραφικού ογκώδους τόμου με τον τίτλο «Ωδή στην Ελιά» στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα και CDROM με θέμα «Πανηγύρια και αγωνί-
σματα».

Το Κέντρο Λαογραφίας στο πλαίσιο συνεργασίας με ομοειδείς φορείς πο-
λιτισμού συμμετέσχε στην έκδοση «Ελλάδα, ο κήπος των Θεών», ελληνική
συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση IGA 2003 στο Ροστόκ Γερμανίας, που οργά-
νωσε ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ) (συνεργασία Αικατερίνης
Πολυμέρου - Καμηλάκη), στην έκθεση - εκδήλωση « Μάης με τα λουλούδια»,
στον χώρο των Εκπαιδευτηρίων της Ελληνογερμανικής Αγωγής (Παλλήνη
Αττικής, Μάιος 2003) στο πλαίσιο του Πανελληνίου Σχολικού Φεστιβάλ Χο-
ρού, στη Συνάντηση οργανωτών των σχεδίων πολυετών συμφωνιών συνεργα-
σίας του Προγράμματος «Πολιτισμός 2000» ( Ζάππειο, 4 Απριλίου 2003), στο
Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Πολιτισμική Σύγκλιση και Ψηφιακή Τεχνολογία»
(Ζάππειο, Μάιος 2003), που οργάνωσε το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, με
ανακοίνωση της Διευθύντριας Αικατερίνης Πολυμέρου-Καμηλάκη.
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Εγκατάσταση του Κέντρου Λαογραφίας στο νέο κτήριο της οδού Ηπίτου 3

Το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας στο πλαίσιο του ευρύτε-
ρου προγράμματος ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού των λειτουργιών
του δραστηριοποιήθηκε κυρίως στην προετοιμασία για τη μεταστέγασή του
στο κτήριο της οδού Ηπίτου 3, Σύνταγμα.

Η αγορά του κτηρίου έγινε, μετά από συντονισμένες ενέργειες της Διευθύ-
ντριας του Κέντρου Αικατερίνης Πολυμέρου-Καμηλάκη, χάρη στη γενναιό-
δωρη χορηγία του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη. Τα επίσημα εγκαίνιά του θα
γίνουν μόλις ολοκληρωθεί η διευθέτηση των χώρων και η πλήρης επανατοπο-
θέτηση του αρχειακού υλικού, η έκθεση της Μουσειακής του Συλλογής και
επιτευχθεί η πλήρως εκσυγχρονισμένη λειτουργία του.

Από το έτος 1999 έγινε εγκατάσταση εργοταξίου στο κτήριο της οδού Ηπί-
του για την επισκευή, ενίσχυση, βελτίωση της λειτουργίας και διαρρύθμιση του,
προκειμένου να εγκατασταθεί σ' αυτό το Κέντρο Λαογραφίας. Οι εργασίες επι-
σκευής διήρκεσαν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2002 και η μεταστέγαση του Κέ-
ντρου έγινε κατά το φθινόπωρο του ίδιου έτους. Έκτοτε το Κέντρο Λαογραφίας
λειτουργεί στη νέα διεύθυνσή του Ηπίτου 3, Τ.Κ. 105 57, Σύνταγμα - Αθήνα.

Σχέδιο της προσόψεως τον κτηρίου του Κέντρου Λαογραφίας στην οδό Ηπίτου 3.
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Βψλιοθηκη (1999 - 2003)

Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της Βιβλιοθήκης του Κέντρου Ερεύνης της
Ελληνικής Λαογραφίας κατεβλήθη προσπάθεια από τον υπεύθυνο της Βιβλιο-
θήκης, κύριο ερευνητή Παναγιώτη Καμηλάκη σε συνεργασία με την βιβλιοθη-
κονόμο, φιλόλογο Αφροδίτη Σαμαρά, για τον εμπλουτισμό της τόσο με την
αγορά νέων βιβλίων όσο και με επικοινωνία με επιστημονικούς φορείς, δημό-
σιους και ιδιωτικούς, επιστημονικά και εθνοτοπικά σωματεία, πρόσωπα, συγ-
γραφείς, εκδότες κ.ά., για τη δωρεάν αποστολή στο Κέντρο λαογραφικών και
άλλων εκδόσεων, περιοδικών, εφημερίδων, ημερολογίων κ.λπ.

Κατά τη διάρκεια των ετών 1999 - 2003 η Βιβλιοθήκη του Κέντρου εμπλου-
τίστηκε με 2.001 νέα βιβλία, από τα οποία 1216 προέρχονται από αγορά και
785 από δωρεές.

Κατά το έτος 2000 ολοκληρώθηκε η αναδρομική καταλογογράφηση της
Βιβλιοθήκης του Κέντρου Λαογραφίας και 18.000 λήμματα ευρίσκονται στη
διάθεση των ερευνητών. Καταχωρήθηκε επίσης σε ηλεκτρονική μορφή η λαο-
γραφική βιβλιογραφία των ετών 1800-1985, αποτελούμενη από 40.000 περίπου
λήμματα, η οποία θα κυκλοφορηθεί σε ψηφιακή μορφή.

Κατά τον Νοέμβριο του 2002 έγινε, όπως προαναφέρθηκε, η μεταστέγαση
του Κέντρου Λαογραφίας από την οδό Συγγρού 129 (Αγιο Σώστη) και η εγκα-
τάσταση του (της Βιβλιοθήκης, του Αρχείου και των Συλλογών του) στο κτή-
ριο της οδού Ηπίτου 3, Σύνταγμα. Κατά τη διαδικασία αυτή η μεταφορά και
εγκατάσταση της Βιβλιοθήκης υπήρξε μια από τις πιο επίπονες εργασίες, στην
οποία εργάσθηκε, πέραν των μεταφορέων, και το προσωπικό του Κέντρου στη
συσκευασία, τον καθαρισμό και την τοποθέτηση των βιβλίων στα νέα βιβλιο-
στάσια. Την όλη εργασία συντόνισε ο ερευνητής και υπεύθυνος της Βιβλιοθή-
κης Παναγιώτης Καμηλάκης και συνέδραμαν οι ερευνητές Ευάγγελος Καρα-
μανές και Ευστάθιος Μακρής και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί Γεώργιος
Βοζίκας και Ανδρέας Ζαχίλας και ο ιστορικός Κ. Γκολεμάς. Η Βιβλιοθήκη για
ένα μικρό χρονικό διάστημα χρειάστηκε να παραμείνει κλειστή για το επιστη-
μονικό κοινό, αλλά αυτό ήταν αναγκαίο προκειμένου να ανασυγκροτηθεί.

Κατά το διάστημα των ετών 1999 έως 2003 επισκέφθηκαν τη Βιβλιοθήκη
του Κέντρου και εξυπηρετήθηκαν στο αναγνωστήριο της 517 επισκέπτες (κυ-
ρίως ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες της Λαογραφίας, Εθνομουσικολογίας
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, εκπαιδευτικοί, φοιτητές, σπουδαστές των
ΤΕΙ Συντήρησης κ.ά., δημοσιογράφοι, αρχιτέκτονες, καθηγητές πανεπιστη-
μίων, αρχαιολόγοι, σκηνοθέτες, μαθητές κ.ά.).

Ενημερώθηκαν οι διεθνείς οδηγοί βιβλιοθηκών για την Βιβλιοθήκη του Κέ-
ντρου και το περιεχόμενο της, με τη συμπλήρωση σχετικών ερωτηματολογίων
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από την επιστ. συνεργάτιδα, δρα Βασιλική Φάτση σε συνεργασία με τη βιβλιο-
θηκονόμο Αφροδίτη Σαμαρά.

Συνεχίστηκε η καταλογογράφηση και θεματική ευρετηρίαση των νέων βι-
βλίων στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης του ΚΕΕΛ.

Αναπτύχθηκε από τη βιβλιοθηκονόμο Αφροδίτη Σαμαρά σε συνεργασία με
πληροφορικούς ενδεικτικό παράδειγμα αναζήτησης στη Βάση Δεδομένων της
Βιβλιοθήκης του Κέντρου στα πλαίσια της παρουσίασης του Προγράμματος
«Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης-Αρχείου του ΚΕΕΛ» του
ΕΠΕΑΕΚ στο Ζάππειο Μέγαρο (2000) και σε εκδήλωση του Ιδρύματος Μεί-
ζονος Ελληνισμού (Μάιος 2001).

Η Διευθύντρια του Κέντρου Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη έχει ορι-
σθεί από τη Σύγκλητο της Ακαδημίας Αθηνών εκπρόσωπος της Ακαδημίας
στην Οριζόντια Δράση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και παρακολούθησε τις
εργασίες της. Ορισμένες δραστηριότητες της Οριζόντιας Δράσης, όπως το βι-
βλιοθηκονομικό σεμινάριο της Οριζόντιας Δράσης Ακαδημαϊκών Βιβλιοθη-
κών για τον Συλλογικό Κατάλογο και το Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθη-
κών, παρακολούθησε η βιβλιοθηκονόμος Αφροδίτη Σαμαρά.

Αρχειακό εργο

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός της Βιβλιο-
Θήκης-Αρχείου του ΚΕΕΛ», Πρόγραμμα στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ (1996-1999),
ολοκληρώθηκε το έτος 1999 η δημιουργία και η δοκιμαστική λειτουργία των Βά-
σεων Δεδομένων των επιμέρους αρχείων του Κέντρου σε κοινό εσωτερικό δί-
κτυο και προετοιμάζονται δίσκοι πυκνής εγγραφής με ακόνα (CDROM) με εκ-
παιδευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα για το Πρόγραμμα. Επίσης δημιουργή-
θηκε (1999) και λειτούργησε (2000) η ιστοσελίδα (σελίδα WEB) του Κέντρου
για το Διαδίκτυο (INTERNET).

Ειδικότερα:

Βιβλιοθήκη

Ολοκληρώθηκε το έτος 1999 από την εταιρεία ELIDOC η αναδρομική κα-
ταλογογράφηση με το σύστημα ADVANCE του έντυπου υλικού της Βιβλιο-
θήκης (18.000 περίπου εγγραφές). Παράλληλα έγινε τακτοποίηση του Ανα-
γνωστηρίου, του Εκθετηρίου, παραγγελίες για μεγάλο αριθμό βιβλίων και πε-
ριοδικών και εισήχθησαν στη Βιβλιοθήκη 2.001 βιβλία.

Στη Βιβλιοθήκη δωρήθηκαν επίσης από ιδιώτες και ποικίλους φορείς περισ-
σότερα από 780 βιβλία. Περισσότεροι από 100 ερευνητές εξυπηρετήθηκαν από
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τον υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης Παν. Καμηλάκη επικουρούμενο από τη βιβλιοθη-
κονόμο (μέ σύμβαση) Αφρ. Σαμαρά με την παροχή βιβλίων, βιβλιογραφικών
πληροφοριών κ.λπ.

Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια για την αναδιοργάνωση και ανάπτυξη
της Βιβλιοθήκης του Κέντρου (αλληλογραφία και επαφή με Ιδρύματα και άλ-
λους φορείς καθώς και συγγραφείς και εκδότες με σκοπό να αποστείλουν στη Βι-
βλιοθήκη τα δημοσιεύματά τους. Τα αποτελέσματα υπήρξαν ικανοποιητικά. Πα-
ράλληλα έγινε προγραμματισμός και αγορά νέων βιβλίων, καταγραφή βιβλίων,
περιοδικών, ανατύπων κ.ά εντύπων, που απεστάλησαν δωρεάν ή αγοράστηκαν,
τακτοποίηση βιβλίων, εφημερίδων αποθηκευμένων και ακατατάκτων από προη-
γούμενες δεκαετίες κ.λπ.).

Επίσης έγιναν προσθήκες και διορθώσεις στις ήδη καταχωρημένες εγγρα-
φές στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης του ΚΕΕΑ.

Παράλληλα προς το έργο της αναδρομικής καταλογογράφησης η Εται-
ρεία ELIDOC ανέλαβε και περάτωσε την εισαγωγή της δημοσιευμένης λαο-
γραφικής βιβλιογραφίας του Κέντρου σε ειδικό πρόγραμμα, προκειμένου να
εκδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή (CDROM). Την επιμέλεια του CDROM έχει
αναλάβει ο ερευνητής του Κέντρου Παν. Καμηλάκης.

Τμήμα Τραγουδιών - Μουσικής

Προχώρησε ικανοποιητικά από τις ερευνήτριες Μιράντα Τερζοπούλου και
Ελένη Ψυχογιού η ανάπτυξη της Βάσης Δεδομένων των τραγουδιών με τη σύ-
νταξη καταλόγων ταξινομήσεως των τραγουδιών και του τεκμηριωτικού υλικού.

Αρχειακή εργασία

Η ερευνήτρια Ελένη Ψυχογιού επεξεργάστηκε (αρχειοθέτηση κατά τό-
πους ή θεματικά μοτίβα) τους νέους φακέλους και μελέτησε δημοτικά τραγού-
δια, που τραγουδιούνται κατά την τελετουργία της γέννησης (νανουρίσματα -
ταχταρίσματα). Συνέχισε την ηλεκτρονική αντιγραφή του ευρετηρίου λέξεων,
μοτίβων, θεμάτων, εννοιών, ονομάτων, τόπων κ.λπ. (Α - και εξής) των δημοτι-
κών τραγουδιών με ταυτόχρονο εμπλουτισμό των λημμάτων, κατηγοριοποίη-
ση και προετοιμασία για την υπαγωγή τους σε ηλεκτρονική βάση - δέντρο.

Υπό την εποπτεία της ερευνήτριας Ελένης Ψυχογιού συνεχίστηκε η ηλε-
κτρονική αντιγραφή του Αρχείου δημοτικών τραγουδιών, που γίνεται από
τους συμβασιούχους συνεργάτες του Κέντρου Δημήτρη Σωτηράκη και Ζωή
Αναγνωστοπούλου (2.0ΘΘ παραλλαγές) και η τοποθέτηση των τραγουδιών σε
νέους φακέλους με την επικουρία εκπαιδευομένων φοιτητών.

Η ερευνήτρια μουσικός Μαρία Ανδρουλάκη στο πλαίσιο του προγράμματος
γαμήλιων ασμάτων της Θεσσαλίας ασχολήθηκε με την καταγραφή και μουσική
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επεξεργασία 24 μελωδιών (2001). Η ίδια πραγματοποίησε μουσική καταγραφή
και επεξεργασία 17 μελωδιών από τα Δωδεκάνησα και 18 από τη Θεσσαλία
(2002), καθώς και 13 μελωδιών από την περιοχή της Θεσσαλίας και 8 από την
περιοχή της Καστοριάς (2003).

Αρχισε από τον Μάρτιο του έτους 1999 και προχώρησε ικανοποιητικά η
αντιγραφή στο Στούντιο «Μενέλαος Παλλάντιος» του Κέντρου από τον τεχνικό
- ηχολήπτη Γιάννη Σμυρναίο, συνεπικουρούμενο από τη μουσικολόγο Αννα Μα-
ρία Γιαννακοδήμοικκαι τη φιλόλογο - μουσικό Ζωή Αναγνωστοπούλου, 200 ται-
νιών του Αρχείου της Εθνικής Μουσικής Συλλογής σε DAT.

Συνεχίστηκε η δημιουργία Βάσης Δεδομένων για το μουσικό υλικό του Κέ-
ντρου με επιλογή ορολογίας του Μουσικού Αρχείου, η δημιουργία και διαμόρ-
φωση σχεδιαγράμματος για το δελτία επιλογής Βάσης Δεδομένων της ίδιας μο-
νάδας και η εισαγωγή στοιχείων σε αδικό πρόγραμμα του Η/Υ για τη δημιουργία
δέντρου πληροφοριών (κατηγοριοποίηση) και τη μετατροπή του σε Βάση Δεδο-
μένων (με δελτία και πεδία αναζήτησης υλικού). Πραγματοποιήθηκε δοκιμαστι-
κή ασαγωγή στοιχείων στη νέα Βάση Δεδομένων για δίσκους βινυλίου και πυ-
κνής εγγραφής (CD).

Πραγματοποιήθηκε από τον ερευνητή μουσικό Ευστάθιο Μακρή μεταγρα-
φή και αποθήκευση σε ψηφιακό μέσο χειρογράφων και ηχογραφημάτων, που
είχαν δανειστεί στον ίδιο ερευνητή για λογαριασμό του Κέντρου, στα πλαίσια
δύο αποστολών του (σε Ζάκυνθο και Κεφαλληνία). Επίσης αντιγραφή κομμα-
τιών από ταινίες της Εθνικής Μουσικής Συλλογής για λογαριασμό ερευνητών
που έλαβαν σχετική άδεια, καθώς και άλλες εργασίες που αφορούν το Στού-
ντιο (επιμέλεια συντήρησης μηχανημάτων, εξασφάλιση της δωρεάς δυσεύρε-
των CDs και κασετών ανεξάρτητης παραγωγής για το Αρχείο κ.λπ.).

Η μόνιμη συνεργάτις του Τμήματος Τραγουδιών - Μουσικής Ζωή Ανα-
γνωστοπούλου ασχολήθηκε με την επιλογή και τεκμηρίωση των ταινιών, οι
οποίες μετεγράφησαν σε DAT. Επίσης έκανε επιλογή ασμάτων προς αντιγρα-
φή σε κασέτες, ψηφιακούς δίσκους και ψηφιακές κασέτες σύμφωνα με τις
ανάγκες του Κέντρου. Επίσης ασχολήθηκε με τον απαραίτητο τακτικό έλεγχο
και την προώθηση για συντήρηση των μηχανημάτων του Κέντρου Λαογρα-
φίας, που χρησιμοποιούνται για επιτόπια λαογραφική έρευνα (μαγνητόφωνα
μπαταριών, φωτογραφικές μηχανές, κινηματογραφικά μηχανήματα).

Απογραφή και τακτοποίηση των δίσκων βινυλίου της Εθνικής Δισκοθήκης
από τον ερευνητή Ευστάθιο Μακρή με τη βοήθεια της μόνιμης συνεργάτιδας μου-
σικού Ζωής Αναγνωστοπούλου και δύο φοιτητών του Τμήματος Μουσικών
Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών, που έκαναν πρακτική άσκηση στο Κέντρο.

Παράλληλα συντάχθηκε και υλοποιήθηκε πρόταση για τον εξοπλισμό του
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Στούντιο με μηχανήματα επεξεργασίας ήχου μέσω Η/Υ σε σύστημα Macintosh
και ειδικά προγράμματα μουσικής μεταγραφής και επεξεργασίας και εγκατάστα-
ση συστήματος βελτίωσης - σταθεροποίησης συνθηκών στο Στούντιο. Ο ερευνη-
τής μουσικός Ευστάθιος Μακρής είχε αναλάβει την επίβλεψη των εργασιών για
την ετοιμασία του νέου κτηρίου του Κέντρου (μέχρι τον Νοέμβριο του 2002,
όταν ανέλαβε ο ερευνητής Ευάγγελος Καραμανές) και για την μεταφορά του
Μουσικού Τμήματος (εκκρεμεί η διαμόρφωση χώρου για το εργαστήριο ηχογρα-
φήσεων και η μεταφορά του ηχητικού υλικού και των σχετικών μηχανημάτων).

Το Μουσικό Τμήμα επιμελήθηκε και παρουσίασε (ο Ευστάθιος Μακρής)
την εβδομαδιαία εκπομπή του Κέντρου Λαογραφίας στον Ρ/Σ της Εκκλησίας
της Ελλάδος με τίτλο «Οι δύο όψεις της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς»
(μέχρι τον Μάιο 2003).

Εμπλουτισμός του Αρχείου με την αγορά του μουσικού αρχείου Κωνσταντίνου

Μονοκρουσου:

Τον Απρίλιο του 2002 η Ακαδημία Αθηνών αγόρασε για λογαριασμό του
Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας το ιδιωτικό αρχείο του Κωνστα-
ντίνου Μονοκρούσου από το Ληξούρι Κεφαλληνίας. Το αρχείο παρουσιάζει ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον για τη μελέτη της τοπικής παράδοσης της εκκλησιαστικής
μουσικής, που αναπτύχθηκε στην Κεφαλονιά από τα τέλη του 18ου αιώνα, ενώ
παράλληλα εμπλούτιζα τη Βιβλιοθήκη του Κέντρου με παλιές και σπάνιες εκδό-
σας βυζαντινής μουσικής, αλλά και γενικότερου εκκλησιαστικού περιεχομένου.
Σύμφωνα με μια πρόχειρη καταγραφή, το αρχείο περιλαμβάνα τα εξής:

Α'. Χειρόγραφα εκκλησιαστικής μουσικής

Ανθολογία Θ. Λειτουργίας, 245 σ., ακέφαλο - κολοβό, ερυθρογραφία, α'
μισό 19ου αιώνα. Περιέχει βυζαντινά και μερικά από τα παλαιότερα κεφαλλη-
νιακά μέλη (σημαντικότατο).

Ανθολογία Εσπερινού- Ορθρου, ακέφαλο-κολοβό, ερυθρογραφία, μέσα
19ου αιώνα. Γραφέας μάλλον ο Ιωάννης Κονιδάρης, σημαντικός Κεφαλλήν
μελουργός (tl870). Βυζαντινά και κεφαλληνιακά μέλη.

Ακολουθίες Μ. Εβδομάδος, 78 φ., ερυθρογραφία, έτος 1861. Γραφέας:
Πέτρος Φαράντος-Λιβαθινόπουλος. Περιέχει κυρίως βυζαντινά μέλη.

Ειρμολόγιο Ιωάννου Πρωτοψάλτου, 209 φ., ερυθρογραφία, β' μισό 19ου
αιώνα.

Ανθολογία Θ. Λειτουργίας [39 φ.], έτος 1927. Γραφέας: Μιχαήλ Ραζής-
Μαράτος (1877-1960). Βυζαντινά μέλη.

Ανθολογία Εσπερινού, [27 φ.], έτος 1931. Γραφέας: Αναστάσιος Κοντο-
γιαννάτος. Βυζαντινά και κεφαλληνιακά μέλη.
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Πολυέλεοι (βυζαντινοί και κεφαλληνιακοί), 80 σ., έτος 1944. Γραφέας: Γε-
ράσιμος Αρακόπουλος (tl944).

Ανθολογία Θ. Λειτουργίας, 158 σ., έτος 1945. Γραφέας: Γεράσιμος Δρα-
κόπουλος. Βυζαντινά και κεφαλληνιακά μέλη.

Β'. Αδετα φύλλα, σπαράγματα χειρογράφων και τετρά-
δια, που περιέχουν αυτοτελή εκκλησιαστικά μέλη

Κυτίο αρ. 1:

Φάκελος 1ος: 6 σπαράγματα με έργα του αρχιδιακόνου Σπυρίδωνος
Δαφαράνα (1766-1845, ο παλαιότερος γνωστός μελουργός του κεφαλληνια-
κού ιδιώματος), το ένα από αυτά χρονολογημένο (1850).

Φάκελος 2ος: 4 σπαράγματα με έργα του Ιωάννου Κονιδάρη (tl870).

Φάκελος 3ος: 12 σπαράγματα με ισάριθμα έργα του αρχιδιακόνου Γε-
ρασίμου Μαντζαβίνου (1805-1891), όλα 19ου αιώνα, μερικά χρονολογημένα.

Φάκελος 4ος: 5 σπαράγματα με έργα του Ιωάννου Αραβανανού (ή
«Κρασοπατέρα», 1825- ; ), το ένα χρονολογημένο (1846), και δύο καταγρα-
φές του στο λέσβιο σύστημα σημειογραφίας.

Φάκελος 5ος: 9 σπαράγματα με έργα του Γεωργίου Σολομού (1828-
1903), δύο από αυτά αυτόγραφα και χρονολογημένα (1846 και 1856).

Φάκελος 6ος: 1 φυλλάδιο με το «Έν τω ναω έστώτες» (μέλος κεφαλ-
ληνιακό) του Διονυσίου Μανιάτη (χρονολογημένο, 1850).

Φάκελος 7ος: 1 φυλλάδιο με αυτόγραφο πολυέλεο του Κωνσταντίνου
Φερεντίνου (χρονολογημένο, 1850)

Φάκελος 8ος:2 φύλλα με ισάριθμα πολυχρόνια, καταγραφές του ιερο-
διακόνου Χαραλάμπους Ιωαννά (t 1901).

Φάκελος 9ος: 3 σπαράγματα με έργα του Γεωργίου Δ. Λοβέρδου-
Στελλακάτου, το ένα χρονολογημένο (1865).

Φάκελος 10ος: 5 σπαράγματα με έργα του Βασιλείου Δρακοπούλου
(19ος αι.).

Φάκελος 11ος: 3 σπαράγματα με έργα του ιεροδιακόνου Ιωάννου Λι-
βαθινοπούλου (μάλλον 19ος αι.).

Φάκελος 12ος: 1 φυλλάδιο με εκλογή ψαλμικών στίχων, σύνθεση του
Γερασίμου Δαμουλιάνου (β' ήμισυ 19ου-αρχές 20ού αι.).

Φάκελος 13ος: 5 σπαράγματα με έργα του Σταύρου Λαγγούση (τέλη
19ου-α' ήμισυ 20ού αι.).

Φάκελος 14ος: 2 αυτόγραφοι πολυέλεοι του Αλεξάνδρου Γ. Στελλακά-
του (χρονολογημένοι, 1906).

Φάκελος 15ος: 9 σπαράγματα με έργα του Μιχαήλ Ραζή-Μαράτου
(1877-1960).
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Φάκελος 16ος: 1 τετράδιο με διάφορα Κύριε ελέησον της Λιτής (αντι-
γράφηκε από τον Νικόλαο Τσιλίφη κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής).

Φάκελος 17ος: Διάφορα αταύτιστα σπαράγματα. Ανάμεσα σε αυτά
ένα τμήμα από το τέλος χειρόγραφου Δοξασταρίου, γραμμένου το 1818, δηλ.
λίγο μετά την επικράτηση της Νέας Μεθόδου σημειογραφίας.

Σημείωση: Σε κάθε φάκελο, εκτός από τα αυθεντικά χειρόγραφα, υπάρ-
χουν και φωτοτυπίες με άλλα έργα του αντίστοιχου συνθέτη, παρμένες από
χειρόγραφα που δεν υπάρχουν στη συλλογή.

Κυτίο αρ. 2:

Περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ακατάτακτων χειρογράφων (άδετων φύλλων
και σπαραγμάτων) από το χέρι του Ιωάννου Αραβαντινού ή «Κρασοπατέρα»
(Φάκελος 1ος), των Βασιλείου και Κωνσταντίνου Δρακοπούλσυ (Φάκελος 2ος)
και του Σταύρου Λαγγούση (Φάκελος 3ος).

Κυτίο αρ. 3:

Περιλαμβάνει τετράδια με διάφορες ακολουθίες του εκκλησιαστικού έτους
από το χέρι του ιεροψάλτου Αναστασίου Κοντογιαννάτου, γραμμένα κατά τη
διάρκεια της γερμανικής κατοχής (σύμφωνα με πληροφορία του ιδιοκτήτη της
συλλογής). Το γεγονός ότι αυτά προορίζονταν για άμεση χρήση στο αναλό-
γιο , χωρίς να έχουν τον χαρακτήρα ανθολογίας, τα κάνει ιδιαίτερα ενδιαφέ-
ροντα, αφού αντανακλούν την τρέχουσα ασματική πράξη στην Κεφαλονιά
πριν από τους σεισμούς του 1953.

Γ'.Παλαιές εκδόσεις βυζαντινής μουσικής

Δοξαστάριον Πέτρου Πελοποννησίου, Βουκουρέστι 1820 (από τις πρώτες
έντυπες εκδόσεις βυζαντινής μουσικής), μόνο το τμήμα που περιέχει τα δοξα-
στικά Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου (σελίδες 243-436 εκ των 436, δεμένες σε
χωριστό τόμο).

«Ταμείον Ανθολογίας», α' έκδοση, Κωνσταντινούπολις 1824, ο α' εκ των
δύο τόμων, ακέφαλο (αρχίζει από τη σελ. 179).

«Η Ευτέρπη» (συλλογή κοσμικών ασμάτων), έκδοση Θεοδώρου Φωκαέως
και Σταυράκη Χανεντέ, Κωνσταντινούπολις 1830.

Δοξαστάριον Πέτρου Πελοποννησίου, Κωνσταντινούπολις 1835, 2 τόμοι
(ο α τόμος πανομοιότυπος με τη σπανιότατη έκδοση του 1821 στο Παρίσι).

Αναστασιματάριον Πέτρου Πελοποννησίου, έκδοση Θεοδώρου Φωκαέως
με επιμέλεια Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, Κωνσταντινούπολις 1839, ο α' εκ
των δύο τόμων.

«Μουσική Μέλισσα», έκδοση Θεοδώρου Φωκαέως, τόμος γ' (ιδιόμελα του
εκκλησιαστικού έτους), Κωνσταντινούπολις 1847, μόνο το τμήμα που περιέχει
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τα δοξαστικά Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου (σελίδες 191-286 εκ των 301, δε-
μένες σε χωριστό τόμο).

Αναστασιματάριον Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Κωνσταντινούπολις 1863
(λείπουν 10 σελίδες από το τέλος).

«Ταμείον Ανθολογίας», έκδοση Θεοδώρου Φωκαέως, Κωνσταντινούπο-
λις 1869, 3 τόμοι.

«Μουσικόν Εγκόλπιον», ο β' εκ των 2 τόμων, Θεσσαλονίκη 1869 (λείπει η
σελίδα τίτλου).

Δοξαστάριον Πέτρου Πελοποννησίου, έκδοση Παναγιώτου Κηλτζανίδου,
ο α' εκ των 2 τόμων, Κωνσταντινούπολις 1882, χωρισμένος σε δύο ημιτόμους.

Αναστασιματάριον Ζαφειρίου Ζαφειροπούλου, επιμέλεια Ανδρέου Τσι-
κνοπούλου, Αθήναι 1895.

Ειρμολόγιον Ανδρέου Τσικνοπούλου, Αθήναι 1895.

Θεοδώρου Φωκαέως, «Κρηπίς του θεωρητικού και πρακτικού της εκκλη-
σιαστικής μουσικής» (διδακτικό εγχειρίδιο), δ' έκδοση, Αθήναι 1902.

«Μουσικόν Παράρτημα Φόρμιγγος» (1 τεύχος), Αθήναι 1903.

Αναστασιματάριον Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Κωνσταντινούπολις 1905.

«Ιερά Υμνωδία» Ιωάννου Σακελλαρίδου, β' έκδοση, Αθήναι 1914.

«Ιερά Υμνωδία» Ιωάννου Σακελλαρίδου, γ' έκδοση, τόμος α - τεύχος δ', χ.χ.

Σύνολο τόμων: 21

Επιπλέον η συλλογή περιλαμβάνει μια σειρά νεότερων εκδόσεων βυζαντι-
νής μουσικής (μουσικά κείμενα και ιστορικά - μουσικολογικά συγγράμματα),
συνολικά 65 τόμους.

Δ'.Παλαιές εκδόσεις εκκλησιαστικού περιεχομένου

Ακολουθία αγίου Γερασίμου, Βενετία 1789.

Ευγενίου Βουλγάρεως, «Εκατονταετηρίς των από Χριστού Σωτήρος εναν-
θρωπήσαντος η πρώτη», Λειψία 1805.

«Λόγοι εκκλησιαστικοί εκφωνηθέντες εν τη ελληνική εκκλησία της Οδησ-
σού κατά το αωκα'-αωκβ' έτος», Βερολίνο 1833.

Νικοδήμου Αγιορείτου, «Εορτοδρόμιον», Βενετία 1836 (ανατύπωση από
τον εκδοτικό οίκο Κ. Σπανού).

Νικηφόρου Θεοτόκη, «Κυριακοδρόμιον», Αθήναι 1840.

Νικοδήμου Αγιορείτου, «Πηδάλιον», Αθήναι 1841.

Ιωάννου Δημητριάδου, «Γραμματική της σλαβωνικής γλώσσης», Κωνστα-
ντινούπολις 1850.

Μέγα Ευχολόγιον, Βενετία 1851.

Θείαι Λειτουργίαι (Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου του Μεγάλου
και Προηγιασμένων Δώρων), Βενετία 1852.
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Φωτίου πατριάρχου, «Αμφιλοχία», έκδοση Σοφοκλέους Κ. του εξ Οικονό-
μων, Αθήναι 1858.

Επιπλέον η συλλογή περιλαμβάνει και νεότερες εκδόσεις εκκλησιαστικού
περιεχομένου, συνολικά 38 τόμους. Επίσης περιλαμβάνει πλήρη σειρά λει-
τουργικών βιβλίων (Μηναία, Παρακλητική, Τριώδιο, Πεντηκοστάριο, Τυπικό,
Ψαλτήριο, Μ. Τεσσαρακοστή, καθώς και διάφορες μεμονωμένες ακολουθίες,
οι περισσότερες σε εκδόσεις του 19ου αιώνα), συνολικά 35 τόμους.

Το Εργαστήριο της Εθνικής Μουσικής Συλλογής «Μενέλαος Παλλάντιος»

Με πρόταση της Διευθύντριας του Κέντρου Αικατερίνης Πολυμέρου - Κα-
μηλάκη και ομόφωνη απόφαση των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής του
Κέντρου Λαογραφίας το νέο Εργαστήριο Μουσικής του Κέντρου ονομάστη-
κε «Μενέλαος Παλλάντιος» προς τιμήν του επί πολλά έτη προέδρου της Εφο-
ρευτικής Επιτροπής, ακαδημαϊκού Μενελάου Παλλαντίου, για την αμέριστη
συμβολή του στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης του Κέντρου Λαογραφίας. Ο
νέος πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής του Κέντρου, ακαδημαϊκός Κων-
σταντίνος Δρακάτος, προσφωνώντας τον τιμώμενο σε εκδήλωση για την πα-
ρουσίαση του Προγράμματος «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθή-
κης του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας» στις 23 Φεβρουαρίου
2000 στην Ακαδημία Αθηνών, είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας Αθηνών,

Κυρίες και κύριοι Ακαδημαϊκοί,

Κυρίες και κύριοι,

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας έχα μακρά ιστορία, αφού
λειτουργεί από το 1918, δηλαδή πολύ προ της ιδρύσεως της Ακαδημίας Αθηνών,
στην οποία ακολούθως ενσωματώθηκε. Στο Κέντρο έχα συγκεντρωθεί τερά-
στιος όγκος λαογραφικού υλικού πάσης φύσεως. Ενδεικτικώς αναφέρω ότι το
υλικό αυτό περιλαμβάνει πλουσιότατο αρχείο καμένων (5.000 χειρόγραφα εκτά-
σεως περίπου 2.500.000 σελίδων), 25.000 ώρες ηχογραφήσεων σε 1700 μαγνητο-
ταινίες και πολυάριθμες κασέτες και 12.000 δίσκους. Πρόκαται για υλικό ανυπο-
λόγιστης επιστημονικής και εθνικής σημασίας, για μια πραγματική κιβωτό, στην
οποία φυλάσσονται σταχεία για όλες τις μορφές και εκδηλώσας του παραδο-
σιακού πολιτισμού του ελληνικού λαού. Το σημαντικότερο όμως είναι όπ το Κέ-
ντρο Λαογραφίας δεν έχα μουσειακό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί ένα ζωντανό
ερευνηπκό οργανισμό, που με επιτόπιες έρευνες παρακολουθεί, καταγράφει και
αναλύει πς εξελίξας.

Το ανεκτίμητης αξίας αυτό υλικό φυσικό είναι να υπόκειται στη φθορά του
χρόνου. Επιπλέον, κινδυνεύα να παραμείνα αρχειακό είδος απρόσιτο για το
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μεγαλύτερο μέρος των ερευνητών. Ακριβώς, για να αποφευχθεί η φθορά του
αλλά και να παρασχεθεί πρόσβαση στους ειδικούς ερευνητές, επιδιώχθηκε η
διάσωση, συντήρηση και αρχαοθέτηση με ηλεκτρονική μορφή του υλικού του
Κέντρου. Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε από τη Διευθύντρια κ. Καμηλάκη
Πρόταση σχετικού προγράμματος, υπό την εποπτεία του ακαδημαϊκού κ. Πά-
νου Λιγομενίδη και τη συμπαράσταση του τότε Αντιπροέδρου της Ακαδημίας
κ. Γιάγκου Πεσμαζόγλου και όλων των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής του
Κέντρου. Η Πρόταση αυτή κατατέθηκε στη δράση «Βιβλιοθήκες» του Επιχα-
ρησιακού Προγράμματος Στηρίξεως του Υπουργείου Παιδείας και, ακολού-
θως, έτυχε της σχετικής εγκρίσεως. Έτσι, σήμερα βρισκόμαστε στην πολύ ευ-
χάριστη θέση να διαπιστώνουμε ότι το Κέντρο Λαογραφίας διαθέτα τον σύγ-
χρονο τεχνικό εξοπλισμό, που είναι αναγκαίος για την εφαρμογή και ανάπτυξη
a δικού λογισμικού, και, επιπλέον, ότι έχα προχωρήσει η εκπαίδευση του μονί-
μου και του επί συμβάσει προσωπικού του. Με την αποκατάσταση του νεοκλα-
σικού κτηρίου της οδού Ηπίτου (δωρεάς του Ιδρύματος Βουδούρη), η οποία
ελπίζουμε ότι σύντομα θα πραγματοποιηθεί, θα αποκτήσα το Κέντρο και τη
Στέγη που του αρμόζει.

Εφεξής, κύριο μέλημα της Εφορευτικής Επιτροπής του Κέντρου θα είναι,
πέραν της εντατικότερης και συστηματικότερης συγκεντρώσεως λαογραφικού
υλικού, η κατάλληλη επεξεργασία του και, κυρίως, η διοχέτευση του διαθεσί-
μου αποθέματος στους ειδικούς ερευνητές και τους ενδιαφερομένους. Βέβαια,
η πραγματοποίηση των στόχων αυτών θα επιδιωχθεί με τη συμπαράσταση της
Διοικήσεως της Ακαδημίας και τη βοήθεια του Υπουργείου Παιδείας. Αλλά
την υποδομή και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του Κέντρου λε-
πτομερώς θα αναπτύξει η Διευθύντρια κ. Καμηλάκη.

Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να ενημερωθούμε πάνω στο επιστημονικό έρ-
γο και τη σχεδιαζόμενη μελλοντική πορεία του Κέντρου Λαογραφίας. Θα ήθε-
λα, ωστόσο, με αφορμή την ολοκλήρωση του Εργαστηρίου της Εθνικής Μουσι-
κής Συλλογής, να σταθώ στη συμβολή του συναδέλφου κ. Μενελάου Παλλαν-
τίου.

Αγαπητέ συνάδελφε κύριε Παλλάντιε,

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
για να φθάσα στην πολύ ικανοποιητική θέση, στην οποία, όπως διαπιστώσα-
με, βρίσκεται σήμερα, χραάστηκε να καταβληθούν πολλές και επίπονες προ-
σπάθειες και περίσσιος μόχθος. Σ' αυτήν ακριβώς τη δύσκολη περίοδο αναλά-
βατε σας, από τη θέση του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής, να σηκώ-
σετε το βάρος της εξόδου από το τέλμα. Και το πετύχατε χάρη στην υπευθυ-
νότητα που σας διακρίνα και τη δύναμη του δημιουργού που έχετε μέσα σας.
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Γνωρίζω πόσο σας εστοίχισε σε κόπο, σε έγνοια, σε φροντίδα, αλλά είμαι βέ-
βαιος και για το πόσο χαίρεστε, που το Κέντρο βρήκε τον δρόμο του.

Με τις ορθές αποφάσας που πήρατε από κοινού με τα άλλα μέλη της Ε.Ε.
και ιδιαίτερα με τη βοήθεια του συναδέλφου, Επόπτη του Κέντρου, κ. Πάνου Λι-
γομενίδη, με τη συνεργασία της Διοικήσεως της Ακαδημίας, της Διευθύντριας
και των ερευνητών του Κέντρου, κατορθώσατε να θέσετε σε νέες, όπως το απαι-
τούν οι καιροί, βάσας τη λειτουργία του Κέντρου. Η βαθύτατη πεποίθηση σας
για την αναγκαιότητα και ανάπτυξη αυτού του σημαντικού φορέα πολιτισμού
και εθνογνωσίας πρόσδιδα στην προσφορά σας ευρύτερες διαστάσεις. Ομολο-
γώ ότι θα νιώσω πολύ ευτυχής, αν μπορέσω να φανώ αντάξιος διάδοχος σας.

Η Ε.Ε. και το σύνολο των εργαζομένων στο Κέντρο Λαογραφίας θέλουν
σήμερα να σας τιμήσουν και να σας ευχαριστήσουν για την πολύτιμη προσφο-
ρά σας. «Το Εργαστήριο της Εθνικής Μουσικής Συλλογής», του οποίου σας
θέσατε τις βάσας με την ιδιότητά σας του μουσικού, του συνθέτη, του δασκά-
λου, του ανθρώπου της τέχνης, στο εξής θα φέρα το όνομά σας.

Παραμυθία

Ολοκληρώθηκε από την υπεύθυνη ερευνήτρια Μαριλένα Παπαχριστοφόρου,
συνεπικουρούμενη από την αρχαιολόγο Αγγελική Σαλάπα, η Βάση Δεδομένων,
αποδελτιώθηκαν χειρόγραφα (ΚΕΕΛ και ΙΛ), ασήχθη νέο υλικό (139 παραλλα-
γές σε σύνολο 15.600 παραλλαγών) και ενσωματώθηκε στη Βάση Δεδομένων.

Έγινε κατάταξη παραμυθιών, καθώς και δειγματοληπτική αντιβολή των
παραμυθιακών παραλλαγών του ΚΕΕΛ κατά το περιεχόμενο των «κουτιών»
(περίπου 2.000 παραλλαγές) με τα «σαρωμένα» (σε scanner) δελτία του ανέκ-
δοτου καταλόγου του Γ. Α. Μέγα ( περίπου 20.0ΘΘ δελτία).

Ολοκληρώθηκε η πρόταση για τη διαμόρφωση δέντρου (3700 λτμματα, λέ-
ξας κλειδιά) για τη διαχείριση της Βάσης Δεδομένων των παραμυθιών.

Μουσειακή Συλλογή

Κατά τη διάρκεια του έτους 2000 έγινε σημαντική πρόοδος όσον αφορά
στη συντήρηση των αντικειμένων της Μουσειακής Συλλογής του Κέντρου.
Προχώρησε η συντήρηση των μουσικών οργάνων από το εργαστήριο της κ.
Ελίζας Πολυχρονιάδου, υπό την εποπτεία του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών
Μουσικών Οργάνων, και έχα προχωρήσα ικανοποιητικά η συντήρηση των
αντικειμένων από ύφασμα από το εργαστήριο της κ. Καλλιόπης Καβάσιλα.
Μεγάλο μέρος των υπολοίπων αντικειμένων έχα συντηρήσει η επί συμβάσα
συντηρήτρια του Κέντρου Ελένη Κίττα, ενώ ορισμένα ογκώδη αντικείμενα
(αγροτικά εργαλεία κ.λπ.) έχει αναλάβει ομάδα ασκουμένων φοιτητών υπό
την επίβλεψη ειδικών καθηγητών στο Τμήμα Συντήρησης του ΤΕΙ Αθηνών.
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Τα αντικείμενα έχουν φωτογραφηθεί πριν από τη συντήρηση τους και τα ερ-
γαστήρια συντήρησης θα παραδώσουν, μετά τη συντήρηση, σειρά φωτογρα-
φιών από επαγγελματία φωτογράφο, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για
την έκδοση του Καταλόγου της Μουσειακής Συλλογής.

Ολοκληρώθηκε το έτος'20ΘΘ, υπό την εποπτεία του Μουσείου Ελληνικών
Λαϊκών Μουσικών Οργάνων και με δαπάνη της Ακαδημίας, η συντήρηση των
μουσικών οργάνων, τα οποία θα εκτεθούν κατά το διάστημα των μηνών Ιουνί-
ου - Σεπτεμβρίου 2002 σε ειδική έκθεση πιθανώς στο Μουσείο Μπενάκη. Έχα
προχωρήσει επίσης η συντήρηση των υπολοίπων αντικειμένων.

Παράλληλα η μουσειολόγος Λουΐζα Καραπιδάκη συνέχισε τη βιβλιογραφι-
κή έρευνα και τεκμηρίωση των αντικειμένων, καθώς και τη συμπλήρωση των
δελτίων με τα στοιχεία των μουσειακών αντικειμένων στη Βάση Δεδομένων.

Το έτος 2000 η Εφορευτική Επιτροπή αποφάσισε να δοθεί στην καθηγή-
τρια του ΤΕΙ Συντήρησης Δ. Αργυροπούλου η άδεια να αναλύσα δείγμα του
υλικού της ζώνης, αρ. 437°, της Μουσειακής Συλλογής του Κέντρου από την
Κοζάνη, αποτελουμένης από το κράμα «αγιάρι» (χαλκός + ψευδάργυρος +
νικέλιο λευκασμένο με αρσενικό), προκειμένου να προβεί στη συντήρηση της.

Η Ελευθερία Παπαδοπούλου, συνταξ. γραφέας του Κέντρου Λαογρα-
φίας, δώρησε στο Κέντρο ένα μετσοβίτικο «μπάς», σύνολο υφαντών από κα-
θιστικό μετσοβίτικου αρχοντικού, για τον εμπλουτισμό της Συλλογής του.

Φωτογραφικό Αρχείο · Φωτοθηκη

Η μόνιμη πλέον συνεργάτις Κλεοπάτρα Φατούρου ασχολήθηκε με την αρ-
τιότερη οργάνωση του Φωτογραφικού Αρχείου του ΚΕΕΛ., με την καταχώ-
ρηση φωτογραφιών και καρτ-ποστάλ σε Η/Υ με τη βοήθεια σαρωτή, καθώς
και με την επεξεργασία των φωτογραφιών / καρτ-ποστάλ, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα της εικόνας κατά την ανα-
παραγωγή τους.

Παράλληλα ασχολήθηκε με τη συμπλήρωση καρτέλας σε ηλεκτρονική Βά-
ση Δεδομένων με τα στοιχεία κάθε φωτογραφίας / καρτ-ποστάλ που καταχω-
ρήθηκε στον Η/Υ, με σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος
καταγραφής του φωτογραφικού υλικού. Τέλος, κατέγινε με τη δημιουργία μα-
κετών για εξώφυλλα, ετικέτες κ.λπ. για τις ανάγκες του Κέντρου, καθώς και
τη φωτογράφιση των αντικειμένων της Μουσειακής Συλλογής του.

Συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός του Φωτογραφικού Αρχείου με φωτογραφίες,
αρνητικά και διαφάνειες. Επίσης η κ. Ελένη - Φαίη Σταμάτη δώρισε στο Κέ-
ντρο Λαογραφίας το σύνολο του «Φωτογραφικού Αρχείου Λαογραφικών
Θεμάτων» της αποτελούμενο από 1575 φωτογραφίες. Από αυτές οι 660 είναι
από προσωπικές της φωτογραφήσεις και οι υπόλοιπες αγορασμένες από το
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Μουσείο Μπενάκη, τον ΕΟΜΜΕΧ, τους φωτογράφους Χαρισιάδη-Σβάρνα,
Ν. Κόντο, Δ. Τλούπα κ.ά.

Κινηματογραφικό Τμήμα

Προετοιμασία των ταινιών του Κινηματογραφικού Αρχείου του Κέντρου
για περαιτέρω τεχνική επεξεργασία τους από τον υπεύθυνο του Τμήματος
ερευνητή Γεώργιο Αικατερινίδη.

Επεξεργασία και ολοκλήρωση Βάσης Δεδομένων σχετικής με το κινηματο-
γραφικό υλικό του ΚΕΕΛ και εισαγωγή στοιχείων σ' αυτήν από τη μόνιμη συ-
νεργάτιδα του Κέντρου φιλόλογο-μουσικό Ζωή Αναγνωστοποπούλου.

Αποδελτίωση υλικού

Η επιστημον. συνεργάτις του ΚΕΕΛ Βασ. Φάτση αποδελτίωσε από τον Α'
τόμο των χαρογράφων των Μετεώρων (Μονή Μεταμορφώσεως κ.ά.), έκδ. του
ΚΕΜΝΕ της Ακαδημίας Αθηνών, ειαμ. Δημ. Σοφιανού, υλικό που αφορά σε θέ-
ματα χρησμών, θαυμάτων, προφητειών, μαντικής, μαγείας, δεισιδαιμονίας κ.λπ.

Ψηφιοποίηση υλικού

Απομαγνητοφώνηση και εισαγωγή στον Η/Υ του υλικού της λαογραφικής
αποστολής του έτους 2001 στον Λαγκαδά νομού Θεσσαλονίκης ( Μιράντα
Τερζοπούλου, 2002).

Η γραφέας Έφη Μαυρίδου αποδελτίωσε χειρόγραφα από τις Στενιές
Ανδρου Κυκλάδων.

Η συμβασιούχος Ανθούλα Μπάκολη ασχολήθηκε με την καταχώρηση
στον Η/Υ υλικού σχετικού με το θέμα «Παιχνίδι» σε συνεργασία με την Διευ-
θύντρια του Κέντρου Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη στην υπό διαμόρ-
φωσιν Βάση Δεδομένων των παιγνιδιών.

Παράλληλα η ίδια και η συμβασιούχος Ελένη Αρμένη ασχολήθηκαν με την
καταγραφή παραμυθιών (μετατροπή μονοτονικών παραμυθιών σε πολυτονι-
κά: 20 παραμύθια), την εισαγωγή τοπωνυμίων στη Βάση Δεδομένων, τη σά-
ρωση υλικού και την καταχώρηση στον Η/Υ: χειρογράφων, φωτογραφιών και
κειμένων για διάφορα θέματα.

Έγινε επιλογή και ψηφιοποίηση από την Κλεοπάτρα Φατούρου φωτογρα-
φικού υλικού για τη δημιουργία αρχείων με τίτλους: Νεκρικά - ταφικά έθιμα,
Μάσκες και μεταμφιέσεις, Αναπαραστάσεις για το σώμα, Γυναίκες και λα-
τρεία κ.λπ. (συνεργασία με την ερευνήτρια Μιράντα Τερζοπούλου, 2002)

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πηγές του Λαϊκού Πολιτισμού» πραγ-
ματοποιήθηκε από τη γραφέα Ανθούλα Μπάκολη σε συνεργασία με τις εκπαι-
δευτικούς Μαρία Παραμαρλή και Χριστίνα Σφακιανάκη εμπλουτισμός του
Αρχείου για το παιχνίδι: ταξινόμηση και αρχειοθέτηση δελτίων του ΚΕΕΛ,
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καταγραφή του υπάρχοντος αποδελτιωμένου υλικού (δημιουργία καταλόγου
χειρογράφων), αναζήτηση του θέματος «παιδιές (παιχνίδι)» στο βιβλίο εισα-
γωγής χειρογράφων, καταγραφή των σχετικών χειρογράφων. Δειγματοληπτι-
κή αντιβολή του υλικού. Ταξινόμηση, κατάταξη και αρχαοθέτηση φωτογρα-
φιών παιχνιδιών σύμφωνα με την κατάταξη κατηγοριών των παιχνιδιών. Ανα-
ζήτηση, επιλογή και κατηγοριοποίηση θεματικών όρων σχετικών με το παιχνί-
δι για τη διαμόρφωση δέντρου. Συγκέντρωση και επιλογή βιβλιογραφίας προς
αναζήτηση υλικού και αναζήτηση παιδικών κατασκευών μέσω Διαδικτύου.

Πραγματοποιήθηκε εμπλουτισμός του Αρχείου για την Παραδοσιακή Δια-
τροφή από τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς Γεώργιο Βοζίκα, Ανδρέα
Ζαχίλα και Κυριακή Χρυσού - Καρατζά από χαρόγραφα δελτία του υλικού
βίου και πολιτισμού, τα οποία είχε συγκεντρώσα με προσωπική της έρευνα επί
σειράν ετών η Διευθύντρια Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη.

Απομαγνητοφώνηση υλικού και κατάρτιση χειρογράφων των αποστολών

Απομαγνητοφώνηση υλικού - κατάρτιση χειρογράφων προηγουμένων λαο-
γραφικών αποστολών από τους ερευνητές Ελευθέριο Αλεξάκη, Ελένη Ψυχογι-
ού, Μιράντα Τερζοπούλσυ, Παναγιώτη Καμηλάκη, Μαρία Ανδρουλάκη, Ευ-
στάθιο Μακρή.

Η επιστημον. συνεργάτις Βασιλική Φάτση ασχολήθηκε με το χειρόγραφο
της λαογραφικής αποστολής της (έτους 1999) και συμπλήρωσε και ολοκλήρω-
σε τρία (3) χειρόγραφα από προηγούμενες λαογραφικές αποστολές της.



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ (1999-2003)

(Επιτόπια έρευνα:εντεταλμένες και επ' ευκαιρία αποστολές)

1999

Πολυμερου-Καμηλακη Αικατερίνη, Εντεταλμένη λαογραφική αποστο-
λή είκοσι μιας ημερών (30 Ιουλίου -19 Αυγούστου) στον νομό Ρεθύμνης Κρή-
της (δήμος Αρκαδίου: Αμνάτος, Καψαλιανά, Επισκοπή, Σταυρωμένος).

Αικατερινιδης Γεώργιος, Επίκαιρη επιτόπια λαογραφική έρευνα στον Τύρ-
ναβο σχετική με τα τοπικά δρώμενα της Καθαρής Δευτέρας («Μπουρανί»).

Λαογραφική έρευνα στην Εύβοια σχετική με θέματα λαϊκής λατρείας.

Αλεξακης Εαευθεριος, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή είκοσι μιας
ημερών στον νομό Λακωνίας (28 Αυγούστου -17 Σεπτεμβρίου).

Επ' ευκαιρία επατόπια έρευνα πέντε ημερών στη Λέσβο (Μανταμάδο, 26-30
Απριλίου).

Επ' ευκαιρία επιτόπια έρευνα πέντε ημερών στο Πωγώνι (19-23 Ιουλίου).

Παληοδημου Αλικη, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή είκοσι μιας
ημερών στον νομό Θεσσαλονίκης (12 Αυγούστου -1 Σεπτεμβρίου).

Ψυχογιου Ελένη, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νομό Μεσ-
σηνίας (16-31 Αυγούστου ).

ΙΟήμερη (20-30 Μαΐου) επ' ευκαιρία αποστολή στη Βόνιτσα Ξηρομέρου,
όπου, μέσα στα πλαίσια της ενασχόλησής της με την τελετουργία του θανάτου
και τους θρήνους (βλ. δημοσιεύματα), κατέγραψε, ηχογράφησε και φωτογρά-
φισε σχετικά έθιμα και μοιρολόγια που τελούνται κατά το Ψυχοσάββατο που
προηγείται της εορτής του Αγίου Πνεύματος.

Πραγματοποίησε για δεύτερη συνεχή χρονιά και δύο ακόμη επ' ευκαιρία
αποστολές, μια στο Λαύριο Αττικής, όπου παρακολούθησε, κατέγραψε και
ηχογράφησε έθιμα και τραγούδια σχετικά με τον Κλήδονα (23-24 Ιουνίου)
και μία στο Φανάρι Ολυμπίας Ηλείας (20 Ιουλίου, όπου παρακολούθησε και
κατέγραψε το ηλιολατρικό πανηγύρι του «Αγιολιά» - Προφήτη Ηλία).

Τερζοπουλου Μιραντα, Ερευνητικές ολιγοήμερες επ' ευκαιρία αποστο-
λές στα Αναστενάρια ( Ιανουάριος, Μάιος), στο μουσουλμανικό πανηγύρι
Εντερλέζ (αρχές Μαΐου) και στο μουσουλμανικό πανηγύρι Σετσέκ ή του
Οροπεδίου (αρχές Αυγούστου). Δεύτερη αποστολή στο θρακιώτικο - αναστε-
νάρικο χωριό της Κριμαίας Τσερνοπόλιε, στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προ-
γράμματος Θράκη, για το πανηγύρι των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
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Καμηλακης Παναγιώτης, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή είκοσι
μιας ημερών στον νομό Χανίων (23 Αυγούστου - 12 Σεπτεμβρίου).

Ολιγοήμερη επιτόπια έρευνα τον Φεβρουάριο στον νομό Ηρακλείου (Αρ-
χάνες, Ελιά, Καστέλλι Πεδιάδος κ.λπ.) σχετική με την ελαιοκομία στα πλαί-
σια του Προγράμματος ιδρύσεως του Ελληνικού Μουσείου της Ελιάς στον οι-
κισμό των Καψαλιανών Αρκαδίου Κρήτης. Επίσης ασχολήθηκε με τη επιτό-
που συμπλήρωση ερωτηματολογίων απογραφής εργαστηρίων και επιχειρήσε-
ων που ασκούν χειροτεχνική δραστηριότητα με παραδοσιακούς τρόπους στον
νομό Χανίων (πόλη και χωριά), στο πλαίσιο Προγράμματος συνεργασίας του
Κέντρου Λαογραφίας με τον ΕΟΜΜΕΧ.

Ανδρουλάκη Μαρία, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή είκοσι μιας
ημερών στον νομό Καβάλας (8-28 Αυγούστου). (Τόποι έρευνας: Θεολόγος
Θάσου, Νικήσιανη και Μεσορόπη Καβάλας).

Εργάστηκε πέντε ημέρες στη βιβλιοθήκη του Σπουδαστηρίου Κλασσικής
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για έλεγχο παραπομπών σχετικών με
το πρόγραμμα των γαμήλιων ασμάτων, καθώς και για προσωπική της εργασία
που αφορούσε τη συμμετοχή της σε συνέδριο.

Βασιλική Φατςη, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή είκοσι μιας ημερών
στον νομό Μαγνησίας (9-30 Αυγούστου).

Χρησιμοποίησε τρεις εβδομάδες ερευνητικής άδειας για τη συλλογή και με-
λέτη στις βιβλιοθήκες των Αθηνών συμπληρωματικών στοιχείων (ιστορικών
και γλωσσικών) για τη συγκριτική έρευνα των μεσαιωνικών χειρογράφων,
που περιέχουν το δημώδες ακριτικό «Το άσμα του Αρμούρη».

Ζωη Αναγνωστοπούλου, Λαογραφική και μουσική αποστολή στη Βλά-
στη Εορδαίας του νομού Κοζάνης για το έθιμο του Κλήδονα, του Τρανού Χο-
ρού και γενικότερα για τα έθιμα της περιοχής (14 - 28 Ιουνίου).

2000

Αικατερινιδης Γεώργιος, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νομό
Κοζάνης (24 Αυγούστου - 4 Σεπτεμβρίου).

Αλεξακης Ελευθεριος, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νομό
Λακωνίας (29 Ιουλίου -17 Αυγούστου 2000).

Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή πέντε ημερών στα Κύθηρα (19-23
Ιουνίου).

Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή πέντε ημερών στο Πωγώνι και τις Φι-
λιάτες (16-20 Οκτωβρίου).

Παληοδημου Αλικη, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νομό Κυ-
κλάδων (νήσος Σύρος) (10 Ιουλίου - 5 Αυγούστου).
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Ψυχογιου Ελένη, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στους νομούς
Ηλείας και Αρκαδίας (7 - 25 Αυγούστου).

Τερζοπουλου Μιρλντα, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νομό
Ιωαννίνων (7-27 Νοεμβρίου ).

Καμηλακης Παναγιώτης, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νο-
μό Πειραιώς (νήσος Κύθηρα) (9-28 Σεπτεμβρίου).

Ανδρουλάκη Μαρία, Εντεταλμένη μουσική και λαογραφική αποστολή
στον νομό Δωδεκανήσου (17 Αυγούστου - 7 Σεπτεμβρίου).

Μλκρης Ευστάθιος, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νομό Ζα-
κύνθου (1-22 Αυγούστου).

Βασιλική Φλτςη, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νομό Ευβοίας
(νήσος Σκύρος) (1-22 Αυγούστου).

2001

Αλεξάκης Ελευθεριος, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νομό
Λακωνίας (10-29 Σεπτεμβρίου).

Παληοδημου Αλικη, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νομό Κυ-
κλάδων (νήσος Σύρος) (8-28 Ιουλίου).

Ψυχογιου Ελένη, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στους νομούς Μεσ-
σηνίας και Αρκαδίας (12-31 Αυγούστου).

Επ' ευκαιρία επιτόπια έρευνα: Το αποκριάτικο αγερμικό δρώμενο του «Γε-
νιτσαρίστικου» χορού το Σάββατο, παραμονή, και την Κυριακή, ανήμερα, της
Τυρινής (25 Φεβρουαρίου) στα Λεχαινά Ηλείας (3 βιντεοταινίες των 90', 150
φωτογραφίες) στο πλαίσιο μακρόχρονης έρευνάς της για το σύνολο του λαϊ-
κού πολιτισμού στην ευρύτερη περιοχή του νομού, με τον οποίο τη συνδέει και
σχέση εντοπιότητας.

Το αποκριάτικο νεκραναστάσιμο, όσο και πυρολατρικό, δρώμενο του
«Γληγοράκη» ή «Αχυρένιου» την Καθαρά Δευτέρα (26 Φεβρουαρίου) στη
Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας (4 βιντεοταινίες των 90', 108 φωτογραφίες) στο
πλαίσιο έρευνάς της - από το 1999 - για τα τοπικά δρώμενα που αφορούν τον
κύκλο του χρόνου και τα έθιμα του θανάτου.

Το θρηνητικό δρώμενο «Μοιρολόι της Παναγίας» τη νύχτα της Μεγάλης
Πέμπτης προς Μεγάλη Παρασκευή (12-13 Απριλίου) στον ναό της Κοίμησης
της Θεοτόκου στην Κάτω Παναγιά (Μικρασιάτες πρόσφυγες) Κάστρου Κυλ-
λήνης Ηλείας (2 βιντεοταινίες των 90') στο πλαίσιο της ενασχόλησής της με τα
έθιμα του θανάτου αλλά και του κύκλου του χρόνου.

Το πυρολατρικό, αναστάσιμο δρώμενο, «το κάψιμο του Ιούδα» ή «του Αρά-
πη» στην Παναγία την Καθολική της Γαστούνης Ηλείας (1 βιντεοταινία των 90').
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Τη νεκρολατρική γιορτή των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (εσπερινός,
τρισάγια στα μνήματα, στολισμός, αρτοκλασία, πανηγυρική λειτουργία, περι-
φορά εικόνας στις 20-21 Μαΐου) στον νεκροταφειακό ναό της «Αγιαλένης»
στη Μυρτιά Πύργου Ηλείας (3 βιντεοταινίες των 90', 150 φωτογραφίες) στο
πλαίσιο της έρευνάς της για τη λατρεία των δύο αγίων.

Τα πανηγύρια της αγίας Παρασκευής και του αγίου Παντελεήμονα (26-27
Ιουλίου) στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας (θρησκευτικό και κοσμικό μέρος,
τραγούδια, χορός κ.λπ.) στο πλαίσιο της παραπάνω έρευνας σχετικής με την
περιοχή αυτή (5 βιντεοταινίες των 90', 150 φωτογραφίες).

Το πανηγύρι του Γενεθλίου της Θεοτόκου, τη νύχτα της παραμονής (7 Σε-
πτεμβρίου), στη μονή της Παναγίας Βλαχέρνας Ηλείας (1 βιντεοταινία των 90').

Τερζοπουλου Μιρλντα, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νομό
Θεσσαλονίκης, επαρχία Λαγκαδά (24 Σεπτεμβρίου -15 Οκτωβρίου).

Επ' ευκαιρία επιτόπιες έρευνες:

3-9 Ιανουαρίου στην περιοχή Δράμας για την παρακολούθηση των λαϊ-
κών δρωμένων του Δωδεκαημέρου.

17-21 Ιανουαρίου στην Κερκίνη Λαγκαδά για τα χειμερινά Αναστενάρια.

23-27 Φεβρουαρίου στον Σοχό Θεσσαλονίκης για Αποκριά - Καθαροδευτέρα.

20-24 Μαίου στον Λαγκαδά - Μαυρολεύκη για το πανηγύρι των αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης.

1-5 Ιουνίου στην περιοχή Σερρών - Νιγρίτας για το Ψυχοσάββατο και τα
πανηγύρια του Αγίου Πνεύματος.

22-30 Ιουνίου στο Φλάμπουρο Σερρών για το πανηγύρι του αγίου Ιωάν-
νου και στον Σοχό για το πανηγύρι των αγίων Αποστόλων και βιντεοσκόπηση
λαϊκών αγωνισμάτων (πάλη, ιπποδρομίες, λιθάρι, δρόμος κ.λπ.).

26-28 Ιουλίου στον Λαγκαδά για το αναστενάρικο πανηγύρι του αγίου
Παντελεήμονα.

22-24 Αυγούστου στην Άνω Καμπή Ροδόπης για το μπεκτασίδικο πανηγύ-
ρι Αλί Μπαμπά.

7-9 Σεπτεμβρίου στο Φλάμπουρο Σερρών για το πανηγύρι της Παναγίας -
Αγίας Άννας - Τζαμάλας στο πλαίσιο της έρευνας της με θέμα «Η αναζήτηση
της χαμένης θεάς».

Βασιλική Φατςη, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νομό Αιτωλο-
ακαρνανίας( Κλεπά) (13 Σεπτεμβρίου -1 Οκτωβρίου).

Ανδρουλάκη Μαρία, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νομό Δω-
δεκανήσου ( νήσοι Ρόδος και Χάλκη, 16 Αυγούστου - 5 Σεπτεμβρίου).

Μακρης Ευστάθιος, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νομό Κε-
φαλληνίας (6 - 22 Σεπτεμβρίου). (Επιστημονική αποστολή στην Κεφαλληνία
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για τη μελέτη του τοπικού ιδιώματος εκκλησιαστικής μουσικής. Έγιναν ηχο-
γραφήσεις συνεντεύξεων με παραδοσιακούς ψάλτες, εκκλησιαστικών ακολου-
θιών, αλλά και μιας σειράς μελωδημάτων, που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ, με
ιεροψαλτική ομάδα που συγκεντρώθηκε επί τούτου. Επίσης κατεγράφησαν
χειρόγραφα που υπάρχουν σε ιδιωτικές συλλογές, ενώ ηχογραφήθηκαν δύο
από τους τελευταίους παραδοσιακούς οργανοπαίκτες).

Μαριλένα Παπαχριστοφορου, Επιτόπια έρευνα στους Λειψούς Δωδεκα-
νήσου διάρκειας 3 εβδομάδων. Συλλογή λαογραφικού υλικού με σημειώσεις
πεδίου (2 τετράδια), μαγνητοφωνήσεις (25 κασέτες των 60 λεπτών), φωτο-
γραφήσεις (9 φιλμ), κατάθεση δημοσιευμάτων εντοπίων μελετητών, προσκόμι-
ση μαθητικών εργασιών και αντικειμένων.

2002

Αλεξάκης Ελευθεριος, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νομό
Θεσπρωτίας (22 Αυγούστου -10 Σεπτεμβρίου).

Παληοδημου Αλικη, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νομό Κο-
ρινθίας (1-22 Αυγούστου).

Ψυχογιου Ελένη, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νομό Λακω-
νίας (12-31 Αυγούστου).

Τερζοπουλου Μιραντα, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νομό
Έβρου (Σαμοθράκη, 22 Αυγούστου - 4 Σεπτεμβρίου). Η αποστολή διεκόπη
αιφνιδίως, εξαιτίας του γεγονότος ότι η ερευνήτρια έπεσε θύμα κλοπής όλων
των μηχανημάτων της καταγραφής.

Επ' ευκαιρία επιτόπια έρευνα:

17-21 Ιανουαρίου στην Κερκίνη Λαγκαδά για τα χειμερινά Αναστενάρια.

9-19 Μαρτίου στα χωριά του Παγγαίου, στο Φλάμπουρο και στον Σοχό
για Αποκριά - Καθαροδευτέρα.

20-24 Μαΐου στον Λαγκαδά - Αγία Ελένη για τα αναστενάρικα πανηγύ-
ρια των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

22-30 Ιουνίου στο Φλάμπουρο Σερρών για το πανηγύρι του αγίου Ιωάννου
και στον Σοχό για το πανηγύρι των αγίων Αποστόλων και βιντεοσκόπηση λαϊ-
κών αγωνισμάτων (πάλη, ιπποδρομίες, λιθάρι, δρόμος κ.λπ.).

26-28 Ιουλίου στον Λαγκαδά για το αναστενάρικο πανηγύρι τοΰ αγίου
Παντελεήμονα.

Καμηλακης Παναγιώτης, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νο-
μό Χανίων (4 -23 Αυγούστου).

Ανδρουλάκη Μαρία, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νομό Δω-
δεκανήσου (13 Αυγούστου - 2 Σεπτεμβρίου).
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2003

Αλεηλκης Ελευθεριος, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νομό
Ευβοίας (20 Αυγούστου - 8 Σεπτεμβρίου).

Ψυχογιου Ελένη, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νομό Αρκα-
δίας (25 Αυγούστου -13 Σεπτεμβρίου).

Τερζοπουλου Μιραντα, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νομό
Λέσβου (Λήμνος, 19 Αυγούστου -7 Σεπτεμβρίου).

Καμηλακης Παναγιώτης, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νο-
μό Χανίων (19 Αυγούστου -7 Σεπτεμβρίου).

Ανδρουλάκη Μαρία, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νομό Λα-
σιθίου (4 - 22 Αυγούστου).

Μλκρης Ευστάθιος, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νομό Κερ-
κύρας (2-15 Οκτωβρίου). (Επιστημονική αποστολή στην Κέρκυρα για τη με-
λέτη του τοπικού ιδιώματος εκκλησιαστικής μουσικής. Έγιναν ηχογραφήσεις
συνεντεύξεων με παραδοσιακούς ψάλτες και εκκλησιαστικών ακολουθιών.
Επίσης εξασφαλίστηκε πρωτότυπο χειρόγραφο υλικό με καταγραφές της το-
πικής ψαλτικής).

Ρωπαϊτου Ζωη, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νομό Αιτωλοα-
καρνανίας (11-29 Αυγούστου).

Παπλχριςτοφορου Μαριλενα, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον
νομό Δωδεκανήσου (30 Αυγούστου -11 Σεπτεμβρίου).

Ευάγγελος Καραμανες, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νομό
Τρικάλων, περιοχή Ασπροποτάμου (7-26 Αυγούστου).

Αναγνωστοπούλου Ζωη, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νομό
Ημαθίας (19 Αυγούστου - 7 Σεπτεμβρίου).

Καραπιδακη Λουϊζα, Εντεταλμένη λαογραφική αποστολή στον νομό Ρε-
θύμνης Κρήτης (8-28 Αυγούστου).



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (1999-2003)

α') «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης-Αρχείου του Κέντρου
Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας»: Πρόγραμμα στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ
(1996-2000)

Ολοκληρώθηκε από την εταιρεία ELIDOC η αναδρομική καταλογογρά-
φηοη με το σύστημα ADVANCE του έντυπουυλικού της Βιβλιοθήκης (18.000
περ. εγγραφές). Ολοκληρώθηκε η δημιουργία και η δοκιμαστική λειτουργία
των Βάσεων Δεδομένων των επιμέρους αρχείων του Κέντρου σε κοινό εσωτε-
ρικό δίκτυο. Έγιναν προσθήκες και διορθώσεις στις ήδη καταχωρημένες εγ-
γραφές στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Κέντρου.

Επίσης δημιουργήθηκε(1999) η ιστοσελίδα (σελίδα WEB) του Κέντρου για
το Διαδίκτυο (INTERNET), η οποία άρχισε να λειτουργεί μόλις ολοκληρώθηκε
το Δίκτυο της Ακαδημίας Αθηνών (2000).

Στις 23 Φεβρουαρίου 2000 έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Προ-
γράμματος «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης του Κέντρου
Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας» (Μέγαρο Ακαδημίας Αθηνών) από τη Δι-
ευθύντρια, τους ερευνητές και τους συνεργάτες του Κέντρου (ει&,κά παραδείγ-
ματα για την κάθε βάση δεδομένων, φάκελος, πρόγραμμα, διαφάνειες κ,λπ.) σε
συνεργασία με τις εταιρείες πληροφορικής ΣΥΣΤΕΜΑ και ELIDOC, ενώπιον
εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας, της Επιτροπής Παρακολουθήσεως του
ΕΠΕΑΕΚ, της Διοικήσεως της Ακαδημίας Αθηνών, ακαδημαϊκών και εκπροσώ-
πων του επιστημονικού κόσμου.

Παρουσίαση του Προγράμματος «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός της Βι-
βλιοθήκης του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας» (Ζάππειο Μέγα-
ρο, 5-10 Δεκεμβρίου 2000) πραγματοποιήθηκε επίσης στο πλαίσιο της ημερίδας
«1996-1999: ΕΠΕΑΕΚ. Έργο σταθμός και αφετηρία», που οργάνωσε το
Υπουργείο Παιδείας και το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Την ευθύνη για την
παρακολούθηση της εκθέσεως και τη λειτουργία του περιπτέρου είχαν αναλά-
βα οι συνεργάτιδες του Κέντρου Μαριλένα Παπαχριστοφόρου (συντονίστρια),
Αφροδίτη Σαμαρά (βιβλιοθηκονόμος) και Ανθούλα Μπάκολη (υπεύθυνη γραμ-
ματείας).
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β') Πρόγραμμα «ΣΑΠΦΩ» (1998-2000)

Το Πρόγραμμα αυτό αποτελεί μέρος ευρύτερου προγράμματος που διεξά-
γει το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ) και αφορά στη δημιουργία δί-
σκων πυκνής εγγραφής με εικόνα (CDROM) για τα νησιά Λέσβος, Ανδρος,
Μύκονος-Δήλος, Νάξος, Πάρος και Σαντορίνη. Το Κέντρο είχε αναλάβει και
παρέδωσε σε τελική επεξεργασμένη μορφή υλικό, που αφορά στη λαογραφία
των νησιών αυτών. Στο πλαίσιο του Προγράμματος εξασφάλισε εξοπλισμό
(κάμερες, φωτογραφικές μηχανές, μαγνητόφωνα για τις αποστολές του) και
έχει χρηματοδοτήσει επιτόπιες έρευνες για την συγκέντρωση υλικού και την
κινηματογράφηση λαογραφικών φαινομένων και εκδηλώσεων.

γ") «Δημιουργία ηλεκτρονικού καταλόγου ενεργών εργαστηρίων παραδοσια-
κής βιοτεχνίας» (1997-2000) σε συνεργασία με τον ΕΟΜΜΕΧ.

Συνεχίστηκε το Πρόγραμμα «Δημιουργία ηλεκτρονικού καταλόγου ενεργούν
εργαστηρίων παραδοσιακής βιοτεχνίας», το οποίο είχε ως στόχο τη συγκέντρω-
ση υλικού για τον υλικό βίο και ιδιαίτερα τις παραδοσιακές βιοτεχνίες που λει-
τουργούσαν και ορισμένες συνεχίζουν να λειτουργούν τα τελευταία χρόνια στον
ελληνικό χώρο. Με τη βοήθεια του Προγράμματος έχα αγορασθεί επίσης συ-
μπληρωματικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός κυρίως για τις επιτόπιες έρευνες του
Κέντρου. Στο πλαίσιο του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε:

Συμπλήρωση ερωτηματολογίων (περίπου 500) από τις φιλολόγους, μεταπτυ-
χιακές φοιτήτριες της Λαογραφίας: Παναγιώτα Αδριανοπούλσυ (Πελοπόννη-
σος), Γεωργία Χαρακοπούλου (Θεσσαλία), Μαρία Μπομποτά (Αιτωλοακαρνα-
νία), Ελένη Μπαζίνη, Βασιλική Κοκκινάκη (Εύβοια), καθώς και από τον ερευνη-
τή του Κέντρου Παναγιώτη Καμηλάκη, την αρχαιολόγο Λουίζα Καραπιδάκη και
τη συντηρήτρια Ελένη Κίττα. Μικρό αριθμό ερωτηματολογίων συμπλήρωσαν α
Μαρία Καλτσά, Αννα Κυδώνη, Ζωή Αναγνωστοπούλου, Αγγελική Σαλάπα κ.ά.

Ταξινόμηση των ερωτηματολογίων και συμπλήρωση των σχετικών καταλό-
γων κατά περιοχή και κλάδο έγινε από την Ελεονώρα Θλιβίτου, μεταπτυχιακή
φοιτήτρια της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Απομαγνητοφώνηση ηχογραφημένου υλικού από επιτόπιες λαογραφικές
έρευνες για το Πρόγραμμα.

Εισαγωγή των στοιχείων στη Βάση Δεδομένων από την Ελεονώρα Θλιβί-
του, την Ειρήνη Αβραμοπούλου και τον Αντώνη Κουτούπη, φοιτητές του
Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Αποτέλεσμα του Προγράμματος υπήρξε η συγκέντρωση στο Κέντρο με
επιτόπια έρευνα, την οποία διεξήγαγαν κυρίως ερευνητές με σύμβαση έργου
στις περιοχές: Δυτ. Μακεδονία, Θεσσαλία, Επτάνησα, Στερεά Ελλάδα, Πελο-
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πόννησο και Κρήτη, 500 πολυσέλιδων ερωτηματολογίων με πληροφοριακό
υλικό για βιοτεχνικά εργαστήρια παραδοσιακής χειροτεχνίας και τεχνικές,
καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό και συνεντεύξεις, το οποίο θα αξιο-
ποιήσει ερευνητικά το ΚΕΕΛ.

δ') Πρόγραμμα "RAPHAEL": Το Ελληνικό Μουσείο της Ελιάς στα Καψαλια-
νά Αρκαδίου Ρεθύμνης (1997-1999)

Το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Raphael" διεξάγεται σε συνεργασία με το Μου-
σείο της Ελιάς της γαλλικής πόλεως Nyons, το Ινστιτούτο Κοινωνικών Σπουδών
της Ισπανίας και τον αρχιτέκτονα Μύρωνα Τουπογιάννη. Το Κέντρο Λαογρα-
φίας έχα αναλάβα την επιστημονική υποστήριξη του υπό ίδρυσιν Μουσείου. Για
την τεκμηριωμένη επιστημονική υποστήριξή του ανατέθηκε σε ειδικούς η μελέτη
του θέματος της ελιάς και του ελαίου διαχρονικά από την αρχαιότητα (Παν. Φά-
κλαρης, αρχαιολόγος, καθηγητής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, Ζήσης Μπόνιας, αρχαιολόγος - αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας, Βασιλική
Σταματοπούλου, αρχαιολόγος, επιστημονική συνεργάτις της πανεπιστημιακής
ανασκαφής της Βεργίνας), τη βυζαντινή περίοδο (Δημ. Τσουγκαράκης, καθηγη-
τής Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου), τη βενετοκρατία (Νικ. Καραπιδάκης,
αναπλ. καθηγητής Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου), την τουρκοκρατία (Ευαγγε-
λία Μπαλτά, ιστορικός του ΕΙΕ) και τη νεότερη περίοδο (Παναγ. Καμηλάκης,
ερευνητής του Κέντρου και Λουΐζα Καραπιδάκη, αρχαιολόγος). Επίσης ανατέ-
θηκε στον δρα μηχανικό Γ. Παρχαρίδη να συντάξα και να παραδώσα μελέτη για
τα ελαιοτριβεία στην Κρήτη. Οι μελέτες εκδίδονται από το Κέντρο Λαογραφίας
σε ιδιαίτερο τόμο υπό τον τίτλο «Ελαιοσοδεία».

Στο πλαίσιο του ίδιου Προγράμματος το Κέντρο Λαογραφίας οργάνωσε και
πραγματοποίησε διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα: « Η ελιά και το λάδι
από την αρχαιότητα έως σήμερα» στις 1 και 2 Οκτωβρίου 1999, στο Μέγαρο της
Ακαδημίας Αθηνών, και δεύτερο επιστημονικό συνέδριο με θέμα: «Η ελιά και το
λάδι στον χώρο και τον χρόνο» στις 24-26 Νοεμβρίου 2000, στην Πρέβεζα, σε
συνεργασία με το εκεί Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις» (βλ. Συνέδρια). Παράλληλα
το ΚΕΕΛ προετοίμασε και εξέδωσε με την οικονομική στήριξη του Υπουργείου
Γεωργίας τα Πρακτικά και των δύο συνεδρίων σε δύο ογκώδας τόμους το έτος
2003.

ε') «Δημιουργία Αρχείου του Παραδοσιακού Πολιτισμού των Ελλήνων της Βο-
ρείου Ηπείρου, του Καυκάσου και της Ουκρανίας» (1998 - )

Το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας διαθέτα υλικό για τον λαϊ-
κό πολιτισμό του ελληνικού χώρου, καθώς και του μικρασιατικού Ελληνισμού.
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Διαθέτει όμως ελάχιστα στοιχεία για τον λαϊκό πολιτισμό ένός μεγάλου τμήμα-
τος του Ελληνισμού που κατοικεί στη Βόρειο Ήπειρο αλλά και τον μακρινό
Καύκασο και την Ουκρανία. Έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον δέχθηκε προτάσας
για τη συγκέντρωση υλικού για τον πολιτισμό των Ελλήνων των παραπάνω πε-
ριοχών, όπου ακόμη υπάρχουν στοιχεία για την ελληνική ταυτότητα. Με τη βοή-
θεια ερευνητών από τις εν λόγω περιοχές, που ζουν στην Ελλάδα, συνέταξε
Πρόγραμμα καταγραφής με επιτόπια και αρχαακή έρευνα στοιχείων που αφο-
ρούν στη λαϊκή παράδοση: τραγούδια, παραδόσεις, παραμύθια, ενδυμασία, κα-
τοικία, επαγγέλματα, διατροφή κ.ά. Το Πρόγραμμα συνεχίζεται.

στ') «Δημιουργία Βάσης Δεδομένων για τους εθνοτοπικούς συλλόγους- σω-
ματεία στην Αθήνα και την επαρχία» (1998 - )

Συνεχίζεται το Πρόγραμμα δημιουργίας Βάσης Δεδομένων για τους εθνο-
τοπικούς συλλόγους- σωματεία στην Αθήνα και την επαρχία. Παράλληλα
σχεδιάζεται η οργάνωση συνεδρίου για την ιστορία και την προσφορά τους
στη μελέτη και διάσωση του λαϊκού πολιτισμού.

ζ') Μουσείο του Άρτου στην Αμφίκλεια Φθιώτιδας (1998-2003)

Το Κέντρο Λαογραφίας ενίσχυσε επιστημονικά τις προσπάθειες του Λαο-
γραφικού Συλλόγου της Αμφίκλειας να δημιουργήσα το μοναδικό στην Ελλάδα
Μουσείο για την ιστορία του άρτου, από την καλλιέργεια των δημητριακών έως
την ποικιλία των διαφόρων ειδών άρτου στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής
Στερεάς Ελλάδος. Η Διευθύντρια του Κέντρου επισκέφθηκε επανειλημμένα την
Αμφίκλεια, πραγματοποίησε σχετική ομιλία ως προσκεκλημένη του Δήμου και
του Λαογραφικού Συλλόγου, προκειμένου να ενημερώσει τους κατοίκους για τη
σκοπιμότητα και τη σημασία δημιουργίας ενός μονοθεματικού μουσείου και όχι
μιας ακόμη λαογραφικής μουσειακής συλλογής, όπως ήταν ο αρχικός τοπικός
σχεδιασμός. Σε συνεργασία με τις ειδικές συνεργάτιδες του Κέντρου Λουΐζα Κα-
ραπιδάκη και Έλενα Κίττα (αρχικά) δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες για τη συ-
ντήρηση των αντικειμένων και τη διευθέτηση του χώρου. Η αρχιτεκτονική μελέ-
τη του μουσειακού χώρου στο κτήριο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου ανα-
τέθηκε από τον Σύλλογο στην εταιρεία Αρχιτεκτονοφιλία. Παράλληλα κατα-
βάλλονται προσπάθειες να διατεθεί από τον Δήμο Αμφίκλειας η οικία Σκλαβού-
νου (κατοικία του αειμνήστου καθηγητού της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, αξιόλογο κτήριο τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής), προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί ως μόνιμος χώρος του Μουσείου του Άρτου.

Στις 23 Νοεμβρίου 2001 πραγματοποιήθηκε στην Αμφίκλεια ενώπιον των
τοπικών αρχών (Νομάρχη Φθιώτιδας, Δημάρχου Αμφίκλειας κ.ά. Δημάρχων
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της περιοχής και πολιτιστικών φορέων) και του Επόπτη του, ακαδημαϊκού κ.
Πάνου Λιγομενίδη, παρουσίαση της μουσειολογικής και αρχιτεκτονικής μελέ-
της. Μίλησε η Διευθύντρια του Κέντρου Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη.
Η μουσειολόγος, μόνιμη συνεργάτις του Κέντρου Λουΐζα Καραπιδάκη επιμε-
λήθηκε τη δημιουργία ταινίας μικρού μήκους «Ούλα είναι 'φάδια της κοιλιάς
και το ψωμί στημόνι», καθώς και θέμα για την παραδοσιακή παρασκευή του
ψωμιού(νϊάβο) και πρόγραμμα εικονικής πραγματικότητας του χώρου του
«Μουσείου του Αρτου» για τις ανάγκες της παρουσίασης της πορείας εργα-
σιών δημιουργίας του Μουσείου στο ευρύ κοινό της Αμφίκλειας.

η') Πρόγραμμα έκδοσης γαμήλιων ασμάτων της Θεσσαλίας (1996-2000)

Συνεχίστηκε μέχρι το 1999 το Πρόγραμμα από την ερευνήτρια - μουσικό Γ'
Μαρία Ανδρουλάκη, η οποία συνεργάσθηκε με τη συνταξιούχο πλέον ερευνή-
τρια του Κέντρου Αννα Παπαμιχαήλ - Κουτρούμπα.

V) Το Κέντρο είχε υποβάλει το έτος 1999 πρόταση για συμμετοχή σε ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα προστασίας ηχητικού υλικού από πειρατία μέσω του διαδικτυου
(RAA.)· Η πρόταση έχα εγκριθεί και το Κέντρο έχα περιληφθεί στους εταί-
ρους του Προγράμματος με το ποσό των 16.000.000 δραχμών, το οποίο μπορεί
να χρησιμοπαήσα για τη συνέχιση της εργασίας αναγραφής του μουσικού υλι-
κού στο Στούντιο, καθώς και για την εξασφάλιση της παρουσίας ενός ατόμου ή
μιας εταιρείας συντήρησης του ηλεκτρονικού συστήματος που έχα δημιουργηθεί
έως τώρα. Η Επιτροπή Ερευνών δεν αποδέχθηκε την ένταξη του στα Προγράμ-
ματά της λόγω των δυσκολιών διαχείρισής του.

ι') «Παραλογές και Νεοελληνικό Θέατρο» (2000-2001)

Πρόγραμμα καταγραφής των θεατρικών έργων που έχουν ως πηγή έμπνευ-
σης παραλογές. Το πρόγραμμα ανατέθηκε στον δρα θεατρολόγο Γεώργιο Πε-
φάνη.

ια') Πρόγραμμα φωτογραφικής αποτυπώσεως και εκδόσεως του μουσικού
κωδικός αρ. 2406 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Με πρωτοβουλία του ακαδημαϊκού κ. Νικολάου Κονομή, το Κέντρον Ερεύ-
νης της Ελληνικής Λαογραφίας, σε συνεργασία με το Κέντρον Ερεύνης του Με-
σαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, προχωρεί ήδη στην έκδοση του χειρόγραφου
κώδικος αρ. 2406 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, που θα πραγματοποιη-
θεί στα πλαίσια της διεθνούς σειράς Monumenta Musicae Byzantinae. Την ευθύ-
νη της εκδόσεως θα έχουν οι Ευστάθιος Μακρής, ερευνητής - μουσικολόγος του
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Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, και Ιωάννης Παπαθαναοίου, επί-
κουρος καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθη-
νών.

Η σειρά Monumenta Musicae Byzantinae ξεκίνησε τη δεκαετία του 1930 με
έδρα την Κοπεγχάγη και τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ακαδημαϊκής Ενώ-
σεως (Union Académique Internationale). Η συμβολή της υπήρξε καθοριστική
για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας στον χώρο της βυζαντινής μουσι-
κής, αφού έκανε προσιτά στη διεθνή επιστημονική κοινότητα σημαντικότατα
τεκμήρια αυτής της μακραίωνης μουσικής παράδοσης, ενώ παράλληλα αποτέλε-
σε το πλαίσιο για την έκδοση ειδικών μουσικολογικών εργασιών πάνω στο ίδιο
αντικείμενο. Η δε ίδρυση της υποσειράς Corpus Scriptorum de Re Musica, τη δε-
καετία του 1980 στη Βιέννη, δημιούργησε τις προϋποθέσας για μια ολοκληρωμέ-
νη έκδοση των βυζαντινών μουσικοθεωρητικών συγγραμμάτων.

Το ενδιαφέρον της κύριας σειράς των Monumenta εστιάστηκε στην «κλα-
σική» λεγόμενη περίοδο της βυζαντινής μουσικής, δηλαδή στην περίοδο από
τον 10ο μέχρι και τον 13ο ή τις αρχές του Μου αιώνα και στα τότε συναντώ-
μενα μουσικά χειρόγραφα, ήτοι κυρίως Ειρμολόγια, Στιχηράρια και Κοντακά-
ρια. Δεν έγιναν καθόλου εκδόσεις από τον χώρο της επώνυμης μελοποιίας
(14ος-15ος αιώνας), όπως αυτή αποτυπώνεται στους σχετικούς χειρόγραφους
κώδικες της εποχής, τις λεγόμενες Παπαδικές. Ο ερευνητής που θα θελήσει να
ανατρέξει, για παράδειγμα, σε μία σύνθεση του Ιωάννη Κουκουζέλη ή του
Μανουήλ Χρυσάφη, δεν έχει στη διάθεσή του καμία απολύτως έκδοση αυτού
του ρεπερτορίου και θα πρέπει να αναζητήσει τα ίδια τα χειρόγραφα στις βι-
βλιοθήκες όπου βρίσκονται. Πολύ δε περισσότερο, όταν κάποιος ενδιαφερθεί
για το ρεπερτόριο της μεταβυζαντινής περιόδου, που αποτελεί συνέχεια ή με-
τεξέλιξη της βυζαντινής μουσικής κληρονομιάς.

Το ύστερο βυζαντινό και το μεταβυζαντινό ρεπερτόριο εκκλησιαστικής
μουσικής βρίσκεται, ωστόσο, στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος
τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια γενικότερα. Αιτία γι' αυτό είναι η
παρουσία της βυζαντινής μουσικής όχι ως απλού πεδίου έρευνας, αλλά ως ζω-
ντανής παραδόσεως μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία παράδοση ανα-
ζητεί, όπως είναι φυσικό, τις άμεσες καταβολές της σε αυτό που βρίσκεται πιο
κοντά από χρονολογική και υφολογική άποψη. Από την άλλη πλευρά είναι
σημαντική η προβολή της εκκλησιαστικής μελοποιίας ως της μόνης ουσιαστι-
κά «έντεχνης» μουσικής έκφρασης του μεσαιωνικού, αλλά και του νεότερου
Ελληνισμού τουλάχιστον μέχρι τον 18ο αιώνα.

Για αυτούς τους λόγους, ως πρώτη συμβολή από ελληνικής πλευράς στη σα-
ρά Monumenta Musicae Byzantinae, επελέγη η έκδοση (σε πανομοιότυπο) του
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κωδικός αρ. 2406 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Πρόκειται για μια
ογκώδη Παπαδική 468 φύλλων, γραμμένη στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών.
Ο κώδικας, πέρα από το ότι περιέχει ένα σημαντικότατο ρεπερτόριο, αναγόμενο
σε μια μεγάλη σειρά μελουργών (άνω των 100), έχα και μεγάλη συμβολική σημα-
σία, αφού γράφτηκε ακριβώς το έτος 1453 (σε σημείωση του γραφέα αναφέρε-
ται και η άλωση της Κωνσταντινουπόλεως την ίδια χρονιά). Τον εξαιρετικά
πλούσιο αυτόν κώδικα χρησιμοποίησε ως βάση και ο μουσικολόγος Milos
Velimirovic για τον καταρτισμό μιας ενδακτικής λίστας των Βυζαντινών με-
λουργών ("Byzantine Composers in ms. Athens 2406", Essays presented to Egon
Wellesz, Οξφόρδη 1966, σ. 7-18). Αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι λείπουν 29 φύλ-
λα από την αρχή του, ο κώδικας βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, η δε γραφή
του είναι καθαρή και ευανάγνωστη.

Το συνοδευτικό υλικό της έκδοσης θα παρουσιαστεί σε έντυπη μορφή, ενώ
οι έγχρωμες φωτογραφίες των φύλλων του χειρογράφου θα είναι διαθέσιμες
σε CD- ή DVD-ROM. Το έντυπο υλικό θα περιλαμβάνει: α) αναλυτική κωδι-
κολογική περιγραφή και παλαιογραφικό σχολιασμό τόσο της γραφής του κει-
μένου, όσο και της μουσικής σημειογραφίας, β) πλήρη καταγραφή των περιε-
χομένων με όλες τις ρουμπρίκες, τα initia των υμνογραφικών κειμένων και τις
σημειώσεις του γραφέα, γ) ευρετήρια μελών (αλφαβητικό και κατά κατηγο-
ρία), μελουργών και τόπων προέλευσης. Τα συνοδευτικά κείμενα θα είναι στα
ελληνικά και στα αγγλικά. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η φωτογράφηση του χαρο-
γράφου και η ψηφιοποίηση του οπτικού υλικού, ενώ προχωρεί η προετοιμασία
των κειμένων και η επεξεργασία μιας μικρής Βάσης Δεδομένων, στην οποία
θα στηριχθεί ο καταρτισμός των ευρετηρίων.

Η έκδοση μιας πλήρους Παπαδικής στα πλαίσια της σειράς Monumenta
Musicae Byzantinae εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ιδιαίτερο εκδοτικό γεγονός,
που α) θα προσφέρει ένα μοναδικό εργαλείο όχι μόνο στους ερευνητές της βυ-
ζαντινής μουσικής, αλλά και στους ανά τον κόσμο βυζαντινολόγους και πα-
λαιογράφους, β) θα προβάλει διεθνώς την Ελλάδα και τη μουσική της κληρο-
νομιά, αφού σχεδιάζεται να γίνει με τις καλύτερες δυνατές προδιαγραφές και
γ) θα αποτελέσα το ερέθισμα για την αναβίωση ενός ρεπερτορίου είτε ξεχα-
σμένου, είτε ιδωμένου μέσα από τον παραμορφωτικό φακό του 19ου αιώνα.

ψ') Το Κέντρο μετά από πρόταση της καθηγήτριας Αντωνίας Τριχοπούλου
στο πλαίσιο του Προγράμματος «Συμβολή των παραδοσιακών ελληνικών
τροφίμων και εδεσμάτων στην υγεία των καταναλωτών» ανέλαβε τη λαογρα-
φική έρευνα για οκτώ είδη διατροφής. Η έρευνα ανατέθηκε σε ερευνητές και
συνεργάτες του Κέντρου.
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ι/) "European Acritic Heritage (ACRINET)"

To Κέντρο διεξεδίκησε και πέτυχε ως Leader, στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Πολιτισμός 2000», τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με θέμα «Euro-
pean Acritic Heritage» ως επιστημ. υπεύθυνος, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Πολιτισμού, το Univer. de Paris I Sorbonne-Pantheon (Ελένη Αρβελέρ), το Conse-
jo Superior de Investigationes Cientificas της Ισπανίας, το Πανεπιστήμιο «Αγιος
Κλήμης της Αχρίδας» της Βουλγαρίας και το Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Λαογρα-
φίας η πρώτη Συνάντηση (30 Ιανουαρίου 2002 στο κτήριο της Ακαδημίας Αθη-
νών), στην οποία συμμετείχαν εκτός των εκπροσώπων των εταίρων του Προ-
γράμματος ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι εκλήθησαν να καταθέσουν τις απόψεις
τους για τη θεματολογία ερευνητικών υποθεμάτων και για νέους τομείς έρευνας
και συζήτησαν με τους φορείς υλοποίησης του έργου θέματα δημιουργίας ενός
Ινστιτούτου - Μουσείου της ακριτικής παράδοσης στον ευρωπαϊκό χώρο. Η δι-
ευθύντρια του Κέντρου Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη ανέπτυξε το πλαίσιο
του Προγράμματος1.

1. Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Πο-
λιτισμού (Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων), τον Δήμο Ηγουμενίτσας, το
Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Πάνθεον, Κέντρον Βυζαντινών Σπουδών και Εγγύς Χριστιανι-
κής Ανατολής), το Consejo Superior de Investigationes Cientificas της Βαρκελώνης, το Ελλη-
νικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας και το Πανεπιστήμιο
της Σόφιας διεξάγει κοινοτικό Πρόγραμμα με γενικό θέμα "European Acritic Heritage
Network (ACRINET)". To Πρόγραμμα εντάσσεται, όπως προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού προγράμματος «Πολιτισμός 2000».

Το κοινό ευρωπαϊκό πολιτισμικό υπόβαθρο συνήθως το αναζητούμε στην αρχαιότητα και
στις επιδράσεις της στους πολιτισμούς των επιμέρους λαών. Σπάνια το εθνογραφικό υλικό
χρησιμοποιήθηκε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ διαφορετικής εθνικότητας ή θρησκεύματος λα-
ών. Θα έλεγα μάλιστα ότι θεωρήθηκε μάλλον ως διακριτικό της διαφορετικότητας. Έτσι προ-
σπάθειες να ανιχνευθούν στοιχεία που υποδηλώνουν την ύπαρξη ενός κοινού πολιτισμικού
υποβάθρου, πάνω στο οποίο αναπτύσσουν τη διαφορετικότητά τους οι ευρωπαϊκοί λαοί, θεω-
ρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικές στις μέρες μας. Ηθικές αξίες πανανθρώπινες, πάθη και
συμφορές, αντιλήψεις για τη ζωή και τον θάνατο, όπως περνούν μέσα από τα υπερεθνικά πα-
ραμύθια, τις λαϊκές παραδόσας και τις ποιητικές παραλογές, αποθησαυρισμένη παροιμιακή
σοφία και αναλήψεις για τον φυσικό και υπερφυσικό κόσμο κ.ά., θα μπορούσαν να αναζητη-
θούν ως το κανό πολιτισμικό υπόβαθρο, πάνω στο οποίο θα κτίσουν τις μελλοντικές συνεργα-
σίες τους οι λαοί της Ευρώπης και του κόσμου. Σ' έναν κόσμο, όπως ο σημερινός, όπου τα σύ-
νορα είναι στην πραγματικότητα δυσδιάκριτα, αλλά ωστόσο ζώνες πραγματικών τριβών και
αιματηρών αγώνων, οραματιζόμαστε να «οριοθετήσουμε» τα στοιχεία που ενώνουν τους πολι-
τισμούς μας και να «ξακρίσουμε» τα περιττά που δημιουργούν τα προβλήματα.
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Στις 7 Μαρτίου του έτους 2002 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Πολιτι-
σμού, παρουσία του υπουργού Ευάγγ. Βενιζέλου, συνέντευξη τύπου από την πρό-
εδρο του Πανεπιστημίου της Ευρώπης Ελένη Αρβελέρ και τη διευθύντρια του
Κέντρου Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη για το ίδιο Πρόγραμμα, την οποία
ακολούθησαν ιδιαίτερα πολλά και ενδιαφέροντα δημοσιεύματα του τύπου.

Το υλικό που θα προκύψει από την ερευνητική συνεργασία θα πάρα σάρκα και οστά στο
Κέντρο-Μουσείο της Ακριτικής Κληρονομιάς με όλα τα μέσα που διαθέτα η σύγχρονη τε-
χνολογία και επικοινωνία. Το Μουσείο αυτό σχεδιάζουμε να είναι ο τελευταίος «ακρίτης» που
θα χρειαστεί να υπερασπιστεί τα αυτονόητα «άκρα», στα οποία έχουν δικαίωμα οι λαοί να
εκτείνουν - καλλιεργούν τον πολιτισμό τους. Το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας
της Ακαδημίας Αθηνών διαθέτα σήμερα τη μεγαλύτερη συλλογή αρχαοθετημένων δημοτικών
τραγουδιών (περίπου 120.000) στην Ελλάδα. Σημαντικό μέρος των αρχαοθετημένων τραγου-
διών είναι αφηγηματικά στην ελληνική γλώσσα, κατηγοριοποιημένα ως «ακριτικά», αλλά και
τραγούδια που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτά (παραλογές, επύλλια, ιστορικά, κλέφτι-
κα, μοιρολόγια κ.λπ.), που ο αριθμός τους ανέρχεται στις 6.500 παραλλαγές. Πολλαπλάσιος
αριθμός τραγουδιών (στα οποία περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός ακριτικών) βρίσκεται στο
Κέντρο είτε σε χαρόγραφα ή σε ηχητικές καταγραφές, που έχουν εν μέρα αρχειοθετηθεί, είτε
σε ξένες δημοσιεύσας. Στο ΚΕΕΛ έχα ήδη δημιουργηθεί ψηφιακή Βάση Δεδομένων για την
αρχαοθέτηση και μελλοντική έκδοση όλων των τραγουδιών μέσα σε αυτό το πολύπλευρο και
πολυεπίπεδο πλαίσιο. Τα εν λόγω ακριτικά τραγούδια δηλαδή έχουν αρχειοθετηθεί και μελε-
τηθεί με βάση το περιεχόμενο τους, κυρίως κάποια ονόματα που θεωρήθηκε ότι τα συνδέουν
ιστορικά με το Έπος του Διγενή Ακρίτα και τη βυζαντινή στρατιωτική παράδοση, αλλά και
κάποια θέματα ή επασόδια που είναι κοινά στην προφορική ποιητική - μουσική παράδοση και
το έπος. Στις αρχειοθετημένες παραλλαγές αναφέρεται ενίοτε και το πότε, σε ποιά περίσταση
τραγουδιούνται τα ακριτικά, χωρίς όμως να δίνεται ιδιαίτερη σημασία σε αυτό ή να γίνεται πά-
ντοτε συσχετισμός του εθιμικού πλαισίου, της χρονικής συγκυρίας, της επιτέλεσης και των
δρώντων προσώπων με το περιεχόμενο των τραγουδιών. Σήμερα είναι δεδομένο ότι τα τρα-
γούδια ως πολιτισμικά φαινόμενα πρέπα να θεωρούνται και όσο το δυνατόν να καταγράφο-
νται και να μελετώνται μέσα σε «ζωντανές» συνθήκες επιτέλεσης και σε συσχετισμό με τα το-
πικά κοινωνικά, παραγωγικά, θρησκευτικά, ιστορικά, τελετουργικά κ.λπ. συμφραζόμενα, τα
δρώντα υποκείμενα (και ως σώματα, κίνηση και δράση), το φυσικό πλαίσιο. Ο όρος «ακριτι-
κός» παίρνα διαφορετικό περιεχόμενο ανάλογα με την επιστημονική προσέγγιση (ιστορική,
φιλολογική, εθνολογική, θρησκειολογική κ.λπ.) και τη σημασία και το νόημα που αποδίδεται
κυριολεκτικά, συμβολικά και μεταφορικά στους όρους «άκρη», «ακρίτας». Θα αποτελέσα
έτσι επίτευγμα του Προγράμματος η όσο το δυνατόν πολυεπιστημονική προσέγγιση του αντι-
κειμένου και η ανάδαξή του ως πολύσημου πολιτισμικού ή και ιστορικού φαινομένου μέσα
από μια πολυπολιτισμική και διαθρησκευτική προσέγγιση. Από την εθνογραφική παρατήρηση
τα ακριτικά τραγούδια (μαζί με άλλα) αναδακνύονται κυρίως ως περισσότερο ή λιγότερο αυ-
τοτελή επεισόδια μιας μακράς προφορικής μουσικής - μυθικής παράδοσης θρησκευτικού - λα-
τρευτικού χαρακτήρα, που αφορά ένα ευρύτατο γεωγραφικό χώρο και η οποία σχετίζεται τε-
λετουργικά με τις διαβατήριες φάσας του κύκλου του χρόνου, της βλάστησης, της παραγωγι-
κής διαδικασίας και της ανθρώπινης ζωής.
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Το Πρόγραμμα προβλέπει έρευνα και συναντήσεις αδικών εντός και εκτός
της Ελλάδος. Όσον αφορά την έρευνα και την καταγραφή, γνώμονας είναι η
εθνογραφική, συγχρονική θεώρηση των ακριτικών τραγουδιών μέσα στο πο-
λιτισμικό πλαίσιο, συνδυαστικά σε σχέση με τις τοπικότητες, τα συμβολικά -
μεταφορικά «όρια» και τη ζωντανή τους επιτέλεση (έρευνα και καταγραφές).

Το Κέντρο, επιστημονικός υπεύθυνος - συντονιστής του Προγράμματος, κα-
τά τη διάρκεια του έτους 2003 έλαβε μέρος με τη διευθύντρια και ερευνητές του
σε τρας σχετικές επιστημονικές συναντήσας - συνέδρια στο Παρίσι (Μάρτιος),
στη Βαρκελώνη (Ιούνιος) και στη Βενετία (Νοέμβριος). Εκτενής παρουσίαση
του Προγράμματος έγινε από τον ακαδημαϊκό Νικόλ. Κονομή σε δημοσία συνε-
δρία της Ακαδημίας Αθηνών.

Α ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1) Τη διάθεση τσυ πλουσιότατου αρχείου «ακριτικών» αφηγηματικών τραγουδιών σε
ψηφιοποιημένη μορφή και αντιγράφων των - λίγων προς το παρόν - σχετικών εθνογραφι-
κών καταγραφών με multimidia καθώς και των καταγραφών που θα πραγματοποιηθούν.

2) Εποπτεία και συντονισμό των προσώπων και των δράσεων του Προγράμματος. Όσον
αφορά την έρευνα και την καταγραφή, γνώμονάς μας είναι η εθνογραφική, συγχρονική θεώρη-
σή τους μέσα στο σχετικό πολιτισμικό πλαίσιο τους, συνδυαστικά σε σχέση με τις τοπικότητες,
τα συμβολικά - μεταφορικά «όρια» και τη ζωντανή τους επιτέλεση (έρευνα και καταγραφές).

3) Εποπτεία της επιστημονικής συγκρότησης του Μουσείου Ακριτικής Κληρονομιάς,
των φολκλορικών κ.ά. παραστάσεων και της εν γένει παραγωγής προϊόντων (εκθέσεων,
εκδόσεων, συνεδρίων, κινηματογραφικών ταινιών κ.λπ.).

4) Συμμετοχή των ερευνητών στις καθορισμένες διακρατικές συναντήσεις και με ανα-
κοινώσεις στα σχετικά συνέδρια.

Β') ΑΙΤΗΜΑΤΑ

1 )Οικονομική υποστήριξη τόσο σε επίπεδο προσώπων όσο και τεχνικού εξοπλισμού
για την αξιοποίηση και αξιολόγηση του υπάρχοντος αρχείου ακριτικών αφηγηματικών
τραγουδιών τσυ ΚΕΕΛ και την εισαγωγή του στην ψηφιακή βάση, καθώς και τον εμπλουτι-
σμό της με μη αρχειοθετημένο υλικό από τις πηγές.

2) Χρηματοδότηση ερευνητικών αποστολών και καταγραφών σε «ακριτικές» περιοχές:

α) εντός των συνόρων του ελληνικού εθνικού χώρου.

β) εκτός των συνόρων, σε ελληνόφωνες κοινότητες του έξω Ελληνισμού (Κάτω Ιταλία,
Κύπρος, Μαύρη Θάλασσα κ.λπ.) και παροικίες της διασποράς.

γ) μελέτη - καταγραφή παράλληλων κοινών «ακριτικών» παραδόσεων, π.χ. έπος Κιό-
ρογλου, βαλκανικά ηρωικά έπη κ.λπ.

Το ΚΕΕΛ έλπιζα - και θα προσανατολιστεί προς την επίτευξη και αυτού του στόχου -
ότι μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου Προγράμματος θα υπάρξει συνέχειά του για
επέκταση της έρευνας σε περιοχές και λαούς της Ανατολής σε συνεργασία με τους αντί-
στοιχους φορείς (Περσία, Αραβία, Καύκασο, Τουρκία, Ινδίες κ.λπ.), σε λαούς που υπήρ-
ξαν οι συνδημιουργοί και συγκληρονόμοι της παράδοσης του ηρωικού ακριτικού έπους.
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ιδ') M.I.S. (Management Information System): Δημιουργήθηκε Βάση Δεδο-
μένων για την ταξινόμηση και αρχειοθέτηση του διοικητικής (ρύσεως υλικού
του Κέντρου Λαογραφίας. Αναζήτηση, καταγραφή και οργάνωση πληροφο-
ριών για τα διοικητικά θέματα (Πρακτικά Εφορευτικής Επιτροπής, εισερχό-
μενα και εξερχόμενα έγγραφα, εγκριτικά, διαγωνισμοί, πρακτικά, αγορά υλι-
κού κ. ά.) με σκοπό την εισαγωγή τους στο M.I.S.

ιε') «Ανάπτυξη Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης τον Λαϊκού Πολιτισμού»

Το έτος 2002 το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας εγκατα-
στάθηκε οριστικά στο νεοκλασικό κτήριο της οδού Ηπίτου 3, δωρεάς του
Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη, όπου αναπτύσσει πλέον τις δραστηριότητές του
και στεγάζει τις Συλλογές και τα Αρχεία του, την Εθνική Μουσική Συλλογή
και το Μουσικό Εργαστήριο, τη Βιβλιοθήκη, το Αρχείο Χειρογράφων και την
Μουσειακή Συλλογή , την έκθεση της οποίας χρηματοδοτεί η Εταιρεία «Αρ-
γυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης».

Το Κέντρο Λαογραφίας επεξεργάστηκε και υπέβαλε Πρόταση με θέμα:
«Ανάπτυξη Εθνικού Κέντρον Τεκμηρίωσης τον Λαϊκού Πολιτισμού» στο πλαί-
σιο του Προγράμματος της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» και επέτυχε σε
εθνικό επίπεδο χρηματοδότηση ύψους 800.000 ευρώ.
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Άδεια για ανάγνωση ανεκδότου - χειρογράφου υλικού από ερευνητές

Στη Βιβλιοθήκη του Κέντρου Λαογραφίας εργάζονται καθημερινά Έλλη-
νες και ξένοι ερευνητές. Το Κέντρο έκανε δεκτή την αίτηση του Kamen
Dontchev από τη Βουλγαρία για μελέτη επί ένα δεκάμηνο στο Αρχείο του Κέ-
ντρου και εξειδίκευση σε θέματα του εθιμικού δικαίου.

Η χρησιμοποίηση, ωστόσο, του ανέκδοτου υλικού του Αρχείου των Χειρο-
γράφων επιτρέπεται μόνο με γραπτή άδεια της Εφορευτικής Επιτροπής. Κατά το
διάστημα των ετών 1999-2003 δόθηκε η άδεια για ανάγνωση και χρήση αρχεια-
κού υλικού στους εξής ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψηφίους διδά-
κτορες κ.ά.:

Αννα Κυδώνη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών.

Στυλιανή Κοντογιάννη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Λαογραφίας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (χειρόγραφα 2081, 2764, 2957, 32,80, 4524,1121). Στην ίδια, ως
υποψήφια διδάκτορα, αποφασίστηκε να δοθεί η άδεια να μελετήσα τα χειρόγρα-
φα 421, 725 και 1146 της Αμοργού, προκειμένου να προχώρησα τη διδακτορική
της διατριβή με θέμα «Παραδοσιακά επαγγέλματα στις Κυκλάδες».

Παναγιώτα Ανδριανοπούλου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών.

Πέτρο Φραντζέσκο, μεταπτυχιακό φοιτητή, για τη μελέτη χαρογράφων
από τα χωριά Κωμιακή, Κορωνίδα και Απείρανθο Νάξου, προκειμένου να
προχωρήσει τη μεταπτ. εργασία του για την ανδρική ενδυμασία της Νάξου.
Αποφασίστηκε να του δοθεί η άδεια να μελετήσει επιτόπου τα χειρόγραφα.

Γ. Πεφάνη, λέκτορα του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, ο οποίος είχε ζητήσει να μελετήσει τις παραλλαγές του παραμυθι-
ού της Κουτσοχέρας και να συμπεριλάβει σε έκδοσή του 4-5 παραλλαγές του
σε παράρτημα. Οι παραλλαγές που θα επιλεγούν θα τεθούν υπ' όψιν της Ε.Ε.,
όταν θα ολοκληρωθεί η μελέτη.

Στη «Θεατρική και Φιλολογική Σκηνή Δικηγόρων Βόλου και Συνεργαζο-
μένων», η οποία ζήτησε αντίγραφο μελοποίησης του άσματος «του Γιοφυριού
της Άρτας» και πληροφοριακά στοιχεία για τη συγκεκριμένη παράσταση.

Νικόλαο Παντελίδη, επίκ. καθηγητή Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Θρά-
κης, τα χειρόγραφα με αρ. 1082, 1085, 1089,1091, 1114, 1135, 1159, 1204,1206,
1378, 1468, 1481, 1482, 1484, 1496, 1690, 3276, 3277, 3289, 3308. Για τα χειρό-
γραφα 1508 και 1566 αποφασίστηκε να μη δοθεί άδεια, επειδή έχουν φθαρεί. Αυ-
τό μπορεί να γίνα μετά τη φωτογράφισή τους.

Λίνα Μουσιώνη, η οποία για τις ανάγκες της διδακτορικής της διατριβής
ζήτησε να μελετήσει τα χειρόγραφα με αρ. 805, 905, 1411 και 1436 από τον
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Τίρναβο Θεσσαλίας. Αποφασίστηκε να δοθεί άδεια να μελετήσει επιτόπου τα
χειρόγραφα.

Μαριάνθη Καπλάνογλου και Εμμανουέλλα Κατρινάκη για τη μελέτη χει-
ρογράφων του Κέντρου (επισυνάπτεται πίνακας) για τη συγκρότηση του Κα-
ταλόγου των ελληνικών παραμυθιών, τύπων και παραλλαγών, που εκδίδει η
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

Μαρία Αχτσιβασίλη για τη σύνταξη διδακτορικής διατριβής στο Πανεπι-
στήμιο της Βιέννης (Μουσικολογία) στον καθηγητή Winckler. Η Μ. Αχτσιβα-
σίλη ζήτησε αντίγραφο 37 τραγουδιών του Αρχείου. Αποφασίστηκε να δοθεί
αντίγραφο των πρώτων στροφών κάθε τραγουδιού, προκειμένου να εξυπηρε-
τηθεί στην έρευνά της. Το πλήρες μουσικό κείμενο μπορεί να ελέγξει επιτόπου
στο Στούντιο του Κέντρου.

Σπ. Μαντά να συμβουλευτεί το χειρόγραφο 1083 (του Β. Φάβη) για το τρα-
γούδι του Γεφυριού της Αρτας.

Ιωάννα Κατσαργύρη, υποψήφια διδάκτορα, προκειμένου να μελετήσει τα
χειρόγραφα της Μυτιλήνης σχετικά με τα λουτρά του νησιού.

Μαρία Βραχιονίδου, υποψήφια διδάκτορα, για να μελετήσει τα χειρόγρα-
φα των χωριών Γαλάτιστα και Ταξιάρχης της Χαλκιδικής για τη διδακτορική
διαριβή της με θέμα: «Κοινωνική και πολιτισμική αξία των μανιταριών».

Επίσης από τον Καλλιτεχνικό Σύλλογο Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου
ζητήθηκε η χρήση φωτογραφίας με το αντικείμενο «χελιδόνα» του Φωτογραφι-
κού Αρχείου του Κέντρου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στο Πρόγραμμα του
Φεστιβάλ Αθηνών στο Ηρώδειο για την παράσταση της Δόμνας Σαμίου με παιδι-
κά συγκροτήματα σε παραδοσιακή μουσική στις 2 Σεπτεμβρίου 2001.

Στην εταιρεία πληροφορικής ΣΥΣΤΗΜΑ, η οποία έχα δημιούργησα το λογι-
σμικό για την κατάταξη και αξιοποίηση του υλικού του Κέντρου, δόθηκε άδαα να
χρησιμοποίησα σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο ετοιμάζα για το Παιδαγωγι-
κό Ινστιτούτο, δέκα (10) φωτογραφίες από το Φωτογραφικό Αρχείο του Κέντρου.

Αποφασίστηκε να χορηγηθεί αντίγραφο των χειρογράφων με αρ.
2.309/1959 και 3.200/1967 στον συλλογέα και καταθέτη τους Κ. Αθανασάτο,
καθώς και στους απογόνους συλλογέων Αναστάσιο Λουργιώτη, Μανόλη
Τσιώρο και Πέτρο Παγώνη ηχογραφημένο υλικό των γονέων των για συναι-
σθηματικούς λόγους. Στον Ιωάννη Βήκα να δοθούν οι σελίδες 1-18 του χειρο-
γράφου αρ. 376 του πατέρα του για το οικογενειακό του αρχείο.

Στην Birgit Olsen, η οποία ζήτησε να μελετήσει τα χειρόγραφα με αριθ-
μούς 1387,1395,1396 και 1398, αποφασίστηκε να μη δοθεί άδαα να μελετήσει
το υλικό των χειρογράφων, επαδή είναι εξαιρετικά φθαρμένα. Αυτό μπορεί
να γίνα μετά τη φωτογράφησή τους.
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Στον Βασ. Νιτσιάκο, αναπλ. καθηγητή Λαογραφίας, αποφασίστηκε να δια-
τεθεί ένα αντίγραφο της ταινίας «Ο Καλόγερος» του Γ. Ν. Αικατερινίδη για πς
ανάγκες της διδασκαλίας μαθημάτων στον Τομέα Λαογραφίας του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων, αφού ερωτηθεί ο Γ. Αικατερινίδης και αφού υπογράψει υπεύθυ-
νη δήλωση για τη χρήση του υλικού της μόνο για πς ανάγκες της διδασκαλίας.

Στο αίτημα του Διευθυντή της Κάίρείου Βιβλιοθήκης Ανδρου Δημήτρ. Πολέ-
μη να επιτραπεί στον μουσικολόγο Μάρκο Δραγούμη και τους συνεργάτες του
να συμβουλευτούν πς μουσικές καταγραφές της αποστολής του αειμνήστου
Σπυρ. Περιστέρη στην Ανδρο δόθηκε απάντηση όπ αυτό θα καταστεί δυνατόν
μετά την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του υλικού (στο Στούντιο του ΚΕΕΛ).

Στον Ευάγγελο Αυδίκο, αναπλ. καθηγητή Λαογραφίας, ο οποίος έχει ζη-
τήσει να μελετήσει το Αρχείο Παραδόσεων δόθηκε η απάντηση ότι αυτό μπο-
ρεί να γίνα μετά τη φωτογράφηση των χειρογράφων.

Στους Κων. I. Κόντο και Νικόλαο Μήτση, οι οποίοι ζήτησαν αντίγραφα
ανεκδότων χειρογράφων συλλογών, δόθηκε αρνηπκή απάντηση. Το Κέντρο
δίδει αντίγραφα μόνο στους συλλογείς - συγγραφείς των χαρογράφων. Η ανά-
γνωση των χειρογράφων γίνεται μόνο στον χώρο του Κέντρου.

Κυρ. Βλασιάδη, ο οποίος έχει ζητήσει αντίγραφο των τραγουδιών από τη
Σινασσό Καππαδοκίας, που ηχογραφήθηκαν το έτος 1950 από τον Γ. Μέγα,
αποφασίστηκε να μη δοθεί αντίγραφο.

Πρακτική Άσκηση φοιτητών

Και κατά το έτος 1999 το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας,
όπως και κατά το πρόσφατο παρελθόν, συνεργάσθηκε με το Πάντειο Πανεπι-
στήμιο για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του, κυρίως της Κοινωνιολο-
γίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Το Κέντρο προσφέρει με τη συνεργα-
σία αυτή τη γνώση και την εμπειρία του όσον αφορά την έρευνα, τη λειτουρ-
γία του Αρχείου, τη βιβλιογραφία, την αξιοποίηση των επιστημονικών δεδομέ-
νων κ.λπ. Οι φοιτητές συμβάλλουν, αντιστοίχως, με την εργασία τους στην
υποστήριξη του έργου του Κέντρου. Όπως έχει μάλιστα τονίσει σε σχεπκή
εγκύκλιο του (12 Μαΐου 1999) προς τις Εφορευτικές Επιτροπές και τους Επό-
πτες των Κέντρων ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητής
κ. Ν. Ματσανιώτης, «ο δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας της Ακαδημίας
Αθηνών με το Πανεπιστήμιο είναι διπλά επωφελής: συνδέεται η έρευνα με την
εκπαιδευτική διαδικασία, πράγμα που σήμερα αποτελεί ζητούμενο αλλά και
προαπαιτούμενο για τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, και γίνε-
ται ευρύτερα γνωστή στην επιστημονική κοινότητα η συμβολή της Ακαδημίας
σε επίπεδο ερευνητικό και παιδευτικό».
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Στο πλαίσιο συνεργασίας του Κέντρου Λαογραφίας με το Πάντειο Πανεπι-
στήμιο πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση κατά τα έτη 1999 -2003,
υπό την εποπτεία του ερευνητή Ά βαθμίδας Ελευθερίου Αλεξάκη, οι εξής φοιτη-
τές και φοιτήτριες:

Ελευθερία Ανδρεαδάκη (4 Φεβρουαρίου έως 6 Απριλίου 1999), φοιτήτρια
του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Ενημε-
ρώθηκε για τη λειτουργία και τους ποικίλους τομείς έρευνας στο Κέντρο Λα-
ογραφίας και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την εισαγωγή σε Βάση Δεδομένων των
εργαστηρίων και επιχειρήσεων, που ασκούν χειροτεχνική δραστηριότητα με
παραδοσιακούς τρόπους, στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεργασίας του
Κέντρου Λαογραφίας με τον ΕΟΜΜΕΧ. Είχε το ενδιαφέρον και την ευκαι-
ρία να αναδιφήσει χειρόγραφα του Κέντρου, να επικοινωνεί με τους ερευνη-
τές και να προσπαθεί να αξιοποιήσει τον χρόνο παρουσίας της στο Κέντρο
επωφελώς για την επιστημονική κατάρτισή της.

Ειρήνη Αβραμοπούλου (β' εξάμηνο του 1999), φοιτήτρια του Τμήματος
Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Ενημερώθηκε για το
αντικείμενο του Κέντρου Λαογραφίας και ασχολήθηκε με την εισαγωγή σε
Βάση Δεδομένων των εργαστηρίων και επιχειρήσεων, που ασκούν χειροτεχνι-
κή δραστηριότητα με παραδοσιακούς τρόπους, στο πλαίσιο του Προγράμμα-
τος συνεργασίας του Κέντρου Λαογραφίας με τον ΕΟΜΜΕΧ. Ασχολήθηκε
επίσης με την απομαγνητοφώνηση λαογραφικού υλικού από επιτόπιες έρευ-
νες, καθώς και με την αρχειοθέτηση τραγουδιών.

Απόστολος Γούλας (β' εξάμηνο του 1999), φοιτητής του Τμήματος Κοινω-
νικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ο οποίος, αφού ενημερώθη-
κε για το αντικείμενο του Κέντρου Λαογραφίας, ασχολήθηκε με την απομα-
γνητοφώνηση λαογραφικού υλικού από επιτόπιες έρευνες του Ελ. Αλεξάκη.
Ασχολήθηκε επίσης με την εισαγωγή στη Βάση Δεδομένων υλικού των Ερω-
τηματολογίων για τα εργαστήρια και τις επιχειρήσεις που ασκούν χειροτεχνι-
κή δραστηριότητα με παραδοσιακούς τρόπους, στο πλαίσιο του Προγράμμα-
τος συνεργασίας του Κέντρου Λαογραφίας με τον ΕΟΜΜΕΧ.

Αντώνιος Κουζούπης (β' εξάμηνο του 1999), φοιτητής του Τμήματος Κοινω-
νικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Αφού ενημερώθηκε για τους
ποικίλους τομείς εργασίας του Κέντρου Λαογραφίας, εργάσθηκε ως βοηθός
στη Βιβλιοθήκη του Κέντρου και κατόπιν στην απομαγνητοφώνηση λαογραφι-
κού υλικού σε ποντιακό γλωσσικό ιδίωμα. Μετά το τέλος της πρακτικής άσκη-
σης, λόγω του ενδιαφέροντος που επέδειξε για το αντικείμενο εργασίας του, ερ-
γάσθηκε για ένα ακόμη τρίμηνο με σύμβαση έργου για τις ανάγκες του Προ-
γράμματος καταγραφής των εργαστηρίων και επιχειρήσεων, που ασκούν χειρο-
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τεχνική δραστηριότητα με παραδοσιακούς τρόπους, στο πλαίσιο του Προγράμ-
ματος συνεργασίας του Κέντρου Λαογραφίας με τον ΕΟΜΜΕΧ.

Δήμητρα Χρυσού, φοιτήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Αφού ενημερώθηκε για τους ποικίλους τομείς
εργασίας του Κέντρου Λαογραφίας, εργάσθηκε στο Φωτογραφικό Αρχείο
του Κέντρου, όπου με την καθοδήγηση της μουσειολόγου Κλεοπάτρας Φα-
τούρου ειδικεύτηκε στη σάρωση φωτογραφικού υλικού και την εισαγωγή του
στη Βάση Δεδομένων. Από 4-7 Δεκεμβρίου 2003 παρακολούθησε και επικού-
ρησε στις εργασίες διεξαγωγής του Διεθνούς Συνεδρίου «Ο Νικόλαος Γ. Πο-
λίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας». Είχε το ενδιαφέ-
ρον και την ευκαιρία να αναδιφήσει χειρόγραφα του Κέντρου, να επικοινωνεί
με τους ερευνητές και να προσπαθεί να αξιοποιήσει τον χρόνο παρουσίας της
στο Κέντρο επωφελώς για την επιστημονική κατάρτισή της.

Συνεργασία με επιστημονικά Ιδρύματα, ομοειδείς και άλλους φορείς

Επιδίωξη του Κέντρου τα τελευταία χρόνια είναι, μεταξύ άλλων, και η συ-
νεργασία με ομοειδή ιδρύματα και μη κερδοσκοπικούς φορείς, κυρίως στον
τομέα των εκδόσεων. Έχει προχωρήσει η συνεργασία με το Πελοποννησιακό
Λαογραφικό Ίδρυμα (από κοινού εκδόσεις: Δημοτικά τραγούδια της Σκύρου
του μουσικολόγου Σωτηρίου Τσιάνη, καθώς και Δημοτικά τραγούδια της Αρ-
καδίας του ίδιου).

Συνεργασία με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ) στο πλαίσιο του
Προγράμματος ΣΑΠΦΩ (1998-2000).

Συνεργασία με τον ΕΟΜΜΕΧ (1997-2000) στο πλαίσιο του Προγράμμα-
τος «Δημιουργία Ηλεκτρονικού Καταλόγου ενεργών εργαστηρίων παραδο-
σιακής βιοτεχνίας».

Συνεργασία με το Μουσείο της Ελιάς της γαλλικής πόλεως Nyons, το Ινστι-
τούτο Κοινωνικών Σπουδών της Ισπανίας και τον Δήμο Αρκαδίου Ρεθύμνης και
τον αρχιτέκτονα Μύρωνα Τουπογιάννη στο πλαίσιο του Προγράμματος
RAPHAEL: Το Μουσείο της Ελιάς στα Καψαλιανά Αρκαδίου Ρεθύμνης (1997-
1999). Στο πλαίσιο του ίδιου Προγράμματος το Κέντρο Λαογραφίας οργάνωσε
και πραγματοποίησε Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Η ελιά και το
λάδι από την αρχαιότητα έως σήμερα», στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών, 1-
2 Οκτωβρίου 1999. Προέκταση αυτού του συνεδρίου υπήρξε το Συμπόσιο με θέ-
μα: « Η ελιά και το λάδι στον χώρο και τον χρόνο» στις 24-26 Νοεμβρίου 2000
στην Πρέβεζα σε συνεργασία με το εκεί Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις».

Το 2003 σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων
το Κέντρο ανέλαβε τη δημιουργία Εκθέσεως με θέμα «Ελαίας Εγκώμιον» στο
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Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων
του έτους 2004, καθώς και πολυτελή έκδοση με θέμα «Ωδή στην ελιά», με ει-
σαγωγή του ακαδημαϊκού κ. Χρύσ. Χρήστου, και δίσκο ακτίνας με θέμα «Πα-
νηγύρια και αγωνίσματα». Η ίδια έκθεση έχει ζητηθεί να ταξιδέψει στον Βόλο
σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

Το Κέντρο σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού (Μουσείο Ελληνι-
κών Λαϊκών Οργάνων), τον Δήμο Ηγουμενίτσας, το Πανεπιστήμιο της Σορ-
βόννης (Πάνθεον, Κέντρον Βυζαντινών Σπουδών και Εγγύς Χριστιανικής
Ανατολής), το Consejo Superior de Investigationes Cientificas της Βαρκελώ-
νης, το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της
Βενετίας και το Πανεπιστήμιο της Σόφιας διεξάγει κοινοτικό Πρόγραμμα με
γενικό θέμα "European Acritic Heritage Network" ("ACRINET"). To Πρό-
γραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Πολιτισμός
2000». Επίσης στο πλαίσιο του ίδιου Προγράμματος πραγματοποιεί το 2004
(από 16-30 Απριλίου) έκθεση στο Χριστιανικό και Βυζαντινό Μουσείο της
Αθήνας με θέμα «Οι Ακρίτες της Ευρώπης». Η ίδια έκθεση σχεδιάζεται να
πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα σε συνεργασία με την Εταιρεία Ηπειρωτικών
Μελετών, καθώς και στην Κάρπαθο σε συνεργασία με τον Δήμο Καρπάθου
και στη Θεσσαλονίκη στους χώρους και με τη συνεργασία του Μουσείου Βυ-
ζαντινού Πολιτισμού. Η ίδια έκθεση θα μεταφερθεί στο Παρίσι (Μουσείο του
Cliny) στις 20 Μαΐου 2004.

Το Κέντρο συμμετέχει στην προετοιμασία έκθεσης με θέμα «Άλογο, όν
λογικόν», η οποία θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων
στο Πάρκο Ελευθερίας του Δήμου από 18 Απριλίου μέχρι 6 Μαΐου 2004.

Έχα αρχίσα και προχωρεί ικανοποιητικά η δημοσίευση αρχαακού υλικού
στη σειρά εκδόσεων του Κέντρου «Πηγές του λαϊκού πολιτισμού» με χρηματο-
δότηση εξ ολοκλήρου από τοπικούς φορείς, όπως συνέβη με το Κοινωφελές Ίδρυ-
μα Παξών, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας και τον Δήμο Φενεού, τον
Σύνδεσμο Κιμωλίων «Η Οδηγήτρια»1, την Κοινότητα Οθωνών2 Κερκύρας κ.ά.

1. Αίτημα τσυ Συνδέσμου Κιμωλίων να αναλάβει το Κέντρο Λαογραφίας την έκδοση του
χειρογράφου αρ. 2758 (σελ. 452+ 75 ηχογραφήσεις τραγουδιών και λαϊκών χορών) του αει-
μνήστου Διευθυντή τσυ Κέντρου Γεωργίου Κ. Σπυριδάκη αϊτό τη λαογραφική αποστολή του
στην Κίμωλο το έτος 1963.

2. Αίτηση για την παραχώρηση προς έκδοση, σε συνεργασία με το Κέντρο, του χειρο-
γράφου υλικού της λαογραφικής αποστολής του αειμνήστου καθηγητή της Λαογραφίας
Δημ. Δουκάτου στους Οθωνούς και τα άλλα διαπόντια νησιά.
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Στο πλαίσιο των εκδόσεων αυτών: Ο Σύνδεσμος Σαμαριναίων Λάρισας πρό-
τεινα τη χρηματοδότηση έκδοσης στη σειρά με τίτλο: «Πηγές του λαϊκού πολιτι-
σμού» του μουσικού υλικού, που έχα καταγραφεί σε λαογραφική αποστολή του
τότε ερευνητή του Κέντρου και μετέπατα καθηγητή της Λαογραφίας Δημ. Β. Οι-
κονομίδου κατά το έτος 1955. Ο Σύνδεσμος Σαμαριναίων Λάρισας θέτα στη
διάθεση του Κέντρου συμπληρωματικό υλικό, φωτογραφικό και μουσικό.

Ο Δήμος Νέσσωνος Λαρίσης ζήτησε την ένταξη στην ίδια σειρά της εκδόσε-
ως του υλικού του χειρογράφου της λαογραφικής αποστολής της Αικατ. Πολυ-
μέρου-Καμηλάκη στον Δήμο Νέσσωνος Λαρίσης το έτος 1985 με οικονομική
επιβάρυνση του Δήμου.

Η Εταιρεία Ναυπακτιακών Μελετών ζητεί την έκδοση ψηφιακού δίσκου
με το υλικό της μουσικής αποστολής του Σπυρ. Περιστέρη στην περιοχή Ναυ-
πακτίας με την οικονομική επιβάρυνση της.

Το Κέντρο Λαογραφίας συνεργάστηκε με το Τοπικό Μουσείο Μηλεών Πη-
λίου για τη διακίνηση και τον δανασμό 3 μσυσαοσκευών με λαογραφικό περιεχό-
μενο σε εκπαιδευτικούς: «Η ελιά και το λάδι», «Από το στάρι στο ψωμί» και «Ο
πεταλωτής». Τη διακίνηση πραγματοποίησε η γραμματέας του Κέντρου Ανθού-
λα Μπάκολη, στην οποία δόθηκε έπαινος από τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό
Σύλλογο Μηλεών (Αύγουστος 2003).

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης φοιτητών το Κέντρο
Λαογραφίας δέχεται και εκπαίδευα φοιτητές κυρίως του Τμήματος Κοινωνικής
Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (εργά-
σθηκαν και ασκήθηκαν στο Κέντρο, κατά τα έτη 1999-2003, 6 φοιτητές), του
Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, του
ΤΕΙ Συντήρησης Αθήνας και του ΤΕΙ Μουσικών Οργάνων της Πρέβεζας.



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ (1999-2003)

Α'. Αυτοτελή δημοσιεύματα

1. ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ - ΣΠΥΡ. Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ, Ελληνικά δημοτικά
τραγούδια, τόμ. Γ' (μουσική εκλογή), εν Αθήναις 1968, σελ. μθ'+417 + 5 δί-
σκοι μουσικής (φωτομηχανική ανατύπωση: 1999). Φωτομηχανική ανατύπω-
ση συνοδευόμενη από επανέκδοση σε δύο δίσκους πυκνής εγγραφής (CD)
του μουσικού υλικού. Την επιμέλεια της επανεκδόσεως είχε ο ερευνητής Γ.
Ν. Αικατερινίδης. Την γενική επιμέλεια του φυλλαδίου που συνοδεύει τη βελ-
τιωμένη και προσαυξημένη επανέκδοση σε δύο δίσκους πυκνής εγγραφής
(CD) του μουσικού υλικού είχε η Διευθύντρια του Κέντρου Αικατερίνη Πο-
λυμέρου-Καμηλάκη. (Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής
Λαογραφίας, αρ. 10).

2. Γ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ, Γ. Α. ΜΕΓΑ, Δ. Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ελληνικά δη-
μοτικά τραγούδια (Εκλογή), τόμ. Α', εν Αθήναις 1962, σ. λβ' + 518 (φωτο-
μηχανική ανατύπωση: 2000). (Δημοσιεύματα του Λαογραφικού Αρχείου
[=Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας], αρ. 7).

3. Οι δύο όψεις της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς. Αφιέρωμα εις μνήμην
Σπυρίδωνος Περιστέρη, Πρακτικά Μουσικολογικής Συνάξεως (Μέγαρο
Ακαδημίας Αθηνών, 10 και 11 Νοεμβρίου 2000), επιμέλεια εκδόσεως: Ευ-
στάθιος Γ. Μακρής, Αθήνα 2003, σελ. 284. (Δημοσιεύματα του Κέντρου
Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, αρ. 18).

4. Η ελιά και το λάδι από την αρχαιότητα έως σήμερα. Πρακτικά Διεθνούς
Συνεδρίου (Αθήνα, 1-2 Οκτωβρίου 1999, Μέγαρον Ακαδημίας Αθηνών.
Οργάνωση: Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας). Επιστημονι-
κή υπεύθυνη έκδοσης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, επιμέλεια έκ-
δοσης: Παναγιώτης Καμηλάκης - Λουΐζα Καραπιδάκη, Αθήνα 2003, σελ.
501. (Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας,
αρ. 19).

5. Η ελιά και το λάδι στον χώρο και τον χρόνο. Πρακτικά Συμποσίου (Πρέ-
βεζα, 24-26 Νοεμβρίου 2000. Οργάνωση: Κέντρον Ερεύνης της Ελληνι-
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κής Λαογραφίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων και το
Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις» Πρέβεζας). Επιστημονική υπεύθυνη έκδοσης:
Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Κά-
μηλάκης - Λουΐζα Καραπιδάκη, Αθήνα 2003, σελ. 526. (Δημοσιεύματα του
Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, αρ. 20).

6. Ελαιοσοδεία. Αθήνα 2003, σελ. 270. (Δημοσιεύματα του ΚΕΕΛ, αρ. 21).

Υπό έκδοσιν

1. ΣΠΥΡ. Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ (μουσ. επιμ.), Γ. Α. ΜΕΓΑ (ασαγωγή , υπομνήμα-
τα), Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια: Μουσική ανθολογία εκδιδομένη επί τω
εορτασμό της 150ετηρίδος από της ενάρξεως του αγώνος της Ελληνικής Ανε-
ξαρτησίας (Greek Folk Songs. A Musical Anthology. Published to Celebrate
the 150th Anniversary of the Outbreak of the Struggle for Greek Indepen-
dence). Αθήναι 1972, σελ. 45+3 δίσκοι μουσικής. (Επανεκδίδεται σε CD).

2. Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, τόμ. Β', μουσική επιμέλεια ΓΕΩΡΓ.
ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗ (f 2003).

3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (f 2003), Παραδόσεις της Βορείου Ηπείρου.
Πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Παραδόσας
του Βοραοηπείρωτικού λαού σχολιασμένες από τον Γ. Παναγιώτου, σελ.
400 περίπου Θα συνοδεύεται από ένα CDROM με ηχογραφημένα δείγματα
παραδόσεων).

4. ΕΛΕΝΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΥ, Τελετουργίες θανάτου. Νεκρικά έθιμα και μοι-
ρολόγια.

5. Οδηγός της Μουσειακής Συλλογής. Επιμέλεια ΛΟΥΪΖΑΣ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ.

Β'. «Πηγές του Λαϊκού Πολιτισμού»

Η νέα σειρά εκδόσεων του ΚΕΕΛ, που αφορά στην δημοσίευση ανέκδο-
των χειρογράφων λαογραφικών συλλογών, εγκαινιάσθηκε το έτος 2002.

1. ΔΗΜ. Σ. ΔΟΥΚΑΤΟΥ, Λαογραφικά Σύμμεικτα της νήσου Παξών (κα-
ταγραφή 1957), επιμέλεια: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Αθήνα
2002, σελ. 247. (Πηγές του Λαϊκού Πολιτισμού, αρ. 1).

2. ΒΑΣ. Π. ΣΑΡΛΗ, Λαογραφικά Σύμμεικτα του Δήμου Φενεού Κορινθίας
(καταγραφή 1962-2000), τόμοι Α' και Β', επιστ. επιμέλεια έκδοσης: ΑΙ-
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ - ΚΑΜΗΛΑΚΗ, Αθήνα 2003, σελ. μστ' +
575, 673. (Πηγές του Λαϊκού Πολιτισμού, αρ. 2Α, 2Β).
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Υπό έκόοσιν

1. Γ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ, Λαογραφική αποστολή στην Κίμωλο. Την επεξεργα-
σία του υλικού έχει αναλάβει ο ερευνητής Παναγιώτης Ιω. Καμηλάκης.

2. ΔΗΜ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Λαογραφική αποστολή στη Θράκη. Την επε-
ξεργασία του υλικού έχει αναλάβει η ερευνήτρια Μιράντα Τερζοπουλου.

Γ'.Εκτός σειρών

1. Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας: Ιστορικό, Προγράμματα
Ανάπτυξης, Εκσυγχρονισμός. Κείμενα : Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη.
Επιμέλεια: Ελένη Ψυχογιού. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Εύα Σταμάτη, Αθήνα
2001 (Β* έκδοση), σελ. 24.

2. Από το αλεύρι στο ψωμί. Φυλλάδιο που εκδόθηκε στο πλαίσιο των «Ευ-
ρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς» σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων και τον Λαογραφικό Χορευτικό Σύλ-
λογος Αμφίκλειας «Δαδιώτικη Εστία». Επιμέλεια: Λουΐζα Καραπιδάκη,
Αθήνα, Σεπτέμβριος 2002, σελ. 12.

3. Μουσείον Άρτου, Αμφίκλεια. Ενημερωτικό πολύπτυχο φυλλάδιο (σε ελ-
ληνική και· αγγλική γλώσσα) του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαο-
γραφίας σε συνεργασία με τον Λαογραφικό - Χορευτικό Σύλλογο Αμφί-
κλειας «Η Δαδιώτικη Εστία». Κείμενα: Αικατερίνης Πολυμέρου - Καμη-
λάκη και Λουΐζας Καραπιδάκη, Αθήνα 2003.

4. ΣΩΊΉΡ. ΤΣΙΑΝΗ, Δημοτικά τραγούδια της Σκύρου. Εθνομουσειολογική
έκδοση. Επιμέλεια τραγουδιών: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, μετα-
φράσεις: Ποθούλα Καψαμπέλη, Σωτήριος Τσιάνης. [Συνέκδοση]: Κέντρον
Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, εν Αθήναις 2003, Πελοποννησιακό Λαο-
γραφικό Ίδρυμα, Ναύπλιο 2003, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηρά-
κλειο 2003, σελ. 447. [Δίγλωσση έκδοση: ελληνικά, αγγλικά].

Υπό έκδοσιν

1. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 31
(2004-2005).

2. Έκδοση των τραγουδιών της συλλογής του Σωτ. Τσιάνη από την Πελλοπόν-
νησο (Αρκαδία) από κοινού με το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα,
Ναύπλιο.
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3. Προετοιμάζεται η έκδοση του επομένου τόμου της σειράς Monumenta
Musicae Byzantinae (φωτογραφική αποτύπωση του κωδικός αρ. 2406 της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, συνοδευόμενη από εκτενή σχολιασμό),
που θα είναι και η πρώτη συμβολή από ελληνικής πλευράς σε αυτή τη σειρά,
με επιμέλεια Ευσταθίου Μακρή, ερευνητή-μουσικού του Κέντρου.

Δίσκοι πυκνής έγγραφης με εικόνα (CD ROM), προετοιμάζονται

1. «Η γυναίκα στη νεοελληνική παράδοση», από ομάδα ερευνητών αποτελού-

μενη από τη διευθύντρια Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, τις ερευνή-
τριες Ελένη Ψυχογιού, Μιράντα Τερζοπούλου και Μαριλένα Παπαχρι-
στοφόρου.

2. « Η Παναγία στη λαϊκή παράδοση», από ομάδα ερευνητών σε συνεργα-
σία με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

3. «Ο Μέγας Αλέξανδρος στη λαϊκή παράδοση», από τη διευθύντρια Αικα-
τερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη και τον τ. ερευνητή του Κέντρου Γεώργιο
Αικατερινίδη.

4. «Το λαϊκό παιχνίδι»: υπεύθυνη η διευθύντρια Αικατερίνη Πολυμέρου - Κα-
μηλάκη σε συνεργασία με την μόνιμη συνεργάτιδα του Κέντρου, νηπιαγωγό
Ανθούλα Μπάκολη.



ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. «Η ελιά και το λάδι από την αρχαιότητα έως σήμερα». Διεθνές συ-
νέδριο, Αθήνα 1-2 Οκτωβρίου 1999, στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών, στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος RAHPAEL. Πραγματοποιήθηκαν συ-
νολικά σαράντα ανακοινώσεις, από τις οποίες δεκατρείς λαογραφικού περιεχο-
μένου, τέσσερις ιστορικού, έξι αρχαιολογικού, τρεις θεολογικού, δύο αναφερό-
μενες στην τέχνη, δύο στην ιατρική και την υγεία, μία γλωσσολογική, μια εκπαι-
δευτική και οκτώ αναφερόμενες στην παραγωγή, καλλιέργεια και οικολογία της
ελιάς και στο περιβάλλον. Οι σύνεδροι προσκόμισαν νέα στοιχεία, ιδιαίτερα εν-
διαφέροντα για την ιστορία και την εθνογραφία της ελιάς και των ελαιοτριβείων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι ανακοινώσεις που είχαν σχέση με την ενη-
μέρωση επί της πορείας του προγράμματος RAPHAEL στην Ελλάδα και τον
ευρωπαϊκό χώρο. Τέλος έγιναν παρεμβάσεις κυρίως από Δήμους και άλλους φο-
ρείς με ζητούμενο κυρίως τον προβληματισμό σχετικά με την προώθηση και προ-
στασία του ελαιολάδου και την αξιοποίηση του. Το συνέδριο υπήρξε πλούσιο
και πρωτότυπο σε θεματολογία και υψηλού επιπέδου όσον αφορά τη διερεύνηση
και διαπραγμάτευση των θεμάτων από τους συνέδρους. Οι παρεμβάσας και οι
συζητήσεις συνέβαλαν στον περαιτέρω εμπλουτισμό των γνώσεών μας σχετικά
με την ελιά και το λάδι, ένα ευεργετικό, όπως έχα απόδειξα η ώς τώρα εμπειρία
και έρευνα, προϊόν. Η δημοσίευση των Πρακτικών, με την οικονομική υποστήρι-
ξη της Διευθύνσεως Δενδροκηπευτικής - Τμήματος Ελαίας του Υπουργείου Γε-
ωργίας (Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Αθή-
να 2003, αρ.19, σελ. 500) δίνα τη δυνατότητα σε όσους δεν το παρακολούθησαν
να ενημερωθούν για τα συμπεράσματα των ερευνών ειδικών επιστημόνων.

Τις εργασίες του συνεδρίου ετίμησαν με την παρουσία τους ο Μακαριώτατος
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος, ο Γενικός Γραμ-
ματέας του Υπουργείου Παιδείας κ. Ζησιμόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της
Ακαδημίας Αθηνών κ. Ν. Ματσανιώτης, ο Δήμαρχος της Nyonç της Γαλλίας κ.
M. Faure, ο Δήμαρχος Αρκαδίου Ρεθύμνου κ. Γ. Φανουργάκης, ο Δήμαρχος
Αγίου Νικολάου Κρήτης κ. Αντ. Ζερβός, ο Δήμαρχος Μηλεών Πηλίου κ. Απ.
Αρέθας, εκπρόσωποι μη κερδοσκοπικών σωματείων που έχουν ως σκοπό την
προώθηση του λαδιού («Φίλαιος» κ.ά.), ακαδημαϊκοί, καθηγητές Πανεπιστημί-
ου, ερευνητές, δημοσιογράφοι κ.ά. Διαρκής ήταν η παρουσία του αειμνήστου
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ακαδημαϊκού Γιάγκου Πεσμαζόγλου, καθώς και των ακαδημαϊκών Κωνσταντί-
νου Δρακάτου, Πάνου Αιγομενίδη και Νικολάου Κονομή. Την Οργανωτική Επι-
τροπή αποτέλεσαν: η διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογρα-
φίας Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, Πρόεδρος, ο Μύρων Τουπογιάννης,
αρχιτέκτων Ε.Μ.Π., Αντιπρόεδρος, η Λουΐζα Καραπιδάκη, αρχαιολόγος, επι-
στημονική συνεργάτιδα του Κέντρου Λαογραφίας, Γραμματέας, και α Rene
Gras, Conservateur, του Musée de l'Olivier Nyons, Γαλλία, ο Manolo
Mandianes, Διευθυντής του Instituto de Estudios Sociales Avanzados της Βαρ-
κελώνης, Ισπανία, οι ερευνητές του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογρα-
φίας Γεώργιος Αικατερινίδης, Ελευθέριος Αλεξάκης, Παναγιώτης Καμηλάκης
κ.ά., η λαογράφος Ροδούλα Σταθάκη - Κούμαρη και η Ειρήνη Νικολοπούλσυ,
δημοσιογράφος, ως σύμβουλος επικοινωνίας. Βλ. και κεφ. Δημοσιεύματα.

Χαιρετισμοί

Του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος

κ. Χρετοδουλου

Αγαπητοί Σύνεδροι,

Συγχαίρω τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής για το θέμα το οποίο επέλε-
ξαν. Το λάδι όπως και η ελιά είναι στενά συνδεδεμένα με τον άνθρωπο γενικά,
αλλά και με την Εκκλησία μας ειδικότερα για τις ιΑότητές τους. Κατ' αρχήν η
ζωτικότητα της ρίζας της ελιάς είναι μεγάλη. Μπορεί ο κορμός του δένδρου να
καταστραφεί από τη φωτιά, από το ψύχος, από τα έντομα ή τα παράσιτα, αλλά η
ρίζα του σε πρόσφορο έδαφος διατηρείται επ' άπειρον αναδίδουσα νέους βλα-
στούς, οι οποίοι αναπτύσσονται και ξαναγίνονται δένδρο ακμαίο και ανθηρό. Οι
ρίζες της ελιάς έχουν μεγάλη σημασία και για τον άνθρωπο. Αν αυτές είναι ζω-
ντανές και δυναμικές, όπως της ελιάς, δεν έχα τίποτε να φοβηθεί. Αυτό συμβου-
λεύα και ο Απόστολος Παύλος, ο Ιδρυτής της Εκκλησίας της Ελλάδος, υποδει-
κνύοντας προς τους Ρωμαίους χριστιανούς να θυμούνται ότι ως βλαστάρια της
ελιάς δεν βαστάνε αυτοί τη ρίζα, αλλά η ίδια η ρίζα τους κρατάα στεριωμένους.

Το λάδι, εξ άλλου, έχα μεγάλη σημασία για τη ζωή μας ως τροφή, ενώ πα-
λαιότερα εχρησιμοποιείτο και ως φάρμακο για την επούλωση των πληγών. 0
Ευαγγελιστής Λουκάς στην παραβολή του καλού Σαμαρείτη αναφέρει ότι ο
ίδιος ο Κύριος, όταν βρήκε τον πληγωμένο ταξιδιώτη, περιποιήθηκε τα τραύμα-
τά του αλείφοντάς τα με λάδι και κρασί. Επίσης ο Απόστολος Ιάκωβος στην
Επιστολή του συμβουλεύα ότι, αν ασθενεί κάποιος, πρέπει να προσκαλέσει
τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να προσευχηθούν επάνω του, αφού τον αλεί-
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ψουν με λάδι. Και η Εκκλησία καθιέρωσε το ιερό Μυστήριο του Ευχελαίου, κα-
τά το οποίο οι ιερείς στην ειδική τελετουργία αλείφουν με το αγιασμένο λάδι
τους ασθενείς και επικαλούνται τη Θεία Χάρη για να τους θεραπεύσα.

Στην Αγία Γραφή γίνεται πολλές φορές μνεία της ελιάς. Στη Γένεση το πε-
ριστέρι επέστρεψε στην Κιβωτό του Νώε φέρνοντας κλαδί ελιάς ως απόδειξη
του τέλους του κατακλυσμού. Από τότε η ελιά συμβολίζει την ειρήνη, τη γαλή-
νη, την ευτυχία, αλλά και τη σταθερότητα, αφού είναι δένδρο αειθαλές και αι-
ωνόβιο. Η Εκκλησία μας στην τελετή της αρτοκλασίας ευλογεί τον σίτο (το
ψωμί), τον οίνο και το έλαιον, βασική τροφή του ανθρώπου. Στην εποχή μας
ορισμένοι επιχείρησαν να εκμεταλλευθούν την αδυναμία του σύγχρονου αν-
θρώπου προς τον καταναλωτισμό και τη γαστριμαργία, ανατρέποντας εμπει-
ρίες αιώνων και καθιερώνοντας νέες διατροφικές συνήθειες. Όμως επιστημο-
νικές μελέτες απέδειξαν ότι η λεγόμενη μεσογειακή διατροφή, που κυρίως στη-
ρίζεται στο λάδι, είναι ευεργετική για την υγεία και τη μακροημέρευση του αν-
θρώπου. Επιτρέψτε μου, τελειώνοντας, να σας θυμίσω κάτι που γράφει ο βυ-
ζαντινολόγος Φαίδων Κουκουλές, ότι στον μεσαιωνικό Ελληνισμό το λιτό
γεύμα επί αιώνες ήταν όχι οι καρυκευμένες τροφές, αλλά το ολικής αλέσεως
ψωμί, το μαύρο δηλαδή, το τυρί, οι ελιές, τα λάχανα, οι βολβοί, τα αβγά, τα
όσπρια, μαζί πάντα με το λάδι, το ξίδι και το κρασί. Το κρέας δεν το έτρωγαν
συχνά, αφού, όπως τονίζουν οι Πατέρες της Εκκλησίας, «η χρήση του βλάπτει
την υγεία, προκαλώντας καχεξίες και αρρώστιες και ανατροπές στομάχων,
διαφθείροντας το κάλλος του σώματος».

Πιστεύω ότι η ορθή ανάγνωση της εμπειρίας του παρελθόντος αποτελεί
ακραία περίπτωση εκσυγχρονισμού, μια και οι σίγουροι κανόνες ζωής, οι δο-
κιμασμένοι για αιώνες, βοηθούν στην υγεία του σώματος και στην ειρήνη της
ψυχής του ανθρώπου, κάτι που εύχομαι εκ μέσης καρδίας προς όλους σας.

Του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, Ακαδημαϊκού
κ. Νικολάου Ματςανιωτη

«Μέγιστον αγαθόν προς πάσαν του βίου θεραπείαν ο της ελαίας καρπός».
Είναι ο χαρακτηρισμός του νομοθέτη Σόλωνα, ο οποίος απαγόρευσε με νόμο την
κοπή ελαιοδένδρων στην Αττική προστατεύοντας έτσι τους ελαιώνες, οι οποία
επέζησαν μέχρι τους νεοτέρους χρόνους.

Η σημασία της ελιάς και των προϊόντων της για την υγεία και την εθνική οι-
κονομία και ο ρόλος της στην ιστορία του ελληνικού πολιτισμού από την προϊ-
στορική περίοδο μέχρι σήμερα είναι αναμφισβήτητος. Ιδιαίτερα ο ελληνικός πο-
λιτισμός έχα συνδεθεί με την καλλιέργεια του ιερού δένδρου και τη χρησιμοποίη-
ση των προϊόντων του στη διατροφή, τη λατρεία, την ιατρική.
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Συμβολικός και ουοιαοπκός ο ρόλος της ελιάς και των προϊόντων της έχα
οδηγήσα στην ευρύτατη προσέλκυση ερευνητών από όλους τους κλάδους της
επιστήμης, οι οποίοι την μελετούν σε όλες πς εκφάνσεις της (οικονομική, ιστορι-
κή, αρχαιολογική, λαογραφική, ιατρική και καλλιτεχνική). Παρά την υπάρχουσα
σημαντική διεπιστημονική βιβλιογραφία, υπάρχουν πτυχές του θέματος, οι οποί-
ες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα. Αυτές έχα θέσει ως στό-
χο να προσέγγισα το συνέδριο με θέμα : «Η ελιά και το λάδι από την αρχαιότη-
τα έως σήμερα».

Του Επόπτη του Κέντρου Ερευνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημαϊκού
κ. I Ιανού Λιγομενιδη

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας έχα πραγματοποιήσα τα
τελευταία χρόνια σημαντικά βήματα εκσυγχρονισμού με την μηχανοργάνωση
του αρχείου και της Βιβλιοθήκης του και την αξιοποίηση της επί ογδόντα χρόνια
θησαυρισμένης πολιπσπκής κληρονομιάς του ελληνικού λαού. Η συνεργασία
του με ομοαδείς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο επιστημονι-
κών ανταλλαγών και συνεδρίων με τη βοήθεια ευρωπαϊκών προγραμμάτων
αποτελεί στόχο, προκειμένου να διαδοθεί ευρύτερα αυτός ο θησαυρός.

Το συνέδριο με θέμα «Η ελιά και το λάδι από την αρχαιότητα έως σήμερα»
αποτελεί μία από πς εκδηλώσας διεπιστημονικής συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο
(συμμετοχή Γάλλων, Ισπανών, Ισραηλινών, Ιαπώνων ειδικών επιστημόνων), που
οργανώνα το ΚΕΕΛ στο πλαίσιο του Προγράμματος RAPHAEL και διεξάγα
σε συνεργασία με τον Μύρωνα Τσυπογιάννη για τη δημιουργία του πρώτου Ελ-
ληνικού Μουσείου της Ελιάς στα Καψαλιανά του Δήμου Αρκαδίου Ρεθύμνου.

Η αναγκαιότητα διεπιστημονικής προσέγγισης σε θέματα που συγκεντρώ-
νουν πολλαπλό ενδιαφέρον από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, όπως η ελιά και
τα προϊόντα της, αποτελεί σήμερα τον γνώμονα λειτουργίας του Κέντρου Λαο-
γραφίας, το οποίο φιλοδοξεί να διαδραματίσα σημανπκό ρόλο στην καταγραφή,
κωδικοποίηση, διάσωση και αξιοποίηση των στοιχείων του λαϊκού πολιπσμού
του ελληνικού λαού και την εδραίωση της εθνικής του ταυτότητας μεταξύ των
λαών της Ευρώπης και του κόσμου.

Της Διευθύντριας του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας
κ. Αικατερίνης Πολυμερου-Καμηλακη

Η σημασία της ελιάς και των προϊόντων της για την υγεία και την εθνική οικο-
νομία και ο ρόλος της στην ιστορία του ελληνικού πολιπσμού από την προϊστορι-
κή περίοδο μέχρι σήμερα είναι προφανής. Παρά ταύτα η Ελλάδα δεν διαθέτα ένα
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Μουσείο - Ινστιτούτο έρευνας του πολιτισμού ελιάς και του ελαίου. Η διαπίστω-
ση αυτή στάθηκε η αφορμή για την αποδοχή από το Κέντρον Ερεύνης της Ελλη-
νικής Λαογραφίας της προτάσεως για τη δημιουργία του Ελληνικού Μουσείου
της Ελιάς στην καρδιά ενός πανάρχαιου ελαιώνα στην περιοχή του Αρκαδίου Ρε-
θύμνου Κρήτης, στον χώρο ενός παλαιού παραδοσιακού ελαιοτριβείου στα Κα-
ψαλιανά του Δήμου Αρκαδίου. Με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος RAPHAEL το Κέντρον Ερεύνης της
Ελληνικής Λαογραφίας, το οποίο έχα αναλάβει την επιστημονική έρευνα και τεκ-
μηρίωση, ο Δήμος Αρκαδίου και η Εταιρεία Μύρων Τουπογιάννης, οι οποίοι
έχουν αναλάβει την κτηριακή υποδομή αξιοποιώντας και την πολύχρονη εμπειρία
του Musée de l'Olive της Nyons και του Institute des Estudios Sociales της Βαρ-
κελώνης, οραματίζονται τη λειτουργία ενός μουσείου, το οποίο θα δίνει τη δυνα-
τότητα στον ερευνητή, στον επισκέπτη, στον ενδιαφερόμενο να πληροφορηθεί
σχετικά με την ιστορία της ελιάς, την καλλιέργεια, τη συγκομιδή, την επεξεργασία
του καρπού και των προϊόντων της και να απόλαυσα πολλά από αυτά στον χώρο
του παραδοσιακού οικισμού Καψαλιανά Αρκαδίου. Στο πλαίσιο του ερευνητικού
του Προγράμματος για την ελιά και τα προϊόντα της το Κέντρο Λαογραφίας
πραγματοποιεί το συνέδριο με θεματικό πλαίσιο : «Η ελιά και to λάδι από την
αρχαιότητα έως σήμερα» με έμφαση στον χώρο της Κρήτης.

Παράλληλα το Κέντρο έχα αναθέσα σε αδικούς ερευνητές τη μελέτη και
αναζήτηση νέων στοιχείων για την ιστορία και τη λαογραφία της ελιάς και του
ελαίου από την προϊστορία μέχρι σήμερα και προετοιμάζει έκδοση με θέμα την
ελιά ως αντικείμενο ακαστικής και λογοτεχνικής δημιουργίας. Η έκδοση περι-
λαμβάνει ιστορικό - αρχειακό και μουσειακό - εθνολογικό υλικό από τα μεγαλύ-
τερα Αρχεία και λαογραφικά - εθνολογικά κ.λπ. Μουσεία της χώρας (Κέντρον
Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Μουσείο Μπενά-
κη, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο κ.ά.), έργα Ελλήνων καλλιτε-
χνών (ζωγράφων, κεραμιστών, γλυπτών, κοσμηματοποιών κ.λπ.) του αιώνα μας,
που τα εμπνεύστηκαν από την ελιά και το λάδι. Τα έργα ζωγραφικής ανήκουν
στα μεγαλύτερα ονόματα Ελλήνων δημιουργών και προέρχονται από διάφορες
Συλλογές (Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank, ΑΓΕΤ Ηρακλής, Συλλογή Τσο-
λοζίδη κ.ά.) και τα συνοδεύα πλούσιος επιστημονικός υπομνηματισμός.

2. «Η ελιά και το λάδι στον χώρο και τον χρόνο». Συμπόσιο, Πρέβεζα
24-26 Νοεμβρίου 2000, στην Θεοφάναο Σχολή. Το συμπόσιο οργανώθηκε από
το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας σε συνεργασία με το Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων και το Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις». Χαιρετισμό απηύθυναν ο
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σεβασμ. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Μελέτιος, ο οεβαομ. Μη-
τροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Θεόκλητος, ο Ακαδημαϊ-
κός κ. Πάνος Λιγομενίδης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Χρ.
Μασσαλάς, ο Νομάρχης Πρεβέζης κ. Δημ. Τσουμάνης, ο Δήμαρχος Πρεβέζης κ.
Κ. Παπαγεωργίου, η Διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας κ. Αικατερίνη Πο-
λυμέρου - Καμηλάκη και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος «Ακτία Νικόπολις» κ. Ν.
Καράμπελας. Την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή αποτελούσαν η Δι-
ευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας κ. Αικατ. Πολυμέρου - Καμηλάκη, Πρόε-
δρος, ο κ. Ν. Καράμπελας, Αντιπρόεδρος, η κ. Λουίζα Καραπιδάκη, Γραμματέ-
ας, ο κ. Αθαν. Κάσδαγλης, Ταμίας, και οι Γ. Ν. Αικατερινίδης, Παν. Καμηλάκης,
Νίκος Γιαννούλης, Στ. Μαμαλούκος, Κων. Μπάδα, Βασ. Νιτσιάκος, Αλίκη Πα-
ληοδήμου, Αθαν. Παλιούρας, Βαρβάρα Παπαδοπούλου και Βούλα Παπαδοπού-
λου, μέλη, και Γραμματεία: Ανθούλα Μπάκολη, Αγγελική Σαλάπα, Κλεοπάτρα
Φατούρου, Παρασκευή Σοφοπούλου, Μαρία Τούση.

Χαιρετισμοί

Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης
κ. Μελετίου

Με χαρά πληροφορηθήκαμε για την διοργάνωση αυτού του συνεδρίου με θέ-
μα το εκλεκτότερο και ωραιότερο προϊόν της πατρίδας μας. Το πιο αγαπητό
στους 'Ελληνες, το πιο αγαπητό σ' όλους τους λαούς, που περιστοιχίζουν την πα-
τρίδα μας και μένουν βορειότερα και το επιθυμούν, και ταυτόχρονα το ιερότερο.

Τα λόγια γύρω από την ελιά και τα πορίσματα είναι πάντοτε αγαπητά και
ευχάριστα και είθε να είναι και για το συμφέρον των ελαιοπαραγωγών.

Προσωπικά θέλω να χαιρετίσω όλους όσοι συμμετέχουν στο συνέδριο και
να ευχηθώ επιτυχία.

Του Υπουργού Αιγαίου
κ. Νίκου Σηφουνακη

Θέλω κατ' αρχήν να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας να οργανώ-
σετε ένα τέτοιο σημαντικό συμπόσιο. Σημαντικό όχι μόνο γιατί κατά την ιταλι-
κή ρήση «εμπόριο λαδιού - εμπόριο χρυσού», αλλά γιατί με το συμπόσιο σας
εξετάζετε την ιστορία ενός προϊόντος, που η εκμετάλλευσή του πλούτισε πολι-
τισμικά τον ελληνικό λαό.

Πριν 15 περίπου χρόνια στη Μυτιλήνη ξεκίνησε μια προσπάθεια, η οποία
αφορούσε την καταγραφή κατ' αρχήν και στη συνέχεια τη διάσωση των βιομη-
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χανικών κτηρίων της Λέσβου, κυρίως ελαιοτριβείων και σαπωνοποιείων. Θέλα-
με, μέσα από την προσπάθεια συντήρησης και ανάδειξης ενός σημαντικότατου
μέρους της ανεπανάληπτης αρχιτεκτονικής ιστορίας της Λέσβου, να εμπλουτί-
σουμε και να προαγάγουμε τη συλλογική μνήμη. Ελπίζαμε ακόμα πως μέσα από
αυτό θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε και στην ανάπτυξη του τόπου μας.

Τα φιλόδοξα και πρωτοποριακά έργα των κέντρων πολλαπλής χρήσης ήταν
μια απάντηση στις νέες αναζητήσας του πολιτισμού και της παιδείας. Ήταν και
παραμένει για τον μικρό τόπο της Λέσβου ένα σημαντικό έργο, που στη συνέχεια
αγκαλιάστηκε από τους κατοίκους και σήμερα νοιώθουμε υπερήφανοι γι' αυτό.

Πυξίδα στην όλη πορεία υπήρξε μια βασική φιλοσοφική σκέψη του Ιταλού
διανοητή Αντόνιο Γκράμσι πως: «ό,τι παράγεται σε στέρεη μορφή, ό,τι μεταβάλ-
λει γεωλογικά την επιφάνεια του κόσμου, πρέπει να αντέχα στο χρόνο, να διαρ-
κεί, για να μπορεί να προσαρμόζεται σε νέες χρήσεις».

Μαζί με τα τέσσερα τελικά έργα μετατροπής και διαρρύθμισης βιομηχανικών
κτηρίων σε χώρους πολλαπλών χρήσεων άρχισαν να πραγματοποιούνται στη
Λέσβο και άλλα έργα αναστήλωσης και ένταξης βιομηχανικών κτηρίων, δίνοντας
νέες χρήσεις στην παραγωγική διαδικασία, όπως ξενοδοχεία, ξυλουργεία κ.ά.

Σήμερα, αρκετά χρόνια μετά από το ξεκίνημα αυτής της πρωτοβουλίας στη
Λέσβο, το ελληνικό Κοινοβούλιο έκανε ένα μικρό αλλά σημαντικό βήμα προς
την κατεύθυνση της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης παλαιών παραδο-
σιακών βιομηχανικών κτηρίων. Έγινε δεκτή τροπολογία μου, στη διάρκεια της
συζήτησης για τον Αναπτυξιακό Νόμο, η οποία δίνει σοβαρά κίνητρα για την
επαναχρησιμοποίηση παλαιών βιομηχανικών κτηρίων ή και οικιστικών συνόλων,
όπου θα παράγονται ή και θα τυποποιούνται παραδοσιακά προϊόντα (ελαιόλα-
δο, γαλακτοκομικά) και κάθε άλλο Προϊόν με Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.).

Η διάταξη αυτή δίνει την δυνατότητα στη Λέσβο με τα περίπου 200 λιθόκτι-
στα βιομηχανικά κτήρια, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπου υπάρ-
χουν αναξιοποίητα και εγκαταλειμμένα παρόμοια κτήρια, να αξιοποιήσουν πα-
ραγωγικά την πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά τους.

Δυστυχώς υποχρεώσας μου στην Αθήνα δεν μου επιτρέπουν να βρίσκομαι
μαζί σας. Τα συμπεράσματα όμως του συμποσίου σας τα περιμένω με πραγματι-
κό ενδιαφέρον.

Του Υφυπουργού Γεωργίας
κ. Βαγγέλη Αργύρη

Πράγματι, αισθάνεται κανείς αμήχανα, όταν βρίσκεται ανάμεσα στους ει-
δικούς επιστήμονες του τόπου και μάλιστα για ένα τόσο σοβαρό θέμα.

Ένα συμπόσιο πολιτιστικό, που στόχο έχα να συνδέσα τον πολιτισμό, τις τέ-
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χνες, πς αξίες, πς παραδόσεις μας με το συγκεκριμένο αγροπκό προϊόν. Την ελιά
και το ελαιόλαδο.

Η ιστορία και ο πολιτισμός αυτού του τόπου, από την εποχή του Μίνωα και την
αρχαία Ελλάδα, ήταν πάντοτε άρρηκτα συνδεδεμένα με το ιερό δέντρο της ελιάς.

Το σύμβολο της ειρήνης, της γονιμότητας, της αγνότητας και της ευημε-
ρίας ένωσε λαούς, πολιτισμούς και συνέβαλε στην ειρηνική τους συνύπαρξη.

Έτσι, η Ελλάδα είναι περήφανη, γιατί 5.000 χρόνια τώρα έχα παραδώσα
στην ανθρωπότητα ένα εξαιρεπκό πρότυπο διατροφής, που βασίζεται στο ελαιό-
λαδο, συμβάλλοντας έτσι αποφασισπκά σε αυτό που λέγεται πολιπσμός.

Γι' αυτούς τους λόγους, σε συνδυασμό με το γεωγραφικό ανάγλυφο και τις
δυνατότητες των φυσικών μας πόρων, το ελαιόλαδο αποτελεί για τη χώρα μας
εθνικό προϊόν.

Βρισκόμαστε σε μια χρονική περίοδο υπερπροσφοράς ελαίου σε όπ αφορά
το εσωτερικό της Ε.Ε. Η πολιτική της Ε.Ε. επιδιώκει την σταθερότητα της πα-
ραγωγής, ενώ τα κράτη - μέλη αυξάνουν πς φυτεύσεις. Παράλληλα οι τρίτες
χώρες έχουν αναδείξει τις νέες φυτεύσεις σε εθνική πολιτική ακόμη και σε πε-
ριοχές που δεν ενδείκνυνται. Η αύξηση της ισπανικής παραγωγής οφείλεται
στην αύξηση των παραγωγικών της δυνατοτήτων (νέες φυτεύσεις) και επομέ-
νως αυτή θα έχα μόνιμο χαρακτήρα.

Θεωρώ ότι τώρα αρχίζει μια νέα εποχή υπερπροφοράς και πλεονασμάτων,
με την κατανάλωση ίσως να αδυνατεί ν' ακολουθήσει τους ρυθμούς. Έτσι το
ελληνικό ελαιόλαδο θα βρεθεί σ' ένα μη βιώσιμο καθεστώς, που θα ενισχύεται
όσο ο τομέας δεν χαράζει στρατηγικές για την προβολή της μοναδικότητάς
του, αλλά και του σύγχρονου υγιεινού διατροφικού προτύπου.

Σε όπ αφορά τώρα την αναπτυξιακή σημασία του ελαιολάδου, η συμβολή του
είναι τεράστια σε τοπικό και περιφεραακό επίπεδο, αφού το ελαιόλαδο αποτελεί
βασικό στοιχείο που συμπλήρωνα το αγροπκό ασόδημα, στα πλαίσια της πο-
λυαπασχόλησης των ελληνικών νοικοκυριών.

Πρέπει να σημειώσετε ακόμη ότι ο αριθμός των οικογενειακών εκμεταλ-
λεύσεων που ασχολούνται με το λάδι είναι περίπου 800 χιλιάδες.

Έτσι, αν κάποιος αξιολογήσει τα δεδομένα, θα δει όπ για πς ελαιοκομικές
περιοχές της χώρας μας, που είναι και οι περισσότερες, τα ελαιοκομικά προϊό-
ντα είναι κινητήριος άξονας της τοπικής οικονομίας.

Γι' αυτό τον λόγο οι νέες σειρές των επιτυχημένων προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ-
Βιολογικά, με την αειφορική διάσταση της ασκούμενης γεωργίας, δημιουργούν
νέα δεδομένα στην ανταγωνισπκότητα των προϊόντων. Παρόλα αυτά δεν μπο-
ρούμε να παραγνωρίσουμε το αντιφατικό δεδομένο όπ, ενώ το 80% του ελληνι-
κού ελαιολάδου κατατάσσεται στην υψηλότερη ποιοπκή κατηγορία του εξαιρε-
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τικά παρθένου ελαιολάδου, το ποσοστό αυτό για τις άλλες χώρες κυμαίνεται μό-
λις στο 20-30%.

Αλήθεια, πώς το εκμεταλλευόμαστε αυτό;

Υπάρχει επαρκής εκμετάλλευση της συσχέτισης της παραδοσιακής Μεσογει-
ακής Διατροφής, με βάση το ελαιόλαδο, και της καλής λειτουργίας του οργανι-
σμού και της υγείας; Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά ακόμη να γίνουν.

Το τελευταίο ΣΑΠ σηματοδοτήθηκε από τη χάραξη ενιαίας ελαϊκής πολι-
τικής όχι μόνο από το Υπουργείο Γεωργίας, αλλά και από τους φορείς του
ελαιολάδου (παραγωγή - μεταποίηση - εμπόριο).

Σήμερα, νομίζω, προστίθεται και ο πολιτισμός. Το διατροφικό μοντέλο, οι
αξίες, οι παραδόσεις, που συνδέουν το προϊόν και του δίνουν τη θέση που του
αξίζει, όχι μόνο ως καταναλωτικού αγαθού, αλλά ως πολιτιστικού πόρου.

Εδώ θα ήθελα να σταθούμε λίγο.

Πράγματι, καθορίσαμε τους εξής άξονες, με θεσμικές παρεμβάσεις για το
προϊόν, ως Υπουργείο Γεωργίας:

— Δημιουργία επιχειρηματικών μεγεθών (κλαδικοί συνεταιρισμοί - διεπαγ-
γελματικές οργανώσεις) για την ανταγωνιστικότητα.

— Οι νέες σειρές επιτυχημένων προϊόντων (ΠΟΠ - ΠΓΕ - Βιολογικά), που
δημιουργούν πιο έντονα δεδομένα.

— Η διαμόρφωση κανόνων ποιότητας και παρουσίας.

— Ο κοινός προγραμματισμός με βάση την ποιότητα και προβολή.
Εκεί καθιερώθηκαν πλέον κύριες στρατηγικές επιλογές:

— Οι εθνικοί στόχοι για το προϊόν.

— Η διαμόρφωση κανόνων ποιότητας και παρουσίας του εθνικού προϊόντος.

— Ο κοινός προγραμματισμός με βάση την ποιότητα και προβολή, που
προφανώς θα δημιουργήσουν μια νέα καθετοποιημένη διαδικασία από
την παραγωγή - επεξεργασία - τυποποίηση μέχρι και την εμπορευματο-
ποίηση του προϊόντος και την προώθηση.

Όμως την κυριότερη απ' όλες τις στρατηγικές αποτελεί η σύνδεση του ελαιο-
λάδου όχι μόνο με το διατροφικό πρότυπο, αλλά και με τον πολιτισμό.

Όλα, νομίζω, μπορούν να γίνουν με τη χρήση της τεχνολογίας σε ό,τι αφο-
ρά την παραγωγική και τη μεταποιητική διαδικασία. Αυτό που δεν μπορεί να
γίνει όμως είναι ο πολιτισμός, οι αξίες και οι παραδόσεις. Αυτό εξ άλλου είναι
το συγκριτικό μας πλεονέκτημα και σε αυτό πρέπει να εργασθούμε, όχι απλά
σαν διάθεση προβολής, αλλά σαν μια διαδικασία πολιτιστική και πολιτισμική.

Το Υπουργείο Γεωργίας και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξα
συγκεκριμένη στρατηγική πορεία με ορόσημο και τους Ολυμπιακούς Αγώνες
παράλληλα με σας, γι' αυτό σας περιμένουμε για μια κοινή προσπάθεια.
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Πρέπει να δομήσουμε το αύριο μαζί και κυρίως με όπλο την τέχνη και τον
πολιτισμό, αυτή είναι η βαρειά ευθύνη και η κληρονομιά μας.

Γι' αυτό πιστεύω όπ ο σχεδιασμός της ελαϊκής πολιτικής της χώρας θα είναι
ένα κενό γράμμα χωρίς τον πολιτισμό και την κουλτούρα που την περιβάλλει.

Του Περιφερειάρχη Ηπείρου
κ. Ηλιλ Λιακοπουλου

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σας να παραστώ στο συμπόσιο με θέμα
«Η ελιά και το λάδι στον χώρο και τον χρόνο». Λόγοι όμως ανεξάρτητοι της
θελήσεώς μου δεν το επιτρέπουν.

Μεταφέρετε, σας παρακαλώ, τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους συμμε-
τέχοντες.

Καλές εργασίες, καλά αποτελέσματα.

Του Νομάρχη Πρέβεζας
κ. Δημητρη Τςουμανη

Χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη των εργασιών του συμποσίου με θέ-
μα «την ελιά και το λάδι στον χώρο και τον χρόνο», που οργάνωσε και πραγμα-
τοποιεί στην πόλη μας το Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις» σε συνεργασία με το Κέ-
ντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και τον Το-
μέα Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας παρακολουθεί με ενδιαφέρον και
στήριζα τις δραστηριότητες του Ιδρύματος «Ακτία Νικόπολις», που αποσκο-
πούν κυρίως στην ανάδειξη, αξιοποίηση, διατήρηση και προβολή των πολιτιστι-
κών δεδομένων της περιοχής μας.

Θεωρεί δε την πραγματοποίηση του σημερινού συμποσίου σημαντικό γεγο-
νός για την πόλη και τον νομό μας, γι' αυτό και την έθεσε υπό την αιγίδα της
μαζί με τον Δήμο Πρέβεζας.

Θέλω να ευχαριστήσω κατ' αρχήν όλους το εκλεκτούς φίλους, που κυριολε-
κτικά εξαντλούν με τη γνώση ή την τέχνη τους το θέμα του συμποσίου από κάθε
πλευρά.

Δεν θέλω να σπαταλήσω άσκοπα τον χρόνο μιλώντας λεπτομερειακά για
το θέμα του συμποσίου. Θα ακολουθήσουν οι εισηγήσας και παρεμβάσας των
ειδικών, που θα καλύψουν πλήρως το θέμα.

Θεωρώ όμως επιβεβλημένο να εκθέσω μόνο ελάχιστες σκέψεις για το ευ-
λογημένο δένδρο και το τρισευλογημένο προϊόν του.

Αιωνόβιο δένδρο η ελιά έχα μακρόχρονη παρουσία στον κόσμο και τον πολι-
τισμό. Έπαιξε και παίζα σημαντικό ρόλο στην οικονομία της χώρας μας και του
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νομού μας. Η Ελλάδα είναι τρίτη χώρα σε παραγωγή λαδιού στον κόσμο και η
Πρέβεζα, ως πόλη και ως νομός, ιδανικός τόπος για την καλλιέργεια της ελιάς,
στήριξε και στηρίζει μέρος της οικονομίας της στην ελιά και το λάδι.

Πέρα όμως από την οικονομική σημασιά της η ελιά και το λάδι ως βασικό
προϊόν διατροφής συνδυάζει και στοιχεία πολιτιστικά, θρησκειολογικά, ιατρι-
κά και τεχνολογικά.

Κλαδί ελιάς έφερε το περιστέρι στην κιβωτό του Νώε, ως σύμβολο ειρήνης το
είχαν οι αρχαίοι 'Ελληνες και με αυτό στεφάνωναν τους ολυμπιονίκες.

Το λάδι χρησιμοποιείται στις ιεροτελεστίες, στη φαρμακευτική και σε πολ-
λές άλλες χρήσεις.

Η καλλιέργεια τη ελιάς, η επεξεργασία και έκθλιψη του λαδιού έδωσαν τα
ερεθίσματα για σπουδαίες προόδους της φυτολογίας και της τεχνολογίας και
πλούσιο υλικό στη μυθολογία, τη λογοτεχνία, τη λαϊκή τέχνη και τη λαογραφία.

Τα ελάχιστα στοιχεία που ανέφερα κι όσα θα ακουστούν στη συνέχεια
απο τους ειδικούς φανερώνουν τη μεγάλη χρησιμότητα και τη μεγάλη μορφω-
τική προσφορά του συμποσίου. Γι' αυτό και θέλω να ευχαριστήσω και να συγ-
χαρώ το Κέντρο Λαογραφίας και το Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις» για τη σύλ-
ληψη και υλοποίηση της ιδέας πραγματοποίησής του.

Καλή επιτυχία στις εργασίες. Ευχάριστη διαμονή στην πόλη μας για τους
προσκεκλημένους.

Του Δημάρχου Πρέβεζας
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΕΟΡΠΟΥ

Θα ήθελα κατ' αρχάς να καλωσορίσω όλους τους υψηλούς προσκεκλημέ-
νους, τους οποίους φιλοξενούμε στην Πρέβεζα, που είχαν την ευγένεια και την
καλοσύνη να έρθουν κοντά μας για να μας βοηθήσουν σ' αυτό το συμπόσιο,
που με πρωτοβουλία του Ιδρύματος «Ακτία Νικόπολις» και με ψυχή τον κ. Νί-
κο Καράμπελα διοργανώνεται αυτές τις μέρες στην πόλη μας. Τον τελευταίο
θα πρέπει επί τη ευκαιρία από του βήματος αυτού να συγχαρώ για την όλη
προσφορά του ιδιαίτερα στα πολιτιστικά αυτής της μικρής μας πόλης.

Στη συνέχεια πιστεύω ότι θα ακουστούν πάρα πολλά για την ελιά και το
λάδι. Είναι ένα δέντρο άρρηκτα συνδεδεμένο με τον πολιτισμό, τη θρησκεία
και την κατά καιρούς οικονομία της πατρίδας μας. Ένα δέντρο σύμβολο, που
κατά τις χριστιανικές παραδόσεις ήταν το πρώτο δέντρο που αναδύθηκε από
το νερό μετά τον μεγάλο κατακλυσμό του Νώε.

Για τα ευεργετήματα της ελιάς και του λαδιού ως τρόπου διατροφής, που
έχει συμβάλει τα μέγιστα στον κρίκο της ελληνικής διατροφής, πιστεύω ότι θα
ακουστούν οι απόψεις των ειδικών και νομίζω ότι δεν πρέπει να επεκταθώ.
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Και τι δεν παίρνουμε απ' την ελιά: πέρα απ' τους καρπούς και το λάδι, τα ξύ-
λα, που ήταν παλιά ρόπαλα, έγιναν εργαλεία, έγιναν έπιπλα. Στη συνέχεια με
κλάδους ελαίας (κότινον) στεφάνωναν τους ολυμπιονίκες. Αλλά ακόμη και η
ψηφοφορία στη Βουλή των Αθηναίων γινόταν με φύλλα ελιάς.

Η συμβολή της ελιάς στην οικονομία από την εμφάνισή της —η μυθολογία λέα
ότι η θεά Αθηνά τη φύτεψε για πρώτη φορά στην Ακρόπολη— ήταν πάντα πάρα
πολύ μεγάλη. Αρκετοί πόλεμοι ιδίως στην αρχαιότητα έγιναν για το λάδι. Ας μην
ξεχνάμε ότι οι Σπαρτιάτες επί εννέα αιώνες πολεμούσαν με το Αργός για την
Αργολική πεδιάδα και συγκεκριμένα για τον έλεγχο του λαδιού. Οι Σπαρτιάτες
κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο αντίστοιχα κατέστρεψαν τους ελαιώνες, για να
κλονίσουν οικονομικά την Αθήνα. Και ο Περικλής στη συνέχεια το ίδιο έπραξε
στην Αργολική πεδιάδα, για να τους κλόνισα.

Στη σύγχρονη οικονομία είναι εθνικό προϊόν. Πιστεύω ότι θα βγουν κάποια
πορίσματα και θα προβληθούν α ανάγκες για τη στήριξη των ελαιοπαραγωγών.

Στην τοπική οικονομία σήμερα η συμβολή της ελιάς βέβαια δεν είναι αυτή
που ήταν παλαιότερα, γιατί εκτός των άλλων τα ελαιόδεντρα έχουν περιορι-
στεί είτε για λόγους οικιστικούς είτε για λόγους αλλαγής των καλλιεργειών με
τα πρώιμα οπωροκηπευτικά, τα εσπεριδοειδή και τα λαχανικά. Θα πρέπει,
επαναλαμβάνω, η πολιτεία να στηρίξει αυτό το εθνικό προϊόν περισσότερο, εί-
τε με τις επιδοτήσεις είτε με ειδικές κατηγορίες νέων αγροτών, που θα ασχο-
λούνται μόνο με την καλλιέργεια της ελιάς και προπαντός με την απορρόφηση
του προϊόντος.

Μ' αυτές τις σκέψεις σας καλωσορίζω όλους και εύχομαι καλή επιτυχία
στο Συμπόσιο αυτών των ημερών.

Της Διευθύντριας του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακα-
δημίας Αθηνών κ. Αικατερίνης Ποαυμερου-Καμηαακη

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
αποδέχθηκε ευχαρίστως την πρόταση του Ιδρύματος «Ακτία Νικόπολις» για τη
διοργάνωση από κοινού ενός επιστημονικού συμποσίου για την ελιά και το λάδι
στον χώρο και τον χρόνο.

Η πραγματοποίηση ενός μεγάλου και επιτυχημένου, ως προς τους στόχους
που είχε θέσα εξ αρχής, συνεδρίου στον χώρο της Ακαδημίας Αθηνών (Οκτώ-
βριος του 1999) με τη συμμετοχή και εκπροσώπων ξένων αντιστοίχων ερευνητι-
κών φορέων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος RAPHAEL, δεν
θεωρούμε ότι εξαντλεί το θέμα. Αντιθέτως, θεωρούμε ότι, αφού ερευνήθηκαν
βασικές πτυχές του πολύπλευρου αυτού θέματος, όπως είναι η ελιά, τα προϊόντα
και υποπροϊόντα της σε διαχρονική και διεπιστημονική διάσταση, είναι δυνατόν
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να γίνουν γόνιμες συζητήσεις για επιμέρους σημαντικά θέματα, όπως η αξιοποίη-
σή τους για την τοπική και εθνική οικονομία, τη διατροφή και την υγεία του λα-
ού, καθώς και τη διεθνή σημασία τους στο πλαίσιο των συμβολισμών, που απορ-
ρέουν από την υπερχρονική και υπερεθνική χρήση τους.

Το Κέντρο Λαογραφίας ενδιαφέρεται για την προώθηση θεμάτων σχετι-
κών με την ελιά και το λάδι για έναν επιπρόσθετο λόγο. Όπως είναι γνωστό,
παρακολουθεί και στηρίζει επιστημονικά τη δημιουργία του Ελληνικού Μου-
σείου της Ελιάς στον οικισμό Καψαλιανά του Δήμου Αρκαδίου της Κρήτης.
Επιπλέον, στον ευρύτερο σχεδιασμό του για τη δημιουργία προτύπων μονάδων
μελέτης του παραδοσιακού λαϊκού πολιπσμού σε διάφορα κομβικά σημεία του
ελληνικού χώρου, επόπτευα τη δημιουργία αδικών μονοθεμαπκών - μονογρα-
φικών Μουσείων, όπως του Μουσείου του Άρτου στην Αμφίκλεια Φθιώτιδας
και του Μουσείου Γεωργικών Εργαλείων και Παραδοσιακής Τεχνολογίας στο
Βελεστίνο.

Η πραγματοποίηση ενός αδικού ως προς το θέμα συμποσίου με τόσες πολ-
λές και πρωτότυπες ανακοινώσας, σε μια συγκεκριμένη περιοχή με παράδοση
στην καλλιέργεια της ελιάς, όπως είναι η Πρέβεζα, καταδεικνύει περίτρανα
ότι η σχετική θεματολογία προσφέρεται ακόμη για διερεύνηση. Σημειώνουμε
ότι η ζήτηση για συμμετοχή στο συνέδριο ήταν πολύ μεγαλύτερη και με λύπη
μας δεν έγιναν, λόγω στενότητος χρόνου, δεκτές όλες οι ανακοινώσεις. Η συ-
γκομιδή από πς εργασίες του συμποσίου αυτού αναμένουμε όπ θα είναι πλού-
σια.

Του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
κ. Χρήστου Β. Μαςςαλα

Αυτός ο τόπος, προικισμένος με τη θάλασσα και το φως του ήλιου, δημι-
ούργησε το κατάλληλο περιβάλλον για να ανθήσα η δημοκρατία, η αισθηπκή
και ο λόγος. Οι θεμελιώδεις αυτές αξίες, για να καρποφορήσουν και να συμβά-
λουν στη διαμόρφωση ελεύθερων ανθρώπων, προϋποθέτουν ειρήνη και δυνα-
τότητες επιβίωσης του λαού. Η σημαντικότερη αειφόρα πηγή διατροφής των
Ελλήνων ήταν και είναι το δέντρο της ελιάς. Η δυνατότητά του να επιβιώνει σε
δύσκολες γεωμορφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες και να συμβάλλει
στην διατροφή των Ελλήνων το καθιέρωσαν ως σύμβολο αρήνης, επιβίωσης
και γοητείας...

Ο καρπός της...

κι η ελιά γλνκειά στα στόματα, καθώς το φως στα μάτια...

(Αγγ. Σικελιανός).
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Του Πρόεδρου του Ιδρύματος «Ακτία Νικόπολις»
κ. Νίκου Δ. Καραμπελα

Το Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις» είναι ένα κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό
ίδρυμα, που οι κυριότεροι σκοποί του επικεντρώνονται:

α. Στην έρευνα και δημιουργία βάσεων δεδομένων, που έχουν σχέση με
την ιστορία, τη λαογραφία, το περιβάλλον, την εθνική κληρονομιά και τον πο-
λιτισμό της περιοχής.

β. Στη συλλογή βιβλίων, εγγράφων, χαρακτικών και άλλων αντικειμένων που
έχουν σχέση με την περιοχή και στη δημιουργία αδικής ιστορικής βιβλιοθήκης.

γ. Στη χορήγηση υποτροφιών και βραβείων σε αριστούχους μαθητές,
σπουδαστές και φοιτητές, που θα ανταποκριθούν στους σκοπούς του Ιδρύμα-
τος και ειδικότερα στην έρευνα για την ιστορία της περιοχής.

δ. Στην έκδοση εντύπων, μεταφράσεων και εν γένει έντυπου υλικού που
απαιτείται, ώστε να κάνα γνωστό ό,τι έχει συλλέξει το Ίδρυμα σχετικά με την
ιστορία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον της περιοχής.

ε. Στην οργάνωση συμποσίων, ημερίδων, διαλέξεων, σεμιναρίων πάνω σε
θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Ιδρύματος.

Στα πλαίσια αυτά το Ίδρυμα διοργανώνα με την πολύτιμη επιστημονική συ-
νεργασία του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας
Αθηνών το συμπόσιο «Η ελιά και το λάδι στον χώρο και τον χρόνο».

Σε μια πόλη, που για δεκαετίες ολόκληρες η οικονομία της στηρίχθηκε στην
ελιά και το λάδι, η οργάνωση του συμποσίου αποτελεί μια ελάχιστη συμβολή του
Ιδρύματος μας στον πολιτισμό της ελιάς. Απομεινάρια αυτής της εποχής είναι με-
ρικά τμήματα του ιστορικού ενετικού ελαιώνα, κάποια γκρεμισμένα λιοτρίβια, το
παλιό σαπουναρειό και οι παλιοί «ξωμάχοι» και «λιομαζώχτρες», που αναμε-
τρούν μνήμες μέσα σε ιστορίες και λιοστάσια. Νοέμβριος, ο μήνας που μύριζε
ελιά και λάδι. Χαμάλες, λιοτρίβια, σαπουναρειά κι από δίπλα ένας κόσμος να
«δοξάζεται» στον μόχθο και την προκοπή.

Η προσπάθειά μας αυτή αφιερώνεται ως ένας ύμνος στην εποχή αυτή, που
σημάδεψε την Πρέβεζα και ελπίζουμε να αποτελέσει ένα μικρό λιθαράκι στον
πολιτισμό του τόπου μας. Νοέμβριος είναι ο μήνας που μύριζα ελιά και λάδι. Νο-
έμβριο επιλέξαμε να διοργανώσουμε στην πόλη μας το συμπόσιο για την ελιά και
το λάδι.

Στην ιδέα μας αυτή βρήκαμε αρωγούς το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λα-
ογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και το Τμήμα Λαογραφίας του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων, φορείς οι οποίοι συνέβαλαν στην επιστημονική οργάνωση του συ-
μποσίου, και την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας και τον Δήμο Πρέβεζας,
οι οποίοι συνέβαλαν στη φιλοξενία των συνέδρων του συμποσίου στην πόλη μας.
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Εκ μέρους του Ιδρύματος «Ακτία Νικόπολις» θερμά ευχαριστώ την κυρία
Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της
Ακαδημίας Αθηνών, και τη συνεργάτιδά της αρχαιολόγο κυρία Λουΐζα Καραπι-
δάκη, τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιακχννίνων κύριο Χρήστο Μασσαλά, την
αναπλ. καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κυρία Κωνσταντίνο Μπάδα,
τον νομάρχη Πρέβεζας κύριο Δημήτρη Τσουμάνη και τον δήμαρχο Πρέβεζας
κύριο Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου για τη βοήθαα και συμπαράσταση που ο κα-
θένας από τη θέση του προσέφερε στην πραγματοποίηση του συμποσίου μας.

Παράλληλα με το συμπόσιο, το Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις» οργάνωσε έκ-
θεση έργων τέχνης γνωστών Ελλήνων καλλιτεχνών με θέμα «Ιστορώντας την
ελιά...». Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν στη Λαϊκή Αγορά Πρέβεζας, αμέ-
σως μετά την λήξη της σημερινής πρώτης συνεδρίας.

Αφού καλέσω το προεδρείο για την πρώτη συνεδρία να πάρει τις θέσας του,
θα ήθελα να επισημάνω ότι οι ασηγήσεις είναι αυστηρά 15λεπτες και θα παρα-
καλούσα τα προεδρεία να τηρήσουν πιστά αυτό τον χρόνο.

Επίσης σας ενημερώνω ότι τυχόν ερωτήσας που θα υπάρξουν από τους
ακροατές, θα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στο προεδρείο και θα συζη-
τούνται μετά την τελευταία εισήγηση κάθε συνεδρίας.

3. «Βυζαντινή μουσική - Δημοτικό τραγούδι: Οι δύο όψεις της ελλη-
νικής μουσικής κληρονομιάς. Μσυσικολογική Σΰναξις εις μνήμην
Σπυρ. Περιστερη». Στις 1θ και 11 Νοεμβρίου του έτους 2000 πραγματοποιή-
θηκε στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών «Μσυσικολογική Σΰναξις» με αφορμή
τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την εκδημία του αειμνήστου μσυσικοδιδασκά-
λου Σπυρίδωνος Δ. Περιστέρη (1913-1998). Την πρωτοβουλία της διοργανώσεως
είχε το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών σε
συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε την
Κυριακή 12 Νοεμβρίου στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, όπου τελέστηκε θεία Λει-
τουργία μετά μνημοσύνου στη μνήμη του τιμωμένου προσώπου.

Η Σύναξις αυτή με αφορμή την απόδοση τιμής στην προσωπικότητα και το
έργο του Σπυρ. Περιστέρη λειτούργησε ως έμπνευση για την προώθηση της
παράλληλης και, ει δυνατόν, συγκριτικής έρευνας των δύο κλάδων της ελληνι-
κής μουσικής παράδοσης - της βυζαντινής μουσικής και του δημοτικού τρα-
γουδιού -, τους οποίους ο ίδιος υπηρέτησε πιστά σε όλη τη ζωή του. Τα Πρα-
κτικά του Συνεδρίου εκδόθηκαν σε καλαίσθητο τόμο (Αθήνα 2003), ο οποίος
παρουσιάστηκε στις 19 Ιουνίου 2003 στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου
της Ακαδημίας Αθηνών από τον Σεβασμ. Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ιωάννη
Ζηζιούλα, ακαδημαϊκό, τον υπουργό Εσωτερικών κ. Κώστα Σκανδαλίδη και
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τον εθνομουσικολόγο κ. Λάμπρο Λιάβα, αναπλ. Καθηγητή του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών.

Χαιρετισμοί

Του Προέδρου της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, Καθηγητή
κ. Δημητρίου Σ. Αουκατου

Με την ιδιότητά μου του προέδρου της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας,
στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετείχε ο αείμνηστος Σπυρίδων Περι-
στέρης, αλλά και ως συνάδελφος του τιμωμένου στο παλαιό «Λαογραφικόν
Αρχείον» της Ακαδημίας Αθηνών, επιθυμώ να συμμετάσχω, διά φωνής, στη συ-
γκινητική εκδήλωση που οργάνωσε το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογρα-
φίας «ας τιμήν και μνήμην» του άριστου παλαιού ερευνητή του, με την επάξια φι-
λοξενία του πνευματικού αυτού χώρου, της Ακαδημίας Αθηνών.

Έχα τονισθεί εύστοχα όα η μεγάλη προσφορά του Σπύρου Περιστέρη προέ-
βαλε άριστα τις δύο όψας της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς, την εκκλησιαστι-
κή και τη λαϊκή, τις οποίες πρωτοεγνώρισε από τον πατέρα του στη Ροδοδάφνη
Αιγιαλείας και πς ανέπτυξε, διδάσκων στο Ωδείον Αθηνών, και ερευνών, ως Συ-
ντάκτης του Λαογραφικού Αρχείου, με σειρά μουσικών αποστολών και εκδόσε-
ων.

Αξέχαστος όμως θρίαμβος του προσώπου και της μουσικής ιδιοφυΐας του
Σπυρίδωνος Περιστέρη ύπήρξεν η περί τα 50 έτη παρουσία του ως πρωτοψάλ-
του στον Μητροπολιπκόν Ναόν των Αθηνών, όπου εφάρμοσε μαζί με τους βοη-
θούς - μαθητές του ιδιαίτερο ιδίωμα χορωδιακής εκτέλεσης, προσευχηπκότατο
και κατανυκπκό, όσο και ευχάριστο (χωρίς ρινοφωνίες και «μινόρε»), που επη-
ρέασε και πς εκφωνήσας ιερέων και διακόνων της εκκλησίας του.

Ο Σπυρίδων Περιστέρης είχε τη δυνατότητα να μεταδίδα στο εκκλησίασμα το
νόημα και την ποιητικότητα των κειμένων της υμνογραφίας μας, όπως τα χαιρό-
ταν και ο ίδιος ως πιστός, προβάλλοντας τους ρυθμούς και την παρασταπκότητά
τους. Στα πλησιέστερα προς εμάς χρόνια ο τρόπος αυτός απόδοσης των ύμνων
από τον Περιστέρη μεταδόθηκε διά των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε ένα ευρύ-
τερο κοινό, επιδρώντας έτσι μουσικο - υμνογραφικά σε όλη σχεδόν την Ελλάδα.

Ας έχα ο θεός κοντά του τον Σπυρίδωνα και ας τον θυμόμαστε έτσι κι εμείς!

Του Πρωτοψάλτου του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών
κ. Αποςτοαου Χ. Παπαδοπούλου

Ως μαθητής και διάδοχος του μακαριστού Σπυρίδωνος Περιστέρη στη θέση
του πρωτοψάλτη στον Μητροπολιπκό Ναό Αθηνών εκφράζω τα θερμά μου
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συγχαρητήρια και τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου προς το Ανώτατο Πνευματικό
Ίδρυμα της χώρας μας, την Ακαδημία Αθηνών, για την πρωτοβουλία της να
διοργανώσει την επίσημη αυτήν εκδήλωση στη μνήμη του αξέχαστου δασκάλου
μας. Ο αείμνηστος Σπυρίδων Περιστέρης ήταν ο διαπρεπέστατος και καλλιφω-
νότατος σύγχρονος πρωτοψάλτης, χοράρχης και μουσικοδιδάσκαλος. Στην κοι-
νή συνείδηση των Νεοελλήνων θεωρείται η μεγαλύτερη ψαλτική φυσιογνωμία
του αιώνα μας.

Ήταν το ένατο παιδί του Δημητρίου Περιστέρη, ιατρού, μουσικολαογράφου
και ερευνητή της εθνικής μας μουσικής (βυζαντινής και δημοτικής), ο οποίος είχε
φρόντισα να λάβουν όλα τα παιδιά του και μουσική παιδεία. Έτσι ο Σπυρίδων
Περιστέρης, έχοντας γεννηθεί και γαλουχηθεί σ' ένα τέτοιο ιδανικό μουσικό κλί-
μα, ενώ είχε γραφτεί στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, εγκατέλει-
ψε σύντομα τη Σχολή αυτή για να ασχοληθεί αποκλειστικά με τη μουσική. Από
το Ωδείο Αθηνών λαμβάνα το δίπλωμά του με «άριστα». Υπηρετεί ως καθηγη-
τής της μουσικής στη Μέση Εκπαίδευση, ενώ παράλληλα διδάσκα μουσική και
στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών.

Το έτος 1939 ξεκινά τη διδακτική του σταδιοδρομία στο Ωδείο Αθηνών, την
οποία θα συνέχισα μέχρι τον θάνατο του. Όμως το 1951 ήταν το έτος - σταθμός
τόσο για τον Σπυρίδωνα Περιστέρη, όσο και για τα εκκλησιαστικά μας ζητήμα-
τα. Πράγματι, τον Απρίλιο του χρόνου εκείνου και συγκεκριμένα την εβδομάδα
του Ακάθιστου Ύμνου, ο νεαρός τότε «δεξιός» ψάλτης της μικρής εκκλησίας της
Αγίας Βαρβάρας Χαλανδρίου καλείται να αναλάβα την ευθύνη του πρώτου
αναλογίου της Ελλαδικής Εκκλησίας με την ειδική εντολή να συγκροτήσα έναν
υποδαγματικό, πολυμελή βυζαντινό χορό. Οι ευθύνες ήταν τεράστιες, διότι για
πρώτη φορά επιχειρούνταν η δημιουργία βυζαντινού χορού στην Αθήνα.

Έτσι, το έτος 1951 ιδρύα τη βυζαντινή χορωδία του Μητροπολιτικού Να-
ού Αθηνών, που πλαισιώνεται από άριστους γνώστες της βυζαντινής μουσι-
κής. Η χορωδία αυτή υπό την απαράμιλλη διεύθυνση και διδασκαλία του πρω-
τοψάλτη πλέον της Αρχιεπισκοπής Αθηνών Σπυρίδωνος Περιστέρη από τις
πρώτες ημέρες διακρίνεται και προκαλεί ενθουσιασμό. Πιστοί και φιλόμουσοι
συρρέουν στον Μητροπολιτικό Ναό και πολύς κόσμος ανοίγει το ραδιόφωνο,
όταν μεταδίδονται ακολουθίες, για να ακούσα Μητρόπολη και Περιστέρη.

Δεν ακούονται πλέον από το Ιερό Αναλόγιο του Μητροπολιτικού Ναού
ανεύθυνοι αυτοσχεδιασμοί και αυθαίρετες διασκευές, αλλά συνθέσας γνήσιες,
αυθεντικές και απαράλλακτες των μεγάλων πρωτοψαλτών και λαμπαδαρίων της
Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, που τις χαρακτήριζα δωρική λιτότητα και
απλότητα. Είναι συνθέσας που επιτρέπουν την προβολή και κατανόηση του νοή-
ματος των υμνολογικών κειμένων και ποιημάτων της Εκκλησίας μας. Μέλημα
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του μεγάλου μας δασκάλου ήταν να υποβοηθεί με την ψαλμωδία του τους εκκλη-
σιαζομένους στην προσευχή τους.

Όμως η ψαλμωδία του προκαλούσε κατάνυξη και σε αυτούς που τον άκουαν
από το ραδιόφωνο ή τον έβλεπαν κατά τα τελευταία χρόνια από την τηλεόραση.
Είναι χαρακτηριστικές οι επιστολές που κατά καιρούς ελάμβανε και στις οποίες
οι επιστολογράφοι, απλοί άνθρωποι, με ειλικρίνεια εκφράζουν τα συναισθήματά
τους, χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως η ακόλουθη: «Με την ψαλμωδία σου με
βοήθησες να γίνω χριστιανός...». Αλλά και οι μονωδίες του, τα λεγόμενα «Solo»,
όπως τα «Τριάδι» των χερουβικών ύμνων διαφόρων μουσικοδιδασκάλων, ήταν
χαρακτηριστικές και ανεπανάληπτες. Διέκρινε τις μονωδίες αυτές συντομία, λι-
τότητα, αλλά και άφθαστη μεγαλοπρέπεια.

Ως άνθρωπος ο Σπυρίδων Περιστέρης ήταν ευγενής, σεμνός, πράος, διακρι-
νόμενος για τη μετριοφροσύνη και τη σιωπή του, αλλά και για τον πλούτο των
γνώσεων του. Οι κρίσεις του σε θέματα της ειδικότητάς του ήταν πάντα αντικει-
μενικές, διορθωτικές και επιεικείς, αλλά και οικοδομητικές και σεβαστές. Δεν
αντιδίκησε ποτέ με τους λειτουργούς του Ιερού Θυσιαστηρίου, ούτε με συναδέλ-
φους του. Ποτέ δεν διαπραγματεύθηκε την αντιμισθία του και πολλές φορές την
προσέφερε στους χορωδούς του.

Αυτό το ύφος της εκκλησιαστικής μουσικής και ψαλμωδίας, που περιέγραψα,
δίδαξε και μεταλαμπάδευσε σε όλους τους μαθητές του ο αείμνηστος δάσκαλος
μας. Αυτό το ύφος της ψαλμωδίας θέλησε να συνεχιστεί στον Μητροπολιτικό
Ναό Αθηνών, μετά τον θάνατο του μεγάλου δασκάλου, και ο Μακαριώτατος
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστόδουλος, μαθητής και ο
ίδιος του Σπυρίδωνος Περιστέρη. Γι' αυτό λοιπόν ο Μακαριώτατος ήδη στον
επικήδειο λόγο του κατά τη νεκρώσιμη ακολουθία του δασκάλου μας όρισε ως
διαδόχους του στον Μητροπολικό Ναό ανθρώπους, που υπήρξαν μαθητές του.

Έτσι, η χορωδία του ναού αυτού, ανανεούμενη κατά καιρούς και αποτελού-
μενη από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, ανώτερους κρατικούς υπαλλή-
λους, δικαστές, δικηγόρους, γιατρούς, αλλά και κληρικούς και βέβαια φοιτητές
διαφόρων σχολών, συνέχιζα την ίδια μουσική παράδοση υπό τη διεύθυνση εμού
και του λαμπαδαρίου κυρίου Αλεξίου Κατσαρού, οι οποίοι με τη βοήθεια του
Θεού και της Παναγίας μας και μέσα στα πλαίσια του ταλάντου, με το οποίο ο
Κύριος μας προίκισε, προσπαθούμε να ψάλλουμε τηρώντας όσο είναι δυνατόν
το ύφος του αείμνηστου δασκάλου μας και ακολουθώντας τη διδασκαλία του.

Ευχόμαστε ολόψυχα, εμείς οι μαθητές του, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή
του.
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Του Προέδρου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος
κ. Χρήστου Χατζηνικολαου

Εκπροσωπώντας το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιε-
ροψαλτών Ελλάδος και φυσικά όλους τους ιεροψάλτες της χώρας μας χαιρε-
τίζω τη Σύναξη αυτή, την αφιερωμένη στον αείμνηστο Περιστέρη και το έργο
του, και συγχαίρω εκείνους που είχαν την έμπνευση αλλά και την οργάνωση
της εκδηλώσεως, δηλαδή την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και την Ακαδημία
Αθηνών, ιδιαιτέρως δε το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας.

Ο Σπύρος Περιστέρης πραγματικά υπήρξε μια πολύ μεγάλη και ξεχωριστή
φυσιογνωμία, η οποία εδέσποσε στον χώρο της μουσικής μας παραδόσεως τον
αιώνα που πέρασε. Χαρακτηριστικές πλευρές της προσωπικότητας του, ο εξαί-
ρετος άνθρωπος, ο φωτισμένος δάσκαλος - εφρόντιζε πάντα να έχα τους μαθη-
τές του στο αναλόγιο και να τους μεταδίδα τον σωστό τρόπο του ψάλλαν -, ο
ακάματος ερευνητής - όργωσε την Ελλάδα και άφησε έργο αθάνατο στην Ακα-
δημία Αθηνών και στον ελληνικό λαό -, ο σεμνός και ιεροπρεπής πρωτοψάλτης,
ο άξιος ερμηνευτής του λόγου.

Πολύπλευρο ταλέντο, αηδόνι του ουρανού και των ερτζιανών κυμάτων, η
φωνή του άγγιζε τον θρόνο του Θεού. Λιτός και εκφραστικός, ποτέ δεν αλλοί-
ωνε το ύψος των φθόγγων, τους οποίους εξέφερε με εξαιρετική επιμέλαα και
φροντίδα. Άριστος και επιδέξιος ερμηνευτής των φράσεων, εξαντλούσε -στα
όρια του εφικτού - την έκταση των μελωδικών ενοτήτων, πριν πάρα αναπνοή,
και φρόντιζε για την αδιατάρακτη πορεία της μελωδίας, στοιχείο απαραίτητο
για τη μέθεξη του ακροατή. Διέθετε φωνητική ομοιογένεια καταπληκτική, πε-
ρίσσια αντοχή και σπάνια άρθρωση, χωρίς να «δαγκώνει» τους φθόγγους. Η
τέχνη του και η τεχνική του έφερε επιδράσεις και από το ελληνικό δτμοτικό
τραγούδι, το οποίο υπηρέτησε με ανάλογο πάθος από τη θέση του στην Ακα-
δημία Αθηνών.

Στην απαγγελία του αποστολικού αναγνώσματος υπήρξε ο εραστής του συ-
γκεκριμένου. Χαρακτηριστικά του η άψογη αναπνοή, η σωστή άρθρωση και το-
ποθέτηση της φωνής. Το αποτέλεσμα μοναδικό, μάγευε και κατακτούσε τον
ακροατή.

. Εκατομμύρια Έλληνες, ορθόδοξοι πιστοί στο εσωτερικό και το εξωτερικό,
γαλουχήθηκαν στη γνήσια βυζανηνή μουσική και προσευχήθηκαν ακούγοντας
τη φωνή του Περιστέρη. Ο τιμώμενος υπήρξε εξάλλου άξιος συνεχιστής και εκ-
φραστής της Νέας Μεθόδου των τριών Διδασκάλων, Χρυσάνθου του εκ Μαδύ-
των, Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος και Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, α οποίοι το
1814 διέσωσαν τη βυζαντινή μουσική από πλήρη καταποντισμό, απλοποιώντας
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και συστηματοποιώντας τη βυζαντινή παρασημαντική. Με αυτό το σύστημα έμα-
θαν από τότε τη μουσική μας παράδοση γενεές γενεών, χωρίς να το αμφισβήτη-
σα ποτέ κανείς.

Ο Σπύρος Περιστέρης έγραψε ιστορία και αυτή θα τον κρίνα. Υπήρξε μονα-
δικό φαινόμενο καταρρίπτοντας όλα τα ρεκόρ. Παραλίγο μισός αιώνας πάνω
στο πρώτο αναλόγιο της χώρας. Μια ολόκληρη ζωή προσφοράς στην Ορθοδο-
ξία, στην Εκκλησία, στη λατρεία.

Ο Περιστέρης έφυγε. Η τέχνη του όμως ζα. Η μνήμη του ας είναι αιώνια.

Του Δημάρχου Συμπολιτείας Αχαΐας
κ. Δημητρίου Καλογεροπούλου

Μεταφέρω σε όλους τους παρευρισκομένους της εκλεκτής αυτής Σύναξης τη
μεγάλη ηθική ικανοποίηση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, των δημοτών μας και
εμού προσωπικά, διότι σήμερα τιμάται ο μεγάλος συμπατριώτης μας Σπυρίδων
Περιστέρης. Η λαμπρή προσωπικότητα, που τίμησε την περιοχή της καταγωγής
του, τη Ροδοδάφνη Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας, και όλο τον Ελληνισμό.

Ευτυχώς, οι προϋποθέσεις του οικογενειακού του περιβάλλοντος ήταν τέτοι-
ες, ώστε να μπόρεσα να αναδαχθεί η πολυσύνθετη και πολυτάλαντη προσωπι-
κότητά του. Δεν ήταν μόνο η γλυκιά φωνή του χοράρχη, που πλημμύριζε με τους
πολύχυμους ήχους της βυζαντινής μελωδίας και ομόρφαινε τα κυριακάτικα πρωι-
νά, όπου και αν βρισκόσουν, χάρη στα ερτζιανά κύματα, προσκαλώντας ακόμα
και τους άπιστους να σκεφθούν τον Θεό. Ήταν η πνευματική του παρουσία σε
όλο τον ελλαδικό χώρο και πέρα από αυτόν. Ο δάσκαλος και το αηδόνι της βυ-
ζαντινής μουσικής, που στη μακρόχρονη πορεία του εργάσθηκε για την κατα-
γραφή, τη διάσωση, τη δημιουργική καλλιέργεια και διάδοση του μουσικού θη-
σαυρού της Εκκλησίας και του Έθνους.

Έτυχε απόλυτα δικαιολογημένα γενικής εκτίμησης και μεγάλων διακρίσεων
για την επιτυχημένη του σταδιοδρομία και το εθνικό έργο του, τη μεγάλη προ-
σφορά του στη μουσική λαογραφία και την εκκλησιαστική μουσική της πατρί-
δας μας. Κατέστη ο κήρυκας του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Γοήτευσε
και μύησε με το ήθος του, για να συνεχισθεί το θεάρεστο έργο του. Παρέμανε
μέχρι τέλους ένας σύγχρονος άνθρωπος δεμένος με την παράδοση, πρωτοπό-
ρος στη σκέψη και τις απόψας. Τέτοιες εκδηλώσας σαν την σημερινή, στη μνή-
μη του Σπυρίδωνος Περιστέρη, τιμούν ιδιαίτερα τους διοργανωτές.

Οι δημότες μας ποτέ δεν παραδέχθηκαν ότι ο Σπυρίδων Περιστέρης δεν είναι
ανάμεσά μας, αφού μιλάμε γι' αυτόν σαν να είναι μαζί μας. Γι' αυτό προτείνω και
ελπίζω η επόμενη μσυσικολογική σύναξη, αφιερωμένη στη μνήμη του, να πραγ-
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ματοποιηθεί στη γενέτειρα ταυ, κάτι για το οποίο είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα
συγκατετίθετο και ο ίδιος με μεγάλη ικανοποίηση.

4. «Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαο-
γραφίας». Διεθνές επιστημονικό συνέδριο που οργάνωσε το Κέντρο Λαογρα-
φίας με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας (Εθνικό Ίδρυμα
Νεότητας).

Με την ευκαιρία της μεταστέγασης του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λα-
ογραφίας στο αυτόνομο νεοκλασικό κτήριο της οδού Ηπίτου 3, που απέκτησε με
δωρεά του Ιδρύματος Βουδούρη, και της αναβάθμισης της λειτουργίας του, αλλά
και της συμπλήρωσης ογδονταδύο χρόνων από τον θάνατο του ιδρυτή της επι-
στήμης της Λαογραφίας στην Ελλάδα αειμνήστου Ν. Γ. Πολίτη, ο οποίος με το
πολυσύνθετο έργο και την πολύπλευρη προσωπικότητά του αντιπροσωπεύει μια
ολόκληρη εποχή της ελληνικής κοινωνικής και πνευματικής ιστορίας στο κρίσιμο
μεταίχμιο του 19ου και του 20ού αιώνα, το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαο-
γραφίας της Ακαδημίας Αθηνών οργάνωσε και πραγματοποίησε στις 4-7 Δε-
κεμβρίου 2003 στηνΑθήνα, στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών, με μεγάλη επι-
τυχία διεθνές επιστημονικό συνέδριο.

Η θεματική του συνεδρίου με υπόβαθρο την προσωπικότητα του Ν. Γ. Πο-
λίτη, είχε ως κεντρικό άξονα την - παράλληλη με τον δικό του βίο, τη δράση, το
έργο και τον απόηχο του έργου του - ιστορία όσο και προϊστορία του «Λαο-
γραφικού Αρχείου» και το πως αυτό μετεξελίχθηκε στο σημερινό Κέντρον
Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας. Μια πορεία αιωνόβια, σύμφυτη και με την
πορεία του ελληνικού Κράτους, που λειτούργησε ως επιστημονικός και ιδεολο-
γικός πόλος, ο οποίος με φυγόκεντρες όσο και κεντρομόλες τάσας μέσα στις
εκάστοτε ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικές και πνευματικές συνθήκες συνέβαλε
καθοριστικά στη συγκρότηση μιας πολυσυζητημένης σήμερα συνολικής εθνικής
ιδεολογίας περί της «ελληνικότητας» και επηρέασε τη σύσταση, τις κατευθύν-
σεις, τη μέθοδο, το περιεχόμενο των επιστημών του ανθρώπου στη χώρα μας,
κυρίως τη λαογραφία, την ανθρωπολογία, την εθνομουσικολογία, επίσης την
αρχαιολογία και την ιστορία - αλλά και την παιδεία, την αισθητική κ.ά.

Με βάση αυτό τον ιστορικό όσο και βιογραφικό άξονα οι γενικές θεματι-
κές ενότητες και οι επί μέρους υποενότητες του συνεδρίου διαμορφώθηκαν
σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα:

Α'. Από τον ευρωπαϊκό ρομαντισμό στο Λαογραφικό Αρχείο (τέλη 18ου - αρ-
χές 20ού αι.)

• Το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό και ο εισαγόμε-
νος ρομαντισμός.
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• Η Ελληνική Επανάσταση και ο φιλελληνισμός. Οι πρώτες συλλογές δημοτικών
τραγουδιών και άλλης λαογραφικής και γλωσσικής ύλης από Ευρωπαίους και
Έλληνες.

• Η σύσταση του ελληνικού Κράτους και η εισαγόμενη ιδεολογία της ελληνι-
κότητας.

• Το κρατικό ενδιαφέρον για τα αρχαία μνημεία, τον λαϊκό πολιτισμό και τη
διάσωσή τους. Τα πρόσωπα, οι συνθήκες, οι πρακτικές.

• Ο Ν. Γ. Πολίτης. Η βιογραφία, η επιστημονική παρουσία, οι επιρροές και οι
σχέσεις του με τις επιστήμες του ανθρώπου στην Ελλάδα και διεθνώς στα
τέλη του 19ου αιώνα. Το εθνικό ιδεώδες.

• Ο Ν. Γ. Πολίτης και οι συνεργάτες του. Οι τοπικοί λόγιοι και οι λαογραφι-
κές, μουσικές και γλωσσικές καταγραφές.

• Ίδρυση από τον Ν. Γ. Πολίτη της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας (1908),
έκδοση του Περιοδικού «Λαογραφία» (1909), σύσταση της Εθνικής Μουσικής
Συλλογής (1914).

Ο Ν. Γ. Πολίτης και η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, η συμμετοχή

του στην κοινωνική και πνευματική ζωή της εποχής του.

Β'. Το Λαογραφικό Αρχείο

• Ίδρυση του Λαογραφικού Αρχείου από τον Ν. Γ. Πολίτη (1918).

• Σταδιακή ολοκλήρωση του ελληνικού Κράτους (προσάρτηση περιοχών, Βαλ-
κανικοί Πόλεμοι και Α' Παγκόσμιος Πόλεμος) και οι προσανατολισμοί της
Λαογραφίας.

• Η περίπτωση της Μακεδονίας και η λαογραφία.

• Η αισθητική της ελληνικότητας (αναπαραστάσεις σε κάθε μορφή τέχνης της
εποχής, παιδαγωγικές εκδηλώσεις κ.λπ.).

• Ο Μικρασιατικός πόλεμος, οι πρόσφυγες. Νέοι όροι, αλλαγές και συγκρού-
σας στο εθνικό, πολιτικό, ηθικό, κοινωνικό, δημογραφικό, οικονομικό τοπίο.
Η καταγραφή του λαϊκού πολιτισμού των αλησμόνητων πατρίδων.

• Η ίδρυση της Ακαδημίας Αθηνών και η ένταξη τσυ Λαογραφικού Αρχείου
στους κόλπους της.

• Οι συνεχιστές του έργου του Ν. Γ. Πολίτη στο Λαογραφικό Αρχείο και η
πορεία της επιστημονικής έρευνας.

• Ο Στίλπων Κυριακίδης, η ίδρυση του Λαογραφικού Μουσείου στο ΑΠΘ, η
λαογραφική έρευνα στη βόρεια Ελλάδα.

• Το πνεύμα και η δράση άλλων φορέων για την καταγραφή, έρευνα και διά-
δοση του λαϊκού πολιτισμού και της παραδοσιακής μουσικής.

• Οι Έλληνες της διασποράς, η λαογραφία, οι μουσικές καταγραφές.

• Ο Γεώργιος Μέγας, η επιτόπια έρευνα, οι «λαογραφικές αποστολές», τα
ερωτηματολόγια, η έκδοση της Επετηρίδας του Λαογραφικού Αρχείου.
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• Η Λαογραφία τη δεκαετία του 1930 και η αισθητική της ελληνικότητας.

• Η συμβολή της τεχνολογίας για τις μουσικές και άλλες καταγραφές, η ίδρυ-
ση του Ε. I. Ρ. και η συνεργασία με το Λαογραφικό Αρχείο.

• Ο Σπύρος Περιστέρης και οι μουσικοί συνεργάτες του Λαογραφικού Αρ-
χείου, οι μουσικές λαογραφικές αποστολές.

• Ο Γεώργιος Κ. Σπυριδάκης, οι συνεργάτες του Λαογραφικού Αρχείου, το
«Βασιλικό Ίδρυμα Ερευνών», οι εθνογραφικές κινηματογραφήσεις.

Ρ. Από το Λαογραφικό Αρχείο στο Κέντρο Ερευνης της Ελληνικής Λαογραφίας

• Η δεκαετία του 1960, η μετανάστευση, ο νόστος και η «παράδοση».

• Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο Τομέας Λαογραφίας. Ο Δ. Σ. Λουκάτος, ο
Μ. Γ. Μερακλής, η «Κοινωνική Λαογραφία».

• Η ίδρυση του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθη-
νών

• Η Δικτατορία και η αισθητική της ελληνικότητας.

• Η Μεταπολίτευση, η «επιστροφή στις ρίζες» και η Λαογραφία.

• Η δεκαετία του 1970. Η Αλκη Κυριακίδου-Νέστορος και η Κοινωνική Αν-
θρωπολογία στην Ελλάδα.

• Κοινωνική Ανθρωπολογία στην Ελλάδα σήμερα και Λαογραφία: σύγκρου-
ση ή συμπληρωματικότητα;

• Η νέα ψηφιακή τεχνολογία: η αρχειοθέτηση, οι εκδόσεις, οι εθνογραφικές κα-
ταγραφές.

Οι δηλώσας συμμετοχής και η θεματολογία τους κάλυψαν ορισμένους τομείς
της αρχικής θεματολογίας. Έτσι το Κέντρο Λαογραφίας σχεδιάζα να επανέλθει
με ένα νέο συνέδριο.

Την Τιμητική Επιτροπή τσυ συνεδρίου αποτέλεσαν α: Γρηγ. Σκαλκέας, Πρόε-
δρος της Ακαδημίας Αθηνών, Ακαδημαϊκός, Νικόλαος Ματσανιώτης, Γενικός
Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, Ακαδημαϊκός, Χρύσανθος Χρήστου, Ακα-
δημαϊκός, Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής του Κέντρου Λαογραφίας, Πάνος
Λιγομενίδης, Ακαδημαϊκός, Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής του Κέντρου Λα-
ογραφίας, Παναγιώτης Τέτσης, Ακαδημαϊκός, Μέλος της Εφορευτικής Επιτρο-
πής του Κέντρου Λαογραφίας, Αγγελική Λάίσυ, Ακαδημαϊκός, Μέλος της Εφο-
ρευτικής Επιτροπής του Κέντρου Λαογραφίας, Παναγιώτης Βοκοτόπουλος, Ακα-
δημαϊκός, Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής του Κέντρου Λαογραφίας, Βασίλει-
ος Πετράκος, Ακαδημαϊκός, Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής του Κέντρου Λα-
ογραφίας, Ιάκωβος Καμπανέλλης, Ακαδημαϊκός, Αναπλ. Μέλος της Εφορευτικής
Επιτροπής του Κέντρου Λαογραφίας, Κωνσταντίνος Κριμπάς, Ακαδημαϊκός,
Αναπλ. Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής του Κέντρου Λαογραφίας.
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Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούσαν: Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Δρακά-
τος, Ακαδημαϊκός, Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής του Κέντρου Λαο-
γραφίας, Αντιπρόεδρος: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Διευθύντρια του
Κέντρου Λαογραφίας, Γραμματέας: Ελευθέριος Αλεξάκης, Διευθυντής Ερευ-
νών του Κέντρου Λαογραφίας, Ταμίας: Ελένη Ψυχογιού, Ερευνήτρια του Κέ-
ντρου Λαογραφίας, Μέλη: Μιράντα Τερζοπούλου, Ερευνήτρια του Κέντρου
Λαογραφίας, Παναγιώτης Καμηλάκης, Ερευνητής του Κέντρου Λαογραφίας,
Μαρία Ανδρουλάκη, Ερευνήτρια-Μουσικός του Κέντρου Λαογραφίας. Υπεύ-
θυνος διοργάνωσης: Ευστάθιος Μακρής, Ερευνητής-Μουσικός του Κέντρου
Λαογραφίας Γραμματεία: Ανθούλα Μπάκολη, Ελένη-Μαρία Αρμένη.

Το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Παιδείας κ. Πέτρος
Ευθυμίου, ο οποίος απηύθυνε και χαιρετισμό, ο Γεν. Γραμματέας του ίδιου
Υπουργείου κ. Αθ. Τσουρουπλής, ο Γεν. Γραμματέας Ολυμπιακών Αγώνων κ. Κ.
Καρτάλης, ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών κ. Γρ. Σκαλκέας, ο Ακαδημαϊκός
κ. Κ. Δρακάτος, Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής του Κέντρου Λαογρα-
φίας, ο Ακαδημαϊκός κ. Πάνος Λιγομενίδης, Επόπτης του Κέντρου Λαογραφίας.

Χαιρετισμοί

Του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, Ακαδημαϊκού
κ. Γρ. Σκαλκεα

Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης συγκαταλέγεται στις κορυφαίες πνευματικές φυσιο-
γνωμίες του νεότερου Ελληνισμού. «Πατέρα» της ελληνικής Λαογραφίας τον
έχουν χαρακτήρισα και ο ποιητής Γ. Δροσίνης τον χαρακτήριζα «μάγο, προφή-
τη, οδηγό».

Οραματιστής ενός πολιτισμού στηριγμένου στις αρχαιοελληνικές αξίες και
εμβολιασμένου με τις ιδέες του ευρωπαϊκού ουμανισμού προσπάθησε με τις πα-
ρεμβάσεις του να καθοδηγήσα, όσο κι αν αυτό ακούγεται σήμερα παράξενα,
προσπάθησε, λοιπόν, να ποδηγέτησα τις γενιές των πεζογράφων - ηθογράφων,
ζωγράφων, θεατρικών συγγραφέων, ποιητών, των πνευματικών ανθρώπων εν
γένα που δημιούργησαν κατά το διάστημα 1880-1920. Διάστημα ούτως ή άλλως
κρίσιμο για την διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του νέου ελληνικού πολιτισμού.

Συγχαίρω την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου, τον ακούραστο συ-
νάδελφο κ. Δρακάτο, Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής του Κέντρου Λα-
ογραφίας, την Διευθύντρια κ. Καμηλάκη και γενικά το ιδιαίτερα δημιουργικό
Κέντρο Λαογραφίας για το συνέδριο, που αρχίζα σήμερα, και εύχομαι τα συ-
μπεράσματά του να προωθήσουν την ιδέα της διάσωσης και προαγωγής του
λαϊκού πολιτισμού στον αιώνα της παγκοσμιοποίησης.
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Του Γενικού Γραμματέα Ολυμπιακών Αγώνων
κ. Κ. Καρταλη

Με το Κέντρο Λαογραφίας η συνεργασία μας στο πλαίσιο της Εκθέσεως
«Ελαίας Εγκώμιον» στον χώρο της Ακαδημίας Αθηνών την άνοιξη και το κα-
λοκαίρι του 2004 είναι στενή και εποικοδομητική.

Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης συγκαταλέγεται στις κορυφαίες πνευματικές φυσιο-
γνωμίες του νεότερου ελληνισμού. Πατέρας της ελληνικής Λαογραφίας αλλά και
οραματιστής της πλήρους σύμπλευσης του ελληνικού κράτους με τα ιστορικά πε-
πρωμένα των ευρωπαϊκών κρατών, ιδέα στην οποία έταξε όλες τις δυνάμας του
ο Νικόλαος Πολίτης. Στα πλαίσια του ισόβιου αγώνα του για την ουσιαστική
αναβάπτιση της πνευματικής ζωής του έθνους στις αξίες του ελληνικού πνεύμα-
τος αλλά και του ουμανισμού της Δύσης δικαιώνεται ο χαρακτηρισμός του ως
«κατά πάντα εθνικού ανδρός», αλλά ερμηνεύεται και η γενικότερη στάση του ως
διανοούμενου, επιστήμονα και ενεργού πολίτη.

Η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων της αρχαιότητας υπήρξε όραμα πολ-
λών εξόχων πνευμάτων από τους ουμανιστές ως τους ρομαντικούς, που επηρεα-
σμένοι από τις ιδέες του κινήματος του νεοκλασικισμού του 18ου και του 19ου
αιώνα ταξίδευαν στην Ελλάδα και διαπίστωναν την εγκατάλειψη των αρχαιολο-
γικών χώρων.

Στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωση η πρώτη σκέψη για την αναγέννηση
της ιδέας του Ολυμπισμού έγινε στην ευρύτερη περιοχή της ίδιας της Ολυμπίας,
στον δήμο Λετρίνων (Πύργου), το έτος 1838. Η πραγματική όμως απαρχή των
νεότερων Ολυμπιακών Αγώνων στηρίχθηκε στη γενναία χορηγία του εθνικού
ευεργέτη Ευαγγέλου Ζάππα για την καθιέρωση των Ολυμπίων (1859 κ.εξ.), μιας
μεγάλης, πανελλήνιας πανηγύρεως και εκθέσεως των επιτευγμάτων και των πα-
ντός είδους προϊόντων των συγχρόνων Ελλήνων, χωρίς καθαρά αθλητικό χαρα-
κτήρα. Έτσι τα Ολύμπια υπήρξαν ο προάγγελος των Ολυμπιακών Αγώνων, α
οποίοι προσέλαβαν διεθνή χαρακτήρα χάρη στο έξοχο πνεύμα και τη δράση του
Πιέρ ντε Κουμπερτέν.

Στην εθνική αυτή προσπάθαα θα ήταν παράδοξο να λείψει ο Νικόλαος Πο-
λίτης (1852-1921), που φαίνεται να πρωτοστάτησε σχεδόν σε κάθε σημαντική
επιστημονική, πνευματική, εθνική και κοινωνική εκδήλωση της ελληνικής ζωής
τότε, ώστε δικαίως ο Γ. Δροσίνης, εκπροσωπώντας την λογοτεχνική και όχι μόνο
γενιά του 1880 και εξής, να τον χαρακτήρισα «μάγο, προφήτη, οδηγό μας».

Έτσι ο Ν. Γ. Πολίτης υπήρξε ένας από τους εφόρους των Αγώνων (έφοροι
των Αγώνων, α οποίοι είχαν την κύρια ευθύνη της διεξαγωγής τους, ήταν ο Πρί-
γκηπας Γεώργιος ως πρόεδρος, ο πατέρας της γυμναστικής στην Ελλάδα Ιωάν-
νης Φωκιανός, αντιπρόεδρος, και μέλη, εκτός από τον Πολίτη, ο υφηγητής Γ.
Στρέιτ και ο Ιωάννης Γενήσαρλης).
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Σημαντική και ενδιαφέρουσα υπήρξε και η συγγραφική παραγωγή του Πο-
λίτη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 ή με αφορμή αυτούς.

Από τα παραπάνω γίνεται, νομίζω, εμφανής ο ενεργός ρόλος του μεγάλου
λαογράφου Νικολάου Πολίτη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896, τόσο προς
την επιτυχή οργάνωση και διεξαγωγή τους, όσο και συμμετέχοντας στην πνευμα-
τική κίνηση που είχε αφετηρία, αφορμή και κίνητρο τους αγώνες αυτούς. Μετά
την τόσο καθοριστική και πολύ γνωστή συμμετοχή του Δημ. Βικέλα στην ανα-
βίωση των αγώνων και την πρώτη διεξαγωγή τους στην Αθήνα, γίνεται γνωστή
και η συμμετοχή του Νικολάου Πολίτη σ' αυτούς, στους οποίους συνέβαλαν και
άλλοι Έλληνες λόγιοι και πνευματικοί άνθρωποι του τέλους του 19°" αιώνα. Η
συμβολή και των τελευταίων δεν έχα μέχρι σήμερα τονισθεί όπως έπρεπε.

Η ανακοίνωση του κ. Παναγιώτη Καμηλάκη στο συνέδριο σας για τον Νι-
κόλαο Πολίτη και τους Ολυμπιακούς Αγώνες ελπίζουμε ότι θα προσκομίσει
νέα στοιχεία και για την δραστηριότητα αυτή του μεγάλου ανδρός, στον οποίο
αφιερώνεται το συνέδριο σας.
Καλή επιτυχία.

Του Επόπτη του Κέντρου Ερεΰνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημαϊ-
κού κ. Π. Λιγομενιδη

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας Αθηνών,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα Ολυμπιακών Αγώνων,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών,
Κύριοι συνάδελφοι Ακαδημαϊκοί, κύριοι σύνεδροι, κυρίες και κύριοι,
Πριν από λίγες μέρες παραδώσαμε ως Κέντρο Λαογραφίας στην κωμόπολη
της Αμφίκλειας - το έργο εγκαινίασε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
Παιδείας κ. Τσαυρουπλής - το Μουσείον του Άρτου. Πρόκαται για ένα από τα
προγράμματα που διεξάγα το Κέντρο παράλληλα με την προσπάθεια εκσυγχρο-
νισμού του - μηχανοργάνωσης των λατουργιών του αλλά και μετακόμισης σε
ένα νεοκλασικό κτίριο, του οποίου τα εγκαίνια θα γίνουν προσεχώς. Παράλληλα
διεξάγα μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα Προγράμματα με ευρωπαϊκές συνερ-
γασίες, όπως το ΑΚΡΙΝΕΤ, ένα πρόγραμμα με θέμα τους Ακρίτες της Ευρώπης.
Έτσι έρχεται πολύ γρήγορα το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στη μνήμη του
ιδρυτή του Νικολάου Γ. Πολίτη, ένα συνέδριο που οργανώθηκε με πολύ μεράκι
από τη Διευθύντρια και τους ερευνητές του Κέντρου. Ήταν ένα συνέδριο τιμής -
οφειλής στον Πατέρα της ελληνικής Λαογραφίας σε ένα καλό για την ιστορία
της πορείας του Κέντρου στάδιο. Αν μάλιστα συνυπολογισθεί και η επιτυχία της
εντάξεώς του στα μεγάλα Προγράμματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, το
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Κέντρο θα είναι σε θέση να επιτελέσα τον προορισμό του ως εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης του Λαϊκού Πολιπσμού. Η Ακαδημία Αθηνών φιλοξενεί το συνέ-
δριο στο κεντρικό της Μέγαρο θέλοντας να τιμήσα τον πρωτοπόρο επιστήμονα,
τον χαλκέντερο πνευμαπκό άνθρωπο, τον ιδρυτή της επιστήμης της Λαογραφίας
στην Ελλάδα αλλά και να προβάλει ένα από τα παλαιότερα - προϋπάρξαν της
ιδρύσεως της - ερευνηπκά Κέντρα της (1918). Ο Ν. Γ. Πολίτης με το πολυσύνθε-
το έργο, τη δράση και την πολύπλευρη προσωπικότητά του αντιπροσωπεύει μια
ολόκληρη εποχή της ελληνικής κοινωνικής, πολιπκής και πνευμαπκής ιστορίας
στο κρίσιμο μεταίχμιο του 19ου και του 20ού αιώνα. Η θεμαπκή του συνεδρίου
με υπόβαθρο τον βίο, το έργο και την προσωπικότητα του Ν. Γ. Πολίτη, θα έχα
ως κεντρικό άξονα την παράλληλη προϊστορία και την ιστορία του «Λαογραφι-
κού Αρχείου», που ίδρυσε ο ίδιος επίσημα το 1918 - αλλά επί της ουσίας πριν το
1880 - και το πώς αυτό μετεξελίχθηκε στο σημερινό «Κέντρον Ερεΰνης της Ελ-
ληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών». Ένα Ινστιτούτο που αποτελεί
ένα από τα πρώτα, αν όχι το πρώτο, ερευνηπκά ιδρύματα της χώρας με πολυ-
σύνθετο και πολυεπίπεδο επιστημολογικό και γνωσπκό ανπκείμενο, που αφορά
τον άνθρωπο ως δημιουργό και φορέα του παραδοσιακού πολιπσμού, αγροπ-
κού και ασπκού.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι ανακοινώσεις θα παρακολουθήσουν εν πολλοίς
την ιστορική πορεία του ΚΕΕΛ, σύμφυτη σχεδόν με την πορεία του ελληνικού
Κράτους, πορεία που επίσης καθόρισε τη συγκρότηση μιας συνολικής εθνικής
ταυτότητας και την ιδεολογία περί της «ελληνικότητας». Οι εξήντα περίπου ομι-
λητές από διαφορεπκούς γνωσπκούς χώρους θα προσεγγίσουν ιστορικά, ερμη-
νευτικά και κριπκά αυτή τη συμβολή, όπως και τη μέθοδο έρευνας, αρχαοθέτη-
σης και εν γένει το έργο του ΚΕΕΛ, καθώς και το πόσο αυτά επηρέασαν διαλε-
κπκά πς επιστήμες του ανθρώπου στη χώρα μας, κυρίως τη Λαογραφία, την
Εθνομουσικολογία, την Ανθρωπολογία, επίσης την Αρχαιολογία και την Ιστο-
ρία, αλλά και την παιδεία, την εθνική ιδεολογία, τις νοοτροπίες, την αισθηπκή
και άλλα, αφού το ΚΕΕΛ συνέβαλε διαχρονικά στη δημιουργία και άλλων πα-
ράλληλων - κραπκών και ιδιωπκών - εκπαιδευτικών, ερευνηπκών και πολιπσπ-
κών φορέων, μουσείων και συλλογικών θεσμών.

Εύχομαι καλή επιτυχία.

Του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής του Κέντρου Λαογραφίας, Ακαδη-
μαϊκού κ. Κ. Δρακατου

Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας Αθηνών, κύριε Γενικέ Γραμ-
ματέα Ολυμπιακών Αγώνων, κύριε Γενικέ Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών,
κύριοι συνάδελφοι Ακαδημαϊκοί, κύριοι σύνεδροι, κυρίες και κύριοι,
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Ως Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου με θέμα «Ο Νικό-
λαος Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας» σας καλο-
σωρίζω στην εναρκτήρια συνεδρία και εύχομαι οι εργασίες του να δικαιώσουν
τόσο τις προσδοκίες μας αλλά κυρίως να προωθήσουν τις γνώσεις μας γύρω από
μια προσωπικότητα που εδέσποσε στην εθνική, κοινωνική, πνευματική γενικότε-
ρα ζωή ίου τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού, του Νικολάου Πολί-
τη, και δρομολόγησε εξελίξεις, οι οποίες υπήρξαν καθοριστικές για την καλλιτε-
χνική, λογοτεχνική, επιστημονική ζωή της χώρας μας. Το πολύπλευρο έργο του,
που ελπίζουμε ότι θα φωτιστεί με νέα στοιχεία σε συνδυασμό με την πορεία και
εξέλιξη του σημαντικότερου δημιουργήματος του, του Λαογραφικού Αρχείου
και σήμερα Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, θα είναι το αντικείμε-
νο που θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Η παρουσία «επί ταυτώ» τόσων διακεκριμένων, σχεδόν του συνόλου των
Ελλήνων λαογράφων, και μεγάλου αριθμού ξένων επιστημόνων, λαογράφων
αλλά και συναφών επιστημονικών κλάδων, εγγυάται την διεπιστημονική προ-
σέγγιση και την πολυφωνία.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Υπουργείο Παιδείας και ιδιαίτερα τον Υπουρ-
γό Παιδείας κ. Πέτρον Ευθυμίου, ο οποίος εξ αρχής εστήριξε την ιδέα της πρα-
γματοποίησης αυτού του συνεδρίου και εξασφάλισε το ποσόν των 14. 700 € από
το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητος. Επίσης ευχαριστούμε την Διοίκηση της Ακαδημίας
Αθηνών για την παραχώρηση της αίθουσας αλλά και την συμπληρωματική οικο-
νομική στήριξη, την Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων, με την οποία το
Κέντρο μας συνεργάζεται για την μεγάλη Έκθεση «Ελαίας Εγκώμιον», για την
προσφορά των εκδόσεων της για τους συνέδρους, τον Σύλλογο Κισαμιτών Αττι-
κής «Η Κίσαμος» για την προσφορά των παραδοσιακών κρητικών προϊόντων
της αποψινής δεξίωσης και τους καλλιτέχνες, μουσικούς και τραγουδιστές που
θα μας προσφέρουν αφιλοκερδώς την ψυχαγωγία στα μικρά κενά του πολύ φορ-
τωμένου προγράμματος του συνεδρίου. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την Δι-
ευθύντρια του Κέντρου κ. Καμηλάκη και τους ερευνητές και συνεργάτες του Κέ-
ντρου για όσους κόπους κατέβαλαν για την πραγματοποίηση του συνεδρίου και
όλους τους συνέδρους που πρόθυμα ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Κέ-
ντρου Λαογραφίας.

Του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Πέτρου Ευθυμίου

Η Ακαδημία Αθηνών φιλοξενεί σήμερα τις εργασίες του σημαντικού αυτού
συνεδρίου θέλοντας να τιμήσει τον πρωτοπόρο επιστήμονα, τον χαλκέντερο
πνευματικό άνθρωπο και ιδρυτή της επιστήμης της Λαογραφίας στην Ελλάδα Νι-
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κόλαο Γ. Πολίτη. Το 2001 συμπληρώθηκαν ήδη ογδόντα χρόνια από τον θάνατο
του, ενώ, εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής
Λαογραφίας, που ο ίδιος ίδρυσε το 1918 ως «Λαογραφικόν Αρχείον» και το
οποίο οργανώνει στη μνήμη του το παρόν συνέδριο, έχα μπα σε μια νέα φάση της
μακράς δημιουργικής πορείας του με τον μεθοδολογικό και θεωρητικό εκσυγχρο-
νισμό, τον εμπλουτισμό του ανθρώπινου δυναμικού του, την ψηφιοποίηση του υλι-
κού του κατά τις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσας και τη μεταστέγασή του σε
νέο, αυτόνομο κτήριο που απέκτησε με δωρεά του Ιδρύματος Βουδούρη.

Το Υπουργείο Παιδείας έχα παρακολούθησα από τα πρώτα της βήματα την
προσπάθεια του Ν. Γ. Πολίτου για τη συλλογή λαογραφικού υλικού, αφού ο
ίδιος διετέλεσε Προϊστάμενος του Υπουργείου, ενώ μέσω του δικτύου των λα-
τουργών όλων των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης διακινήθηκαν οι κατά
καιρούς εγκύκλιοι για τη συλλογή του λαογραφικού υλικού. Η τελευταία εγκύ-
κλιος εστάλη πρόσφατα από το Υπουργείο και εξ όσων πληροφορούμαι από τη
Διευθύντρια του Κέντρου είχε μεγάλη ανταπόκριση μεταξύ των εκπαιδευτικών.
Ο κύριος όγκος των χαρόγραφων συλλογών του ΚΕΕΛ είναι εξάλλου έργο των
εκπαιδευτικών, οι οποίοι και το στελέχωσαν ως ερευνητικό δυναμικό με αποσπά-
σας ή και εξελίχθηκαν σε μόνιμο προσωπικό του, διατελέσαντες και διευθυντές.
Λαμπρά παραδείγματα ο Στίλπων Κυριακίδης, ο Γεώργιος Μέγας, ο Δημ. Λσυ-
κόπουλος, ο Γ. Κ. Σπυριδάκης, ο Δημ. Δουκάτος, η Γεωργία Ταρσούλη, ο Σπ.
Περιστέρης και άλλοι.

Ως αρμόδιος Υπουργός αναγνωρίζω την εθνική και εκπαιδευτική σημασία του
έργου του Κέντρου Λαογραφίας, συμπαρίσταμαι δε και ενισχύω, με τις δυνατότη-
τες που μου παρέχα η θέση μου, ηθικά και υλικά στην προσπάθεια του εκσυγχρο-
νισμού του. Ωστόσο έχω επίγνωση, όπως νομίζω πως θα δαχθεί και εδώ αυτές τις
ημέρες, ότι το έργο που επιτελείται στο Κέντρο όσο και το τεράστιο σε όγκο απο-
θησαυρισμένο και συνεχώς συλλεγόμενο υλικό του, είναι τόσο πολυσχιδές και πο-
λυσύνθετο που απαιτεί μεγάλο αριθμό ανθρώπων και πόρων. Στο πλαίσιο και
των σχετικών Προγραμμάτων που παρέχα η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα του
πολιτισμού, της παιδείας και της έρευνας γίνονται σημαντικά βήματα προς αυτή
την κατεύθυνση και το Κέντρο διεκδικεί δυναμικά το μερίδιο του.

Το συνέδριο έχα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αφορά τόσο τον ευρύτερο επιστη-
μονικό χώρο όσο και το πλατύ κοινό, καθώς ο Ν. Γ. Πολίτης με το πολυσύνθετο
έργο, τη δράση και την πολύπλευρη προσωπικότητα του αντιπροσώπευα μια
ολόκληρη εποχή της ελληνικής κοινωνικής, πολιτικής, και πνευματικής ζωής.

Κατά το πρόγραμμα των ανακοινώσεων του συνεδρίου, του οποίου έχω
την τιμή να κηρύξω την έναρξη, με αφετηρία τη ζωή και το έργο του Ν. Γ. Πο-
λίτου θα παρακολουθήσουμε εν πολλοίς την υπεραιωνόβια πορεία του ΚΕΕΛ.
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Οι ομιλητές θα προσεγγίσουν ιστορικά, ερμηνευτικά και κριτικά τη μέθοδο
έρευνας και το έργο του ΚΕΕΛ.

Ευχόμενος καλή επιτυχία, κηρύσσω την έναρξη του Συνεδρίου.

Σύνοψη των εργασιών του Συνεδρίου

Της Διευθύντριας του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας
κ. Αικατερίνης Πολυμερου-Καμηλακη

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Αγαπητοί φίλοι της Λαογραφίας, που παρακολουθείτε τις εργασίες του συνε-
δρίου μας,

Ο απολογισμός της εσοδείας, ο αμητός ενός τετραήμερου συνεδρίου, όπως
αυτό που μόλις τελείωσε σήμερα, δεν θεωρώ ότι είναι έργο τόσο απλό. Χραάζε-
ται νηφαλιότητα, ξεκούραση, που μου λείπει, και επισταμένη επίσκεψη των κα-
μένων των συνέδρων, εφ' όσον πολλές φορές για τις ανάγκες της συμμόρφωσης
στον χρόνο, αλλά και της συζήτησης, τα κείμενα όλων έχουν περικοπεί δραστι-
κά. Έτσι, αν θα επιχαρούσα να δώσω μια ακόνα για το τι έχα κατατεθεί από την
πλευρά των συνέδρων, αυτή θα ήταν λαψή και δεν το επιθυμώ.

Έτσι προτιμώ να παραμείνω σε μια αδρομερή σύνοψη, η οποία έχει διατυ-
πωθεί από τους ίδιους τους ομιλητές, και τα πραγματικά συμπεράσματα να
βγούν από όλους μας, όταν θα κυκλοφορηθεί ο τόμος των Πρακτικών, που θα
παρουσιάσουμε στον ίδιο χώρο, Θεού θέλοντος και Ακαδημίας επιτρεπούσης.

Κατ' αρχήν μπορώ να πώ ότι όσον αφορά στον βασικό στόχο του συνεδρίου,
που ήταν να τίμησα τον πρωτοπόρο επιστήμονα, τον κορυφαίο πνευματικό άν-
θρωπο και ιδρυτή της επιστήμης της Λαογραφίας στην Ελλάδα αλλά και να προ-
βάλει ένα από τα παλαιότερα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας σε γενικές
γραμμές έχα επιτευχθεί. Και η παρουσία όλες αυτές τις μέρες κοινού, που προ-
έρχεται - εκτός των άμεσα ενδιαφερομένων - από τον ευρύτερο χώρο των ενδια-
φερομένων για τον λαϊκό πολιτισμό, ικανοποιεί και την υπόθεση της Οργανωτι-
κής Επιτροπής ότι το θέμα μας μπορεί να αφορά τόσο στον ευρύτερο επιστημο-
νικό χώρο όσο και το πλατύ κοινό, καθώς ο Ν. Γ. Πολίτης με το πολυσύνθετο
έργο, τη δράση και την πολύπλευρη προσωπικότητα του αντιπροσωπεύει μια
ολόκληρη εποχή της ελληνικής κοινωνικής, πολιτικής, επιστημονικής και πνευμα-
τικής ιστορίας στο κρίσιμο μεταίχμιο του 19ου και του 20ού αιώνα, και όχι μό-
νον, καθώς τη σφράγισε φέρνοντας στο γνωστικό, επιστημονικό και εθνικό προ-
σκήνιο τον «Λαό», με την καθιέρωση και τη συστηματική οργάνωση της επιστη-
μονικής συλλογής, αρχαοθέτησης, μελέτης και προβολής των στοιχείων του λαϊ-
κού πολιτισμού με τρόπο και μέσα που συνέβαλαν καθοριστικά και στη διαμόρ-
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φωση του νεοελληνικού εθνικού ιδεώδους, τη συγκρότηση συνολικής εθνικής
ταυτότητας και την ιδεολογία περί της «ελληνικότητας».

Οι στόχοι για τη θεματική του συνεδρίου με υπόβαθρο, λοιπόν, τον βίο, το έρ-
γο και την προσωπικότητα του Ν. Γ. Πολίτη, ο οποίος κατά γενικήν ομολογία
των δισέγγονων του πλέον ομοτέχνων δικαίως κατέχει τον χαρακτηρισμό του
«πατέρα και οδηγού» «ονόματι και έργω», και με κεντρικό άξονα την παράλλη-
λη προϊστορία και την ιστορία του «Λαογραφικού Αρχείου», που ίδρυσε ο ίδιος
επίσημα το 1918 και μετεξελίχτηκε στο σημερινό «Κέντρον Ερεύνης της Ελληνι-
κής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών», έχουν επίσης επιτευχθεί. Έτσι στο
πλαίσιο που είχε προδιαγραφεί οι ανακοινώσεις ακολούθησαν εν πολλοίς την
υπεραιωνόβια πορεία του ΚΕΕΛ, σύμφυτη σχεδόν με την πορεία του ελληνικού
Κράτους, πορεία που επίσης καθόρισε τη συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας
και την ιδεολογία περί της «ελληνικότητας». Οι εξήντα περίπου ομιλητές από
συγγενείς γνωστικούς χώρους προσήγγισαν ιστορικά, ερμηνευτικά και κριτικά
αυτή τη συμβολή, όπως και τη μέθοδο έρευνας, αρχειοθέτησης και εν γένει το έρ-
γο του ΚΕΕΛ, καθώς και το πόσο αυτά επηρέασαν διαλεκτικά τις επιστήμες του
ανθρώπου στη χώρα μας, κυρίως τη Λαογραφία, την Εθνομουσικολογία, την
Ανθρωπολογία, επίσης την Αρχαιολογία και την Ιστορία - αλλά και την παι-
δεία, την εθνική ιδεολογία, τις νοοτροπίες, την αισθητική. Παράλληλα προς το
Κέντρο Λαογραφίας κρατικοί φορείς και ιδιωτικά εκπαιδευτικά, ερευνηπκά και
ευρύτερα πολιτισμικά ιδρύματα παρουσίασαν το σημαντικό έργο τους, που έχα
τον ίδιο στόχο, την προστασία, μελέτη και προβολή του λαϊκού πολιπσμού στο
σύνολο του. Το Κέντρο Λαογραφίας, όπως έχα εξελιχθεί σήμερα με το πολυ-
σύνθετο και πολυεπίπεδο επιστημολογικό και γνωστικό αντικείμενο του, που
αφορά τον άνθρωπο ως δημιουργό και φορέα του παραδοσιακού πολιπσμού,
αγροπκού και ασπκού, υλικού και πνευμαπκού, προφορικού και εγγράμματου,
πίστευα στην διεπιστημονική προσέγγιση των πραγμάτων, σέβεται την ετερότη-
τα στη σκέψη και τη μέθοδο και πάνω από όλα πιστεύει «λόγω και έργω» στον
καλόπιστο διάλογο. Αν ήμουν πολιπκός - και ευτυχώς δεν είμαι - θα έλεγα όπ
στους καιρούς μας, που οι επιστήμες του ανθρώπου διατρέχουν θανάσιμο κίνδυ-
νο, δεν μας περίσσευα κανείς. Μακριά από προλήψας και ιδεοληψίες - στο μέ-
τρο του δυνατού, ας προσπαθήσουμε να πραγματοποιήσουμε σωστά ο καθένας
το «εφ'ω ετάχθη». Στο συνέδριο μας έγινε λόγος και πολύ σωστά για τη Λαο-
γραφία, τον όρο εννοώ, που ο Ν. Γ. Πολίτης προσέδωσε στη νέα επιστήμη. Συγ-
χωρείστε μου να πιστεύω όπ ναι μεν «η επίσκεψις ονομάτων αρχή σοφίας», αλλά
όπως και αν ερμηνευθεί το αρχή, ως αφετηρία (και κάθε αρχή είναι δύσκολη ή
και το ήμισυ του παντός) είτε ως βασική συντεταγμένη της σοφίας, δεν παύα να
είναι ένα μέρος της σοφίας. Η ολοκληρωμένη σοφία είναι το ίδιο το έργο. Και
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για να κλείσω αυτή τη γενική μου αναφορά στο συνέδριο μας θα μου επιτρέψετε
να αναφερθώ σε κάτι που η κ. Νόρα Σκουτέρη με ρεαλισμό και παρρησία, που
την διακρίνει, μας είπε: Ο «έλεγχος της πίστης του ονόματος στο έργο» όσον
αφορά κατ' αρχήν στον Νικόλαο Πολίτη, και η παραδειγματική για την ελληνική
Λαογραφία περίπτωση του, που συνόψιζα αποτελεσματικά το λαογραφικό δια-
κύβευμα, την έργω διασταύρωση των ιστορικών συνεχειών με την ιστορία και
την ανθρωπολογία / εθνολογία, καιρός είναι να μας απασχολήσα σήμερα για μια
καλύτερη συνεργασία στο αύριο.

Ευχαριστίες προς:

Την Ακαδημία Αθηνών και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο κ. Γρ. Σκαλκέα, και τον
Γεν. Γραμματέα κ. Νικ. Ματσανιώτη, που πάντα αγκαλιάζουν με ενδιαφέρον τις
εκδηλώσας του Κέντρου, τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής του Κέντρου
κ. Κων. Αρακάτο, που δυστυχώς απουσιάζα σήμερα, γιατί τον κρατάα κλινήρη
μια γρίππη, τον Επόπτη του Κέντρου κ. Πάνο Λιγομενίδη, το Υπουργείο Παιδεί-
ας και ιδιαίτερα στον Υπουργό Παιδείας κ. Πέτρο Ευθυμίου για την παρουσία
του κατά την έναρξη του συνεδρίου και το γενικότερο ενδιαφέρον του για το Κέ-
ντρο. Τη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων και ιδιαίτερα τον Γενικό
Γραμματέα κ. Κων. Καρτάλη για την συνεργασία μας και την προσφορά στους
συνέδρους εκδόσεων της Γ. Γ. Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας για την οικονομική
ενίσχυση για την διεξαγωγή του συνεδρίου. Τον Σύλλογο Κισαμιτών Αττικής «Η
Κίσαμος» για την προσφορά των κρητικών εδεσμάτων. Τους μουσικούς και τους
οργανοπαίχτες, που μας γοήτευσαν κατά τα διαλείμματα του τόσο πιεστικού μας
συνεδρίου.
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1. Παρουσίαση του τόμου Οι δύο όψεις της ελληνικής μουσικής
κληρονομιάς (Πρακτικά της Μουσικολογικής Συνάξεως εις
μνήμην Σπυρίδωνος Περιστέρη ) την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2003, ώρα
17.00, στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών (Ανατολική Αίθουσα).

Το βιβλίο παρουσίασαν ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ιωάν-
νης Ζηζιούλας, ακαδημαϊκός, ο υπουργός Εσωτερικών κ. Κώστας Σκανδαλίδης
και ο εθνομουσικολόγος κ. Λάμπρος Λιάβας, αναπλ. καθηγητής του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών. Προσφώνησαν οι ακαδημαϊκοί κ.κ. Κ. Δρακάτος και Πάνος Λιγο-
μενίδης και οι μαθητές του Σπυρ. Περιστέρη έψαλαν βυζαντινούς ύμνους. Τέλος
προβλήθηκε η ταινία μικρού μήκους από τη σειρά «Μονόγραμμα» (Σπ. Περιστέ-
ρης) των Γιώργου και Ηρώς Σγουράκη.

Ο τόμος, ο οποίος αρχίζα με μήνυμα του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου, παρουσιάζει τις ανακοινώσας
που έγιναν στο συνέδριο «Μσυσικολογική Σύναξις εις μνήμην Σπυρίδωνος Περι-
στέρη» και αποτελεί προσφορά στους φιλόμουσους θαυμαστές του έργου του
Σπύρου Περιστέρη και, προ πάντων, στους νεώτερους μουσικούς και μουσικο-
λόγους που εμπνέονται από αυτό. Περιλαμβάνει: Παρουσίαση του ιστορικού της
Εθνικής Μουσικής Συλλογής στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Λαογραφικού Αρ-
χείου από τη διευθύντρια του Κέντρου κ. Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη,
σύντομη βιογραφία του Σπ. Περιστέρη, γραμμένη από τον συντοπίτη του κ. Φί-
λιππο Αθ. Οικονόμου, χαιρετισμούς και ομιλίες συνεργατών του Σπ. Περιστέρη.
Ακολουθεί η κεντρική ομιλία, που φέρα και τον γενικό τίτλο του συμποσίου: Βυ-
ζαντινή μουσική - δημοτικό τραγούδι: Οι δύο όψεις της ελληνικής μουσικής κλη-
ρονομιάς. Συντάκτης της δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον καθηγητή κ.
Γεώργιο Αμαργιανάκη, που αφενός μεν έχα ασχοληθεί επιστημονικά και με τις
δύο αυτές όψας της μουσικής παράδοσης, αφετέρου δε υπήρξε διάδοχος του Πε-
ριστέρη στο Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας.

Ο τόμος είναι αφιερωμένος κυρίως στις μουσικολογικές ανακοινώσας, με
αντικείμενο τη βυζαντινή μουσική (Chr. Troelsgârd, I. Παπαθανασίου, Α. Χαλ-
δαιάκης, I. Αρβανίτης), τη βυζανηνή μουσική και το δημοτικό τραγούδι συνδυα-
στικά (G. Wolfram, Ε. Μακρής) και το δημοτικό τραγούδι (Μ. Δραγούμης, Γ.
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Χατζηθεοδώρσυ, Π. Σκούφης, Μ. Ανδρουλάκη, Α.-Μ. Γιαννακοδήμου) και κα-
λύπτει ένα ευρύτατο φάσμα ερευνητικών ενδιαφερόντων στα πλαίσια πάντα της
γενικότερης θεματικής του. Το Κέντρο Λαογραφίας παραδίδοντας στο κανό
τον παρόντα τόμο θεωρεί ότι ανοίγει επίσημα μια συζήτηση για τις δύο όψεις που
συγκροτούν την ενιαία μουσική μας κληρονομιά.

Χαιρετισμοί

Του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, Ακαδημαϊκού
κ. Γρηγοριου Σκαλκεα

Τα τελευταία χρόνια παρακολουθώ την προσπάθεια που το Κέντρο Λαο-
γραφίας καταβάλλει για την αξιοποίηση των θησαυρών του Αρχείου του με τα
προγράμματα μηχανοργάνωσης και την αναβάθμιση των λειτουργιών του με
την μεταστέγασή του στο νεοκλασσικό κτήριο της οδού Ηπίτου, τα συνέδρια,
τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις. Όλα αυτά σε μια εποχή που γενικότερα οι επιστή-
μες του ανθρώπου υποβαθμίζονται και πολύ περισσότερο οι επιστήμες που
υπογραμμίζουν τις εθνικές ιδιαιτερότητες, όπως η Λαογραφία.

Ως πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 2002 αισθάνομαι ιδιαίτερη
ικανοποίηση να προωθώ αιτήματα της Διευθύνσεως του Κέντρου (Εφορευτική
Επιτροπή, Διευθύντρια) για δραστηριότητές του, όταν παράλληλα προς την
έρευνα προβάλλουν θέματα τόσο σημαντικά, όπως είναι η εθνική μουσική μας
κληρονομιά, με την οποία καταπιάνεται το βιβλίο που θα παρουσιάσουν σήμερα
α εκλεκτοί ομιλητές.

Με την ευκαιρία της παρουσίας του κ. υπουργού Εσωτερικών θα ήθελα να
εκφράσω τις ευχαριστίες του Ιδρύματος για το ενδιαφέρον του για το Μουσι-
κό Αρχείο του Κέντρου Λαογραφίας, θεμέλιος λίθος του οποίου υπήρξε η ερ-
γασία του αειμνήστου Σπυρίδωνος Περιστέρη.

Η ολοκλήρωση της στέγης του Κέντρου με την έκθεση των αντικειμένων του
και την αξιοποίηση των συλλογών του θα δώσει στην Πολιτεία ένα σύγχρονο
Κέντρο 'Ερευνας του λαϊκού μας πολιτισμού, που τόσο έχουμε ανάγκη σήμερα
μέσα στον ομογενοπαημένο κόσμο μας.

Του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνι-
κής Λαογραφίας, Ακαδημαϊκού κ. Κων. Δρακατου

Σεβασμιώτατε,

Κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας Αθηνών,

Πανοσιολογιώτατε εκπρόσωπε του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθη-
νών και πάσης Ελλάδος,
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Κύριε Υπουργέ,

Κύριοι Ακαδημαϊκοί,

Κυρίες και κύριοι,

Ο αείμνηστος Σπυρίδων Περιστέρης, μυημένος «εξ απαλών ονύχων» στη
μουσική και ειδικότερα την παραδοσιακή ελληνική μουσική, υπηρέτησε επί τρεις
περίπου δεκαετίες στο Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακα-
δημίας Αθηνών, με το οποίο, και μετά τη συνταξιοδότησή του, εξακολούθησε να
συνεργάζεται.

Ως βασικός μουσικός ερευνητής συνέβαλε στη στήριξη και ενίσχυση του
Μουσικού Αρχείου του Κέντρου και προσέφερε άφθονο μουσικολογικό υλικό
με ειδικές αποστολές και έρευνες, που εξετέλεσε, υπό αντίξοες συνθήκες, σε πολ-
λές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος. Από το υλικό αυτό, κα-
θώς και από άλλο που συγκεντρώθηκε από τους ερευνητές του Κέντρου, κατέ-
γραψε και μετέφερε στο πεντάγραμμο περισσότερες από 1500 μελωδίες.

Τις γνώσεις που απέκτησε από τις επιτόπιες εθνομουσικολσγικές έρευνες ο Σπυ-
ρίδων Περιστέρης αποτύπωσε σε μελέτες του κυρίως στην Επετηρίδα του Κέντρου.
Επιμελήθηκε την έκδοση ενός λευκώματος για τα 150 χρόνια από την έναρξη της
επαναστάσεως του 1821 και με τον αείμνηστο Γεώργιο Σπυριδάκη εξέδωκαν ογκώ-
δη τόμο με δημοτικά τραγούδια, ο οποίος επανεκδόθηκε πρόσφατα από το Κέντρο,
δεδομένου όπ αποτελεί έργο αναφοράς των μουσικολόγων, αλλά και βοήθημα για
τους φοιτητές των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών των Πανεπιστημίων.

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας σε συνεργασία με την Ιε-
ρά Αρχιεπισκοπή και τη Μητρόπολη Αθηνών, για να τιμήσουν την προσωπι-
κότητα του Σπυρίδωνος Περιστέρη, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από
την εκδημία του, πραγματοποίησαν στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2000 «Μουσικο-
λογική Σύναξη», που είχε ως θέμα: «Οι δύο όψεις της ελληνικής μουσικής κλη-
ρονομιάς», στην οποία μετέσχον 30 περίπου ερευνητές κυρίως της μουσικολο-
γίας από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Λόγω της επιτυχίας του συνεδρίου, το Κέντρο αποφάσισε να προβεί σε έκ-
δοση των πρακπκών του. Τα Πρακτικά αυτά παρουσιάζουν σήμερα: ο σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ιωάννης Ζηζιούλας, ακαδημαϊκός, ο
υπουργός Εσωτερικών κ. Κώστας Σκανδαλίδης και ο αναπληρωτής καθηγη-
τής Μουσικολογίας κ. Λάμπρος Λιάβας.

Του Επόπτη του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημαϊκού
κ. Πάνου Αιγομενιδη

Σεβασμιωτατε,

Πανοσιολογιώτατε εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών
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και πάσης Ελλάδος,

Κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας Αθηνών,
Κύριε Υπουργέ και κύριοι Ακαδημαϊκοί,
Κυρίες και κύριοι,

Κατά το διάστημα της λειτουργίας και δραστηριότητας του Κέντρου Λαο-
γραφίας οι ερευνητές έχουν συγκεντρώσα και διαψυλάξα αρχειακό υλικό ανυ-
πολόγιστης επιστημονικής και εθνικής σημασίας. Αποτελεί την κιβωτό, στην
οποία φυλάσσονται στοιχεία για όλες τις μορφές και εκδηλώσεις του παραδο-
σιακού πολιτισμού του λαού μας. Βρεθήκαμε, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια μπρο-
στά σ' έναν όγκο 12.00Θ ειδικών βιβλίων και πλήθους άρθρων για τη λαογραφία,
5.000 χειρογράφων εκτάσεως περίπου 2.500.000 σελίδων, 25.000 ωρών ηχογρα-
φήσεων σε 1700 μαγνητοταινίες και πολυάριθμες κασέτες, 12.000 δίσκων και
1000 περ. αντικειμένων μουσειακού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων 100 περίπου
μουσικά όργανα. Η επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση του υλικού αυτού
έχα φθάσα μόλις στο 2% του συνολικού όγκου.

Ο κίνδυνος καταστροφής του μουσικού αρχειακού υλικού εξαιτίας του ορα-
τού απομαγνητισμού των ταινιών (ο νόμος εντροπίας), σας οποίες είναι κατα-
γεγραμμένη η Εθνική Μουσική Συλλογή, κατέστησε αναγκαία και άμεσης προ-
τεραιότητας την αναγραφή και αποθήκευση του υλικού αυτού σε σύγχρονα
ηλεκτρονικά μηχανήματα με ψηφιακά μέσα. Η ανάγκη μηχανοργάνωσης και
προγραμμαασμού της εργασίας του Κέντρου με μέσα που παρέχα η σύγχρονη
τεχνολογία στον τομέα της πληροφορικής θεωρήθηκε επιτακτική και επείγου-
σα. Για τους λόγους αυτούς συντάχθηκε το 1995 από τη διευθύντρια κ. Αικατε-
ρίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη Πρόγραμμα για τη μηχανοργάνωση του Αρχείου
του Κέντρου. Το υπό την επιστημονική εποπτεία μου Πρόγραμμα χρηματοδοτή-
θηκε από το Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Η έγκρισή του έδωσε στο Κέντρο
την ευκαιρία να ανασυγκροτηθεί εκ βάθρων και στους ερευνητές τη δυνατότητα
να συνεχίσουν τη διερεύνηση των θεμάτων του λαϊκού πολιτισμού με σύγχρονα
μέσα. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού της
Βιβλιοθήκης και του Αρχείου του Κέντρου» εξασφαλίστηκε και εγκαταστάθηκε
ο αναγκαίος τεχνικός εξοπλισμός, απαραίτητος για την εφαρμογή και ανάπτυξη
αδικού λογισμικού. Για την πλήρη αναδιοργάνωση του Κέντρου θεωρήθηκε
απαραίτητη η μεταστέγασή του σε χώρο κατάλληλο να στεγάσα τις δραστηριό-
τητές του, τη δημιουργία Στούντιο για την αντιγραφή των μουσικών κειμένων,
τη συντήρηση τους και τη σωστή αξιοποίηση του χειρόγραφου πλούτου του Κέ-
ντρου. Η δημιουργία ενός σύγχρονου Αρχείου Μουσικής, το οποίο να προκύ-
πτα από την υπάρχουσα δομή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της σύγχρονης τε-
χνολογίας και επικοινωνίας, ήταν επιτακακή.
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Προϋπόθεση για την οργάνωση του Μουσικού Αρχείου ήταν η διάσωση του
μουσικού υλικού με την αντιγραφή των μαγνητικών ταινιών και παλαιών δίσκων
σε ψηφιακή μορφή, προτεραιότητα την οποία εθέσαμε εξ αρχής. Το Στούντιο,
που ακόμη δεν έχα ολοκληρωθεί, λειτουργεί, όταν υπάρχουν κονδύλια, και το
πολύτιμο υλικό αντιγράφεται, προκειμένου να εξασφαλισθεί από τη φθορά του
χρόνου. Η οργάνωση του Μουσικού Αρχείου έγινε με βασική αρχή την χρησιμο-
ποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας πολυμέσων με αξιοποίηση του ηχητικού,
οπτικού, χειρόγραφου υλικού και κινούμενης εικόνας (video). Με βάση τις ανά-
γκες αρχαοθέτησης και αναζήτησης υλικού και πληροφοριών δημιουργήθηκε
ηλεκτρονική βάση με όλα εκείνα τα στοιχεία που σε συνδυασμό με το υπόλοιπο
αρχείο του Κέντρου επιτρέπουν την παρακολούθηση της λατσυργίας του Μου-
σικού Αρχείου και τη διαχείριση του υλικού του, καθώς και τη διασφάλιση της
μοναδικότητάς του με πεδία πρόσβασης ανάλογα με την ιδιότητα του χρήστη -
ερευνητή και την αδική άδεια που διαθέτει. Εδώ η Πολιτεία, η οποία με το
Υπουργείο Παιδείας αλλά και με τον ενδιαφερόμενο έμπρακτα για την παραδο-
σιακή ελληνική μουσική, βυζαντινή και δημοτική, υπουργό Εσωτερικών κ. Κώ-
στα Σκανδαλίδη, τον οποίο ευχαριστούμε για την παρουσία του σήμερα εδώ,
πρέπα να σταθεί αρωγός, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο της ψηφιοποίη-
σης του τεράστιου όγκου του υλικού και να παραδοθεί ο πολύτιμος αυτός θησαυ-
ρός του Κέντρου σης επόμενες γενιές ακέραιος και επιστημονικά προσβάσιμος.

2. Εγκαίνια του Μουσείου του Άρτου, Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 21 Νοεμ-
βρίου 2003.

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
στο πλαίσιο του εκσυχρονισμού των λατσυργιών του και του επαναπροσδιορι-
σμού του ρόλου του ως Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του Λαϊκού Πολιτισμού
αναπτύσσα τελευταία μια νέα μουσειακή πολιτική προσφέροντας επιστημονική
υποστήριξη συμμετέχοντας στον σχεδιασμό και τη δημιουργία εξαδικευμένων
μουσείων κυρίως στην περιφέρεια. Έτσι έχα επιλέξα να στήριξα την προσπά-
θεια αξιόλογων λαογραφικών και πολιτιστικών συλλόγων, που διέθεταν την
απαραίτητη υποδομή, για τη λατουργία του Μουσείου Γεωργικών Εργαλείων
και Παραδοσιακής Τεχνολογίας στο Βελεστίνο, του Ελληνικού Μουσείου της
Ελιάς στα Καψαλιανά Αρκαδίου Κρήτης και του Μουσείου του Άρτου στην
Αμφίκλαα Φθιώτιδας.

Οι εξειδικευμένοι ερευνητές και επιστημονικοί συνεργάτες του Κέντρου με
βάση την προϋπάρχουσα πλούσια συλλογή του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου
«Δαδιώτικη Εστία» και σε στενή συνεργασία με αυτόν δημιούργησαν ένα μου-
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σείο στο πλαίσιο της «περιφερειακής εθνογραφίας» με συστηματική έρευνα, που
αντλεί πληροφορίες και τεκμηριωτικό υλικό από την προφορική παράδοση. Ο
σαφής παιδευτικός-αφηγηματικός χαρακτήρας της έκθεσης καθίσταται πόλος
για έρευνα, μελέτη, μάθηση και ψυχαγωγία, αλλά και κοινωνική ευαισθητοποίη-
ση και προβληματισμό. Τη μουσειακή μελέτη και οργάνωση της έκθεσης είχε η
μόνιμη συνεργάτις του Κέντρου, αρχαιολόγος κ. Λουΐζα Καραπιδάκη.

Στις αίθουσές του Μουσείου ο επισκέπτης παρακολουθεί τις αναπαραστα-
τικές εικόνες, σκηνές από τον αγροτικό βίο, πληροφορείται για την πορεία της
καλλιέργειας του σιταριού «Από το σπόρο στο αλεύρι» και την επεξεργασία
του «Από το αλεύρι στο ψωμί», μυείται στη διατροφική και συμβολική σημα-
σία του ψωμιού «Στον κύκλο της ζωής του ανθρώπου» όσο και «Στον κύκλο
του χρόνου» μέσα από τις ομώνυμες εκθεσιακές ενότητες σε αναφορά με το
τοπικό παράδειγμα της καθημερινής ζωής, τις τελετουργίες και τις γιορτές
στην Αμφίκλεια. Επιπλέον μπορεί να πληροφορηθεί για τις αντίστοιχες χρή-
σεις και τη σημασία των σιτηρών στην αρχαιότητα.

Η Αμφίκλεια χτισμένη στους βόρειους πρόποδες του μυθικού, πανέμορφου
Παρνασσού μπόρεσε μέσα από ιστορικές και κοινωνικές συγκυρίες να διατηρήσει
ζωντανές τις παραδόσεις και διακριτές τις τοπικές της ιδιαιτερότητες. Αναπτυσσό-
μενη πρόσφατα και ως κέντρο χειμερινού τουρισμού, απέκτησε με την ουσιαστική
συμβολή του τοπικούΛαογραφικού Συλλόγου, του Δήμου και των κατοίκων ένα
πρωτότυπο πολιτιστικό - εκπαιδευτικό σημείο έλξης επισκεπτών, που μπορεί να τό-
νωσα την τοπική οικονομία και να συμβάλα στην παραπέρα προβολή του τόπου,
δίνοντας το παράδαγμα για μια περιφερειακή ανάπτυξη, που αναδακνύα τις τοπι-
κές πολιτισμικές αξίες διαχρονικά, κινητοποιεί τις εγχώριες δυνάμας και αντλεί
από ίδιους πόρους.

Ανήμερα στην κατεξοχήν γιορτή - προσευχή για την καλή σοδειά, της
«Μεσοσπορίτισσας» Παναγίας, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του μοναδι-
κού στην Ελλάδα εθνογραφικού - λαογραφικού «Μουσείου του Αρτου» στην
Αμφίκλαα της Φθιώτιδας, που πανηγύριζε τα Εισόδια της Θεοτόκου.

Το μουσείο εγκαινίασε την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2003, στις 11.30 ο κα-
ταγόμενος από την Αμφίκλαα Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας κ.
Αθανάσιος Τσουροπλής στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου.

Μετά τον χαιρετισμό του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών κ. Γρηγορίου
Σκαλκέα, του ακαδημαϊκού και Επόπτη του Κέντρου Λαογραφίας κ. Πάνου Λι-
γομενίδη, του Δημάρχου κ. Λουκά Σκλαβούνου και του Προέδρου του Λαογρα-
φικού Χορευτικού Συλλόγου Αμφίκλειας «Η Δαδιώτικη Εστία» κ. Δημ. Βασιλεί-
ου, η υπεύθυνη για την επιστημονική τεκμηρίωση του Μουσείου Διευθύντρια του
Κέντρου Λαογραφίας κ. Αικ. Πολυμέρου - Καμηλάκη μίλησε για το σκεπτικό
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της δημιουργίας του νέου μουσείου (βλ. παρακάτω σελ. 508-511) και η υπεύθυνη
της μουσειολογικής μελέτης και συντονίστρια της έκθεσης κ. Λουΐζα Καραπιδά-
κη ξενάγησε τους επίσημους και τους πολυάριθμους επισκέπτες στον χώρο του
Μουσείου.

Χαιρετισμοί

Του Επόπτη του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημαϊ-
κού κ. Π. Λιγομενιλη

Κύριε Δήμαρχε,

Κύριε Γενικέ Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας,

Κύριοι συνάδελφοι της Ακαδημίας Αθηνών,

Κυρία Διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας και αγαπητοί ερευνητές,

Κύριε Πρόεδρε του Λαογραφικού - Χορευτικού Συλλόγου Αμφίκλειας και

αξιότιμα μέλη του,

Κύριοι εκπρόσωποι των φορέων της περιοχής,

Κυρίες και κύριοι,

Όταν η Διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας κ. Πολυμέρου - Καμηλάκη,
εδώ και μερικά χρόνια, έφερε στην Εφορευτική Επιτροπή για συζήτηση το θέμα
της δημιουργίας του Μουσείου στην περιοχή σας, ομολογώ όα τόσο εγώ όσο και
οι συνάδελφοι μου ακαδημαϊκοί είχαμε επιφυλάξεις. Και οι λόγοι ήταν πολλοί.
Κατ' αρχήν ο τόπος. Δεν έχουμε συνήθισα να εκτελούνται έργα με ιδιαίτερο πο-
λιτιστικό αλλά και ευρύτερα οικονομικό περιεχόμενο έξω από τα μεγάλα αστικά
κέντρα.

Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι η ίδια και οι συνάδελφοι της στο Κέντρο είχαν
αναλάβα μία μεγάλη προσπάθεια αναδιοργάνωσης του ίδιου του Κέντρου Λαο-
γραφίας, το οποίο πραγματοποίησε ένα μεγάλο Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού -
μηχανοργάνωσης των λατουργιών του αλλά και μετακόμισης σε ένα νεοκλασικό
κτήριο, του οποίου τα εγκαίνια θα γίνουν προσεχώς. Παράλληλα διεξάγα μια
σαρά από πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα με ευρωπαϊκές συνεργασίες, όπως
το ΑΚΡΙΝΕΤ, δηλαδή πρόγραμμα με θέμα τους Ακρίτες της Ευρώπης κ.ά.

Η επιστημονική επιμέλεια του Μουσείου του Άρτου εντάσσεται στον ευρύ-
τερο σχεδιασμό του Κέντρου για τη δημιουργία μονοθεματικών μουσείων,
ερευνητικών μονάδων στην περιφέρεια με επιστημονικό αλλά και εκπαιδευτι-
κό χαρακτήρα, ενταγμένων στις κοινωνίες που τις φιλοξενούν με προοπτικές
εξέλιξης σε πολιτιστικά αλλά και οικονομικής σημασίας κέντρα.

Έτσι παρακολουθεί και κατευθύνα επιστημονικά τρία μονογραφικά μου-
σεία: Το Ελληνικό Μουσείο της Ελιάς στην περιοχή Αρκαδίου Ρεθύμνης, το
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Μουσείο Γεωργικών Εργαλείων και Παραδοσιακής Τεχνολογίας στο Βελεστίνο
και το Μουσείο του Αρτου, για το οποίο περισσότερα θα ακούσετε από την κ.
Καμηλάκη.

Το Μουσείο, που σε λίγο θα ανοίξει την πόρτα του στο κοινό, έχα σχεδιαστεί
με βάση τον χώρο που ήταν διαθέσιμος και το υλικό που συγκεντρώθηκε για την
περιοχή, με φιλόδοξες προοπτικές να αποτελέσα για την Αμφίκλεια και τους γύ-
ρω δήμους ένα πνευματικό και εκπαιδευτικό κέντρο τόσο για τις νέες γενιές όσο
και για τις χιλιάδες των περαστικών που ανεβαίνουν στον Παρνασσό και που
αλλιώς δεν θα είχαν πολλούς λόγους να σταματήσουν στην κωμόπολη. Επομέ-
νως το ίδιο το Μουσείο θα αποτελέσα ταυτόχρονα και μοχλό ανάπτυξης.

Βεβαίως όλα εξαρτώνται από την διαχείριση του νέου αποκτήματος σας.
Εκπαιδευτικά προγράμματα, επέκταση του χώρου, ένταξη του Μουσείου σε
ευρύτερους σχηματισμούς, όπως το ΥΠΠΟ, ο Δήμος, το Πανεπιστήμιο της
Λαμίας, ενδεχομένως θα μπορούσαν να σημάνουν την αρχή μιας νέας πορείας
του και τη διασφάλιση πόρων για τη λειτουργία και ακτινοβολία του .

Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον Λαογραφικό - Χορευτικό Σύλλογο για το
εξαιρετικά σημαντικό εγχείρημα και το Κέντρο Λαογραφίας, ιδιαίτερα τη Διευ-
θύντριά του κ. Καμηλάκη και τη Μουσειολόγο κ. Καραπιδάκη, για το αποτέλε-
σμα και να ευχηθώ να είναι πολλά τα ...ψωμιά του Μουσείου για το καλό της πε-
ριοχής.

Του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας
κ. Αθανασίου Τςουροπλη

Τα μουσεία, κυρίως τα τοπικά, αποτελούν προϊόντα ιδιωτικής συνήθως
πρωτοβουλίας με κύριο σκοπό τους τη διάσωση και προβολή του λαϊκού πολι-
τισμού κάθε περιοχής. Τα μουσεία αυτά, σύμφωνα με μια παλιότερη έρευνα
του ΕΚΚΕ για λογαριασμό του ΥΠΠΟ, ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς ή υπά-
γονται σε πολιτιστικούς συλλόγους. Λειτουργούν συνήθως χωρίς προσωπικό
-δεν γίνεται λόγος για ειδικευμένο προσωπικό- και τα περισσότερα αντιμε-
τωπίζουν πρόβλημα στέγης. Ελάχιστα από αυτά έχουν τη δυνατότητα να λει-
τουργούν καθημερινά και σχεδόν κανένα δεν στήριζα τη λατουργία του σε
έσοδα δικά του, αλλά σε επιχορηγήσεις του ΥΠΠΟ ή άλλων φορέων.

Η συγκεκριμένη έκθεση του ΕΚΚΕ καταλήγα στο συμπέρασμα ότι: «Τα
μουσεία αυτά, στην κατάσταση που βρίσκονται, δεν είναι σε θέση να εξυπηρε-
τήσουν ούτε τους παραδοσιακούς σκοπούς τους, πολύ λιγότερο δε τους στό-
χους μιας σύγχρονης πολιτιστικής πολιτικής συμβάλλοντας στην ανάπτυξη
και δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ατόμων
και ομάδων στην πολιτιστική πολιτική».
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Με βάση, ωστόσο, τις αρχές ενός σύγχρονου μουσείου, το μουσείο πρέπει
να είναι :

- Κέντρο έρευνας του πολιτισμού της περιοχής

- Τόπος διατήρησης, διάσωσης και αξιοποίησης του υλικού της περιοχής
που έχα συγκεντρωθεί στους χώρους του

- Σχολείο για τη μελέτη του παρελθόντος της περιοχής.

Έτσι πραγματώνεται ο παιδευτικός ρόλος του τοπικού μουσείου, που δεν
πρέπα να είναι μόνο η συλλογή και η έκθεση και στην καλύτερη περίπτωση η με-
λέτη και η τεκμηρίωση του υλικού. Η έννοια της εκπαιδευτικής αποστολής του
μουσείου, γεννημένη μετά τον Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο, αποβλέπει στη σύνδεση
του μουσείου με το ευρύ κοινό. Αυτό σημαίνει ότι η πληροφόρηση και η συνεχής
ενημέρωση είναι απαραίτητες και για τη συμμετοχή του κοινού.

Η απόφαση του Λαογραφικού Χορευτικού Συλλόγου Αμφίκλαας να δημι-
ουργήσει, με αφετηρία την ύπαρξη μιας αξιόλογης συλλογής αντικειμένων του
παραδοσιακού λαϊκού πολιτισμού, ένα μουσείο με σύγχρονες προδιαγραφές,
σύμφωνα με τις απαιτήσας της μουσαολογικής επιστήμης, ιδέα και απόφαση με-
γάλης σημασίας για το μέλλον της Αμφίκλαας και της ευρύτερης περιοχής της,
αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ουσιαστική αναβάθμιση της περιοχής σε
συνδυασμό με άλλα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη σ' αυτήν.

Η ευφυής, λοιπόν, ιδέα και απόφαση του Λαογραφικού Χορευτικού Συλλό-
γου Αμφίκλειας «Η Δαδιώτικη Εστία» για τη δημιουργία ενός μουσείου της εξέ-
λιξης των παραδοσιακών καλλιεργειών και της μεταποίησης των δημητριακών
για την παρασκευή των ποικίλων ειδών άρτου υποστηρίζεται παστικά από το γε-
γονός ότι η περιοχή αποτελεί από την αρχαιότητα χώρο παραγωγής δημητρια-
κών και η γεωργία υπήρξε και εξακολουθεί να είναι βασική ασχολία των κατοί-
κων. Και συμφωνώ με την άποψη της Διευθύντριας του Κέντρου Λαογραφίας
ότι η περιοχή (κατ' εξοχήν γεωργική από την αρχαιότητα, πατρίδα του Ησιόδου,
ο οποίος περιγράφα το άροτρο, γνωστό ως «ησιόδαο») δικαιούται ένα μουσείο
που να ασχολείται με την εξέλιξη των τρόπων και μεθόδων καλλιέργαας της γης
και παραγωγής του άρτου. Τη γεωργία και τη σπουδαιότητά της για τον άνθρω-
πο και τον πολιτισμό του αφορούν όσα γράφα ο Ξενοφών στον Οικονομικό του
και οι άλλοι Έλληνες και Λατίνοι συγγραφείς που τον μιμήθηκαν: Τη γεωργία
ούτε οι θεοί δεν αρνήθηκαν να ασκήσουν, γιατί εκτός από την οικονομία του σπι-
τιού συμβάλλα και στην άσκηση του σώματος των ελευθέρων ανθρώπων... «Γε-
ωργίαν τών άλλων τεχνών μητέρα καί τροφόν είναι. Εϋ μεν γαρ φερομένης
τής γεωργίας έρρωνται καί al άλλαι τέχναι απαοαι».

Η παρακολούθηση του κύκλου της καλλιέργειας, της εξέλιξης των γεωργι-
κών εργαλείων για τη βελτίωση της παραγωγής και την ελάφρυνση του μό-
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χθου του γεωργού, καθώς και όλων εκείνων των μέσων και μεθόδων που βελ-
τίωσαν την απόδοση των καλλιεργειών, πρέπει να αποτελέσουν στόχο του
Μουσείου.

Η μελέτη, λοιπόν, του παραδοσιακού πολιτισμού από τα μουσεία πρέπα
να εντάσσεται οργανικά στο σύνολο της μελέτης μιας κοινωνίας σε χώρο και
χρόνο και της δυναμικής σχέσης των ανθρώπων προς τα αντικείμενα.

Κυρίες και κύριοι,

Το Μουσείο που ξεκινά σήμερα θα πρέπει να έχει την αμέριστη φροντίδα
και συμπαράστασή μας. Το ΥΠΕΠΘ μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη λει-
τουργία του εντάσσοντας δραστηριότητες του Μουσείου στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα των σχολείων της ευρύτερης περιοχής αλλά και άλλων και ενι-
σχύοντας τις ευρύτερες δραστηριότητές του. Η σύνδεσή του με το Πανεπιστή-
μιο της Λαμίας θα του εξασφαλίσει δυνατότητες να λειτουργήσει ως χώρος
εκπαίδευσης φοιτητών της σχεδιαζόμενης Σχολής Οικιακής Οικονομίας με
προοπτικές να καταστεί χώρος με ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στον τομέα της
έρευνας και της παραγωγής του άρτου.

Ομιλία

Της Διευθύντριας του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας
κ. Αικατερίνης ΙΙολυμερου-Καμηλακη

Κυρίες και κύριοι,

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται και στη χώρα μας αξιοσημείωτη
δραστηριότητα στον χώρο της συγκέντρωσης, διάσωσης, μελέτης, προβολής
και αξιοποίησης των τεκμηρίων του παραδοσιακού πολιτισμού παράλληλα με
τη δημιουργία ποικίλης μορφής και περιεχομένου λαογραφικών και άλλων
συγγενών μουσείων και συλλογών. Η Μουσειολογία, στην οποία ανήκει και η
Λαογραφική Μουσειολογία, έχει εξελιχθεί σε επιστήμη και έχει εισαχθεί τε-
λευταία στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Γιορτή των γεωργών η Μεσοσπορίτισσα έδωσε την ιδέα στον τοπικό Λαο-
γραφικό Χορευτικό Σύλλογο Αμφίκλειας «Δαδιώτικη Εστία» με «αρχηγό» την
πάντοτε θαλερή κ. Ανθή Πράσσου και τον αδελφό της κ. Ευστάθιο Πανουρ-
γιά, επί σειράν ετών πρόεδρο του Συλλόγου, να οργανώσουν για πρώτη φορά
το 1984, και από τότε να οργανώνουν κάθε δυό χρόνια, τριήμερη έκθεση ψωμι-
ού και άλλων παραδοσιακών παρασκευασμάτων από δημητριακά. Στην έκθε-
ση εκτίθενται ψωμιά που έχουν σχέση με την καθημερινή διατροφή των κατοί-
κων της περιοχής, ψωμιά που ζυμώνονται σε συγκεκριμένες γιορτές και για
διάφορους λόγους στον κύκλο του χρόνου (Χριστούγεννα, Πάσχα, θερισμό
κ.λπ.), στον κύκλο της ζωής (γέννηση, γάμο, θάνατο), λατρευτικά ψωμιά κ.ά.



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

509

Από το σκυλόψωμο για τον φύλακα του κοπαδιού1 ώς την πίτα της Πρωτοχρο-
νιάς με τον «οικουρό όφι»2. Και με αφορμή αυτή την έκθεση ξεκίνησε και προ-
χώρησε η ιδέα δημιουργίας ενός Μουσείου του Ψωμιού στην Αμφίκλεια.

Η ανάγκη δημιουργίας ενός Μουσείου της παραδοσιακής τεχνολογίας
στον τομέα των καλλιεργειών και του ψωμιού προκύπτει από το γεγονός ότι η
περιοχή Αμφίκλειας αποτελεί από την αρχαιότητα χώρο παραγωγής δημη-
τριακών και η γεωργία και η κτηνοτροφία υπήρξαν και εξακολουθούν να εί-
ναι βασικές ασχολίες των κατοίκων. Και αυτά σε συνδυασμό με τα συναφή
επαγγέλματα (σιδεράς, σαμαράς, πεταλωτής, αγωγιάτης κ.ά.).

Βεβαίως πολλά μουσεία και συλλογές περιέχουν αντικείμενα των εκφάνσε-
ων αυτών του υλικού βίου, χωρίς, ωστόσο, να δίδουν μια ολοκληρωμένη εικό-
να του θέματος. Το μουσείο αυτό συγκεντρώνει από την ευρύτερη γεωργική
περιοχή της Αμφίκλειας εθνογραφικό υλικό σχετικό με την γεωργία και την
μεταποίηση των δημητριακών. Το γεγονός, εξ άλλου, ότι πρόκειται για μια πε-
ριοχή με ιστορικό και προϊστορικό παρελθόν πλούσιο, όπως αποκαλύπτει συ-
νεχώς η αρχαιολογική έρευνα, αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο.

Πατρίδα του Ησιόδου, ο οποίος πρώτος περιγράφει το άροτρο, γνωστό ως
«ησιόδειο», η περιοχή δικαιούται ένα Μουσείο που να ασχολείται με την εξέ-
λιξη των τρόπων και μεθόδων καλλιέργειας της γης.

Ο Ησίοδος από την κοντινή Ασκρα της Βοιωτίας συμβουλεύει τον αδελφό
του Πέρση και βέβαια κάθε γεωργό στο έργο του 'Εργα και Ημέραι πώς θα καλ-
λιεργήσει τη γη και από τί είδος δένδρου πρέπα να φτειάξα το άροτρο, που είναι
δύο ειδών : το αντόγυον και το πηκτόν. Η περιγραφή του βοιωτικού αρότρου και
σκηνών της αρόσεως καθώς και τα αρχαιολογικά ευρήματα στον Ορχομενό και
τη Θήβα δείχνουν ότι η περιοχή υπήρξε σιτοβολώνας. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά

1. Ψωμί από πίτουρα και αλεύρι δεύτερης κατηγορίας για τα σκυλιά του κοπαδιού. Το
ζύμωναν ανελλιπώς ξεχωριστά, για να ταΐσουν τα σκυλιά.

2. Η πρωτοχρονιάτικη πίτα στολίζεται συχνά με ένα φίδι από ζυμάρι. Είναι ο φύλακας του
σπιτιού από κάθε κακό, ο «οικουρός όφις» των αρχαίων Ελλήνων, το φίδι του σπιτιού, όπως
το λένε στην Αμφίκλεια. Γι' αυτό και όταν το βρουν κάπου στο σπίτι, στο κατώι, στην αυλή,
κάτω από τη σκάλα κ.α., δεν το σκοτώνουν. Αγαθός Δαίμων, φύλακας και προστάτης οίκων
και πόλεων στην αρχαία Ελλάδα, επιζεί στο πνεύμα και πς συνήθειες των νεοτέρων Ελλήνων
ως «στοιχειό τον σπιτιού» και επιφαίνεται ως οικουρός όφις, τον οποίο σέβονται οι οικείοι ως
φύλακα και εγγυητή της ευτυχίας του οίκου. Έτσι στη Ζάκυνθο οι χωρικοί θέτουν τεμάχιο άρ-
του στην είσοδο της φωλιάς του, ενώ στη Λέρο την παραμονή της αρχιχρονιάς (1 Σεπτεμβρί-
ου) τοποθετούν γλυκίσματα στο τραπέζι, για να φάει τη νύχτα το στοιχειό του σπιτιού και να
γλυκαθεί (Γ. Α. Μέγα, Ελληνικοί εορταί και έθιμα λαϊκής λατρείας, Αθήναι 19632, σ. 14).
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το γεγονός ότι τόσο η ονομασία του αρότρου (αλέτρι) όσο και επιμέρους τμήμα-
τά του διατηρούν τις ίδιες ονομασίες : ιστοβοεύς=σταβάρι, ύνις=υνί, χειρολα-
βίς=χερολάβα).

Πόλλ ' έπικαμπύλα κάλα· φέρειν δέ γύην, δτ' άν εϋρης,
ές οίκον, κατ' δρος διζήμενος ή κατ' άρουραν,
πρίνινον- δς γαρ βουσίν άρουν όχυρώτατός έστιν,
εΰτ' άν Άθηναίης δμφος έν έλύματι πηξας
γόμφοισιν πελάσας προσαρήρεται ίστοβοήι.
Δοιά δέ θέσθαι άροτρα, πονησάμενος κατά οίκον,
αύτόγυον καί πηκτόν, έπεί πολύ λώιον οϋτω-
εϊχ' έτερον άξαις, έτερον κ' έπί βουσί βάλοιο.
Δάφνης δ' ή πτελέης άκιώτατοι ίστοβοήες,
δρυός έλυμα, γύης πρίνου■ βόε δ' ένναετήρω
άρσενε κεκτήσθαι, τών γάρ σθένος ούκ άλαπαδνόν,
ήβης μέτρον έχοντε- τώ έργάζεσθαι άρίστω.
Ούκ άν τώ γ έρίσαντε έν αϋλακι κάμ μέν άροτρον
αξειαν, τό δέ έργον έτώσιον αϋθι λίποιεν.
Τοις δ'άμα τεσσαρακονταετής αίξηός έποιτο
άρτον δειπνήσας τετράτρυφον, όκτάβλωμον,
δς έργου μελετών ίθεΐάν κ' αϋλακ' έλαύνοι,
μηκέτι παπταίνωνμεθ'όμήλικας, άλλ'έπί έργω
θυμόν έχων- τοϋ δ'ούτι νεώτερος άλλος άμείνων
σπέρματα δάσσασθαι καί έπισπορίην άλέασθαι
[κουρότερος γάρ άνήρ μεθ' όμήλικας έπτοιήται].

(Ησίοδος, Έργα και Ημέραι,νατά την έκδοση Al. Rzach, 1913, σ. 78-79, στ. 427-447)

Ο περιορισμός του γνωστικού αντικειμένου του Μουσείου σ' ένα μόνο τμήμα
του λαϊκού πολιτισμού, στον υλικό βίο, και μάλιστα σε ένα μικρό αλλά σημαντι-
κό μέρος του, αποτελεί πλεονέκτημα για τη σωστή ανάπτυξη του Μουσείου, κα-
θώς έχα τη δυνατότητα να καθόρισα τους ερευνητικούς του στόχους και να κα-
ταρτίσα συγκεκριμένα προγράμματα.

Η μελέτη του υλικού παραδοσιακού πολιτισμού από τα μουσεία πρέπα να
εντάσσεται οργανικά στο σύνολο της μελέτης μιας κοινωνίας σε χώρο και χρόνο
και της δυναμικής σχέσης των ανθρώπων προς τα αντικείμενα. Έτσι η μελέτη
του παραδοσιακού υλικού πολιτισμού αποκτά ξεχωριστή σημασία και μπορεί να
γίνα το κλειδί προσδιορισμού και μελέτης μιας κοινωνίας ή κοινότητας. Είναι
ένα είδος γλώσσας για την καλύτερη κατανόηση της θρησκευτικής, κοινωνικής
και οικονομικής ζωής των κατοίκων.
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Η ιδέα της ίδρυσης του Μουσείου μπορεί να είναι υψηλή και ωραία, μπορεί
πολλοί λόγοι να συνηγορούν στην ίδρυσή του στον συγκεκριμένο χώρο. Η εξα-
σφάλιση όμως των προϋποθέσεων για το μέλλον του πρέπει να μας προβλημάτι-
ζα σοβαρά. Το πρώτο και μεγάλο πρόβλημα του Μουσείου είναι η εξασφάλιση
αυτόνομης στέγης για να αναπνεύσα, να δημιούργησα εργαστήρια συντήρησης,
εργαστήρια μελέτης και οπωσδήποτε εκθεσιακούς χώρους που να ταιριάζουν
πλήρως στο αντικείμενο. Ο χώρος που σήμερα διαθέτα θα μπορούσε να χρησι-
μεύσα στο μέλλον για περιοδικές εκθέσας και εκδηλώσας, καθώς και για εκπαι-
δευτικά προγράμματα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Μουσείου. Πρώτο,
λοιπόν, μέλημα είναι η απόκτηση και επισκευή του κτηρίου Σκλαβούνου.

Με βάση τις αρχές ενός σύγχρονου μουσείου, το Μουσείο της Αμφίκλαας
πρέπει να είναι:

- Κέντρο έρευνας του πολιτισμού της περιοχής - χώρος διατήρησης, διά-
σωσης και αξιοποίησης του υλικού που έχα συγκεντρωθεί στους χώρους του.

- Σχολείο για τη μελέτη του παρελθόντος της περιοχής.

Κυρίες και κύριοι,

Το Μουσείο που ξεκινά τη λατουργία του πρέπα να γνωρίζετε ότι ευρίσκεται
στην πιο κρίσιμη στιγμή της ιστορίας του. Όπως καθετί νέο, Θέλα φροντίδα,
στοργή και διάθεση για εργασία. Για να ορθοποδήσα και να μπορέσα κάποτε
να αποκτήσα αυτάρκεια. Αν δεν το κατορθώσα αυτό, θα έρθα η στιγμή που θα
μαραζώσα και θα κλείσα. Χραάζεται, όπως προαναφέρθηκε, κατάλληλη στέγη
και προπάντων η φροντίδα όλων των δημοτών, η χάραξη στρατηγικής πολιτιστι-
κής και εκπαιδευτικής προσφοράς, που θα δώσα το πραγματικό νόημα στο Μου-
σείο και θα εξασφαλίσα την καταξίωση, τη μακροζωία και την ανάπτυξή του.

Το Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών με το αδικό επιστημονικό
προσωπικό του θα είναι στη διάθεσή του Μουσείου για επιστημονική συνδρομή.

Γνωρίζετε ασφαλώς ότι διαφορετικές κοινωνίες παράγουν διαφορετικές τέ-
χνες, επαδή ο πολιτισμός γεννιέται από μια συγκεκριμένη ιστορική πραγματικό-
τητα, διαφορετική συνήθως από ομάδα σε ομάδα. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαί-
τερα έκδηλο στον ελληνικό χώρο, όπου οι ιστορικές τύχες, α διαφορετικές γεω-
γραφικές, κλιματολογικές κ.λπ. συνθήκες και η ιδιοσυγκρασία του πληθυσμού
διαφοροποιούν τις κοινωνίες του ελληνικού χώρου, οι οποίες διαμορφώνουν δική
τους πολιτιστική ταυτότητα. Έτσι γίνεται λόγος για Θράκες, Μακεδόνες, Κρητι-
κούς, Θεσσαλούς κ.ά. Η ιδιαιτερότητα εκφράζεται με τη γλώσσα, την τεχνολο-
γία, τους διαφορετικούς τρόπους καλλιέργειας ή επεξεργασίας των πρώτων
υλών. Σήμερα ο πολιτισμός τείνα να είναι ομοιόμορφος εξαιτίας των μέσων επι-
κοινωνίας και των συγκοινωνιών. Την ιδιαιτερότητα του πολιτισμού μιας περιο-
χής έχα χρέος να παρουσιάσα μεταξύ άλλων το μουσείο.
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Προλόγισμα κατά την ξενάγηση

Της συνεργάτιδας του Κέντρου και επιμελήτριας της έκθεσης
κ. Λουϊζα Καραπιλακη

Το Μουσείο του Άρτου στην Αμφίκλεια είναι ένα μονογραφικό μουσείο,
του οποίου το κεντρικό θέμα, ο άρτος, εξετάζεται σε σχέση με την τοπική
ιστορία, κοινωνία, παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου και τις τοπικές
ιδιαιτερότητες που αναπτύχθηκαν λόγω της γεωγραφικής θέσης, του κλίματος
και της εξέλιξης της γεωργικής τεχνολογίας. Μέσα από τις συλλογές του και
σε συνδυασμό με το επιστημονικό υπόβαθρο που του εξασφαλίζει το Κέντρο
Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, θα επιχειρήσει
να αναδειχθεί σε θετική κοινωνική δύναμη, που θα ευαισθητοποιήσει την τοπι-
κή κοινότητα σε θέματα πολιτισμού και θα δημιουργήσει ένα θεσμό για την
αξιοποίηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το Μουσείο, αφιερωμένο στην «περιφερειακή» εθνογραφία, συλλέγει πλη-
ροφορίες για τις θεματικές του ενότητες και τεκμηριωτικό υλικό από την προ-
φορική παράδοση με συστηματικές έρευνες. Η έκθεσή του, αντί να εμφανίζε-
ται ακόμη μια φορά σαν καλοστημένη αποθήκη του παρελθόντος, ακολουθεί
τα βήματα της σύγχρονης μουσειακής πολιτικής με σαφέστατο εκπαιδευτικό
χαρακτήρα. Κάθε αντικείμενο αποκτά την ταυτότητά του και γίνεται μάρτυ-
ρας της τοπικής κοινωνίας.

Η πλούσια προϋπάρχουσα συλλογή του πολιτιστικού συλλόγου «Δαδιώτι-
κη Εστία» με οικιακά σκεύη, υφαντά, κεντήματα, ενδυμασίες, άρτους, αποτέ-
λεσε τον πυρήνα των εκθεμάτων, που έχουν επιλεγεί ως αντιπροσωπευτικοί
μάρτυρες της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η μόνιμη έκθεση του Μουσείου παρουσιάζει τον κύκλο του ψωμιού «από
τον σπόρο στο αλεύρι» και «από το αλεύρι στο ψωμί». Η έκθεση συμπληρώ-
νεται με δύο ενότητες «το ψωμί στον κύκλο του ανθρώπου» και «το ψωμί στον
κύκλο του χρόνου». Τέλος, εύλογη μνεία γίνεται για το ψωμί στην καθημερινή
ζωή της Αμφίκλειας.

Παράλληλα ο αφηγηματικός χαρακτήρας της έκθεσης επιτρέπει ειδικότε-
ρες παρεμβολικές αναφορές, όπως αυτή για το Ησιόδειο άροτρο, καθώς και
στον τελετουργικό άρτο.

Το Κέντρο Λαογραφίας, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την
έρευνα, μελέτη και προβολή του λαϊκού πολιτισμού, αναπτύσσει μια νέα μου-
σειακή εκθεσιακή πολιτική, σχεδιάζοντας και συμμετέχοντας στη δημιουργία
εξειδικευμένων μουσείων. Απώτερος σκοπός είναι η μουσειολογική δράση να
υπηρετεί τη διαμόρφωση της κοινωνικής συνείδησης και ταυτόχρονα να συν-
δέα το παρελθόν και το παρόν με μια μελλοντική προοπτική.
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Έτσι δημιουργείται γύρω από το Μουσείο του Άρτου ένας σημαντικός πόλος
έλξης για έρευνα, μελέτη, ψυχαγωγία, γενικότερα παιδεία και κοινωνική ευαι-
σθητοποίηση, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τουρισμό σ' ένα τόπο που επέλεξε να
διατηρεί τις ιδιαιτερότητές του και ζωντανές τις παραδόσας του.

3. Παρουσιάσεις εκδόσεων του Κέντρου Λαογραφίας (έγιναν σε εκδήλωση
παρουσιάσεως των νέων εκδόσεων της Ακαδημίας Αθηνών το έτος 2003)

Α'. Το βιβλίο του καθηγητή Δημ. Σ. Λουκάτου, Λαογραφικά Σύμμει-
κτα της νήσου Παξών, Αθήνα2002,σελ.246.

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας καθιέρωσε προσφάτως,
με απόφαση της Διοικήσεως της Ακαδημίας Αθηνών και κατόπιν προτάσεως
της Εφορευτικής Επιτροπής και της διευθύντριας κ. Αικατερίνης Πολυμέρου-
Καμηλάκη, μία νέα σειρά δημοσιευμάτων με τον τίτλο «Πηγές του Λαϊκού
Πολιτισμού», στην οπρία θα δημοσιεύονται χειρόγραφες λαογραφικές συλλο-
γές κυρίως ερευνητών του, αλλά και βραβευμένων συνεργατών του και άλλων
αξιόλογων συλλογέων. Με τον τρόπο αυτό το πάσης φύσεως πολύτιμο ανέκ-
δοτο υλικό του Αρχείου του Κέντρου θα δει το φως της δημοσιότητας και θα
καταστεί δυνατή η καλύτερη αξιοποίησή του.

Ως πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής του Κέντρου έχω την τιμή να πα-
ρουσιάσω το πρώτο βιβλίο (αρ. 1) της σειράς αυτής, που φέρα τον τίτλο «Λαο-
γραφικά Σύμμεικτα της νήσου Παξών», Αθήνα 2002, σελ. 246. Το βιβλίο αυτό
περιλαμβάνει το χειρόγραφο υλικό (368 σελίδες, με αριθμό 2250) για τον παρα-
δοσιακό πολιτισμό Παξών και Αντιπαξών, που συγκεντρώθηκε πριν από μισό
αιώνα (καταγραφή 1957), με εντολή της Ακαδημίας Αθηνών, από τον καθηγητή
της Λαογραφίας κ. Δημήτριο Λουκάτο, πρώην Πρόεδρο της Ελληνικής Λαογρα-
φικής Εταιρείας και προσφάτως βραβευμένο από την Ακαδημία με το αργυρούν
μετάλλιο. Σημειωτέον ότι την ύπαρξη της λαογραφικής αυτής συλλογής και της
σημασίας της για τους Παξούς επεσήμανε ο κ. Σπύρος Μπογδάνος, Πρόεδρος
του Κοινωφελούς Ιδρύματος Παξών, και τις ενέργειες για την έκδοσή της από
πλευράς του Ιδρύματος ανέλαβε ο λόγιος Παξινός κ. Τηλέμαχος Βελλιανίτης.
Για τον σκοπό αυτό συνεργάσθηκε με την κ. Καμηλάκη, η οποία είχε και την όλη
επιμέλεια της εκδόσεως. Η δαπάνη εκτυπώσεως εκαλύφθη από το Κοινακρελές
Ίδρυμα Παξών.

Το βιβλίο περιέχει προλογικό σημείωμα του συναδέλφου ακαδημαϊκού και
Επόπτη του Κέντρου Λαογραφίας κ. Πάνου Λιγομενίδη, σκέψας του Προέ-
δρου του Κοινωφελούς Ιδρύματος Παξών κ. Σπ. Μπογδάνου σχετικά με την
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ανεκτίμητη αξία της συλλογής Λουκάτου για τη λαογραφική κληρονομιά των
Παξινών. Ακολουθούν εισαγωγή της κ. Καμηλάκη, χαιρέτημα του κ. Λουκά-
του και έκθεση του ιδίου για τη «Λαογραφική αποστολή εις Παξούς», που εί-
χε δημοσιευθεί στην Επετηρίδα του Λαογραφικού Αρχείου (Κέντρου Λαο-
γραφίας) το 1959. Η λαογραφική ύλη αφορά (κεφάλαια-θέματα:) στη λαϊκή
αρχιετεκτονική, τις τροφές κατά το εορτολόγιο, την ενδυμασία, τον επαγγελ-
ματικό βίο, τους σταθμούς της ζωής (γέννηση, γάμο, θάνατο), τη λαϊκή εθιμι-
κή λατρεία, τη μετεωρολογία - αστρολογία, τη λαϊκή ιατρική, τις παροιμίες
και φράσεις, τις παραδόσεις, τα παραμύθια, τα μεσαιωνικά δημοτικά τραγού-
δια (ακριτικά, παραλογές, ρίμες κ. ά., δίστιχα), τη μουσική - τους χορούς - τα
τραγούδια, καθώς και τις ευχές - τις κατάρες - τα αινίγματα.

Κων. Αρακατος, ακαδημαϊκός,
Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής
του Κέντρου Λαογραφίας

Β'. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαο-
γραφίας, τόμ. 28 (1987-1998), 1999, σελ. 442.

Είναι το περιοδικό που φιλοξενεί μελέτες ερευνητών του Κέντρου, εν ενερ-
γεία και παλαιών, καθώς και τις δραστηριότητές του. Το Κέντρο αυτό ευρί-
σκεται σε πλήρη αναδιοργάνωση των λειτουργιών του και μεταστέγαση και
ήδη προετοίμαζα διάφορες εκδηλώσεις, συνέδρια, προγράμματα και εκδόσεις
για εφέτος και την επόμενη τριετία. Ο τόμος 29 (1999-2003) της Επετηρίδας
ευρίσκεται στο τυπογραφείο, όπως και δύο τόμοι της νέας σαράς «Πηγές του
λαϊκού Πολιτισμού» (Παξοί, του Δημ. Λουκάτου, και Γκούρα Κορινθίας, του
Βασ. Σαρλή). Από το ενημερωτικό έντυπο που σας μοιράστηκε μπορεί να
πληροφορηθείτε τις άλλες δραστηριότητες του Κέντρου.

Ο τόμος 28 περιλαμβάνα μελέτες ερευντών του Κέντρου, τη βιβλιγραφία της
Βορειοηπειρωτικής Λαογραφίας και εκτενή αναφορά στα Πεπραγμένα του Κέ-
ντρου από το 1987 μέχρι το 1998. Στο εξής η ψηφιοποίηση της Επετηρίδας θα δι-
ευκολύνα την προσέγγιση του υλικού της κω μέσω του Διαδικτύου. Ειδικότερα:

Στη μελέτη «Μετρήσεις: Συμβολισμοί και πραγματικότητα» η Διευθύντρια
του Κέντρου Λαογραφίας Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, πραγματεύε-
ται το θέμα της συμβολικής απονομής δικαιοσύνης για την παραβίαση των κα-
νόνων μέτρησης, η οποία λειτουργεί στην καθημερινή πραγματικότητα ως μη-
χανισμός πρόληψης της παραβατικής συμπεριφοράς.

Στην μελέτη του ο Γεώργιος Αικατερινίδης, «Πασχαλινό δρώμενο ευετη-
ρίας στην Καλή Βρύση Δράμας», περιγράφει, ως παράδαγμα τελετουργικού
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περισχοινισμού, την λιτανεία που ουνετελείται με τη συμμετοχή όλου του χω-
ριού την Πέμπτη της Διακαινησίμου στην Καλή Βρύση Δράμας.

Η μελέτη του Ελευθερίου Αλεξάκη, «Γυναίκες, γάλα, συγγένεια: Κοινά
παλαιοβαλκανικά στοιχεία στο λαϊκό πολιτισμό των βαλκανικών λαών»,
πραγματεύεται τις διάφορες μορφές συμπληρωματικής συγγένειας και τα σύμ-
βολά της στους βαλκανικούς λαούς, με έμφαση στον ελληνικό χώρο, συνει-
σφέροντας στην Ανθρωπολογία της γαλουχίας, τομέα ελάχιστα ανεπτυγμένο
διεθνώς. Ως κεντρικό άξονα της προβληματικής του χρησιμοποιεί τις σχέσεις
γάλακτος - συμβόλου μητρογραμμικής συγγένειας ήδη από την προϊστορική
περίδο για τον βαλκανικό χώρο.

Ο καθηγητής Στέφανος 'Ημελλος στη μελέτη του «Δέντρα ιερά-στοιχειω-
μένα στις λαϊκές παραδόσεις» εξετάζει διεξοδικά τη σχέση των λαϊκών παρα-
δόσεων με τα αγιολογικά βυζαντινά κείμενα και με τους αρχαίους ελληνικούς
μύθους. Ως παράδειγμα εφαρμογής χρησιμοποιεί τις σχετικές με τα ιερά δέ-
ντρα παραδόσεις και κατ' επέκταση το ευρύτερο ζήτημα της δενδρολατρείας.
Μέσα από μία εκτεταμένη παράθεση και ανάλυση υλικού καταδεικνύει τη δια-
χρονική συνέχεια ενός μύθου, που επέζησε ως δομή και ως περιεχόμενο, δα-
νειζόμενος την μορφή τριών διαφορετικών ειδών: του μύθου, της συναξαρικής
διήγησης και της παράδοσης.

Στην μελέτη του ο Νικόλαος Κοντοσόπουλος παρουσιάζει διεξοδικά την
εικόνα του χωρικού στις νεοελληνικές παροιμίες και στα γνωμικά - εικόνα που
μόνο υποτιμητική μπορεί να είναι για τους ίδιους τους χωρικούς. Η παρατήρ-
ση αυτή τον ωθεί στη διατύπωση του συμπεράσματος ότι προφανώς δεν πρό-
καται για παροιμίες που προέρχονται από τους ίδιους τους χωρικούς, κι ας εί-
ναι σε δημώδη γλώσσα, αλλά για την εικόνα που τους αποδίδουν οι αστικοποι-
ημένοι πλέον χωρικοί.

Η Χριστίνα Πετροπούλου παραθέτει, στη μελέτη της «Το παρωνύμιο ως
βασικό στοιχείο γενεαλογικής ταυτότητας και κοινωνικής ταξινόμησης. Η πε-
ρίπτωση ενός ελληνόφωνου χωριού της Ν. Ιταλίας (Γκαλλιτσιανό)», στοιχεία
από την επιτόπια έρευνά της στους ελληνόφωνους πληθυσμούς της Νότιας
Ιταλίας και καταδεικνύει τους μηχανισμούς, με τους οποίους το παρωνύμιο
καταλήγει να αποτελεί βασικό συστατικό της γενεαλογικής ταυτότητας και
της κοινωνικής ταξινόμησης του ατόμου, παραγκωνίζοντας μάλιστα ως προς
αυτόν τον ρόλο το βαπτιστικό και το οικογενειακό όνομα.

Η Κυριακή Χρυσού - Καρατζά περιγράφα στη μελέτη της τις «Διατροφι-
κές συνήθειες των κατοίκων της Σαντορίνης» και εξετάζει τους παράγοντες
που διαμορφώνουν αυτές πς συνήθειες. Τα στοιχεία, που παραθέτει, προέρ-
χονται από επιτόπια έρευνα.
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Στη μέλετη της «Η Βάση Δεδομένων για τα παραμύθια. Προβληματισμοί
και μέθοδος» η Μαριλένα Παπαχριστοφόρου αναλύει τα προβλήματα οργά-
νωσης και ταξινόμησης του μεγάλου όγκου των παραμυθιακών παραλλαγών
του Λαογραφικού Αρχείου και τα μεθοδολογικά εργαλεία για την διαχείριση
αυτού του υλικού και τη σύγχρονη δημιουργία σχετικής βάσης δεδομένων. Στο
ίδιο πνεύμα κινούνται οι δύο άλλες εργασίες της Λουΐζας Καραπιδάκη και
Έλενας Κήττα και της Κλεοπάτρας Φατούρου.

Εκτός από τις μελέτες δημοσιεύεται η εκτενέστατη λαογραφική βιβλιογραφία
του Βορειοηπειρωτικού χώρου, η οποία ανέρχεται στους 364 τίτλους πραγματει-
ών, μελετών και πρακτικών συνεδρίων για την περίοδο 1945-1997. Την βιβλιο-
γραφία συνέταξε ο Βορειοηπειρώτης καθηγητής Γεώργιος Παναγιώτου.

Ο τόμος περιλαμβάνει εκατό σελίδες με τον κατάλογο των χειρογράφων
συλλογών που εμπλούτισαν το Λαογραφικό Αρχείο από το 1986-1998, κατά-
λογο των λαογραφικών επιτόπιων ερευνών των ερευνητών του Κέντρου, των
Προγραμμάτων που διεξάγει, του αρχειακού έργου που πραγματοποιείται σ'
αυτό. Τέλος περιλαμβάνει δύο νεκρολογίες των Μανόλη Χατζηδάκη και Σπ.
Περιστέρη από την Διευθύντρια του Κέντρου.

Ο τόμος είναι πλούσιος σε πρωτότυπες μελέτες αλλά και πληροφορίες για
την πορεία του Κέντρου και το έργο αναδιοργάνωσης που συνετελείται τα τε-
λευταία χρόνια σ' αυτό.

Β. Πετρακος, ακαδημαϊκός

Γ'. Η επανέκδοση του έργου Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια -
Μουσική Εκλογή, Αθήναι 1968 (φωτομηχανική ανατύπωση 1999, συνο-
δευόμενη από επανέκδοση σε δύο δίσκους πυκινής εγγραφής(Οϋ) του μουσι-
κού υλικού) από το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδη-
μίας Αθηνών.

Η μελέτη της παραδοσιακής μουσικής, ιδιαίτερα όταν θέλει κανείς να εμ-
βαθύνει στην ιστορική της διάσταση και στην εξέλιξή της μέσα στον χρόνο,
απαιτεί την ύπαρξη σοβαρών καταγραφών. Καταγραφών, που παρουσιάζουν
τη μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα σε σχέση με το αρχικό ηχητικό γεγονός. Ήδη
από τα τέλη του 19ου αιώνα η επιστήμη διαθέτει ένα σημαντικό μέσο για αυτό
τον σκοπό: τις συσκευές εγγραφής ήχου. Η μουσική σημειογραφία, που ήταν
άλλοτε ο μοναδικός τρόπος καταγραφής της μουσικής, παραμένει ωστόσο ένα
απαραίτητο εργαλείο για τον ερευνητή, αφού του δίνει τη δυνατότητα να απο-
τυπώσει στο χαρτί, έστω με τους όποιους αναγκαίους συμβιβασμούς, το υλικό
που διαθέτει ήδη ηχογραφημένο και να αποκαλύψει έτσι σημαντικά δομικά
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χαρακτηριστικά του μουσικού συμβάντος. Οι καταγραφές αυτές μπορούν στη
συνέχεια να δημοσιευθούν σε έντυπη μορφή, που αν μάλιστα συνοδεύεται από
τα αρχικά ηχογραφήματα, παρέχει στην επιστημονική κοινότητα και στον κά-
θε ενδιαφερόμενο την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στο υλικό.

Με βάση αυτές τις σκέψεις, το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογρα-
φίας (ΚΕΕΛ) της Ακαδημίας Αθηνών προχώρησε το 1968 στην έκδοση ενός
τόμου με τον τίτλο «Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια - Μουσική Εκλογή», που
περιλάμβανε καταγραφές 254 δημοτικών τραγουδιών σε ευρωπαϊκή μουσική
συμειογραφία και συνοδευόταν από 5 δίσκους βινυλίου των 45 στροφών με 56
μουσικά αποσπάσματα, που αντιστοιχούσαν σε ισάριθμα τραγούδια του τό-
μου. Η έκδοση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας προσπάθειας, που είχε αρχίσει
το 1950 με επιτόπιες ηχογραφήσεις στα πλαίσια ειδικών λαογραφικών απο-
στολών σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, συχνά υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθή-
κες. Αν αναλογιστεί κανείς τη ραγδαία αλλαγή των κοινωνικών συνθηκών και
την τεράστια επίδραση της εμπορικής δισκογραφίας στο β' μισό του 20ού αιώ-
να, που οδήγησαν στην απώλεια ή στην αλλοίωση ενός μεγάλου μέρους της
ελληνικής μουσικής παράδοσης, αναλαμβάνεται τη σημασία της ύπαρξης αυ-
θεντικών ηχογραφήσεων με τοπικούς εκτελεστές από μια εποχή, κατά την
οποία δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί η ισοπέδωση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων.

Το υλικό του τόμου καταρτίστηκε με βάση ηχογραφήσεις της περιόδου
1950-1964. Η φιλολογική επιμέλεια των κειμένων έγινε από τον Γεώργιο Σπυ-
ριδάκη (1906-1975), διευθυντή του ΚΕΕΛ την περίοδο 1956-1969 και καθηγη-
τή Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ η καταγραφή στο πεντά-
γραμμο ανήκα στον Σπυρίδωνα Περιστέρη (1913-1998), μουσικό συντάκτη
του ΚΕΕΛ από το 1951 έως το 1973, πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού
Αθηνών από το 1951 έως τον θάνατο του και καθηγητή Βυζανανής Μουσικής
στο Ωδείο Αθηνών. Εκπροσωπούνται λιγότερο ή περισσότερο όλες οι περιο-
χές της Ελλάδος, με ιδιαίτερο βάρος στην Ήπαρο, τη Μακεδονία και την Πε-
λοπόννησο. Υπάρχουν επίσης τραγούδια από τον Πόντο και την Καππαδοκία
-υπαγορευμένα από πρόσφυγες-, καθώς και από την Κύπρο.

Οι καταγραφές του Περιστέρη, που είναι υπεύθυνος για μεγάλο μέρος των
αρχικών ηχογραφήσεων, είναι αντίστοιχες με τη σημασία του υλικού και αντα-
ποκρίνονται στις απαιτήσας της σύγχρονης εθνομουσικολογίας: Αποδίδουν κα-
τά το δυνατόν τις λεπτομέρειες της εκτέλεσης από τους εκάστοτε τραγουδιστές
και οργανοπαίκτες, χωρίς όμως αυτό να φτάνει μέχρι του σημείου να συσκοτίζε-
ται ο σκελετός της μελωδίας. Σε κάθε τραγούδι αναφέρεται ο μουσικός τρόπος
στον οποίο ανήκα, ενώ παρατίθεται και η κλίμακά του, όχι ως θεωρητική κατα-
σκευή, αλλά όπως προκύπτα από τη συγκεκριμένη μελωδία. Η έκδοση συμπλη-
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ρώνεται με μία γενική ασαγωγή τσυ Γ. Σπυριδάκη, με μία πιο εξειδικευμένη εισα-
γωγή του Σπ. Περιστέρη πάνω σε ζητήματα μουσικής καταγραφής, τροπικότη-
τας και ρυθμού, καθώς και με χρήσιμα ευρετήρια στο τέλος. Ο τόμος αποτελεί
σήμερα βασικό βοήθημα για τους φοιτητές των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών
των πανεπιστημίων.

Το έργο αυτό, σημείο αναφοράς στη διεθνή βιβλιογραφία, είχε εξαντληθεί
προ πολλού, ενώ οι δίσκοι βινυλίου που το συνόδευαν ήταν εξαιρετικά δυσεύρε-
τοι. Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, στα πλαίσια ενός ευρύτε-
ρου προγράμματος δημοσιεύσεων του μουσικού τσυ υλικού, παρουσίασε πρό-
σφατα τον τόμο σε φωτομηχανική ανατύπωση. Τα μουσικά παραδείγματα που
υπήρχαν στους δίσκους των 45 στροφών, εξαιρετικά σύντομα λόγω της μικρής
χωρητικότητας αυτού του μέσου, αναζητήθηκαν στο αρχικό μέσο (ταινία ή δί-
σκο 78 στροφών) που φυλάσσεται στο αρχείο του Κέντρου, υπέστησαν αποθο-
ρυβοποίηση με ψηφιακά μέσα και παρουσιάζονται σήμερα, κατά το δυνατόν χω-
ρίς περικοπές, σε δύο δίσκους πυκνής εγγραφής (CD) τοποθετημένους σε καλαί-
σθητο ένθετο μέσα στον τόμο. Η έκδοση αυτή είναι βέβαιο ότι θα βρα μεγάλη
ανταπόκριση όχι μόνο στους ασχολούμενους με το αντικείμενο, που ούτως ή άλ-
λως γνωρίζουν το έργο, αλλά πιθανόν να μην είχαν μέχρι σήμερα την ευκαιρία
να το αποκτήσουν, αλλά και σε κάθε λάτρη της γνήσιας μουσικής και ποιητικής
παράδοσης του Ελληνισμού.

Β. Πετρακος, ακαδημαϊκός



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ (1999-2003)

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΑΥΜΕΡΟΥ-ΚΑΜΗΑΑΚΗ, Διευθυντή

ΔηΤΐΖί υδραγωγεία, οοασμοί: Βίοι παράλληλοι στην ιστορία και στις
^ΖάαΤ το νε6ό πΖ MS, ^ησης. -θαρμου. Πρακτικά Επι-
Ζζ^^αηΜ -Α Μουσείου Ελλη^κης Ααικης Τε-

, est - W^Ä^jST

«w» ^Ελλψικης Αασγ6α'

φίας, r. 28 (1987-1998), Αθήνα 1999, σ. 296-331. 1997.1998>>

4 «Πεπραγμένα του Κέντρου Λαογραφίας των ετων 1994 1997 1998
Ε^τον Kévroov Ερεύνης της Ελληνας Λαογραφίας, , 28 (1987
iqqrï ΑΑπνα 1999, σ. 343-345,366-436.

Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, τ. 28 (1987 1998), Α»η

, ^Ιον'^ςτης Ελληνας Λαογραφίας. Ιατορικό - Προγράμ-
6· XZS- Εκσυγχρονισμός». Κείμενα 24σέλ*ου ενωτι-
κού φυλλαδίου, Αθήνα 1999 (β' έκδοση: 2001>
7 ΑγρΤτική παράδοση και λαϊκή τέχνη, Αθήνα 2000, 4ο σ£32Ζ Εκδο
ΎΓΛ, υπ F Π Θ - Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα Τεχνικά ϋπαγ

μ. Γεώργιο e—,

^ESSRïïSCÂï

114-116.
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10. «Η διδασκαλία του λαϊκού πολιτισμού στα σχολεία», Επτάκυκλος, αρ-
χαιολογικό-φιλολογικό περιοδικό, αρ. 14, Δεκέμβρ. 1999-Φεβρ. 2000, σ.
167-170.

11. «Στα μυλοτόπια της Κεντρικής Ελλάδας. Υδροκίνητοι παραδοσιακοί
μύλοι στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα», «Επτά Ημέρες», εφ. Κα-
θημερινή, αφιέρωνα με θέμα «Ελληνικοί Νερόμυλοι», 15 Οκτωβρίου
2000, σ. 14-15.

12. «Στου Πάσχα τη χαρά και στ' άι Γιωργιού τη χάρη», «Επτά Ημέρες»,
εφ. Καθημερινή, 1 Απριλίου 2001 [=Οι δώδεκα μήνες: Άνοιξη, έκδ.
Καθημερινής, τ. ΜΗ', Αθήνα 2002, σ. 103-107].

13. «Έθιμα και δοξασίες της Ανάληψης», «Επτά Ημέρες», εφ. Καθημερινή,
6 Μαΐου 2001 [=Οι δώδεκα μήνες: Άνοιξη, έκδ. Καθημερινής, τ. ΜΗ',
Αθήνα 2002, σ. 163-164].

14. « Οι Μάηδες του Πηλίου», «Επτά Ημέρες», εφ. Καθημερινή, 6 Μαΐου
2001 [=Οι δώδεκα μήνες: Άνοιξη, έκδ. Καθημερινής, τ. ΜΗ', Αθήνα
2002, σ. 157].

15. «"Και μη επέλθη αυτοίς χάλαζα...". Ο άγιος Χριστόφορος προστάτης
των γεωργών από το μαγιάτικο χαλάζι», «Επτά Ημέρες», εφ. Καθημε-
ρινή, 6 Μαΐου 2001 [=Οι δώδεκα μήνες: Άνοιξη, έκδ. Καθημερινής, τ.
ΜΗ', Αθήνα 2002, σ. 158-159].

16. «"'Οταν ροδινίσουν τα στάχυα...". Λαϊκά έθιμα και δοξασίες του θερι-
σμού», «Επτά Ημέρες», εφ. Καθημερινή, 3 Ιουνίου 2001 [-Οι δώδεκα
μήνες: Καλοκαίρι, έκδ. Καθημερινής, τ. ΜΘ', Αθήνα 2002, σ. 47-48].

17. «Ο ζείδωρος κύκλος του αλωνιού. Αλώνισμα, λίχνισμα, μέτρημα του
καρπού. Παραδοσιακές εργασίες και έθιμα αλωνισμού», «Επτά Ημέ-
ρες», εφ. Καθημερινή, 1 Ιουλίου 2001 [=Οι δώδεκα μήνες: Καλοκαίρι,
έκδ. Καθημερινής, τ. ΜΘ', Αθήνα 2002, σ. 93-98].

18. «"Περί της υγείας σου τον Αύγουστον ερώτα...". Νηστεία, δρίμες, με-
ρομήνια. Έθιμα και δοξασίες του πιο πλουσιοπάροχου μήνα», «Επτά
Ημέρες», εφ. Καθημερινή, 5 Αυγούστου 2001 [=Οι δώδεκα μήνες: Κα-
λοκαίρι, έκδ. Καθημερινής, τ. ΜΘ', Αθήνα 2002, σ. 135-137].

19. «Οι φθινοπωρινές γιορτές και τα πανηγύρια», ένθετο «Ορθοδοξία και
Ελληνισμός», εφ. Τύπος της Κυριακής, 16 Σεπτεμβρίου 2001, σ. 20.

20. «Του Σταυρού, σταύρωνε και σπείρε», ένθετο «Ορθοδοξία και Ελληνι-
σμός», εφ. Τύπος της Κυριακής, 16 Σεπτεμβρίου 2001, σ. 10-11.

21. «Γιορτές, δοξασίες και έθιμα του Δεκεμβρίου. Ο μήνας των τροπών του
ηλίου», ένθετο «Ορθοδοξία και Ελληνισμός», εφ. Τύπος της Κυριακής,
23 Δεκεμβρίου 2001, σ. 9.
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22. «Χριστουγεννιάτικα χοιροσφάγια», Οι δώδεκα μήνες: Χειμώνας,
«Επτά Ημέρες», έκδ. Καθημερινής, τ. ΜΖ', Αθήνα 2002, σ. 34-35.

23. «Οι προστάτες του Φλεβάρη. Αγροδίαιτοι, βουκολικοί και "αστοί" άγιοι.
Δοξασίες και τελεστικά της λαϊκής λατρείας», Οι δώδεκα μήνες: Χειμώ-
νας, «Επτά Ημέρες», έκδ. Καθημερινής, τ. ΜΖ', Αθήνα 2002, σ. 161-163.

24. «Μαγικοθρησκευτική μεταμόρφωση», Οι δώδεκα μήνες: Χειμώνας,
«Επτά Ημέρες», έκδ. Καθημερινής, τ. ΜΖ', Αθήνα 2002, σ. 176-178.

25. «Ο Τρυγητής Σεπτέμβρης», Οι δώδεκα μήνες: Φθινόπωρο, «Επτά Ημέ-
ρες», έκδ. Καθημερινής, τ. Ν', Αθήνα 2002, σ. 24-26.

26. «Η Πολυσπορίτισσα», Οι δώδεκα μήνες: Φθινόπωρο, «Επτά Ημέρες»,
έκδ. Καθημερινής, τ. Ν', Αθήνα 2002, σ. 158-159.

27. «Παραδόσεις για το νερό και τις βρύσες στην περιοχή της Κορινθίας»,
περ. Αίπντος, έτ. 9 (2001), τεύχ. 23-25, σ. 70-74.

28. «Η Παναγία η Μισοσπορίτισσα. Η θεά Δήμητρα των αρχαίων», περ.
Αίπντος, έτ. 10 (2002), τεύχ. 26-28, σ. 252-254.

29. Από του αγίου Ανδρέα στα «Νικολοβάρβαρα», ένθετο «Ορθοδοξία και
Ελληνισμός», εφ. Τύπος της Κυριακής, 1 Δεκεμβρίου 2002, σ. 8-9.

30. « Τα κάλαντα και τα χοιροσφάγια των Χριστουγέννων», ένθετο «Ορθοδο-
ξία και Ελληνισμός», εφ. Τύπος της Κυριακής, 8 Δεκεμβρίου 2002, σ. 12-14.

31. «Ευάγγελος Γιουρούκος, ένας σατιρικός ποιητής», Ημερίδες Κορινθιακής
Λογοτεχνίας, Ίδρυμα Κορινθιακών Μελετών, Αθήνα 2002, σ. 176-192.

32. «Ελιά, ελιές, λάδι: Εικόνες και σύμβολα», στον τόμο «Ιστορώντας την
ελιά...», έκδ. Ιδρύματος «Ακτία Νικόπολις», Αθήνα 2000, σ. 7-8.

33. «Από την πανσπερμία των αρχαίων Αθηναίων στα φθινοπωρινά "πο-
λυσπόρια" των Νεοελλήνων», Από το αλεύρι στο ψωμί, έντυπο του Κέ-
ντρου Λαογραφίας για τις «Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς», Αθήνα, Σεπτέμβριος 2002, σ.2-3.

34. «Προσωποποιήσεις του ανέμου», «Επτά Ημέρες», εφ. Καθημερινή,
αφιέρωμα «Περί ανέμων», 26 Αυγούστου 2003, σ. 16-19.

35. «Παραδόσεις από την περιοχή του Γαλαξειδιού», Πρακτικά του πρώτου
επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: «Το Γαλαξείδι από την αρχαιότητα έως
σήμερα», Γαλαξείδι, 29-30 Σεπτεμβρίου 2000, Αθήνα 2003, σ. 119-132.

36. «Βραχύ χρονικό της Εθνικής Μουσικής Συλλογής [του Κέντρου Λαο-
γραφίας]», Πρακτικά της Μονσικολογικής Συνάξεως: «Οι δύο όψεις
της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς. Αφιέρωμα εις μνήμην Σπυρίδω-
νος Δ. Περιστέρη», 10-11 Νοεμβρίου 2000, Μέγαρο Ακαδημίας Αθη-
νών, Δημοσιεύμετα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας,
αρ. 18, Αθήνα 2003, σ. 13-18.
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37. Μουοείον Άρτου, Αμφίκλεια: έρευνα - κείμενα, ενημερωτικό έντυπο (σε
ελληνική και αγγλική γλώσσα) για το Μουσείο του Αρτου, Αθήνα, Νο-
έμβριος 2003.

38. «Μέτρηση ελαίου, ελαιών και ελαιώνων». Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου:
«Η ελιά και το λάδι από την αρχαιότητα έως σήμερα», που οργάνωσε το
Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.
Αθήνα, Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών, 1-2 Οκτωβρίου 1999, Δημοσιεύ-
ματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, αρ. 19, Αθήνα
2003, σ. 179-229.

39. «Πρόλογος», «Χαιρετισμός», «Επίλογος», Πρακτικά Διεθνούς Συνε-
δρίου: «Η ελιά και το λάδι από την αρχαιότητα έως σήμερα», που ορ-
γάνωσε το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδη-
μίας Αθηνών. Αθήνα, Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών, 1-2 Οκτωβρίου
1999, Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογρα-
φίας, αρ. 19, Αθήνα 2003, σ. 7-9, 27, 399 - 402.

40. «Το λάδι ως συντηρητικό των τροφίμων στην παραδοσιακή οικιακή οικο-
νομία», Πρακτικά Συμποσίου: «Η ελιά και το λάδι στον χώρο και τον
χρόνο», Πρέβεζα, 24-26 Νοεμβρίου 2000, Δημοσιεύματα του Κέντρου
Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, αρ. 20, Αθήνα 2003, σ. 193-203.

41. «"Ο Κυρ-Βοριάς παράγγειλε..." Η προσωποποίηση του ανέμου». Πρα-
κτικά Επιστημονικής Συνάντησης: Ο αέρας πηγή ζωής, κίνησης και
καθαρμού. Οργάνωση: Μουσείον Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης - Φίλοι
του ΜΕΛΤ, 15-17 Δεκεμβρίου 2000, Αθήνα 2003, σ. 23-34.

42. «Φτου στα μάθια του που σ' εμάθιαζε», ένθετο «Ορθοδοξία και Ελλη-
νισμός», εφ. Τύπος της Κυριακής, 30 Μαρτίου 2003, σ. 8-9.

43. Επίκαιρα κ.ά. άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες, πρόλογοι, βιβλιοκρι-
σίες κ.λπ., όπως: α) «Λαογραφία και συγγενείς επιστήμες. Η προσέγγι-
ση ενός προβλήματος». Ολοσέλιδο άρθρο στην εφημερίδα «Θεσσαλία»
του Βόλου, 2000, β) Πρόλογος Προγράμματος της παραστάσεως «Κύ-
κλοι του χθές στο σήμερα...» στο κινηματοθέατρο «Παλλάς», 24 Μαρ-
τίου 2001, που οργάνωσε το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Δάφνης.

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

1. «Πρόγραμμα καταγραφής των παραδοσιακών υδροκίνητων εργαστηρίων
της Θεσσαλίας». Πρώτη Επιστημονική Συνάντηση με θέμα: «Προβλήμα-
τα έρευνας και τεκμηρίωσης των ελληνικών μύλων», που οργάνωσε το
Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων, Αθήνα, 7-9 Μαΐου 1999 (συνεργασία
με τον Παν. Καμηλάκη).
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2. «Παραδόσεις από την περιοχή της Αττικής και φυσικό τοπίο...». Ανα-
κοίνωση στο Α' Συνέδριο ΒΑ Αττικής, Μαρούσι, 16 Ιουνίου1999.

3. «Παραδοσιακός πολιτισμός: ανάπτυξη ή καθυστέρηση;». Ημερίδα του
Δήμου Ιλίου Αττικής με θέμα: «Ο λαϊκός πολιτισμός υπό αμφισβήτη-
σιν», Ίλιον, 26 Μαΐου 1999.

4. «Η συντήρηση τροφίμων στο λάδι». Διεθνές συνέδριο με θέμα : «Η
ελιά στο παρελθόν και το μέλλον», Ανδρος, 29 Ιουνίου-2 Ιουλίου 1999.

5. «Το λάδι στην Κρητική διατροφή. Γενικές παρατηρήσεις». Ημερίδα του
Δήμου Αγίου Νικολάου για την παραδοσιακή διατροφή της Κρήτης,
Αγιος Νικόλαος Λασιθίου, 28-29 Αυγούστου 1999.

6. «Μετρήσεις και μέτρα της ελιάς και του ελαίου». Διεθνές Συνέδριο με
θέμα: «Η ελιά και το λάδι από την αρχαιότητα έως σήμερα», που οργά-
νωσε το Κέντρο Λαογραφίας στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών, 1-2
Οκτωβρίου 1999.

7. «Φωνητική κωδικοποίηση και απόδοση της νεοελληνικής γλώσσας και
των διαλέκτων της». Συμμετοχή σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο
πλαίσιο συνεδρίου με θέμα: «Ελληνική γλώσσα και ορολογία», Γαλλικό
Ινστιτούτο, Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 1999.

8. «Το "ωφέλιμον" της λαϊκής παραδόσεως και ο Σύλλογος προς Διάδο-
σιν Ωφελίμων Βιβλίων». Συνέδριο με θέμα: «Ο Σύλλογος προς Διάδο-
σιν Ωφελίμων Βιβλίων», Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 1999.

9. «Η ελονοσία στη λαϊκή παράδοση». Επιστημονική Διημερίδα Ιατρικής
Σχολής Π.Θ. με θέμα: «Η ελονοσία», Λάρισα, 6-7 Δεκεμβρίου 1999.

10. «Τα πανηγύρια του Πηλίου». Ημερίδα με θέμα: «Τα πανηγύρια και το
μέλλον τους», Τσαγκαράδα Πηλίου, 20 Μαρτίου 2000.

11. «Το Μουσείο Γεωργικών Εργαλείων του Βελεστίνου». Διημερίδα με
θέμα: «Γεωργικά εργαλεία και παραδοσιακή τεχνολογία» στο Πνευμα-
τικό Κέντρο του Δήμου Βελεστίνου, Βελεστίνο, 14-15 Μαΐου 2000.

12. «Οι ελληνικές τοπικές μαγειρικές». Συμπόσιο Λαογραφίας με θέμα: «Οι
ελληνικές τοπικές μαγειρικές», στο Καλλιτεχνικό Καφενείο του Πολιτι-
στικού Κέντρου του Δήμου Ιλίου, Ίλιον Αττικής, 28 Ιουνίου 2000.

13. «Ιχνηλασία της κεραμικής στα μικροτοπωνύμια και τις παραδόσεις της
Θεσσαλίας». Συνέδριο με θέμα: «Θεσσαλική Κεραμική: χώμα και νερό
από την προϊστορία στην τρίτη χιλιετία: μνήμη Γεωργίου Γουργιώτη»,
Λάρισα, οργάνωση από το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας,
16-17 Σεπτεμβρίου 2000.

14. «Η προσωποποίηση του χρόνου στη λαϊκή κοσμοαντίληψη». ΙΓ' Συμπό-
σιο Ιστορίας και Τέχνης με θέμα: «Η αντίληψη του χρόνου», που οργά-
νωσε ο «Μονεμβασιώτικος Όμιλος», Μονεμβασία, 14-16 Ιουλίου 2000.



524

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 524"

15. «Τον παλαιό καιρό η Κωπαΐδα ήτον κάμπος στεγνός...». Ανακοίνωση
στο Δ' Διεθνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελετών, Λιβαδειά, 9-12 Σεπτεμ-
βρίου 2000.

16. «Καθημερινή ζωή μιας οικογένειας στα Κύθηρα με βάση χειρόγραφα
εξοδολόγια». Α' Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα:
Μύθος και πραγματικότητα», Κύθηρα, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000.

17. «Παραδόσεις από την περιοχή Γαλαξειδίου». Επιστημονικό Συνέδριο
«Το Γαλαξείδι από την αρχαιότητα έως σήμερα», υπό την αιγίδα του
Δήμου Γαλαξειδίου, Γαλαξείδι, 29-30 Σεπτεμβρίου 2000. Βλ. και δημο-
σιεύματα, αρ. 35.

18. «Η καθημερινή ζωή στο Πήλιο την εποχή των τριών Διδασκάλων του
Γένους». Πανελλήνιο Συνέδριο «Οι τρεις Μηλιώτες Διδάσκαλοι του
Γένους: Ανθιμος Γαζής, Γρηγόριος Κωνσταντάς, Δανιήλ Φιλιππίδης.
Βίοι παράλληλοι (πτυχές της ζωής και του έργου τους)» στις Μηλιές
του Πηλίου, 30 Σεπτ.-l Οκτωβρίου 2000. Οργανωτής ο Πολιτιστικός
Οργανισμός του Δήμου Μηλεών.

19. «Οθρυς όρος εστί Θετταλίας, ό φέρει όφεις, τους λεγομένους σήπας...».
Γ' Συνέδριο Αλμυριώτικων Σπουδών, που οργάνωσε ο Πολιτιστικός
Οργανισμός του Δήμου Αλμυρού, Αλμυρός Μαγνησίας, 13-15 Οκτω-
βρίου 2000.

20. «Προσωποποιήσεις ασθενειών στη λαϊκή παράδοση». Διεθνές επιστη-
μονικό Συνέδριο με θέμα: «Λαϊκή Ιατρική», που οργάνωσε η Ιστορική -
Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης, Ρέθυμνο, 8-10 Δεκεμβρίου 2000.

21. «Οι προσωποποιήσεις του ανέμου». Επιστημονική Συνάντηση με θέμα
«Ο αέρας πηγή ζωής, κίνησης και καθαρμού», που οργάνωσε το Μουσείο
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού
στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, Αθήνα, 15-17 Δεκεμβρίου 2000. Βλ.
δημοσιεύματα, αρ. 41.

22. «Ο λύκος στη λαϊκή παράδοση». Ημερίδα με θέμα: « Οι Κοινότητες
των Αγράφων», που οργάνωσε ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος,
Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2000.

23. «Παραδοσιακή διατροφή και παραγωγή». Α' Επιστημονικό Συνέδριο
«Ήθη, έθιμα και παραδόσεις γεύσεων στον κύκλο της ζωής», που ορ-
γάνωσε το Κέντρο Λαογραφικών και Ιστορικών Ερευνών «Βοσπορίς»
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, στο Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου Αθηναίων, Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2000.

24. «Ευάγγελος Γιουρούκος. Ένας σατιρικός ποιητής». Ημερίδα Κοριν-
θιακής Λογοτεχνίας, που οργάνωσαν το Ίδρυμα Κορινθιακών Μελε-



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

525"

τών και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας, Νεμέα Κορινθίας, 5
Μαΐου 2001. Βλ. δημοσιεύματα, αρ. 31.

25. «Αλληλογραφία Γ. Δροσίνη και Ν. Γ. Πολίτη». Επιστημονικό Συνέδριο του
Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων «Γεώργιος Δροσίνης. Πενήντα
χρόνια από τον θάνατο του», Αθήνα, αίθουσα Σ.Ω.Β., 7-9 Ιουνίου 2001.

26. «Η Ελληνίδα αγρότισσα και ο λαϊκός πολιτισμός». Πανελλήνια Συνά-
ντηση Αγροτισσών με θέμα: «Προστατέψτε και αξιοποιήστε την παρα-
δοσιακή γνώση», Παγκόσμια Ημέρα της Αγρότισσας. Οργάνωση:
Υπουργείο Γεωργίας - Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας, Σπάρτη,
15-16 Οκτωβρίου 2001.

27. «Δημιουργία Βάσης Δεδομένων για τα παραδοσιακά εργαστήρια χει-
ροτεχνίας». Πρώτο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο του Μουσείου
«Λυχνοστάτης» «Τεχνολογία ναι, Παράδοση ναίσκε», οργάνωση: Σύλ-
λογος Φίλων Μουσείου «Λυχνοστάτης», υπό την αιγίδα του Πανεπι-
στημίου Κρήτης και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, Χερ-
σόνησος Ηρακλείου Κρήτης, 24-27 Οκτωβρίου 2001.

28. «Παραδοσιακή διατροφή». Ημερίδα με θέμα: «Παραδοσιακά τρόφιμα.
Παρελθόν - παρόν και μέλλον», οργάνωση: Υπουργείο Γεωργίας - Νο-
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, Βόλος, 3 Νοεμβρίου 2001.

29. «Από το σπόρο στο ψωμί και η γιορτή της Μεσοσπορίτισσας στην Αμ-
φίκλεια Φθιώτιδας». Ημερίδα με θέμα τη δημιουργία του Μουσείου του
Αρτου στην Αμφίκλεια Φθιώτιδας, οργάνωση: Λαογραφικός Σύλλογος
«Δαδιώτικη Εστία» και Δήμος Αμφίκλειας, 25 Νοεμβρίου 2001.

30. « Ο πολιτισμός της ελιάς». Ανακοίνωση στις εκδηλώσεις: «Κύκλοι ζω-
ής με βάση την ελιά» του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου στο Πνευ-
ματικό Κέντρο Καλαμάτας, 3 Μαρτίου 2002.

31. «Λαϊκή χειρουργική». Κεντρική ομιλία κατά την έναρξη Επιστημονικής
Διημερίδας της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας και της Χειρουργικής
Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα, 29-30 Μαρτίου 2002.

32. «Η λειτουργία του σατιρικού τραγουδιού». Ημερίδα με θέμα: «Η σάτι-
ρα», που οργάνωσε ο Χορευτικός Όμιλος Αλμυρού και ο Δήμος Αλμυ-
ρού, Αλμυρός Μαγνησίας, 30 Μαρτίου 2002.

33. «Ελληνική παραδοσιακή διατροφή. Επισημάνσεις». Ημερίδα του Λυ-
κείου Ελληνίδων Χαλκίδας με θέμα: «Ελληνική παραδοσιακή διατρο-
φή», Χαλκίδα, 15 Απριλίου 2002.

34. «Ιστορικές παραδόσεις για την επανάσταση του '21 στην Αττική». Επι-
στημονική Συνάντηση «Η Επανάσταση του 1821 στην Αττική», Αχαρ-
νές, 19-20 Απριλίου 2002.
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35. «Του Σταυρού κλέφτη». Β' Διεθνές Σιφνάίκό Συμπόσιο, Σίφνος, Ιού-
νιος 2002

36. «Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας». Διεθνές Συνέδριο
με τίτλο «Πολιτισμική σύγκλιση και ψηφιακή τεχνολογία», που οργά-
νωσε το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Αθήνα, 15-17 Μαΐου 2003.

37. «Ανασκόπηση της κορινθιακής λαογραφίας». Β' Παγκορινθιακό Συνέδριο
του Ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών, Κιάτο Κορινθίας, 25 Μαΐου 2003.

38. «Ο λαϊκός πολιτισμός της Κρήτης: Συντήρηση ή μοχλός ανάπτυξης;».
Κεντρική ανακοίνωση και συντονισμός συζήτησης στο Διεθνές Συνέ-
δριο των «Κρητών όπου γης...», Κολυμπάρι Χανίων, Αύγουστος 2003.

39. «Ένα μονοθεματικό Μουσείο. Το Μουσείο Γεωργικών Εργαλείων και
Παραδοσιακής Τεχνολογίας στο Βελεστίνο». Ανακοίνωση στο Δ' Διεθνές
Συνέδριο «Φεραί - Βελεστίνο - Ρήγας», Βελεστίνο, 2-5 Οκτωβρίου 2003.

40. «Ο Κάτω Κόσμος να 'τονε ωσάν και τον Απάνω». Α' Συνέδριο για τον
λαϊκό πολιτισμό της Κρήτης «Τοπικότητες: Αντιστάσεις, μεταβολές και
συνθέσας», Χανιά, 21-23 Νοεμβρίου 2003.

Ομιλίες - παρουσιάσεις βιβλίων κ.λπ.

1. «Το υπό ίδρυση Μουσείο του Ψωμιού», ομιλία, Αμφίκλεια, 25 Απριλί-
ου 1999.

2. «Η μητέρα στη λαϊκή παράδοση», ομιλία στη Λεόντειο Σχολή με την
ευκαιρία της Εορτής της Μητέρας, Αθήνα, 5 Μαΐου 1999.

3. «Το ελαιόλαδο στη ζωή των Πελοποννησίων», ομιλία στην πολιτιστική
διημερίδα του Δήμου Φάριδος «Ελαιοφόρια 1999», Ξηροκάμπι Λακω-
νίας, 17-19 Οκτωβρίου 1999.

4. Παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σκουλιού, «Κασίων Μούσα», Αθή-
να, 3 Μαΐου 1999.

5. Παρουσίαση της επανέκδοσης της «Χάρτας» του Ρήγα Βελεστινλή στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 16 Ιουνίου 1999.

6. Παρουσίαση του βιβλίου του Βαγγέλη Αγγέλη, «Το οδοιπορικό της ελ-
πίδας», Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 1999.

7. Οργάνωση και πρόλογος εκδήλωσης της Ιστορικής και Λαογραφικής
Εταιρείας των Θεσσαλών για την επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσ-
σαλίας (1881) στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασ-
σός», Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2000.

8. «Η γυναίκα στην αγροτική ζωή», διάλεξη στο πλαίσιο εκδηλώσεως της
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας « Αγροτική ζωή και λαογραφία»
στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2000.
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9. Παρουσίαση του περιοδικού Κρητόπολις στον χώρο του Ιδρύματος «Κρη-
τική Εστία». Την παρουσίαση οργάνωσε η Φοιτητική Ένωση Κρητών,
Αθήνα, 2000.

10. Παρουσίαση του βιβλίου του Θάνου Αθανασόπουλου, «Τα ξεχασμένα
επαγγέλματα των Σοφάδων Καρδίτσας», Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2000.

11. «Έθιμα κοινωνικής συνοχής. Η κοπή της βασιλόπιττας», ομιλία με την ευκαι-
ρία της κοπής της βασιλόπιττας, Αθήνα, «Κρητική Εστία», Ιανουάριος 2001.

12. «Τα έθιμα της Αποκριάς», ομιλία σε εκδήλωση του Β' ΚΑΠΗ Νικαίας.
Νίκαια Πειραιώς, Μάρτιος 2001.

13. Παρουσίαση του ερευνητικού έργου-βιβλίου του καθηγητή της Κοινωνιο-
λογίας, πρ. πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Διον.
Μαυρόγιαννη για τους Σαρακατσάνους στην Παλαιά Βουλή, Αθήνα, 25
Απριλίου 2001.

14. «Παγκοσμιοποίηση και παραδοσιακός πολιτισμός», διάλεξη στα μέλη
της Λέσχης Λάιονς «Κνωσσός», Ηράκλειο Κρήτης, 25 Οκτωβρίου 2001.

15. «Λαϊκός πολιτισμός και εκκλησιαστική παράδοση», διάλεξη με την ευ-
καιρία της κοπής της βασιλόπιττας της Ένωσης Κρητών Σελίνου (Αττι-
κής), Αθήνα, «Κρητική Εστία», Ιανουάριος 2002.

16. «Σπύρος Μιχόπουλος, ο εθελοντής στην υπηρεσία της πατριδογνωσίας»,
ομιλία κατά την απονομή τιμητικής διακρίσεως στον λόγιο, συγγραφέα
και εκπαιδευτικό Σπ. Μιχόπουλο από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κο-
ρινθίας, Κόρινθος, 26 Ιανουαρίου 2002.

17. Παρουσίαση του βιβλίου της Κλαίρης Μαυρομάτου - Χατζηκωσταντή,
«Γεραγώτικοι αντικατοπτρισμοί. Φωτογραφικό και λαογραφικό οδοιπο-
ρικό στη Γέρα της Λέσβου», Αθήνα, Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθη-
ναίων, χειμώνας 2002.

18. Παρουσίαση του βιβλίου του Δημ. Σ. Καλτσούλα, «Οσα κι αν περπάτησα.
Δημοτικά τραγούδια Αργιθέας, Γόμφων, Ιθώμης Καρδίτσας», Αθήνα,
Στοά του Βιβλίου, 14 Φεβρουαρίου 2002.

19. Παρουσίαση του βιβλίου του Βαγγέλη Αγγέλη, «Η επανάσταση των
Θεσσαλών του 1878», Αθήνα, Παλαιά Βουλή, 20 Μαρτίου 2002.

20. « Η Καρδιτσιώτισσα αστή και τα του οίκου της», ομιλία στο πλαίσιο των
εγκαινίων της εκθέσεως με θέμα « 1852-2002. Από το νοικοκυριό της για-
γιάς έως σήμερα» στο αίθριο της Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας. Οργά-
νωση από τον Δήμο, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας και την
Λέσχη Γυναικών Καρδίτσας Αθηνόν, Καρδίτσα, 8 Ιουνίου 2002.

21. «Το αλώνι, χώρος εργασίας, επικοινωνίας και μαγείας», ομιλία στον Αγιο
Πέτρο Κυνουρίας στις εκδηλώσεις «Στου θέρου τη γιορτή», με αναπαρά-
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στάση θερισμσύ, που οργάνωσε ο Σύλλογος Αγιοπετριτών Αττικής,
Αγιος Πέτρος, 13-14 Ιουλίου 2002.

22. «Λαϊκός πολιτισμός και θέατρο», ομιλία στο πλαίσιο ημερίδας με τίτλο
«Το θέατρο στην Ελλάδα σήμερα» στα Χανιά, που οργάνωσε ο Θεα-
τρικός Οργανισμός «Πολιτιστικός Νότος», Χανιά, 17 Ιουλίου 2002.

23. Παρουσίαση του βιβλίου της Μαριάννας Κορομηλά, «Η Μαύρη Θά-
λασσα», Αθήνα 2002.

24. Συντονισμός της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου του ακα-
δημαϊκού Πάνου Λιγομενίδη «Η φλούδα του βερίκοκου». Αθήνα, Στοά
του Βιβλίου, 18 Δεκεμβρίου 2002.

25. «Η γυναίκα ως μητέρα χθες και σήμερα», διάλεξη για τη γιορτή της μη-
τέρας στο Πνευματικό - Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Χολαργού,
Αθήνα, 11 Μαΐου 2003.

26. «Ελληνική παράδοση και διατροφή», ομιλία στον Πολιτιστικό Σύλλογο
«Θέογνις» Μεγάρων, Μέγαρα, 18 Μαΐου 2003.

27. Ομιλία στο 5ο Φεστιβάλ Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Δημοτικών
Σχολείων, που οργάνωσαν τα Εκπαιδευτήρια «Ελληνογερμανική Αγω-
γή», Παλλήνη Αττικής, 17-18 Μαΐου 2003.

28. «Η άλωση της Πόλης στις παραδόσεις του ελληνικού λαού», ομιλία
στην Ένωση Μικρασιατών - Κωνσταντινουπολιτών Ηλιουπόλεως για
την 550ή επέτειο της Αλώσεως. Αθήνα, 28 Μαΐου 2003.

29. Προλόγισμα στην παρουσίαση του βιβλίου «Ένα άθλημα που αγαπώ»,
έκδ. του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης και της Γενικής Γραμ-
ματείας Ολυμπιακών Αγώνων, στην Παλαιά Βουλή, Αθήνα, 1 Οκτω-
βρίου 2003. Το Βιβλίο παρουσίασε ο ακαδημαϊκός Παν. Τέτσης.

30. Παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Τσέβρεχου «Το κοπάδι. Από τα
τετράδια ενός βοσκού», εκδ. Έλλα, Λάρισα, 30 Οκτωβρίου 2003.

31. «Ο λαϊκός πολιτισμός χωρίς μεταφυσική», ομιλία στον Πολιτιστικό Σύλ-
λογο Καλαμπάκας «Τα Μετέωρα», Καλαμπάκα, 1 Νοεμβρίου 2003.

32. Παρουσίαση του βιβλίου του Δημ. Ταλιάνη, «Γεύσεις του Αιγαίου»,
εκδ. Τοπίο, Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2003.

33. «Ο λαϊκός πολιτισμός της Θεσσαλίας», ομιλία στον Σύλλογο Θεσσα-
λών Παπάγου, Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2003.

Μαθήματα

1. Μαθήματα Λαογραφίας στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοι-
τητές του Τμήματος Φιλολογίας (και του Τμήματος Φ.Π.Ψ.) του Πανε-
πιστημίου Αθηνών (ως Λέκτωρ Λαογραφίας).



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

529"

2. Μάθημα για τον Παπαδιαμάντη και τη Λαογραφία στο Μαράσλειο Δι-
δασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Επιμέλεια εκδόσεων

Επιμέλεια της βελτιωμένης και επηυξημένης επανέκδοσης σε δύο δίσκους
πυκνής εγγραφής (CD) του μουσικού υλικού, που συνοδεύει τη φωτομηχανική
ανατύπωση του Γ' τόμου των Δημοτικών Τραγουδιών (Μουσική Εκλογή) των
Γ. Κ. Σπυριδάκη - Σ. Δ. Περιστέρη.

Επιμέλεια του ενθέτου της εφημ. «Τύπος της Κυριακής», της 13 Αυγούστου
2000, με θέμα: «Δεκαπενταύγουστος. Ανταμώματα στην αυλή της Παναγίας»
(σελ. 20), όπου και άρθρο με τίτλο: «Η λατρεία της Παναγίας. Η διττή σημασία
των εκδηλώσεων του Δεκαπενταύγουστου: Η λατρευτική κατάνυξη και το επι-
κοινωνιακό ξεφάντωμα ...στην αυλή της Παναγίας», σ. 34(6).

Επιμέλεια εκδόσεως, επιμέλεια ύλης, διορθώσεις κειμένων κ.λπ., καθώς
και Εισαγωγή (σ. 11-15) της έκδοσης σε τόμο του χειρογράφου του Δημ. Δου-
κάτου «Λαογραφικά Σύμμεικτα της νήσου Παξών (καταγραφή 1957)» στη
σειρά «Πηγές του λαϊκού πολιτισμού» του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής
Λαογραφίας, αρ. 1, Αθήνα 2002.

Λοιπή δραστηριότητα

Πρόεδρος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας των εν Αθήναις Θεσ-
σαλών.

Πρόεδρος του Σωματείου Φίλων του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης.

Πρόεδρος του «Μουσείου Γεωργικών Εργαλείων και Παραδοσιακής Τε-
χνολογίας» στο Βελεστίνο.

Μέλος της Ακαδτμίας Εκκλησιαστικών Τεχνών της Ιεράς Συνόδου της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και από το 2002 ΒΆντιπρόεδρος της
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιστημονικής Εταιρείας «Φερών-
Βελεστίνου - Ρήγα».

Μέλος του Δ.Σ. του Τοπικού Μουσείου Μηλεών Πηλίου.

Αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Μελετών Αττικής.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου
Αθηναίων.

Ιδρυτικό μέλος του Σωματείου «Φίλοι της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχια-
τρικής και Ψυχικής Υγείας».

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου «Η ελιά
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και το λάδι από την αρχαιότητα έως σήμερα», που πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα, στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών, 1-2 Οκτωβρίου 1999.

Πρόεδρος της Επιστημονικής-Οργανωτικής Επιτροπής του Συμποσίου «Η
ελιά και το λάδι στον χώρο και τον χρόνο», που οργάνωσε το Κέντρο Λαο-
γραφίας στην Πρέβεζα, 24-26 Νοεμβρίου 2000.

Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου «Ο
Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της
Ακαδημίας Αθηνών», Αθήνα, 4-7 Δεκεμβρίου 2003.

Επανειλημμένες συνεντεύξεις σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα και εφημερίδες με
θέματα λαογραφικά, συμμετοχή σε ντοκιμαντέρ της ΕΤ-1 με θέμα «Η ελληνι-
κή διατροφή», συμμετοχή σε ντοκιμαντέρ της ΕΤ-1 με τίτλο «Φαινόμενα»,
σχετικά με μυθικά όντα της νεοελληνικής παράδοσης ( ΕΤ-1, 2000). Συνεντεύ-
ξεις στο Πρώτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας για έθιμα της Απο-
κριάς και του Πάσχα, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τον Δεκαπενταύγουστο
κ.ά.. Επίκαιρα άρθρα στις περισσότερες ευρείας κυκλοφορίας αθηναϊκές και
επαρχιακές εφημερίδες (Καθημερινή, Βήμα, Ελευθεροτυπία, Ελεύθερος Τύ-
πος, Τα Νέα, Έθνος, Θεσσαλία (Βόλου), Ελευθερία (Λάρισας) κ.ά.). Αρθρο-
γραφία τακτική, επί δύο χρόνια, κάθε Κυριακή στα ένθετα «Ορθοδοξία και
Ελληνισμός» και «Ταυτότητα» του Τύπου της Κυριακής, καθώς και συχνή στο
ένθετο «Επτά Ημέρες» της εφημ. Καθημερινή.

«Τώρα τα Πασχαλόγιορτα, τώρα τρανές γιορτάδες...», Επιστημονική υπο-
στήριξη της παράστασης του Χορευτικού Τομέα Π.Ο.Φ.Π.Α. στο Δημοτικό
Θέατρο Πειραιά, 20 Απριλίου 2002. Επιστημονική υποστήριξη στην έκθεση
«Πασχαλινά αυγά» της γκαλερί «Πλειάδες», Αθήνα, Απρίλιος-Μάϊος 2002.

Συμμετοχή σε συζήτηση - ημερίδα με θέμα τη δημιουργία «Του Χωριού των
Γεύσεων» στη Θράκη. Κομοτηνή, 15 Δεκεμβρίου 2001 κ.ά.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΗΣ, Ερευνητής Α' βαθμίδας (1999-2000)

Δημοσιεύματα

1. «Το παιδί σε εθιμικούς αγερμούς και ευετηρικά δρώμενα», στη συλλογι-
κή έκδοση: Λαϊκή παράδοση και παιδί, Αθήνα, εκδόσεις Καστανιώτη,
1999, σ. 57-68.

2. «Το νερό σε έθιμα λατρευτικού, μαγικού και μαντικού περιεχομένου»,
Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης: Το νερό πηγή ζωής, κίνησης,
καθαρμού, Αθήνα, Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, 1999, σ. 42-46.

3. «Πασχαλινό δρώμενο ευετηρίας στην Καλή Βρύση Δράμας», Επετηρίς
του Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, τ. 28 (1999), σ. 29-42.
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4. «Ο χορός στα λαϊκά δρώμενα», στον συλλογικό τόμο: Παραδοσιακός χο-
ρός και λαϊκή δημιουργία, Αθήνα, εκδόσας Παπαζήση, 1999, σ. 67-80.

5. «La cloche dans les coutumes dites dromena», στον τόμο: Cloehes,
Carillons Musique (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Pacte II, έκδοση κοινότη-
τας Teilin-Γαλλία), 1999, σ. 30-37.

6. «Μορφές του λαϊκού πολιτισμού της Βισαλτίας», Πρακτικά Β 'Επιστη-
μονικής Συνάντησης: Η Νιγρίτα - η Βασαλτία δια μέσου της ιστορίας,
Θεσσαλονίκη 1999, σ. 57-69.

7. «Λαϊκός πολιτισμός Δράμας», στον συλλογικό Οδηγό του νομού, έκδο-
ση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας, 1999.

8. «Το χωρικό σπίτι της Κρήτης», Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Βαλ-
κανική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική», Θεσσαλονίκη, 1999, σ. 241-253.

9. «Πληροφορίες ιδιωτικού βίου των Κρητών από ανέκδοτο υλικό του Κέ-
ντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών», Πεπραγμένα Η'Διεθνούς
Κρητολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο 2000, τόμ. Γ'ΐ, σ. 7-19.

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

1. «Τα λαδοπίθαρα της Κρήτης». Εισήγηση στο Συνέδριο «Η ελιά και το
λάδι από την αρχαιότητα έως σήμερα», Ακαδημία Αθηνών, 1-2 Οκτω-
βρίου 1999.

2. «Ο ρόλος της διατροφής στη ζωή του Κρητικού». Εισήγηση στο διε-
θνές Συμπόσιο «Κρητική διατροφή, πολιτισμός, υγεία και γεύση», Ρέ-
θυμνο, 29-31 Οκτωβρίου 1999.

3. Συμμετοχή (προεδρία) στην Επιστημονική Συνάντηση Γαλαξειδίου, Γα-
λαξείδι, 29-30 Σεπτεμβρίου 2000.

4. Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο Παραδοσιακής Βαλκανικής Αρχιτε-
κτονικής, Βέροια, 12-15 Οκτωβρίου 1999.

5. «Η μαγεία του ανέμου». Ανακοίνωση στην Επιστημονική Συνάντηση με
θέμα «Ο αέρας πηγή ζωής, κίνησης και καθαρμού», που οργάνωσε το
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πο-
λιτισμού στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, Αθήνα, 15-17 Δεκεμβρ.
2000.

Ομιλίες

1. « Έθιμα λαϊκής οικοδομίας», Λαογραφικό Μουσείο Αραδοσιβίων Ελασ-
σόνας, 21 Φεβρουαρίου 1999.

2. «Πασχαλινή εθιμολογία», 2° ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων Αττικής, 31
Μαρτίου 1999.

3. «Λαογραφικά Μουσεία», Μοναστηράκι Δράμας, 16 Απριλίου 1999.
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4. «Λαϊκά δρώμενα και φολκλορισμός», Ένωση Ηπειρωτών Αγίου Δημη-
τρίου Αττικής, Αθήνα, 19 Μαΐου 1999.

5. «Βιβλίο και Λαογραφία», 1° Πολυεθνικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ - Ομιλος
Unesco νομού Πειραιώς και Νήσων, Πειραιάς, 28 Αυγούστου 1999.

6. «Σύγχρονες κοινωνικές εκφράσεις λαϊκών δρωμένων», Γαλανόβρυση
Ελασσόνας, 28 Αυγούστου 2000.

7. «Μεταμφιέσεις Δωδεκαημέρου», Πολιτιστικό Κέντρο Αλίμου Αττικής,
18 Δεκεμβρίου 2000.

8. Ομιλία στο Πνευματικό Κέντρο Ερέτριας, 2 Απριλίου 2000.

9. Συμμετοχή σε λαϊκά δρώμενα στην Καλή Βρύση Δράμας, 4 Μαΐου 2000.

10. Επίκαιρη ομιλία για τον λαϊκό πολιτισμό στο Μοναστηράκι Δράμας, 5
Μαΐου 2000.

11. Επίκαιρη ομιλία περί Αναστεναρίων στη Μαυρολεύκη Δράμας, 21
Μαΐου 2000.

12. Συμμετοχή σε ημερίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας, Δρά-
μα, 21 Μαΐου 2000.

Άλλες δραστηριότητες

1. Λαογραφική εκδήλωση στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «Θεμιστοκλής»,
Πειραιάς, 13 Ιανουαρίου 2000.

2. Επιστημονικός συνεργάτης του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
στην «αποκριάτικη γιορτή», που οργάνωσε στις 27 Φεβρουαρίου 2000.

3. Παρουσίαση του βιβλίου «Αποκριά στην Κοζάνη», εκδ. του Δήμου Κο-
ζάνης , Κοζάνη, 11 Μαρτίου 2000.

4. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις του «Φανού» ως επίσημος προσκεκλημένος
του Δήμου Κοζάνης, Κοζάνη, 12 Μαρτίου 2000.

5. Επίκαιρες συνεντεύξεις σε ραδιόφωνο και τηλεόραση (Αθήνα, Δράμα, Κο-
μοτηνή, Ηράκλειο Κρήτης). Επίκαιρα άρθρα σε εφημερίδες της Κρήτης,
Δράμας, Κοζάνης (Κρητικά Νέα, Ηχώ Δράμας, Φωνή του Κουρνά κ.ά).

6. Τηλεοπτικές εμφανίσεις και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις σε MME Αθη-
νών, Κρήτης, Δράμας, Κοζάνης.

Τιμητικές διακρίσεις

Ανακήρυξη σε επίτιμο μέλος του Συλλόγου Αμπλιανιτών «Ο Στέγκος»,

Μεσολόγγι, 1 Μαρτίου 1999.

Ανακήρυξη σε επίτιμο μέλος της Πανσαμοθρακικής Εστίας Αθηνών, 2000.
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ, Ερευνητής Α' βαθμίδας

Δημοσιεύματα

1. «Διτοπική μεταγαμήλια εγκατάσταση και προίκα σε μια νησιώτικη κοι-
νότητα: Κέα Κυκλάδων», Εθνολογία, τ. 5 (1996-97), σ. 5-68.

2. «Εξαγορά της νύφης, προίκα και κοινωνική διαστρωμάτωση στη Μέσα
Μάνη (1840-1850): Η διαπραγμάτευση της κοινωνικής θέσης», Εθνο-
γραφικά, τ. 11 (1998), σ. 57-67.

3. «Γυναίκες, γάλα, συγγένεια: Κοινά παλαιοβαλκανικά στοιχεία στον λαϊκό
πολιτισμό των βαλκανικών λαών», Επετηρίς Κέντρον Ερεύνης της Ελληνι-
κής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών, τ. 28 (1987-1998), 1999, σ. 43-68.

4. «Ο κύκλος ανάπτυξης της οικιακής ομάδας στην ορεινή κοινότητα Κα-
στάνιανης Κόνιτσας», στον συλλογικό τόμο «Ο ορεινός χώρος της Βαλ-
κανικής. Εκσυγχρονισμός και μετασχηματισμός», έκδ. Πλέθρον - Δή-
μος Κόνιτσας, 2001, σ. 119-147.

5. «Το σύμπλεγμα του αίματος. Πατρογραμμικές ομάδες και αντεκδίκηση
στους Έλληνες Βλάχους του Κεφαλόβρυσου (Μετζιτιέ) Πωγωνίου»,
Εθνολογία, τ. 6-7 (1998-1999), σ.137-192.

6. «Συμβολικός ανταγωνισμός μεταξύ κοινοτήτων στη Ναυπακτία. Δομι-
κή προσέγγιση ενός μύθου», Νανπακτιακά, τ. 10 (2000), σ. 147-202.

7. «Οικιακή ομάδα και οικονομία σε μια πεδινή κοινότητα της Βοιωτίας.
Η περίπτωση του Μαυρονερίου (Κασνεσίου) Λειβαδιάς», Επετηρίς
Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών, τ. 3/2 (2000), σ. 761-786.

8. Ταυτότητες και ετερότητες. Σύμβολα, συγγένεια, κοινότητα στην Ελλά-
δα-Βαλκάνια, Αθήνα, εκδόσεις Δωδώνη, 2001, 8ο, σελ. 397.

9. « Εθνοτικές ομάδες, πόλεμος και ιστορική μνήμη στους Έλληνες Βλάχους
του Κεφαλόβρυσου (Μετζιτιέ) Πωγωνίου Ηπείρου», Εθνολογία, τ. 9
(2001), σ. 137-166.

10. «Τα τσελιγκάτα και οι μετακινήσεις των Αρβανιτόβλαχων κτηνοτρό-
φων της Ηπείρου», Γεωγραφίες , τεύχ. 5 (καλοκαίρι 2003), σ. 114-134.

11. «Εθνοπολιτισμικές παράμετροι του λαϊκού πολιτισμού των Κυθήρων.
Ιστορικοανθρωπολογική προσέγγιση», Πρακτικά Α' Διεθνούς Συνε-
δρίου Κνθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα: Μύθος και πραγματικότητα»,
20-24 Σεπτεμβρίου 2000, τ. Β', Κύθηρα 2003, σ. 45-80.

12. «Ανθρωπολογία οίκοι ή Λαογραφία. Μια επιστημολογική προσέγγιση»,
Πρακτικά Συνεδρίου Σχολής Μωραΐτη με θέμα: Το παρόν του παρελθό-
ντος. Ιστορία, Λαογραφία, Κοινωνική Ανθρωπολογία, Αθήνα, 19-23
Απριλίου 2002, Αθήνα 2003, σ. 39-63.
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Ανακοινώσεις σε συνέδρια

1. «Εθνολογικές παρατηρήσεις στα κουρμπάνια της ΝΑ Αττικής. Πολιτι-
σμική παράδοση, αστική ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός». Θ' Επιστημο-
νική Συνάντηση ΝΑ Αττικής, που πραγματοποιήθηκε στο Λαύριο, 13 -
16 Απριλίου 2000.

2. «Εθνοτικό μωσαϊκό και πολιτισμικές διεργασίες στη νεότερη Βοιωτία.
Ανθρωπολογική προσέγγιση». Δ' Διεθνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελε-
τών, Λιβαδειά - Θήβα, 9-12 Σεπτεμβρίου 2000.

3. «Εθνοπολιτισμικές παράμετροι του λαϊκού πολιτισμού των Κυθήρων.
Ιστορικο-ανθρωπολογική προσέγγιση». Α'Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊ-
κών Μελετών, Χώρα Κυθήρων, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000.

4. «Από τις κατούνες στην κοινότητα στην Ελαφόνησο Λακωνίας. Μια
εθνοϊστορική προσέγγιση». Τοπικό Συνέδριο Λακωνικών Σπουδών,
Ξηροκάμπι Δήμου Φάριδος, 13-16 Σεπτεμβρίου 2001.

5. «Ανθρωποι, φίδια και χορός. Επαφή των πολιτισμών στο Πωγώνι της
Ηπείρου». 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαϊκού Πολιτισμού «Μελωδία,
Λόγος, Κίνηση», Σέρρες, 2-4 Νοεμβρίου 2001.

6. «Ανθρωπολογική έρευνα και θεωρία στην Ελλάδα. Η περίπτωση τριών
επιστημονικών περιοδικών». Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση «Οψεις
της ανθρωπολογικής σκέψης και έρευνας στην Ελλάδα», Αθήνα, 7-8
Δεκεμβρίου 2001.

7. «Ο μπαϊρακτάρης και οι Γκραικομάνοι. Μορφές ετερότητας στους σύγ-
χρονους Έλληνες και Αλβανούς». Διεθνές Συνέδριο «Ετερότητα και κοι-
νωνία», Αθήνα, Μάιος 2003.

8. «Οικονομία, συγγένεια και κοινωνικό φύλο στην Ελαφόνησο Λακωνίας».
Διεθνές Συνέδριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας « Συγγένεια και κοινωνι-
κό φύλο στην Ελλάδα από την αρχαιότητα ώς σήμερα», Βόλος, Ιούνιος
2003.

9. «Η λαογραφική-εθνογραφική έρευνα στα Κύθηρα και οι προοπτικές
της. Μια κριτική προσέγγιση». Συνέδριο Κυθήρων «Η επιστημονική
έρευνα στα Κύθηρα», Χώρα Κυθήρων, 19-22 Σεπτεμβρίου 2003.

10. «Μητάτα, κατούνες, μετόχια. Οικονομία και οργάνωση του χώρου στην
Κρήτη». Α' Λαογραφικό Συνέδριο Κρήτης, Χανιά, 21-23 Νοεμβρίου 2003.

11. «Η συγκριτική εθνολογική μέθοδος στη Λαογραφία ή ο Νικόλαος Πο-
λίτης μεταξύ εθνισμού και ανθρωπισμού». Διεθνές Συνέδριο «Ο Νικό-
λαος Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της
Ακαδημίας Αθηνών», Αθήνα, 4-7 Δεκεμβρίου 2003.
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Ομιλίες - μαθήματα κ.ά.

1. Μαθήματα Εισαγωγής στην Κοινωνική Ανθρωπολογία στους μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές της Λαογραφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος της Αι-
κατερίνης Πολυμέρου-Καμηλάκη (1999 και 2000).

2. Ομιλία στην Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας με θέμα «Από την τοπική
στη θρησκευτική κοινότητα. Ιερός χώρος, λατρεία των νεκρών και αι-
ματηρές θυσίες στον Μανταμάδο Λέσβου», Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2001.

3. «Κονστρουκτιβισμός και ουσιοκρατία στη Λαογραφία». Ομιλία στους
μεταπτυχιακούς φοιτητές της Λαογραφίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα
του Πανεπιστημίου Αθηνών με προβολή εθνογραφικού ντοκιμαντέρ
του ομιλητή, Αθήνα, 10 Απριλίου 2003.

4. Ομιλία στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα «Η δια-
χείριση της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα», Βόλος, 15 Μαΐου 2003.

5. Ομιλία στους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με θέμα: « Αρβανίτες. Πολιτισμός και
κοινωνία», Κομοτηνή, 24 Νοεμβρίου 2003.

6. Ομιλία στην Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας, με θέμα «Δομική προσέγ-
γιση του μύθου. Ένας κριτικός απολογισμός», Αθήνα, 1 Δεκεμβρ. 2003.

7. Παρουσίαση του βιβλίου του αναπληρωτή καθηγητή Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων Βασίλη Νιτσιάκου «Χτίζοντας τον χώρο και τον χρόνο»,
Αθήνα, Στοά του Βιβλίου, 3 Δεκεμβρίου 2003.

Λοιπή δραστηριότητα

1. Πρόεδρος (1999) και ταμίας (2000, 2001) της Ελληνικής Εταιρείας Εθνο-
λογίας.

2. Συντονιστής και μέλος της Συντακτικής Επιστημονικής Επιτροπής του
περιοδικού Εθνολογία (1999-2003).

3. Γραμματέας της Εταιρείας Φίλων του Ανθρωπολογικού Μουσείου (1999-
2003).

4. Μέλος τριμελούς επιτροπής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Ιό-
νιο Πανεπιστήμιο (υποψ. διδάκτ. Αντ. Κοτσώνης), στο Δημοκρίτειο Πα-
νεπιστήμιο Θράκης (υποψ. διδάκτ. Παναγιώτα Πολίτη), στο Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων (υποψ. διδάκτ. Μαρία Βραχιονίδου, Κ. Μάτζος) και στο
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (υποψ. διδάκτ. Μαρία Κουμαριανού).

5. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Θ' Επιστημονικής Συνάντη-
σης ΝΑ Αττικής, Λαύριο, Απρίλιος 2000.

6. Συνεργασία ως προς το λαογραφικό - εθνογραφικό μέρος με τον σκη-
νοθέτη Α. Χατζάκη για το ανέβασμα στη θεατρική σκηνή του τραγου-
διού «του νεκρού αδελφού», 2003.
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7. Μέλος και συντονιστής της Συντακτικής Επιστημονικής Επιτροπής για
την έκδοση του 8ου τόμου της Εθνολογίας.

8. Μέλος της Συντακτικής Επιστημονικής Επιτροπής για την έκδοση του
αφιερώματος της Εθνολογίας στους Τσιγγάνους.

9. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και Πρόεδρος της Οργανωτικής
Επιτροπής για τη Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση «Όψεις της ανθρω-
πολογικής σκέψης και έρευνας στην Ελλάδα», Αθήνα, 7-8 Δεκεμβρίου,
2001.

10. Επόπτης μελέτης στο Κέντρο Λαογραφίας της μεταπτυχιακής φοιτή-
τριας του Πανεπιστημίου Lomonosov της Μόσχας Ξένιας Πονομάρ-
τσενκο με πρόταση του οικείου Πανεπιστημίου, Αθήνα 2003.

11. Μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής Πρακτικών του Συνεδρίου «Ανθρω-
πολογική έρευνα και σκέψη στην Ελλάδα», 2002-2003.

ΑΛΙΚΗ ΠΑΛΗΟΔΗΜΟΥ, Ερευνήτρια Β' βαθμίδας

Δίδαξε Νεοελληνική Λογοτεχνία στο Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθη-
νών «Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης».

ΕΛΕΝΗ ΨΥΧΟΓΙΟΥ, Ερευνήτρια Β" βαθμίδας

Δημοσιεύματα

1. «"Εξεκίνησες και πάεις για να φύγεις...". Ο θάνατος ως διάβαση σ' ένα
γορτυνιακό μοιρολόι», Εθνογραφικά, γ. 11 (1998), σ. 77-109.

2. «..."Κρατεί ν' ου δέντρους τη δρουσιά, κρατεί κι ου νιός την κόρη ...".
Η συμβολική και μαγική χρήση του νερού στο γάμο μέσα απ' τα τρα-
γούδια», στον τόμο Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης (12-14/12/98):
Το νερό πηγή ζωής, κίνησης, καθαρμού, έκδ. Μουσείου Ελληνικής
Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα 1999, σ. 47-63.

3. «Νανουρίσματα - ταχταρίσματα: λειτουργίες του λόγου στην τελετουρ-
γία της γέννησης»,Εθνολογία 6-7 (1998-1999) [2000], σ. 193-271.

4. «Οι δρόμοι των νερών και των κοπαδιών: οι τελευταίοι νομάδες κτηνο-
τρόφοι στη ΒΔ Πελοπόννησο», Πρακτικά Συνεδρίου «Ο ορεινός χώρος
της Βαλκανικής. Συγκρότηση και μετασχηματισμοί» (Κόνιτσα, Μάιος
1998), επιμ. Β. Νιτσιάκος - Ν. Κασίμης, εκδ. Πλέθρον, Αθήνα 2001(Β'
έκδοση), σ. 163-184.

5. «Συναντώντας τον Σπύρο Περιστέρη επί του πεδίου τριάντα τέσσερα χρό-
νια μετά», Οι δύο όψεις της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς. Αφιέρωμα
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εις μνήμην Σπυρίδωνος Περιστέρη, Πρακτικά της Μονσικολογικής Συνά-
ψεως (10-11 Νοεμβρίου 2000), Ακαδημία Αθηνών, Δημοσιεύματα του Κέ-
ντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας , αρ. 18, Αθήνα 2003, σ. 49-57.

6. «Στο αλώνι της Αγιαλένης», «Επτά Ημέρες», εφ. Καθημερινή, 4 Μαρ-
τίου 2001, σ. 32-33.

7. «Μάη στους δρόμους των κοπαδιών», «Επτά Ημέρες», εφ. Καθημερι-
νή», 6 Μαΐου 2001, σ. 30-31.

8. «Τα πανηγύρια της Παναγιάς», «Επτά Ημέρες», εφ. Καθημερινή, 5
Αυγούστου 2001, σ. 20-21.

9. «Οι δρόμοι των νερών και των κοπαδιών», «Επτά Ημέρες», εφ. Καθη-
μερινή, 7 Οκτωβρίου 2001, σ. 28-29.

10. Εισαγωγή στον κατάλογο και ομιλία στα εγκαίνια της έκθεσης υφαντι-
κής τέχνης των Τασίας και Μανταλένας Καπινιάρη στη γκαλερί «Δρο-
σερικό» στην Πάτρα, 2 Απριλίου-10 Μαΐου 2001.

11. «Η πόλη θυμάται αγρυπνώντας. Εαρινά δρώμενα στη Βόνιτσα: λατρευτι-
κές πρακτικές και συλλογική μνήμη», στο: Μπάδα Κωνσταντίνο (επιμ.),
Η μνήμη του επαρχιακού αστικού τόπον και τοπίου: το Αγρίνιο μέχρι τη
δεκαετία του '60 (Πρακτικά της ημερίδας), Αγρίνιο, 23 Σεπτεμβρίου
2000, εκδ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Μεταίχμιο - Δήμος Αγρινίου, Αγρί-
νιο 2003, σ. 77-115.

12. «Ψηφιακή βάση δεδομένων για την Εθνική Μουσική Συλλογή του ΚΕ-
ΕΛ», Πρακτικά Συνεδρίου στη μνήμη του Γ. Π. Σαββίδη (Αθήνα, 15-
17 Ιουνίου 2000), Εκδοτικά προβλήματα και απορίες (από κοινού με
την συνάδελφο Μ. Τερζοπούλου), εκδ. Σπουδαστήριο Νέων Ελληνι-
κών, Αθήνα 2002, σ. 65-71.

13. «Μοιρολοΐστρες, νεκροί, στάρι. Αντιλήψας για τη μεταθανάτια ζωή στις
επιμνημόσυνες γυναικείες τελετουργίες», στο: Φώτης Τερζάκης (επιμ.),
Θάνατος και εσχατολογικά οράματα, θρησκεία, ιστορικές προοπτικές,
έκδ. Αρχέτυπο, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2003, σ. 364-403.

Ομιλίες - ανακοινώσεις σε συνέδρια

1. Συμμετοχή στο Συνέδριο European Acritic Heritage Network, που ορ-
γανώθηκε από το Κέντρο Λαογραφίας στο πλαίσιο του Προγράμματος
Acrinet με ανακοίνωση με θέμα: «Τα «ακριτικά» ως τελετουργικά τρα-
γούδια μύησης. Η περίπτωση του γαμπρού-στρατιώτη», Αθήνα, 24-25
Νοεμβρίου 2002.

2. «Νανουρίσματα - ταχταρίσματα: η συμβολή του τελεστικού τραγουδιού
στην πολιτισμική προσαρμογή του βρέφους μέσα από την οικογένεια»,
στο Μουσείο Λαϊκών Μουσικών Οργάνων, στα πλαίσια των κύκλων
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ομιλιών που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας (θέμα κύ-
κλου: «Κοινωνικοποίηση - πολιτισμική προσαρμογή», Ιανουάριος -
Ιούνιος 1999), Αθήνα, 3 Μαΐου 1999.

3. Σεμινάριο Ιστορίας και Ανθρωπολογίας (2-4 Μαρτίου 2001) του Τμή-
ματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ε' κύ-
κλος συναντήσεων) με θέμα «Θάνατος: Ιστορικές και Ανθρωπολογι-
κές Προσεγγίσεις», ομιλία με θέμα: «Ο θάνατος ως γυναικεία τελε-
τουργία», Μυτιλήνη, 2 Μαρτίου 2001.

4. Θρησκειολογικό Σεμινάριο της Εταιρείας Θρησκειολογικών Ερευνών
(περίοδος 9η, Ιανουάριος-Ιούνιος 2001) με θέμα: «Από τον τελετουργι-
κό στον εκκοσμικευμένο θάνατο: Αντιλήψεις-στοχασμοί-διαχείρηση»,
ομιλία με θέμα «Ο θάνατος ως διάβαση», Αθήνα, Φεβρουάριος 2001.

5. Ομιλία στον χώρο του βιβλιοπωλείου «Σύγχρονη Έκφραση» στη Λιβα-
δειά Βοιωτίας, με θέμα: «Θρηνητικές τελετουργίες της άνοιξης», Λιβα-
δειά, 22 Απριλίου 2003.

Άλλες δραστηριότητες

1. Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας (2000-2002).

2. Συμμετοχή στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Μουσείου Ελληνικής Λαϊ-
κής Τέχνης (1999-2000).

3. Συμμετοχή ως μέλος της Επιστημονικής και της Οργανωτικής Επιτροπής
στο Συνέδριο «Όψεις της Ανθρωπολογικής σκέψης και έρευνας στην Ελ-
λάδα» (Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας - Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών), Αθήνα, 7-8 Δεκεμβρίου 2001.

4. Συμμετοχή σε εκπομπή του δεύτερου καναλιού της κρατικής τηλεόρασης
(NET) σχετική με τους θρησκευτικούς θρήνους (Μεγάλη Παρασκευή, 9
Απριλίου 1999), σε πρόγραμμα που απευθύνεται στον Απόδημο Ελληνι-
σμό. Συνεντεύξας στο Πρώτο Πρόγραμμα της EPA για έθιμα της Απο-
κριάς και του Πάσχα, στον σταθμό της EPA Πύργου για τα έθιμα του
Κλήδονα. Συνέντευξη στην εφημερίδα «Αυγή» Πύργου για τα πανηγύρια
(Αύγουστος 1999). Συμμετοχή σε ντοκιμαντέρ του πρώτου καναλιού της
κρατικής τηλεόρασης (ΕΤ-1) με τίτλο «Φαινόμενα»: Μυθικά όντα της νε-
οελληνικής παράδοσης (νεράιδες).

5. Συγγραφή σχεδίου σεναρίου με θέμα «Πανηγύρεως εγκώμιον» για το
γύρισμα ντοκιμαντέρ με θέμα την πολιτισμική κληρονομιά της Ηλείας
για την Πολιτιστική Ολυμπιάδα του 2004 από τη Νέα Ελληνική Τηλεό-
ραση (NET).
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ΜΙΡΑΝΤΑ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ, Ερευνήτρια Β' βαθμίδας

Δημοσιεύματα

1. «Ιστορία, μνήμη και "γεγονότα τραγούδια"», στον συλλογικό τόμο Μου-
σικές της Θράκης, μια διεπιστημονική προσέγγιση: Έβρος, έκδοση του
Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, Αθήνα 1999, σ. 121-155.

2. «Είναι οι καρδιές μου ένας αρμαθός, τις άπλωσα στον ήλιο...». Εισα-
γωγικό κείμενο στο τρίγλωσσο βιβλίο συνοδευτικό του ψηφιακού δί-
σκου «Η Δόμνα Σαμίου στο Μέγαρο Μουσικής», συμπαραγωγή του
Μεγάρου Μουσικής και του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μου-
σικής Δόμνα Σαμίου, Αθήνα 1999, σ. 21-30.

3. «Η μέρα της Μπάμπως», «Επτά Ημέρες», εφ. Η Καθημερινή, αφιέρω-
μα στον μήνα Ιανουάριο, 31 Δεκεμβρίου 2000, σ. 24-25.

4. «Η αναστάσιμη τελετουργία της άνοιξης», «Επτά Ημέρες», εφ. Η Κα-
θημερινή, αφιέρωμα στον μήνα Απρίλιο, Απρίλιος 2001, σ. 18-20.

5. «Το Νιάμερο της Παναγίας», «Επτά Ημέρες», εφ. Η Καθημερινή, αφιέ-
ρωμα: Νίσυρος, 22 Ιουλίου 2001, σ. 22-23.

6. Εισαγωγικό κείμενο στο λεύκωμα του Πλάτ. Τσούλου, Ρόπτρα, θυρών
απόηχοι, εκδ. Ολκός, Αθήνα 2002, σ. 11-13.

Ομιλίες - ανακοινώσεις σε συνέδρια

1. «Τα ανίερα - ιερά τραγούδια της Αποκριάς», διάλεξη στην Ελληνική
Δημοκρατική Κοινότητα Βερολίνου, Βερολίνο, Μάρτιος 1999.

2. «Πομάκοι: προβληματισμοί και προοπτικές», ομιλία στην ημερίδα «Σε-
ξουαλική και αναπαραγωγική υγεία σε μειονοτικές ομάδες στην Ελλά-
δα», οργανωμένη από την Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού
στο Ζάππειο, Αθήνα, 25 Μαΐου 1999.

3. «Εντοπιότητα και πολιτισμική ταυτότητα», συμμετοχή στο συνέδριο με
θέμα «Ο τόπος μας: πεδία λαϊκού πολιτισμού», οργανωμένο από τον Δή-
μο Κοζάνης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Λασσάνεια 2001. Ο τόπος
μας. Αφιέρωμα στο λαϊκό πολιτισμό», Κοζάνη, 22 Σεπτεμβρίου 2001.

4. Συμμετοχή με εισήγηση στη διήμερη «Συνάντηση Πολιτισμών» στον
Κύκλο εκδηλώσεων «Ο δρόμος προς τη Δύση», Αθήνα, Ίδρυμα Μείζο-
νος Ελληνισμού, 7 Δεκεμβρίου 2001 - 7 Ιανουαρίου 2002.

Προγράμματα - σεμινάρια

1. Συμμετοχή (από το 1995 κ. ε.) στο διεπιστημονικό πρόγραμμα για την
«Καταγραφή, μελέτη, προβολή της μουσικοχορευτικής παράδοσης» χρη-
ματοδοτούμενο από τον Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής», στο πλαίσιο
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της οργάνωσης της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης του Μεγάρου Μου-
σικής, ως κύρια ερευνήτρια υπεύθυνη για το δημοτικό τραγούδι.

2. Συμμετοχή (από το 1995 κ.ε.) στο διεπιστημονικό σεμινάριο για θέματα
ταυτότητας φύλου υπό την εποπτεία της Χρύσης Ιγγλέση, καθηγήτριας
κλινικής ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Συμμετοχή στο σεμινάριο με θέμα «Ταυτότητες» υπό την αιγίδα του
ΕΚΚΕ, ως οργανωτική υπεύθυνη, Αθήνα 1999.

4. Οργάνωση της εκδήλωσης «Δυο φωνές για τη Λωξάντρα» στη σειρά
«Διάλογοι ανάμεσα στην εικόνα, το λόγο και τη μουσική» οργανωμένη
από το ΥΠΠΟ, την Ορχήστρα των Χρωμάτων και το Ίδρυμα Μελίνα
Μερκούρη, Αθήνα 1999.

5. Συμμετοχή στην ημερίδα για την περιθωριοποίηση των Ρομ (Τσιγγά-
νων) οργανωμένη από το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Συνήγορο του
Πολίτη, Αθήνα 11 Ιουνίου 2001.

6. Συμμετοχή στη Δεύτερη Θερινή Ακαδημία Θεάτρου του Εθνικού Θεά-
τρου, που είχε ως γενικό θέμα «Μορφές του κωμικού: Φυσιογνωμίες,
μάσκες και ζώα» με τριήμερο θεωρητικό εργαστήριο με θέμα : «Τελε-
τουργικά δρώμενα στα χωριά της Βόρειας Ελλάδας. Οι μεταμφιέσεις
ως έκφραση της συλλογικής ταυτότητας», Αγιος Γερμανός Πρεσπών
20-22 Αυγούστου 2001.

7. Συμμετοχή στο 3ο αφιέρωμα στις Γυναικείες Φωνές, σε συνεργασία με
τη Δόμνα Σαμίου. Τίτλος «Γυναικών ιστορίες: μαρτυρίες γυναικών και
τραγούδια για τις γυναίκες», Αθήνα,17 Φεβρουαρίου 2001.

8. Συμμετοχή στη διοργάνωση της παράστασης «Περνά περνά η μέλισσα.
Η ελληνική μουσική παράδοση σήμερα και αύριο» με την Δόμνα Σαμί-
ου και ομάδες παιδιών από δώδεκα περιοχές της χώρας, που πραγματο-
ποιήθηκε στο Ηρώδειο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, Αθήνα, 2
Σεπτεμβρίου 2001.

9. Οργάνωση και εποπτεία προγράμματος πολυμεσικής καταγραφής προ-
φορικών μαρτυριών σε χωριά της Λήμνου, μετά από πρόσκληση του
Δήμου Μούδρου και του Αρχείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς Λήμνου,
Σεπτέμβριος 2002.

10. «Εντοπισμός και καταγραφή στοιχείων της πολιτισμικής κληρονομιάς της
ευρύτερης ανθρωπογεωγραφικής περιοχής της Ηπείρου με σκοπό την
αξιοποίηση και την προβολή τους για την ενδυνάμωση του τοπικού δυνα-
μικού», στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος INTERREG II, δρά-
ση 4,1 με τίτλο «Τα Μαστοροχώρια σήμερα», το οποίο πραγματοποιήθη-
κε στην περιοχή του δήμου Μαστοροχωρίων της επαρχίας Κονίτσης του
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νομού Ιωαννίνων και τις όμορες περιοχές της Νότιας Αλβανίας το έτος
2000. Φορέας υλοποίησης το Πνευματικό Κέντρο Κεφαλοχωρίου.

Λοιπή δραστηριότητα

1. Διδάσκουσα στο Πρόγραμμα «Μειονότητες στην Ελλάδα» του Τμήμα-
τος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου με
θέμα «Οι Τσιγγάνοι στην Ελλάδα», Αθήνα, 27 Μαΐου 2002.

2. Εκδήλωση με τίτλο «Γυναίκα')ν Ιστορίες: μαρτυρίες γυναικών και δημο-
τικά τραγούδια για γυναίκες», σε συνεργασία με τη Δόμνα Σαμίου, Λε-
μεσός Κύπρου, 8 Φεβρουαρίου 2002.

3. Εκδήλωση με τίτλο «Μνήμη Μικρασίας: προφορικές μαρτυρίες και τρα-
γούδια προσφύγων», Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 14 Οκτωβρίου 2002.

4. Συνεργασία στον δίσκο με τραγούδια «Της κυρα-Θάλασσας», συλλο-
γή, μουσική επιμέλεια Δόμνας Σαμίου, εισαγωγικό κείμενο (σ. 6-9), επι-
μέλεια τραγουδιών, σχόλια στην τρίγλωσση συνοδευτική έκδοση (Αθή-
να, Μάιος 2002,16ο, σελ. 176) Μιρ. Τερζοπούλου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ I. ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ, Ερευνητής Β1 βαθμίδας

Δημοσιεύματα

1. «Βιοτεχνίες και επαγγέλματα στην περιοχή του Κισσού Πηλίου κατά
την προβιομηχανική περίοδο», Πρακτικά Συνεδρίου «Ρήγας Φεραίος-
Κισσός Πηλίου» (Κισσός, 26-28 Μαΐου 1995), Αθήνα 1996, σ. 119-146.

2. «Η χρησιμοποίηση του νερού των ποταμών από τους παραδοσιακούς
υλοτόμους στη μεταφορά χρήσιμης ξυλείας κυρίως από την Πίνδο
(19ος-20ός αιώνας)», Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης «Το νερό
πηγή ζωής, κίνησης, καθαρμού» (12-14 Δεκεμβρίου 1997), Αθήνα, έκδ.
Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, 1999, σ. 201-215.

3. «Συλλογές λαογραφικού υλικού της επαρχίας Πυλίας στο Κέντρον
Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών», Πρα-
κτικά Α ' Τοπικού Συνεδρίου «Πύλος; διαχρονική - διεπιστημονική
εξέταση» (Πύλος,1-3 Μαΐου 1998), Αθήνα 1999, σ. 101-118.

4. «Αλέθουν οι μύλοι; Όλα καλά». Αρθρο για τους ανεμόμυλους στην ελ-
ληνική λαϊκή παράδοση στο ένθετο «Επτά Ημέρες», αφιέρωμα της εφ.
«Καθημερινής» της Κυριακής «Οι ελληνικοί ανεμόμυλοι», Αθήνα, 18
Ιουλίου 1999, σ. 27-28.

5. «Ο Μανόλης Πιτυκάκης και η Λαογραφία της Κρήτης», Κρητικό Ημερο-
λόγιο (έκδ. Γ. και Ηρ. Σγουράκη), χρόν. Α' (2000) [Δεκέμβριος 1999], σ.
173 -180.
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6. Παρουσίαση του βιβλίου του Αθαν. Δεικτάκη, «Χανιώτες λαϊκοί μουσι-
κοί που δεν υπάρχουν πια» (που οργάνωσε στο Δημαρχείο Χανίων το
Κοινωφελές Ίδρυμα «Αγία Σοφία» τον Νοέμβριο 1999), περ. Ελλωτία
(Χανίων), τόμ. 8(1999), σ. 336-341.

7. «Κρητική Πολιτεία: Οι πάροικοι στην πόλη των Χανίων (καταγωγή,
επαγγέλματα και πληθυσμιακά στοιχεία)» στη σειρά ενθέτων της εφη-
μερίδας «Χανιώτικα Νέα» Χανίων (σε συνεργασία με το Κοινωφελές
Ίδρυμα «Αγία Σοφία») με θέμα «Κρητική Πολιτεία», τεύχος 10, 16
Μαΐου 2000, σ. 10-18.

8. «Το πανηγύρι της Παναγίας της Χρυσοσκαλίτισσας Χανίων Κρήτης»,
εφ. «Τύπος της Κυριακής», 13 Αυγούστου 2000, ένθετο με τίτλο «Δεκα-
πενταύγουστος. Ανταμώματα στην αυλή της Παναγίας», σ. 18-19.

9. «Άλεθε, μύλε μ', άλεθε». (Οι νερόμυλοι και οι μυλωνάδες σε τραγούδια,
παροιμίες, παραδόσας και παραμύθια), στο ένθετο «Επτά Ημέρες» με
θέμα «Ελληνικοί Νερόμυλοι» της εφ. «Καθημερινή» της Κυριακής, 15
Οκτωβρίου 2000, σ. 26-27.

10. «Ιστορικά και κλέφτικα τραγούδια της Πυλίας», Μεσσηνιακά Χρονικά,
τόμ. 2 (2000-2002), σ. 471-493.

11. «Η εμποροπανήγυρη και η εβδομαδιαία αγορά του Βελεστίνου: Λαογρα-
φική και ιστορική θεώρηση», Πρακτικά Γ' Διεθνούς Συνεδρίου «Φεραί-
Βελεστίνο-Ρήγας», περ. «Υπέρεια», τόμ. 3 (2002), σ. 335-361.

12. «Ο Μάρτης του ξενιτεμού», «Επτά Ημέρες», εφ. Καθημερινή, 4 Μαρτίου
2001, σ. 17 [= Οι δώδεκα μήνες: Άνοιξη, έκδ. Καθημερινής, Αθήνα 2002,
σ. 30-31].

13. «Πρωταπριλιάτικα ψέματα για καλό», «Επτά Ημέρες», εφ. Καθημερι-
νή, 1 Απριλίου 2001, σ. 17 [=Οι δώδεκα μήνες: Άνοιξη, έκδ. Καθημερι-
νής, Αθήνα 2002, σ. 110].

14. «Μακεδονίτικη Πρωτομαγιά», «Επτά Ημέρες», εφ. Καθημερινή, 6 Μαΐου
2001, σ. 17 [=Οι δώδεκα μήνεςΆνοιξη, έκδ. Καθημερινής, Αθήνα 2002,
σ. 160],

15. «Τα παζάρια του Σεπτέμβρη», «Επτά Ημέρες» εφ. Καθημερινή, 2 Σε-
πτεμβρίου 2001, σ. 32-33 [=Οι δώδεκα μήνες: Φθινόπωρο, έκδ. Καθη-
μερινής, Αθήνα 2002, σ. 54-55.

16. «Ο Άι Δημήτρης της επιστροφής», «Επτά Ημέρες», εφ. Καθημερινή, 7
Οκτωβρίου 2001, σ. 30-31 [=Οι δώδεκα μήνες: Φθινόπωρο, έκδ. Καθη-
μερινής, Αθήνα 2002, σ. 114-116],

17. «Οι Αναφιώτες μαστόροι», «Επτά Ημέρες», εφ. Καθημερινή, 21 Ιουλίου

2002, σ. 19.
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18. «Διεθνές Συμπόσιο "Η ελιά και το λάδι στην Κρήτη: Παρελθόν, παρόν

και μέλλον", εφ. «Τα Χρονικά Κισάμου και Σελίνου», έτ. 31, αρ.
φύλλ. 336, Ιούλιος - Αύγουστος 2002, σ. 1,11.

19. «Ελιά, το δώρο του Θεού. Ο καρπός και το λάδι στη νεότερη Ελλάδα»,
ένθετο «Ορθοδοξία και Ελληνισμός», εφ. «Τύπος της Κυριακής», 10
Νοεμβρίου 2002, σ. 8-9.

20. «Η πολύτεχνη και πολυεπαγγελματική Γορτυνία», Πρακτικά Γ'Συμπο-
σίου Λαογραφικού Μουσείου Στεμνίτσας «Παραδοσιακές τέχνες και
επαγγέλματα» (10 -11 Νοεμβρίου 2000), Αθήνα 2002, σ. 121-137.

21. «Οι χορηγοί κατασκευής των πέτρινων γεφυριών στη μεταβυζαντινή
και νεοελληνική περίοδο», Πρακτικά Α Επιστημονικής Συνάντησης
του Κέντρου Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών (Καλλιθέα, 23 Νοεμβρίου
2002), «Περί πετρογέφνρων», Αθήνα 2003, σ. 45 - 78.

22. «Τέχνες και επαγγέλματα Δημητσάνας και Στεμνίτσας», «Επτά Ημέ-
ρες», εφ. Καθημερινή, 9 Νοεμβρίου 2003, σ. 21 - 23.

23. « Ο Φιλολογικός Σύλλογος Χανίων "Ο Χρυσόστομος"», Φιλολογική
Πρωτοχρονιά, τόμ. 60 (2003), σ. 168 -169.

24. «Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1896», Φιλολο-
γική Πρωτοχρονιά, τόμ. 61 (2004) [Δεκέμβριος 2003], σ. 35 - 37.

25. «Οι ελαιώνες της Κρήτης», Πρακτικά Συμποσίου «Η ελιά και το λάδι στον
χώρο και τον χρόνο» (Πρέβεζα, 24 - 26 Νοεμβρίου 2000), Αθήνα, έκδ. Κέ-
ντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, 2003, σ. 205 - 234,479 - 480.

26. Επιμέλεια εκδόσεως του Κέντρου Λαογραφίας: Πρακτικά Διεθνούς Συνε-
δρίου «Η ελιά και το λάδι από την αρχαιότητα έως σήμερα» (Αθήνα, 1-2
Οκτωβρίου 1999), Αθήνα 2003, σε συνεργασία με τη Λουΐζα Καραπιδάκη.

27. Επιμέλεια εκδόσεως του Κέντρου Λαογραφίας: Πρακτικά Συμποσίου
«Η ελιά και το λάδι στον χώρο και τον χρόνο» (Πρέβεζα, 24 - 26 Νοεμ-
βρίου 2000), Αθήνα 2003, σε συνεργασία με τη Λουΐζα Καραπιδάκη.

Ποικίλα άρθρα λαογραφικού κυρίως περιεχομένου σε εφημερίδες της Αθή-
νας και της Κρήτης.

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

1. «Πρόγραμμα καταγραφής των παραδοσιακών υδροκινήτων εργαστηρίων
της Θεσσαλίας». Πρώτη Επιστημονική Συνάντηση με θέμα : «Προβλήμα-
τα έρευνας και τεκμηρίωσης των ελληνικών μύλων», που οργάνωσε το
Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων, Αθήνα, 7 - 9 Μαΐου 1999, σε συνερ-
γασία με την Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη.

2. «Η ελιά και το λάδι στην ελληνική λαογραφική έρευνα». Διεθνές Συνέδριο
«Η ελιά στο παρελθόν και το μέλλον», Ανδρος, 29 Ιουνίου - 2 Ιουλίου 1999.
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3. «Η ελιά και το λάδι στη νεότερη Ελλάδα, 19ος και 20ός αιώνας». Διε-
θνές Συνέδριο «Η ελιά και το λάδι από την αρχαιότητα έως σήμερα»,
που οργάνωσε το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας στο
Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών, 1-2 Οκτωβρίου 1999, στο οποίο ήταν
και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής.

4. «Επαγγέλματα και συντεχνίες στη Σμύρνη τον 19ο αιώνα». Ημερίδα
για τη Λαογραφία της Μ. Ασίας, που οργάνωσε η Πολιτιστική Εστία
«Ίωνες» των Μικρασιατών στη Νέα Ιωνία Βόλου, 6 Νοεμβρίου 1999.

5. «Η συλλογή του Ευάγγ. Τζιάτζισυ, "Τραγούδια των Σαρακατσαναίων"
στη σειρά "Ιστορική και Λαογραφική Βιβλιοθήκη" του Συλλόγου προς
Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων». Επιστημονικό Συνέδριο «Ο Σύλλογος
προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βι-βλίων. Εκατό χρόνια από την ιδρυσίν του,
1899 -1999», Αθήνα, 9 -11 Δεκεμβρίου 1999.

6. «Εγκαταστάσεις και εποικισμοί Κυθηρίων στην περιοχή Χανίων». Α' Διε-
θνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα: Μύθος και πραγματικό-
τητα», Κύθηρα, 20 - 24 Σεπτεμβρίου 2000, στο οποίο και προήδρευσε.

7. Συμμετοχή στο Πρώτο Επιστημονικό Συνέδριο «Το Γαλαξείδι από την
αρχαιότητα έως σήμερα», στο οποίο προήδρευσε. Γαλαξείδι, 29 - 30
Σεπτεμβρίου 2000.

8. «Η πολύτεχνη και πολυεπαγγελματική Γορτυνία». Γ' Συμπόσιο, που
οργάνωσε το Λαογραφικό Μουσείο Στεμνίτσας για τους εκπαιδευτι-
κούς του νομού Αρκαδίας με θέμα «Παραδοσιακές τέχνες και επαγ-
γέλματα», Στεμνίτσα Γορτυνίας, 10-11 Νοεμβρίου 2000.

9. «Οι ελαιώνες της Κρήτης». Συμπόσιο «Η ελιά και το λάδι στον χώρο
και τον χρόνο», Πρέβεζα, 24 - 26 Νοεμβρίου 2000, στο οποίο υπήρξε
και μέλος της Επιστημονικής - Οργανωτικής του Επιτροπής.

10. «Ένα ανάλογο μουσείο παραδοσιακής τεχνολογίας στην Κρήτη». Ομι-
λία στη διημερίδα με θέμα «Η παραδοσιακή τεχνολογία και τα γεωργι-
κά εργαλεία», Πνευματικό Κέντρο Βελεστίνου, 14 -15 Μαΐου 2000.

11. «Γ. Δροσίνη λαογραφικά», Επιστημονικό Συνέδριο «Γεώργιος Δροσί-
νης: πενήντα χρόνια από τον θάνατο του», Αθήνα, Σύλλογος Ωφελί-
μων Βιβλίων, 7 - 9 Ιουνίου 2001.

12. «Σχέσεις Κρήτης και Καρπάθου στους νεότερους χρόνους: Το παράδειγ-
μα των Μενετών». Πέμπτη Πολιτιστική Συνάντηση Καρπάθου», Κάρπα-
θος, 8 -12 Αυγούστου 2001.

13. «Οψεις του λαϊκού πολιτισμού των Κυθήρων από πρόσφατη επιτόπια
έρευνα». Πανελλήνιο Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών με θέμα «Εκ-
κλησία - Παιδεία - Εκπαίδευση και Πολιτισμός στα Κύθηρα (19ος-
20ός αι.)», Κύθηρα, 19 - 23 Σεπτεμβρίου 2001.
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14. «Ο κρητικός τύπος ως πηγή του λαϊκού πολτισμού της Κρήτης στο τέλος
του 19ου αιώνα. Η περίπτωση της εφημερίδας «Ηράκλειον». Θ' Διεθνές
Κρητολογικό Συνέδριο, Άγιος Νικόλαος Κρήτης, 1-6 Οκτωβρίου 2001.

15. «Επισημάνσεις για τα παραδοσιακά ελαιοτριβεία της Κρήτης». Διεθνές
Συμπόσιο «Η ελιά και το λάδι στην Κρήτη. Παρελθόν, παρόν και μέλ-
λον», Σητεία Κρήτης, 23 - 25 Μαΐου 2002.

16. «Ο Ιάκ. Χ. Δραγάτσης και η λαογραφία της Σίφνου». Β' Διεθνές Σιφ-
ναϊκό Συμπόσιο, Σίφνος, Ιούνιος 2002.

17. «Οι χορηγοί κατασκευής των γεφυριών (στη μεταβυζαντινή και νεοελλη-
νική περίοδο)». Α' Επιστημονική Συνάντηση του Κέντρου Μελέτης Πέ-
τρινων Γεφυριών «Περί πετρογέφυρων», Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2002.

18. « Η μεταλλοτεχνία στη Στεμνίτσα». Ε' Συμπόσιο Λαογραφικού Μου-
σείου Στεμνίτσας με θέμα: «Η τέχνη των μετάλλων», Στεμνίτσα Γορτυ-
νίας, 30 Μαΐου -1 Ιουνίου 2003.

19. «Οι καρβουνιάρηδες της Ικαρίας στον χώρο του Αιγαίου». Συνέδριο
Δήμου Ευδήλου Ικαρίας «Πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις στο Αιγαίο»,
Εύδηλος Ικαρίας, 5 - 6 Ιουλίου 2003.

20. «Τα γεωγραφικά ονόματα στα ριζίτικα τραγούδια της Κρήτης». Συνέ-
δριο για το ριζίτικο τραγούδι, Χανιά, Ιούλιος 2003.

21. «Έλληνες μαστόροι στη μουσουλμανική και υποσαχάρια Αφρική». Ιο
Διεθνές Συνέδριο Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών, Δίβρη Ηλείας,
19-21 Σεπτεμβρίου 2003.

22. Το δίκτυο συγκοινωνιών στο νεότερο Βελεστίνο». Δ' Διεθνές Συνέδριο
«Φεραί - Βελεστίνο - Ρήγας», Βελεστίνο, 2-5 Οκτωβρίου 2003.

23. « Η ζωοκλοπή στη Δυτική Κρήτη χθες και σήμερα». Α' Συνέδριο για
τον λαϊκό πολιτισμό της Κρήτης «Τοπικότητες: αντιστάσεις, μεταβολές
και συνθέσεις», Χανιά, 21-23 Νοεμβρίου 2003.

24. «Ο Νικ. Γ. Πολίτης και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1896». Διεθνές Συ-
νέδριο «Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνι-
κής Λαογραφίας», Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 4 - 7 Δεκεμβρίου 2003.

Συμμετέσχε σε τηλεοπτικές εκπομπές, όπως στην εκπομπή της NET «Ντο-
κουμέντο» της 21-11-2000 με θέμα τα όπλα και την οπλοφορία, όπου μίλησε για
την αγάπη των Κρητικών για τα όπλα από λαογραφική και ιστορική σκοπιά.

Ομιλίες, παρουσιάσεις βιβλίων

1. «Ο Μανόλης Πιτυκάκης και η συμβολή του στη Λαογραφία της Κρή-
της», ομιλία στη Νεάπολη Λασιθίου, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων του Δήμου Νεαπόλεως «Αρήρεια», 22 Αυγούστου 1999.

2. Παρουσίαση δύο βιβλίων: α') του Αθαν. Δεικτάκη, Χανιώτες λαϊκοί
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μουσικοί, Καστέλλι Κισάμου 1999, στα Χανιά, 12 Νοεμβρίου 1999 και
β') της Μυρσ. Λαμπράκη, Λάδι: γεύσεις και πολιτισμός 5.000 χρόνων,
Αθήνα 1999, στα Χανιά - Μονή Αγίας Τριάδος, 14 Νοεμβρίου 1999.

3. Παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Ρούσκα, «Μυλοτόπια, μύλοι και
μυλωνάδες», Αθήνα 1999, σε εκδήλωση του «Ινστιτούτου των Ελληνι-
κών Μύλων», Αθήνα, Φεβρουάριος 2000.

4. Παρουσίαση του βιβλίου του Μιχ. Σκουλιού «Οι ανεμόμυλοι και τα
αλετουργειά της Κάσου», Αθήνα 2001, Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
Αθηναίων, 26 Νεομβρίου 2001.

5. «Οι νερόμυλοι στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων»(με προβολή διαφα-
νειών), ομιλία στον Σύλλογο «Φίλοι του Μουσείου Μάνης Μιχ. Κάσ-
ση», Ν. Φάληρο, 27 Μαΐου 2002.

6. «Ο Ντίνος Ψυχογιός και η Λαογραφία της Ηλείας», ομιλία σε εκδήλω-
ση του Συνδέσμου των εν Αθήναις Πυργίων (Ηλείας) για την Ηλειακή
Λαογραφία, Αθήνα, θέατρο Χυτήριο (Ιερά Οδός), 31 Μαρτίου 2003.

Συμμετοχή στην οργάνωση συνεδρίων και προγραμμάτων

1. Διεθνές Συνέδριο «Η ελιά και το λάδι από την αρχαιότητα έως σήμε-
ρα», Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 1-2 Οκτωβρίου 1999.

2. Συμπόσιο «Η ελιά και το λάδι στον χώρο και τον χρόνο», Πρέβεζα, 24 -
26 Νοεμβρίου 2000.

3. Δ' Διεθνές Συνέδριο «Φεραί - Βελεστίνο - Ρήγας», Βελεστίνο, 2-5
Οκτωβρίου 2003, ως Γενικός Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής.

4. Διεθνές Συνέδριο «Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης
της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών», Αθήνα, Ακαδη-
μία Αθηνών, 4 - 7 Δεκεμβρίου 2003.

5. Συνέταξε και διευθύνει το ερευνητικό Πρόγραμμα «Ο Ελευθέριος Βενι-
ζέλος στη λόγια και λαϊκή παράδοση» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευ-
νών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος» των Χανίων.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΤΣΗ, Ερευνήτρια Β' βαθμίδας (από το έτος 2003, μέχρι τότε

επιστημ. συνεργάτις)

Δημοσιεύματα

1. Ένα θρησκευτικό δράμα για το Θείο Πάθος. Το ζήτημα τσυ θρησκευτικού
θεάτρου στο Βυζάντιο. Αθήνα, εκδοτ. οίκος Λιβάνη, 1999, 8°, σελ. 163.
Πρόκειται για έκδοση και διεξοδική μελέτη ανέκδοτου μεσαιωνικού κειμέ-
νου, που εμπεριέχεται σε χειρόγραφο της Bodleian Βιβλιοθήκης της Οξ-
φόρδης.
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ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ -ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Ερευνήτρια Γ1 βαθμίδας

Δημοσιεύματα

1. «Ο κυπριακός κλήδονας και το τραγούδι του», Πρακτικά του τρίτου
Διεθνούς Κυπρολσγικού Συνεδρίου (Λευκωσία, 16 - 20 Απριλίου 1996),
τόμ. Γ', Λευκωσία 2001, σ. 535-561.

2. «Συμβολή στη μελέτη της θασιακής μουσικής παράδοσης». Πρακτικά
του Γ' Συμποσίου Θασιακών Μελετών με θέμα «Η Θάσος δια μέσου
των αιώνων: Ιστορία - Τέχνη - Πολιτισμός, Θασιακά, τόμ. 10 (1996-
1997), Καβάλα 2001, σ. 75-111.

3. «Προς τό δέ μέφα θαΰμα, δου κλέος οΰποτ' όλειται / κοϋραι Δηλιά-
δες Έκατηβελέταο θεράπναι...», Πρακτικά ΙΑ Διεθνούς Συνεδρίου
Κλασσικών Σπουδών (Καβάλα, 24 - 30 Αυγούστου 1999), τόμ. Β', Αθή-
ναι 2002, σ. 35-64.

4. «Βουλίμου εξέλασις. Δρώμενα αποβλέποντα στην ευημερία και την γο-
νιμότητα», στο μηνιαίο περιοδικό Ελληνική Αγωγή, έτ. 7 (2002), τεύχ.
7/60, Μάρτιος 2002, σ. 37 - 45.

5. «Το ελληνικό δημοτικό τραγούδι ως μουσική εμπειρία, έκφραση και δημι-
ουργία. Μία περιγραφική προσέγγιση της αλλαγής στη μουσική πρακτι-
κή», Οι δύο όψεις της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς (Αφιέρωμα εις
μνήμην Σπυρίδωνος Περιστέρη), Πρακτικά της Μουσικολογικής Συνάψε-
ως (10 - 11 Νοεμβρίου 2000), Ακαδημία Αθηνών, Δημοσιεύματα του Κέ-
ντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας , αρ. 18, Αθήνα 2003, σ. 255 -
272.

6. «Από την μουσική παράδοση της περιοχής των Κυθήρων: Συμβολή στη
μελέτη των τοπικών μουσικών ιδιωμάτων», Α 'Διεθνές Συνέδριο Κυθη-
ραϊκών Μελετών. Κύθηρα: Μύθος και Πραγματικότητα, τόμ. Β' (Ιστο-
ρία - Πολιτισμός - Περιβάλλον), Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δή-
μου Κυθήρων, Κύθηρα 2003, σ. 81-111.

Συμμετοχή σε συνέδρια

1. «Πρός τό δέ μέφα θαΰμα, δου κλέος οΰποτ' όλειται / κοϋραι Δηλιά-
δες Έκατηβελέταο θεράπναι...». Ανακοίνωση στο 11ο Συνέδριο της
Διεθνούς Ομοσπονδίας των Εταιρειών Κλασσικών Σπουδών (FIEC),
Καβάλα, 24 - 30 Αυγούστου 1999.

2. «Συμβολή στη μελέτη της θασιακής μουσικής παράδοσης». Γ' Συμπόσιο
Θασιακών Μελετών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και της
Θασιακής Ένωσης Καβάλας, Θάσος, 18-21 Σεπτεμβρίου 1999.

3. "True Families as the Foundation for World Peace in the New Mille-
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nium". Έβδομο διεθνές σεμινάριο "Hoon Dok Hae", Washington D.C.,
20 -23 Ιανουαρίου 2000.

4. «Μουσικές καταγραφές του τραγουδιού των Κολοκοτρωναίων Λάμπει ο
ήλιος στα βουνά». Έκτο Διεθνές Συνέδριο Πελοποννησιακών Σπουδών,
Τρίπολη, 24-30 Σεπτεμβρίου 2000.

5. «Το ελληνικό δημοτικό τραγούδι ως μουσική εμπειρία, έκφραση και δη-
μιουργία: μία περιγραφική προσέγγιση της "αλλαγής" στη μουσική
πρακτική». Μουσικολογική Σύναξη εις μνήμην Σπυρίδωνος Περιστέρη,
Αθήνα, 10-11 Νοεμβρίου 2000.

6. «Από τη μουσική παράδοση της Εύβοιας: μία ανθρωπολογική προσέγγι-
ση γυναικείων μελωδιών». Επιστημονικό Συνέδριο της Εταιρείας Ευβοϊ-
κών Σπουδών στη Χαλκίδα, 16-18 Νοεμβρίου 2001.

7. «Από τη μουσική παράδοση της Αττικής: μία εθνομουσικολογική προ-
σέγγιση των Μεγάρων με άξονα την εμπειρία ενός ντόπιου λαϊκού ορ-
γανοπαίκτη». 9ο Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής, που διε-
ξήχθη στον Αυλώνα Αττικής από 21 έως 24 Ιουνίου 2002.

8. «Συμβολισμός και παραδοσιακή μουσική. Η περίπτωση ενός γαμήλιου
άσματος από την περιοχή της Καλαμπάκας». 6ο Συμπόσιο Τρικαλινών
Σπουδών, που διεξήχθη στα Τρίκαλα, 8-10 Νοεμβρίου 2002.

9. «Γαμήλια μουσικά δρώμενα στη Θάσο». Δ' Συμπόσιο Θασιακών Μελε-
τών, που οργάνωσε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και η Θασιακή
Ένωση Καβάλας, Θάσος, 6-9 Σεπτεμβρίου 2003.

10. «Το Κέντρο Λαογραφίας και η Εθνική Μουσική Συλλογή. Παλαιοί και
σύγχρονοι προσανατολισμοί της Μουσική έρευνας», Διεθνές Επιστημονι-
κό Συνέδριο «Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελλη-
νικής Λαογραφίας», Αθήνα, 4-7 Δεκεμβρίου 2003.

Ευστάθιος ΜΑΚΡΗΣ, Ερευνητής-μουσικός Δ' βαθμίδας

(Διορίστηκε τον Μάιο του έτους 2000).

Δημοσιεύματα

1. "The significance of Pitch in the 'New Method' of Greek Church Music",
New Sound. International Magazine for Music, τ. 16 (2000), σ. 88-96.

2. «Egon Wellesz: Βυζαντινή Μουσική», Μουσικός Λόγος, τεύχ. 3 (Φθινό-
πωρο 2001), σ. 198-221.

3. "Exegesis: notationstechnische Entwicklung oder melismatische Tropie-
rung? Eine Untersuchung des Koinonikon 'Γεύσασθε και ίδετε' von
Ioannes Kladas" («Εξήγησις: εξέλιξη της σημειογραφίας ή σχηματισμός
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ελεύθερων μελισμάτων; Μία εξέταση του Κοινωνικού "Γεύσασθε και ίδε-
τε" του Ιωάννου Κλαδά»), Theorie und Geschichte der Monodie (Βιέννη,
Απρίλιος 2001), Πρακτικά του Συνεδρίου [Maria Pischlöger (επιμ.)], Πλέ-
βεν 2001, σ. 69-80.

4. «Καταγραφές ελληνικών εκκλησιαστικών μελών από τον F.J. Sulzer»,
Μουσικός Λόγος, τεύχ. 5 (Καλοκαίρι 2003), σ. 3-11.

5. «Τροπικότητα και οκταηχία στην παραδοσιακή μουσική. Μερικές πα-
ρατηρήσεις στα ριζίτικα τραγούδια», Βυζαντινή μουσική - Δημοτικό
τραγούδι: Οι δύο όψεις της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς. Αφιέρω-
μα εις μνήμην Σπυρίδωνος Περιστέρη, Αθήνα 2003, σ. 199-221.

6. "Fragmente griechischer Kirchenmusik in F.J. Sulzers 'Geschichte des
transalpinischen Daciens'" («Σπαράγματα ελληνικής εκκλησιαστικής μου-
σικής στην "Ιστορία της πέραν των Άλπεων Δακίας" του F.J. Sulzer»),
Theorie und Geschichte der Monodie (Βιέννη, Οκτώβριος 2002). Η ανα-
κοίνωση είχε τον παραπάνω τίτλο. Τα πρακτικά δεν έχουν εκδοθεί ακό-
μη, αλλά το άρθρο δημοσιεύτηκε ήδη υπό τον τίτλο «Καταγραφές ελληνι-
κών εκκλησιαστικών μελών από τον F.J. Sulzer» στο μουσικολογικό πε-
ριοδικό Μουσικός Λόγος, τεύχ. 5 (Καλοκαίρι 2003), σ. 3-11.

7. «Άγνωστα τεκμήρια της ζακυνθινής ψαλτικής», Επετηρίς του Κέντρον
Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, τ. 29 (1999 - 2003), σ. 105-130.

Συνέδρια

1. "Exegesis·, notationstechnische Entwicklung oder melismatische Tropie-
rung? Eine Untersuchung des Koinonikon 'Γεύσασθε και ίδετε' von
Ioannes Kladas". Συνέδριο "Zu Theorie und Geschichte der Monodie",
Βιέννη, 6-7 Απριλίου 2001.

2. "The Chromatic Scales of the Deuteros Modes in Theory and Practice".
11th Meeting of the Study Group Cantus Planus (17th Congress of the
International Musicological Society), Leuven του Βελγίου, Αύγουστος
2002.

3. "Fragmente griechischer Kirchenmusik in F. J. Sulzers 'Geschichte des
transalpinischen Daciens'". Διεθνές Συμπόσιο "Theorie und Geschichte der
Monodie", Βιέννη, 3 -5 Οκτωβρίου 2002.

4. «Ο Μανουήλ Βρυέννιος και η εκκλησιαστική μουσική». Συνάντηση Βυ-
ζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου, Κέρκυρα, Οκτώβριος 2003.

Διάφορα

1. Διοργάνωση συνεδρίου εις μνήμην Σπυρίδωνος Περιστέρη τον Νοέμ-
βριο του έτους 2000, με τίτλο «Βυζαντινή μουσική - Δημοτικό τραγού-
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δι: Οι δύο όψεις της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς», και επιμέλεια
της εκδόσεως του τόμου των Πρακτικών, Αθήνα 2003.

2. Επιμέλεια των ψηφιακών δίσκων (CD) που συνοδεύουν την επανέκδο-
ση του τόμου των Γ. Σπυριδάκη - Σπ. Περιστέρη, Ελληνικά Δημοτικά
Τραγούδια - Μουσική Εκλογή.

3. Επιμέλεια της έκδοσης από την Ακαδημία Αθηνών του επόμενου τόμου
της διεθνούς σειράς Monumenta Musicae Byzantinae (φωτογραφική
αποτύπωση του κώδικος αρ. 2406 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλά-
δος συνοδευόμενη από εκτενή σχολιασμό), που θα είναι και η πρώτη
συμβολή από ελληνικής πλευράς σε αυτή τη σειρά (αναμένεται να τυ-
πωθεί μέχρι τα τέλη του 2006).

4. Από τον Μάιο του 2001 μέχρι τον Μάιο του 2002 εβδομαδιαία εκπομπή
του Κέντρου Λαογραφίας με τίτλο «Οι δύο όψεις της ελληνικής μουσικής
κληρονομιάς» στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

5. Διεκπεραίωση της αγοράς και μεταφοράς του μουσικού αρχείου Κων-
σταντίνου Μονοκρούσου από το Ληξούρι Κεφαλληνίας, καθώς και
πρόχειρη τακτοποίησή του.

Μαθήματα

Διδασκαλία των μαθημάτων «Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσική» και
«Ιστορία και Μορφολογία Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Μουσικής» στο
Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
κατά το χειμερινό εξάμηνο 2000-2001.

ΜΑΡΙΛΕΝΑ Παπαχριστοφορου, Ερευνήτρια Δ' βαθμίδας (από το έτος
2002, μέχρι τότε συμβασιούχος).

Δημοσιεύματα

1. «Η βάση δεδομένων για τα παραμύθια. Προβληματισμοί και μέθοδος»,
Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, τ. 28
(1987-1998), 1999, σ. 257-278.

2. «Το παραμύθι και η διαμόρφωση της κοινωνικής ταυτότητας κατά φύ-
λα», Εθνολογία 6-7 (1998-1999) σ. 345-358.

3. "Principles of Fieldwork and Archiving" (από κοινού με: Ρ. Enges, L.
Jiga, Β. Klein, H.P. Larsen, J. Roper, F. Skott, E.H. Västrik, U. Wolf-
Knuts, S. Österlund), FF Network, no 19 / March 2000, σ. 21-24.

4. «Από το κουτσομπολιό και (με) το νανούρισμα στο παραμύθι: ο οικότυ-
πος του βασιλιά Ύπνου», Εθνολογία, τ. 8 (2000), Αθήνα 2001, σ. 129-171.

5. Sommeils et veilles dans le conte merveilleux grec, Folklore Fellows'
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Communications (FFC No 279), Helsinki, Suamalainen Tiedeakatemia,

2002, 8°, σελ. 337.

6. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών.
Πρόγραμμα: Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό, Δημόσιος και ιδιωτι-
κός βίος στην Ελλάδα, II: Οι νεότεροι χρόνοι, τόμος Γ': Λαϊκή φιλολο-
γία. Πάτρα 2002, 4ο, σελ. 329. (Συγγραφή και κριτική ανάγνωση, σε
συνεργασία με τη Δέσπ. Δαμιανού και τη Μαρία Μιράσγεζη). Είχε και
την επιμέλεια έκδοσης του τόμου.

7. «Σε χώρα μακρινή, σε τόπο άγνωστο», «Επτά Ημέρες», εφ. Η Καθημε-
ρινή, 9 Ιουνίου 2002, αφιέρωμα «Τα παραμύθια», σ. 6-9.

8. «Παραμύθια και όνειρα», «Επτά Ημέρες», εφ. Η Καθημερινή, 5 Ιανου-
αρίου 2003, αφιέρωμα με θέμα «Σαν δεις στον ύπνο σου», σ. 22-23.

Συνέδρια

1. «Τα παιδιά ως αφηγητές παραμυθιών στη Λιβαδειά και στη Θίσβη: πα-
ρατηρήσεις με αφορμή δύο χειρόγραφα της Συλλογής Μαθητών του
Λαογραφικού Αρχείου (1938)». 4ο Διεθνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελε-
τών, Λιβαδειά, 9-12 Σεπτεμβρίου 2000.

2. «Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και ο λαϊκός αφηγηματικός λόγος». Διεθνές Επι-
στημονικό Συνέδριο για τον Νικόλαο Πολίτη τσυ Κέντρου Ερεύνης της Ελ-
ληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα, 4-7 Δεκεμβρίου

2003.

Μαθήματα

1. Διδασκαλία του μαθήματος «παραμύθι και δημιουργικότητα» στο Δι-
δασκαλείο Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Αθηνών, 2001-2003.

2. «Εισαγωγή στη μελέτη του παραμυθιού», εισήγηση στο μάθημα της
Λαογραφίας (6ο εξάμηνο, 1999, διδάσκουσα Α. Πολυμέρου - Καμηλά-
κη) στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. «Τυπολογία και χαρακτηριστικά του παραμυθιού», ασήγηση στο μάθημα
της Λαογραφίας (6ο εξάμηνο, 2000, διδάσκουσα Α. Πολυμέρου - Καμη-
λάκη) στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

4. «Προφορικότητα και προφορικό κείμενο», σεμινάριο στο Διδασκαλείο
Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάρτιος 2000.

5. «Οι λαϊκές παραδόσας και οι θρύλοι των πόλεων», σεμινάριο στο Διδα-
σκαλείο Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάρτιος 2000.

Λοιπή δραστηριότητα

1. Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Εθνολογία (τόμ. 6 -7,8).

2. "Folklore Fellows' Summer School": Συμμετοχή σε 15ήμερο κύκλο επι-
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μορφωτικών σεμιναρίων αναφορικά με τα σύγχρονα ρεύματα ανάλυσης
προφορικών κειμένων και πς μεθόδους συλλογής, καταγραφής και ηλε-
κτρονικής αρχειοθέτησης λαογραφικού υλικού (Τούρκου Φιλλανδίας).

3. Εκλογή ως αντιπροέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας (2001-
2002).

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ, Ερευνητής Δ' βαθμίδας.

(Διορίστηκε το έτος 2002).

Δημοσιεύματα

1. «Οι αγρότες της πεδινής Θεσσαλίας στο Μεσοπόλεμο», περ. Δευκα-
λίων ο Θεσσαλός, τεύχ. 1 (Μάιος 2003), σ. 36-37.

2. «Το οικοσύστημα των βελανιδιών», περ. «Φιλολογική Πρωτοχρονιά»,
τόμ. 61 (2004) [= Δεκέμβριος 2003], σ. 345-347.

Συνέδρια, ομιλίες κ.ά.

1. Παρουσίαση του βιβλίου του Γ. Τσεβρεχού «Το κοπάδι», εκδ. Έλλα,
Λάρισα 2003, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λάρι-
σας μαζί με την Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη και τον Βασίλη Νιτσιάκο,
Λάρισα, 20 Οκτωβρίου 2003.

2. «Προσεγγίσεις του υλικού βίου κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου: το
Λαογραφικό Αρχείο». Ανακοίνωση στο συνέδριο «Ο Νικόλαος Γ. Πο-
λίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας», Μέγαρον
Ακαδημίας Αθηνών, 4-7 Δεκεμβρίου 2003.

3. Συμμετοχή στην κριτική επιτροπή του «Αγώνα», Διεθνούς Συνάντησης
Αρχαιολογικής Ταινίας του Μεσογειακού Χώρου, Αθήνα, 3-5 Νοεμ-
βρίου 2003.

ΛΟΥΪΖΑ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ, Αρχαιολόγος

Δημοσιεύματα

1. «Οργάνωση της Μουσειακής Συλλογής του Κέντρου Ερεύνης της Ελλη-
νικής Λαογραφίας και δτρ,ουργία Βάσης Δεδομένων των εθνογραφικών
αντικειμένων» (από κοινού με την Έλενα Κίττα), Επετηρίς τον Κέντρον
Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, τ. 28(1987-1999), σ. 279-290.

2. «Το δεκαπεντάρισμα στην Κρήτη, ένας ιδιότυπος εορτασμός της μι-
κρής καλοκαιρινής σαρακοστής», εφ. Τύπος της Κυριακής, 13 Αυγού-
στου 2000 (σε συνεργασία με τον Π. Υφαντή).
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3. Επιμέλεια φυλλαδίου «Ιστορώντας την ελιά...», έκδ. Ιδρύματος «Ακτία
Νικόπολις», Αθήνα 2000.

4. Το Μουσείου του Αρτου: Από το αλεύρι στο ψωμί, έντυπο για τις «Ευ-
ρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς», Αθήνα, Σεπτέμβριος
2002, σ. 4-5 και επιμέλεια του εντύπου.

5. Μουσείον Αρτου, Αμφίκλεια, επιμέλεια ενημερωτικού εντύπου για το
Μουσείο του Άρτου, Νοέμβριος 2003.

6. «Καψαλιανά: Από τη μελέτη της ιστορίας στη δημιουργία ενός σύγχρο-
νου μουσείου», Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: «Η ελιά και το
λάδι από την αρχαιότητα έως σήμερα» του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνι-
κής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα, 1-2 Οκτωβρίου 1999,
Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, αρ. 19,
Αθήνα 2003, σ. 351-360. Επιμέλεια από κοινού με τον ερευνητή Παν. Κα-
μηλάκη του τόμου των Πρακτικών.

7. «Χρήσας και καταχρήσεις του ελαίου στην ορθόδοξη ευλάβεια», Πρακτι-
κά Συμποσίου «Η ελιά και το λάδι στον χώρο και τον χρόνο», Πρέβεζα
24-26 Νοεμβρίου 2000, οργάνωση από το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνι-
κής Λαογραφίας και το Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Δημοσιεύματα του
Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, αρ. 20, Αθήνα 2003, σ.
235-247. Επιμέλεια από κοινού με τον ερευνητή Παν. Καμηλάκη του τό-
μου των Πρακτικών.

8. «Τα γαλαξειδιώτικα καράβια αφορμή για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα»,
Πρακτικά Συνεδρίου «Το Γαλαξείδι από την αρχαιότητα έως σήμερα»,
Αθήνα 2003, σ.111-118.

Ανακοινώσεις σε συνέδρια κ.λ.π.

1. «Η ελιά στα εκπαιδευτικά προγράμματα». Διεθνές Συνέδριο «Η ελιά
στο παρελθόν και το μέλλον», Άνδρος 29 Ιουνίου - 2 Ιουλίου 1999.

2. «Η ελληνική πολιτιστική παράδοση στα εκπαιδευτικά προγράμματα».
Συμμετοχή με ανακοίνωση στο συνέδριο της Πρωτοβάθμιας Δημόσιας
Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, Ρέθυμνο, 1999.

3. «Τα Καψαλιανά Αρκαδίου». Διεθνές Συνέδριο «Η ελιά και το λάδι από
την αρχαιότητα έως σήμερα», που οργάνωσε το Κέντρο Ερεύνης της Ελ-
ληνικής Λαογραφίας στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών, 1-2 Οκτωβρί-
ου 1999.

4. «Οι χρήσας και καταχρήσας του ελαίου στην ορθόδοξη ευλάβεια». Συ-
μπόσιο «Η ελιά και το λάδι στον χώρο και τον χρόνο», Πρέβεζα, 24-26
Νοεμβρίου 2000.

5. «Η μουσειοπαιδαγωγική στα τεχνολογικά μουσεία». Διημερίδα με θέμα
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«Γεωργικά εργαλεία και παραδοσιακή τεχνολογία» στο Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου Βελεστίνου, Βελεστίνο, 14-15 Μαΐου 2000.

6. «Το πολιτιστικό οδοιπορικό των δρόμων του λαδιού και της ελιάς». Κε-
φαλονιά, Μάρτιος 2003.

7. «Η ηλεκτρονική καταγραφή των παραδοσιακών χειροτεχνικών εργαστη-
ρίων, μία συνεργασία του Κέντρου Λαογραφίας με τον ΕΟΜΜΕΧ». Α'
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο « Τεχνολογία ναι, παράδοση ναίσκε »
στο Μουσείο Λυχνοστάτης Χερσονήσου Κρήτης, στις 24-27 Οκτωβρίου
2001.

8. «Ο πολιτισμός της ελιάς, ένας μεσογειακός πολιτισμός». Ευρωπαϊκές
Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα «Ο πολιτισμός της ελιάς»,
Πάρος, Σεπτέμβριος 2003.

9. «Αστική Λαογραφία. Η πόλη του Ρεθύμνου επί Κρητικής Πολιτείας».
Α' Επιστημονικό Συνέδριο για τον λαϊκό πολιτισμό της Κρήτης, Χανιά,
21-23 Νοεμβρίου 2003.

Εκθέσεις - Μουσεία

1. Οργάνωση και επιμέλεια της έκθεσης «Ιστορώντας την ελιά...» στο
Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις στην Πρέβεζα, Νοέμβριος 2000 (επιμέλεια
καταλόγου και συνοδευτικά κείμενα).

2. Σχεδιασμός και επιμέλεια του περιπτέρου στο πολιτιστικό Forum «Ελλά-
δα τιμώμενη χώρα», στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης, με
θέμα τον πολιτισμό της ελιάς στα πλαίσια του Προγράμματος «Ελλάς -
Ελαια», Φρανκφούρτη, Οκτώβριος 2001.

3. Εισαγωγικό σημείωμα στον κατάλογο της ομαδικής έκθεσης δέκα νέων
ζωγράφων αποφοίτων της Σχολής Καλών Τεχνών «Το πρώτο Μπάρκο
των εννιά», Γκαλερί της Έρσης, Αθήνα, Μάιος 2003.

4. Οργάνωση και επιμέλεια της έκθεσης «Τώρα είναι Μάης κι άνοιξη...»,
στο 5ο Φεστιβάλ Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών, στο εκπαιδευτή-
ριο «Ελληνογερμανική Αγωγή», Παλλήνη Αττικής, Μάιος 2003.

5. Συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων για τον σχεδιασμό έκθεσης με θέμα
το άλογο στη λαϊκή τέχνη, 2003

6. Σχεδιασμός της έκθεσης «Ελαίας εγκώμιον» σε συνεργασία με τις ιστορι-
κούς της τέχνης Ίριδα Κρητικού και Φλάβια Νέσι-Γιαζιτζόγλου, 2003.

7. Σχεδιασμός της έκθεσης για την Ευρωπαϊκή Ακριτική Παράδοση και του
μουσείου του Ευρωπαϊκού Ακριτικού Πολιτισμού στο πλαίσιο του ευρω-
παϊκού Προγράμματος "Acrinet". Συμμετοχή στις συναντήσεις εργασιών
του Προγράμματος στο Παρίσι, τη Βαρκελώνη, τη Βενετία και την Αθήνα.

8. Επιμέλεια και οργάνωση της μόνιμης έκθεσης του «Μουσείου του
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2. Σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ιστορίας της τέχνης (σε Κ.Ε.Κ.) με θέμα:
«Ο εκπαιδευτικός ρόλος των ελληνικών λαογραφικών μουσείων και οι
σύγχρονες τεχνολογίες», Αθήνα, Ιούνιος 2003.

3. Σε μεταπτυχιακούς φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων με θέμα «Οι εκ-
παιδευτικές δραστηριότητες των ελληνικών λαογραφικών μουσείων:
Στόχοι και Προοπτικές», Αθήνα, 2003.

4. «Μουσειοπαιδαγωγική: Μια νέα επιστήμη στην υπηρεσία της γνώσης και
του πολιτισμού» στο Παγκρητιο Εκπαιδευτήριο στο Ηράκλειο της Κρή-
της, Μάϊος 2003.

5. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα, Οκτώβριος 2003: «Τα Μονο-
γραφικά Μουσεία». Ηράκλειο, Δεκέμβριος 2003: «Μουσείο και τοπικές
κοινωνίες». Ηγουμενίτσα, Σεπτέμβριος 2003: «Μουσεία και αρχεία. Η Βά-
ση Δεδομένων της Μουσειακής Συλλογής του ΚΕΕΛ».

Αλλες δραστηριότητες

1. Συλλογή υλικού για την παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας με θέμα
«Ελαία Καλλιστέφανος», 2003.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής
Τέχνης, Αθήνα, 1999-2003.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΦΑΤΟΥΡΟΥ, Μουσειολόγος

Δημοσίευμα

«Οργάνωση και λατσυργία του Φωτογραφικού Αρχείου του Κέντρου Ερεύ-
νης της Ελληνικής Λαογραφίας», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής

Λαογραφίας, τόμ. 28 (1987-1998), 1999, σ. 291-295.

ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΛΗ, πτυχιούχος Παιδαγ. Τμήματος Νηπιαγωγών

Συνέδρια κ.ά.

1. Συμμετοχή στο Συμπόσιο Λαογραφίας «Οι Ελληνικές τοπικές μαγειρι-
κές» με ανακοίνωση «Η παιδική παραδοσιακή διατροφή», Καλλιτεχνι-
κό Καφενείο Πολιτιστικού Κέντρου Ιλίου, 28 Ιουνίου 2000.

2. Γραμματειακή υποστήριξη στην οργάνωση και διεξαγωγή των συνεδρίων
του Κέντρου Λαογραφίας: «Η ελιά και το λάδι από την αρχαιότητα έως
σήμερα», 1999, «Μουσικολογική Σύναξη ας μνήμην Σπυρ. Περιστέρη»,
2000, «Η ελιά και το λάδι στον χώρο και τον χρόνο», 2000, «Ο Νικόλαος Γ.
Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας», 2003, κα-
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θώς και στην επιστημονική Συνάντηση τσυ Προγράμματος "ACRINET"
για την ακριτική παράδοση στην Ευρώπη, σας μουσειακές εκθέσεις του
Κέντρου, σας παρουσιάσεις των εκδόσεών του κ.ά.

3. Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φτιάχνω έναν ανεμόμυλο» της
1ης Εφορείας Νεωτ. Μνημείων και του Ινστιτούτου των Ελληνικών Μύ-
λων, Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2003.

4. Υπεύθυνη για τη διακίνηση και τον δανεισμό τριών μουσειοσκευών του
Τοπικού Μουσείου Μηλεών Πηλίου σε εκπαιδευτικούς: «Η ελιά και το
λάδι», «Από το στάρι στο ψωμί» και «Ο πεταλωτής». Υπεύθυνη για τη
διακίνηση υλικού του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης (Μ.Ε.Π.Τ.):
κάρτες, αφίσες, ημερολόγια.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΖΙΚΑΣ, υποψήφιος διδάκτωρ, αποσπασμένος and την Μέ-
ση Εκπαίδευση

Συνέδρια

1. «Το αυτοκόλλητο σήμα του θρησκευτικού πανηγυριού στην πόλη. Σχόλιο
επάνω στα όρια και τις πολιτισμικές διαστάσας των αντικειμένων». 9ο
Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής, Αυλώνα, 21-24 Ιουνίου
2002.

2. «Η αλληλογραφία του Ν. Γ. Πολίτη με τον Νικόλαο Λάσκαρη». Διεθνές
Συνέδριο «Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνι-
κής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών», Αθήνα, 4-7 Δεκεμβρίου 2003.

3. Συμμετοχή ως γραμματειακή υποστήριξη στην οργάνωση και διεξαγω-
γή του Γ' Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Η Λογοτεχνία
σήμερα: Οψεις, αναθεωρήσεις, προοπτικές», που οργάνωσε το Παιδα-
γωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Τομέας Ανθρωπιστικών Σπου-
δών) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συ-
νεργασία με το Κέντρο Έρευνας Επιστήμης και Εκπαίδευσης, Φιλοσο-
φική Σχολή Αθηνών, 29, 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2003.





νεκρολογίες

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ
(1908 - 2003)

Σας 22 Οκτωβρίου του 2003 έφυγε από
τη ζωή ο καθηγητής της Λαογραφίας
Δημήτριος Σ. Λουκάτος. Η εξόδιος ακο-
λουθία εψάλη στον Ιερό Ναό της Αγίας
Φωτεινής Ν. Σμύρνης. Εκ μέρους του
Κέντρου Λαογραφίας τον αποχαιρέτησε
η υπογράφουσα:

«Μαντατοφόρος γνωστικός πάει στον Κάτω

Κόσμο.

Ποιός έχει γράμμα για να ειπεί και για να πα-
ραγγείλει...».

Οι συνάδελφοι σου, στην πραγματι-
κότητα μαθητές και φίλοι σου, του Κέ-
ντρου Λαογραφίας, όπου έζησες και
αφιέρωσες τα καλύτερα χρόνια της ζω-
ής σου από το 1938, όταν ο Γεώργιος Μέγας σε τράβηξε από τη Μέση Εκπαίδευ-
ση, μέχρι το 1962, οπότε αποχώρησες για να μεταδώσεις την πλούσια ερευνητική
και επιστημονική σου εμπειρία στο νέο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπου δημιούρ-
γησες μια νέα γενιά λαογράφων, εμείς οι νεότεροι συνάδελφοι σου, που τίμησες
με την παρουσία σου κάθε Τετάρτη στο Κέντρο, πάντοτε με μια φρέσκια γαζία
από τον κήπο σου για τις γυναίκες, με τον καλό και σοφό σου λόγο, τις καλοπρο-
αίρετες παρατηρήσεις, τα γραπτά σημειώματα και την ανθρώπινη ζεστασιά, που
ακτινοβολούν όσοι αγάπησαν πραγματικά τη ζωή και σ' αντάλλαγμα τους αγά-
πησε κι εκείνη πολύ και τους κράτησε κοντά της, εμείς οι νεότεροι συνεχιστές
του έργου σου στο Κέντρο Λαογραφίας σε συνοδεύουμε μέχρι εκεί που είναι βο-
λετό, ώς της Τρίχας το γεφύρι, που «χρέος» αναπόδραστο είναι να το περάσας
μόνος σου. Εκεί θα περιμένουν να σε υποδεχθούν οι προηγούμενοι συνάδελφοι
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σου του Κέντρου, που εσύ γνώρισες στη μακρά σου θητεία στη Λαογραφία: ο
Κυριακίδης, ο Μέγας, ο Σπυριδάκης, ο Πετρόπουλος, ο Ρωμαίος, ο Καρακάσης,
ο Γιώργος Πολίτης, ο Περιστέρης, ο Αμαργιανάκης, αλλά και η Ευαγγελία
Φραγκάκι, η Μαρία Λιουδάκι, η Γεωργία Ταρσούλη. Και ίσως, πού ξέρας, μπο-
ρεί και να συμβεί αυτό που νεαρός εσύ τότε στο μέτωπο της Αλβανίας ονειρεύτη-
κες (διαβάζω τα λόγια σου): «Κοιμάμαι αργά, κουρασμένος. Λαγοκοιμάμαι, για-
τί είμαι βαρειά ντυμένος και πάνοπλος... Μισοκοιμάμαι κι ονειρεύομαι. Βλέπω
κάτι τοπία πράσινα και ζεστά... Ξανακοιμάμαι και βλέπω πως βρίσκομαι στο λι-
μάνι του Αργοστολιού. Είναι γεμάτο βάρκες, ομοιόμορφες, πλαταές και στρογ-
γυλές, σαν στρατιωτικά κράνη αναποδογυρισμένα... Ακόμα βλέπω τον προϊ-
στάμενο μου Γεώργιο Μέγα (του Λαογραφικού Αρχείου της Αθήνας), να έρχε-
ται μέσα από τη ρεματιά του καταυλισμού μας (!) με την τσάντα του και να με
φωνάζη: Σου έφερα να δης τυπωμένη την εργασία σου! Όλα τούτα είναι φωνές
από τη ζωή, που το υποσυνείδητο μου φοβάται μην την αφήση». Ή ακόμη, όταν
πας στον τόπο σου, να βρεις, όπως τότε στο μέτωπο, κουρασμένος από το ταξίδι
σου στη ζωή, «κατά το απομεσήμερο από την Αθήνα σταλμένα δύο δέματα. Ένα
από τη συνάδελφο σου Μαρία Ιωαννίδου και άλλο από τον μαθητή σου Γεράσι-
μο Στσυδίτη. Και να χαρείς το ίδιο πολύ». Θα σε περιμένει και η Επετηρίδα του
Κέντρου Λαογραφίας, που βρίσκεται στο τυπογραφείο αφιερωμένη σε σένα με
πολλή αγάπη και σεβασμό. Μην την κρίνεις αυστηρά. Για ένα μόνο μπορώ να εγ-
γυηθώ. Όλοι α νεότεροι συνάδελφοι σου στο Κέντρο παλεύουμε για το καλύτε-
ρο στη Λαογραφία.

Ο καθηγητής Δημήτριος Σ. Λσυκάτος γεννήθηκε το 1908 στο Αργοστόλι της
Κεφαλληνίας. Σπούδασε Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1950 έλα-
βε διδακτορικό δίπλωμα από τη Σορβόνη με θέμα La Bible dans le parler
proverbial du peuple grec. Από το 1931 έως το 1938 υπηρέτησε στη Μέση Εκπαί-
δευση (Κεφαλληνία, Αθήνα, Κιλκίς) και στη συνέχεια, έως το 1962, στο Λαο-
γραφικό Αρχείο (σημερινό Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας) της
Ακαδημίας Αθηνών.

Από το 1964 έως το 1969 δίδαξε ως καθηγητής Λαογραφίας στο νεοσύστα-
το τότε Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Φιλοσοφική Σχολή), το 1979-1981 δίδαξε
στη νεοσύστατη επίσης Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυ-
μνο) και το 1984-1985 στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Παιδαγωγικό Τμήμα).

Έχα λάβα μέρος σε πολλά πανελλήνια και διεθνή συνέδρια με επιστημονι-
κές ανακοινώσας, έχα πραγματοποιήσει διαλέξεις και ραδιοφωνικές ομιλίες
για τη λαογραφική επιμόρφωση του ευρύτερου κοινού και έχα διδάξα συστη-
ματικά το μάθημα της Λαογραφίας σε μορφωτικούς συλλόγους και σε σχολές
Όΐνωνικών επαγγελμάτων.
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Από το 1978 μέχρι τον θάνατο του υπήρξε πρόεδρος της Ελληνικής Λαο-
γραφικής Εταιρείας και διευθυντής του περιοδικού της Λαογραφία. Έχει τιμη-
θεί με το παράσημο του Ταξιάρχου του Φοίνικος (1965) και του έχει απρνεμη-
θεί ο τίτλος του «ξένου εταίρου» της Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και
Τεχνών του Παλέρμο (1978). Το 1981 τιμήθηκε με το Βραβείο Herder (Λαο-
γραφίας) της ΝΑ Ευρώπης. Του έχουν αφιερωθεί τιμητικοί τόμοι
(«Proverbium», U.S.A. 1985, «Σύνδειπνον», Ιωάννινα 1988, Λαογραφική Κύ-
προς, 1988). Το 2000 τιμήθηκε με το Αργυρό Μετάλλιο από την Ακαδημία
Αθηνών.

Το συγγραφικό έργο του Δημητρίου Σ. Λουκάτου είναι πλουσιότατο. Αριθ-
μεί περισσότερα από 600 δημοσιεύματα (βιβλία, άρθρα σε επιστημονικά περιοδι-
κά, ημερολόγια και εγκυκλοπαίδειες ή λεξικά, ανακοινώσεις σε πρακτικά συνε-
δρίων, επιφυλλίδες, άρθρα και επιστολές σε εφημερίδες κ.ά.), που καλύπτουν
όλους τους τομείς της λαογραφικής έρευνας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει δείξει για τη μελέτη της νεοελληνικής παροιμίας,
καθώς και για την έρευνα των λαογραφικών εκδηλώσεων της σύγχρονης ζωής
και της αστικής εθιμολογίας.

Στα δημοσιεύματά του εξετάζονται και άλλα φιλολογικά θέματα της ελληνι-
κής Λαογραφίας (δημοτικά τραγούδια, παραμύθια, μύθοι, ευτράπελες διηγήσας,
αινίγνατα, παραδόσεις κ,λπ.), καθώς και θέματα λαϊκής λατρείας, μαντικής,
αγροτικού και κοινωνικού βίου και επαγγελμάτων. Ιδιαίτερα χρηστικό είναι το
εγχειρίδιο του- Εισαγωγή στην Ελληνική Λαογραφία, που εκδόθηκε το 1977 από
το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και γνώρισε πολλές
επανεκδόσας.

Αλλα βιβλία του: Κεφαλονίτικη λατρεία (1946), μεταφρασμένο και στα γαλ-
λικά, Παροιμίες των Φαράσων (1951), Κεφαλονίτικα γνωμικά (1952), Νεοελλη-
νικά λαογραφικά κείμενα (1957), Σύγχρονα λαογραφικά (1963), Νεοελληνικοί
παροιμιόμυθοι (1972), Χριστουγεννιάτικα και των γιορτών (1979), Πασχαλινά
και της Άνοιξης (1980), Τα Καλοκαιρινά (1981). Τα Φθινοπωρινά (Ί982), Συ-
μπληρωματικά του Χειμώνα και της Άνοιξης (1985).

Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλλκη
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Ε ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ

(1938-2003)

Στις 17 Ιουλίου του 2003 ο καθηγητής
Γιώργος Αμαργιανάκης έφυγε από τού-
τη τη ζωή. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου στο Μαρούσι το απόγευμα της 18
Ιουλίου. Από την πλευρά του Κέντρου
Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας τον
^I εκλιπόντα αποχαιρέτησε, λόγω απου-
σίας μου από την Αθήνα, η ερευνήτρια
Μιράντα Τερζοπούλου.

Ο Γιώργος Στ. Αμαργιανάκης γεννή-

---θηκε το 1938 στην Ανατολή Ιεράπετρας

Κρήτης. Ήταν πτυχιούχος της Θεολογικής και της Φιλοσοφικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε Συντάκτης - Μουσικός στο Κέντρο Λαογραφίας
της Ακαδημίας Αθηνών (1969-1983). Ως υπότροφος του ΙΚΥ συνέχισε τις μετα-
πτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, του οποίου και ανα-
γορεύτηκε διδάκτωρ το 1977 με πρωτότυπη διατριβή, γραμμένη στα αγγλικά, με
θέμα τη μουσικολογική ανάλυση 56 στιχηρών ιδιόμελων του μηνός Σεπτεμβρίου
σε ήχους Δεύτερο, Πλάγιο του Δεύτερου και Νενανώ από το χαρόγραφο Σινά
1230 του 1365 μ.Χ., με επιβλέποντα καθηγητή τον κορυφαίο καθηγητή της Βυζα-
ντινής μουσικής σημειογραφίας J. Raasted.

Το 1983 εξελέξη αναπληρωτής καθηγητής της Εθνομουσικολογίας στη Φιλο-
σοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και έτσι υπήρξε ο πρώτος καθηγητής
Μουσικολογίας σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Έθεσε, σε σημαντικό βαθμό, τις βά-
σεις των εθνομουσικολογικών σπουδών στην Ελλάδα. Ύστερα από μια ευδόκιμη
υπηρεσία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης μετακλήθηκε το 1992 στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών και ανέλαβε την οργάνωση του νεοσυσταθέντος Τμτρατος Μουσικών
Σπουδών, του οποίου και εξελέγη πρώτος Πρόεδρος.

Το επιστημονικό έργο του αείμνηστου καθηγητή Γ. Αμαργιανάκη είναι πλού-
σιο και πολυσχιδές. Το έργο του Συμβολή εις την μελέτην της δημώδους Κρητι-
κής μουσικής, Ηράκλειο 1967, άνοιξε νέους δρόμους στην έρευνα. Ανάμεσα στα
θέματα που τον απασχόλησαν και έδωσε πρωτότυπες ερμηνείες είναι: Η ινδική
μουσική και οι σχέσεις της με την ελληνική, Ειδικές παρατηρήσεις στη μουσική
των ριζίτικων τραγουδιών της Κρήτης, Επιδράσεις από τη βυζαντινή στην ελλη-
νική δημοτική μουσική, Τα μοτίβα της οργανικής κρητικής μουσικής και ιδίως: Ο
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τονισμός της βυζαντινής μουσικής και η μορφολογία του δημοτικού τραγουδιού.
Το 2002 συγκέντρωσε 29 μελετήματά του στον τόμο: Εθνομουσικολογικά και
βυζαντινομονσικολογικά, ένα έργο που επιβεβαίωνα το εύρος των επιστημονι-
κών του ενδιαφερόντων και την πρωτοτυπία της σκέψης του.

Στα πλαίσια των εργασιών του Μουσικού Τμήματοςτου Κέντρου Λαογρα-
φίας ετοιμάζεται ο τόμος με νησιωτικά άσματα απ' όλο τον ελληνικό χώρο, του
οποίου τη σύνταξη είχε πρότεινα ως ερευνητής - μουσικολόγος ο Γιώργος Αμαρ-
γιανάκης. Ο τόμος, αφιερωμένος πλέον στη μνήμη του, θα αποτελείται από μου-
σικές καταγραφές των Σπ. Περιστέρη, Γ. Αμαργιανάκη, Στ. Καρακάση και
Σωτ. Τσιάνη και από τα κείμενα των τραγουδιών. Τα μουσικά κείμενα μεταγρά-
φονται σε ηλεκτρονική μορφή με τη βοήθαα ειδικού προγράμματος.

Οι συνάδελφοι του στο Κέντρο Λαογραφίας θα τον θυμόμαστε πάντοτε για
τον ήρεμο και σοβαρό χαρακτήρα του, την αφοσίωσή του στην έρευνα και μελέ-
τη της ελληνικής μουσικής παράδοσης και το αδαμάντινο ήθος του.

Αικατερίνη Πολυμερου-Καμηλακη
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