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έδωσα στο Δ΄ συνέδριο των Νεοελληνιστών των βαλκανικών χωρών.1 Διαμορφώνοντας τα επιχειρήματά μου διαπίστωσα ότι υπάρχουν αντιστοιχίες στον τίτλο του συνεδρίου και αυτόν της διάλεξής μου. Στον υπότιτλο του συνεδρίου ο
όρος αμφίδρομες σχέσεις θα ταίριαζε με τον υπότιτλο της μελέτης μου Δρόμοι
παράλληλοι και τεμνόμενοι, με τη διευκρίνηση όμως ότι θα περιοριστώ κυρίως
σε θέματα ιστορικά και εν μέρει πολιτισμικά.
Οι όροι, ο χρόνος και το ιστορικό πλαίσιο. Οι όροι: Έλληνες, άλλοι λαοί της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πρώτη διαφοροποίηση: επιλέγω να μιλώ για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και αυτό, για να μην αναγκασθώ να υπεισέλθω στην από
πολλού αναπτυχθείσα συζήτηση,2 με υποτιμητικές εννοιολογήσεις, στερεότυπα
κτλ., με τα οποία φορτίσθηκε κατά καιρούς ο όρος Βαλκάνια.3 Υπό τον όρο Νοτιοανατολική Ευρώπη εννοώ την ευρύτερη αυτή περιοχή της Ευρώπης γύρω από
τον μέσο και κάτω Δούναβη και νοτίως αυτού, μηδέ της θαλάσσιας και νησιωτικής περιοχής εξαιρουμένων· υπό τον όρο Βαλκάνια, δεν συμπεριλήφθηκαν, από
όσο γνωρίζω, ο αιγαιοπελαγίτικος ή ιόνιος νησιωτικός χώρος. Διευκρίνηση εξ
αρχής απαιτεί και ο όρος Έλληνες. Έχοντες πραγματοποιήσει το 2017 μεγάλο
συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με τίτλο Έλλην, Ρωμιός, Γραικός. Συλλογικοί προσδιορισμοί και ταυτότητες,4 δεν προχωρώ εδώ σε εκτενέστερη ανάλυση.
1 Ευχαριστώ θερμά τους διοργανωτές-μέλη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών,
τους συναδέλφους στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και κυρίως τον συνάδελφο και φίλο κ.
Tudor Dinu για την τιμητική πρόσκληση.
2 M. Todorova, Imagining the Balkans, New York 1997: Oxford University Press· Β. Γούναρης, Τα
Βαλκάνια των Ελλήνων από τον διαφωτισμό έως τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, Θεσσαλονίκη 2007:
Επίκεντρο· M. Hatschikjan – St. Troebst (επιμ.), Südosteuropa. Gesellschaft, Politik, Wirtschaft,
Kultur. Ein Handbuch, München 1999: C. H. Beck.
3 Για τη σχετική συζήτηση βλ. K. Kaser, Südosteuropäische Geschichte und Geschichtswissenschaft. Eine Einführung, Wien – Köln 1990: Böhlau· D. Mishkova, Beyond Balkanism. The Scholarly
Politics of Region Making, London – New York 2019: Routledge. Βλ. επίσης τον διάλογο, H. Heppner
– O. Katsiardi-Hering, “Umrisse und Periodisierungsprobleme südosteuropäischer Geschichte. Ein
Gespräch”, στο S. Gruber, D. Gutmeyer, S. Jesner, E. Krasniqi, R. Pichler, Chr. Pomitzer (επιμ.), From
the Highlands to Hollywood. Multidisciplinary Perspectives on Southeastern Europe. Festschrift for
Karl Kaser and SEEHA, Wien 2020: Lit Verlag, σ. 373-380.
4 Ό. Κατσιαρδή-Hering, A. Παπαδία-Λάλα, Κ. Νικολάου, Β. Καραμανωλάκης (επιμ.), Έλλην, Ρωμιός, Γραικός. Συλλογικοί προσδιορισμοί και ταυτότητες, σειρά Ιστορήματα, αρ. 7, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα 2018: εκδόσεις Ευρασία· βλ. επίσης τον ενδιαφέροντα τόμο
N. Constantinidou – H. Lamers (επιμ.), Receptions of Hellenism in Early Modern Europe, 15th-17th
Centuries, Leiden 2020: Brill.
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Εντούτοις, επειδή η έννοια είναι πολυσήμαντη, αν μάλιστα συνυπολογισθούν και
οι λατινογενείς εκδοχές του greco, Greek, Grieche, Griechisch, görög, grk κτλ.,
σημειώνω ευθύς εξ αρχής ότι χρησιμοποιώ τον όρο Έλλην όπως αυτός επικράτησε να προσδιορίζει τους Ρωμιούς, Γραικούς που μιλούσαν, έγραφαν την ελληνική γλώσσα, ανήκαν στο κλίμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αυτοπροσδιορίζονταν ενίοτε και ως Έλληνες στη μακρά υπό εξέταση περίοδο, και ζούσαν υπό
οθωμανική, βενετική, αγγλική κυριαρχία ή και στη διασπορά στην Αψβουργική
και Ρωσική αυτοκρατορίες.
Ακολουθεί ο χρόνος. Έθεσα ως αρχή της ανάλυσής μου τον 15ο αι., οπότε
σχεδόν έχουν παγιωθεί σε μεγάλο βαθμό οι κατακτήσεις των Οθωμανών στην
ηπειρωτική χερσόνησο, που είχαν ξεκινήσει από τα μέσα του 14ου αι. με ισχυρές
πολεμικές εκστρατείες και μάχες στους χώρους της Θράκης, Μακεδονίας, Σερβίας, Αλβανίας, Βουλγαρίας.5 Δεν είχε αρχίσει ακόμη η σταδιακή αποδυνάμωση των Βενετών, παρά τους βενετο-οθωμανικούς πολέμους αμέσως μετά την
Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Η προς νότο της χερσονήσου κατάληψη των
ηπειρωτικών περιοχών, που ήταν ή υπό διάδοχες ηγεμονίες βυζαντινές ή υπό
λατίνους κυριάρχους, δεν πραγματοποιήθηκε πάντοτε με ισχυρές μάχες αλλά
και με συνθήκες εκχώρησης της εξουσίας. Ήδη αυτό δημιούργησε διαφοροποιήσεις διοικητικές, φορολογικές, οικονομικές έναντι όσων λαών είχαν κατακτηθεί
ως αποτέλεσμα δυναμικών πολεμικών εκστρατειών και συγκρούσεων. Η επέκταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην κεντρική Ευρώπη επί Σουλεϋμάν
του Μεγαλοπρεπούς και σε μια εποχή που η Ευρώπη συγκλονιζόταν από τους
θρησκευτικούς πολέμους τάραξε εκ του σύνεγγυς τις ισορροπίες. Δεν ήταν πια
αόριστα και συλλήβδην οι Ορθόδοξοι λαοί της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που
πλήττονταν αλλά και Καθολικές επαρχίες περιέρχονταν υπό την οθωμανική δύναμη, ενώ η προτεσταντική κρίση εξαπλωνόταν και σε εδάφη που κατακτήθηκαν
έστω και ως φόρου υποτελή στον Σουλτάνο. Οι Καθολικοί Αψβούργοι έπρεπε
πια να συνυπολογίζουν ότι θα συνυπάρχουν με την ισλαμική αλλά και πολυεθνική, πολυθρησκευτική Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έμποροι Κάτω γερμανικών
χωρών, της Φλωρεντίας αλλά και Βενετοί έχαναν τις εμπορικές διόδους τους
εντός της βόρειας-κεντρικής Νοτιοανατολικής Ευρώπης.6 Η επίσης Καθολική
5 O. J. Schmitt (επιμ.), The Ottoman conquest of the Balkans. Interpretation and Research Debates,
Wien 2016: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, οι μελέτες του τόμου αναφέρονται κυρίως στην κατάκτηση του ηπειρωτικού βαλκανικού όγκου και δεν αναφέρονται στις
νότιες περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ούτε και στον αιγαιακό χώρο· μια πολύ καλή κριτική
προσέγγιση βλ. E. Gara, “Conceptualizing Interreligious Relations in the Ottoman Empire: the Early
Modern Centuries”, στο Acta Poloniae Historica 116 (2017), σ. 57-91· Ε. Γκαρά – Γ. Τζεδόπουλος, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θεσμικές πραγματικότητες και κοινωνικές δυναμικές, Αθήνα 2015. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: https://www.academia.edu/22637534/
Χριστιανοί_και_μουσουλμάνοι_στην_Οθωμανική_Αυτοκρατορία_Θεσμικές_πραγματικότητες_και_κοινωνικές_δυναμικές_Christians_and_Muslims_in_the_Ottoman_Empire_Institutional_
Realities_and_Social_Dynamics (τελευταία πρόσβαση 10/12/2020).
6 Από την πλούσια βιβλιογραφία βλ. A. Kubinyi, “Die Städte Ofen und Pest und der Fernhandel
am Ende des 15. und am Anfang des 16. Jahrhunderts”, στο I. Bog (επιμ.), Der Außenhandel Ostmitteleuropas 1450-1650. Die ostmitteleuropäischen Volkswirtschaften in ihren Beziehungen zu
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φόρου υποτελής Ραγούζα (Dubrovnik), ουσιαστικά πόλη-κράτος, ανανέωνε με
αναγνώριση από τους Οθωμανούς τα επί ύστερου Βυζαντίου προνόμιά της.7 Ραγουζαίοι πράκτορες και εμπορικές τους παροικίες εγκαθίσταντο στον άξονα Ραγούζα-Σόφια-Κωνσταντινούπολη/Ραγούζα-Κάτω Δούναβη (Rutschuck/Ruše)
και ανέπτυσσαν μικρά και μεγαλύτερα τοπικά εμπορικά δίκτυα με ντόπιους παραγωγούς, κυρίως οθωμανούς προύχοντες ή με Βούλγαρους,8 οι οποίοι όμως
δεν κατάφερναν να επεκταθούν πέρα των τοπικών τους ορίων. Δημιουργούνταν,
λοιπόν εξαρχής, διακριτές σφαίρες οικονομικές-εμπορικές που ενισχύονταν
με αλλεπάλληλες μετακινήσεις εντός της Νοτιοανατολικής Ευρώπης από τους
ηπειρωτικούς-νοτιοαλβανικούς ορθόδοξους πληθυσμούς (ελληνικούς, αρωμουνικούς –που όμως οι πηγές τούς καταγράφουν ως greci–, αρβανίτικους) προς τις
Παρίστριες Ηγεμονίες.9 Αναπτύσσονταν έτσι νέα δίκτυα εμπορικά που συνέδεαν
έμμεσα τις παραγωγικές εμπορικές περιοχές του Κάτω Δούναβη με ελληνικούς
ή ελληνοαρωμουνικούς εμπορικούς οίκους της Ηπείρου και εμπόρους Ηπειρώτες εγκατεστημένους στη Βενετία. Ουσιαστικά αυτοί οι έμποροι μετακινούνταν
εντός της Οθωμανικής Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σχηματίζοντας από νωρίς
εμπορικές διασυνδέσεις σε καίριους εμπορικούς σταθμούς και πανηγύρια.10 Κινούνταν σαφώς σε τεμνόμενους δρόμους. Επί των δικτύων αυτών, από τα τέλη
του 17ου αι. με την ήττα των Οθωμανών και τις συνθήκες του Κάρλοβιτς 1699 και
Πασσάροβιτς 1718, θα κινηθούν άνετα και εμπλουτίζοντάς τα νέες πληθυσμιακές ομάδες από τη Σερβία, και την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Δεν θα κινούνταν μόνο εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά και στις από τον 16ο αι. φόρου υποτελείς της Μολδαβία, Βλαχία, στην
υπό τους Αψβούργους ημιαυτόνομη ηγεμονία της Τρανσυλβανίας, τις ουγγρικές,
αυστριακές, βοημικές επαρχίες των Αψβούργων, συνεχίζοντας και προς τη Ρωσία, Ουκρανία, Σιλεσία, Σαξονία. Στα δίκτυα των παλιών Ηπειρωτών θα προστίMitteleuropa, Köln, Wien 1971: Böhlau, σ. 342-433· O. Pickl, “Die Auswirkungen der Türkenkriege
auf den Handel zwischen Ungarn und Italien im 16. Jahrhundert”, στου ίδιου (επιμ.), Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Türkenkriege. Die Vorträge des 1. Internationalen Grazer Symposions zur
Wirtschafts- und Sozialgeschichte Südosteuropas (5. bis 10. Oktober 1970), Graz 1971: Selbstverlag
der Lehrkanzel für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Graz, σ. 71-130.
7 Fr. Carter, Dubrovnik (Ragusa): a Classic City-State, London – New York 1972: Seminar Press· S.
Faroqhi, “Before 1600: Ottoman Attitudes towards Merchants from Latin Christendom”, Turcica 34
(2002a), σ. 69-104.
8 B. Krekić, Dubrovnik, Italy and the Balkans in the Late Middle Ages, London 1980 (Variorum
Reprints, VIII)· I. Spisarevska, «Les relations commerciales entre Dubrovnik et les regions bulgares
sous la domination ottoman, XVe-XVIe s.», Académie Bulgare des Sciences, Institut d’Histoire,
Études historiques 7 (Sofia 1975), σ. 101-132.
9 Cr. Luca, G. Masi, A. Piccardi (επιμ.), L’Europa centro-orientale e la penisola italiana: Quattro secoli
di rapporti e influssi intercorsi tra sati e civiltà (1300-1700), Braila – Venezia 2007: Museo di Braila, Istituto romeno di cultura e ricerca umanistica di Venezia· L. Cotovanu, Μigrations et mutations
identitaires dans l’Europe du Sud-Est (vues de Valachie et de Moldavie, XIVe-XVIIe siècles), Thèse de
Doctorat nouveau régime, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 2014.
10 O. Katsiardi-Hering, “Commerce and Merchants in Southeastern Europe, 17th-18th Centuries:
‘Micro-Districts’ and Regions”, Études Balkaniques 51/1 (2015), σ. 19-35, όπου και βιβλιογραφία.
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θενταν και κάτοικοι από την ευρεία γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας, Θεσσαλοί και ενίοτε και Πελοποννήσιοι που θα έδρευαν στη Βενετία αλλά και στην
Τεργέστη, την οποία οι Αυστριακοί κήρυξαν ελεύθερο λιμάνι το 1719.11 Μετά την
κήρυξη της ελευθεροπλοoΐας στην Αδριατική, 1717, οι Αψβούργοι επιχειρούσαν
αργά αλλά αποφασιστικά να εισέλθουν στον θαλάσσιο εμπορικό ανταγωνισμό.
Έτσι η Αδριατική έπαυε, βαθμιαία, να είναι βενετικός κόλπος και η ενοποίηση
της Νότιας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, του Αιγαιακού νησιωτικού χώρου και των
παραλίων της Μικράς Ασίας, οθωμανικών πια από τον 16ο και 17ο αι. περιοχών,
εντάσσονταν σε έναν μεγάλο εμπορικό, οικονομικό κόσμο. Σε αυτό, παράλληλα
προς Γάλλους και Άγγλους εμπόρους ναυτικούς, κυρίαρχο ρόλο, διαδραμάτισαν
οι Έλληνες.
Αυτή η δυνατότητα διαφοροποίησης προσανατολισμών διευκόλυνε τους Έλληνες. Λόγοι γεωφυσικοί και γεωπολιτικοί, ο συνδυασμός οικονομικών δρόμων
χερσαίων και θαλάσσιων, θαλάσσιων – νησιωτικών – χερσαίων που ένωναν δυο
ηπείρους οδήγησαν στη διαδοχική μετά το 1204 εγκατάσταση Λατίνων κυριάρχων στην ευρύτερη νότια πλευρά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Από αυτούς οι
Βενετοί παρέμειναν σε πολλούς καίριους, παράλιους και νησιωτικούς σταθμούς
με συνέπειες οικονομικές, πολιτισμικές για τον ντόπιο ελληνικό κατά βάση (ή
και αλβανικό στα αλβανικά παράλια, και σλαβικό στα δαλματικά) πληθυσμό.12
Οι Έλληνες των ηπειρωτικών περιοχών βρέθηκαν εντός της οθωμανικής κυριαρχίας αλλά περιβάλλονταν και από εστίες βενετικής κυριαρχίας (όπως και οι
αλβανικοί πληθυσμοί),13 με ωσμώσεις που εμφανίζονταν έμμεσα είτε σε καθεστώς εξεγέρσεων, που υποδαυλίζονταν και από τους Βενετούς,14 είτε σε επίπεδο οικονομικών επιχειρήσεων τύπου commenda εν πολλοίς,15 καθώς και πολιτισμικών μεταφορών (cultural transfers). Στους Βενετούς προστέθηκαν αργότερα
και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι ως διαμεσολαβητές των εμπορικών επικοινωνιών
11 O. Katsiardi-Hering – M. Stassinopoulou (επιμ.), Across the Danube: Southeastern Europeans
and Their Travelling Identities (17th-19th C.), Leiden 2017: Brill.
12 Χρ. Μαλτέζου (επιμ.), Βενετοκρατούμενη Ελλάδα. Προσεγγίζοντας την ιστορία της, Αθήνα – Βενετία 2010: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Βιβλιοθήκη,
αρ. 30.
13 Gh. Ortalli, O. Jens Schmitt, E. Orlando (επιμ.), Comunità e società nel Commonwealth veneziano,
Venezia 2018: Istituto vVenetodi scienze, lettere ed arti.
14 Ό. Κατσιαρδή-Hering, «Από τις εξεγέρσεις στις επαναστάσεις των χριστιανών υποτελών της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (περ. 1530-1821). Μια απόπειρα τυπολογίας», στο Αν. Λυμπεράτος (επιμ. ελληνικής έκδοσης), Τα Βαλκάνια, Εκσυγχρονισμός, ταυτότητες,
ιδέες, Συλλογή κειμένων προς τιμήν της καθηγήτριας Νάντιας Ντάνοβα, Hράκλειο 2014: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης (μτφρ. από τα βουλγαρικά), σ. 575-618· Α. Παπαδία-Λάλα, «Το επαναστατικό φαινόμενο στην ελληνοβενετική Ανατολή (1204-1797). Μύθοι και πραγματικότητες», στο
Αν. Παπαδία-Λάλα, Μ. Ευθυμίου, Π. Κονόρτας, Δ. Κοντογεώργης, Κ. Κωνσταντινίδου, Ίκ. Μαντούβαλος, Β. Σειρηνίδου (επιμ.), Ο Νέος Ελληνισμός, οι Κόσμοι και ο Κόσμος. Αφιέρωμα στην Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Ιστορήματα 8, Αθήνα 2021: Εκδόσεις Ευρασία, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
ΕΚΠΑ, σ. 91-106.
15 Γ. Παγκράτης, Κοινωνία και οικονομία στο βενετικό «Κράτος της Θάλασσας». Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις της Κέρκυρας (1496-1538), Αθήνα 2013: εκδόσεις Πεδίο.
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και με τους Έλληνες να εντάσσονται έμμεσα και εμπειρικά στα εμπορικά τους
δίκτυα (ως προστατευόμενοι -beratlıs16 αρχικά, ως ανεξάρτητοι έμποροι στη
συνέχεια). Ανοίγονταν, λοιπόν, γι’ αυτούς δρόμοι και προσανατολισμοί που τους
οδηγούσαν σε ανάπτυξη που δεν διέθεταν τη δυνατότητα να καλύψουν οι λοιποί
λαοί της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι στερούνταν την άμεση πρόσβαση στη Μεσόγειο. Η Μπρωντελιανή Μεσόγειος ή οι Μediterraneans του Abulafia
ή η Corrupting Sea των Ηorden και Purcell και η γεω-ιστορική προσέγγιση του
πρόωρα χαμένου Faruk Tabak (The Waning of the Mediterranean, 1550-1870)
είναι, όπως εύστοχα έχει διατυπώσει σε μεστό άρθρο της η Βάσω Σειρηνίδου
μια ‘‘conceptual category’’.17 Η αποσπασματικότητα της παράκτιας ζώνης, η
συνύπαρξη micro- / macrodistricts,18 στις οποίες ενσωματώνονταν μικρές και
μεγαλύτερες παραγωγικές επαρχίες, συνέδεαν έμμεσα απώτερες περιοχές της
ενδοχώρας αλλά και του πλούσιου νησιωτικού χώρου και οδηγούσαν και σε πολιτισμικές πλην των οικονομικών διασυνδέσεων ανταλλαγές.
Kυριαρχίες (οθωμανική, βενετική, αψβουργική, η τελευταία τουλάχιστον για
το βόρειο μέρος), αυτοκρατορίες ή δυνάμει αυτοκρατορίες (όπως η βενετική)
είναι το πολιτικό πλαίσιο που θα ανέμενε κανείς ότι εντός του θα μπορούσαν να
αναπτυχθούν τεμνόμενοι δρόμοι επικοινωνίας. Και πράγματι συνέβησαν, τόσο
στο οικονομικό όσο και στο πολιτισμικό. Αλλά γενικεύσεις για ενιαίο οθωμανικό
ή βενετοκρατούμενο χώρο και απρόσκοπτες συμβιώσεις εντός της Ορθόδοξης
Νοτιοανατολικής Ευρώπης απέχουν από τον προβληματισμό μου. Και όταν αναφέρομαι σε επικοινωνία εννοώ πλην της οικονομικής, που εν μέρει έθιξα έως
τώρα, και την πολιτική, πολιτισμική άρα και την ιδεολογική. Ως χρονικό τερματικό όριο τής ανά χείρας μελέτης, θέτω την περίοδο περί την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης που ακολούθησε τη Σερβική αλλά και την εξέγερση στη
Μολδοβλαχία όπως και το τέλος της κυριαρχίας των μεγάλων οθωμανών μουσουλμάνων πασάδων (με αντιπροσωπευτικότερο τον Αλή πασά). Είναι η αρχή
του τέλους των αυτοκρατοριών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και της ίδρυσης
νεωτερικών εθνικών κρατών, με πρώτο το ελληνικό (άλλο ένα στοιχείο παράλληλων και όχι τεμνόμενων οδών). Η εθνική ιδεολογία θα δημιουργήσει χάσματα
και θα οδηγήσει σε άλλους δρόμους, τους οποίους δεν φιλοδοξεί να καλύψει η
μελέτη αυτή.
Λόγω της συνύπαρξης, εντός των αυτοκρατοριών δημιουργούνταν νοοτροπίες κοινές που πήγαζαν και από τα διοικητικά και οικονομικά μέτρα του κυριάρχου. Υφίσταντο π.χ. οι re’ayia το devșirme (παιδομάζωμα), με όσες συνέπειες
αυτό είχε για τις ντόπιες κοινωνίες, υπόκεινταν στα ίδια φορολογικά συστήματα
16 Π. Κοντογιάννης, Οι προστατευόμενοι, Αθήνα 1917: Π. Δ. Σακελλαρίου· M. Van den Boogert, The
Capitulations and the Ottoman Legal System. Qadis, Consuls and Beratlıs in the 18th century, Leiden
– Boston 2005: Brill.
17 Β. Σειρηνίδου, «Πέρα από τη θάλασσα. Η Μεσόγειος ως διανοητική κατηγορία», στο Πόλη και
Ύπαιθρος στη Μεσόγειο, περιοδικό Διαχρονία, περίοδος Γ΄, Παράρτημα αρ. 2 (Δεκέμβριος 2012),
σ. 17-27, όπου και βιβλιογραφία.
18 O. Katsiardi-Hering, “Commerce and Merchants...”, ό.π.
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πλην των περιοχών ή των περιπτώσεων που απολάμβαναν ιδιαίτερου καθεστώτος κτλ., ανά περιοχές δημιουργούνταν μορφές αυτοδιοίκησης. Είναι όμως
απαραίτητο να επισημανθούν οι πραγματικές διαφορές στην ύπαρξη ή μη κοινοτήτων που οδηγούσαν και σε ποικίλες κοινωνικοπολιτικές συναλλαγές. Οι αυτοδιοικητικές19 ή οικονομικές διαφοροποιήσεις υφίσταντο φυσικά και εντός περιοχών που κατοικούνταν από ελληνικούς ή σλαβικούς πληθυσμούς και υπάγονταν
σε τσιφλίκια ή ανήκαν σε ποιμενικές20 ή νησιωτικές περιοχές ή είχαν πρόσβαση
σε προνομιακές μεταχειρίσεις κτλ. Η περίπτωση π.χ. της Πελοποννήσου τον 18ο
αι. διέφερε από εκείνη περιοχών της πεδινής Θεσσαλίας ή της ορεινής Ηπείρου
ή βουλγαρικών περιοχών. Στις περιοχές της ελληνικής χερσονήσου και στον νησιωτικό χώρο οι διαφοροποιήσεις είναι ακόμη πιο μεγάλες, καθώς γνωρίζουν
πλην της οθωμανικής και μακρά βενετική κυριαρχία.21 Χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα για να κάνω μια ρωγμή (!) στον τίτλο της ανακοίνωσής μου: δηλαδή
δρόμοι τεμνόμενοι και παράλληλοι ευνοήτως υφίσταντο και ανάμεσα σε ομοεθνείς ή ομόγλωσσους πληθυσμούς.
Η Θρησκεία ήταν ένας άλλος παράγοντας που οδηγούσε σε δρόμους τεμνόμενους ή παράλληλους. Με την πολιτική του πράξη της αναγνώρισης του Γεώργιου Σχολάριου ως Πατριάρχη Γεννάδιου στην Κωνσταντινούπολη ο Μεχμέτ ο
Πορθητής συνέβαλε στη ρήξη με την Καθολική Εκκλησία τηρώντας αποστάσεις
από την Kαθολική Ευρώπη, αλλά και στην πραγματικότητα αναδεικνυόταν ο ελληνορθόδοξος Πατριάρχης ο κυρίαρχος ανάμεσα στους χριστιανούς υποτελείς
του σουλτάνου.22 Οι εξελίξεις έδειξαν εμβάθυνση των ρήξεων με την Καθολική
Eκκλησία άρα και εν μέρει με τους Καθολικούς πληθυσμούς εντός της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και μάλιστα με εκείνους από αυτούς που υπάγονταν και
σε άλλη αυτοκρατορία όπως η Αψβουργική (Κροάτες π.χ.). Πραγματικά δυο κόσμοι παράλληλοι που εν πολλοίς κληροδότησαν τις πολιτισμικές τους διαφορές
19 Το σύστημα των κοινοτήτων έχει απασχολήσει πολύ την ελληνική ιστοριογραφία, αλλά και τη
βουλγαρική και σερβική, όσον αφορά την οθωμανική κυριαρχία, αλλά και τη βενετική αντίστοιχα.
Από την πλούσια βιβλιογραφία βλ. Σπ. Ασδραχάς, «Οι κοινότητες στην Τουρκοκρατία», Τα Ιστορικά 3
(1986), σ. 45-62· του ίδιου, «Φορολογικοί μηχανισμοί και οικονομία στο πλαίσιο των ελληνικών κοινοτήτων (ιζ΄– ιθ΄ αι. )», στου ίδιου, Ζητήματα ιστορίας, Αθήνα 1983: Θεμέλιο, σ. 235-253· H. Hristov,
Balgarskite obstini prez Vazrazhdaneto [= Οι βουλγαρικές κοινότητες κατά την περίοδο της εθνικής
αφύπνισης], Sofia 1971: Izdatelstvo na Balgarskata akademiа na naukite.
20 R. F. Byrnes (επιμ.), Communal Families in the Balkans: The Zadruga, Essays by Philip E. Mosely
and Essays in His Honour, Notre Dame-London 1976: University of Notre Dame Press· M. Todorova,
Balkan Family Structure and the European Pattern. Demographic Developments in Ottoman Bulgaria, Washington D.C. 1993: The American University Press.
21 Α. Παπαδία-Λάλα, Ο θεσμός των αστικών κοινοτήτων στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο
της Βενετοκρατίας, 13ος-18ος αι.: μια συνθετική προσέγγιση, Βενετία 2004: Ελληνικόν Ινστιτούτον
Βενετίας.
22 Π. Κονόρτας, Οθωμανικές θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 17ος – αρχές 20ού αιώνα, Αθήνα 1998: Αλεξάνδρεια· Τ. Papadimitriou, Render unto the Sultan. Power, Authority, and the
Greek Orthodox Church in the Early Ottoman Centuries, Oxford 2015: Oxford University Press· Ch.
Frazee, Catholics and the Sultans: the Church and the Ottoman Empire, 1453-1923, London 1983:
Cambridge University Press.
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(λόγω θρησκευτικού και πολιτικού παρελθόντος) έως σήμερα. Αντίστοιχο φαινόμενο θα παρατηρούνταν στα Ιόνια νησιά, την Κρήτη, μολονότι η γλώσσα του
πληθυσμού ήταν η ελληνική και η παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας ζωντανή: ο προσανατολισμός τους πολιτικός, διοικητικός, πολιτισμικός ήταν περισσότερο προς τη Δύση. Η ώσμωση με την Ανατολή γινόταν, όπου αυτό ήταν εφικτό,
σε επίπεδο οικονομικών δοσοληψιών ή σε θέματα παιδείας, με τη μετακίνηση
καλλιτεχνών ζωγράφων από την Κρήτη προς τη Βενετία,23 Ελλήνων που φοιτούσαν στο βενετικό πανεπιστήμιο της Πάδοβας,24 δασκάλων από τα Ιόνια που
μετακινούνταν στην Ήπειρο ή και αλλού ή το αντίστροφο, ιδίως στο πλαίσιο του
Διαφωτισμού.25 Ορατές ήταν οι διαφορές και στα Καθολικά Κυκλαδονήσια και
οι αντιδράσεις στη Σύρο στα πρώτα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης το πιστοποιούν.
Θα ήταν, όμως, απλούστευση να θεωρήσουμε ότι ο Ορθόδοξος κόσμος παρέμεινε ενιαίος και χωρίς αντιπαραθέσεις. Επιλέγω να τονίσω ως βασικότερο
παράδειγμα τους διακριτούς δρόμους των Ορθόδοξων Σέρβων26 έναντι του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η πολιτική και εκκλησιαστική τους ιστορία από την
εποχή της αυτοκέφαλης Αρχιεπισκοπής τους (1219-1346), της ενδυνάμωσής της
επί Στέφανου Δουσάν, η αναγόρευση από την πλευρά των Σέρβων της Αρχιεπισκοπής σε Πατριαρχείο με έδρα στο Peć (1346) οδήγησε σε ρήξη με το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, ρήξη που εντάθηκε μετά την επέκταση της
οθωμανικής κυριαρχίας επί των Σέρβων (1459), της Βοσνίας (1463), της Ερζεγοβίνης (1482), του Μαυροβουνίου (1499). Εκπρόσωποι της σερβικής εκκλησίας δεν είδαν με θετικό βλέμμα την υπαγωγή τους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
και οι αλλεπάλληλες προσπάθειες ανασύστασης της σερβικής Αρχιεπισκοπής/
Πατριαρχείου επιτεύχθηκαν το 1557 χάρη στη μεσολάβηση του πασά Μεχμέτ
Σοκόλοβιτς, σερβικής καταγωγής.27 Για 200 χρόνια περίπου έως το 1766 με την
κατάργηση του σερβικού πατριαρχείου (Αρχιεπισκοπής κατά το Οικουμενικό Πατριαρχείο) οι Σέρβοι ακολουθούσαν ιδιαίτερο εκκλησιαστικό δρόμο. Η κατάργηση του Πατριαρχείου τους πυροδότησε ακόμη εντονότερη εσωτερική αντίδραση
έναντι του Οικουμενικού Πατριαρχείου που σοβούσε ίσως και υπογείως ακόμη
23 Αντιπροσωπευτικά βλ. μελέτες στο X. Μαλτέζου, Βενετοκρατούμενη Ελλάδα..., ό.π., αλλά και
τους τέσσερις τόμους της σειράς Venetiae quasi alterum Byzantium, Αθήνα 1993-1994: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού.
24 Βλ. το πρόσφατο βιβλίο του F. Scalora, Scolari greci all’Università di Padova XV sec. – 1750, σειρά ITHACA – Scienze dell’Interpretazione, 16, Padova 2020: Cleup, όπου και πλήρης βιβλιογραφία.
25 Ό. Κατσιαρδή-Hering, «Έλληνες λόγιοι συνομιλούντες με τη Δύση, φωτίζοντες την Ανατολή:
προς τον δρόμο της παιδείας και της εθνικής συνείδησης», στο Επίσημοι Λόγοι, Πρυτανεία Μελετίου-Αθανασίου Κ. Δημόπουλου, 2015-2019, τ. 37, ακαδ. έτος 2016-2017, μέρος Β΄, Αθήνα 2019, σ.
37-71, όπου και βιβλιογραφία.
26 https://el.wikipedia.org/wiki/Σερβική_Ορθόδοξη_Εκκλησία#Mεσαιωνικό_Πατριαρχείο_(1346–1463)
(τελευταία πρόσβαση 7/12/2020) σύντομα για την ιστορία της σερβικής εκκλησίας.
27 L. Hadrovics, Le people serbe et son église sous la domination turque, σειρά Bibliothèque de la
revue d’histoire compare, τ. IV, Paris 1947: Presses universitaires de France.
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και στις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης αλλά και κατά τη διάρκειά της,
παρά κάποιες εξαιρέσεις. Μια ακόμη πτυχή της εκκλησιαστικής τους ιστορίας
διαδραματίσθηκε με τη μετακίνηση χιλιάδων Σέρβων (velika seoba) στα τέλη του
17ου υπό τον μητροπολίτη Arsenje Černojević προς την Βοϊβόντινα και την περιοχή των Στρατιωτικών Συνόρων επί της αψβουργικής επικράτειας. H ίδρυση της
ορθόδοξης σερβικής Μητρόπολης στο Karlowitz εντός αψβουργικού εδάφους28
έδινε στους Σέρβους τη δυνατότητα να διαθέτουν δυνατό εκκλησιαστικό κέντρο
και εκτός Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με ισχύ επί των Ορθόδοξων σερβικών
πληθυσμών στις χώρες της Αυστρίας, Ουγγαρίας, Τρανσυλβανίας, με ισχυρούς
δεσμούς με τις αψβουργικές αρχές μέσω και της Illyrische Hofdeputation, αλλά
και με τους Ρώσους. Ο παράλληλος δρόμος των Σέρβων έναντι των Ελλήνων
γινόταν εμφανής και στις κοινότητες της Διασποράς, ιδίως στην Αψβουργική
μοναρχία, αλλά και στη Βενετία και τη Ρωσία. Κοινά προνόμια τον 18ο από τις
αψβουργικές αρχές έναντι των Griechen (με την έννοια του Ορθοδόξου της Ανατολής) nicht unirten ή Orientalische Griechen, δηλαδή των μη ενωμένων με την
Καθολική Εκκλησία Ορθοδόξων, οδήγησαν στην ίδρυση ορθόδοξων ναών και
κοινοτήτων σε πόλεις όπως η Τεργέστη, Βιέννη, Πέστη, Szentendre, Kecskemet,
Gyöngyös, Eger και αλλού. Ήταν η πρώτη φορά που ελληνικοί πληθυσμοί από
την Πελοπόννησο, τα Ιόνια, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία ή και τα αιγαιοπελαγίτικα νησιά και την Κύπρο και τα παράλια της Μικράς Ασίας, συνυπήρχαν κατά περίπτωση, εκκλησιαστικά και αυτοδιοικητικά, με σερβικούς ορθόδοξους πληθυσμούς. Η συνύπαρξη δεν υπήρξε απρόσκοπτη και στις περισσότερες
περιπτώσεις οδήγησε σε χωρισμό εκκλησιών (με την υποστήριξη και της Μητρόπολης του Κάρλοβιτς) και κοινοτήτων.29 Το «εμείς» και οι «άλλοι», το στάδιο
της εθνικής διαφοροποίησης εμφανίσθηκε έντονο στη διασπορά30 και σε αυτό
συνέβαλαν η σχολική εκεί εκπαίδευση, τα εκδιδόμενα βιβλία, ο ρόλος των λογίων. Το ορθόδοξο δόγμα δεν ήταν απαραίτητα ο ενοποιητικός παράγων, μολονότι
μνημονεύονται ενίοτε συνυπάρξεις σε εμπορικά ναυτασφαλιστικά ή άλλα εται28 Από την πλούσια σχετική βιβλιογραφία βλ. Ι. Ταρνανίδης, Τα προβλήματα της μητροπόλεως των
Καρλοβικίων κατά τον ΙΗ΄αι. και ο Jovan Rajić (1726-1801), Θεσσαλονίκη 1972: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης· W. Lukan, “‘Velika seoba Srba’. Der große Serbenzug des Jahres 1690 ins
Habsburgerreich”, Österreichische Osthefte 33 (1991), σ. 35-54· N. Makuljević, “Migrations and the
Creation of Orthodox Cultural and Artistic Networks between the Balkans and the Habsburg Lands
(17th-19th Centuries)”, στο O. Katsiardi-Hering – Μ. Stassinopoulou, Across the Danube. Southeastern
Europeans and Their Travelling Identities (17th-19th C.), σειρά: Studies in Global Social History, τ. 27,
Studies in Global Migration History, τ. 9, Leiden 2017: Brill, σ. 54-64, όπου και βιβλιογραφία.
29 Αρκετές όψεις του φαινομένου συνύπαρξης και διάσπασης, ιδίως Ελλήνων και Σέρβων στη διασπορά, βλ. σε μελέτες στον τόμο O. Katsiardi-Hering – M. Stassinopoulou, Across the Danube...,
ό.π.· O. Katsiardi-Hering – I. Madouvalos, “The Tolerant Policy of the Habsburg Authorities towards
the Orthodox People from South-Eastern Europe and the Formation of National Identities (18th –
early 19th Century)”, Balkan Studies 49 (2014), σ. 5-34.
30 O. Katsiardi-Hering, “Diaspora and Self-Representation: The Case Study of Greek People’s
Identity, Fifteenth-Nineteenth Centuries)”, στο C. Ferrini (επιμ.), Human Diversity in Context, Trieste
2020: EUT Edizioni Università di Trieste, σ. 239-265.
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ρικά σχήματα.31 Στη διασπορά εκκολάπτονταν οι τάσεις αντιπαραθέσεων που θα
γίνουν οικείες για τους ντόπιους λαούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στον 19ο
αι., τον αιώνα των εθνικών αντιπαραθέσεων. Ενδεικτική πολιτική κίνηση ήταν
ότι το 1821 μετά την καθαίρεση του πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ και παρά την καθ’
υπόδειξη του σουλτάνου σύνταξη του αφορισμού κατά της Ελληνικής Επανάστασης, ο σουλτάνος επέβαλε στη Σύνοδο να ορίσει στον πατριαρχικό θρόνο της
Κωνσταντινούπολης για πρώτη φορά τον Ευγένιο εκ Φιλιππουπόλεως Βούλγαρο μητροπολίτη.32 Ο απαγχονισμός του Γρηγορίου επέτεινε το ρήγμα. Ο εθνικισμός θα συνέβαλε σε ραγδαίες εξελίξεις με αντίξοες συνέπειες για τους λαούς
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τις διαιρέσεις τους στον μακρό 19ο αι., ίσως
και έως τις μέρες μας εν πολλοίς. Εκφάνσεις της ελληνοσερβικής συνεργασίας
θα εμφανίζονταν μετά τα μέσα του 19ου αι. για λόγους πολιτικούς, στρατιωτικούς.
Διαφορετικός υπήρξε ο ρόλος της Μητρόπολης της Αχρίδας. Μητροπολίτες και ιερείς πρωτοστάτησαν, όπως είναι γνωστό, σε αρκετές εξεγέρσεις που
προκλήθηκαν στην ευρύτερη σλαβική, ηπειρωτική, αλβανική, μακεδονική περιφέρεια, μερικές από τις οποίες υποδαυλίζονταν και από τη βενετική ή ρωσική
προπαγάνδα.33 Αντίθετα περισσότερο κοινοί ήταν οι δρόμοι των Ελλήνων και
των Βουλγάρων σε θέματα εκκλησιαστικά και παιδείας, καθώς οι Βούλγαροι για
μακρότερο διάστημα μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης ανήκαν στο κλίμα
του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Θα οδηγούνταν σε βαθύτερη ρήξη με την ανάδυση των εθνικισμών. Όπως έχουν δείξει με τις μελέτες τους η Nadia Danova,
η Αφροδίτη Alexieva, ο Gunnar Hering34 και άλλοι, περισσότερο από άλλους λα31 Ό. Kατσιαρδή-Hering, Η ελληνική παροικία της Τεργέστης (1751-1830), Αθήνα 1986: Βιβλιοθήκη
Σοφίας Ν. Σαριπόλου, ΕΚΠΑ, σ. 408-474, 488-505, 539-546, 579-587, 593-609.
32 D. Stamatopoulos, “Bulgarian Patriarchs and Bulgarian Neophanariotes: Continuities and Discontinuities in the Ecumenical Patriarchate during the Age of Revolution”, στο M. De Dobbeleer – St.
Vervaet (επιμ.), (Mis)understanding the Balkans. Essays in honour of Raymond Detrez, Ghent 2013:
Academia Press, σ. 45-57.
33 P. Bartl, Der Westbalkan zwischen Spanischer Monarchie und Osmanischem Reich. Zur Türkenproblematik zu der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert, Wiesbaden 1974: Otto Harrassowit· για
περισσότερη βιβλιογραφία βλ. Ό. Κατσιαρδή-Hering, «Από τις εξεγέρσεις...», ό.π.
34 Από την πλούσια βιβλιογραφία για τις ελληνοβουλγαρικές πολιτιστικές σχέσεις σημειώνω εδώ:
Πνευματικές και πολιτιστικές σχέσεις Ελλήνων και Βουλγάρων από τα μέσα του ΙΕ ΄ έως τα μέσα
του ΙΘ΄ αιώνα, Α΄ Ελληνοβουλγαρικό Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη 1980: ΙΜΧΑ (και στη βουλγαρική)· P.
Kitromilides – A. Tabaki (επιμ.), Greek-Bulgarian Relations in the Age of National Identity Formation,
Athens 2010: Institute for Neohellenic Research – National Hellenic Research Foundation· Aph.
Alexieva, Les oeuvres en prose traduites du grec à l’époque du reveil national bulgare, Thessaloniki
1993· της ίδιας, Φιλολογική κληρονομιά των Βουλγάρων στα ελληνικά τον 19ο αιώνα, τ. Α΄ Πρωτότυπα έργα (και στη βουλγαρική), Σόφια 2010: Gutenberg· N. Danova, Bǎlgarija i Bǎlgarite v grǎtskata
knižnina XVII-sredata na XIX vek (Βουλγαρία και Βούλγαροι στην Ελληνική Γραμματολογία (17ος –
μέσα 19ου αι.), Sofia 2016: Paradigma· σχετική με το θέμα εργογραφία της N. Danova βλ. «Η αναγόρευση σε επίτιμη διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ, της κυρίας Nadia
Danova», στο Επίσημοι Λόγοι, Πρυτανεία Θεοδοσίου Ν. Πελεγρίνη, 2010-2014, Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών 36 (ακαδ. έτος 2012-2013), Αθήνα 2016, όπου και μελέτη της N.
Danova «Ο ρόλος του Ελληνικού Διαφωτισμού για τον εκσυγχρονισμό της βουλγαρικής κοινωνίας:
η περίπτωση του Κωνσταντίνου Φώτεινοφ»· G. Hering, “Die Bulgaren in den Schriften griechischer
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ούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης οι λόγιοι της Βουλγαρικής Αναγέννησης του
19ου αι., έχοντες αρκετοί εξ αυτών μορφωθεί σε κέντρα ελληνικής εκπαίδευσης,
γνώρισαν κείμενα του Διαφωτισμού και του Ρομαντισμού μέσα από τα ελληνικά
βιβλία και τις ελληνικές μεταφράσεις γαλλικών και άλλων ευρωπαϊκών κειμένων και πολύ αργότερα μέσω των διαύλων των επαφών τους με τη Βιέννη και
με φοιτήσεις λογίων σε γερμανικά πανεπιστήμια. Με λίγες εξαιρέσεις, όπως στο
φωτεινό παράδειγμα του Δοσίθεου Obradović,35 οι Σέρβοι έχοντας αναπτύξει
και έντυπη παραγωγή, σε βενετικά ή ελληνικά τυπογραφεία στη Βενετία36 και
στη Βιέννη,37 αλλά και σε αυστριακά τυπογραφεία στην Τεργέστη και στη Βιέννη
και αλλού στη διασπορά, είχαν ακολουθήσει τον δικό τους εκπαιδευτικό και πολιτιστικό προσανατολισμό επηρεαζόμενοι από τον αυστριακό διαφωτισμό αλλά
κυρίως από τη ρωσική ορθόδοξη παράδοση.38
Oι Παρίστριες Ηγεμονίες ανήκαν, ιδίως επί Φαναριωτών, στο κλίμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στις Ηγεμονίες ο κόσμος των αφιερωμένων (μετοχίων) μονών, και όχι μόνο,39 κρατούσε από τον 15ο αι. στενούς τους δεσμούς της
αλληλεπίδρασης και των πολιτισμικών μεταφορών,40 με τις εστίες αφετηρίας
των κτητόρων τους, αλλά και με δωρεές τους και σε ναούς και μονές στην Ήπειρο και αλλού.41 Οι Ακαδημίες του Βουκουρεστίου και Ιασίου ήταν τα φυτώρια των
Intellektueller in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts”, Münchner Zeitschrift für Balkankunde 3
(1980), σ. 47-66· Α. Πολίτης, «Οι Βούλγαροι με τα μάτια των Ελλήνων. Αλλαγές της οπτικής από τα
μέσα του 19ου αι.», στο Α. Λυμπεράτος (επιμ.), Τα Βαλκάνια..., ό.π. (σημ. 14), σ. 355-369.
35 W. Fischer, Dosithej Obradović als bürgerlicher Kulturheld. Zur Formierung eines serbischen
Selbstbildes durch literarische Kommunikation 1783-1845, Frankfurt a. M. 2007: Peter Lang Verlag.
36 Για βιβλία σερβικά τυπωμένα στο τυπογραφείο των Θεοδοσίου στη Βενετία, βλ. Γ. Πλουμίδης,
Το βενετικόν τυπογραφείον του Δημητρίου και του Πάνου Θεοδοσίου, 1755-1824, Αθήνα 1969· για
ελληνοσερβικές σχέσεις βλ. P. Kitromilides – S. Matthaiou (επιμ.), Greek-Serbian Relations in the
Age of Nation-Building, Athens 2016: Institute of Historical Research, National Hellenic Research
Foundation.
37 Στο τυπογραφείο των αδελφών Πούλιου στη Βιέννη τυπωνόταν η Ελληνική Εφημερίς (17901797) και το 1791-1792 η σερβική εφημερίδα Serbskija Noviny. Για εκδόσεις βιβλίων στην κυριλλική
και σε αυστριακά τυπογραφεία βλ. P. Frank – J. Frimmel, Buchwesen in Wien 1750-1850. Kommentiertes Verzeichnis der Buchdrucker, Buchhändler und Verleger. Mit einer um Informationen zur Verteilung der Befugnisse, Adressen und Biographien wesentlich erweiterten Fassung im PDF-Format
auf CD-ROM, Wiesbaden 2008: Harrassowitz Verlag.
38 O. Katsiardi-Hering, “Southeastern European Migrant Groups between the Ottoman and the
Habsburg Empires. Multilateral Social and Cultural Transfers from the Enlightenment to the Early
Nineteenth Centuries”, στο Η. Ηeppner – E. Prosch (επιμ.), Encounters in Europe’s Southeast. The
Habsburg Empire and the Orthodox World in the Eighteenth and Nineteenth Centuries, Bochum
2012: Dr. Winkler Verlag, σ. 135-163, εδώ σ. 154-160, όπου και βιβλιογραφία.
39 A. Falangas, Les Grecs à la lumière des vieilles sources narratives roumaines XIVe-XVIe siècles,
Paris 1992.
40 Βλ. μεταξύ άλλων τις εργασίες του Ιστορικού της Τέχνης Emmanuel Moutafov, διαθέσιμες στον
δικτυακό τόπο https://bas.academia.edu/EmmanuelMoutafov (τελευταία πρόσβαση 12/12/2020),
αλλά και του Γρηγορίου Μανόπουλου, στον δικτυακό τόπο https://uoi.academia.edu/GregoryManopoulos, και άλλων.
41 Από την πλούσια βιβλιογραφία βλ. Γ. Τσιοράν, Σχέσεις των Ρουμανικών χωρών μετά του Άθω και
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τεμνόμενων δρόμων λογίων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με κυρίαρχο ρόλο
αυτό τον Ελλήνων.42 Ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ είναι το αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της ώσμωσης.43 Στον ίδιο κόσμο των Ηγεμονιών συναντώνταν ή ανταγωνίζονταν ο πολιτικός κόσμος των κύκλων της Κωνσταντινούπολης με τους ντόπιους
μπογιάρους44 και Φαναριώτες.45 Μέσω όμως της ηγεμονίας της Τρανσυλβανίας
με τους καθολικούς και προτεσταντικούς, πλην των ορθοδόξων, πληθυσμούς οι
ρουμανικοί πληθυσμοί είχαν και την αμεσότερη δίοδο με τη δυτική διανόηση του
Διαφωτισμού και των διαύλων προς την εθνική ιδεολογία.46
Ιδιαίτερη μνεία είναι απαραίτητη για τις σχέσεις των Greco Albanesi ή Greci
(e) Albanesi. Ενταγμένοι στο κλίμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι κάτοικοι
της σημερινής Αλβανίας αλλά και οι αλβανικοί/αρβανίτικοι πληθυσμοί που μετακινήθηκαν από τον 14ο αι. κυρίως προς τη Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Ύδρα, Άνδρο47 δημιούργησαν κατά τόπους δικές τους εστίες ή αναμείχθηκαν με τους ντόπιους Έλληνες συνυπάρχοντας ειρηνικά. Ως Greco-Albanesi
ή ως Greci (e) Albanesi, μετά από βενετο-οθωμανικές συρράξεις και αποτυχία
εξεγερτικών κινημάτων εγκαταστάθηκαν από τα τέλη του 15ου αι. στη Νότια
Ιταλία και Σικελία,48 προσκαλούμενοι και από φεουδάρχες (όπως είχε συμβεί
στο παρελθόν και με αλβανικούς και σλαβικούς εποικισμούς στην περιοχή των
δη των μονών Κουτλουμουσίου, Λαύρας, Δοχειαρίου και Αγίου Παντελεήμονος ή των Ρώσων, Αθήνα
1938: Γ. Καλλέργης· L. Cotovanu, «Aux débuts de la dédicace des lieux de culte “roumains” envers le
Mont-Athos (seconde moitié du XVIe siècle): entreprise publique ou privée?», στο Θ΄Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Η εξακτίνωση του Αγίου Όρους στον Ορθόδοξο κόσμο: τα μετόχια», Θεσσαλονίκη
2015, σ. 191-215· της ίδιας, «‘Qu’on prie pour moi là-bas et ici’. Donation religieuse et patriotism local
dans le monde orthodoxe (XVIe – XVIIe siècles)», στο R. Păun (επιμ.), Histoire, mémoire et devotion.
Regards croisés sur la construction des identités dans le monde orthodoxe aux époques byzantine
et post-byzantine, Paris 2016: La Pomme d’or Seyssel, σ. 207-255· της ίδιας, «Donații ‘fanariote’
la mǎnǎstirea Sumela (secolul al XVIII-lea)», στο P. Zahariuc (επιμ.), Relațiile românilor cu Muntele
Athos şi cu alte Locuri Sfinte (secolele XIV-XX). In honorem Florin Marinescu, Iaşi: Editura Universității
“Al. I. Cuza”, 2017, σ. 485-514· L. Cotovanu, “‘Chasing away the the Greeks’: The Prince-State and
the Undesired Foreigners (Wallachia and Moldavia between the 16th and the 18th Centuries”, στο O.
Katsiardi-Hering– Μ. Stassinopoulou, Across the Danube..., ό.π. (σημ. 10), σ. 215-252.
42 A. Camariano-Cioran, Les académies princières de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs,
Θεσσαλονίκη 1974: ΙΜΧΑ.
43 Π. Κιτρομηλίδης, Ιώσηπος Μοισιόδαξ: οι συντεταγμένες της βαλκανικής σκέψης τον 18ο αιώνα,
Αθήνα 22014: ΜΙΕΤ.
44 R. Păun, «Les grands officiers d’origine gréco-levantine de Moldavie au XVIIe siècle. Offices, carriers et strategies de pouvoir», Revue des études sud-est européennes 45/1-4 (2007), σ. 153-197.
45 Από την πλούσια βιβλιογραφία βλ. T. Dinu, Οι Φαναριώτες στη Βλαχία και τη Μολδαβία: μια
ιστορία μέσω των εκκλησιαστικών προσωπογραφιών, (μτφρ. από τη ρουμανική), Αθήνα 2017:
Πορφύρα.
46 Ε. Turczynski, Konfession und Nation: zur Frühgeschichte der serbischen und rumänischen Nationsbildung, Düsseldorf 1976: Pädagogischer Verlag Schwann.
47 Β. Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός και οικισμοί της Πελοποννήσου, 13ος-18ος αι., Αθήνα 1985:
Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Ιστορικό Αρχείο.
48 Ι. Κ. Χασιώτης, «Πολιτισμική όσμωση και εθνολογική μετάλλαξη: οι “italo-greci” και οι “italoalbanesi” της Κάτω Ιταλίας», Ίστωρ 15 (2009), σ. 65-90, όπου και βιβλιογραφία.
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Marche στην κεντρική Ιταλική χερσόνησο49) και ίδρυσαν ελληνορθόδοξους ναούς και κοινότητες. Ο Francesco Scalora,50 συνεχίζοντας Σικελούς λόγιους του
19ου αι., μας έχει παραδώσει υποδειγματικές μελέτες για την ώσμωση αυτών των
πληθυσμών στους παλιούς και τους νέους τόπους εγκατάστασής τους σε χωριά
της βόρειας Σικελίας, όπως το Μezzojuso και κυρίως η Piana degli Albanesi (έως
το 1939 Piana -δηλαδή Χώρα- dei Greci). Ελληνορθόδοξοι κατά το δόγμα στην
αφετηρία τους από την Πελοπόννησο, –όπου κατοικούσαν πάνω από δυο αιώνες
είχαν οι αρβανίτικοι πληθυσμοί μεταναστεύσει σ’ αυτήν από τον 14ο αι.51 και εξής–,
μετακινήθηκαν μαζί με Έλληνες, ενώ αλβανικοί πληθυσμοί, αρκετοί και μετά τους
πολέμους του Δημήτριου Καστριώτη Σκεντέρμπεη, από τις αλβανικές επαρχίες
κατέφυγαν στην Καλαβρία και Σικελία. Το ενοποιητικό στοιχείο ήταν τα πρώτα
εκατό χρόνια η Ορθόδοξη θρησκεία, αλλά και εν πολλοίς η κοινή λειτουργική
γλώσσα, όπως αποτυπώνεται και στα δημοτικά τους τραγούδια.52 Η αναγκαστική,
από επιβολή της επίσημης Καθολικής Εκκλησίας, στροφή στο ενωτικό καθολικό
δόγμα από τα τελευταία τριάντα χρόνια του 16ου αι. προκάλεσε ρήγμα με την άμεση
επικοινωνία με τους τόπους αφετηρίας αλλά τους οδήγησε στην καλύτερη ένταξη στην ιταλική, σικελική κοινωνία. Καθολικοί ιεραπόστολοι, ελληνικής μάλιστα
καταγωγής κάποιοι από αυτούς, όπως ο Κύπριος Νεόφυτος Ροδινός,53 μαθητές
του Collegio Greco της Ρώμης, μετακινούνταν προς διδασκαλία και στις αλβανικές
επαρχίες από τον 17ο αι. Η ίδρυση όμως στο Παλέρμο του Ιεροδιδασκαλείου Greco
Albanese το 1732, έκανε τη διαφορά. Προετοίμασε πλειάδα λογίων, πολλοί από
αυτούς ελληνιστές με την ουμανιστική και κλασικιστική έννοια, αρκετοί από τους
οποίους ύμνησαν και την Ελληνική Επανάσταση54 και οραματίσθηκαν αντίστοιχη
πολιτική αυτοδυναμία το δεύτερο μισό του 19ου αι. Παρά τη μακρά συνύπαρξη Ελλήνων και αρβανίτικων ή αλβανικών πληθυσμών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και
κάτω από την Ορθόδοξη παράδοση και ελληνική παιδεία, οι επαφές αυτές με την
Καθολική Δύση και οι πολιτικές εξελίξεις στον 19ο αι. συνέβαλαν στη διαμόρφωση
49 S. Anselmi (επιμ.), Italia felix. Migrazioni slavi e albanesi in Occidente. Romagna, Marche, Abruzzi
secoli XIV-XVI, σειρά: Quaderni di Proposte e Ricerche, αρ. 3, Ancona 1968.
50 Fr. Scalora, «Ζητήματα ταυτότητας και προβλήματα ερμηνείας του όρου Graecus/Greco στα καταστατικά ίδρυσης (Capitoli di Fondazione) των ελληνο-αλβανικών κοινοτήτων της Σικελίας», στο
Ό. Κατσιαρδή-Hering, κ.ά. (επιμ.), Έλλην, Ρωμιός, Γραικός..., ό.π., (βλ. σημ. 4 ), σ. 363-378, όπου και
βιβλιογραφία για τις μετακινήσεις αυτές.
51 Β. Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός..., ό.π.,
52 Fr. Scalora, «I canti popolari arbëreshë e i canti popolari neogreci», Res Albanicae 3 (2013), σ.
115-140.
53 Ζ. Ν. Τσιρπανλής, «Ο Νεόφυτος Ροδινός στην Ήπειρο (Α΄ μισό 17ου αι.)», Δωδώνη 1 (1972), σ.
313-331· Π. Μ. Κιτρομηλίδης – Χ. Μεσσής (επιμ.), Βίος ή μαρτύριον του εν αγίοις ημών Ιγνατίου
Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως γραμμένος ελληνικά από Νικήταν Δαβίδ τον Παφλαγόνα και
γυρισμένος εις την απλήν γλώσσαν υπό Νεοφύτου Ροδινού του Κυπρίου, Πηγές της Κυπριακής
Γραμματείας και Ιστορίας, Αθήνα 2008: ΕΙΕ/ΙΝΕ.
54 Fr. Scalora, Sicilia e Grecia. La presenza della Grecia moderna nella cultura siciliana del XIX secolo, Palermo 2018: Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici «Bruno Lavagnini», Quaderni, 19.
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των συνθηκών για την οργάνωση του αλβανικού εθνικού κράτους, μολονότι στους
αλβανικούς πληθυσμούς ο ρόλος της θρησκείας δεν ήταν κυρίαρχος στη διαμόρφωση ταυτότητας.55 Μετά τους Σλάβους κατοίκους της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης,
που ήδη από τον 15ο αι. εξισλαμίσθηκαν για λόγους που ξεφεύγουν την ανάλυση σε αυτήν τη μελέτη, η μεταστροφή στο Ισλάμ των βόρειων κυρίως αλβανικών
πληθυσμών έγινε σταδιακά. Οικονομικοί παράγοντες, συνέπειες εξεγέρσεων στην
γύρω περιοχή (ιδίως εκείνη του Διονυσίου Φιλοσόφου), αλλά κυρίως η κοινωνικο-ανθρωπολογική οργάνωση των βορειο-αλβανικών φύλων σε γένη και φατρίες
κατέστησαν δυνατότερη τη μεταστροφή αυτή. Η χρήση έμμισθων μουσουλμάνων
Αλβανών ως εμπόλεμης δύναμης από τους Οθωμανούς παρενέβαινε αρνητικά
στις σχέσεις των Ελλήνων μαζί τους (εντονότερο παράδειγμα υπήρξε η εννιάχρονη αρβανιτοκρατία στην Πελοπόννησο μετά την κατάπνιξη των Ορλωφικών και με
τη βοήθεια μουσουλμανικών αλβανικών πολεμικών ομάδων).56 Η μεταστροφή στο
Ισλάμ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη57 (αλλά και στη Μικρά Ασία όπως μας έδειξε ο
Σπύρος Βρυώνης58), δεν ήταν αποτέλεσμα οπωσδήποτε αναγκαστικών εξισλαμισμών, αλλά εποικισμών ή μετεξελίξεων στο επίπεδο της «λαϊκής θρησκείας» (folk
religion).59 Η παρουσία πληθυσμών με ισλαμική θρησκεία μειώνεται προς τον νότο
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και εμφανίζεται [πλην εστιών όπως η Λάρισα (Γενή
Σεχίρ) κ.ά.]60 σε κάποια αστικά κέντρα, κυρίως, και μάλιστα ανάμεσα σε διοικητικές ομάδες Οθωμανών αξιωματούχων και μεγάλους τσιφλικούχους. Αυτό είναι και
ένα δυνατό χαρακτηριστικό που οδήγησε και σε ανάδειξη παράλληλων δρόμων
ανάμεσα στους Έλληνες και τους άλλους λαούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
55 N. Clayer, Οι απαρχές του αλβανικού εθνικισμού, (μτφρ. από τα γαλλικά), Ιωάννινα 2009: Ισνάφι· Vl. Sotirovic, Serbia, Montenegro and the “Albanian Question”, 1878-1912: A Greater Albania
between Balkan Nationalism and European Imperialism, Saarbrucken 2015: LAP LAMBERT· Th.
Toleva, Η επιρροή της Αυστροουγγαρίας στη διαμόρφωση του αλβανικού έθνους, 1896-1908,
(μτφρ. από τα ισπανικά), Αθήνα 2018: Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης· βλ.
επίσης Ηλ. Σκουλίδας, Οι σχέσεις Ελλήνων και Αλβανών κατά το 19ο αιώνα: Πολιτικές επιδιώξεις
και θεωρήσεις (1875-1897), Διδακτορική διατριβή, Ιωάννινα 2001: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων· καθώς και μελέτες στο O. J. Schmitt (επιμ.), Religion und Kultur im
albanischsprachichen Südosteuropa, Frankfurt a. M. – Wien 2010: Lang Verlag.
56 Μ. Σακελλαρίου, Η Πελοπόννησος κατά την δευτέραν τουρκοκρατίαν (1715-1821), Αθήνα 1978
(11939), σ. 193-206.
57 Από την πλούσια βιβλιογραφία βλ. A. Minkov, Conversion to Islam in the Balkans: Kisve bahasi
petitions and Ottoman social life, 1670-1730, Leiden – Boston 2004: Brill· T. Krstić, Contested conversions to Islam: Narratives of Religious change in the Early Ottoman Empire, Stanford 2011: Stanford University Press· αλλά και τη βιβλιογραφία: G. Grivaud – A. Popović (επιμ.), Les conversions
à l’islam en Asie Mineure et dans les Balkans aux époques seldjoukide et ottomane. Bibliographie
raisonnée (1800-2000), Athènes 2011: École française d’Athènes.
58 Σπ. Βρυώνης, Η παρακμή του μεσαιωνικού ελληνισμού στη Μικρά Ασία και η διαδικασία εξισλαμισμού (11ος-15ος αιώνας), (μτφρ. από τα αγγλικά), Αθήνα 2008: ΜΙΕΤ.
59 Ευ. Ζεγκίνης, Ο Μπεκτασισμός στη Δυτική Θράκη: συμβολή στην ιστορία της διαδόσεως του
μουσουλμανισμού στον ελλαδικό χώρο, Θεσσαλονίκη 1988: ΙΜΧΑ.
60 Ö. L. Barkan, «Essai sur les données statistiques des registres de recencement dans l’Empire
ottoman aux XVe et XVIe s.», Journal of the Economic and social History of the Orient 1 (1957), σ. 9-36.
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Στο φαινόμενο των εξεγέρσεων που οι περισσότερες συνέβησαν με υποκίνηση και δυτικών δυνάμεων, διαπιστώνεται μια οριζόντια επικοινωνία των κεντρικών περιοχών της Νoτιοανατολικής Ευρώπης, «είτε με πράκτορες που δρουν
σε αυτές τις περιοχές είτε και με το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν μητροπολίτες
των αυτόνομων ή ημιαυτόνομων μητροπόλεων και αρχιεπισκοπών της Αχρίδας,
Ιπεκίου (Peć), Τυρνόβου (Veliko Tarnovo), που φαίνεται να συνεργάζονται και με
εκπροσώπους ισχυρών οικογενειών και κοινοτήτων των περιοχών. Οι εξεγέρσεις που ξεσπούν σ’ αυτές τις περιοχές διακρίνονται από πρόωρη και ελλιπέστατη οργάνωση και καταστροφικές συνέπειες από τις τουρκικές αντεπιθέσεις.
Άλλη εικόνα επικοινωνίας, περισσότερο κάθετη αυτή τη φορά, εμφανίζουν οι
προσπάθειες για εξεγέρσεις στα απόκρημνα μέρη της Ηπείρου και Αλβανίας,
αλλά και στην Πελοπόννησο και κυρίως στη Μάνη. Δρουν κυρίως stradioti, διαπιστώνεται ο ρόλος τοπικών αρχόντων και εκπροσώπων της εκκλησίας».61 Στο
πλαίσιο αυτών των εξεγέρσεων δρούσαν και οι κλέφτες ή hajduk με μνείες συνεργασιών ή και αντιπαραθέσεων τόσο έναντι των ντόπιων ισχυρών ayan και
πασάδων (με αντιπροσωπευτικότερο το παράδειγμα του Αλή πασά Ιωαννίνων)
όσο και μέσα από την κοινωνικο-οικονομική συνεκμετάλλευση. Αλλά ανάλυσή
τους είναι πέρα από τα όρια αυτής της μελέτης.
Καταλήγοντας κρίνω απαραίτητο να μείνω σύντομα στο θέμα της παιδείας
που συνδυάζεται και με τη διασπορά. H αλληλεπίδραση των ανθρώπων, πέρα
από θεσμικά και επίσημα κανάλια, δημιουργείται και μέσα από την κινητικότητα,
τις οικονομικές ανταλλαγές και τους πολιτισμικούς δεσμούς ως αποτέλεσμα των
μεταναστεύσεων. Μέσα από αυτές και την παιδεία, τα σύνορα διευρύνονται και
γίνονται διαφανή. Τα τελευταία χρόνια μια σειρά μελετών έχουν αποδείξει την
ανάπτυξη διευρυμένων δικτύων Ελλήνων από τα Ιόνια, την Ήπειρο, τη Σμύρνη,
τα νησιά του Αιγαίου αλλά και τις επαρχίες της Θεσσαλίας, Μακεδονίας με προσανατολισμό πλην της ξηράς και τη θάλασσα. Ο Bησσαρίων ονόμαζε τη Βενετία
‘‘Venetiae quasi alterum Byzantium”. Ο 15ος και 16ος αι. ήταν πολύ καίριοι και για
τον αναγεννησιακό κόσμο, στον οποίο σημαντικό ρόλο είχαν και οι Έλληνες λόγιοι που μετέβησαν στη Δύση.62 Ενισχύθηκε έτσι η ώσμωση Ανατολής και Δύσης
που διατηρήθηκε και μέσω των τυπογραφείων, των εκδόσεων, των μεταφράσεων δυτικοευρωπαϊκών βιβλίων, των λογίων και των σχολείων της Διασποράς
ιδίως επί Διαφωτισμού και των διαύλων επικοινωνίας που δημιουργήθηκαν με
κάποιους από τους λαούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. H Πάδοβα αποτέλεσε
61 Ό. Κατσιαρδή-Hering, «Eξεγέρσεις...», ό.π., (όπως σημ. 14), σ. 601-602, στο άρθρο και
βιβλιογραφία, βλ. και R. Păun, “Enemies within: Networks of Influence and the Military Revolts
against the Ottoman power (Moldavia and Wallachia, Sixteenth-Seventeenth Centuries)”, στο G.
Kármán – L. Kunčević (επιμ.), The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth
and Seventeenth Centuries, Leiden – Boston 2013: Brill, σ. 209-249· E. Gara, “Prophecy, Rebellion, Suppression: Revisiting the Revolt of Dionysios the Philosopher in 1611”, στο Gr. Salinero, M.-Á.
García-Carrido, R. Păun (επιμ.), Paradigmes rebelles. Pratiques et cultures de la désobéissance à
l’époque moderne, Brussels 2018: Peter Lang, σ. 335-363.
62 Ό. Κατσιαρδή-Hering, «Έλληνες λόγιοι...», ό.π.
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από τον 14ο αι.63 το πανεπιστημιακό κέντρο για Δαλματούς, αλλά και για εκατοντάδες Έλληνες έως τις αρχές του 19ου αι. Πολλοί επέστρεψαν στην Ανατολή και
διέπρεψαν σε εκπαιδευτικές μονάδες στα Ιόνια αλλά και στις υπό οθωμανική
κυριαρχία επαρχίες. Ας σημειωθεί ότι 200 Έλληνες σπούδασαν στην Πάδοβα
τον 17ο αι. σε σύγκριση προς 15 φοιτητές από τις Παρίστριες Hγεμονίες κυρίως
από την Τρανσυλβανία.64 Το Collegio Greco του Αγίου Αθανασίου της Καθολικής
Εκκλησίας, ενωτικού δόγματος, στη Ρώμη αποτέλεσε γέφυρα προς τους Έλληνες και άλλους λαούς στο Levante.65 Αλλοι λόγιοι επίσης ταξίδευαν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στη Δύση για μόρφωση (όπως οι περιπτώσεις τών από τη
Μακεδονία Μητροφάνη Κριτόπουλου και Ιωάννη Κωττούνιου).66
Κατά την περίοδο του Διαφωτισμού τη θέση του πανεπιστημίου της Πάδοβας
πήραν πανεπιστήμια της Βιέννης, του Göttingen, των Halle, της Ιένας, Λειψίας,
των Παρισίων, της Οξφόρδης. Άλλοι από αυτούς δίδαξαν στα σχολεία της διασποράς, πολλοί επέστρεψαν στα σχολεία των Ιόνιων νήσων ή τών υπό οθωμανική κυριαρχία περιοχών, όπου φοίτησαν και αρκετοί σπουδαστές Βούλγαροι.
Στα βενετικά και ελληνικά τυπογραφεία της Βενετίας και αργότερα τα ελληνικά
και αυστριακά τυπογραφεία της Βιέννης τυπώθηκαν περισσότεροι από 5.000
τίτλοι ελληνικών βιβλίων67 στο διάστημα 1476-1820, ενώ στις εκδόσεις τους περιλήφθηκαν και τίτλοι σερβικών κειμένων στην κυριλλική γραφή, όπως προαναφέραμε. Προς σύγκριση μόνο, στην ίδια περίοδο τυπώθηκαν 1.276 βιβλία στη
ρουμανική (κυρίως από τον 18ο αι. στη Μολδαβία-Βλαχία και μάλιστα στην Τρανσυλβανία δηλ. σε αψβουργικό έδαφος).68
Τα ελληνικά αυτά βιβλία, πλην των εκκλησιαστικών κειμένων, αποτέλεσαν το
υλικό στο οποίο βασίστηκε η εκπαίδευση στη διασπορά αλλά προ παντός στις
63 Η βιβλιογραφία είναι τεράστια, πλην του βιβλίου του Scalora, Scolari..., ό.π., βλ. κυρίως: Α. Στεργέλλης, Τα δημοσιεύματα των Ελλήνων σπουδαστών του πανεπιστημίου της Πάδοβας τον 17ο και
18ο αι., Αθήνα 1970: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός.
64 A. Drace-Francis, The Making of Modern Romanian Culture. Literacy and the Development of
National Identity, London – New York 2006: Tauris Academic studies, σ. 53, σημ. 9: «δεκαπέντε
Ρουμάνοι φοίτησαν στο πανεπιστήμιο της Πάδοβας τον 17ο αι., αν και λίγο συγκρίνεται ο αριθμός με
περίπου 2000 Πολωνούς και πάνω από 200 Έλληνες».
65 Από την πλούσια βιβλιογραφία βλ. Ζ. Τσιρπανλής, Το Ελληνικό Κολλέγιο της Ρώμης και οι μαθητές του (1576-1700). Συμβολή στη μελέτη της μορφωτικής πολιτικής του Βατικανού, Θεσσαλονίκη
1980: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, σειρά: Ανάλεκτα Βλατάδων, σ. 32.
66 Ζ. Τσιρπανλής, «Ο Μητροφάνης Κριτόπουλος και η Καθολική Εκκλησία», Δωδώνη 18 (1989), σ.
383-401· του ίδιου, «Η θέση των Μακεδόνων Μητροφάνη Κριτόπουλου (1589-1639) και Ιωάννη
Κωττούνιου (1572-1657) στον πνευματικό κόσμο της Νεότερης Ευρώπης», Δωδώνη 19 (1990), σ.
201-246.
67 Χρ. Πατρινέλης, Το Ελληνικό βιβλίο κατά την Τουρκοκρατία (1476-1820): περιλήψεις μαθημάτων, Θεσσαλονίκη 1989: ΑΠΘ. Από την πλουσιότατη βιβλιογραφία για την ελληνική εκδοτική δραστηριότητα και το βιβλίο την εποχή που εξετάζουμε παραπέμπω στο Κ. Στάικος – Τρ. Σκλαβενίτης
(επιμ.), Το έντυπο ελληνικό βιβλίο, 15ος-19ος αιώνας: πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Δελφοί, 16-20
Μαΐου 2001, Αθήνα 2004: Κότινος.
68 Α. Drace-Francis, The Making of Modern Romanian Culture..., ό.π., σ. 55, αλλά βλ. και πίνακες
έως σ. 81 με άλλους πίνακες εκτύπωσης βιβλίων.
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πολλές εστίες εκπαίδευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στη Μικρά Ασία. Η
ελληνική ήταν άλλωστε η lingua franca του εμπορίου και της παιδείας για μεγάλο
αριθμό μορφωμένων κατοίκων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Θα ήθελα να κλείσω το ταξείδι μου στους παράλληλους και τεμνόμενους
δρόμους με μερικές σκέψεις για την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης και
την ίδρυση του πρώτου εθνικού κράτους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έχει γίνει ήδη μνεία των εξεγέρσεων που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα που μας
ενδιαφέρει στο πλαίσιο και της υποκίνησης από δυτικοευρωπαϊκές δυνάμεις. Αν
σε αυτές προσθέσουμε και το ρωσικό ενδιαφέρον για επέκταση της πολιτικής
επιρροής στους λαούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με σκοπό τη διέξοδο στη
Μεσόγειο, μπορούμε να έχουμε κάποιες κοινές παραμέτρους, ιδίως κατά τους
ρωσο-οθωμανικούς πολέμους τον 18ο αι., όταν οι Ρώσοι υπόσχονταν απελευθέρωση. Σε τέτοια οράματα άλλωστε βασίστηκε εν μέρει και η εξέγερση στις Παρίστριες ηγεμονίες το 1821, που όμως κατέληξε σε οικτρή αποτυχία του κινήματος
Αλέξανδρου Υψηλάντη – Θεόδωρου Βλαδιμηρέσκου,69 στο οποίο μετέσχον επίσης και βούλγαροι αγωνιστές.70
Οι παράλληλοι δρόμοι, στόχοι και προσδοκίες ήταν εδώ το κυρίαρχο αίτιο!
Παρά τις εκκλήσεις του Αλέξανδρου Υψηλάντη προς τους άλλους λαούς της
Βαλκανικής για συμμετοχή στην Επανάσταση, μικρή έως ελάχιστη ήταν η ανταπόκριση από τους Σέρβους, συμμετοχή Μαυροβουνίων μνημονεύεται, αλβανική
επίσης.71 Αν σε κάτι διαφέρει η Ελληνική Επανάσταση από τις άλλες εξεγέρσεις
είναι το νεωτερικό της στοιχείο, δηλαδή ο εξ αρχής σχεδιασμός για τη δημιουργία συνταγμάτων με κοινοβουλευτικό φιλελεύθερο προσανατολισμό, κατά το
ιδεολογικό πρόταγμα των επαναστάσεων της εποχής.
Η γεωπολιτική θέση των περιοχών όπου επικράτησε η Ελληνική Επανάσταση και η σημασία της θάλασσας για το οικονομικό εμπόριο των ευρωπαϊκών
δυνάμεων αύξανε το ενδιαφέρον τους. Στον πολιτιστικό ορίζοντα υπέρ της ελληνικής υπόθεσης δρούσε και η μοναδική (σε σχέση με τους άλλους λαούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης) συγκυρία του διεθνούς για την εποχή ενδιαφέροντος
για το αρχαιοελληνικό κλασικό παρελθόν. Ως συνέπεια εκκολάφθηκε το ισχυρό

69 Πλουσιότατη η βιβλιογραφία, μνημονεύω: Δ. Οικονομίδης, «Η ρουμανική ιστοριογραφία διά
το κίνημα Θεοδώρου Βλαδιμηρέσκου», Μνημοσύνη 9 (1982-1984), σ. 57-118· Δ. Κοντογεώργης,
«Μεταξύ πανδούρων και βογιάρων: Οι Φιλικοί στο Βουκουρέστι και στο Ιάσιο», στο Ό. Κατσιαρδή-Hering, Πρακτικά Ημερίδας. Οι πόλεις των Φιλικών, Αστικές διαδρομές του επαναστατικού
φαινομένου, Αθήνα 2018: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, σ. 57-72.
70 Ν. Τοντόρωφ, Η βαλκανική διάσταση της Επαναστάσεως του 1821: Η περίπτωση των Βουλγάρων. Ένας κατάλογος αγωνιστών στη Μολδοβλαχία <Αρχεία Οδησσού>, ιστορική εισ. Π. Κανελλόπουλος, επιμ. Γ. Καράς, Αθήνα 1990: Gutenberg.
71 Ό. Κατσιαρδή-Hering, «Η Βαλκανική διάσταση της Ελληνικής Επανάστασης», στο ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ’21, Κατάλογος έκθεσης, Αθήνα 2021: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, σ. 126-133, όπου και βιβλιογραφία.
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ρεύμα του φιλελληνισμού72 και αναδείχθηκε το ελληνικό ζήτημα ως καίριο στη
διεθνή διπλωματική σκακιέρα.
Οι εθνικισμοί θα έφερναν ρήγμα στις όποιες κοινές πορείες του παρελθόντος. Ίσως εντός μιας ισχυρής, συναδελφωμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης να
υπάρξουν ή ενδυναμωθούν, όπου υφίστανται και είναι πια αρκετοί, οι αληθινά
τεμνόμενοι δρόμοι. Άλλωστε κοινή μοίρα της οικονομικής κρίσης των τελευταίων
χρόνων είναι η μετανάστευση των άξιων νέων μας κυρίως σε δυτικοευρωπαϊκές
χώρες. Ας ευχηθούμε ότι εκεί αλλά και στις πατρίδες τους θα φωτιστούν και θα
συνεχίσουν σύγχρονους και μελλοντικούς τεμνόμενους δρόμους.

72 G. Hering, “Der griechische Unabhängigkeitskrieg und der Phihlellenismus”, στο A. Noe (επιμ.),
Der Phihlellenismus in der westeuropäischen Literatur 1780-1830, Amsterdam – Atlanta, GA 1994:
Rodopi, σ. 17-72 (υπό έκδοση, μτφρ. στα ελληνικά από τις ΠΕΚ).

Το Βουκουρέστι των Φαναριωτών –
Ένα σχέδιο μελέτης του βαλκανικού αστικού
πολιτισμού κατά την εποχή του Διαφωτισμού
Tudor Dinu

Καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου

Για έναν ελληνιστή, γέννημα θρέμμα του Βουκουρεστίου, όπως ο ομιλών, το
ενδιαφέρον για τη φαναριώτικη περίοδο της πόλης (1716-1821) είναι αυτονόητο.
Πιστεύω όμως ότι αυτό θα έπρεπε να γενικευτεί και στο ελληνικό κοινό, δεδομένου ότι στο Βουκουρέστι και στο Ιάσιο, στη Βλαχία και τη Μολδαβία, τέθηκαν
σε μεγάλο βαθμό οι βάσεις της πνευματικής παλιγγενεσίας του νεώτερου ελληνισμού, προετοιμάστηκε και άρχισε ο απελευθερωτικός αγώνας. Αυτό οφείλεται
σε δυο μείζονες παράγοντες, πρώτον, στην παρουσία στους θρόνους των Ρουμανικών Χωρών των Φαναριωτών ηγεμόνων, σε πολλές περιπτώσεις φορέων
γνήσιου πατριωτισμού, και, δεύτερον, στο καθεστώς εσωτερικής αυτονομίας
των Ηγεμονιών, οι οποίες αποτελούσαν μια αληθινή όαση για τους χριστιανούς
των Βαλκανίων.
Ουσιώδεις επίσης παράγοντες ήταν, από αυτή την άποψη, η απαγόρευση για
τους μουσουλμάνους να εγκατασταθούν μονίμως στο έδαφος των Ρουμανικών
Χωρών και, αντίστοιχα, να ανεγείρουν οποιονδήποτε χώρο λατρείας. Τοιουτοτρόπως, σε αντίθεση με το μεγαλύτερο μέρος της Βαλκανικής Χερσονήσου στο
οποίο αναπτύχθηκε ένας ταυτόχρονα χριστιανικός και ισλαμικός πολιτισμός,
στις Ηγεμονίες συναντάμε έναν αποκλειστικά χριστιανικό πολιτισμό, με αρκετές
φυσικά ισλαμικές επιδράσεις· εξάλλου προς τον ουρανό του Βουκουρεστίου δεν
υψώνονταν, όπως νότια του Δούναβη, οι μιναρέδες των τζαμιών, αλλά μόνο οι
τρούλοι των εκκλησιών. Και μπορεί από τη βλαχική πρωτεύουσα να απουσίαζαν οι μεντρεσέδες, τα ιμαρέτ ή τα βακούφια, αλλά υπήρχαν κτίσματα κοσμικής
ισλαμικής αρχιτεκτονικής (χάνια, χαμάμ, κιόσκια, τσεσμέδες). Από την άλλη, οι
επιρροές του οθωμανικού κόσμου στη διατροφή, την ενδυμασία, τα είδη καθημερινής χρήσης ήταν πολυάριθμες έως το τέλος του 18ου αιώνα.
Δυστυχώς αυτός ο χριστιανικός ανατολίτικος πολιτισμός δεν προοριζόταν
να επιβιώσει για πολύ μετά την απομάκρυνση των Φαναριωτών ηγεμόνων λόγω
της επανάστασης του 1821. Διότι, αμέσως μετά, η αριστοκρατία των ηγεμονιών,
η οποία είχε ανακαλύψει εκ νέου τη λατινική καταγωγή της και είχε αναπτύξει
προνομιακή σχέση με τη Γαλλία και τον γαλλικό πολιτισμό, άρχισε μια ταχεία και
ριζική διαδικασία αποβολής των πολιτισμικών στοιχείων, που θύμιζαν ότι η Βλαχία ήταν, και επρόκειτο να είναι μέχρι το 1877/1878, μια οθωμανική επαρχία.
Επομένως, στο σημερινό Βουκουρέστι ο πολιτισμός της Φαναριώτικης εποχής παραμένει λανθάνων, επειδή, με την εξαίρεση των εκκλησιών του 18ου αιώνα,
από τις οποίες πολλές έχουν μεταμορφωθεί ριζικά, σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει εκ
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πρώτης όψεως την περίοδο κατά την οποία η πόλη εκυβερνάτο από Ρωμιούς ηγεμόνες. Από όλη την κοσμική αρχιτεκτονική της εποχής διασώζονται ελάχιστα σπίτια, τα
οποία εντοπίζονται δύσκολα ανάμεσα σε κτίσματα που χρονολογούνται σε εντελώς
διαφορετικές περιόδους, ένα-δύο χάνια, αλλά κανένα χαμάμ, κιόσκι ή τσεσμές. Με
τον ίδιο τρόπο, αφού η ρουμανική τάξη των ευγενών φρόντισε να αντικαταστήσει ήδη
από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα τα σερβίτσια του καφέ, τα εργαλεία καπνίσματος,
τις σκευοθήκες για μπάνιο και άλλα είδη προερχόμενα από την Πόλη με αντίστοιχα
εισηγμένα από τη δυτική Ευρώπη και κυρίως τη Γαλλία, τα αντικείμενα της συγκεκριμένης περιόδου που εξακολουθούν να παραμένουν στην κατοχή των απογόνων των
αρχοντικών οικογενειών είναι ελάχιστα. Για να μην αναφέρουμε το γεγονός ότι εν τω
μεταξύ η χώρα επλήγη από την κομμουνιστική λαίλαπα που διασκόρπισε τις περιουσίες και, κατά συνέπεια, και τις συλλογές τέχνης της καλής κοινωνίας στο Βουκουρέστι. Επιπλέον, εξαιτίας της κομμουνιστικής και όχι μόνο προπαγάνδας, σύμφωνα
με την οποία η Φαναριώτικη εποχή ήταν δυσμενής για τους Ρουμάνους, τα μουσεία
δεν φρόντισαν να μαζέψουν, όταν αυτό καθίστατο ακόμα εύκολα εφικτό, έργα της
εποχής, κι αν κατέχουν σήμερα κάποια με τυχαίο τρόπο, τα φυλάσσουν κατά κανόνα
στις αποθήκες, καλά κρυμμένα από τα «περίεργα» βλέμματα όχι μόνο των επισκεπτών, αλλά και των ερευνητών. Έτσι, και για να μην περιορίζεται η έρευνά μου, για τη
συμβολή των Φαναριωτών ηγεμόνων στην πόλη του Βουκουρεστίου, μόνο στη θεωρητική ανάλυση, αλλά να συνοδεύεται και από φωτογραφικά τεκμήρια, αναγκάστηκα
να «θηρεύσω» αντικείμενα της περιόδου που διασώζονται ως εκ θαύματος σε μουσεία, συλλογές, ιδιωτικές κατοικίες ή μονές. Επιπρόσθετα, για την αναπαράσταση
της εικόνας του Βουκουρεστίου των Φαναριωτών χρειάστηκε όχι μόνο να μελετήσω
επί τόπου τα λίγα εναπομείναντα κτήρια της εποχής, αλλά και να προσφύγω στα δεδομένα που παρέχουν οι ξένοι περιηγητές ή οι αρχαιολογικές ανασκαφές του 20ου
και του 21ου αιώνα.
Πάντως, ευτυχώς, όσο λίγα είναι τα σωζόμενα κτήρια και αντικείμενα
της εποχής, τόσο πολυάριθμες είναι οι γραπτές πηγές, από τις οποίες, πολλές,
απροσδόκητα πολλές, έχουν εκδοθεί. Αρκεί να σκεφτούμε ότι μόνο στους δεκατρείς τόμους της επιλεγόμενης Ιστορίας των Ρουμάνων του V. A. Urechia,1 η οποία
καλύπτει μόνο το δεύτερο μέρος της Φαναριώτικης εποχής, οι εργατικοί φοιτητές
του δασκάλου έχουν συγκεντρώσει σχεδόν 10.000 χιλιάδες σελίδες εγγράφων,
από τα οποία μεγάλο μέρος αφορούν στην ιστορία του Βουκουρεστίου. Προστίθενται οι ειδικές συλλογές εγγράφων για την πρωτεύουσα τις οποίες έχουν καταρτίσει ο George Potra2 ή οι ερευνητές του Μουσείου Ιστορίας του Βουκουρεστίου3
1 V. A. Urechia, Istoria Românilor, Curs făcut la Facultatea de Litere din București după documente
inedite, Ι – ΧΙΙΙ, Βουκουρέστι 1891-1901: διάφοροι εκδότες.
2 G. Potra, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti (1594-1821), Βουκουρέστι 1961: Εκδόσεις της Ακαδημίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ρουμανίας· G. Potra, Documente privitoare la
istoria oraşului Bucureşti (1634-1800), Βουκουρέστι 1982: Εκδόσεις της Ακαδημίας της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας.
3 F. Georgescu, P. Cernovodeanu, I. Cristache-Panait, Documente privind istoria oraşului Bucureşti,
1960: Μουσείο Ιστορίας της Πόλεως Βουκουρεστίου.
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και πολλές άλλες τις οποίες δεν υπάρχει λόγος να απαριθμήσουμε εδώ (και τώρα).
Παρ’ όλ’ αυτά υπάρχει μόνο μια σχετικά σύντομη εργασία αφιερωμένη στην εν
λόγω περίοδο (Ștefan Ionescu, Το Βουκουρέστι κατά την εποχή των Φαναριωτών,
Κλουζ, 1974), η οποία επικεντρώνεται πρωτίστως στις πολιτικές και στρατιωτικές πτυχές της εποχής, ενώ στις κλασικές ιστορίες της βλαχικής πρωτεύουσας
(των Gion,4 Iorga,5 Berindei,6 Giurescu,7 Potra8 κτλ.) στο φαναριώτικο Βουκουρέστι
επιφυλάσσονται πολύ λιγότερες σελίδες απ’ ό,τι θα επέτρεπαν οι υφιστάμενες
πηγές. Με τη σειρά της, η δευτερεύουσα βιβλιογραφία, μολονότι δεν είναι περιορισμένη, πραγματεύεται συνήθως λεπτομέρειες και είναι διασκορπισμένη σε συνήθως απρόσιτα, στο ενδιαφερόμενο αναγνωστικό κοινό, περιοδικά.
Πέραν από την ανεπάρκεια της βιβλιογραφίας, ένα ακόμα πρόβλημα αποτελεί, κυρίως στην περίπτωση των παλαιότερων εργασιών, η υποκειμενικότητα
στην ερμηνεία των ιστορικών δεδομένων, διότι πρόκειται είτε για συγγράμματα
που έχουν συνταχθεί σε μια εποχή όταν η διαμόρφωση του έθνους κράτους, της
εθνικής συνείδησης και της εθνικής ιστορίας δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν παρά με την αμφισβήτηση της προηγούμενης περιόδου «ξένης κυριαρχίας»
είτε για κείμενα που επηρεάζονται από την κομμουνιστική ιδεολογία, η οποία δεν
έπαυε να καυτηριάζει το «καταδυναστευτικό» καθεστώς των Τουρκο-Φαναριωτών, κατά το οποίο η παντοδύναμη εκκλησία χειραγωγούσε ύπουλα το λαό.
Όσον αφορά τη δική μου μελέτη, έθεσα ως στόχο να πραγματοποιήσω την
έρευνά μου απαλλαγμένος από οποιεσδήποτε κατεστημένες ιδέες ή προκαταλήψεις, ακόμα και από τις θετικές, τις οποίες η παιδεία μου ως ελληνιστή θα μπορούσε να δημιουργήσει. Κατά αυτόν τον τρόπο, έχω επιλέξει, μελετήσει, σχολιάσει και
αναδείξει πρωτογενές κυρίως υλικό, θεωρώντας ότι οι αξιόπιστες πηγές μιλούν από
μόνες τους και αναπαριστούν τη ζωντανή εικόνα μιας σχετικά πρόσφατης εποχής,
της οποίας η μνήμη έχει πολλές φορές εξαλειφθεί εσκεμμένα.
Επιθυμώντας να προσφέρω μια πολύ περιεκτική εικόνα του Βουκουρεστίου της εποχής, στο υπό ολοκλήρωση τετράτομο έργο μου (Bucureștiul fanariot),
μελετώ και παρουσιάζω 15 μεγάλα θέματα, που αντιστοιχούν σε ισάριθμα κεφάλαια. Συγκεκριμένα, μελετώ τα θέματα:
1. Γεωγραφικό πλαίσιο (τοποθεσία, διαμόρφωση του εδάφους, υδρογραφικό
δίκτυο, κλίμα, χλωρίδα)
2. Τοπογραφία της πόλης: όρια, διοικητική διαίρεση, δημόσιοι χώροι και πληθυσμός

4 G. Ionnescu-Gion, Istoria Bucurescilor, Βουκουρέστι 1899: Socec.
5 N. Iorga, Istoria Bucurescilor, Βουκουρέστι 1939: Εκδόσεις του Δήμου Βουκουρεστίου.
6 D. Berindei, Oraşul Bucureşti, reşedinţă şi capitală a Ţării Româneşti (1459-1862), Βουκουρέστι
1963: Επιστημονικές εκδόσεις.
7 C. C. Giurescu, Istoria Bucureştilor din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, Βουκουρέστι
1966: Εκδόσεις για λογοτεχνία.
8 G. Potra, Din Bucureştii de ieri, 2 τόμοι, Βουκουρέστι 1990: Επιστημονικές και εγκυκλοπαιδικές
εκδόσεις.
Ελληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις

36 |

Κεντρικές Ομιλίες

3. Κοσμική αρχιτεκτονική (ηγεμονικές αυλές, άλλες έδρες βοεβοδών, κατοικίες
βογιάρων και αστών, άλλες κατοικίες, χάνια, χαμάμ, κιόσκια, τσεσμέδες)
4. Χριστιανικά (ορθόδοξα, καθολικά, προτεσταντικά, αρμενικά), εβραϊκά και
ισλαμικά θρησκευτικά κτίσματα –αρχιτεκτονική, γλυπτός διάκοσμος, τοιχογραφίες
5. Πολιτικές και θρησκευτικές τελετές [υποδοχή και ενθρόνιση του ηγεμόνα,
επιβεβαίωση της ηγεμονίας (μεγάλο και μικρό μουκαρέρι), προϋπάντηση
φιρμανιών του σουλτάνου, τελετές διορισμού αξιωματούχων, διαπίστευση
ξένων προξένων, υποδοχή οθωμανών αξιωματούχων, πρεσβευτών των μεγάλων χριστιανικών δυνάμεων, αρχιερέων της Ανατολής, τελετές στην αυλή
με την ευκαιρία χριστιανικών και ισλαμικών γιορτών, εορτασμός νικών της
Υψηλής Πύλης, σημαντικά γεγονότα στη ζωή της ηγεμονικής οικογένειας
–γάμοι, κηδείες– εκκλησιαστικές τελετές και λιτανείες]
6. Πόλεμοι, επιδρομές και εξεγέρσεις στο Βουκουρέστι
7. Φυσικές θεομηνίες (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, ξηρασίες, επιδρομές
ακρίδων, παγωνιές, επιδημίες πανούκλας)
8. Διοίκηση του Βουκουρεστίου (διοικητικά όργανα, εξασφάλιση της τάξης και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, πολεοδομική πολιτική, δημόσια έργα, κατασκευή και συντήρηση δρόμων και γεφυρών, διευθέτηση της κυκλοφορίας,
δημόσιος φωτισμός, καταπολέμηση των πυρκαγιών, τροφοδοσία με πόσιμο
νερό, ευθυγράμμιση της κοίτης του Dâmboviţa)
9. Κοινωνική και ιατρική περίθαλψη στο Βουκουρέστι (Το Φιλόπτωχο Ταμείο ή ο
προϋπολογισμός κοινωνικών ασφαλίσεων, το Ορφανοτροφείο), δημόσια και ιδιωτική κοινωνική πρόνοια (διάφορες κατηγορίες ασφαλισμένων, είδη επιδομάτων, μειονεκτήματα του συστήματος), δημόσια και ιδιωτική ιατρική περίθαλψη
(νοσοκομεία, μοναστηριακά θεραπευτήρια, γιατροί, χειρουργοί, μαίες, ψευδοϊατροί/μάγοι, φαρμακοποιοί και φαρμακεία)
10. Οικονομικός βίος του Βουκουρεστίου [ανάπτυξη αστικών επαγγελμάτων, κατεργασία δερμάτων, γουναρικών και λίπους· επεξεργασία ξύλου· επεξεργασία
υλικών π.χ. άμμου, πηλού, πέτρας κ.ά.· επεξεργασία κανονικών και πολύτιμων
μετάλλων· ίδρυση πρώτων βιοτεχνικών μονάδων (εργοστάσια ζυμαρικών, ζύθου, πιατικών, υφασμάτων, χάρτου)· το εμπόριο μεταξύ άνθισης και παρακμής:
από πού προμηθεύονταν αγαθά οι κάτοικοι της πόλης· τι εμπορεύματα υπήρχαν στην αγορά· ο ρόλος και η προέλευση των εισαγωγών· με ποιο νόμισμα
πλήρωναν οι κάτοικοι του Βουκουρεστίου· οι σαράφηδες και οι δουλειές με
συνάλλαγμα· οι παραχαράκτες νομισμάτων· οι διάφορες κατηγορίες εμπόρων
(τζελέπηδες, σουρεξήδες, καπανλήδες, μπακάληδες, μεταπράτες, τελάληδες,
Εβραίοι, Αρμένιοι και Βούλγαροι έμποροι κτλ.)]
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11. Η διατροφή των κατοίκων του Βουκουρεστίου (το φαγητό των πλούσιων και
των φτωχών· η τελετή των αρχοντικών γευμάτων· ψάρια και άλλα θαλασσινά· λαχανικά και νηστίσιμα φαγητά· ψωμί και ζυμαρικά· τυριά και αλλαντικά·
πιάτα από αυγά, σούπες και πίτες· διάφορα κρέατα· φρούτα και γλυκά· κρασιά και άλλα ποτά)
12. Η ενδυμασία επί των Φαναριωτών μεταξύ των χωριάτικων ρούχων, των πολυτελών ανατολίτικων στολών και των κομψών δυτικών ενδυμάτων
13. Η διασκέδαση (καπηλειά με οργανοπαίκτες και εταίρες· καφενεία· παιχνίδια
και παραστάσεις στα πανηγύρια· περίπατοι στην πόλη και στα περίχωρα· δυτικότροπες χοροεσπερίδες και λέσχες)
14. Πολιτιστικός βίος του Βουκουρεστίου [εκπαίδευση στα σλαβονικά, στα ελληνικά και στα ρουμανικά· το τυπογραφείο στην υπηρεσία της εκκλησίας, αλλά και
της διοίκησης, της παιδείας και της τέρψης των αναγνωστών· εκκλησιαστικές,
σχολικές και ιδιωτικές βιβλιοθήκες· το θέατρο από τις αυτοσχέδιες λαϊκές παραστάσεις στο ανέβασμα, σε διάφορες γλώσσες (γερμανικά, ελληνικά, ρουμανικά κτλ.), αριστουργημάτων της παγκόσμιας δραματουργίας· το λογοκριμένο
θέατρο του Βουκουρεστίου]
15. Οι αλλογενείς παροικίες και η συμβολή τους στην ανάπτυξη της πόλης [Εβραίοι, Αρμένιοι, Αθίγγανοι, Τούρκοι και άλλοι μουσουλμάνοι, Σέρβοι (=Βούλγαροι
και άλλοι Σλάβοι των Βαλκανίων), Αρβανίτες, Γερμανοί, Γάλλοι, Ιταλοί].
Μελετώντας τη γεωγραφική θέση του Βουκουρεστίου, μπορέσαμε να κατανοήσουμε με σαφήνεια για ποιο λόγο αυτό επιλέχθηκε από τους Τούρκους, προκειμένου να εξασφαλίσει την υπακοή, την εκμετάλλευση και την «ένταξη» της
Βλαχίας στον οθωμανικό κόσμο, έτσι ώστε να καταστεί ανέφικτη οποιαδήποτε
απόπειρα εξέγερσης των ηγεμόνων που απειλούνταν άμεσα από τα τουρκικά
στρατεύματα στον Δούναβη. Κατόπιν είδαμε μια πόλη που έμοιαζε με βασίλειο των υδάτων, μια sui generis Βενετία, με τον ποταμό Dâmboviţa που συχνά
έβγαινε από την κοίτη του, αλλά και με πολυάριθμους παραπόταμους, λίμνες,
βάλτους, έλη, πηγές και, βέβαια, νησιά (τεκηριώνονται τουλάχιστον πέντε), στα
οποία δεν έφτανε κανείς παρά με τη βάρκα, όπως, για παράδειγμα, στο σωζόμενο έως σήμερα ναό του Αγίου Ελευθερίου του Παλιού. Μια πόλη στην οποία
επικρατoύσε η δυσοσμία, αφού οι κάτοικοι δεν δίσταζαν να ρίξουν στα γύρω
νερά όλα τα απόβλητα των νοικοκυριών τους. Μια πόλη που ζούσε χάρη στα
λιμνάζοντα ή τρεχούμενα νερά (ποτιζόταν από το Dâmboviţa και τρεφόταν με τα
ψάρια, τα σαλιγκάρια και τις καραβίδες στα κύματά του· άλεθε τα δημητριακά
στους πολυάριθμους νερόμυλους, ασκούσε επαγγέλματα που διευκολύνονταν
από τη δύναμη του νερού αλλά και ανακάλυπτε την ομορφιά των υδάτων και την
ψυχαγωγική τους αξία), που συνοδεύονταν όμως από τον φόβο των πλημμυρών,
που είχαν συχνά ολέθριες συνέπειες.9
9 T. Dinu, Bucureștiul fanariot, Biserici, ceremonii, războaie, τ. 1ος, Βουκουρέστι 2015: Humanitas,
σ. 10-24.
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Μια ελεύθερη πόλη, η οποία δεν ήταν περιστοιχιζόταν από κανενός είδους
τείχη και αναπτύχθηκε εκρηκτικά από την εποχή του ηγεμόνα Κωνσταντίνου Βραγκοβάνου (1688-1714) έως την επανάσταση του 1821, προσελκύοντας σαν μαγνήτης τον πληθυσμό από την ύπαιθρο και τη Βαλκανική Χερσόνησο. Μια σύγχρονη
και κοσμοπολίτικη πόλη για τα δεδομένα της τότε νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, η
οποία εξακολουθούσε όμως να ζει κατά τους πανάρχαιους ρυθμούς της χριστιανικής ορθόδοξης θρησκείας, αφού οι γειτονιές από τις οποίες εσυγκροτείτο δεν
ήταν παρά κοινότητες οργανωμένες γύρω από τον ενοριακό ναό στις οποίες ο
εφημέριος κατείχε μια αναμφισβήτητη πνευματική, και όχι μόνο, εξουσία.10
Συνεπώς, δικαιολογημένα εμφανιζόταν το Βουκουρέστι στους ξένους επισκέπτες ως πόλη των εκκλησιών, τον εντυπωσιακό αριθμό των οποίων δήλωναν ανίκανοι να αποτιμήσουν. Και, όντως, κατά την εποχή του Διαφωτισμού στην οποία ο
ευρωπαϊκός δυτικός κόσμος άρχισε να απελευθερώνεται από την πανίσχυρη κηδεμονία της εκκλησίας, κάτοικοι του Βουκουρεστίου από ποικίλες κοινωνικές τάξεις (ακόμα και στρατιωτικοί, τεχνίτες, έμποροι) εξακολουθούν να επενδύουν τους
πόρους τους στο άφθαρτο κεφάλαιο της σωτηρίας της ψυχής. Τοιουτοτρόπως οι
εκκλησίες αποτελούν τους πιο σημαντικούς μάρτυρες της Φαναριώτικης εποχής,
την κύρια κληρονομιά που μας άφησε η εποχή. Έτσι εξηγείται και η ιδιαίτερη προσοχή που τους αποδίδεται στην παρούσα εργασία, όπου εξετάζονται λεπτομερώς η αρχιτεκτονική, ο γλυπτός διάκοσμος, οι τοιχογραφίες και η επίπλωσή τους.
Εντούτοις, οι εκκλησίες της Φαναριώτικης εποχής έτυχαν περιορισμένου ενδιαφέροντος εκ μέρους των ερευνητών, αφού θεωρήθηκαν, με εξαίρεση την πρώην
μονή Văcăreşti, ελάσσονα αρχιτεκτονικά έργα σε σύγκριση με τα αριστουργήματα
της εποχής του Βραγκοβάνου. Όταν μελετώνται όμως σε βάθος, παρουσιάζουν
εξαιρετικό καλλιτεχνικό ενδιαφέρον και πρωτοτυπία, αφού αμφιταλαντεύονται
μεταξύ Ανατολής (απ’ όπου δανείζονται πολλά εξωτερικά διακοσμητικά στοιχεία
της οθωμανικής παράδοσης –πβ. Μονή Σταυρουπόλεως) και Δύσης (απ’ όπου
εμπλουτίζουν το εικονογραφικό τους πρόγραμμα –πβ. Creţulescu).11
Αντίθετα, η κοσμική αρχιτεκτονική της Φαναριώτικης εποχής12 είχε μια τραγική μοίρα, επειδή δεν ήταν συμβατή με τις φιλοδοξίες εκσυγχρονισμού των
τελευταίων δύο αιώνων (του βασιλείου της Ρουμανίας, του σοσιαλιστικού καθεστώτος ή της μεταπολίτευσης μετά την εκτέλεση του Nicolae Ceaușescu). Συνεπώς αναγκαστήκαμε να αναπαραστήσουμε την εικόνα των ηγεμονικών αυλών
ή των πολυτελών αρχοντικών κατοικιών με βάση κυρίως τα πορίσματα των αρχαιολογικών ανασκαφών ή τις γραπτές πηγές της εποχής, και όχι τα υπάρχοντα
κτίσματα. Παρομοίως πράξαμε και στην περίπτωση των αστικών σπιτιών από
τα οποία σώζονται μόνο τέσσερα: λησμονημένα σε διάφορες συνοικίες, ακόμα και
αυτά φαίνεται να εισήλθαν σε ανεπανόρθωτη διαδικασία φθοράς (την οποία, με την
επιχειρηματολογία μας στον πρώτο τόμο της μελέτης μας, επιχειρούμε να ανακό10 Ό.π., σ. 25-42.
11 Ό.π., σ. 133-282.
12 Ό.π., σ. 43-132.
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ψουμε, προτείνοντας τη διαμόρφωση ενός μουσείου της Φαναριώτικης εποχής στην
οικία της οδού Σερμπαάνβοδα, η οποία ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού).13
Η εξαντλητική μελέτη των ηγεμονικών αυλών μας φανέρωσε ότι, σε αντίθεση
με ό,τι πιστεύεται συνήθως, αυτές ήταν σχετικά ταπεινές κατοικίες τις οποίες οι
αυθέντες δυσκολεύονταν να συντηρούν, μη βρίσκοντας ποτέ τα απαραίτητα κονδύλια για επισκευή. Ούτε το εσωτερικό τους διέθετε πλούσια διακόσμηση, ενώ
η επίπλωσή τους ήταν συνήθως πενιχρή. Μην μπορώντας με κανέναν τρόπο να
ανταγωνίζονται στην πολυτέλεια τους σουλτάνους, τους πασάδες, τους δυτικούς
μονάρχες ή ευγενείς, οι Έλληνες ηγεμόνες προσπάθησαν να αντισταθμίσουν αυτό
το μειονέκτημα με τις περίπλοκες και λαμπρές τελετές που οργάνωναν κάθε
φορά που προέκυπτε η ευκαιρία (άφιξη στη χώρα και ενθρόνιση, επιβεβαίωση
της ηγεμονίας, υποδοχή των φιρμανιών του σουλτάνου, διορισμός των αξιωματούχων, διαπίστευση των προξένων, υποδοχή των ξένων αξιωματούχων, χριστιανικές,
αλλά και μουσουλμανικές θρησκευτικές γιορτές, γεγονότα στη ζωή της ηγεμονικής
οικογένειας). Κάθε φορά διοργανώνονταν ατέλειωτες πομπές στις οποίες συμμετείχαν, ανάλογα με την περίπτωση, εκατοντάδες ή χιλιάδες άτομα (κρατικοί αξιωματούχοι ή λειτουργοί, στρατιωτικοί, αλλά και έμποροι, κατασκευαστές δρόμων,
νεκροθάφτες κτλ.) ντυμένα εορταστικά, φορώντας τα χαρακτηριστικά του αξιώματος ή του επαγγέλματος ή τα αντίστοιχα όπλα. Η παρέλαση συνοδευόταν από
τους ήχους εκκωφαντικής, ταυτόχρονα ανατολικής και δυτικής μουσικής, αλλά και
από κανονιές. Χάρη στις επευφημίες που εισέπρατταν οι Φαναριώτες ηγεμόνες
από τους συμμετέχοντες στις εορταστικές πομπές, ξεχνούσαν για λίγο την πραγματική τους ιδιότητα –άρχοντες πλήρως εξαρτημένοι από τον σουλτάνο– και ονειρεύονταν ότι είναι για λίγο γνήσιοι βυζαντινοί αυτοκράτορες. Η αυταπάτη τερματιζόταν σύντομα, για παράδειγμα τότε που αντιλαμβάνονταν ότι δε διέθεταν τους
απαραίτητους πόρους να οργανώσουν ούτε καν ένα γεύμα με την ευκαιρία των
σημαντικότερων θρησκευτικών εορτών –είχαν περάσει ανεπανόρθωτα οι εποχές
ευημερίας της ηγεμονίας του Βραγκοβάνου– και αναγκάζονταν να κεράσουν τους
προσκεκλημένους μόνο καφέ, αρωματισμένο κρασί και γλυκό του κουταλιού.14
Η ηγεμονία διαρκούσε λίγο και ο αυθέντης είχε μεγάλες οικονομικές υποχρεώσεις, ενώ έπρεπε να εξοικονομήσει χρήματα για δύσκολες μελλοντικά καταστάσεις· γιατί η αίσθηση που διακατείχε με ένταση όχι μόνο τους ηγεμόνες,
αλλά και τους απλούς κατοίκους του Βουκουρεστίου, ήταν εκείνη της πλήρους
ανασφάλειας για την αυριανή ημέρα. Όντως, το φαναριώτικο Βουκουρέστι δεν
βρέθηκε μόνο υπό τον αστερισμό των εκκλησιών και των τελετών, αλλά και των
ολέθριων πολέμων που διεξήχθησαν στο έδαφός του από τον διορισμό του Νικόλαου Μαυροκορδάτου στο θρόνο του Βουκουρεστίου (1715) έως την επανάσταση του Tudor (1821). Η πόλη λεηλατήθηκε με διάφορες ευκαιρίες από Σέρβους, Αρβανίτες, Τούρκους, Αυστριακούς, Ρώσους, αλλά και εγχώριους ληστές,
και ο πληθυσμός αναγκάστηκε να σκορπιστεί στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα,
13 Ό.π., σ. 89.
14 Ό.π., σ. 283-351.
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χάνοντας εν μια νυκτί ολόκληρη την περιουσία του, ενώ πολλά από τα κτήρια της
πόλης πυρπολήθηκαν ή ισοπεδώθηκαν. Επρόκειτο όμως για μια εποχή κατά την
οποία οι άνθρωποι ήξεραν καλύτερα από μας να σηκώνονται μετά την πτώση
τους και να ξεκινούν τη ζωή τους από την αρχή.
Το τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου τόμου που πραγματεύεται τους πολέμους και τις επιδρομές που έπληξαν το Βουκουρέστι,15 σε συνδυασμό με το
πρώτο του δεύτερου τόμου αφιερωμένο στις θεομηνίες (σεισμοί, πυρκαγιές,
πλημμύρες, ξηρασίες, επιδρομές ακρίδων, παγωνιές, επιδημίες πανούκλας),16
σκιαγραφεί την εικόνα της φοβερής ανασφάλειας που επικρέμαται στη ζωή των
κατοίκων του Βουκουρεστίου τον 18ο αιώνα. Αυτοί όχι μόνο μπορούσαν να χάσουν τη στέγη ή το βιος τους, αλλά διακινδύνευαν ανά πάσα στιγμή να πεθάνουν: σφαγμένοι από σπαθί, καλυμμένοι από τα συντρίμμια, πυρπολημένοι από
φλόγες, πνιγμένοι στα νερά, εξαντλημένοι από λιμό, παγωμένοι από τη βαρυχειμωνιά ή ηττημένοι από την πανούκλα. Οι συμφορές δεν έρχονταν βέβαια ποτέ
μόνες τους, αφού μια παγωνιά του χειμώνα προκαλούσε επίσης πείνα, αλλά και
επέτρεπε επιδρομές με σκοπό τη λεηλασία από άτακτα στρατεύματα νότια του
Δούναβη· ή, όπως έγινε επί ηγεμονίας του Κωνσταντίνου Υψηλάντη (1802-1806),
έναν καταστρεπτικό σεισμό διαδέχτηκαν μια εξολοθρευτική πυρκαγιά και ένα
ολέθριο ξεχείλισμα των νερών του Dâmbovița. Συνεπώς, εφόσον γλίτωναν ως εκ
θαύματος, οι κάτοικοι του Βουκουρεστίου έπρεπε να κάνουν τα πάντα από την
αρχή, όπως έκανε και η πόλη, η οποία αναγκάστηκε να αναγεννηθεί πραγματικά
από την οικεία στάχτη. Σε αυτές τις συνθήκες, είναι αυτονόητες η ένταση του
θρησκευτικού συναισθήματος και η αντίληψη του θεού ως μοναδικού στηρίγματος του ανθρώπου στις συμφορές, όπως και η προσφυγή στις λιτανείες με
λείψανα για την προστασία από τις θεομηνίες.
Και παρ’ όλα αυτά μια προσεκτική εξέταση των εγγράφων της εποχής
αποδεικνύει ότι συχνά οι ηγεμόνες αγωνίζονταν πράγματι να ενισχύσουν τους
υπηκόους τους απέναντι στις αντίξοες συνθήκες που βίωναν. Έτσι, πολλούς εξ
αυτών τους βλέπουμε να εισάγουν εν καιρώ λιμού δημητριακά από το εξωτερικό, να τα διανέμουν στους φτωχούς σε συμβολικές τιμές, να εμποδίζουν την
κερδοσκοπία, να πείθουν την Πύλη να μην απαιτεί έκτακτες παροχές σιτηρών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Ιωάννης Καρατζάς, κατά το μεγάλο λοιμό που
σηματοδότησε την ηγεμονία του, επωμίστηκε προσωπικά με αφοσίωση και αποτελεσματικότητα την καταπολέμηση της θανατηφόρας νόσου, ενώ οι περισσότεροι βογιάροι και γιατροί είχαν δραπετεύσει από το Βουκουρέστι προκειμένου
να σώσουν τη ζωή τους.
Στον τομέα της διοίκησης οι προσπάθειες των ηγεμόνων, αλλά και η καταγραφόμενη πρόοδος, ήταν πολύ σημαντικές. Η πόλη οριοθετείται με χαντάκια,
φράχτες και σωρούς από πέτρες, προκειμένου να εξασφαλίζεται μια υποτυπώ15 Ό.π., σ. 352-410.
16 T. Dinu, Bucureștiul fanariot, Administrație, meșteșuguri, negoț, τ. 2ος, Βουκουρέστι 2017:
Humanitas, σ. 9-51.
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δης φύλαξη και να αποφεύγεται η εισβολή κακοποιών αλλά και κατασκόπων,
ενώ το 1804 ο Κωνσταντίνος Υψηλάντης εκδίδει τον πρώτο πολεοδομικό κανονισμό που καθόριζε αυστηρούς όρους για την ανέγερση κτηρίων. Οι αρχές καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλίσουν την ξυλόστρωση των κύριων, αλλά και των δευτερευουσών, αρτηριών της πόλης, καταπολεμώντας με όλες τις δυνάμεις τους την αδιαφορία των ντόπιων, και λαμβάνουν τα
πρώτα μέτρα για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας με σκοπό την αποφυγή των
τροχαίων ατυχημάτων. Στον Ιωάννη Γεώργιο Καρατζά οφείλουν οι κάτοικοι του
Βουκουρεστίου το πρώτο σύστημα δημόσιου φωτισμού, με φανάρια τοποθετημένα ανά επτά σπίτια στη λεωφόρο Mogoșoaiei, αφού προηγουμένως ο ίδιος
είχε διατάξει την τοποθέτηση οληνυκτίς αναμμένων δαδών μπροστά σε όλα τα
εμπορικά καταστήματα στην πόλη. Η καταπολέμηση των πυρκαγιών αποτέλεσε
προτεραιότητα για τις αρχές, που ανήγειραν έναν πύργο από τον οποίο επετηρείτο προσεκτικώς οποιαδήποτε εστία φωτιάς (Το φοισόρι του Πυρός δίπλα στη
μονή του Αγίου Γεωργίου). Αυτές οργάνωσαν και τα αποσπάσματα πυροσβεστών
που εφοδιάζονταν με σκάλες, πελέκια, γάντζους, βαρέλια, καρδάρια και τις
εντυπωσιακές τουλούμπες (αντλίες νερού) και επέβαλαν δρακόντια μέτρα για
τη διατήρηση των εύφλεκτων υλικών (συμπεριλαμβανομένης της ρακής) ή για
τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων που απαιτούσαν τη χρήση της φωτιάς (όπως
για παράδειγμα, η απόσταξη των οινοπνευματωδών ποτών ή το ψήσιμο λουκάνικων σε υπαίθριες σχάρες). Καθώς κατά το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα το
νερό του Dâmbovița είχε γίνει πολύ βρόμικο και συνεπώς μη πόσιμο, ενώ πολλά
πηγάδια στην πόλη ήταν γλυφά, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, και στη συνέχεια ο
Νικόλαος Μαυρογένης, είχαν κατασκευάσει ένα σύστημα κρηνών που τροφοδοτούνταν με φρέσκο νερό, μεταφερόμενο από πολύ μεγάλη απόσταση (Giulești,
Crevedia). Οι ίδιοι, αλλά και άλλοι Φαναριώτες ηγεμόνες, προέβησαν σε εργασίες για την ευθυγράμμιση της ροής του Dâmbovița, με στόχο την αποφυγή των
πλημμυρών. Καταπολέμησαν τη ρίψη των σκουπιδιών από τα νοικοκυριά, αλλά
και των βιοτεχνικών αποβλήτων στον ποταμό, διέταξαν επιχειρήσεις καθαρισμού της κοίτης, ενώ ο Αλέξανδρος Υψηλάντης διάνοιξε στο Lungulețu μια διώρυγα με την οποία το υπερβολικό νερό του Dâmbovița μπορούσε να μεταφερθεί
στον ποταμό Argeș.17
Στον ίδιο ηγεμόνα οφείλεται και η ίδρυση του «Φιλόπτωχου Κιβωτίου», του
πρώτου δημόσιου ταμείου προορισμένου για την ασφάλιση των προσώπων με
ειδικές ανάγκες, το οποίο τροφοδοτούνταν από συμβολές του ηγεμόνα, των βογιάρων, των μονών ή από τέλη και πρόστιμα. Αυτό χρησιμοποιούνταν για καταβολή (εφάπαξ ή ισόβιων) επιδομάτων σε αναπήρους, σε πάσχοντες από χρόνιες
νόσους, σε πρόσωπα τα οποία είχαν παράσχει υπηρεσίες στην πατρίδα και βίωναν κατάστασεις οικονομικής δυσπραγίας, σε πολύτεκνες χήρες, σε εκείνους
που ασπάζονταν ή επέστρεφαν στην ορθοδοξία. Επρόκειτο πάντως για λίγους
τυχερούς (μόνο 164 το 1815), ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονταν αρκετά
17 Ό.π., σ. 52-98.
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μέλη της αρχοντικής τάξης. Προκειμένου να αναπληρώσουν αυτό το μειονέκτημα,
οι συντεχνίες έχουν δημιουργήσει ένα δικό τους σύστημα πρόνοιας που στόχευε
στην εξασφάλιση ενός βασικού εισοδήματος για τους επαγγελματίες, οι οποίοι δεν
ήταν πλέον σε θέση να εργάζονται, αλλά και στην οργάνωση μιας αξιοπρεπούς
κηδείας για τους αποβιώσαντες. Απροσδόκητα περιορισμένο παρέμενε το φιλανθρωπικό έργο της εκκλησίας, παρόλο που τα χρυσόβουλλα κάποιων μονών του
Βουκουρεστίου (των Αγίων Πάντων/Ανθίμου, Văcărești) υποχρέωναν τους ηγουμένους να προβούν σε αγαθοεργίες (να προσφέρουν ελεημοσύνη με την ευκαιρία
των εορτών, να προικίζουν άπορες κόρες). Οπότε βλέπουμε συχνά τους ηγεμόνες
να αναγκάζουν τις μονές να ταΐζουν ζητιάνους ή να επιτελούν άλλες ευεργεσίες.
Μερικές φορές οι ηγεμόνες προσέκρουαν όχι μόνο στην απλή επιφύλαξη, αλλά
και στην ανοιχτή αντίσταση των ηγουμένων, όπως έγινε στην περίπτωση της ίδρυσης του Ορφανοτροφείου, του μεγαλύτερου επιτεύγματος των Φαναριωτών στον
τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Φιλοξενούμενο στη μονή της Δομνίτσας Bălașa,
και έπειτα στην εκκλησία του Manea του Αρτοποιού, αυτό αναλάμβανε τη συντήρηση δεκάδων ορφανών από αμφότερους τους γονείς, στους οποίους εξασφάλιζε
όχι μόνο τον επιούσιον άρτον, αλλά και μια στοιχειώδη εκπαίδευση (οι άρρενες
παρακολουθούσαν ταυτόχρονα μαθήματα ρουμανικών και ελληνικών από δασκάλους), και σε ηλικία 12 χρονών τους παραχωρούσε στην κηδεμονία του ηγεμόνα,
των βογιάρων ή μεγαλόκαρδων εμπόρων ή τεχνιτών.18
Επιπλέον, ο Μιχαήλ ο Σούτσος δημιούργησε το 1784 τον θεσμό του γιατρού
της πολιτείας (ο πρώτος κάτοχος της έδρας ήταν ο Δημήτρης Καρακάσης), ο
οποίος αμειβόταν από το κράτος για να θεραπεύει όλους τους ασθενείς, όσο
φτωχοί και βρόμικοι κι αν ήταν αυτοί, αλλά και να διεξάγει εκστρατείες εμβολιασμού, να ταυτίζει στα σπάργανα οποιαδήποτε επιδημική εστία και να ελέγχει
τους ασκούντες την ιατρική, καθώς και τους φαρμακοποιούς. Και οι μεταγενέστεροι ηγεμόνες, πρόθυμοι να ανακουφίσουν τον πόνο των υπηκόων, είχαν αυξήσει τον αριθμό των δημόσιων ιατρών (2 το 1803, 3 το 1804, 6 το 1804, 10 το
1813, μαζί με 2 χειρουργούς και μια μαία).
Η συμβολή των Φαναριωτών ηγεμόνων ήταν σημαντική και στην ίδρυση του
νοσοκομειακού συστήματος στο Βουκουρέστι. Έτσι η Ζωή και ο Κωνσταντίνος
Μουρούζης έχουν ανακαινίσει εκ βάθρων ιδίαις δαπάναις το νοσοκομείο Colțea,
που είχε περιπέσει στην απόλυτη αθλιότητα, και έχουν επιτηρήσει προσωπικά
με απροσδόκητους ελέγχους τον τρόπο διαχείρισής του, έτσι ώστε οι επίτροποι
να εξασφαλίζουν την καθαριότητα, να παρέχουν στους πάσχοντες τα απαραίτητα τρόφιμα και να μην αρνούνται αδικαιολόγητα την υποδοχή κάποιων ασθενών.
Τα νοσοκομεία στο Pantelimon (το πρώτο για χρόνια πάσχοντες, το δεύτερο για
πάσχοντες από πανούκλα με λαζαρέτο και εκκλησία) ήταν έργο ζωής του Γρηγορίου Β΄ Γκίκα (1735-1752), ο οποίος τα προίκισε με εντυπωσιακή ακίνητη περιουσία. Με τη σειρά του, ο Αλέξανδρος Μουρούζης ανήγειρε στο Dudești δύο νοσοκομεία για τα θύματα της μάστιγας του αιώνα, της πανούκλας, προορισμένα,
18 Ό.π., σ. 99-119.
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χωριστά, για τους άρχοντες και τον ενδεή λαό, αντίστοιχα. Ειδική μνεία θα έπρεπε ίσως να γίνει στον ιατρό Κωνσταντίνο Καρακάση, ο οποίος οικοδόμησε με τη
συνδρομή των αρχών, αλλά και με δημόσιο έρανο, ένα σχεδόν δυτικών προδιαγραφών νοσοκομείο (Φιλανθρωπία) –το αποδεικνύει το γεγονός ότι το 92% από
τους 6685 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν εκεί κατά την περίοδο 1812-1820 είχαν
αναρρώσει. Υπήρχαν σοβαροί λόγοι για τους κατοίκους του Βουκουρεστίου να
προτιμούν αυτό το ίδρυμα και όχι τα μοναστηριακά θεραπευτήρια (της Αγίας Παρασκευής, του Σαρανταρίου), όπου η «ίαση» εξακολουθούσε να βασίζεται, όπως
και στο παρελθόν, κυρίως στη δύναμη των θαυματουργών εικόνων.
Με τη σειρά της, η φαρμακευτική τέχνη κατόρθωσε να ξεπεράσει κατά την
εποχή αυτή το επίπεδο των «γιατροσοφίων». Οι αρχές όχι μόνο ενέκριναν το
άνοιγμα φαρμακείων (το πρώτο του Johann Traugott Seuler von Seulen χρονολογείται από το 1741, ενώ το 1797 και το 1821 λειτουργούσαν 9 και 13, αντίστοιχα),
αλλά και τα υπέβαλαν συνεχώς σε αυστηρό έλεγχο: να μην εμπορεύονται ληγμένα, αναποτελεσματικά ή νοθευμένα φάρμακα, να τηρούν αυστηρούς όρους
παρασκευής και διατήρησης των ουσιών, να διαθέτουν όλα τα φάρμακα της
αυστριακής φαρμακοποιίας και να τα πουλούν στις καθορισμένες από τις αρχές τιμές, να μην κατασκευάζουν ναρκωτικά και άλλες απαγορευμένες ουσίες.
Το νιζάμι (ο κανονισμός) των φαρμακείων της εποχής του Αλέξανδρου Σούτσου
(1820) αποτελεί επομένως ένα προοδευτικό πρότυπο.19
Επί Φαναριωτών η οικονομική ζωή του Βουκουρεστίου γνωρίζει μια αναμφισβήτητη πρόοδο, η οποία αποκόπτεται μόνο από τις περιόδους πολέμων.
Θεαματική είναι η ανάπτυξη των επαγγελμάτων στα πλαίσια των οποίων εμφανίζονται νέες ειδικότητες. Για παράδειγμα, στο χώρο της αρτοποιίας, εκτός
από τους κανονικούς φουρνάρηδες, αναφέρονται στα έγγραφα αλευράδες,
φραντζολάδες, παξιμαδάδες, πιτοποιοί, σιμιτζήδες, ενώ στον τομέα της υφαντουργίας, εκτός από τους ράπτες, αυτονομούνται τώρα οι σαλβαρατζήδες, οι
αμπατζήδες, οι υφαντήδες, οι κατασκευαστές αντεριών, οι ιμπρισιντζήδες (κατασκευαστές μεταξωτών νημάτων), οι μπασματζήδες, οι γαϊταζήδες, οι τσαπραζήδες, οι ντουρβατζήδες. Όλοι προσπαθούν να ιδρύσουν συντεχνίες, μεσαιωνικές μορφές συνεταιρισμού, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη άνοδο στις αρχές του
19ου αιώνα (57 το 1820). Οι ηγεμόνες τούς παραχωρούν αρκετά προνόμια, αλλά
επιδιώκουν να τους επιβάλλουν αυστηρό έλεγχο με σκοπό την εξασφάλιση της
αφθονίας και της φθήνειας στην αγορά.20
Κατά τη Φαναριώτικη εποχή γεννιέται η πρώτη, ακόμα ισχνή, ρουμανική
βιομηχανία, τη σημασία της οποίας οι Έλληνες ηγεμόνες συνειδητοποίησαν
πλήρως, προωθώντας μια προστατευτική πολιτική με απώτερο σκοπό την οικονομική αυτάρκεια της Βλαχίας. Έτσι, αυτοί επένδυσαν από οικείους πόρους
σε εργοστάσια, παραχώρησαν μακροπρόθεσμα μονοπώλια ή σημαντικές απαλλαγές φόρων σε εγχώριους ή ξένους βιομήχανους, απέσπασαν από την Υψηλή
19 Ό.π., σ. 120-176.
20 Ό.π., σ. 177-267.
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Πύλη φιρμάνια προστασίας για τις εντόπιες μονάδες παραγωγής. Τοιουτοτρόπως, ιδρύθηκαν εργοστάσια ξεφλουδίσματος σπόρων δημητριακών, ζυμαρικών,
μπίρας, πιατικών, πολλά υφαντουργεία, αλλά και χαρτουργεία. Δυστυχώς όλα
αυτά κατεστράφησαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων του ρωσο-τουρκικού
πολέμου του 1806-1812 ή της επανάστασης του 1821.21
Πολύ πιο εντυπωσιακή από την ανάπτυξη της βιομηχανίας ήταν μεταξύ του
1716 και του 1821 εκείνη του εμπορίου, του οποίου το Βουκουρέστι παρέμενε το
αδιαμφισβήτητο κέντρο, αφού εκεί λειτουργούσαν το 1811 3.238 καταστήματα σε
σύγκριση με 951 στην υπόλοιπη Βλαχία. Στην πρωτεύουσα ήταν επίσης συγκεντρωμένες οι περισσότερες ξένες επενδύσεις, ήδη πολυάριθμες στις αρχές του
19ου αιώνα όταν 796 καταστήματα ανήκαν σε αλλοδαπούς (394 στους Αυστριακούς, 272 στους Ρώσους και 130 στους Γάλλους). Πάντως έως το τέλος της περιόδου το εμπόριο της Βλαχίας ήταν εντελώς προσανατολισμένο προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία, απ’ όπου προέρχονταν το 1820 το 62% των εισαγωγών σε
σύγκριση με το 15,8% από τη Λειψία, 9,5% από την Τρανσυλβανία και από 6,3%
από τη Ρωσία και τη Βιέννη. Επιπλέον, το μοναδικό νόμισμα που γινόταν αποδεκτό
στις λιανικές συναλλαγές ήταν το τουρκικό, ενώ στις χοντρικές αγοραπωλησίες
μπορούσε να χρησιμοποιείται οποιοδήποτε συνάλλαγμα, γεγονός που προκαλούσε χάος στην αγορά, και προσφέφερε στους αργυραμοιβούς τη δυνατότητα για
μεγάλη κερδοφορία. Πέραν από την ποσοτική επικράτηση των οθωμανικών ειδών στην αγορά του Βουκουρεστίου, διετίθετο σε πολύ υψηλές τιμές, οφειλόμενες
στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε το εμπόριο την εποχή εκείνη, σχεδόν οιοδήποτε
προϊόν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τον γερμανικό χώρο (Τρανσυλβανία,
Αψβουργική Αυτοκρατορία, γερμανικά κράτη), Ρωσία, Πολωνία, Βενετία, αλλά
και Γαλλία και Αγγλία: αποικιακά, μπαχαρικά, φρούτα του νότου, γλυκά, καπνός,
καφές, λουλάδες, τραπουλόχαρτα, υφάσματα όλων των ειδών, γουναρικά, κοσμήματα, πολύτιμοι λίθοι, γυαλιά, ρολόγια, πορσελάνες, κρύσταλλα της Βιέννης ή της
Βοημίας, καθρέφτες, έπιπλα, υαλικά, μάρμαρα, δομικά υλικά, άμαξες κτλ.22
Η κύρια διασκέδαση των απλών κατοίκων του Βουκουρεστίου, αλλά και μερικών επισκεπτών της πόλης ήταν η καθημερινή, όχι σπανίως άνευ μέτρου, οινοποσία, στα καπηλειά (614 το 1810), τα οποία ήταν συνήθως ταπεινά και βρόμικα
καταστήματα. Εκεί, εκτός από το ελιξίριο του Βάκχου, στους πελάτες παρέχονταν και άλλες απολαύσεις, όπως μουσικές παραστάσεις από Αθίγγανους οργανοπαίκτες, οι οποίοι εγκωμιάζονται από πολλούς ξένους περιηγητές, ή σεξουαλικές υπηρεσίες από εταίρες, που δεν έλειπαν σχεδόν ποτέ από τις ταβέρνες,
παρ’ όλες τις ρητές απαγορεύσεις κάποιων Φαναριωτών, οι οποίοι αγωνίζονταν
μάταια για την επιβολή μιας παραδοσιακής ορθόδοξης ηθικής. Ιδιαίτερα επειδή,
εκτός από αυτούς, κανένας δεν το επιθυμούσε, ούτε καν οι εκπρόσωποι της εκκλησίας, του μεγαλύτερου ιδιοκτήτη καπηλειών, τα οποία διέθεταν βέβαια πλήρη φοροαπαλλαγή. Μολονότι, σε αντίθεση με τις ταβέρνες, δεν προστατεύονταν
21 Ό.π., σ. 268-288
22 Ό.π., σ. 291-346.
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από τους ηγεμόνες οι οποίοι τα θεωρούσαν εστίες πολιτικών δολοπλοκιών, τα
καφενεία πολλαπλασιάζονται κατά το δεύτερο μισό της Φαναριώτικης εποχής,
κατόπιν πρωτοβουλίας επιχειρηματιών διάφορων εθνικοτήτων (Τούρκοι, Έλληνες, Αρμένιοι, Εβραίοι, αλλά και δυτικοί). Χάρη στους τελευταίους στο Βουκουρέστι εμφανίζονται πριν από το 1821 όχι μόνο τουρκικά, αλλά και δυτικότροπα
καφενεία, μερικά σε πολύ ελκυστικές τοποθεσίες, όπως, για παράδειγμα, στην
όχθη της λίμνης Herăstrău, όπου σερβίρονταν όχι μόνο καφές, αλλά και ζεστή
σοκολάτα, παγωτό και άλλα αναψυκτικά. Σε τέτοια επίσης καταστήματα μπορούσε κάποιος να παίζει όχι μόνο σκάκι, ντάμα και χαρτιά, παιχνίδια που έκαναν
θραύση ανάμεσα στους θαμώνες των ανατολίτικων καταστημάτων, αλλά και
μπιλιάρδο.
Πολύ δημοφιλείς μεταξύ των κατοίκων του Βουκουρεστίου ήταν και οι διασκεδάσεις που οργανώνονταν με την ευκαιρία των θρησκευτικών εορτών, κυρίως
του Πάσχα, όπως η ντουλάπα, ένας τροχός με τέσσερα έως και οκτώ παγκάκια
στον οποίο δε δίσταζαν να περιστρέφονται ταυτόχρονα πλούσιοι και φτωχοί ή το
gerid (τουρκικά καλάμι), μια αθλητική αναμέτρηση ανάμεσα σε ιππείς οπλισμένους με δόρατα. Στα πανηγύρια ανελλιπώς παρόντες ήταν και οι αρκουδιάρηδες
γύφτοι, οι οποίοι έβαζαν τα ζώα να χοροπηδούν στον ήχο των ντεφιών, ή οι οργανωτές του χορού της τζαμάλας, «ενός τεράστιου μορμολύκειου, 5-6 μέτρων
ύψους, με δύο πρόσωπα και τέσσερα χέρια»,23 «κατασκευασμένου σε σκελετό
και σε συρματένιους κύκλους» και «διακοσμημένου με κάθε λογής χρωματιστές
κορδέλες, άνθη και καθρεφτάκια»,24 μέσα στο οποίο έμπαινε ένας άνθρωπος ο
οποίος το χειριζόταν, έτσι ώστε να προκαλέσει το γέλιο του κοινού με τις ασελγείς κινήσεις του. Παράλληλα με τις διάφορες παραστάσεις και τους αθλητικούς
αγώνες, από τα τέλη του 18ου αιώνα, στα πανηγύρια του Βουκουρεστίου καταγράφεται μια ανησυχητική διάδοση των τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων του μπόουλιγκ, της ρουλέτας και του λαχείου.
Όποτε δεν ήταν διατεθειμένοι να ξοδεύουν, οι εύποροι κάτοικοι του Βουκουρεστίου έβγαιναν βόλτα το καλοκαίρι με την άμαξα και τον χειμώνα με το
έλκηθρο, όχι μόνο για να πάρουν αέρα, αλλά και για να επιδείξουν τα πολυτελή
οχήματα, αγορασμένα κατά κανόνα από τη Βιέννη. Τις καθημερινές αυτοί σεργιάνιζαν στις κύριες αρτηρίες της πόλης, όπου γίνονταν συχνά αφόρητα μποτιλιαρίσματα, ενώ την Κυριακή, όταν είχαν άφθονο χρόνο, πήγαιναν στους τόπους
αναψυχής, οι οποίοι είχαν αρχίσει να διαμορφώνονται στα περίχωρα του Βουκουρεστίου (στην όχθη των λιμνών Herăstrău και Colentina, στο δάσος Băneasa).
Προκειμένου να μην υστερούν, οι λαϊκοί κάτοικοι έβγαιναν με τα πόδια βόλτα
στην όχθη του ποταμού Dâmbovița, κατά μήκος του οποίου είχαν στοιχειοθετηθεί «ωραίες αλέες», επισκιαζόμενες «από θόλους πυκνής φυλλωσιάς», σε μια
κοιλάδα στους πρόποδες του λόφου της Μητρόπολης «εξωραϊσμένη με κιόσκι,
και θαυμάσιο συντριβάνι» (Η κρήνη στο Filaret), ή «στους αμπελώνες που κάλυ23 C. C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, ό.π., σ. 325.
24 G. Potra, Din Bucureştii de ieri, τ. 1ος, ό.π., σ. 311.
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πταν τους λόφους στα περίχωρα» της πόλης. Και όταν κουράζονταν, μπορούσαν
να σταματήσουν, προκειμένου να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους «στους θερινούς
κήπους, ανοικτούς για το κοινό όπου επωλούντο κρασί και άλλα αναψυκτικά».25
Αντίθετα, μόνο οι προνομιούχοι της ζωής είχαν πρόσβαση στις δυτικότροπες
χοροεσπερίδες και λέσχες, οι οποίες αρχίζουν να οργανώνονται σταθερά στο
Βουκουρέστι από το τέλος του 18ου αιώνα, μετά την αυστριακή (1790-1791) και τη
ρωσική κατοχή (1806-1812).
Χάρη στους Φαναριώτες ηγεμόνες, οι οποίοι παρείχαν πολυάριθμα προνόμια στην Ακαδημία (στη μονή του Αγίου Σάββα, στη μονή της Δομνίτσας Bălașa
ή στη σκήτη Măgureanu), το Βουκουρέστι έγινε ένα από τα κύρια ελληνόγλωσσα εκπαιδευτικά κέντρα των Βαλκανίων. Στον Ελικώνα των Μουσών26 ή τη Νέα
Ακαδημία του Πλάτωνος,27 παιδιά προερχόμενα από όλο τον ελληνικό κόσμο,
συμπεριλαμβανομένης της Μικράς Ασίας, εντρυφούσαν στην αρχαία ελληνική
γλώσσα και εξοικειώνονταν με το έργο των κύριων συγγραφέων της αρχαιότητας. Ή, με άλλα λόγια, παρακολουθούσαν ένα είδος βυζαντινής/μεταβυζαντινής
παιδείας, εντελώς αποκεκομμένης από τις ανακαλύψεις του νεώτερου κόσμου,
η οποία δεν παρείχε στους αποφοίτους καμία πρακτική δεξιότητα. Παρ’ όλους
τους ισχυρισμούς των παλαιότερων μελετητών, οι οποίοι έτειναν να αποδώσουν
και στην Ακαδημία του Βουκουρεστίου το ανανεωτικό πνεύμα του Ιασίου, η μεταβυζαντινή παιδεία εγκαταλείφθηκε εν μέρει μόνο κατά το διάστημα 1810-1815
χάρη στον Κωνσταντίνο Βαρδαλάχο, ο οποίος εισήγαγε στο πρόγραμμα σπουδών τη γεωγραφία και την πειραματική φυσική και συνέδεσε το γυμνάσιο του
Βουκουρεστίου με το δυτικό διαφωτιστικό πνεύμα, και το 1817-1818, χάρη στον
Βενιαμίν τον Λέσβιο, ο οποίος συνηγορούσε για τη μελέτη στο Βουκουρέστι και
των ξένων γλωσσών, της ιστορίας και της φυσικής ιστορίας, της γενικής φυσικής,
της οπτικής, του ηλεκτρισμού, του μαγνητισμού, του γαλβανισμού, της χημείας.
Μια πιο συντηρητική παιδεία, επιπέδου δημοτικού σχολείου, ήταν και εκείνη
που παρεχόταν στο σλαβόφωνο σχολείο του Αγίου Γεωργίου, όπου τόσο τα ρουμανόπουλα, όσο και τα παιδιά νοτιοδουναβικών Σλάβων, μάθαιναν να διαβάζουν
και να γράφουν τα σλαβονικά γράμματα, ενώ στη συνέχεια εντρυφούσαν στη
σλαβονική γραμματική, εφαρμοσμένη σε παλαιά χρυσόβουλα ή σε εκκλησιαστικά κείμενα, καθώς και στη λειτουργική πρακτική (ακολουθίες, άσματα). Επροστίθετο μια εισαγωγή στα απόρρητα της αριθμητικής ή της γεωμετρίας, αλλά
και στοιχειώδη μαθήματα γεωγραφίας και χρονολογίας (ιστορίας).28 Επρόκειτο
25 F. Recordon, «Scrisori despre Țara Românească», στον τόμο G. Filitti, B. Marinescu, Ş. Rădulescu-Zoner, M. Stroia, P. Cernovodeanu (επιμ.), Călători străini despre ţările române în secolul al
XIX-lea, τ. 1ος, Βουκουρέστι 2004, σ. 665-666.
26 A. Elian, C. Bălan, H. Chircă, O. Diaconescu, Inscripţiile medievale ale României, Oraşul Bucureşti
(1395-1800), Βουκουρέστι 1965: Εκδόσεις της Ακαδημίας της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας, σ. 495.
27 Π. Κοδρικάς, Μελέτη της κοινής ελληνικής διαλέκτου, τ. 1ος, Παρίσι 1818: εκ της τυπογραφίας Ι.
Μ. Εβεραρύου, σ. 168.
28 Gh. Părnuță, I. Goraș, L. Ciuntu, «Începuturile învățământului modern (începutul secolului al
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για μια άκρως αναχρονιστική παιδεία, δεδομένου ότι η σλαβονική είχε αντικατασταθεί προ καιρού από τη ρουμανική τόσο στη διοίκηση, όσο και στην εκκλησία,
έτσι ώστε οι απόφοιτοι δεν είχαν τίποτα άλλο να κάνουν παρά να μεταφράσουν
τα παλαιότερα ηγεμονικά χρυσόβουλλα. Έως το 1818 πάλι δημοτικού επιπέδου,
αλλά συγκεκριμένης πρακτικής ωφέλειας, ήταν και η ρουμανόφωνη παιδεία.
Τότε μόνο, με την έγκριση του ηγεμόνα Ιωάννη Γεωργίου Καρατζά, ιδρύθηκε ένα
ρουμανόφωνο σχολείο μεσαίου επιπέδου, το οποίο αποκαλούνταν στομφωδώς
Ακαδημία με επιστήμες στην ίδια τη ρουμανική γλώσσα.29 Χάρη στο Gheorghe
Lazăr, ένα Τρανσυλβανό με κάποιες σπουδές στη Βιέννη, σε αυτή επρόκειτο να
διδάσκονται και ποιητική, ρητορική, ιστορία του γένους, γεωγραφία, μαθηματικά
(θεωρητική γεωμετρία, τριγωνομετρία και άλγεβρα), αλλά και Γαιοδησία με τη
Μηχανική του πεδίου και την οικονομία και την αρχιτεκτονική.
Παρόλο που θα μπορούσα να συνεχίσω επί μακρόν την παρουσίαση άλλων
πτυχών του γοητευτικού πολιτισμού, που αναπτύχθηκε στο Βουκουρέστι των
Φαναριωτών, σταματάω εδώ προκειμένου να μην καταχραστώ της υπομονής
σας. Όχι όμως πριν προσθέσω ότι η έρευνά μου αποτελεί και μια επιχειρηματολογία υπέρ της πραγματοποίησης παρόμοιων μελετών για τον υλικό και πνευματικό πολιτισμό που αναπτύχθηκε κατά τον 18ο αιώνα και τις αρχές του 19ου αιώνα,
ή, με άλλα λόγια, μεταξύ της Εποχής των Τουλιπών και της Ελληνικής Επανάστασης, στα μεγάλα αστικά κέντρα των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας (Ιωάννινα,
Θεσσαλονίκη, Αδριανούπολη, Τρίπολη, Σμύρνη, Ιάσιο κτλ.). Διότι, μόνο γνωρίζοντας ολόκληρο τον πολιτισμό της εποχής, και όχι απλά εξετάζοντας τα κείμενα
που περιλαμβάνουν προοδευτικές ιδέες, θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε τις
προϋποθέσεις οι οποίες οδήγησαν στην παλιγγενεσία και τη χειραφέτηση των
χριστιανικών πληθυσμών και αργότερα στη σύσταση των δικών τους εθνών κρατών. Βεβαίως, θα είναι πιθανόν αναγκαία η σύσταση ερευνητικών ομάδων από
τις οποίες δεν μπορούν να λείπουν οι Τουρκολόγοι, δεδομένης της σημασίας που
κατέχουν οι τουρκόγλωσσες πηγές, ενώ η προσπάθεια θα διαρκέσει χρόνια, αν
όχι δεκαετίες. Πιστεύω όμως ότι η ανάληψη τέτοιων προγραμμάτων αποτελεί
χρέος τιμής για τους Έλληνες ιστορικούς και όχι μόνο, ιδιαίτερα τώρα που συμπληρώνονται διακόσια χρόνια από την ελληνική επανάσταση.

XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea). Rețeaua școlară. Personal didactic în Țara Românească și
Moldova», στον τόμο Șt. Pascu (επιμ.), Istoria învățământului din România de la origini până la 1821,
Βουκουρέστι 1983: Διδακτικές και Παιδαγωγικές εκδόσεις, σ. 246.
29 G. Lazăr, «Înștiințare», στον τόμο Gh. Bogdan Duică – G. Popa Lisseanu, Viața și opera lui Gheorge Lazăr, Βουκουρέστι 1924: εκδόσεις Jockey-Club Ion C. Văcărescu, σ. 20.
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Βαλκανικές γλωσσικές επιρροές στο νεοελληνικό
λεξιλόγιο του καπνού: ένα απόγευμα
με τις Καβαλιώτισσες
Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή

Ομότιμη Καθηγήτρια
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ABSTRACT
Linguistic borrowing is a phenomenon that has existed and will continue existing ever since speakers of a language have been in contact with
speakers of another. Greek language has been for many centuries in direct
contact with literally every Balkan language within the frame of Ottoman
Empire even more so with Turkish language, the dominant language of the
empire. Consequently there has been a continuous interloaning of words,
phrases, morphemes and structures. During the late medieval period and
the ottoman sovereignty, Greek, as the high variety language of prestige,
and Turkish, as the language of the sovereign, highly influences the rest of
the languages within the frame of multicultural environment of multilingualism that had developed in the Balkans over the years. The phenomenon of linguistic loaning is especially prominent and better observable
in the vocabulary of a language including loan words that concern specific categories, such as the technical vocabularies. In present paper an
attempt is made to present only a part of the experimental data that has
been collected over the last three or four years and focuses on the lexical
loaning from Balkan languages concerning the technical vocabulary of tobacco cultivation and processing in the area of Eastern Macedonia and,
to a lesser extent, of Thace. The methodology followed was that of oral
interviews of two ladies, ex tobacco-workers rather than indexing. Actually,
eliciting the actual vocabulary items from the users might ensure that the
technical vocabulary which was produced spontaneously and in a relaxed
conversation with only some occasional recording of the informants, was
commonly and frequently used by tobacco workers in the specific area.

1. Εισαγωγή
H ελληνική, για πολλούς αιώνες και στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, βρίσκονταν σε άμεση γλωσσική επαφή με όλες τις βαλκανικές γλώσσες, ιδιαίτερα με την τουρκική, άρα, κατά συνέπεια, σε αλληλοδανεισμό λέξεων, φράσεων, μορφημάτων, δομών. Από την όψιμη μεσαιωνική περίοδο και την οθωμανική κυριαρχία,
όπου ίσχυσε η λεγόμενη Βαλκανική Γλωσσική Ένωση [Balkan Sprachbund] με την
ελληνική ως γλώσσα γοήτρου και την τουρκική ως γλώσσα του κατακτητή να επηρεάζουν τις υπόλοιπες στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον πολυγλωσσίας που αναπτύχθηκε στα Βαλκάνια μέχρι και σήμερα με την αρμονική συνύπαρξη της χριστιανικής
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και της μουσουλμανικής κοινότητας στη Θράκη, οι δύο γλώσσες ξεπέρασαν πολιτικές και σύνορα, αναπτύσσοντας αμφίδρομες σχέσεις επίδρασης.1 Όπως είναι φυσικό, την κορωνίδα του δανεισμού αποτελεί ο λεξιλογικός δανεισμός, ο οποίος πέρα
από τις επικοινωνιακές και γνωσιακές ανάγκες, αντικατοπτρίζει την αλληλεπίδραση
στον πολιτισμό και τη νόηση. Γι’ αυτό και οι δάνειες λέξεις αφορούν συγκεκριμένες
κατηγορίες λεξιλογίων (ειδικά λεξιλόγια). Για παράδειγμα, η ελληνική δάνεισε όρους
τέχνης, φιλοσοφίας και επιστημών ενώ η τουρκική όρους μαγειρικής και επαγγελματικών λεξιλογίων όπως της σηροτροφίας και του καπνού στην ελληνική.

2. Σύντομη αναδρομή
2.1 Ο καπνός στην Ελλάδα
Ο καπνός, διαχρονικά παραδοσιακό και σημαντικής σημασίας προϊόν για την
ελληνική γεωργία, ήρθε στην Ευρώπη, στην Ισπανία συγκεκριμένα, το 1519, από
την Αμερική, χώρα καταγωγής του, και αρχικά καλλιεργήθηκε ως διακοσμητικό και
φαρμακευτικό φυτό. Μάλιστα όπως αναφέρεται2 η Αικατερίνη των Μεδίκων ρουφούσε τριμμένα φύλλα καπνού και ανακουφιζόταν από τον πονοκέφαλο. Βασικά
αίτια που ευνόησαν την εξάπλωση της καπνοκαλλιέργειας θεωρούνται αφ’ ενός μεν
οι ευνοϊκές εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας, αφ’ ετέρου δε τα διαρθρωτικά
χαρακτηριστικά της Ελληνικής Γεωργίας και συγκεκριμένα ο μικρός κλήρος και η
πλεονάζουσα εργασία στο γεωργικό τομέα. Οι ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις της καπνοκαλλιέργειας σε εργασία, εξασφάλιζαν απασχόληση και σημαντικό αριθμό ημερομισθίων στις γεωργικές οικογένειες, δεδομένου ότι, όπως αναφέρεται, σχεδόν τα
2/3 του κόστους παραγωγής του καπνού ήταν κόστος ημερομισθίων.
Η καλλιέργεια του καπνού έφτασε στην Ελλάδα, επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στις αρχές του 17ου αιώνα από τον Πόντο και από τα παράλια της Μικράς
Ασίας. Στην αρχή καλλιεργήθηκε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ενώ στη
συνέχεια διαδόθηκε και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Φαίνεται όμως ότι
η οικονομική και κοινωνική σημασία της καλλιέργειας θεμελιώνεται με τη Μικρασιατική Καταστροφή και τον εποικισμό των προσφύγων.
Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο καπνός συνέχισε να αποτελεί σημαντικό
προϊόν και να κατέχει εξέχουσα κοινωνική, συναλλαγματική και δημοσιονομική
σημασία. Παράλληλα ο καπνός αποτελούσε το σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν της ελληνικής οικονομίας την περίοδο εκείνη.

1 Βλ. σχετικά Ch. Tzitzilis, Griechische Lehnwörter im Türkischen mit besonderer Berücksichtigung
der anatolischen Dialekte, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philologischhistorische
Klasse, Schriften der Balkankommission, Linguistische Abteilung 33, Wien 1987, και Π. Κυρανούδης
(μοναχός Κοσμάς Σιμωνοπετρίτης), Μορφολογία των τουρκικών δανείων της ελληνικής γλώσσας,
Αθήνα 2009: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών – Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.
2 Α. Π. Φασούλας – Ν. Α. Σενλόγλου, Η προσαρμοστικότητα των φυτών μεγάλης καλλιέργειας στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 1996. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://vsww.teilar.gr/· Α.
Υφούλης – Ι. Καλτσίκης, Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας, Αθήνα 1994: Ίδρυμα Ευγενίδου.
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2.2 Γλωσσικός δανεισμός
Η μορφή που παίρνει κάθε γλώσσα στη διαδρομή της ιστορίας της είναι, απολύτως φυσιολογικά και αναμενόμενα, συνυφασμένη με την ιστορία των ομιλητών της. Η
γλώσσα προσαρμόζεται στις ανάγκες τους, τις οποίες και είναι ταγμένη να υπηρετεί,
ακολουθεί τις τύχες τους, συνοδεύει την ύπαρξή τους. Και ειδικά στο λεξιλόγιο αποτυπώνονται όλες οι καταστάσεις που αυτός ο λαός ζει, τα ιστορικά συμβάντα που τον
καθορίζουν. Η αλλαγή στο πολιτικό σύστημα, η υιοθέτηση μιας νέας θρησκείας, καινούργιες ανακαλύψεις στους τομείς της επιστήμης ή της τεχνολογίας θα σημάνουν
αμέσως νέες έννοιες –και νέες λέξεις. Ακόμη, η εξάπλωση ενός λαού, η κατάκτηση
από έναν λαό, η εισβολή ενός καινούργιου φύλου, οι ειρηνικές επαφές με μια γειτονική
φυλή θα δώσουν στον συγκεκριμένο λαό τη δυνατότητα να ανταλλάξει με τους υπόλοιπους αντικείμενα, καταστάσεις, ιδέες και λέξεις. Θα μάθει ένα καινούργιο φαγητό,
θα αντιγράψει μια συνήθεια, θα γνωρίσει ένα καινούργιο σκεύος, ένα μηχάνημα, μια
πρωτοπόρα εφεύρεση, ή ένα ρούχο. Το ζήτημα δεν είναι όμως μόνο πρακτικό. Είναι
βαθύτατα ιδεολογικό. Γιατί συνδέεται με τη στάση μας απέναντι στους άλλους λαούς
και απέναντι στους εαυτούς μας. Η παλαιότερη στάση μας να θέλουμε να διώξουμε από τη γλώσσα μας τα δάνεια όπως αυτά που προαναφέρθηκαν, και να περιοριστούμε σε λέξεις είτε αρχαίες είτε φαινομενικά αρχαίες, ήταν μια στάση που διέγραφε
από την ιστορία μας τα περισσότερά της χρόνια, που αρνούνταν ότι από την αρχαία
εποχή μέχρι σήμερα μεσολάβησαν γενιές και γενιές Ελλήνων, οι οποίοι αγωνίστηκαν
να επιβιώσουν ανάμεσα σε κατακτητές και τα κατάφεραν. Το να αρνείται ένας λαός
την πραγματική ιστορία του, το να επιθυμεί να διαγράψει αυτά που θεωρεί ενοχλητικά
–ας τα πούμε έτσι– κομμάτια της, είναι σαν να αρνείται κομμάτια της ύπαρξής του.
H ελληνική, που για πολλούς αιώνες και στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, βρίσκονταν σε άμεση γλωσσική επαφή με όλες τις βαλκανικές γλώσσες, ιδιαίτερα με την τουρκική, για παράδειγμα έχει υποστηριχθεί ότι η διάχυση
των προστριβόμενων ts, dz ενισχύθηκαν σημαντικά από τα τουρκικά δάνεια και
μορφήματα όπως το -τζής, το οποίο, μάλιστα, θεωρείται παμβαλκανικό δάνειο
της τουρκικής. Ακόμη, ένα πολύ υψηλής συχνότητας πρόθημα, το καρα-, είναι
δάνειο από την τουρκική. Στο ίδιο πλαίσιο η ελληνική δάνεισε άπειρες λέξεις
και πολλά μορφήματα τόσο στην τουρκική όσο και στις άλλες βαλκανικές γλώσσες (λ.χ. για την αλβανική)3 αλλά δέχτηκε και πλήθος δανείων από αυτές, λ.χ. το
επίθημα -ίτσα είναι σλαβικό, η λέξη στρούγκα αρωμουνική και η λέξη τραγιάσκα
ρουμανική. Ο λεξιλογικός δανεισμός, η πιο συχνή μορφή δανεισμού, συνήθως
αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες λεξιλογίων, συγκεκριμένα τα ειδικά λεξιλόγια, όπως ονόματα ζώων φυτών, αγροτικών εργαλείων και διαδικασιών, τέχνη,

3 Βλ. D. Kyriazis, Ελληνικές Επιδράσεις στην Αλβανική. Μέρος Ι΄, Μέρος ΙΙ΄ (Inﬂuences on the
Albanian Language. Part I, Part II) [in Greek], PhD diss., Θεσσαλονίκη 2001: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης· P. G. Krimpas, Επιδράσεις της Νεότερη Ελληνικής στις Βαλκανικές Γλώσσες
(Inﬂuences of Modern Greek on the Balkan Languages) [in Greek], Αθήνα 2007: Grigoris.
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Η γράφουσα με τις δύο πληροφορήτριες της έρευνας, τις Λούλα Μιχαλούδη και
Ελένη Ζεϊμπέκη, καπνεργάτριες και μικροκαπναπαραγωγούς, καθώς και την πτυχιούχο
του ΤΕΦ/ΔΠΘ, Μαρία Θεμελή, η οποία ήταν και η διαμεσολαβήτρια

φιλοσοφία κτλ. Για παράδειγμα, η ελληνική δάνεισε όρους ψαριών, ζώων, τέχνης και φιλοσοφίας/επιστήμης, ενώ η τουρκική όρους μαγειρικής και ανατολικού πολιτισμού στην ελληνική. Στο πλαίσιο αυτό εμπίπτουν και τα επαγγελματικά λεξιλόγια, όπως αυτό της σηροτροφίας του Σουφλίου και, στην περίπτωσή
μας, του καπνού.

3. Η έρευνα
3.1 Δικαιολόγηση της έρευνας
Η επιδίωξη και πρωτοτυπία της έρευνας αυτής είναι, κατά τη γνώμη μου, το
γεγονός ότι βασίζεται κυρίως στο τεχνικό λεξιλόγιο, όπως βγαίνει από το στόμα
δύο ενεργών εργατριών του καπνού, πράγμα που ίσως μπορεί να ερμηνευτεί ότι
η συχνότητα χρήσης και η πιθανότητα να είναι γνωστό σε ένα ευρύτερο κοινό
είναι μεγάλη και επομένως λειτουργεί συμπληρωματικά με το υλικό ενός λεξικού/γλωσσαρίου όπου πιθανόν περιέχονται και όροι χαμηλής συχνότητας. Στην
παρουσίαση αυτή αξιοποιείται το προφορικό υλικό από μια σειρά συναντήσεων
που έγιναν στην Καβάλα, το καλοκαίρι του 2018
Ακόμη, στο τέλος, συμπεριλαμβάνεται και μια ενότητα για τους ντεγκτσήδες
που ήταν μια ξεχωριστή κατηγορία καπνεργατών της Ξάνθης όπου παρατίθεται ένα
κείμενο για το θέμα από τον εμβληματικό Ξανθιώτη ερευνητή Στέφανο Ιωαννίδη.
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3.2 Πληροφορήτριες
Οι πληροφορήτριές μας ήταν δύο οι κυρίες, η Λούλα Μιχαλούδη και η Ελένη
Ζεϊμπέκη καπνεργάτριες αλλά και μικροκαπναπαραγωγοί, που μας μίλησαν με
τον δικό τους τρόπο για την καλλιέργεια του καπνού, από τη στιγμή της επιλογής του κατάλληλου χωραφιού μέχρι το εργοστάσιο. Μαζί τους, χρέη γραμματέα
έκανε η πτυχιούχος του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ, Μαρία Θεμελή, η οποία ήταν και η διαμεσολαβήτρια στην ανεύρεση των δύο πληροφορητριών και διέθεσε το σπίτι της για τις συνεντεύξεις.
3.3 Διαδικασία
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η παρακάτω. Συναντηθήκαμε στην
Καβάλα και σε οικείο για τις πληροφορήτριες περιβάλλον, αρκετές φορές, ώστε
να υπάρξει αλληλογνωριμία και εξοικείωση. Οι ίδιες οι πληροφορήτριες μας
έδιναν ακόμη και ετυμολογικές πληροφορίες, αρκετές από τις οποίες ήταν μερικώς ή απολύτως ορθές. Όλοι οι όροι ελέγχθηκαν κυρίως στο ηλεκτρονικό της
Ζωής Γαβριηλίδου4 αλλά και σε ειδικά λεξικά.5 Επειδή η παρούσα έρευνα δεν
αποτελεί αυστηρή λεξικογραφική έρευνα, έχουν συμπεριληφθεί και όροι των
οποίων η ετυμολογία δεν κατέστη δυνατόν να ανιχνευθεί πλήρως. Τέλος, να τονίσω ότι υπάρχουν και τα προφορικά πρωτόκολλα που όμως για τις ανάγκες της
παρούσας έρευνας δεν θα αξιοποιηθούν.
Στην παρουσίαση επιλέξαμε να παρουσιάζουμε κάθε φάση της καλλιέργειας
του καπνού, όπως μας το αφηγήθηκαν οι πληροφορήτριές μας και με κάποιες δικές
μας προσθήκες, παραθέτοντας το ειδικό γλωσσάρι στο τέλος της κάθε φάσης.

4. Αποτελέσματα
4.1 Φάσεις της καπνοκαλλιέργειας και ειδικό λεξιλόγιο
στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
4.1.1 1η Φάση: Φύτεμα σπόρων (Μέσα Μάρτη)
Πολύ σημαντικό για τον καπνοπαραγωγό είναι η εκλογή του χωραφιού, που
θα πρέπει να έχει, κατά προτίμηση, αργιλώδες έδαφος. Ακόμη, πολύ μεγάλο
ρόλο παίζει και το καλό όργωμα τρεις με τέσσερις φορές μέσα στον χρόνο ώστε
να είναι έτοιμο για τη σπορά.
4 Ζ. Γαβριηλίδου, Το γλωσσάρι του καπνού, Κομοτηνή 2019. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο:
http://www.synmorphose.gr
5 Βλ. ενδεικτικά: Redhouse, Türkçe/Osmanlıca-İngilizce Redhouse sözlüğü / Redhouse, Turkish/
Ottoman-English dictionary, İstanbul 1968, το οποίο είναι βασισμένο σε μεγάλο βαθμό στο Τουρκοελληνικό Λεξικό του Sir James Redhouse που εκδόθηκε το 1890 από το Εκδοτικό Τμήμα του Αμερικανικού Συμβουλίου· Λεξικό ΤουρκοΕλληνικό, Αθήνα 2000: Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών Και Πολιτισμού· Λεξικό ΕλληνοΤουρκικό, Αθήνα 2010: Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών Και Πολιτισμού· Collins
Turkish Dictionary, Essential Edition (Collins Essential Editions), 2019: Collins.
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Ο σπόρος του καπνού είναι ψιλός σαν το σουσάμι –10000 με 12000 σπόροι
ανά γραμμάριο– κι αυτό δυσκολεύει την απ’ ευθείας σπορά στο χωράφι, ίσως
γιαυτό λέγεται και διαβολόσπορος! Περί το τέλος του χειμώνα ο καπνόσπορος
ισομερώς κατανεμημένος με στάχτη, σπέρνεται στα πεταχτά με το χέρι στα σπορεία. Τα σπορεία είναι ο τόπος που σπέρνεται ο σπόρος για να βλαστήσει και να
δώσει τα φυτά (φυντάνια), που αργότερα φυτεύονται στο χωράφι. Στις διάφορες
περιοχές τα σπορεία αυτά ονομάζονται φυτώρια ή τσαρδάκια ή βραγιές ή τζάκια
ή χασλαμάδες.
1. τσαρδάκι, το: Ετυμολογία: < τουρκική çardak < οθωμανικά τουρκικά قاطراچ
(çârdâk: εξοχικό σπίτι) < περσική ( قاتراچčârtâq: τέσσερις καμάρες / αψίδες) <( راچčâr: τέσσερις) + ( قاطtâq: καμάρα, αψίδα)
2. αβραγιά, η: Ετυμολογία: ίσως διαλεκτικό ιταλικό. Βραγιά, μικρά φυτά για μεταφύτευση, σπορά σε σειρά, το καθένα από τα καλλιεργημένα τμήματα κήπου που είναι φυτεμένος με άνθη ή λαχανικά. «Μὲ τ᾿ ἀσημένια τους χαϊμαλιὰ
μὲ τὴν κορώνα καὶ τὴν πορφύρα / Σκορπᾶνε δεντρολίβανο στὶς βραγιὲς / γιὰ
νὰ περάσουν οἱ ποντικοὶ νὰ πᾶνε σ᾿ ἄλλο κελλάρι».
3. τζάκι, το: Ετυμολογία: < τουρκ. οcak + -ι άλλοτε με αποβολή του αρχικού
άτονου φωνήεντος = λωρίδα γης μήκους έως 10 μέτρα και πλάτους έως 80
εκατοστά που με αυλάκια όπου τοποθετούνταν ο καπνόσπορος.
4. χασλαμάς, ο: ειδικά διαμορφωμένος χώρος φτιαγμένος από σανίδες και
χώμα, μέσα στον οποίο σπέρνονται οι σπόροι του καπνού (αλλ. Καπνοσπορείο, χασλαμότοπος) Ετυμολογία: < τουρκ. haşlama «βραστό, ζεμάτισμα» + -ς.
Το χώμα στις βραγιές πρέπει να είναι καλά οργωμένο, καθαρισμένο και λιπασμένο. Σε τακτά διαστήματα ήθελε ξεβοτάνισμα, δηλαδή ξερίζωμα ζιζανίων, και
λίγο αλλά πολύ προσεκτικό πότισμα για να ξεπεταχτεί. Όταν φυτρώσει ο σπόρος, το λεγόμενο φυ(ι)ντάνι, για να μην παγώσει ιδιαίτερα τη νύκτα, σκεπάζεται
με νάιλον και σε σαράντα-πενήντα μέρες παίρνει μέτρια ανάπτυξη. Κατά τον
Απρίλιο ή τον Μάιο στο Nομό μας, το φυντάνι που μπορεί να έχει ως 5 φύλλα,
ξεριζώνεται από τις βραγιές, τοποθετείται σε τελάρακαι είναι έτοιμα για να φυτευτούν στο χωράφι.
4.1.2 2η Φάση: Φύτεμα φυτών – Σπορά (Αρχές Ιουνίου)
Με το φυτευτήρι/σουφλί/γκίλντιρο φύτευαν τα φυτά, τα φυντάνια σε σειρές
/αράδες/ καρίκια.
5. σουφλί, το: Ετυμολογία < σουβλί. Η αντικατάσταση του β με το φ αποτελεί
ένα πολύ σημαντικό ισόγλωσσο6
6. γκίλντιρος, ο: Ετυμολογία < τουρκική εργαλείο που χρησιμοποιούνταν κατά
τη σπορά στους χασλαμάδες = το φυτευτήρι
6 Χ. Συμεωνίδης, Ιστορία της κυπριακής διαλέκτου, Λευκωσία 2005.
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7. φυ(ι)ντάνι, το: Ετυμολογία < τουρκ. fidan + -ι (το υ παρετυμολογικό από τη
λέξη «φυτό»)
8. καρίκι, το: Ετυμολογία < τουρκ. karik = αυλάκι /χαντάκι + ι
9. αράδα, η: Ετυμολογία < μεσαιωνική ελληνική ἀράδα < σλαβική ред (γραμμή, σειρά) < πρωτοσλαβική γλώσσα *rędъ < ινδοευρωπαϊκή (ρίζα) *arēydʰ- /
*rēydʰ- / *rīdʰ- < *ar (πβ. ἀραρίσκω) (άλλη άποψη: < βενετική arada: αυλάκι
που δημιουργείται από το αλέτρι, αλετριά)
4.1.3 3η Φάση
Α. Μάζεμα/Σπάσιμο (Αρχές/μέσα Ιουλίου)
Μέσα σε 40-50 μέρες από τη μεταφύτευση ο καπνός αρχίζει να ωριμάζει. Ο
βλαστός του μπορεί να φθάσει και ξεπεράσει το ένα μέτρο, ενώ τα φύλλα του ωριμάζουν τμηματικά από κάτω προς τα πάνω, παίρνοντας και τις τελικές τους διαστάσεις. Συγκεκριμένα, τα κάτω είναι τα πιο μεγάλα τα πάνω μικρότερα και με αυτή τη
σειρά γίνεται και η συγκομιδή. Όταν τα φυτά φτάσουν τα 60-70 εκ. ύψος, είναι έτοιμα για μάζεμα ή σπάσιμο όπως είναι ο τεχνικός όρος. Κάθε πρωί, χαράματα, πριν
βγει ο ήλιος, ξεκινάει το σπάσιμο. Οι άνθρωποι παλιά ξεκινούσαν με τα κάρα που τα
έσερνε συνήθως μουλάρι ή άλογο όπου είχαν φορτώσει τα κασόνια/κοφίνια/κοσέρες και τους εργάτες/τριες. Ακόμη, όσοι δεν είχαν κάρο φόρτωναν ένα γαϊδουράκι
χωρίς κάρο, με τις κοσέρες. Η όλη διαδικασία κρατάει περί τις επτά εβδομάδες.
Κάθε μάζεμα λέγεται χέρι και αποτελείται από 5 ως 6 φύλλα της ίδιας ποιότητας και
έχει ιδιαίτερη ονομασία: το 1ο χέρι λέγεται πρωτομάνα, το 2ο δευτερομάνα, το 3ο κουβαλαμάς, τα φύλλα της κορυφής ουτσαλτί, και τα τελευταία ούτσια. Τέλος, έχουμετα
ντίπια και τα ντιπ αλτί που είναι τα χειρότερης ποιότητας φύλλα.
10. κασόνι, το: Ετυμολογία < ιταλικό cassone = κασόνι
11. κοσέρα, η: Ετυμολογία < βουλγ. koš – καλάθι, κοφίνι (με πολλές χρήσεις)
košer- κυψέλη (αρχικά ήταν πλεκτή). Υπάρχει σε όλες τις σλαβικές γλώσσες:
Φαίνεται να ανήκει στο κοινό βαλκανικό λεξιλόγιο, δάνειο στην αλβ. kosh
(αμπάρι, μεγάλο καλάθι, κυψέλη), στη ρουμανική coš (καλάθι, κοφίνι) και την
αρουμ. cošu (καλάθι)
12. ουτς-αλτί, το: Ετυμολογία < τουρκ. üst = κορυφή & alti = κάτω από. Τα φύλλα
ακριβώς κάτω από τελευταία, τα ούτσια. Ουσιαστικά τα προτελευταία φύλλα.
13. ούτσι, το: Ετυμολογία: < τουρκ. üst = κορυφή-i >. Τα τελευταία φύλλα κάτω
από το άνθος του καπνού.
14. ντίπι, το: Ετυμολογία < τουρκ. dip = βάση, πυθμένας + -ια. Φύλλα χαμηλά
στο καπνόφυτο με κίτρινο χρώμα και χαμηλή εμπορική αξία (ελληνικά πατόφυλλο, πρωτομάνα).
15. ντιπ-αλτί, το: Ετυμολογία < τουρκική dip (βάση, πυθμένας) + alti = από
κάτω. Ασθενικό φύλλο στη βάση του καπνόφυτου, πιο κάτω κι από τα ντίπια.
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Β. Μπούρλιασμα ή ραμμάτιασμα ή αρμάθιασμα ή βελόνιασμα
Μετά το σπάσιμο, ακόμη με την πρωινή δροσιά, έφταναν στο σπίτι όπου ακολουθούσε η εξής διαδικασία: το πάτωμα στρώνονταν με ένα τεράστιο καραβόπανο ή ό,τι άλλο ανθεκτικό, μεγάλο πανί διέθετε το νοικοκυριό, και, ανάλογα με
τον χώρο και τα χέρια που ήταν διαθέσιμα, άδειαζαν μία μία ή δύο δύο τις κοσέρες και ξεκινούσε το πέρασμα των φύλλων στις βελόνες, τεράστιες μεταλλικές
βελόνες στο μέγεθος ενός μέσου ανθρώπινου βραχίονα, με μάτι/οπή στο ένα
άκρο και μυτερή στην άλλη. Περνούσαν το κάθε φύλλο τρυπώντας στο κεντρικό
νεύρο, ένα δάχτυλο περίπου από την επάνω κορυφή του φύλλου. Στη συνέχεια
είχαν χοντρό σπάγκο και έπαιρναν μία μία βελόνα, περνούσαν τον σπάγκο στο
μάτι της και μετέφεραν όλα τα φύλλα από τις βελόνες στον σπάγκο. Αυτός ο
σπάγκος λεγόταν ραμμάτα ή αρμάθα ή σ(ε)ιρίκι. Συνήθως μια ραμμάτα αποτελούνταν από 4-5 βελόνες. Ενδιαφέρον έχει ότι όλοι οι όροι μπούρλιασμα ή βελόνιασμα ή ραμμάτιασμα ή αρμάθιασμα είναι ελληνικής ρίζας.
16. μπούρλιασμα, το: Ετυμολογία < ΑΕ βρούλλον = βούρλο < βουρλιάζω <
μπουρλιάζω < μπούρλιασμα
17. ραμμάτιασμα, το: Ετυμολογία < ράμμα (ράπτω, ράβω) και αρμάθιασμα από
το αρμαθιάζω, αρμαθιά, ΑΕ ορμαθός < όρμος = σχοινί αλυσίδα + -αθος.
18. σιρίκι, το: Ετυμολογία: τούρκικο < sirik πιθ. αντιδάνειο από την ελληνική λ.σειρά.
Αυτές τις ραμμάτες τις έδεναν σε παραλληλόγραμμα, ξύλινα πλαίσια, τις λεγόμενες λιάστρες, συνήθως όταν ήταν όρθιες, ή κρεββατίνες όταν ήταν οριζόντιες,
ξαπλωτές. Για να τις καλύπτουν το βράδυ ή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, είχαν
λαμαρίνες. Τις λιάστρες/κρεββατίνες τις άφηναν σε μέρη που χτυπούσε ο ήλιος
για να στεγνώσουν καλά τα φύλλα. Όμως όταν έριχνε έστω και μερικές σταγόνες
βροχή, έτρεχαν αλλόφρονες να τις σκεπάσουν ή να τις βάλουν μέσα στον αχερώνα
ή σε υπόστεγα τις όρθιες ή να σκεπάσουν με τις λαμαρίνες τις ξαπλωτές.
Ανάλογα με τον τρόπο που αποξηραίνονται τα καπνά χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Εκείνα που αποξηραίνονται στον ήλιο είναι τα ανατολικού τύπου, όπως ο μπασμάς, ενώ εκείνα που αποξηραίνονται μέσα στους φούρνους
αποτελούν τη δεύτερη κατηγορία όπως είναι τα Βιρτζίνια. Τέλος η τρίτη κατηγορία είναι αυτή που αποξηραίνεται σε σκιά όπως τα Μπέρκλεϋ.
Όταν στέγνωναν καλά, μάζευαν τις ραμμάτες, τις έκαναν κιοντέδες, δηλ.
έπιαναν τις δύο άκρες μαζί με τα τσιγκέλια και τα κρεμούσαν από γάντζους.
Μετά τα μετέφεραν στις λόφκες, που ήταν λακκούβες σκαμμένες στη γη ή
στο κούι που ήταν λάκκος στο υπόγειο του σπιτιού –και τα δυο παρόμοια είναι
βέβαια. Η λειτουργία τους ήταν να κρατάνε τα καπνά μαλακά για να μην τρίβονται,από το τέλος της συγκομιδής, τέλος Αυγούστου το πολύ, μέχρι την εποχή
του πασταλιάσματος, εκεί γύρω στον Νοέμβριο.
19. κιουντές, ο: Ετυμολογία < τουρκική σανδάλι
20. μπασμάς, ο: Ετυμολογία < τουρκική
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21. κούι/κουί, το: Ετυμολογία < τούρκική kuyu = πηγάδι
22. λόφκα, η: Ετυμολογία < ελληνική λόκβα < λακ(κ)ούβα, με τριβοποίηση κι
αντιμετάθεση. Κάθε είδους λάκκος που κατασκευάζεται για κάποια χρήση.
4.1.4 4η Φάση: Παστάλιασμα
Όταν τα καπνά στους κιοντέδες ξεραίνονταν καλά καλά, εκεί γύρω στα τέλη
Νοεμβρίου, ξεκινούσε το παστάλιασμα, δηλαδή η ποιοτική ταξινόμηση των φύλλων του καπνού, αφού αυτά έχουν στεγνώσει καλά.
Η διαδικασία είχε ως εξής: Μετέφεραν τους κιοντέδες σε μεγάλους χώρους
μέσα σε σπίτια, στη σάλα όπως την έλεγαν σε πολλά μέρη, κι αφού έβγαζαν προσεκτικά όλα τα φύλλα από τους σπάγκους, ξεκινούσαν τη διαλογή: τα ταξινομούσαν
κατά μέγεθος, στρώνοντάς τα προσεκτικά, το ένα επάνω στο άλλο. Πάνω στο τελειωμένο παστάλι, στρωνόταν ένα φύλλο καπνού υψηλής ποιότητας, το γιαλντίζ.
Τέλος έβαζαν από πάνω ένα βάρος, π.χ. τούβλο, για κάνουν τα δεμάτια, τα οποία
τύλιγαν με τσόλια (τσούλια) και τα έδεναν με σκοινάκι για να σταθεροποιηθούν.
Η ποικιλία που ανήκε το κάθε είδος καπνού καθόριζε την τιμή. Τα καλής ποιότητας καπνά κατά τη διαδικασία του πασταλιάσματος τα ονόμαζαν μαξούλια και
τα κακής σαράπα.
23. παστάλιασμα, το: Ετυμολογία < πασταλιασ- (θ. αορ. του ρ. πασταλιάζω) +
-μα < τουρκ. pastal = αρμαθιά
24. τσούλι, το: Ετυμολογία < τουρκ. çul +ι =χοντρό ύφασμα από λινάρι το οποίο
τοποθετείται στον πάτο της κάσας
25. γιαλντίζ, το: Ετυμολογία < τουρκικό yıldız = αστέρι
26. καπάκ-αλτί, το: Ετυμολογία < τουρκ. kapak =καπάκι, πάνω μέρος & alti =
από κάτω.
Ο καπνός διακρινόταν σε μπασμά, δηλ. τον πολύ καλής ποιότητας καπνό και
τα ρουφούζια που ήταν καπνός β΄ διαλογής. Ακόμη υπήρχε και ο ΑΑ μπασμάς
της Ν. Ζίχνης Σερρών.
Η Κομοτηνή είχε αρωματικό μπασμά, η Ξάνθη το κιρέτσιλερ, το Καλαμπάκι
της Δράμας τον αμερικάνικο Berley, ο Λαγκαδάς τον καμπά κουλά –πολύ καλό
καπνό αλλά όχι όπως ο μπασμάς. Ακόμη υπήρχε η ποικιλία μαχαλά, με πολύ λεπτά φύλλα, η καμπά-κουλάκ, με μεγάλα πτερύγια στη βάση των φύλλων
27. μπασμάς, ο: Ετυμολογία: < τουρκ. basma = στάμπα + -ς. Πολύ καλής ποιότητας καπνός, «με τη βούλα».
4.2 Καπνομάγαζα/καπνεργάτες
Οι έμποροι που γνώριζαν τους καπνοπαραγωγούς νοίκιαζαν φορτηγά για τη
μεταφορά από εκείνους στα καπνομάγαζα. Οι αγορές ξεκινούσαν τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο. Η βαθμολόγηση του καπνού γινόταν από τον μεσίτη, τον
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αντιπρόσωπο του ιδιοκτήτη του καπνομάγαζου, του καπνέμπορου. Η πληρωμή
γινόταν είτε με καπάρο είτε ντούκου.
4.2.1 Επεξεργασία στο καπνομάγαζο
Πρώτα περνούσαν όλα τα καπνά από το υγραντήριο για να μαλακώσουν. Μετά
γινόταν η διαλογή από δεμάτια σαράντα κιλών. Τα σάπια ή λιγότερο καλά φύλλα,
τα αφαιρούσαν. Τα πρώτα, τα καλά, τα έριχναν στη χαρμανιέρα, η οποία γυρνούσε
με αέρα και τα περνούσε από την κορδέλα. Και σ’ αυτή τη φάση καθάριζαν τα κάθε
χαλασμένο φύλλο (δεν τα πετούσαν όμως. Τα κρατούσαν και τα δούλευαν χωριστά).
Από την κορδέλα και καθαρισμένα τελείως πια, τα πήγαιναν στη μεγάλη χαρμανιέρα κι από κει στα πατητήρια που ήταν μεταλλικές κάσες που έπαιρναν δεμάτια μέχρι 35 κιλά. Στη συνέχεια οι ειδικές εργάτριες, οι λεγόμενες πατήτριες, μετέφεραν τις κάσες στο αναβατόριο κι από κει τις παρελάμβαναν άλλες, εξειδικευμένες εργάτριες, οι ράφτρες. Η διαδικασία ήταν η εξής: άνοιγαν την κάσα κι έβαζαν
όλο το 35κιλο περιεχόμενο πάνω σ’ ένα μεγάλο σκαμνί όπου είχαν απλώσει το
τσούλι,δηλαδή το τσουβάλι. Με γρήγορες βελονιές έραβαν το τσούλι γύρω γύρω
απ’ το δεμάτι και το κάλυπταν ολόκληρο. Τώρα πια τα δεμάτια τα ονόμαζαν τόγκες.
Κολλούσαν επάνω καρτέλες με ποιότητα/περιοχή/κιλά. Την κάθε τόγκα την
τοποθετούσαν στα κρεβάτια, που ήταν ειδικά ράφια.
33. χαρμανιέρα, η: Ετυμολογία < τουρκ harman < αραβική xarman = μείγμα από
διαφορετικές ποικιλίες κάποιου υλικού + έρα.
34. τόνγκα, η: Ετυμολογογία πιθανόν ισπανική < tonga = κουκούλα.
4.3 Οι Ντεγκτσήδες
Θεώρησα ότι, μιας και αναφέρομαι στον καπνό στην ανατολική Μακεδονία
και Θράκη, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ εν τάχει στους ντεγκτσήδες,
Οι ντεγκτσήδες, όπως μαθαίνουμε από τον Στέφανο Ιωαννίδη,7 είναι οι περίφημοι καπνεργάτες που έδρασαν μέχρι και την αρχή του δεύτερου μισού του
20ου αιώνα. Όπως κάθε συντεχνία είχαν αναπτύξει μία ιδιαίτερη, συνθηματική
γλώσσα, για να συνεννοούνται. Συνήθως οι συνθηματικές γλώσσες περιλαμβάνουν ένα περιορισμένο σύνολο λέξεων, που συναποτελούν μια συμβατική φρασεολογία με τοπικές παραλλαγές και με το συνοπτικό τηλεγραφικό τους ύφος
δυναμώνει ο συνθηματικός τους χαρακτήρας. Η γλώσσα των ντεγκτήδων δεν
φαίνεται να έχει αυτή την απόλυτη μυστικότητα των μαστόρικων. Ας δούμε τι
λέει ο Ιωαννίδης με το στόμα του ίδιου του ντεγκτσή για τον κώδικα αυτό:
Να τον πάρουμε στο κατόπι τον μάστρο Ζαφείρη απ’ την ώρα που θα
σφυρίξει ο καπουτζής. Θα σ’ έχει μιλήσει ο γέρος σου για τον καπουτζή στα καπνομάγαζα. Άντε να στο εξηγήσω τώρα... θα φάμε την ώρα
μας. Γιατί ύστερα θα χρειαστεί να πούμε τι θα πει ντεγκτσής. Τι θα πει
7 Στ. Ιωαννίδης, Οι ντεγκτσήδες και άλλα διηγήματα, Θεσσαλονίκη 1979: Εκδόσεις ΑΣΕ, ΑΕ.
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πασταλτζήδαινα. Τι είναι τα κιριντιά. Τι είναι τα ούτσια, τα πρώτα, τα δεύτερα. Άντε και να τα πούμε... τι βγήκε; Τώρα πια αυτή η γλώσσα έσβησε.
Ήταν μια γλώσσα ξεχωριστή, μια διάλεκτος –έτσι δεν είναι το σωστό;
Όπως έχουν οι ναυτικοί, όρτσα, μπουνάτσα και τόσα άλλα... Αυτουνού
εδώ του χερχελέ, πήγε ο γιος του στα καράβια, έμαθε τη γλώσσα του
ναυτικού το παιδί και τώρα ο γέρος μας κοπανά τις λέξεις αυτές... Όπως
οι κτίστες είχαν τα δικά τους. Καπουτζής, που λες, ήταν ο θυρωρός, αλλά
πες τώρα στον Κορνόδολο «θυρωρός» ή στο μάστρο Ζαφείρη να ’λεγες,
θα σε κοίταζε μ’ απορία και θα σ έλεγε: «τι είναι, πολυκατοικία είναι, να
έχει θυρωρό: Καπουτζής, παιδί μου, στο καπνομάγαζο, καπουτζής!»8

35. ντεγκτσής, ο: Ετυμολογία < τουρκ. tutunci = καπνεργάτης, πιθ. Με ηχηροποίηση του αρκτικού t λόγω συμπροφοράς με το -ν του άρθρου τον, απλολογία και προερρίννωση.

Αντί επιλόγου
Η καταγραφή αυτή ξεκίνησε από μια αρχική ιδέα που είχα πριν πολλά χρόνια για καταγραφές καπνεργατών/τριών, όσο είναι ακόμη ζωντανοί/ές και η
ευκαιρία για παρουσίαση μέρους αυτών των αποτελεσμάτων δόθηκε όταν η
Κοσμητεία της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών ανέλαβε τη συνδιοργάνωση του 1ου Συνεδρίου για τον καπνό, που έγινε στη Καβάλα, τον Δεκέμβριο του 2018. Κατά τραγική σύμπτωση, η μία εκ των δύο πληροφορητριών μου
απεβίωσε, φέτος, 2020, σε ηλικία μόλις 72 ετών. Ο χρόνος και η τύχη δεν είναι
πολλές φορές μαζί μας, δυστυχώς. Γι’ αυτό και θα επισπεύσω τις καταγραφές
σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κι ελπίζω να
δοθούν κι άλλες ευκαιρίες δημοσίευσης σαν αυτή που μου έδωσαν οι διοργανωτές από το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, τους οποίους θερμά
ευχαριστώ για την ευκαιρία της δημοσίευσης.

8 Ό.π., σ. 32.
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Ο Μάρκος Κράλης στις λαϊκές παραδόσεις
της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας1
Στέφανος Τσιόδουλος

Επίκουρος Καθηγητής Λαϊκής Τέχνης και Ζωγραφικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κεντρικό πρόσωπο στις ιστορικές λαϊκές παραδόσεις των Νότιων Σλάβων
είναι ο Μάρκος Κράλης. Πρόκειται για ιστορικό πρόσωπο του 14ου αιώνα που
αναδείχθηκε σε σύμβολο ελευθερίας και αντίστασης κατά του μουσουλμάνου
κατακτητή. Κανένας άλλος ηγέτης των Κεντρικών Βαλκανίων δεν εγκωμιάστηκε
σε τέτοιο βαθμό από τον λαό του και δεν εξυψώθηκε τόσο πολύ στη λαϊκή συνείδηση. Μολονότι ο θρύλος του είναι απεριόριστος, τα βιογραφικά του στοιχεία
είναι πενιχρά.
Ο πατέρας του Μάρκου, Vucašin, εξέχουσα πολιτική και στρατιωτική προσωπικότητα της εποχής, υπηρέτησε αρχικά ως αξιωματούχος στην αυλή του
Στέφανου Δουσάν και αργότερα (1366) εστέφθη βασιλιάς. Ήταν ένας από τους
ισχυρότερους ηγέτες στα Βαλκάνια εκείνη την περίοδο και προσπάθησε να
αναχαιτίσει την προέλαση των Οθωμανών. Σκοτώθηκε, μαζί με τον αδελφό του
Uglješa, το 1371 στη μάχη του Έβρου πολεμώντας του Οθωμανούς.
Ο Μάρκος γεννήθηκε περί το 1335. Έζησε και έδρασε στα ταραγμένα χρόνια του 14ου αιώνα, όταν οι Οθωμανοί προωθούνταν στα Βαλκάνια κατακτώντας
σταδιακά και μεθοδικά τα εδάφη τους. Εστέφθη βασιλιάς της Σερβίας το 1371
και εν συνεχεία έγινε υποτελής των Οθωμανών. Η προαναφερθείσα μάχη του
Έβρου και η επελθούσα συντριβή των χριστιανικών στρατευμάτων αποδυνά1 Δυστυχώς, οι περιορισμοί που τέθηκαν από τη Συντακτική Επιτροπή σχετικά με την έκταση των
ανακοινώσεων στον τόμο των Πρακτικών δεν επέτρεψαν να συμπεριληφθεί στην παρούσα δημοσιευμένη ανακοίνωση και το πλούσιο πραγματολογικό υλικό (συνεντεύξεις) των επιτόπιων ερευνών
μου, που κανονικά τη συνόδευε. Θα αρκεστώ εδώ να αναφέρω μόνο τα ονόματα των πληροφορητών: Νομός Φλώρινας: Βασίλης Γιαννάκης (γ. το 1939) (Σκοπιά), Δημήτρης Δόστης (γ. το 1928) (Σκοπιά), Νικόλαος Γιάννης (γ. το 1931) (Ατραπός), Βασίλης Νίτσου (γ. το 1924) (Τριανταφυλλιά), Πέτρος
Τρένος (γ. το 1933) (Σκοπός), Γιώργος Αλαμπάκης (γ. το 1929) (Άνω Κλεινές), Χρήστος Αβραμόπουλος (γ. το 1927) (Άνω Κλεινές), Κατίνα Δημητριάδου (γ. το 1936) (Άνω Κλεινές), Χρήστος Παπαδόπουλος (γ. το 1927) (Παρόρι), ο παπάς και η παπαδιά (Κρατερό), Παύλος Γιανκούλας (γ. το 1935)
(Κρατερό), Δημήτρης Πιτούλης (γ. το 1953) (Βροντερό), Θεόδωρος Βασιλόπουλος (γ. το 1926) (Πλατύ), Γιάννης Παρασκευαΐδης (γ. το 1958) (Λαιμός), Αντώνης Ζέζος (γ. το 1915) (Νυμφαίο), Χρήστος
Οικονόμου (Νυμφαίο)· Νομός Πέλλας: Κώστας Τσίτσος (γ. το 1939) (Κορυφή), Δημήτρης Γιόντης
(γ. το 1931) (Σαρακηνοί), Χρήστος Παρίσης (γ. το 1935) (Σαρακηνοί), Βαγγέλης Παπαδημητρίου (γ.
το 1934) (Κερασιά), Θανάσης Γρουίτης (γ. το 1939) (Κερασιά), Πέτρος Λούγας (γ. το 1918) (Λουτράκι [Πόζαρ]), Πέτρος Τσάπας (γ. το 1940) (Λουτράκι [Πόζαρ]), Στάθης Νίτσης (γ. το 1944) (Λουτράκι
[Πόζαρ]), Χρήστος Ζέρζης (γ. το 1933) (Λουτράκι [Πόζαρ]), Χρήστος Τάτος (γ. το 1925) (Πρόμαχοι),
Κώστας Κουσίνης (γ. το 1935) (Πρόμαχοι), Αναστάσης Ανδρούτσης (άνω των 70 ετών) (Πρόμαχοι),
Δημήτρης Καραπάνος (γ. το 1932) (Πρόμαχοι), Χρήστος Τσακπίνης (γ. το 1938) (Νησί)· Νομός Καστοριάς: Νίκος Σιασιούλης (γ. το 1948) (Επταχώρι)· Νομός Θεσσαλονίκης: Αντώνης Ρουφαλύκος (γ.
το 1941) (Δρυμός), Αποστόλης Χατζητζίκας (γ. το 1930) (Μελισσοχώρι)· Νομός Σερρών: Ελευθέριος
Μαντέλας (γ. το 1919. Γραμμένος το 1920) (Άνω Ορεινή), Πέτρος Μανόλης (γ. το 1942) (Χαροπό).
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μωσαν την στρατιωτική ισχύ του Μάρκου, οπότε εκτεταμένες εκτάσεις που είχε
κληρονομήσει από τον πατέρα του καταλήφθηκαν από ανεξάρτητους Σέρβους
ευγενείς. Ως εκ τούτου, τα εδάφη του βαθμιαία συρρικνώθηκαν για να περιοριστούν σε μια μικρή περιοχή με πρωτεύουσα το Πρίλεπ (Πρίλαπο), όπου σώζονται μέχρι σήμερα τα ερείπια των οχυρώσεών του. Οι σημαντικότερες πόλεις
των κτήσεών του ήταν το Πρίλεπ, τα Σκόπια, η Αχρίδα και το Μοναστήρι. Ως
χριστιανός βασιλιάς –στην ουσία τοπικός ηγεμόνας– συνέδεσε το όνομά του με
την ανέγερση μοναστηριών στο Πρίλεπ και στα Σκόπια. Ο θάνατός του επήλθε
το 1395. Σκοτώθηκε στη μάχη της Rovine στις 17 Μαΐου 1395 πολεμώντας στο
πλευρό των Οθωμανών εναντίον του χριστιανού πρίγκιπα της Βλαχίας Mircea.2
Ο μεταγενέστερος θρύλος που υφάνθηκε γύρω από τον Μάρκο επικάλυψε
τις ιστορικές διαστάσεις της δράσης του και τον μεταμόρφωσε σε έναν υπερφυσικό ήρωα προορισμένο να απελευθερώσει τον χειμαζόμενο λαό του. Πλήθος
λαϊκών παραδόσεων και τραγουδιών εξυμνούν τα κατορθώματά του. Ωστόσο, ο
πραγματικός του βίος δεν στοιχειοθετεί τον μετέπειτα αφορισμό του. Όσο ζούσε,
ήταν ένας τοπικός ηγεμόνας άνευ σημαντικής δράσης και προκαλεί εντύπωση ο
υστερόχρονος διογκωμένος θρύλος που δημιουργήθηκε γύρω από το πρόσωπό
του. Όπως ήδη σημειώσαμε, υπήρξε υποτελής των Τούρκων και έχασε τη ζωή
του πολεμώντας τους χριστιανούς. Πάντως, η ηρωοποίηση του Μάρκου εξέφραζε τις συλλογικές φαντασιώσεις και επιθυμίες ενός κακοπαθημένου λαού που
αναζητούσε τις απαραίτητες μεταρσιώσεις για να επιβιώσει και να ανακάμψει.
Άλλωστε, οι ήρωες αναφύονται σε περιόδους βαθιάς κρίσης και βίαιων πολεμικών συγκρούσεων.
Ο απόηχος του θρύλου του επιβίωσε και σε αρκετά χωριά του βορειοελλαδικού χώρου, κυρίως μέσω τοπωνυμίων3 και τοπικών παραδόσεων, επιτρέποντάς
μας να ανιχνεύσουμε τον τρόπο πρόσληψης του ήρωα από τον παραδοσιακό κόσμο της υπαίθρου.
Οι λαϊκές παραδόσεις που θα μας απασχολήσουν καταγράφηκαν σε χωριά της
Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, έπειτα από επιτόπια έρευνα που πραγματοποίησα, κυρίως το χρονικό διάστημα 2008-2012. Η συντριπτική πλειοψηφία των
παραδόσεων αυτών επιχωριάζει σε χωρικούς οικισμούς των Νομών Φλώρινας
2 Για τον Vucašin και τον γιο του Μάρκο, βλ. G. C. Soulis, The Serbs and Byzantium during the reign
of Tsar Stephen Dusan (1331-1355) and his successors, Ουάσιγκτον 1984, σ. 92-104∙ J. V. A. Fine, The
Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest,
1994: University of Michigan Press, σ. 362-364, 373-382, 424.
3 Πολλά τοπωνύμια που συνδέονται με ιστορικά πρόσωπα δημιουργήθηκαν εξαιτίας της δράσης
των προσώπων αυτών στους συγκεκριμένους τόπους. Στο χωριό Βροντού των Σερρών, υπάρχει
το τοπωνύμιο Ούγκλες και το πιθανότερο είναι ότι συνδέεται με τον Σέρβο ηγεμόνα Ιωάννη Ούγκλεση (Uglješa), αδερφό του Vucašin και θείο του Μάρκου Κράλη. Όπως με πληροφόρησε στις
2/10/2014 ο Νίκος Ταράσης (γ. το 1931) από το Χιονοχώρι Σερρών, στην κοινοτική έκταση του
χωριού Βροντού διασώζεται σε βοσκότοπο το τοπωνύμιο Ούγκλες, το οποίο σύμφωνα με την
τοπική παράδοση προέκυψε διότι κάποιος ηγεμόνας, ονόματι Ούγκλες, δώρισε τη συγκεκριμένη
περιοχή στη μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών. Πράγματι, σύμφωνα με ιστορικά τεκμήρια, ο Ιωάννης Ούγκλεσης δώρισε αγροτικές εκτάσεις στην εν λόγω μονή.
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και Πέλλας, όπου διαβιώνουν σλαβόφωνοι πληθυσμοί. Δυστυχώς, δεν κατάφερα
μέχρι στιγμής να κάνω επισταμένη έρευνα και σε χωριά του Νομού Καστοριάς.
Σύμφωνα με το υλικό που έχω συγκεντρώσει, το πιο προωθημένο, ίσως, νοτιοδυτικό όριο της διάχυσης του θρύλου του Μάρκου είναι το χωριό Επταχώρι της Καστοριάς. Στο Επταχώρι, επιβιώνει προφορική παράδοση για κάποιον
«Κράλη» και όχι συγκεκριμένα για τον Μάρκο Κράλη, πιθανότατα διότι το χωριό
είναι πολύ απομακρυσμένο από τον ιστορικό χώρο δράσης του Μάρκου. Το ίδιο
συμβαίνει και στα Καστανοχώρια της Δυτικής Μακεδονίας.4 Και εκεί, η τοπική
παράδοση μιλά για τα παλάτια του Κράλη, γεγονός που μας κάνει να υποθέσουμε ότι το όνομα του Μάρκου έχει ξεχαστεί, ενώ έχει διατηρηθεί μόνο το αξίωμά
του. Κάτι ανάλογο πρέπει να συνέβη και στον Δρυμό της Θεσσαλονίκης, όπου ο
τοπικός υπερφυσικός ήρωας αναφέρεται ως Κράλης. Κατά την άποψή μου, οι
τρεις παραδόσεις που προανέφερα θα πρέπει μάλλον να αποδοθούν στον Μάρκο Κράλη και όχι σε κάποιον άλλον «κράλη» (ηγεμόνα, βασιλιά), διότι, από όσο
γνωρίζω, κανένα άλλο ιστορικό πρόσωπο, και συγκεκριμένα Σέρβος ηγεμόνας
με το αξίωμα του κράλη, δεν έχει επιζήσει στη συλλογική λαϊκή μνήμη στις εν
λόγω περιοχές. Φαίνεται ότι για διάφορους λόγους, αλλά κυρίως διότι οι οικισμοί
αυτοί είναι απομακρυσμένοι από τα πραγματικά κέντρα δράσης του Μάρκου, η
συλλογική μνήμη για τον Μάρκο ατόνησε. Σχηματίζεται, επομένως, στον γεωγραφικό χάρτη ένα νοητό ημικύκλιο που ορίζεται από το Επταχώρι, τα Καστανοχώρια, τα Σέρβια –στα οποία σαφώς γίνεται λόγος περί Μάρκου Κράλη–5 και
τον Δρυμό, και θέτει, κατά προσέγγιση, τα γεωγραφικά όρια της διάδοσης του
θρύλου του προς τον νότο.
Οι παραδόσεις που κατέγραψα είναι σύντομες, λυτές στη διατύπωσή τους,
και περιορίζονται πρωτίστως στην υπερφυσική δύναμη του Μάρκου, χωρίς να
προβάλουν ψυχικές ή άλλες αρετές του ήρωα οι οποίες θα τον ενέτασσαν στους
υπερασπιστές των ανθρώπινων αξιών και της ελευθερίας. Σε μία από τις παραδόσεις, μάλιστα, τονίζονται έντονα τα ανθρώπινα ελαττώματά του, όπως ο βίαιος
χαρακτήρας του και η μεγάλη του ροπή προς την οινοποσία, γνωρίσματα γνωστά
και από άλλες παραδόσεις του Βαλκανικού χώρου.6 Συγκεκριμένα, στο Λουτράκι
(Πόζαρ) του Νομού Πέλλας, εμφανίζεται εκδικητικός στη γυναίκα του, την οποία
την τιμωρεί με τον πλέον ειδεχθή τρόπο. Η τοπική παράδοση, όπως την άκουσα
από υπερήλικα κάτοικο, αφηγείται ότι το κατάλυμα του Μάρκου και της συζύγου
του ήταν στον βράχο που δεσπόζει πάνω από το χωριό και ονομάζεται Γκολέμα
4 Γ. Π. Σ. Παναγιωτίδης, «Τα Καστανοχώρια», Μακεδονικόν Ημερολόγιον 4 (1911), σ. 140.
5 Κ. Α. Γουναρόπουλος, «Κοζάνικα», Πανδώρα 22 (1872), σ. 495-496. Από τον Γουναρόπουλο αντλεί
την παράδοση ο Νικόλαος Πολίτης. Βλ. Ν. Γ. Πολίτης, Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του
ελληνικού λαού. Παραδόσεις, μέρος Α΄, Αθήνα 1904, σ. 11-12, αρ. 17 και μέρος Β΄, σ. 645-646. Βλ. και
Π. Ν. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, Αθήνα 1924, σ. 40 (σημ.).
6 Ο Γεώργιος Μέγας, σε μελέτες του, επιμένει στην ανάδειξη των τρωτών στοιχείων του χαρακτήρα
του Μάρκου. Βλ. Γ. Α. Μέγας, Έχουν οι Βούλγαροι εθνικόν έπος;, Αθήνα 1946, σ. 11 κ.εξ.∙ Γ. Α. Μέγας,
«Ο λεγόμενος κοινός βαλκανικός πολιτισμός. Η δημώδης ποίησις», Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου 6 (1950-1951), σ. 311-324.
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Πόρτα (Μεγάλη Πόρτα). Και ενώ ο Μάρκος βρισκόταν σε κυνηγετική εξόρμηση
προς την Κράβιτσα, μια περιοχή προς το χωριό Πρόμαχοι, οι διώκτες του τον
αναζήτησαν στο σπίτι του. Η σύζυγός του, εν αγνοία των προθέσεών τους, φανέρωσε το μέρος όπου ο Μάρκος είχε πάει να κυνηγήσει. Στην επιστροφή του
ο Μάρκος, και υποθέτοντας ότι η σύζυγός του τον είχε προδώσει, της πρότεινε
δύο επιλογές: είτε να του γεμίζει το κύπελλο με κρασί είτε να τον φωτίζει με κερί
ενόσω θα έπινε. Γνωρίζοντας η σύζυγός του τις μεγάλες του επιδόσεις στην οινοποσία οι οποίες απαιτούσαν συχνότατη μετάγγιση κρασιού από το βαρέλι στο
κύπελλο, προτίμησε να του παρέχει τον απαραίτητο φωτισμό. Ο Μάρκος, όμως,
αντί να της δώσει ένα κερί, την τύλιξε με μια ψάθα και την πυρπόλησε μετατρέποντάς τη σε ζωντανό κηροπήγιο.
Οι περισσότερες από τις συλλεγείσες παραδόσεις αφορούν σε αποτυπώματα του Μάρκου ή του αλόγου του επάνω σε βράχους. Ειδικότερα, παραδόσεις με
αποτυπώματα των ποδιών του Μάρκου εντοπίζονται στα χωριά Πλατύ, Λαιμός,
Ατραπός-Τριανταφυλλιά του Νομού Φλώρινας και στα χωριά Κάτω Κορυφή, Κερασιά,7 Νησί (όπου χρησιμοποιούσαν το βρόχινο νερό που συγκεντρωνόταν στο
κοίλωμα του βράχου ως γιατρικό) και Σαρακηνοί του Νομού Πέλλας. Παραδόσεις
με αποτυπώματα του αλόγου του εντοπίζονται στα χωριά Σκοπιά, Ατραπός-Τριανταφυλλιά, Παπαδιά-Σκοπός, Άνω Κλεινές, Νυμφαίο του Νομού Φλώρινας, στα
χωριά Λουτράκι, Κερασιά, Πρόμαχοι, Σαρακηνοί του Νομού Πέλλας, καθώς και
στο χωριό Χαροπό του Νομού Σερρών. Στα χωριά Τριανταφυλλιά και Πρόμαχοι,
αποτυπώθηκαν όχι μόνο τα πόδια του Μάρκου αλλά και το σπαθί του. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα αποτυπώματά του οφείλονταν σε ένα τυχαίο του
πέρασμα από τους τόπους που φέρουν τα διακριτικά σημάδια. Σε κάποιες άλλες όμως, οφείλονταν σε εξαιρετικές πράξεις, όπως στα άλματα του έφιππου
Μάρκου από το ένα βουνό στο άλλο ή από τη μία όχθη του ποταμού στην άλλη.
Στον ποταμό Στρυμόνα, παραδείγματος χάριν, υπάρχει τοποθεσία κοντά στο χωριό Χαροπό που ονομάζεται Μαρκόσκαλα. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση,
ο Μάρκος πήδηξε με το άλογό του από την απέναντι πλευρά του ποταμού, από
τη θέση Τσαλί, και προσγειώθηκε στον βράχο της Μαρκόσκαλας, όπου και αποτυπώθηκαν τα πέταλα του αλόγου του.8 Μπορεί βέβαια στις πλείστες των περιπτώσεων να αποτυπώθηκαν στον βράχο τα πέλματα του Μάρκου ή του αλόγου
7 Το κυριώνυμο τοπωνύμιο Μάρκοβα Πλότσα στην Κερασιά είναι αμφισβητούμενο ως προς την
προέλευσή του. Από τρεις ερωτηθέντες κατοίκους, οι δύο το αποδίδουν στον Μάρκο Κράλη και ο
τρίτος στην οικογένεια Μάρκου του χωριού.
8 Η παράδοση, αναλυτικά, στο G. F. Abbott, The Tale of a Tour in Macedonia, Λονδίνο 1903, σ. 108109. Σύμφωνα με άλλη τοπική παράδοση, την οποία παραδίδει ο Νικόλαος Σχινάς, εκεί πνίγηκε ο
Μάρκος Κράλης. Το κείμενο του Σχινά έχει ω εξής: «Σκάλα Μάρκου Κράλη. Στενή διάβασις 4-5 μ.
πλάτους και μήκους 5΄ της ώρας, εν η δεξιόθεν μεν υψούται κατακόρυφος βράχος, αριστερόθεν δε
ρέει ο ποταμός Στρυμών. Το κατά την θέσιν ταύτην έδαφος της οδού είναι σχεδόν ισοϋψές τη του
ποταμού επιφανεία, όστις όμως ως εκ τούτου εν πλημμύραις καλύπτει την οδόν. Ενταύθα λέγεται,
ότι επνίγη διωκόμενος ο βασιλεύς της Σερβίας Μάρκος» (Νικόλαος Θ. Σχινάς, Οδοιπορικαί σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, νέας οροθετικής γραμμής και Θεσσαλίας, Μακεδονίας τεύχος Β΄ και
Γ΄, Αθήνα 1887, σ. 426-427).
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του, όμως στο χωριό Βροντερό αποτυπώθηκε το χέρι του. Σε αυτό το χωριό, λέγεται ότι ο Μάρκος συγκράτησε με το χέρι μεγάλο βράχο ο οποίος ήταν έτοιμος
να κατρακυλήσει από το βουνό και να καταπλακώσει ανθρώπους. Όλες οι παραπάνω πράξεις του Μάρκου προϋποθέτουν υπερφυσική δύναμη, μια δύναμη που
εξαίρεται και σε τοπική παράδοση από την Άνω Ορεινή Σερρών. Στην Άνω Ορεινή, ο Μάρκος εκσφενδόνισε μεγάλο βράχο που κατέπεσε στην τοποθεσία Κράλι
Μάρκο Σκάλα. Ο βράχος διακρίνεται από τους υπόλοιπους διότι το πέτρωμά του
είναι διαφορετικό. Δυστυχώς, πολλοί βράχοι, για τους οποίους η τοπική παράδοση θεωρούσε ότι έφεραν αποτυπώματα του Μάρκου ή του αλόγου του, έχουν
καταστραφεί, είτε εξαιτίας της διάνοιξης δρόμων είτε εξαιτίας της αδιαφορίας
των κατοίκων.
Οι εν λόγω παραδόσεις εντάσσονται στις αιτιολογικές παραδόσεις και προσπαθούν να εξηγήσουν έναν ασυνήθιστο γεωλογικό σχηματισμό ο οποίος τις περισσότερες φορές μοιάζει με αποτύπωμα ανθρώπου ή ζώου επάνω σε βράχο.
Είναι πολύ λογικό ο σχηματισμός αυτός να αποδίδεται σε αγίους ή ανθρώπους
με υπερφυσική δύναμη ή και στα υπερφυσικά άλογα αυτών των ανθρώπων, διότι
ένας κοινός άνθρωπος ή ένα ζώο δεν θα μπορούσε με τη φυσική του κίνηση και
την απλή πίεση που ασκεί το πέλμα στην πέτρα να αφήσει το ίχνος του.
Η ιδιαίτερη εδαφολογική διαμόρφωση αποτέλεσε το έναυσμα ώστε να πλαστεί και στο χωριό Δρυμός της Θεσσαλονίκης ένας όμορφος μύθος με θέμα τη
μονομαχία λάμιας και Κράλη. Με βάση τις μορφολογικές ιδιαιτερότητες του
υψώματος επάνω από τον οικισμό του Δρυμού, αφυπνίστηκε η λαϊκή φαντασία
και επινόησε ένα θηλυκό τέρας –μία λάμια– με ευδιάκριτα σωματικά χαρακτηριστικά, όπως μαστούς και κεφάλι, που να έρπει στη ράχη του βουνού. Μάλιστα,
για να εξηγήσει την ύπαρξη στο πετρώδες ύψωμα μικρής έκτασης με πράσινο
χορτάρι, απέδωσε την έκταση αυτή σε λαχανόπιτα την οποία εκσφενδόνισε ο
Κράλης επάνω στη λάμια. Η έκταση αυτή είναι και σήμερα γνωστή με την ονομασία Λαχανόπιτα.
Αποτυπώματα σε βράχους ενός ηρωικού προσώπου, ή ενός ανδρειωμένου
όπως ονομάζεται ένα τέτοιο πρόσωπο στις νεοελληνικές παραδόσεις, αναφέρονται ήδη από την Αρχαιότητα.9 Τα περισσότερα αποτυπώματα συνδέονται με μια
υπερφυσική πράξη, λόγου χάρη τη μετάβαση από το ένα βουνό στο άλλο ή από
τη μία όχθη ποταμού στην άλλη, με ένα άλμα.10 Η Ελλάδα βρίθει από παραδόσεις αυτού του είδους. Δύο από τους διασημότερους ήρωες των νεοελληνικών
παραδόσεων, ο Διγενής Ακρίτας και ο Μέγας Αλέξανδρος, άφησαν τα αποτυπώματά τους σε περιοχές που συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με τον βίο και τη
δράση τους. Η Κύπρος και η Κρήτη διαθέτουν αρκετές τοποθεσίες στις οποίες
θρυλείται ότι ο Διγενής, έφιππος ή πεζός, με θαυμαστά άλματα διασκέλιζε με-

9 Ν. Πολίτης, Μελέται..., Β΄, ό.π., σ. 733-734, 742. Πβ. Κ. Α. Ρωμαίος, «Αχνάρια επάνω σε βράχους»,
Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 13 (1967-1947), σ. 225.
10 Κ. Α. Ρωμαίος, «Αχνάρια επάνω σε βράχους», ό.π., σ. 218.
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γάλες εκτάσεις γης και άφησε τα ίχνη του στη σκληρή πέτρα,11 ενώ σε αρκετές
περιοχές της Μακεδονίας επιχωριάζουν αντίστοιχες λαϊκές παραδόσεις για τον
Μέγα Αλέξανδρο και το άλογό του.12
Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι στις λαϊκές παραδόσεις παρατηρείται συχνά
η υποκατάσταση ενός ήρωα από έναν άλλον, κυρίως του παλαιότερου από έναν
νεώτερο.13 Παραδείγματος χάριν, ο άγιος Κοσμάς έχει υποκαταστήσει τον άγιο
Αθανάσιο σε παράδοση που αναφέρεται στην ορεινή τοποθεσία Αφορεσμένη
των Θεσσαλικών Αγράφων.14 Επίσης, στην Πολυθέα (πρώην Δραγοβίτσι) της Καλαμπάκας, παράδοση σχετική με τις νυχτερινές επισκέψεις ενός όμορφου καβαλάρη αποδίδεται από τους κατοίκους είτε στην παρουσία του Μεγάλου Αλεξάνδρου είτε στην παρουσία του αγίου Γεωργίου.15 Στην περίπτωση του Μάρκου
Κράλη, υπάρχει διχογνωμία στο χωριό Νυμφαίο, σχετικά με αποτυπώματα σε
αγροτική περιοχή. Ορισμένοι τα αποδίδουν στον Μάρκο, ενώ άλλοι στον Άγιο Γεώργιο. Πάντως, τα εκεί υπάρχοντα τοπωνύμια, Κιάτρα Μαρκουλάρε και Κιάτρα
αλ Άγιου Γιώργη, επιτείνουν τη σύγχυση. Ας μην το ξεχνούμε, τόσο ο άγιος Γεώργιος όσο και ο Μάρκος Κράλης είναι και οι δύο έφιπποι προστάτες του λαού.
Θα προσθέσω και μία επιπλέον ανάλογη περίπτωση, εκτός ελληνικών συνόρων
11 Πολίτης, Μελέται..., Α΄, ό.π., σ. 63∙ Ι. Δ. Κονδυλάκης, «Νεοελληνική της Κρήτης Μυθολογία. Γίγαντες», Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος 1 (1883), σ. 275-276∙ Π. Γ. Βλαστός, «Ο Διγενής Ακρίτας. Αρχαίος γίγας και μέγας ήρωας της Κρήτης (Εκ της μεγάλης συλλογής
Κρητικής Λαογραφίας Παύλου Γ. Βλαστού)», Κρητική Εστία 2 (1951), τχ. 20, σ. 9-13. Θα πρέπει εδώ
να σημειώσουμε ότι εντοπίζονται από τους ερευνητές και κοινά στοιχεία μεταξύ των ασμάτων του
Διγενή και των ασμάτων του Μάρκου. Βλ. Ν. Γ. Πολίτης, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τ. Α΄, Αθήνα 1920,
σ. 259∙ Γ. Α. Μέγας, Έχουν οι Βούλγαροι εθνικόν έπος;, ό.π., σ. 18 (σημ. 1).
12 Κ. Α. Ρωμαίος, «Αχνάρια επάνω σε βράχους», ό.π., σ. 225∙ Γ. Κ. Σπυριδάκης, «Παραδόσεις και
δοξασίαι περί του Μεγ. Αλεξάνδρου», Γέρας Αντωνίου Κεραμοπούλου, Αθήνα 1953, σ. 388∙ Αγγ. Ν.
Δευτεραίος, «Έκθεσις λαογραφικής ερεύνης εις περιοχάς Ν. Γρεβενών (25 Ιουλ.–15 Αυγ. 1966)»,
Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας 18-19 (1965-1966), σ. 317-320∙ Άγγ. Ν.
Δευτεραίος, «Έκθεσις λαογραφικής ερεύνης εις την περιοχήν βορείως της Κοζάνης (Δυτ. Μακεδονίας) (7 Αυγούστου–1 Σεπτ. 1967)», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας
20-21 (1967-1968), σ. 354.
13 Βλ. και Κ. Α. Ρωμαίος, «Προσθήκη εις τα “Αχνάρια επάνω σε βράχους”», Αρχείον του Θρακικού
Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 14 (1947-48), σ. 374.
14 Ο Στέφανος Γρανίτσας κάνει λόγο για τον άγιο Αθανάσιο (Στέφ. Γρανίτσας, Τα άγρια και τα ήμερα
του βουνού και του λόγγου, Αθήνα 1921, σ. 93-96), ενώ οι κάτοικοι των γύρω χωριών συνδέουν
σήμερα την παράδοση της Αφορεσμένης με τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Για την παράδοση της Αφορεσμένης και το πέρασμα από εκεί του αγίου Κοσμά, βλ. Δ. Λουκόπουλος, Ποιμενικά της Ρούμελης,
Αθήνα 1930, σ. 220. Παρά το γεγονός ότι στην εν λόγω παράδοση ο άγιος Αθανάσιος αντικαταστάθηκε από τον άγιο Κοσμά, η παλαιά παράδοση, η οποία συνέδεε την Αφορεσμένη λάκκα με τον
άγιο Αθανάσιο, επιβιώνει, ή επιβίωνε, έως τα πρόσφατα χρόνια. Στάθηκα τυχερός όταν την άκουσα
από τον Αλέκο Θεοδωράκο (γ. το 1921) στους Βασιλάδες του Πετρίλου στις 29 Ιουλίου 2005. Την
παραθέτω όπως ακριβώς την άκουσα: «Πέρασε ο άγιος Αθανάσιος στην Αφορεσμένη και οι τσομπαναραίοι που ήταν εκεί δεν του έδωσαν σημασία ντιπ, τον περιγελούσαν. Ούτε γάλα του έφεραν
να φάει. Και τους καταράστηκε ο άγιος Αθανάσιος και τους είπε: τα πρόβατά σας να γίνουν όρνια,
λέει. Και αμέσως τα πρόβατα έγιναν όρνια και έπιασαν τα πλάγια. Και φαίνονται τα όρνια ότι κρατούν από πρόβατα γιατί έχουν μαλλιά εδώ μπροστά στο στήθος».
15 Αλέξ. Κ. Χατζηγάκης, Τ’ Ασπροπόταμο Πίνδου. Παραδόσεις, Τρίκαλα 1948, σ. 31.
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αυτή τη φορά και συγκεκριμένα από το Ορέχοβο,16 στην οποία εμπλέκονται πάλι
τα ονόματα του Μάρκου Κράλη και του αγίου Γεωργίου. Το Ορέχοβο είναι ένα
χωριό χτισμένο στις ανατολικές πλαγιές του βουνού Περιστέρι, νοτιοδυτικά του
Μοναστηρίου, και οι κάτοικοί του μου επισήμαναν την ύπαρξη επάνω σε βράχο
τεσσάρων αποτυπωμάτων από πέταλα αλόγου. Ο βράχος ονομάζεται βράχος
του Αγίου Γεωργίου (Sv. Gjorgi) ή Τρύπιο Λιθάρι (Dupen Kamen) και συνδέεται με
το έθιμο του τρυποπεράσματος.17 Από τους κατοίκους του χωριού, άλλοι ισχυρίζονται ότι τα αποτυπώματα προέρχονται από το άλογο του αγίου Γεωργίου και
άλλοι από το άλογο του Μάρκου. Τα παραδείγματα που προηγήθηκαν αναδεικνύουν τον συμφυρμό που μπορεί να επέλθει μεταξύ συναφών παραδόσεων και
την αντικατάσταση ενός ηρωικού προσώπου από ένα άλλο.18
Είναι προφανές ότι ανέκαθεν υπήρχε ένα πλούσιο απόθεμα μυθολογικού
υλικού γύρω από ήρωες και αγίους, το οποίο σε κατοπινά χρόνια αποδόθηκε
ομαλά και εύκολα σε έναν νεότερο ήρωα, στην προκειμένη περίπτωση στον
Μάρκο Κράλη. Εξάλλου, επιβιώνουν κοινές παραδόσεις στους ευρωπαϊκούς λαούς, όπως παραδείγματος χάριν η ανάσταση και η επάνοδος του νεκρού ήρωα,
κάτι που θρυλείται και για τον Μάρκο.19 Επ’ ευκαιρία αυτών των επισημάνσεων, θα παραθέσω και προφορική παράδοση για τον Μάρκο η οποία παραπέμπει στις ιστορίες του Οιδίποδα και του Μωυσή. Η παράδοση καταγράφηκε στο
Kavadarci,20 ανατολικά του Πρίλεπ, και αφηγείται ότι ο πατέρας του Μάρκου,
βασιζόμενος σε κάποια προφητεία και φοβούμενος μήπως ο γιος του όταν θα
μεγάλωνε θα του έσπαγε τα κόκαλα, τοποθέτησε τον μικρό Μάρκο σε καλάθι
και τον πέταξε στον ποταμό Βαρδάρη (Αξιό). Κάποιος βοσκός βρήκε τυχαία το
καλάθι με το μωρό και το παρέδωσε στον μονάρχη της περιοχής. Ο Μάρκος μεγάλωσε στο νέο του περιβάλλον και σε όποιον τον ρωτούσε για την ταυτότητα
των γονιών του έδινε την απάντηση ότι η μητέρα του και ο πατέρας του ήταν ο
16 Την παράδοση κατέγραψα στις 22/5/2009 από τον Παντέλι Τσουλέφσκι (γ. το 1937), τον Μίλε
Ράσμοσκι (γ. το 1942), καθώς και άλλους κατοίκους.
17 Υποβλήθηκα και εγώ στο τρυποπέρασμα, αφού πρώτα με έδεσαν με σκοινί και κατόπιν, μέσω
στενής οπής του βράχου, με κατέβασαν εντός μικρού σπηλαίου το οποίο διέθετε και άλλη είσοδο.
Για το τρυποπέρασμα, βλ. γενικά Στέφ. Δ. Ήμελλος, «Περί του εν Νάξω εθίμου του “τρυποπεράσματος”», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 1 (1961), σ. 515-528.
18 Για την εικονογραφική και ιδεολογική διασύνδεση μεταξύ του μυθοποιημένου Μάρκου Κράλη
και του αγίου Γεωργίου, βλ. D. Srejovic, «Les anciens elements balkanique dans la figure de Marko
Kraljevic», Ziva Antika 8 (1958), σ. 83 κ.εξ.
19 Ν. Γ. Πολίτης, Μελέται περί του βίου και της γλώσσης..., Β΄, ό.π., σ. 662. Ο Ιωάν. Ησ. Περβάνογλους στο άρθρο του «Περί της δημοτικής των Σέρβων ποιήσεως», Φιλίστωρ 3 (Ιούνιος 1862), αρ.
6, σ. 544, αναφέρει τον θρύλο ότι ο Μάρκος Κράλης έζησε τριακόσια χρόνια και έπειτα κοιμήθηκε
ήσυχα για να εγερθεί στο μέλλον, όταν οι συνθήκες για την πατρίδα του θα είναι ευοίωνες. Βλ.
και K. Penušliski, “Macedonian Local Traditions of Prince Marko”, Journal of the Folklore Institute 3
(1966), σ. 340.
20 Την παράδοση κατέγραψε στο Kavadarci, έπειτα από παράκλησή μου, ο Ηπειρώτης Γιώργος Χουλιάρας (εκ Μουζακαίων), σύμφωνα με τις αφηγήσεις του Γιόβαν Πλετβάρτσκι (ЈOBAN
ПЛЕТВАРСКИ) (γ. το 1951), ιδιώτη, και του Μπλάζο Αγγέλοφ (ПИЛЕВ АИГЕЛOВ) (γ. το 1942), συνταξιούχου δασκάλου.
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Βαρδάρης. Ενήλικος πια, απάλλαξε την περιοχή από θηρίο που έκανε ζημιές
σε ανθρώπους και ζώα, σκοτώνοντάς το. Αργότερα, στους γάμους της κόρης
του μονάρχη παραβρέθηκε και ο πατέρας του Μάρκου, έτσι ώστε πατέρας και
γιος να συναντηθούν χωρίς να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Σε παρεξήγηση που
επήλθε μεταξύ τους, ο Μάρκος έσπασε τα κόκαλα από τα χέρια του πατέρα του
και έτσι η προφητεία εκπληρώθηκε.
Όπως σημειώσαμε, οι παραδόσεις με τα αποτυπώματα του Μάρκου πλάστηκαν από τον λαό για να ερμηνεύσουν ορισμένους ιδιαίτερους γεωλογικούς σχηματισμούς. Εντούτοις, και τα χαρακτηριστικά σημάδια κάποιων τόπων με έκδηλα
τα υλικά κατάλοιπα της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπου συχνά διασώζονται
και λείψανα παλαιών υδραγωγείων, συνδέθηκαν επίσης με τη δράση του Μάρκου και αποτέλεσαν άλλη ενότητα παραδόσεων. Οι συγκεκριμένες παραδόσεις
αφηγούνται την κατάληψη οχυρής θέσης μέσω της διακοπής παροχής ύδατος
στους πολιορκημένους, μιας μεθόδου γνωστής, ιστορικά, από την αρχαιότητα.
Τέτοιες παραδόσεις, με κεντρικό πρόσωπο τον Μάρκο, διασώζονται στα χωριά
Λουτράκι Πέλλας, Παρόρι Φλώρινας και Επταχώρι Καστοριάς.
Τέτοιου είδους παραδόσεις, που έχουν ως θέμα την εκπόρθηση οχυρής θέσης, είναι στερεότυπες σε όλον τον ελλαδικό χώρο, αλλάζουν μόνο τα πρόσωπα
και οι τόποι.21 Η υπόθεσή τους, εν συντομία, έχει ως εξής: εχθροί προσπαθούν
να εκπορθήσουν οχυρή θέση ή κάστρο, αλλά δεν τα καταφέρνουν παρά τον στε21 Βλ. γενικά Στέφ. Δ. Ήμελλος, «Ιστορικαί παραδόσεις περί αλώσεως ωχυρωμένων θέσεων»,
Λαογραφία 29 (1974), σ. 291-294. Αναδημοσίευση στο Στέφ. Δ. Ήμελλος, Λαογραφικά, τόμος Α΄,
Δημώδεις παραδόσεις, Αθήνα 1988, σ. 136-140. Για τον γεωγραφικό χώρο της Δυτικής Μακεδονίας,
βλ. Β. Μπαζόπουλος, «Το Καστράκι Παπαδιάς», Αριστοτέλης (1960), έτος Δ΄, τχ. 22, σ. 17-19∙ Χρ.
Σκύβαλος, «Το Μακροχώριον Καστοριάς», Αριστοτέλης (1961), έτος Ε΄, τχ. 29, σ. 3-4. Θα παραθέσω
εδώ και δύο σχετικές παραδόσεις που κατέγραψα στα χωριά Μεσόπυργο (πρώην Σουμερού) του
Νομού Άρτας και Βοδίνο της Δερόπολης αντίστοιχα: «Στην Παναγία ετούτη εδώ στο χωριό, στη
Σουμερού, πήγαινε το νερό με κιούγκια απ’ το Καναλάκι. Εδώ όπως πάμε κατά την εκκλησία στο
δεξιό το μέρος είναι ένας λόφος κι αυτού ήταν μαναστήρι παλιό, πολύ παλιό κι ήταν κάστρο και
όταν έκαψαν παλιά το πέρα το χωριό, ήρθαν εδώ και φύλαγαν γύρα να το εξασθενήσουν. Εκεί,
όπως θα δεις στην εκκλησία, στην πλατεία, ήταν κάνα δυο στρέμματα, τρία, λάκκα και στο πλατό
αυτό δεν ήταν εκκλησία, ούτε τίποτα. Και ήφερναν ένα νερό από μια πηγή απάνω, θα στη δείξω και
την πηγή, η πηγή λέγονταν Καναλάκι, και πήραν το νερό από κει με κιούγκια και το φεραν και μόλις
ήρθαν στην πλατεία, δεν το πήγαν στην πλατεία να το κολλήσουν απάνω, το πέρασαν και το ’γειραν
κάτω, προνοούσαν κι αυτοί για κανένα αποκλεισμό, καμιά πολιορκία. Και δεν το πέρασαν από την
πλατεία. Φαίνεται [το μέρος] εκεί πόβγαινε το νερό. Και κοντά δεν ξέρω πόσα λεπτά έδωσαν σε
μια γυναίκα, γιατί δεν παραδίνονταν αυτοί από μέσα, να τους πει πούθε πίνουν νερό. “Α, έχουν,
ψυχή μου, νερό μέσα, λέει, από δω κάτω το περνάν, αλλά δεν ξέρω πού το περνάν”. “Και πώς θα
το βρούμε;”, “Δεν ξέρω, αλλά να δέσετε ένα άλογο άσπρο αυτού στη λάκκα και να του δίνεται ξηρό
καρπό να διψάσει. Και να το πηγαίνετε πέρα δώθε και θα χτυπήσει το πόδι εκεί που περνάει το
νερό”. Και το βρήκαν το νερό και το κόψαν. Και μόλις το κόψαν το νερό φώναξαν: “παραδοθείτε ή
χάνεστε. Θέλετε νερό;”» [Θεόδωρος Καράλης (γ. το 1919), Μεσόπυργος 6/7/2001]. «Η Μονοβύζα
είχε ένα φρούριο στο Καστρί, εδώ στο χωριό μασ. Καστρί της Μονοβύζας το λέμε. Είχε μείνει πολύ
καιρό εδώ με τον στρατό της. Είχε φκιάσει έναν αγωγό με χωματένιους σωλήνες και έφερνε νερό
στο Καστρί απ’ το Πουλονέρι. Και μια φορά, ένα άλογο απ’ αυτούς που την πολιορκούσαν, είχε
διψάσει πολύ. Και κατάλαβε πού περνάει το νερό και άρχισε να σκάβει με το πόδι και να οργώνει.
Έσπασε ο αγωγός, βγήκε το νερό και το κόψαν οι εχθροί. Κι έφυγε μετά η Μονοβύζα από το Καστρί»
[Δημήτρης Μάστορας (γ. το 1930), Βοδίνο Δερόπολης 3/8/2012].
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νό αποκλεισμό στον οποίο επιδίδονται. Κρυφό υδραγωγείο εξασφαλίζει στους
υπερασπιστές επάρκεια τρεχούμενου νερού, οπότε η κατάληψη της θέσης είναι
αδύνατη. Όμως η ύπαρξη του υδραγωγείου προδίδεται. Ο προδότης, που τις περισσότερες φορές είναι μία γριά, συμβουλεύει τους πολιορκητές να ταΐσουν με
κριθάρι μία φοράδα και αφού την αφήσουν διψασμένη για αρκετές ημέρες να
την περιφέρουν γύρω από το κάστρο ώστε με το χτύπημα του ποδιού της στο
έδαφος να τους υποδείξει το σημείο από όπου διέρχεται ο υπόγειος σωλήνας
της ύδρευσης. Κόβοντας λοιπόν την ύδρευση, καταλαμβάνουν και το κάστρο.
Το σίγουρο είναι ότι κατάλοιπα παλαιών υδραγωγείων στις θέσεις τις οποίες
υποδεικνύουν οι παραδόσεις δηλώνουν τον ιστορικό πυρήνα αυτών των παραδόσεων. Με βάση τις σχετικές παραδόσεις και τα υλικά τεκμήρια που αποκαλύπτονται στον χώρο, υποθέτουμε ότι είτε συνέβη όντως στο παρελθόν ένα ιστορικό γεγονός το οποίο έχει κάποια σχέση, έστω και μικρή, με την παράδοση, είτε
ο παραδοσιακός άνθρωπος στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει τα ιστορικά κατάλοιπα του παρελθόντος, όπως παλαιά κάστρα και υδραγωγεία, επινόησε ιστορίες ή και προσάρμοσε παραδόσεις άλλων τόπων στα δεδομένα του τόπου του.
Στις παραδόσεις από το Παρόρι και το Λουτράκι,22 ο Μάρκος είναι αυτός που
πολιορκείται και τελικά, υπό την εξάντληση της δίψας, εξαναγκάζεται να εγκαταλείψει τη θέση του. Αντίθετα, στην παράδοση από το Επταχώρι, πολιορκητής
είναι ο Κράλης (=Μάρκος) και αυτός είναι που εφαρμόζει το εν λόγω τέχνασμα
για την κατάληψη της οχυρής θέσης.23 Τρία τοπωνύμια του Επταχωρίου συνδέονται με την παραπάνω παράδοση: πρόκειται για τα τοπωνύμια Κράλη, Τσούκα
και Βαλιχέρι. Τα δύο πρώτα διασώζουν τα ονόματα των δύο αντιπάλων και τις
θέσεις των κάστρων τους αντίστοιχα, ενώ το τρίτο αναφέρεται στην τοποθεσία
στην οποία οι δύο άνδρες έδωσαν τα χέρια.
Η αποστέρηση του ύδατος στους πολιορκημένους δεν ήταν το μόνο πολεμικό
τέχνασμα που ανιχνεύουμε στις παραδόσεις του Μάρκου. Επίσης ανιχνεύουμε
και τέχνασμα το οποίο εξασφάλιζε την κρυφή και απρόσκοπτη διαφυγή από τον
εχθρό. Σε παράδοση από το χωριό Παπαδιά, ο Μάρκος καλίγωσε ανάποδα τα πέταλα του αλόγου του, έτσι ώστε να αποπροσανατολίσει τους διώκτες του από την
πραγματική κατεύθυνση που πήρε. Η παράδοση είναι γνωστή και στα μέρη του
Πρίλεπ. Σύμφωνα με την εκεί διήγηση, ο Μάρκος καλίγωσε ανάποδα το άλογό του
και κατευθύνθηκε νύχτα προς τα μέρη του Ντέμιρ Κάπιγια για να βρει καταφύγιο
σε σπήλαιο της περιοχής.24 Αυτός ο ανορθόδοξος τρόπος πεταλώματος ήταν ένα
τέχνασμα διαδεδομένο ευρέως στον ελλαδικό χώρο στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, μάλιστα και μεταξύ των ζωοκλεφτών, ώστε να αφθονούν οι σχετικές τοπικές
παραδόσεις. Συνήθως προσγράφεται σε εκείνους τους άνδρες που με τρόπο έξυ22 Η παράδοση από το Λουτράκι δεν είναι αποκρυσταλλωμένη στα επιμέρους επεισόδια. Τρεις
αφηγητές την αφηγήθηκαν ο καθένας διαφορετικά.
23 Βλ. και Δημ. Ν. Τσίγκαλος, Το Επταχώρι. Χίλια χρόνια στις εθνικές επάλξεις, Θεσσαλονίκη 1979, σ. 14∙
Στέφ. Δ. Ήμελλος, «Ιστορικαί παραδόσεις...», ό.π., σ. 291∙ του ίδιου, Λαογραφικά, ό.π., σ. 136.
24 K. Penušliski, “Macedonian Local Traditions...”, ό.π., σ. 340.
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πνο απομακρύνονται από τους διώκτες τους χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.
Τεχνάσματα παραπλάνησης του εχθρού εντοπίζουμε και σε άλλες παραδόσεις του Σέρβου ήρωα. Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι του χωριού Παρόρι διηγούνται
ότι με τη βοήθεια της αιολικής ενέργειας ο πολιορκημένος Μάρκος ενεργοποίησε τύμπανα να χτυπούν συνεχώς, ώστε να παραπλανήσει τους εχθρούς του και
να τους κάνει να νομίσουν ότι παρέμενε στο κάστρο ενώ είχε ήδη διαφύγει. Την
ίδια μέθοδο παραπλάνησης του εχθρού, μέσω δηλαδή του συνεχούς ήχου ενός
τυμπάνου, εφάρμοσε και στο Λουτράκι του Νομού Πέλλας, με τη διαφορά ότι
αντί της αιολικής ενέργειας αξιοποίησε την υδροκίνηση.
Σταθερό θέμα στις παραδόσεις και τα τραγούδια του Μάρκου στον βαλκανικό χώρο είναι οι μάχες του εναντίον των Τούρκων και οι μονομαχίες του με
άξιους αντιπάλους που προέρχονται κυρίως από τις τάξεις τους. Ωστόσο, κι
αυτό είναι το παράδοξο για έναν ήρωα, σε αυτές τις αναμετρήσεις δεν υπερίσχυε πάντα και αναγκαζόταν να καταφεύγει σε αθέμιτες συμπεριφορές για να
τους νικήσει. Έχουμε ήδη επισημάνει ελαττώματα του χαρακτήρα του και ακραίες συμπεριφορές. Μια τέτοια λαϊκή παράδοση μονομαχίας, από τις ελάχιστες
που διασώζονται στα χωριά της Βόρειας Ελλάδας, κατέγραψα στην Κορυφή
Πέλλας και σύμφωνα με την οποία ο Μάρκος πάλευε με κάποιον Γεναντόλι από
τα μέρη της Μικράς Ασίας. Ο Γεναντόλι φαίνεται πως ήταν πιο δυνατός από τον
Μάρκο. Όμως ο Μάρκος, έπειτα από παρότρυνση της συζύγου του, χρησιμοποίησε εγχειρίδιο και με ύπουλο τρόπο σκότωσε τον αντίπαλό του. Επίσης, σε
άλλη παράδοση που κατέγραψα στο χωριό Κρατερό, μεταφερμένη πιθανότατα
από το Κόσσοβο, ο αντίπαλός του, ο Αράπης, αφού τον νίκησε, εν συνεχεία τον
αιχμαλώτισε, τον έδεσε στην ουρά αλόγου και τον σβάρνισε στα χωριά. Όμως
στη συνέχεια, η σταυραδέρφη του Μάρκου μέθυσε τον Αράπη, ελευθέρωσε τον
Μάρκο και ο Μάρκος, με τη σειρά του, αιχμαλώτισε τον ανήμπορο αντίπαλο, τον
εκδικήθηκε με τον ίδιο τρόπο και στο τέλος τον σκότωσε.
Σημείωσα ότι πιθανός τόπος προέλευσης της τελευταίας παράδοσης είναι
το Κόσσοβο. Ο αφηγητής μου, την άκουσε από συγχωριανό του που είχε εργασθεί για χρόνια εκεί. Ο συνεχής γεωγραφικός χώρος, οι εμπορικές διασυνδέσεις
και οι επαγγελματικές δραστηριότητες σε μία ευρεία περιοχή των Βαλκανίων
είχαν ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση όχι μόνο ανθρώπων αλλά και λαϊκών παραδόσεων. Στο χωριό Κρατερό της Φλώρινας έχω καταγράψει τρεις από αυτές.
Θα κλείσω την παρουσίαση των παραδόσεων με μία ακόμη, από την Κορυφή και το Παρόρι, που προσφέρει μια άλλη πλευρά του Μάρκου, ευγενή και
ανθρώπινη. Το πρόσθετο ενδιαφέρον σε αυτή την παράδοση είναι η αναφορά
στη χρήση πυροβόλων όπλων και στην επακόλουθη ανατροπή των καθιερωμένων αξιών της παλικαριάς. Ουσιαστικά, η παράδοση εκφράζει τον απόηχο της
μεγάλης μεταβολής που είχε επέλθει από την εφεύρεση και τη χρήση της πυρίτιδας στις πολεμικές αναμετρήσεις και τη βαθμιαία κατάλυση των μέχρι τότε
πολεμικών ηθών τα οποία συνυφαίνονταν πρωτίστως με τη σωματική ρώμη και
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την ανδρεία. Η παράδοση επιχωριάζει και στην περιοχή του Πρίλεπ.25 Ο βασικός
πυρήνας της συνοψίζεται στο παρακάτω σχήμα: ένα παιδί ή βοσκός είχε στην
κατοχή του ένα πυροβόλο όπλο (ένα πιστόλι). Ο Μάρκος, αμφιβάλλοντας για
τις δυνατότητες του νέου όπλου, πρότεινε στον κάτοχό του να τον πυροβολήσει
–τον Μάρκο– στην παλάμη έτσι ώστε να διαπιστώσει ή όχι την αξία του νέου
όπλου. Η πρότασή του έγινε δεκτή. Μόλις η σφαίρα διαπέρασε την παλάμη του
Μάρκου και διαπιστώθηκε η μεγάλη δύναμη του όπλου, ο Μάρκος στενοχωρημένος και απογοητευμένος μονολόγησε λέγοντας ότι η εποχή των παλικαριών
και της ανδρείας είχε παρέλθει.
Από όσα ήδη εξέθεσα, συνάγεται ότι οι περισσότερες από τις παραδόσεις
του Βορειοελλαδικού χώρου εντάσσονται σε γνωστούς τύπους παραδόσεων
και συνδέονται κυρίως με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Σίγουρα υπάρχουν αρκετές ακόμη παραδόσεις που
παραμένουν ακατάγραφες ή βρίσκονται καταχωρισμένες σε δυσπρόσιτα τοπικά έντυπα. Η μελλοντική συστηματική συγκέντρωση και ανάδειξή τους θα μας
δώσει αρτιότερη εικόνα, τόσο για τη διασπορά τους στον γεωγραφικό χώρο της
Μακεδονίας όσο και για τις επιδράσεις που άσκησε ο Μάρκος Κράλης στο φαντασιακό του παραδοσιακού κόσμου της υπαίθρου.

25 K. Penušliski, “Macedonian Local Traditions...”, ό.π., σ. 340.

Ο ρόλος της ανατολικής και δυτικής εκκλησίας
στην ανάπτυξη των δοξασιών των βρικολάκων στα Βαλκάνια
Στέλιος Α. Μουζάκης
Ερευνητής

ABSTRACT
The penance of the church, the Aphorism and the untouched relic is the
main reason for the creation of beliefs for vampires. All relevant reports are
based on the constant and timeless feeling of fear of death. It is precisely
on this feeling, which is recognized as natural, sometimes spontaneous,
that the Church supports and elaborates the edifice of aphorism, already
from the 7th Ecumenical Council (787 AD). During the 10th c. the appearance of untouched relics is associated with the dualistic sect of the Bogomils in the region of Bulgaria and the southern Slavs, while from the 1214th c., it is used for the compliance of the clergymen or laity being judged
in an ecclesiastical decision,. The existence of untouched relics of this
form, known as vampires in Greece and in the Balkans and especially in
Serbia, led Ecumenical Patriarchate to tackle this issue in the 15th century.
Early in the 16th century, the ecclesiastical penance imposes “aphorism
unresolved and eternal”. Their remark and interpretation are also introduced in the secular laws and ecclesiastical regulations. From the end of
the century onwards the rhetoric of aphorism hardens “to be applied even
after death; the stones and the iron may break but aphorism will definitely
not break at all”. This is followed by several aphorisms by hierarchs, mainly secular ones for personal matters such as dowries, inheritances, wills,
usurpation of money, usually with the payment of a relevant price.
Simultaneously with the epidemics of the plague, but also the ignorance,
poverty and underdevelopment of the popular mass, as well as the magical practices, the beliefs about vampires began to spread in the Balkans
to reach a peak in the 17th-18th century. Doctors, Kings, and Popes are involved in the issue. More specifically, Pope Benedict XIV (1740-1758) in his
attempt to penetrate the Western Church in the Balkan countries included
the relevant beliefs in its policy, undertaking a new crusade of proselytizing
on the peninsula of Amos.

Σύμφωνα με τους περισσότερους ερευνητές, ως η βασική αιτία1 της δημιουργίας των δοξασιών για τους βρικόλακες στο χώρο της Ορθόδοξης2 Εκκλη1 Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ορισμένα εκκλησιαστικά κείμενα όπου συναντάται αριθμός αμαρτημάτων τα οποία επισύρουν την ποινή του αφορισμού: οι Κανόνες των Αγίων Αποστόλων [Αγαπίου
Ιερομονάχου – Νικοδήμου Μοναχού, Πηδάλιον της νοητής νηός, της Μίας Αγίας..., εκ της Τυπογραφίας του εκδότου Κωνσταντίνου Γκαρπολά, εν Αθήναις, Αωμα´ (1841), σ. 1-66]· οι Κανόνες της Πενθέκτης Συνόδου (Π. Δ. Μιχαηλάρης, Αφορισμός. H προσαρμογή μιας ποινής στις αναγκαιότητες της
Τουρκοκρατίας, Αθήνα 2004, σ. 209-216)· νομοκάνονες και κυρίως στο Νομοκάνονα του Μανουήλ
Μαλαξού (Κ. Δυοβουνιώτης, Ο νομοκάνων του Μανουήλ Μαλαξού, Αθήναι 1916).
2 Αν και χρησιμοποιούμε τους όρους «καθολικός» και «ορθόδοξος», με την ομολογιακή τους ση-
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σίας, αναγνωρίζεται, το εκκλησιαστικό3 επιτίμιο,4 ο αφορισμός5 και το εξ αυτού
του λόγου προερχόμενο άλιωτο λείψανο.6 Ένα μέσο σκληρό το οποίο, εκτελείται7 μόνον από τους επισκόπους8 ή της Συνόδου των Επισκόπων.9 Έτσι το διαμέσου του εκκλησιαστικού αφορισμού άλιωτο λείψανο θεωρείται ως βρικόλακας,10 έχει δηλαδή περάσει η ψυχή του θανόντος στα χέρια του διαβόλου,

«...μετασχηματίζεται ὁ διάβολος καὶ ἐνδύεται τὸ νεκρὸν σῶμα καὶ ὁ πολυήμερος νεκρὸς ἢ καὶ πολυχρόνιος δοκεῖ νεαρὸς εἶναι καὶ σάρκας ἔχειν καὶ αἷμα καὶ
ὄνυχας καὶ τρίχας. ἐντεῦθεν οἱ τάλανες ἐπὶ τὸ πῦρ ὁρμῶσι καὶ συναγόντες ξύλα
καίουσι τὸ λείψανον...»11 κατά τον επίσκοπο Ιωάσαφ.

Κατά τον 10ο αι. η εμφάνιση άλιωτων λειψάνων στην περιοχή της Βουλγαρίας και στους νότιους Σλάβους, συνδέεται με τη δυϊστική12 αίρεση των Βογομίλων.13 Μέσω της Βουλγαρίας εξαπλώνεται και διεισδύει14 σε όλα τα ελληνόφωνα
μασία, που χαρακτηρίζει αντίστοιχα τη Δυτική και την Ανατολική Χριστιανοσύνη, δεν ανήκουν στον
18ο αιώνα, αλλά επικράτησαν από τα μισά του 19ου αιώνα και μετά. Οι όροι που χρησιμοποιούνται
αντίστοιχα, είναι συνήθως, «λατίνοι» ή «φράγκοι» και «ρωμαίοι».
3 Ο Μέγας Βασίλειος στους Ιερούς Κανόνες του αναφέρει πόσοι είναι οι τόποι, βαθμοί, των επιτιμίων: «τέσσαρές εἰσιν οἱ τῶν ἐπιτιμίων τόποι. Ὁ τοῦ προσκλαίοντος, ὁ τοῦ ἀκροωμένου, ὁ τοῦ
ὑποπίπτοντος καὶ ὁ τοῦ συνεστῶτος» [Γ. Ράλλης – Π. Ποτλής, Σύνταγμα Θείων και Ιερών Κανόνων,
Δ΄ (1854), σ. 405].
4 Επιτίμια θα ορίζαμε τις στερήσεις από τις διάφορες πράξεις της Εκκλησίας. Πάντως κατά τους
Αποστολικούς Κανόνες τρία είναι τα επιτίμια τα οποία υποχρεώνουν την εκάστοτε Σύνοδο των Επισκόπων να επιβάλλει σε ιερείς ή λαϊκούς, το καθαιρείσθω, το αφοριζέσθω και το ανάθεμα έστω.
5 Ο αφορισμός ανεξάρτητα από την μετέπειτα εξέλιξή του, στους αρχικούς χρόνους του χριστιανισμού, αποτελούσε μια μορφή επιτιμίου, ως ο εξωεκκλησιασμός.
6 Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδος, 2, Δ΄ Κανόνας.
7 Ο Νικήτας, μητροπολίτης Θεσσαλονίκης (12ος αι.) αναφέρει: «Ἐν οἷς οἱ κληρικοὶ καθαιροῦνται, oἱ
λαϊκοὶ ἀφορίζονται» [MPG, 119 (1881), στ. 1004].
8 Σχετικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των κληρικών βλ. «Διαταγαὶ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων διὰ Κλήμεντος τοῦ Ρωμαίου Ἐπισκόπου τε καὶ πολίτου», Βιβλίον VIII, Κεφάλαιο ΚΗ΄· τοῦ αὐτοῦ,
[Σίμων Κανανίτης] κανόνες περὶ ἐπισκόπων, πρεσβυτέρων διακόνων καὶ λοιπῶν κληρικῶν, ΜPG 1
(1857), στ. 1124-1125.
9 Γερμανός Παρασκευόπουλος, μητροπολίτης Ηλείας, «Τα άλιωτα σώματα νεκρών», Επετηρίς
Εταιρείας Ηλειακών Μελετών, τ. Α´, Αθήναι, 1982, σ. 307· Γ. Α. Ράλλης – Μ. Ποτλής, Σύνταγμα Θείων..., ό.π., τ. Β´, σ. 17, σ. 443 κ.εξ.· Ν. Μίχας, Το εκκλησιαστικό δίκαιο της ορθοδόξου Ανατολικής
Εκκλησίας, Αθήναι, 1906, σ. 707 κ.εξ.
10 Τα σχετικά με την ετυμολογία της λέξης βρικόλακας βλ. Στ. Α. Μουζάκης, Οι βρικόλακες. Δοξασίες,
προλήψεις και παραδόσεις σε καταγραφές από τους αρχαίους-βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς
χρόνους. Έρευνα και σε χειρόγραφους νομοκάνονες του 14ου-18ου αιώνα, Αθήνα 1987, σ. 157-162.
11 Γ. Αραμπατζόγλου, Φωτίειος Βιβλιοθήκη, ήτοι επίσημα και ιδιωτικά έγγραφα και άλλα Μνημεία
σχετικά προς την ιστορίαν του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μετά γενικών και ειδικών προλεγομένων, μέρος Β´, Κωνσταντινούπολις 1935, σ. 101-103, 245-246.
12 Η αίρεση των Bogomil που δημιουργήθηκε τον 10ο αιώνα, συνέβαλε σημαντικά στη δημιουργία
της αίρεσης των Καθαρῶν που αποτελούσε σοβαρή απειλή για την Καθολική Εκκλησία του Μεσαίωνα, και πρόβλημα σημαντικό για την ιστορία της Δυτικής Ευρώπης.
13 Για τη θεολογική ανάλυση των θέσεων της συγκεκριμένης αίρεσης βλ. Ευθυμίου του Ζιγαβηνού
τα ευρισκόμενα άπαντα, ΜPG, 130 (1865), στ. 1289-1332. «ΤΙΤΛΟΣ ΚΖ’: Κατά Βογομίλων».
14 Ο Πατριάρχης Κοσμάς Β΄ ο Αττικός (1146-1147) καθαιρέθηκε από τη Σύνοδο για τις σχέσεις
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εδάφη του Βυζαντίου,15 στο περιβάλλον του οποίου πιστεύεται ότι διαμορφώνει
ένα περισσότερο καθορισμένο ιδεολογικό σχήμα και ταυτόχρονα αναγκάζεται
σε έναν βαθύ εσωτερικό μετασχηματισμό.16 Φημολογείτο μάλιστα ότι έφθαναν
μέχρις του σημείου να αποδίδουν εξουσίες αναγκαίες και σημαντικές στον διάβολο.17 Τα στοιχεία αυτά υπήρξαν και η βασική αιτία εκμετάλλευσης του βογομιλισμού και πολιτικά, ώστε να προχωρήσουν και σε διώξεις. Ιδιαίτερα οδυνηρή
στις λεπτομέρειές της είναι η περιγραφή της σε δυο καμίνους18 εκτέλεσης, επί
της τιμωρητικής τελετουργικής πυράς στο Τζυκανιστήριον,19 του αρχηγού των
Βογομίλων Βασιλείου από τον αυτοκράτορα Αλέξιο Α΄ Κομνηνό (1081-1118).20
Το 1143 συγκροτήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, μια τοπική σύνοδος υπό τον
οικουμενικό πατριάρχη Μιχαήλ Β΄ Κουρκούα τον Οξείτη (1143-1146). Στη σύνοδο
καθαιρέθηκαν και αφορίστηκαν δύο ιεράρχες, ο Κλήμης Σωσάνδρων και ο Λεόντιος Βαλβίσσης, από την Καππαδοκία,21 οι οποίοι κατηγορήθηκαν πως είχαν
ενταχθεί στην αίρεση των Βογομίλων, και είχαν ξεθάψει λείψανα κάποιων νεκρών
με την πεποίθηση ότι τα πτώματά τους έτρεφαν δαίμονες.22 Αυτό ακριβώς το
«δαίμονας ἐγκατοικεῖν τοῖς σώμασι» αποτελεί βασική θέση της βογομιλικής αίρεσης,23 και έτσι πιστεύεται ότι συνδέεται άμεσα με τις δοξασίες των βρικολάκων.
Από τον 120-14ο αι. ο αφορισμός στην Ορθόδοξη Εκκλησία χρησιμοποιείται
συχνά για τη συμμόρφωση του κρινόμενου σε εκκλησιαστική απόφαση, κληρικού ή λαϊκού. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο τυπικό εκφοράς του αφοριστικού εγγράφου,24 και βεβαίως ούτε εκκλησιαστικό τυπικό απόδοσής του. Αρχικά αποδίδονταν
του ως και την αποδοχή των ιδεών του Νήφωνα (Leonis Allatius, De Ecclesiae occidentalisa atque
Orientalis perpetua consensione, libri tres..., Coloniae Agrippinae 1648, σ. 683-685).
15 Christian Dualist Heresies in the Byzantine World, c.650-c.1450, selected sources translated and
annotated by J. Hamilton and B. Hamilton assistance with the translation of Old Slavonic texts by
Yuri Stoyanov, Manchester and New York 1998, σ. 31-33.
16 Ir. Detkova, Bogomilismo e dualismo iranico. Il “neomanicheismo”, Διδακτορική διατριβή,
Università di Bologna 2008, σ. 74-76.
17 Αναφέρει ο Κοσμάς: «... Τὰ θαύματα δὲν συμβαίνουν σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ὁ διάβολος κάνει αὐτὸ γιὰ νὰ ἀποπλανήσει τοὺς ἄνδρες» (H. C. Puech – A. Vaillant, Le traité contre les bogomiles
de Cosmas le prètre, Paris 1945, σ. 58. Επίσης και D. Angelov, Bogomilstvoto v Bălgarija, Sofija 1947 #
[D. Angelov, Il Bogomilismo. Un’eresia medievale bulgara, trad. it. di V. Spasova, Roma, 1979], σ. 245).
18 Άννα Κομνηνή, Αλεξιάς, 15,9,3 κ.εξ., μτφρ. Αλόη Σιδέρη.
19 Τζυκανιστήριον, λέξη περσικής προέλευσης tshu-qan. Ο χώρος στον οποίο λάμβανε χώρα το
τζυκάνιον, άθλημα παρόμοιο με το σημερινό πόλο [Κίνναμος, 263, 17-264, 11· Φ. Κουκουλές, «Τζυκανιστήριον», ΕΕΒΣ 13 (1937), σ. 114].
20 Άννα Κομνηνή, Αλεξιάς, 15,9,1 κ.εξ.
21 Leonis Allatii, De Ecclesiae Occidentalis...libri tres.., Coloniae Agrippinae 1648, σ. 678-679.
22 J. D. Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova Amplissima Collectio, τ. 21, Venetiis 1779, στ. 584-588.
«... ἁμαρτωλοὺς εἶναι λέγουσι τοὺς τελευτήσαντας, καὶ δαίμονας ἐγκατοικεῖν τοῖς σώμασι τῶν τελευτώντων...».

23 Ευθύμιος ο Ζιγαβινός, «Πανοπλία δογματική, Αλεξίου βασιλέως Κομνηνού», ΜPG, 130, στ. 1309C.
24 Σε αντίθεση με τη Δυτική Εκκλησία που είχε ήδη κωδικοποιήσει από παλιά αντίστοιχο αφοριστικό τυπικό. Βλ. Pontificale Romanum: Clementis VIII ac Urbani VIII jussu editum et a Benedicto
XIV, recognitum et castigatum, juxta recèntioren editionem Romanam ac demum in commodiorem
formam redactum, Parisii 1859, σ. 445-454.
Ελληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις
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με απλή αναφορά της λέξης ως «εκκλησιαστικόν επιτίμιον»,25 ή «αφορισμού γάρ
βαρύτατον συνοδικόν επιτίμιον»26 ή και «βάρος αφορισμού επισείομεν».27 Με την
πάροδο του χρόνου προστίθενται χαρακτηρισμοί όπως «βάρος», «φρικώδης»28 αργότερα αναγωγή στη «ζωοαρχική τριάδα» και το «άλυτος»,29 τους οποίους συναντάμε
συχνότατα μαζί με διάφορες κατάρες30 στις πατριαρχικές ή μητροπολιτικές αφοριστικές πράξεις.31
Το παλαιότερο κείμενο όπου αναφέρονται οι βρικόλακες και εμφανίζονται
οι δοξασίες για την ύπαρξη, αλλά κυρίως για την αντιμετώπισή τους θεωρώ ότι
είναι οι αποκρίσεις στις ερωτήσεις τις οποίες υπέβαλε ο ευλαβέστατος κρητικός
ιερέας, κύριος Γεώργιος ο Δραζίνος32 κατά το 1438, στον Μεγάλο Πρωτοσύγκελλο του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και Ιεράρχη Ιωάσαφ.
Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γεννάδιος Β΄ (1454-1456) είχε αποδώσει λίγο μετά την κατάληψη της Κων/πολης, άλυτο αφορισμό.33 Μετά από παράκληση-πρόκληση του Σουλτάνου Μωάμεθ Β´ (δεύτερη 1451-1481), ο οποίος
έμαθε ότι τους αφορισμένους χριστιανούς δεν τους δέχεται η γη «ἀλλά μένουσι
τυμπανίαι μέλανες μέχρι καὶ χιλίων ἑτῶν»,34 ο τότε Πατριάρχης Μάξιμος ο Γ´ ο
Χριστώνυμος (1476-1482), «...ἐποίησεν λειτουργίαν καὶ ἀνέγνω καὶ εὐχὴν συγχωρητικήν..., αἱ ἁρμονίαι τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν διελύοντο... ».35 Χρησιμοποίησε
ο πατριάρχης τη διάλυση του σώματος της εχούσης μορφή τυμπανιαία,36 ως μέσον αναγνώρισης της δύναμης της χριστιανικής θρησκείας, και ως ένα σημαντικό
όπλο σε περίπτωση της αμφισβήτησής του.
25 Fr. Miklosich – J. Müller, Acta et Diplomata Graeca Medii aevi sacra et profana et edita, 1 (Vienna
1860), #LXXVI, σ. 107, συνοδικό έγγραφο προς Μητροπολίτη Διδυμοτείχου, Ιούνιος του 1324, #LVII/III.
26 Ό.π., σ. 144-146, Σεπτέμβριος 1327, #LXVI, πατριάρχης Ησαΐας.
27 Ό.π., σ. 328-329, Ιανουάριος 1354, πράξη της Πατριαρχικής Γραμματείας προς Μητροπολίτη
Μονεμβασίας, #CXLIV.
28 Ό.π., 2 (Vindobonae 1862 ), σ. 21-23, Μάρτιος 1381 πράξη για το μοναστήρι του Προδρόμου,
#CCCXLI.
29 Όπ., 1 (Vienna 1860), σ. 232 #CΙΙΙ, Γράμμα Πατριάρχη Ιωάννη ΧΙV, Μάρτιος 1343.
30 Π. Δ. Μιχαηλάρης, Ο αφορισμός..., ό.π., σ. 158-159.
31 Ό.π., σ. 160-161, όπου παραδείγματα του 15ου-18ου αιώνα.
32 Στ. Α. Μουζάκης, Βρικόλακες..., ό.π., σ. 121-122· Εμμ. Μιλτ. Παπαδάκης, Μορφαί του λαϊκού πολιτισμού της Κρήτης του 15ου και 16ου αιώνα, Αθήναι 1976, σ. 146.
33 Sp. P. Lambros, Ecthesis Chronica and Chronicon Athenarum, London 1902, σ. 37,1-5.
34 Sp. P. Lambros, Ecthesis..., ό.π., σ. 36,6-11· Δωρόθεος Μητροπολίτης Μονεμβασίας, Βιβλίον
Ιστορικόν..., Ενετίησιν 1798, σ. 426-427.
35 Martin Crusius, Turcograeciae Libri Octo: Quibus Graecorum Status Sub Imperio Turcico,
in Politia et Ecclesia, Oeconomia et Scholis, iam inde ab amissa Constantinopoli, ad haec usque
tempora, luculenter describitur. Cum Indice Copiosissimo, Basileae, 1584, όπου «Ιστορία πολιτική
Κωνπόλεως», Κων/νου Ζυγομαλά, σ. 27-28 και «Ιστορία πατριαρχική Κων/πόλεως», Μανουήλ Μαλαξού, σ. 132-134.
36 Ότι το τυπικό του αφορισμού με τις μακροσκελείς και αποτρόπαιες κατάρες και τα αδιάλυτα
σώματα είναι δημιούργημα των χρόνων της Οθωμανοκρατίας, συμφωνούν όσοι ασχολήθηκαν με
τον αφορισμό. Πβ. Κ. Δυοβουνιώτης, Περί αφορισμού κατά το εκκλησιαστικόν δίκαιον της Ανατολικής Εκκλησίας, Αθήναι 1916, σ. 57· Π. Δ. Μιχαηλάρης, Αφορισμός..., ό.π., σ. 300 κ.εξ.
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Από τον 15ο αι. και μετά, τόσο τα κείμενα, όσο και οι δοξασίες των βρικολάκων
εξαιτίας και της επιδημίας πανώλης,37 πληθαίνουν σημαντικά.38 Αναπτύσσονται
και κορυφώνονται τον 18ο αιώνα.39 Ο πρωτοπαπάς Μανουήλ Μαλαξός το 1561
είχε εκδώσει το Νομοκάνονά του όπου καταγράφονται υπό τη μορφή επιτιμίων
και οι δοξασίες περί βρικολάκων.40 Κυρίως εμφανίζεται η λύση του αφορισμού
λεγομένη από αρχιερέα.41
Το 1628 ο Λέων Αλλάτιος, συνέγραψε την πραγματεία του De Graecorum...42
Περιγράφει τα σχετικά με τους βρικόλακες, διαχωρίζοντας τους δυο γνωστούς
όρους βουρβούλακας και τυμπανιαίος, με τον δεύτερο να τον αποδίδει σε λείψανο αφορισμένο από επίσκοπο.43 Το κείμενο αυτό έκανε για πρώτη φορά γνωστές
στη Δύση τις δοξασίες για τους βρικόλακες που είχαν εξαπλωθεί στην Ανατολική
Ευρώπη, στα Βαλκάνια και στις χώρες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Δέχεται
ότι το bulcolaca/βρικόλακας, επιβλήθηκε από την Εκκλησία και είναι όρος για το
λείψανο του άλιωτου νεκρού που σαρκώνεται44 και φαινομενικά εξέρχεται από
τον τάφο για να βλάψει τους συγγενείς του.45 Όσον αφορά το τυμπανιαίος αποτελεί «μιαν εκκλησιαστική θέσπιση»46 και προσωπικά θεωρώ ότι ο τυμπανιαίος
δημιουργείται και καταστρέφεται διά μέσου μόνο εθίμων και τελετουργιών της
Εκκλησίας.47

37 Λεπτομέρειες για την εξάπλωση της πανώλης στη Βαλκανική βλ. Β. Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμοί και οικισμοί Πελοποννήσου 13-18 αιώνας, Αθήνα 1987, σ. 77 και χάρτης· Κ. Π. Κωστής, Στον
καιρό της πανώλης. Εικόνες από τις κοινωνίες της ελληνικής χερσονήσου 14ος-19ος αι., Ηράκλειο
2013, σ. 177-182, ιδιαίτερα όπου η σχέση με τους βρικόλακες.
38 Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή του Μάρκου μοναχού Σερρών (16ος αιώνας). Πβ. Στ. Α. Μουζάκης, Οι βρικόλακες..., ό.π., σ. 73-77. Βλ. επίσης R. Agazzi, Il mito vampiriko in Europa, A cura
dell’Autore Nebro (BG), 2012, σ. 77, που επισημαίνει ότι για πρώτη φορά έγινε γνωστό το συγκεκριμένο κείμενο, στον ίδιο και στον Braccini, από την καταγραφή στο συγκεκριμένο έργο του Μουζάκη.
39 Π. Σκουζές, Η τυραννία του Χατζή Αλή Χασέκη στην Τουρκοκρατούμενη Αθήνα 1772-1796, Αθήνα 1975, σ. 32, στο Χρονικό της σκλαβωμένης Αθήνας, έργο της όψιμης τουρκοκρατίας.
40 Δ. Γκίνης – Ν. Πανταζόπουλος, «Νομοκάνων Μανουήλ Νοταρίου Μαλαξού του εκ Ναυπλίου της
Πελοποννήσου», Νόμος, ΕΕ Ν Σ Ν ΟΕ, 1 (1982), Θεσσαλονίκη 1985, σ. 560 κ.εξ.
41 Βλ. Πρχ. British Library, Ms 37009, Νομοκάνων Μανουήλ Μαλαξού του 1562, κεφάλαιο νδ΄.
42 Λέων Αλλάτιος, De Graecorum hodie quorundam opinationibus, Cologne 1645, σ. 143-144.
43 Λέων Αλλάτιος, De Graecorum..., ό.π., σ. 142,§ΧΙΙ. Σχετική αναφορά περί αφορισμένου και
τυμπανιαίου βλ. Χριστόφορος Άγγελος, Εγχειρίδιον περί της καταστάσεως των σημερινών
Ελλήνων, Lipsiae [1668], Κεφάλαιον ΚΕ΄. Περί αφωρισμένων Ελλήνων, σ. 522-524.
44 Για τις σχετικές αναφορές περί βρικολάκων στους Νομοκάνονες βλ. Στ. Α. Μουζάκης, Ο αφορισμός, οι βρικόλακες και η αντιμετώπισή τους. Παραδόσεις, δοξασίες, προλήψεις του Ελληνικού λαού.
Ανέκδοτοι εξορκισμοί από χειρόγραφους Νομοκάνονες, Ηρόδοτος 2018, σ. 113-171.
45 T. Braccini, «All’origine del vampiro: Leone Allacci e il burculaca», I Quaderni del Ramo D’Oro
on-line, n. 1 (2008), σ. 185-208.
46 T. Braccini, «All’origine...», ό.π., σ. 191.
47 Στ. Α. Μουζάκης, Ο αφορισμός..., ό.π., σ. 81-97, 145-223.
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Κατά την περίοδο της Οθωμανοκρατίας με τη δικαιϊκή επέκταση της Εκκλησίας και στην περιοχή του αστικού δικαίου,48 τα επιτίμια49 και ο αφορισμός,
τείνουν να καλύψουν όλα τα επίπεδα τού κοινωνικού και πολιτικού βίου των
ανθρώπων της εποχής,50 ενίοτε και με σημαντικά υψηλό κόστος.51 Ακολουθούν
πλήθος αφορισμοί από ιεράρχες, κυρίως κοσμικών για προσωπικές υποθέσεις
όπως προίκες, κληρονομιές, διαθήκες, σφετερισμός χρημάτων, κατά κανόνα με
την καταβολή, σχετικού αντιτίμου.52
Περί το 1655 ο Ιησουίτης ιεραπόστολος Francois Richard που περνάει από
την Ελλάδα, αφιερώνει ολόκληρο κεφάλαιο,53 όπου περιγράφει και μια σειρά
από πραγματικά γεγονότα καταστροφής βρικολάκων που παρακολούθησε στη
Σαντορίνη, όπως ο Joseph Pitton de Tournefort στη Μύκονο του 1700.54
Από το 18ο αιώνα μάλιστα κάτω από ενιαίες και ομοιόμορφες ρυθμίσεις, η
δικαιοδοσία αυτή του πατριαρχείου55 επεκτάθηκε και στις εκκλησιαστικές αρχές
των επαρχιών. Στο τέλος του 18ου αι. εμφανίζονται να καταδικάζουν με αφορισμό
και μητροπολίτες όπως τον Χριστόδουλο Παμπλέκη,56 ακόμα και βιβλία όπως
του Μεθοδίου Ανθρακίτη.57
48 Ν. Πανταζόπουλος, «Λαϊκαί και “λόγιαι” επιδράσεις εις το δίκαιον της Επαναστάσεως», στον τόμο
Αντιχάρισμα στον Νικόλαο Ι. Πανταζόπουλο, 4 (Θεσσαλονίκη 1986), [= ΕΕΣΝΟΕΠΘ, τχ. 19], σ. 3-14.
49 Ο Πατριάρχης Ιερεμίας ο Γ΄ το 1724, σε σχετική συνοδική απόφασή του κατά του Κυρίλλου
Αντιοχείας [Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ανάλεκτα Ιεροσολυμιτικής Σταχυολογίας 2 (Εν Πετρουπόλει 1894), σ. 385-389].
50 Το Συνοδικό δικαστήριο εκδικάζει, πλέον διαφορές, όχι μόνο μεταξύ κληρικών, αλλά και μεταξύ
λαϊκών ή ακόμη και Οθωμανών. Η Εκκλησία ονόμαζε το δίκαιο αυτό πατριαρχικό, χριστιανικό ή και
εσωτερικό, σε αντιδιαστολή με το εξωτερικό, αυτό που εφάρμοζε η Οθωμανική διοίκηση «κρίσιν
στην εξωτέραν», αλλά και το δημώδες, το λαϊκό δίκαιο.
51 Πλήθος είναι οι αναφορές των άμεσων αλλά και έμμεσων εσόδων μητροπολιτών ως και ιερέων
από την έκδοση αφοριστικού. Σκληρή είναι η αναφορά του ιεράρχη Μεθοδίου Ανθρακίτη κατά των
καταχρήσεων του κλήρου (Μεθόδιος Ανθρακίτης, Θεωρίαι χριστιανικοί και ψυχωφελείς νουθεσίαι,
συντεθείσαι εις γλώσσαν πεζήν διά κάθε χριστιανόν, όπου επιθυμή να γνωρίση την χριστιανικήν
πολιτεία και ευαγγελικήv αλήθειαν, Βενετία 1699, σ. 147 κ.εξ.).
52 Ακόμα και ο Ανωνύμος της Ελληνικής Νομαρχίας δεν παραλείπει να τονίσει τη χρονική συχνότητα της εκφωνήσεως των αφορισμών (Ανώνυμος, Νομαρχία, σ. 171).
53 «Des faux resuscitez, que les Grecs appellent βρουκολάκοις». Πβ. P. Fr. Richard, Relation de
ce qui s’est passé de plus remarquable a Saint-Erini isle de l’Archipel..., A Paris 1658, Chapitre XV,
σ. 208-216. Επίσης, De Thevenot, Relation d’un Voyage fait au Levant, Paris 1665, σ. 182-183, τα
ονομάζει ως «Zorzolacas και Nomolacas».
54 Joseph Pitton de Tournefort, Relation d’un voyage du Levant: fait par ordre du Roi: contenant
l’histoire ancienne & moderne de plusieurs isles de l’Archipel, de Constantinople, des Côtes de la
Mer Noire, de l’Armenie, de la Georgie, des frontières de Perse & de l’Asie Mineure..., τ. I, London
1741, σ. 52-53.
55 Ν. Πανταζόπουλος, «Εκκλησία και Δίκαιον επί Τουρκοκρατίας», στον τόμο Αντιχάρισμα στον Νικόλαο Πανταζόπουλο, ΕΕΣΝΟΕ ΑΠΘ ΙΘ΄, τχ. Γ΄ (Θεσσαλονίκη 1986), σ. 175 κ.εξ.· Μ. Γεδεών, Βραχεία
σημείωσις περί των εκκλησιαστικών ημών δικαίων (Κωνσταντινούπολις 1909), σ. 160.
56 Έλληνας διαφωτιστής στον οποίο απεδόθη επίσημος αφορισμός από τον ίδιο τον Πατριάρχη
Νεόφυτο τον Ζ΄, με ημερομηνία 12 Νοεμβρίου 1793. Αφορίστηκε ο ίδιος αλλά και τα βιβλία του.
57 Στ. Μουζάκης, «Μεθόδιος Ανθρακίτης. Ο αντιδραστικός και η εποχή του. Καταδίκη Μεθοδίου.
Αφορισμός προσωπικός ή ιδεών και αρχών;», Διεθνής Ημερίδα Νεοελληνικός Διαφωτισμός: Όψεις
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Στο χώρο της ανατολικής κυρίως Βαλκανικής όπου είχε εξαπλωθεί η αίρεση
των Βογομίλων, ήδη από το 1090 θεωρούν ότι υπήρξε στενή σχέση μεταξύ της
δαιμονολογίας, της μαγείας των revenants, των επανερχομένων, ως μαγεία του
επέκεινα (magia posthuma). Για το σκοπό αυτό η Δυτική Εκκλησία εναντιώνεται
για πολύ καιρό, αντιδρώντας στη μεγάλη δύναμη των σλαβικών58 μάγων.59 Μάλιστα στη Βοημία, τον 10-11ο αι., ο Επίσκοπος του Worm, Burchardt επέβαλε δυο
χρόνια μετάνοια ως τιμωρία.60
Το 1184 ο πάπας Λούκιος ΙΙΙ (1181-1185) δημιούργησε την πρώτη επισκοπική
Ιερά Εξέταση.61 Από το 1200 εδραιώνεται όχι μόνον για τους αιρετικούς, για τα
upir (όντα που πίνουν αίμα, βαμπίρ), τους λυκανθρώπους αλλά και για καθέναν
που πιθανόν ασχολείται με τη μαγεία.62
Το 1356 ο Φραγκισκανός μοναχός Neplach d’Opatowitz εκδίδει ένα Χρονικό
στη Βοημία, όπου χρησιμοποιώντας ως πηγές του παλαιότερα χρονικά, περιγράφει την καταστροφή άλυτου σώματος.63 Ο πάπας Ιννοκέντιος VIII (1432-1492) το
1484 εξέδωσε τη βούλλα Summit desiderantes64 με την οποία η μαγεία υποδεικνύεται ως μορφή αιρέσεως και ούτω υποστήριζε το κυνήγι για τις μάγισσες, οι
δε κληρικοί Kramer και Sprenger, συνεργάζονται με τον Πάπα και εκδίδουν το
Malleus Maleficarum.65
Στο μεταξύ, οι Οθωμανοί μετά την κατάλυση και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, κατάφεραν να έχουν υπό τον έλεγχό τους ένα αρκετά ευρύ μέρος των
Βαλκανίων.66 Το 1459 ο πάπας Πίος ο Β´ κάλεσε τους χριστιανούς να πολεμήσουν τους Οθωμανούς. Όμως εξαιτίας των εγχώριων διενέξεων, μόνο ο Vlad IIΙ
Dracula ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και αντιμετώπισε τους Οθωμανούς.
τομές, διερευνήσεις, Ίδρυμα Παιδαγωγικών Μελετών και Εφαρμογών, 22 Μαΐου 2017, Πρακτικά,
Αθήνα 2020, σ. 239-264.
58 D. Obolensky, The Bogomils: a Study in Balkan Neo-Manichaeism, Cambridge 1948, σ. 267.
59 Κosmas <Pragensis>, “Die Chronik der Bohmen des Cosmas von Prag”, στο Monumenta
Germaniae Historica II, Berlin 1923, σ. 145-147, αναφέρει ότι ο Βρατισλάβ Β΄ το 1092 είχε εκδιώξει
από τη γη του όλους τους μάγους, τα φίδια και έκοψε τους ιερούς ελαιώνες και τα δέντρα.
60 K. Svobodová, «Dva případy vampyrismu v Neplachově kronice», στον τόμο T. Borovský, J. Libor,
M. Wihoda (edd.), Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám, Brno 2003, σ. 571-577· Cenek Zibrt, Indiculus superstitionum et paganiarum, V Praze 1894, σ. 23.
61 Απέστειλε σχετική παπική βούλλα τη γνωστή ως Ad abolendam (Για το σκοπό της απομάκρυνσης) σχετικά βλ. B. Hamilton, The Medieval Inquisition, New York 1981, σ. 7-10.
62 R.-H. Robbins, The Encyclopedia of Witchcraft and Demonology, New York 1959, σ. 270-274.
Ο Πάπας Ιννοκέντιος ΙΙΙ το 1215 εξέδωσε βούλλα Excomminicamus με σκοπό την εξόντωση των
αιρετικών. Το 1233 ο Πάπας Γρηγόριος ΙΧ έθεσε υπό την εποπτεία του την επιτροπή.
63 Βλ. «Summula Chronicae tam Romanae quam Bohemicae», ed. J. Emler, στον τόμο Fontes rerum
regni Bohemicarum (FRRB), III (Pragae 1882), σ. 451-484, ιδία σ. 480-481.
64 Παπική βούλα σχετικά με τη μαγεία την οποία εξέδωσε ο Πάπας Innocent VIII στις 5 Δεκεμβρίου
1484 (M. Summers, The Geography Of Witchcraft, Evanston & New York 1958, σ. 533-536).
65 Συντάχτηκε από δυο ιεροεξεταστές, τον Heinrich Kramer και τον Jacob Sprenger, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι είχαν εξουσιοδοτηθεί από τον ίδιο τον Πάπα Ιννοκέντιο Η΄ (1432-1492).
66 C. Rezachevici, “From the Order of the Dragon to Dracula”, Journal of Dracula Studies 1 (1999), σ. 3-7.
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Γράφει ο ίδιος το 1462 για τους άθλους του και τις αποτρόπαιες τακτικές του67
για τις οποίες και του αποδόθηκε το προσωνύμιο Tepes, Διάβολος. Δυστυχώς
παρά τις σκληρές περιγραφές των εκθέσεων68 που έλαβε ο Πάπας, δεν καταδίκασε τις πράξεις του Dracula, και όπως ήταν φυσικό με την αποδοχή των ενεργειών αυτών, η Εκκλησία κατέστη υπεύθυνη για τις συγκεκριμένες συμπεριφορές.69 Έτσι το κυνήγι μαγισσών70 μετατοπίστηκε ανάλογα σε κυνήγι των βαμπίρ71
μέχρι του σημείου να θεωρηθεί72 ως μολυσματική επιδημία.73
Στο τέλος του 1563 ολοκληρώνεται η αντιμεταρρυθμιστική σύνοδος του
Trento ή Tridentinum74 όπου επιβεβαιώθηκε τελικά η διδασκαλία για το Καθαρτήριο (Purgatorio) και για τη λατρεία των αγίων λειψάνων και ιερών εικόνων,75
ενώ εγκρίθηκε και η πρακτική της συγγνώμης,76 δηλαδή τα συγχωροχάρτια.77
Το 1651 εκδίδεται από τον Ιννοκέντιο Χ (1644-1655) η «Instructio pro formandis
processibus in causis strigum, sortilegiorum, & maleficiorum».78

67 «... Σκοτώσαμε 23.884 Οθωμανούς και Βουλγάρους χωρίς να μετρήσουμε εκείνους των οποίων
κάψαμε τα σπίτια ή που τους κόψαμε τα κεφάλια...», R. T. Mcnally – R. Florescu, In search of Dracula,
Houghton Mifflin, Boston 1992, σ. 40.
68 Σώζεται έγγραφο του επισκόπου Nicholas από τη Modrussa που απέστειλε από τη Βούδα στον
Πάπα Πίο ΙΙ το 1464 όπου περιγράφονται τα αποτρόπαια έργα του Dracula. Για ιστορικές λεπτομέρειες βλ. Al. Marcu, «Riflessi di storia Rumena in opere Italiane dei secoli XIV e XV», στον τόμο Ephemeris
Dacoromana: Annuario della Scuola Romena di Roma, 1 (1923), σ. 338-386, ιδία σ. 371-375.
69 D. Ivey, The Vampire Myth and Christianity, Master of Liberal Studies Theses, 2010, σ. 54-55,
αλλά και R. T. McNally – R. Florescu, In Search of Dracula, Boston 1992, σ. 80-86.
70 Antonii de Ferraris Galatei, De situ Japygiae..., Lycii 1727, σ. 125-127. «Il popolino favoleggia di
non so quali streghe o lamie [ovvero “Donne vampiro”». Πρόκειται για μια αναλυτική έκθεση που
ζητήθηκε από τον κόμη του Cariati G. Battista Spinelli σχετικά με τις νέες περιοχές της κάτω Σικελίας για να γνωρίσει ο αυτοκράτορας Φερδινάνδος Α΄ (1531-1563) τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτές.
71 V. Klozíková, Vampyrismus a jeho projevy v pohřebním ritu, Diplomová Práce, Brno 2008, σ. 24.
72 Johann Weyer, De Praestigiis Daemonum, et in cantationibus, ac uene sicris, Libri V, Basileae 1563.
73 Cenek Zibrt, Indiculus superstitionum et paganiarum, V Praze 1894, σ. 10-29, σ. 144· Fr. P.
de Ceglia, «la scienza dei vampiri giuseppe davanzati e i confini tra vita e morte nell’europa del
settecento», Atti Accademia Roveretana degli Agiati, # 265, ser. IX, vol. V (2015), σ. 79-101, ιδία σ. 94.
74 Στις 3-4 Δεκεμβρίου 1563 συντελείται η 25η και τελευταία Σύνοδος. Για τη Σύνοδο του Trento 15451563, βλ. το θεμελιώδες έργο του Η. Jedin, Storia del Concilio di Trento, 4 τόμοι, Brescia 1974-1988.
75 Sessio XXV (3-4 Dec. 1563), Decretum de purgatorio, in Conciliorum Oecomenicorum decreta, a
cura di J. Alberigo, et alii, Bologna 1973, σ. 774.
76 Ειδικότερα για τα συγχωροχάρτια τα indulgentia αλλά και για τις διαφορές Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας βλ. William Palmer, Dissertations on Subjects Relating to the “Orthodox”
Or “Eastern-Catholic” Communion, London 1853, σ. 126 κ.εξ.
77 Caroli Cocquelines, Bullarum privilegiorum ac diplomatum Romanorum pontificum Amplissima
Collectio..., tomus quintus, pars quarta.., Romae 1756, σ. 281-294.
78 A. Panizza, «I processi contro le streghe», Archivio Trentino 7 (1888), σ. 84, προσφέρει μια
επισκόπηση της θεωρητικής και θεολογικής συζήτησης για τη μαγεία στην Ευρώπη και την Ιταλία.
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Περί το 1670 διάφοροι κληρικοί79 που περιέρχονται την Οθωμανική Αυτοκρατορία ασχολούνται γενικότερα με την ορθόδοξη πρακτική και τα άλιωτα
σώματα,80 και εκδίδεται το De Miraculis Mortuorum.81 Επίσης ο Philip Rorh, το
De Masticatione Mortuorum,82 παράδοση με την οποία οι νεκροί όταν επανέρχονταν έτρωγαν ή δάγκωναν τα θύματά τους.83 Αυτό το γεγονός ήταν γνωστό ως
Manduction, ή το μάσημα νεκρών.84 Για προστασία των ζωντανών έθεταν στο
στόμα των νεκρών ένα τούβλο.
Το 1682, ο βασιλέας Λουδοβίκος ΧΙV (1638-1715) εκδίδει σχετικό διάταγμα
με 11 άρθρα.85 Το 1693-94 δημοσιεύονται στην εφημερίδα Mercure Galant στο
Παρίσι δυο σχετικές αναφορές με διάφορα γεγονότα για βαμπίρ, τα Upierz , στην
Πολωνία και τη Ρωσία86 τα οποία κατά κανόνα πίνουν αίμα.87 Λήγοντος του 17ου αι.
ο Διαφωτισμός αναπτύσσεται στην Ευρώπη.88 Έχει σχεδόν εκλείψει ο φόβος των
αιρετικών και πλέον αμφισβητούνται πολλές από τις μεσαιωνικές89 αντιλήψεις.90
Μετά τη συνθήκη του Passarowitz το 1718 και τη διοίκηση του Carl Alexander
πρίγκιπα της Württemberg (1684-1737)91 των «νέων χωρών», αρχίζουν να εξαπλώνονται και οι δοξασίες περί βρικολάκων στο χώρο της Βαλκανικής με κορύφωση στα

79 John Covel, “Some Account of the Present Greek Church: With Reflections on Their Present
Doctrine and Discipline, Particularly”, στο The Eucharist, and the Rest of Their Seven Pretended
Sacraments, Compared with Jac. Goar’s Notes upon the Greek Ritual, or Euchologion, Cambridge
1722, σ. 239.
80 Caroli Felicis de Matta, Novissimus de sanctorum canonizatione tractatus, in quinque Partes
Diuisus, Roma 1678, σ. 187-191.
81 Christiani Friderici Garmanni, Miraculis Mortuorum libri tres, de Cadavere & Miraculis in genere
Opus Physico-Medicum..., Dresdae & Lipsiae 1691, κεφ.3, §1-37, δίδει απαντήσεις σχετικά με το
αίμα, τις τρίχες, τους καταχανάδες της Κρήτης και το φάγωμα της καρδιάς λειψάνου.
82 Di Philipp Rohr, Dissertatio Historico-Philosophica De Masticatione Mortuorum, Lipsae 1679.
83 K. Vermeir, «Vampirisme, corps mastiquants et la force de l’imagination: Analyse des premiers
traités sur les vampires (1659-1755)», Camenae, Centre Guillaume Budé (composante de l’Equipe
d’accueil 4081 «Rome et ses renaissances») 12 (2010), σ. 1-16.
84 Di Philipp Rohr, Dissertatio..., ό.π., § 56-59, σ. 98.
85 Edit du Roy pour la punition de differents crimes. Registre en Parliament le 31 Aoust. 1682. A
Paris 1682, όπου εξομοιώνει τη μαγεία, με τα αδικήματα του κοινού δικαίου και συμπληρώνεται
από τα 11 άρθρα.
86 M. Marigner, «Sur les stryges de Russie», Mercure Galant, dedie a monseigneur le Dauphin Paris,
Fevrier 1694, σ. 13-119.
87 Desnoyers, Article fort Extraordinaire, Mercure Galant, Dedie a monseigneur le Dauphin, Paris
May 1693, σ. 62-70, ιδία σ. 63.
88 G. Klaniczay, The uses of supernatural power, The transformation of pop-ular religion in medieval
and early modern Europe, μτφρ. Susan Singerman, Oxford 1990, σ. 178.
89 G. Maiello, “Racionalismus Karla Ferdinanda Schertze a Magia Posthuma. Karl Ferdinand
Schertz’s Rationalism and Magia Posthuma”, Slavica Litteraria 15/2 (2012), σ. 215-222.
90 Carolo Ferdinando de Schertz, Magia Posthua per Juridicum illud..., Olomucij Moravorum [1706], § V.
91 P. J. Bräunlein “Furchterregende Randzonen der Aufklärung: Skandalon Vampirismus”, Zeitschrift
für Anomalistik 15 (2015), σ. 55-87, ιδία σ. 58.
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μέσα του 18ου αι. Τα συμπτώματα αναφέρει σε έκθεσή του ο γιατρός Feldscherer92
ως επιδημία και ότι εντοπίζονται93 μόνον μεταξύ των Ορθοδόξων.94
Το 1727, ο θάνατός του Arnold Paole95 και η γνωστή μεταθανάτια καταστροφή
του λειψάνου ως βαμπίρ,96 αλλά και η αντίστοιχη περίπτωση το 1728 στο Dubrovnik97
είχαν ως αποτέλεσμα την εξάπλωση του συγκεκριμένου όρου στην αγγλική γλώσσα
σε όλη την Ευρώπη.98 Το 1732, ο αυστριακός αρχιδούκας Κάρολος ΣΤ΄ (1711-1740)
στέλνει τον ιατρό L. S. Johannes Fluchinger για να εξηγήσει τα γεγονότα. Αυτός
αφού ξέθαψε μια σειρά λειψάνων-βαμπίρ, τα εξέτασε και συνέταξε από κοινού
σχετική έκθεση,99 όπου καταγράφεται, η κλινική εικόνα των βαμπίρ. Ταυτόχρονα
αρχίζουν να ασχολούνται100 και τα περιοδικά.101 Ακόμη και ο Πάπας Βενέδικτος
XIV (1740-1758) τότε ως Prospero Lambertini102 έγραψε μελέτη αφιερωμένη στα
ιερά λείψανα103 και τους κανόνες των αγίων, όπως και άλλοι.104
92 Για τις στρατιωτικές εκθέσεις βλ. P. M. Kreuter, Der Vampirglaube in Südosteuropa. Studien zur
Genese, Bedeutung und Funktion. Rumänien und der Balkanraum, Berlin 2001.
93 K. Hamberger, Mortuus non mordet. Dokumente zum Vampirismus, 1689-1791, Wien 1992, σ. 10.
94 Μέρος από την έκθεση αυτή δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Wiener Diarium με τίτλο “A Dreadful
Occurrence in the Village of Kisolova in Upper Hungary a few Days Ago”, όπου για πρώτη φορά
εμφανίζεται σε έντυπο ο όρος vampire (Wiener Diarium, 21 Ιουλίου 1725, σ. 11-12). Για τις λεπτομέρειες της αναφοράς βλ. P. J. Bräunlein, “Furchterregende Randzonen der Aufklärung: Skandalon
Vampirismus”, Zeitschrift für Anomalistik 15 (2015), σ. 6-7.
95 D. Wright, Vampires and Vampirism, London 1924, σ. 95-108.
96 Ο όρος βαμπίρ εμφανίζεται περί το 1732 μετά από τη γνωστή ως Visum et Repertum 1732
[M. Summers, Vampire in Europe (La Vergne 2009), 1928, σ. 132-170]. Όμως νεότεροι ερευνητές
αποδέχονται ότι γλωσσικά η λέξη βαμπίρ προέρχεται από την τουρκική upir/vampir, και σημαίνει
πιπιλίζω, θέση η οποία παρουσιάστηκε από την Elisabetta Ragagnin στο εργαστήριο “Among
Four Paradises”, Βενετία, Πανεπιστήμιο Ca Foscari, το 2011 [A. Fabris – M. P. Pedani, “The Angels’
Questions: Symbols and Ideas about Death between East and West”, Mediterranean World 21
(2012), σ. 165-178]. Πάντως ο David Keyworth, αρνείται να χρησιμοποιήσει τον όρο «βαμπίρ» για τη
μάσηση σωμάτων και τα φαντάσματα του τέλους του 16ου αι., τα οποία ήταν μόνο ημι-σωματικά και
δεν πιπιλίζουν αίμα (D. Keyworth, Troublesome Corpses. Vampires & Revenants from Antiquity to
the Present, Desert Island Books, 2007, σ. 56).
97 Ir. Benyovsky, «Vampiri u dubrovačkim selima 18. Stoljeća», Otium 4/1 (1996), σ. 118-130, αναφέρει πολλές περιπτώσεις.
98 M. Summers, Vampire..., ό.π., σ. 132-170.
99 Μια πλήρη παρουσίαση της έκθεσης βλ. Στ. Α. Μουζάκης, Αφορισμός..., ό.π., σ. 364-369· P.
Barber, Vampires Burial, and Death. Folklore and Reality, Yale University 1988, σ. 15-20.
100 Ar. Schroeder, Vampirismus. Seine Entwicklung vom Thema zum Motiv, Frankfurt 1973, σ. 94.
101 P. J. Bräunlein, “Furchterregende Randzonen der Aufklärung: Skandalon Vampirismus”,
Zeitschrift für Anomalistik 15 (2015), σ. 55-87, ιδία σ. 67.
102 Prospero de Labertinis, S.R.E. Cardinali, De Servorum Dei beatificatione et Beatorum
canonizatione..., Bononiae 1738, σ. 323-324.
103 Βλ. Lambertini, De beatifi catione..., ό.π., Pars prima, § XXX, σ. 340. Το κεφάλαιο αυτό έχει
άμεση σχέση με το αντίστοιχο του επισκόπου Κρεμόνας Caroli Felicis de Matta, Novissimus de sanctorum..., ό.π., Pars tertia, § XIV, σ. 187-191.
104 Antoine Augustin Calmet, Dissertations sur les apparitions des anges, des démons et des esprits,
et sur les revenants et vampires de Hongrie, de Bohême, de Moravie et de Silésie, A Paris 1746· του
ίδιου, Traité... etc... Avec une lettre de M. le marquis de Maffei sur la magie, A Paris 1751, σ. 98-131,
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Στο πρώτο μισό του 18ου αι. αρχίζουν να πυκνώνουν οι ειδήσεις για τις δοξασίες
των βρικολάκων από τη Σερβία, την Τρανσυλβανία και τη Μολδαβία.105 Στα μέσα
του 18ου αι. εμφανίζεται έντονη η συζήτηση106 και στην Ιταλία, το 1751 ο Costantino
Grimaldi δέχεται ότι η αιτία είναι τα «τρόφιμα, τα οποία τρώγουν οι κάτοικοι του
Βορρά».107 Αυτό αργότερα το αντέκρουσε ο Georg Tallar.108 Πάντως η Δυτική Εκκλησία που σχεδόν αποδέχεται ότι ο βαμπιρισμός είναι μεταδοτικός, πολύ συχνά
επεμβαίνει δυναμικά σε περιπτώσεις εμφάνισης βαμπίρ, ορίζει επιτροπές ιερέων,
ιατρών που καταθέτουν γνωματεύσεις και λαϊκών,109 επιμένει να ανασύρει βιαίως
τα λείψανα, να τα μεταφέρουν με πομπή και, τέλος, να τα καίνε.110
Εξαιτίας των πολλών σχετικών γεγονότων η αυτοκράτειρα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Μαρία Τερέζα (1745-1765) αναγκάστηκε να εμπλακεί
στις συζητήσεις για τα βαμπίρ.111 Το 1755, με τη βοήθεια και την προτροπή του
αρχιάτρου του δικαστηρίου της, Gerhard van Swieten,112 άρχισε μια εκστρατεία
εναντίον της μαγείας. Ψήφισε νόμους σχετικά με τα νεκροταφεία αλλά και ελέγχου της ταφής, καθώς και άλλων ενεργειών της «δεισιδαιμονίας της απάτης»,
κατά της εκταφής και της καταστροφής των πτωμάτων, γνωστούς ως Decree

όπου και ο προβληματισμός, του ποιος σαρκώνει τα συγκεκριμένα σώματα, o Θεός ή ο Διάβολος.
105 A. Dundes, The Vampire, A Casebook, Madison 1998, όπου υπάρχουν διάφορες αναλύσεις σχετικά με τα βαμπίρ πάνω σε μια γενική ιδέα ότι «υπήρξε ένα πλάσμα θρύλου», σ. 159. Στοιχείο το
οποίο προωθούν στα άρθρα τους η Juliette Du Boulet, ο Paul Barber και οι άλλοι.
106 Di Girolamo Tartarotti, Del Congresso notturno delle lammie..., In Ronereto 1749. Με μια διαλογική μέθοδο ο Tartarotti καταγγέλλει τον μύθο των βαμπίρ ερμηνεύοντας το φαινόμενο από ιστορική όσο και από κοινωνική άποψη, αποφεύγοντας τη σύνδεσή του με τη θρησκεία. Το τοποθετεί στη
λατρεία της Αρτέμιδας και οφείλεται κατά κύριο λόγο στην άγνοια, τη φτώχια και την υπανάπτυξη
της λαϊκής μάζας, αποδεχόμενος ταυτόχρονα και τις μαγικές πρακτικές, σ. 140.
107 Costantino Grimaldi, Dissertazione in cui si investiga quali sieno le operazioni che dependono
dalla magia diabolica e quali quelle che derivano dalle magie artificiale e naturale..., In Roma 1751, σ.
69. Θεωρεί ότι οι βρικόλακες, είναι νεκροί που εμφανίζονται στους αγαπημένους τους για να συζητήσουν μαζί τους οικογενειακά θέματα και μερικές φορές για να πιπιλίσουν το αίμα τους.
108 Georg Tallar, «Visum Repertum Anatomico-chirurgicum, oder, gründlicher Bericht von den sogenannten Blutsäugern, Vampier, oder in der wallachischen Sprache Moroi», στο Der Wallachey, Siebenbürgen, und Banat: Welchen eine Eigends dahin Abgeordnete Untersuchungskommission der Löbl.
K. K. Administration im Jahre 1756 erstattet hat. Wien und Leipzig: bey Johann Georg Mößle, 1784.
109 L. Čoralić, Ž. Dugac, S. Sardelić, “Vampires in Dalmatia: The example of the village of Žrnovo on
the Island of Korčula in the Eighteenth Century”, Review of Croatian History, IX/1 (2013), σ. 61-76.
Λεπτομέρειες για περιπτώσεις βαμπίρ το 1748 από τα βενετικά αρχεία.
110 Για τη λεπτομερή περιγραφή των γεγονότων και με τα σχετικά ονόματα βλ. J. Svoboda, Z.
Vašků, V. Cílek: Velká kniha o klimatu zemí Koruny české, Praha 2003, σ. 393. Επίσης, M. Slezáková,
Poslední případ vampyrismu na moravsko-slezském pomezí a jeho vyústění (Η τελευταία περίπτωση του βαμπίρ στα σύνορα της Μοραβίας-Σιλεσίας και το αποτέλεσμά της), Διδακτορική διατριβή,
τσεχικά, Brno 2013, σ. 15-19.
111 Αναλυτικά για το έργο της βλ. B. Stollberg-Rilinger, Maria Theresia: Die Kaiserin in ihrer Zeit Eine
Biographie, Munchen 2017. Ειδικότερα για τα Vampire, σ. 610-621.
112 Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμμετοχή του στην καταπολέμηση της δεισιδαιμονίας κατά τη
διάρκεια του διαφωτισμού, G. Van Swieten, «Considerazione intorno alla pretesa magia postuma
per servire alla storia de’ vampiri», στο P. Violante, Vampyrismus, Flaccovio, Palermo 1988, σ. 9-10.
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on Vampires. Μάλιστα τον έστειλε στη Μοραβία113 για να διερευνήσει την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί με τα πολλαπλά φαινόμενα των βαμπίρ. Ο Swieten
θεώρησε το μύθο των βαμπίρ ως «βαρβαρότητα της άγνοιας» και στόχος του
υπήρξε η εξάλειψή του.114 Έτσι, τα βαμπίρ γίνονται το αποκλειστικό νομικό πεδίο
και της αυτοκρατορικής διοίκησης115 και όχι μόνον.116 Το 1784 ο ιατροφιλόσοφος
Tallar, θεωρεί ότι «Η γεωγραφική απόσταση θεωρείται πολιτισμική απόκλιση»117
και θρησκευτική, έτσι η «απλή σχισματική ελληνική απλότητα»118 κατηγορείται
ως βλαπτική δεισιδαιμονία.119
Λίγο αργότερα αναλαμβάνει αυτοκράτορας ο γιος της Τερέζας ο Joseph II
(1765/1780-1790), που προσπαθεί να αναδιοργανώσει το εκκλησιαστικό σύστημα διατηρώντας τα πρωτεία του Καθολικισμού και αποστέλλει το 1784 προς
τους ιερείς της Ορθόδοξης εκκλησίας έγγραφο σχετικά με την πρακτική της ταφής στις περιόδους επιδημιών αλλά και παραινέσεις120 ώστε να ενταθεί ο αγώνας κατά της πίστης121 του λαού στα βαμπίρ.122
Όπως και να έχει η ταύτιση του φωτισμένου και αυτοκρατορικού λόγου σε
όλον τον 18ο και τον 19ο αιώνα «διαμορφώνει» μια ζώνη με αφηγήσεις βαμπίρ μεταξύ της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώπης σε μια προσπάθεια συγκάλυψης
του φαινομένου. Αναγνωρίζεται ως ένα κατασκεύασμα που συνέβαλε στη βελτίωση των διεθνικών σχέσεων στις παραμεθόριες περιοχές της Πρωσίας, τη Γερμανία και την Αυστρία-Ουγγαρία από τη Βαλτική Θάλασσα έως την Αδριατική.123
Όπως επισημαίνει ο von Thomas M. Bohn, με τον τρόπο αυτό η Βοημία έγινε η
γενέτειρα των βαμπίρ, η Σερβία το καταφύγιο της βαρβαρότητας και η Πολωνία

113 Gerard van Swieten, «Remarques sur les Vampyrisme de Silisie de l’an 1755». Χειρόγραφο στο
Osterreichische National Bibliothek (ΟΝΒ), Αρχείο 7237, pars I:1-4.
114 Gerhard van Swieten, Abhandlung des Daseyns der Gespenster nebst einem Anhange vom
Vampyrismus, Augsburg 1768.
115 Ό.π., σ. 21.
116 A. Schroeder, Vampirismus. Seine Entwicklung vom Thema zum Motiv, Frankfurt 1973, σ. 156.
117 D. Arlaud, “Vampire, Aufklärung und Staat: Eine militärmedizinische Mission in Ungarn, 17551756”, στο Cl. Gantet – F. d’Almeida (επιμ.), Gespenster und Politik. 16. bis 21. Jahrhundert, München
2007, σ. 127-144, ιδία σ. 139.
118 George Tallar, Visum repertum anatomico-chirurgicum ode[r] Gründlicher Bericht von den...,
Bien und Leipzig 1784, σ. iii.
119 Johann Christian Stocki, Dissertatio Physica De Cadaveribus Sanguisugis Von denen
sogenannten Vampyren oder Menschen-Säugern, Jenae 1732, §13, σ. 14-15.
120 Μεταξύ των άλλων στις συζητήσεις θέτουν και θέματα διαχωρισμού πολιτισμού, εμείς και οι άλλοι.
121 Joseph Kropatschek, Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die K.
K. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer Sistematischen Verbindung, 18 Bde.
Wien 1785-1790, VI. σ. 530-580.
122 M. Slezáková, Poslední případ vampyrismu..., ό.π., σ. 24.
123 C. Cf. Goehrke – H. Haumann, “Osteuropa und Osteuropäische Geschichte: Konstruktionen
– Geschichtsbilder – Aufgaben. Ein Beitrag aus Schweizer Sicht”, στο Jahrbücher für Geschichte
Osteuropas (JBfGOE) (2004), σ. 585-596.
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το σχολείο της δεισιδαιμονίας.124
Φανερό γίνεται από τα λεχθέντα ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, μέχρι τουλάχιστον τον 12ο αι., αντιμετωπίζει συχνά με τη βοήθεια της κρατικής εξουσίας, την
δημιουργία και καταστροφή των βρικολάκων ως τα αποτελέσματα αιρετικών
ενεργειών παράλληλα με τη καταστολή αυτής ταύτης της αίρεσης.125 Στους επόμενους αιώνες όμως, στην Ορθόδοξη εκκλησία εξελίσσεται η διαδικασία του εκκλησιαστικού αφορισμού και των αντίστοιχων επιτιμίων σε διάφορα επίπεδα, ως
σημαντικό εργαλείο φόβου. Από τον 15ο αι. όμως και μετά, τόσο τα κείμενα, όσο
και οι δοξασίες των βρικολάκων, εξαιτίας της επιδημίας πανώλης,126 πληθαίνουν
σημαντικά και κορυφώνονται τον 18ο αιώνα. Αποκτώντας η Ορθόδοξη Εκκλησία
σχετική αυτονομία,127 σε έναν πολυπολιτισμικό πληθυσμό128 των Βαλκανίων, σε
μια προσπάθεια επιβεβαίωσης του κύρους της αναλαμβάνει ενεργό ρόλο και
στην καταστροφή τους. Με τον τρόπο αυτό η διαχείριση των δύο τύπων βρικολάκων, του εκκλησιαστικού τυμπανιαίου και του απλού λαϊκού βρικόλακα, την
βοήθησε εξαιτίας των διώξεων και του εξισλαμισμού, στο να στηρίξει τη θέση
της129 μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία,130 προστατεύοντας τελικά και τους
πιστούς της.131 Ουσιαστικά επέβαλε και διατήρησε για τον εαυτόν της το δικαίωμα δημιουργίας και καταστροφής του άλιωτου σώματος ως και της εξάλειψης
των δοξασιών132 των βρικολάκων.133 Η προσπάθειά της περιορίζεται κυρίως διαμέσου του διασκορπισμού των Νομοκανόνων, όπου γενικά φαίνεται να αρνείται
την ύπαρξή τους, να επιβεβαιώνει όμως ότι η πίστη σε αυτούς ήταν αρκετά διαδεδομένη και ισχυρή.134 Τελικά, αντιμετωπίζει αποκλειστικά με αμφίβολα επιτί124 Th. M. Bohn, “Vampirismus in Österreich und Preussen. Von der Entdeckung einer Seuche zum
Narrativ der Gegenkolonisation”, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 56/2 (2008), σ. 161-177,
ιδία σ. 176.
125 Άννα Κομνηνή, Αλεξιάς, μτφρ. Αλ. Σιδέρη 15.9.5.
126 Λεπτομέρειες για την εξάπλωση της πανώλης στη Βαλκανική βλ. Β. Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμοί και οικισμοί Πελοποννήσου 13-18 αιώνας, Αθήνα 1987, σ. 77 και χάρτης· Κ. Π. Κωστής, Στον
καιρό της πανώλης. Εικόνες από τις κοινωνίες της ελληνικής χερσονήσου 14ος-19ος αι., Ηράκλειο
2013, σ. 177-182, ιδιαίτερα όπου η σχέση με τους βρικόλακες.
127 S. Federici, Ο Κάλιμπαν και η μάγισσα. Γυναίκες σώμα και συσσώρευση, μτφρ. Ίρ. Γραμμένου, Λ.
Γκιόκα, Π. Μπίκας, Λ. Χασιώτης, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 14-15.
128 S. Federici, Ο Κάλιμπαν..., ό.π., σ. 15-17.
129 K. Hartnup, On the Beliefs of the Greeks: Leo Allatios and Popular Orthodoxy, Leiden 2004, σ.
226-227, όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ λαϊκών και κληρικών, τη θρησκεία και τη φυσική φιλοσοφία κατά την περίοδο του 17ου αιώνα.
130 Xρ. Πατρινέλης, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τ. Γ´, 1974, σ. 132 κ.εξ. και
ιδίως σ. 148-150.
131 R. W. Thurston, Μάγοι και μάγισσες. Η άνοδος και η πτώση των κυνηγίων μάγων και μαγισσών
στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, μτφρ. Ι. Παπαστάμου, Αθήνα 2006, σ. 11-13.
132 C. Watkins, “‘Folklore’ and ‘Popular Religion’ in Britain during the Middle Ages”, Folklore 115/2
(2004), σ. 140-150, ιδία σ. 143-144· Αρ. Γερούκη, «Οι μεταφυσικοί φόβοι και η διαχείριση τους: αφορισμένοι βρυκόλακες», Συλλογικοί φόβοι στην Ιστορία, Αθήνα 2000, σ. 13-44.
133 T. Braccini, «All’origine...», ό.π., σ. 192.
134 Για την αντιμετώπισή του βλ. Ἰωάν. Καρμίρης, Τὰ Δογματικὰ καὶ Συμβολικὰ Μνημεῖα τῆς ὈρθοδόΕλληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις
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μια και ευχές από τα πατερικά κείμενα σε νεκρούς και ζώντες το συγκεκριμένο
πρόβλημα ακολουθώντας ενίοτε και ορισμένες διακρίσεις.135
Σε τελευταία ανάλυση στη Δυτική Ευρώπη συναντώνται σχετικές αναφορές
για τα revenants ζωντανεμένα λείψανα, μέχρι τον 11ο αι. Σε ελάχιστο χρόνο με
την αποστολή παπικών διαταγμάτων και βιβλίων οι αναφορές για τα upir (όντα
που πίνουν αίμα, βαμπίρ) κυρίως στις ανατολικές περιοχές, συζητούνται ως θέματα θεολογικά όσο και δογματικά μεταξύ θεολόγων και Παπών. Όμως με τον
ιδιαίτερο αυτό τρόπο αντιμετώπισής τους, η Δυτική Εκκλησία κατάφερε, μετά
και την Σύνοδο του Trento, διδασκαλία για το καθαρτήριο (purgatorio), να εντάξει
την πίστη στις δοξασίες των upir (βαμπίρ), τους λυκάνθρωπους και τις μάγισσες
στο χριστιανικό δόγμα διαμορφώνοντάς τους σε αιρετικούς αποδιοπομπαίους
τράγους.136 Στο κλείσιμο του αιώνα, εμπλέκονται πάπες, επίσκοποι, βασιλείς και
ιατροί, ενώ οι δοξασίες για τα upir πολλαπλασιάζονται. Οι κοινές πεποιθήσεις
που σώζονταν περί των ζωντανών νεκρών, στην ευρύτερη περιοχή της τότε Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, διαδίδονται ευρέως διαμέσου και των περιοδικών.
Μετά τη συνθήκη του Passarowitz πολλαπλασιάζονται οι περιπτώσεις βρικολάκων στις περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης και αναγκάζονται οι άρχοντες
όσο και η Εκκλησία να αναζητήσουν πλήθος εκθέσεις πάνω σε ανακομισθέντα
λείψανα. Στα μέσα του αιώνα ο Γάλλος φιλόσοφος Jean-Jacques Rousseau, σε
γράμμα του σημείωνε πως αν η Εκκλησία δεν χρησιμοποιούσε τον μύθο των βαμπίρ ως αποδιοπομπαίους τράγους,137 ο τότε σύγχρονος κόσμος δεν θα γνώριζε
τίποτα γι’ αυτά. Ο μύθος τους σίγουρα θα είχε χαθεί. Στην Εκκλησία χρωστά την
επιβίωσή του.138
Στα Βαλκάνια, η Δυτική Εκκλησία συνάντησε σθεναρά αντίσταση στην εξάπλωση του καθολικισμού, και στην προσπάθειά της να διεισδύσει στις Ορθόδοξες χώρες, ενέταξε στην πολιτική της και τις δοξασίες των βαμπίρ. Χρησιμοποίησε τα βαμπίρ ως δίλημμα με τον ισχυρισμό ότι, όσοι θάφτηκαν σε αιρετικό
έδαφος δεν θα μπορέσουν να βρουν την αιώνια ανάπαυση,139 στηριζόμενη στο
γεγονός ότι οι Έλληνες Ορθόδοξοι και οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν στη μετά
θάνατον ζωή. Γιατί, για την καθολική θεολογία, θεωρήθηκε ότι οι βρικόλακες
«νεκροί στη διαμετακόμιση» μεταξύ του θανάτου του σώματος και της κατάσταξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ΙΙ (ἐν Ἀθήναις), σ. 861-870, άρθρο 7.

135 Όταν το αμάρτημα και το επιτίμιο είναι ήδη γνωστά και βεβαίως υπάρχει η θέληση να αποκατασταθεί η τάξη, τότε ακολουθούνται συγκεκριμένες ενέργειες παρά των συγγενών. Ακόμα, όταν ο
νεκρός βρεθεί άλιωτος από διάφορες άλλες αιτίες, όπου περιλαμβάνονται και ορισμένες ειδικότερες περιπτώσεις.
136 D. Ivey, The Vampire Myth and Christianity, Master of Liberal Studies Theses, 2010, σ. 51.
137 Antoine Augustin Calmet, Dissertations sur les apparitions des anges, des démons et des esprits, et sur les revenants et vampires de Hongrie, de Bohême, de Moravie et de Silésie, A Paris 1746,
σ. 423-459.
138 G. Klaniczay, The uses of supernatural power, The transformation of popular religion in Medieval
and Early-Modern Europe, μτφρ. Susan Singerman, Oxford 1990, σ. 180. Επίσης, Henry Moore, An
antidote against atheism or, an appeal to the naturall faculties of the minde of man, London 1655.
139 J. Twitchell, The living dead, Duke University press, Durham 1981, σ. 15.
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σης τελικής ισορροπίας,140 ήταν οι ψυχές του καθαρτηρίου, δηλαδή εκείνου του
τρίτου βασιλείου της μεταθανάτιας ζωής που οι Προτεστάντες και οι Ορθόδοξοι
δεν είχαν πρόθεση να αναγνωρίσουν.141 Με το επιχείρημα αυτό, τα βαμπίρ στήριξαν τα κηρύγματα της καθολικής Εκκλησίας,142 στην ουσία του προσηλυτισμού
των Ορθοδόξων143 και όχι μόνον, στη χερσόνησο του Αίμου.

140 L. Allatios, De utriusque ecclesiae occidentalis atque orientalis perpetua in dogmate de Purgatorio consensione, Roma 1655, σ. 41-42.
141 R. C. Finucane, Appearances of the Dead. A Cultural History of Ghosts, Buffalo 1984· F. Vidal,
“Ghosts, the Economy of Religion, and the Laws of Princes. Dom Calmet’s Treatise on the Apparitions of Spirits”, στο Gespenster und Politik, 16. bis 21. Jahrhundert, a cura di C. Gantet e F. d’Almeida,
München 2007, σ. 103-126.
142 D. I. Wotherspoon, Τhe vampire myth and christianity. A project submitted in partial fulfillment,
May 2010, σ. 58.
143 Μέσα στα πλαίσια ενός αποικιακού σχεδίου το οποίο επιδιώκει πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά
και θρησκευτικά συμφέροντα και συνεπώς αντιπροσωπεύει πάντοτε ένα πολυλειτουργικό έργο [J.
Nowosadtko, “Der ‘Vampyrus Serviensis’ und sein Habitat: Impressionen von der österreichischen
Militärgrenze”, Arbeitskreis Militär und Gesellschaft in der frühen Neuzeit e.V., 8/2 (2004), σ. 151-167].
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ABSTRACT
This paper examines the relationship between two high-bourgeois families,
both named Kouyoumtzoglou who lived respectively in the cities of Xanthi
and Plovdiv during the 19th century. According to our findings, no kinship
was found between the two families, but interesting correlations and conclusions emerge regarding the position of these families in the respective
societies of the 19th century, their role in the political, economic and ideological context of their time, the conditions under which they left their place
and the legacy they left behind. The two families, thanks to the privileges
they gained as a result of the Ottoman Empire’s reforms, expanded their
commercial activities to the West and the East, and their economic power
allowed them to engage in community and ecclesiastical affairs during the
period of collective identities’ transformation and nation-states building.
Thus, one can see a selective affinity between them due to common aspirations and the common way networking that has resulted in the acquisition
of prestige and influence over the social and political life of the cities in
which they lived. Nowdays, the two mansions that once belonged to the two
famous families, house two museums: The Ethnographic Museum of Plovdiv and the Folklore and History Museum of Xanthi which are monuments
of great importance for the two cities’ identity.

Το κίνητρο για την παρούσα εργασία ήταν ένα ερώτημα που συχνά άκουγα να
τίθεται από τους ανθρώπους της Ξάνθης για το εάν η οικογένεια Κουγιουμτζόγλου της οποίας το αρχοντικό βρίσκεται στην παλιά πόλη της Ξάνθης και λειτουργεί ως μουσείο έχει κάποια συγγένεια με την οικογένεια Κουγιουμτζόγλου
στην πόλη της Φιλιππούπολης (Πλόβντιφ) στο αρχοντικό της οποίας στεγάζεται
σήμερα το Εθνογραφικό Μουσείο της πόλης. Το κοινό επίθετο καθώς και η κοντινή απόσταση μεταξύ των δύο πόλεων είχαν δημιουργήσει στους περισσότερους
ξανθιώτες την εντύπωση ότι πρόκειται για την ίδια οικογένεια. Η έρευνα, η οποία
βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της βήματα, δεν επιβεβαίωσε κάτι τέτοιο. Ωστόσο,
η αναζήτηση στοιχείων για τη διερεύνηση του αρχικού ερωτήματος με οδήγησε
σε πολύ πιο ενδιαφέροντες συσχετισμούς και συμπεράσματα αναφορικά με τη
θέση αυτών των οικογενειών στις αντίστοιχες κοινωνίες κατά τη διάρκεια του
19ου αιώνα, το ρόλο τους στο πολιτικό, οικονομικό και ιδεολογικό πλαίσιο της
εποχής τους, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εγκατέλειψαν τον τόπο τους και
την κληρονομιά που άφησαν στις δύο πόλεις. Στις μέρες μας, τα δύο αρχοντικά
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τα οποία ανήκαν κάποτε στις δύο οικογένειες στεγάζουν δύο μουσεία: το Εθνογραφικό Μουσείο της Φιλιππούπολης και το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο
της Ξάνθης, τα οποία αποτελούν μνημεία μεγάλης σημασίας για την ταυτότητα
των δύο πόλεων.

Η οικογένεια Κουγιουμτζόγλου της Φιλιππούπολης
Από τα πρώτα ευρήματα αναφορικά με την οικογένεια Κουγιουμτζόγλου στη
Φιλιππούπολη είναι ότι πρόκειται για μια οικογένεια αμπατζήδων στοιχείο που
άντλησα αρχικά, από το βιβλίο του Νικολάι Τοντόροβ αναφερόμενος στα εσνάφια των αμπατζήδων.1 Έτσι, άρχισε να ξετυλίγεται το νήμα και να εντοπίζεται
η θέση της οικογένειας στην κοινωνία της Φιλιππούπολης, μέσα στο ιστορικό
πλαίσιο του 19ου αιώνα και των ισχυρών οικονομικών μετασχηματισμών που τον
χαρακτηρίζουν. Η μοναδική μελέτη με αναλυτική παρουσίαση του γενεαλογικού
δένδρου της οικογένειας είναι αυτή του Angel Yankov2 η οποία στηρίζεται κατά
μεγάλο μέρος στη μονογραφία του Μοραβένοφ για τον χριστιανικό πληθυσμό
της Φιλιππούπολης του 19ου αιώνα.3 Σύμφωνα με τον A. Yankov, ο γενάρχης της
οικογένειας ήταν ο Κωνσταντίνος Κουγιουμτζόγλου από τις Σαράντα Εκκλησιές
(Λόζενγκραντ) ο οποίος το 1740 εγκαταστάθηκε μαζί με τους τρεις γιούς του (τον
Πάβελ, τον Ιβάν (Ιωάννη) και τον Νικόλαο) αρχικά στο Μαράσιο (Marast) και στη
συνέχεια στη Φιλιππούπολη.4 Αν και το όνομα της οικογένειας παραπέμπει στην
ιδιότητα του χρυσοχόου, μόνο ο γενάρχης Κωνσταντίνος και ο γιος του Νικόλαος
υπήρξαν χρυσοχόοι. Η ενασχόληση με το εμπόριο του αμπά φαίνεται ότι οφείλεται στον Χρήστο Κουγιουμτζή (εγγονό του Κωνσταντίνου) ο οποίος έγινε πρωτομάστορας αμπατζής το 1761, συμμετέχοντας στην ακμάζουσα συντεχνία των
αμπατζήδων της Φιλιππούπολης. Το ίδιο επάγγελμα ακολούθησαν και οι τρεις
γιοι του, δηλαδή, ο Νικόλαος, ο Χατζή Ιβάν και ο Αργύρης. Το επίθετο της οικογένειας Κουγιουμτζόγλου δε χάθηκε χάρη στην τρίτη γενιά, από τους γιους του
Χρήστου (Νικόλαο, Χατζή Ιβάν και Αργύρη), οι οποίοι διατήρησαν το επίθετο του
1 Ν. Τοντόροφ, Η βαλκανική πόλη. 15ος-19ος αιώνας, τ. Β΄, Αθήνα 21986: Θεμέλιο.
2 A. Yankov, «Plovdivskiyat rod Kuyumdzhioglu i negovoto nasledstvo», στο Α. Yankov (επιμ.),
Traditsiyata v narodnata kultura. Godishnik na regionalen etnografski musei-Plovdiv, Plovdiv
2018: Izd na Rem, σ. 11-24. Το κείμενο είναι επίσης διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: https://www.
stornik.org/rodoslov/plovdivskiyat-rod-kuyumdzhioglu-1/ και https://www.stornik.org/rodoslov/
plovdivskiyat-rod-kuyumdzhioglu-2/ (τελευταία πρόσβαση 28/08/2020). O Angel Yankov είναι
Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του Εθνογραφικού Μουσείου. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Νικόλαο Κόκκα για την πολύτιμη βοήθειά του κατά τη μετάφραση του κειμένου
από τα βουλγαρικά.
3 K. Moravenof, Pametnik na plovdivskoto hristiansko naselenie v grada i za obshtite zavedeniia po
proiznosno predanie, Plovdiv 21984 [1865-9]. Σύμφωνα με τον Α. Yankov, που βασίζεται στα λεγόμενα του Μοραβένοφ, ο Πάβελ απέκτησε έναν γιο ο οποίος διέπρεψε στη Μόσχα ως φιλικός με
το όνομα Αντώνης Κομιζόπουλος. Ο δε, Ιβάν απέκτησε δύο γιους, εκ των οποίων ο πρώτος εγκαταστάθηκε στην Οδησσό με το όνομα Γρηγόρης Μαρασλής ενώ ο δεύτερος, με το όνομα Χατζή
Σκάρλο Καφτατζή, σκοτώθηκε από τους Τούρκους.
4 A. Yankov, «Plovdivskiyat rod...», ό.π., σ. 11.
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προ-πάππου τους Κωνσταντίνου και οι οποίοι συνέδεσαν το όνομά τους με το
καραμπατζιλίκι της Φιλιππουπόλεως.
Ο Νικόλαος Κουγιουμτζόγλου του Χρήστου πέθανε νέος αφήνοντας πίσω
του τέσσερις κόρες από τις οποίες η πρωτότοκη Ραλού παντρεύτηκε με τον αρχιμάστορα αμπατζή Στάντσο Ιβάνοφ ο οποίος διατηρούσε εμπορικές σχέσεις με
τη Συρία. Η οικογένεια στη συνέχεια συνδέθηκε με μια άλλη ισχυρή οικογένεια
της Φιλιππούπολης, αυτή των Γκιουμουσγκερντάν έπειτα από το γάμο του Γκεόρκι (γιο της Ραλούς και του Στάντσο) με την Αλεξάνδρα Γκεοργκάκι Γκιουμουσγκερντάν.5
Ο Χατζή Ιβάν Κουγιουμτζόγλου του Χρήστου αναφέρεται παντού ως μια εξέχουσα προσωπικότητα της Φιλιππούπολης κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα
με έντονη εμπορική δραστηριότητα στο Εσκί Σεχίρ μέσω του οποίου απέκτησε
μεγάλο πλούτο. Το όνομά του συναντάται συνεχώς στον Κώδικα του εσναφίου
των αμπατζήδων και εμφανίζεται με διάφορους ρόλους: ως εγγυητής δανείων,
ως μάρτυρας, ως δωρητής, και ως αποδέκτης δανείων. Είναι αυτός που έχτισε
την εκκλησία της Αγίας Κυριακής (πολύ κοντά στο σπίτι του) και χρηματοδότησε
την κατασκευή του κεντρικού σχολείου μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 1846.6 Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αντλούμε από το έργο του Μοραβένοφ, ο Χατζή
Ιβάν βοήθησε, με άτοκο δάνειο που πήρε για λογαριασμό του, τον αδελφό του
Αργύρη ώστε να αντιμετωπίσει τα οικονομικά του προβλήματα και στη συνέχεια
του παρέδωσε το εμπόριο που είχε με την Ανατολία, ενώ ο ίδιος ο Χατζή Ιβάν
εμπορεύονταν διάφορα αγαθά στη Βιέννη, την Τριέστη και την Οδησσό.7 Τον
Σεπτέμβριο του 1854, δώρισε 1000 γρόσια στη συντεχνία των αμπατζήδων και
μάλλον την ίδια χρονιά πέθανε. Η τελευταία αναφορά στο όνομά του είναι στον
Κώδικα τον Απρίλιο του 1855, όταν αυτός είχε ήδη πεθάνει.8 Μετά το θάνατό
5 A. Yankov, «Plovdivskiyat rod...», ό.π., σ. 13.
6 Ό.π., σ. 14.
7 Ό.π., σ. 13.
8 Ό.π., σ. 14 και M. Apostolidis – Al. Peev, «Kondika na plovdivskiya abadzhiiski esnaf», στο Godishnik
na Νarodnata Βiblioteka i Μusei za 1928 i 1929, III, Sofia 1932, σ. 180 και 186. Για τα αρχεία των
εσναφίων, ο Μ. Αποστολίδης, σε ξεχωριστή μελέτη του παρατηρεί τα εξής: «Εν τη γενομένη εις την
Βουλγαρικήν υπό του διδάκτορος Αλεξ. Πέεφ των αρχείων μεταφράσει, τη εκτυπωθείση παραλλήλως μετά του Ελληνικού κειμένου εν τη επετηρίδι της εθνικής Βιβλιοθήκης και του μουσείου της
Φιλιππουπόλεως, πάντα τα κύρια ονόματα των μαϊστόρων ανεξαιρέτως και τα πλείστα των πατρωνυμίων, ιδίως των εν τω τρίτω βιβλίω, μετεγράφησαν φωνητικώς και μορφολογικώς βουλγαριστί.
Ούτω δε ο αδαής της Ελληνικής γλώσσης Βούλγαρος των αρχείων αναγνώστης, ο μη δυνάμενος
να παραβάλη την μετάφρασιν προς το κείμενον, αναμφιβόλως θα υπολάβη ότι πάντες σχεδόν ή οι
πλείονες των εν Φιλιππουπόλει αμπατζήδων ήσαν Βούλγαροι, των Ελλήνων λίαν μειονοψηφούντων, τα δε αρχεία εγράφησαν ελληνιστί, διότι τότε η Ελληνική γλώσσα, ως φαίνεται, ήτο η επίσημος της εμπορίας και της αγοράς ούτως ειπείν. [...] Τα Βουλγαρικά εν τοις αρχείοις ονόματα και
επωνύμια δεν μετέγραψαν ελληνιστί μορφολογικώς οι συντάξαντες τα αρχεία Έλληνες, όπως και
οι Βούλγαροι νυν ipso modo μεταβάλωσι ταύτα βουλγαριστί. Εκ των αυτογράφων εν τοις αρχείοις
υπογραφών των μαϊστόρων και αυτών των διά Βουλγαρικών γραμμάτων φερομένων διαπιστούται
ότι αυτοί ούτοι οι Βούλγαροι εξελληνιζόμενοι και εν Ελληνικώ περιβάλλοντι διαζώντες εξηλλήνιζον
φωνητικώς και μορφολογικώς τα Βουλγαρικά των ονόματα. Είτα πολλοί των Βουλγαρωνύμων ενδέχεται να ήσαν γνήσιοι Έλληνες ή απόγονοι εξηλληνισμένων ήδη Βουλγάρων προγόνων, όπως και
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του το σπίτι έμεινε στο γιο του Χατζή Κωστάκη από τον πρώτο του γάμο. Το σπίτι
του Χατζή Ιβάν και του Χατζή Κωστάκη υπάρχει μέχρι σήμερα και το κτήριο είναι
γνωστό ως το σπίτι του Χατζή Δραγκάν Καλοφέρετς.9
Ο Αργύρης Κουγιουμτζιόγλου απέκτησε πλούτο αλλά η παρουσία του στη
δημόσια ζωή δεν ήταν έντονη. Με τη γυναίκα του Σμαράγδα, κόρη του Χατζή Αναστάς Αμπατζή του γένους Πολίτογλου, απέκτησαν μια μεγάλη οικογένεια, με έξι
αγόρια και δύο κορίτσια. Το όνομα του Αργύρη Κουγιουμτζόγλου (Κοϊμτζόγλου,
στις ελληνικές μεταφράσεις) αναφέρεται σε έγγραφα της συντεχνίας των αμπατζήδων, στους λογαριασμούς του ταμείου και στα έγγραφα της κοινότητας της
Φιλιππούπολης. Ήταν επίσης συνεταίρος στη μεγάλη εμπορική εταιρεία «Κοϊμτζόγλου» που είχε την έδρα της στη Βιέννη.10 Το φαινόμενο της ύπαρξης διαφόρων εμπορικών οίκων στη Βιέννη από εμπόρους της Φιλιππούπολης κατά το
πρώτο μισό του 19ου αιώνα ήταν αποτέλεσμα της ανάπτυξης εμπορικών σχέσεων μεταξύ Βουλγαρίας και Αυστροουγγαρίας. Πολλά από τα παιδιά εγγόνια και
δισέγγονα του Αργύρη Κουγιουμτζόγλου έφυγαν και παρέμειναν στο εξωτερικό,
ενώ σύμφωνα με τον A. Yankov, οι αναρίθμητοι απόγονοι απέτυχαν να δοξάσουν
το όνομα του Αργύρη.
Εκείνο που αξίζει να παρατηρήσουμε είναι ότι πέρα από τις πολύ σημαντικές
πληροφορίες για την ανάπτυξη της οικογένειας στη Φιλιππούπολη από το 1740
μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, στη μελέτη του A. Yankov παραλείπεται το οικονομικό και ιδεολογικο-πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου τα μέλη της επιφανούς
οικογένειας έδρασαν όπως και ο ρόλος τους στο δημόσιο βίο της πόλης. Ο συγγραφέας σχολιάζει απλά ότι το όνομα της οικογένειας ξεθώριασε αφήνοντας
ως μόνο αποτύπωμά της στην πόλη το αρχοντικό, πρώην ιδιοκτησία του Αργύρη
Κουγιουμτζιόγλου, όπου στεγάζεται σήμερα το Εθνογραφικό Μουσείο της Φιλιππούπολης.
Αυτό το κενό δεν θα μπορούσε να καλυφθεί διεξοδικά ούτε και στην παρούσα εργασία μας λόγω της πολύ πρόσφατης ενασχόλησής μας με το θέμα αυτό,
για το οποίο χρειάζεται εκτενής μελέτη και έρευνα. Θα αρκεστούμε, επομένως,
στην παράθεση κάποιων πρόσθετων στοιχείων για τη δράση του Χατζή Ιβάν
Κουγιουμτζόγλου η οποία συνδέεται με το ρόλο του εσναφίου των αμπατζήδων
στη Φιλιππούπολη και με τις ισχυρές κοινωνικο-πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν την περιοχή το 19ο αιώνα. Η παροχή προνομίων στους
εμπόρους κατά την περίοδο του Τανζιμάτ (από το 1939 και μετά), η ενδυνάμωση
των εσναφίων και η μετατροπή τους σε «πιστωτικές τράπεζες» συνέβαλαν στην
ανάδειξη προσώπων, όπως αυτό του Χατζή Ιβάν (ή Γιοβανή όπως μεταφέρεται
στις ελληνικές μεταφράσεις) Κουγιουμτζόγλου, ο οποίος εισήλθε στις υποθέπράγματι ήσαν ένεκα των γενομένων επιμειξιών». Βλ. Μ. Αποστολίδης. «Τα αρχεία του εν Φιλιππουπόλει εσναφίου των αμπατζήδων», Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού
Γ΄(1936-1937), σ. 145-195 και πιο συγκεκριμένα σ. 192-193.
9 A. Yankov, «Plovdivskiyat rod...», ό.π., σ. 15.
10 N. Τοντόροφ, Η βαλκανική πόλη..., ό.π., σ. 332.
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σεις της χριστιανικής κοινότητας και έπαιξε σημαντικό πολιτικό ρόλο ιδιαίτερα
στα χρόνια του βουλγαρικού ζητήματος. Ο Χατζή Ιβάν Κουγιουμτζόγλου όπως
και άλλοι εύποροι έμποροι ανήκε στην τάξη των ανερχόμενων μεγάλων επιχειρηματιών κατά το πρώτο ήμισυ του 19ου αιώνα οι οποίοι επωφελήθηκαν από το
άνοιγμα της Αυτοκρατορίας στις εξωτερικές αγορές, στην ανάγκη της για εκσυγχρονισμό και ταυτόχρονα από το σύστημα των εσναφίων μέσω των οποίων
έπαιρναν τις μεγάλες κρατικές παραγγελίες με αποτέλεσμα να έχουν μια σταθερή κερδοφόρα βάση για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
Επιπλέον, συμμετείχε στη διοίκηση και τον έλεγχο των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων της πόλης, ανέλαβε την επιτροπεία της Κεντρικής Ελληνικής Σχολής και
του Νοσοκομείου (1847) και ανέπτυξε εθνική δράση ειδικά κατά τη δεκαετία του
1950, όταν, δηλαδή, ξεκίνησαν οι αντιπαλότητες μεταξύ των ελληνιζόντων και
των βουλγαριζόντων που οδήγησαν μετά το τέλος του Κριμαϊκού πολέμου (1956)
στη συγκρότηση δύο αντίπαλων αυτοδιοικητικών μηχανισμών, του βουλγαρικού
και ελληνικού κόμματος.11 Η οικογένεια Κουγιουμτζόγλου βρέθηκε στο πλευρό
ενός άλλου ισχυρού άνδρα του Μιχαλάκη Γκιουμουσγκερδάνη, επιχειρηματία/
βιοτέχνη αμπατζή, ο οποίος διατηρούσε άριστες σχέσεις με την Υψηλή Πύλη και
το Πατριαρχείο μαχόμενος τις βουλγαρικές τόσο εθνικές όσο και εκκλησιαστικές βλέψεις στην περιοχή. Η οικονομική κρίση (1857-1861) που ακολούθησε τον
Κριμαϊκό Πόλεμο, η αναδιοργάνωση του Ρουμ μιλλέτ, εξαιτίας του διατάγματος
Χάττι Χουμαγιούν, εγκαινίασαν μια νέα περίοδο ταραχών και αλλαγών στη διοίκηση όπως και στο εκκλησιαστικό ζήτημα που οδήγησε το 1870 στη δημιουργία
της Βουλγαρικής Εξαρχίας. Την υπογραφή του Χατζή Ιβάν Κουγιουμτζόγλου τη
βρίσκουμε σε έγγραφο της 28ης Ιουνίου του 1867 με τίτλο: Αναφορά των Ελλήνων Φιλιππουπολιτών προς το οικουμ. Πατριαρχείον και την ιεράν σύνοδον από
28 Ιουνίου 1867 κατά του ψηφισθέντος από επταετίας και μη ερχομένου εις την
επαρχίαν του μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως κ. Παναρέτου από Ξάνθης, ως
βουλγαρίζοντος.12 Όπως γίνεται κατανοητό από το περιεχόμενο του εγγράφου,
11 Το έργο του ιστορικού Α. Λυμπεράτου προσφέρει μια πολύ καλή βάση για τη συνολική εικόνα
του πολιτικο-ιδεολογικού και οικονομικού πλαισίου στη Φιλιππούπολη του 19ου αιώνα. Βλ. Α. Λυμπεράτος, Οικονομία, πολιτική και εθνική ιδεολογία. Η διαμόρφωση των εθνικών κομμάτων στη
Φιλιππούπολη του 19ου αιώνα, Αθήνα 2009: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
12 Μ. Αποστολίδης, «Η ιερά της Φιλιππουπόλεως μητρόπολις και οι κώδικες αυτής», Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού ΣΤ΄ (1939-1940), σ. 102-106. Σε προηγούμενη μελέτη του ο Μ. Αποστολίδης δίνει τον κατάλογο των Μητροπολιτών της Φιλιππούπολης πριν και μετά
την κατάκτηση των εδαφών από τους Οθωμανούς μέχρι το 1925. Για την περίοδο που μας ενδιαφέρει εδώ, αναφέρονται οι εξής Μητροπολίτες: «Χρύσανθος Λέσβιος, 24 Αυγ. 1850, μητροπολίτης
Κρήτης και πρώην Σμύρνης, ευπαίδευτος και υπερασπιστής των Ελληνικών δικαίων αλλ’οξυθέντων επ’ αυτού των μεταξύ Βουλγάρων και Ελλήνων ορθοδόξων του ποιμνίου του εκκλησιαστικών
ερίδων έπεσε θύμα ραδιουργιών και παραιτήθη οικειοθελώς, καταλιπών αρίστην μνήμην της ποιμαντορίας του παρά τοις Έλλησι. Τούτον μετατεθέντα εις Σμύρνην διεδέξατο ο από Σμύρνης Παΐσιος, Ηπειρώτης, υιός διδασκάλου, 15 Νοεμβρ. 1857, όστις τα μάλιστα ηυνόησε και εβοήθησε τους
εκκλησιαστικούς των Βουλγάρων αγώνας. Τούτον καθαιρεθέντα διά πατριαρχικού και συνοδικού
γράμματος και εξορισθέντα εις άγιον Όρος διαδέξατο ο Πανάρετος, 25 Φεβρ. 1861, μητροπολίτης Ξάνθης εκ Μοναστηρίου. Ούτος ακολουθήσας την πορείαν του προκατόχου του παρέμεινεν εν
Κων/πόλει ενεργών υπέρ των Βουλγάρων· κατήλθε δε εις Φιλιππούπολιν μετά το εκκλησιαστικόν
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ζητείται η απομάκρυνση του μητροπολίτη κ. Πανάρετου, γεγονός που επιβεβαιώνει την άμεση εμπλοκή των μεγαλοαστών αμπατζήδων στα εκκλησιαστικά
ζητήματα και τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση των εθνικών λόγων μέσα στο
συγκρουσιακό πλαίσιο της ελληνικής και βουλγαρικής εθνικιστικής ιδεολογίας
της εποχής. Από το 1861 και έπειτα, η διάσπαση του ορθόδοξου μιλλέτ σήμανε
και τη διάσπαση στο εσνάφι των αμπατζήδων. Μολονότι η συστηματική τήρηση
των αρχείων της σταματά το 1856, η συντεχνία εξακολούθησε τις εργασίες ως
το 1878. Ο διχασμός και ο Ρωσοτουρκικός Πόλεμος συνέβαλαν στην εξαφάνισή
της. Σύμφωνα με τον Μοραβένοφ, το 1878 αποχώρησε από την Φιλιππούπολη
ο Αργύρης Κουγιουμτζόγλου ο οποίος εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Το Εθνογραφικό Μουσείο της Φιλιππούπολης
To σπίτι, γνωστό ως «βασιλικό παλάτι», του Αργύρη Κουγιουμτζόγλου όπου
στεγάζεται σήμερα το Εθνογραφικό Μουσείο της Φιλιππούπολης (Πλόβντιφ)
αποτελεί έργο του διάσημου χτίστη Χατζή Γκεόρκι Σταντσόφσκι από το Κόσοβο
και βρίσκεται στην ανατολική πύλη της παλιάς πόλης της Φιλιππούπολης, τη Χισάρ Καπίγια. Η έκτασή του είναι 570 τμ. με τέσσερις ορόφους (δίπατο υπόγειο
και δύο ορόφους). Διαθέτει δύο μεγάλες αίθουσες (σαλόνια) και 12 δωμάτια όλα
με ξύλινες οροφές και πάνω από 130 παράθυρα. Η πρόσοψη του κτηρίου είναι μοναδική, με τρία καμπυλόμορφα αετώματα, που δίνουν την εντύπωση του
πετάγματος και πολλά εκλεκτιστικά στοιχεία, κυρίως νέο-μπαρόκ. Οι ανατολικοί τοίχοι του υπογείου στέκονται στο τείχος ρωμαϊκού κάστρου. Μπροστά από
την είσοδο υπάρχει μια αυλή με κήπο με ένα σιντριβάνι. Το αρχοντικό, μετά τη
φυγή του Αργύρη Κουγιουμτζόγλου από τη Φιλιππούπολη (1978) άλλαξε πολλές
χρήσεις. Προς το τέλος του 19ου αιώνα, λειτούργησε ως οικοτροφείο θηλέων και
αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως αποθηκευτικός χώρος για άλευρα. Η ιδέα να δημιουργηθεί ένα μουσείο, εκφράστηκε ήδη από το 1891 από τον Stoyu N. Sishkov,
δάσκαλο και συλλέκτη αντικειμένων, αλλά η πρόταση και η απόφαση για την
ίδρυση ενός Περιφερειακού Μουσείου πάρθηκε το 1917 από τη Μόνιμη Περιφερειακή Επιτροπή. Στις 22 Ιουλίου του 1917, εγκρίθηκαν οι κανόνες λειτουργίας
του από το Υπουργείο Εσωτερικών και Εθνικής Υγείας. Από ό,τι φαίνεται, αυτό
το πρώτο μουσείο δεν στεγάστηκε στο αρχοντικό του Κουγιουμτζόγλου αλλά σε
κάποια αίθουσα του Περιφερειακού Επιμελητηρίου της Φιλιππούπολης. Πρώτος διευθυντής διορίστηκε ο Yordan Pop Georgiev και γραμματέας ο Stoyu N.
Sishkov, ο οποίος συνέχισε να συλλέγει αντικείμενα από τη γύρω περιοχή και το
1930 υπήρχαν πάνω από 2000 εκθέματα στο μουσείο.13
σχίσμα ως αρχιερεύς της υπό την εξαρχίαν συσταθείσης Βουλγαρικής της Πλόβδηφ μητροπόλεως, δι’ό και παντελεί καθαιρέσει της αρχιερωσύνης αυτού καθυπεβλήθη διά κανονικούς λόγους
υπό της μεγάλης Εκκλησίας», βλ. Μ. Αποστολίδης, «Η ιερά της Φιλιππουπόλεως μητρόπολις και
οι κώδικες αυτής», Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού Δ΄ (1937-1938), σ.
3-42 και πιο συγκεκριμένα σ. 16-17. Ο Μ. Αποστολίδης συνεχίζει την παρουσίαση των αρχείων των
αμπατζήδων της Φιλιππούπολης στο ίδιο περιοδικό στον τόμο Ζ΄ (1940-41), σ. 9-65.
13 Όλες οι πληροφορίες εμπεριέχονται στο βιβλιαράκι-άλμπουμ του Εθνογραφικού Μουσείου διΕλληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις
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Είσοδος του Εθνογραφικού Μουσείου στη Φιλιππούπολη
Πηγή: Φωτογραφία της συγγραφέως (2016)

Επίσης, την ίδια χρονιά αναφέρεται ότι το αρχοντικό του Κουγιουμτζόγλου
αγοράστηκε από τον καπνέμπορο Antonio Collaro ο οποίος σχεδίαζε να το μετατρέψει σε καπναποθήκη και για το λόγο αυτό έκανε σοβαρές επιδιορθώσεις
χάρη στις οποίες το αρχοντικό μπόρεσε να επιζήσει μέχρι τις μέρες μας. Ωστόσο, εξαιτίας της αδυναμίας του Κολλάρο να πληρώσει τα χρέη του, το κτήριο μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Διαφώτισης και μετά από πολλές συζητήσεις
και διπλωματικές διεργασίες το κτήριο παραδόθηκε το 1938 στη Δημοτική αρχή
και, με πρωτοβουλία του δημάρχου Bozhidar Zdravkov, υπεγράφη η απόφαση
για την ίδρυση του Δημοτικού Μουσείου, το 1939. Από το 1943 άνοιξε τις πόρτες
του στους επισκέπτες και το 1949 μετονομάστηκε σε Εθνικό Εθνογραφικό Μουσείο. Το 1952 δημιουργήθηκε μια μόνιμη έκθεση η οποία ανανεώθηκε το 1962.14
Σήμερα αριθμεί πάνω από 60.000 αντικείμενα από την ποιμενική και αστική ζωή
της πόλης και ονομάζεται Περιφερειακό Εθνογραφικό Μουσείο. Το μουσείο είναι συνδιοργανωτής διαφόρων παραδοσιακών τοπικών φεστιβάλ, του φεστιβάλ
μουσικής δωματίου, του φεστιβάλ κλασσικής κιθάρας και αποτελεί σημαντικό
πολιτιστικό κέντρο έχοντας φιλοξενήσει από σόου μόδας μέχρι θεατρικές παραστάσεις, παρουσιάσεις βιβλίων και πλήθος άλλων εκδηλώσεων, σημειώνοντας
ταυτόχρονα μεγάλη επισκεψιμότητα από τους τουρίστες.

αθέσιμο στους επισκέπτες του, με τίτλο Regional Ethnographic Museum-Plovdiv (και στα βουλγάρικα), Plovdiv 2007.
14 Regional Ethnographic Museum-Plovdiv, ό.π. και A. Yankov, «Plovdivskiyat rod...», ό.π., σ. 18.
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Η οικογένεια Κουγιουμτζόγλου της Ξάνθης
Η οικογένεια Κουγιουμτζόγλου ανήκε στις μεγαλοαστικές οικογένειες καπνεμπόρων της Ξάνθης του 19ου αιώνα. Σε αντίθεση με την οικογένεια Κουγιουμτζόγλου της Φιλιππούπολης για την οποία διαθέτουμε το γενεαλογικό της δένδρο,
ελάχιστες, αντιφατικές και μη τεκμηριωμένες πληροφορίες δεν μας επιτρέπουν
να εντοπίσουμε την προέλευση της οικογένειας, την ταυτότητα του γενάρχη και
τη σχέση των μελών της οικογένειας τουλάχιστον μέχρι την εμφάνιση των Αθανασίου Κουγιουμτζόγλου και Βασίλη Κουγιουμτζόγλου στο τελευταίο τέταρτο του
19ου αιώνα.15 Το γενεαλογικό δένδρο που συνέταξε ο Θωμάς Εξάρχου ξεκινά από
το ζεύγος Βασίλη Κουγιουμτζόγλου και Χαρίκλειας (χωρίς χρονολογίες γέννησης
ή θανάτου) και φτάνει μέχρι και την τρίτη, μετά από αυτούς, γενιά.16 Ωστόσο,
από αυτό το γενελογικό δένδρο απουσιάζει το πρόσωπο του Αθανασίου Κουγιουμτζόγλου για τον οποίο διαθέτουμε κάποια στοιχεία από άλλες πηγές. Δεν έχει,
επίσης, εξακριβωθεί η σχέση του Βασίλη Κουγιουμτζόγλου με τον Αθανάσιο, αν
και πιθανότατα ήταν αδέλφια. Από ό,τι φαίνεται, ο Αθανάσιος Κουγιουμτζόγλου
ήταν γιος του Δημητρίου που θεωρείται γενάρχης της οικογένειας.17 Σύμφωνα
με τα στοιχεία που αναγράφονται στον τάφο του Αθανασίου Κουγιουμτζόγλου
που βρίσκεται στο κοιμητήριο Ξάνθης, αυτός γεννήθηκε στις 20/1/1818 και πέθανε στις 17/1/1896. Ο Αθανάσιος Κουγιουμτζόγλου υπήρξε γαιοκτήμονας και
αζάς (πάρεδρος) στο διοικητικό συμβούλιο της Γενισέας, ασκώντας ταυτόχρονα τη διαχείριση των εσόδων και εξόδων της Μονής Καλαμούς γεγονός που τον
περιέπλεξε, όπως θα δούμε στη συνέχεια, σε ένα σκάνδαλο κατά τη διάρκεια
της θητείας του μητροπολίτη Διονύσιου της Ξάνθης (1861-1867).18 Φαίνεται πως
μετά την καταστρεπτική πυρκαγιά της Γενισέας το 1960, η οικογένεια έστρεψε
το βλέμμα της προς την Ξάνθη ξεκινώντας την οικοδόμηση των δύο αρχοντικών
της, επί της οδού Αντίκα στην περιοχή της Μητροπόλεως, όπου στο ένα από
αυτά σήμερα στεγάζεται το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης.
Το όνομα του Αθανάσιου Κουγιουμτζόγλου συνδέεται με τη δυσφορία που
προκλήθηκε στην τοπική κοινωνία σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών της
15 Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι απουσιάζουν οικογενειακά αρχεία που αφορούν τον 19ο αιώνα. Το
μόνο αρχειακό υλικό που διασώθηκε και φυλάσσεται στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης είναι κάποια έγγραφα οικονομικού περιεχομένου και μια μεγάλη ποικιλία ευχετήριων καρτών
του 20ου αιώνα.
16 Βλ. Θ. Εξάρχου, Οι δωρεές των οικογενειών Σταύρου Χατζησταύρου και Παντελή Κουγιουμτζόγλου στην Ξάνθη, Ξάνθη 1999: ΠΑΚΕΘΡΑ, σ. 15.
17 Συναντήσαμε την υπογραφή Αθανάσιος Δ. Κουγιουμτζόγλου στα Πρακτικά της Δημογεροντίας Ξάνθης που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ήταν γιος του Δημητρίου. Στο κοιμητήριο Ξάνθης
υπάρχει οικογενειακός τάφος του οίκου Δημητρίου Β. Κουγιουμτζόγλου όπου αναγράφεται η χρονολογία 1831 γεγονός που μας επιτρέπει να θεωρήσουμε τον Δημήτριο πατέρα του Αθανασίου και
του Βασιλείου.
18 Ο Διονύσιος Μπίστης διαδέχθηκε τον πρώην μητροπολίτη Ξάνθης Πανάρετο ο οποίος μετατέθηκε στις 25 Φεβρουαρίου του 1861 στη μητρόπολη Φιλιππουπόλεως. Βλ. Π. Α. Γεωργαντζής, Συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου, Ξάνθη 2009:
Ι. Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου, σ. 479-483.
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Μονής Καλαμούς της Ξάνθης. Όταν το 1861 εκλέχθηκε μητροπολίτης Ξάνθης ο
Διονύσιος αφού διαπίστωσε την ένδεια της Μονής απαίτησε την απόδοση λογαριασμών από τον Αθανάσιο Κουγιουμτζόγλου. Ο τελευταίος, δεν απέδωσε επί
σειρά ετών τους λογαριασμούς και η οριστική ρήξη με τον μητροπολίτη επήλθε
το 1866, όταν έληξε η θητεία του Α. Κουγιουμτζόγλου ως αζά στο συμβούλιο της
Γενισέας και ο Διονύσιος πρότεινε την τοποθέτηση άλλου αζά στη θέση του Α.
Κουγιουμτζόγλου. Το αποτέλεσμα ήταν, μετά από απόφαση της Πατριαρχικής
συνόδου (επί Οικουμ. Θρόνου του Γρηγορίου ΣΤ΄) στις 16 Μαρτίου 1867, η αναχώρηση του Διονυσίου στη θέση του οποίου ήρθε ο βοηθός του μητροπολίτου
Φιλιππουπόλεως Πανάρετου, ο Ιλαρίωνας.19 Σύμφωνα με την επιχώρια παράδοση, όπως λέει ο Π. Α. Γεωργαντζής, ο Διονύσιος αναχωρώντας οριστικά και
αμετάκλητα από την Ξάνθη και διερχόμενος από το σπίτι της οικογένειας Κουγιουμτζόγλου (επί της οδού Αντίκα προς τη Μητρόπολη εκεί όπου βρίσκεται σήμερα στεγάζεται το λαογραφικό μουσείο της πόλεως) καταράστηκε την οικογένεια
η οποία έκτοτε δοκίμασε πολλά δεινά.20
Η υπόθεση της κατάχρησης των εσόδων της Μονής Καλαμούς δεν τέθηκε
ξανά ως θέμα στην κοινότητα. Στις 14 Ιουνίου του 1892, στη Β΄ Συνέλευση της Δημογεροντίας, ο Αθανάσιος Κουγιουμτζόγλου ανήγγειλε ότι με δικές του δαπάνες
ιδρύει και θέτει σε λειτουργία από τη νέα σχολική χρονιά (1892-93) νηπιαγωγείο
στη συνοικία Χατζησταύρου21 και έκτοτε, θεωρείται ευεργέτης της πόλης. Είναι
φανερό ότι η οικογένεια Κουγιουμτζόγλου, όπως και άλλες γνωστές οικογένειες
καπνεμπόρων της εποχής εκείνης, ήταν άμεσα εμπλεκόμενη στο μηχανισμό της
τοπικής εξουσίας επηρεάζοντας τις διοικητικές αποφάσεις στην περιοχή, όπως
και στην εκκλησιαστική πολιτική σε μια περίοδο που το βουλγαρικό ζήτημα βρισκόταν στο απόγειό του. Οι διατάξεις του Διατάγματος του 1856 (Χάττι Χουμαγιούν)
για τα δικαιώματα των μιλλέτ της αυτοκρατορίας να ιδρύουν δικά τους εκπαιδευτήρια, θεσμικά όργανα με επικεφαλής τους θρησκευτικούς αρχηγούς, η εισαγωγή
του τραπεζικού χρήματος, και η αστική ανάπτυξη μαζί με την σταδιακή εκβιομηχάνηση στο τέλος του 19ου αιώνα, συνέβαλαν στην ενδυνάμωση της περιουσίας
και εξουσίας των αστικών οικογενειών. Οι δύο γιοι του Βασίλη Κουγιουμτζόγλου,
δηλαδή ο Δημήτριος και ο Παντελής, επίσης καπνέμποροι, ήταν για πολλά χρόνια
εκλεγμένοι στη δημογεροντία και οι υπογραφές τους συναντώνται σε πολλές αποφάσεις. Μετά την έλευση των Βουλγάρων στην περιοχή, το 1912, η οικογένεια του
19 Αναλυτικά το χρονικό της σύγκρουσης στο Π. Α. Γεωργαντζής, Συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία..., ό.π., σ. 486-494.
20 Ό.π., σ. 499-550. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, «ο τελευταίος απόγονος της οικογένειας, ονόματι
Δημήτριος Κουγιουμτζόγλου, προ δεκαετίας περίπου ήλθε από την Αθήνα και μέσω του γράφοντος
μετά πολλών δακρύων ζήτησε από το σημερινό μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα να τελέσει αρχιερατικό τρισάγιο επί του τάφου της οικογενείας Κουγιουμτζόγλου, το οποίον και πολύ πρόθυμα ετέλεσε ο σεβασμιώτατος κ. Παντελεήμων, όπου ανέγνωσε και τη σχετική αρχιερατική συγχωρητική
ευχή υπέρ της αναπαύσεως των ψυχών των προγόνων του». Βλ. Π. Α. Γεωργαντζής, ό.π., σ. 500,
σημ. 779.
21 Βλ. Παντελεήμονας Καλαφάτης, Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου, Πρακτικά Δημογεροντίας Ξάνθης, 1892-1912. Κώδιξ Α΄, Ξάνθη 2006: Ιερά Μητρόπολις Ξάνθης και Περιθεωρίου, σ. 18-19.
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Παντελή Κουγιουμτζόγλου έφυγε από την Ξάνθη και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα.
Η οικογένεια του Δημητρίου Κουγιουμτζόγλου (+1922) και της Μελπομένης Χασιρτζόγλου (+7.11.44) είχε δύο γιους, τον Γιώργο και τον Ευάγγελο και
έξι κόρες: την Όλγα (+13.5.40), την Πανδώρα (+17.8.54), τη Μαρίκα, την Αθηνά
(+11.12.68), την Άννα (+4.6.66) και τη Χαρίκλεια (+9.2.68).22 Η οικογένεια διατήρησε το σπίτι ως βάση παραμονής της στην Ξάνθη, αλλά υπάρχουν στοιχεία που
αποδεικνύουν επαγγελματικούς δεσμούς με το Αμβούργο τουλάχιστον την περίοδο 1905-1908, την Φιλιππούπολη (1918) και την Καβάλα (1941), αν και πολύ πιθανόν να υπήρχε γραφείο καπνού στην Καβάλα πολύ νωρίτερα.23 Η σχέση με τη
Φιλιππούπολη δεν μας είναι γνωστή σε όλο της το εύρος. Ευχετήριες κάρτες που
αντάλλασαν μεταξύ τους μέλη της οικογένειας του Δημήτρη Κουγιουμτζόγλου,
δείχνουν την παρουσία της Όλγας και Άννας Κουγιουμτζόγλου στη Φιλιππούπολη το έτος 1918, όπως επίσης και του ανιψιού τους Κωνσταντίνου Στρίμπερ (παιδί
της Πανδώρας που ήταν παντρεμένη με τον Ι. Στρίμπερ και έμεναν στην Καβάλα). Σε αρκετές κάρτες που στέλνει η Όλγα από τη Φιλιππούπολη στην Ξάνθη
αναγράφεται η διεύθυνση: Τσάνκο Ντιουσταμπάνοφ, Νο 25 και Νο 6 που βρίσκεται στην περιοχή των καπναποθηκών της Φιλιππούπολης και οι κάρτες της Άννας που επίσης τις στέλνει στην Ξάνθη φέρουν τη διεύθυνση: Κασάπ Ιβάν. Το πιο
πιθανό είναι η οικογένεια να διατηρούσε γραφείο καπνού στην Φιλιππούπολη
εξαιτίας των εμπορικών σχέσεων με τους φιλιπππουπολίτες καπνεμπόρους.24
Για τα μέλη της οικογένειας από την πλευρά του Δημητρίου Κουγιουμτζόγλου και
τη δράση τους μέσα στα επόμενα χρόνια δε διαθέτουμε ακριβείς πληροφορίες
αφού τα περισσότερα από αυτά είτε παρέμειναν στο εξωτερικό (Φραγκφούρτη)
είτε σε άλλες πόλεις της Ελλάδας (Καβάλα και Αθήνα), ενώ ελάχιστα είναι αυτά
που αναπαύονται στο κοιμητήριο της Ξάνθης.25 Αν και η απουσία των προσώπων
22 Βλ. Θ. Εξάρχου, Οι δωρεές των οικογενειών..., ό.π., σ. 15 (το γενεαλογικό δένδρο).
23 Τα στοιχεία προέρχονται από την αλληλογραφία των μελών της οικογένειας, κυρίως των ευχετήριων καρτών που βρίσκονται στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης.
24 Από το περιεχόμενο της αλληλογραφίας, η οποία γίνεται στη βουλγαρική γλώσσα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν χρηματικές συναλλαγές, γίνεται λόγος για αποστολή διαφόρων πακέτων με
δώρα ή άλλα αντικείμενα. Για παράδειγμα, η Άννα στέλνει ένα κόσμημα, συγκεκριμένα μια καρφίτσα για τη μαμά (Μελπομένη), γιακά, παπούτσια, κ.ά στην αδελφή της Αθηνά που μένει στην Ξάνθη
και η Αθηνά στην απάντησή της στέλνει χαιρετίσματα σε κάποιον στρατηγό και τις κυρίες του Ζαφείροβα και Ιγκνάτοβα.
25 Στο κοιμητήριο της Ξάνθης εντόπισα δύο κενοτάφια με επιτύμβια στήλη, των: Αθανασίου Δ. Κουγιουμτζόγλου (21.1.1818-17.1.1896) και της Χαρίκλειας Π. Β. Κουγιουμτζόγλου (25.11.1896-1.10.1899),
καθώς και τους τάφους των: Δημητρίου Κουγιουμτζόγλου –γιο του Ευάγγελου και της Μαρίκας Σεραμέτη– (1931-2007) και Ευάγγελου Δ. Κουγιουμτζόγλου (1962-2003). Στον οικογενειακό τάφο του
οίκου Δημητρίου Β. Κουγιουμτζόγλου με χρονολογία 1831, είναι σήμερα τοποθετημένη η φωτογραφία μιας γυναίκας χωρίς όνομα η οποία, σύμφωνα με τον ιερέα του κοιμητηρίου, είναι η μητέρα του
Λάζαρου Κουγιουμτζόγλου ο οποίος βρίσκεται εν ζωή και είναι από τους τελευταίους απογόνους
στην Ξάνθη. Όσο για την Χαρίκλεια Π. Β. Κουγιουμτζόγλου που αναφέρθηκε πιο πάνω, πρόκειται
για την κόρη του Παντελή Κουγιουμτζόγλου (+1922) και της Πολυξένης Χατζησταύρου (1862-1945).
Σύμφωνα με τον Δημήτριο Κασαπίδη, τον οποίο ευχαριστώ για τις πολύτιμες πληροφορίες που μου
έδωσε, πιθανότατα πρόκειται για το πρώτο τους παιδί, καθώς το βλέπουμε να φέρει το όνομα της
μητέρας του Παντελή, Χαρίκλειας. Το παιδί πέθανε σε ηλικία τριών χρονών, κάτι που κάνει τον κ.
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στην πόλη της Ξάνθης είναι αισθητή κυρίως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το
όνομα της οικογένειας συνδεδεμένο με την μεγαλοαστική ζωή της πόλης του 19ου
αιώνα διατηρείται μέχρι και σήμερα στη μνήμη της ξανθιώτικης κοινωνίας.

Το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο της Ξάνθης
Μέλη της οικογένειας του Παντελή Κουγιουμτζόγλου που είχαν φύγει στην
Αθήνα, γνωρίζουμε ότι έκαναν δωρεές διάφορα κτίσματα που βρίσκονταν στην
παλιά πόλη και σε κεντρικές οδούς στην Ξάνθη. Το αρχοντικό της οδού Αντίκα,
το σημερινό μουσείο, που βρίσκεται στην παλιά πόλη της Ξάνθης, είχε περιέλθει
στην κατοχή της Άννας Καλούδη, κόρης του Παντελή Κουγιουμτζόγλου που ζούσε στην Αθήνα. Η Άννα Καλούδη, το 1971, δώρισε το αρχοντικό της γωνίας Ορφέως και Αντίκα στη μνήμη των γονέων της Παντελή και Πολυξένης Κουγιουμτζόγλου και το αρχοντικό του Λαογραφικού και Ιστορικού Μουσείου στη μνήμη του
παππού της Σταύρου Χατζησταύρου (ή Χεκίμογλου).26 Τα κτίσματα περιήλθαν
στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και στη συνέχεια στη Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης (ΦΕΞ), η οποία ήδη από το 1965 άρχισε να συλλέγει λαογραφικό υλικό.
Το 1974 ιδρύθηκε το Λαογραφικό Μουσείο και λειτούργησε με μέριμνα της
ΦΕΞ μέχρι το 1997, οπότε άρχισαν να παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα
στο κτήριο. Το έργο συντήρησης και αποκατάστασης ολοκληρώθηκε το 2000
και παραδόθηκε στη ΦΕΞ το 2001. Μέχρι το 1980 τα περισσότερα αντικείμενα
συγκεντρώνονταν από αγορές και μικρές δωρεές. Μετά το 1980, τα αντικείμενα προέρχονται κυρίως από δωρεές. Τα εκθέματα που υπάρχουν στο μουσείο
παραπέμπουν στην αστική ζωή του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, όπως και
στην αγροτοποιμενική ζωή της Ξάνθης του 20ου αιώνα. Στον αύλιο χώρο υπάρχουν ανακαινισμένα δύο χαμάμ τα οποία χρησιμοποιούσε η οικογένεια. Στον
πρώτο όροφο λειτουργεί το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΦΕΞ, οι αίθουσες χρησιμοποιούνται και ως χώροι περιοδικών εκθέσεων αλλά και ως χώροι δημιουργίας
από τα διάφορα εκπαιδευτικά εργαστήρια που λειτουργούν στο μουσείο. Από το
2018, στο μουσείο στεγάζεται η ομάδα προφορικής ιστορίας Ξάνθης (ΟΠΙΞΑΝ)
με στόχο τη συλλογή προφορικών μαρτυριών για την ιστορία της πόλης ενώ
οργανώνονται σε ετήσια βάση πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το μουσείο,
εγκατεστημένο στην παλιά πόλη αποτελεί σοβαρό πόλο έλξης των τουριστών.

Κασαπίδη να υποθέτει ότι μάλλον ο θάνατός του οφείλεται σε επιδημία ελονοσίας που έπληξε την
πόλη την περίοδο αυτή.
26 Αναλυτικά για τη δωρεά της Άννας Καλούδη, βλ. Θ. Εξάρχου, Οι δωρεές των οικογενειών..., ό.π.
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Πρόσοψη του Λαογραφικού και Ιστορικού Μουσείου στην Ξάνθη
Πηγή: Φωτογραφία της συγγραφέως (2018)

Συμπεράσματα
Η περίπτωση συγγένειας μεταξύ των οικογενειών Κουγιουμτζόγλου που
έδρασαν στην Φιλιππούπολη από τη μια μεριά και στην Ξάνθη από την άλλη
κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, δεν αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία που
έφερε στο φως η παρούσα εργασία. Ωστόσο, η συγκριτική έρευνα μας επέτρεψε
να εισέλθουμε σε μια σημαντική για τη βαλκανική ιστορία θεματική που έχει να
κάνει με το ρόλο των αστικών ελίτ σε μια περίοδο καθοριστικών ανακατατάξεων
στην περιοχή της Θράκης. Η οικογένεια αμπατζήδων στη Φιλιππούπολη και η
οικογένεια καπνεμπόρων στην Ξάνθη αποτελούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της ανερχόμενης αστικής τάξης του 19ου αιώνα στα Βαλκάνια. Επωφελούμενες από τα προνόμια των μεταρρυθμιστικών αλλαγών στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επέκτειναν τις δραστηριότητές τους προς τη Δύση και
την Ανατολή και η οικονομική ισχύς που απέκτησαν τις επέτρεψε να εμπλακούν
στις κοινοτικές και εκκλησιαστικές υποθέσεις σε μια περίοδο μετασχηματισμού
των συλλογικών ταυτοτήτων και δημιουργίας των εθνών-κρατών. Έτσι, θα μπορούσε να διακρίνει κανείς μια εκλεκτική συγγένεια μεταξύ τους που οφείλεται
στις κοινές επιδιώξεις και στον κοινό τρόπο δικτύωσης που είχε ως αποτέλεσμα
την απόκτηση κύρους και την άσκηση επιρροής στα τεκταινόμενα των πόλεων
στις οποίες έζησαν. Τα αρχοντικά τους, ως υλικά τεκμήρια της αστικότητας του
19ου αιώνα αποτελούν σημαντική πολιτισμική κληρονομιά και τοπόσημα για τις
δύο πόλεις σήμερα. Με την μετατροπή τους σε μουσεία, μεταμορφώθηκαν σε
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μνημονικούς τόπους όπου τα υλικά τους εκθέματα αφηγούνται την ιστορία των
δύο πόλεων και η μνημειοποίηση των ίδιων των κτηρίων τα οποία έχουν κηρυχθεί διατηρητέα θυμίζουν τη θέση τους στην ανάπτυξη της αστικής ζωής των
πόλεων. Μέσω της διερεύνησης της βιογραφίας των κτηρίων και των ανθρώπων που έζησαν σε αυτά όπως και της δράσης τους που διαμόρφωσε την τοπική
ιστορία, θεωρούμε ότι μπορούμε να συμβάλουμε σε μια συνολική εμπειρία του
συλλογικού παρελθόντος, όπως και σε μια πιο συμπεριληπτική έκφραση της τοπικής πολιτισμικής κληρονομιάς που προβάλλεται μέσα από τα μουσεία.

Το μοτίβο γάμος – θάνατος σε μια επιτύμβια επιγραφή
στο νεκροταφείο της πόλης Σουλινά
Edith Uncu

Υποψήφια Διδάκτωρ
Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου

ABSTRACT
In Dobroudja, the Greek cemetery of Sulina, part of the orthodox cemetery
of this cosmopolitan city, represents a confirmation of the broad presence
of Greeks in the area, but also a point of their anchorage to the sandy soil of
the area. Outside the city limits, the cemetery strikes due to a large number
of Greek tombs with inscriptions engraved with Greek alphabet. From one
of these monuments, the tomb of Petros Lagoudakis, buried isolated, at a
safe distance from the other tombs, bursts forth to the sky a metaphorical
inscription on which elements of the cosmic wedding are located, as mentioned by Eliade, of the wedding of the death –because Lagoudakis is in all
probability unmarried. During the research in this cemetery we discovered
common elements with the Greek songs and with the Romanian pastoral
ballad “Miorita” and also elements that differentiate and individualize the
tomb in comparison with the other monuments of the cemetery, having
deep roots in the tradition of loutroforos (Greek pottery vessel). This pattern (of marriage – death) is known both in Greece and in Romania, being
a common element of the Balkanic cultures. On the other hand, it should
be noted that the inscription displays a high level symbolic language, and
at once imperfect due to incorrect rendering of certain words by the engraver, a fact that justifies the beginning of language deterioration and the
general level of the language (on the other hand these monuments are the
sole evidence of the language level of the inhabitants of the port).

Στόχος αυτής της εργασίας, στο πλαίσιο της ανάλυσης των επιγραφών του
κοσμοπολίτικου νεκροταφείου του Σουλινά, είναι ο εντοπισμός των δομικών κοινών χαρακτηριστικών αλλά και των ιδιαιτεροτήτων του μοτίβου γάμος – θάνατος σε έναν τάφο του νεκροταφείου στον Σουλινά, σε ελληνικά τραγούδια και στη
ρουμανική ποιμενική μπαλάντα «Μιορίτσα».

Το θαλασσινό νεκροταφείο του Σουλινά και
τα χνάρια των Ελλήνων
Στην μοναδική περιοχή της Ντουμπρουτζάς, όπου συναντώνται ο Δούναβης
και η Μαύρη Θάλασσα, έκειτο ο Σουλινάς, μικρή πόλη-λιμάνι που μετατράπηκε
με ραγδαίους ρυθμούς από μικρό οικισμό σε αποικία εμπόρων. Με πολύ όμορφα ξύλινα σπίτια στις καλύτερες τοποθεσίες, με ελληνική εκκλησία, με διοικητή,
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αξιωματικούς, πανδοχεία και καφενεία.1 Εκεί, πολλοί Έλληνες,2 προσελκυσθέντες
από τις νέες δυνατότητες που παρουσιάζονταν στο εμπόριο σιτηρών και στη ναυσιπλοΐα, βρήκαν την τύχη τους.3 Αργότερα, στον Σουλινά έφτασαν Έλληνες και από
την Ιθάκη, την Κεφαλονιά, τη Λακωνία, τη Λέσβο, τη Σάμο και τη Χίο.4 Οι έμποροι
από τα Ιόνια νησιά –140 περίπου οικογένειες– είχαν εμπορευματικές σχέσεις τόσο
με τα λιμάνια του Δούναβη (Βραΐλα, Γαλάτσι και Σουλινά) όσο και της Αζοφικής, και
«διακινούσαν σιτηρά στα ταξίδια του πηγαιμού και κάρβουνο στα ταξίδια του γυρισμού. Ανέπτυξαν τις δραστηριότητές τους, κατά το τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα,
την εποχή της μετάβασης από το ιστίο στον ατμό, και έγιναν σημαντικοί ιδιοκτήτες
ατμοπλοίων»,5 έτσι ώστε ο Σουλινάς, από ένα διαμετακομιστικό λιμάνι, εξελίχθηκε,
τελικά, σε σημαντικό εξαγωγικό κέντρο της Μαύρης Θάλασσας.6 Ίχνη των Ελλήνων
του Σουλινά, απότοκα αυτής της δραστήριας οικονομικά και πνευματικά εποχής, διακρίνονται τόσο σε λογοτεχνικά κείμενα όσο και σε ταφικά μνημεία της πόλης.
Το νεκροταφείο της πόλης Σουλινάς, που χτίστηκε extra muros, χρονολογείται από το 1864:
Από το 1864, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Δουνάβεως, με δικές της δαπάνες, οι οποίες έγιναν σχετικά με ένα οικόπεδο που χορηγήθηκε δωρεάν
από την τοπική αρχή, οργάνωσε ένα κοινό κοιμητήριο για όλα τα χριστιανικά δόγματα, ενώ το 1871 εγκατέστησε ένα μουσουλμανικό νεκροταφείο
υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.7
1 «Ο Σουλινάς δεν είναι απλώς ένας χώρος καραντίνας, αλλά είναι οργανωμένος, και σε λίγα χρόνια
θα είναι μια αληθινή πόλη», Sir P. O’ Brien, «Jurnalul unei șederi în Principatele Dunărene în toamna
și iarna anului 1853», στον τόμο P. Cernovodeanu (επιμ.), Călători străini despre Țările Române în
sec.al XIX-lea [Ξένοι ταξιδιώτες περί των Ρουμανικών Χώρων] 4, νέα σειρά, Βουκουρέστι 2007:
Εκδόσεις της Ρουμανικής Ακαδημίας.
2 Σχετικά με την παρουσία των Ελλήνων στη Ρουμανία βλ. Ε. Γεωργιτσογιάννη, «Επτανήσιοι στη
Ρουμανία: Ιστορικές και καλλιτεχνικές μαρτυρίες με βάση ταφικά μνημεία σε κοιμητήρια της Ρουμανίας», Πρακτικά του ΙΑ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου Επτανησιακός βίος και πολιτισμός, Τόμος
Ι: Πολιτική ιστορία, Αργοστόλι 2019: Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών· Δ. Μ. Κοντογεώργης, «Σύσταση καὶ ὀργάνωση ἑλληνικῶν κοινοτήτων στὴ Ρουμανία. Ἡ περίπτωση τοῦ Τζιούρτζιου καὶ τῆς Τουλτσέας (β΄ μισὸ 19ου αἰ.)», Μνήμων 28, σ. 209-239. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο:
doi:http://dx.doi.org/10.12681/mnimon.79· C. Ardeleanu, Gurile Dunării, o problema europeană:
comerț și navigație la Dunărea de Jos, Βράιλα 2012: Εκδόσεις Istros.
3 Ε. Γεωργιτσογιάννη, «Επτανήσιοι στη Ρουμανία...», ό.π., σ. 647.
4 Όπως αναφέρει ο ανιψιός του Σπυρογιάννη Λ. Γρατσού, Γιάννης Βλασσόπουλος, στην εισαγωγή
του βιβλίου τού θείου του, Ιστορίες του Γιόπη, περιγράφοντας τους Έλληνες οι οποίοι δούλευαν στο
Δούναβη, στο Σ. Γρατσός, Ιστορίες του Γιόπη, Αναμνήσεις από την Ιθάκη στις αρχές του αιώνα, Γ.
Βλασσόπουλος (επιμ., εισαγωγή, σχόλια), Αθήνα 1998: Εκδόσεις Παπαζήση, σ. 134.
5 Β. Kαρδάσης – Τζ. Χαρλαύτη, «Αναζητώντας τις χώρες της επαγγελίας: ο απόδημος ελληνισμός
από τα μέσα του 19ου αιώνα ως τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο», στο Ι. Χασιώτης, Ό. Κατσιαρδή-Hering, Ε.
Αμπατζή (επιμ.), Οι Έλληνες στη Διασπορά, Αθήνα 2006, σ. 56. Σχετικά με αυτό το θέμα βλ. και Τζ.
Χαρλαύτη, Eμπόριο και ναυτιλία τον 19ο αιώνα, το επιχειρηματικό δίκτυο των Eλλήνων της διασποράς, η «χιωτική» φάση (1830-1860), τ. 15, Αθήνα 1993: Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, σ. 71,
και στον δικτυακό τόπο: https://doi.org/10.12681/mnimon.310 (τελευταία πρόσβαση 12/04/2020).
6 Β. Kαρδάσης – Τζ. Χαρλαύτη, «Αναζητώντας τις χώρες...», ό.π., σ. 61.
7 V. C. Bondar, V. Dima, E. Iacovici Lungu, Sulina: monografie, τ. 2, Βουκουρέστι 2011: Εκδόσεις
Rawex Coms SRL, σ. 70.
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Εικόνα 1. Πολυεθνικό νεκροταφείο του Σουλινά – σχεδιάγραμμα

Το νεκροταφείο βρίσκεται έξω από την πόλη, στο δρόμο για την παραλία
(οδός Bălcescu Nicolae) και είναι εγγεγραμμένο στη λίστα ιστορικών μνημείων
με κωδικούς: το νεκροταφείο υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Δουνάβεως (κωδικός TL-IV-s-A-06044), το ορθόδοξο (κωδικός TL-IV-s-A-06045),
το μουσουλμανικό (TL-IV-s-A-06046), το καθολικό (κωδικός TL-IV-s-A-06047)
και το εβραϊκό (κωδικός TL-IV-s-A-06048).8 Η δομή του νεκροταφείου του Σουλινά αποτυπώνεται στην παραπάνω εικόνα.9
Αν και αρχικά το θαλασσινό νεκροταφείο10 χτίστηκε εξ ολοκλήρου εκτός
πόλεως, για λόγους μάλλον υγιεινής (ένας χάρτης του 1856 το τοποθετεί στην
αριστερή πλευρά του δρόμου προς τον οικισμό του Αγίου Γεωργίου (Sfântu
Gheorghe),11 η αστική ανάπτυξη οδήγησε σήμερα αυτές τις δύο «πόλεις», των
ζώντων και των νεκρών, να πλησιάσουν, να προσεγγίσουν, να ολοκληρωθούν
και να συγχωνευτούν. Τα μνημεία των θανόντων αποτελούν ορατά σημεία στην
πόλη, ενώ το νεκροταφείο είναι ένα συστατικό της γεωγραφίας της. Συνεπώς
το νεκροταφείο λειτουργεί ως ένας από τους οικισμούς της, μέσω του οποίου οι
8 Δ. Περιστεροπούλου, Η Ελληνική παρουσία στη Δοβρουτσά κατά τον 19ο αιώνα μέχρι τις αρχές
του 20ου αιώνα. Η περίπτωση της πόλης του Σουλινά: Διερεύνηση του οικιστικού και πολιτιστικού
αποθέματος, Μεταπτυχιακή εργασία, Φλώρινα 2012: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σ. 127.
9 Το σχεδιάγραμμα υπάρχει με λεζάντα στα ρουμανικά στο V. C. Bondar, V. Dima, E. Iacovici Lungu,
Sulina..., ό.π., σ. 259.
10 Ο όρος καθιερώθηκε από τον συγγραφέα Jean Bart, σε ένα σκίτσο στο περιοδικό Pagini Literare
[Λογοτεχνικές σελίδες] του 11 Φεβρουαρίου 1899, επειδή ναυτικοί και καπετάνιοι πέθαναν εκεί.
11 V. C. Bondar, V. Dima, E. Iacovici Lungu, Sulina..., ό.π., σ. 222.
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νεκροί μοιράζονται το ίδιο έδαφος με τους ζώντες.12 Επιπλέον, είναι κοινωνικός
χώρος· ένας από τους χώρους όπου αποτυπώνεται η συλλογική άποψη για τον
θάνατο, ένα locus της συλλογικής και προσωπικής μνήμης, μια φυσική έκφραση
της σύνθετης ροής των ιδεών.13

Λεπτή γραμμή ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο

Εικόνα 2. Η παλιά έξοδος από το νεκροταφείο, που οδηγούσε
προς την παραλία, είναι τώρα κλειστή (Ιούλιος 2019, προσωπικό αρχείο)

Γύρω στο 2000, το νεκροταφείο του Σουλινά χωρίστηκε στα δύο από έναν
άλλο δρόμο που οδηγούσε στην παραλία14 και αποτελούσε ταυτόχρονα και την
διαδρομή των τουριστών προς το ακρογιάλι. Εν τω μεταξύ, μετά την περίφραξη του νεκροταφείου, ο δρόμος προς τη θάλασσα αναδιευθετήθηκε. Η πρώην
όμως οδός πρόσβασης προς την παραλία διατηρήθηκε σήμερα ως διαχωριστικός δρόμος, αριστερά, μεταξύ του προτεσταντικού νεκροταφείου και του νεκροταφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Δουνάβεως και, δεξιά, του ορθόδοξου
νεκροταφείου. Σήμερα, η πόλη των νεκρών είναι πολύ κοντά στην πραγματική
πόλη και λειτουργεί ουσιαστικά ως μία πάροδος που οδηγεί προς τα νεοκτισμένα
κτήρια, σημείο-οδοδείκτης μεταξύ της άκρης της πόλης και του ελώδους μέρους
που προσημαίνει το μέτωπο της παραλίας.
Το ελληνικό νεκροταφείο απορροφήθηκε από το ορθόδοξο, αλληλοεπιχωρώντας το ένα στο άλλο. Στη φθορά που υπέστησαν οι τάφοι λόγω του περάσματος του χρόνου προστίθεται η καταστροφή λόγω της ροής περαστικών, τόσο των
12 Κ. Worpole, Last Landscapes: The Architecture of the Cemetery in the West, Λονδίνο 2003: Reaktion Books, σ. 17.
13 Α. Gusman – C. Vargas, “Body, Culture, and Place: Towards an Anthropology of the Cemetery”,
στον τόμο Μ. Rotar – Α. Teodorescu (επιμ.), Dying and Death in 18th-21st Century Europe, Νιούκαστλ
2011: Cambridge Scholars Publishing, σ. 207.
14 Συνεντεύξεις με τους κυρίους Gheorghe Comîrzan και Uncu Nicolae, κατοίκους του Σουλινά (Ιούλιος 2019).
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ντόπιων που εκπληρώνουν τις νενομισμένες θρησκευτικές τελετές, όσο και των
τουριστών που επιθυμούν να «ανακαλύψουν» τα ελληνικά μνημεία. Στα ταφικά
ελληνικά μνημεία οι επιγραφές εξακολούθησαν να γράφονται στα ελληνικά μέχρι το 1967,15 ενώ στις μεταγενέστερες επιγραφές χρησιμοποιείται το λατινικό
αλφάβητο.16

Ο τάφος του Πέτρου Λαγουδάκη
Σε επί τόπου έρευνα, τα καλοκαίρια του 2017 και 2018, εντοπίσαμε 60 μνημεία με ελληνικές επιγραφές (συμπεριλαμβανομένης μιας επιγραφής με γραφή
βουστροφηδόν). Εξ όλων αυτών, εδώ θα εστιάσουμε στον μοναδικό τάφο του
Πέτρου Λαγουδάκη (1860-1895), η επιγραφή του οποίου έχει ως εξής:
ΕΔΙΑΛΕΞΕ Ο ΧΑΡΟΣ ΤΟΝ ΚΕΡΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΠΑΡΗ / ΝΑ ΜΕ ΒΑΛΗ ΣΕ
ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΧΩ / ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΑΠΟ ΤΑΣ
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕ ΦΥΛΑΚΙΣΑΝ / 24 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΑΝ
ΜΕ ΕΔΕΧΘΗ Ο ΠΑΤΗΡ ΜΟΥ / ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΟΥ / ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΣ ΕΚΑΜΕ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥ
ΕΔΩΣΕ / ΤΗΝ ΜΑΥΡΗΣ ΓΙΝ ΓΙΗΝΕΚΑ.

Πώς έφτασε ο Πέτρος Λαγουδάκης στον Σουλινά δεν ξέρουμε ακριβώς, καθώς δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε στοιχεία σχετικά με το όνομά του, ούτε στα
εθνικά αρχεία–φαίνεται όμως ότι δεν ήταν από τους μόνιμους κάτοικους της πόλης.17 Το επώνυμο Λαγουδάκης απαντάται στην Ελλάδα στη νήσο Κρήτη, δηλαδή
δεν είναι συχνό στους προαναφερθέντες οικισμούς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης Google, ένας Σωκράτης Λαγουδάκης, Έλληνας γιατρός και λόγιος, υπήρξε στρατιωτικός γιατρός στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του
1897.18 Το επώνυμο σχετίζεται με το υποκοριστικό της λέξης λαγός/λαγουδάκι.19

15 Ο τάφος ανήκει σε έναν Έλληνα Κύπριο, Φίλιππο Λάμπρου, ο οποίος επνίγη στις 27/6/1967.
16 Σχετικά με τους τάφους του νεκροταφείου του Σουλινά βλ. και Ε. Γεωργιτσογιάννη, «Επτανήσιοι
στη Ρουμανία...», ό.π.· Δ. Περιστεροπούλου, Η Ελληνική παρουσία στη Δοβρουτσά..., ό.π.
17 Η υπόθεση πνιγμού δεν είναι μοναδική (βλ. τον προαναφερθέντα τάφο του Λάμπρου). Επιπλέον,
τα αρχεία αποκαλύπτουν και άλλα παρόμοια περιστατικά, όπως τα ατυχή γεγονότα του 1895. Μεταξύ
των ονομάτων του μητρώου θανάτων του Ληξιαρχείου το 1895 βρίσκουμε τον Νικόλαο Ιγγλέση, αποθάνοντα 33 ετών, άγαμο, υιό του αποθανόντος Σταύρου Ιγγλέση και της Μαρίας Ιγγλέση, από την οδό
Vestoniei. (Τα Εθνικά Αρχεία της Τούλτσεας, Ληξιαρχικά αρχεία, XXXI Δημαρχείο της πόλης Σουλινά,
φάκελος 63, φύλλο 46). Ένας άλλος τάφος, των δύο αδελφών Ιγγλέση, Άννας και Γερασίμου, είναι
από τους πιο εντυπωσιακούς του νεκροταφείου. Επίσης, από την οικογένεια Ιγγλέση, ο Γεράσιμος
Ιγγλέσης απεβίωσε την 1η Ιουνίου 1895, υιός του Τζεόρτζε Ιγγλέση, 40 ετών, εμπόρου, και της Ευφροσύνης Ιγγλέση, 32 ετών, οικοκυράς (ό.π., φάκελος 63, φύλλο 52).
18 Βλ. τον δικτυακό τόπο: https://el.wikipedia.org/wiki/Σωκράτης_Λαγουδάκης (τελευταία πρόσβαση
11/11/2019). Βλ. και Ευγ. Λαγουδάκη, Η πνευματική ζωή στο Ηράκλειο στα 1930-1940.
19 Βλ. τους δικτυακούς τόπους: stougiannidis.gr/hypoglossal/32_lagos.htm και https://sarantakos.
wordpress.com/2018/07/09/aki/ (τελευταία πρόσβαση 11/11/2019).
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Εικόνα 3. Ο τάφος του Πέτρου Λαγουδάκη (Ιούλιος 2019, προσωπικό αρχείο)

Τοποθέτηση: Σίγουρο είναι ότι ο Πέτρος Λαγουδάκης ήταν θύμα πνιγμού,
σύμφωνα με το μήνυμα της ταφόπλακας, και ότι ο τάφος του τοποθετήθηκε αρχικά ξεχωριστά από τους υπόλοιπους τάφους, για να ενσωματωθεί σιγά σιγά στο
νεκροταφείο με τους νέους τάφους που τοποθετήθηκαν γύρω του. Αν και αρχικά
ήταν τοποθετημένος στην άκρη του νεκροταφείου, σήμερα μετά από αυτόν και
έως τον φράχτη, υπάρχουν κι άλλες αράδες τάφων. Μια απόφαση του 1949 της
Ιεράς Συνόδου (αρ. 526) καθιερώνει την άκρη του νεκροταφείου ως τόπο ενταφιασμού των αυτοκτονούντων. Σύμφωνα με μια μελέτη, το έθος του ξεχωριστού
ενταφιασμού, που εφαρμόζεται για τους θανόντες από αιτίες, όπως ο πνιγμός,
ο θάνατος από αστραπή και αυτοκτονία, είναι πολύ παλιό.20 Και ο Von Gennep
20 Κ. Lewartowsky, “Mycenaean burials in dromoi”, Atti e Memoriae I:2, σ. 749-764, στο Ε. Μαλαπάνη, Η νεκρόπολη των Ελληνικών Ανθείας στο πλαίσιο της θεώρησης των θαλαμωτών ταφών της
Μεσσηνίας κατά την υστεροελλαδική περίοδο, Διδακτορική διατριβή, Ιωάννινα 2015: Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων – Φιλοσοφική Σχολή – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, σ. 155: οι ενήλικες που βρέθηκαν
ενταφιασμένοι στους δρόμους των τάφων αποκλείονταν από τον κοινό οικογενειακό τάφο λόγω της
χαμηλής κοινωνικής θέσης τους ή του τρόπου του θανάτου τους (π.χ. πνιγμός, χτύπημα αστραπής,
αυτοκτονία κτλ.), γεγονός που τους διαφοροποιούσε από τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας, τα οποία
θεωρούσαν αναφαίρετο δικαίωμά τους τον κανονικό ενταφιασμό τους στον οικογενειακό τάφο.
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αναφέρει και σε άλλα έθνη (π.χ. στους Όστιακ από Obdorsk) τον διαχωρισμό των
τάφων των πνιγμένων ή των αυτοκτονούντων από των άλλων:
Όχι μακριά, βρίσκεται μια διασταύρωση από την οποία ανοίγονται τρεις
δρόμοι, οι οποίοι οδηγούν σε τρεις εξόδους, μια για τους δολοφονημένους, τους πνιγμένους, τους αυτοκτονούντες, μια άλλη για τους αμαρτωλούς, και μια τρίτη για εκείνους που έζησαν μια κανονική ζωή.21

Περιγραφή: Σε αντίθεση με άλλους ελληνικούς τάφους του νεκροταφείου
του Σουλινά (βλ. το Μνηµείο Λιοσσάτων),22 όπου η εξωτερική διακόσμηση προσελκύει την προσοχή με την επιγραφή να μένει στο παρασκήνιο, στην περίπτωσή μας το μνημείο είναι φτωχό σε εξωτερικές διακοσμήσεις, αλλά πλούσιο σε
συμβολικές έννοιες. Όπως είναι γνωστό, η σχέση ανάμεσα στο γραπτό κείμενο,
τον προφορικό λόγο και την εικόνα στερεώνει στη μνήμη τα πράγματα, τους προσφέρει διάρκεια.23 Η επιτύμβια επιγραφή υπάρχει μόνο στο μέτρο που μπορεί να
τη δει ή να τη διαβάσει κανείς, διατηρώντας την επαφή ανάμεσα στους ζώντες
και τους νεκρούς. Επειδή η πρώτη προσέγγιση της επιτύμβιας επιγραφής είναι η
οπτική24 –«Acerrimum autem ex omnibus nostris sensibus est sensum videndi»,25
όπως παρατηρείται στην περίπτωση των πλούσιων μνημείων του κέντρου του νεκροταφείου, το μνημείο (λατ. monumentum / ελλ.μνήμα) γίνεται locus memoriae,
συνδυάζον τόσο τη memoria rerum διαμέσου της μορφής του (βλ., π.χ., το μνημείο
Ιγγλέση ή το προαναφερθέν μνημείο των Λιοσσάτων, –ελάχιστα πρόδηλη στην
περίπτωση του μνημείου του Πέτρου Λαγουδάκη), όσο και τη memoria verborum
(μειώνεται η σημασία της στην περίπτωση ενός διακοσμημένου μνημείου, αυξάνει
στην περίπτωση ενός φτωχού σε διακοσμήσεις μνημείου, όταν η προσοχή των
περαστικών θα εστιαστεί, όπως στην περίπτωσή μας, στο μήνυμα, στο εσωτερικό, και όχι στο εξωτερικό). Η λιτότητα του τάφου δεν είναι σ’ αυτή την περίπτωση ένα μειονέκτημα, αν έχουμε στο νου ότι η διάρκεια ενός ταφικού μνημείου
εξασφαλίζεται περισσότερο όταν φυτεύεται ένα δέντρο ή με μια απλή πέτρα
πάνω στο μνημείο. Στην περίπτωσή μας, η τοποθέτησή του ανάμεσα σε σειρές
ρουμανικών τάφων το προσδιορίζει καλύτερα χρονικά και τοπικά και κάνει μοναδικό το μνήμα. Η ταφόπλακα σημαδεύει το κατώφλι limen και αποτελεί ορόσημο
του τόπου διάβασης προς το κάτω κόσμο, επειδή στη βάση της ανέγερσης του

21 Α. Von Gennep, Riturile de trecere [Τελετουργίες διάβασης], Ιάσιο 1996: Εκδόσεις Polirom, σ. 135.
22 Ε. Γεωργιτσογιάννη, «Συνέχειες και ασυνέχειες στην πολιτισμική ιστορία μιας ελληνικής κοινότητας στη διασπορά: η περίπτωση της κοινότητας στο Σουλινά (Ρουμανία) με βάση τα γλυπτά
μνημεία», στον τόμο Κ. Α. Δημάδης (επιμ.), Ε΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014: Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία, Αθήνα
2015: Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών.
23 Ν. Mathieu, L’Epitaph et la Memoire, Ρεν 2019: Presses universitaires de Rennes, σ. 219.
24 «Le texte et l’image sont deux façons de communiquer qui n’existent pas isolément», Ν.
Mathieu, L’ Epitaph..., ό.π., σ. 219.
25 Cicero, De oratore, I, LXXXVIII, 357 Λονδίνο 1967: Harvard University Press, σ. 157.
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μνημείου βρίσκεται μια μεθοριακή τελετουργία,26 και ο τάφος λειτουργεί, μέσω
του μεταφορικού σχήματος (metaphorical trope), για να υπενθυμίσει τη σχέση του
με γεγονότα και περιστατικά του παρελθόντος.27
Η επιτύμβια επιγραφή που περιγράφεται εδώ είναι μια μνημειακή χειρονομία
ανάμνησης των τέκνων από τους γονείς (descending nuclear family).28 Δεν γνωρίζουμε στοιχεία σχετικά με τον χαράκτη, ή τον τόπο χάραξης της πλάκας. Λόγω
της παλαιότητας και της τοποθέτησής της στο διαχωριστικό μονοπάτι, καθώς
πιθανότατα για τους περαστικούς δεν θα ήταν εύκολο να κάνουν τον γύρο του
μνημείου, η ταφόπλακα κόπηκε στα δύο. Η επιγραφή είναι τοποθετημένη στο
άνω μέρος και μας δείχνει ότι, αν και ο πατέρας, πιθανότατα καλός γνώστης της
ελληνικής γλώσσας, έδωσε την παραγγελία, ο χαράκτης δεν τήρησε εξ ολοκλήρου
τούς κανόνες γραφής (ΚΕΡΟΝ, ΓΙΝ ΓΙΗΝΕΚΑ, ΓΕΑ). Το μνημείο παρουσιάζει τα
γλωσσικά χαρακτηριστικά –κατακυρίαρχα στο νεκροταφείο μας– μιας εξασθενημένης γλώσσας.
Σε μια εγγράμματη κοινότητα, στην ταφόπλακα είναι γραμμένα το όνομα και
οι αρετές του νεκρού, σε μια συμβατική μορφή,29 μια και οι ταφόπλακες λειτουργούν ως μια πινακοθήκη ανοιχτού χώρου, ως ένα μουσείο νεκρών,30 και είναι το
μοναδικό μέσο στο οποίο βασίζεται η επικοινωνία μεταξύ του νεκρού και του
ζωντανού. Αν στο θαλασσινό νεκροταφείο απαντάμε σε άλλους τάφους πιο
εκτεταμένες παραπομπές στη ζωή και στα έθιμα των θανόντων, στην περίπτωση του Πέτρου Λαγουδάκη δεν μας προσφέρονται ενδείξεις για το πώς ήταν ο
άνθρωπος εν ζωή. Λείπουν τα συναισθηματικά επίθετα31 και μαθαίνουμε μόνο
ότι τον άρπαξε ο Χάρος σε μια ευνοϊκή για αυτόν στιγμή (καιρόν), μπορεί δε να
είναι ένας από τους νέους στρατιώτες. Το προφανές είναι η απουσία του από
τους κόλπους της οικογένειας: εξάλλου, προκύπτον από το ρήμα moneo (εκ της
ιδίας ρίζας, όπως και η μνήμη),32 το μνημείο ειδοποιεί τον περαστικό σχετικά με
την παρουσία ενός απόντος –του νεκρού.33

26 Σύμφωνα με τον Α. Von Gennep, Riturile..., ό.π.
27 Μ. Crinson, Urban Memory History and amnesia in the modern city, Λονδίνο 2005: Routledge
Tayor & Francis Group, σ. XIV.
28 Ι. Morris, Death-Ritual and Social Structure in Classical Antiquity, 1992: Cambridge University
Press, σ. 164.
29 D. Francis, L. Kellaher, G. Neophytou, The secret cemetery, Οξφόρδη, Μεγάλη Βρετανία 2005:
Berg Publishers, σ. XIX.
30 Κ. Worpole, Last Landscapes..., ό.π., σ. 29.
31 Όπως, π.χ., ΣΕΒΑΣΤΩ ΠΑΤΡΙ (ο τάφος Μενεγάτος), ΤΩ ΠΟΛΥ ΜΟΧΘΗΣΑΝΤΙ/ΛΑΤΡΕΥΤΩ ΜΟΥ
ΣΥΖΥΓΩ (ο τάφος Κεραμήτσογλου) κτλ.
32 Το λατινικό λεξιλόγιο, που σχετίζεται με τη μνήμη, προέρχεται κυρίως από την ινδο-ευρωπαϊκή
ρίζα *men-, η οποία δείχνει εσωτερική δράση. Επίσης, εντοπίζεται στους όρους memini, memoria,
αλλά και moneo, monumentum, κτλ. Οι ελληνικές λέξεις που σχετίζονται με τη μνήμη (Μνημοσύνη,
μνήμη, μνῆμα, ἀνάμνησις, μιμνήσκομαι κτλ.) έχουν την ίδια πρόελευση. Βλ. C. Baroin, «Corps et
mémoire à Rome», Kentron 19 (2003), σ. 159-178.
33 Ν. Mathieu, L’Epitaph..., ό.π, σ. 33-38.
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Η ταφόπλακα τοποθετήθηκε από τους γονείς/τον πατέρα για τον θανόντα
υιό που μας μιλάει από την επιτύμβια επιγραφή,34 η οποία παρουσιάζει χαρακτηριστικά δακτυλικού εξάμετρου, καθώς η ποιητική μορφή επιτρέπει στον
συντάκτη της να εξωτερικεύσει εκφραστικότερα τη συγκινησιακή φόρτιση και
την καλλιτεχνική του ευαισθησία, και βεβαίως στο κοινό να την απομνημονεύσει
ευκολότερα.35 Ο καιρός του θανάτου προσδιορίζεται σύμφωνα με τη θέληση του
Χάροντα: όταν η ψυχή με τον θάνατο εγκαταλείπει το σώμα λέγεται ότι «κίνησε
για τον δρόμο του Θεού». Αρπάχθηκε, επίσης, από τον Χάροντα, προσωποποίηση του θανάτου, ο οποίος ταυτίζεται με τον άγγελο του Κυρίου, τον Αρχάγγελο
Μιχαήλ, ή έναν υφιστάμενο άγγελο του Αρχαγγέλου και αγγελιοφόρο του.36 Στο
κείμενο της επιτύμβιας επιγραφής σημειώνουμε περισσότερα στοιχεία-κλειδιά
συμβολικής αξίας (αλληγορία γάμος – θάνατος).
ΧΑΡΟΣ → Καιρός
→ η εξωτερική
δύναμη

→ ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΣ
ΦΥΛΑΚΕΣ
ΨΑΡΙΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ
ύδωρ/θάλασσα
/Δούναβης =
μυητική φάση

+ ΜΑΥΡΗ ΓΙΝ ΓΙΗΝΕΚΑ →
Καλεσμένοι
ΠΑΤΗΡ
ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΙΑ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΣ = ΜΕΓΑΛΗ
ΣΥΝΟΔΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΣ
ΓΑΜΟΣ

↓

εξαγνιστικό στοιχείο

↓

παλιγγενεσία

Εκτός από τον Χάροντα, έναν μυστηριώδη χαρακτήρα, τίποτα άλλο δεν επιτρέπει να γίνει αντιληπτό το αμετάκλητο, ο θάνατος. Η μεταφορική γλώσσα φέρνει μπροστά στα μάτια μας μια σκηνή από τη ζωή ενός ανθρώπου: ουσιαστικά
βλέπουμε έναν άλλο γάμο, έναν αντίποδα γάμου, τον επικήδειο γάμο:37
ΜΕ ΕΔΕΧΘΗ Ο ΠΑΤΗΡ ΜΟΥ / ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΟΥ / ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΣ ΕΚΑΜΕ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥ
ΕΔΩΣΕ / ΤΗΝ ΜΑΥΡΗΣ ΓΙΝ ΓΙΗΝΕΚΑ.

Επικήδειος και συμβολικός γάμος
Ο Πέτρος Λαγουδάκης πέθανε στην ηλικία 35 χρονών, άγαμος, όπως προκύπτει από την επιτύμβια επιγραφή. Το να πεθάνει κανείς άγαμος θεωρείται κακοθάνατος, αφού δεν πραγματοποίησε το πιο σημαντικό γεγονός της ζωής του,
34 Α. Felea, «Unele categorii de epitafuri din Ţara Moldovei şi ţările vecine în sec. XVII – începutul
sec. al XIX-lea (Μερικές κατηρορίες επιταφών στη Χώρα της Μολδαβίας και τις γειτονικές χώρες
17ο αι. – αρχές του 19ου αι.)», στο Tyragetia 2:22 (2013), σ. 119. Στον Σουλινά θα βρούμε επιτύμβιες
επιγραφές στις οποίες «μιλάνε» οι συγγενείς των αποθανόντων, αλλά και ο ίδιος ο νεκρός.
35 Β. Βερτουδάκης, Σύντομη ιστορία του αρχαίου ελληνικού επιγράμματος και των επιγραμματικών
συλλογών. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: academia.edu (τελευταία πρόσβαση 30/08/2020).
36 L. M. Danfort, The Death Rituals of Rural Greece, Νιου Τζέρσι 1982: Princeton University Press, σ. 45.
37 Χ. Μακρής, Ο επικήδειος γάμος, Αθήνα 1981: Κνωσός, σ. 46.
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ως εκ τούτου μετά θάνατον λαμβάνει χώρα ο συμβολικός του γάμος. Το θέμα
του γάμου-θανάτου έρχεται από την προϊστορία, και αξιόπιστοι μελετητές το
ερεύνησαν τόσο στα λογοτεχνικά έργα της ελληνικής αρχαιότητας, όσο και στην
προφορική βαλκανική παράδοση· εμφανίζεται και στη ρουμανική παραδοσιακή
ποίηση όχι μόνο σε επικήδεια κείμενα αλλά και σε πολλά άλλα.38 Ο θάνατος του
ανύπαντρου νέου ανακοινώνεται στην ελληνική αρχαιότητα μέσω λουτροφόρου-αμφορέα που είχε διττή χρήση· τον «χρησιμοποιούσαν για γαμήλια λουτρά ή
τον τοποθετούσαν σε τάφους άγαμων νέων», ενώ για ανύπαντρες γυναίκες χρησιμοποιούνταν η λουτροφόρος-υδρία.39 (π.χ. η επιτύμβια στήλη του Παγχάρους40
–η βάση από μια λουτροφόρο, που σώζεται στο κεντρικό ακρωτήριο, σημαίνει ότι
ο νεκρός πέθανε άγαμος,41 και η επιτύμβια στήλη του Σωκρατίδου Σωκράτου).42
Αν και ο ρόλος των γυναικών είναι καλά προσδιορισμένος και πρωτεύων
στις επικήδειες τελετές, ο άντρας έχει, επίσης, έναν πολύ καλά προσδιορισμένο
ρόλο, πρακτικής φύσεως: στην περίπτωση του Πέτρου Λαγουδάκη η ταφόπλακα
–υποθέτουμε– τοποθετείται μόνο από τον πατέρα. Συγκρίνοντας με την γαμήλια τελετή,
ο ρόλος του άνδρα φαίνεται πιο καθαρά σε μια συμβολική χειρονομία:
στον γάμο και κατά την εξαγωγή(έξοδο), δηλαδή την αναχώρηση της
νύφης από το πατρικό της σπίτι για το σπίτι του συζύγου της, και κατά
την εισαγωγή(είσοδο), δηλ. κατά την άφιξη στο καινούριο τους σπίτι, ο
άνδρας θα οδηγήσει τη γυναίκα του από το χέρι· στην κηδεία αυτό το
ρόλο τον παίζει συμβολικά ο Ερμής ή ο Χάρων ως ψυχαγωγοί. [...] Στην
κηδεία, εισαγωγή και εξαγωγή γίνονται από άρρενα μέλη της οικογένειας
του νεκρού.43

Στο δημοτικό τραγούδι ο Χάρος οδηγεί τον πεθαμένο στον κάτω κόσμο,
ακριβώς όπως και ο γαμπρός τη νεαρή γυναίκα του. Η εκφραστική όμως δύναμη αυτής της παράστασης μαρτυρείται και σε άλλες λογοτεχνικές παραδόσεις,
όπως για παράδειγμα στη Ρουμανία, όπου υπάρχει, όπως παρατηρεί ο Γιαννά38 Η. Stahl, Eseuri critice, Βουκουρέστι 1982: Εκδόσεις Cartea Romaneasca, σ. 160.
39 Α. Γαρυφαλλόπουλος, Εικόνες του νεκρού στις αττικές λευκές ληκύθους «κυρίου» τύπου, Μεταπτυχιακή εργασία, Θεσσαλονίκη 2008: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Φιλοσοφική
Σχολή – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
40 Γ. Σταϊνχάουερ, Τα μνημεία και το αρχαιολογικό μουσείο του Πειραιά, Κορωπί Αττική 1998: Εκδόσεις Μ. Τούμπης ΑΕ, σ. 78· Ε. Παπασταύρου, «Η επιτύμβια στήλη 5280 του Μουσείου του Πειραιά»,
Αρχαιολογική Εφημερίς, Αθήνα 1991, σ. 61-70.
41 Βλ. στον δικτυακό τόπο: http://galaxy.hua.gr/~hp227304/epitimvia7.html (τελευταία πρόσβαση 11/12/2019).
42 Μ. Ι. Πωλογιώργη, «Η επιτύμβια στήλη του Σωκρατίδου Σωκράτου Προσπαλτίου (ΜΠ 3807 + ΕΜ
9153), στον τόμο Σοφία Άδολος Τιμητικός Τόμος για τον Ιωάννη Χρ. Παπαχριστοδούλου, Ρόδος 2014:
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών, σ. 261.
43 Γ. Γιαννάκης, Το ποιητικό μοτίβο..., ό.π., σ. 96. Σχετικά με το ίδιο θέμα βλ. και Μ. Alexiou, The Ritual
Lament in Greek Tradition, 1974: Cambridge University Press, σ. 118· L. M. Danforth, The Death rituals
of rural Greece, 1982: Princeton, σ. 71· G. Kligman, The wedding of the dead. Ritual, poetics and popular
culture in Transylvania, Μπέρκλεϋ-Λος Άντζελες-Λονδίνο 1988: University of California Press, σ. 191-92.
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κης, (σε ορισμένα μέρη της Τρανσυλβανίας) το έθιμο να κηδεύουν κάποιον ενήλικο που δεν πρόλαβε όμως να παντρευτεί σαν να ήταν ο γάμος του, δηλ. σαν
γαμπρό ή νύφη.44
Όπως παρατηρούν οι Danforth, Klinman, Γιαννάκης και Ψυχογιού, ο γάμος
είναι η πιο κατάλληλη αλληγορία η οποία μεσολαβεί την αντίθεση ανάμεσα στη
ζωή και θάνατο λόγω της παράδοξης σχέσης ομοιότητας και διαφοράς την οποία
έχει σχετικά με τον θάνατο. Όπως και ο θάνατος, ο γάμος ενέχει αποχώρηση και
χωρισμό, οι οποίες όμως δεν είναι τόσο έντονες όπως συμβαίνει με τον θάνατο.
Στην περίπτωση του γάμου δεν αποχωρεί κανείς από τη ζωή, από τον κόσμο του,
αλλά από την κατοικία και από την οικογένειά του· συνεπώς ο γάμος είναι ένας
μισοθάνατος, ένας εν μέρει θάνατος.45
Μέσω ορισμένων χειρονομιών των οποίων η συμβολική αποτελεσματικότητά συνδέεται τόσο με την επιθυμία να φτάνει η ψυχή στον τελικό προορισμό της,
όσο και η πρόθεση να προστατέψει την κοινότητα από μια ενδεχόμενη απαίσια
παραμονή της ψυχής του νεκρού ανάμεσα στους ζωντανούς,46 επειδή ο τόπος
του θανάτου είναι άγνωστος στους ζωντανούς, οι ζωντανοί συνοδεύουν τον νεκρό μόνο έως την είσοδο σ’ αυτόν τον άγνωστο κόσμο (στην περίπτωσή μας ο
πατέρας συνοδεύει τον ανύπαντρο υιό του)·47 κατόπιν δημιουργούν διάφορα παραμύθια τα οποία καθησυχάζουν τα συναισθήματα των επιζώντων –όπως είναι
π.χ. η κρυσταλλένια φυλακή, παραμυθένιος ή ποιητικός όρος.48 Αυτή η σύνθετη
πρακτική (του επικήδειου γάμου)49 αποσκοπεί στην «εξημέρωση» της ψυχής του
νεκρού, καθώς πιστεύεται ότι τα άτομα τα οποία αφήνουν έναν άσπονδο εχθρό,
μια απλήρωτη ζωή ή άλλες ημιτελείς δουλειές θα επανέλθουν στα σώματά τους
αυτά στα οποία δεν κατοικούν πια.50

44 Γ. Γιαννάκης, Το ποιητικό μοτίβο..., ό.π., σ. 98.
45 L. M. Danforth, The Death rituals..., ό.π., σ. 83· G. Kligman, The wedding..., ό.π., σ. 145· Βλ. και
Ε. Ψυχογιού, «Μαυρηγή» και Ελένη: Τελετουργίες θανάτου και αναγέννησης Χθόνια μυθολογικά,
νεκρικά δρώμενα και μοιρολόγια στη σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα 2008: Ακαδημία Αθηνών.
46 S. Dorondel, Moartea și apa, ritualuri funerare, simbolism acvatic și structura lumii de dincolo în
imaginarul țărănesc, Βουκουρέστι 2004: Εκδόσεις Paideia, σ. 31.
47 G. Kligman, The wedding..., ό.π., σ. 118.
48 Βλ. π.χ. τον Κ. Παλαμά, Ασάλευτη ζωή, Αθήνα 2014: Εκδόσεις Πελεκάνος, σ. 40: Εγώ ο Ρυθμός
ο νέραϊδος ο βασιλιάς την άφησα στον κρυσταλλένιο πύργο της την πολυαγαπημένη μου, / τη
Ρίμα τη βασίλισσα την ερωτοκρατόρισσα, που πάντα σκλάβο ορέγεται να με κρατάει στα πόδια
της, / και καβαλάρης έφυγα και κυνηγάρης έτρεξα / στα κορφοβούνια, στα ριζά, στα ξέφωτα,
στα ολόφωτα / να σαϊτέψω ελεύτερα και να σκλαβώσω αξέταστα / κι εγώ τα λάφια του όνειρου
και του καημού τις πέρδικες, ή «τα κρυσταλλένια νερά» του Ανδρέα Καρκαβίτσα.
49 Σχετικά με αυτό το θέμα λεπτομερώς βλ. Ε. Ψυχογιού, «Μαυρηγή»..., ό.π.
50 G. Kligman, The wedding..., ό.π., σ. 163 και L. M. Danforth, The Death rituals..., ό.π., σ. 48: “The
same categories of people whose bodies are presently believed to remain undecomposed were in
the past believed to be likely candidates for becoming revenants. This included those who had not
received full funeral rites, those who had committed suicideor been murdered, those who had been
cursed or excommunicated, and those who had lived particularly wicked and immoral lives”.
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Η φυλακή51 είναι ένα άλλο στοιχείο που σχετίζεται με την ενδιάμεση φάση και
παραπέμπει σε μια μυητική τελετή. Αφού ο θανών κρατείται στην κρυσταλλένια
φυλακή, με τη βοήθεια του εξαγνιστικού ύδατος,52 ολοκληρώνεται η ένταξή του
στο νέο καθεστώς του νεκρού. Το ύδωρ είναι η αποκάλυψη της θεομηνίας του
χρόνου, είναι η οριστική κλεψύδρα,53 αλλά ταυτόχρονα και ένα κοσμικό όργανο,
το φυτικό εξαγνιστικό στοιχείο,54 ο κορμός των δακρύων.55 Ένα σημαντικό στοιχείο, όπως αναφέρει ο Γιαννάκης, το οποίο είναι κοινό στις τελετές του γάμου και
της κηδείας, στο τυπολογικό και στο λειτουργικό επίπεδο, είναι η χρήση «πυρός
και ύδατος» ως καθαρτικών και εξαγνιστικών στοιχείων.
Είναι γεγονός ότι πυρ και ύδωρ αποτελούν χαρακτηριστικά γενικά των τελετών μετάβασης, καθώς επίσης ότι η χρήση τους σε τέτοιου είδους τελετουργίες και ιεροτελεστίες είναι μάλλον πανανθρώπινη και δεν περιορίζεται
σε μιαν μόνο πολιτισμική παράδοση ή σε μιαν μόνο γλωσσική οικογένεια.56

Ένα από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουμε υπόψη σχετικά με τον
εξαγνισμό, μέσω του καθαρού νερού, είναι η παλιγγενεσία.57 Βυθιζόμαστε στο
νερό για να αναγεννηθούμε εκ νέου,58 δηλαδή να ξεκινήσουμε ένα νέο στάδιο,
ως μυημένοι. Το «δράμα θανάτου» (παραστατικά στοιχεία και θρηνητικός λόγος)
περιείχε σε τρεις φάσεις (έξοδος-διάβαση-ένταξη) τη μετάβαση του θανόντος
από τον κόσμο των ζωντανών στον κόσμο των νεκρών, στον Άδη, στην αναγεννητική αγκαλιά της «Μαυρηγής».59 Μετά από την κάθαρση μέσω ύδατος –κρυσταλλένια φυλακή– και την απελευθέρωση από εκεί, ο νεαρός νεκρός παντρεύεται
μέσω κοσμικού γάμου, μέσω της σύνδεσης με τη φύση, με τη μαύρη γη, τελετή
που λαμβάνει πάντοτε χώρα στα υπόγεια, μαύρα σπλάχνα της.
51 Γ. Γιαννάκης, Το ποιητικό μοτίβο..., ό.π., σ. 108.
52 Ό.π.
53 G. Durand, Structurile antropologice ale imaginarului, Βουκουρέστι 2000: Εκδόσεις Univers Enciclopedic, σ. 92.
54 Το ύδωρ, ως εξαγνιστικό στοιχείο, χρησιμοποιείται και στα ξόρκια στα ρουμανικά παραδοσιακά
έθιμα: «Το ξόρκι γίνεται με αμίλητο νερό και με μια δεσμίδα βασιλικού. Από το νερό πίνεται τρεις
φορές και με το υπόλοιπο πλένεται το σώμα, και τα λόγια του ξορκιού είναι αυτά “şi în undă te voi
arunca / de urât te voi spăla, / de toată ura, / de toată pâra” (θα σε ρίξω στο κύμα / θα σε πλύνω
από όλο το κακό / από όλο το μίσος / απ’ όλη τη ζήλια)», A. Gorovei, Datinile noastre la naștere și la
nuntă, Βουκουρέστι 2002: Εκδόσεις Paideia, σ. 71.
55 G. Bachelard, Apa și visele, Βουκουρέστι 1995: Εκδόσεις Univers, σ. 16.
56 Γ. Γιαννάκης, Το ποιητικό μοτίβο..., ό.π., σ. 108-109.
57 «Το λουτρό της νύφης και του γαμπρού ήταν αναπόσπαστο τμήμα της γαμήλιας τελετουργίας,
γιατί σηματοδοτούσε το τέλος μίας φάσης της ζωής τους και την έναρξη μιας καινούριας. Εξάλλου,
ο εξαγνισμός με νερό πριν από οποιαδήποτε επαφή με τα θεία αποτελούσε παράδοση για τους
Έλληνες. Tο αγγείο για τη μεταφορά του ήταν η λουτροφόρος την οποία προαναφέραμε ως
διακριτό στοιχείο του τάφου του ανύπανδρου νεαρού», Ε. Μανακίδου – Φ. Μανακίδου, Ἐν οἴκῳ και
ἐν δήμῳ [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα 2015: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Εκδόσεις
Κάλλιπος. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://hdl.handle.net/11419/3140.
58 G. Bachelard, Apa..., ό.π., σ. 167.
59 Ε. Ψυχογιού, «Μαυρηγή»..., ό.π, σ. 142-143.

Edith Uncu

| 113

Πρόκειται για μια ερωτική-αναγεννητική-βλαστική διαδικασία που δεν
αφορά μόνον τους ανθρώπους αλλά έχει σημασία κοσμική, συμπαντική,
αφού η Γη δύναται να αναγεννά βλαστούς, αρσενικά και θηλυκά παιδιά
και ζώα, φυτά, δέντρα, τον ίδιο της τον εαυτό ως κοσμικό σώμα. Η αντίληψη για αυτή τη μαγική και συνάμα κοσμική γονιμότητα δηλώνει πως η
Μαυρηγή μπαίνει ολιστικά στο κοσμικό σύστημα ως δημιουργός και ολετήρας, αναπαράγοντας τον εαυτό της αλλά και τη ζωή και τον κόσμο ως
φυσικό και πολιτισμικό αγαθό.60

Το ίδιο μοτίβο του γάμου με τη μαύρη γη απαντάται και στα ελληνικά τραγούδια:61
Παιδιά Μοραϊτόπουλα και σεις Ρουμελιωτάκια,
[...] Και να μην μπήτε ’ς το χωριό με νήλιο με φεγγάρι,
[...] και σας ακούση η μάννα μου, κ’ η δόλια γη αδελφή μου.
[...] μην πήτε πως σκοτώθηκα να μην κακοκαρδίσουν,
μόν’ πήτε πως παντρεύτηκα νεδώ ’ς αυτά τα μέρη,
πήρα την πλάκα πεθερά, τη μαύρη γης γυναίκα,
κι’ αυτά τα λιανολίθαρα, αδέρφια και ξαδέρφια.62

Ο συμβολικός κοσμικός γάμος απαντάται και στη «Μιορίτσα», ρουμανική ποιμενική μπαλάντα, στην οποία ο ποιμένας παντρεύεται με τη γη. Ο γάμος με τα
στοιχεία της φύσης δημιουργεί ένα είδος κοσμικής συγγένειας. Ο πνευματικός
γάμος, χαρακτηριστικός για τον επικήδειο γάμο γίνεται, στην «Μιορίτσα», κοσμικός γάμος.63 (Ο Eliade64 διαπιστώνει ότι ο γάμος στη «Μιορίτσα» έχει «κοσμική
δομή και διαστάσεις»). Στον γάμο από την «Μιορίτσα» ή στον κοσμικό γάμο λαμβάνει χώρα μια αιώνια συνένωση ανάμεσα στους ανθρώπους και τη φύση. Ο γάμος με τις συμβολικές του διαστάσεις εξανθρωπίζει την αιωνιότητα του θανάτου
και τον τοποθετεί, μέσω των συγγενικών υποχρεώσεων, σε ένα μόνιμο δίκτυο
κοινωνικών ανθρώπινων σχέσεων. Ο συμβολικός γάμος μειώνει τις αποστερήσεις που προκάλεσαν η μη ολοκλήρωση των κοινωνικών προϋποθέσεων του γάμου, καθώς και η μη ικανοποίηση των σεξουαλικών επιθυμιών.65
Σπλαχνίσου την κι αυτή / και αυτά τα λόγια πες: / «Γω παντρεύτηκα
ψηλά/δίπλα στ’ ουρανού την πόρτα / βασιλιά τη θυγατέρα». / Λέξη να
60 Ό.π, σ. 49.
61 Για ομοιότητες μεταξύ της ποιμενικής μπαλάντας Miorița και των ελληνικών τραγουδιών βλ.
και Τ. Papahagi, Paralele folklorice (greco-române), Βουκουρέστι 1944: Imprimeria Națională,
σ. 6. Ένα άλλο παράδειγμα: «Ο θάνατος του κλέφτη ή Τα παιδιά της Σαμαρίνας»: Eσείς, παιδιά κλεφτόπουλα, παιδιά της Σαμαρίνας, / Κι αν πάτε απάνω στα βουνά κατά τη Σαμαρίνα, / κι αν σας ρωτήσει η μάνα μου κι η δόλια η αδερφή μου, / μην πείτε πως σκοτώθηκα, πως είμαι σκοτωμένος, να
πείτε πως παντρεύτηκα, πως είμαι παντρεμένος, / πήρα την πλάκα πεθερά, τη μαύρη γης γυναίκα,
/ κι αυτά τα λιανολίθαρα, αδέρφια και ξαδέρφια, στο Γ. Γιαννάκης, Το ποιητικό μοτίβο..., ό.π., σ. 93.
62 Ν. Πολίτης, Εκλογαί από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού, Αθήνα 1914: Τυπογραφείον «Εστία»,
Νικόλαος Γ., σ. 45 (κλέφτικα τραγούδια, τραγούδι 42), καθώς και σε μετάφραση στα ρουμανικά στο
Τ. Papahagi, Paralele..., ό.π. Βλ. και L. M. Danforth, The Death rituals..., ό.π., σ. 81.
63 G. Kligman, The wedding..., ό.π., σ. 182.
64 Μ. Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Han, Βουκουρέστι 1995: Εκδόσεις Humanitas, σ. 254-264.
65 G. Kligman, The wedding..., ό.π., σ. 168.
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µην ακουστεί / πως, επά’ στην τελετή / (Μην πεις, αγ αρνάκι!) / πως έπεσε ένα αστεράκι, / πως ο ήλιος κι η σελήνη / µας κρατούσαν το στεφάνι,
/ και καλεσμένοι στη γιορτή / ήταν τ’ έλατο και το σφεντάµι / τ’ αψηλά
βουνά, παπάδες, / και τα πουλιά, τραγουδιστάδες, / πετούµενα πολλά
μιλιούνια / και κεριά µας τα αστριά.66

Η αλληγορική και μεταφορική γλώσσα είναι γενικό χαρακτηριστικό όλων των
«τελετών μετάβασης»67 και η συγγενική σχέση ανάμεσα στις τελετές που περιγράφονται στα τρία αλληγορικά κείμενα αντανακλάται στον παρακάτω παραλληλισμό:
Ρουμανική μπαλάντα

Ελληνικό τραγούδι

Ποιμενική μπαλάντα / κατά
τη μετακίνηση κοπαδιών

Ελληνικό τραγούδι / κλέφτες/
στα βουνά

Έμμετρος Μονόλογος
Καλεσμένοι: το έλατο και
το σφεντάµι
Μητέρα
–
Γάμος
Νύφη = βασιλιά τη θυγατέρα (του
κόσμου η νύφη) = κοσμικός γάμος

Έμμετρος Μονόλογος
Τα λιανολίθαρα, αδέρφια
και ξαδέρφια
Μητέρα/μάνα
–
Γάμος
μαύρη γης γυναίκα=
κοσμικός γάμος

Ελληνική επιγραφή
Ποιητικές επιρροές /
στρατιώτες / στη
θάλασσα
Έμμετρος Μονόλογος
Συναδέλφους στρατιώτες
Πατήρ
Χάρος
Γάμος
ΜΑΥΡΗΣ ΓΙΝ ΓΙΗΝΕΚΑ=
κοσμικός γάμος

Συμπεράσματα
Στην Ντουμπρουτζά, το ελληνικό νεκροταφείο του Σουλινά, μέρος του ορθόδοξου νεκροταφείου αυτής της κοσμοπολίτικης πόλης, αποτελεί επαλήθευση
τής σε μεγάλο αριθμό παρουσίας των Ελλήνων στην περιοχή, αλλά και μαρτυρία της διαβίωσης και εγκατάστασής τους στο αμμώδες έδαφος της περιοχής.
Έξω από τα όρια της πόλης, το νεκροταφείο εντυπωσιάζει λόγω του μεγάλου
αριθμού ελληνικών τάφων με επιγραφές χαραγμένες σε ελληνικό αλφάβητο.
Εξ αυτών των μνημείων, ο τάφος του Πέτρου Λαγουδάκη, ο οποίος ενταφιάστηκε ξεχωριστά και σε απόσταση από τους άλλους τάφους, προβάλλει προς τον
ουρανό μια μεταφορική επιγραφή, πάνω στην οποία εντοπίζονται στοιχεία του
κοσμικού γάμου, όπως αναφέρει ο Ελιάντε, του επικήδειου γάμου –επειδή πρόκειται για ανύπαντρο άνδρα. Ανακαλύψαμε, με την ευκαιρία της έρευνας στο νεκροταφείο αυτό, κοινά στοιχεία μεταξύ των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών
με τη ρουμανική ποιμενική μπαλάντα «Μιορίτσα» και, επίσης, στοιχεία που διαφοροποιούν και κάνουν μοναδικό τον τάφο σε σύγκριση με τα άλλα μνημεία του
νεκροταφείου, τα οποία έχουν βαθιές ρίζες στην αρχαιότητα, όπως συμβαίνει με
66 P. L. Fermor, Ανάμεσα στα δάση και τα νερά, Ψηφιακή έκδοση, Αθήνα 2013: Μεταίχμιο, σ. 204-206.
67 Σχετικά βλ. και Γ. Γιαννάκης, Το ποιητικό μοτίβο..., ό.π., και τους προαναφερθέντες V. Turner, The
ritual process, Structure and Anti-structure, Νέα Υόρκη 1969: Cornell University Press, σ. 94-97 και
106-13· Γ. Γιαννάκης, Το ποιητικό μοτίβο..., ό.π.· L. M. Danforth, The Death rituals..., ό.π, σ. 83.
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τις λουτροφόρους. Το μοτίβο αυτό (του γάμου – θανάτου) είναι γνωστό τόσο στην
Ελλάδα, όσο και στη Ρουμανία, αποτελώντας κοινό στοιχείο των πολιτισμών των
Βαλκανίων. Από την άλλη, η γλώσσα της επιγραφής είναι μεν συμβολική, υψηλού
επιπέδου, ελλιπής όμως λόγω εσφαλμένης απόδοσης ορισμένων λέξεων από
τον χαράκτη, γεγονός που αποδεικνύει την εξασθένηση της γλώσσας (την αρχή
τουλάχιστον της εξασθένισής της) και, γενικότερα, το επίπεδο της ομιλούμενης
γλώσσας (εξάλλου αυτά τα μνημεία είναι οι μοναδικές αποδείξεις στον Σουλινά
του γλωσσικού επιπέδου των κατοίκων).
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Ἡ «Ἑλληνικὴ Γραμμὴ» τοῦ Περικλῆ Γιαννόπουλου,
ἡ βυζαντινὴ εἰκαστικὴ παράδοση καὶ ἡ Γενιὰ τοῦ ’30

Γεώργιος Χρ. Τσιγάρας

Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Ἱστορίας τῆς Βυζαντινῆς
καὶ Μεταβυζαντινῆς Τέχνης Τμήματος Ἱστορίας καὶ Ἐθνολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ὁ γεννημένος τὸ 1869 στὴν Πάτρα Περικλῆς Γιαννόπουλος ἀποτελεῖ μιὰ ἰδιάζουσα καὶ συνάμα ἀμφιλεγόμενη περίπτωση λογίου στὴ νεοελληνικὴ ἱστορία τῶν
ἰδεῶν. Ρομαντικὸς καὶ παρορμητικός, ἰδιόρρυθμος καὶ παθιασμένος μὲ τὶς ἰδέες
του, αἰσθητικὲς ἀλλὰ καὶ πολιτικές, μὲ λόγο ἀκραῖο καὶ πομπώδη, συχνὰ ὅμως ἐπιθετικὸ καὶ ὑποτιμητικὸ γιὰ τοὺς ἄλλους, τοὺς Εὐρωπαίους, ἀποτέλεσε, στὶς ἀρχὲς
τοῦ 20οῦ αἰώνα, μαζὶ μὲ τὸν Ἴωνα Δραγούμη, τὸν κύριο ἐκφραστὴ ἑνὸς ἰδιόμορφου
ἐθνικισμοῦ, τὸν εἰσηγητὴ τῆς ἑλληνοκεντρικῆς ἰδεολογίας στὴ νεοελληνικὴ ἱστορία τῶν ἰδεῶν.1 Ἀντιφατικὸς στὶς ἀπόψεις του, διακήρυξε μὲ ἐνθουσιασμό, ἐπιμονὴ καὶ πάθος, ποὺ ἔφθανε στὰ ὅρια τοῦ παροξυσμοῦ, τὴν ἔννοια τοῦ ἑλληνισμοῦ
ποὺ ὅμως τὸν ταύτιζε μὲ τὸ ἔθνος.2 Ἑλληνισμὸ ποὺ ταυτόχρονα τὸν διέκρινε ἀπὸ
τὸν ἑλλαδισμὸ –ποὺ περιορίζεται στὰ ὅρια τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους– καὶ ἀπὸ τὸν
ραγιαδισμὸ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ὑποδούλωση σὲ διάφορους ὀθνείους -ισμούς.3
Ὁ Περικλῆς Γιαννόπουλος ἐμφανίζεται τὸ 1902 ὡς ἐπιφυλλιδογράφος σὲ ἐφημερίδες τῶν Ἀθηνῶν σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ σφραγίζεται ἀπὸ τὶς συνέπειες τῆς ἥττας
τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου τοῦ 18974 καὶ μέσα σὲ ἕνα ἰδεολογικὸ καὶ πολιτικὸ
κλίμα ποὺ προετοιμάζει τὴν κοινωνία γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ ὁράματος τῆς
Μεγάλης Ἰδέας.5 Τὸ ὅραμα αὐτὸ θὰ ἐπιχειρήσει νὰ πραγματοποιήσει ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος, λίγο μετὰ τὸ τραγικὸ καὶ συνάμα πομπῶδες τέλος τοῦ Γιαννόπουλου
ποὺ συνέβη στὶς 8 Ἀπριλίου τοῦ 1910.6 Σ’ αὐτὸ τὸ περιβάλλον ἀναζήτησης τῆς
αὐτογνωσίας καὶ τῆς πολιτισμικῆς ταυτότητας, ὁ Γιαννόπουλος διαπιστώνει τὴν
1 Πβ. Λ. Πολίτης, Ἱστορία τῆς Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας, Ἀθήνα 41985: Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς

Τραπέζης, σ. 254, καὶ Δ. Τζιόβας, Οἱ μεταμορφώσεις τοῦ ἐθνισμοῦ καὶ τὸ ἰδεολόγημα τῆς ἑλληνικότητας
στὸ μεσοπόλεμο, Ἀθήνα 1989: Ὀδυσσέας, σ. 37-38.
2 Σχετικὰ βλ. τὴν ἀνάλυση τοῦ Δ. Κιτσίκη, «Ὁ ἅγιος τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας Περικλῆς Γιαννόπουλος
καὶ οἱ Ἕλληνες ὡς περιούσιος λαὸς κατὰ τὸν Περικλῆ Γιαννόπουλο (1870-1910)», Τρίτο Μάτι 107
(2002), σ. 22-26. Πβ. καὶ τὴν ἀναφορὰ τοῦ Ε. Δ. Ματθιόπουλου, «Ἡ ἱστορία τῆς τέχνης στὰ ὅρια τοῦ
ἔθνους», στὸν τόμο Ε. Δ. Ματθιόπουλος – Ν. Χατζηνικολάου (ἐπιμ.), Ἡ ἱστορία τῆς τέχνης στὴν Ἑλλάδα, Ἡράκλειο 2003: Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμῆμα Ἱστορίας καὶ Ἀρχαιολογίας, Πανεπιστημιακὲς
ἐκδόσεις Κρήτης, σ. 436.
3 Δ. Τζιόβας, Οἱ μεταμορφώσεις τοῦ ἐθνισμοῦ..., ὅ.π., σ. 37.
4 Σχετικὰ μὲ τὸ θέμα αὐτὸ βλ. Γ. Γιαννουλόπουλος, Ἡ εὐγενής μας τύφλωσις. Ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ
«ἐθνικὰ θέματα» ἀπὸ τὴν ἥττα τοῦ 1897 ἕως τὴ μικρασιατικὴ καταστροφή, Ἀθήνα 1999.
5 Γιὰ τὸ ἰδεολόγημα τῆς Μεγάλης Ἰδέας βλ. Ἔ. Σκοπετέα, Τὸ «πρότυπο βασίλειο» καὶ ἡ Μεγάλη Ἰδέα.
Ὄψεις τοῦ ἐθνικοῦ προβλήματος στὴν Ἑλλάδα (1830-1880), Ἀθήνα 1988: Πολύτυπο· Β. Κρεμμυδᾶς, Ἡ
Μεγάλη Ἰδέα. Μεταμορφώσεις ἑνὸς ἐθνικοῦ ἰδεολογήματος, Ἀθήνα 2010: Τυπωθήτω.
6 Ἀναφορὲς στὸν θάνατό του βλ. Π. Γιαννόπουλος, Ἡ ἑλληνικὴ γραμμή, Ἀθήνα 1981: Ἑρμείας, σ.
153-155.
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παντελὴ ἀπουσία αἰσθητικῆς παιδείας τῶν Ἑλλήνων, ἀπορρίπτει τὴ στροφὴ πρὸς
τὴν Εὐρώπη, τὸν «εὐρωπαϊσμό», σύμφωνα μὲ τὴ διατύπωσή του, καὶ ὁραματίζεται
ἕναν ἀνόθευτο ἑλληνικὸ πολιτισμὸ ποὺ θὰ στηρίζεται στὴ λαϊκὴ παράδοση, κυρίως ὅμως στὴ διαχρονικὴ ἑλληνικὴ πολιτιστικὴ παράδοση, ἀρχαία καὶ βυζαντινή.7
Ἀκολουθώντας τὶς ἰδεολογικὲς ἀντιλήψεις ποὺ ἐκφράστηκαν κατὰ τὸ δεύτερο
μισὸ τοῦ 19ου αἰώνα ἀπὸ τὸν Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο,8 ὑποστηρίζει μὲ πάθος τὴ συνέχεια τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ ἐπιχειρεῖ νὰ διερευνήσει τὸ παρελθὸν μέσα
στὸ παρόν.9 Δὲν ἐμμένει σὲ μία πτυχὴ τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας, δὲν εἶναι ἀπόλυτα
ἀρχαιολάτρης, ἀλλὰ βλέπει τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία στὸ σύνολό της. Θεωρεῖ ὅμως τὴ
βυζαντινὴ περίοδο τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας ὡς ἕνα κομβικὸ σημεῖο, ὡς τὸ «κλειδί»
γιὰ τὴν κατανόηση καὶ τοῦ νεότερου ἑλληνισμοῦ10 καὶ ταυτόχρονα ὡς τὰ «προπύλαια» γιὰ τὴν κατανόηση καὶ τῆς ἀρχαίας φάσης τῆς ἱστορίας του.11
Ὁ Γιαννόπουλος ἔδρασε σὲ μιὰ περίοδο, στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα, κατὰ τὴν
ὁποία στὸ ἐπίπεδο τῆς καλλιτεχνικῆς κίνησης καταγράφεται ἀπὸ τοὺς τεχνοκριτικοὺς καὶ τοὺς καλλιτέχνες τῆς ἐποχῆς ἡ ἀνάγκη γιὰ μιὰ ἀλλαγή. Ὁ ἀκαδημαϊσμὸς
τῆς Σχολῆς τοῦ Μονάχου, ποὺ κυριαρχοῦσε στὰ καλλιτεχνικὰ πράγματα τοῦ 19ου
αἰώνα, εἶχε πλέον κουράσει καὶ ἡ στροφὴ πρὸς τὸ Παρίσι πιθανῶς καθιστοῦσε
τοὺς ζωγράφους καὶ τοὺς κριτικοὺς τῆς τέχνης ἐπιφυλακτικούς.12 Μιὰ πτυχὴ τῆς
διάθεσης γιὰ ἀλλαγὴ καὶ γιὰ πρωτοτυπία στὴν νεοελληνικὴ τέχνη ἐκφράζουν τὰ
7 Βλ. Π. Γιαννόπουλος, Ἡ ἑλληνικὴ γραμμή..., ὅ.π., σ. 66-67. Πβ. καὶ τὴν ἄποψη τοῦ Δ. Τζιόβα, Οἱ
μεταμορφώσεις τοῦ ἐθνισμοῦ..., ὅ.π., σ. 37-38, 39-53.
8 Κ. Θ. Δημαρᾶς, Ἑλληνικὸς Ρωμαντισμός, Ἀθήνα 1982: Ἑρμῆς, σ. 402-404· ὁ ἴδιος, Κωνσταντίνος
Παπαρρηγόπουλος. Ἡ ἐποχή του – ἡ ζωή του – τὸ ἔργο του, Ἀθήνα 1986: Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς
Τραπέζης, σ. 91-107. Πβ. καὶ Π. Μ. Κιτρομιλίδης, Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός, Ἀθήνα 1996: Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, σ. 483-484.
9 Γιὰ τὴ σχέση τῆς τέχνης καὶ τῆς δημιουργίας τοῦ ἔθνους βλ. Π. Κ. Ἰωάννου, «Ὁ Σπυρίδων Λάμπρου
ὡς ἱστορικὸς τῆς τέχνης», στὸν τόμο Ε. Δ. Mατθιόπουλος – Ν. Χατζηνικολάου (ἐπιμ), Ἡ ἱστορία
τῆς τέχνης στὴν Ἑλλάδα, Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις Κρήτης: Ἡράκλειο 2003, σ. 117-159, καὶ Ε. Δ.
Mατθιόπουλος, «Ἡ ἱστορία τῆς τέχνης στὰ ὅρια τοῦ ἔθνους...», ὅ.π., σ. 419-475.
10 Βλ. Π. Γιαννόπουλος, Ἡ ἑλληνικὴ γραμμή..., ὅ.π., σ. 11: «Διότι ἕως χθὲς ἡ μεγαλειτέρα καὶ σπουδαιοτέρα
ἐποχὴ τοῦ παρελθόντος μας, ἡ Βυζαντινή, τὸ Κλειδὶ πρὸς νόησιν τῆς ἀρχαίας, πρὸς νόησιν τῆς τωρινῆς
Ἑλλάδος, πρὸς νόησιν Ἑλληνισμοῦ καὶ Ἕλληνος, τὸ εἶχε βυθίσει ἡ Εὐρώπη εἰς ἀπύθμενον βάθος βορβόρου». Προφανῶς ὁ Γιαννόπουλος ἀναφέρεται ἐδῶ στὶς ἀπόψεις τῶν ὀπαδῶν τοῦ Διαφωτισμοῦ, οἱ
ὁποῖοι ἦταν ἐπιφυλακτικοὶ ἀπέναντι στὸν Μεσαίωνα καὶ στὸ Βυζάντιο. Ἐνδεικτικὰ γιὰ τὸν Διαφωτισμὸ
στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία τῶν ἰδεῶν βλ. Π. Κονδύλης, Ὁ νεοελληνικὸς Διαφωτισμός. Οἱ φιλοσοφικὲς ἰδέες,
Ἀθήνα 1988: Θεμέλιο· Κ. Θ. Δημαρᾶς, Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός, Ἀθήνα 31983: Ἑρμῆς· Π. Μ. Κιτρομιλίδης, Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός, Ἀθήνα 1996: Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης.
11 Γιὰ τὸ θέμα βλ. Π. Γιαννόπουλος, Ἡ ἑλληνικὴ γραμμή..., ὅ.π., σ. 64: «Ὁ Βυζαντινός μας κόσμος, εἶναι
ἀκριβῶς τὰ Προπύλαια τοῦ ἀρχαίου μας κόσμου, σὰν τὰ Προπύλαια τοῦ Παρθενῶνος θαυμάσια,
ποὺ μᾶς ὁδηγοῦν εἰς τὴν τελευταίαν ἐκδήλωσιν τοῦ ἀνθρώπου [...]. Ὁ κόσμος, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ὁ σημερινὸς πολιτισμὸς ἀντλεῖ τὰς ὡραιοτέρας του ἐμπνεύσεις, ὁ κόσμος πρὸς τὸν ὁποῖον ὁ σημερινὸς
πολιτισμὸς στρέφεται μὲ αὐτὴν τὴν δίψαν γαλήνης, καλωσύνης, εὐγενείας, ὡραιότητος, ἁρμονίας,
μὲ τὴν ὁποίαν οἱ σιδηροφόροι λαοὶ τῆς Δύσεως καὶ οἱ πτερωτοὶ λαοὶ τῆς Ἀνατολῆς ἐστρέφοντο
πρὸς τὴν Βασιλεύουσαν».
12 Γιὰ τὴ στροφὴ τῶν ζωγράφων στὸ Παρίσι βλ. Στ. Λυδάκης, Ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς ζωγραφικῆς
(16ος – 20ὸς αἰώνας), Ἀθήνα 1976: Μέλισσα, σ. 314-352· Τ. Σπητέρης, Τρεῖς αἰῶνες νεοελληνικῆς τέχνης,
1660-1967, τ. β΄, Ἀθήνα 1979: Πάπυρος, σ. 24-27. Πβ. ἐπίσης καὶ Ἀ. Ξύδης, Προτάσεις γιὰ τὴν ἱστορία τῆς
Νεοελληνικῆς Τέχνης, Α. Διαμόρφωση – Ἐξέλιξη, τ. Α΄, Ἀθήνα 1976: Ὁλκός, σ. 52-58, 122-132.
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αἰσθητικὰ κείμενα τοῦ Περικλῆ Γιαννόπουλου, τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ ἀποτελέσουν τὴ βάση γιὰ μιὰ ζωγραφικὴ τῆς ἑλληνικότητας.13
Οἱ βασικὲς ἀντιλήψεις τοῦ Περικλῆ Γιαννόπουλου γιὰ τὴν τέχνη ἀναπτύσσονται στὶς πραγματεῖες του «Ἑλληνικὴ Γραμμὴ» καὶ «Ἑλληνικὸν Χρῶμα» ποὺ δημοσιεύτηκαν τὸ 1903 στὸ περιοδικὸ Ἀνατολὴ καὶ τὸ 1904 στὴν ἐφημερίδα Τὸ Ἄστυ
ἀντίστοιχα. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Περικλῆς Γιαννόπουλος δὲν θεωρεῖ τὸν ἑαυτό
του εἰδικὸ στὴν ἱστορία τῆς τέχνης,14 διατυπώνει μὲ ἰδιαίτερη ὀξυδέρκεια καὶ εὐστοχία παρατηρήσεις γιὰ τὴ σχέση τοῦ φωτὸς μὲ τὸν χῶρο, γιὰ τὴν ἐπίδραση τοῦ
φωτὸς στὰ σχήματα τῶν μορφῶν. Πρόκειται γιὰ παρατηρήσεις ποὺ στὴν περίοδο
τοῦ μεσοπολέμου θὰ βροῦν τὴν ἰδεολογικὴ καὶ καλλιτεχνική τους ἔκφραση στοὺς
διανοούμενους καὶ τοὺς καλλιτέχνες τῆς λεγόμενης Γενιᾶς τοῦ ’30.15 Στὴν προσπάθειά του νὰ βοηθήσει στὴ δημιουργία μιᾶς νέας, μιᾶς πρωτότυπης, τέχνης,16 καὶ μάλιστα προσαρμοσμένης στὸν ἑλληνικὸ τρόπο ὅρασης ὁ Γιαννόπουλος ἀρνεῖται τὴν
εὐρωπαϊκὴ τέχνη καὶ καταφέρεται μὲ τρόπο ὑποτιμητικὸ γιὰ μεγάλα ἔργα τέχνης
καὶ σημαντικοὺς εὐρωπαίους ζωγράφους,17 ἐνῶ εἶναι ἰδιαίτερα ὀξὺς στοὺς χαρακτηρισμούς του γιὰ τοὺς γερμανοὺς συγγραφεῖς καὶ καλλιτέχνες.18 Παρ’ ὅλα αὐτά,
ἀνεπάντεχα, σὲ μιὰ ἀποστροφὴ τοῦ λόγου του δείχνει καὶ μιὰ διάθεση ἐλευθερίας
καὶ ἀνεκτικότητας καὶ προτρέπει τὴ γνωριμία μὲ τοὺς ἄλλους πολιτισμοὺς καὶ τὶς
παραδόσεις, μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι δὲν θὰ ὑπάρχει μιμητισμός, ἀλλὰ ἀφομοίωση

13 Γιὰ τὸ ζήτημα αὐτὸ ἐνδεικτικὰ βλ. M. Vitti, Ἡ γενιὰ τοῦ Τριάντα. Ἰδεολογία καὶ μορφή, Ἀθήνα 1979:

Ἑρμῆς, σ. 199-207. Γιὰ τὴν προβληματικὴ αὐτὴ στὴν τέχνη βλ. Ἑ. Βακαλό, Ὁ μύθος τῆς ἑλληνικότητας.
Ἡ φυσιογνωμία τῆς μεταπολεμικῆς τέχνης στὴν Ἑλλάδα, τ. 3, Ἀθήνα 1983: Κέδρος· Ἀ. Κωτίδης,
Μοντερνισμὸς καὶ «Παράδοση» στὴν ἑλληνικὴ τέχνη τοῦ μεσοπολέμου, Θεσσαλονίκη 1993: University
Studio Press, σ. 69-71.
14 Π. Γιαννόπουλος, Ἡ ἑλληνικὴ γραμμή..., σ. 16: «Οὔτε εἰδικὸς εἶμαι, οὔτε εἰδικὸς κριτὴς τῆς ζωγραφικῆς
φιλοδοξῶ νὰ γίνω. Οὔτε εἰς τὰς τεχνικὰς λεπτομερείας ἠθέλησα νὰ καταγίνω ἐδῶ». Ὁ λόγιος αὐτὸς
γνωρίζει καλὰ καὶ τὸ ὁμολογεῖ ὅτι ἡ καλλιτεχνική του πρόταση καὶ οἱ γενικότερες αἰσθητικές του ἀντιλήψεις ἔχουν πολιτικὴ ἀφετηρία καὶ ταυτόχρονα θεωρεῖ καθῆκον τοῦ κάθε Ἕλληνα τὴ διαμόρφωση τῆς
πολιτιστικῆς του ταυτότητας, ἡ ὁποία συγκροτεῖται κατ’ αὐτὸν ἀπὸ τὴ μελέτη τοῦ παρελθόντος καὶ τοῦ
παρόντος, δηλαδὴ τῆς ἱστορίας του. Σχετικὰ βλ. Π. Γιαννόπουλος, Ἡ ἑλληνικὴ γραμμή..., ὅ.π.
15 Γύρω στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1930 παρατηροῦνται στὶς ἰδεολογικὲς ἀναζητήσεις γιὰ τὴ
νεωτερικότητα καὶ τὴν παράδοση δύο ρεύματα: στὸ πρῶτο τονίζεται ἡ πνευματικὴ διάσταση τοῦ
ἑλληνισμοῦ καὶ στὸ δεύτερο προβάλλεται ἡ φυλετικὴ καὶ γεωγραφικὴ προσέγγισή του. Στὴν τελευταία
ἀνήκει ὁ Περικλῆς Γιαννόπουλος. Σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα αὐτὸ βλ. Δ. Τζιόβας, Ὁ μύθος τῆς Γενιᾶς τοῦ
Τριάντα. Νεοτερικότητα, ἑλληνικότητα καὶ πολιτισμικὴ ἰδεολογία, Ἀθήνα 2011: Πόλις, σ. 286-320, 347-348.
Εἶναι ἐνδεικτικὸ τῆς ἐπίδρασης ποὺ ἄσκησε ἡ σκέψη τοῦ Περικλῆ Γιαννόπουλου στοὺς λογίους καὶ τοὺς
καλλιτέχνες τῆς λεγόμενης Γενιᾶς τοῦ ’30 τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ περιοδικὸ Τὸ 3ο Μάτι τὸ 1936 ἀφιέρωσε
τὸ δεύτερο τεῦχος του στὸ Γιαννόπουλο, ὅπως ἐπίσης καὶ τὸ περιοδικὸ Ἑλληνικὰ Γράμματα ἀφιέρωσε
τὸ 1938 τριπλὸ τεῦχος. Προφανῶς, προέβησαν στὶς δημοσιεύσεις αὐτὲς στὴν ἀναζήτησή τους νὰ
καλύψουν τὴν ἀνάγκη τῶν λογοτεχνῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης γιὰ πρότυπα μιᾶς γνήσιας ἑλληνικότητας
καὶ ἐθνικῆς ταυτότητας, ἀκολουθώντας καὶ τὶς πολιτικὲς κατευθύνσεις τῆς ἐποχῆς. Σχετικὰ βλ. M. Vitti, Ἡ
γενιὰ τοῦ Τριάντα..., ὅ.π., σ. 211. Γιὰ τὶς ἀναζητήσεις τῶν λογίων καὶ τῶν λογοτεχνῶν τῆς ἐποχῆς σχετικὰ
μὲ τὴν «ἑλληνικότητα» βλ. καὶ Δ. Τζιόβας, Οἱ μεταμορφώσεις τοῦ ἐθνισμοῦ..., ὅ.π., σ. 73-93.
16 Π. Γιαννόπουλος, Ἡ ἑλληνικὴ γραμμή..., ὅ.π., σ. 38-40.
17 Ὅ.π., σ. 18, 68-69.
18 Ὅ.π., σ. 116-117, 120-125, 126-131.
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τῶν θετικῶν πολιτισμικῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ «ἄλλου».19
Οἱ παρατηρήσεις τοῦ Περικλῆ Γιαννόπουλου γιὰ τὸ «ἑλληνικὸ φῶς» τὸν φέρνουν, μᾶλλον ἀσυνείδητα, κοντὰ στοὺς ἰμπρεσιονιστές. Γι’ αὐτὸν τὸ φῶς καθορίζει
τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς γραμμῆς καὶ τοῦ χρώματος. Ὑποστηρίζει ὅτι τὸ ἑλληνικὸ φῶς
εἶναι ἡ ἔκφραση τῆς εἰκαστικῆς ἀλήθειας, εἶναι ἀνελέητο καὶ φανερώνει κάθε σχεδιαστικὴ ἀτέλεια, γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ ἁπλὴ καὶ λεπτὴ γραμμὴ πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἐπιδίωξη τοῦ καλλιτέχνη.20 Στὴν ἀγωνία του γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς νεοελληνικῆς τέχνης ὁ Γιαννόπουλος ὑποστηρίζει ὅτι λύση στὴν ἀναζήτηση τῆς πρωτοτυπίας δὲν θὰ δώσουν
τὰ εὐρωπαϊκὰ καλλιτεχνικὰ ρεύματα, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ ἑλληνικὴ φύση, τὸ ἑλληνικὸ
φῶς. Ἑπομένως, ἡ μελέτη τοῦ ἑλληνικοῦ τοπίου καθὼς καὶ ἡ σπουδὴ στὸ φῶς θὰ
προσφέρει στοὺς καλλιτέχνες τὴν πρωτοτυπία ποὺ ἀναζητοῦν.21
Εἶναι πράγματι διεισδυτικὲς οἱ παρατηρήσεις καὶ οἱ ἑρμηνεῖες τοῦ Γιαννόπουλου γιὰ τὸ φῶς τῆς ἑλληνικῆς ὑπαίθρου (Εἰκ. 1). Παρατήρησε ὅτι τὸ φῶς στὴν
Ἀττικὴ εἶναι συχνὰ ἁπαλὸ καὶ ἀναδεικνύει τὴ διαύγεια τῆς γραμμῆς, ἀναδεικνύει
τὰ σχήματα, τὸν ὁρίζοντα, τὰ βουνά, τὰ δένδρα καὶ τὶς μορφές.
Ἡ ἔνταση μὲ τὴν ὁποία πέφτει ἐπάνω στὰ ἀντικείμενα διασώζει τὸ σχῆμα τους,
καθιστᾶ εὐκρινὴ τὴ γραμμή τους. Ὡστόσο, ὁ Γιαννόπουλος παρατήρησε ὅτι κατὰ
τὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας καὶ ἀνάλογα μὲ τὶς ἐποχὲς τοῦ χρόνου τὸ φῶς δὲν ἔχει
πάντα τὴν ἴδια ἔνταση. Μπορεῖ νὰ εἶναι ἁπαλό, ἀλλὰ συχνὰ καὶ ἰδιαίτερα «κατὰ
τὴν θερινὴν κυρίως ὥραν», εἶναι σκληρὸ καὶ ἀνελέητο μὲ τὰ ἀντικείμενα. Στὴν περίπτωση αὐτὴ τὸ φῶς διαλύει τὶς μορφὲς καὶ τὰ ἀντικείμενα καὶ τὰ μετατρέπει σὲ
γεωμετρικὰ σχήματα. Πρόκειται γιὰ ἀντιλήψεις ἀλλὰ καὶ παρατηρήσεις ποὺ εἶχαν
λάβει εἰκαστικὴ ἔκφραση στὴ βυζαντινὴ τέχνη, ἀλλὰ καὶ στὸν μοντερνισμὸ τῆς
ἐποχῆς του. Γιὰ παράδειγμα (Εἰκ. 2), ἕνας βυζαντινὸς βράχος ἀποδίδεται διασπασμένος καὶ συντίθεται ἀπὸ ἐπάλληλα γεωμετρικὰ σχήματα, ὅπως ἐπίσης ἡ προσωπογραφία τοῦ Βολάρ, ἔργο τοῦ Πικάσο (Εἰκ. 3), καθὼς καὶ ὁ πίνακας μὲ θέμα
τὴν κοπέλα μὲ τὴν κιθάρα, ἔργο τοῦ Μπρὰκ. Στὰ ἔργα αὐτὰ οἱ μορφὲς διασπῶνται
καὶ ταυτόχρονα συντίθενται μὲ γεωμετρικὰ σχήματα. Ὁ Γιαννόπουλος ὑποστηρίζει
ἐπίσης ὅτι ὁ δυνατὸς καὶ καυτὸς ἥλιος τοῦ ἑλληνικοῦ καλοκαιριοῦ «μὲ πάγχρυσα
πυρακτωμένα βέλη κυνηγᾶ» τὶς μορφὲς καὶ ἀναδεικνύει τὸ κάλλος τους (Εἰκ. 4).22
19 Ὅ.π., σ. 68-69: «Μελετᾶτε ὅλας τὰς ἐκδηλώσεις τῶν λαῶν, ἀλλὰ νὰ ἐνεργοῦν καὶ ὀλίγον τὰ ἐγκεφα-

λικά σας κύτταρα, πηγαίνετε εἰς ὅλον τὸν κόσμον, ἀλλ’ ὄχι διὰ νὰ γίνετε δοῦλοι. Μένετε ἄνθρωποι
ἐλεύθεροι. Μὴ τρέχετε εἰς τὴν Εὐρώπην διψῶντες δι’ Ἀφέν την».
20 Π. Γιαννόπουλος, Ἡ ἑλληνικὴ γραμμή..., ὅ.π., σ. 28-29: «Ἐδῶ ὅμως εἶναι καιρὸς νὰ ἐννοήσουν οἱ
καλλιτέχναι ὅλοι, ὅτι τὸ φῶς δὲν παίζει, ὅτι καταλάμπει ἀνηλεῶς πᾶσαν ἀτέλειαν τοῦ σχεδίου, ὅτι
γραμμαὶ γῆς καὶ γραμμαὶ μαρμάρων ἀναπτύσσουν τὴν αἴσθησιν τῆς γραμμῆς, τῆς ἡδονῆς καὶ τῆς
μουσικῆς της, τόσον ὥστε νὰ γίνεται ἀνυπόφορος καὶ νὰ πληγώνῃ τὰ μάτια, ἡ ξηρά, ἡ χονδρή, ἡ
νεκρὰ καὶ ἡ βάναυσος γραμμή. Καιρὸς νὰ ἐννοηθῇ ὅτι Ἕλλην καλλιτέχνης μὴ προσπαθῶν νὰ γίνῃ
ἀριστοτέχνης λεπτῆς καὶ ἁβρᾶς καὶ ἁπλῆς γραμμῆς, χάνει τὸν ἑαυτόν του».
21 Ὅ.π., σ. 29: «[...] οἱ ζωγράφοι ἐνῷ βλέπουν μίαν φύσιν ἰδιόρρυθμον, ἐντελῶς παρθένον ἐνώπιόν των καὶ ὅταν δὲν ζωγραφίζουν καὶ ὅταν ζωγραφίζουν δὲν βλέπουν τὴν φύσιν αὐτήν, τὸ χῶμα,
τὰ δένδρα, τὰ ὄρη, τὸν ἄνθρωπον ἀλλ’ ἐνῷ βλέπουν καὶ νομίζουν ὅτι βλέπουν αὐτά, ἀντιγράφουν
τὸν ἐσωτερικόν των κόσμον, τὸν συντεθειμένον ἀπὸ τὰ χρώματα καὶ τὰ σχήματα τῆς εὐρωπαϊκῆς
ζωγραφικῆς. [...] καὶ αὐτοὶ οἱ ὀλίγοι οἱ ἀντιγράφοντες τὴν φύσιν, τὴν ἀντιγράφουν τόσον στενὰ
ὥστε νὰ στερῆται ἐντελῶς ἐνδιαφέροντος».
22 Ὅ.π., σ. 46: «Ἐδῶ ἐννοῶ τὴν Φύσιν, τὴν ἔρημον καπνοδόχων καὶ ἔρημον δρόμων καὶ ἔρημον
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Εἰκόνα 1. Κωνσταντίνος Μαλέας. «Ὁ Θέρμος Αἰτωλοακαρνανίας». Ἐθνικὴ Πινακοθήκη

Εἰκόνα 2. Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Λεπτομέρεια τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας Παμμακαρίστου.
Δεύτερο μισὸ τοῦ 14ου αἰώνα. Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης
ἐπαύλεων καὶ ἔρημον δασῶν ἀπεράντων, διὰ τὴν ὁποίαν δὲν θὰ ὑπάρχῃ ἄνθρωπος ποὺ νὰ μὴν
ἤκουσε ἀπὸ τωρινοῦ ζωγράφου στόμα, πόσον ξηρὰ καὶ ἀπελπιστικὴ καὶ ἀνυπόφορος κατὰ τὴν θερινὴν κυρίως ὥραν. [...] ὅταν ὅ ἥλιος μὲ πάγχρυσα πυρακτωμένα βέλη κυνηγᾷ καὶ διώκῃ τὰ ἀνθρωπάρια ἀπὸ τοὺς τόπους τοῦ ἀπέφθου κάλλους».
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Εἰκόνα 3. Πάμπλο Πικάσο. Προσωπογραφία τοῦ Ἀμπρουὰζ Βολάρ. 1909-1910.
(Χέρμπερτ Ρήντ, Ἱστορία)

Εἰκόνα 4. Νικόλαος Γύζης. «Σπίτια στὰ Μέγαρα». Ἐθνικὴ Πινακοθήκη
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Εἰκόνα 5. Κωνσταντίνος Μαλέας, «Ἀκρόπολη». Ἰδιωτικὴ Συλλογὴ

Οἱ λόφοι καὶ τὰ βουνὰ μέσα στὴν ἡμέρα ἀλλάζουν ἐκφράσεις καὶ ὄψεις
καὶ φανερώνουν τὸ σχῆμα καὶ τὸ χρῶμα τους. Τὰ δένδρα «σφιγγόμενα ἀπὸ τὸ
καῦμα, λεπτύνωνται, χάνουν τὸ παχὺ καὶ βάναυσον πράσινον, μεταμορφοῦνται
ἀπὸ τὰ φῶτα εἰς πράσινα, ξανθότατα», ἡ βλάστηση καὶ οἱ μορφὲς μεταμορφώνονται καὶ ἀποδίδουν, κατὰ τὸν Γιαννόπουλο, ἕναν κόσμο ἐκτὸς πάσης πραγματικότητος, ἰδανικό, καὶ ὅμως πραγματικό.23
Κατ’ αὐτόν, ἡ ἑλληνικὴ γραμμὴ μέσα στὴν ξηρότητα τοῦ κλίματος τῆς ἑλληνικῆς ὑπαίθρου ἔχει πρωταγωνιστικὸ ρόλο. Ἡ γραμμὴ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν
ἁπλότητα καὶ τὴ σαφήνεια, τὴ διαύγεια, τὴ χάρη, τὴν ἁρμονία καὶ τὴν καμπυλότητα. Ὁ Γιαννόπουλος ἀποδίδει ἰδιαίτερη σημασία στὴν καμπύλη, στὴν «μαλακωτάτη καμπύλη», ὅπως τὴν ὀνομάζει, τὴν ὁποία παρατηρεῖ κανεὶς στὶς καμπύλες
γραμμὲς ἑνὸς λόφου (Εἰκ. 1), ἀλλὰ καὶ στὸν μαλακὸ καὶ καμπυλωμένο λαιμὸ μιᾶς
γυναίκας. Ἐπίσης ἡ καμπύλη αὐτὴ γραμμὴ ἀπαντᾶ στὸν Παρθενώνα (Εἰκ. 5), οἱ
καμπυλώσεις τοῦ ὁποίου βρίσκονται σὲ ἁρμονία μὲ τὶς γραμμὲς τοῦ περιβάλλοντος χώρου. Ἀκόμα, διαβλέπει καὶ σωστὰ ὁ Γιαννόπουλος ὅτι ἡ καμπύλη ὑπάρχει
στὰ ἀρχαῖα ἀγάλματα ἀλλὰ καὶ στὶς ἀπεικονίσεις τῆς Παναγίας (Εἰκ. 6) καὶ τῶν
ἁγίων στὴ βυζαντινὴ τέχνη.24 Τὸ ἑλληνικὸ χρῶμα χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἐλαφρότητα καὶ τὴν ἀϋλότητα, ἐνῶ ὡς βασικὰ χρώματα ἀποδέχεται τὸ κυανὸ καὶ τὸ
23 Π. Γιαννόπουλος, Ἡ ἑλληνικὴ γραμμή..., ὅ.π., σ. 46-47.
24 Ὅ.π., σ. 81: «Εἶναι μία μόνη γραμμὴ καμπύλη. Παντοῦ μία ἁπλουστάτη, μαλακωτάτη καμπύλη,

ὑγρὰ καὶ φευγαλέα σὰν τὰς μεγάλας καὶ ἠρέμους ἀναπνοὰς τῆς θαλάσσης, σὰν τὰ μεγάλα ἤρεμα
κύματα, παράγουσα μίαν βαθυτάτην αἰσθητικὴν ἡδονήν».
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Εἰκόνα 6. Καρυὲς Ἁγίου Ὄρους. Ναὸς τοῦ Πρωτάτου. «Θεοτόκος ἔνθρονη». Λεπτομέρεια

χρυσό, καθὼς καὶ τὴν ποικιλία στὶς λεπτομέρειες, τὶς διαρκεῖς παραλλαγὲς καὶ τὸ
παιγνίδισμα σὲ ὁλόκληρο τὸ φάσμα λεπτότατων ἀποχρώσεων. Θεωρεῖ ὅτι τὰ καλλιτεχνικὰ αὐτὰ χαρακτηριστικὰ ἀπαντοῦν στὴν ἀρχαία καθὼς καὶ στὴ βυζαντινὴ
τέχνη, ἐνῶ συνθέτουν τὴν ἑνότητα τοῦ καλλιτεχνικοῦ ὕφους τῶν δύο αὐτῶν περιόδων, παρὰ τὴν ποικιλία καὶ τὴν διαφορετικότητα ποὺ ὑπάρχει στὰ ἔργα τέχνης.
Ὁ Γιαννόπουλος, ἀκολουθώντας τὶς ἀντιλήψεις τοῦ ρομαντισμοῦ, θεωρεῖ ὅτι
ἡ λαϊκὴ παράδοση εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὴ θρησκευτικότητα. Γι’ αὐτὸν ὁ λαός,
ὁ ἑλληνικὸς λαός, ἔχει τὴν ἴδια σχέση μὲ τοὺς ἁγίους, ὅπως καὶ μὲ τοὺς βουλευτές: «συναλλάσεται, ἀνταλλάσσει φιλοφρονήματα καὶ δῶρα καὶ πηγαίνει πρὸς
αὐτοὺς, ὅταν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἑορτάζοντος ἁγίου χορεύουν, τραγουδοῦν καὶ
παίζουν μουσικήν».25 Ἀναγνωρίζει τὴ σημασία τοῦ βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ, ἀκολουθώντας καὶ ἐδῶ τὶς ἀπόψεις τῶν Εὐρωπαίων τῆς ἐποχῆς του γιὰ τὸ Βυζάντιο26
25 Ὅ.π., σ. 60.
26 Ὅ.π., σ. 62: «Ἤδη εἰς τὴν Εὐρώπην αἱ ἐκ τῆς Βυζαντινῆς τέχνης ἐμπνεύσεις καὶ μιμήσεις εἶναι τοῦ

συρμοῦ». Γιὰ τὴ στροφὴ στὸ Βυζάντιο καὶ στὴ μελέτη τοῦ πολιτισμοῦ του ποὺ παρατηρεῖται στὴν
Εὐρώπη τοῦ 19ου αἰώνα βλ. J. B. Bullen, Byzantium Rediscovered. The Byzantine Revival in Europe and
America, New York 2003, σ. 16-105· D. Talbot Rice, The Appreciation of Byzantine Art, London 1972.
Γιὰ τὴν ἀνακάλυψη τοῦ Βυζαντίου στὴν Ἑλλάδα βλ. Τ. Κιουσοπούλου, «Οἱ βυζαντινὲς σπουδὲς στὴν
Ἑλλάδα (1850-1940)», στὸν τόμο Ὄ. Γκράτσιου – Ἀ. Λαζαρίδου (ἐπιμ.), Ἀπὸ τὴ Χριστιανικὴ Συλλογὴ
στὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο (1884-1930), Ἀθήνα 2006: Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ – Ταμείο Ἀρχαιολογικῶν
Πόρων καὶ Ἀπαλλοτριώσεων, σ. 25-36· Ὄ. Γκράτσιου, «“... Πρὸς δόξαν τῆς τε Ἐκκλησίας καὶ τῆς
Πατρίδος”. Τὸ Χριστιανικὸν Ἀρχαιολογικὸν Μουσεῖον καὶ ὁ Γεώργιος Λαμπάκης», στὸν τόμο Ὄ.
Γκράτσιου – Ἀ. Λαζαρίδου (ἐπιμ.), Ἀπὸ τὴ Χριστιανικὴ Συλλογὴ στὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο (1884-1930),
Ἀθήνα 2006: Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ – Ταμείο Ἀρχαιολογικῶν Πόρων καὶ Ἀπαλλοτριώσεων, σ. 37Ελληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις
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ἀλλὰ καὶ ὁρισμένων διανοουμένων καὶ ἐπιστημόνων στὴν Ἀθήνα, ὅπως γιὰ παράδειγμα τοῦ Γεωργίου Λαμπάκη.27
Ἀναγνωρίζει ὅτι ἡ βυζαντινὴ τέχνη εἶναι «ἑλληνικὴ» τέχνη, γιατὶ ἔχει διαυγὴ
γραμμή, λεπτὸ σχέδιο, ἱεροπρέπεια καὶ ἁρμονία στὶς κινήσεις τῶν μορφῶν, ἐνῶ
χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὰ ἁπλὰ καὶ αὐστηρὰ χρώματα καθὼς καὶ ἀπὸ συνδυασμοὺς
χρωμάτων ποὺ παραπέμπουν στὴν ἀρχαία τέχνη. Ἰδιαίτερη προσοχὴ δίνει ὁ Γιαννόπουλος στὴ λεπτὴ πτυχολογία τῶν ἐνδυμάτων τῆς βυζαντινῆς τέχνης,28 θεωρεῖ ὅτι ἀποτελεῖ μιὰ ἰδιαίτερη εἰκαστικὴ ἔκφραση τὴν ὁποία ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ
ἀντιληφθεῖ ὁ δυτικὸς ἄνθρωπος.29
Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι τὰ παραπάνω καλλιτεχνικὰ χαρακτηριστικὰ ὁ Γιαννόπουλος τὰ ἀναγνωρίζει στὴ ζωγραφικὴ τοῦ «ποιητικοῦ» Νικηφόρου Λύτρα30 καὶ
τοῦ Νικολάου Γύζη (Εἰκ. 7), τὴν τέχνη τοῦ ὁποίου ἐξυμνεῖ καὶ θεωρεῖ ὅτι ἀποτελεῖ
συνέχεια τῆς ἀρχαίας καὶ βυζαντινῆς εἰκαστικῆς ἀντίληψης,31 προφανῶς ἔχοντας
ὑπόψη του τὰ ἰδεαλιστικὰ καὶ συμβολιστικά του ἔργα.32 Εἶναι δὲ γνωστὸ ὅτι ὁ Νικόλαος Γύζης, πρώιμα γιὰ τὴν ἐποχή του ποὺ ἐμπνεόταν ἀπὸ τὸν νεοκλασικισμό,
κατὰ τὴν περίοδο τῆς καλλιτεχνικῆς του ὡριμότητας, ἀναζήτησε στὴν παράδοση
καὶ ἰδιαίτερα στὸ δημοτικὸ τραγούδι τὶς πηγὲς τῆς ἑλληνικῆς ἔκφρασης.33
Τὸ ἑλληνοκεντρικὸ ἰδανικὸ τοῦ Γιαννόπουλου –προφανῶς καὶ ὁ περίεργος
τρόπος τῆς αὐτοκτονίας του– ἄσκησαν ἰδιαίτερη ἐπίδραση στοὺς συγχρόνους
του ἀλλὰ καὶ στοὺς μεταγενέστερους διανοούμενους καὶ καλλιτέχνες. Τὴ δεκαετία τοῦ 1930 ἡ σκέψη τοῦ Γιαννόπουλου καὶ κυρίως ἡ ἀντίληψή του γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ὕπαιθρο, τὴν ἑλληνικὴ γῆ, εἶναι ζωντανή.
Ἡ Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ καὶ οἱ τραυματικὲς ἐθνικὲς διαψεύσεις ποὺ εἶχαν
ὡς ἀποτέλεσμα τὴν κατάρρευση τῆς «Μεγάλης Ἰδέας» προκάλεσαν συζητήσεις μὲ
52. Πβ. ἐπίσης καὶ τὴν πρόσφατη μελέτη Γ. Χρ. Τσιγάρας, «Βυζαντινὴ καὶ μοντέρνα τέχνη. Συγκλίσεις
καὶ ἀποκλίσεις», στὸν τόμο Γ. Χρ. Τσιγάρας, Ἐ. Ναξίδου, Δ. Στρατηγόπουλος (ἐπιμ.), Ἀνδρὶ κόσμος.
Τιμητικὸς τόμος στὸν Καθηγητὴ Κωνσταντίνο Κ. Χατζόπουλο, Θεσσαλονίκη 2019: Κ. & Μ. Σταμούλης,
σ. 647-683.
27 Γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὶς προσπάθειες τοῦ Λαμπάκη στὰ τέλη τοῦ 19ου καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα
για τὴ διάσωση καὶ προβολὴ τῶν βυζαντινῶν καὶ μεταβυζαντινῶν μνημείων βλ. Στ. Ν. Δελατόλας,
Ἀδελφοὶ Λαμπάκη. Ἰωάννης – Γεώργιος – Ἐμμανουήλ, Ἀθήνα 2006: Σύλλογος τῶν ἁπανταχοῦ ἐκ Μουντάδου Τήνου καταγομένων, σ. 31-246.
28 Π. Γιαννόπουλος, Ἡ ἑλληνικὴ γραμμή..., ὅ.π., σ. 63.
29 Ὁ Π. Γιαννόπουλος (ὅ.π., σ. 62-63) ἀντιπαραβάλλει τὴν ἑλληνικὴ ἀντίληψη γιὰ τὴ θρησκευτικὴ
τέχνη πρὸς τὴν εὐρωπαϊκή, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ ἑλληνικὴ τέχνη «ἔχει τὴν διαυγῆ γραμμήν, τὸ διαυγέστατον καὶ λεπτότατον σχεδίασμα παντὸς ἀντικειμένου τοῦ ζωγραφήματος, ἔχει τὰς στάσεις
καὶ τὰς ἐκφράσεις τὰς ἰδικάς μας, ἔχει ἁπλᾶ αὐστηρὰ χρώματα καὶ τοὺς συνδυασμούς των κατὰ τὴν
προηγουμένην μας αἰσθητικήν, [...] τὴν ὁποίαν κανεὶς εὐρωπαϊκὸς λαὸς ἐννόησε οὔτε θὰ ἐννοήσῃ
ποτὲ διὰ νὰ τὴν ἀναπαραστήσῃ».
30 Ν. Μ. Ἀθανάσογλου, Ὁ ζωγράφος Νικηφόρος Λύτρας, Διδακτορικὴ διατριβή, Ἀθήνα 1976.
31 Π. Γιαννόπουλος, Ἡ ἑλληνικὴ γραμμή..., ὅ.π., σ. 20-21: «Μέγας ἀνὴρ τῆς τωρινῆς Ἑλλάδος, [...] δημιουργὸς τέχνης καὶ μορφῆς ἑλληνικῆς. Μορφῆς ἡ ὁποία δὲν πηγάζει οὔτε ἐκ τῆς στενῆς μιμήσεως
τῆς ἀρχαίας οὔτε ἐκ τῆς στενῆς ἀντιγραφῆς τῆς τωρινῆς πραγματικότητος».
32 Μ. Καλλιγᾶς, Νικόλας Γύζης, Ἀθήνα 1981: Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, σ. 111-117.
33 Ὅ.π., σ. 51.
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Εἰκόνα 7. Νικόλαος Γύζης. «Ὁ θρίαμβος τῆς Βαυαρίας». Ἀθήνα, Ἐθνικὴ Πινακοθήκη

ἐπίκεντρο τὴ διερεύνηση τοῦ ζητήματος τῆς ἑλληνικότητας στὴν τέχνη καὶ τὴ λογοτεχνία τῆς ἐποχῆς ἀλλὰ καὶ γενικότερα στὴν κοινωνικὴ καὶ πολιτικὴ ζωὴ τῆς Ἑλλάδας.34 Μέσα στὸ ἰδεολογικὸ αὐτὸ περιβάλλον κινοῦνται, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ κείμενα
τοῦ Γιαννόπουλου, καὶ τὰ ποιήματα τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ, καθὼς καὶ ὁ διάλογος τοῦ
Σεφέρη μὲ τὸν Κωνσταντίνο Τσάτσο,35 ἀλλὰ καὶ τὰ κείμενα ἄλλων διανοουμένων
τοῦ μεσοπολέμου, ὅπως τοῦ Φώτου Πολίτη, τοῦ Κώστα Βάρναλη,36 τοῦ καθηγητῆ
τῆς φιλοσοφίας Ἰωάννη Θεοδωρακόπουλου,37 τοῦ Θεμιστοκλῆ Τσάτσου38 καὶ τοῦ
34 Σχετικὰ βλ. Δ. Τζιόβας, Ὁ μύθος τῆς ἑλληνικότητας..., ὅ.π., σ. 65-105.
35 Βλ. Γ. Σεφέρης – Κ. Τσάτσος, Ἕνας διάλογος γιὰ τὴν ποίηση, Ἀθήνα 1979. Πβ. Ἀ. Κωτίδης, Μοντερνισμὸς

καὶ «Παράδοση»..., ὅ.π., σ. 85-89· Δ. Τζιόβας, Ὁ μύθος τῆς ἑλληνικότητας..., ὅ.π., σ. 80-81.
36 Ἀ. Κωτίδης, Μοντερνισμὸς καὶ «Παράδοση»..., ὅ.π., σ. 72-80.
37 Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλος, «Γῆ, πνεῦμα, λαός», Νέα Ζωὴ 1 (Ἀπρίλιος 1933), σ. 83. Γιὰ τὶς ἀπόψεις
του γιὰ τὴν τέχνη βλ. ὁ ἴδιος, Μαθήματα φιλοσοφίας τῆς τέχνης, 20-30 Ἰανουαρίου 1977, Ἀθῆναι
1977. Πβ. Δ. Τζιόβας, Οἱ μεταμορφώσεις τοῦ ἐθνισμοῦ..., ὅ.π., σ. 78-79.
38 Θ. Δ. Τσάτσος, «Στοχασμοὶ γιὰ τὴ νέα ἑλληνικὴ τέχνη», Νέα Ζωὴ 3 (Σεπτέμβριος 1933), σ. 150. Πβ.
Δ. Τζιόβας, Οἱ μεταμορφώσεις τοῦ ἐθνισμοῦ..., ὅ.π., σ. 80-81.
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Γιώργου Θεοτοκᾶ39 τὰ ὁποῖα ἐκφράζουν παρόμοιες ἀπόψεις μὲ τὶς προσεγγίσεις
τοῦ Περικλῆ Γιαννόπουλου, μιλώντας ἐμφαντικὰ γιὰ τὴν ἰθαγένεια τῆς τέχνης, τὴ
σχέση της μὲ τὸ ἑλληνικὸ φῶς, τὴ διαύγεια καὶ τὴ λιτότητα τῆς ἑλληνικῆς φύσης.40
Οἱ προσεγγίσεις τοῦ Γιαννόπουλου ἀποτελοῦν ἀντικείμενο διαλόγου, καμιὰ φορὰ
καὶ ἔντονου.41 Οἱ ἀντιλήψεις τοῦ Γιαννόπουλου θὰ βροῦν ἕνα σημαντικὸ ἐκφραστή
τους στὴν ποίηση τοῦ Ἄγγελου Σικελιανοῦ,42 ἀφοῦ ὁ Γιαννόπουλος δὲν φαίνεται νὰ
διέπρεψε ὡς ποιητής.43
Ὡστόσο, ἡ ἀϋλότητα καὶ ἡ ἐλαφρότητα τῶν μορφῶν, ὅπως τὶς ἀποδίδει ὁ
Κωνσταντίνος Παρθένης (Εἰκ. 8),44 ὁ ἐπίγονος τοῦ Νικολάου Γύζη, σὲ συνδυασμὸ
μὲ τὶς μυστικιστικὲς καὶ ἰδεαλιστικὲς ἰδέες του, στὶς ὁποῖες ὁ ἀρχαῖος μυστικισμὸς
συναντᾶται μὲ τὸν βυζαντινό, ἀποτελεῖ, κατὰ τὴ γνώμη μου, τὴν εἰκαστικὴ ἐκπλήρωση τῶν ἰδεῶν τοῦ Γιαννόπουλου.
Τὸ ἔργο τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ ζωγράφου λουσμένο ἀπὸ τὸ ἀττικὸ φῶς, κατακλύζεται ἀπὸ τὶς ὁλόφωτες καὶ ἄυλες ἀλληγορίες του καὶ τὰ ἰδεαλιστικὰ καὶ
μυστηριακὰ ὁράματα, ὅπου ἡ Ἀρχαιότητα συναντᾶ τὸ Βυζάντιο καὶ οἱ ἐπιδράσεις τοῦ βιεννέζικου καὶ τοῦ γαλλικοῦ συμβολισμοῦ βρίσκονται σὲ μιὰ ἁρμονικὴ ὅσμωση μὲ τὶς εἰκαστικές του ἀπόψεις.45 Στὴ ζωγραφικὴ τοῦ Κωνσταντίνου
Μαλέα (Εἰκ. 1)46 καὶ τοῦ Σπύρου Παπαλουκᾶ (Εἰκ. 9)47 παρατηρεῖται μιὰ στροφὴ
στὴν ἀπόδοση τοῦ τοπίου, στροφὴ ποὺ ἔχει χαρακτηριστεῖ ὡς μιὰ «ἐπιβολὴ τῆς
τοπιογραφίας» στὴν ἑλληνικὴ ζωγραφικὴ καὶ ποὺ ἔχει μὲν τὴν ἀφετηρία της στὸν
Σεζάν, ἀλλὰ καὶ στὰ κείμενα τοῦ Γιαννόπουλου. Τὸ τοπίο, ὡς εἰκαστικὸ θέμα, δίνει ἀπεριόριστες δυνατότητες ἐλευθερίας στὴν καλλιτεχνικὴ δημιουργία.48 Σὲ
ἀντίθεση μὲ τὴν ἀκαδημαϊκὴ ζωγραφικὴ ποὺ τὸ περιφρονοῦσε, τὴν ἐποχὴ αὐτὴ

39 Γ. Θεοτοκᾶς, Ἐλεύθερο πνεῦμα, Ἀθήνα 1979. Πβ. M. Vitti, Ἡ γενιὰ τοῦ Τριάντα..., ὅ.π., σ. 206· Ἀ.

Κωτίδης, Μοντερνισμὸς καὶ «Παράδοση»..., ὅ.π., σ. 71, 80-85· Δ. Τζιόβας, Οἱ μεταμορφώσεις τοῦ
ἐθνισμοῦ..., ὅ.π., σ. 79.
40 Πβ. καὶ Δ. Τζιόβας, Οἱ μεταμορφώσεις τοῦ ἐθνισμοῦ..., ὅ.π., σ. 79.
41 Ὅ.π., σ. 81-87.
42 Λ. Πολίτης, Ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας..., ὅ.π., σ. 235-244.
43 Ὅ.π., σ. 254.
44 Ὁ Π. Γιαννόπουλος (Ἡ ἑλληνικὴ γραμμή..., ὅ.π., σ. 19) ἀναγνωρίζει τὴν προσφορὰ τοῦ Κωνσταντίνου Παρθένη στὴν ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς ζωγραφικῆς, κάτι ποὺ ὁ Μ. Καλλιγᾶς, Νικόλας Γύζης...,
ὅ.π., σ. 194, διατυπώνει μὲ σαφήνεια, ὅτι δηλαδὴ μὲ τὸν Παρθένη μπορεῖ ὁ ἱστορικὸς τῆς τέχνης
νὰ μιλάει γιὰ ἀλλαγή. Γιὰ τὸν Παρθένη βλ. τὴν ἐξαιρετικὴ μονογραφία τοῦ Ε. Δ. Ματθιόπουλου, C.
Parthénis. Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Κωστῆ Παρθένη, Ἀθήνα 2008: Κ. Ἀδάμ.
45 Ἐθνικὴ Πινακοθήκη, Μουσεῖον Ἀλ. Σούτζου, Ἑλληνικὴ ζωγραφικὴ ἀπὸ τὸ 1640, Κατάλογος ἔκθεσης, Ἀθήνα 1976, σ. 146.
46 Ἀ. Κωτίδης, Ὁ ζωγράφος Κ. Μαλέας, Διδακτορικὴ διατριβή, Θεσσαλονίκη 1982.
47 Γιὰ τὴ σχέση τοῦ ζωγράφου μὲ τὴ βυζαντινὴ τέχνη βλ. Σπύρος Παπαλουκᾶς, Ἁγιογραφίες, Σχέδια,
Μακέτες, Κατάλογος ἔκθεσης, Ἀθήνα 2009: Συλλογὴ Ἱδρύματος Εἰκαστικῶν Τεχνῶν καὶ Μουσικῆς
Β. & Μ. Θεοχαράκη· Σπύρος Παπαλουκᾶς, Ὁ Μητροπολιτικὸς Ναὸς τῆς Εὐαγγελίστριας στὴν Ἄμφισσα.
Ἁγιογραφίες, σχέδια, ἀνθίβολα 1927-1931 ἀπὸ τὴ Συλλογὴ τοῦ Δήμου Ἄμφισσας, Ἀθήνα 2016: Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης/Ἀνωτάτη Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν.
48 Ἀ. Κωτίδης, Ὁ ζωγράφος Κ. Μαλέας..., ὅ.π., σ. 96-97.
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Εἰκόνα 8. Κωνσταντίνος Παρθένης, «Εὐαγγελισμός». Ἰδιωτικὴ Συλλογὴ

Εἰκόνα 9. Σπύρος Παπαλουκᾶς, Ἀρσανὰς ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος. 1935. Ἰδιωτικὴ Συλλογὴ
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Εἰκόνα 10. Φώτης Κόντογλου, «Ἁλατότοπος κοντὰ στὴ θάλασσα τῆς Μάκρης». 1936.
Συλλογὴ Τελλογλείου Ἱδρύματος

καθιερώνεται ὡς κεντρικὸ θέμα κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τῶν ἰμπρεσιονιστῶν καὶ
τοῦ φωβισμοῦ. Ἀκόμη καὶ ὁ συνεπὴς νεοβυζαντινὸς Φώτης Κόντογλου (Εἰκ. 10)
φαίνεται ὅτι ἀκολούθησε τὶς ἐπιταγὲς τοῦ Γιαννόπουλου καὶ μελέτησε τὴ φύση
μέσα ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ εἰκαστικὴ παράδοση καὶ ἀπέδωσε, ἰδιαίτερα στὴν πρώτη
φάση τῆς καλλιτεχνικῆς του δραστηριότητας, τὴ φύση καὶ τὰ ἀντικείμενα προσαρμοσμένα στὴν εἰκαστικὴ προοπτικὴ τῶν Βυζαντινῶν.49
Πέρα ἀπὸ τὸ ἐθνικιστικὸ παραλήρημα καὶ τὶς ποιητικὲς ἐξάρσεις, στὸ ἔργο
αὐτὸ τοῦ Περικλῆ Γιαννόπουλου βρίσκεται κανεὶς μπροστὰ σὲ μιὰ πρώτη προσπάθεια καλλιτεχνικῆς διερεύνησης καὶ ἑρμηνείας τῆς ἑλληνικῆς ὑπαίθρου. Στὸν
προβληματισμό του ὁ Γιαννόπουλος ἀνιχνεύει μὲ τὶς παρατηρήσεις του γιὰ τὴ
γραμμὴ καὶ τὸ χρῶμα τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἑλληνικῆς φύσης καὶ ἐντοπίζει τὶς
ἀντικειμενικὲς δυσκολίες τῆς εἰκαστικῆς της ἀπόδοσης.
Ὡστόσο, οἱ πρωτοποριακὲς αὐτὲς ζωγραφικὲς παρατηρήσεις τοῦ Περικλῆ
Γιαννόπουλου τίθενται στὴν ὑπηρεσία μιᾶς πολιτικῆς καὶ πολιτιστικῆς σκοπιμότητας. Ἡ μελέτη τοῦ πολιτιστικοῦ καὶ ἰδίως τοῦ καλλιτεχνικοῦ παρελθόντος τῶν
Ἑλλήνων ἀποσκοπεῖ μὲν στὴ δημιουργία μιᾶς νέας τέχνης, ἔστω προσαρμοσμένης στὴν ἑλληνικὴ φύση καὶ στὸ ἑλληνικὸ φῶς, ὅπως βλέπουμε γιὰ παράδειγμα
στὴν εὐρωπαϊκὴ τέχνη τοῦ ἰμπρεσιονισμοῦ, ἀλλὰ στόχος τοῦ Γιαννόπουλου εἶναι
49 N. Zias, Photis Kontoglou, painter, Athens 1993, Commercial Bank of Greece· Χρ. Φ. Μαργαρίτης

(ἐπιμ.), Φώτης Κόντογλου. Ἀπὸ τὸν «λόγο» στὴν «ἔκφρασι», μὲ ζωγραφιὲς καὶ μὲ πλουμίδια ἀπ’ τὸ χέρι
τοῦ συγγραφέα, Κατάλογος ἔκθεσης, Ἀθήνα 2015: Μουσεῖο Μπενάκη.
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ἡ προβολὴ καὶ ἡ ἀνάδειξη τῆς μοναδικότητας καθὼς καὶ τῆς ὑπεροχῆς τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἔναντι τῶν ἄλλων καὶ κυρίως τοῦ εὐρωπαϊκοῦ.50 Στὴν συγκριτικὴ αὐτὴ πολιτισμικὴ ἀντίληψη τοῦ Περικλῆ Γιαννόπουλου ἀπαντᾶ, ἔμμεσα μέν,
ὁ ἀρχαιολόγος Χρῆστος Καροῦζος, ὅταν γράφει ὅτι ἡ σύγκριση πολιτισμῶν καὶ
καλλιτεχνικῶν περιόδων «γιὰ τὴν ἐξαγωγὴ συμπερασμάτων γιὰ τὴν ἀξία ἢ τὴν
ἀπαξία μιᾶς περιόδου ἢ ἑνὸς πολιτισμοῦ εἶναι ὁ ἀσφαλέστερος δρόμος γιὰ νὰ
μὴν καταλάβομε τίποτε καὶ νὰ φτάσομε στὸ παράλογο καὶ στὸ γελοῖο».51
Κατακλείοντας, θεωρῶ ὅτι, ἂν παραμερίσει κανεὶς τὸ ἐμπαθὲς ὗφος καὶ τὸν
ἐθνικιστικὸ χαρακτήρα τοῦ ἔργου του, ὁ Περικλῆς Γιαννόπουλος διατύπωσε εὐφυῶς διεισδυτικὲς καὶ πρωτοποριακὲς αἰσθητικὲς καὶ καλλιτεχνικὲς παρατηρήσεις ποὺ ἔθεσαν σὲ νέες βάσεις τὴν ὅραση τῶν καλλιτεχνῶν κατὰ τὸ πρῶτο μισὸ
τοῦ 20οῦ αἰώνα. Γιατὶ πράγματι ἡ φύση καὶ κυρίως τὸ φῶς καθορίζει τὴν ὅραση,
τὴν ὅραση τῶν καλλιτεχνῶν. Τὸ φῶς καθορίζει τὸ χρῶμα, καθορίζει τὸ σχῆμα
τῶν μορφῶν. Παρὰ τὶς ἀντιφάσεις καὶ τὶς ὑπερβολὲς ποὺ εὔκολα ἐντοπίζονται
στὸ ἔργο του, ὁ Γιαννόπουλος ἔθεσε τὶς βάσεις τῆς «ζωγραφικῆς τῆς ἑλληνικότητας», ποὺ στὰ χρόνια τοῦ μεσοπολέμου θὰ λάβει εἰκαστικὴ ἔκφραση μὲ τοὺς
ζωγράφους τῆς λεγόμενης Γενιᾶς τοῦ ’30. Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς ἐθνικιστικὲς ἀπόψεις καὶ τὶς συγκρίσεις καὶ κυρίως ὅμως ἀπὸ τὶς ἀξιολογήσεις του γιὰ τοὺς πολιτισμούς, ἡ συμβολὴ τοῦ Περικλῆ Γιαννόπουλου στὴν ἱστορία τῶν ἰδεῶν καὶ τῆς
νεοελληνικῆς τέχνης εἶναι καθοριστική, γιατὶ ὁ Γιαννόπουλος «εἶδε» τὸ ἑλληνικὸ
τοπίο, μᾶλλον τὸ ἀττικὸ τοπίο,52 καὶ ἔδειξε τὸν δρόμο στοὺς κατοπινοὺς καλλιτέχνες ποὺ ἀναζητοῦσαν τὴν πρωτοτυπία καὶ τὴν νέα ἔκφραση, τοὺς ἔδειξε τὸν
δρόμο τῆς παράδοσης. Στὸ ζήτημα τῆς ἰθαγένειας τῆς παράδοσης53 ὁ Γιαννόπουλος ἔπαιξε σημαντικὸ ρόλο. Ὡστόσο, γιὰ νὰ κατανοήσει κανεὶς μὲ σαφήνεια τὴ
συμβολὴ τοῦ λογίου αὐτοῦ στὴ διαμόρφωση τῆς ἐξέλιξης καὶ τῆς ἱστορίας τῆς
νεοελληνικῆς τέχνης κατὰ τὸ πρῶτο μισὸ τοῦ 20οῦ αἰώνα θὰ πρέπει νὰ διαχωρίσει τὶς πολιτικὲς καὶ ἐθνικιστικὲς ἀντιλήψεις τοῦ Γιαννόπουλου ἀπὸ τὶς αἰσθητικὲς
παρατηρήσεις γιὰ τὴν ἑλληνικὴ φύση, ἡ ὁποία πράγματι λόγῳ τοῦ κλίματος καὶ
τῆς γεωγραφίας παρουσιάζει ἀρκετὲς ἰδιαιτερότητες.

50 Π. Γιαννόπουλος, Ἡ ἑλληνικὴ γραμμή..., ὅ.π., σ. 16, 17.
51 Χρ. Καροῦζος, Ἀρχαία Τέχνη. Ὁμιλίες – Μελέτες, Ἀθήνα 1972: Ἑρμῆς, σ. 31.
52 Π. Γιαννόπουλος, Ἡ ἑλληνικὴ γραμμή..., ὅ.π., σ. 42.
53 Γιὰ τὸν ὅρο βλ. Δ. Τζιόβας, Οἱ μεταμορφώσεις τοῦ ἐθνισμοῦ..., ὅ.π., σ. 73 κ.ἑξ.
Ελληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις

Ήχοι, απανθρωποίηση και αντίσταση: Η μουσική
των Ελλήνων-Εβραίων στα ναζιστικά στρατόπεδα
Βασιλική Κράββα

Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ABSTRACT
The article assesses the role of singing and music performed by Jews
imprisoned in the concentration camps during the Second World War. In
particular, it focuses on the relationship between music performativities
and belonging to Greek Jewishness and especially the attachment to the
city of Thessaloniki. It is generally accepted that playing the music and
singing functioned in many different ways in the camps: they were both
seen as punishment, illogical, inhumane Nazist actions, but at the same
time the imprisoned Jews treated them as means of resistance, nostalgic
repositories of their previous normal lives and as ways of preserving their
human identity and morality in totally immoral situations. In a sense, music
was an attempt to create meaningful lives and bare the unbearable. The
voices of the survivors in their testimonies and memoirs reveal that playing
the music was seen as a torture and at the same time an escape and a
promise to return. In what follows the performance of Rebetico music is
also discussed as an important indication of the emergence of a unique
Greek-Jewish identity in the camps.

Εισαγωγή
Μετά την άφιξή μας στο στρατόπεδο και την εξαφάνιση της γυναίκας και
των παιδιών μου, η μουσική ήταν αυτή που με βοήθησε να μην βουλιάξω στην απελπισία. Γιατί ένας άνθρωπος απελπισμένος είναι ήδη ένας
άνθρωπος νεκρός. Η μουσική μου επέτρεψε να υποφέρω το ανυπόφορο
αυτή την ανείπωτη φρίκη που ένιωσα από την πρώτη κιόλας στιγμή που
μπήκα στο στρατόπεδο και έμαθα για την τύχη των δικών μου.1

Με τα λόγια αυτά ο Ζακ (Ιάκωβος) Στρούμσα, Θεσσαλονικιός Εβραίος που
εκτοπίστηκε στο Άουσβιτς, περιγράφει τη φρίκη του στρατοπέδου αλλά και τη
μουσική ως στρατηγική επιβίωσης σε ηθικό και πραγματικό επίπεδο. Ο ίδιος,
βιολιστής, κατάφερε μέσα από την τέχνη του να ντύσει την απογυμνωμένη ζωή2
του, μια ζωή «ανάξια» να βιωθεί, όπως θα έλεγε και ο Giorgio Agamben, και
1 I. Στρούμσα, Διάλεξα τη ζωή... Από τη Θεσσαλονίκη στο Άουσβιτς, Θεσσαλονίκη 1997: Παρατηρητής, σ. 55.
2 G. Agamben, Homo Sacer. Κυρίαρχη εξουσία και γυμνή ζωή, μτφρ. Π. Τσιαμουράς, Αθήνα 2016:
εκδόσεις Εξάρχεια.
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τελικά να μην πεθάνει ηθικά. Το παρόν πόνημα επιχειρεί να ανασύρει το θέμα
μουσική, μουσικοί και τραγούδι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης ένα θέμα που
έχει απασχολήσει την ξένη βιβλιογραφία3 παραμένει όμως ζήτημα που δεν έχει
διερευνηθεί αρκετά στις κριτικές αναγνώσεις του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα
και αποτελεί μια σχεδόν αχαρτογράφητη θεματική με αρκετές πληροφορίες που
ωστόσο δεν είναι συστηματοποιημένες και συγκεντρωμένες με συνέπεια και θεματική προσήλωση. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια καταγραφή και ταυτόχρονα
μια συστηματοποίηση των μαρτυριών επιζώντων αναφορικά με τη σχέση Ελλήνων-Εβραίων με το τραγούδι και τη μουσική σε καθεστώς εξαίρεσης, δηλαδή την
παραγωγή αλλά και τη λειτουργία της στρατοπεδικής μουσικής.
Έτσι, αναλύεται το πολυεπίπεδο και πολυσχιδές της στρατοπεδικής μουσικής παραγωγής ως ένα μέσο εξαναγκασμού, μαρτυρίου και απανθρωποίησης.
Την ίδια στιγμή για τους Έλληνες Εβραίους έγκλειστους η μουσική συνιστούσε
ένα μέσο αντίστασης, μια νοσταλγική αναφορά στην πατρίδα και την πόλη τους,
έναν μηχανισμό για να ανυψωθεί το ηθικό τους και μια στρατηγική επιβίωσης.
Μέσα από μαρτυρίες και αυτοβιογραφίες επιζώντων γίνονται εκτενείς αναφορές σε διαφορετικές ιστορίες ζωής, ιστορίες στρατοπεδικής μουσικής, όπως
η περίπτωση του βιολιστή του Άουσβιτς, Ζακ Στρούμσα, της Μπέρρυ Ναχμίας,
του Λεών Περαχιά, του τραγουδιστή του Άουσβιτς Εστρόγκο Νεχαμά και άλλων.
Αναλύεται επίσης το πολυεπίπεδο της σχέσης ανάμεσα στο ρεμπέτικο και τους
Εβραίους, όπως επίσης και η αναπαραγωγή ρεμπέτικης μουσικής μέσα στα
στρατόπεδα θανάτου. Στο τέλος ανιχνεύεται η ταυτότητα των έγκλειστων Ελλήνων-Εβραίων και η ανάδυση μιας ενοποιητικής ταυτότητας μέσω εντάξεων και
αποκλεισμών όπου καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν οι κοινοί μουσικοί κώδικες.

Η πολυεπίπεδη επιτελεστικότητα
της στρατοπεδικής μουσικής
Σχετικά με το θέμα υπάρχει πλήθος καταγεγραμμένων μαρτυριών στα απομνημονεύματα επιζώντων, στη στρατοπεδική λογοτεχνία καθώς και σε πρώιμες
εκδόσεις της Ισραηλητικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, όπως στο In Memoriam4
και σε βιβλία ιστορίας μεταφρασμένα στα ελληνικά όπως το Ιστορία των Ελλήνων Εβραίων.5 Ωστόσο, επιχειρώντας μια συνολική αποτίμηση θα λέγαμε πως
δεν έχει γίνει μια συστηματική απόπειρα να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία
ώστε να υπάρξει μια κατατοπιστική εικόνα για το θέμα «Έλληνες-Εβραίοι και
μουσικές επιτελέσεις» στα στρατόπεδα θανάτου. Επιπλέον δεν έχει αναδειχθεί
η σύνδεση των μουσικών αυτών επιτελέσεων με το ρεμπέτικο και την ελληνική
3 G. Fackler Guido, “Music in concentration camps 1933-1945”, Journal of Music and Politics 1(1)
(Χειμώνας 2007), σ. 1-25.
4 Ι. Νεχαμά – Μ. Μόλχο, In Memoriam. Αφιέρωμα εις μνήμην των Ισραηλιτών θυμάτων του Ναζισμού εν Ελλάδι, Θεσσαλονίκη 1976: Ισραηλιτική Κοινότης Θεσσαλονίκης.
5 K. E. Fleming, Ιστορία των Ελλήνων Εβραίων, Αθήνα 2009: Οδυσσέας.
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γλώσσα που εν τέλει αποτέλεσαν «τόπους» αντίστασης ενάντια στον φασισμό
και τον ολοκληρωτισμό. Η μελέτη που ακολουθεί6 θα επιχειρήσει να θίξει το
πολυεπίπεδο αυτό ζήτημα, να συστηματοποιήσει τις σχετικές μαρτυρίες, αλλά
κυρίως να αναδείξει τις πολλαπλές ελληνικότητες της ελληνικής μουσικής παραγωγής σε συνθήκες «εξαίρεσης».
Σύμφωνα με τον Fackler (2007) η καθημερινή ζωή στα στρατόπεδα ήταν γεμάτη αντιθέσεις και παραδοξότητες. Γέννησε κατά συνέπεια πολλές στάσεις ζωής,
συμπεριφορές, επιτελέσεις, αλλά και ηθικές και αξίες που σε μεγάλο βαθμό μέχρι
σήμερα παραμένουν αφανείς και ανεξερεύνητες. Έτσι σε καμιά περίπτωση οι κρατούμενοι δεν αποτελούσαν μια γκρίζα μάζα ή η ζωή στους στρατοπεδικούς τόπους
μια γκρίζα ζώνη. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι κάθε λογής επιτελέσεις, όπως οι
μουσικές επιτελέσεις για παράδειγμα, λειτουργούσαν πολλαπλά και πολυστρωματικά: ως μέσα εξαναγκασμού, τιμωρίας, αποκτήνωσης, ως τόποι αντίστασης, διαμαρτυρίας, σαμποτάζ, ως στρατηγικές επιβίωσης, παρηγοριάς και αλληλεγγύης.
Η μουσική, παιγμένη από κρατούμενους οργανοπαίχτες, συνόδευε τις πορείες προς την καταναγκαστική εργασία και τις τιμωρίες. Ο Πέπο Γκατένιο ακορντεονίστας στην ορχήστρα του Μπίρκεναου περιγράφει τις πολυλειτουργικές μουσικές επιτελέσεις στο στρατόπεδο:
Η ορχήστρα έπρεπε να είναι πάντοτε σε ετοιμότητα για χάρη οποιουδήποτε Ες-Ες. Το πρόγραμμά της ήταν το εξής: Το πρωί έπαιζε όταν οι κρατούμενοι πήγαιναν στις δουλειές τους. Έπαιζε και το βράδυ όταν οι κρατούμενοι επέστρεφαν στο στρατόπεδο. Στη συνέχεια θα έπρεπε να ήταν
πάντα έτοιμη για να ψυχαγωγήσει όποιον Ες-Ες το επιθυμούσε και με το
συγκεκριμένο είδος μουσικής της προτίμησής του. Τα βράδια του Σαββάτου και τις Κυριακές τριμελή ή τετραμελή κλιμάκια της ορχήστρας έπαιζαν
στα διάφορα μπλοκ. Όλοι μας θέλαμε να πάμε στα κλιμάκια που έπαιζαν
στα μπλοκ Πολωνών πολιτικών κρατουμένων. Αυτοί έπαιρναν δέματα με
τρόφιμα από τα σπίτια τους κι έδιναν στα μέλη της ορχήστρας.7

Κατόπιν διαταγής δινόταν συναυλίες που μπορούσαν να παρακολουθήσουν
υψηλόβαθμα Ες Ες. Μουσική παιζόταν και στα πρόχειρα αναρρωτήρια που είχαν στηθεί στα στρατόπεδα για τους σωματικά και τους ψυχικά άρρωστους, ενώ
σχεδόν πάντα ακολουθούσε μια σελεκσιόν σύμφωνα με την οποία οι περισσότεροι «άρρωστοι» στέλνονταν στα κρεματόρια προς «επίρρωση» της θεραπείας
τους με το θανατηφόρο Zycklon B. Συνεπώς, η μουσική στα στρατόπεδα συγκέντρωσης (θα ασχοληθούμε κυρίως με την περίπτωση του Άουσβιτς-Μπίρκεναου) επιτελούσε πολλαπλές λειτουργίες και υπήρξε τόσο μέσο απανθρωποίησης και αποκτή6 Η μελέτη και το ενδιαφέρον για θέματα στρατοπεδικής μουσικής ανιχνεύεται σε σχετικές πολύωρες συζητήσεις και περιπλανήσεις/διαβάσματα των μαρτυριών επιζώντων του Ολοκαυτώματος.
Ο Τηλέμαχος ήταν σχεδόν πάντα εκεί, διακριτικά, με συνέπεια, κριτική διάθεση και τον ευχαριστώ
εκ βαθέων. Χωρίς την αμέριστη συμπαράσταση και το ενδιαφέρον του δε θα μπορούσε να πάρει
σάρκα και οστά αυτό το πόνημα.
7 Ε. Κούνιο-Αμαρίλιο – Α. Ναρ, Προφορικές μαρτυρίες των Εβραίων της Θεσσαλονίκης για το Ολοκαύτωμα, Φρ. Αμπατζοπούλου (επιμ.), Θεσσαλονίκη 1998: Παρατηρητής, σ. 258.
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νωσης, όσο και μέσο αντίστασης ανυπακοής, ένα καταφύγιο, ένας τόπος λησμονιάς
της φρίκης των στρατοπέδων και μια υπόσχεση επιστροφής στην πρότερη ζωή. Ταυτόχρονα ήταν και ένα ισχυρό μήνυμα συλλογικότητας και ενίσχυσης της ταυτότητας
των Εβραίων διαφορετικών εθνικοτήτων που ήταν έγκλειστοι στα στρατόπεδα. Έτσι,
το τραγούδι και η μουσική σε πολλές περιπτώσεις ενίσχυε το αίσθημα του ανήκειν των
Ελλήνων-Εβραίων και μάλιστα των Εβραίων από την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Ο βιολιστής του Άουσβιτς
Η μαρτυρία του Ζακ Στρούμσα, του βιολιστή του Άουσβιτς καθώς και άλλων
Ελλήνων Εβραίων μουσικών και τραγουδιστών, αποτυπώθηκε σε εκδόσεις που
είδαν το φως της δημοσιότητας κυρίως μετά τη δεκαετία του 1980, περίοδο που
εδραιώνεται στον ελληνικό χώρο η λεγόμενη στρατοπεδική λογοτεχνία, δηλαδή
οι δημοσιευμένες μαρτυρίες επιζώντων του Ολοκαυτώματος. Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή της ανακοίνωσης ο Στρούμσα Θεσσαλονικιός Εβραίος που
εκτοπίστηκε στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου εντάχθηκε στην ορχήστρα του στρατοπέδου –ήταν το πρώτο σόλο βιολί– η οποία έπαιζε κυρίως δυτική, λόγια μουσική
Μπετόβεν, Μότσαρντ, Χάυντν. Ο Στρούμσα σπούδασε αρχικά στη Θεσσαλονίκη,
στο ωδείο Γκρέκος, και έπειτα στη Γαλλία, στο μουσικό λύκειο της Μασσαλίας,
μετά τρία χρόνια έκανε μουσικές σπουδές στο Παρίσι και κυρίως στο ωδείο του
Μπορντώ όπου υπήρξε μαθητής του Γκαστόν Πουλέ. Ο αρχηγός του μπλοκ που
έμενε στην πρώτη του οντισιόν για να γίνει δεκτός στην ορχήστρα του ευχήθηκε
«Άκου το παίξιμό σου είναι πολύ καλό! Ελπίζω ότι δεν θα πεθάνεις εδώ μέσα».
Παραθέτω ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Στρούμσα:
Μετά από το πρωινό προσκλητήριο που συχνά κρατούσε μια, ακόμη και
δυο ώρες, και όπου το κρύο και το ψιλόβροχο μας περόνιαζε τα κόκκαλα
και έκανε τα δόντια μας να χτυπούν, κάθε κομάντο ετοιμαζόταν να βγει
για εργασία. Εμείς, οι μουσικοί της ορχήστρας, έπρεπε να τρέξουμε στο
θάλαμό μας να πάρουμε τα όργανά μας και να πάμε γρήγορα σε μια εξέδρα που βρισκόταν μπροστά στην κύρια είσοδο του στρατοπέδου. Μόλις
ακουγόταν ένα σφύριγμα, η ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του μαέστρου,
άρχισε να παίζει, ενώ η παράταξη των αιχμαλώτων-σκλάβων άρχιζε.8

Αμέσως μετά περιγράφει πως οι κρατούμενοι έπρεπε να παρελαύνουν και
να χαιρετούν στρατιωτικά και να υποβάλλονται σε συνεχείς, επίπονες καταμετρήσεις. Ο βιολιστής του Άουσβιτς θυμάται:
Κι εμείς η ορχήστρα έπρεπε να συνεχίζουμε να παίζουμε ασταμάτητα.
Αυτό μπορούσε να κρατήσει μέχρι και δύο ώρες ή και περισσότερο, μέσα
στο κρύο και τη βροχή.9

8 Ι. Στρούμσα, Διάλεξα τη ζωή..., ό.π., σ. 51-52.
9 Ό.π., σ. 52.
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Για τον Στρούμσα η μουσική ήταν ένα μέσο για να μην πεθάνει ηθικά, μια παρηγοριά, μια αχτίδα ανθρωπιάς και κανονικότητας μέσα σε συνθήκες απόλυτης
αποκτήνωσης. Ο ίδιος μετά τον Πόλεμο εγκαταστάθηκε στο Ισραήλ όπου παντρεύτηκε και απέκτησε τρία παιδιά. Για αυτόν το Ολοκαύτωμα ήταν ένα συνεχές
πένθος, χωρίς τελειωμό, που όπως είπε το κουβαλούσε πάντα μέσα του και ήταν
στιγμές που ένιωθε πως δεν είχε φύγει ποτέ από το Άουσβιτς. Το πρώτο πράγμα
που έκανε αφού απελευθερώθηκε ήταν να αγοράσει ένα βιολί για να ξαναβρεί
τον συναισθηματικό του κόσμο, όπως ο ίδιος αναφέρει στα απομνημονεύματά
του. Ένα βιολί που το φύλαξε ως πολύτιμο κειμήλιο για την εγγονή του, τη Δάφνη,
που είχε κληρονομήσει το ταλέντο στη μουσική.

Μια νέα κοπέλα που ήθελε να ζήσει
Η Μπέρρυ Ναχμίας δεν ήταν μουσικός, ήταν μια νεαρή Σεφαραδίτισσα
Εβραία γεννημένη το 1924 στην πόλη της Καστοριάς. Από εκεί εκτοπίστηκε μαζί
με περίπου 1.000 Καστοριανούς Εβραίους την 1η Απριλίου 1944 στο Άουσβιτς,
επέζησε και επέστρεψε μετά από μεγάλες περιπέτειες στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 1945. Η μαρτυρία της Κραυγή για το Αύριο10 πρωτοεκδόθηκε το 1989, εξαντλήθηκε και επανακυκλοφόρησε πρόσφατα με επίμετρο της ιστορικού Οντέτ
Βαρών-Βασάρ. Πρόκειται για μια δυνατή αφήγηση, νηφάλια, που καθηλώνει τον
αναγνώστη. Η Ναχμίας για αρκετά μεγάλο διάστημα δούλεψε στο κομμάντο Κάναντα, εκεί δηλαδή που οι κρατούμενες παραλάμβαναν τα υπάρχοντα των εκτοπισμένων στα στρατόπεδα Εβραίων, έκαναν διαλογή και έφτιαχναν πακέτα που
αποστέλλονταν στη Γερμανία. Οι συνθήκες εργασίας στο Κάναντα ήταν σαφώς
καλύτερες: περισσότερη ζέστη, πρόσβαση σε ρούχα και παπούτσια, πρόσβαση
σε τρόφιμα, λιγότερες σελεκσιόν, δηλαδή επιλογές ζωής ή θανάτου. Ίσως η εργασία της εκεί στάθηκε καθοριστικός παράγοντας για την επιβίωσή της. Πολύ
συγκινητική είναι η αφήγηση ενός κεντημένου μαξιλαριού που βρήκε κάποια
μέρα μέσα στους σωρούς από πράγματα. Αυτό το μαξιλάρι ανήκε στην προίκα
της ξαδέλφης της, Καστοριανής Ρεβέκκας Ζαχαρία. Από τότε όπως γράφει δε
θέλησε να ξανακεντήσει σταυροβελονιά ποτέ στη ζωή της.
Πολλές αναφορές γίνονται στη χρήση της μουσικής τόσο από τους κρατούμενους όσο και από τους Ναζί. Η φρίκη των θαλάμων αερίων είναι ένα θέμα που
αναδύεται συχνά στην αφήγηση της Ναχμίας. Η ίδια εκφράζει την απορία και ως
έναν βαθμό την έκπληξή της για το γεγονός ότι η μουσική συνόδευε το φρικιαστικό έργο των θαλάμων αερίων και των κρεματορίων αλλά και κάθε μορφής
καταναγκαστική εργασία στο στρατόπεδο:
Κι ενώ οι θάλαμοι αερίων δούλευαν ασταμάτητα βγάζοντας φωτιές και
καπνούς, κατάδικοι βιρτουόζοι από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης και της Ρωσίας, με τα βιολιά Στραντιβάριους και Αμάτι που είχαν
κουβαλήσει μαζί τους σε αυτό το παραπλανητικό ταξίδι τους, είχαν δια10 Μ. Ναχμίας, Κραυγή για το αύριο, Οντ. Βαρών-Βασάρ (επιμ.-επίμετρο), Αθήνα 2020: Αλεξάνδρεια.
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ταγή σαν Κομάντο Ορχήστρας να μας παίζουν Μότσαρντ ή στρατιωτικά
εμβατήρια. Τα πόδια ολονών μας έπρεπε να βαδίζουν στον ρυθμό της
μουσικής, ενώ αντίθετα τα χέρια μας έπρεπε να παραμένουν ακίνητα
καρφωμένα επάνω στο σώμα. Έτσι με μουσική συνόδευαν όλα ανεξαιρέτως τα κομάντο στη δουλειά.11

Μάλιστα η Μπέρρυ Ναχμίας αναφέρει στην αυτοβιογραφία της πως και η
ίδια κινδύνεψε μια μέρα που ήταν άρρωστη να πιαστεί από τους Ες Ες και να
σταλεί στους θαλάμους αερίων. Αφού έτρεξε μαζί με άλλες κοπέλες να κρυφτεί
για να γλυτώσει από τα σκυλιά των αξιωματικών που τις αναζητούσαν άρχισε να
σιγοτραγουδά κάποιο σεφαραδίτικο σκοπό μεταξύ ξύπνου και λήθαργου, ζαλισμένη από την προσπάθεια και αποκαμωμένη από την πείνα:
Εκείνη τη στιγμή εγώ, πολύ ζαλισμένη, άρχισα να ψιθυρίζω κάτι λόγια
μπερδεμένα από ένα τραγούδι που θυμήθηκα. Ήμουν μεθυσμένη; Όχι
βέβαια, δεν μεθά κανείς χωρίς αλκοόλ και δίχως φαΐ. Θυμάμαι ότι έλεγα
στον εαυτό μου αυτά τα λόγια:
Μην κλαις Σπανιόλα,
Μη λυπάσαι
Όλα θα γίνουν όπως θες...
Μην κλαις Σπανιόλα,
Μη λυπάσαι...
Και ξανά το ίδιο. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που τραγουδούσα, φοβάμαι πως
ίσως να μην έμοιαζε καν με τραγούδι. Όμως εγώ το ’θελα να βγει από
μέσα μου, σαν μουσική, σαν προσευχούλα, ή σαν θάρρος απέναντι στην
αγωνία και τον πόνο μου εκείνη τη στιγμή, τη σκληρή στιγμή της διαλογής για τον θάνατο! Συνέχισα –ώσπου τα γαβγίσματα και οι φωνές δεν
ακούγονταν πια, γιατί οι Ες Ες είχαν τραβήξει προς άλλη κατεύθυνση, να
πάρουν άλλα κορίτσια για τους φούρνους.12

Η επιζήσασα αναφέρει πως πολλοί Έλληνες εξαναγκάστηκαν να εργαστούν
στο Ζόντερ-κομμάντο. Εδώ θα μπορούσε να αναφερθεί και η μαρτυρία και αυτοβιογραφία του Σλόμο Βενέτσια13 που γεννήθηκε το 1923 στη Θεσσαλονίκη. Ο
Ιταλο-Εβραίος Θεσσαλονικιός εκτοπίστηκε στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου και εντάχθηκε στο σώμα των Sonderkommando του οποίου υπήρξε και ένας από τους
ελάχιστους επιζώντες. Αυτό το σώμα αποτελούνταν από κρατούμενους Εβραίους που δουλειά τους ήταν να αδειάζουν τους θαλάμους αερίων από τα πτώματα
και να τα καίνε στους φούρνους. Οι Ναζί θέλοντας να εξαφανίσουν τους αυτόπτες μάρτυρες των εγκλημάτων τους θανάτωναν τους ζόντερ-κομμάντο λίγους
μήνες αφότου αναλάμβαναν τη θλιβερή τους υπηρεσία. Η Ναχμίας θυμάται πως
11 Ό.π., σ. 88.
12 Ό.π., σ. 95.
13 Σ. Βενέτσια, Sonderkommando: μέσα από την κόλαση των θαλάμων αερίων, Αθήνα 2008: Πατάκη.
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απέναντι από το μπλοκ που έμενε άκουγε μέσα από το κρεματόριο μια φωνή άνδρα να τραγουδά στα ελληνικά το εξής:
Κορίτσια ελληνίδες
Που μ’ ακούτε
Τρα-λα-λα-λα-λα-λα
Για να καταλάβετε
Σας τα λέω τραγουδιστά
Εδώ οι καμινάδες
Που βλέπετε ψηλά
Είναι η χειρότερη φάμπρικα θανάτου
Χιλιάδες Εβραίοι
Γέροι, νέοι, μικρά παιδιά
Πέφτουν στης φλόγας
την αγκαλιά

Το ξέρω, θα με κάψουν κι εμένα
Σε λίγο καιρό δε θα υπάρχω πια
Να διηγηθώ αυτά που βλέπουν
Τα μάτια μου τα κουρασμένα
Μ’ ακούτε; Πιστέψτε με,
Είναι αληθινά φρικτά,
Γιατί τα ζω καθημερινά.
Κορίτσια Ελληνίδες σας παρακαλώ
Εάν βγείτε ζωντανές μια μέρα
Απ’ το λάγγερ αυτό,
Διηθείτε στον απέραντο κόσμο,
Να μάθει, αυτά που τραγουδώ.14

Το τραγούδι η Μπέρρυ το έμαθε απέξω και μεταφέρει τα λόγια του στις σελίδες του βιβλίου της για να διαβαστούν από τους αναγνώστες και να γίνουν γνωστά. Το θεωρεί χρέος απέναντι σε εκείνον τον άνδρα που δούλευε στα κρεματόρια και πιθανόν δεν επέστρεψε ποτέ στην Ελλάδα.

Το τραγούδι πεθαίνει πάντα τελευταίο...
Το τραγούδι στα στρατόπεδα θανάτου είναι άλλο ένα ζήτημα που θέτουν
πολλές μαρτυρίες επιζώντων το οποίο που ανοίγει επιμέρους ζητήματα ελληνικότητας και ανήκειν. Ο Λεών Περαχιά στα απομνημονεύματά του15 θυμάται πως
η ωραία φωνή του τον βοήθησε να επιβιώσει καθώς στους Ες Ες άρεσε και το
τραγούδι στην ελληνική γλώσσα και συχνά τον διέταζαν να τραγουδά. Ο ίδιος
αναφέρει πως τραγουδούσε ελληνικά, αλλά και ιταλικά και ισπανικά τραγούδια.
Τα ελληνικά τραγούδια ήταν οπερέτες εκείνης της εποχής και τραγούδια του Αττίκ.
Ο Σαούλ Χαζάν θυμάται πως όταν επέστρεφαν στα μπλοκ οι Ες Ες τους ανάγκαζαν να τραγουδούν: «τραγουδούσαμε τραγούδια στα ελληνικά, λαϊκά τραγούδια. Στους Γερμανούς άρεσε πραγματικά ο ήχος της ελληνικής γλώσσας»16 και
έτσι πολλοί έγκλειστοι τραγουδούσαν ελληνικά λαϊκά τραγούδια. Σύμφωνα με
τη μαρτυρία του Λεόν Κοέν και του Σαμπτάι Χανουκά συχνά οι Γερμανοί τους
διέταζαν να τραγουδήσουν πηγαίνοντας για δουλειά στα κρεματόρια. Οι Έλληνες
τραγουδούσαν λαϊκά και πατριωτικά ελληνικά τραγούδια αλλά και εμβατήρια. Οι
Γερμανοί προφανώς δεν καταλάβαιναν περί τίνος επρόκειτο αλλά τους άρεσε ο
ήχος και τους διέταζαν να συνεχίσουν.
14 Μ. Ναχμίας, Κραυγή για το αύριο, ό.π., σ. 170-171.
15 Λ. Χ. Περαχιά, Μαζάλ. Αναμνήσεις από τα στρατόπεδα θανάτου (1943-1945), Θεσσαλονίκη 1990.
16 K. E. Fleming, Ιστορία των Ελλήνων Εβραίων..., ό.π., σ. 223.
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Σύμφωνα με τη βιογραφία του που επιμελήθηκε μια δημοσιογράφος17 ο Εστρόγκο Νεχαμά γεννήθηκε το 1918 στη Θεσσαλονίκη, εκτοπίστηκε στο Άουσβιτς το
Μάρτιο του 1943, απελευθερώθηκε από τον Κόκκινο Στρατό και κατέληξε μετά
την πορεία θανάτου άρρωστος από τύφο στο Βερολίνο, όπου και έμεινε το υπόλοιπο της ζωής του. Ξεχώρισε ως ένας από τους πιο ονομαστούς Εβραίους ψάλτες
της μεταπολεμικής εποχής, και έτσι έγινε γνωστός στη χώρα που τον δέχτηκε, τη
Γερμανία αλλά παρέμεινε άγνωστος στην πόλη που τον γέννησε και τον ανάθρεψε,
τη Θεσσαλονίκη. Στην προ του πολέμου ζωή του άρεσε πολύ το μπελκάντο, ιταλικές οπερέτες και άριες ενώ είχε μαθητεύσει κοντά σε κάποιον τενόρο ή δάσκαλο
τραγουδιού. Ένας παλιός συγκρατούμενος στο στρατόπεδο με τον οποίο συναντήθηκε στη Γερμανία τον αναγνώρισε ως τον «Έλληνα που τραγουδούσε ωραία», που
ως αντάλλαγμα για την ωραία φωνή του και τα όμορφα τραγούδια του οι Ναζί του
έδιναν λίγα κομμάτια ψωμί, ικανά όμως για να τον κρατήσουν λίγο περισσότερο
στη ζωή. Συχνά, ο νεαρός Θεσσαλονικιός υποχρεωνόταν να τραγουδάει γερμανικά
εμβατήρια για λίγα ψίχουλα ψωμιού. Σε μια από τις ραδιοφωνικές του συνεντεύξεις ακούγοντας ένα ελληνικό τραγούδι ο Εστρόγκο Νεχαμά είχε πει:
Εμείς οι Έλληνες χορεύουμε. Αυτό είναι κανονικά ταγκό, αλλά εμείς το
χορεύουμε με τον δικό μας τρόπο, να έτσι, βλέπετε; Οι Έλληνες έχουμε
τη μουσική στο αίμα μας, στα κόκαλά μας...18

Εβραίοι και Ρεμπέτικο
Το θέμα Έλληνες-Εβραίοι και ρεμπέτικο τραγούδι έχει απασχολήσει ήδη
αρκετούς μελετητές, όπως τον Αλμπέρτο Ναρ, ενώ αναφορές υπάρχουν και
στο In Μemoriam παραμένει όμως ένα ζήτημα ανοικτό και ένα πεδίο που θα
μπορούσε να προβληματοποιήσει σχετικά με ζητήματα ταυτότητας και ανήκειν
σε συνθήκες εκτοπισμού και ολοκληρωτισμού. Σε μελέτη του Αμπέρτου Ναρ19
χρονικό ορόσημο για τη μεταξύ τους «συνάντηση» είναι η δεκαετία του ’30 καθώς τότε ολοκληρώνεται η γλωσσική αφομοίωση των Εβραίων: οι περισσότεροι
νέοι σπουδάζουν πια σε ελληνικά σχολεία και υπηρετούν στον ελληνικό στρατό.
Από το 1936 με το καθεστώς της 4ης Αυγούστου το κέντρο της ρεμπέτικης παραγωγής θα μεταφερθεί από τον Πειραιά στη Θεσσαλονίκη και εκεί βρίσκουν
καταφύγιο τα κυνηγημένα κουτσαβάκια της Ν. Ελλάδας. Διοικητής της ασφάλειας της πόλης ο Νίκος Μουσχουντής, φίλος και μετέπειτα κουμπάρος του Βασίλη
Τσιτσάνη. Η Ρόζα Εσκενάζυ, η Στέλλα Χασκήλ –για να αναφέρω δύο πολύ γνωστά ονόματα– υπήρξαν σπουδαίες ερμηνεύτριες του ρεμπέτικου τραγουδιού,
Εβραίες τη καταγωγή αμφότερες.
17 Κ. Οικονομάκου, Ο Τραγουδιστής του Άουσβιτς. Εστρόγκο Νεχαμά. Θεσσαλονίκη 1918, Βερολίνο
2000, Αθήνα 2017: Καπόν.
18 Ό.π., σ. 139.
19 Α. Ναρ, «Εβραίοι και Ρεμπέτικο», στο Κειμένη επί ακτής θαλάσσης. Μελέτες και άρθρα για την
Εβραϊκή Κοινότητα της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1997: University Studio Press, σ. 281-326.
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Η σχέση με το ρεμπέτικο ακολούθησε τους Εβραίους και στα στρατόπεδα.
Σε αρκετές περιπτώσεις οι έγκλειστοι χρησιμοποιούσαν στίχους που περιέγραφαν τη φρίκη που βίωναν επενδεδυμένους με γνωστές ρεμπέτικες μελωδίες. Ο
Λεόν Χαγουέλ ήταν 31 ετών όταν εκτοπίστηκε στο Μπίρκεναου. Στη μαρτυρία
του που συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα σε πολλές μαρτυρίες ανδρών και γυναικών που επέζησαν των στρατοπέδων20 παραθέτει τους στίχους ενός τραγουδιού που το τραγουδούσαν στον σκοπό του ρεμπέτικου τραγουδιού «Θυμήθηκα
το 12» του Μάρκου Βαμβακάρη. Η γλώσσα που χρησιμοποιούσαν, σύμφωνα με
τον Χαγουέλ, ήταν τα ελληνικά, η γλώσσα σύνδεσής τους με την πατρίδα αλλά
και την αγαπημένη τους πόλη, τη Θεσσαλονίκη: «το τραγούδι που τραγουδούσαμε εδώ είναι στην ισπανοεβραϊκή, ενώ του στρατοπέδου στην ελληνική, που τη
μιλούσαμε περισσότερο στο στρατόπεδο γιατί νιώθαμε ξενιτεμένοι». Οι στίχοι
του έχουν ως εξής:
Θεσσαλονίκη μου γλυκιά
Πατρίδα δοξασμένη
Αχ πότε θα ’ρθει ο καιρός
Να ζούμε ενωμένοι

Βαρούσαν άνανδρα, σκληρά
Ως που η καρδιά ματώνει.
Και καίγαν γυναικόπαιδα
Ως μαύροι δολοφόνοι.

Και να σου πω τα βάσανα
Που τράβηξα εκεί πέρα
Στης Πολωνίας τα κελιά
Στο Λάγκερ νύχτα-μέρα.

Κι εσείς παιδιά της λευτεριάς
Που μάθατε το δράμα,
Ξοντώσετε το φασισμό
Σας το αφήνω τάμα.

Σαν τα ζουρλά μας ντύσανε
Με μπλε και άσπρες ρίγες.
Κι απ’ τον καημό τ’ αδέλφια μας
Έπεφταν σαν τις μύγες.

Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Εβραϊσμός: οι πολλαπλές
νοηματοδοτήσεις τού ανήκειν
Ο Πάρις Παπαμίχος-Χρονάκης,21 που εστιάζει σε θέματα ταυτότητας και
ανήκειν των Ελλήνων Εβραίων στο Άουσβιτς, αναφέρει πως η περίπτωση των
Θεσσαλονικιών Εβραίων που εκτοπίστηκαν στο στρατόπεδο χρήζει ιδιαίτερης
μνείας. Ήταν από τις πρώτες ομάδες Εβραίων που κατέφτασαν στο Άουσβιτς και
σίγουρα η στρατοπεδική παλαιότητα αποτελούσε πολύτιμο κεφάλαιο και αναντίρρητη αξία καθώς οδηγούσε σε συσσώρευση εμπειρίας, δηλαδή την απαιτούμενη τεχνογνωσία επιβίωσης σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Η παλαιότητα
προσέδιδε συνάμα μια αίσθηση ανωτερότητας και συντηρούσε εσωτερικές ιεραρχίες. Η έννοια της «ελληνικότητας ήρθε να προστεθεί στις παραπάνω αξι20 Ε. Κούνιο-Αμαρίλιο – Α. Ναρ, Προφορικές μαρτυρίες..., ό.π., σ. 389.
21 P. Papamichos-Chronakis, “We Lived as Greeks and We Died as Greeks: Thessalonican Jews in
Auschwitz and the Meanings of Nationhood”, στο D. A. Moses – G. Antoniou (επιμ.), The Holocaust
in Greece, Cambridge 2018: Cambridge University Press, σ. 157-180.
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ολογήσεις και ταυτοποιήσεις δημιουργώντας ένα αίσθημα συλλογικότητας και
συνανήκειν, και κυρίως τη συνειδητοποίηση της κοινής μοίρας και ενός κοινού
αγώνα για επιβίωση. Έτσι μπορούμε να μιλάμε για τη συγκρότηση κοινής ταυτότητας που βέβαια ενισχυόταν και από την κοινή γλώσσα και άρα την επικοινωνία. Σύμφωνα με τον ιστορικό οι Θεσσαλονικείς Εβραίοι όχι μόνο έκαναν παρέα
μεταξύ τους, αλλά μιλούσαν εκτός από λαδίνο, δηλαδή ισπανοεβραϊκά, κυρίως
ελληνικά για να διαχωρίσουν εαυτούς από άλλες εθνικότητες. Η πρόσδεση με
τον τόπο, την πόλη της Θεσσαλονίκης ήταν ισχυρή και πανταχού παρούσα όπως
αναλύθηκε ακόμη και μέσα από τη μουσική.
Η Katherine Fleming προσεγγίζει τον στρατοπεδικό κόσμο του Άουσβιτς-Μπίρκεναου όπου είχε εκτοπιστεί ο κύριος πληθυσμός των Εβραίων της
Ελλάδας ως έναν κόσμο στον οποίο αναδύθηκε η ταυτότητα του «Έλληνα-Εβραίου».22 Εκεί σε αυτό τον τόπο καθημερινής απειλής του θανάτου οι Έλληνες
υποστηρίζει πως σταδιακά ανέπτυξαν εθνικά χαρακτηριστικά ταυτότητας, έγιναν με άλλα λόγια «Έλληνες» τη στιγμή που απειλήθηκαν να πεθάνουν γιατί ήταν
Εβραίοι. Ο Λεών Περαχιά, Σεφαραδίτης Εβραίος από τη Θεσσαλονίκη, γράφει
στα απομνημονεύματά του πως αισθανόταν Έλληνες και ήθελαν να πεθάνουν
ως Εβραίοι. Η γλώσσα, δηλαδή η χρήση των ελληνικών, ενώ στην Ελλάδα αποτελούσε ένδειξη μη αφομοίωσης στον ελληνικό κορμό και περιθωριοποίησης, στο
στρατοπεδικό σύμπαν δημιούργησε μια πλατφόρμα ενσωμάτωσης της ελληνικότητας και ταυτόχρονα αποκλεισμού των άλλων εθνικοτήτων και λειτούργησε
ως μέσο αλληλεγγύης και συσπείρωσης.
Σ’ αυτό το σημείο ο Παπαμίχος-Χρονάκης συναινεί ότι η καθομιλουμένη
στρατοπεδική γλώσσα των σεφαραδιτών Εβραίων της Θεσσαλονίκης ήταν κυρίως τα ελληνικά. Βέβαια διαβάζοντας προσεχτικά τις μαρτυρίες αντιλαμβάνεται
κανείς ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση: λαντίνο και ελληνικά αποτελούσαν τους δύο γλωσσικούς κώδικες των Θεσσαλονικών Εβραίων στα στρατόπεδα που χρησιμοποιούνταν ως μηχανισμοί ένταξης, ενσωμάτωσης αλλά και
αποκλεισμού ανάλογα με την περίσταση. Ιδιαίτερη προσοχή δίνει στη σημασία
της τοπικότητας δηλαδή στη Θεσσαλονικιώτικη ταυτότητα που αποτελούσε
έναν ισχυρό τόπο αυτοπροσδιορισμού και ετεροπροσδιορισμού. Από την άλλη
για τους Ναζί ο Θεσσαλονικιός Εβραίος ήταν ένα Γκρέκο, εξωτικός, απειλητικός,
επικίνδυνος και καταφερτζής, Θεσσαλονικιός, Έλληνας και Εβραίος μαζί σε ένα
μείγμα περίεργο, αξεδιάλυτο, ρευστό. Η Μπέρρυ Ναχμίας περιγράφει μέσα από
την εργασία στο κομμάντο Κάναντα αυτή τη ρευστή, συγκεχυμένη ταυτότητα, με
τα στερεοτυπικά χαρακτηριστικά:
Ήμασταν σε δύσκολη κατάσταση και τα πακέτα είχαν γίνει ο καθημερινός μας εφιάλτης, ώσπου μια μέρα εμείς οι Ελληνίδες εμπνευστήκαμε
ένα κόλπο, γιατί δεν γινόταν αλλιώς: το κόλπο του «κλέψει κλέψει», άλλωστε είχαμε και τ’ όνομα. «Γκρέκο κλέψει-κλέψει» μας φωνάζανε. Μια
μέρα, θυμάμαι, εφαρμόσαμε αυτό το επικίνδυνο κόλπο, κι είπαμε «ό,τι
βρέξει ας κατεβάσει»: όταν είχαμε έτοιμο το πακέτο και το πηγαίναμε
22 K. Fleming, Ιστορία των Ελλήνων Εβραίων..., ό.π., σ. 217-242.
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για έλεγχο, βάζαμε μια φίλη μας Ελληνίδα να παρακολουθήσει μετά τον
έλεγχο αν μας έβλεπε κανείς, κι αν όχι, αυτή έλεγε στα ελληνικά: «Έλα
σιγά-σιγά και φέρε το πακέτο πίσω στο τραπέζι σου πάλι, δεν σε βλέπει
κανείς». Αν μας παρακολουθούσε καμιά κάπο, έλεγε: «Προσοχή!», οπότε
πήγαινε το πακέτο στην αποθήκη. Με αυτόν τον τρόπο ξαναπηγαίναμε
τα ίδια πακέτα πολλές φορές για έλεγχο, ώσπου μέτραγαν σαράντα φορές. Αυτό το κόλπο δούλεψε αρκετά καλά επί μέρες, ώσπου μας μιμήθηκαν σιγά-σιγά όλες οι σταπλερίνες.23

Η μουσική δεν τελειώνει ποτέ
Αν θα μπορούσε να επιχειρηθεί μια πρώτη ανάγνωση της αποσπασματικής
προσέγγισης του ζητήματος της μουσικής παραγωγής στα ναζιστικά στρατόπεδα είναι το γεγονός ότι το Ολοκαύτωμα (Shoah) αντιμετωπίζεται εν πολλοίς σαν
μια γκρίζα ζώνη, ένα τραυματικό αφήγημα μέσα από το οποίο αναδύονται ιστορίες πόνου, ευτελισμού και απανθρωποίησης. Ωστόσο, η ανάγνωσή του πρέπει
να είναι πολυστρωματική και αυτό να παραδίδεται όχι ως ενιαίο, συμπαγές αφήγημα αλλά ως ένας καμβάς ιστοριών ζωής, ως πλήθος ανθρώπινων διαδρομών.
Σε αυτές τις «δύσκολες» ιστορίες και επομένως τις «δύσκολες» μνήμες εκτός
από τον θάνατο, την πείνα και τα βασανιστήρια, τις ιστορίες σιωπηλής και αναγκαστικής υποταγής στην παράλογη βία υπήρξαν και επεισόδια αντίστασης ενάντια στη φρίκη και τον απανθρωπισμό. Το Άουσβιτς-Μπίρκεναου, το κατεξοχήν
στρατόπεδο θανάτου και εξόντωσης, ήταν «τόπος» όπου συνυπήρχαν η βρωμιά,
ο θάνατος, ο ευτελισμός της ανθρώπινης ύπαρξης και της καταστροφής των
ανθρωπίνων δεσμών, αλλά την ίδια στιγμή αποτέλεσε τόπο όπου οι ίδιοι αυτοί
άνθρωποι απογυμνωμένοι από την ανθρωπινότητά τους ένιωθαν, έλπιζαν, αντιστέκονταν, ανέπτυσσαν συντροφικότητα και αλληλεγγύη, αγωνιζόταν με κάθε
μέσο να επιβιώσουν, καταπιεζόταν και την ίδια στιγμή μέσω μιας παράλογης,
αναγκαστικής ιεράρχησης ασκούσαν οι ίδιοι εξουσίες σε συν-κρατούμενους
Εβραίους με την ελπίδα να παρατείνουν έτσι τη δική τους ζωή, έστω για μια μέρα.
Προσπαθούσαν με άλλα λόγια να μη βουλιάξουν όπως χαρακτηριστικά γράφει
ο Primo Levi, μόνο που για αυτόν οι περισσότεροι ήταν ήδη βουλιαγμένοι.24 Στην
ανά χείρας μελέτη επιχειρήθηκε μια αδρή καταγραφή και μια πρώτη ανάγνωση των μουσικών επιτελέσεων στο στρατόπεδο Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Οι λειτουργίες αυτών των επιτελέσεων και η στόχευσή τους υπήρξε πολλαπλή: από
εξαναγκασμός και τιμωρία μέχρι μέσο επιβίωσης και αντίστασης στην τυφλή και
παράλογη βία. Δε θα πρέπει βέβαια να μας διαφεύγει ότι αν και μικρογραφίες
μιας κοινωνίας υπό ολοκληρωτικό καθεστώς τα στρατόπεδα ήταν κυρίως τόποι
απανθρωπισμού, πείνας, αποκτήνωσης και θανάτου και η μουσική δε θα μπο23 Μ. Ναχμίας, Κραυγή για το αύριο, ό.π., σ. 162.
24 Για μια κριτική αποτίμηση και μια ανθρωπολογική «ματιά» στο έργο του λογοτέχνη-επιζώντα του
Άουσβιτς βλ. Β. Κράββα, «Βρίσκομαι στον πάτο: Η διαπραγμάτευση της μνήμης στο έργο του Primo
Levi», στον τόμο Ε. Γεωργοπούλου – Γ. Πάγκαλος (επιμ.), Μνήμη και Αφήγηση. Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις, Θεσσαλονίκη 2020: εκδόσεις Κυριακίδη, σ. 67-85.
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ρούσε παρά να θεωρηθεί «το όπλο του αδυνάτου» που τελικά δεν καταφέρνει
και πολλά. Έτσι, ο Σιμόν Λακς στο βιβλίο του Μελωδίες του Άουσβιτς25 αναφέρεται στον γιατρό Αλμπέρτο Μενασσέ από τη Θεσσαλονίκη ο οποίος έπαιζε στην
ορχήστρα του στρατοπέδου. Ένα κυριακάτικο απόγευμα στη διάρκεια της συναυλίας αφοσιωμένος στη μουσική του δεν πρόσεξε ένα καμιόνι γεμάτο γυναίκες
που κατευθύνονταν προς τα κρεματόρια. Σε ένα από αυτά βρισκόταν η κόρη του.
Η απορία που μένει από το Άουσβιτς είναι η μη σύμπτωση μεταξύ γεγονότων και πραγματικότητας, μεταξύ διαπίστωσης και κατανόησης: «Ένα από τα
μαθήματά του είναι ακριβώς ότι το να καταλάβεις το μυαλό ενός κοινού ανθρώπου είναι απείρως πιο δύσκολο από το να καταλάβεις το μυαλό ενός Σπινόζα
ή ενός Δάντη».26 Στο άρθρο επιχειρήθηκε σύμφωνα με τα λόγια του Agamben
να ειπωθεί το ανείπωτο μέσα από την μουσική του στρατοπέδου που υπήρξε
τόπος εξαναγκασμού και ευτελισμού αλλά την ίδια στιγμή τόπος αντίστασης και
ηθικής ανύψωσης σε έναν κόσμο ηθικά βουλιαγμένων, τόπος συγκρότησης –σε
αρκετές περιπτώσεις– ελληνικότητας, ελληνοεβραϊκής και σεφαραδίτικης ταυτότητας αλλά και πρόσδεσης με την πόλη της Θεσσαλονίκης. Κλείνοντας αυτή
τη μελέτη θα αναφερθώ στο σκίτσο στο πίσω μέρος του βιβλίου της επιζήσασας
του Άουσβιτς, Γαλλίδας υψιφώνου και πιανίστριας Φάνιας Φένελον.27 Εκεί αναφέρεται ότι στη γυναικεία ορχήστρα του Άουσβιτς υπήρχαν και τρεις ελληνοεβραίες: η Ιουλία που έπαιζε μαντολίνο, η Λιλή, ακορντεόν και η Υβέτ κοντραμπάσο.
Μάλλον δεν επέζησαν. Ίσως μέσα από αυτή τη μελέτη να ακούστηκε, έστω και
από μακριά, το παίξιμό τους, ο οξύς και διαπεραστικός ήχος του μαντολίνου της
Ιουλίας, ο νοσταλγικός ήχος του ακορντεόν της Λιλής και ο βαθύς, επιβλητικός,
μακρόσυρτος ήχος του κοντραμπάσου της Υβέτ.

25 Ι. Στρούμσα, Διάλεξα τη ζωή..., ό.π., σ. 56.
26 G. Agamben, Αυτό που μένει από το Άουσβιτς. Το αρχείο και ο μάρτυρας, μτφρ. Π. Καλαμαράς,
Αθήνα 2015: εκδόσεις Εξάρχεια.
27 Φ. Φένελον, Αναβολή για την Ορχήστρα, μτφρ. Ε. Μπουζάλη, Αθήνα 2014: εκδόσεις Τερζόπουλος.
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Τα έθιμα της γέννησης στον λαϊκό πολιτισμό της Ελλάδας
και της Κύπρου ως μέρους του βαλκανικού χώρου
Olga Bakuleva

Καθηγήτρια Νεοελληνικής Γλώσσας
Σύλλογος Ελλήνων Μόσχας

ABSTRACT
The paper examines the preserved stages of childbirth rite in Greece and
Cyprus. The paper describes a complex of rituals and rituals actions, associated with pregnancy, childbirth and postnatal period. The main aim of
these rituals in the traditional culture it is to change the woman’s status
and to include the newborn child in the family structure and the society.
Ritual (the main prohibitions during pregnancy, divination practices aimed
at determining the gender of the coming child, the main participants and
attributes of the childbirth and their functions) and lexical components
(common Greek and dialectal lexemes) of the maternity rite are analyzed.
The tradition of childbirth in the Greek culture is compared with the same
rituals in the slavic regions on Balkans.

Η παρούσα μελέτη βασίζεται σε υλικό που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια επιτόπιων ερευνών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από το τμήμα Βυζαντινής και Νεοελληνικής φιλολογίας της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λομονόσοφ της Μόσχας:
—τον Ιούνιο του 2016 στην Άλωνα (ένα παραδοσιακό χωριό της Κεντρικής Κύπρου),
—τον Οκτώβριο του 2016 σε χωριά της Βόρειας Ελλάδας και, πιο συγκεκριμένα, τα λεγόμενα «Δαρνακοχώρια» των Σερρών,
—τον Ιανουάριο του 2019 στην Κεφαλονιά.
Στην ανακοίνωση θα εξεταστούν τα κύρια στάδια της γέννησης (δηλαδή, η
εγκυμοσύνη, η γέννα και η μεταγεννητική περίοδος 40 ημερών), θα παρουσιαστούν το σχετικό λεξιλόγιο, τα πρόσωπα και τα σημαντικότερα έθιμα (ακόμα
και τα πιο ενδιαφέροντα έθιμα που γίνονται μετά τη βάφτιση, όπως τα πρώτα
βήματα του παιδιού, το πρώτο δόντι και «η μύγα»), και θα γίνει σύγκριση με τα
παρόμοια έθιμα των σλαβικών λαών των Βαλκανίων.

1. Άτεκνες γυναίκες
Τις γυναίκες που δεν μπορούσαν να αποκτήσουν παιδί τις έλεγαν στείρες ή
άτεκνες ή άκλερες. Στην ορθόδοξη παράδοση καταγράφονται διάφορα τάματα,
ιδιαίτερα στην Παναγία, για να αποκτήσουν οι γυναίκες αυτές παιδί. Στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό συναντιέται και μια άλλη παράδοση, η οποία έχει σχέση με
την Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου και τα μήλα της:
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[...] έπαιρνες το μήλο απ’ την Αγία Ειρήνη, αν το έπαιρνες με τέτοια πίστη,
θα έμενες έγκυος, θα έχεις μωρό. [...] Το έτρωγε [μια άτεκνη γυναίκα] το
μήλο αυτό. Έχουμε στα Βαλσαμάτα την Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου και
έχουνε μήλα αυτή την ημέρα, την ημέρα της γιορτής, Ιούλιο, 28 [...].1

Αυτό το ελληνικό έθιμο συνδυάζεται με ευρύτερη βαλκανική παράδοση, σύμφωνα με την οποία το μήλο αποτελεί ένα κοινό σύμβολο της γονιμότητας. Στα
Βαλκάνια υπάρχουν επίσης πολλά έθιμα που σχετίζονται με μήλα: μια άτεκνη
γυναίκα έπρεπε να φάει ένα μήλο που κρεμιέται αρκετό καιρό στο κλαδί και δεν
πέφτει ή το λεγόμενο «δεύτερο» μήλο που προέρχεται από τη δεύτερη οπωροφορία μιας μηλιάς μέσα στο χρόνο (στη Βουλγαρία) ή, αντιθέτως, το πρώτο μήλο
μιας μηλιάς (στη νοτιοσλαβική παράδοση). Στα σλαβικά παραμύθια μια γυναίκα
μένει έγκυος, έχοντας φάει μήλο ή φλούδα ενός μήλου. Σύμφωνα με έναν άλλο
βουλγαρικό θρύλο, η Παναγία την ημέρα του Ευαγγελισμού έφαγε ένα μήλο. Το
μήλο απαντά και σε πολλά έθιμα του γάμου στα Βαλκάνια: άλλοτε είναι δώρο
στους νεόνυμφους (στη Σερβία), άλλοτε η νύφη πρέπει να έχει μήλο στην τσέπη
της την ώρα του γάμου (πάλι στη Σερβία), άλλοτε οι νεόνυμφοι τρώνε μήλα στον
γάμο για να έχουν γερά παιδιά (στα Σκόπια), ενώ άλλοτε η κουλούρα του γάμου
έχει πάνω της μήλα για να έχουν οι νεόνυμφοι πολλά παιδιά (στη Βουλγαρία).2

2. Η εγκυμοσύνη
Η γυναίκα που περιμένει παιδί ονομάζεται έγκυος ή γκαστρωμένη /αγκαστρωμένη (τα λεξήματα είναι κοινά για όλο τον ελληνικό κόσμο).
Η περίοδος της εγκυμοσύνης έχει πολλές απαγορεύσεις και προφυλάξεις για
την προστασία του εμβρύου. Στην ελληνική λαϊκή παράδοση, και στα Βαλκάνια,
καταγράφονται τα εξής έθιμα: Στα παλιά χρόνια μια έγκυος δεν έπρεπε να γίνει
νονά, γιατί «θα τσιλλήσει το μωρό της», δεν έπρεπε να πάει σε κηδεία, αλλιώς «το
παιδί θα έπαιρνε το χρώμα του νεκρού»/«θα το πάρει ο Χάρος», και δεν έπρεπε
να περάσει από τρίστρατο. Κυρίως, όμως, κανείς δεν μπορούσε να πει «όχι» σε
μια έγκυο, αν ήθελε να φάει κάτι συγκεκριμένο, αλλιώς το παιδί που θα γεννιόταν
θα έφερε σημάδι που θα αποτύπωνε την τροφή που λαχτάρησε να φάει η μητέρα
του. Αξίζει να δούμε ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή τη δοξασία.
«Το πεθυμητικό»
«Το πεθυμητικό», όπως ονομάζεται στην κεφαλλονίτικη εκδοχή του, είναι μια
πολύ ενδιαφέρουσα δοξασία σχετικά με την εγκυμοσύνη, κοινή σχεδόν σε όλο
τον βαλκανικό χώρο, αλλά με διάφορες τοπικές παραλλαγές. Έχει σχέση με τα
μωρά εκείνα που γεννιούνται με ένα σημάδι (τα σημάδια στο σώμα ενός ανθρώπου ποτέ δεν θεωρούνταν κάτι καλό). Οι άνθρωποι πίστευαν ότι τα σημάδια στο
1 Περιγραφή από τα Βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς.
2 Slavjanskie drevnosti, Etnolingvisticheskij slovar, τ. 5, Moscow 1995-2004, σ. 608-611.
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σώμα του νεογέννητου τα προκαλούσε η συμπεριφορά της γυναίκας την περίοδο
της εγκυμοσύνης. Σε όλες τις παραλλαγές αυτής της δοξασίας το σημάδι του
παιδιού έχει σχέση με κάποιο φαγητό, πιο συγκεκριμένα με την επιθυμία της
εγκύου να φάει κάτι. Στη νοτιοσλαβική παράδοση όμως το μωρό γεννιέται με
σημάδι, αν η μητέρα του κατά την εγκυμοσύνη έκλεψε κάποιο φαγητό (π.χ. ένα
φρούτο) και τρόμαξε εκείνη τη στιγμή· στα Δαρνακοχώρια, αν έκλεψε κάτι ή είπε
κάποιο ψέμα την ημέρα του Αγίου Συμεών (στις 3 Φεβρουαρίου)· στην Κεφαλονιά, αν επιθύμησε κάτι να φάει και ταυτόχρονα άγγιξε το σώμα της και στην
Κύπρο αν απλώς επιθύμησε κάποιο φαγητό.
Οι δοξασίες για τον Άγιο Συμεών στη Βόρεια Ελλάδα προέρχονται από τη
λαϊκή παρετυμολόγηση του ονόματός του, σύμφωνα με την οποία ο Συμεών
είναι αυτός που βάζει σημάδι, σημαδεύει.3 Παρόμοιες δοξασίες υπάρχουν και
στην ανατολική Βουλγαρία, όπου τα παιδιά με σημάδια ονομάζονται «симьосано
дете» (παιδί του Συμεών).
Το φύλο του μωρού
Πάντα και παντού προσπαθούσαν να μαντέψουν το φύλο του μωρού. Πρώτον, ας σημειώσουμε μαντείες που ήταν κοινές σε όλα τα Βαλκάνια: αυτές είχαν
να κάνουν με το σχήμα της κοιλιάς (η γυναίκα με μυτερή κοιλιά θα κάνει αγόρι,
με πλακωτή κοιλιά θα κάνει κορίτσι) και με το πρώτο «άκουσμα» του μωρού (αν
το αισθανθεί δεξιά, θα είναι αγόρι, αριστερά, κορίτσι). Πρέπει να σημειωθεί ότι
η αντίθεση δεξιά / αριστερά σχεδόν πάντα στον παραδοσιακό πολιτισμό σχετίζεται με την αντίθεση άντρας / γυναίκα. Έτσι σε πολλές σλαβικές παραδόσεις η
γυναίκα μετά τη σύλληψη πρέπει να γυρίσει δεξιά, αν θέλει αγόρι, ή αριστερά για
να έχει κορίτσι (το ίδιο έθιμο καταγράφεται και στην Κεφαλονιά).
Στη δεύτερη κατηγορία τέτοιων μαντειών ανήκουν τα κοινά ελληνικά έθιμα,
τα οποία καταγράφονται σε δύο ή περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά σπάνια απαντούν σε άλλες βαλκανικές παραδόσεις. Στην Κύπρο και στην Κεφαλονιά τοποθετούσαν σε μια καρέκλα μαχαίρι και σε μια άλλη ψαλίδι, και, αφού τα
κάλυπταν με δύο μαξιλάρια, η έγκυος γυναίκα έπρεπε να καθίσει σε μια από
αυτές τις καρέκλες. Η καρέκλα με μαχαίρι σήμαινε αγόρι, με το ψαλίδι, κορίτσι.
Σύμφωνα με ένα άλλο έθιμο, το οποίο καταγράφεται στην Κύπρο και στα Δαρνακοχώρια, η μαμμή έκανε κάτι με τη βέρα της εγκύου γυναίκας πάνω από την
κοιλιά της και έβλεπε το φύλο του μωρού.
Η τρίτη κατηγορία αφορά τοπικά μόνο έθιμα, τα οποία εντοπίζονται μόνο σε
μια συγκεκριμένη περιοχή. Στην Κεφαλονιά είχε σημασία πού βρισκόταν η γυναίκα όταν «άκουγε» το μωρό της για πρώτη φορά: «αν το ακούσεις μέσα [ενώ βρίσκεσαι μέσα στο σπίτι], είναι αγόρι, θα μείνει στο σπίτι, αν το ακούσεις έξω από

3 Γ. Α. Μέγας, Ελληνικές γιορτές και έθιμα της λαϊκής λατρείας, Αθήνα 2012: Βιβλιοπωλείον της
«Εστίας», σ. 112.
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το σπίτι, είναι κορίτσι και θα φύγει».4 Στην Κεφαλονιά μάντευαν το φύλο ανάλογα
με τη φάση του φεγγαριού κατά τη μέρα της σύλληψης: με «γεμάτο φεγγάρι» θα
ήταν κορίτσι, στη χάση, αγόρι.
Καταγράφονται και έθιμα, τα οποία έδειχναν το φύλο του επόμενου παιδιού. Έτσι, στα Δαρνακοχώρια την τρίτη μέρα μετά τη γέννα ερχόταν η μαμμή
στη λεχώνα, γέμιζε μια σουπιέρα με νερό, έκανε τρεις γύρους, τη χτυπούσε, και
αν γύριζε ανάποδα, το άλλο παιδί θα ήταν αγόρι, αν γύριζε πάλι έτσι όπως ήταν,
το άλλο παιδί θα ήταν κορίτσι. Στην Κεφαλονιά μάντευαν το φύλο του επόμενου παιδιού και πάλι ανάλογα με τη φάση του φεγγαριού, αυτή τη φορά τη μέρα
της γέννας του πρώτου παιδιού: αν το μωρό είχε γεννηθεί με γεμάτο φεγγάρι,
το επόμενο παιδί της οικογένειας θα είχε ίδιο φύλο, αν όμως είχε γεννηθεί στη
χάση, το επόμενο θα είχε το αντίθετο φύλο.

3. Η γέννα και η μεταγεννητική περίοδος
Το δεύτερο και το πιο σημαντικό στάδιο είναι η ίδια η γέννα. Τα δρώντα πρόσωπα
της γέννας είναι η λεχώνα (η λεχώ / η λεχούσα), το μωρό (το βρέφος) και η μαμμή
(η μαμμού). Το ελληνικό λέξημα λεχούσα μπήκε στις άλλες βαλκανικές γλώσσες:
лехуса (στη βουλγαρική γλώσσα) και леуса/лауса (στη σερβική). Τα έθιμα που αφορούν τη λεχώνα στην ελληνική λαϊκή παράδοση είναι πολλά.
Πρώτον, καταγράφονται έθιμα, τα οποία είναι κοινά για την ελληνική και τις
σλαβικές παραδόσεις στα Βαλκάνια. Η λεχώνα δεν έπρεπε να βγαίνει από το σπίτι
40 μέρες μετά τη γέννα, ενώ απαγορεύονταν αυστηρά οι επισκέψεις στο σπίτι της
λεχώνας. Στην πόρτα του σπιτιού ή του δωματίου της λεχώνας έβαζαν κόκκινη κορδέλα ή κόκκινο φιόγκο (στη Βόρεια Ελλάδα, στη Σερβία και στη Βουλγαρία). Το κόκκινο χρώμα γενικώς στα Βαλκάνια θεωρείται προστατευτικό.5 Σε κάποιες περιοχές
της Βουλγαρίας έβαζαν κόκκινη κλωστή γύρω από όλο το δωμάτιο της λεχώνας ή
ολόκληρο το σπίτι.
Το κέρασμα για τη γέννα και στη λεχώνα είναι παντού κάτι γλυκό: λουκούμια και
κούμουλλα (γλυκά παξιμαδάκια) στην Κύπρο, λαλαγγίτες με μέλι, λουκουμάδες και
πίτες με μέλι και ζάχαρη στα Δαρνακοχώρια. Παρόμοιες πίτες με ζάχαρη και μέλι συναντιούνται και στα Βαλκάνια. Τα γλυκά συμβολίζουν τη γλυκιά ζωή του νεογέννητου
και την ομορφιά του.
Πολλές φορές ο ιερέας διάβαζε στη λεχώνα μισή ευχή, για να μπορέσει να βγαίνει από το σπίτι πριν περάσουν 40 μέρες. Αυτό το έθιμο καταγράφεται μέχρι σήμερα
σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και στα Βαλκάνια: στην Κεφαλονιά γίνεται σε 8
μέρες μετά τη γέννα, στα Δαρνακοχώρια σε 20 μέρες, στη Σερβία ο ιερέας διαβάζει
την ευχή για εξαγνισμό του βρέφους μέσα στο σπίτι της λεχώνας.
Η λεχώνα δεν έπρεπε να μένει μόνη της με το μωρό. Στα Δαρνακοχώρια και στα
Βαλκάνια, αν έφευγαν από το δωμάτιο της λεχώνας, έβαζαν μια σκούπα πίσω από
4 Απόσπασμα από τη συνέντευξη με την κ. Ερμιόνη Ψαρρού από το Επανοχώρι της Κεφαλονιάς.
5 Slavjanskie drevnosti, ό.π., τ. 2, σ. 648.
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την πόρτα για την προστασία από τα δαιμόνια. Μέσα στο δωμάτιο είχε πάντα αναμμένο καντήλι ή θυμιατό.
Σε 40 μέρες η λεχώνα σαραντίζει, πηγαίνει στην εκκλησία με το μωρό (σε βουλγαρικές διαλέκτους αυτό το έθιμο ονομάζεται сарандисване, γλωσσικό δάνειο από
τα ελληνικά). Αν πεθαίνει μια λεχώνα, γίνεται νεράιδα. Στη Βουλγαρία μια πεθαμένη
λεχώνα μπορεί να γίνει нави, ένα μυθολογικό πρόσωπο που βλάπτει λεχώνες και
μωρά.
Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα έθιμα που συναντιούνται μόνο στον
ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. Στην Κύπρο καταγράφεται το έθιμο με το πιθάρι, το
λεγόμενο «σήκωμα της λεχώνας»: την όγδοη μέρα μετά τη γέννα «ζέσταιναν το
μεγάλο πιθάρι, έβαζαν μέσα ένα σκαμνάκι, κάτι βότανα, τη λεχώνα την έσφιγγαν
με μια τουλουπίστρα και για κάποια ώρα την έβαζαν μέσα στο πιθάρι, για να
σφίξουν τα κόκκαλά της...».6
Στα Δαρνακοχώρια η λεχώνα έμενε στο κρεβάτι τρεις μέρες, και την τρίτη
μέρα ερχόταν η μαμμή και την έπλενε. Εκείνη τη μέρα πολλές φορές μάντευαν
με μια κούπα νερό τι θα είναι το επόμενο παιδί της οικογένειας, αγόρι ή κορίτσι.
Στην Κύπρο εκτός από την κόκκινη κορδέλα έβαζαν στην πόρτα του σπιτιού
και το λεγόμενο «σκουλί».
Στην Κεφαλονιά αν μια λεχώνα πήγαινε για επίσκεψη σε άλλο σπίτι, δεν θεωρούνταν για καλό. Έπρεπε να πιάσει κάτι σιδερένιο, π.χ. ένα πέταλο, πριν μπει
στο ξένο σπίτι. «Τη λεχώνα την ακολουθάει η οργή του θεού» / «Η λεχώνα δεν
κάνει να πάει σε άλλο σπίτι. Διότι αν έχω ανύπαντρα παιδιά, δεν θα παντρευτούνε ή θα πάθουν κακό».7 Παρόμοιο έθιμο καταγράφεται και στη σλαβική λαϊκή
παράδοση των Βαλκανίων: η λεχώνα όταν έβγαινε έξω από το σπίτι έπρεπε να
έχει μαζί της ως φυλαχτό κάτι σιδερένιο (μαχαίρι, βελόνα, καρφί).
Το δεύτερο σημαντικό πρόσωπο της γέννας είναι το νεογέννητο μωρό. Τα
έθιμα, τα οποία αφορούν το μωρό, μπορούμε επίσης να διακρίνουμε σε αυτά
που είναι κοινά στον βαλκανικό χώρο, στα ελληνικά και στα τοπικά έθιμα (τα
οποία καταγράφονται μόνο σε έναν τόπο).
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι δοξασίες για το σαββατογεννημένο παιδί
[суботњак (σερβ.) / съботник (βουλγ.)], δηλαδή ένα παιδί που γεννιέται το Σάββατο θεωρείται παντού τυχερό: «ήταν για καλό» / «ό,τι λέει γίνεται» / «δεν τον
πιάνουν οι κατάρες».
Το δεύτερο έθιμο, το οποίο συναντιέται σε διάφορες λαϊκές παραδόσεις των
Βαλκανίων, είναι το αλάτισμα του μωρού (καταγράφεται στην Κύπρο και στη Βόρεια Ελλάδα). Στην Κύπρο έβαζαν αλάτι στο νερό όταν έπλεναν το μωρό πρώτη
φορά «για να έχει νου, για να έχει μυαλό»· στα Δαρνακοχώρια, «για να μην μυρίζει»· στη Σερβία και τη Βουλγαρία «για να μην μυρίζει σαν Τούρκος ή Εβραίος»,

6 Απόσπασμα από τη συνέντευξη με τον κ. Πολύβιο Ηρακλέους από την Άλωνα της Κύπρου.
7 Αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις με την κ. Ερμιόνη Μπόζα από τα Βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς
και την κ. Ερμιόνη Ψαρρού από το Επανοχώρι της Κεφαλονιάς.
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«για να γίνει χριστιανός».8 Πολλές φορές, όταν έκαναν το πρώτο μπάνιο, έβαζαν
στο νερό διάφορα βότανα (στην Κεφαλονιά) ή κέρματα (στα Δαρνακοχώρια), τα
οποία στη συνέχεια τα έδιναν στη μαμμή.
Όπως προαναφέρθηκε, παντού το νεογέννητο μωρό έμενε 40 μέρες με τη
λεχώνα μέχρι να σαραντίσουν. Τα ρούχα του ασαράντιστου μωρού δεν τα άπλωναν έξω, ούτε καν τη νύχτα, γιατί τα κακά πνεύματα που κυκλοφορούν έξω μπορούν να βλάψουν το μωρό.
Το νεογέννητο μωρό το φάσκιωναν πάντα: άλλοτε τις πρώτες 40 μέρες, άλλοτε για τρεις μήνες και άλλοτε για ένα ολόκληρο χρόνο. Του έβαζαν φασκιές/
τουλουπίστρα (κυπρ.) για να το «ισιώσουν»: «για να δέσουν τα κόκκαλά του» /«να
είναι γερό» / «να είναι γερή η μέση του» / «να έχει ίσια πόδια» / «να έχει όμορφο σώμα» κτλ. Στα Δαρνακοχώρια έβαζαν ένα μαντήλι στο κεφάλι του μωρού
«για να μην έχει στραβό κεφάλι» και ένα αυγό «για να είναι ίσιο το κεφάλι του».
Πολλές φορές η μαμμή έκανε ιδιαίτερη γυμναστική στο νεογέννητο, το λεγόμενο
«σταύρωμα» του μωρού: έβαζε σταυρωτά τα χεράκια και τα ποδαράκια του μωρού για να του φτιάξει το σώμα.
Κοινά έθιμα για τον ελληνικό κόσμο που επιβιώνουν έως τις μέρες μας είναι,
πρώτον, το ασήμωμα του μωρού, κατά το οποίο δίνουν στο νεογέννητο μωρό κάτι
ασημένιο (κουταλάκι ή ένα κέρμα) ή κάτι χρυσό. Δεύτερον, κατά την πρώτη επίσκεψη του μωρού σε άλλο σπίτι η νοικοκυρά του σπιτιού το ασπρίζει: του βάζει
αλεύρι ή πούδρα στο κεφάλι για να ζήσει πολλά χρόνια.9
Τα τοπικά έθιμα που σχετίζονται με βρέφη δεν είναι πολλά. Στην Κεφαλονιά
π.χ., αν ο πατέρας του παιδιού γύριζε στο σπίτι αργά το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα, έπρεπε να ανάψει ένα σπίρτο πριν μπει στο σπίτι ή να σβήσει το τσιγάρο
στην είσοδο του σπιτιού ή να κατουρήσει στην πόρτα. Πρόκειται για μια μορφή
αποτροπαϊκής λαϊκής μαγείας, η οποία συνδέεται με τις προστατευτικές ιδιότητες της φωτιάς και των ούρων.
Στην Κύπρο δεν έπρεπε κανένας να δρασκελήσει ή να καθίσει πάνω στα
ρούχα του μωρού μέχρι να αρχίσει να περπατάει το μωρό, αλλιώς το παιδί μπορούσε να αρρωστήσει σοβαρά, αυτό το ονόμαζαν «φκιασέλημα» του μωρού.
Τον πλακούντα τον ονομάζουν ύστερο (γιατί γεννιέται ύστερα από το μωρό).
Γενικώς, θεωρείται σωσίας του νεογέννητου και αυτή τη σημασία βρίσκουμε
στα διαλεκτικά λεξήματα: στην Κύπρο ονομάζεται «ταίρι» και στην Κεφαλονιά
«αδρέφι». Μετά τη γέννα η μαμμή το έσκαβε κάπου για να μη το φάνε τα σκυλιά
(π.χ. στην Κύπρο) ή το πέταγε (στην Κεφαλονιά).
Ο ομφαλός / το αφάλι θεωρείται ότι δένει το παιδί στον τόπο όπου γεννήθηκε. Έτσι, σε πολλά μέρη το κρατούσανε για καλή τύχη / για να μην ξεχάσουν τα
παιδιά το σπίτι τους και γενικά για καλό. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις το μωρό
γεννιέται με μια μεμβράνη στο πρόσωπο (μέσα στον αμνιακό σάκο), την οποία
8 Slavjanskie drevnosti, ό.π., τ. 5, σ. 116.
9 Μ. Γ. Βαρβούνης, Εισαγωγή στη θρησκευτική λαογραφία. Τόμος δεύτερος. Ο κύκλος του χρόνου
– ο κύκλος της ζωής – ο κύκλος της λατρείας, Θεσσαλονίκη 2017: Εκδοτικός Οίκος Κ. & Μ. ΑΝΤ.
Σταμούλη, σ. 255.
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έλεγαν προσωπίδα ή φούσκα (κυπρ.). Σχεδόν παντού την κρατούσανε, γιατί φανέρωνε πως το παιδί θα ήταν καλότυχο. Και στις άλλες βαλκανικές παραδόσεις
τέτοια εμβρυομεμβράνη ήταν κάτι σαν φυλαχτό του μωρού.
Στα Βαλκάνια τα φυλαχτά συνοδεύουν τη ζωή του ανθρώπου από τη στιγμή
της γέννησής του. Στο νεογέννητο μωρό τα βάζουν στο κρεβατάκι του ή στα ρουχαλάκια του ή στο χέρι του. Κοινά φυλαχτά σε όλο τον βαλκανικό χώρο και την
Ελλάδα είναι: το σκόρδο (στα Δαρνακοχώρια και στην Κεφαλονιά· έβαζαν μάλιστα μονόλωβο σκόρδο ως φυλαχτό), το κωνσταντινάτο, δηλαδή χρυσό κέρμα
(στην Κεφαλονιά), μαχαίρι και ψαλίδι (στην Κύπρο), κόκκινη κορδέλα (στη Βόρεια
Ελλάδα) και ψωμί (στην Κεφαλονιά): «ένα κομματάκι ψωμί έβαζαν κάτω από το
στρώμα (τρίγωνο ψωμί ή αντίδωρο)» / «Στο ψωμί δεν πλησιάζει τίποτε...».10
Εκτός από αυτά, στην ελληνική παράδοση παντού απαντούν το παραδοσιακό «φυλαχτό» (ένα σακκουλάκι με το Τίμιο Ξύλο ή το χώμα από τον τάφο ενός
Αγίου ή ίνες από το ράσο του, π.χ. του Αγίου Γερασίμου που φτιάχνουν καλόγριες
στο μοναστήρι του Αγίου στην Κεφαλονιά) και το γνωστό «ματάκι». Φυλαχτά είναι
και το βάγιο (στην Κεφαλονιά), τα λουλούδια από τον Επιτάφιο ή τον Σταυρό (στα
Δαρνακοχώρια). Στην Κεφαλονιά και στα Δαρνακοχώρια φορούν ανάποδα ένα
εσώρουχο στο μωρό για να το φυλάει.
Μερικά έθιμα που ακολουθούν μετά τη βάφτιση του παιδιού προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρώτον, αυτά που σχετίζονται με τα πρώτα βήματα του παιδιού. Μια κοινή παράδοση για τη Βόρεια Ελλάδα και τους σλαβικούς λαούς των
Βαλκανίων είναι η περπατόπιτα –μια ειδική πίτα που φτιάχνουν όταν το παιδί
κάνει τα πρώτα του βήματα. Ανάμεσα στα τοπικά ελληνικά έθιμα καταγράφονται
τα εξής: στα Δαρνακοχώρια ρίχνουν νερό στα πόδια του παιδιού για να περπατάει πιο εύκολα, στην Κεφαλονιά λένε ότι τα πρώτα παπούτσια τα αγοράζει στο
παιδί η νονά του και το παιδί «πρέπει να τα λιώσει για να χαλάσει πολλά παπούτσια στη ζωή του», να ζήσει πολλά χρόνια.
Ένα άλλο έθιμο κοινό για όλο τον ελληνικό χώρο αφορά το πρώτο δόντι του
παιδιού που του πέφτει. Σε όλες τις περιοχές ρίχνουν το δόντι ψηλά ή στα κεραμίδια και λένε μερικές φορμουλαϊκές ρήσεις, με διάφορους αποδέκτες:
—«Ήλιε μου, σου δίνω δόντι χαλασμένο, δώσε μου το χρυσό» (στην Κύπρο)
—«Να κουρούνα κοκκαλένιο, να μου δώκεις σιδερένιο» (στα Δαρνακοχώρια)
—«Πάρε γουρούνα το δόντι μου και δω μου το δικό σου να κοκκαλώ τα σίδερα,
να τρώγω παξιμάδια» (στην Κεφαλονιά).
Όπως παρατηρούμε, γίνεται η ανταλλαγή δοντιών με τον Ήλιο ή με κάποιο δυνατό ζώο (κατά τις λαϊκές μυθολογικές δοξασίες). Στις σλαβικές παραδόσεις υπάρχει το ίδιο έθιμο με την ίδια προφορική φόρμουλα: το δόντι το δίνουν σε διάφορα
ζώα (π.χ. στον σκύλο ή στο ποντίκι), πουλιά (στην κουρούνα κ.ά.) και μυθολογικά
πρόσωπα (στη βίλα στη σερβική παράδοση).11
10 Αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις με την κ. Σταυρούλα Κουταβά, την κ. Άννα Τζάκη και την κ.
Σταυρούλα Τζάκη από τα Φραγκάτα της Κεφαλονιάς.
11 Slavjanskie drevnosti, ό.π., τ. 2, σ. 360.
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Ένα πολύ παλιό έθιμο, το οποίο οι νέοι δεν θυμούνται, ονομάζεται «μύγα» ή
«μούγια» (στα κυπριακά). Όταν το πρώτο παιδί της οικογένειας είχε ένα μαύρο ή
μπλε σημάδι ανάμεσα στα μάτια (οριζόντια ή πιο κοντά σε ένα μάτι) / στη μύτη /
ανάμεσα στα φρύδια (το σημάδι αυτό το ονόμαζαν μύγα) έλεγαν ότι «δεν θέλει τα
αδερφάκια του» ή «τρώει τα αδερφάκια του» και πραγματικά τα επόμενα μωρά
πέθαιναν. Σε τέτοια περίπτωση το παιδί αυτό «που είχε μύγα», το έβαζαν σε έναν
φούρνο (όχι αναμμένο) με κάποια ξυλάκια, χαρτάκια και έλεγαν διαφορετικά λόγια για να φύγει η μύγα. Εάν όμως αυτή η μπλε αρτηρία ανάμεσα στα μάτια είναι
όρθια, το παιδί θεωρούνταν τυχερό. Στην Κεφαλονιά καταγράψαμε τη λεπτομερή περιγραφή του παραπάνω εθίμου:
[Μια γυναίκα] απέκτησε ένα αγόρι [...]. Και μετά απ’ αυτό το αγόρι, όταν
έγινε δυόμισι χρονών, η γυναίκα απέκτησε ένα άλλο αγόρι. Αλλά το αγόρι
το πρώτο είχε εδώ [ανάμεσα στα μάτια] μια αρτηρία μπλε μικρή, η οποία
δεν είναι κάθετη, ήταν οριζόντια. Και της πέθανε το δεύτερο παιδί. Έκανε και τρίτο παιδί και της πέθανε και το τρίτο παιδί [...]. Και της είπε μια
γιαγιά: «Παιδί μου, θα σου λύσω το πρόβλημα. Έχεις στο σπίτι σου φούρνο;», λέει. «Να έρθω την ημέρα Παρασκευή ή Σάββατο, γιατί μπορεί να
γίνει και Σάββατο αυτό· θέλει ή Παρασκευή ή Σάββατο· Παρασκευή μετά
τη 1 το μεσημέρι και Σάββατο να μην περάσει 5 η ώρα το απόγευμα». Τι
έκανε αυτή; Το θυμάμαι σαν τώρα: πήρε στο χέρι της λίγο αλεύρι, τίναξε τα χέρια, πήρε το παιδί, είχε ανάψει το φούρνο όμως, αλλά όχι πολύ,
έβαζε το παιδί στο φούρνο και το έβγαζε, λέγοντας: «Θέλεις τον αδερφό
σου; Να τον εθέλεις! Θέλεις τον αδερφό σου; Να τον εθέλεις! Θέλεις τον
αδερφό σου; Να τον εθέλεις!». Και πράγματι απέκτησε η γυναίκα το τέταρτο παιδί και έζησαν.12

Στην Κύπρο έβαζαν το παιδί στον φούρνο, λέγοντας: «Κρούσε μούγια που ν’
αφήνεις τα αδέρφια σου να ζήσουν». Αυτό το έθιμο είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί
και στις άλλες βαλκανικές λαϊκές παραδόσεις –και όχι μόνο στις βαλκανικές–
υπάρχουν παρόμοια έθιμα που σχετίζονται όλα με τον φούρνο, ο οποίος στον
λαϊκό πολιτισμό δεν είναι μόνο πηγή της ζωής και της υγείας αλλά έχει σχέση με
τον θάνατο και τον άλλο κόσμο. Έτσι ένα άρρωστο παιδί που μπαίνει μέσα στον
φούρνο σαν να καίγεται, πεθαίνει και ξαναγεννιέται υγιέστατο.
Συνοψίζω: τα έθιμα της γέννησης, τα οποία καταγράφονται σήμερα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, διακρίνονται σε κοινά έθιμα που εντοπίζονται σε παρόμοια
εκδοχή σε όλα τα Βαλκάνια (π.χ., αλάτισμα του μωρού, πολλές προφυλάξεις της
μεταγεννητικής περιόδου), έθιμα που εστιάζονται στον κυρίως ελληνικό χώρο
(μερικές μαντείες για το φύλο του μωρού, ασήμωμα του μωρού) και σε τοπικά
έθιμα (π.χ., «πιθάρι», δηλαδή το σήκωμα της λεχώνας στην Κύπρο).

12 Απόσπασμα από τη συνέντευξη με τον εθνολόγο από την Κεφαλονιά τον κ. Γεράσιμο Γαλανό.
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Τα ήθη και τα έθιμα στα έργα του Στρατή Μυριβήλη
Ana Chikovani

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κρατικό Πανεπιστήμιο Τιφλίδας Ivane Javakhishvili

ABSTRACT
Folk traditions acquire special importance in the work of Stratis Myrivilis.
The folk traditions and customs described in the literary works, as well as
the comparison of Christian customs and traditions with all the survivors of
ancient paganism present interesting elements. The customs, the folklore
testimonies, described in the literary works of Stratis Myrivilis, can help
in the study of the timeless dimensions of Hellenism. The purpose of our
research is not only to index the rich folklore material that Stratis Myrivilis has recorded and used literary, but also to study the function of these
traditional elements in the literary text. The paper evaluates the functional
integration of folklore, ritual, mythological, religious elements in the prosaic work. The methods used are structural, sociological, comparative. The
paper analyzes selected works where the author describes or mentions
the folk customs and rituals.

Οι λαϊκές παραδόσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στο έργο του Στρατή Μυριβήλη. Τα ήθη και τα έθιμα που περιγράφονται στα λογοτεχνικά έργα, όπως
και ο συγκρητισμός του Χριστιανισμού μ’ όλες τις επιβιώσεις από την αρχαία
ειδωλολατρία, παρουσιάζουν ενδιαφέροντα στοιχεία. Τα έθιμα, οι λαογραφικές
μαρτυρίες, που αποτυπώθηκαν στο έργο του Στρατή Μυριβήλη, μπορούν να βοηθήσουν στη μελέτη των διαχρονικών διαστάσεων του ελληνισμού.
Μία από τις λειτουργίες περιγραφής των λαϊκών εθίμων στα λογοτεχνικά έργα
του Μυριβήλη είναι η αποκάλυψη της συγκριτικής φύσης των πεποιθήσεων και
των εθίμων (π.χ. η μορφή της Παναγιάς Γοργόνας, του Χάρου και τα σχετικά ήθη
και έθιμα), καθώς και η έμφαση στην συνύπαρξη παγανιστικών και χριστιανικών
στοιχείων, που είναι χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινότητας της εποχής του.
Στην εργασία αναλύονται το μυθιστόρημα η Παναγιά η Γοργόνα και η νουβέλα ο Βασίλης ο Αρβανίτης όπου ο συγγραφέας περιγράφει ή αναφέρει τα έθιμα
και τις τελετουργίες του λαού· θα αξιολογηθεί η λειτουργική ενσωμάτωση των
λαογραφικών, τελετουργικών, μυθολογικών και θρησκευτικών στοιχείων μέσα
στο πεζογραφικό έργο. Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι δομικές,
κοινωνιολογικές και συγκριτικές.
Όπως είναι γνωστό, ο Στράτης Μυριβήλης, ψευδώνυμο του Ευστράτιου Σταµατόπουλου γεννήθηκε στην υπόδουλη τότε Συκαµιά της Λέσβου το 1890. Στρατεύθηκε εθελοντής το 1912 και πολέμησε στους Βαλκανικούς Πολέμους και στη συνέχεια
στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Από τις πολεμικές
εμπειρίες του εμπνεύστηκε το αριστούργημά του, η Ζωή εν τάφω, έργο που τον τοποθετεί ανάμεσα στους κορυφαίους αντιμιλιταριστές λογοτέχνες. Σε κατοπινότερα
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ωστόσο έργα του στρέφει την προσοχή του προς τα ήθη και τα έθιμα της Λέσβου.
Η ιστορία της λαϊκής θρησκευτικής σκέψης και της κοσμοθεωρίας, οι μύθοι,
οι λατρείες και οι τελετουργίες περιγράφονται ή αναφέρονται στα λογοτεχνικά
έργα του Μυριβήλη. Στα γραπτά του, ο Μυριβήλης συχνά αναφέρει ιστορίες που
είχε ακούσει από τη μητέρα του, την Ασπασία Γεωργιάδη. Η αναδρομική αναπαράσταση των παγανιστικών πεποιθήσεων, η προχριστιανική θρησκευτική σκέψη
και οι ορθόδοξες χριστιανικές παραδόσεις και τα έθιμα πλουτίζουν τα λογοτεχνικά έργα του Μυριβήλη με ενδιαφέροντα στοιχεία και ερμηνείες.
Στα έργα του η προσοχή επικεντρώνεται στις αρχαίες τελετουργίες της Λέσβου και σε πληροφορίες που ανάγονται στην αρχαιότητα, μερικές από τις οποίες παρέμειναν είτε με αλλαγμένη είτε με την πρωτότυπη μορφή στο νησί. Οι
παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα της Λέσβου συνδέονται στενά με τη θρησκεία.
Και εδώ κάθε θρησκευτική γιορτή φέρνει στη ζωή τα έθιμα που έχουν ιστορία
αιώνων. Πολλά σημαντικά γεγονότα στην ανθρώπινη ζωή, όπως η γέννηση, το
βάπτισμα και ο γάμος, αντικατοπτρίζονται ενεργά στις τοπικές παραδόσεις.
Μια μικρή αναδρομή για τα ήθη και τα έθιμα της Λέσβου, όπως και για τις παραδόσεις της από την αρχαιότητα μέχρι τον εικοστό αιώνα μας βοηθάει να εντοπίσουμε το ρόλο που έπαιζε το νησί της Λέσβου, το διανοητικό και δημιουργικό
ειδικότερα έργο που παραγόταν εδώ στη διαμόρφωση και τη διάπλαση πολιτισμικών αντιλήψεων. Το νησί που βρισκόταν επί αιώνες στο σταυροδρόμι Δυτικού
και Ανατολικού πολιτισμού –όπως βρίσκεται και σήμερα– με τα ήθη και τα έθιμά
του παρουσιάζεται εντυπωσιακά στα έργα του Μυριβήλη. Ο συγγραφέας συχνά
αναπολεί το ιστορικό παρελθόν της ιδιαίτερης πατρίδας του, αναφέρεται στο
αηδόνι της Λέσβου, τη Σαπφώ και, καθώς φαίνεται από τα γραπτά του, πιστεύει
ότι η λογοτεχνική άνοδος που παρατηρείται στην Λέσβο στις αρχές του 20ού αιώνα αποτελεί μια συνέχεια της αλυσίδας πολιτισμού του νησιού που ξεκινάει από
την αρχαιότητα, προϊόντος του χρόνου εμπλουτίζεται με τον χριστιανισμό και τις
ανατολικές παραδόσεις και έθιμα και έτσι φτάνει μέχρι τον 20ο αιώνα.
Μπορούμε να ισχυριστούμε πως παρατηρούμε ήδη στη Ζωή εν τάφω1 τις
πρώτες προσπάθειες περιγραφής εθίμων έστω και σε μορφή σπάνιων αποσπασμάτων, π.χ. θα αναφερθούμε σε ένα επεισόδιο όπου περιγράφεται το έθιμο της
φιλοξενίας όταν η χωριάτισσα, η «ζάβαλη Μάικο» όπως την ονομάζει ο αφηγητής, περιποιείται τον τραυματία στρατιώτη. Ο αφηγητής περιγράφει τη ζωή των
απλών ανθρώπων σ’ ένα χωριό που μιλάνε μια γλώσσα ή μια διάλεκτο που καταλαβαίνουν και οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι. Οι Σέρβοι θέλουν τα νέα παιδιά από
το χωριό αυτό να πολεμήσουν τους Βουλγάρους, ενώ οι Βούλγαροι τους προτρέπουν να πολεμήσουν τους Σέρβους. Οι ίδιοι δε θέλουν καθόλου να πολεμήσουν
και η δύστυχη μάνα «η ζάβαλη Μάικο» περιποιείται τον τραυματισμένο Έλληνα
στρατιώτη που βρέθηκε πληγωμένος και ο οποίος θα μπορούσε στην μάχη να
είχε σκοτώσει ή να σκοτώσει στο μέλλον τα δύο παλικάρια της. Δεν καταγράφει
εδώ ο Μυριβήλης συγκεκριμένα ήθη και έθιμα, καθώς αναφέρεται γενικότερα
1 Σ. Μυριβήλης, Η ζωή εν τάφω, Αθήνα 1956: Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Ι. Δ. Κολλάρου και Σίας Α. Ε.
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στο έθιμο της φιλοξενίας, το οποίο παρουσιάζεται μέσα από την ανθρώπινη
στάση της Άντσιω ή της «ζάβαλη Μάικο» που σημαίνει «δύστυχη μάνα».
Όπως αναφέραμε, στο μεταγενέστερο έργο του Μυριβήλη αυξάνεται το ενδιαφέρον για την περιγραφή των εθίμων.
Στο έθιμο της πρόκλησης βροχής που περιγράφεται στο μυθιστόρημα η Παναγιά η Γοργόνα του Μυριβήλη εμφαίνεται ένα από τα παμπάλαια έθιμα επικοινωνίας
με το Θεό. Το έθιμο αυτό εντοπίζεται σε όλες τις θρησκείες στον πλανήτη μας
και είναι ευρέως διαδεδομένο σε πολλές χώρες και πολιτισμούς που είναι ριζικά
διαφορετικοί μεταξύ τους. Στο λογοτεχνικό έργο η τελετουργία της πρόκλησης
βροχής χωρίζεται σε τρεις φάσεις:2
1. λειτουργία στην εκκλησία της Αγια-Φωτεινής.
2. η πομπή που ξεκίνησε απολείτουργα στον ελαιώνα και
3. προσευχή.
Εν αντιθέσει με τη λειτουργία στην οποία γίνεται μια απλή αναφορά, η πομπή περιγράφεται λεπτομερειακά καθώς στην περίπτωσή της συναντάμε στοιχεία χαρακτηριστικά
τόσο για την αρχαία ειδωλολατρική όσο και για την χριστιανική θρησκεία. Η πομπή
παρομοιάζεται με μαύρο φίδι που κλωθογύριζε ανάμεσα στα δέντρα τις κουλούρες
του. Το φίδι, όπως είναι γνωστό από τα αρχαία χρόνια ήταν σύμβολο της βροχής και
της γονιμότητας.3 Η τρίτη φάση, παράκληση για τη βροχή, περιγράφεται επίσης λεπτομερώς, αποτελείται δε από τη συλλογική προσευχή – χριστιανική λιτανεία.
Περιγράφεται ένα είδος ομαδικής τελετής· όλοι οι κάτοικοι του χωριού συμμετέχουν ενεργά στην τελετουργία, άντρες, γυναίκες, παιδιά και γέροι. Οι παπάδες
κρατούσαν τα χρυσά και ασημένια Ευαγγέλια, τα αγόρια κρατούσαν τις εικόνες,
τα φανάρια και τα ξεφτέρια, και οι κάτοικοι του νησιού (οι χωρικοί και οι ψαράδες)
όλοι μαζί έκαναν προσευχές στον Θεό, παρακαλώντας τον Κύριο «να στείλει στα
δέντρα τα πνέματα της βροχής».4 Η τελετουργία της πρόκλησης βροχής που περιγράφεται εμπεριέχει χρήση μιμητικής (ομοιοπαθητικής) μαγικής όπου «ο παπάς
[...] ράντισε με βρεγμένο βασιλικό τον ελαιώνα στα τέσσερα σημεία, σταυρωτά».5
Η ανάλυση του τμήματος του μυθιστορήματος όπου περιγράφεται το έθιμο
της πρόκλησης βροχής δείχνει πως το εν λόγω έθιμο ακολουθεί όσον αφορά
την τελετουργία του το παγκόσμιο πρότυπό της. Ευρεία ποικιλία των στοιχείων
αυτής της τελετουργίας που ήταν διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο στο παρελθόν, φαίνεται πως έχει διατηρηθεί και στην Ελλάδα στην εποχή του Μυριβήλη. Ο
συγγραφέας παρουσιάζει την λογοτεχνική ερμηνεία-μεταφορά του παμπάλαιου
τελετουργικού εθίμου. Πρόκειται για μια κοινωνική τελετή που πραγματοποιείται
από παπά – ιερέα.
2 Για την τελετουργία πρόκλησης βροχής, βλ. Σ. Μυριβήλης, Η Παναγιά η Γοργόνα, Αθήνα 1949:
εκδόσεις Οι φίλοι του βιβλίου, σ. 406-417.
3 J. Tresidder, The Dictionary of Symbols, 1997: Helicon in association with Duncan Baird Publishers.
4 Σ. Μυριβήλης, Η Παναγιά η Γοργόνα..., ό.π., σ. 410.
5 Ό.π., σ. 411.
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Η πίστη στη δύναμη του εθίμου και ειδικότερα της τελετουργίας της πρόκλησης βροχής εμψυχώνει τους νησιώτες. Αποκαλύπτεται η κοινωνική λειτουργία
της τελετουργίας αυτής, όπως και η ψυχολογική λειτουργία της τελετουργίας:
κάθε νησιώτης –γεωργός/ξωμάχος ή ψαράς– έχει μεγαλώσει με μια πίστη και
πεποίθηση στο λαϊκό αυτό έθιμο, καθώς και κατανόηση της σημασίας του, π.χ.
βλ. συμμετοχή των παιδιών στην τελετουργική πομπή και τη διασκέδασή τους
ύστερα από την τελετουργία.6
Ένα τελετουργικό είναι καταδικασμένο, εκτός εάν οι πεποιθήσεις που αντανακλά είναι βαθιά ριζωμένες στην ανθρώπινη συνείδηση. Η χρήση των μοτίβων
πρόκλησης βροχής και οι ερμηνείες τους στη σύγχρονη λογοτεχνία μαρτυρούν για
άλλη μια φορά τη σημασία που έχουν αποκτήσει στη συνείδηση των ανθρώπων.
Το τελετουργικό της θυσίας συνηθιζόταν σε διάφορους λαούς του κόσμου. Η
προσφορά θυσίας αποτελούσε την πιο σημαντική λατρευτική πράξη σε όλων των
ειδών τις λατρείες. Υπάρχουν πολλές μορφές θυσίας που έχουν διαφορετικούς
σκοπούς. Ο σκοπός της θυσίας μπορεί να είναι ένα δώρο, μια ευχαριστία, ένα αίτημα, ένα τάμα και ούτω καθεξής. Τα όρια μεταξύ αυτών των κατηγοριών δεν είναι
σαφή και είναι δύσκολο να διακριθούν αφού συχνά εναλλάσσονται. Η θυσία μπορεί να έχει ταυτόχρονα διάφορες λειτουργίες (ευγνωμοσύνη, τάμα, αίτημα, κτλ.).
Οι αρχαίες μυθικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις γνωρίζουν διάφορες μορφές τελετουργικής θυσίας:
1. ανθρώπινη θυσία για τη θεότητα (για τον Δία, τον Διόνυσο, τον Απόλλωνα, την Άρτεμη κ.ά.)· στην ίδια κατηγορία καταγράφεται η ανθρώπινη θυσία
προς ένα τέρας που απαντάται σε μαγικά παραμύθια,
2. θυσία ζώων για τον Θεό (εκατόμβη, βόδια, αγελάδες, άλογα, πρόβατα, κατσίκες, πουλιά κ.ά.) και
3. δωρεά φυτών (σιτάρι, φρούτα, λουλούδια κ.ά.).7
Οι επιστήμονες ταξινομούν τις θυσίες με βάση διάφορες αρχές. Βασική (και
πιθανώς η πιο αποδεκτή) είναι η ταξινόμηση που διακρίνει δύο κατηγορίες θυσιών τις «καθιερωμένες» και τις «τυχαίες» (περιστασιακές).8
Στο μυθιστόρημα η Παναγιά η Γοργόνα και στην νουβέλα ο Βασίλης ο Αρβανίτης παρουσιάζεται το έθιμο της ιερής προσφοράς στην Παναγιά.9 Και στα
δύο έργα ο συγγραφέας δίνει μια περιγραφή του «καθιερωμένου» εθίμου. Ο
Μυριβήλης περιγράφει λεπτομερώς όχι μόνο το τελετουργικό της θυσίας, αλλά
6 Για την τελετή της πρόκλησης βροχής στην Παναγιά η Γοργόνα του Στρατή Μυριβήλη βλ. A.
Chikovani, «Τα Λαογραφικά Στοιχεία και τα λαϊκά τελετουργικά μοτίβα στην Παναγιά η Γοργόνα του
Στράτη Μυριβήλη», Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (Ποίηση – Πεζογραφία – Θέατρο), Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Πρακτικά, τ. Α΄, Αθήνα 2013: Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, σ. 219-228.
7 R. Tsanava, “Mitis, ritualisa da magiis urtiertmimartebistvis” (στα γεωργιανά), Language and Culture 2, Tbilisi 2001, σ. 110-116.
8 М. Мосс, Социальные Функции Священного, Пер. с франц., 2000: изд. Евразия, СПБ.
9 Σ. Μυριβήλης, Η Παναγιά η Γοργόνα..., ό.π., σ. 266-271.
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και ολόκληρο το πανηγύρι που το συνοδεύει. Και στις δύο περιπτώσεις η τελετή
γίνεται το Δεκαπενταύγουστο –την ημέρα της Κοίμησης της Θεοτόκου–, μια από
τις μεγαλύτερες γιορτές για τους ορθόδοξους Έλληνες.
Είναι αξιοσημείωτο ότι και στα δύο έργα πραγματοποιείται θυσία προς τη
διακεκριμένη θεότητα. Στην πρώτη περίπτωση είναι η Παναγιά η Γοργόνα –μια
μοναδική σύνθεση της Χριστιανικής Παναγίας και της αρχαίας ελληνικής θεότητας.10 Στην περίπτωση του Βασίλη του Αρβανίτη η θυσία δεν γίνεται κοντά στην
εκκλησία, αλλά στην πηγή Καρύνη: «Της Παναγιάς το πανηγύρι είναι, κι ωστόσο
όλοι πάνου στο νησί το κράζουν και το ξέρουν: “της Καρύνης το πανηγύρι”, γιατί
στη λαγκαδιά και στη νερομάνα της Καρύνης γίνεται κάθε χρόνο».11
Όπως είναι γνωστό, ο βωμός ή ο τόπος θυσίας στην αρχαία Ελλάδα βρισκόταν συνήθως στο ύπαιθρο και όχι μέσα στο ναό ή σε κάποιο εσωτερικό χώρο.
Η τελετή που αφιερωνόταν στη θεότητα μπορούσε να πραγματοποιείται κοντά
στα δέντρα, τα ρυάκια κτλ. Μια τέτοια περίπτωση περιγράφεται στην νουβέλα Ο
Βασίλης ο Αρβανίτης. Σύμφωνα με το έργο, η Παναγία είναι η θεότητα του νερού
(νερομάνα), και στην περίπτωση της Παναγιάς Γοργόνας είναι θεότητα εν μέρει
θαλάσσια και εν μέρει χριστιανική/γήινη. Η τελετή της θυσίας στην Παναγιά η
Γοργόνα παρουσιάζεται σε τρεις φάσεις:
1) η πανηγυρική πομπή το πρωί Δεκαπενταύγουστου,
2) η περιγραφή της τελετής της θυσίας που πραγματοποιούνταν στο νησί,
ενώ η «Ανατολία ήταν ακόμα κοντά» και «πριν χαλάσει τη ζωή των ανθρώπων
ο πόλεμος»12 και
3) η περιγραφή του πανηγυριού που ξεκίνησε το πρωί Δεκαπενταύγουστου.
Στην νουβέλα ο Βασίλης ο Αρβανίτης το τελετουργικό της θυσίας παρουσιάζεται επίσης σε τρεις φάσεις:
1) η αρχή του πανηγυριού και η περιγραφή της πομπής (αυτό ακολουθείται
από ένα παρένθετο επεισόδιο, όπου ο αφηγητής μοιράζεται τις παιδικές του
εντυπώσεις για τον Βασίλη τον Αρβανίτη),
2) το τελετουργικό της θυσίας και
3) το πανηγύρι και το γλέντι με κρέας δαμαλιού και κρασί.
Το τελετουργικό της θυσίας όπως περιγράφεται στα παραπάνω λογοτεχνικά έργα
του Μυριβήλη συνάδει με την αρχαία ελληνική παράδοση και συγκεκριμένα με το πώς
πραγματοποιούνταν αυτό προς τιμή των Ολύμπιων Θεών στην Αρχαία Ελλάδα.13
10 Σχετικά με τη σχέση της Παναγιάς Γοργόνας με τις ελληνικές θεότητες (θεά Αθηνά) βλ.: A.
Chikovani, “The Mermaid Madonna and Smaragde (According to the novel Mermaid Madonna by
Stratis Myrivilis)”, Proceedings of the First Republican Conference, Georgia 2003: The Kutaisi Akaki
Tsereteli State University, σ. 145-150.
11 Σ. Μυριβήλης, Ο Βασίλης ο Αρβανίτης, Αθήνα 1944: έκδ. Πηγάσου, σ. 65.
12 Σ. Μυριβήλης, Η Παναγιά η Γοργόνα..., ό.π., σ. 268.
13 Για την τελετουργία θυσίας στην Αρχαία Ελλάδα βλ. W. Burkert, Homo Necans: The Anthropology
of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth, μτφρ. P. Bing, Berkeley Los Angeles, London 1986:
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Τα λαϊκά ήθη και έθιμα που περιγράφονται στο έργο του Μυριβήλη σχετικά
με το θέμα της θυσίας ελκύουν την προσοχή του αναγνώστη με την αρχαία τους
μορφή. Στα υπό εξέταση λογοτεχνικά έργα περιγράφεται λεπτομερώς όλη η πομπή που γυρίζει στο χωριό μαζί με ένα δαμάλι με χρυσωμένα κέρατα. Η ακολουθία που περιγράφεται στα έργα του Μυριβήλη θυμίζει πολύ την πομπή που γινόταν στην αρχαία (και όχι μόνο) Ελλάδα, όπου η τελετή μιας θυσίας άρχιζε πάντα
με μια πομπή, το βόδι ήταν στολισμένο με λουλούδια, είχε χρυσωμένα τα κέρατά
του και ακολουθούσε την πομπή ήμερα, χωρίς καμία αντίρρηση. Την ακολουθία
αυτή την περιγράφει λεπτομερώς ο Walter Burkert.14 Η ομοιότητα είναι φανερή.
Στη συνέχεια θα δούμε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά συστατικά της αρχαίας ελληνικής τελετής της θυσίας που περιγράφει ο Burkert και θα εντοπίσουμε πώς
αυτά παρουσιάζονται στα έργα του Μυριβήλη.
Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική παράδοση η τελετή της θυσίας συνήθως ξεκινάει με μια πομπή, όπου οι συμμετέχοντες προχωρούνε μ’ έναν ρυθμό, τραγουδώντας. Και στα δύο έργα που αναλύσαμε περιγράφεται η πομπή, καθώς και τα
διάφορα συστατικά της τελετουργίας, αυτά είναι τα καθαρά, «κυριακάτικα» ρούχα, τα κοσμήματα, τα λουλούδια και τα στεφάνια που φοράνε όσοι συμμετέχουν
στο πανηγύρι. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε το
επεισόδιο από την Παναγιά η Γοργόνα, όπου περιγράφεται η πομπή των Μπεχραμνιωτών που έρχονταν για το πανηγύρι της Παναγιάς στα παλιά χρόνια:
Ξεμπαρκάριζαν οι Μπεχραμνιώτες, ολάκερη θαλασσινή πομπή, και γιόμιζαν τ’ ακρογιάλι από φωνές και χορό και τραγούδι. Φέρναν μαζί τους,
απ’ τους κάμπους της Ανατολής, και το καλοθρεμμένο σφαχτάρι της Παναγιάς, το «κουρμπάνι» το ιερό. Με «βαράκ» ήταν χρυσωμένα τα κέρατά
του, κι’ άστραφταν στον ήλιο, μαλαματένια. Κρέμαζαν και στην τραχηλιά του ένα χοντρό στεφάνι από βιόλες, και το πήγαιναν με τα νταούλια
και τους ζουρνάδες μπροστά, να το θυσιάσουν στα ράχτα της Παναγιάς.
Κόσμος και κοσμάκης από πίσω. Άντρες, γυναίκες, μωρά. Και κείνο το
βλογημένο δεν αντιστεκόταν, μόνο πήγαινε ήμερο και καλόβολο και παράδινε το ζουγραφιστό κεφάλι πάνω στην πέτρα, στου χασάπη το μαχαίρι. Τότες έτρεχε ο κόσμος να βουτήξει το μαντίλι στο αίμα του, κι’ οι
μανάδες βουτούσαν το δάχτυλο κι’ έσερναν κόκκινο σταυρό στο κούτελο
των παιδιών και των αρρώστων.15

Κατά την αρχαία ελληνική παράδοση το ζώο που θυσιάζεται το φέρνουν
στολισμένο, με χρυσωμένα τα κέρατα, όπως το περιγράφει και στα δύο έργα ο
Μυριβήλης: «Ήταν ένα όμορφο ζωντανό [...]. Τα κέρατά του τά ’χανε χρυσωμένα
στο βαράκι και λαμποκοπούσανε στον ήλιο. Γύρω στην τραχηλιά του κρεμόταν
ένα μεγάλο, χοντρό στεφάνι από τριαντάφυλλα...».16
University of California Press. Για την τελετή θυσίας, στην Παναγιά η Γοργόνα του Στρατή Μυριβήλη
βλ. επίσης, A. Chikovani, «Τα Λαογραφικά Στοιχεία...», ό.π., σ. 110-116.
14 W. Burkert, Homo Necans: The Anthropology..., ό.π., σ. 1-12.
15 Σ. Μυριβήλης, Η Παναγιά η Γοργόνα..., ό.π., σ. 268-269.
16 Σ. Μυριβήλης, Ο Βασίλης ο Αρβανίτης..., ό.π, σ. 69.
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Κατά την αρχαία ελληνική παράδοση, τα ζώα ακολουθούν εθελοντικά την
πομπή και προσφέρονται πρόθυμα στην θυσία. Έτσι και στα δύο υπό εξέταση
έργα η ιερή θυσία, το δαμάλι, το οποίο ο συγγραφέας αποκαλεί «ευλογημένο»,
δεν αντιστάθηκε, πήγαινε ήμερα και υπάκουα, τοποθετώντας το κεφάλι του
ήμερα στην πέτρα/στο βωμό. Στην νουβέλα ο Βασίλης ο Αρβανίτης ο αφηγητής
το δαμάλι το αποκαλεί «ήμερο, υπομονετικό, [...] που γύριζε τα βελουδένια μάτια
του δεξά ζερβά, κι έβλεπε τον κόσμο».17
Η πομπή έπρεπε να τελειώσει σε έναν βωμό. Ο βωμός έπρεπε να βραχεί με
το αίμα του ζώου που θυσιαζόταν. Στην νουβέλα ο Βασίλης ο Αρβανίτης η πέτρα του ποταμού χρησιμοποιείται ως θυσιαστήρια πέτρα. Στην Παναγιά Γοργόνα
δεν αναφέρεται η πέτρα του βωμού, αλλά η θυσία γίνεται σε ένα υπερυψωμένο
μέρος, πάνω στο βράχο (= πέτρα), στα ράχτα της Παναγίας. Ο βωμός δεν αναφέρεται εδώ, αλλά όπως και στο Βασίλη τον Αρβανίτη, αναφέρεται το αίμα του
θύματος. Και στα δύο έργα οι άνθρωποι σπεύδουν να βουτήξουν ένα μαντίλι ή
ένα δάχτυλο στο αίμα του δαμαλιού που χύθηκε.
Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική παράδοση υπάρχει φωτιά στην πέτρα του
βωμού: Η φωτιά δεν αναφέρεται καθόλου στην Παναγιά η Γοργόνα, ενώ στην
νουβέλα ο Βασίλης ο Αρβανίτης διαβάζουμε ότι οι χωριανοί ανάβουν φωτιά,
αλλά δεν προσδιορίζεται πού ήταν η φωτιά τοποθετημένη.
Για να γεμίσουν τον αέρα με ένα ασυνήθιστο άρωμα, οι συμμετέχοντες στις
αρχαίες ελληνικές τελετουργίες έκαιγαν θυμίαμα ή σκόρπιζαν αρώματα. Στην
Παναγιά η Γοργόνα η εκκλησία μοσκοβολούσε από τα λουλούδια, ενώ στην νουβέλα ο Βασίλης ο Αρβανίτης: «παντού μύριζε φλησκούνι από το ποτάμι, ρίγανες
και τσακισμένα φύλλα από τις καρυδιές».18
Μια παρθένα με καλάθι (κανηφόρος) οδηγεί την πομπή. Στην νουβέλα ο
Βασίλης ο Αρβανίτης δεν αναφέρεται ούτε κοπέλα/παρθένα ούτε καλάθια. Ο
μπροστολάτης της πομπής είναι ο Βασίλης μαζί με το δαμάλι –το πρόσφορό
του. Στην Παναγιά η Γοργόνα οι κοπέλες δεν οδηγούν την πομπή, αλλά κρατούν
καλάθια στα χέρια τους: «Ξημέρωσε η παραμονή και κατέβηκαν οι χωριανοί, κατέβηκαν κι’ οι κοπέλες με τα καλά τους. Έφερναν τα δώρα τους για την Παναγιά
μέσα στα καλαμένια καλάθια...».19
Ένα επιπλέον συστατικό της τελετής ήταν η γεμάτη με νερό κανάτα. Στην
Παναγιά η Γοργόνα αναφέρονται τα κανατάκια αλλά υπό μια διαφορετική έννοια:
Ήρθαν και οι μικροπουλητάδες [...] με κάτι μικρά μικρά κανατάκια που
έβαζαν μέσα τα παιδιά νερό, φυσούσαν από το μπροστινάρι τους και
αυτά σφύριζαν σαν αληθινά αηδόνια με γλυκές γαργάρες.20

Στην νουβέλα ο Βασίλης ο Αρβανίτης δεν αναφέρεται ούτε το νερό ούτε και οι
κανάτες.
17 Ό.π., σ. 69-70.
18 Ό.π., σ. 70.
19 Σ. Μυριβήλης, Η Παναγιά η Γοργόνα..., ό.π., σ. 269.
20 Ό.π., σ. 268.
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Στην Παναγιά η Γοργόνα δεν αναφέρεται τι απέγινε το κρέας μετά από τη
θυσία, ενώ στην νουβέλα ο Βασίλης ο Αρβανίτης από την αρχή της περιγραφής
πανηγυριού διαβάζουμε:
Στήσανε ισκιάδες κάτω από τα δέντρα, ανάψανε ψησταριές. Σήκωσαν και
πετρένια πυρωμάχια για τα μεγάλα καζάνια. Εκεί θα βράζαν το κισκέκι,
να φάει όλο το χωριό και τα περίχωρα [...]. Ο Βασίλης ο Αρβανίτης έβαλε
όλα τα ψωμιά και ποτά...21

Η αρχαία ελληνική τελετουργία της θυσίας καθόριζε αυστηρά το μοίρασμα του
θύματος –του κρέατος, των οστών και του δέρματος, σύμφωνα με το οποίο πάντως ένα μέρος τουλάχιστον του κρέατος έμενε άθικτο. Στην νουβέλα Ο Βασίλης
ο Αρβανίτης, το κρέας καταναλώνεται εξ ολοκλήρου από τους πανηγυριώτες, τα
οστά και το δέρμα δεν αναφέρονται καθόλου.
Ο Walter Burkert καταγράφει όλα τα στοιχεία που αποτελούσαν την αρχαία
ελληνική τελετή θυσίας. Η τήρηση όμως της απόλυτης ακολουθίας της τελετής
σε όλα τα σημεία της δεν ήταν απαραίτητη ούτε κατά την αρχαία ελληνική λογοτεχνία. Αξιοσημείωτο είναι ότι σχεδόν όλα αυτά τα στοιχεία περιγράφονται ή
αναφέρονται και στα υπό εξέταση έργα του Μυριβήλη.
Εκτός από τις αιματηρές θυσίες, στα έργα του Στρατή Μυριβήλη απαντάμε
πολλές περιπτώσεις και αναίμακτης θυσίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται
«τα καλοζυμωμένα πρόσφορα» για την Παναγία, «λάδι στα μπουκαλάκια
για το καντήλι της, λαμπάδες από το κίτρινο κερί, και ποδιές κεντημένες
για το κόνισμα του τέμπλου. Της φέρανε και τραχηλιές από γιασεμάκια
περασμένα στην κλωστή, και στεφάνια από γαρούφαλλα και κατιφέδες,
από βασιλικό και μαντζουράνα».22

Η προσφορά φυτικών δώρων στα υπό εξέταση λογοτεχνικά έργα πραγματοποιείται συνήθως παράλληλα με την αιματηρή θυσία, σχετίζεται δε με την ίδια «καθιερωμένη» γιορτή –τον Δεκαπενταύγουστο.
Τα ήθη και τα έθιμα που παρουσιάζονται έχουν αποκτήσει ένα είδος κοινωνικής
λειτουργίας, καθώς η θυσία στοχεύει συχνά στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων
όπως η γονιμότητα, η καλή σοδειά, ο ευνοϊκός καιρός, η θεραπεία ανθρώπων από
ασθένειες κτλ. Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι θεωρούν τη θυσία γενικά ως αναγκαιότητα και την αντιλαμβάνονται ως ένα τελετουργικό που συνοδεύει τα πανηγύρια.
Στην αρχαία ελληνική λατρεία, το πιο σημαντικό στην τελετή της αιματηρής θυσίας ήταν το αίμα του θύματος που συχνά το ράντιζαν στα χωράφια για την αύξηση
της καρποφορίας. Στα έργα του Στρατή Μυριβήλη το αίμα που χύνεται κατά τη θυσία
έχει τη λειτουργία της διατήρησης ή αποκατάστασης της υγείας (το αίμα του θύματος
αλείφεται στο μέτωπο –στα παιδιά και τους ασθενείς). Εδώ βρίσκουμε μια μοναδική σύνθεση ειδωλολατρικών και χριστιανικών συμβόλων: με το αίμα που χύνεται ως
αποτέλεσμα της ειδωλολατρικής τελετουργικής θυσίας οι συμμετέχοντες στην τελετή
21 Σ. Μυριβήλης, Ο Βασίλης ο Αρβανίτης..., ό.π., σ. 68-69.
22 Σ. Μυριβήλης, Η Παναγιά η Γοργόνα..., ό.π., σ. 269.
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απεικονίζουν το χριστιανικό σύμβολο –τον σταυρό– στα μέτωπα των παιδιών.
Όπως σημειώσαμε, η εξέταση των λογοτεχνικών κειμένων μας δίνει τη δυνατότητα να αναπαρασταθεί το περιεχόμενο μερικών τελετουργιών και εθίμων. Οι
τελετές και τα έθιμα θρήνου δεν αποτελούν εξαίρεση. Σε πολλά επεισόδια των
έργων του Μυριβήλη προβάλλονται τα λαϊκά έθιμα του θρήνου.
Τα έθιμα του θρήνου περιγράφονται σε σχέση με πολλούς ήρωες του μυθιστορήματος η Παναγιά η Γοργόνα και της νουβέλας ο Βασίλης ο Αρβανίτης. Στο
μυθιστόρημα η Παναγιά η Γοργόνα αυτοί είναι:
1. οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία,
2. η Ζηνοβία, το μικρό παιδί που πεθαίνει από αρρώστια,
3. η Νεραντζή, η μάνα της Ζηνοβίας και της Σμαραγδής, που πέθανε από
ατύχημα· γλίστρησε και έπεσε από τη συκιά,
4. η Περμαχούλα, αξιαγάπητη γριά πάνω από 100 χρονών που πεθαίνει από
το φυσιολογικό θάνατο και
5. ο Λάμπης, σταυραδέρφι της Σμαραγδής που αυτοκτονεί.
Στην νουβέλα ο Βασίλης ο Αρβανίτης αυτοί είναι:
1. το Λενάκι, το βρέφος,
2. ο Ζαχαρίας, Έλληνας, πρωτοπαλίκαρο του χωριού,
3. ο Σαμπρής, ο δολοφόνος του Ζαχαρία, Τούρκος στρατιώτης και
4. ο Βασίλης, ο πρωταγωνιστής.
Αξιοσημείωτο είναι ότι σχεδόν όλα τα στοιχεία που αποτελούν το τυπικό της
κηδείας και του πένθους περιγράφονται ή αναφέρονται στο ένα ή και στα δύο
υπό εξέταση έργα. Αυτά είναι η πρόθεση και ο στολισμός του νεκρού, η αγρυπνία, η εκφορά του νεκρού και ο ενταφιασμός. Εκτός από αυτά αναφέρονται τα
σημάδια που δείχνουν ότι ο θάνατος πλησιάζει, η βοήθεια στον ετοιμοθάνατο, τα
πένθιμα μαύρα ρούχα, η περιποίηση του τάφου και τα μνημόσυνα.
Με ιδιαίτερη τέχνη παρουσιάζεται ο στολισμός της Ζηνοβίας, της Νεραντζής,
της γιαγιάς Περμαχούλας, του Λάμπη, που –αν και ήταν τοποθετημένος σε «ένα
σάλι»– του έδεσαν τα χέρια, του έβαλαν στα χέρια ένα εικόνισμα και του ακούμπησαν ένα ναυτικό φανάρι κοντά στο κεφάλι. Η Σμαραγδή απόμεινε ως την
αυγή να βλέπει από το παράθυρο «τη φέξη του νεκρού».23 Κοντά στο λείψανο
πάντα υπάρχουν αναμμένα κεριά, λαμπάδες ή φανάρι ως μέσα που βοηθούν την
ψυχή να κινηθεί στον κάτω κόσμο.
Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται λόγος για το παραδοσιακό έθιμο πρόθεσης
και στολισμού του νεκρού, όπως π.χ. στα επεισόδια που αφορούν τα δρώμενα
θανάτου της Ζηνοβίας, της Νεραντζής και της γιαγιάς Περμαχούλας. Σε κάποια
άλλα επεισόδια, ο συγγραφέας προσφέρει μια μη παραδοσιακή μορφή πρόθε23 Ό.π., σ. 450-451.
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σης και στολισμού, επειδή οι νεκροί τοποθετήθηκαν έτσι προσωρινά λόγω περιστάσεων (π.χ. το λείψανο του Ζαχαρία, που «...απόμεινε ξαπλωμένο δύο μέρες
στη μέση του δρόμου [...], κανένας δεν τ’ άγγιζε, ώσπου να ’ρθουν από το Μόλυβο
αστυνόμοι και δικαστάδες»,24 ή το πτώμα του Λάμπη που επίσης έπρεπε να παραμείνει στη θάλασσα, να μην μετατοπίσει κανείς τίποτα πριν έρθουν οι αστυνόμοι). Παρ’ όλα αυτά τον νεκρό δεν τον αφήνουν ποτέ χωρίς προσοχή
[...] σαν ξημέρωσε [...] βρέθηκε κάτω από το κεφάλι του νεκρού ένα κεντητό μαξιλάρι και πλάι ένα κλωνί ανθισμένη ροδιά. [...] Κάτι γριές τού
’βαλαν ένα αναμμένο φανάρι κοντά στο κεφάλι, κόλλησαν κεράκια στις
τριγυρινές πέτρες.25

Ο στολισμένος νεκρός τις περισσότερες φορές δεν προκαλεί φόβο και τρόμο, αντίθετα, χαρακτηρίζεται από ομορφιά και γοητεία, όπως ο στολισμένος
Βασίλης, τοποθετημένος στα γαρίφαλα, με τα χρυσά μαλλιά του να χύνονται μεταξωτά στο κεντημένο προσκεφάλι και η στολισμένη Ζηνοβία που στα παιδιά
φαίνεται «μαγική και αξιοζήλευτη».26
Μετά τον στολισμό και την πρόθεση του νεκρού, σύμφωνα με τα έθιμα θρήνου,
ο πιο σημαντικός ρόλος δίνεται στα μοιρολόγια. Στα έργα του Μυριβήλη παρουσιάζονται τα μοιρολόγια για την Ζηνοβία, την Νεραντζή, την Περμαχούλα, τον Λάμπη
και τον Βασίλη –δηλαδή σχεδόν για όλα τα πρόσωπα που πέθαναν εκτός από τον
Ζαχαρία, τον Σαμπρή και το Λενάκι. Ενδιαφέρον και αλλόκοτο είναι το μοιρολόγι της
γιαγιάς Περμαχούλας για την Ζήνα, που την έκλαιγε όχι σαν μικρό παιδί όπως ήταν,
αλλά την έκλαιγε μεγάλη, που παντρεύτηκε τάχα και άφησε ορφανά τα παιδιά της.
Στα υπό εξέταση έργα εκτενέστερα από όλες τις άλλες περιπτώσεις παρουσιάζονται τα μοιρολόγια για τον Βασίλη τον Αρβανίτη. Τα μοιρολόγια αυτά που
μοιάζουν με δημοτικά τραγούδια δίνουν μια μοναδική γοητεία σε αυτό το επεισόδιο, όπου η Χρυσαυγή και η Χαδούλα μαυροντυμένες ως τα φρύδια κάθονταν
γονατισμένες και τον μοιρολογούσαν και τον έκλαιγαν σαν αγαπητικές του, σαν
στεφανωτές του αλλά και «σαν μάνες που ξεπαίδωσαν και σαν παιδιά που ορφάνεψαν».27 Όπως έχει επισημάνει ο Γ. Βαλέτας, ο Μυριβήλης
είχε τόσο εξοικειωθεί με τη λαϊκή δημιουργία, ώστε [...], έφκιαχνε κι ο
ίδιος δίστιχα λαϊκά και μοιρολόγια, που δύσκολο να τα ξεχωρίσει κανείς
αν είναι δικά του ή παρμένα απ’ το στόμα του λαού. Αυτά τα πέρασε στη
μοναδική ποιητική συλλογή του και είναι αριστουργήματα, όπως και μερικά μοιρολόγια, που παραθέτει ως λαϊκά στο Βασίλη Αρβανίτη.28

24 Σ. Μυριβήλης, Ο Βασίλης ο Αρβανίτης..., ό.π., σ. 41.
25 Ό.π., σ. 41-42.
26 Σ. Μυριβήλης, Η Παναγιά η Γοργόνα..., ό.π., σ. 74.
27 Σ. Μυριβήλης, Ο Βασίλης ο Αρβανίτης..., ό.π., σ. 108.
28 Γ. Βαλέτας, «Ο Μυριβήλης της Μυτιλήνης», Νέα Εστία, Αφιέρωμα στον Στράτη Μυριβήλη 88:
1033 (1970), σ. 904-955/911.
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Η εκφορά (πομπή) και ο ενταφιασμός περιγράφεται μόνο στην περίπτωση του
Βασίλη του Αρβανίτη και μάλιστα πολύ εντυπωσιακά. Ο Παπάς δεν το δέχτηκε να
θάψουν τον Βασίλη στο κοιμητήριο του χωριού και οι επίτροποι της εκκλησίας δεν
έδωσαν το κοινοτικό νεκροκρέβατο για να σηκώσουν το λείψανο ώστε να μεταφερθεί
ο νεκρός. Έτσι, οι φίλοι του Βασίλη ανέλαβαν τον ενταφιασμό του, έκαναν μια «αβασταγή» από τα κλαδιά και τις φυλλωσιές και έτσι σήκωσαν το λείψανο. Εάν σε άλλες
περιπτώσεις ο Μυριβήλης δεν παρουσιάζει λεπτομερειακά το τελετουργικό του ενταφιασμού και δεν περιγράφει τους τάφους, στην περίπτωση του Βασίλη περιγράφει
λεπτομερώς και με ενδιαφέροντα τρόπο το παράξενο τελετουργικό που έλαβε χώρα.
Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός του ότι ο τάφος του Βασίλη δεν είναι ένας
κανονικός, παραδοσιακός τάφος, αλλά είναι τάφος ενός αφορισμένου.
Σύμφωνα με τις παραδόσεις, κατά τον ενταφιασμό συνήθιζαν να θυμιάζουν.
Στη νουβέλα ο Βασίλης ο Αρβανίτης έχουμε την εντύπωση ότι η φύση η ίδια
αποχαιρετά τον αποθανόντα με ευωδία φυτών: «Ένα σωρό λουλούδια και φύλλα
έπεσαν από την ακακία. Ο αγέρας μύρισε γλυκά και στυφά».29
Τον Βασίλη τον θάβουν κάτω από την ακακία. Ο συγγραφέας που αποδίδει
μεγάλη σημασία στη βαθιά έννοια των συμβόλων και των μυθικών αρχέτυπων
πρέπει να στοχεύει στον τονισμό του συμβολισμού αυτού του εξαιρετικά ανθεκτικού δέντρου, συμβόλου της αιωνιότητας. Ο Αρτέμης, φίλος του Βασίλη, θυμήθηκε την επιθυμία του Βασίλη, να τον θάψουν όρθιο και έτσι τον θάψανε. Η
παράξενη αυτή επιθυμία δεν αντανακλά υπάρχουσα παράδοση και μπορεί να έχει
συμβολική σημασία καθώς η κάθετη θέση σχετίζεται με την ξύπνια και υγιεινή
κατάσταση ενός ατόμου. Η έκφραση: «Σήκω» χρησιμοποιήθηκε στις τελετές της
αναγέννησης των νεκρών. Ο Βαγγέλης Αθανασόπουλος ισχυρίζεται30 ότι η ιστορία
του Βασίλη του Αρβανίτη αποτελείται από θραύσματα ενός μύθου –ο οποίος με
τη σειρά του αποτελούσε περιγραφή της τελετουργίας του ετήσιου θανάτου του
ήρωα της φυλής όταν γίνονταν ιεροτελεστίες για την περιοδική αναγέννηση της
φύσης. Εφόσον συμμεριζόμαστε την αρχετυπική προσέγγιση του Βαγγέλη Αθανασόπουλου, η ταφή του Βασίλη σε κάθετη θέση, και η επιστροφή του σε όρθια
κατάσταση μπορεί να συμβολίζει την υπέρβαση του θανάτου και την ανάσταση.
Μετά τον ενταφιασμό τα παλικάρια αρχίζουν να πίνουν προκειμένου να συγχωρέσουν μ’ αυτό τον τρόπο τον πεθαμένο. Καθισμένα ένα γύρω στον ίσκιο,
συνεχίζουν με τον τελετουργικό κυκλικό χορό, γύρο από τον τάφο, εμποτισμένο
εμφανώς από διονυσιακό πνεύμα που μπορεί να συμβολίζει τον εντοπισμό αλλά
και την περικύκλωση του κακού. Ο χορός συνοδεύεται από τη μουσική που παίζουν οι Ανατολίτες παιχνιδιάτορες.
Παρουσιάζει ενδιαφέρον το πόσο λεπτομερώς περιγράφει ο Μυριβήλης τα
έθιμα του θρήνου στα έργα που εξετάζουμε όπως και το τι υπαινιγμούς μεταφέ29 Σ. Μυριβήλης, Ο Βασίλης ο Αρβανίτης..., ό.π., σ. 108.
30 Β. Αθανασόπουλος, «Ο Βασίλης ο Αρβανίτης μια αρχετυπική προσέγγιση», στο Δοκιμές ερμηνείας και Κριτικής, Ε΄, Η Πολιτική Διάσταση της «Μυθικής Μεθόδου»: Στράτης Μυριβήλης – Στρατής
Τσίρκας, Αθήνα 1992: εκδ. Καρδαμίτσα, σ. 39-98.
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ρουν σχετικά επεισόδια τους, καθώς εδώ αποκαλύπτονται απηχήσεις των παραδοσιακών αλλά και των παγκοσμίων στοιχείων των θρηνητικών εθίμων.
«Μέρος» της τελετουργίας του θρήνου αποτελούν και τα αντικείμενα που προσφέρονται στους πεθαμένους: τα αντικείμενα που βάζουνε στο φέρετρο μαζί με
τον πεθαμένο ή τα λουλούδια που προσφέρονται στους πεθαμένους. Οι προσφορές στον αποθανόντα περιλαμβάνουν επίσης το λαδοφάναρο που κρέμασαν για
τον Βασίλη οι αδερφές Λαμπρινές στο δέντρο της ακακίας και το μαρμαρένιο γουδί που έχωσαν στο χώμα, σύρριζα στο δέντρο όπου βρισκόταν ο τάφος του Βασίλη.
Οι αντιλήψεις για τη ζωή και το θάνατο των ηρώων βασίζονται στις αρχαίες
λαϊκές δοξασίες καθώς και στη χριστιανική πίστη, θρέφονται δε με τα ήθη και τα
έθιμα που έχουν διαμορφωθεί στη διάρκεια των αιώνων.
Στη νουβέλα ο Βασίλης ο Αρβανίτης η προσωποποίηση του θανάτου παρουσιάζεται μόνο μία φορά, κατά τη διάρκεια του πένθους, και αυτή είναι η εικόνα
του Χάροντα. Το έργο που έχει αφθονία εικόνων του προσωποποιημένου θανάτου είναι η Παναγιά η Γοργόνα. Η προσωποποίηση του θανάτου στο εν λόγω
μυθιστόρημα παρουσιάζεται είτε με τη μορφή του Χάροντα («[...] άφησε το Χάρο
να της πάρει μες από τα χέρια το παιδί»),31 είτε με τη μορφή του «Άλλου» («Ο άλλος την πήρε τη συμφωνημένη τους ώρα»),32 είτε με τη μορφή του Ταξιάρχη («[...]
έβαλε πλάι στο λείψανο μιαν άσπρη σουπιέρα με καθαρό νερό κι ένα παστρικό
προσόψι άσπρο, όπως είναι η τάξη, για να πλύνει και να σκουπίσει το σπαθί του ο
Ταξιάρχης, ο μαύρος άγγελος που παίρνει στο νησί την ψυχή των Χριστιανών»),33
είτε με τη μορφή της Παναγιάς της Γοργόνας («Γιατί να μου το πάρεις Παναγιά
μου Γοργόνα, Γιατί;»),34 και, τέλος, είτε με τη μορφή του Θεού/του Κυρίου («μέσα
στην καρδιά της δεν έβρισκε δικαίωση για την κρίση του Θεού»).35 Σύμφωνα με
το έργο, οι προσωποποιήσεις αυτές του θανάτου εκτελούν το θέλημα του Ιησού
Χριστού, της Παναγίας και της Παναγίας Γοργόνας.
Ο προσωποποιημένος θάνατος αντιπροσωπεύει τον συγκερασμό αρχαίων και
σύγχρονων μυθικών αντιλήψεων. Η προσωποποιημένη εικόνα του θανάτου δεν παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της πλοκής, έχει μόνο καλλιτεχνική λειτουργία.
Στα έργα του Μυριβήλη, η αρχική πηγή προσωποποίησης του θανάτου είναι
οι λαϊκές αντιλήψεις του θανάτου που σχετίζονται με την αρχαία και τη σύγχρονη
ελληνική παράδοση. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί επιδέξια τις ιδέες που δημιουργήθηκαν επί αιώνες στη συνείδηση των ανθρώπων και έτσι προσδίδει ακαταμάχητη γοητεία στην πεζογραφία του.
Τα έθιμα του θρήνου εμφανίζονται συχνά στο κείμενο προσδίδοντας μια ιδιόμορφη λειτουργία στην λογοτεχνική οργάνωσή του. Τα επεισόδια αυτά αποτελούν φυσικό
μέρος της πλοκής του έργου και για αυτό δεν αφήνουν την εντύπωση του πλεονάσμα31 Σ. Μυριβήλης, Η Παναγιά η Γοργόνα..., ό.π., σ. 87.
32 Ό.π., σ. 357.
33 Ό.π.
34 Ό.π., σ. 87.
35 Ό.π.
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τος, αντιθέτως, βοηθάνε στην κατανόηση των γεγονότων που περιγράφονται.
Ο Joseph Campbell, θέλοντας να ορίσει τις λειτουργίες του μύθου και της τελετουργίας, πρότεινε μια ενδιαφέρουσα σύνθεση.36 Κατά τον ίδιο λοιπόν αυτές είναι:
1. η μεταφυσική ή μυστικιστική λειτουργία που δημιουργεί την αίσθηση του
σεβασμού και του δέους μεταξύ των ανθρώπων,
2. η κοσμολογική συνάρτηση που χτίζει τη συνολική ιδέα για το σύμπαν,
3. η κοινωνική λειτουργία που διαμορφώνει και προστατεύει μια κοινωνία και
4. η ψυχολογική λειτουργία που κατευθύνει την εσωτερική ανάπτυξη του ανθρώπου.
Η ανάλυση μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι οι τελετουργίες και τα έθιμα που περιγράφονται στα υπό εξέταση λογοτεχνικά έργα έχουν και τις τέσσερις λειτουργίες.
Και στα δύο έργα παρουσιάζεται σταθερή και αμετάβλητη στάση απέναντι
στα ήθη και τα έθιμα που είναι υποχρεωτικά και αποδεκτά από όλους. Η στάση
αυτή είναι αναμφίβολα θετική. Δεν υπάρχουν ουδέτερες, αρνητικές ή διφορούμενες αξιολογήσεις της τελετουργίας.
Τα ήθη και τα έθιμα που περιγράφονται στα λογοτεχνικά έργα του Μυριβήλη
είναι πολυλειτουργικά. Έχουν ως στόχο τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου στον
αναγνώστη καθώς μεταδίδονται με συναρπαστικούς τρόπους.
Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τα ήθη και τα έθιμα, τις λαϊκές δοξασίες, τις τελετουργίες και γενικά τα λαογραφικά στοιχεία, γιατί αυτή είναι μια γλώσσα κατανοητή για τον αναγνώστη του.
Μια από τις λειτουργίες των λαϊκών στοιχείων και των τελετουργιών στο
έργο είναι η πρόθεση να αποκαλυφτεί η συγκριτική φύση των θεοτήτων και, επίσης, να δοθεί έμφαση στη συνύπαρξη των ειδωλολατρικών και των χριστιανικών
στοιχείων, που είναι κάτι το σύνηθες για την ελληνική κοινωνία. Τα ήθη και τα
έθιμα κινητοποιούσαν το άτομο γύρω από μια παραδοσιακή εκδήλωση. Ο κοινός
κανόνας, η κοινή πεποίθηση, ήταν να ενώσουν την κοινότητα.
Τα έργα του Μυριβήλη παρουσιάζουν λογοτεχνική ερμηνεία της ιστορίας της
θρησκευτικής σκέψης και νοοτροπίας, των μύθων και των τελετουργικών συνηθειών του λαού. Μέσω των εθίμων ο Μυριβήλης προσπαθεί να δείξει στον αναγνώστη
α) το συνεχές της ιστορίας του ελληνικού πολιτισμού,
β) τις στενές σχέσεις ανάμεσα στην Δύση και την Ανατολή,
γ) τις στενές σχέσεις ανάμεσα στον ελληνισμό της Μικράς Ασίας και στον
πολιτισμό της σύγχρονής του Λέσβου.
Τα λαϊκά έθιμα που περιγράφει ο συγγραφέας υποδηλώνουν ότι ο άνθρωπος
μπορεί να κατανοήσει τον εαυτό του, έχοντας αντιληφθεί τις ρίζες και τις παραδόσεις του.

36 Encyclopedia of Religion, τ. 12, M. Eliade (επιμ.), New York 1987: Macmillan.

Ana Chikovani

| 165

Μαζί με την ιδέα του εθνικού ενιαίου συνόλου, τα λαϊκά έθιμα και οι τελετουργίες στο έργο του Μυριβήλη υποδηλώνουν και μια ευρύτερα καθολική διάσταση πέραν της περιορισμένης αποκλειστικά στη Λέσβο: με την περιγραφή
των τελετουργιών του μητρικού του νησιού, ο συγγραφέας αποδεικνύει και τον
παγκόσμιό τους χαρακτήρα. Περιγράφοντας παγκόσμιες τελετουργίες ο συγγραφέας αναφέρεται στα έθιμα του λαού του και τους προσδίδει την λειτουργία
ενοποίησης των αρχαίων και των σύγχρονών του δοξασιών και των μυθικών και
θρησκευτικών ιδεών του.
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Το ζήτημα των κοινών στοιχείων, τελετουργιών και δρωμένων στους επιμέρους λαϊκούς πολιτισμούς των βαλκανικών λαών, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, έχει απασχολήσει από παλιά την συγκριτική
λαογραφία, γι’ αυτό και η σχετική βιβλιογραφία είναι εκτεταμένη, αναλυτική και
ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα. Από την ελληνική πλευρά, θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να μνημονεύσουμε τις μελέτες του Γ. Α. Μέγα, μαζί με μια σειρά άλλων
σχετικών συγκριτικών θεωρήσεων και ερμηνειών, όπου κάποτε μπορεί να εμφανίζεται το στοιχείο των εθνικιστικών τάσεων ιδιαίτερα στις θεωρίες για την προέλευσή τους, ωστόσο αποτέλεσαν τη βάση για τις νεότερες σχετικές θεωρήσεις.1
Σχετικά πρόσφατα με το ζήτημα ασχολήθηκε συστηματικά ο Walter Puchner,
ο οποίος εκκινώντας από την θεατρική υπόσταση των λαϊκών δρωμένων προχώρησε σε μια συστηματική εξέταση των δεδομένων του λαϊκού πολιτισμού των βαλκανικών λαών που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά. Οι μελέτες του Puchner
έχουν πραγματικά πλουτίσει την ελληνική βιβλιογραφία, δεδομένου ότι ασχολούνται κατά κανόνα με συγκριτικά λαογραφικά ζητήματα. Πράγματι, τα παραστατικά λαϊκά δρώμενα και οι ανάλογες μορφές του λαϊκού θεάτρου, όσες σχετίζονται
με την τελετουργική έκφραση μεταφυσικών παραδοχών και αναζητήσεων, είναι
πράγματι σε μεγάλο βαθμό κοινές στον χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τόσο
στους Ορθοδόξους αρχικά και στους Ρωμαιοκαθολικούς δευτερευόντως, όσο και
στους μουσουλμάνους κάποτε της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας αυτής περιοχής.2
Αν αυτό είναι το περίγραμμα της προσφοράς του Puchner στην έρευνα και
μελέτη της θρησκευτικής λαογραφίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κι αυτές
οι προϋποθέσεις και τα όρια της σχετικής ερευνητικής εργασίας του, η πλήρης
1 Βλ. σχετικά Μ. Γ. Βαρβούνης, «Η μελέτη της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας από τον Γ.
Α. Μέγα», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.), Ο Γεώργιος Α. Μέγας και η Ελληνική Λαογραφία. Αφιέρωμα στα 40 χρόνια από την εκδημία του (1996 – 2016). Πρακτικά Ημερίδας
(Σάββατο, 2 Απριλίου 2016), Αθήνα 2018: Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία – Λαογραφία. Δελτίον
της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, παράρτημα αρ. 19, σ. 187-204· W. Puchner, «Η συγκριτική μεθοδολογία του Γεωργίου Α. Μέγα στα πλαίσια των βαλκανολογικών ερευνών», στον τόμο Μ.
Γ. Βαρβούνης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.), ό.π., σ. 141 κ.εξ. Βλ. επίσης Μ. Γ. Βαρβούνης, Ο Γεώργιος Α.
Μέγας (1893-1976) και η επιστημονική οργάνωση των ελληνικών λαογραφικών σπουδών, Θεσσαλονίκη 2016· του ίδιου, “Georgios A. Megas (1893 – 1976) and his contribution to the academic
organization and development of Greek Folklore: a review of evaluations of his work”, Neograeca
Bohemica 15 (2015), σ. 92-103.
2 Μ. Γ. Βαρβούνης, «Η συμβολή των Αυστριακών ερευνητών στη μελέτη του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού», Παρνασσός 49 (2007), σ. 275-290.

Μανόλης Γ. Βαρβούνης

| 169

αποτύπωσή τους εντοπίζεται ενδεικτικά και παραδειγματικά στις ερευνητικές
συμβολές του σχετικά με τον Λάζαρο και τον Ιούδα στον βαλκανικό χώρο.
Κι αυτό επειδή η αναφορά στη συμβολή του στην μελέτη της θρησκευτικής
λαογραφίας τού νοτιοανατολικοευρωπαϊκού χώρου μπορεί να περιλαμβάνει
τόσο τα ίδια τα στοιχεία της παραδοσιακής και τελετουργικής θρησκευτικής
συμπεριφοράς της περιοχής κατά την μελέτη του Puchner, όσο και την ίδια τη
θρησκευτική λαογραφία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όπως εκείνος την αποτυπώνει και την παρουσιάζει, με τις ειδολογικές κατατάξεις που υιοθετεί η, κατά
το πλείστον, δημιουργεί.
Η πρώτη ερευνητική συμβολή του από αυτές που θα εξεταστούν εδώ, αναφέρεται ειδικότερα στη μορφή του Λαζάρου, όπως αυτή αποτυπώνεται στην ορθόδοξη παράδοση και τον λαϊκό πολιτισμό της Βαλκανικής χερσονήσου.3 Στην
εκτενή αυτή μελέτη εξετάζει κανονικές και απόκρυφες πηγές, τα κηρύγματα,
την υμνογραφία και την εικονογραφία, εκτενώς δε το εκκλησιαστικό δρώμενο
και τη λειτουργική σκηνή που αναφέρεται στον Λάζαρο, σε σχέση με την θρησκευτική παράδοση και τους σχετικούς λαϊκούς θρύλους, τα δημοτικά τραγούδια, τα έθιμα, τις παροιμίες, αλλά και τις επιβιώσεις και αναπαραστάσεις τους
στη λογοτεχνία.
Ανάλογη είναι η στόχευση και σε μια παρόμοια ερευνητική προσπάθεια του
Puchner, όπου γίνεται αντίστοιχη αναφορά στον Ιούδα.4 Και πάλι με βάση παρόμοιες πηγές γίνεται αναφορά στη μορφή του Ιούδα όπως αυτή εμφανίζεται σε
έθιμα και στον έντεχνο λαϊκό λόγο των λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε
σύγκριση προς τις ανάλογες εκκλησιαστικές πηγές. Με τον τρόπο αυτό σχηματίζεται ένα λαογραφικό dossier των δύο αυτών αγίων, ακριβώς όπως συμβαίνει με
τους αντίστοιχους «αγιολογικούς φακέλους», τους οποίους η επιστήμη της αγιολογίας συγκροτεί για κάθε άγιο.
Δεν είναι όμως μόνο η εκκλησιαστική παράδοση και η πρόσληψή της από
το λαό που ενδιαφέρει την θρησκευτική λαογραφία.5 Από την άποψη αυτή, μας
3 Β. Πούχνερ, Θρησκευτική Λαογραφία 1. Ο Λάζαρος στην ορθόδοξη παράδοση και τον λαϊκό
πολιτισμό της Βαλκανικής, Αθήνα 2015. Από τις σχετικές μελέτες του που είχαν προηγηθεί στα
γερμανικά και οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για την ελληνική μορφή της μελέτης του βλ. του
ίδιου, ‘‘Südosteuropaische versionen des Liedes vom ‘Lazarus redivivus’ ’’, Jahrbuch für Volksliedforschung 24 (1979), σ. 81-126 και σε συγκεντρωτική μορφή, του ίδιου, Studien zum kulturkontext
der liturgischen Szene. Lazarus und Judas als religiöse Volksfiiguren in Bild und Brauch. Lied und
Legende Südost europas, Wien 1989.
4 Β. Πούχνερ, Θρησκευτική Λαογραφία 2. Ο Ιούδας στην ορθόδοξη παράδοση και τον λαϊκό πολιτισμό της Βαλκανικής, Αθήνα 2015. Από τις σχετικές μελέτες του που είχαν προηγηθεί στα γερμανικά και οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για την ελληνική μορφή της μελέτης του βλ. του ίδιου,
‘‘Forschungsnotiz zum Judasbrennen’’, Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 32/81 (1978), σ.
17-40 και του ίδιου, ‘‘Das Judasgericht auf Zypern’’, Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 36/85
(1982), σ. 98-125.
5 Για την έννοια και τα περιεχόμενα του κλάδου της θρησκευτικής λαογραφίας βλ. Μ. Γ. Βαρβούνης,
Εισαγωγή στη Θρησκευτική Λαογραφία 1. Λαϊκή θρησκευτικότητα και παραδοσιακή θρησκευτική
συμπεριφορά, Θεσσαλονίκη 2017· του ίδιου, Εισαγωγή στη Θρησκευτική Λαογραφία 2. Ο κύκλος
του χρόνου – Ο κύκλος της ζωής – Ο κύκλος της λατρείας, Θεσσαλονίκη 2017, όπου και η σχετική
βιβλιογραφία.
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ενδιαφέρουν και τα παραστατικά λαϊκά δρώμενα που εγγράφονται στον κύκλο
του χρόνου και συχνά συνδέονται από το λαό με εορτές αγίων ή με σπουδαία
εορτολογικά ορόσημα. Κι εδώ φυσικά πρέπει να αναφερθεί η συμβολή του στη
θεατρολογική λαογραφία,6 όπου ο Puchner μελετά αγερμούς και πρωτοβάθμια
στοιχεία θεάτρου, όσον αφορά τους λόγους και τις πράξεις που συναποτελούν
τις τελετουργίες, τις λεκτικές εκδηλώσεις, τα κάλαντα, τα συμβολικά αντικείμενα
και τις ευετηρικές και αποτρεπτικές πράξεις.
Μελετά επίσης «πραξιακές μορφές δρωμένων», δηλαδή αγωνιστικές και μιμητικές ή εκστατικές πράξεις, αλλά και πρωτοβάθμιες μορφές λαϊκού θεάτρου,
στις οποίες εμφανίζονται μεταμορφώσεις με μάσκα, μεταμφιέσεις, διαδραστικές συμπεριφορές και θεατρικοί ρόλοι. Επανέρχεται έτσι τόσο στην λεπτομερή μελέτη των λαϊκών δρωμένων7 και των σχετικών τραγουδιών και λόγων που
τα συνοδεύουν,8 όσο και στην ένταξή τους στο πλαίσιο της μελέτης του λαϊκού
θεάτρου στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.9 Ένα χώρο που
παρουσιάζει, όπως προαναφέρθηκε, κοινότητες και ταυτότητες, έχοντας αναπτύξει τα χαρακτηριστικά μιας ενιαίας πολιτισμικής ενότητας.
Ωστόσο, παρά την επικέντρωσή του σε ζητήματα που αφορούν προαισθητικές και πρωταρχικές μορφές θεάτρου, και παρά την ερευνητική ενασχόλησή του
με το λαϊκό θέατρο, που καθιερώνει μια θεατρολογική οπτική στην όλη προσπάθεια, ο Puchner έχει ασχοληθεί κατά καιρούς και με άλλες μορφές, κατά κανόνα
τελετουργικές και εθιμικές, της λαϊκής θρησκευτικότητας. Εξάλλου, σημαντικές
διαπιστώσεις για ζητήματα θρησκευτικής λαογραφίας έχει διατυπώσει τόσο σε
θεωρητικό επίπεδο, κυρίως όσον αφορά τις νεωτερικές μορφές της και τις σχέσεις της με την λαϊκή θεατρική πράξη και έκφραση,10 όσο και κατά την εξέταση
μορφών του λαϊκού θεάτρου που έχουν αναπτυχθεί σε συγκεκριμένες ελληνικές
περιοχές, και εδράζονται στην λαϊκή παράδοση κάθε τόπου.11
Ο Puchner στις σχετικές με τη λαϊκή θρησκευτική παράδοση των λαών της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης μελέτες του, εστιάζει λοιπόν σε θεατρικές μορφές
και παραστατικές τελετουργίες, τις οποίες μελετά όχι μόνο στις βαλκανικές,
αλλά και στις ευρύτερες μεσογειακές τους συνάφειες.12 Και το κάνει αυτό στη6 Β. Πούχνερ, Θεατρολογική Λαογραφία 1. Τα δρώμενα της Ελλάδας και της Βαλκανικής. Από το
μαγικοθρησκευτικό έθιμο στη λαϊκή διασκέδαση, Αθήνα 2016.
7 Βλ. για παράδειγμα Β. Πούχνερ, «Δρώμενα του εορτολογίου στο θεσσαλικό χώρο», Θεσσαλικά
Χρονικά 13 (1980), σ. 207-243.
8 Πβ. Β. Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία 1. Έθιμα και τραγούδια της Μεσογείου και της Βαλκανικής,
Αθήνα 2009.
9 Βλ. σχετικά Β. Πούχνερ, Λαϊκό θέατρο στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια (συγκριτική μελέτη), Αθήναι
1989, όπου δίνεται μια συνολική ερμηνευτική προσέγγιση του πλούσιου αυτού υλικού, με αναφορές
στην εξίσου πλούσια βιβλιογραφία όλων των λαών της περιοχής.
10 Βλ. Β. Πούχνερ, Δοκίμια λαογραφικής θεωρίας, Αθήνα 2011.
11 Βλ. σχετικά και ενδεικτικά Β. Πούχνερ, «Το παραδοσιακό λαϊκό θέατρο του Πόντου στον εθνολογικό
του συσχετισμό», Αρχείον Πόντου 38, Α΄ Συμπόσιο Ποντιακής Λαογραφίας, Αθήναι 1983, σ. 178-190.
12 W. Puchner, Studien zur Volkskunde Südosteuropas und des mediterranen Raums, Wien-KölnWeimar 2009.
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ριγμένος σε μια ευρύτατη διεθνή βιβλιογραφία, την οποία μπορεί να χειρίζεται
ακριβώς επειδή όχι μόνο γνωρίζει ξένες γλώσσες, αλλά ειδικότερα γνωρίζει
βαλκανικές γλώσσες, οι οποίες κατά κανόνα είναι το μεγάλο desideratum της
ελληνικής επιστήμης. Άλλωστε η βιβλιογραφική του έρευνα στην ξενόγλωσση
βιβλιογραφία είναι σημαντικότατη, και αποτελεί βάση στις ανάλογες προσεγγίσεις που επιχειρεί στα έργα του.13
Είναι απολύτως χαρακτηριστικό των ερμηνευτικών προσεγγίσεων που επιχειρεί το γεγονός ότι ενδιαφέρεται για την ιστορική καταγωγή όσων μελετά,
χωρίς να διστάζει να διαπιστώνει πολιτισμικές συνέχειες, υπό τους όρους και
τις προϋποθέσεις που το ίδιο το υλικό επιβάλλει.14 Και από την άλλη πλευρά,
το ότι στην μελέτη του επιχειρεί ομαδοποιήσεις και επιμέρους εξετάσεις κατά
κατηγορίες που επιβάλλονται από την θεατρολογική οπτική,15 και αυτό βεβαίως εμπλουτίζει την επιστημονική και ερμηνευτική προσέγγιση των λαϊκών θρησκευτικών δρωμένων, και βοηθά σημαντικά στην αποτελεσματική κατανόηση
των ίδιων, των επιμέρους στοιχείων που τα συναποτελούν και του τρόπου με τον
οποίο αυτά λειτουργούν μέσα στο οργανικό σύνολο του λαϊκού πολιτισμού του
ελληνικού, αλλά και των υπολοίπων βαλκανικών λαών.
Αν παραπάνω επέμεινα στην περίπτωση του ερευνητικού και συγγραφικού
έργου του Walter Puchner, αυτό οφείλεται στο ότι αποτελεί μια σύγχρονη και επιστημονικά άψογη περίπτωση συγκριτικής μελέτης και ερμηνευτικής θεώρησης
των κοινών τελετουργικών στοιχείων του παραδοσιακού και λαϊκού πολιτισμού
των βαλκανικών λαών, στην οποία χρησιμοποιείται και αναφέρεται όλη η σχετική ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, με υποδειγματικό τρόπο. Ωστόσο η μελέτη
αυτού του υλικού έχει μάλλον φτάσει στα όριά της με το έργο του Puchner, στο
οποίο συναιρείται και συγκεφαλαιώνεται η προγενέστερη σχετική βιβλιογραφία,
καθώς έχει εξαντλήσει τόσο τις επιμέρους περιπτώσεις, όσο και την χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία.
Ωστόσο, η συγκριτική έρευνα μπορεί να συνεχιστεί πέρα από τα φαινόμενα
του παραδοσιακού πολιτισμού, μια και τα σχετικά με το σύγχρονό μας και νεωτερικό λαϊκό των βαλκανικών λαών παρουσιάζουν ομοιότητες, οι οποίες μάλιστα
δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί από τη σχετική λαογραφική και ανθρωπολογική
έρευνα. Η κοινότητα αυτή των φαινομένων δεν οφείλεται πλέον στην επί αιώνες συνύπαρξη των λαών αυτών στα πλαίσια πολυεθνικών αυτοκρατοριών, ούτε
13 Απολύτως ενδεικτικό είναι το έργο W. Puchner – M. G. Varvounis, Greek Folk Culture. A Bibliography of Literature in English, French, German, and Italian on Greek Folk Culture in Greece, Cyprus,
Asia Minor (before 1922) and the Diaspora (up to 2000), Athens 2011, όπου χρήσιμη σχετική βιβλιογραφική συναγωγή, καταταγμένη κατά κατηγορίες.
14 Εν προκειμένω απολύτως χαρακτηριστικό το έργο W. Puchner, Akkommodationsfragen. Einzelbeispiele zum paganen Hintergrund von Elementen der fruhkirchlichen und mittelalterlichen
Sakraltradition und Volksfrommigkeit, München 1997, όπου ανάλογες ερμηνευτικές προσεγγίσεις.
15 Πβ. τον πρόσφατο τόμο W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas, Wien-Köln-Weimar 2017: Böhlau Verlag, και τις σχετικές επιστημονικές προσεγγίσεις που
περιλαμβάνει.
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στην επιβίωση, ανάπλαση και μετασχηματισμό αρχέγονων και αρχετυπικών πολιτισμικών στοιχείων, παράγοντες που διαμόρφωσαν την πολιτισμική πραγματικότητα την οποία μελέτησαν οι παλαιότεροι ερευνητές, αλλά στην κοινή βάση
της ορθοδοξίας και των σχέσεών της με το ισλάμ, στο επίπεδο της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς,16 και βεβαίως στην επικράτηση κοινών ή παρόμοιων συνθηκών σε ολόκληρο σχεδόν τον βαλκανικό χώρο.
Οι ιστορικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την δεκαετία του ’80 στα Βαλκάνια και βεβαίως η ανάπτυξη του τουρισμού με τις ποικίλες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές επιπτώσεις του,17
οδήγησαν στην σύμπηξη παρόμοιας υλικής βάσης στους βαλκανικούς λαούς, επί
της οποίας, όπως είναι φυσικό, επικάθεται και παρόμοιο πολιτισμικό εποικοδόμημα. Εν προκειμένω, στην περίπτωση του λαϊκού πολιτισμού, παρατηρείται και
πάλι το φαινόμενο των κοινών δεδομένων στο σύγχρονο λαϊκό πολιτισμό των
βαλκανικών λαών,18 και μάλιστα στο πεδίο της θρησκευτικής συμπεριφοράς και
της λαϊκής θρησκευτικότητας, στο οποίο επικεντρωνόμαστε εδώ.
Όλη αυτή η πολιτισμική αλλαγή, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στις μέρες
μας, συντελείται σε τρία κατά βάση επίπεδα: στα σχετικά με την αλλαγή των
αντιλήψεων για τον κόσμο και την διαμόρφωση ανάλογων κοσμοθεωρητικών
αντιλήψεων αλλά και αντίστοιχων τελετουργιών, στην εισαγωγή νέων πολιτισμικών προτύπων και στην προϊούσα «αστικοποίηση» των βαλκανικών λαϊκών πολιτισμών και στην υιοθέτηση τρόπων διαχείρισης της παλαιότερης παράδοσης,
που διαμορφώνουν την σύγχρονη βαλκανική λαϊκή θρησκευτικότητα. Ας δούμε
καθέναν από τους παράγοντες αυτούς ξεχωριστά.
Όσον αφορά την αλλαγή κοσμοθεωρητικών απόψεων και τελετουργιών
μέσω των οποίων αυτές συγκροτούνται και εκφράζονται, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι κοινές συνθήκες για τις οποίες έγινε λόγος παραπάνω σχετίζονται
με την επικράτηση και στους βαλκανικούς λαούς, περισσότερο στους χριστιανούς διαφόρων δογμάτων με επικρατούσα την Ορθοδοξία και λιγότερο στους
μουσουλμάνους, της τάσης της εκκοσμίκευσης και της πρακτικής της αποϊεροποίησης του κόσμου. Αμφότερες εντάσσονται στα πλαίσια της πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης και των αλλαγών που αυτή επιφέρει στα παραδοσιακά πολιτισμικά συστήματα της ευρύτερης περιοχής μας.19
16 Βλ. σχετικά M. G. Varvounis, ‘‘A contribution to the study of influence of Christian upon Moslem
customs in popular in popular worship’’, Journal of Oriental and African Studies 5 (1993), σ. 75-89·
του ίδιου, ‘‘Christian orthodox and Moslem popular religious customs: a study of influenses and
practices’’, Γρηγόριος ο Παλαμάς 78 (1995), σ. 805-814· του ίδιου, ‘‘Christian and Islamic parallel
cultural traditions in the popular culture of the Balkan people’’, Journal of Oriental and African Studies 9 (1997-1998), σ. 53-74.
17 Πβ. M. Maksin, ‘‘Sustainable heritage utilization in rural tourism development in Serbia’’, Spatium
28 (2012), σ. 37-44. Επίσης, M. C. Hall – S. McArthur, Integrated heritage management: Principles
and practice, Stationery Office, 1998, σ. 15.
18 E. P. Thompson, Customs in common: Studies in traditional popular culture, New Press, 2015, σ. 25.
19 Βλ. ενδεικτικά S. Labadi – C. Long (εκδ.), Heritage and globalization, Routledge, 2010, σ. 78 κ.εξ.
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Εν προκειμένω, η σταδιακή μετακίνηση του διαχωριστικού ορίου μεταξύ μεταφυσικού και φυσικού, που οφείλεται στην πρόοδο της επιστήμης και στην εισαγωγή των αποτελεσμάτων και των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών, οδήγησε στην σταδιακή επίσης μετάθεση του κέντρου βάρους των διαφόρων λαϊκών
τελετουργιών από το λατρευτικό και το υπερφυσικό στο κοινωνικό και το ψυχαγωγικό στοιχείο. Πρόκειται για μια εξέλιξη που παρατηρείται σε πολλούς λαούς,
και η οποία σταδιακά μετασχηματίζει τα παραδοσιακά θρησκευτικά συστήματα,
προσαρμόζοντάς τα στις επιταγές, στις ανάγκες αλλά και στις αναζητήσεις της
εποχής μας.20
Από την άλλη πλευρά, στα σχετικά με την πολιτισμική επίδραση των νέων
τεχνολογιών, διαπιστώνεται από τους ερευνητές η τάση για εισαγωγή νέων πολιτισμικών προτύπων, τα οποία διαχέονται αρχικά στους πληθυσμούς των αστικών κέντρων των βαλκανικών χωρών, και από εκεί, κατά τη δεκαετία του ’90
και μετά, και στους πληθυσμούς των επαρχιών των χωρών αυτών. Τα νέα αυτά
πολιτισμικά πρότυπα, κατά κανόνα προέρχονται από την Δυτική Ευρώπη και τις
Η.Π.Α. και έρχονται να αντικαταστήσουν παλαιότερες πολιτισμικές μορφές και
τελετουργικές εκδηλώσεις, οι οποίες λόγω όσων παραπάνω διαπιστώθηκαν κατέστησαν ανενεργές, σταμάτησαν να καλύπτουν ανάλογες ψυχικές ανάγκες του
λαού, γι’ αυτό και απορρίφθηκαν και σταμάτησαν να τελούνται.21
Εξάγεται έτσι ένας «αστικού τύπου» πολιτισμός προς τα μεγάλα αστικά κέντρα και προς την επαρχία στη συνέχεια, ο οποίος καθώς υιοθετείται οδηγεί
στην επικράτηση ενός «αστικοποιημένου» νέου λαϊκού πολιτισμού, που κατεξοχήν χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο της «νόθας αστικοποίησης». Κι έτσι επιτυγχάνεται η πολιτισμική ομογενοποίηση την οποία η πολιτισμική παγκοσμιοποίηση επιδιώκει, συχνά υπό το πρόσχημα της «σύγκλισης» των επιμέρους εθνικών
λαϊκών πολιτισμών, ώστε στην κυριολεξία να βρισκόμαστε ενώπιον του φαινομένου της διαμόρφωσης ενός νέου αστικής υπόστασης λαϊκού πολιτισμού, σε
όλους ανεξαιρέτως τους βαλκανικούς λαούς.
Η διαδικασία αυτή κατά κανόνα στηρίζεται στην ευρεία λαϊκή διάδοση και
χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών αιχμής και των εφαρμογών τους. Στηρίζεται δηλαδή στην ευρύτατη πρόσβαση των λαών στο διαδίκτυο, αλλά και στην
λειτουργία των πολλών και επάλληλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης (facebook,
twitter, instagram κτλ.), τα οποία αφενός μεν καθιστούν ευκολότερη και ταχύτερη την επικοινωνία, και αφετέρου αποτελούν οχήματα για την προβολή και υιοθέτηση αντιστοίχως τρόπων και υποδειγμάτων ζωής, πολιτισμού και ομαδικής
20 G. Fairclough, ‘‘A new landscape for cultural heritage management: characterisation as a management tool’’, στον τόμο L. R. Lozny (εκδ.), Landscapes under pressure: Theory and practice of cultural
heritage research and preservation, Springer Science & Business Media, 2006, σ. 55-74.
21 Βλ. σχετικά P. Howard, Heritage: management, interpretation, identity, A&C Black, 2003, σ. 37.
Πβ. S. Chirikure – G. Pwiti, ‘‘Community involvement in archaeology and cultural heritage management: An assessment from case studies in Southern Africa and elsewhere’’, Current Anthropology
49.3 (2008), σ. 467-485. Επίσης, K. Taylor, ‘‘Cultural heritage management: A possible role for charters and principles in Asia’’, International Journal of Heritage Studies 10.5 (2004), σ. 417-433.
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τελετουργικής, εθιμικής και πολιτισμικής δράσης και έκφρασης.22
Τέλος, όσον αφορά τις διαδικασίες διαχείρισης της παράδοσης, πρέπει να
σημειώσουμε ότι αποτελούν βασικό πόλο διαμόρφωσης των σύγχρονων λαϊκών
πολιτισμικών συστημάτων στα Βαλκάνια.23 Μέσω αυτών το παλαιότερο πολιτισμικό κεφάλαιο επαναχρησιμοποιείται και μετασχηματίζεται, εμπλουτίζεται και
επαναδιαπραγματεύεται, στα πλαίσια μιας διαδικασίας αναστοχασμού, ώστε να
προχωρήσει η δυναμική πολιτισμική διαδικασία της παράδοσης, που συνέχει και
συγκροτεί με τη σειρά της τον λαϊκό πολιτισμό στις μέρες μας.
Οι κύριες διαδικασίες μέσα στο πλαίσιο αυτό είναι τέσσερις: η επιβίωση παλαιότερων μορφών πολιτισμού, άλλοτε αυτούσιων και άλλοτε ελαφρά προσαρμοσμένων, εφόσον συνεχίζουν να αποτελούν οργανικά στοιχεία της καθημερινής
ζωής. Η αναβίωση μορφών που είχαν μεν εξαφανιστεί, για διάφορους όμως λόγους αναβιώνονται και έρχονται και πάλι στο προσκήνιο, κατά κύριο λόγο όμως
ως παραστάσεις, στα πλαίσια του κινήματος του φολκλορισμού,24 με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τις αναβιώσεις εθίμων που έχουν πάψει να τελούνται στα
πλαίσια σχετικών αναπαραστάσεων.
Επίσης, ο μετασχηματισμός παλαιότερων μορφών, οι οποίες αλλάζουν πολλά από τα ουσιώδη στοιχεία τους, προκειμένου να προσαρμοστούν στη νέα κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, με δυο λόγια στην σύγχρονη μορφή της
υλικής βάσης, επί της οποίας εδράζεται το πνευματικό εποικοδόμημα του λαϊκού
πολιτισμού.25 Και τέλος, η εισαγωγή από άλλα πολιτισμικά συστήματα ή η δημιουργία νέων στοιχείων, τα οποία εμπλουτίζουν την παράδοση και συναποτελούν
το σύγχρονό μας πρόσωπο του λαϊκού πολιτισμού,26 σύμφωνα με όσα και παραπάνω αναφέρθηκαν.
Οι τάσεις αυτές αποτελούν σήμερα κοινές εξελίξεις στους λαϊκούς πολιτισμούς των βαλκανικών λαών, ανεξαρτήτως θρησκείας και εθνότητας. Με γρηγορότερους ή αργότερους ρυθμούς, παρατηρούνται σε όλα τα Βαλκάνια, και
επισημαίνονται συχνά από την λαογραφική και την ανθρωπολογική έρευνα.
Οφείλεται αυτό στην επικράτηση και πάλι κοινών οικονομικών και κοινωνικών
συνθηκών στην περιοχή, αλλά και στην ένταξη αρκετών βαλκανικών χωρών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι στον τομέα του λαϊκού πολιτισμού η
22 Για το ζήτημα βλ. το θεμελιώδες έργο των Y. Kalay, T. Kvan, J. Affleck (εκδ.), New heritage: New
media and cultural heritage, Routledge, 2007, όπου και η παλαιότερη σχετική βιβλιογραφία.
23 Βλ. τα πρακτικά του 2ου σχετικού συνεδρίου των Ελλήνων Πανεπιστημιακών Λαογράφων, που
πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή το 2013, Μ. Γ. Βαρβούνης, Μαν. Γ. Σέργη, Δέσπ. Δαμιανού, Ν.
Μαχά-Μπιζούμη, Γαρ. Θεοδωρίδου (εκδ.), Η διαχείριση της παράδοσης. Ο λαϊκός πολιτισμός ανάμεσα στον φολκλορισμό, στην πολιτιστική βιομηχανία και τις τεχνολογίες αιχμής, Θεσσαλονίκη
2016: Πανεπιστημιακοί Λαογράφοι των Ελληνικών ΑΕΙ – εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη.
24 B. McKercher – H. Du Cros, Cultural tourism: The partnership between tourism and cultural heritage management, Routledge, 2002, σ. 67-68.
25 D. J. Timothy – G. P. Nyaupane (εκδ.), Cultural heritage and tourism in the developing world: A
regional perspective, Routledge, 2009, σ. 78.
26 P. Μauch-Messenger – G. Smith, Cultural heritage, University Press of Florida, 2010, σ. 28.
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κοινή ευρωπαϊκή πολιτική προβλέπει την εφαρμογή μέτρων που τείνουν στην
σύγκλιση και την πολιτισμική ομογενοποίηση. Κι αυτό επειδή η καλλιέργεια παρόμοιων λαϊκών πολιτισμικών δεδομένων θεωρείται ως βήμα για την μελλοντική
επίτευξη μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτισμικής σύνθεσης, και στο επίπεδο του
λαϊκού πολιτισμού, η οποία πιστεύεται ότι θα υποβοηθήσει την πραγμάτωση του
πολιτικού στόχου της τελικής ευρωπαϊκής ενοποίησης.27
Βρισκόμαστε έτσι ενώπιον μιας νέας πραγματικότητας κοινών πολιτισμικών
στοιχείων, που πλέον οφείλονται όχι σε ιστορικούς λόγους, ούτε σε παλαιές πολιτισμικές καταβολές και επιβιώσεις, αλλά στην υπαγωγή σε παρόμοιες εξωτερικές
επιδράσεις, οι οποίες και τα διαμορφώνουν. Περιπτώσεις όπως, για παράδειγμα,
η εκκοσμίκευση των παλαιότερων θρησκευτικών τελετουργιών, η συγκρότηση
νέων τελετουργικών μορφών με κοινό παράγοντα την θεαματικότητα, η φολκλοροποίηση της λαϊκής λατρευτικής πράξης και πρακτικής και η δημιουργία νέων
μορφών δημόσιου τελετουργικού με τον κοινωνικό και όχι τον κοσμικό-μεταφυσικό παράγοντα να επικρατούν,28 είναι πλέον κοινές σε όλους τους βαλκανικούς
λαούς, και μελετώνται από τις επιμέρους βαλκανικές «λαογραφίες».
Τα νέα αυτά κοινά τελετουργικά στοιχεία βρίσκονται σε εξέλιξη, και η λαογραφική έρευνα τα παρακολουθεί στην εξέλιξή τους. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε βεβαίως πώς θα εξελιχθούν, καθώς μάλιστα δεν είναι αυτό το έργο
της επιστήμης της Λαογραφίας. Μπορούμε όμως να ερμηνεύουμε την μορφή και
την υπόστασή τους, να παρακολουθούμε την γέννηση και την εξέλιξή τους και
να διατυπώνουμε ερμηνευτικά σχήματα για τους παράγοντες που οδηγούν στην
δημιουργία και την υιοθέτησή τους.29
Και βεβαίως μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι παρόμοιες εξελίξεις οδηγούν
κατά κανόνα σε ανάλογα πολιτισμικά αποτελέσματα, που στοιχούν προς τις
όμοιες εξελίξεις και άλλων λαών, πέρα από την περιοχή της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης. Αποτελεί και αυτό αποτέλεσμα της πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης,
που ομαδοποιεί τα πολιτισμικά φαινόμενα τα οποία παρουσιάζονται σε διαφορετικούς λαούς, ώστε τα σχετικά με τις εξελίξεις των λαϊκών πολιτισμών των
βαλκανικών λαών να μπορούν να παραβληθούν προς ανάλογες εξελίξεις και
μορφές που παρουσιάζονται στην παραδοσιακή καθημερινότητα λαών σε δια27 Βλ. σχετικά Μ. Γ. Βαρβούνης, «Η ελληνική λαογραφία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,
Παρνασσός 39 (1997), σ. 85-96, με σχετικά παραδείγματα και βιβλιογραφία.
28 Βλ. J. Hollowell – G. Nicholas, ‘‘Using ethnographic methods to articulate community-based
conceptions of cultural heritage management’’, Public Archaeology 8.2-3 (2009), σ. 141-160· J. E.
Watkins – J. Beaver, ‘‘What Do We Mean by ‘Heritage’? Whose Heritage Do We Manage, and What
Rights Have We to Do So’’, Heritage Management 1.1 (2008), σ. 9-35· G. Aplin, Heritage identification, conservation and management, Oxford University Press, 2002, σ. 54.
29 Για τους παράγοντες αυτούς βλ. C. M. Hall – S. McArthur, ‘‘Heritage management: an introductory framework’’, στον τόμο C. M. Hall – S. McArthur (εκδ.), Heritage management in New Zealand
and Australia: visitor management, interpretation and marketing, Oxford University Press, 1993, σ.
1-19. Επίσης βλ. B. Carter – G. Grimwade, ‘‘Balancing use and preservation in cultural heritage management’’, International Journal of Heritage Studies 3.1 (1997), σ. 45-53· G. Hardin, ‘‘Political requirements for preserving our common heritage’’, Wild Life and America 31 (1978), σ. 1017.
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φορετικά σημεία του πλανήτη, καθώς προκύπτει από την μελέτη της σχετικής
πλούσιας διεθνούς βιβλιογραφίας.
Η εμφάνιση και η εξάπλωση νέων κοινών τελετουργικών μορφών στα Βαλκάνια, όπως παραπάνω αναλύθηκαν, αποτελεί την βασικότερη και την σπουδαιότερη εκδήλωση των σύγχρονων, νεωτερικών και μετανεωτερικών, λαϊκών
πολιτισμών των βαλκανικών λαών.30 Πρόκειται για την ουσία της διαμόρφωσης
της παραδοσιακής καθημερινότητας, αλλά και του χαρακτήρα, της υφής και των
διακριτικών γνωρισμάτων των βαλκανικών λαϊκών πολιτισμών, γι’ αυτό και η
μελέτη τους –στην οποία η επιστήμη της Λαογραφίας έχει πρωτεύοντα,31 ηγεμονικό και καθοριστικό ρόλο– αποτελεί σπουδαίο εργαλείο για την καταγραφή,
σπουδή και ερμηνεία της σύγχρονης κοινής πολιτισμικής παράδοσης των λαών
στον πολύπαθο αλλά και πολυσήμαντο και πολυσημαντικό χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

30 Για τις διεργασίες αυτές βλ. Kl.-P. Wiedmann, Fr. Bachmann, Th. Wüstefeld, “Management von
Tradition”, WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium 39.12 (2010), σ. 582-586· H. Diemberger,
“Festivals and their leaders: The management of tradition in the Mongolian/Tibetan Borderlands”,
στον τόμο Ur. E. Bulag – H. Diemberger (εκδ.), The Mongolia-Tibet Interface: Opening New Research
Terrains in Inner Asia: PIATS 2003: Tibetan Studies: Proceedings of the Tenth Seminar of the International Association for Tibetan Studies (Oxford, 2003), τ. 10. Brill, 2007, σ. 109-134· W. Ndoro – G.
Pwiti, “Heritage management in Southern Africa: local, national and international discourse”, Public
Archaeology 2.1 (2001), σ. 21-34.
31 Για τις πολιτισμικές αυτές διεργασίες και τον ρόλο των κοινωνικών επιστημών στη μελέτη τους
βλ. S. O. Keitumetse, “Sustainable development and cultural heritage management in Botswana:
Towards sustainable communities”, Sustainable Development 19.1 (2011), σ. 49-59· W. Logan, “Cultural
diversity, cultural heritage and human rights: towards heritage management as human rights-based
cultural practice”, International Journal of Heritage Studies 18.3 (2012), σ. 231-244. Πβ. G. F. Araoz,
“Preserving heritage places under a new paradigm”, Journal of Cultural Heritage Management and
Sustainable Development 1.1 (2011), σ. 55-60.
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Ομότιμος Καθηγητής Λαογραφίας
Τμήμα Φιλολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ι.
Στη διδακτορική μου διατριβή ασχολήθηκα με το θέμα των παραμυθιών της
δρακοντοκτονίας. Εκεί εξέτασα τις ελληνικές παραλλαγές των συγκεκριμένων
παραμυθιών, που κατατάσσονταν στον Διεθνή Κατάλογο των Aarne-Thompson
στους τύπους ΑΤ 300, 301Α και 301Β, τώρα ATU300, 301Α και 301Β.1
Έκτοτε, παρακολουθούσα συστηματικά τα σχετικά μελετήματα της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Παράλληλα, επικέντρωσα το ενδιαφέρον μου
στην έρευνα του παραδοσιακού Τύπου, με σκοπό να συγκεντρώσω λαογραφικά
στοιχεία, παραδοσιακά και νεώτερα, τα οποία, όπως παρατήρησα, ενσωματώνονται στον δημοσιογραφικό λόγο. Η έρευνά μου αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη
συγγραφή σχετικών μελετημάτων και βιβλίων.2
Στον παραδοσιακό Τύπο επεσήμανα, ακόμη, ορισμένες πολιτικές γελοιογραφίες και άλλα σατιρικά σκιτσογραφήματα, που αξιοποιούσαν το θέμα της
δρακοντοκτονίας, με αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα της επικαιρότητας (π.χ.
πρωθυπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης κτλ.). Το
θέμα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και το παρουσιάζω στην Ανακοίνωση αυτή
διατυπώνοντας ορισμένες ερμηνευτικές παρατηρήσεις.
Θα ήθελα όμως, πριν αναφερθώ στο κυρίως θέμα μου, να σχολιάσω σύντομα τη λειτουργικότητα της εικόνας στη σύγχρονη εποχή, καθώς και τον τρόπο
που αυτή αξιοποιείται και μελετάται τόσο από τη Λαογραφία όσο και από άλλες
συναφείς επιστήμες.
Στην Ελλάδα, με την αξιοποίηση της εικόνας στον λαϊκό πολιτισμό ασχολήθηκε ο κλάδος της Οπτικής Λαογραφίας,3 στο πλαίσιο επιτόπιων ερευνών. Ως
1 H. Uther, The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography, Based on the System of Antti AARNE and Stith THOMPSON, Part I: Animal Tales, Tales of Magic, Religious Tales, and
Realistic Tales, with an Introduction, FF Communications, No 284, Academia Scientiarum Fennica,
Helsinki 2004, σ. 174-179.
2 Βλ. ενδεικτικά Μ. Αλ. Αλεξιάδης, Νεωτερική Ελληνική Λαογραφία. Συναγωγή μελετών, Αθήνα
3
2012 (α΄ έκδοση 2006): Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα· Μ. Αλ. Αλεξιάδης, Έντυπα μέσα
επικοινωνίας και λαϊκός πολιτισμός. Νεωτερικά Λαογραφικά, Αθήνα 2011: Ινστιτούτο του Βιβλίου –
Α. Καρδαμίτσα· Μ. Αλ. Αλεξιάδης, Έντυπη διαφήμιση και λαϊκός πολιτισμός, Αθήνα 2014: Εκδόσεις
Αρμός – Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου – Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, αρ. 4.
3 Βλ. σχετικά Ρ. Κακάμπουρα – Ο.-Ε. Κασσαβέτη, Οπτική Εθνογραφία και Εκπαίδευση. Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές προτάσεις, Αθήνα 2018: Εκδόσεις Πεδίο, σ. 28 –Πβ. και Ο.-Ε.
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αντικείμενο είχε:
[...] την παραγωγή, ανάλυση και πρόσληψη των οπτικοακουστικών εθνογραφικών καταγραφών και ποικίλων πολιτισμικών εκδηλώσεων του παραδοσιακού και του σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού. Η Οπτική Λαογραφία
στρέφει το ενδιαφέρον της όχι μόνο σε επιβιώσεις παραδοσιακών πολιτισμικών εκδηλώσεων, αλλά και στις αναβιώσεις παλαιότερων εθίμων
στη σύγχρονη εποχή, αποσκοπώντας στην όσο το δυνατόν πληρέστερη
οπτικοακουστική τεκμηρίωσή τους.4

Αναλυτικότερα, κατά τη δεκαετία του 1960, καθιερώνεται στην ελληνική λαογραφική επιτόπια έρευνα η χρήση οπτικοακουστικών μέσων, όπως οι ηχητικές
και οπτικές μηχανές αποθήκευσης, με σκοπό την καταγραφή εκδηλώσεων (π.χ.
Αναστενάρια, δημοτικά τραγούδια κ.ά.), οι οποίες έτειναν να εξαφανιστούν από
τις ποικίλες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές κτλ. αλλαγές που σημειώνονταν
στην ελληνική πραγματικότητα. Για παράδειγμα, ο καθηγητής Δημήτριος Σ. Λουκάτος (1908-2003) στο αναγνωρισμένο ως πρωτοποριακό για την εποχή του βιβλίο Σύγχρονα Λαογραφικά (Folklorica Contemporanea), που εκδόθηκε το 1963,
τόνισε τη λαογραφική σημασία των φωτογραφείων, τα οποία αποκάλεσε «μουσεία της τοπικής ιδιωτικής ζωής»,5 τόσο στην περιφέρεια όσο και στις διαρκώς
αυξανόμενες μεγαλουπόλεις.
Παράλληλα, ένας άλλος πανεπιστημιακός δάσκαλος, ο Γεώργιος Κ. Σπυριδάκης (1906-1975), στις Οδηγίες6 που εξέδωσε το 1962 για τη συλλογή λαογραφικής ύλης, επισήμανε ότι η καταγραφή πρωτογενούς υλικού πρέπει να συνοδεύεται και από φωτογραφίες, ενώ ο ίδιος κινηματογράφησε διάφορες λαογραφικές εκδηλώσεις, όπως τοπικούς χορούς στη Λευκάδα, έθιμο Πρωτομαγιάς στα
Μέγαρα και την υφαντική τέχνη στην Κίμωλο.
Με υπόδειξή του, μάλιστα, ο επιστημονικός του συνεργάτης Γεώργιος Ν.
Αικατερινίδης συγκέντρωσε λαογραφικό υλικό από επιτόπιες έρευνες, με αντίστοιχη οπτικοακουστική τεκμηρίωση, που αριθμεί περίπου 4.000 ηχογραφήσεις, που φυλάσσονται και σε ψηφιακό αρχείο στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνι-

Κασσαβέτη, «Επί Κολωνώ. Μία συγκριτική ανάγνωση με άξονα την Οπτική Λαογραφία και την Αυτοεθνογραφία», Νέα Εστία 180:1873 (Ιούνιος 2017), σ. 304-312 –Πβ. και C. Jenks (επιμ.), Visual Culture, New York 1995: Routledge London· P. Hockings (επιμ.), Principles of Visual Anthropology, Berlin 32003 (α΄ έκδοση 1974): Mouton de Gruyter· S. Pink, Doing Visual Ethnography, 32013 (α΄έκδοση
2001): Sage Publications· S. Spencer, Visual Research Methods in the Social Sciences. Awakening
Visions, 2011: Routledge· J. A. Walker – S. Chaplin, Visual Culture: An Introduction, Manchester &
New York 1997: Manchester University Press.
4 Ρ. Κακάμπουρα – Ο.-Ε. Κασσαβέτη, Οπτική Εθνογραφία και Εκπαίδευση. Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές προτάσεις, Αθήνα 2018: Εκδόσεις Πεδίο, σ. 28 –Πβ. και Ο.-Ε. Κασσαβέτη, «Επί
Κολωνώ. Μία συγκριτική ανάγνωση με άξονα την Οπτική Λαογραφία και την Αυτοεθνογραφία», Νέα
Εστία 180:1873 (Ιούνιος 2017), σ. 304-312.
5 Δ. Σ. Λουκάτος, Σύγχρονα Λαογραφικά (Folklorica Contemporanea), Αθήναι 1963: Εκδόσεις Φιλιππότη, σ. 21.
6 Γ. Κ. Σπυριδάκης, Οδηγίαι προς συλλογήν λαογραφικής ύλης, Αθήνα 1962: Ακαδημία Αθηνών, σ. 142.

Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης

| 179

κής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.7
Στις πρόσφατες δεκαετίες, ο καθηγητής Μ. Γ. Μερακλής συμπεριέλαβε στο
σύγγραμμά του Ελληνική Λαογραφία,8 και τη λαογραφική επισκόπηση του ελληνικού κινηματογράφου και ιδιαίτερα του «παλαιού», εκείνου δηλαδή που αναπτύχθηκε την περίοδο 1950-1970. Οι ταινίες αυτές, ακόμα και σήμερα, παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλείς στο κοινό, όπως διαπιστώνεται από τις συνεχείς
προβολές τους στην Ελληνική Τηλεόραση.
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι τα λαογραφικά φαινόμενα που εκδηλώνονται στο
πλαίσιο ενός πολιτισμού της εικόνας, αποκτούν και μια «τρίτη διάσταση» ως
προς την καταγραφή και μετάδοσή τους. Με άλλα λόγια, ενώ στην αρχή οι επιστήμονες και οι ερευνητές θεωρούσαν «λαϊκό» μόνο ό,τι μεταδιδόταν και παραδιδόταν προφορικά, στη συνέχεια αντιμετώπισαν εξίσου ισοδύναμα τη λειτουργικότητα των λαογραφικών φαινομένων και στον γραπτό λόγο.9 Σήμερα, όμως,
μπορούμε να υποστηρίξουμε την άποψη ότι και η εικόνα, σε οποιαδήποτε μορφή
της, έντυπη ή ψηφιακή, είναι κυρίαρχο μέσο αποτύπωσης και εξωτερίκευσης της
ανθρώπινης έκφρασης. Για τον λόγο αυτό και η λαογραφική επιστήμη, με τον νέο
κλάδο της Οπτικής Λαογραφίας, μελετά και τα ψηφιακά αρχεία, τις κινηματογραφήσεις, τις φωτογραφίες,10 τις εικόνες του παραδοσιακού και ηλεκτρονικού
Τύπου, τις γελοιογραφίες, τα σκίτσα και γενικά οτιδήποτε μεταφέρει ένα οπτικό
μήνυμα με λαογραφικό περιεχόμενο.
Επανερχόμενος τώρα στο θέμα της Ανακοίνωσης, θεωρώ χρήσιμο να κάνω
μια σύντομη αναφορά στην έννοια της δρακοντοκτονίας. Καταρχάς, πρέπει να
διευκρινιστεί ότι οι λέξεις «δράκος» και «δράκοντας» δεν είναι ταυτόσημες έννοιες, αν και συχνά χρησιμοποιούνται στον λόγο ως τέτοιες. Όπως είχα σημειώσει
και στη διατριβή μου,11 η έννοια του δράκου παραπέμπει σε ένα ανθρώπινο ον,
ενώ ο δράκοντας είναι ένα ερπετόμορφο ή και οφιόμορφο πλάσμα. Συμπληρωματικά με τον διαχωρισμό αυτό μπορούμε να πούμε ότι:
7 Βλ. σχετικά Ρ. Κακάμπουρα – Ο.-Ε. Κασσαβέτη, Οπτική Εθνογραφία και Εκπαίδευση..., ό.π., σ. 31
–Πβ. και Ε. Καραμανές, «Διαχείριση ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος και δημιουργία λαογραφικών ψηφιακών εφαρμογών: όροι διατήρησης και της μεταβίβασης της λαογραφικής κληρονομιάς
στην εποχή του διαδικτύου», Λαογραφία 42 (2010), σ. 407-422.
8 Μ. Γ. Μερακλής, Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική Συγκρότηση – Ήθη και Έθιμα – Λαϊκή Τέχνη.
Αθήνα 2004: Εκδόσεις Οδυσσέας, σ. 431-439. Βλ. τώρα και την αναθεωρημένη και συμπληρωμένη
τρίτη έκδοση του βιβλίου αυτού, Αθήνα 2011: Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα.
9 Μ. Αλ. Αλεξιάδης, «Γραπτός και προφορικός λόγος στη λαϊκή παράδοση», στο βιβλίο Νεωτερική
Ελληνική Λαογραφία. Συναγωγή μελετών, Αθήνα 32012: Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα.
10 Μ. Γ. Μερακλής, «Η νατουραλιστική μαγεία της φωτογραφίας», στο Λαογραφικά Ζητήματα, Αθήνα 1989: Εκδόσεις Μπούρα, σ. 272-287.
11 Μ. Αλ. Αλεξιάδης, Οι Ελληνικές παραλλαγές για τον δρακοντοκτόνο ήρωα. Aarne-Thompson 300,
301A και 301B. Παραμυθολογική μελέτη, Διδακτορική διατριβή, Ιωάννινα 1982, σ. 129-130. –Πβ.
και Ν. Βερνίκος, «Περί δρακόντων», Πρακτικά Β΄ Συμποσίου Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώρου (Ήπειρος – Μακεδονία – Θράκη), Κομοτηνή, 19-22 Μαρτίου 1975, αρ. 166, Θεσσαλονίκη 1976:
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, σ. 31-40· M. G. Meraklis, ‘‘Drache und Drake. Zur Herkunft
einer neugriechischen märchengestalt” Märchenspiegel 5 (1994), σ. 5-8.
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Η έννοια, τώρα, και η μορφή του δράκοντα [...] αφορά σε ένα ερπετό
ζώο με κεφάλι δράκοντα και σώμα μεγάλου φιδιού, ιδιαιτέρως άγριο και
κακόβουλο, το οποίο παρουσιάζεται ως υπέρτατη απειλή για τους ανθρώπους και το οποίο κατοικεί κοντά σε λίμνες ή σε νεροσπηλιές, έχει
διαπεραστικό βλέμμα και εκτοξεύει φωτιές από τη μύτη ή το στόμα του.
Μπορεί να έχει από ένα έως και εννέα κεφάλια και πολλές φορές –όπως
στην περίπτωση της Λερναίας Ύδρας– και κάθε κεφάλι που εξοντώνεται
από τον δρακοντοκτόνο ήρωα αναπληρώνεται αυτόματα από άλλα δύο.
Πρόκειται για ένα μυθολογικό ζώο που, ως προς τη μορφή, συνδυάζει
στοιχεία δρακοντόμορφου φιδιού και δεινοσαύρων και που αναπαράγεται με τον γνωστό τρόπο των ερπετών (ωοτόκα ζώα).12

Αντίστοιχα, για την έννοια του δράκου σημειώνουμε ότι:
[...] οι δράκοι λέγονται ανθρωποφάγοι (και στα παραμύθια και στα δημοτικά τραγούδια) και ανθρωποφάγοι είναι και οι Κύκλωπες και οι Λαιστρυγόνες των αρχαίων, οι δράκοι έχουν συζύγους, αποκαλούμενες δράκαινες ή δρακόντισσες ή δράκισσες, έχουν μητέρα ή αδερφή [...] και έχουν
υπηρέτρια γριά ή νέα. Έχουν τέλος και κόρες, οι οποίες πολλές φορές
παντρεύονται με ανθρώπους. Οι δράκοι σε γενικές γραμμές έχουν στενή
σχέση με το νερό και τη γυναίκα [...].13

Ακόμη, ο ερευνητής Ελευθέριος Αλεξάκης14 εντοπίζει την καταγωγή του ονόματος «Δράκος» στην περιοχή της Αλβανίας, το οποίο αρχικά αντιστοιχούσε σε
ένα μυθικό αγαθοποιόν, βρέφος, ήρωα ή και γίγαντα, που αντιπαλευόταν την
Κουλτσέντρα (νεροφίδα ή λάμια). Επιπλέον, αντιμετωπίζει τον συμβολισμό της
δρακοντοκτονίας, σε ένα λαϊκό επίπεδο, ως την εγκατάσταση ενός νέου πληθυσμού, και την επακόλουθη άρνηση της αυτοχθονίας αυτού του πληθυσμού από
τους γηγενείς. Τελικά, προσδιορίζει τις αντιλήψεις αυτές σε μια παλαιοβαλκανική παράδοση, που διατηρήθηκε, παρά τις εθνολογικές ανακατατάξεις που συνέβησαν στη διάρκεια του Μεσαίωνα.
Έτσι, το θέμα της εξόντωσης ενός δράκοντα είχε εξάψει τη φαντασία των
ανθρώπων αρκετά, ώστε να αποτυπωθεί σε διάφορες εκφράσεις του λαϊκού
έντεχνου λόγου, όπως τα παραμύθια, οι μύθοι, τα δημοτικά τραγούδια κτλ.
Αρχίζοντας από τα λαϊκά παραμύθια, όπως διαπίστωσα και στη διατριβή
μου, οι εκατοντάδες ελληνικές παραλλαγές για τον δρακοντοκτόνο ήρωα, αποδεικνύουν έτσι ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αγαπητό θέμα.
Παράλληλα, και στην αρχαία ελληνική μυθολογία, γνωστή ήταν η αφήγηση
για τον Δία που σκότωσε τον δράκοντα Τυφώνα ή η ιστορία του Περσέα, που, για
12 Χ.-Φ. Κόντου, Οι αναπαραστάσεις του δράκοντα και της δρακοντοκτονίας στο νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Ρόδος 2011: Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Σχολή
Ανθρωπιστικών Σπουδών – Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού, σ. 27.
13 Ό.π., σ. 31.
14 Ε. Π. Αλεξάκης, «Μια περίεργη παράδοση δρακοντοκτονίας από την Επίδαυρο Λιμηρά Λακωνίας», Λαογραφία 33 (1982-1984), σ. 93-104 (= Ταυτότητες και ετερότητες. Σύμβολα, συγγένεια, κοινότητα στην Ελλάδα – Βαλκάνια), Αθήνα 2006 (α΄ έκδοση 2001): Εκδόσεις «Δωδώνη», σ. 216-227.
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να απελευθερώσει την αγαπημένη του Ανδρομέδα, χρειάστηκε να πολεμήσει και
να σκοτώσει ένα θαλάσσιο ερπετόμορφο πλάσμα, το Κήτος, ή, ακόμα, και η αφήγηση για τον Απόλλωνα, ο οποίος κατάφερε να εξοντώσει όντας ένα μικρό μωρό
ακόμα, το μυθικό ερπετό Πύθωνα, φύλακα του ιερού της Γαίας αρχικά και έπειτα
του μαντείου των Δελφών, που η θεά Ήρα είχε στείλει για να τον εκδικηθεί, αφού
ήταν γόνος της απιστίας του Δία με τη Λητώ. Επίσης, και ο γενάρχης της Θήβας, ο
Κάδμος, σύμφωνα με τη μυθολογία, αφού σκότωσε έναν δράκοντα της περιοχής,
έσπειρε τα δόντια του, από τα οποία προήλθαν οι πρώτοι κάτοικοι της πόλης.15
Στη σύγχρονη εποχή, θρυλικές έχουν μείνει οι ταινίες περιπέτειας του αρχαιολόγου Indiana Jones, ο οποίος επιχειρεί να ανακόψει την προσπάθεια Γερμανών αξιωματικών να βρουν την Κιβωτό της Διαθήκης και να γίνουν αήττητοι.
Έτσι, εμπλέκεται σε μια αναζήτηση που καταλήγει σε μια σπηλιά γεμάτη φίδια,
από την οποία καταφέρνει να βγει ζωντανός, με τη βοήθεια και της συμπρωταγωνίστριας και φίλης του.
Αντίστοιχα, ο μικρός μάγος Χάρι Πότερ, στην κινηματογραφική μεταφορά
του έβδομου και τελευταίου βιβλίου της J. K. Rowling, Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου, χρειάστηκε να πολεμήσει τον αντίπαλό του, τον Βόλτεμορτ,
που αποτελούσε προσωποποίηση του κακού, με χαρακτηριστικά ερπετού (πλακουτσωτή μύτη, σχισμές αντί για ρουθούνια κτλ.), τον οποίο τελικά και εξόντωσε.
Εξίσου αγαπητό το θέμα της δρακοντοκτονίας εμφανίζεται και μέσα στις
λαϊκές παραστάσεις του θεάτρου σκιών, με τον πάντα πεινασμένο Καραγκιόζη
να βοηθά τον Μεγαλέξανδρο στην εξόντωση του τέρατος. Το πιο γνωστό έργο
τιτλοφορείται Ο Μέγας Αλέξαντρος και το καταραμένο φίδι,16 αλλά υπάρχουν
και άλλοι τίτλοι:
Αυτή η παράσταση, που αναφέρεται συχνά με τον λόγιο τίτλο Ο Μέγας
Αλέξαντρος και ο κατηραμένος όφις, παίζεται γύρω στα 1900 με διάφορους τίτλους: Το σπήλαιον του θηρίου, Ο φοβερός όφις του αραχνιασμένου σπήλαιου ή Το αραχνιασμένο σπήλαιο, Ο θάνατος του όφεως υπό τον
Μεγάλο Αλέξαντρο της Μακεδονίας, αλλά και ως Το θηρίον της Αμέρικα
ή απλώς Ο όφις, αργότερα και ως Ο μέγας βόας της Αφρικής, Τα επτά
θηρία και ο Καραγκιόζης, ο Καραγκιόζης, τα επτά θηρία και ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Μεγαλέξαντρος και το καταραμένο φίδι, Αντίοχος και λέων,
Το φίδι, Ο Μεγαλέξαντρος με τη βόα της Δεξαμενής, Ο Καραγκιόζης, ο
Μεγαλέξαντρος και το καταραμένο φίδι κ.ά.

Η ενσωμάτωση του στρατηλάτη σε έργα του θεάτρου σκιών μπορεί να εξηγηθεί με τον παρακάτω συλλογισμό:
15 Βλ. ενδεικτικά Ελληνική Μυθολογία, τ. Γ΄: Οι Ήρωες – Τοπικές παραδόσεις, Αθήνα 1986: Εκδοτική Αθηνών, Γενική εποπτεία Ι. Θ. Κακριδής, σ. 73 και σ. 184-186.
16 Βλ. σχετικά Β. Πούχνερ, «Η λεγόμενη ηπειρώτικη παράδοση», στο βιβλίο του Οι Βαλκανικές
διαστάσεις του Καραγκιόζη, Αθήνα 1985: Εκδόσεις Στιγμή, σ. 60-61 (43-52) και σ. 44, όπου: «Ο Λιάκος ο Πρεβεζάνος παίζει πρώτος την παράσταση ο Μεγαλέξαντρος και το καταραμένο φίδι, που οι
τρεις νέες φιγούρες του, ο Μεγαλέξαντρος, ο Αντίοχος της Μακεδονίας και η Σειρήνη, αποτελούν
και την πρώτη ισχυρή σύνδεση της ανατολίτικης παράστασης με το νεοελληνικό λαϊκό πολιτισμό».
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Απ’ τη μυθική-ειδωλολατρική μορφή του Κάδμου και των αντίστοιχών
του ηρώων στην αρχαία μυθολογία, περνάμε απ’ τη χριστιανική μορφή
του Αγίου Γεωργίου, με την οποία εκφράζεται μια συμβολική κατανίκηση
του Σατανά, του θανάτου και της αμαρτίας, για να καταλήξουμε στη λαϊκή
εθνικοπατριωτική μορφή του Μεγαλέξαντρου.17

Με βάση το σκεπτικό αυτό, οι ομοιότητες που παρατηρούνται ανάμεσα στον
δρακοντοκτόνο Άγιο Γεώργιο των δημοτικών τραγουδιών και στον Μεγαλέξαντρο
του θεάτρου σκιών εξηγούνται λαμβάνοντας υπόψη τη χριστιανική διδασκαλία
και πίστη. Έτσι, παρά τα αρχαιοελληνικά χαρακτηριστικά του Μεγαλέξαντρου,
όπως η εικόνα του ως αρχαίου πολεμιστή, με ασπίδα, θώρακα και περικεφαλαία, ο στρατηλάτης απεικονίζεται με χιτώνα τύπου φουστανέλας, με κοντάρι
που έχει σταυρό στο επάνω άκρο του, αλλά και να κάνει επίκληση στον Χριστό
και την Παναγία, ώστε να έχει τη βοήθειά τους στο δύσκολο έργο της εξόντωσης
του δράκοντα:
Βόηθα, Χριστέ και Παναγιά ένα θεριό με πνίγει
να το σκοτώσω δεν μπορώ, να φύγω δεν μ’ αφήνει.18

Μετά απ’ αυτά, θα ήθελα να επισημάνω τώρα τη λειτουργικότητα του θέματος της δρακοντοκτονίας και στον χώρο της αγιολογίας, με τον Άγιο Γεώργιο να
πρωτοστατεί σε διάφορες λαϊκές αφηγήσεις, όπως είναι τα δημοτικά τραγούδια.
Από τον τόπο καταγωγής μου, την Κάρπαθο, συνέλεξα σε σχετική μελέτη μου19
παραλλαγές του τραγουδιού για τον δρακοντοκτόνο Άγιο Γεώργιο, από διάφορα χωριά του νησιού. Να σημειωθεί ακόμη ότι ο ίδιος ο ιδρυτής της επιστήμης
της Λαογραφίας στην Ελλάδα, Νικόλαος Γ. Πολίτης (1852-1921), είχε ασχοληθεί
πρώτος με το θέμα της δρακοντοκτονίας του Αγίου Γεωργίου σε δημοτικά τραγούδια το 1913, σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Λαογραφία.20 Έπειτα,
και άλλοι ερευνητές και επιστημονικοί φορείς ασχολήθηκαν με το θέμα, όπως ο
Δ. Α. Πετρόπουλος,21 η Ακαδημία Αθηνών,22 ο Γεώργιος Ν. Αικατερινίδης,23 ο Ευ.
17 Γ. Βελουδής, Η Φυλλάδα του Μεγαλέξαντρου. Διήγησις Αλεξάνδρου του Μακεδόνος, Αθήνα
1977: Εκδοτική Ερμής, σ. πη΄.
18 Ό.π.
19 Μ. Αλ. Αλεξιάδης, «Καρπαθιακές παραλλαγές του τραγουδιού για τον δρακοντοκτόνο Άγιο Γεώργιο». Ανακοίνωση στο Α΄ Επιστημονικό Συνέδριο της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής
Αγίου Γεωργίου Βασσών Καρπάθου, Νοέμβριος 2017 (υπό εκτύπωση στα Πρακτικά του Συνεδρίου).
20 Ν. Γ. Πολίτης, «Τα δημώδη Ελληνικά άσματα περί της δρακοντοκτονίας του Αγίου Γεωργίου»,
Λαογραφία 4 (1913), σ. 185-235.
21 Δημ. Α. Πετρόπουλος, Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια, τ. Α΄, Αθήνα 1958: Εκδοτικός Οίκος Ι. Ν.
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Βασική Βιβλιοθήκη Αετού, σ. 76-78.
22 Ακαδημία Αθηνών, Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια, Εκλογή, τ. Α΄, Δημοσιεύματα του Λαογραφικού
Αρχείου 7, Εν Αθήναις 1962, σ. 335-341 και τ. Γ΄, Μουσική Εκλογή υπό Γ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ και Σπυρ. Δ.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ, Εν Αθήναις 1968, σ. 121-124.
23 Γ. Ν. Αικατερινίδης, «Ο εορτασμός του Αγίου Γεωργίου εις Νέον Σούλι Σερρών», Σερραϊκά Χρονικά 5 (1969), σ. 129-148· Γ. Ν. Αικατερινίδης, «“Άγιε μου Γιώργη, αφέντη μου, ομορφοκαβαλλάρη...”.
Το τραγούδι της δρακοντοκτονίας του Αγίου Γεωργίου», Αμάλθεια (Μάιος-Ιούνιος 1971), σ. 129-135.
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Β. Στάθης,24 ο Β. Δ. Αναγνωστόπουλος25 και ο Μ. Γ. Βαρβούνης.26
Ο Ν. Γ. Πολίτης27 επισημαίνει, μάλιστα, ότι η παλαιότερη Ελληνική γραπτή
καταγραφή της δρακοντοκτονίας σε συναξάρι του Αγίου βρίσκεται σε χειρόγραφο
ήδη από τον 12ο αι., ενώ, όπως είναι γνωστό, ο Άγιος έζησε και μαρτύρησε πολύ
παλαιότερα, από το 275 έως το 305, επί βασιλείας του Διοκλητιανού (284-305).
Στη χριστιανική διδασκαλία, όμως, υπάρχουν και άλλοι δρακοντοκτόνοι και
δρακοκτόνοι Άγιοι, όπως ο Άγιος Δημήτριος, οι Άγιοι Θεόδωροι, ο Αρχάγγελος
Μιχαήλ, η Αγία Μαρίνα, η Αγία Παρασκευή κ.ά.28

II. Πολιτική
1. Αρχηγοί κομμάτων
Α. Γιώργος Παπανδρέου
i. Στο φύλλο της 14 Νοεμβρίου 2002 της εφημερίδας Το Ποντίκι29 απεικονίζεται σε ολοσέλιδο σκίτσο έφιππος ο Γ. Παπανδρέου, ως άλλος Άγιος Γεώργιος, να
διαπερνά με το δόρυ του τον δράκοντα. Στην επιγραφή της «εικόνας» αναγρά-φεται το όνομα του «αγίου»: «Γιωργάκηθ ο Πορθητήθ...», ενώ ο «δράκοντας» αντιπροσωπεύει τον Ισλαμισμό (εξηγείται στα σχόλια του δημοσιογράφου). Στο κάτω
μέρος του σκίτσου υπάρχει ένθετη σημείωση με τα σχόλια του δημοσιογράφου:
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Μετά τα έκτροπα της Κωνσταντινούπολης, η Αθήνα (και
ο Παναθηναϊκός) ετοιμάζεται για τη σημερινή ρεβάνς. Η Ελληνική απάντηση στην Τουρκική πρόκληση (το τεράστιο πανό με τον Μωάμεθ τον
Πορθητή) θα ήταν αυτό το πανό που βλέπετε με τον Γιωργάκη (Γιωργάκηθ

24 Ε. Β. Στάθης, Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια: Από τον ομηρικό μύθο και τ’ αρχέτυπα σχήματα στους
ρεμπέτες της Σμύρνης, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά, Αθήνα: Εκδόσεις «Ι. Σιδέρης», σ. 210-221.
25 Β. Δ. Αναγνωστόπουλος, «Το τραγούδι του Άι-Γιώργη κι ένα ανάλογο δρώμενο στη Μητρόπολη
Καρδίτσας», στον τόμο Ε. Αυδίκος – Β. Κοζιού-Κολοφωτιά (επιμ.), Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Δημοτικό Τραγούδι και Ιστορία» (Καρδίτσα, 23-25 Οκτωβρίου 2015), Καρδίτσα 2015: Κέντρο
Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Ο Απόλλων» Καρδίτσας – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, σ. 162-169.
26 Μ. Γ. Βαρβούνης, «Σαμιακές παραλλαγές του τραγουδιού της δρακοντοκτονίας του Αγ. Γεωργίου», στο βιβλίο του Σαμιακά Λαογραφικά και Εκκλησιαστικά Σύμμικτα, τ. Α΄, Αθήνα 2001: Έκδοση
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Σάμου, σ. 469-576.
27 Ν. Γ. Πολίτης, «Τα δημώδη Ελληνικά άσματα περί της δρακοντοκτονίας του Αγίου Γεωργίου»,
ό.π., σ. 215.
28 Βλ. σχετικά Ζ. Παύλου, Οι δρακοντοκτόνοι Άγιοι, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Αθήνα
2015: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Φιλολογίας – Τομέας Βυζαντινής
Φιλολογίας και Λαογραφίας (δακτυλογραφημένη έκδοση).
29 Αρ. φ. 1215, σ. 48.
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κατά το Μωάμεθ) να σκοτώνει το τέρας του ισλαμισμού! Οι Τούρκοι όμως
φίλαθλοι δεν ήρθαν («κάλλιο γαϊδουρόδενε στην Άγκυρα –παρά γαϊδουρογύρευε– στην Αθήνα» λέει μια τούρκικη παροιμία) κι έτσι το πανό δεν
θα σηκωθεί στο γήπεδο, δεν παύει όμως νά ’ναι ένα ντοκουμέντο της
εξωτερικής πολιτικής σε συνδυασμό με την μπάλα...

Πρόκειται για υποτιθέμενο πανό που θα αναρτούσαν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού στην Αθήνα, σε ποδοσφαιρικό αγώνα με τουρκική ομάδα. Ο δημοσιογράφος, επίσης, κάνει χρήση της λαϊκής παροιμίας «κάλλιο γαϊδουρόδενε, παρά γαϊδουρογύρευε», γεγονός που δίνει μια πιο ανάλαφρη και σαρκαστική διάθεση στη
συσχέτιση του αθλητικού αγώνα με τη σοβαρότητα της πολιτικής επικαιρότητας.
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ii. Στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα30 παρουσιάζεται σε όλο το εύρος του
πρωτοσέλιδου ο «ΓΙΩΡΓΟC Ο ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟC!», έφιππος, να σκοτώνει δράκοντα που έχει ως κεφάλι το πρόσωπο του Ευάγγελου Βενιζέλου. Στην επάνω
άκρη του κονταριού υπάρχει η σημαία του ΠΑΣΟΚ.
Ο σκιτσογράφος επιθυμεί να δείξει τη μεγάλη διαφορά των δύο στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές. Συγκεκριμένα, το ποσοστό του Γ. Παπανδρέου
έφτασε το 56,1%, ενώ του Ευ. Βενιζέλου το 37%. Τρίτος ήρθε ο Κ. Σκανδαλίδης,
με 6,6%, σε σύνολο 900 χιλιάδων ψηφοφόρων. Στον σχολιασμό των αποτελεσμάτων, ο Γ. Παπανδρέου έκανε λόγο για μια «διαδικασία ιστορική για τη χώρα»,31
ο Ευ. Βενιζέλος χαρακτήρισε το γεγονός ως μια «νέα σελίδα», ενώ ο Κ. Σκανδαλίδης τόνισε την ανάγκη για ενότητα από την επόμενη ημέρα των εκλογών.

30 Αρ. φ. 1483 (12 Νοεμβρίου 2007).
31 Σ. 3.
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iii. Στη διαδικτυακή εφημερίδα Δεξί Χ-Trem,32 από την 5η Φεβρουαρίου 2011,
είναι αναρτημένη η «εικόνα» του «Αγίου Γεωργίου μαχομένου τον όφι του ΔΝΤ».
Το κωμικό στοιχείο εδώ είναι ότι το κοντάρι του «δρακοντοκτόνου» αποτελείται
από μια μακριά ξεσκονίστρα. Επάνω και δεξιά στην «εικόνα» φαίνεται το χέρι του
«Μεγάλου Τραπεζίτη», ο οποίος συμβουλεύει τον «άγιο»: «Εν τούτω ήττα», σε μια
ανεστραμμένη παραλλαγή της παρακίνησης του Θεού προς τον Μέγα Κωνσταντίνο παλαιότερα.
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι ο σκιτσογράφος επιδιώκει ένα δηκτικό σχόλιο για
την προσπάθεια του Γ. Παπανδρέου να κατευνάσει τις απαιτήσεις του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου. Στο ίδιο μοτίβο είναι και ο τίτλος του δημοσιεύματος: «Έλληνες μην αγχώνεστε... Ο Άγιος Γεώργιος μας προστατεύει από τα φίδια του ΔΝΤ».

32 Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: www.dexiextrem.blogspot.com.
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Β. Αντώνης Σαμαράς

i. Στη Σαββατιάτικη Ελευθεροτυπία33 της 25ης Μαΐου 2013, στη στήλη «Το
Κάρμα» της τελευταίας σελίδας, απεικονίζεται ο Αντώνης Σαμαράς, έφιππος, με
τεχνοτροπία βυζαντινής εικόνας, να έχει τον τίτλο: «Ο Άγιος Αντώνιος ο Αναπτυξιάρης» και στην επάνω επιγραφή: «Ο Άγιος Σαμάριος».
Η σχολιαστική λεζάντα εξηγεί την «εικόνα»: «Βυζαντινή εικόνα, που δείχνει
τον πρωθυπουργό να πατάσσει το δράκο της φοροδιαφυγής (όπως δήλωσε στο
Eurogroup), να ανοίγει το δρόμο για τις επενδύσεις και να μεταφέρει ένα Μεσσήνιο συμπατριώτη του για διορισμό».

33 Αρ. φ. 11.031.
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Είναι εμφανής ο ειρωνικός τόνος του κειμένου, αφού, απ’ τη μια, ο Α. Σαμαράς επιδιώκει να εφαρμόσει με ακρίβεια τις οικονομικές υποχρεώσεις του
Eurogroup και, απ’ την άλλη, φαίνεται να συνεχίζει την ίδια πελατειακή πολιτική,
με στόχο την ικανοποίηση μικροκομματικών συμφερόντων.
ii. Την παραπάνω εικόνα της σατιρικής δρακοντοκτονίας αλίευσα σε ένα βιβλιοπωλείο των Ιωαννίνων, κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής θητείας του
συγκεκριμένου πολιτικού (2012-2015). Εικονίζεται έφιππος ο πρωθυπουργός
Αντώνης Σαμαράς να σκοτώνει τον δράκοντα, που μεταφορικά είναι η επονομαζόμενη τότε τρόικα (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης

| 189

Γ. Ευάγγελος Αβέρωφ

Στην εφημερίδα Η Αυγή,34 της 9ης Μαΐου 1980, απεικονίζεται ο Ευάγγελος
Αβέρωφ (1910-1990) έφιππος, να έχει διαπεράσει με το δόρυ του τον δράκοντα
και να σκέφτεται: «ESKISA!». Κρατά στο άλλο χέρι βιβλίο με τίτλο «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΙΣ ΜΥΚΗΝΕΣ», ενώ η λεζάντα της γελοιογραφίας του Αντρέα Λαζάνη σχολιάζει: «Όνειρα εαρινής νύχτας!...». Το δημοσίευμα αναφέρεται στις εσωκομματικές
εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, στις οποίες αναδείχθηκε μετά από ψηφοφορία,
νέος αρχηγός ο Γ. Ράλλης, με 88 ψήφους, ενώ ο Ευ. Αβέρωφ έλαβε 84. Η αλλαγή
αυτή χαρακτηρίστηκε ως νίκη της ανανεωτικής έναντι της συντηρητικής πτέρυγας
του κόμματος. Ο γελοιογράφος με το σκίτσο του σχολιάζει τη χιμαιρική φαντασίωση του Ευ. Αβέρωφ ότι παραμένει κραταιός πολιτικός παράγοντας για τη χώρα και
τις πολιτικές εξελίξεις, με κυρίαρχη εκείνη της επανόδου στο ΝΑΤΟ.

34 Αρ. φ. 1782.
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2. Τοπική αυτοδιοίκηση

Στην τοπική εφημερίδα Η Δημοκρατική της Ρόδου, την 1η Ιανουαρίου 2016,
δημοσιεύθηκε σατιρική σκηνή δρακοντοκτονίας. Επίσης, στην κορυφή της γελοιογραφίας υπάρχει και το αντι-γνωμικό35 «ΜΗΔ΄ΕΝΑ ΠΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟ΄Υ Τ΄ΈΛΟΥC
ΜΑΚ΄ΆΡΙΖΕ», παραλλαγή της γνωστής φράσης που είχε πει ο Σόλων στον Κροίσο.
Η δρακοντοκτονία αφορά στη διένεξη του Περιφερειάρχη Δωδεκανήσου
Γιώργου Χατζημάρκου, ο οποίος «σκοτώνει» πολιτικά τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Χαράλαμπο Κόκκινο. Αν και αρχικά οι δυο τους είχαν μια καλή συνεργασία, μετά τη διένεξη οι σχέσεις τους δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ. Το νόημα, έτσι,
του αντι-γνωμικού βρίσκει εφαρμογή στο πολιτικό τέλος του Αντιπεριφερειάρχη.

35 Για τα αντι-γνωμικά και τις αντι-παροιμίες γενικά βλ. ενδεικτικά Μ. Αλ. Αλεξιάδης, Έντυπα Μέσα
Επικοινωνίας..., ό.π., σ. 83-124.
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3. Οικονομία

Στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας Το Βήμα,36 από τις 15 Απριλίου 2009,
ο γελοιογράφος RUBUS έχει απεικονίσει τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
Γεώργιο Προβόπουλο με αμφίεση κατάλληλη για περιπέτεια σαφάρι, να κραδαίνει αποφασιστικά μια μεγάλη σπάθα μπροστά από ένα ανυποψίαστο και ξαφνιασμένο φίδι, το οποίο έχει κουλουριαστεί γύρω από το κλαδί ενός δέντρου.
Όπως εξηγεί το αντίστοιχο δημοσιογραφικό σχόλιο, ο Προβόπουλος έκανε
γνωστή την προσπάθειά του να εκσυγχρονίσει το πρότυπο παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, εντάσσοντάς το στο πλαίσιο «πράσινων» επενδύσεων. Το
πράσινο φίδι, όμως, του σκίτσου διατηρεί τις αμφιβολίες του γι’ αυτή την «οικολογική» επιχειρηματικότητα, όπως δηλώνει και η έκφραση απορίας στο πρόσωπό του.

36 Αρ. φ. 15.633.
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4. Εκκλησία

i. Ο γελοιογράφος Ηλίας Μακρής έχει αποτυπώσει σε δύο φύλλα της εφημερίδας Η Καθημερινή δρακοντοκτόνο ιερωμένο να στρέφεται εναντίον κινηματογραφικής ταινίας. Στην πρώτη περίπτωση, στο φύλλο37 της 14ης Οκτωβρίου
1998, απεικονίζει έφιππο ορθόδοξο ιερέα να λογχίζει δράκοντα με τη μορφή
κινηματογραφικού φιλμ.
Στο σχετικό άρθρο38 αναφέρεται ότι μέλη παραεκκλησιαστικών οργανώσεων, μαζί με ιερείς, επιχείρησαν να εμποδίσουν την προβολή της ταινίας του
Μάρτιν Σκορτσέζε, με τίτλο «Ο τελευταίος πειρασμός», στους κινηματογράφους
«Όπερα» και «Έμπασσυ».
Οι διαδηλωτές προχώρησαν σε βανδαλισμό των κινηματογράφων και ήρθαν
σε σύγκρουση με δυνάμεις της αστυνομίας. Η Εκκλησία της Ελλάδος, όμως, με
ανακοίνωσή της, εξέφρασε τη λύπη της για το περιστατικό και κράτησε σαφείς
αποστάσεις.
37 Αρ. φ. 20.978.
38 «Υπέκυψαν στον πειρασμό της βίας...», σ. 1.
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ii. Στο φύλλο της Καθημερινής της 28ης Ιουλίου 2009, ο Ηλίας Μακρής απεικόνισε και πάλι έναν ορθόδοξο κληρικό (πιθανώς ανώτατο) να λογχίζει μια δρακοντόμορφη ταινία, με την επιγραφή: “HISTORY OF THE PARTHENON BY COSTA GAVRAS”.
Η γελοιογραφία αναφέρεται σε απόσπασμα ντοκυμαντέρ του συγκεκριμένου
σκηνοθέτη, το οποίο προβαλλόταν στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης και παρουσίαζε ιερωμένους να καταστρέφουν αρχαιοελληνικούς ναούς, με γνωστότερο αυτόν της Ακρόπολης. Η προβολή της ταινίας τελικά διακόπηκε, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε στους κόλπους της Εκκλησίας αλλά και στην κοινή γνώμη.

5. Διεθνής επικαιρότητα
i. Την 7 Μαρτίου 1985, στην εφημερίδα Η Αυγή39 δημοσιεύτηκε γελοιογραφία
του Νίκου Σιδέρη, στην οποία ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρήγκαν παρουσιάζεται έφιππος να διαπερνά με το δόρυ του μια προσωποποιημένη δραχμή, η
οποία δέχεται το χτύπημα εντελώς ανυπεράσπιστη.
Το άλογό του είναι καλυμμένο με ένδυμα φτιαγμένο από ένα μεγάλο αμερικανικό δολάριο. Στη λεζάντα αναφέρεται: «Η δραχμούλα το πρώτο θύμα της νέας
ανόδου του δολαρίου!!!». Φαίνεται, δηλαδή, πως οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές

39 Σ. 4.
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εξελίξεις είχαν άμεση επίδραση στη δοκιμαζόμενη και τότε Ελληνική οικονομία,
με αποτέλεσμα την εύκολη αποσταθεροποίηση της πιστοληπτικής ικανότητας
της χώρας.
ii. Στο ένθετο της εφημερίδας Το Βήμα, με τίτλο «Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ 12», που
κυκλοφορήθηκε στις 5 Ιουλίου 1992, δημοσιεύτηκε γελοιογραφία, στην οποία
παριστάνεται έφιππος ο τότε πρωθυπουργός της Βρετανίας και πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας Τζων Μέιτζορ.
Σκοπός της προεδρίας του ήταν να επιτύχει την άμβλυνση των αντιρρήσεων
που είχαν Βρετανοί πολίτες, αλλά και Ιρλανδοί και Δανοί, σχετικά με όρους και
προϋποθέσεις της πρόσφατης, τότε, συνθήκης του Μάαστριχτ. Ανάμεσα στους
όρους ήταν και η ανάγκη για ενοποίηση των εννέα χωρών (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο) της ΕΟΚ
που ανήκαν στη συμφωνία Shengen και σε επίπεδο κρατικών ελέγχων.
Προς την κατεύθυνση αυτή, από την 1η Ιανουαρίου 1993, οι πολίτες των εννέα
αυτών χωρών, και εκτός της Βρετανίας, Ιρλανδίας και Δανίας, θα μπορούσαν να
ταξιδεύουν στις αντίστοιχες χώρες της συμφωνίας, χωρίς να χρειάζονται διαβατήριο. Αντίθετα, στις τρεις χώρες οι πολίτες στέκονταν κριτικά απέναντι στην
υπό όρους εκχώρηση της εθνικής τους κυριαρχίας, αντίληψη που αντιπροσωπεύεται από τον δράκοντα της γελοιογραφίας.
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Συμπεράσματα
Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι το θέμα της δρακοντοκτονίας εξακολουθεί να έχει απήχηση όχι μόνο στη λαϊκή λογοτεχνία (παραμύθια, δημοτικά
τραγούδια, παραστάσεις λαϊκού θεάτρου Καραγκιόζη, παραδόσεις κ.ά.) και ορθόδοξη χριστιανική αγιολογία (Άγιος Γεώργιος, Άγιος Δημήτριος, Άγιοι Θεόδωροι
κτλ.) αλλά και στη σύγχρονη σατιρική σκιτσογραφία.
Η δημοφιλία της δρακοντοκτονίας έχει να κάνει, εν μέρει, με τη μεγάλη
απήχηση του Αγίου Γεωργίου στον χριστιανικό πληθυσμό, η λατρεία του οποίου
είναι βαθιά ριζωμένη όχι μόνο σε πόλεις, όπου ο Άγιος είναι πολιούχος, αλλά
και γενικότερα, σε περιοχές κατά βάση ορεινές ή που έχουν αγροτοποιμενικό
χαρακτήρα και παράδοση. Ο Άγιος είναι γνωστό ότι μαρτύρησε σε πολύ νεαρή
ηλικία, υπερασπιζόμενος τα δίκαια των απλών ανθρώπων που καταπατούνταν
από δεσποτικούς δυνάστες.
Ο ρόλος της εικόνας γενικότερα στην εποχή μας αποτελεί κεντρικό στοιχείο
της καθημερινότητας. Ιδιαίτερα η έντυπη ή ηλεκτρονική διαφήμιση, η τηλεόραση αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. Instagram, Facebook κ.ά., στηρίΕλληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις
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ζονται ακριβώς στη μετάδοση ενός μηνύματος με όχημα μόνο μια φωτογραφία,
ένα σκίτσο, μια ζωγραφιά κτλ. Έτσι, λοιπόν, και οι σατιρικές εικονογραφίες της
πολιτικής δρακοντοκτονίας συλλαμβάνουν αμέσως την προσοχή του αναγνώστη, αποτελώντας ένα γνώριμο θέαμα. Άλλωστε, η μετάδοση του μηνύματος
μέσω της εικόνας είναι πιο γρήγορη και αποτελεσματική για την πλειοψηφία των
αναγνωστών, παρά από ένα μακροσκελές δημοσιογραφικό άρθρο. Στις συγκεκριμένες εικονογραφίες-σκιτσογραφήματα πολιτικών προσώπων που παρουσιάζονται ως δρακοντοκτόνοι αποδίδεται η πολιτική εξόντωση του αντιπάλου.
Ο Ελληνικός λαός διακρίνεται για την ωραία, ακόμη και σήμερα, σχέση του με
την ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία.
Συγχρόνως, όμως, ο λαός μας χαίρεται με την τάση του να αντιμετωπίζει,
με ευτραπελία και αστεϊσμό, και θέματα για τα οποία, κατά τα άλλα, όπως ήδη
αναφέρθηκε, τρέφει απεριόριστο σεβασμό. Είναι συνηθισμένο το θέμα αυτό
στις ελληνικές λαϊκές ευτράπελες διηγήσεις να σατιρίζει τον κλήρο, ιδιαίτερα
μάλιστα τον ανώτερο.
Έχει, λοιπόν, τη βαθύτερη διάθεση τόσο ως προς τον σεβασμό όσο και στη
σάτιρα. Ασφαλώς δεν αφήνει έξω από τη σάτιρά του και την πολιτική ζωή.

Βουλγαρικά καταστήματα τροφίμων στην Αθήνα:
Στρατηγικές διαχείρισης και κατανάλωσης «παραδοσιακών»
βουλγαρικών προϊόντων στον αστικό χώρο
Γιώργος Κούζας

Επίκουρος Καθηγητής Αστικής Λαογραφίας
Τμήμα Φιλολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγικά – Μια «μικρή» έρευνα
με πολλαπλές προεκτάσεις
Στο πολύ γνωστό έργο του Μικροί τόποι, μεγάλα ζητήματα,1 ο ανθρωπολόγος
Thomas Eriksen έθεσε στο κέντρο της επιστημονικής έρευνας μια σειρά ζητημάτων τα οποία ενώ φαντάζουν «μικρά», δηλαδή ζητήματα καθημερινά που ίσως
δεν θα άξιζαν μια ερευνητική προσέγγιση, εντούτοις, όχι μόνον είναι ενεργά και
δυναμικά παρόντα στη ζωή μας, αλλά στην ουσία συνδιαμορφώνουν πτυχές της
καθημερινότητάς μας. Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο επέλεξα να ασχοληθώ με
τα βουλγαρικά καταστήματα τροφίμων που υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας.
Πρόκειται για μαγαζιά που ίδρυσαν Βούλγαροι μετανάστες στην Ελλάδα αλλά
και για μικρές βουλγαρικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που αναπτύχθηκαν στην
Ελλάδα κατά την τελευταία εικοσαετία με αρχικό σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες των Βούλγαρων μεταναστών στην Ελλάδα. Οπωσδήποτε, σε ένα δεύτερο
επίπεδο, τα καταστήματα αυτά συνδέθηκαν και με τις έννοιες του «εξωτισμού»
και του «σπάνιου προϊόντος», του παραδοσιακού βουλγαρικού προϊόντος που
δεν μπορεί εύκολα να βρει ο καταναλωτής στην Αθήνα.
Με δεδομένο ότι ο χώρος ενός συλλογικού τόμου είναι περιορισμένος, αποφάσισα να ασχοληθώ με μια βασική όψη αυτών των καταστημάτων. Θα εστιάσω σε βασικές στρατηγικές κατανάλωσης και διαχείρισης «παραδοσιακών»
βουλγαρικών προϊόντων. Πρόκειται στην ουσία για μια κοινωνική και πολιτισμική
«ανάγνωση» της διαδικασίας της κατανάλωσης, όπως το θέτει η Narotzky.2 Η
κατανάλωση δεν μπορεί να εξετάζεται μονοδιάστατα, απλώς ως το καταληκτικό
στάδιο μιας οικονομικής διαδικασίας. Παράλληλα, όμως ούτε, τα αντικείμενα και
συγκεκριμένα τα προς κατανάλωση προϊόντα και αγαθά μπορούν να αναλυθούν
εκτός των κοινωνικών και πολιτισμικών πλαισίων μέσα στα οποία κυκλοφορούν.
Αντίθετα μια ολιστική και κοινωνικά προσδιορισμένη ανάλυση της καταναλωτικής διαδικασίας, όπως επιδιώκεται στην παρούσα μελέτη, επιχειρεί να προ1 T. Eriksen, Μικροί τόποι, μεγάλα ζητήματα, μτφρ. Αθ. Κατσίκερος, επιμ. Ι. Μάνος, Αθήνα 2007:
Κριτική, σ. 27-28.
2 S. Narotzky, Οικονομική ανθρωπολογία. Νέοι προσανατολισμοί, μτφρ. Αθ. Σίμογλου, επιμ. Μ.
Σπυριδάκης, Αθήνα 2007: Σαββάλας, σ. 161.

198 |

Λαϊκός πολιτισμός: παράδοση και νεωτερικότητα

σεγγίσει την κατανάλωση ως ένα σύστημα πληροφοριών για την ανάπτυξη και
σύσφιξη των κοινωνικών σχέσεων, για την αποκάλυψη της δυναμικής των κοινωνικών δικτύων των Βούλγαρων μέσα στον αστικό χώρο της Αθήνας και φυσικά
για τους τρόπους προώθησης των εμπορικών και οικονομικών δραστηριοτήτων
τους στην Ελλάδα. Σε ένα πρώτο επίπεδο, επομένως, θα ασχοληθούμε με τη
διαχείριση των προϊόντων αυτών των καταστημάτων, που αναπόφευκτα σχετίζεται και με τη δημιουργία κοινωνικών δικτύων μέσα στη γειτονιά.
Παράλληλα, θα επικεντρωθούμε σε μια προσπάθεια «παραδοσιοποίησης»
αρκετών προϊόντων. Τα τρόφιμα, παρασκευασμένα ή μη, που προέρχονται από τη
Βουλγαρία ή κατασκευάζονται από Βούλγαρους στην Ελλάδα και πωλούνται στην
Αθήνα, συχνά επενδύονται πολλαπλά με ποικίλες ιδιότητες: ως εμπορεύματα «παραδοσιακά» και «αυθεντικά», ως γνήσια προϊόντα από τη «βουλγαρική γη», τα οποία
δεν περιέχουν πρόσθετα ή άλλα συντηρητικά για να διατηρηθούν. Εμπρόθετα, σε
όλα τα εμπορεύματα από τη Βουλγαρία προβάλλεται η εικόνα της αυθεντικής βουλγαρικής περιφέρειας, του βουλγαρικού αγροτικού χώρου. Θα προσπαθήσω, επομένως, να εξετάσω το διττό, εν πολλοίς συμβολοποιημένο ρόλο των αγαθών αυτών
από τη γειτονική χώρα: με ποιους τρόπους τα προϊόντα αφενός λειτουργούν ως
σύμβολα κοινωνικών σχέσεων, ως φορείς νοημάτων που προωθούν την πολιτισμική
κυκλοφορία πληροφοριών σχετικών με την βουλγαρική ιστορία και κουλτούρα, μέσα
στη σύγχρονη ελληνική καθημερινότητα, ενώ, αφετέρου πώς συνδέονται, ως ιδιαίτερης προέλευσης εμπορικά και διατροφικά αγαθά, με τις έννοιες του «εξωτισμού»,
του σπάνιου και δυσεύρετου προς κατανάλωση αγαθού.
Η ερευνητική αυτή απόπειρα ήταν για εμένα μια εμπειρία μεταιχμιακή: από
τη μια πλευρά, μέσα στα πλαίσια της εθνογραφικής προσέγγισης κλήθηκα να
διαχειριστώ τη ίδια μου τη θέση ως ερευνητή που βρίσκεται στο «ανάμεσα» δύο
πολιτισμών, των Ελλήνων και των Βούλγαρων, και από την άλλη πλευρά, βίωσα
τη μεθοριακότητα της επιτόπιας έρευνας, όπως το θέτει η Hastrup,3 δηλαδή του
ερευνητή που αναζητά και ερευνά την ετερότητα και το διαφορετικό μέσα σε μια
κοινωνία της οποίας είναι μέλος.
Για να μπορέσω να προσεγγίσω τους πληροφορητές ακολούθησα μια στρατηγική ανάπτυξης δικτύων στα βουλγαρικά καταστήματα, μέσω των ιδιοκτητών τους,
τους οποίους ήδη γνώριζα. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα διεξήχθη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του 2019 στην περιοχή των Πατησίων. Πρόκειται για μια περιοχή,
που από τις αρχές τις δεκαετίας του 1990 συγκεντρώνει μεγάλο πληθυσμό μεταναστών, αφενός επειδή αποτελεί συγκοινωνιακό κόμβο (με γραμμές ηλεκτρικού
σιδηρόδρομου, λεωφορείου και τρόλεϊ) και αφετέρου λόγω του ότι στην εν λόγω
περιοχή διατίθεται ένας τεράστιος αριθμός μικρών διαμερισμάτων σε ιδιαίτερα
χαμηλές τιμές προς ενοικίαση και επομένως εκεί μπορούν να βρουν στέγη αρκετοί
χαμηλόμισθοι μετανάστες. Η έρευνα που έλαβε χώρα σε δύο καταστήματα, των
3 K. Hastrup, «Ιθαγενής ανθρωπολογία: Μία αντίφαση στους όρους», στον τόμο ∆. Γκέφου-Μαδιανού (επιµ.), Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία. Σύγχρονες τάσεις, Αθήνα 1998: Ελληνικά
Γράμματα, σ. 340-342.
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οποίων γνωρίζω τους ιδιοκτήτες, όπως σημειώθηκε και παραπάνω. Πρόκειται για
ένα μίνι μάρκετ, που σε ένα προηγούμενο στάδιο ήταν ψιλικατζίδικο και σε ένα
«σούπερ μάρκετ της γειτονιάς»4 που επιγράφεται Varna. Η επιτόπια έρευνα στηρίχτηκε στη συμμετοχική παρατήρηση, σε συνεντεύξεις και ελεύθερη συζήτηση με
τους πληροφορητές (εμπόρους, καταστηματάρχες), που ήταν Βούλγαροι μετανάστες, που ζούσαν χρόνια στην Ελλάδα, αλλά και με πελάτες-καταναλωτές Έλληνες και Βούλγαρους, που ψωνίζουν καθημερινά στα συγκεκριμένα καταστήματα.

Θεωρητικά ζητήματα: Η πολύσημη δυναμική
του εθνοτικού λιανικού εμπορίου
Σε μια σύντομη μελέτη για βουλγαρικά καταστήματα δεν μπορεί, βέβαια, να
υπάρξει εκτενής αναφορά στον κόσμο του λιανικού εμπορίου5 και τις σύγχρονες τάσεις που κυριαρχούν. Προτίμησα να επικεντρωθώ στο «εθνοτικό λιανικό
εμπόριο» που θα μας απασχολήσει και ειδικότερα με τα βουλγαρικά καταστήματα. Πολύ σύντομα θα επισημάνω πως ο όρος «εθνοτικό λιανικό εμπόριο»6
είναι συχνά ένα όρος θεωρούμενος ως ασαφής. Ο Volery συμπυκνώνει το νόημα του όρου στο εξής: «πρόκειται για μια εργασία που ασκείται από άτομα που
έχουν μεταναστεύσει σε μια τρίτη χώρα και στηρίζουν όλη αυτή τη διαδικασία
(προμήθεια, διάθεση και πωλήσεις αγαθών) κατεξοχήν σε εθνοτικά δίκτυα που
έχουν με ομοεθνείς τους μέσα στις πόλεις».7 Υπάρχουν όμως και απόψεις από
Έλληνες ερευνητές όπως οι Χατζηπροκοπίου και Φραγκόπουλος, οι οποίοι αναλύοντας την ελληνική περίπτωση υποστηρίζουν πως ο όρος «εθνοτικός» μπορεί να θεωρηθεί και ως γενικευτικός για τα ελληνικά δεδομένα: «κάποια από τα
χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας των μεταναστών δε διαφέρουν ριζικά
από αυτά των γηγενών –π.χ. ατομικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις με ελάχιστο
προσωπικό, οικογενειακή εργασία και άτυπες διευθετήσεις– όπως συχνά θεωρείται ότι συμβαίνει στη Βόρεια Ευρώπη ή στο βορειοαμερικανικό πλαίσιο. Σε
αυτή τη βάση, μπορεί να αμφισβητηθεί ο ίδιος ο «εθνοτικός» χαρακτήρας της
4 Οι κάτοικοι του Κέντρου της Αθήνας διαχωρίζουν τα σούπερ μάρκετ σε δύο κατηγορίες: μεγάλα
σούπερ μάρκετ που συνήθως βρίσκονται σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και σε μικρά σούπερ μάρκετ ή «σούπερ μάρκετ της γειτονιάς», όπως συνήθως αποκαλούνται και τα οποία διαχωρίζονται
από τα μίνι μάρκετ, τα οποία πλέον είναι μετεξέλιξη των παλιότερων μπακάλικων και των ψιλικατζίδικων της γειτονιάς.
5 Για το λιανικό εμπόριο και την ιστορική διαδρομή του στην Ελλάδα, βλ. Χρ. Χατζηιωάννου, Ιστορίες λιανικού εμπορίου, 19ος – 21ος αιώνας, Αθήνα 2018: Εθνικό ίδρυμα Ερευνών.
6 Για τον όρο βλ. σχετικά Ίρ. Πολύζου, «Εθνοτικό εμπόριο στο κέντρο της πόλης: η περίπτωση του
κινέζικου εμπορίου στο Μεταξουργείο», στο Μεταλλασσόμενοι χαρακτήρες και πολιτικές στα κέντρα πόλης, Αθήνας και Πειραιά, Αθήνα 2011: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολή Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών, σ. 333-339.
7 Τ. Volery, “Ethnic entrepreneurship: A theoretical framework”, στον τόμο L. P. Dana (επιμ.), Handbook of research on ethnic minority entrepreneurship: a co-evolutionary view on resource management, Cheltenham 2007: Edward Elgar, σ. 30-41.
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μεταναστευτικής επιχειρηματικότητας. Οπωσδήποτε, το πρόσημο «εθνοτικό»
δεν αφορά μόνο στα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων, αλλά και στην προέλευση των ιδιοκτητών τους, στις δραστηριότητες, τα προϊόντα, ή το κύριο σώμα της
πελατείας τους. Όμως, δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος βάσει του οποίου ο χαρακτηρισμός «εθνοτική» επιχείρηση να αποδίδεται σε ένα κατάστημα τροφίμων
από αραβικές χώρες και όχι σε ένα κατάστημα ιταλικών delicatessen, σε μία οικοδομική εταιρεία Αλβανών και όχι σε μια γραφιστική εταιρεία Αυστραλών, στα
κινέζικα μαγαζιά ρούχων και όχι σε καταστήματα εμπορίας περσικών χαλιών» .8
Οι πρώτες μελέτες για το λιανικό εμπόριο μεταναστών σε μεγάλες πόλεις
της Δύσης πραγματοποιούνται με επιτόπια έρευνα στο Σικάγο, όπου και δημιουργήθηκε η Σχολή του Σικάγου, όπως έμεινε γνωστή στη ιστορία των επιστημών, διαμορφώνοντας καθοριστικά την κοινωνιολογία αλλά και την αστική
ανθρωπολογία τον 20ό αιώνα. Το Σικάγο ήταν μια πόλη στην οποία συγκεντρώθηκαν μετανάστες από όλες τις περιοχές του κόσμου (Ιταλία, Γερμανία, Πολωνία,
Ρωσία, Ελλάδα, Κίνα και από αλλού) και μια από τις βασικές ενασχολήσεις τους
ήταν το εμπόριο μέσω των καταστημάτων που πωλούσαν προϊόντα από την πατρίδα τους (κυρίως διατροφικά αγαθά). Δεν είναι εξάλλου τυχαίο το γεγονός ότι ο
Simmel στον ευρέως γνωστό έργο του Περιπλάνηση στη νεωτερικότητα9 ταυτίζει τον τύπου του «ξένου» με τον έμπορο, ο ξένος, ο μετανάστης που δεν μπορεί
να εργαστεί σε εργασίες μαζί με άλλους γηγενείς κατοίκους, για να επιβιώσει
εργάζεται μόνος του στις μητροπόλεις τη Δύσης ως έμπορος. Όσο και αν αυτή
η εικόνα του τύπου ζιμελιανού «ξένου» είναι «συμβατική» για να περιλαμβάνει
πολλούς ανθρώπους που έχουν ως κοινό σημείο τη μετακίνηση στις αρχές του
20ού αιώνα για την αναζήτηση καλύτερων συνθηκών ζωής, εντούτοις, όπως επισημαίνει η Πολύζου10 συνδέεται –έστω και συμβολικά– με τη διαρκή μετακίνηση
ανθρώπων στα αρχές του 20ού αιώνα και με τα εθνοτικά εμπορικά δίκτυα στην
Αμερική. Στην Αμερική και ειδικότερα στο πολυεθνοτικό Σικάγο, μπορούμε να
εντοπίσουμε αυτά τα πρώτα «εθνοτικά χωριά», στα οποία κατεξοχήν άκμασε το
εθνοτικό εμπόριο. Στην πόλη αυτή συρρέουν χιλιάδες μετανάστες από όλο τον
κόσμο (Ιταλοί, Πολωνοί, Κινέζοι, Έλληνες, Ουκρανοί, Ιρλανδοί κ.ά.), δημιουργώντας ένα ετερογενές και ετερόκλητο μωσαϊκό εθνοτήτων. Δύο ήταν οι βασικές
διέξοδοί τους στην αναζήτηση εργασίας: το εμπόριο και η απασχόληση σε εργοστάσια. Ως προς το εμπόριο έχουμε χαρακτηριστικά δείγματα εθνογραφικών

8 Π. Χατζηπροκοπίου – Γ. Φραγκόπουλος, «Αντιμέτωποι με την κρίση. Προκλήσεις για τη μεταναστευτική επιχειρηματικότητα στην Αθήνα σε μια εποχή ύφεσης και λιτότητας», Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 145 B΄(2015), σ. 34-35.
9 G. Simmel, Περιπλάνηση και νεωτερικότητα, μτφρ. Γ. Σαγκριώτης – Όλ. Σταθάτου, επιμ. Σπ. Γάγγας – Κ. Καλφόπουλος, Αθήνα 2004: Αλεξάνδρεια.
10 Ιρ. Πολύζου, Μεταναστευτικές διαδρομές και χωροκοινωνικές μεταλλαγές στην Αθήνα. Η περίπτωση των Κινέζων εμπόρων στο Μεταξουργείο, Διδακτορική διατριβή, Αθήνα 2011: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σ. 62.
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μελετών11 για το εθνοτικό εμπόριο, όπως αναπτύχθηκε και άκμασε στα μικρά
«εθνοτικά χωριά» της πόλης του Σικάγου, στην Τσάινα τάουν, τη Μικρή Σικελία,
την Πολωνική Γειτονιά κ.ά.
Αν και οι παραπάνω εθνογραφικές έρευνες αναφέρονται στις αρχές του 20ού
αιώνα, σύμφωνα με τον Volery,12 ελάχιστα άλλαξαν τα δεδομένα για το εθνοτικό
λιανικό εμπόριο σε καπιταλιστικές οικονομίες στην Ευρώπη και την Αμερική μέχρι
και τις αρχές του 21ου αιώνα. Ο Volery13 θεωρεί ότι το εθνοτικό εμπόριο, ανεξάρτητα από εποχές και κρατικές δομές παρουσιάζει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά κοινά στις περισσότερες των περιπτώσεων: καταρχάς αποτελεί μια λύση
στα οικονομικά προβλήματα που βιώνουν οι μετανάστες σε μια χώρα υποδοχής,
για αυτό και η επιτυχία σε ένα ανάλογο επάγγελμα συχνά επενδύεται με υψηλό
συμβολικό κεφάλαιο. Δεν πρέπει να υποτιμούμε το γεγονός πως τόσο οι μετανάστες όσο και οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι που ζουν σε ένα καθεστώς διαρκούς
τρωτότητας, που επιτείνεται από την επισφάλεια την οποία βιώνουν.14 Έπειτα, η
εμπορική δραστηριότητα είναι ένα μέσον διείσδυσης στην οικονομία της χώρας
υποδοχής, μια διαδικασία η οποία εκ των πραγμάτων είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Τέλος, το εθνοτικό εμπόριο πάντοτε συνδέεται με μια διττή αποδοχή: αποδοχή του
εμπόρου από την εθνοτική ομάδα στην οποία και εκείνος ανήκει και, δεύτερον,
αποδοχή από την ευρύτερη κοινωνία της χώρας υποδοχής, που δέχεται τον έμπορο ως δομικό μέλος της και όχι ως τον «ξένο» που συνδέεται με τις έννοιες της
ετερότητας και της διαφορετικότητας.15 Όπως επισημαίνουν οι Light και Gold16
όσο και αν οι παραπάνω συνιστώσες έχουν διαφορετικό αξιακό πρόσημο (ηθικό,
κοινωνικό, οικονομικό κοκ), εντούτοις συμβάλλουν καίρια στην ενσωμάτωση του
ατόμου στη χώρα, στην οποία μετανάστευε και συντείνουν στη μετάβαση από την
περιθωριακότητα στην κοινωνική συμμετοχή και την κοινή δράση.
Στην Ελλάδα από κοινωνιολογική και ανθρωπολογική άποψη το εθνοτικό
λιανικό εμπόριο δεν έχει μελετηθεί συστηματικά για τρεις βασικούς λόγους:
ο πρώτος είναι διότι έχουμε εν πολλοίς αγνοήσει τόσο το πλανόδιο όσο και το
εθνοτικό εμπόριο, όπως σωστά το θέτει η Σκορδίλη,17 καθώς έχουμε κατά κύριο
λόγο επικεντρωθεί σε ζήτημα λιανικού εμπορίου και μάλιστα στο επίπεδο λειτουργίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι το εμπόριο και
11 Βλ. σχετικά Μ. Γ. Λίλυ Στυλιανούδη, «Η εθνογραφία της Σχολής του Σικάγου. Οι απαρχές της
εθνογραφικής παράδοσης», στον τόμο Ν. Τάτσης – Μ. Θανοπούλου, H κοινωνιολογία της Σχολής
του Σικάγου. Οι απαρχές μιας ερευνητικής παράδοσης, Αθήνα 2009: Παπαζήσης, σ. 185-214.
12 T. Volery, “Ethnic entrepreneurship...”, ό.π., σ. 31-32.
13 Ό.π., σ. 34-35.
14 Μ. Σπυριδάκης, Homo Precarius. Εμπειρίες ευαλωτότητας στην κρίση, Αθήνα 2018: Πεδίο, σ. 43.
15 Ι. Light. – S. Gold, Ethnic Economies, San Diego 1999: Academic Press, σ. 18-19.
16 Ό.π., σ. 33-34.
17 Σ. Σκορδίλη, «Νέες στρατηγικές χωρικής επέκτασης των μεγάλων αλυσίδων τροφίμων και αλλαγές στο τοπίο του λιανικού εμπορίου τροφίμων της Αθήνας», στον τόμο Θ. Μαλούτας, Γ. Κανδύλης, Μ. Πέτρου, Ν. Σουλιώτης (επιμ.), Το κέντρο της Αθήνας ως πολιτικό διακύβευμα, Αθήνα 2013:
EKKE, σ. 119-143.
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γενικώς οι οικονομικές εμπορικές δραστηριότητες θεωρήθηκαν ως αποκλειστικές οικονομικές δραστηριότητες και ως τέτοιες μελετήθηκαν κυρίως από τους
οικονομολόγους, με μια στενά οικονομική και τεχνοκρατική οπτική. Πρόκειται για
μια εξέλιξη, που δεν συνέβη μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες του κόσμου, όπως υπογραμμίζει η Narotzky.18 Όμως και επιστήμες, όπως η λαογραφία, η
κοινωνιολογία, η κοινωνική και οικονομική ανθρωπολογία και η εθνολογία δεν εστίασαν τόσο σε αυτά τα ζητήματα του εθνοτικού λιανικού εμπορίου. Αυτή την τάση
μπορούμε να την αιτιολογήσουμε βάσει των κοινωνικο-ιστορικών συνθηκών: η μη
συστηματική ενασχόληση με το εθνοτικό εμπόριο στην Ελλάδα, οφείλεται και στο
γεγονός πως μεταναστευτικά κύματα ισχυρά έχουμε στον ελλαδικό χώρο μετά τις
αρχές της δεκαετίας του 1990, οπότε και έρχονται στην Ελλάδα οι πρώτοι μετανάστες από την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια και οι οποίοι βέβαια δεν ιδρύουν
καταστήματα αλλά κατά βάση απασχολούνται στην οικοδομή, στη γεωργία και την
οικιακή εργασία.19 Μαγαζιά μεταναστών μπορούμε να εντοπίσουμε μετά τις αρχές
του 2000, οπότε και οι μετανάστες βρίσκονται σε μια καλύτερη οικονομική θέση
και έχουν το οικονομικό κεφάλαιο για να δημιουργήσουν μικρές επιχειρήσεις. Επομένως γίνεται κατανοητό πως το εθνοτικό εμπόριο είναι ένα κοινωνικο-οικονομικό
φαινόμενο σχετικά πρόσφατο στην ελληνική κοινωνία και αυτό δικαιολογεί και την
μη συστηματική ενασχόληση με το εθνοτικό εμπόριο.
Σε σύντομα πλαίσια μπορούμε να επισημάνουμε πως, μετά τη δεκαετία
του 2000, υπάρχουν μελέτες για εθνοτικά μαγαζιά διαφόρων εθνοτικών ομάδων που ζουν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο κέντρο της Αθήνας.
Πρώτες σημαντικές συνεισφορές μπορούν να θεωρηθούν εκείνες των Λιανού
και Ψειρίδου20 καθώς και του Μαυρομμάτη21 με μια περισσότερο κοινωνιολογική οπτική για την εθνοτική επιχειρηματικότητα στο Κέντρο της Αθήνας. Αρκετοί
ερευνητές ανθρωπολόγοι έχουν ασχοληθεί με μικρά μαγαζιά μεταναστών από
την Αφρική, όπως είναι η Πετρονώτη,22 που εστιάζει στις μελέτες της στα καταστήματα κομμωτικής που έχουν ιδρύσει στην Κυψέλη και τα Πατήσια γυναίκες
από την Αιθιοπία και την Ερυθραία, και η Χριστίνα Μαραθού23 με τη σημαντική
18 S. Narotzky, Οικονομική ανθρωπολογία. Νέοι προσανατολισμοί, ό.π., σ. 151-152.
19 Αναλυτικά για το θέμα αυτό βλ. Ι. Ψημμένος, Μετανάστευση από τα Βαλκάνια. Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Αθήνα, Αθήνα 1995: Παπαζήσης.
20 Θ. Λιανός – Α. Ψειρίδου, «Επιχειρηματικότητα των μεταναστών στην Ελλάδα», στον τόμο Τ. Καβουνίδη, Α. Κόντης, Θ. Λιανός, Ρ. Φακιολάς (επιμ.), Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εμπειρία, πολιτικές,
προοπτικές, τ. Α΄, Αθήνα 2008: Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, σ. 210-227.
21 Γ. Μαυρομμάτης, «Μορφές εθνοτικής επιχειρηματικότητας της Αθήνας», στον τόμο Τ. Καβουνίδη, Α. Κόντης, Θ. Λιανός, Ρ. Φακιολάς (επιμ.), Μετανάστευση στην Ελλάδα..., ό.π., σ. 228-247.
22 M. Petronoti, “Weaving threads between the ethnic and the global: African women’s entrepreneurial ventures in Athens”, Anthropological Journal of European Cultures 19:2 (2010), σ. 129-148·
M. Petronoti, “Fascination with difference: a note on power relations and body culture in Greece”,
Journal of Mediterranean Studies 21:1 (2012), σ. 153-174.
23 Χρ. Μαραθού, «Bangla Bazaar: Ένας τόπος εναπόθεσης συλλογικής μνήμης», στο Στ. Σταυρίδης
(επιμ.), Μνήμη και εμπειρία του χώρου, Αθήνα 2006: Αλεξάνδρεια, σ. 191-214.
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μελέτη της για την αγορά των Μπαγκλαντεσιανών μεταναστών στο Κέντρο της
Αθήνας. Με μια κοινωνιολογική οπτική έχει ασχοληθεί με ανάλογες δραστηριότητες Μπαγκλαντεσιανών και Νιγηριανών μεταναστών στο Κέντρο της Αθήνας ο Θεόδωρος Φούσκας,24 ενώ με τους Κινέζους εμπόρους έχει ασχοληθεί
συστηματικά η Ίριδα Πολύζου,25 με μια συνδυαστική οπτική της κοινωνικής ανθρωπολογίας, της ανθρωπογεωγραφίας και της αρχιτεκτονικής. Με τις μεγάλες
αλυσίδες τροφίμων που έρχονται από την Ανατολική Ευρώπη στην Ελλάδα έχει
ασχοληθεί η Σκορδίλη,26 ενώ οι Λαϊνάς et al.27 πραγματοποίησαν μια συγκριτική
χαρτογράφηση των μικρών καταστημάτων στην οδό Αθηνάς, όπου κατεξοχήν
έχουν καταστήματα τροφίμων μετανάστες. Από τη σκοπιά της λαογραφίας ο
Κούζας28 έχει ασχοληθεί με τα καταστήματα-εστιατόρια των Αρμενίων της Αθήνας. Οι προαναφερθείσες έρευνες είναι κατά βάση ποιοτικές, στηριγμένες σε
ένα περιορισμένο δείγμα μεταναστών εμπόρων. Πρόσφατα σχετικά είδε το φως
της δημοσιότητας και μια εκτενέστερη έρευνα των Χατζηπροκοπίου και Φραγκόπουλου,29 η οποία είναι κατά βάση ποσοτική (εμπεριέχει και κάποια ποιοτικά στοιχεία) και είναι η πρώτη έρευνα που μας παραδίδει ένα πανόραμα της
μεταναστευτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Αθήνα κατά την τελευταία δεκαετία της οικονομικής κρίσης. Μπορούμε, επομένως, να υποστηρίξουμε
πως δεν έχουμε ίσως ένα συστηματικό corpus μελετών για το εθνοτικό εμπόριο,
εντούτοις υπάρχουν κάποιες σημαντικές μελέτες από τους χώρους των κοινωνικών επιστημών, της γεωγραφίας και της αρχιτεκτονικής, που μπορούν να σκιαγραφήσουν, έστω και αδρομερώς, την επιχειρηματική κίνηση των μεταναστών
στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας και εν μέρει και στην υπόλοιπη Αττική.

24 Θ. Φούσκας, «Κοινότητες» μεταναστών και εργασιακή αντιπροσώπευση. Οι επιπτώσεις της χαμηλού κύρους εργασίας πέντε μεταναστευτικών ομάδων στη συμμετοχή στους εργασιακούς συλλόγους τους, Αθήνα 2012: Παπαζήσης.
25 Ιρ. Πολύζου, Μεταναστευτικές διαδρομές και χωροκοινωνικές μεταλλαγές στην Αθήνα..., ό.π.·
της ίδιας, «Όψεις του εμπορίου των μεταναστών στο αθηναϊκό κέντρο-πόλη. Γεωγραφίες και πρακτικές εγκατάστασης», στον τόμο Χρ. Χατζηιωάννου, Ιστορίες λιανικού εμπορίου, 19ος – 21ος αιώνας,
ό.π., σ. 211-218.
26 Σ. Σκορδίλη, «Νέες στρατηγικές χωρικής επέκτασης των μεγάλων αλυσίδων τροφίμων...», ό.π.
27 Ι. Λαϊνάς, Χρ. Μακρυγιάννη, Ν. Σιδηρόπουλος, Αθ. Σίμογλου, «Μικρά καταστήματα λιανικού εμπορίου στην οδό Αθηνάς. Επιχειρηματικές στρατηγικές, ανησυχίες κι προσδοκίες σε ένα μεταβαλλόμενο
περιβάλλον», στον τόμο Θ. Μαλούτας κ.ά. (επιμ.), Το κέντρο της Αθήνας..., ό.π., σ. 189-210.
28 Γ. Κούζας, «Αρμενικά εστιατόρια στην Αθήνα. Διερευνώντας τις κοινωνικές και πολιτισμικές όψεις της κατανάλωσης αρμενικών προϊόντων στον σύγχρονο αστικό χώρο», στον τόμο L.
Abrahamian,Y. Anchabanze, Μ. Γ. Σέργης, Ελ. Κ. Χαρατσίδης, Γ. Γ. Θεοδωρίδου (επιμ.), Θέματα
ρωσικής και αρμενικής λαογραφίας από τη Ρωσία, την Αρμενία, την Ελλάδα και τον ευρύτερο παρευξείνιο χώρο (19ος-21ος αιώνες), Θεσσαλονίκη 2018: Σταμούλης, σ. 635-666.
29 Π. Χατζηπροκοπίου – Γ. Φραγκόπουλος, «Αντιμέτωποι με την κρίση...», ό.π., σ. 29-59.
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Βούλγαροι και εργασία στην Ελλάδα:
κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά
Ένα μελέτημα, όσο σύντομο και εστιασμένο σε ένα συγκεκριμένο θέμα και να
είναι δεν μπορεί να μην αναφερθεί στο ευρύτερο κοινωνικο-στορικό πλαίσιο στο
οποίο εντάσσεται το εξεταζόμενο φαινόμενο, όπως αρκετά χρόνια πριν επεσήμανε ο Μιχαήλ Μερακλής.30 Τα καταστήματα που προσέγγισα, εντάσσονται στα
πλαίσια δημιουργίας και λειτουργίας εθνοτικών καταστημάτων στο Κέντρο της
Αθήνας αρχικά, και έπειτα και σε άλλους όμορους δήμους. Η συντριπτική πλειοψηφία των καταστημάτων αυτών δημιουργήθηκε από μετανάστες που ήρθαν
μετά το 1990 στην ελληνική πρωτεύουσα από τα Βαλκάνια και την Ανατολική
Ευρώπη και σε μια δεύτερη φάση, μετά τις αρχές του 2000, και από μετανάστες
που ήλθαν από τη Μέση Ανατολή, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές, καθώς και
από την Αφρική.
Ειδικότερα, όσον αφορά τους Βούλγαρους, σύμφωνα με τη Μάρκοβα31 το
πρώτο κύμα μετανάστευσης προς την Ελλάδα έλαβε χώρα το 1989, το δεύτερο
και πιο εντατικό το 1990 (με 33.000 Βούλγαρους μετανάστες προς την Ελλάδα)
και το τρίτο το 1991. Έκτοτε μεταναστευτικά κύματα συνεχίζονται με μεγαλύτερη
ή με μικρότερη ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Πάντως
ως η κορύφωση του μεταναστευτικού ρεύματος προς την Ελλάδα φτάνει στα
μέσα της δεκαετίας του 1990. Όπως επισημαίνει η Αγγελίδου,32 οι Βούλγαροι
και οι Αλβανοί είναι οι δύο πολυπληθέστερες ομάδες μεταναστών στον ελλαδικό χώρο κατά τη δεκαετία αυτή. Οι επόμενες μεταναστευτικές περίοδοι33 είναι
τρεις: η πρώτη από το 1997 μέχρι το 2001, οπότε και κορυφώνεται η οικονομική κρίση στη χώρα, και η δεύτερη από το 2001 μέχρι το 2007, χρονιά κατά την
οποία εντάσσεται η Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η τρίτη από το 2009
μέχρι σήμερα, οπότε η Ελλάδα επέτρεψε την συμμετοχή όλων των Βούλγαρων
στην αγορά εργασίας. Οι Βούλγαροι που έρχονται στην Ελλάδα ασχολούνται με
μη εξειδικευμένες εργασίες κυρίως αγροτικές και οικοδομικές. Σταδιακά αρχίζουν να επεκτείνονται και σε αμιγώς «γυναικείες» εργασίες όπως είναι η οικιακή
30 Μ. Γ. Μερακλής, Λαογραφικά Ζητήματα, Αθήνα 1989: Μπούρας, σ. 19.
31 Ε. Μάρκοβα, «Η παρουσία των Βούλγαρων μεταναστών στην ελληνική αγορά εργασίας και στην
ελληνική κοινωνία», στον τόμο Αθ. Μαρβάκης, ∆. Παρσάνογλου, Μ. Παύλου (επιμ.), Μετανάστες
στην Ελλάδα, Αθήνα 2001: Ελληνικά Γράµµατα, σ. 247-248. Για ανάλογες παρατηρήσεις βλ. Αλ.
Αγγελίδου, «Κάνοντας επιτόπια έρευνα στους “γείτονες”: Η πολιτική της εμπιστοσύνης στην εθνογραφία της μετασοσιαλιστικής Βουλγαρίας», στο Δ. Γκέφου-Μαδιανού (επιμ.), Όψεις της Σύγχρονης
Ανθρωπολογικής Έρευνας στην Ελλάδα, Αθήνα 2009: Ελληνικά Γράμματα, σ. 315-341.
32 Αλ. Αγγελίδου, «Όταν οι γυναίκες ταξιδεύουν: Μετανάστευση από τη Βουλγαρία, οικονομικές
πρακτικές και έμφυλες ταυτότητες», στον τόμο Ε. Αυδίκος – Χ. Παπακώστας (επιμ.), Σύνορα και
Λαϊκοί Πολιτισμοί στα Βαλκάνια, Αθήνα 2010: Πεδίο, σ. 163 και συνολικά σ. 159-190.
33 Μ. Νικόλοβα, «Βουλγαρική μετανάστευση στην Ελλάδα: έρευνα», ανακοίνωση ερευνητικών
αποτελεσμάτων ανηρτημένη στη σελίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.
eliamep.gr/wp-content/uploads/2009/06/research_brief_eu_memberstates_gr_bulgarians1.pdf
(τελευταία πρόσβαση 15/09/2020), σ. 2.
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εργασία. Σύμφωνα με την Νικόλοβα,34 δεν μπορούμε να υπολογίσουμε επακριβώς τον αριθμό των Βούλγαρων στην Ελλάδα, εξαιτίας της έλλειψης επίσημων
μετρήσεων, αλλά και λόγω των ελεύθερων μετακινήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από όταν έγινε μέλος της η Βουλγαρία το 2007. Για αυτό το λόγο
και επισημαίνει η Νικόλοβα πως ο πληθυσμός των Βούλγαρων στην Ελλάδα το
2009 υπολογίζεται μεταξύ 30.000-110.000, με δεδομένο πάντοτε πως ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καταγράφονται στο Υπουργείο Εσωτερικών.35
Η μετανάστευση των Βούλγαρων στην Ελλάδα είναι «κατά κύριο λόγο ατομική (μη οικογενειακή) και γυναικεία».36 Σήμερα, το μεγαλύτερο ποσοστό μεταναστών είναι γυναίκες που απασχολούνται στον χώρο της οικιακής εργασίας,
είτε παρέχοντας υπηρεσίες καθαριότητας είτε ασχολούμενες με τη φροντίδα
ηλικιωμένων ατόμων (κυρίως όσες μετανάστριες είναι από 45 έως 65 ετών).37
Ένα μικρότερο ποσοστό νεότερων ηλικιακά γυναικών (25-45 ετών) απασχολούνται στην εστίαση ή στη διασκέδαση.38 Ως κύριο αίτιο της μετανάστευσης είναι
η ανεργία και η συνεπακόλουθη δεινή οικονομική τους θέση. Στην Ελλάδα διαπιστώνονται δύο τάσεις ως προς την κοινωνική και κατ’ επέκταση καταναλωτική συμπεριφορά των Βούλγαρων στην Ελλάδα σύμφωνα με την Αγγελίδου:39
η πρώτη τάση, αφορά τους Βούλγαρους και τις Βουλγάρες μεγαλύτερης ηλικίας που επικεντρώνονται στην εργασία τους. Η στάση αυτή εκδηλώνεται ως μια
θέση «παθητική» μέσα στην κοινωνία καθώς δεν μετέχουν ενεργά σε κοινωνικές
εκδηλώσεις και ο χρόνος που περνούν στην Ελλάδα είναι ένας χρόνος «κενός»,
που αναλώνεται αποκλειστικά σε εργασιακές υποχρεώσεις. Συνήθως οι μετανάστες αυτοί ζουν όλον τον χρόνο, αναμένοντας τον ερχομό του καλοκαιριού, οπότε
και θα μπορέσουν να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης και να ζήσουν, έστω
και για ένα μικρό χρονικό διάστημα, με τα μέλη της οικογένειάς τους. Η δεύτερη
τάση μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ενεργή» και κυρίως την συναντάμε σε άτομα
νεότερης ηλικίας, που ήρθαν από τη Βουλγαρία ή και γεννήθηκαν στην Ελλάδα, και συνδέεται με την ενεργή και πλήρη συμμετοχή του μετανάστη τόσο στην
εργασία όσο και στην κοινωνική ζωή της χώρας υποδοχής. Κατά τα τελευταία
χρόνια, πάντως, φαίνεται πως σταθερά κερδίζει έδαφος η δεύτερη τάση.
Όπως σημειώθηκε και παραπάνω οι Βούλγαροι στην Ελλάδα ασχολήθηκαν
με χειρωνακτικές εργασίες, κυρίως οι άντρες, και με την έμμισθη οικιακή εργασία οι γυναίκες. Οι Βούλγαροι δεν ασχολήθηκαν συστηματικά με το εμπόριο,
34 Μ. Νικόλοβα, «Βουλγαρική μετανάστευση στην Ελλάδα: έρευνα», ό.π., σ. 2.
35 Ό.π., σ. 1.
36 Αλ. Αγγελίδου, «Όταν οι γυναίκες ταξιδεύουν...», ό.π., σ. 163.
37 Ό.π., σ. 178-179.
38 Ό.π., σ. 180-181.
39 Ό.π., σ. 179-180. Για τις στάσεις των Βούλγαρων μεταναστών στην Ελλάδα και έναντι άλλων
ζητημάτων βλ. Αλ. Αγγελίδου, «Αναπαριστώντας την “Ευρώπη” μέσα από την εμπειρία της Μετανάστευσης στην Ελλάδα: Επαναδιαπραγματεύσεις του “εαυτού”, της “Ελλάδας” και της “Ευρωπαϊκής
Ένωσης” μεταξύ Βούλγαρων μεταναστών στην Αθήνα», στον τόμο Κ. Μάρκου (επιμ.), Ανασυνθέσεις
και Νέες Δυναμικές στις Βαλκανικές Κοινωνίες μετά το 1990, Αθήνα 2011: Ηρόδοτος, σ. 295-324.
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παρά με μικρές επιχειρήσεις, όπως είναι ψιλικατζίδικα και καταστήματα τροφίμων, περισσότερο γνωστά ως μίνι μάρκετ και τα οποία λειτουργούν στο επίπεδο
της γειτονιάς. Πολύ λιγότερες είναι οι περιπτώσεις μεμονωμένων επαγγελματιών Βούλγαρων, που διαθέτουν καταστήματα που προσφέρουν άλλες υπηρεσίες,
όπως είναι για παράδειγμα τσαγκάρικα, κουρεία, φούρνοι κτλ.40

Βουλγαρικά καταστήματα τροφίμων: Στρατηγικές
διαχείρισης των «παραδοσιακών» προϊόντων
Η γειτονιά και οι στρατηγικές διείσδυσης στα κοινωνικά δίκτυά της
Από τις πρώτες συζητήσεις με τους πληροφορητές διαπίστωσα πως μια βασική
στρατηγική που ακολουθούσαν για να πουλήσουν προϊόντα ήταν η προσπάθεια να
γίνουν αποδεκτοί από τη γειτονιά41 και να διεισδύσουν στα κοινωνικά δίκτυά της. Στο
σημείο αυτό οφείλω να κάνω κάποιες διευκρινίσεις. Η έρευνα έγινε σε δύο οδικούς
άξονες, την οδό Πατησίων και την οδό Σίφνου στα Πατήσια. Είναι γεγονός ότι ο όρος
«γειτονιά» δεν ταυτίζεται χωρικά ούτε νοηματικά αποκλειστικά με αυτούς τους δύο
δρόμους. Είναι ένας όρος εν πολλοίς ασαφής και αν θέλουμε –εντελώς συμβατικά–
να τον ορίσουμε θα μπορούσαμε να επισημάνουμε πως πρόκειται για έναν χώρο,
που περιλαμβάνει ανθρώπους με παρεμφερή δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά. Όμως οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η γειτονιά δεν έχει αποκλειστικά υλική υπόσταση. Έχει κατεξοχήν κοινωνική υπόσταση,42 και η αντίληψη για
το «τι είναι γειτονιά» διαμορφώνεται μέσω υποκειμενικών αντιλήψεων και προσωπικών βιωμάτων και πεποιθήσεων. Όπως υπογραμμίζει η Massey43 στον όρο «γειτονιά» συνδυάζονται όψεις της υλικής διάστασης του χώρου, κοινωνικές σχέσεις που
προκύπτουν μέσα από την κοινωνική διάδραση αλλά και ατομικές κοσμοαντιλήψεις,
και όλα αυτά τα στοιχεία συνδυάζονται κάτω από μια διαρκή κίνηση και ώσμωση
μεταξύ των διαφόρων ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Επομένως, κατά την Massey η
γειτονιά είναι μια όχι αυστηρά οριοθετημένη σύνθεση, σημείο τομής πράξεων αλλά
και συναισθημάτων όσων διαμένουν σε εκείνο τον τόπο.
Όμως και για τους καταστηματάρχες η σημασία της γειτονιάς δεν ήταν μονοδιάστατη και δεν περιοριζόταν στο δρόμο, στον οποίο λειτουργούσε η επιχείρησή τους. Για τους εμπόρους των καταστημάτων η «γειτονιά» αντιστοιχούσε σε
40 Πβ. Μ. Πέτρου, «Εργασία, ταυτότητα, και ένταξη στις τοπικές αγροτικές κοινωνίες – Μετανάστες
από τη Βουλγαρία στη Βόρεια Ελλάδα», στον τόμο Χ. Κασίμης – Α. Παπαδόπουλος (επιμ.), Μετανάστες στην Ελλάδα. Απασχόληση και ένταξη στις τοπικές κοινωνίες, Αθήνα 2012: Αλεξάνδρεια, σ.
357-392.
41 Για μια λαογραφική θεώρηση του όρου «γειτονιά», βλ. Μ. Γ. Μερακλής, Ελληνική Λαογραφία.
Κοινωνική Συγκρότηση – Ήθη και Έθιμα – Λαϊκή Τέχνη, Αθήνα 2004: Οδυσσέας, σ. 40-42.
42 G. Bridge, “Centrification, Class and Community: A Social Network Approach”, στον τόμο A. Rogers – S. Vertovec (επιμ.), The Urban Context. Ethnicity, Social Networks and Situational Analysis,
Oxford 1995: Berg, σ. 259-286.
43 D. Massey, For Space, London 2005: Sage, σ. 151-152.
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εκείνο που θα ορίζαμε ως τους κατοίκους που ζούσαν στην ακτίνα τουλάχιστον
δέκα οικοδομικών τετραγώνων, όσα δηλαδή είναι και τα τετράγωνα ανάμεσα
στους δύο κεντρικούς οδικούς άξονες, που περικλείουν τα βουλγαρικά καταστήματα, δηλαδή την οδό Πατησίων και την οδό Αχαρνών. Τους Βούλγαρους καταστηματάρχες δεν απασχολούσε να γίνουν γνωστοί απλά στον δρόμο, όπου βρισκόταν το κατάστημά τους αλλά πολύ περισσότερο να γίνουν ευρέως γνωστοί
στην περιοχή, αφού εκτός από τα καθημερινά είδη πωλούσαν και άλλα αγαθά
από τη Βουλγαρία που δεν μπορεί να βρει εύκολα ο καταναλωτής στην Ελλάδα.
Παραθέτω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την Σνεζίνα, σύζυγο του Ιβάν
που είναι ιδιοκτήτης ψιλικατζίδικου:
Από Βουλγαρία τραβιέται πιο πολύ η Kamenitsa, είναι μπύρα πολύ καλή
και η κρέμα τριαντάφυλλο Rosa, που είναι μοναδική. Αυτά τα δύο μόνο σε
εμάς εδώ αλλά και σε βουλγαρικά καταστήματα μόνο μπορείς να βρεις
στην Αθήνα. Αλλά μόνο βουλγαρικά, δεν υπάρχουν αλλού. Και αυτό γιατί
τα φέρνουν Βούλγαροι από τη Βουλγαρία με τ’ αμάξι, δεν είναι πράγματα
που μπορείς να τα βρεις αλλού όπως στο σούπερ μάρκετ.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί πως οι καταστηματάρχες δεν επιδιώκουν μόνο να «γίνουν γνωστοί», αλλά επιθυμούν να πείσουν ότι είναι σωστοί
επαγγελματίες που πωλούν ποιοτικά προϊόντα σε συμφέρουσες τιμές. Πρόκειται
για μια λεπτή διαφοροποίηση από τους Έλληνες συναδέλφους τους. Οι Βούλγαροι καταστηματάρχες πρέπει να πείσουν και μέσω αυτής της προσπάθειάς τους
να προσελκύσουν το αγοραστικό κοινό. Γιατί συμβαίνει όμως αυτό; Την απάντηση
δίνει η Πολύζου44 με τη συστηματική εργασία της για τους Κινέζους εμπόρους της
Αθήνας: επειδή οι έμποροι αυτοί είναι « πολλαπλά ξένοι», δηλαδή είναι μετανάστες, πωλούν προϊόντα από τη Βουλγαρία και έχουν ένα κοινό αγοραστικό, που
αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από τους ομοεθνείς τους. Όμως, για να μπορέσουν,
όχι απλά να επιβιώσουν αλλά για να κατακτήσουν μια θέση στο εμπορικό στερέωμα της γειτονιάς, δεν αρκεί να πωλούν αγαθά μόνο σε άλλους μετανάστες
αλλά πρέπει να διεισδύουν και στο ελληνικό αγοραστικό κοινό. Στην περίπτωση
των καταστημάτων που ερεύνησα και γενικά στο εθνοτικό εμπόριο στις γειτονιές
μπορούμε να εντοπίσουμε μια αντιστροφή της θεωρίας των εθνοτικών θυλάκων
μέσα στον αστικό ιστό, που διατύπωσε ο Portes,45 ο οποίος διαβλέπει μια διάσταση κοινωνικο-χωρική όσον αφορά το εθνοτικό εμπόριο. Οι εθνοτικοί θύλακες,
κατά τον Portes, δηλαδή χώροι όπου συγκεντρώνονται πολλά καταστήματα μεταναστών είναι μια δυναμική κατάσταση, που εκφράζεται με την οικονομική διείσδυση των μεταναστών στη χώρα υποδοχής και η οποία υποστασιοποείται μέσα από
τη δημιουργία εθνοτικών ζωνών, εθνοτικών θυλάκων μέσα στις πόλεις, γεγονός
που τονίζει και τον διαχωρισμό από την κυρίαρχη πληθυσμιακά ομάδα. Εντούτοις,
44 Ιρ. Πολύζου, Μεταναστευτικές διαδρομές και χωροκοινωνικές μεταλλαγές στην Αθήνα..., ό.π.,
σ. 232 κ.εξ.
45 A. Portes, The economic sociology of immigration, New York 1995: Russel Sage Foundation, σ.
20-25.
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τουλάχιστον όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα υπάρχουν πάρα πολλά
καταστήματα μεταναστών στον αστικό χώρο της Αθήνας που θα μπορούσαμε
να χαρακτηρίσουμε ως «εθνοτικές επιχειρησιακές μονάδες», που καταβάλλουν
οι ιδιοκτήτες τους κόπο για να επιβιώσουν σε ένα ανταγωνιστικό επιχειρησιακό
περιβάλλον, προσπαθώντας να διεισδύσουν εμπορικά σε όλη τη γειτονιά και ουσιαστικά να ενσωματωθούν στην τοπική κοινωνία.
Επομένως, οι καταστηματάρχες έχουν κατανοήσει ότι αυτή η προσπάθεια
μπορεί να αποδώσει μόνο μέσα από τη δημιουργία και στη συνέχεια την καλλιέργεια κοινωνικών δικτύων με όλα τα μέλη της γειτονιάς. Έχει σημασία να δούμε
την προσπάθεια διείσδυσης των εμπόρων στα κοινωνικά δίκτυα46 της γειτονιάς.
Εξαρχής κατανόησα αυτό που η Πετρονώτη47 με άλλη ευκαιρία έχει επισημάνει:
ότι για να αναπτυχθεί μια μικρή επιχείρηση μεταναστών θα πρέπει στην ουσία
να διεισδύσει στον κόσμο των γηγενών κατοίκων και να εναρμονιστεί με τις επιθυμίες και τις καθημερινές πρακτικές τους. Η δημιουργία κοινωνικών δικτύων με
τους κατοίκους της γειτονιάς αποτελεί μια τέτοια προσπάθεια. Ποια είναι όμως
τα δίκτυα αυτά; Καταρχάς δεν είναι εύκολο να δώσουμε έναν σαφή ορισμό του τι
είναι κοινωνικό δίκτυο48 στη γειτονιά μιας πόλης. Παλαιότεροι ερευνητές όπως
ο Barnes49 όριζαν τα κοινωνικά δίκτυα ως τις τυπικές ή τις ουσιαστικές (στενές)
σχέσεις που αναπτύσσουν οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή. Βέβαια, η
άποψη αυτή του Barnes μπορεί να θεωρηθεί κάπως περιορισμένη. Οι Christakis
και Fowler προσεγγίζουν τα δίκτυα με έναν συνολικότερο τρόπο:
κατά μια στοιχειώδη έννοια ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένα οργανωμένο
σύνολο ατόμων που αποτελείται από δύο είδη στοιχείων: ανθρώπους και
συνδέσεις μεταξύ τους. [...] Η οργάνωση των φυσικών κοινωνικών δικτύων
46 J. Logan – G. Spitze, “Family Neighbors”, American Journal of Sociology 100 (1994), σ. 453-476.
47 M. Petronoti, “Fascination with difference: a note on power relations and body culture in Greece”,
ό.π., σ. 153-174.
48 Για την έννοια των δικτύων βλ. σχετικά J. Barnes, “Class and Committees in a Norwegian Island
Parish”, Human Relations 7 (1954), σ. 39-58· E. Bott, Family and Social Network, Roles, Norms and
External Relationships in Ordinary Families, London 1957: Tavistock· J. Mitchell, “The Concept and
the Use of Social Networks”, στον τόμο J. Mitchell (επιμ.), Social Networks in Urban Situations. Analyses of Personal Relationships in Central African Towns, Manchester 1969: Manchester University
Press, σ. 1-50· M. Granovetter, “The Strength of Weak Ties”, American Journal of Sociology 78 (1973),
σ. 1360-1380· U. Hannerz, “The Global Ecumene as a Network of Networks”, στον τόμο A. Kuper
(επιμ.), Conceptualizing Society, London 1992: EASA, Routledg, K. Paul, σ. 34-56· M. Castells, The
Information Age: The Rise of the Network Society, τ. Α΄, Oxford 1996: Blackwell· A. Nicholas – A.
Christakis, Connected. The Surprising Power of our Social Networks and how they Shape Our Lives,
New York/London 2009: Little, Brown and Co (σε ελληνική μετάφραση Η εκπληκτική δύναμη των
κοινωνικών δικτύων και πώς αυτά διαμορφώνουν τη ζωή μας, μτφρ. Δ. Ξυγαλατάς – Ν. Ρουμπέκης,
Αθήνα 2010: Κάτοπτρο). Από την έρευνα Ελλήνων κοινωνικών επιστημόνων βλ. σχετικά, Μ. Πετρονώτη, Δίκτυα κοινωνικών σχέσεων: Όψεις και αλληλεπιδράσεις με τη διαδικασία επαγγελματικής
κοινωνικότητας, Αθήνα 1995: ΕΚΚΕ· Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Β. Παπλιάκου, Α. Χατζηγιάννη, «Κοινωνικά δίκτυα στον αστικό χώρο: Κοινότητα, αλληλοβοήθεια, εργασία», Επιθεώρηση Κοινωνικών
Ερευνών 88 (1995), σ. 172-211· Σ. Χτούρης, Ορθολογικά συμβολικά δίκτυα, Global States και εθνικά
χόμπιτ, Αθήνα 2004: Νήσος.
49 J. Barnes, “Class and Committees...”, ό.π., σ. 43.
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δεν επιβάλλεται από την κορυφή. Τα πραγματικά, καθημερινά κοινωνικά
δίκτυα εξελίσσονται οργανικά από τη φυσική τάση κάθε ατόμου να αναζητεί και να κάνει λίγους ή πολλούς φίλους, να έχει μικρή ή μεγάλη οικογένεια, να εργάζεται σε ευπρόσωπα ή ανώνυμα περιβάλλοντα.50

Οι Christakis και Fowler δίνουν επομένως μια συνολικότερη εικόνα των
κοινωνικών δικτύων και ξεφεύγουν από τη θεώρηση των κοινωνικών δικτύων
ως αποκλειστικά συγγενειακών ή εργασιακών, που ορίζονται ως μια εσωτερική
ανάγκη του ανθρώπου για δημιουργία και επιβίωση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι
καταστηματάρχες προσπαθούν να δομήσουν δίκτυα με τα υπόλοιπα μέλη της γειτονιάς. Έχει, πιστεύω, ενδιαφέρον να επισημάνει κανείς πως δεν πρόκειται για
μια «άτακτη» προσπάθεια χωρίς κανένα σχεδιασμό. Αντίθετα από τις συζητήσεις
με τους πληροφορητές κατανόησα ότι η δημιουργία δικτύων δεν ήταν μια τυχαία
υπόθεση. Πρόκειται για μια στρατηγική για να μπορέσουν να διεισδύσουν στη γειτονιά, με την έννοια που της δίνει ο Bourdieu,51 πως δηλαδή πρόκειται για δράσεις
που επιλέγουμε εν πολλοίς όχι απόλυτα εμπρόθετα, όχι όμως και ασυνείδητα.
Περισσότερο θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τις στρατηγικές ως μια απάντηση στην συγκυρία, στις δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που
βιώνουν οι άνθρωποι αυτοί, όντας μετανάστες και χωρίς οικονομική επιφάνεια
σε μια ξένη χώρα. Πρόκειται για κοινωνικές δράσεις που ενεργοποιούνται μέσα
από την εμπειρία της καθημερινής ζωής, που αποτελεί μέρος του habitus.52 Η
έξη (habitus) είναι στην ουσία ένα σύνολο «κινήσεων» που οργανώνονται με έναν
αντικειμενικό σκοπό σαν στρατηγικές, χωρίς όμως να προκύπτουν από έναν και
μόνο λόγο, και δίχως να συνδέονται περιοριστικά με την πραγμάτωση μιας και
μόνης δεδομένης στρατηγικής. Για αυτό τον λόγο και η προσπάθεια αυτή δομείται σε επάλληλους κύκλους (ο κύκλος των «δικών», όπως είναι οι φίλοι και οι συγκάτοικοι στην πολυκατοικία, ο κύκλος των εμπόρων της γειτονιάς και, τέλος, ο
κύκλος των κατοίκων της περιοχής) που ξεκινούν από τα άτομα με τα οποία έχουν
οι καταστηματάρχες σχέσεις οικειότητας, όπως είναι οι ένοικοι της πολυκατοικίας που διαμένουν, και επεκτείνεται και σε άλλους κύκλους γνωριμιών. Επίσης, οι
προσπάθειες δημιουργίας δικτύων έχουν και διαφορετικές στοχεύσεις, που δεν
είναι αποκλειστικά οικονομικές αλλά εκτείνονται σε ένα ευρύτατο φάσμα ικανοποίησης κάποιων αναγκών τόσο εμπορικών όσο και προσωπικών. Για παράδειγμα οι έμποροι επιδιώκουν σχέσεις με άλλους καταστηματάρχες της γειτονιάς, όχι
μόνο για να πουλήσουν προϊόντα, αλλά και για αναπτύξουν δίκτυα αλληλοβοήθειας σε περίπτωση που υπάρξει κάποια ανάγκη. Οι ανάγκες αυτές εκτείνονται από
50 A. Christakis – M. Fowler, Connected..., ό.π., σ. 33.
51 P. Lamaison – P. Bourdieu, “From Rules to Strategies: An Interview with Pierre Bourdieu”, Cultural Anthropology Ι:Ι (1986), σ. 110-120· του ίδιου, «De la Règle aux Strategies: Entretien avec P.
Bourdieu», Terrain 4 (1985), σ. 93-100.
52 P. Bourdieu, Διάκριση. Κοινωνική κριτική της καλαίσθητης κρίσης, μτφρ. Κ. Καψαμπέλη, Αθήνα
2002: Πατάκης· του ίδιου, Η αίσθηση της πρακτικής, επιμ.-μτφρ. Θ. Παραδέλλης, Αθήνα 2006:
Αλεξάνδρεια· Ν. Παναγιωτόπουλος, «Από τον κανόνα στις στρατηγικές και από το υποκείμενο στον
δρώντα φορέα», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 72 (1989), σ. 123-141.
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την προμήθεια αγαθών σε περίπτωση που διαπιστώσουν ελλείψεις στα μαγαζιά
τους μέχρι οικονομική ή και τεχνική βοήθεια:
Πάντα η καλή παρέα με όλους εδώ μας βοηθά. Εδώ, έχω τους φίλους
μου, τον Αντώνη [χασάπης] το Νίκο πιο πάνω με το ΠΡΟ-ΠΟ. Πάντα,
άμα ζητήσω κάτι και να μην έχω λεφτά που λένε, θα βοηθήσουν και εγώ
και η Σνεζίνα, θα βοηθήσει, μα και πάντα κάνουμε έτσι γιατί είμαστε μία
πόρτα δίπλα στην άλλη. Και έχω πάρει λεφτά, και έχω δώσει και πάντα
καθαρές δουλειές σε μια βδομάδα το πολύ, τα λεφτά και πάλι πίσω θα
τα δώσω.

Είναι πάντως γεγονός πως ανάλογες στρατηγικές διείσδυσης ανέπτυξαν και
άλλοι έμποροι μετανάστες σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Εκτενείς αναφορές σε
ανάλογες στρατηγικές κινήσεις πραγματοποιούν οι Baycan-Levent και Nijkamp53
που μελέτησαν τη ζωή των μεταναστών εμπόρων στην Αγγλία και τη Γαλλία αλλά
και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και τους τρόπους που μέσα από το λιανικό
εμπόριο μπόρεσαν να γίνουν αποδεκτοί από τις δυτικές κοινωνίες. Διαπίστωσαν
πως τελικά το επάγγελμα του εμπόρου, και ιδίως του μικρο-εμπόρου, υπήρξε
μια οικονομική διέξοδος για χιλιάδες μετανάστες που αναζήτησαν μια καλύτερη
τύχη στην Ευρώπη και δημιούργησαν ποικίλα δίκτυα για να γίνουν αποδεκτοί
από το κοινωνικό σύνολο στη χώρα υποδοχής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η εργασία
τους στα μαγαζιά αποτέλεσε ένα μέσον κοινωνικοποίησης και αποδοχής τόσο
στην αγγλική όσο και στην γαλλική κοινωνία ώστε να μην μείνουν στο περιθώριο
της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Στρατηγικές διαχείρισης των προϊόντων
Στο δεύτερο αυτό τμήμα η οπτική μου πάνω στο ζήτημα των στρατηγικών
διαχείρισης των προϊόντων θα είναι περισσότερο αντικειμενοκεντρική,54 δηλαδή
θα προσπαθήσω να αναλύσω με ποιους τρόπους τα ίδια τα προϊόντα «προβάλλουν» τις ιδιότητές τους, καθώς και πώς εγγράφονται στο χώρο, μέσα από τις
διαδικασίες προβολής και πώλησης αγαθών από τη Βουλγαρία, οι έννοιες της
αυθεντικότητας και της παραδοσιακότητας. Στο ίδιο πλαίσιο θα προσπαθήσω
να αναλύσω και τη σημασία της «παραδοσιοποίησης», της εμπρόθετης και δυναμικής διαδικασίας να προβληθούν κάποια προϊόντα ως «παραδοσιακά» για να
προτιμηθούν από το αγοραστικό κοινό. Πρόκειται για στρατηγικές, τις οποίες σε
όλα τα καταστήματα συναντά ο αγοραστής, όμως στην περίπτωση του εθνοτικού
εμπορίου έχει σημασία να εξετάσουμε και ποιες άλλες διαστάσεις –συχνά υπερβολικές– λαμβάνουν αυτές οι εμπορικές προσπάθειες.
53 T. Baycan-Levent – P. Nijkamp, “Characteristics of migrant entrepreneurship in Europe”, Entrepreneurship and Regional Development 21:4 (2009), σ. 375-397.
54 Κ. Γκουγκουλή, «Άνθρωποι, αντικείμενα και τεχνικές. Σύγχρονες ανθρωπολογικές προσεγγίσεις
της τεχνολογίας», στον τόμο Ε. Γιαλούρη (επιμ.), Υλικός πολιτισμός. Η ανθρωπολογία στη χώρα των
πραγμάτων, Αθήνα 2012: Αλεξάνδρεια, σ. 281-317.
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Όπως επισημάνθηκε, η προσέγγιση θα γίνει με φορά εξέτασης από τα αντικείμενα προς τα κοινωνικά υποκείμενα. Είναι μια οπτική, η οποία πέρα από τη δεδομένη υλικότητα των αντικειμένων αναδεικνύει και άλλες, συχνά αφανείς και σε
δεύτερο πλάνο λειτουργίες των αντικειμένων –οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν
είναι δευτερεύουσες– αλλά αντίθετα είναι ουσιαστικές και πολλαπλές. Μια τέτοια υποδειγματική προσέγγιση των πραγμάτων από τη σκοπιά όμως των υλικών
αντικειμένων και των νοημάτων που εκπέμπουν έχει επιχειρήσει η Κλειώ Γκουγκουλή55 με την ανάδειξη ποικίλων όψεων, πρακτικών αλλά και συμβολικών, των
ελληνικών παιχνιδιών. Και δεν είναι μόνο τα αντικείμενα συμβολικής και υλικής
αξίας που συμπυκνώνουν νοήματα και επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων. Πρόσφατα, ο Κούζας56 επεσήμανε τη σημασία των απορριμμένων αντικειμένων στους
δρόμους, όσων συμβατικά θα ορίζαμε ως «σκουπίδια». Είναι και αυτά σημαίνοντα αντικείμενα και ας μην θεωρούνται πράγματα με κάποια αξία. Πολλές φορές
παλαιά αντικείμενα μέσα από τη μετασκευή τους και στην ουσία μέσα από την
ολοκληρωτική μεταμόρφωσή τους αποκτούν μια «δεύτερη ζωή» στο ιδιοκτησιακό
περιβάλλον ενός καινούργιου κατόχου, καταλαμβάνοντας πλέον μια διαφορετική
αξιακή θέση μέσα στον χώρο και παρέχοντας παράλληλα συμβολικά μηνύματα για
την ιστορική υλικότητά τους καθώς και για την νέα τους θέση στο οικιακό σύμπαν.
Μια αντικειμενικοκεντρική θεώρηση οπωσδήποτε και δεν εκλαμβάνει τα
προϊόντα των καταστημάτων απλώς ως «φαγώσιμα».57 Αυτή θα ήταν μια ουσιοκρατική και εν πολλοίς στείρα αντίληψη για την κοινωνική θέση των αντικειμένων. Έχοντας ως βασικές θεωρητικές αφετηρίες μου τις προσεγγίσεις της «κοινωνικής ζωής των αντικειμένων» του Appadurai58 και της «πολιτισμικής βιογραφίας των πραγμάτων» του Kopytoff59 που σε πολύ μεγάλο βαθμό ως μεθοδολογικά εργαλεία μετέβαλαν τις παλαιότερες στατικές θεωρήσεις των αντικειμένων
προς συνολικότερες και δυναμικότερες προσεγγίσεις, ανοίγοντας και καινούργια
πεδία μελέτης της υλικής ζωής, προσπάθησα να εξετάσω ακόμα και αυτά τα
«απλά» διατροφικά αγαθά ολιστικά, δηλαδή ως δρώντα και δυναμικά μέσα στις
κοινωνικές εξελίξεις αντικείμενα, που συνδέονται με τα ιστορικά γεγονότα και
τις ζωές των ανθρώπων. Όσο και αν φαντάζει υπερβολική η διαπίστωση αυτή
δεν είναι. Όπως έχει δείξει ο Sutton,60 ακόμα και τα πιο φτηνά αντικείμενα ή και
55 Κ. Γκουγκουλή, «Το βιομηχανικό παιχνίδι: Χρήστες και χρήσεις. Μια ανθρωπολογική προσέγγιση», στον τόμο Κ. Γκουγκουλή – Α. Κούρια (επιμ.), Παιδί και παιχνίδι στη νεοελληνική κοινωνία,
19ος-20ός αιώνας, Αθήνα 2000: Καστανιώτης, σ. 371-415.
56 Γ. Κούζας, «Οι κύκλοι των “χαμένων” αντικειμένων. Απόρριψη – Διαλογή – Επανάχρηση –
επανοικειοποίηση», Εθνολογία 16 (2013-2016), σ. 105-144.
57 D. Miller, «Κατανάλωση», στον τόμο Ε. Γιαλούρη (επιμ.), Υλικός πολιτισμός..., ό.π., σ. 319-353.
58 Ar. Appadurai, “Introduction: Commodities and the Politics of Value”, στον τόμο Ar. Appadurai
(επιμ.), The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, Cambridge 1986: Cambridge University Press, σ. 3-63.
59 Ig. Kopytoff, “The Cultural Biography of Things: Commodization as Process”, στον τόμο Ar. Appadurai (επιμ.), The Social Life of Things..., ό.π., σ. 64-91.
60 D. Sutton, «Τροφή και αισθήσεις», στον τόμο Ε. Γιαλούρη (επιμ.), Υλικός πολιτισμός..., ό.π., σ.
391-426.
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τα πιο οικονομικές τροφές που προέρχονται από μακρινές περιοχές, συχνά στην
χώρα στην οποία καταλήγουν σε μεγάλο βαθμό εξωτικοποιούνται και αποκτούν
μια άλλη αξία κοινωνική, συμβολική αλλά και ιστορική, ενώ συνδέονται με τις
έννοιες του «σπάνιου» και του «μοναδικού». Ας δούμε, στη συνέχεια πως έχουν
τα πράγματα πιο συγκεκριμένα μέσα από την εθνογραφική έρευνα.
Κάθε επισκέπτης, είτε σε βουλγαρικά ψιλικατζίδικα είτε σε βουλγαρικά
μίνι μάρκετ, αμέσως αισθάνεται πως μπαίνει σε έναν χώρο, ο οποίος δεν είναι
απλώς ένα μαγαζί, αλλά πολύ περισσότερο είναι ένα χώρος που φέρει σύμβολα
από μια άλλη χώρα καθώς και σημαίνοντα, «φωνήεντα» αντικείμενα που συνδέονται τόσο με τον κόσμο των αναμνήσεων όσο και των αισθήσεων. Καταρχάς ο
πελάτης αμέσως καταλαβαίνει ότι βρίσκεται σε ένα βουλγαρικό μαγαζί από τις
φωτογραφίες και τις αφίσες που προέρχονται από τη Βουλγαρία. Οι φωτογραφίες συνήθως απεικονίζουν είτε πόλεις (Σόφια, Μπουργκάς) είτε άλλα τοπία από
τη βουλγαρική περιφέρεια, κυρίως από χωράφια και από βουνά ενώ οι αφίσες
συνήθως έχουν ως θέμα βουλγαρικές ομάδες ποδοσφαίρου ή προϊόντα που πωλούνται στο μαγαζί, πάντοτε με διαφημιστικά συνθήματα γραμμένα στη βουλγαρική γλώσσα. Παρατήρησα, επίσης, ότι σπανιότερα υπάρχουν εικόνες Βούλγαρων ηγετών παλιότερων, από την εποχή του κομμουνισμού ή νεότερων εποχών.
Το όλο ζήτημα της ανάρτησης εικόνων και φωτογραφιών στα καταστήματα των
μεταναστών έχει απασχολήσει ανάλογα και άλλους ερευνητές στο εξωτερικό.61
Πρόκειται για μια αυθόρμητη κίνηση για να θυμούνται οι άνθρωποι που ήρθαν
σε μια άλλη χώρα πτυχές του ατομικού και του συλλογικού παρελθόντος από τη
χώρα προέλευσης; Ή αντίθετα είναι μια προσχεδιασμένη κίνηση με διαφορετικά
ελατήρια; Πιστεύω πως η απάντηση βρίσκεται κάπου στο μέσον των δύο αυτών
απόψεων. Καταρχάς ειδικά στα μικρότερα καταστήματα, όπου συνάντησα και
τις περισσότερες οικογενειακές φωτογραφίες δίπλα από το ταμείο ή στον τοίχο
κοντά στην είσοδο του μαγαζιού, κατανόησα από όσα μου κατέθεσαν οι πληροφορητές πως όντως ήταν αναμνηστήρια αντικείμενα που τους θύμιζαν την προηγούμενη ζωή τους στη Βουλγαρία καθώς και μέλη της οικογένειάς τους που δεν
βρίσκονταν πλέον στη ζωή. Η Μαργαρίτα, 65 ετών, είχε τοποθετήσει δίπλα στη
μηχανή των αποδείξεων μια οικογενειακή φωτογραφία από το μακρινό 1981. Η
ίδια στο λόγο της συμπυκνώνει τη δυναμική των φωτογραφιών αυτών:
Πολλές φορές την βλέπω, παλιά έκλαιγα, τώρα όχι. Από αυτή τη φωτογραφία στην πόλη που γεννήθηκα τη Στάρα Ζαγόρα, δεν υπάρχει εκείνη η
ζωή. Κοίτα πόσο νέα κοπέλα και ωραία ήμουνα. Οι μισοί από τη φωτογραφία έχουν πεθάνει και οι άλλοι μισοί έφυγαν και πήγαν στην Ελλάδα και σε
άλλες χώρες στην Ευρώπη. Μιλάω με πολλούς από εκεί στο facebook και
στη τηλέφωνο, αλλά εκείνοι οι άνθρωποι δεν είναι κανείς εκεί.

61 Β. Κirshenblatt-Gimblett, “Authenticity and Authority in the Representation of Culture: The Poetics and Politics of Tourist Production”, στον τόμο I.-M. Greverus, K. Köstlin, H. Schilling (επιμ.),
Kulturkontakt – Kulturkonflikt 1, Frankfurt 1988: De Gruyter, σ. 59-69· R. Bendix, In Search of Authenticity. The Formation of Folklore Studies, Wisconsin UP 1997: Madison.
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Οι φωτογραφίες επομένως θυμίζουν γεγονότα του παρελθόντος και διατηρούν στη μνήμη των ανθρώπων όψεις από το κοινό παρελθόν στη Βουλγαρία.
Όμως, ταυτόχρονα, παρατήρησα ότι υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες στα συγκεκριμένα καταστήματα. Πρόκειται για φωτογραφίες-αφίσες, καθώς και για
διαφημίσεις προϊόντων από τη Βουλγαρία, που συνήθως προβάλλουν γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες ή ειδυλλιακά τοπία που παραπέμπουν σε ένα
μακρινό, αγνό φυσικό περιβάλλον. Όπως επισημαίνει ο Σκαρπέλος,62 δεν είναι
«κοινωνικές φωτογραφίες» αλλά «τεκμηριωτικές φωτογραφίες», οι οποίες γειτονικά σούπερ μάρκετ:
Τα πράγματα τα δικά μας είναι το ίδιο καλά αλλά και πιο φτηνά. Ο κόσμος
θέλει και φτηνό και καλό. Εγώ κάνω δουλειά και για τα δύο, γιατί όταν ο
άλλος ακούει από Βουλγαρία σου λέει «δεν είναι καλό, γιατί είναι από μια
φτωχή χώρα, ε και γιατί να είναι καλό;». Και δίνω μάχη χρόνια να δείξω ότι
και καλά είναι και πιο φτηνά. Μα γιατί είναι πιο φτηνά; Μα γιατί εκεί που
φτιάχνονται κοστίζουν πιο λίγο. Και αυτό το έχει καταλάβει ο κόσμος ότι
είναι καλά, έχω 10 χρόνια το μαγαζί. Πάντα δείχνω την τιμή, αυτό με κάνει
να με προτιμά η γειτονιά και έχω γύρω μου και 3 σούπερ μάρκετ να πουλάνε επίσης τα ίδια, αλλά πιο ακριβά, μπορεί και διπλή τιμή (Νίκο, 57 ετών).

Σε αυτή την κατεύθυνση προώθησης των εμπορευμάτων τους, οι καταστηματάρχες ιδιαίτερα φροντίζουν να τονίζουν ότι τα προϊόντα τους είναι «παραδοσιακά». Παραδοσιακή μπύρα, γιαούρτι, τυρί και κρέατα από βουλγαρικές
φάρμες, αλλαντικά καπνιστά σε ξύλο, λαχανικά τουρσί φτιαγμένα με παραδοσιακές τεχνικές, καθώς και όλα τα συσκευασμένα προϊόντα παραπέμπουν σε
ένα πλαίσιο διπλά απομακρυσμένο από την ελληνική εμπορική πραγματικότητα: διατροφικά αγαθά που δεν έχουν σχέση με την ελληνική αγορά και ιδίως με
τα τυποποιημένα προϊόντα των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ και από την
άλλη πλευρά είναι τρόφιμα από μια άλλη χώρα, γειτονική αλλά και ταυτόχρονα
«μακρινή» για τις γαστρονομικές συνήθειες των Ελλήνων.
Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο δομικά και δημιουργικά εντάσσεται η διαφήμιση
των βουλγαρικών προϊόντων τόσο από τους καταστηματάρχες όσο και από της
βουλγαρικές εταιρείες. Τόσο στα μικρότερα ψιλικατζίδικα όσο και σε μεγαλύτερα
καταστήματα αμέσως ο πελάτης βλέπει τις σχετικές διαφημίσεις βουλγαρικών
προϊόντων. Οι διαφημίσεις αυτές συνήθως επικεντρώνoνται στα εξής σημεία:
α) εικόνες από τις πόλεις της Βουλγαρίας,
β) εικόνες από μνημεία της Βουλγαρίας,
γ) εικόνες από χωριά της γειτονικής χώρας ως δείκτες απόδειξης και
ανάδειξης της τοπικότητας των εμπορευμάτων και
δ) εικόνες-αναπαραστάσεις μιας κατασκευασμένης παραδοσιακότητας.
Στο σημείο αυτό διαπιστώνονται και κάποιες εμπρόθετες –και σε μεγάλο
βαθμό υπερβολικές– τάσεις των διαφημιστών που δεν είναι όμως άσχετες με
την κατάχρηση στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού για την εξυπηρέτηση των σκο62 Γ. Σκαρπέλος, Εικόνα και κοινωνία, Αθήνα 2011: Τόπος, σ. 39-41.
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πών είτε της οικονομίας είτε της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας και
της μαζικής κουλτούρας. Μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τις προσπάθειες των
διαφημιστών σε δύο μεγάλες-συνολικές προσπάθειες κατασκευής του «παραδοσιακού» και επομένως «αυθεντικού» προϊόντος. Η πρώτη σχετίζεται με την
έννοια της σκηνοθετημένης αυθεντικότητας και η δεύτερη με την έννοια της
«παραδοσιοποίησης».
Η έννοια της «σκηνοθετημένης αυθεντικότητας» (staged authenticity)63 συσχετίζεται από τους ερευνητές κατεξοχήν με την ελεύθερη οικονομία και τον κόσμο
της αγοράς. Σε μεγάλο βαθμό θεωρείται ως απότοκο της ανάγκης των ανθρώπων να στηριχτούν σε ορισμένες σταθερές για να μπορέσουν να έχουν οικονομικά
οφέλη, ενώ χαρακτηρίζεται και ως μια μορφή άκριτης εκμετάλλευσης πτυχών του
λαϊκού πολιτισμού της κάθε χώρας. Ο Βάλτερ Πούχνερ σύντομα αναλύει το φαινόμενο της σκηνοθετημένης αυθεντικότητας –αλλά και τη δυναμική του– ως εξής:
η ακατάσχετη νοσταλγία για τον λαϊκό πολιτισμό, ως αντίδοτο στα αναφομοίωτα ευεργετήματα της μαζικής κουλτούρας, η δίψα για το απλό και
αυθεντικό, το γνήσιο και το παραδοσιακό, ακριβώς αυτό οδήγησε στον
βαθμιαίο εξαφανισμό του, με μόνη σωτηρία τη διέξοδο επιβίωσης σε μια
δεύτερη εικονική ύπαρξη, τον ιδεολογικοποιημένο και κατά βάσιν εμπορικό φολκλορισμό, ο οποίος εν τέλει δεν είναι άλλο από μια μαζική και
βιομηχανοποιημένη πολιτισμική σκηνοθεσία. Αυτή η σκηνοθεσία τείνει
να γίνει νέα κοινωνική πραγματικότητα, στην οποία δεν αντιστέκεται
πλέον κανείς, ούτε η αντικειμενική επιστημονική έρευνα ούτε η προσωπική ιστορική μνήμη, και η οποία εντάσσεται αβίαστα στις βασικές
δομές της σημερινής κεφαλαιοκρατικής οικονομίας, εφόσον στηρίζεται
και υποδαυλίζεται από ένα άλλο χαρακτηριστικό φαινόμενο της εποχής
μας, τον τουρισμό.64

Οι καταστηματάρχες γνωρίζουν καλά πως οι πελάτες προτιμούν τα αυθεντικά
και παραδοσιακά προϊόντα και για αυτό το λόγο και προβάλλουν συχνά και σε έναν
βαθμό υπερβολικό αυτές τις ιδιότητες των αγαθών που πωλούν. Για παράδειγμα, εκτός από τις διαφημίσεις που επικολλούν στα καταστήματα και οι ίδιοι είτε
δημιουργούν χάρτινες πινακίδες όπου αναγράφονται τα γνωρίσματα των εμπορευμάτων είτε διαφημίζουν προφορικά τα προϊόντα τους στους περαστικούς που
διέρχονται από τον δρόμο. Τόσο στις χάρτινες πινακίδες όσο και στην προφορική
διαφήμιση η έννοια του «αυθεντικού» συνδέεται με την έννοια της θεραπείας διαφόρων παθήσεων του οργανισμού που δεν μπορούν να επιτύχουν τα συμβατικά
προϊόντα, που πωλούνται σε φαρμακεία ή σούπερ μάρκετ. Αυτή η σύνδεση μεταξύ
αυθεντικού (όπως προβάλλεται από τα προϊόντα και τη διαφήμισή τους) με την
έννοια του υγιεινού και εντέλει ωφέλιμου για την υγεία παρασκευάσματος, είναι
που ωθεί, σε μεγάλο βαθμό, και τους καταναλωτές να το αγοράσουν:
63 D. MacCannell, “Staged authenticity: arrangements of social space in tourist settings”, American
Sociological Review 79 (1973), σ. 589-603.
64 Β. Πούχνερ, «Η έννοια της σκηνοθετημένης αυθεντικότητας στην έρευνα του ελληνικού λαϊκού
πολιτισμού», Λαογραφία 42 (2010-2012), σ. 822-823.
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Εντάξει, πιο πολύ το ψιλικατζίδικο είναι για ώρα ανάγκης, άμα χρειαστεί
κάτι και σου λείψει ή για να πάρεις εφημερίδα. Τα πιο πολλά τα ψωνίζουμε από το σούπερ μάρκετ με λίστα. Εδώ βρίσκω πράγματα που συχνά
δεν μπορώ να βρω εκεί, όπως μέλι βουλγάρικο, είναι εξαιρετικό και δεν
έχει καμία σχέση με τα μέλια του σούπερ μάρκετ που έχουν πάντα γλυκόζη και είναι νοθευμένα. Είναι ακριβώς, όπως βγαίνει από το μελίσσι
από άνθη δάσους και ακακίας και το φέρνει η κυρία εδώ μόνο σε μικρές
ποσότητες από το χωριό της. Δεν είναι μονάχα τροφή, είναι φάρμακο!
(Αγγελική, 62 ετών).

Η δεύτερη τάση που παρατηρείται τόσο στις διαφημίσεις των προϊόντων
όσο και στην προσπάθεια προώθησής τους από τους καταστηματάρχες, είναι
εκείνη της «παραδοσιοποίησης» (traditionalization).65 Η έννοια της «παραδοσιοποίησης» είναι σύνθετη και συνδέεται από τη μία πλευρά με τα δημιουργικά
τμήματα των εταιρειών διαφήμισης και από την άλλη με μια ολοένα αυξανόμενη
τάση «επιστροφής στις ρίζες» και στο «κόσμο του χωριού». Για τα ελληνικά δεδομένα στο χώρο της λαογραφίας το ζήτημα είχε επισημάνει ο Ευάγγελος Αυδίκος66 όταν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 έγραψε το γνωστό άρθρο για
την αστική λαογραφία, όπου μεταξύ άλλων επεσήμανε και την επιστροφή σε
διατροφικά αγαθά που σε μεγάλο βαθμό είχαν απαξιωθεί (μαύρο ψωμί, χόρτα,
αβγά ελευθέρας βοσκής) καθώς είχαν συνδεθεί με το περιβάλλον του χωριού,
το οποίο πολλοί κάτοικοι των αστικών κέντρων απέρριπταν ως παρωχημένο.
Το θέμα αυτό, οπωσδήποτε δεν είναι ένα ζήτημα ελληνικό αλλά παρατηρείται
σε διεθνές επίπεδο. Το έχει θίξει, σε ένα πανευρωπαϊκό-συγκριτικό επίπεδο ο
καθηγητής Anttonen67 κάνοντας λόγο για την «παραδοσιοποίηση», την προσπάθεια να προβληθούν οι παραδοσιακές πλευρές τροφίμων ή αντικειμένων ή και
εν πολλοίς να κατασκευαστούν τέτοιες πλευρές παραδοσιακότητας, προκειμένου να καταστεί ένα προϊόν ευπώλητο. Μάλιστα, ο Φινλανδός λαογράφος επισημαίνει το εξής παράδοξο: πως ενώ στις αρχές του 21ου αιώνα η παγκοσμιοποίηση
κυριαρχεί και όλο και περισσότερο πληθαίνουν οι αποεδαφοποιημένες ταυτότητες ανθρώπων που έχουν ζήσει σε διάφορα μέρη του κόσμου, ταυτόχρονα παρατηρείται και μια στροφή προς το τοπικό και το «παραδοσιακό» συνδυασμένη
με μια αίσθηση συχνά νοσταλγίας. Ανάλογες διαπιστώσεις μπόρεσα να κάνω και
στα καταστήματα όπου πραγματοποίησα επιτόπια έρευνα. Πάρα πολλά προϊόντα από τη Βουλγαρία είχαν στις ετικέτες ή στο περιτύλιγμά τους εικόνες από
την «παραδοσιακή» ζωή, κτηνοτροφική και αγροτική της Βουλγαρίας. Συνήθως
οι φωτογραφίες που υπήρχαν πάνω στα εμπορικά αντικείμενα αναπαριστούσαν
ηλικιωμένους με «παραδοσιακές» φορεσιές –ορθότερο είναι να τις χαρακτηρίζουμε ως στολές κατασκευασμένες από σύγχρονα εργαστήρια– ή αγρότες και
κτηνοτρόφους ενώ εργάζονται. Συνηθέστατα όλη αυτή η ειδυλλιακή κατασκευή
65 P. Antonnen, H παράδοση μέσα από τη νεωτερικότητα. Μεταμοντερνισμός και έθνος-κράτος
στην επιστήμη της λαογραφίας, μτφρ. Γ. Κούζας, Αθήνα 2018: Πατάκης, σ. 86 κ.εξ.
66 Ε. Αυδίκος, «Αστική Λαογραφία: Ουτοπία ή Πραγματικότητα;», Εθνολογία 3 (1994), σ. 163-186.
67 P. Antonnen, H παράδοση μέσα από τη νεωτερικότητα..., ό.π., σ. 81-86.
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συνοδεύεται από παραδοσιακά ξύλινα κτίσματα και ειδυλλιακές φυσικές τοποθεσίες, που παραπέμπουν σε ένα εν πολλοίς μυθοποιημένο παρελθόν, που δεν
υπήρξε ποτέ, τουλάχιστον με όλα αυτά τα στοιχεία αναμειγμένα, όπως προβάλλεται.
Αυτή τη διάσταση της κατασκευής, της ωραιοποιημένης και επινοημένης ειδυλλιακής
πραγματικότητας παραδέχονται και οι ίδιοι οι πληροφορητές πως ούτε κατά το παρελθόν υπήρξε στη Βουλγαρία, ενώ τονίζουν ότι, αν και επινοημένο το τοπίο και κατασκευασμένη η κοινωνική «πραγματικότητα», όπως παριστάνεται στις διαφημίσεις,
εντούτοις προσελκύει το ενδιαφέρον των πελατών, όπως επισημαίνει και ο Ιβάν:
Καλά, μη κοιτάς εγώ τα ξέρω, αλλά πολύς κόσμος δεν ξέρει, σου λέει
«φτωχοί αυτοί, έτσι ζούνε». Μα ούτε γιαγιά μου ζούσε έτσι! (γέλια). Ε, το
βλέπουν πιο καλό, πως δεν είναι από εργοστάσιο και το θέλουν...

Δεν είναι εξάλλου το μοναδικό πεδίο του λαϊκού πολιτισμού που υπάρχει
μια καταχρηστική χρησιμοποίηση στοιχείων της παράδοσης για την προώθηση εμπορικών συμφερόντων. Το πεδίο του παραμυθιού68 αποτελεί επίσης έναν
χώρο εκμετάλλευσης των παραδοσιακών θεμάτων και μοτίβων ώστε να έχουν
μεγαλύτερο κέδρος οι εταιρείες του θεάματος αλλά και πολυεθνικές εταιρείες
που πωλούν ενδύματα και υποδήματα.
Η προτίμηση των Ελλήνων ιδιαίτερα σε προϊόντα που προβάλλονται ως
παραδοσιακά, αγνά και ανόθευτα, με παρακίνησε να εξετάσω και ένα ακόμα
ζήτημα, εκείνο του εξωτισμού των αγαθών, που τελικά ωθεί τους καταναλωτές να τα επιλέξουν. Μέσα από την παρατήρηση πρωτίστως αλλά και από τις
συνεντεύξεις, διαπίστωσα ότι τα προϊόντα από τη Βουλγαρία σε μεγάλο βαθμό εξωτικοποιούνται από τους Έλληνες καταναλωτές. Η έννοια του εξωτισμού
είναι μια έννοια σχετικά παρεξηγημένη και παρανοημένη. Αρκετοί την συσχετίζουν με μακρινούς τόπους (συνήθως της Ασίας ή της Αφρικής) και εστιάζουν
στο ζήτημα των γεύσεων και της διαφορετικής τροφής που πάντοτε θέλγει ως
κάτι το διαφορετικό, ως μια συνθήκη ετερότητας τους κατοίκους του «δυτικού
κόσμου». Όμως το ζήτημα δεν είναι μονοδιάστατο και είναι αρκετά ευρύτερο.
Ο Jack Goody69 αρκετά χρόνια πριν είχε επισημάνει ότι ο εξωτισμός είναι μια
έννοια αρκετά σύνθετη όσον αφορά την κατανάλωση στις χώρες της Ευρώπης
και της Αμερικής. Ειδικότερα υποστηρίξει ότι βάσει των ορίων στην κατανάλωση τροφών δομούνται τόσο οι ταυτότητες της κυρίαρχης ομάδας όσο και των
διαφόρων εθνοτικών ομάδων. Υπάρχουν όμως και άλλες θεωρήσεις που συνδέουν τον εξωτισμό με την επιδεικτική κατανάλωση και με τον ελεύθερο χρόνο.
Για παράδειγμα οι Berris και Sutton στον πρόλογο του γνωστού έργου τους The
Restaurants Book: Ethnographies of Where we Eat70 επισημαίνουν ότι η κατανάλωση σπάνιων και δυσεύρετων τροφών σε πολυτελή εστιατόρια είναι ένας
68 Μ. Καπλάνογλου, «Παραμύθι και κινηματογράφος», Λαογραφία 41 (2007), σ. 245-254.
69 J. Goody, Cooking, Cuisine and Class. A Study in Comparative Sociology, Cambridge 1982: Cambridge University Press.
70 D. Berris – D. Sutton (επιμ.), Restaurants Book: Ethnographies of Where we Eat, Oxford-New
York 2007: Berg.
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βασικός δείκτης κοινωνικού κύρους και απόδειξη κοινωνικής ανόδου σε όλο τον
δυτικό κόσμο. Στην παρούσα μελέτη πάντως δεν ασχολήθηκα με την προμήθεια
και την κατανάλωση τροφών σε ένα περιβάλλον εκτός καθημερινών διεργασιών.
Αντίθετα, προσπάθησα να κατανοήσω γιατί τα προϊόντα από μια κοντινή, γειτονική χώρα επενδύονται με τη δυναμική του μακρινού και εξωτικού προϊόντος
από τους ίδιους τους καταναλωτές. Πιστεύω πως πιο κοντά στη δική μου προσέγγιση είναι εκείνη της Μπακαλάκη,71 η οποία θεωρεί ότι όλη αυτή δόμηση του
λόγου περί του εξωτικού είναι μια πολλαπλή κατασκευή, που εξυπηρετεί ποικίλες σκοπιμότητες, όπως είναι για παράδειγμα οι προσπάθειες των εμπόρων
για να πουλήσουν τα προϊόντα τους ή ακόμα και για να δημιουργήσουν τη δική
τους διακριτή ταυτότητα εθνοτικές ομάδες που ζουν στις πόλεις. Θα προσθέσω σε αυτό το σημείο και μια άλλη παράμετρο, η οποία δεν έχει αξιολογηθεί
επαρκώς: εκείνη των καταναλωτών. Ο εξωτισμός από την πλευρά των Ελλήνων καταναλωτών συνδέεται με τη έννοια του διαφορετικού που αποδίδουν στα
γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα από τη Βουλγαρία (συνήθως μανιτάρια,
φρούτα σε διάφορες συσκευασίες, μαρμελάδες, τυριά, αβγά, μέλι κ.ά.). Τα θεωρούν ως αγαθά από τη βουλγαρική περιφέρεια, που έχουν καλλιεργηθεί χωρίς
μεθόδους εντατικής καλλιέργειας και δεν έχουν καμιά σχέση με τον κόσμο της
πόλης. Έχουν πειστεί από τους καταστηματάρχες και από τις διαφημίσεις για
τα πλεονεκτήματα των βουλγαρικών προϊόντων και –έστω και απρόθετα– εξωτικοποιούν τα αγαθά αυτά από την βουλγαρική περιφέρεια σε σύγκριση με τα
αλλά ελληνικά προϊόντα. Kαι στις δύο περιπτώσεις τόσο των καταναλωτών όσο
και των εμπόρων καταστηματαρχών πολλά βουλγαρικά προϊόντα συνδέονται με
τις έννοιες της «μοναδικότητας» και του σπάνιου διατροφικού αγαθού που δεν
μπορεί να βρεθεί στον χώρο της πόλης. Χαρακτηριστικό είναι από αυτή την άποψη το απόσπασμα από συνέντευξη της Ελένης, 72 ετών:
Ψωνίζω μόνο από βιολογική αγορά και μονάχα οικολογικά προϊόντα.
Πολλά από αυτά που βρίσκω εδώ δεν υπάρχουν σε μαγαζιά στην Αθήνα,
να παίρνω αβγά ελευθέρας βοσκής αλλά και αβγά χήνας, πάλι ελευθέρας που δεν τα βρίσκεις στην Αθήνα πουθενά, ούτε στα πιο καλά νετλικατέσεν και τα φέρνει η σύζυγος του Γιάννη από το αγρόκτημά τους εκεί
κάθε Σεπτέμβριο που έρχονται από τη Βουλγαρία. Ο παιδίατρος τα έχει
συστήσει για τα εγγόνια μου ως την καλύτερη τροφή!

Συμπερασματικές σκέψεις και προτάσεις
Ολοκληρώνοντας αυτό το σύντομο μελέτημα για τα βουλγαρικά καταστήματα τροφίμων, μπορώ να προβώ σε ορισμένες τελικές παρατήσεις σχετικές με
όσα κατέγραψα αλλά και σε ορισμένες σκέψεις-προεκτάσεις, που πιθανόν να
χρησιμεύσουν σε μελλοντικούς ερευνητές του εθνοτικού εμπορίου στην Αθήνα,
αλλά και σε άλλα αστικά κέντρα.
71 Αλ. Μπακαλάκη, «Γευστικά ταξίδια. Συναντήσεις και διακρίσεις», στον τόμο Μ. Πετρονώτη – Ρ.
Καυταντζόγλου (επιμ.), Όρια και περιθώρια. Εντάξεις και αποκλεισμοί, Αθήνα 2000: EKKE, σ. 69-70.
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Καταρχάς, παρόλο που η έρευνα αφορά γενικά τα καταστήματα εμπόρων
από τη Βουλγαρία, εντούτοις στα περιορισμένα χρονικά πλαίσια μιας ανακοίνωσης δεν μπορούμε να επεκταθούμε σε όλες τις πλευρές λειτουργίας των
επιχειρήσεων αυτών. Για αυτό τον λόγο επέλεξα να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως είναι οι στρατηγικές προώθησης προϊόντων στη γειτονιά
(και συγκεκριμένα στα Πατήσια στο Κέντρο της Αθήνας). Μέσα από την επιτόπια
έρευνα, μπόρεσα από τη μια πλευρά να κατανοήσω ότι οι έμποροι δεν δρουν
βάσει τυχαίων σκέψεων αλλά έχουν οργανώσει συγκεκριμένες στρατηγικές ως
απάντηση στη δυσμενή οικονομική συγκυρία. Υπάρχουν ορισμένες βασικές παράμετροι, που δομούν τις στρατηγικές και επιδρούν ουσιαστικά στις πράξεις των
κοινωνικών υποκείμενων. Αρχικά, οι καταστηματάρχες επιλέγουν να εγκαθιδρύσουν δίκτυα επικοινωνίας με τα άλλα μέλη της γειτονιάς. Δεν στοχεύουν απλά σε
μια γνωριμία, αλλά πολύ περισσότερο επιθυμούν μια πολυδύναμη διείσδυση (σε
πιθανούς πελάτες, σε άλλους εμπόρους ακόμα και σε διπλανούς δρόμους). Η
προσέγγιση αυτή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί από τυχαιότητα αλλά είναι επαρκώς προσχεδιασμένη, όχι μόνο για να πουλήσουν προϊόντα στην αγορά, αλλά
κυρίως για να γίνουν κοινωνικά και εμπορικά αποδεκτοί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν μια συνθήκη πολλαπλής ευαλωτότητας, όπως
την αναλύει ο Σπυριδάκης:72 είναι μετανάστες, έχουν αλλάξει πολλές εργασίες
και η τρωτότητά τους (κοινωνική και οικονομική) είναι πολυεπίπεδη ιδιαίτερα σε
μια περίοδο οικονομικής κρίσης, κατά την οποία θίγονται οι πλέον αδύναμοι.
Παράλληλα, στα καταστήματά τους αναπτύσσεται και μια σειρά στρατηγικών που έχουν σχέση με την προβολή όψεων «παραδοσιακότητας» των βουλγαρικών προϊόντων, γεγονός που συνδέεται με τις έννοιες των «αγνών» και «ανόθευτων» αγαθών. Οπωσδήποτε πρόκειται για μια εμπρόθετη, κατασκευασμένη
προσπάθεια να υπερτονιστούν ορισμένες πτυχές των εμπορευμάτων. Αυτή η
προσπάθεια γίνεται τόσο από τους ίδιους τους εμπόρους όσο και από τις εταιρείες από τη Βουλγαρία. Τελικά, όπως αναδεικνύεται από την έρευνα, η στρατηγική αυτή αποδίδει, καθώς τα προϊόντα από τη Βουλγαρία προτιμώνται από
πολλούς καταναλωτές λόγω του ότι συνδέονται με τις έννοιες του «εξωτικού»
και του «μακρινού». Η εξωτικοποίηση αυτή πάντως σε πολύ μεγάλο βαθμό συμβαίνει, επειδή αρκετά από τα βουλγαρικά τρόφιμα στην Ελλάδα είναι άγνωστα
και σε ένα βαθμό, όσον αφορά ορισμένες ποικιλίες βουλγαρικών διατροφικών
αγαθών, είναι και δυσεύρετα.
Οπωσδήποτε το ζήτημα του εθνοτικού εμπορίου δεν προσεγγίζεται ολοκληρωτικά σε ένα μόνο άρθρο αλλά χρειάζεται μια συνολικότερη μελέτη τόσο για τα
βουλγαρικά καταστήματα όσο και για μαγαζιά άλλων εθνοτικών ομάδων, ως περιπτωσιολογικές μελέτες. Πιστεύω ότι το επιστημονικό όφελος θα είναι πολλαπλό: θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε, όχι επιφανειακά, αλλά ουσιαστικά την
καθημερινότητα ανθρώπων που ήρθαν ως μετανάστες από άλλες χώρες, και οι
οποίοι ενώ ζουν στον ίδιο χώρο με εμάς πολλές φορές προσπερνάμε τις κοινω72 Μ. Σπυριδάκης, Homo Precarius. Εμπειρίες ευαλωτότητας στην κρίση, ό.π., σ. 42-43.
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νικές και οικονομικές εκδηλώσεις τους ως «αδιάφορες». Εντούτοις η επιτόπια
έρευνα αναδεικνύει ότι οι ομάδες αυτές προκειμένου να επιβιώσουν μέσα στη
δύσκολη καθημερινότητα, που βιώνουν, αναπτύσσουν πολλές και διαφορετικές
στρατηγικές επιβίωσης, που ναι μεν είναι συχνά «αόρατες» για μεγάλο τμήμα
του πληθυσμού, ωστόσο είναι υπαρκτές και έχουν δομικό ρόλο στην κοινωνική
και εργασιακή αναπαραγωγή αυτών των ομάδων. Τέλος, θα προσεγγίσουμε και
θα κατανοήσουμε ουσιαστικότερα εθνοτικές ομάδες που ζουν στον αστικό χώρο
της Αθήνας εδώ και 30 χρόνια, από όταν ξεκίνησαν τα μεγάλα κύματα μετανάστευσης από την Ανατολική Ευρώπη. Και είναι δεδομένο ότι η κατανόηση του
«άλλου», όχι ως ενός ατόμου που εντάσσεται στη σφαίρα της μακρινής ετερότητας αλλά, ως ενός μέλους της κοινωνίας, στην οποία μετέχει ενεργά, όπως και
εμείς, είναι μια διαδικασία, που δεν είναι μόνο επιστημονική, αλλά είναι σίγουρα
απόλυτα ανθρώπινη.
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Συνέδριο
των Νεοελληνιστών
των Βαλκανικών Χωρών
Η ελληνική γλώσσα
ως πολιτισμική αξία στα Βαλκάνια

Γλώσσες και πολιτισμική ηγεμονία στα Βαλκάνια:
ο ρόλος της ελληνικής (17ος-18ος αιώνας)
Αλεξάνδρα Σφοίνη

Κύρια Ερευνήτρια
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

ABSTRACT
In the Balkans the radiation of the Greek language and culture was intense.
Particularly in the area of Romania, the so-called Danubian Principalities,
Wallachia and Moldavia, where cultural communications between Greeks
and Romanians erased a long history, as early as the 15th century with the
installation of many Greek refugees and later with the institution of greek
schools and Academies. Greek played the role of a mediator for translating
sacred texts into Balkan languages, as well as for the Balkans’ communication with Western languages and European education, as shown by the
multitude of translations from Greek. On the other hand, learning Eastern
languages and even Turkish was based on Greek mediation for the development of its first learning tools, as illustrated by the handwritten Greek-Turkish grammar of the Romanian Jenaachita Vacarescu, the multilingual manuscript dictionnary by Luca dela Rocca (end 18th), the Greek-Turkish Grammar
and the Greek-Turkish Dictionnay by Dimitrios Alexandridis (Vienna 1812)
addressed to the Christians of the East. This article focuses on the knowledge and mediating role of Greek as a language of culture in the Balkans,
on linguistic learning tools and translations, from the 17th until the early 19th
century, when the march of the Balkan peoples towards national self-knowledge leads to the claim for the cultivation and use of national languages and
to the discredit upon Greek cultural hegemony.

Στον βαλκανικό χώρο η ακτινοβολία του ελληνικού πολιτισμού ήταν έντονη.
Ιδιαίτερα στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, τη Βλαχία και τη Μολδαβία, όπου οι
πολιτισμικές επικοινωνίες ανάμεσα σε Έλληνες και Ρουμάνους διέγραψαν μακρά ιστορία, ήδη από τον 14ο αιώνα. Αρχικά ως σχέσεις μεταξύ των Εκκλησιών
και κατόπιν μέσω των εμπορικών συναλλαγών. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 οι Έλληνες φυγάδες του Βυζαντίου στράφηκαν κυρίως στη
Δύση και μάλιστα στη γειτονική Ιταλία, αλλά και στις ρουμανικές χώρες, καθώς
έχει επισημάνει ο Ρουμάνος ιστορικός Nicolai Iorga στο έργο του με τον χαρακτηριστικό τίτλο Byzance après Byzance (Βουκουρέστι 1935),1 όπου τονίζει ότι η
άνθηση των ελληνικών γραμμάτων στις περιοχές αυτές οφείλεται και στο γεγονός ότι οι Ρουμάνοι ηγεμόνες θεωρούσαν τους εαυτούς τους ως κληρονόμους
των βυζαντινών αυτοκρατόρων –άλλωστε ήταν συχνές οι επιγαμίες ανάμεσα
στις μεγάλες ελληνικές και ρουμανικές οικογένειες (όπως οι Καντακουζηνοί
1 Ν. Iorga, Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο, πρόλογος Ν. Σβορώνου, μτφρ. Γ. Καρά, Αθήνα 1989:
Gutenberg.
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και οι Μπασσαράμπα). Τον 16ο αιώνα πολλοί Ρουμάνοι ηγεμόνες ανήλθαν στους
θρόνους της Βλαχίας ή της Μολδαβίας, με την υποστήριξη Ελλήνων αξιωματούχων της Υψηλής Πύλης, και βοήθησαν στην εγκατάσταση Ελλήνων λογίων,
εμπόρων και ιερωμένων, στις χώρες τους.2
Σταδιακά η ελληνική γλώσσα εκτόπισε τη σλαβική, που ίσχυε ως γλώσσα
της θρησκείας, της διοίκησης –πριν από τη ρουμανική–, στην Εκκλησία, στην
παιδεία και στις εμπορικές συναλλαγές. Μεγάλο μέρος της αλληλογραφίας των
ηγεμόνων με τους ορθόδοξους πατριάρχες και τα ελληνικά μοναστήρια γινόταν
στα ελληνικά που ήταν άλλωστε η γλώσσα της ορθοδοξίας. Προπαγανδιστές
της ελληνικής έναντι της λατινικής –της γλώσσας του καθολικισμού– υπήρξαν
οι Έλληνες μοναχοί που κατέφθαναν στις παραδουνάβιες ηγεμονίες φέρνοντας
μαζί τους πλήθος χειρογράφων από μοναστηριακά κέντρα της ελληνικής Ανατολής. Το πρώτο ελληνικό σχολείο ιδρύθηκε στη Βλαχία το 1646 με τη φροντίδα
του ηγεμόνα Ματθαίου Μπασσαράμπα και λειτούργησε για μικρό χρονικό διάστημα ως το 1651. Ωστόσο, μέχρι το 1690, ελληνικά μαθήματα παρέδιδαν Έλληνες οικοδιδάσκαλοι στην ηγεμονική αυλή και σε οίκους βογιάρων ευγενών. Το
πρώτο ελληνικό σχολείο ιδρύθηκε στη Βλαχία το 1646 και λειτούργησε για μικρό
χρονικό διάστημα ως το 1651. Η ελληνική γλώσσα υπήρξε για τις Παραδουνάβιες ηγεμονίες γλώσσα πολιτισμού από νωρίς και ιδίως κατά την ηγεμονία του
Kωνσταντίνου Mπασσαράμπα (1688-1714) στη Βλαχία, ο οποίος χαρακτηρίστηκε
πρόδρομος της «πεφωτισμένης δεσποτείας».3
Χάρη στο ημιαυτόνομο καθεστώς το οποίο απολάμβαναν, οι Παραδουνάβιες ηγεμονίες –δηλαδή χωρίς άμεση οθωμανική εξουσία– μεταβλήθηκαν σε
ζώνη ελευθερίας. Οι ηγεμονικές Ακαδημίες, οι οποίες ιδρύθηκαν στο τέλος του
17ου αιώνα στο Βουκουρέστι και στο Ιάσι, υπήρξαν εστίες πολιτισμού για τους
Ρουμάνους όσο και για τους Έλληνες.4 Η ελληνική θα ισχύσει ως γλώσσα πολιτισμού για ένα ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης, για την κλασική γραμματεία
και τις επιστήμες (μετά το β´ μισό του 18ου αι.). Άλλωστε οι Έλληνες λόγιοι θα
εμπλουτίσουν τον ρουμανικό πολιτισμό με νέα στοιχεία του δυτικού ουμανισμού
τα οποία μετέφεραν από τα ιταλικά Πανεπιστήμια όπου σπούδαζαν, ιδίως από
το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας. Την ίδια διαδρομή ακολουθούσαν και οι Ρουμάνοι
ηγεμόνες και ευγενείς. Συνήθως ξεκινούν την εκπαίδευσή τους με Έλληνες οικοδιδασκάλους, κατόπιν μεταβαίνουν στην Κωνσταντινούπολη, όπου σπουδάζουν
στην Πατριαρχική Ακαδημία, και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο φημισμένο
Πανεπιστήμιο της Πάδοβας. Ο πρώτος Ρουμάνος που ακολούθησε αυτή τη διαδρομή ήταν ο στόλνικος Κωνσταντίνος Καντακουζηνός (1640-1716). Ο Καντα2 Για τις ελληνορουμανικές σχέσεις βλ. επίσης, P. Kitromilidès – A. Tabaki (επιμ.), Relations Grécoroumaines. Interculturalité et identité nationale/Greek Romanian Relations. Interculturalism and
National Identity, Αθήνα 2004: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (KNE/EIE).
3 A. Ε. Καραθανάσης, Οι Έλληνες λόγιοι στη Βλαχία (1670-1714), Θεσσαλονίκη 1982: Ίδρυμα
Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, σ. 23-25.
4 A. Camariano-Cioran, Les Académies princières de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs,
Θεσσαλονίκη 1974: Institute for Balkan Studies.
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κουζηνός, μετά τις σπουδές του στην Πάδοβα, πραγματοποίησε και ένα μεγάλο
ταξίδι στην Ευρώπη (Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Αυστρία). Όταν επέστρεψε στη
Βλαχία σχημάτισε μια λαμπρή βιβλιοθήκη, από τις καλύτερες της εποχής, στην
οποία συνδεόταν η κλασική και η χριστιανική παράδοση με τη δυτική.5
Η συμβίωση Ελλήνων και Ρουμάνων εικονογραφείται στον κύκλο του Φαναριώτη αξιωματούχου Ιωάννη Καρυοφύλλη, μαθητή του Θεόφιλου Κορυδαλέα,
εισηγητή του νεοαριστοτελισμού του Cezare Crémonini καθηγητή στην Πάδοβα.6
Ο Θεόφιλος Κορυδαλέας και ο Ιωάννης Καρυοφύλλης –μαζί με τον πατριάρχη
Κύριλλο Λούκαρη– θεωρούνται ως οι πρώτοι που ανοίγουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τις θύρες για τον δυτικό ουμανισμό τον 17ο αιώνα. Ο Καρυοφύλλης
βρέθηκε στη Βλαχία στα 1641-1646 στην αυλή του ηγεμόνα Ματθαίου Μπασσαράμπα. Γύρω από αυτόν σχηματίστηκε ένας ουμανιστικός κύκλος, ο οποίος
συνέβαλε στην ανάπτυξη της παιδείας, στην ίδρυση της Ακαδημίας και στη λειτουργία της τυπογραφίας. Στον κύκλο αυτό ανήκαν ο Διονύσιος Μουσελίμης, ο
Γερμανός Νύσης, ο Ιλαρίων Κιγάλας, κ.ά.7
Στην καλλιέργεια των ελληνικών γραμμάτων συνέβαλε και η παρουσία Ελλήνων λογίων από περιοχές υπό βενετική κυριαρχία, ιδίως από την Κρήτη που
μετά το 1669 κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς. Παραδείγματος χάριν ο Κρητικός θεολόγος Ιερεμίας Κακαβέλας, που έζησε στη Βλαχία στα 1686-1688
στην αυλή του ηγεμόνα Σερβάνου Καντακουζηνού. Κατά παραγγελία του ηγεμόνα έκανε ορισμένες μεταφράσεις από τα ιταλικά και τα λατινικά στα ελληνικά (μετέφρασε το χρονικό της β´ πολιορκίας της Βιέννης και την εκκλησιαστική
ιστορία του Πλάτινα). Αργότερα θα μεταβεί στο Ιάσι ως δάσκαλος του πρίγκιπα
Δημητρίου Καντεμίρ, τον οποίο θα επηρεάσει στη συγγραφή του ηθικού-φιλοσοφικού έργου του Divanul (Ιάσιο 1698, ρουμανικά-ελληνικά).8 Ένας ακόμη
κοσμοπολίτης λόγιος που πέρασε από τις ηγεμονίες είναι ο ιατροφιλόσοφος
Ιωάννης Κομνηνός, προερχόμενος και αυτός από τον κύκλο του Καρυοφύλλη.
Μετά από σπουδές στο Φανάρι έρχεται γύρω στα 1680 ως οικοδιδάσκαλος στην
αυλή του Γεωργίου Δούκα και του Κωνσταντίνου Καντεμίρ στο Ιάσι. Στη συνέχεια
επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη, απ’ όπου αναχωρεί για τη Βενετία και την
Πάδοβα για σπουδές την τριετία 1687-1690. Το 1693 τον βρίσκουμε στη Ρωσία,
όπου του πρότειναν τη διεύθυνση της Ακαδημίας της Μόσχας. Στα 1697-1699
βρίσκεται πάλι στη Βλαχία ως προσωπικός γιατρός του ηγεμόνα και επιδεικνύει
έντονη πνευματική δραστηριότητα. Συνεργάζεται με τον στόλνικο Κωνσταντίνο
Καντακουζηνό για τη συγγραφή ενός γεωγραφικού έργου με τίτλο Πίναξ γεωγραφικός της υψηλοτάτης ηγεμονίας Ουγγροβλαχίας, το οποίο άγγιζε και άλλα
5 A. Ε. Καραθανάσης, Οι Έλληνες λόγιοι στη Βλαχία..., ό.π., σ. 61-69.
6 C. Tsourkas, Les débuts de l’enseignement philosophique et de la libre pensée dans les Balkans: la
vie et l’œuvre de Théophile Corydalée, 1570-1646, Θεσσαλονίκη 1967: Institute for Balkan Studies.
7 A. Ε. Καραθανάσης, Οι Έλληνες λόγιοι στη Βλαχία..., ό.π., σ. 28-39.
8 Α. Camariano-Cioran, «Jérémie Cacavela et ses relations avec les Principautés roumaines»,
Revue des Études Sud-Est Européennes 3 (1965), σ. 165-190.
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επιστημονικά θέματα. Συντάσσει και αφιερώνει στον Μπασσαράμπα το έργο
Αποφθέγματα βασιλέων, στρατηγών και φιλοσόφων. Το 1698, μετά από ταξίδι
του στον Άθω, γράφει το Προσκυνητάριον του Αγίου Όρους. Το 1699 συντάσσει
τον Βίο του Ιωάννου Καντακουζηνού. Το 1702 ενδύθηκε το ιερατικό σχήμα, μητροπολίτης Δρύστρας.9
Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πάλι τον ρόλο της ελληνικής γλώσσας και της
παιδείας ως διαμέσων για την επαφή των βαλκανικών περιοχών με την ευρωπαϊκή παιδεία. Η ελληνική γλώσσα υπήρξε, όπως είδαμε, για τις παραδουνάβιες ηγεμονίες γλώσσα πολιτισμού από νωρίς, αλλά κυρίως μετά την ίδρυση
των Ακαδημιών, και ιδίως κατά την ηγεμονία του Kωνσταντίνου Mπασσαράμπα
(1688-1714) στη Βλαχία, ο οποίος χαρακτηρίστηκε πρόδρομος της «πεφωτισμένης δεσποτείας». Ο ηγεμόνας ανατράφηκε από την οικογένεια Καντακουζηνού
–από μητρογονία ήταν ανηψιός του ηγεμόνα Σερβάνου Καντακουζηνού και του
στόλνικου Κωνσταντίνου Καντακουζηνού–, η οποία φρόντισε για την καλή του
εκπαίδευση, την ελληνομάθειά του και την ενασχόλησή του με την κλασική και τη
βυζαντινή γραμματεία. Υπήρξε μαθητής του Καρυοφύλλη και του κύκλου του και
τη φροντίδα τής πλούσιας βιβλιοθήκης του είχε αναλάβει ο ιατροφιλόσοφος Ιωάννης Κομνηνός, ο μετέπειτα μητροπολίτης Δρύστρας. Η ηγεμονία του Kωνσταντίνου Mπασσαράμπα σημαδεύτηκε από την ίδρυση της ηγεμονικής Ακαδημίας
του Βουκουρεστίου. Σημαντικός αριθμός λογίων πλαισίωσαν την αυλή του. Ενίσχυσε οικονομικά την Πατριαρχική Ακαδημία της Κωνσταντινούπολης. Εστειλε
πολλούς υποτρόφους στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας και ανέπτυξε σχέσεις με
την ελληνική κοινότητα της Βενετίας, η οποία του αφιέρωσε τη συλλογή Απανθίσματα Ποιητικά. Επίσης ευνόησε την έλευση Ελλήνων εμπόρων στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και ανέπτυξε οικονομικές σχέσεις με τις ελληνικές εμπορικές
κομπανίες του Braşov και του Sibiu.10
Πρώτος καθηγητής και διευθυντής της Ακαδημίας του Βουκουρεστίου ήταν
ο Σεβαστός Κυμινήτης, λόγιος των κύκλων του Φαναριού, χωρίς ιδιαίτερες σχέσεις με τη Δύση –μάλιστα δεν ήξερε λατινικά–, γνώριζε όμως σε βάθος την αρχαιοελληνική και τη βυζαντινή γραμματεία. Ο Κυμινήτης έχει ήδη διδάξει στο
Φανάρι και στην Τραπεζούντα, καθώς και άλλοι λόγιοι που προέρχονταν από τον
Πόντο και μετακινήθηκαν στις ηγεμονίες –τον 17ο αιώνα άλλωστε παρατηρούμε
μια αυξανόμενη διακίνηση εμπόρων από τον Πόντο (Τραπεζούντα, Σαμψούντα,
Σινώπη) προς την κεντρική Ευρώπη και τη βόρεια Βαλκανική–, όπως οι Γεώργιος Τραπεζούντιος, Παναγιώτης Σινωπεύς, Λάζαρος Σκρίβας, κ.ά. Με εντολή του
Mπασσαράμπα ή για διδακτικές ανάγκες της Ακαδημίας, ο Κυμινήτης παραφράζει κείμενα της αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής γραμματείας. Τη γραμματική
του Aπολλώνιου, Λουκιανό, Πίνδαρο, Ησίοδο, Ευριπίδη, Σοφοκλή, ρητορική και
ηθική του Aριστοτέλη, Γρηγόριο Θεολόγο, Μέγα Βασίλειο, Φώτιο και την Ανθο9 O. Cicanci – P. Cernovodeanu, «Contribution à la connaissance de la biographie et de l’œuvre de
Jean (Hierothée) Comnène (1688-1719)», Balkan Studies 12 (1971), σ. 143-186.
10 A. Ε. Καραθανάσης, Οι Έλληνες λόγιοι στη Βλαχία..., ό.π., σ. 69-81.
Ελληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις

226 |

Η ελληνική γλώσσα ως πολιτισμική αξία στα Βαλκάνια

λογία του Πλανούδη. Ακόμη παραφράζει παραινετικούς λόγους του Iσοκράτη
μαζί με βυζαντινούς καθρέφτες ηγεμόνων, δηλαδή ηθικοδιδακτικά κείμενα χρήσιμα για την παιδεία του ηγεμόνα. Πολλά αντίγραφα των έργων του Κυμινήτη, τα
οποία εκπόνησαν μαθητές του, σώζονται σήμερα στη βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας στο Βουκουρέστι.11
Μετά τον θάνατο του Κυμινήτη το 1702, τον διαδέχτηκε στην Ακαδημία του
Βουκουρεστίου (ως το 1719) ο Mάρκος Πορφυρόπουλος από την Κύπρο, ο οποίος υπήρξε μαθητής του. Είχε διδάξει στη σχολή Τυρνάβου της Θεσσαλίας και
διατηρούσε δεσμούς με το Φανάρι (έχει σπουδάσει στην Πατριαρχική Ακαδημία).
Θα εξακολουθήσει την παράδοση της νεοαριστοτελικής φιλοσοφίας του Κορυδαλέα. Για τις διδακτικές ανάγκες της Ακαδημίας θα παραφράσει και αυτός κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας (Aριστοφάνη, Iπποκράτη, Γαληνό) και
τον βυζαντινό ιστορικό Προκόπιο.12
Η ηγεμονία του Μπασσαράμπα χαρακτηρίζεται ως εποχή οικονομικής σταθερότητας, πνευματικής αναγέννησης και στροφής προς τη δυτική παιδεία.
Έλληνες και Ρουμάνοι λόγιοι κατανοούν τον κόσμο μέσα από το πρίσμα του
θρησκευτικού ουμανισμού ενοφθαλμίζοντας νεωτερικά στοιχεία. Δείγμα αυτού
του συγκερασμού παρέχει το ηθικο-φιλοσοφικό έργο του Δημητρίου Cantemir
Divanul (Ιάσι 1698), όπου συμφιλιώνεται η θρησκεία με τη φιλοσοφία, αναγνωρίζοντας όμως πρωτεύοντα ρόλο στον ορθό λόγo. O Ρουμάνος πρίγκιπας, μαθητής
του Iερεμία Kακαβέλα, στον οποίο φαίνεται ότι ανήκει η ελληνική απόδοση του
έργου, όπως και πολλές επιδράσεις στη σκέψη του Ρουμάνου μαθητή του, αντλεί
πολλά από την ελληνολατινική γραμματεία, από τη φιλοσοφία, καθώς και από
τη δυτική θεολογία, καθολική και προτεσταντική. Ο Cantemir είχε ευρωπαϊκό
προσανατολισμό, ήταν σύμβουλος του Πέτρου του Μεγάλου για τον εκμοντερνισμό της Ρωσίας και το 1714 έγινε μέλος της Ακαδημίας του Βερολίνου. Το έργο
του Cantemir διαδόθηκε σε όλον τον βαλκανικό χώρο, αλλά και στα χριστιανικά
αραβόφωνα περιβάλλοντα της Συρίας και του Λιβάνου. Το Divanul γνώρισε αρκετές εκλαϊκευμένες παραφράσεις στα ρουμανικά και μεταφράστηκε το 1705
στα αραβικά από τον πατριάρχη Αντιοχείας Αθανάσιο.13
Άλλος παράγοντας καλλιέργειας των ελληνικών γραμμάτων στις Ηγεμονίες
υπήρξε η καθολική προπαγάνδα και η καταπολέμησή της. Η καθολική Εκκλησία
είχε αναλάβει από τον 16ο αιώνα –μετά τη Σύνοδο του Τριδέντου, 1545– μεγάλη
προπαγανδιστική δραστηριότητα στην ελληνική Ανατολή. Στο πλαίσιο αυτό μεταφράστηκαν πολλά «ψυχωφελή» έργα της ιησουιτικής φιλολογίας με συχνό θέμα
τον φόβο της μεταθανάτιας τιμωρίας (π.χ. Συνήγορος των ψυχών εν τω καθαρτηρίω τιμωρουμένων, Οδηγία των αμαρτωλών, Τάργα της πίστεως, κ.ά.). Τα έργα
11 A. Ε. Καραθανάσης, Οι Έλληνες λόγιοι στη Βλαχία…, ό.π., σ. 83-89.
12 Ό.π., σ. 90-94.
13 V. Candea (εκδ.), D. Cantemir. Divanul, Bουκουρέστι 1969 και του ίδιου, «La diffusion de l’œuvre
de Dimitrie Cantemir en Europe du Sud-Est et au Proche-Orient», Revue des Études Sud-Est
Européennes 10 (1972), σ. 345-361.
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αυτά της καθολικής προπαγάνδας διαδίδονται πρώτα στις βενετοκρατούμενες
περιοχές τον 16ο αιώνα, οπότε είναι έντονες οι θρησκευτικές διαμάχες ανάμεσα
σε καθολικούς και προτεστάντες. Στο τέλος του 17ου αιώνα, κάποιες μεταφράσεις ιησουιτικών ευλαβειών με την ίδια θεματολογία διαδίδονται και στον χώρο
των Ηγεμονιών, με αφορμή, σε μεγάλο βαθμό, τις πολιτικές προσεγγίσεις ή τις
δογματικές αντιπαλότητες ορθοδόξων και καθολικών. Το γεγονός θα έπρεπε να
συνδεθεί και με τη διείσδυση των ιησουιτών στη Ρουμανία. Στη Pουμανική Ακαδημία απόκεινται δύο χειρόγραφα των αρχών του 18ου αιώνα, που περιέχουν μία
μετάφραση του καθολικού παραινετικού βιβλίου Μίμησις Χριστού (Imitatio Christi)
στην απλή ελληνική, με τίτλο Ακόλουθος του Χριστού, η οποία στο ένα χειρόγραφο
(του 1719) αποδίδεται στον Ιωάννη Κομνηνό, ενώ στο άλλο (του 1718) σημειώνεται
το όνομα του Λάζαρου Σκρίβα του Τραπεζούντιου, γραμματέα του Κωνσταντίνου
Μαυροκορδάτου και δασκάλου στο Βουκουρέστι. Μία άλλη μετάφραση της Μιμήσεως Χριστού είναι αφιερωμένη στον ηγεμόνα της Μολδαβίας Mιχαήλ Ρακοβίτζα.
Αφιερωτής –και προφανώς μεταφραστής– είναι ο Πέτρος Καλομάτης, Χιώτης
δομηνικανός μοναχός και δάσκαλος των παιδιών του Ρακοβίτζα.14
Σε αντίθεση με την καθολική Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο ακολουθούσε σε γενικές γραμμές ανεκτική πολιτική ως προς την τέλεση της λειτουργίας
και τη μετάφραση ιερών κειμένων σε βαλκανικές γλώσσες. Έτσι με πρωτοβουλία
του κύκλου του Καρυοφύλλη και επί ηγεμονίας Μπασσαράμπα μεταφράστηκε η
Αγία Γραφή στη ρουμανική. Η στάση του Πατριαρχείου θα σκληρύνει απέναντι
στην ετεροδοξία και θα καταπολεμήσει κάθε αντίθετη άποψη. Ο πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος, μέγας πολέμιος των καθολικών, (επονομάστηκε «λατινομάστιγξ»), έλαβε δωρεές και χρηματικές ενισχύσεις από τις ελληνικές κομπανίες
του Braşov και του Sibiu για την καταπολέμηση της καθολικής προπαγάνδας.
Ίδρυσε τυπογραφείο στο μοναστήρι Τζετατζούια (κοντά στο Ιάσι), όπου εκδόθηκαν πολλά δογματικά βιβλία που συγκεντρώνουν όλη την κατά Λατίνων αντιρρητική γραμματεία: Τόμος αγάπης κατά Λατίνων (1698), Tόμος καταλλαγής (1692),
Tόμος χαράς (1705), Iστορία περί των εν Iεροσολύμοις πατριαρχευσάντων (1715),
κ.ά. Παράλληλα μεγάλος αριθμός χειρογράφων διακινούνταν με τη φροντίδα
του από τα πνευματικά κέντρα της ορθόδοξης Ανατολής προς την Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια προς τις ηγεμονίες και τη Ρωσία.15
Το έργο του Δοσίθεου συνέχισε ο ανηψιός του Χρύσανθος Νοταράς, διάδοχός του στον πατριαρχικό θρόνο Ιεροσολύμων. Στο διάστημα 1686-1692 βρισκόταν στο Βουκουρέστι στην αυλή του Μπασσαράμπα. Κατόπιν εντολής του παρέφρασε κάποια έργα της βυζαντινής γραμματείας, τις Παροιμίες του Σολομώντα,
τα Κεφάλαια παραινετικά του Βασιλείου Μακεδόνος, το Περί των οφφικίων του
ψευδο-Κωδινού, κ.ά. Στη συνέχεια, μετά από ενθάρρυνση του στόλνικου Κων14 Α. Σφοίνη, Ξένοι συγγραφείς μεταφρασμένοι ελληνικά 15ος-17ος αιώνας, Ιστορική προσέγγιση
του ελληνικού μεταφραστικού φαινομένου, πρόλογος Εμμ. Ν. Φραγκίσκος, Aθήνα 2003: ΚNE/EIE.
15 Ιω. Ν. Καρμίρης, «Η ομολογία της ορθοδόξου πίστεως του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Δοσιθέου»,
Θεολογία 19-20 (1948-49), σ. 693-707.
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σταντίνου Καντακουζηνού, μετέβη στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας και στο Παρίσι για σπουδές. Ως πατριάρχης Ιεροσολύμων συνέχισε τις σχέσεις του με τις
Ηγεμονίες, ενημερωνόταν για την πορεία της Ακαδημίας του Βουκουρεστίου από
τον Μάρκο Πορφυρόπουλο, εφοδίαζε τη βιβλιοθήκη της με έντυπα και κώδικες,
εισηγήθηκε αλλαγές στο πρόγραμμα διδασκαλίας (1713), φρόντισε να πλαισιώνει την αυλή της Βλαχίας με ικανούς λογίους.16
Δείγμα της πνευματικής κίνησης στη Βλαχία στα χρόνια της ηγεμονίας του
Μπασσαράμπα αποτελεί η λειτουργία στο Βουκουρέστι εργαστηρίου αντιγραφής χειρογράφων, όπου πολλοί Έλληνες λόγιοι αντέγραφαν χειρόγραφα για
λογαριασμό του ηγεμόνα, π.χ. ο Μιχαήλ Μακρής αντέγραψε την Ιστορία του
Πλάτινα που είχε μεταφράσει ο Ιερεμίας Κακαβέλας. Στην ηγεμονική αυλή του
Μπασσαράμπα κατέφθασαν λόγιοι και από την ελληνική κοινότητα της Βενετίας. Γνωστότερος είναι ο Ιωάννης Αβράμιος από την Κρήτη, εφημέριος και δάσκαλος στη σχολή της κοινότητας. Μετέφρασε για λογαριασμό του Μπασσαράμπα το γαλλικό έργο του Antoine Galland, Les bons mots et les Maximes des
Orientaux (Παρίσι 1694) από το ιταλικό διάμεσο με τίτλο Γνωμικά παλαιών τινων
φιλοσόφων (Τυργοβίστι 1713). Το έργο γνώρισε διαδοχικές επανεκδόσεις τον 18ο
και 19ο αιώνα και μεταφράστηκε στα ρουμανικά και στα βουλγαρικά. Ένα άλλο
έργο που μετέφρασε ο Αβράμιος κατά παραγγελία του Μπασσαράμπα είναι το
Θέατρον Πολιτικόν από το λατινικό πρωτότυπο Theatrum politicum του ιταλού
Ambrosio Marliano (Ρώμη 1631). Το έργο είναι συλλογή από αποσπάσματα Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων και εντάσσεται στα κάτοπτρα ηγεμόνων.17 Πρόκειται για χαρακτηριστική περίπτωση στην οποία η ελληνική γλώσσα επιτελεί
τον ρόλο του πολιτισμικού διαύλου για τη διάδοση της ευρωπαϊκής γραμματείας
στον βαλκανικό χώρο. Ο ρόλος αυτός ενισχύεται με την εγκατάσταση των Φαναριωτών ως ηγεμόνων στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες και τη διάδοση του Νεοελληνικού Διαφωτισμού μετά τα μέσα του 18ου αιώνα, οπότε μεταφράζονται πολλά
νεωτερικά έργα. Από την ισπανική γραμματεία κατάγεται το ηθικοδιδακτικό έργο
του Baltassar Gracian y Morales, El Criticón, 1651 που πέρασε στα ελληνικά με τη
μετάφραση του Αθανάσιου Σκιαδά μέσω της γαλλικής με τον τίτλο Ο της απάτης
απαλλαγείς ήτοι το Κριτικόν (Βενετία 1742).18 Η ρουμανική έκδοση του 1794 πρέπει να βασίστηκε στη μετάφραση του Σκιαδά. Επίσης, το ηθικοδιδακτικό έργο
του Fénélon, Les aventures de Télémaque (1699) μεταφράστηκε στα ρουμανικά
16 A. Ε. Καραθανάσης, Οι Έλληνες λόγιοι στη Βλαχία..., ό.π., σ. 114-123. Βλ. επίσης Π. Στάθη, Χρύσανθος Νοταράς πατριάρχης Ιεροσολύμων: πρόδρομος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, Αθήνα
1999: Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών.
17 A. Duțu, Les livres de sagesse dans la culture roumaine. Introduction à l’histoire des mentalités
sud-est européennes, Βουκουρέστι 1971: Association Internationale d’Études du Sud-Est
Européen.
18 Σ. Αθήνη, «Η περίπτωση του Baltasar Gracián y Moralès», στο Μνήμη Άλκη Αγγέλου. Τα Άφθονα
Σχήματα του Παρελθόντος. Ζητήσεις της Πολιτισμικής Ιστορίας και της Θεωρίας της Λογοτεχνίας.
Πρακτικά Ι´ Επιστημονικής Συνάντησης, 3-6 Οκτωβρίου 2002, Θεσσαλονίκη 2004: University
Studio Press, σ. 413-427.
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μέσω της ελληνικής μετάφρασης του Σκιαδά Τύχαι Τηλεμάχου (Βενετία 1742),
καθώς και η διασκευή του έργου του Restif de la Bretonne από τον Ρήγα Βελεστινλή με τίτλο Σχολείον ντελικάτων εραστών (Βιέννη, 1790), που κυκλοφόρησε
σε χειρόγραφη μορφή και μεταφράστηκε στη ρουμανική σε περισσότερες από
μία εκδοχές.19
Μεταφράσεις από ελληνικά διάμεσα έχουμε και σε άλλες βαλκανικές γλώσσες. Ο Βελισσάριος του Μαρμοντέλ (1766) σε μετάφραση Γεωργίου Βεντότη (Βιέννη 1783) μεταφράστηκε στα ρουμανικά και στα βουλγαρικά. Στη βουλγαρική
ο μοναχός Σωφρόνιος μετέφρασε στις αρχές του 19ου αιώνα το Κυριακοδρόμιον
του Αγάπιου Λάνδου, τους Μύθους του Αισώπου από την παράφραση του Ιωάννη Πατούσα, και το Θέατρον πολιτικόν από τη μετάφραση του Ιωάννη Αβράμιου. Επίσης, στα βουλγαρικά μεταφράστηκαν τα Γνωμικά παλαιών φιλοσόφων,
το Μυθολογικόν Συντίπα του φιλοσόφου, ο Μπερτόλδος, κ.ά.20 Γνωρίζουμε λιγότερα για τις περιοχές της Σερβίας και της Αλβανίας.21 Ωστόσο κάποιοι Έλληνες λόγιοι άπλωσαν την εκπαιδευτική τους δραστηριότητα σε όλον τον χώρο
της Ν.Α. Ευρώπης. Ο Δημήτριος Δάρβαρης απευθύνθηκε με το συγγραφικό του
έργο στους Έλληνες των Βαλκανίων και των παροικιών της Κεντρικής Ευρώπης.
Πολλά έργα του μεταφράστηκαν στη ρουμανική και στη σλαβική.22
Νωρίτερα ο μοναχός Κοσμάς ο Αιτωλός στις περιοδείες του (1760-1769) παρότρυνε τους βλαχόφωνους και τους αλβανόφωνους να μιλάνε μόνο ελληνικά
και πρωτοστάτησε στην ίδρυση ελληνικών σχολείων στον βαλκανικό χώρο.23 Άλλες μεταφράσεις που έγιναν από τα ελληνικά στα ρουμανικά είναι μεσαιωνικές
μυθιστορίες και λαϊκές φυλλάδες του βενετοκρατούμενου χώρου, που κυκλοφόρησαν σε πολλά χειρόγραφα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο δημοφιλής Mπερτόλδος που ανήκει στο είδος του τερπνού και ταυτόχρονα διδακτικού
αναγνώσματος.24 Μία άλλη, πολύ δημοφιλής κατηγορία είναι οι χρηστοήθειες και
τα ηθοπλαστικά βιβλία που έχουν μεταφραστεί από τα ιταλικά ή τα γαλλικά στα
ελληνικά,25 όπως η Χρηστοήθεια του Αντώνιου Βυζάντιου (ελεύθερη απόδοση
19 A. Tabaki, «Identité et Diversité Culturelle. Le Mouvement des Traductions dans le Sud-Est de
l’Europe (XVIIIe siècle – début du XIXe)», Σύγκριση/Comparaison 9 (1998), σ. 71-91.
20 A. Alexieva, Les œuvres en prose traduites du grec à l’époque du reveil national bulgare, Institute
for Balkan Studies, Θεσσαλονίκη 1993. Βλ. επίσης Πνευματικές και πολιτιστικές σχέσεις Ελλήνων
και Βουλγάρων από τα μέσα του ΙΕ´ έως τα μέσα του ΙΘ´ αιώνα, Α´ Ελληνοβουλγαρικό Συμπόσιο,
Θεσσαλονίκη 1980: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου.
21 J. Tarnarides, «Traductions serbes d’œuvres grecs au XVIIIIe siècle», Cyrillomethodianum 1 (1971),
σ. 80-106.
22 Β. Σειρηνίδου, «Πολιτισμικές μεταφορές και ελληνικές παροικίες. Νέες αναγνώσεις μιας παλιάς
ιστορίας με αφορμή το παράδειγμα του Δημητρίου Δάρβαρη», Μνήμων 31 (2010), σ. 9-29.
23 Μ. Α. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972.
24 Μ. Μαρινέσκου, «“Saperne piu che Bertoldo...” O Mπερτόλδος του Giulio Cesare Croce – λογοτεχνικό, εκδοτικό και κοινωνικό-πνευματικό μοντέλο στις χώρες της Nοτιο-Aνατολικής Eυρώπης»,
Bαλκανικά Σύμμεικτα 5-6 (1993-4), σ. 231-253.
25 A. Σφοίνη, Ξένοι συγγραφείς μεταφρασμένοι ελληνικά 1700-1832, Ιστορική προσέγγιση του
ελληνικού μεταφραστικού φαινομένου, Aθήνα 2019: ΚNE/EIE, σ. 123-148.
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του έργου του Εράσμου De civilitate morum puerilium), η οποία χρησίμευε και για
τη διδασκαλία της γλώσσας.26 Από την αγγλική γραμματεία έρχεται η χρηστοήθεια του Robert Dodsley που μεταφράστηκε στα ρουμανικά μέσω της ελληνικής
μετάφρασης του Γεωργίου Βεντότη από το γαλλικό διάμεσο με τον τίτλο Ο Ινδός
φιλόσοφος (Βιέννη 1782).27
Το 1797 ο Ρήγας Βελεστινλής στη Νέα Πολιτική Διοίκηση, μετάφραση του
γαλλικού συντάγματος του 1793, που θα ίσχυε στην υπό ίδρυση Ελληνική Δημοκρατία και απευθυνόταν στους κατοίκους «της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των
Μεσογείων Νήσων και της Βλαχομπογδανίας», όρισε την ελληνική ως υποχρεωτική γλώσσα και ως κοινό όργανο επικοινωνίας των βαλκανικών λαών, χωρίς
όμως να επιβάλει την εξαφάνιση των άλλων βαλκανικών γλωσσών.28 Τα έργα του
Θεόδωρου Καβαλλιώτη, η Γραμματική (1760) και η Πρωτοπειρία (1770), καθώς
και η Εισαγωγική Διδασκαλία και το Τετράγλωσσον Λεξικόν του Δανιήλ Μοσχοπολίτη (1802), αποδεικνύουν ότι η κυρίαρχη τάση ήταν η «ελληνίζουσα», και μάλιστα σε περιβάλλοντα μεγαλεμπόρων και γαιοκτημόνων προσανατολισμένων
προς τον κυρίαρχο ελληνικό πολιτισμό φορέα εκσυγχρονισμένων αντιλήψεων.
Το 1810 ο Νεόφυτος Δούκας εξαίρει την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό και
καταφέρεται εναντίον όσων προπαγάνδιζαν την καλλιέργεια και χρήση των εθνικών βαλκανικών γλωσσών.29
Παράλληλα με τη φιλοσοφία και τις θετικές επιστήμες, την ιστορία και τη
γεωγραφία, η εκπαίδευση στις ηγεμονικές Ακαδημίες περιλάμβανε επίσης μαθήματα ξένων γλωσσών: λατινικής, γαλλικής, ιταλικής, αραβικής, οθωμανικής,
γερμανικής και ρωσικής. Η πρώτη γλώσσα που εισήχθη στην εκπαίδευση ήταν
η λατινική. Η ιταλική και η γαλλική μνημονεύονται για πρώτη φορά στη Βλαχία
στο διάταγμα του Αλέξανδρου Υψηλάντη το 1766, αλλά μάλλον αποτελούσαν
αντικείμενο διδασκαλίας, όπως και στη Μολδαβία, πολύ πριν την ημερομηνία
αυτή. Η γερμανική και η ρωσική εισήχθησαν μετά το 1810 στην Ακαδημία του
Βουκουρεστίου. Το έντονο ενδιαφέρον για τη διδασκαλία και την εκμάθηση των
γλωσσών απαιτούσε και τα κατάλληλα εργαλεία. Στη βιβλιοθήκη του Ιασίου σώζεται ένα χειρόγραφο πολύγλωσσο λεξικό που συντάχθηκε γύρω στα 1769-1780
από τον Λουκά Δελλά Ρώκκα από την Κωνσταντινούπολη με καταγωγή από τη
Νάξο, ο οποίος διέμενε στη Μολδαβία και ήταν στην υπηρεσία Φαναριωτών ως
διερμηνέας και μεταφραστής. Αυτό το ογκώδες λεξικό (9 τόμοι) είναι μοναδικό
στο είδος του, επειδή περιέχει οκτώ γλώσσες, ενώ μέχρι τότε γνωρίζουμε λεξικά
26 Εμμ. Ν. Φραγκίσκος, «Η “Χρηστοήθεια” του Αντ. Βυζάντιου και ο “Galateo” του Giovanni della
Casa. Οι πρώτες συσχετίσεις», Ο Ερανιστής 23 (2001), σ. 300-306.
27 Α. Σφοίνη, «“Ο Ινδός φιλόσοφος” – “Οικονομία του ανθρωπίνου βίου”. Διαδοχικές ελληνικές
μεταφράσεις ενός αγγλικού εγχειριδίου ηθικής», Ο Ερανιστής 23 (2001), σ. 114-132.
28 Π. Μ. Κιτρομηλιδης (εισαγωγή – επιμέλεια – σχόλια), Ρήγα Βελεστινλή άπαντα τα σωζόμενα, τ.
5, Νέα Πολιτική Διοίκησις των κατοίκων της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Ιονίων νήσων και της
Βλαχομπογδανίας, Αθήνα 2000: Βουλή των Ελλήνων, σ. 46-47, 91.
29 Αγγ. Κωνσταντακοπούλου, Η ελληνική γλώσσα στα Βαλκάνια (1750-1850). Το τετράγλωσσο Λεξικό
του Δανιήλ Μοσχοπολίτη, Ιωάννινα 1988: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Παράρτημα Δωδώνης αρ. 39.
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που ήταν μέχρι τετράγλωσσα.30
Από την άλλη πλευρά, η διδασκαλία ανατολικών γλωσσών και μάλιστα της
τουρκικής βασίστηκε στη διαμεσολάβηση της ελληνικής για τη σύνταξη των
πρώτων εργαλείων εκμάθησής της. Η γνώση των ανατολικών γλωσσών (εβραϊκή,
τουρκική, αραβική), μαζί με τη γνώση των δυτικών γλωσσών (ιταλική, γαλλική),
υπήρξε μια αναγκαιότητα για τους μη τουρκόφωνους υπόδουλους στα Βαλκάνια.
Η γλωσσομάθεια έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αναρρίχηση των Φαναριωτών στο
αξίωμα του δραγουμάνου μετά τα μέσα του 17ου αιώνα ανοίγοντάς τους τον δρόμο
για τη σταδιοδρομία τους στην Πύλη, πράγμα που τονίζει ο Δημήτριος Καταρτζής
κάνοντας ιδιαίτερη μνεία για την αναγκαιότητα της τουρκικής «σαν επικρατούσα
γλώσσα που είναι στο βασίλειο».31 Η εκμάθησή της ήταν μάλλον ζήτημα συναναστροφής με τον κυρίαρχο, πράγμα που φαίνεται και στις γλωσσικές επιδράσεις
στα φαναριώτικα λεξιλόγια, και λιγότερο εργαλείων τουρκικής γλωσσομάθειας,
λεξικών και γραμματικών, που είναι περιορισμένες τον 18ο αιώνα και οφείλονται
σε Ευρωπαίους συγγραφείς. Στο βαλκανικό περιβάλλον πρωτοπόροι στάθηκαν ο Ρουμάνος Jenãchita Vãcãrescul, συντάκτης οθωμανικής γραμματικής στο
τέλος του 18ου αιώνα που παρέμεινε ανέκδοτη –ενώ η ρουμανική γραμματική
που είχε συντάξει ο ίδιος εκδόθηκε το 1787–, ο Ζαχαρίας Αγιορείτης, συντάκτης
του Τουρκογραικικού Λεξικού (1804) και ο Δημήτριος Αλεξανδρίδης, που εκδίδει
Γραμματική Γραικικο-τουρκική και Λεξικόν πρόχειρον της Γραικικής και Τουρκικής διαλέκτου (Βιέννη 1812), απευθυνόμενος στους χριστιανούς της Ανατολής.
Η ιστορία των ελληνικών γραμμάτων στα Βαλκάνια εικονογραφείται ανάγλυφα στα ελληνικά χειρόγραφα που σώζονται στις βιβλιοθήκες της Ρουμανίας. Στη
βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας στο Βουκουρέστι σώζονται πάνω από
1500 ελληνικά χειρόγραφα.32 Στην Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη του Ιασίου “Mihail Eminescu” σώζονται 700 χειρόγραφα από τα οποία τα 130 είναι ελληνικά (το 20%).33 Ορισμένα χειρόγραφα χρησιμοποιήθηκαν για τη διδασκαλία
στις Ακαδημίες, και οι δάσκαλοι έβαζαν τους μαθητές τους να τα αντιγράφουν
για τις ανάγκες των μαθημάτων. Βρέθηκαν αντίγραφα του ίδιου χειρογράφου και
στις δύο Ακαδημίες, στο Βουκουρέστι και στο Ιάσι. Εκτός αυτού, υπάρχουν πολλά χειρόγραφα που προέρχονται από ελληνικά πολιτισμικά κέντρα. Από άποψη
περιεχομένου, θα παρατηρήσουμε ότι διακρίνονται από ειδολογική ποικιλία.
Πολλά από τα χειρόγραφα είναι θρησκευτικά, λειτουργικά, δογματικά και πολεμικού χαρακτήρα. Υπάρχουν ακόμη βυζαντινές μυθιστορίες, νομικά κείμενα,
30 Α. Σφοίνη, «Γλωσσομάθεια και λεξικογραφικές απόπειρες στις Hγεμονίεσ. Tο πολύγλωσσο
λεξικό του Λουκά Γιαγκουλαίου Δελλά Pώκκα», O Eρανιστής 22 (1999), σ. 90-107.
31 Κ. Θ. Δημαράς, Δημήτριος Καταρτζής, Τα ευρισκόμενα, Αθήνα 1970: Ερμής, σ. 200-201.
32 C. Litzica, Catalogul manuscriselor greceşti, Βουκουρέστι 1909: Institute de Arte Grafice
“Carol Goebl”· N. Camariano, Catalogul manuscriselor greceşti, τ. 2, Βουκουρέστι 1940: Biblioteca
Academiei Româna.
33 D. Simonescu, Catalogul Manuscriselor Bibliotecii Centrale Universitare din Jaşi (δακτυλόγραφος
κατάλογος)· N. Gaidagos, Catalogul cărtilor greceşti de la Bibllioteca Centrală Universitară M.
Eminescu, Iάσι 1974: Bibllioteca Centrală Universitară M. Eminescu.
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χρονικά, ιστορικά, ηθικά, φιλοσοφικά, επιστημονικά και λογοτεχνικά έργα. Μία
ογκώδης κατηγορία περιλαμβάνει χειρόγραφα σχετικά με την εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής κλασικής φιλολογίας, γραμματικές, λεξικά και γλωσσάρια.
Το μεγαλύτερο μέρος των χειρογράφων προέρχεται από τον 18ο αιώνα και
μάλιστα από το δεύτερο μισό του. Τα χειρόγραφα του 19ου αιώνα δεν είναι πολλά,
άλλωστε το 1821 η διδασκαλία των ελληνικών στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες
καταργήθηκε. Η πορεία των λαών του βαλκανικού χώρου προς την εθνική αυτογνωσία από τα τέλη του 18ου αιώνα οδηγεί στη διεκδίκηση για την καλλιέργεια και
τη χρήση των εθνικών γλωσσών. Δίνω ένα παράδειγμα με το οποίο θα κλείσω: στο
βιβλίο του Θεοδόσιου Σιναΐτη Kniga za naucenie trih jazikof slavjanobolgarskii I
greceskija I karamanlickoi [=Βιβλίο για την εκμάθηση τριών γλωσσών της σλαβοβουλγαρικής, της ελληνικής και της καραμανλίδικης], που εκδόθηκε στη Θεσσσαλονίκη το 1841, στο οποίο μάλιστα χρησιμοποιείται το κυριλλικό αλφάβητο και
στις τρεις γλώσσες αντί για το ελληνικό, η πολιτισμική ηγεμονία της ελληνικής
αμφισβητείται και προβάλλεται η καλλιέργεια και η καθιέρωση της βουλγαρικής
ως εθνικής γλώσσας.34

34 Α. Κωνσταντακοπούλου, Η ελληνική γλώσσα στα Βαλκάνια..., ό.π., σ. 118-122.

Η λεξικογραφική δραστηριότητα στη Μοσχόπολη –
Μια προσπάθεια προώθησης της ελληνικής γλώσσας
στη νότια βαλκανική
Νάντια Καρακώστα

Διδάκτωρ Νεότερης Ιστορίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ABSTRACT
Moschopolis (alb.Voskopojë) is located around 20 km, northwest of Korca,
at an altitude of 1.200 meters. Because of the greatness that Moschopolis possessed during its prosperity at the 17th century, the city soon drew
theattention of many researchers. More specifically, the economic growth
and prosperity of the city caused the interest of all those who studied its
economic structures and functions.The spectacular economic and cultural growth in conjunction with thepolitical and social structures, that Moschopolis developed, deservingly highlighted it as one of the most important commercial and industrial centres of Southeastern Europe, a contemporary community which contributed more than any other to diffusion of
European Enlightenment to the territories of the Balkan Peninsula.
Prominent among its scholars are Theodoros Kavalliotis, author of Protopiria, the monk Gregory of Argyrokastritis, the first translator of the
New Testament into Albanian, and the priest Daniel Moschopolitis, who
wrote thefour languages Lexicon.The printing house of Moschopolis functioned not as a body that would bring profit to its owner, but as a center
that aimed at spiritual guidance. A center that aimed to serve very specific
needs not only of Moschopolis itself, but also of its wider area. The content
of the publications may, from a generalized point of view, be of a universal
character, however in no case did it serve the needs of the entire enslaved
Greeks, but mainly the special needs of the area that stretched around
Moschopolis.

«Η Μοσχόπολις δύναται να καυχηθή, ότι έσχεν ήδη τον δέκατον έβδομον αιώνα και έτι μάλλον τον δέκατον όγδοον άντρας λογίους, οίτινες διά της φιλεργίας
αυτών και των συγγραφών ουκ ολίγον συνετέλεσαν εις την ανύψωσιν της αγωγής
του υπό των τυράννων δυναστευομένου ελληνικού έθνους».1 Αυτή είναι η εικόνα
του πνευματικού περιβάλλοντος της Μοσχόπολης όπως παραδίδεται στις σελίδες του Νέου Ελληνομνήμωνα του 1913 από τον Σπυρίδωνα Λάμπρου, διαπρεπή
Έλληνα ιστορικό και καθηγητή του Πανεπιστημίου των Αθηνών.
Είναι πράγματι γεγονός ότι οι εμπορικές επαφές που είχαν αναπτύξει οι Μοσχοπολίτες με τα ακμάζοντα οικονομικά κέντρα της Ευρώπης είχαν ως αποτέλε1 Σπ. Λάμπρου, «Ιστορικά σημειώματα περί του Ηπειρωτικού ζητήματος», Νέος Ελληνομνήμων Ι΄
(1913), σ. 370-443.
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σμα όχι μόνο την ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου της πόλης τους, αλλά και την
πρόκληση μιας ζωηρής πνευματικής κίνησης. Η Νέα Ακαδημία της, η πλούσια
Βιβλιοθήκη και το τυπογραφείο που διέθετε, σε συνδυασμό με το συγγραφικό
και διδασκαλικό έργο μιας σειράς επιφανών ανδρών κατέστησαν την πόλη κέντρο αναφοράς της ελληνικής εκπαίδευσης των οθωμανοκρατούμενων χρόνων.2
Εξέχουσα θέση μεταξύ των λογίων της κατέχουν ο Θεόδωρος Καβαλλιώτης,3
συγγραφέας της Πρωτοπειρίας, ο ιερομόναχος Γρηγόριος ο Αργυροκαστρίτης,4
πρώτος μεταφραστής της Καινής Διαθήκης στην αλβανική γλώσσα και ο ιερέας
Δανιήλ Μοσχοπολίτης,5 ο οποίος συνέγραψε το Τετράγλωσσο Λεξικό.
Σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής τυπογραφίας κατέχει η εκδοτική προσπάθεια που επιχειρήθηκε στην Μοσχόπολη.6 Οι διαδοχικές λεηλασίες της πόλης, όμως, δεν επέτρεψαν την διάσωση δεδομένων που θα φώτιζαν
πτυχές της ίδρυσης και εξέλιξης του μοσχοπολίτικου τυπογραφείου, με αποτέλεσμα σήμερα να γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα με βεβαιότητα και στην ουσία
μόνο όσα προέρχονται μέσα από τις σωζόμενες εκδόσεις του. Σχετικά με την σύσταση του τυπογραφείου έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις, αποκλίνουσες
και συγκρουόμενες στην πλειοψηφία τους. Το κτήριο που στεγαζόταν βρισκόταν
2 Θ. Βελλιανίτης, «Μια εξαφανισθείσα πόλις. Η Μοσχόπολις της Β. Ηπείρου», Ημερολόγιον της
Μεγάλης Ελλάδος (1922), σ. 226-239· Κ. Μοσκώφ, «Τα όρια του νεοελληνικού διαφωτισμού», στο
βιβλίο του Η εθνική και κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα 1830-1909. Ιδεολογία του μεταπρατικού
χώρου, Αθήνα 21974: [χ.ο.], σ. 96-102.
3 Για τη ζωή και τη δράση του Θεόδωρου Καβαλλιώτη βλ. Ε. Κεκρίδης, Θεόδωρος Αναστασίου Καβαλλιώτης, ό.π.· T. A. Kaballiotes – A. Hetzer, Das Dreisprachige Wörterverzeichnis Von
Theodoros Anastasiu Kavalliotis: Aus Moschopolis, Gedruckt 1770 In Venedig: Albanisch-deutschneugriechisch-aromunisch., Hamburg 1981: Buske· V. Papacostea, “Teodor Anastasie Cavallioti. Trei
manuscrise inedite” [Θεόδωρος Αναστασίου Καβαλλιώτης. Τρία ανέκδοτα χειρόγραφα], Revista
Istorică Română 1 (1931), σ. 383-402, 2 (1932), σ. 59-82· M. Ruffini, “Teodoro Anastasie Cavallioti,
scrittore moscopolitano dal sec. XVIII”, Rivistad’ Albania 2 (1942), σ. 110-125· Κ. Σκενδέρης, Ιστορία
της Αρχαίας και Συγχρόνου Μοσχοπόλεως, Αθήνα 21928: Τύποις Ι. Βάρτσου, σ. 18· Γ. Ζαβίρας – Τ.
Γριτσόπουλος, Νέα Ελλάς, ή, Ελληνικόν θέατρον, Αθήνα 1972: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, σ.
319-320. Ο γιος του, Αναστάσιος Καβαλλιώτης χειροτονήθηκε και αυτός ιερέας και προσέφερε τις
υπηρεσίες του το 1808 στον ελληνορθόδοξο ναό του Miskolc, βλ. σχετικά M. D. Peyfuss, «Η “Νέα
Ακαδημεία” της Μοσχόπολης (1744-1769)», Ελληνικά ιστορικά εκπαιδευτήρια στη Μεσόγειο από
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 2002: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, σ. 153-158· V. Papacostea, “Povestea unei cârti. Protopirialui Cavallioti ‘einunicum’.
Extras din omagiului Const. Kitrescu” [Η ιστορία ενός βιβλίου. Η Πρωτοπειρία του Καβαλλιώτη “ein
unicum”], μτφρ. Μαρία Παπαγεωργίου, Δελτίον Ρουμανικής Βιβλιογραφίας 3 (1970), σ. 7-16.
4 Ε. Κουρίλας, Αλβανικαί Μελέται, η μετάφρασις της Καινής Διαθήκης εις το Αλβανικόν, Θεσσαλονίκη 1933: Μ. Τριανταφύλλου και Σιας, σ. 1-4· Γ. Κονιδάρης, Η ελληνική εκκλησία ως πολιτιστική
δύναμις εν τη ιστορία της χερσονήσου του Αίμου, Αθήνα 1948: [χ.ό.], σ. 187-189.
5 Α. Παπαδόπουλος-Βρετός, Νεοελληνική Φιλολογία ήτοι κατάλογος των από πτώσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι εγκαθιδρύσεως της εν Ελλάδι Βασιλείας τυπωθέντων βιβλίων παρ’ Ελλήνων
εις την ομιλουμένην, ή εις την αρχαίαν ελληνικήν γλώσσαν, Αθήνα 1854: Βιλαράς – Λιούμης, σ. 259.
6 Αποκλειστικά για το τυπογραφείο της Μοσχόπολης βλ. M. D. Peyfuss, Die Druckereivon Moschopolis, 1731-1769, Buchdruckund Heiligenverehrungim Erzbistum Achrida, Vienna 1996: Böhlau, σ.
47-94· ο ίδιος, “The Printing Shop of Moschopolis”, Μοσχόπολις Διεθνές Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη
1999: Ε.Μ.Σ., σ. 199-206· Χρ. Πατρινέλης, Το ελληνικό βιβλίο κατά την Τουρκοκρατία (1476-1820),
Θεσσαλονίκη 1989: Α.Π.Θ., σ. 23-24.
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στο κέντρο της Μοσχόπολης7 αλλά η ακριβής χρονολογία έναρξης της λειτουργίας του δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένη. Οι εργασίες ανέγερσης θα κάλυψαν
μάλλον το διάστημα 1720-1730, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που υποστήριξαν ότι
το τυπογραφείο είχε αρχίσει την εκδοτική του δραστηριότητα πολύ πιο πριν, το
17108 ή το 17209 χωρίς όμως να εκλείπουν οι μελετητές που θεώρησαν ότι το
τυπογραφείο άρχισε να λειτουργεί πολύ αργότερα, γύρω στο 1734.10 Οι λιγοστές
πηγές που έχουμε στην διάθεσή μας δεν επιτρέπουν την ασφαλή αποδοχή καμίας εκ των παραπάνω υποθέσεων. Δυστυχώς, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ούτε πόσα βιβλία εκδόθηκαν στο τυπογραφείο, ούτε πότε. Πολλοί κάνουν
λόγο για 18 βιβλία11 και κάποιοι για 22.12 Οι καταστροφές της πόλης, όμως, καθώς και ο λιγοστός αριθμός των αντιτύπων δεν επέτρεψαν να διασωθούν παρά
ελάχιστα. Σήμερα είναι γνωστές 15 αυτοτελείς εκδόσεις, εκ των οποίων οι 12
έχουν εκκλησιαστικό περιεχόμενο,13 γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι
εκδόσεις κλήθηκαν να καλύψουν πρωτίστως θεολογικές και δευτερευόντως εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε αυτή την δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι λεξικογραφικές απόπειρες των δασκάλων Θεόδωρου Καβαλλιώτη και Δανιήλ Μοσχοπολίτη, οι οποίοι επιχείρησαν να αποδώσουν ταυτόχρονα στην ελληνική, τη βλαχική
και την αλβανική, ο Μοσχοπολίτης και στην βουλγαρική, τις ίδιες λέξεις, για τις
οποίες χρησιμοποίησαν μόνο ελληνικούς τυπογραφικούς χαρακτήρες. Προσπάθησαν δηλαδή να αποδώσουν τους εκάστοτε φθόγγους με βάση το ελληνικό
αλφάβητο.14
7 Κων. Σκενδέρης, Ιστορία της Αρχαίας και Συγχρόνου Μοσχοπόλεως, ό.π., σ. 15· Θ. Βελλιανίτης,
«Μια εξαφανισθείσα πόλις», ό.π.
8 Μ. Παρανίκας, Σχεδίασμα περί της εν τω ελληνικώ έθνει καταστάσεως των γραμμάτων από αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως (1453 Μ.Χ.) μέχρι των αρχών της ενεστώσης (ΙΘ΄.) εκατονταετηρίδος,
Κωνσταντινούπολη 1867: Α. Κορομηλάς, σ. 80· Αντ. Σπηλιωτόπουλος, Βλαχόφωνοι Έλληνες και η
Ρουμανική προπαγάνδα, Αθήνα 1905: Το Κράτος, σ. 33.
9 Κων. Σκενδέρης, Ιστορία της Αρχαίας και Συγχρόνου Μοσχοπόλεως, ό.π., σ. 15· Δ. Καλλίμαχος, «Ο
πολιτισμός της Μοσχοπόλεως», Παναθήναια 27 (1913), σ. 5-12· Θ. Βελλιανίτης, «Μια εξαφανισθείσα
πόλις», ό.π.
10 Βλ. σχετικά Σπ. Λάμπρου, «Ιστορικά σημειώματα», ό.π.· Παν. Αραβαντινός, Ιστορία της ελληνικής
παιδείας παρ’ Έλλησιν, εισ.-επιμ. Ε. Ι. Νικολαΐδου, Ιωάννινα 1986: Ε.Η.Μ., σ. 239· ο ίδιος, Περιγραφή
της Ηπείρου εις μέρη τρία, τ. Α΄, εισ. Κ. Θ. Δημαράς, επιμ. Ε. Ι. Νικολαΐδου, Ιωάννινα 1984: Ε.Η.Μ., σ.
123, σημ. 1.
11 Ε. Κουρίλας, «Η Μοσχόπολις και η Νέα Ακαδημεία αυτής. Η καταγωγή των Κουτσοβλάχων και η
εγγραμμάτισις της γλώσσης αυτών», Θεολογία 12 (1934), σ. 69-84, 149-161, 314-335.
12 Ν. Σκιαδάς, «Το τυπογραφείο της Μοσχόπολης και οι εκδόσεις του», Νέα Εστία 83 (1968), σ. 802808· ο ίδιος, Χρονικό της Ελληνικής τυπογραφίας, τ. Α΄, Αθήνα 1976: Gutenberg, σ. 69· Φ. Μιχαλόπουλος, Μοσχόπολις, αι Αθήναι της Τουρκοκρατίας 1500-1769, Αθήνα 1941: Περιηγητική Λέσχη, σ. 24.
13 Γ. Μπώκος, Τα πρώτα ελληνικά τυπογραφεία στο χώρο της «Καθ’ ημάς Ανατολής» (1627-1827),
Αθήνα 1997: Ε.Λ.Ι.Α, σ. 89-90.
14 Ν. Σκιαδάς, Χρονικό της Ελληνικής τυπογραφίας, τ. Β΄, Αθήνα 1981: Gutenberg, σ. 305. Για το
ζήτημα της λεξικογραφικής αποκωδικοποίησης της βλαχικής βλ. M. D. Peyfuss, Die Aromunische
Frage, Ihre Entwicklung von den Ursprüngen bis zum Frieden von Bukarest (1913) unddie Haltung
Österreich-Ungarns, Vienna 1974: Böhlau, σ. 23-30· Α. Κωνσταντακοπούλου, Η ελληνική γλώσσα
στα Βαλκάνια (1750-1850). Το τετράγλωσσο λεξικό του Δανιήλ Μοσχοπολίτη, Ιωάννινα 1988: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σ. 32-33.
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Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Θεόδωρος Αναστασίου Καβαλλιώτης
ήταν εκείνος που σφράγισε με το όνομά του και τη δράση του τα εκπαιδευτικά
πράγματα της Μοσχόπολης.15 Για εκείνον δεν γνωρίζουμε ούτε την ακριβή χρονολογία της γέννησής του ούτε τον τόπο καταγωγής του.16 Γνωρίζουμε γενικά ότι
γεννήθηκε στις αρχές του 18ου αιώνα και σπούδασε στα Ιωάννινα, κοντά στον
σπουδαίο Έλληνα λόγιο και διαφωτιστή, Ευγένιο Βούλγαρη από τον οποίο διδάχθηκε φιλοσοφία, θεολογία, μαθηματικά και μεταφυσική, έγινε δέκτης των
μηνυμάτων του Διαφωτισμού και μετά το τέλος των σπουδών του πήγε στη Μοσχόπολη, όπου και χειροτονήθηκε ιερέας.17 Δάσκαλος και κατόπιν διευθυντής
της Νέας Ακαδημίας, συνέβαλε καθοριστικά στην ανέγερση και την ολοκλήρωσή
της, ενώ στο διάστημα της δικής του παρουσίας έφτασε στο ανώτατο σημείο της
ακμής της. Πέρα, όμως, από την διδασκαλική του ιδιότητα ο Καβαλλιώτης παρήγαγε και σημαντικό πνευματικό έργο, το οποίο αποτυπώνεται έκδηλα και μέσα
από την γόνιμη συγγραφική του παραγωγή.18
Ωστόσο, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε με ασφάλεια κατά πόσο εκδόθηκαν στην Μοσχόπολη ή κάπου αλλού τα τρία φιλοσοφικού περιεχομένου
χειρόγραφά του η Λογική Πραγματεία, η Φυσικής Πραγματεία και η Μεταφυσική.19 Αυτό που ξέρουμε με βεβαιότητα είναι ότι το 1760 ο Καβαλλιώτης εξέδωσε
στην Μοσχόπολη την Εισαγωγή της Γραμματικής, η οποία αποτελείται από 144
σελίδες20 και επανεκδόθηκε στην Βενετία το 1774,21 ενώ δέκα χρόνια αργότερα,
το 1770 εξέδωσε στην Βενετία το πιο σημαντικό από τα έργα του, την Πρωτοπειρία.22 Πρόκειται για ένα σύγγραμμα που αποτελείται από 104 σελίδες, είναι
15 Για την ζωή και τη δράση του Θεόδωρου Καβαλλιώτη βλ. Ε. Κεκρίδης, Θεόδωρος Αναστασίου
Καβαλλιώτης, ό.π.· Κων. Σκενδέρης, Ιστορία της Αρχαίας και Συγχρόνου Μοσχοπόλεως, ό.π., σ. 18·
Γ. Ζαβίρας – Τ. Γριτσόπουλος, Νέα Ελλάς, ό.π., σ. 319-320. Ο γιος του, Αναστάσιος Καβαλλιώτης
χειροτονήθηκε και αυτός ιερέας και προσέφερε τις υπηρεσίες του το 1808 στον ελληνορθόδοξο ναό του Μίσκολτς. Βλ. σχετικά M. D. Peyfuss, «Η “Νέα Ακαδημεία” της Μοσχόπολης», ό.π.· V.
Papacostea, “Povestea unei cârti” [Η ιστορία ενός βιβλίου], ό.π.
16 Έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες αναφορικά με την καταγωγή του Καβαλλιώτη, καθώς
πολλοί έχουν αμφισβητήσει το κατά πόσο γεννήθηκε στην Μοσχόπολη και όχι στην Καβάλα. Βλ.
σχετικά Ε. Κεκρίδης, Θεόδωρος Αναστασίου Καβαλλιώτης, ό.π., σ. 20-31.
17 Ό.π., σ. 50-51.
18 V. Papacostea, “Teodor Anastasie Cavallioti”, ό.π.
19 Ε. Κεκρίδης, Θεόδωρος Αναστασίου Καβαλλιώτης, ό.π., σ. 111-114, 116-117, 119-123, 131-138· ο
ίδιος, «Η ελληνική παιδεία στην Αρχιεπισκοπή Αχριδών. Ένα Μοσχοπολίτικο εγχειρίδιο φυσικής του
18ου αιώνα», Χριστιανική Μακεδονία, Πελαγονία. Μια άλλη Ελλάδα. Θεσσαλονίκη-Αχρίδα. Πρακτικά
Συμποσίου, Θεσσαλονίκη 2004: University Studio Press, σ. 541-550.
20 Θ. Παπαδόπουλος, Ελληνική βιβλιογραφία (1466ci-1800). Αλφαβητική και χρονολογική ανακατάταξις, τ. Α΄, Αθήνα 1984: Ακαδημία Αθηνών, σ. 218· M. D. Peyfuss, Die Druckerei von Moschopolis,
ό.π., σ. 156-159· Ε. Κεκρίδης, Θεόδωρος Αναστασίου Καβαλλιώτης, ό.π., σ. 140-142, όπου και ο
πλήρης τίτλος του έργου.
21 Π. Λάμπρου, «Ιστορική πραγματεία περί της αρχής και προόδου της τυπογραφίας εν Ελλάδι μέχρι του έτους 1821», Χρυσαλλίς 3 (1865), σ. 361-364, 398-402· Ε. Κεκρίδης, Θεόδωρος Αναστασίου
Καβαλλιώτης, ό.π., σ. 50-51· M. Ruffini, “Teodoro Anastasie Cavallioti”, ό.π.
22 M. Ruffini, “Teodoro Anastasie Cavallioti”, ό.π.· Ε. Κεκρίδης, Θεόδωρος Αναστασίου Καβαλλιώ-
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γραμμένο σε αρχαΐζουσα γλώσσα και από την αρχή κιόλας καθιστά γνωστό ότι
συντάχτηκε με σκοπό να ανταποκρίνεται στις διδακτικές ανάγκες της Νέας Ακαδημίας. Ο θρησκευτικός της χαρακτήρας γίνεται άμεσα αντιληπτός καθώς θρησκευτικού περιεχομένου ξυλογραφίες, προσευχές, κομμάτια της βίβλου, τροπάρια και εκκλησιαστικοί ύμνοι διατρέχουν τις περισσότερες σελίδες της.
Μετά από μια σύντομη εισαγωγή του συγγραφέα ο αναγνώστης διαβάζει διάφορα εκκλησιαστικά κείμενα και προσευχές. Ακολουθεί το τρίγλωσσο λεξικό και
η Πρωτοπειρία συνεχίζει με κείμενα εκκλησιαστικού περιεχομένου αναφερόμενα στον Ευαγγελισμό. Έπεται μια σύντομη εκκλησιαστική ιστορία και ακολουθεί
μια πολυσέλιδη συλλογή γνωμικών, νουθεσιών και προτροπών, μέσα από τις
οποίες οι νέοι αναγνώστες του βιβλίου καλούνται να σκιαγραφήσουν μια εικόνα
του παρελθόντος και του παρόντος, τέτοια που θα τους επιτρέψει στη συνέχεια
να διαμορφώσουν την δική τους θεωρία και αντίληψη για το μέλλον, βασισμένη
πάντοτε στις αρχές της ορθόδοξης χριστιανοσύνης. Ακολουθούν εκκλησιαστικοί
ψαλμοί και τέλος μια σύντομη παράθεση κανόνων της αριθμητικής.23
Μέρος της Πρωτοπειρίας, το οποίο εκτείνεται στις σελίδες 13-58, αποτελεί
το περίφημο τρίγλωσσο λεξικό του Καβαλλιώτη. Κάτω από τον τίτλο Λεξικόν Ελληνικόν, απλούν και Βλαχικόν και Αλβανικόν24 βρίσκονται 1170 λέξεις, οι οποίες
είναι τοποθετημένες σε τρεις κάθετες στήλες και αποδίδονται παράλληλα στα
ελληνικά, τα βλαχικά και τα αλβανικά. Χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός ότι
για ολόκληρο το λεξικό έχουν χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ελληνικοί χαρακτήρες.25 Ο έντονος θρησκευτικός προσανατολισμός από τον οποίο διαπνέεται η
Πρωτοπειρία οδήγησε κάποιους στο να υποστηρίξουν ότι η έκδοσή της πιθανώς
να είχε θρησκευτικούς σκοπούς. Η διάδοση της ουνίας στην περιοχή, παράλληλα
με την αύξηση των εξισλαμισμών, είχαν λάβει ανησυχητικές διαστάσεις και είχαν
προκαλέσει τους ορθόδοξους ιερείς να ακολουθήσουν μια αντίστοιχη εκστρατεία με σκοπό την ανατροπή αυτής της κατάστασης.26 Εκτός από αυτά τα δύο
της, ό.π., σ. 61-62· ο ίδιος, «Η Νέα Ακαδημία της Μοσχοπόλεως και η ακτινοβολία της στον βαλκανικό χώρο», Μοσχόπολις Διεθνές Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη 1999: Ε.Μ.Σ., σ. 79-95. Βλ. αναλυτικά
T. A. Kaballiotes – A. Hetzer, Das dreisprachige Worterverzeichnis, ό.π.· Ε. Κεκρίδης, Θεόδωρος
Αναστασίου Καβαλλιώτης, ό.π., σ. 148-149.
23 Ε. Κεκρίδης, Θεόδωρος Αναστασίου Καβαλλιώτης, ό.π., σ. 150-153.
24 T. A. Kaballiotes – A. Hetzer, Das dreisprachige Worterverzeichnis, ό.π.· V. Papacostea, “Teodor
Anastasie Cavallioti”, ό.π.· M. Ruffini, “Teodoro Anastasie Cavallioti”, ό.π.
25 T. A. Kaballiotes – A. Hetzer, Das dreisprachige Worterverzeichnis, ό.π.· Ν. Σκιαδάς, «Το τυπογραφείο της Μοσχόπολης», ό.π.· H. F. Tozer, Researches in the Highlands of Turkey, v. 1, London
1869: John Murray, σ. 289-290· Ε. Κεκρίδης, Θεόδωρος Αναστασίου Καβαλλιώτης, ό.π., σ. 153155. Ο J. Thunmann επανατύπωσε και κυκλοφόρησε το λεξικό του Καβαλλιώτη προσθέτοντας
και μια τέταρτη στήλη με τις λατινικές ονομασίες των λέξεων, A. Boué, Die Europaische Tϋrkei.
Deutsch herausgegeben von der Bauė – Stiftnügs – Commission der kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften in Wien, v. 1, Wien 1889: Tempsky, σ. 369.
26 Αναμφίβολα από τους πλέον αναγνωρισμένους και ακάματους εκφραστές αυτής της προσπάθειας ήταν ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Ε. Κεκρίδης, «Η Νέα Ακαδημία της Μοσχοπόλεως», ό.π.· ο ίδιος, «Ο
Μητροπολίτης Πελαγονίας Νεκτάριος και η “Εισαγωγική Διδασκαλία” του Δανιήλ Μοσχοπολίτη»,
Χριστιανική Μακεδονία, Πελαγονία, ό.π., σ. 277-291.
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έργα στον Καβαλλιώτη έχουν αποδοθεί και κάποια άλλα, τα οποία, όμως, δεν
σώζονται. Πρόκειται για μια ιστορία της Ακαδημίας της Μοσχόπολης, διάφορα
ποιήματα καθώς και μια μετάφραση της Καινής Διαθήκης από την αλβανική στην
ελληνική, για την οποία πολλοί υποστήριξαν ότι ήταν δημιούργημα του Καβαλλιώτη και όχι του Αργυροκαστρίτη. Τέλος, ο Καβαλλιώτης το 1750 επιμελήθηκε
και εξέδωσε στη Μοσχόπολη, στο μοναστήρι του Αγίου Ναούμ μια Οκτώηχο.27
Χωρίς αμφιβολία η λεξικογραφική απόπειρα του Καβαλλιώτη αποτελεί σταθμό στην ιστορία του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Τα δύο φιλολογικά έργα του
αποδεικνύουν την αναγνώριση εκ μέρους του, του σημαντικού ρόλου που μπορεί
να διαδραματίσει στο μέλλον η σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας. Καθώς
μόνο αυτή είναι σε θέση να προκαλέσει και να επιτύχει την πνευματική αναγέννηση του υπόδουλου έθνους προσπάθησε να την καταστήσει προσιτή τόσο στους
μαθητές του, όσο και στα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα της περιοχής του.
Αρκετοί ξένοι μελετητές ασχολήθηκαν με το λεξικό του μοσχοπολίτη δασκάλου και ιερέα, άλλοι με περισσότερα και άλλοι με λιγότεροι επιστημονικά κριτήρια,28 ενώ δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι ένα λεξικό ελληνικών,
βλαχικών και αλβανικών λέξεων αποτελεί από μόνο του σπουδαίο υλικό για να
προκαλέσει στρατευμένες μελέτες, οι οποίες κάθε φορά υπηρετούν διαφορετικά συμφέροντα.29 Η αποδοχή της εν λόγω πραγματικότητας επιτείνεται ακόμη
περισσότερο αν αναλογιστεί κανείς την περίοδο και τον χώρο που γράφτηκε το
λεξικό. Έτσι, αν και οι προθέσεις είναι γνωστές, εντούτοις ηχεί κάπως υπερβολική η θεώρηση του Victor Papacostea ότι ο Καβαλλιώτης αποτελεί έναν από τους
προδρόμους της συγκριτικής γλωσσολογίας. Εξίσου υπερβολικές είναι άλλωστε
και πολλές άλλες θεωρήσεις του Ρουμάνου μελετητή, ο οποίος υποστήριξε ότι ο
Καβαλλιώτης τύπωσε την Πρωτοπειρία του στην Βενετία γιατί φοβόταν τις διώξεις που θα του ασκούσαν οι συντηρητικοί εκκλησιαστικοί κύκλοι της πόλης του.
Στην ίδια ακριβώς αιτία εντοπίζει ο Papacostea και τους λόγους της εξαφάνισης της Πρωτοπειρίας λίγα μόλις χρόνια μετά την έκδοσή της. Όπως υποστήριξε,
οι εκκλησιαστικοί κύκλοι, κάτω από τις μεθοδευμένες πιέσεις του Πατριαρχείου
της Κωνσταντινούπολης άσκησαν από τα τέλη του 18ου αιώνα έναν άκαμπτο πόλεμο σε όλα εκείνα τα βιβλία που είχαν ως στόχο την πνευματική αναγέννηση
των υπόδουλων λαών της βαλκανικής χερσονήσου. Όλων εκείνων των διαφορετικών εθνικών ομάδων της βαλκανικής που οραματίζονταν την απελευθέρω-

27 Ε. Κεκρίδης, Θεόδωρος Αναστασίου Καβαλλιώτης, ό.π., σ. 161, 163-165.
28 Για παράδειγμα η μελέτη του A. Hetzer βρίσκεται διαμετρικά απέναντι από αυτήν του Αλβανού ερευνητή M. Qafëzezi, “Priftër të qëmocëm punëtorë të shqipes. Protopapa Theodor Nastas
Kavalioti Voskopojari (1726-1891)” [Ιερωσύνη των Αλβανών εργαζομένων. Ο πρωτόπαπας Θεόδωρος Αναστασίου Καβαλλιώτης από την Μοσχόπολη (1726-1891)], Leka 6/τχ. 8 (1934), σ. 268-274.
29 V. Papacostea, “Teodor Anastasie Cavallioti”, ό.π.· ο ίδιος, “Povestea unei cârti”, ό.π. Στην πρώτη του, ρουμανική έκδοση, Povestea unei cărţi. Protopiria lui Cavalioti. Extrăs din omagiu Const.
Kiriţescu [Η ιστορία ενός βιβλίου. Η Πρωτοπειρία του Καβαλλιώτη. Απόσπασμα από την ελεγεία
του Κωσνταντίνου Κιριτέσκου], Bucharest 1937: s.n., σ. 3.
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σή τους και την ίδρυση ξεχωριστών κρατών.30 Γενικότερα πάντως η ρουμανική
προπαγανδιστική ιστοριογραφία προσπάθησε πολλές φορές να ιδιοποιηθεί την
εκπαιδευτική και τυπογραφική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε στην Μοσχόπολη και να θεωρήσει τους λογίους της πόλης ως Ρουμάνους στην καταγωγή.31
Το έργο του Καβαλλιώτη συνέχισε ο μαθητής του Δανιήλ Μοσχοπολίτης, δάσκαλος που ασπάστηκε και αυτός το ιερατικό σχήμα και εξέδωσε δικό του λεξικό.
Γεννήθηκε γύρω στα 1754 στην Μοσχόπολη και πέθανε περίπου το 1822, άγνωστο πού. Το πραγματικό του όνομα ήταν Δανιήλ Μιχάλης Αδάμης Χατζής32 και καθιερώθηκε στα εκπαιδευτικά πράγματα με την έκδοση του έργου του Εισαγωγική
Διδασκαλία περιέχουσα Λεξικόν Τετράγλωσσον των τεσσάρων κοινών διαλέκτων,
ήτοι της απλής Ρωμαϊκής, της εν Μοισία Βλαχικής, της Βουλγαρικής και της Αλβανικής.33 Γεγονός είναι ότι σε ολόκληρο το βιβλίο δεν σημειώνεται πουθενά η
παραμικρή πληροφορία αναφορικά με το τυπογραφείο, τον τόπο και τον χρόνο
της έκδοσής του, στοιχείο που οδήγησε τους κατά καιρούς μελετητές σε διάφορες εικασίες, οι οποίες ωστόσο δεν ταυτίζονται.34 Γενικότερα, η Βενετία και η
Βιέννη προβάλλονται ως τόποι έκδοσής του το διάστημα μεταξύ 1794 -1802.35
Η Εισαγωγική Διδασκαλία, αφιερωμένη στον Μητροπολίτη Πελαγονίας Νεκτάριο, απευθυνόταν στους νέους, όπως φαίνεται από τις διαρκείς προσφωνήσεις του συγγραφέα.36 Παρόλο που ο τίτλος παραπέμπει απερίφραστα σε ένα
εγχειρίδιο λεξικογραφικού περιεχομένου, εντούτοις εντύπωση προκαλεί ότι το
λεξικό όχι μόνο δεν αποτελεί το αποκλειστικό περιεχόμενο του βιβλίου, αλλά
δεν καταλαμβάνει ούτε το μεγαλύτερο τμήμα του. Αποτελεί παράδοξο, αλλά από
τις 99 συνολικά σελίδες ο Μοσχοπολίτης κάλυψε ακριβώς τις μισές σελίδες του
έργου του για να προβάλλει και να διοχετεύσει στους νέους μαθητές τις θέσεις
του στα θεμελιώδη ζητήματα της κοινωνίας και της εργασίας. Ο Μοσχοπολίτης
δηλαδή αντιμετώπισε την Εισαγωγική Διδασκαλία ως ένα μέσο για τη διαπαιδαγώγηση των νέων σε θέματα που ξέφευγαν από τους αυστηρά οριοθετημένους περιορισμούς της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Βασικό ζητούμενό
του ήταν να επιτύχει την σωστή κοινωνικοποίηση των μαθητών του, η οποία θα
τους οδηγούσε επιτυχώς στην ένταξή τους στο μετέπειτα εργασιακό τους περι30 V. Papacostea, “Teodor Anastasie Cavallioti”, ό.π.· ο ίδιος, “Povestea unei cârti”, ό.π.· ο ίδιος,
Povestea unei cărţi, ό.π., σ. 8-16.
31 S. Lambru, Narrating national utopia. The case of Moschopolis in the Aromanian national
discourse. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://institutulxenopol.tripod.com/xenopoliana/
arhiva/2001/pagini/7.htm (τελευταία πρόσβαση 14/09/20).
32 Α. Κωνσταντακοπούλου, Η ελληνική γλώσσα στα Βαλκάνια, ό.π., σ. 32-33.
33 Η πιο αναλυτική και εμπεριστατωμένη μελέτη του λεξικού του Μοσχοπολίτη έχει γίνει από την
Αγγελική Κωνσταντακοπούλου στην μονογραφία της Η ελληνική γλώσσα στα Βαλκάνια, ό.π.
34 Θ. Παπαδόπουλος, Ελληνική βιβλιογραφία, τ. Α΄, ό.π., σ. 140· M. E. Picot, Les Roumains de la
Macédoine, Paris 1875: Ernest Leroux, σ. 22· Φ. Μιχαλόπουλος, «Συμβολαί εις την Ηπειρωτικήν Βιβλιογραφίαν», Ηπειρωτικά Χρονικά 9 (1934), σ. 173-181.
35 Α. Κωνσταντακοπούλου, Η ελληνική γλώσσα στα Βαλκάνια, ό.π., σ. 64-66.
36 Ό.π., σ. 33.
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βάλλον. Εκτός από τα θέματα της κοινωνίας και της εργασίας, ο Μοσχοπολίτης
ασχολήθηκε επίσης και με ζητήματα που σχετίζονταν με τη φύση, την οικονομία,
την υγεία, την οικογένεια και τη θρησκεία.37
Αν και αρχικά προβάλλει ως παράδοξη η θεματική του εν λόγω βιβλίου,
εντούτοις μια προσεκτικότερη ανάγνωση αποδεικνύει ότι η δομή αυτή δεν προέκυψε καθόλου τυχαία. Η προσπάθεια του συγγραφέα να καταγράψει τις ενδεδειγμένες κοινωνικές συμπεριφορές και τα πρότυπα που πρέπει να έχουν οι νέοι
και να τα καταστήσει αυτά προσιτά μέσα από ένα εγχειρίδιο γραμμένο στην απλή
Ρωμαϊκή δηλώνει πολλά τόσο για το αναγνωστικό κοινό του βιβλίου, όσο και για
τα δεδομένα της περιοχής στην οποία απευθύνθηκε. Όπως πολύ χαρακτηριστικά έγραφε στην εισαγωγή του λεξικού του σκοπός του ήταν: «Ρωμαίικια γλώσσα
θέλωντας τους πάντας να διδάξη και τα Βουλγαραλβανικά ήθη να μεταλλάξη».38
Η απλή γλώσσα που χρησιμοποίησε ο Μοσχοπολίτης συνειδητά μας επιτρέπει
να εικάσουμε ότι σκοπός του ήταν το βιβλίο του να μπορεί να διαβάζεται και από
ανθρώπους που δεν κατείχαν κάποια ιδιαίτερη μόρφωση. Ο συγκερασμός αυτός
της διατύπωσης σε απλή γλώσσα νοοτροπιών και συμπεριφορών, παράλληλα
με ένα τετράγλωσσο λεξικό σκιαγραφούν το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής της Μοσχόπολης, μέσα στο οποίο κατοικούσαν πολλές αλλόγλωσσες ομάδες για τις οποίες απαιτούνταν ένα μέσο γλωσσικής συνεννόησης στις μεταξύ
τους σχέσεις. Δεν πρέπει να λησμονείται άλλωστε ότι την περίοδο αυτή δεκάδες
Βλάχοι, Αλβανοί και Βούλγαροι είχαν ακολουθήσει τους εμπορικούς δρόμους
που οδηγούσαν στην Κεντρική Ευρώπη αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Σε
αυτό το πολυεθνικό εμπορικό περιβάλλον η ελληνική γλώσσα κατείχε την πρώτη θέση για τους λαούς της Βαλκανικής.39
Οι ανάγκες δηλαδή που κλήθηκε καλύψει η έκδοση του τετράγλωσσου λεξικού του καταδεικνύουν βαθύτερες οικονομικές, πολιτισμικές και εθνικές συνισταμένες που όριζαν την καθημερινή ζωή της ευημερούσας πόλης.40 Με βάση
αυτά τα δεδομένα προβάλλει ενδιαφέρουσα η θέση της Αγγελικής Κωνσταντακοπούλου που διέκρινε στο Λεξικό του Μοσχοπολίτη να συμβαίνουν «δύο παράλληλες και αλληλοσυμπληρούμενες διαδικασίες».41 Η μια από αυτές στόχευε
στην κοινωνική και η άλλη στην πολιτισμική αναγέννηση του αναγνωστικού
κοινού. Η πολύχρονη επαφή με την φωτισμένη Δύση είχε ήδη προκαλέσει τον
σχηματισμό ενδεδειγμένων κοινωνικών προτύπων και συμπεριφορών. Για τους
δεκάδες αλλόφωνους που ζούσαν στην Μοσχόπολη και αναζητούσαν διαρκώς
37 Βλ. αναλυτικά ό.π., σ. 66-114· Ε. Κεκρίδης, «Ο Μητροπολίτης Πελαγονίας Νεκτάριος», ό.π.
38 Δ. Μοσχοπολίτης, Εισαγωγική Διδασκαλία περιέχουσα Λεξικόν Τετράγλωσσον των τεσσάρων
κοινών διαλέκτων ήτοι της απλής Ρωμαϊκής, της εν Μοισία Βλαχικής, της Βουλγαρικής και της Αλβανιτικής, Κωνσταντινούπολη 1802: Πατριαρχικό Τυπογραφείο.
39 Για την σπουδαιότητα και την εκτεταμένη χρήση της ελληνικής γλώσσας στο εμπόριο της εποχής, η οποία λειτούργησε ως lingua franca βλ. το εμπεριστατωμένο άρθρο του T. Stoianovich, “The
Conquering Balkan Orthodox Merchant”, Journal of Economic History 20 (1960), σ. 234-313.
40 Α. Παπαδόπουλος-Βρετός, Νεοελληνική Φιλολογία, ό.π., σ. 259.
41 Α. Κωνσταντακοπούλου, Η ελληνική γλώσσα στα Βαλκάνια, ό.π., σ. 115.
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την κοινωνική και οικονομική τους ανέλιξη τόσο μέσα όσο και έξω από αυτήν,
ο Δανιήλ βεβαίωσε ότι μπορούν να τις επιτύχουν. Εκείνο που προαπαιτούνταν
ήταν ο γλωσσικός τους εξελληνισμός.
Ο πολιτισμικός χαρακτήρας της ελληνικής γλώσσας, ο οποίος προβλήθηκε
και μέσα από την Πρωτοπειρία του Καβαλλιώτη, εξακολουθεί να υφίσταται και
για τον Μοσχοπολίτη, ο οποίος, όμως, έδωσε στην γλώσσα και μια νέα συνισταμένη, αυτήν της κοινωνικής λειτουργίας που μπορεί να επιτελέσει. Οι νεαροί μαθητές του στο σχολείο, όλοι εκείνοι που αποτελούσαν την ανερχόμενη γενιά της
πόλης, έπρεπε να αποκτήσουν το πολιτισμικό υπόβαθρό που μπορούσε να τους
προσφέρει η ελληνική γλώσσα, αλλά και το κοινωνικό υπόβαθρο που παρείχαν
οι καταξιωμένες και αναγνωρισμένες κοινωνικές αντιλήψεις. Μόνο με αυτόν τον
τρόπο θα μπορούσαν να επιτύχουν στην πορεία της ζωής τους.42
Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι η Πρωτοπειρία του Θεόδωρου Καβαλλιώτη επηρέασε καθοριστικά τον Δανιήλ Μοσχοπολίτη. Παρά τα εμφανή κοινά τους στοιχεία, όμως, υπάρχουν και έκδηλες διαφορές ανάμεσα στα δύο έργα.
Εκείνο που διαπνέει την Πρωτοπειρία από την αρχή μέχρι το τέλος της είναι ο
έντονος θρησκευτικός της χαρακτήρας. Οι περισσότερες σελίδες της έχουν εκκλησιαστικό περιεχόμενο, ενώ ακόμα και στην ανάλυση ζητημάτων που ξεφεύγουν της εκκλησίας κυριαρχεί η έννοια του Θεού. Αντίθετα, η Εισαγωγική Διδασκαλία του Μοσχοπολίτη περιλαμβάνει ένα μόνο κείμενο θεολογικής φύσης, την
«Χριστιανική Διδασκαλία», ενώ όλο το υπόλοιπο μέρος της διατρέχεται από χρηστικές γνώσεις που πρέπει να έχουν οι νέοι, γνώσεις που θα τους εξυπηρετούσαν στις καθημερινές τους επαγγελματικές και κοινωνικές ανάγκες. Επιπλέον,
ουσιώδεις διαφορές εντοπίζονται και ως προς την γλώσσα που χρησιμοποίησαν
οι δύο λόγιοι. Ο Καβαλλιώτης χρησιμοποίησε την αρχαΐζουσα, ενώ ο Μοσχοπολίτης την απλή καθομιλουμένη. Η πραγματικότητα αυτή τοποθετεί τα δύο έργα
σε διαφορετική βάση, τόσο αναφορικά με τον λειτουργικό σκοπό που κλήθηκαν
να επιτελέσουν, όσο και για το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνονταν. Ο
Καβαλλιώτης μπορούσε να γίνει προσιτός σε ένα κοινό που γνώριζε καλά την
ελληνική γλώσσα και διακρινόταν από βαθύτερη μόρφωση, ενώ αντίθετα ο Μοσχοπολίτης απευθυνόταν σε ένα κοινό με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο.
Εκείνο επίσης που προκαλεί εντύπωση είναι ότι από τις 1170 λέξεις που
χρησιμοποίησε ο Καβαλλιώτης και από τις 800 περίπου που χρησιμοποίησε ο
Μοσχοπολίτης, μόνο οι 296 είναι κοινές. Η διαφορετικότητα λοιπόν που χαρακτηρίζει το περιεχόμενο, την γλώσσα και το αναγνωστικό κοινό των δύο εκδόσεων επιτρέπουν να ληφθούν κάποιες αποστάσεις σχετικά με το κατά πόσο η
Πρωτοπειρία στάθηκε ως πρότυπο για την Εισαγωγική Διδασκαλία, όπως υποστήριξαν κάποιοι μελετητές.43 Σε κάθε περίπτωση αυτό που παραμένει δεδο42 Α. Κωνσταντακοπούλου, Η ελληνική γλώσσα στα Βαλκάνια, ό.π., σ. 12-13, 115-116, 141-144· R.
Clogg, “Aspects of the Movement for Greek Independence”, στον τόμο R. Clogg (ed), The Struggle
for Greek Independence, London 1973: Macmillan, σ. 1-40· Ε. Κεκρίδης, «Ο Μητροπολίτης Πελαγονίας Νεκτάριος», ό.π.
43 Ο Ν. Σκιαδάς σημείωσε ότι το λεξικό του Μοσχοπολίτη ήταν στην πραγματικότητα δεύτερη έκΕλληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις
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μένο και στοιχειοθετεί την κοινή βάση των δύο έργων είναι η βαθιά πεποίθηση
των συγγραφέων τους ότι η ελληνική γλώσσα αποτελεί το κυρίαρχο γλωσσικό
όργανο επικοινωνίας ανάμεσα στους λαούς της Βαλκανικής.44
Η παιδεία που προκύπτει μέσα από την ορθή γνώση και χρήση της γλώσσας
επιτρέπει την κοινωνική, επαγγελματική και πολιτισμική πρόοδο των ατόμων.
Αυτή η παιδεία εκδηλώνεται μέσα από συγκεκριμένες συμπεριφορές, την ποικιλία των οποίων προσπάθησαν να καλύψουν οι δύο λόγιοι. Είναι σημαντικό δηλαδή να προσπαθήσει κανείς να ερμηνεύσει τη σημασία των δύο αυτών λεξικών
μέσα στο πολύγλωσσο και πολυεθνοτικό περιβάλλον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με έναν τέτοιο τρόπο που θα ξεπερνά τον αρχικό, αλλά και περιορισμένο
χαρακτήρα τους, ως μέσου δηλαδή εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, και θα
τα αντιμετωπίζει ως ένα «πολιτισμικό όργανο» που αντικατοπτρίζει, προσδιορίζει και ερμηνεύει ένα πολυεδρικό σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών και εθνικών συνισταμένων.45
Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι προσπάθειες καταγραφής και μετάφρασης βλαχικών λέξεων είχαν επίσης γίνει από τους Κωνσταντίνο
Ουκούτα, Κωνσταντίνο Ρόζια, Μιχαήλ Μποϊατζή και Δημήτρη Δάρβαρη, οι οποίοι εξέδωσαν και κυκλοφόρησαν τις εργασίες τους στο εξωτερικό. Ωστόσο θα
ήταν μεγάλο λάθος οι εν λόγω λεξικογραφικές προσπάθειες και θέσεις των συγγραφέων να συγχέονται με τις αντίστοιχες των Καβαλλιώτη και Μοσχοπολίτη,
καθώς στόχευαν και υπηρετούσαν εντελώς διαφορετικές ανάγκες και σκοπούς
που αφορούσαν στην παρουσία των Ελλήνων στην Αυστροουγγαρία.
Σε μια γενικότερη θεώρηση εκείνο που προκύπτει από τη μελέτη των εκδόσεων του μοσχοπολίτικου τυπογραφείου είναι ότι τόσο το περιεχόμενό τους, όσο
και οι χρηματοδότες τους καθιστούν χωρίς καμία αμφιβολία φανερούς τους σκοπούς που προσπαθούσε να καλύψει. Ο μεγάλος αριθμός των ακολουθιών που
εκδόθηκαν, ακολουθίες κυρίως νεομαρτύρων,46 επεδίωκαν την τόνωση του θρηδοση του λεξικού του Καβαλλιώτη με την προσθήκη βουλγαρικού ονοματολογίου. Βλ. σχετικά Ν.
Σκιαδάς, «Το τυπογραφείο της Μοσχόπολης», ό.π.· ο ίδιος, Χρονικό της Ελληνικής τυπογραφίας, τ.
Α΄, ό.π., σ. 70.
44 Για όλα τα παραπάνω βλ. Α. Κωνσταντακοπούλου, Η ελληνική γλώσσα στα Βαλκάνια, ό.π., σ. 59-63.
45 T. A. Kaballiotes – A. Hetzer, Das Dreisprachige Wörterverzeichnis, ό.π.· A. Boué, Die Europaische
Tϋrkei, ό.π., σ. 369· Ι. Κολιόπουλος, Ιστορία της Ελλάδος από το 1800. Το έθνος, η πολιτεία και η
κοινωνία των Ελλήνων, τ. Α΄, Θεσσαλονίκη 2000: Βάνιας, σ. 75-76· ο ίδιος, Η «Πέραν Ελλάς» και
οι «Άλλοι» Έλληνες. Το σύγχρονο Ελληνικό Έθνος και οι Ετερόγλωσσοι Σύνοικοι Χριστιανοί (18001912), Θεσσαλονίκη 2003: Βάνιας, σ. 158, 165-170· Κων. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού. Ήπειρος, Θεσσαλονίκη 1992: Αφοί Κυριακίδη, σ. 300. Για μια συνολικότερη θεώρηση
της πνευματικής κατάστασης που επικρατούσε στα Βαλκάνια, όπου και αναφορά στο λεξικό του
Μοσχοπολίτη βλ. P. Kitromilides, “‘Imagined Communities’ and the origins of the national question
in the Balkans”, European History Quarterly 19/2 (1989), σ. 149-192, επανακυκλοφόρησε το 1994 με
τον ίδιο τίτλο, σε έκδοση συλλογής άρθρων του συγγραφέα Enlightenment, Nationalism, Orthodoxy.
Studies in the Culture and Political Thought of South-Eastern Europe, Aldershot: Variorum, 1994.
46 Για τις ακολουθίες βλ. αναλυτικά M. D. Peyfuss, Die Druckerei von Moschopolis, ό.π., σ. 95-140,
146-155· ο ίδιος, «Η “Νέα Ακαδημεία” της Μοσχόπολης», ό.π.· Κ. Νιχωρίτης, «Οι εκδόσεις της Μοσχόπολης και οι Άγιοι Επτάριθμοι», Ηπειρωτικά Γράμματα 10 (Οκτώβριος 2006), σ. 299-322. Βλ.
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σκευτικού φρονήματος του υπόδουλου ποιμνίου, σε μια εποχή που οι εξωμοσίες
είχαν λάβει εξαιρετικά αυξητικές τάσεις, ενώ και η διείσδυση του καθολικισμού
γινόταν με γοργούς ρυθμούς από την παπική εκκλησία (Propaganda Fide).47
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί κανείς εύκολα να κατανοήσει ότι το τυπογραφείο της Μοσχόπολης λειτούργησε όχι ως ένας φορέας που θα επέφερε κέρδος
στον ιδιοκτήτη του, αλλά ως ένα κέντρο που στόχευε στην πνευματική καθοδήγηση. Ένα κέντρο που σκοπό του είχε να εξυπηρετήσει πολύ συγκεκριμένες
ανάγκες όχι μόνο της ίδιας της Μοσχόπολης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής
της. Το περιεχόμενο των εκδόσεων μπορεί κάτω από μια γενικευμένη οπτική να
είχε καθολικό χαρακτήρα, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετούσε τις
ανάγκες ολόκληρου του υπόδουλου Γένους, αλλά κυρίως τις ειδικότερες ανάγκες της περιοχής που εκτεινόταν γύρω από την Μοσχόπολη.

επίσης Γ. Μπώκος, Τα πρώτα ελληνικά τυπογραφεία, ό.π., σ. 89-90· Ö. Fϋves, «Κατάλογος των ελληνικών εντύπων της βιβλιοθήκης του ελληνορθόδοξου σερβικού επισκοπάτου στο Σαιν-Εντρέ της
Ουγγαρίας», Ο Ερανιστής 3 (1965), σ. 97-105· Θ. Παπαδόπουλος, Ελληνική βιβλιογραφία, τ. Α΄, ό.π.,
σ. 335, τ. Β΄, (παράρτημα) προσθήκαι-συμπληρώσεις-διορθώσεις, Αθήνα 1986: Ακαδημία Αθηνών,
σ. 429.
47 Χ. Παπαστάθης, «Το Μοσχοπολίτικο “Συνταγμάτιον Ορθόδοξον” και η ιταλική του μετάφραση
από μαθητή του Νικηφόρου Θεοτόκη», Ελληνικά 25 (1925), σ. 192-199· Ν. Σκιαδάς, «Το τυπογραφείο της Μοσχόπολης», ό.π.· Γ. Μπώκος, Τα πρώτα ελληνικά τυπογραφεία, ό.π., σ. 81· Ε. Κουρίλας,
«Η Μοσχόπολις και η Νέα Ακαδημεία αυτής», ό.π.· M. D. Peyfuss, Die Druckerei von Moschopolis,
ό.π., σ. 159-165.
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Το «ψωμί» στη γλώσσα – σημασιολογικά μοντέλα:
Φρασεολογισμοί με κύριο συστατικό το «ψωμί»
στην ελληνική και βουλγαρική γλώσσα
Emiliya Avginova-Nikolova

Επίκουρη Καθηγήτρια
Πανεπιστήμιο «Αγ. Αγ. Κυρίλλου και Μεθόδιου», Βελίκο Τύρνοβο

ABSTRACT
The subject of the analysis in the present paper is the “bread” which is one
of the key concepts in Bulgarian and Greek linguistic cultures. The phraseological units of the semantic field of the concept “bread” in Bulgarian and
Greek are compared in order to be established their typological similarities and national peculiarities. The semantic structure if the language unit
“bread” is examined, as well as its lexical compatibility, its stylistic color, its
functional capabilities on the basis of which it is possible to be determined
the significance of the concept “bread” for the national consciousness of
Bulgarians and Greeks.
The selection of a phraseological corpus with a component of “bread” is
motivated by the textual characteristics of the phraseological units and by
the fact that these units both universal features and features related to
the national linguistic specificity. The object of investigation in the present
study are the language units of the semantic field of the concept of “bread”
based on the notion of bread among Bulgarians and Greeks related to folk
beliefs, rituals and traditions.

Η φρασεολογία ορίζεται στην γενική γλωσσολογία ως µία αυτόνομη επιστήμη
ή ένας κλάδος επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη των στερεότυπων ή ιδιωματικών εκφράσεων ή όπως αποκαλούνται φρασεολογισµών ή φρασεολογικών
μονάδων, δηλαδή των σταθερών συνδυασμών λέξεων με συγκεκριμένη σημασία.1 Αντίθετα, στην ελληνική γλώσσα, όταν χρησιμοποιούμε τον όρο φρασεολογία
αναφερόμαστε στις φράσεις που επιλέγει κανείς για να εκφραστεί ή στον τρόπο
με τον οποίο εκφράζεται. Στην εργασία αυτή υιοθετείται και χρησιμοποιείται η
έννοια που έχει ο όρος στην γενική γλωσσολογία, δηλ. θα χρησιμοποιούμε τους
όρους φρασεολογισμός και φρασεολογική μονάδα εναλλακτικά.
Αν κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση των συγκριτικών μελετών της ελληνικής και της βουλγαρικής φρασεολογίας, θα δούμε ότι στην ελληνική και βουλγαρική βιβλιογραφία παραμένουν σπάνιες οι συστηματικές μελέτες στη σφαίρα
της φρασεολογίας. Η φρασεολογία είναι πολύ ενδιαφέρον αλλά και πολύ πολύπλοκο τμήμα της γλωσσολογίας.
1 Για αυτή τη σχετική ορολογία βλ. Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη – Α. Ευθυμίου, Οι στερεότυπες
εκφράσεις και η διδακτική της νέας ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, Αθήνα 2006: Πατάκης, σ. 10.
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Η μελέτη αυτή κατά την ουσία της είναι μια προσπάθεια να περιγραφτεί η
εικόνα του ψωμιού στη συνείδηση των Βουλγάρων και των Ελλήνων και οι πολιτισμικές σχέσεις και ανταλλαγές μεταξύ των δύο εξεταζόμενων γλωσσών
–βουλγαρικής και ελληνικής– στο πεδίο της έννοιας του ψωμιού.
Τα παραδείγματα, τα οποία αναφέρουμε εδώ, είναι από διάφορες πηγές, τις
οποίες τις έχουμε στη βιβλιογραφία πιο κάτω. Δεν μπορούμε όμως να είμαστε
σίγουροι όσον αφορά την εξαντλητική απαρίθμησή τους. Όλες οι μονάδες εδώ
συγκεντρώθηκαν στο σημασιολογικό πεδίο της έννοιας του ψωμιού, και τις κατατάσσουμε σε μερικά σημασιολογικά μοντέλα. Το γενικό μοντέλο κατά τη γνώμη μας,
που ενώνει τους περισσότερους φρασεολογισμούς, είναι το μοντέλο Το ψωμί είναι:
δύναμη, νόημα της ζωής, μέσο επιβίωσης, χωρίς να παραμελούμε το γεγονός, ότι
και στις δύο γλώσσες ο αριθμός των φρασεολογικών μονάδων σε κάθε σημασιολογικό μοντέλο είναι διαφορετικός. Κάναμε μια προσπάθεια να δώσουμε, όσο το
δυνατόν, δική μας μετάφραση των ξένων φρασεολογικών μονάδων.
Αποτελεί πρακτική δυσκολία η απουσία συστηματικών φρασεολογικών λεξικών της νέας ελληνικής. Το πρόβλημα της έλλειψης τέτοιων ειδικών λεξικών
ισχύει για τις περισσότερες βαλκανικές γλώσσες και σε συνδυασμό με τις δυσκολίες κάθε προσπάθειας που αποσκοπεί στην πληρότητα (παρά την εύκολη
διαπίστωση των φρασεολογικών ομοιοτήτων ανάμεσα στις γλώσσες αυτές) ευθύνεται για το γεγονός ότι «η βαλκανική φρασεολογία δεν κατόρθωσε να επωφεληθεί από τις προόδους που παρουσίασε ο κλάδος αυτός σε ορισμένες βαλκανικές χώρες, όπως η Βουλγαρία».2
Το θέμα μας θίγει τον γενικότερο στόχο της αντιπαραβολικής φρασεολογίας, δηλ. την ανάδειξη των ομοιοτήτων και των διαφορών των φρασεολογικών
συστημάτων δυο αντιπαραβαλλόμενων μεταξύ τους γλωσσών, με την παράλληλη προβολή των χαρακτηριστικών μοντέλων εννοιοποίησης του κόσμου και της
γλωσσικής ιδιαιτερότητας της φρασεολογικής σημασίας.3
Τώρα έχουμε αύξηση του αριθμού των εργασιών που προσανατολίζονται στη
διαγλωσσική μελέτη ομάδων ή τάξεων φρασεολογισμών.4
2 Χ. Τζιτζιλής, Εισαγωγή, στο Χ. Τζιτζιλής – Χ. Συμεωνίδης (επιμ.), Βαλκανική γλωσσολογία: Συγχρονία και διαχρονία 11–18, Θεσσαλονίκη 2000: Τομέας Γλωσσολογίας ΑΠΘ, σ. 12.
3 Χ. Μάρκου, «Αντιπαραβολική μελέτη της ελληνικής και της βουλγαρικής φρασεολογίας: Θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα», Γλωσσολογία/Glossologia 26 (2018), σ. 105-120.
4 Αναφέρουμε εδώ ενδεικτικά: P. Assenova, Balkansko ezikoznanie, Veliko Tarnovo 2002: Faber· A.
Petrova, «Balkanskaya frazeologia – v poiskah issledovatel’skogo podhoda», Balkanismen heute.
Balkanologie. Beiträge zur Sprach- und Kulturwissenschaft. Hrsg. T. Kahl, M. Metzeltin, H. Schaller,
Bd. 3, Wien 2012: Münster. LIT Verlag, σ. 171-185· A. Petrova, Frazeologia na balkanskite ezitsi. Problemi i perspektivi na sapostavitelnoto izsledvane, Plovdiv 2014: Astarta· X. Μάρκου, «Frazeologichni
edinitsi s komponent „oko-ochi” v bylgarski I novogrytski ezik –opit za sypostavitelen analiz»,
Balkanite –ezik, istoria, kultura II, Veliko Tyrnovo 2011: IVIS, σ. 417-426· X. Μάρκου, «K хharakteristike
„sym/είμαι” konstrukciy v bolgarskom i novogrecheskom yazyikah», Balkanismen heute –
Balkanisms Today Reihe: Balkanologie. Beiträge zur Sprach- und Kulturwissenschaft Bd. 3, 2012,
σ. 307-321· X. Μάρκου, «Nablyudenia vyrhu ustoychivite slovosychetania s prilagatelni za tsvyat v
bylgarskiya i novogrytskiya ezik», Nauchni trudove na PU „Paisiy Hilendarski”- Filologia, tom 51, kn.
1, sb. А., σ. 322-334, Plovdiv 2013: UI „Paisiy Hilendrski”· X. Μάρκου, «Αντιπαραβολική μελέτη της
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Οι φρασεολογισμοί είναι μια κατηγορία λεξιλογίου που συνιστά δείκτη επικοινωνιακής επάρκειας σε ένα δεύτερο κώδικα επικοινωνίας. Το 1980, οι George
Lakoff και Mark Johnson δημοσιεύουν το έργο τους Metaphors we live by το
οποίο το θεωρούμε σταθμό για τη γνωσιακή γλωσσολογία. Εκεί αναπτύσσουν
τη θεωρία τους (“embodied realism”, δηλ. ενσώματο ρεαλισμό) σχετικά με το
πώς ο ανθρώπινος νους συλλαμβάνει και σχηματίζει τις έννοιες, η οποία συνοψίζεται σε δύο βασικές αρχές: α) Ο τρόπος με τον οποίο είναι κατασκευασμένο
το ανθρώπινο σώμα καθορίζει τον τρόπο σχηματισμού των εννοιών, και β) Οι
αφηρημένες έννοιες σχηματίζονται από τις πιο συγκεκριμένες έννοιες μέσω της
διαδικασίας της μεταφοράς.5 Ο κώδικας αυτός μας ανοίγει νέα περιθώρια, με
αποτέλεσμα η συνείδηση και η φαντασία μας να αναλύουν κάθε πράγμα λεπτομερειακά και από όλες τις πλευρές του. Έτσι εμφανίζονται οι σταθεροί συνδυασμοί λέξεων με συγκεκριμένη σημασία, που από την πλευρά τους δημιουργούν
διάφορα σημασιολογικά πεδία της έννοιας της λέξης. Στην περίπτωσή μας, το
ψωμί στα βουλγαρικά και στα ελληνικά.
Τι ξέρουμε για το ψωμί στη γλωσσική αντίληψη των Βουλγάρων και των Ελλήνων –γι’ αυτό το προϊόν του ανθρώπινου χεριού, για αυτό το προϊόν των παραδόσεων και του πολιτισμού μας, που κάποτε, έδινε ένα εξαιρετικό νόημα στη
ζωή μας. Και όχι γιατί ήταν κάποτε το βασικό μέσο επιβίωσης των λαών, και της
Ελλάδας και της Βουλγαρίας, αλλά γιατί, για να κάνει ένα απλό ψωμί η γυναίκα
έπρεπε να βάλει όλη τη ψυχή της. Έτσι υπαγόρευε η παράδοση.
Το ψωμί διακρίνεται για την εκτεταμένη χρήση του, η οποία είναι αποτέλεσμα
των πολλών λειτουργιών, που έχει αυτό το προϊόν στο πολιτισμό ενός λαού. Η
έννοια του ψωμιού συνδέεται με την έννοια του σπιτιού. Μπορούμε να πούμε ότι
στο κέντρο του σπιτιού βρίσκεται το ψωμί: εάν υπάρχει ψωμί, υπάρχει και ευημερία και τύχη, εάν δεν υπάρχει ψωμί, υπάρχει φτώχια και δυστυχία.6
Με σκοπό την καλύτερη ερμηνεία, και από δω και την καλύτερη κατανόηση
και γνώση της θέσης του ψωμιού στο βουλγαρικό πολιτισμό, η Βουλγάρα ερευνητής Y. Ninova7 καθορίζει τις εξής λειτουργίες του ψωμιού στη βουλγαρική
κοινωνία: χρηστική, κοινωνική (ενώνει και ταυτόχρονα διακρίνει: άσπρο-μαύελληνικής και της βουλγαρικής...», ό.π., σ. 105-120· E. Avginova-Nikolova, «Μερικοί σημασιολογικοί
παραλληλισμοί στον τομέα της ελληνικής και της βουλγαρικής φρασεολογίας», Novogrytskiyat ezik
na Balkanite 21-vi vek – izsledvania, problemi i perspektivi, Sofia 2010: UI “Sv. Kliment Ohridski”, σ.
144-151· E. Avginova-Nikolova, «Za niakoi frazeologismi s izonichno znachenie v bylgarski i grytski
ezik», Paisii Hristov, edna kariera v slujba na slovoto, Veliko Tyrnovo 2011: UI “Sv. sv. Kiril I Metodii”,
σ. 403-413· E. Avginova-Nikolova, Kontseptyt „hlyab“ kato fragment ot ezikovata kartina na sveta.
Leksiko-semantichen i lingvokulturologichen aspekt (vyrhu material ot bylgarski, ruski I grytski ezik),
Veliko Tyrnovo 2017: UI “Sv. sv. Kiril I Metodii”.
5 G. Lakoff – M. Johnson, Metaphors we Live by, Chicago 1980: University of Chicago Press.
6 E. Avginova-Nikolova, Kontseptyt „hlyab“ kato fragment ot ezikovata kartina na..., ό.π.
7 Y. Ninova, «Miastoto na hlyaba v kulturata na traditsionnoto/predmodernoto obshtestvo v Bylgaria», sp. Humanitaristika, 2011, σ. 126-156, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: https://nauka.bg/2011/38/
Mqstoto-na-hlqba-v-kulturata-na-tradicionnoto-obshtestvo-v-Bulgaria-2011.pdf (τελευταία πρόσβαση 07/08/2020).
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ρο ψωμί, δηλ. πλούσιους-φτωχούς ανθρώπους), εθνική (εθνική διακριτική και
ενωτική), θρησκευτική (υλική πλευρά της ζωής και πνευματική πλευρά της ζωής
κτλ.), αποτροπαϊκή (εξευμενισμού, προσευχής για πλούσια συγκομιδή, υγεία και
ευημερία), θεραπευτική και αισθητική λειτουργία (εδώ γίνεται λόγος για την διακόσμηση του τελετουργικού ψωμιού). Όλες οι λειτουργίες αυτές του ψωμιού είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να μάθουμε
πώς φαίνονται αυτές οι λειτουργίες στην ελληνική και βουλγαρική κοινωνία και
πώς αντικατοπτρίζονται αντίστοιχα στις δύο γλώσσες μας.
Χρηστική λειτουργία. Από την πρακτική άποψη αυτή η λειτουργία είναι η
πιο άμεση λειτουργία. Εδώ εμφανίζεται και η κυριολεκτική σημασία του ψωμιού.
Αυτή η λειτουργία προκλήθηκε από την υποσυνείδητη παρόρμηση της πείνας
και εμφανίζεται-εκδηλώνεται καθημερινά. Αυτή διαφαίνεται στο σημασιολογικό
πεδίο (σημασιολογικό μοντέλο): Το ψωμί είναι: νόημα της ζωής, δύναμη, βασική
τροφή (μέσο επιβίωσης).
—βουλγ. Като има хляб, всичко има. = Стига хляб да има (κυριολ.:
Όταν υπάρχει ψωμί, όλα τα έχουμε = Αρκεί ψωμί να έχουμε) – ελλ. Υγεία
και ξερό ψωμί ≈ Ψωμοτύρι και γλυκιά ζωή
—βουλγ. За парче хляб (работя) = За залък хляб работя. = За
комат хляб работя. (κυριολ. Για ένα μόνο κομμάτι δουλεύω, για μια
μπουκιά ψωμί δουλεύω) – ελλ. Για ένα κομμάτι ψωμί

—βουλγ. Никой не е по-голям от хляба (κυριολ. Κανείς δεν
είναι μεγαλύτερος του ψωμιού). Στα ελληνικά δεν έχουμε απόλυτη αντιστοιχία: Το ψωμί τα δάκρυα δένει, το ψωμί τα σταματάει.
Και κάτι ενδιαφέρον: στα παλιά χρόνια όταν οι Βουλγάρες γυναίκες ζύμωναν
το ψωμί, το σταύρωναν. Πίστευαν ότι έτσι με το σταυρό η ζύμη πιο γρήγορα ανεβαίνει. Και ακόμα τέτοιο ψωμί δε χαλάει και από αυτό δεν παχαίνει κανείς.
Ας πάρουμε ως παράδειγμα ακόμη μια βουλγαρική παροιμία: Давам на
циганина царство, а той пита «хляб има ли»? (κυριολ. Δίνω στον γύφτο
βασίλειο, και αυτός ρωτάει: υπάρχει ψωμί;) με την παραλλαγή της: Давали на
бедняка царство, а той питал: Ами хляб? (κυριολ. Έδιναν στον φτωχό
βασίλειο, και αυτός ρωτούσε: Και το ψωμί;)
Όλα αυτά μας δείχνουν την πιο βασική καθημερινή σημασία του ψωμιού, το
οποίο δίνει νόημα σε όλη τη ζωή μας. Στην περίπτωση αυτή δεν βρήκαμε ακριβές αντίστοιχο της φρασεολογικής μονάδας αυτής στην ελληνική γλώσσα.
Από πνευματική άποψη η σημαντικότερη είναι η κοινωνική λειτουργία. Η λειτουργία αυτή είναι η γέφυρα επικοινωνίας του ανθρώπου με το δικό του εσωτερικό κόσμο και το περιβάλλον του. Ο σπουδαίος ρόλος, τον οποίο δίνει στο ψωμί
η κοινωνική λειτουργία, καθορίζει τον κεντρικό του ρόλο στο πολιτιστικό μοντέλο των περισσοτέρων σλάβικων και βαλκανικών λαών. Την κοινωνική λειτουργία μπορούμε να την βρούμε σε όλα σχεδόν τα άλλα σημασιολογικά μοντέλα, τα
οποία έχουμε αναπτύξει:
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—Μοντέλο: Εργασία (τίμια εργασία), μετάβαση από έναν κύκλο ζωής σε άλλο:
εδώ παρατηρούμε απόλυτη σημασιολογική αντιστοιχία των φρασεολογικών
μονάδων και στις δύο γλώσσες, και στα βουλγαρικά έχουμε εκτός απ’ αυτό και
εσωτερικές γλωσσικές λεξιλογικές και σημασιολογικές παραλλαγές:
βουλγ. Изкарвам си прехраната с честен труд = С труд и пот на
челото изкарвам хляба си (Βγάζω τα προς το ζην μου τίμια = Βγάζω το
ψωμί μου τίμια = Βγάζω το μεροκάματό μου τίμια) – ελλ. Με τον ιδρώτα
του προσώπου σου να βγάζεις το ψωμί σου
Σε πολλούς βουλγαρικούς φρασεολογισμούς έχουμε απόλυτη αντιστοιχία στα
ελληνικά:
βουλγ. Каквото си сеял, такова ще жънеш – ελλ. Ό,τι σπέρνεις θα θερίσεις
—Μοντέλο: Ύπαρξη/έλλειψη νοήματος, αξίας, ύπαρξη/έλλειψη δυνατοτήτων:
βουλγ. Има много хляб в тази работа – ελλ. Έχει πολύ ψωμί/φαΐ η δουλειά αυτή
βουλγ. Няма хляб в тази работа – ελλ. Δεν έχει ψωμί/φαΐ η δουλειά
—Μοντέλο: Τεμπελιά, φλυαρία, κενές υποσχέσεις:
βουλγ. Една булка, като не иска да меси хляб – все брашно сее. (κυριολ. Μια νύφη, που δε θέλει να ζυμώσει ψωμί, πάντα αλεύρι κοσκινίζει)
– ελλ. Όποιος δε θέλει να ζυμώσει δέκα μέρες κοσκινίζει = Όποιος βαριέται να ζυμώσει πέντε μέρες κοσκινάει)
βουλγ. Голям залък лапни, голяма дума не казвай – ελλ. Μεγάλη
μπουκιά φάε, μεγάλο λόγο μη λες
βουλγ. От сън по-сладко няма; ако го обичаш повечко, оставаш без
коричка хлебец (κυριολ. Από τον ύπνο πιο γλυκό πράγμα δεν υπάρχει,
αν τον αγαπάς πάρα πολύ, χωρίς ψωμάκι μένεις) – ελλ. Όποιος χορταίνει
ύπνο, δε χορταίνει ψωμί
βουλγ. Търси на баницата мекото и на работата лекото (κυριολ. Ψάχνει
της τυρόπιτας το μαλακό και της δουλειάς το εύκολο). Στα ελληνικά δεν
βρήκαμε αντιστοιχία
—Μοντέλο: Φιλία, αγάπη, φιλοξενία. Σεβασμός/έλλειψη σεβασμού. Κατανόηση, συμφωνία/διαφωνία, ασυμφωνία:
βουλγ. Който ми дава хляб, ми е брат (κυριολ. Όποιος μου δίνει ψωμί
είναι αδελφός μου). Στα ελληνικά έχουμε λίγο διαφορετικό παράδειγμα:
Τέτοιος φίλος, τέτοια πίτα
Σ’ αυτό το μοντέλο στη βουλγαρική φρασεολογική μονάδα δεν βρήκαμε
ακριβή αντιστοιχία, ούτε από την άποψη της σύνταξης, ούτε από την άποψη
της λεξικολογίας, αλλά η σημασία μένει ίδια.
βουλγ. Изяли сме много хляб и сол заедно. – ελλ. Φάγαμε ψωμί και αλάτι
μαζί – ελλ. Παλιά καρβέλια, είμαστε παλιό ψωμί
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—Μοντέλο: Ανεξαρτησία. Κάτι δικό μου / κάτι που ανήκει του άλλου:

βουλγ. Свой хляб, своя слободия (δικό μου το ψωμί, δική μου η ελευθερία. –εδώ υπό την «ελευθερία» εννοείται «κατάχρηση της ελευθερίας,
αποχαλίνωση, ανομία»). Στα ελληνικά δεν βρήκαμε κάτι τέτοιο που να
έχει σχέση με το ψωμί, αλλά βρήκαμε παροιμία με εντελώς άλλη μορφή
και με την ίδια σημασία: ελλ. Ο λύκος έχει το σβέρκο χοντρό γιατί κάνει
μοναχός τις δουλειές του
βουγ. С чужда пита помен прави (κυριολ. Με ξένη πίτα μνημόσυνο κάνει) – ελλ. Με ξένα κόλλυβα κάνεις μνημόσυνο
Εντωμεταξύ όταν μιλάμε για μνημόσυνο πρέπει να αναφέρουμε ότι στα μνημόσυνα η Βουλγάρα γυναίκα ζύμωνε μόνο καρβέλια, όχι άλλο είδος ψωμιού.
Και αυτά τα καρβέλια έπρεπε να έχουν τρύπα στη μέση. Οι παλαιοί Βούλγαροι πίστευαν ότι μέσω της τρύπας περνάει η ψυχή του πεθαμένου.
—Μοντέλο: Το ψωμί είναι απογοήτευση/δυσαρέσκεια, όταν είναι πικρό, δηλ.
όταν το λαμβάνει κανείς με ταπείνωση / Το ψωμί είναι ικανοποίηση, ευχαρίστηση, όταν το βγάζει κανείς με τα δικά του χέρια:
βουλγ. Ям горчив хляб – ελλ. Τρώω πικρό ψωμί
βουλγ. Заседна ми хапката в гърлото (κυριολ. Μου ’κατσε/κόλλησε η
μπουκιά στο λαιμό) – ελλ. Του έγινε το ψωμί κόμπος στο λαιμό = Του έμεινε το ψωμί στο λαιμό
—Μοντέλο: Μυαλό, εξυπνάδα, ικανότητες, πείρα, δυνατότητες / Ανοησία, ανικανότητα:
βουλγ. От студена фурна топъл хляб вади – ελλ. Βγάζει από κρύο
φούρνο ζεστό ψωμί
βουλγ. От много фурни хляб яде – ελλ. Από πολλούς φούρνους έφαγε
ψωμί
βουλγ. От студена фурна топъл хляб вади – ελλ. Βγάζει από κρύο
φούρνο ζεστό ψωμί
Η κοινωνική λειτουργία κατά τη γνώμη του Βούλγαρου εθνογράφου Γκεωργκίεφ ενεργεί σε δύο κατευθύνσεις –ενώνει και χωρίζει. Η κοινωνική λειτουργία
της ενοποίησης εκδηλώνεται σε διάφορες καταστάσεις της ζωής.8 Το ψωμί ενώνει την οικογένεια και τους συγγενείς όχι μόνο στις γιορτές, αλλά και καθημερινά
στο τραπέζι. Το ψωμί κρατάει τους ανθρώπους ενωμένους. Φέρνει την ζεστασιά,
την άνεση στο σπίτι. Ακόμη μόνο η μυρωδιά του φρέσκου ψωμιού φέρνει μια
αίσθηση ασφάλειας και ζεστασιάς. Όπως είπαμε παραπάνω, δεν πρέπει ποτέ
να αρνηθούμε να δώσουμε ψωμί σε κάποιον. Αμαρτία είναι. Αν και μόνο αν δανείζεται και όταν επιστρέφεται πίσω, το ψωμί δεν μπορεί και δεν πρέπει να ζυγί-

8 G. Georgiev – A. Primovski, Etnografia na Bylgaria, τ. 2, Sofia 1983: BAN, σ. 298.
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ζεται.9 Στην Ελλάδα λένε: Του ζήτουλα δώσε του ψωμί, μα πόρτα μη του δείχνεις.
Και όταν κανείς δίνει, αυτός πάντα παίρνει, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, με τη
μία ή την άλλη μορφή.
Αλλά το ψωμί μπορεί και να χωρίζει. Γιατί; Γιατί το ψωμί μπορεί να είναι
άσπρο και μαύρο, δηλ. άσπρο ψωμί έτρωγαν οι πιο πλούσιοι άνθρωποι, και το
μαύρο έμενε για τους φτωχούς, κυρίως χωριάτες. Αυτή η ιδέα, αυτή η εικόνα δεν
ισχύει στην εποχή μας, αλλά στην προσύγχρονη βουλγαρική κοινωνία αυτό ήταν
άγραφος νόμος. Έτσι το ψωμί χωρίζει τους φτωχούς από τους πλούσιους, αντιστοίχως τους χωριάτες από τους πολίτες. Αυτό είναι τυπικό και για την ελληνική
και για την βουλγαρική κοινωνία: «Για πολλές γενιές το άσπρο ψωμί το προτιμούσαν οι πλούσιοι, ενώ οι φτωχοί έτρωγαν μαύρο (ολικής αλέσεως) ψωμί. Όμως,
στις περισσότερες δυτικές κοινωνίες τα πράγματα αντιστράφηκαν στα τέλη του
20ου αιώνα, με το ψωμί ολικής αλέσεως να προτιμάται, εξαιτίας της υψηλής διατροφικής του αξίας, σε αντίθεση με το άσπρο που συνδέθηκε με άγνοια για τη
διατροφή».10 Στην Ελλάδα το ψωμί των φτωχών ήταν κριθαρένιο, στην Βουλγαρία, επίσης, και ακόμη καλαμποκόψωμο. Οι Έλληνες λένε: «Το ψωμί τα δάκρυα
δένει, το ψωμί τα σταματάει».
Το ψωμί, ανεξαρτήτως του είδους, αφετέρου χωρίζει τον άνδρα από τη γυναίκα –από την αρχαιότητα έχει παραμείνει η παράδοση του άνδρα να δίνεται το
πιο ωραίο, το πιο μεγάλο κομμάτι του ψωμιού, επειδή οι ευθύνες των δύο είναι
διαφορετικές και αυτός κάνει την πιο βαριά και βασική δουλειά, που έχει σχέση
με την οικογένεια και το σπίτι, και η γυναίκα έπρεπε να το αποδεχτεί αυτό το γεγονός και να παίρνει το πιο μικρό κομμάτι. Όλα απεικονίζεται από τα ακόλουθα
παραδείγματα, τα οποία μπαίνουν στο σημασιολογικό μοντέλο: Κέρδος, πλούτος, ευδαιμονία, υλικές επιτυχίες, κάτι που το θέλουμε πάρα πολύ:
Ύπαρξη ψωμιού: βουλγ. Има хляб в тази работа – ελλ. Έχει ψωμί/φαΐ
αυτή η δουλειά
Έλλειψη ψωμιού: βουλγ. Няма хляб в тази работа – ελλ. Δεν έχει ψωμί/
φαΐ αυτή η δουλειά
—Μοντέλο: Απώλεια, ανέχεια, φτώχεια, πενία, πείνα:

βουλγ. Едва си изкарвам хляба = Едва свързвам двата края. (κυριολ.
Μόλις βγάζω το ψωμί μου, με μεγάλη δυσκολία τα βγάζω πέρα) – ελλ.
Μόλις βγάζω το καρβέλι
βουλγ. Не съм сложил троха хляб в устата си. = Нямам трошичка хляб
(κυριολ. Δεν έχω βάλει ούτε ψίχα στο στόμα μου = δεν έχω ούτε ψίχουλα
ψωμί) – ελλ. Τρώω ψωμί και σουγιά
—Από το σημασιολογικό πεδίο Το ψωμί – Απογοήτευση, όταν είναι πικρό, δηλ.
9 I. Zaykov – S. Raychevski, Kniga za hlyaba, Plovdiv 1984: Hristo Danov, σ. 56.
10 «Η ιστορία του ψωμιού στην Ελλάδα μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό», διαθέσιμο στον
δικτυακό τόπο: http://eperseus.blogspot.com/2015/12/blog-post_231.html (τελευταία πρόσβαση
07/08/2020).
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λαμβανόμενο με ταπείνωση/Ικανοποίηση, όταν είναι το δικό σου έργο:
βουλγ. Ям сладък хляб – ελλ. Τρώω γλυκό ψωμί, δηλ. είμαι ευχαριστημένος με τα επιτεύγματα
βουλγ. Ям горчив хляб – ελλ. Τρώω πικρό ψωμί, δηλ. απογοητεύομαι
όταν το ψωμί το λαμβάνω με ταπείνωση
βουλγ. Заседна ми хапката в гърлото – ελλ. Του έγινε το ψωμί κόμπος
στο λαιμό = Του έμεινε το ψωμί στο λαιμό
Σχετικά με ό,τι έχει ειπωθεί, δίνουμε παραδείγματα, τα οποία δείχνουν και αποδεικνύουν την έννοια, την οποία ο άνθρωπος δίνει στο ψωμί, που παίρνει ή κάνει
με τα δικά του χέρια:
Εθνική λειτουργία (διακριτική εθνική και ενωτική εθνική) του ψωμιού. Η Τσβέτα
Γκεωργκίεβα περιγράφει τους Βουλγάρους ως έθνος, που υιοθετεί και κληρονομεί την παραδοσιακή αγροτική ζωή, στην οποία κύριο χαρακτηριστικό και κύριος
πόρος διαβίωσης είναι το ψωμί.11 Από την πλευρά τους, οι Οθωμανοί Τούρκοι, οι
οποίοι πια κατέλαβαν τα Βαλκάνια και την Μέση Ανατολή και ακολουθούν ένα
νομαδικό τρόπο ζωής, εισβάλλουν στα βουλγαρικά εδάφη. Αυτοί ασχολούνται
κυρίως με νομαδική κτηνοτροφία και το βασικό χαρακτηριστικό τους και τρόπος
διαβίωσης είναι το γάλα και το κρέας. Έτσι βλέπουμε ότι συμβιώνουν δύο έθνη με
απολύτως διαφορετικές ιδέες για το φαγητό. Σύμφωνα με την αμοιβαία επίδραση
οι Βούλγαροι επιβάλλουν το ψωμί να μπει στην τούρκικη κουζίνα. Σχετικά μ’ αυτό η
Ι. Νίνοβα καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι σε ένα ορισμένο σημείο στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία το ψωμί εκτελεί εθνική διακριτική λειτουργία.12 Εμείς μπορούμε
λογικά να προσθέσουμε, ότι από τη στιγμή, την οποία έπαψε να εκτελεί εθνική
διακριτική λειτουργία, το ψωμί αρχίζει να εκτελεί εθνική ενωτική λειτουργία, δηλ.
αρχίζει να χρησιμοποιείται ως βασική τροφή και από τους Τούρκους.
Είναι ενδιαφέρον ότι στους Έλληνες η κατάσταση είναι ανάλογη με αυτή
στους Βουλγάρους, και σχετικά με την εθνική διακριτική λειτουργία και την εθνική ενωτική λειτουργία, λόγω του γεγονότος, ότι οι ιστορικές συνθήκες, στις οποίες έχει ζήσει ο ελληνικός λαός κατά την εν λόγω περίοδο της Τουρκοκρατίας,
είναι παρόμοιες με εκείνες στις οποίες έχουν ζήσει οι Βούλγαροι.
Στο πολιτιστικό πρότυπο της βουλγαρικής και ελληνικής κοινωνίας εξαιρετικά σημαντική είναι η θρησκευτική λειτουργία του ψωμιού (υλική πλευρά της
ζωής και πνευματική πλευρά της ζωής κτλ.). Το ψωμί είναι ένα διακριτικό σήμα,
όταν μιλάμε για την νοοτροπία, για την κοσμοθεωρία των Χριστιανών και των
Μουσουλμάνων. Στην κοσμοθεωρία των Χριστιανών το ψωμί βρίσκεται στο κέντρο, και για τους μουσουλμάνους είναι κάπου στην περιφέρεια. Για τους Βουλγάρους και Έλληνες χριστιανούς, το ψωμί αντικατοπτρίζει, απεικονίζει και την
υλική πλευρά της ζωής, και την πνευματική. Αυτό είναι η σχέση, ο δεσμός, η επι11 T. Georgieva, «Hlyabyt-klyuch, koyto razdelia I sybira choveshkite svetove», sp. Bylgarski folklor,
kn. 2, Sofia 1992: BAN, σ. 4-6.
12 Y. Ninova, «Miastoto na hlyaba v kulturata na...», ό.π., σ. 138.
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κοινωνία μεταξύ των δύο κόσμων –ορατού και αόρατου. Το ψωμί είναι γενικευμένο σύμβολο τού πιο απαραίτητου στην καθημερινή ζωή –του φαγητού, των
ενδυμάτων, του κρεβατιού, της στέγης, συμμετέχει στην προσευχή που απευθύνεται στο Θεό καθημερινά: «Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς [...] Τον άρτον ημών
τον επιούσιον δος ημίν σήμερον [...]».13 Το ψωμί είναι έκφραση της αγνής, εξυψωμένης αγάπης, αυτό παίρνει μέρος και σε ένα από τα βαθύτερα μυστήρια, τη
Θεία Ευχαριστία, (ή τη Θεία Κοινωνία). Το ψωμί είναι η υλική μορφή του Σώματος
του Χριστού (ο Χριστός παρομοίαζε τον εαυτό τους στους μαθητές του σαν άρτο
τον οποίο όποιος τρώει θα έχει αιώνια ζωή), το ψωμί είναι μέσο οι «πιστοί να
ενταχθούν στον Λυτρωτή, να σώσουν τη ψυχή τους και να λάβουν αιώνια ζωή».14
Και επειδή το ψωμί είναι δώρο του Θεού, δεν πρέπει να το αρνείται κάποιος σε
ζητιάνο ή σε ορφανό. Το ψωμί μοιράζεται ως έκφραση ευγνωμοσύνης προς το
Θεό. Γι’ αυτό στις γιορτές το ψωμί είναι τόσο πλούσια στολισμένο. Το μοιρασμένο
ψωμί είναι το γλυκύτερο ψωμί, λέμε εμείς.
Τα εξής παραδείγματα, που είναι απολύτως ισοδύναμα και στις δύο γλώσσες,
μας δείχνουν τα κοινά σημεία και στα δύο χριστιανικά έθνη, στους Βουλγάρους
και στους Έλληνες:
βουλ. Хлябът е плътта на Исус Христос (κυριολ. Το ψωμί είναι το σώμα
του Ιησού Χριστού) – ελλ. Το ψωμί είναι ο ίδιος ο Χριστός
βουλγ. Аз съм хлябът на живота – ελλ. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής15
βουλγ. Бит. 3:19 С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш
в земята – ελλ. Γένεσις 3:19 Με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα τρως
το ψωμί σου, ώσπου να ξαναγυρίσεις στη γη16
βουλγ. Хвърли хляба си по водата, защото след много дни ще го
намериш! – ελλ. Ἀπόστειλον τὸν ἄρτον σου ἐπὶ πρόσωπον τοῦ ὕδατος, ὅτι
ἐν πλήθει ἡμερῶν εὑρήσεις αὐτόν17

Αποτροπαϊκή λειτουργία του ψωμιού. Στην ουσία του αυτός ο ρόλος του
ψωμιού είναι η προσευχή για υγεία, ευημερία και αφθονία και κατευνασμό των
υπερφυσικών δυνάμεων, για τις οποίες πιστεύεται ότι επηρεάζουν τη δραστη-

13 Καινή Διαθήκη, Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον 6: 9-13, Λκ 11: 2-4, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο:
http://users.sch.gr/aiasgr/Kainh_Diathikh/Kata_Mathaion_Euaggelio/Kata_Mathaion_Euaggelio_
kef.6.htm, (τελευταία πρόσβαση 07/08/2020).
14 M. Koleva, «Za nebesniya hlyab na pravoslavnite bylgari», Hliabyt v slavyanskaya kultura, syst. St.
Yaneva, Sofia 1997: AI Prof. Marin Drinov, σ. 180-198, σ. 185.
15 Ιωάννης 6:48-58, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: https://orthodoxhporeiakaizwh.blogspot.
com/2019/08/blog-post_510.html (τελευταία πρόσβαση 07/08/2020).
16 Γένεσις 3:19, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: https://www.bible.com/el/bible/173/GEN.3.19.TGV,
(τελευταία πρόσβαση 07/08/2020).
17 Παλαιά Διαθήκη, Εκκλησιαστής 11:1, Τα πάντα είναι μάταια στον υλικό κόσμο, κεφ.1-12, διαθέσιμο στο: http://users.sch.gr/aiasgr/Palaia_Diathikh/Ekklhsiasths/Ekklhsiasths_kef.1-12.htm#kef.11 ,
(τελευταία πρόσβαση 07/08/2020).
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-ριότητα και τη ζωή του ανθρώπου. Ο αποτροπαϊκός ρόλος εκφράζεται σε συνδυασμό με την τελετουργία, στην οποία το ψωμί εκλαμβάνεται ως «αναίμακτη
θυσία».18 Και το ψωμί πραγματικά μπορεί να ειπωθεί έτσι, γιατί έχει περάσει από
πολλά επίπεδα, για να φτάσει στην τελική μορφή του –σπορά του σιταριού, θερισμό, άλεση, κοσκίνισμα αλευριού, ζύμωμα (ιδιαίτερα σημαντική είναι και υπό
ειδικές συνθήκες γίνεται η παρασκευή ψωμιού) και ψήσιμο, και καθ’ όλη τη διάρκεια η γυναίκα, η οποία το ετοιμάζει, προσεύχεται για την υγεία και την ευημερία.
Ίσως αυτός ο ρόλος του ψωμιού φαίνεται, αν και όχι άμεσα, και σε μερικές φρασεολογικές μονάδες τέτοιου είδους:
ελλ. Ψωμί μη λείψει σπίτι μας και φούρνος να μη καπνίσει. – λαϊκή ευχή,
ευλογία. [κυριολ. στα βουλγαρικά: Да не липсва хляб в дома ни и
фурната ни да не пуши/да не изгори (ευλογία)]
βουλγ. Къща без хляб да не замръква (κυριολ. Σπίτι χωρίς ψωμί να μην
μείνει όταν πέσει το σκοτάδι, δηλ. Όταν πέσει το σκοτάδι να μην υπάρχει
σπίτι χωρίς ψωμί)
βουλγ. Хлябът да го съди! (μία από τις χειρότερες κατάρες) (κυριολ. Το
ψωμί να τον κρίνει)
Θεραπευτική λειτουργία. Το ψωμί έχει βασική θέση στη λαϊκή θεραπεία. Ο
Ιλία Ζάϊκοφ και ο Στογιάν Ράϊτσεβσκι στο βιβλίο τους19 (το οποίο θα μεταφράζαμε στα ελληνικά «Βιβλίο για το ψωμί») έχουν βάλει μερικές λαϊκές συνταγές:
«Όταν αρρωστήσει κανείς, όταν είναι πολύ κρυωμένος τον ξαπλώνουν και βάζουν στην πλάτη του φρέσκο ζεστό ψωμί –τραβά το κρύο»· «...σε παιδί με ευλογιά
ή ιλαρά η μαμά του του κάνει πίτα με μέλι και την προσφέρει στους γείτονες –
αυτή η πίτα ζυμώθηκε με σιωπηλό νερό, το οποίο τα βάζανε νωρίς το πρωί, πριν

18 M. Koleva, «Za nebesniya hlyab na...», ό.π., σ. 180.
19 I. Zaykov – S. Raychevski, Kniga za hlyaba, ό.π., σ. 59.
Ελληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις

256 |

Συγκριτικές προσεγγίσεις στη γλώσσα και γλωσσικά δάνεια στα Βαλκάνια

να βγει ο ήλιος»20 κτλ., δηλ. η βασική ιδέα στις περιπτώσεις αυτές είναι η εξής:
το ψωμί έχει ακόμα και την ικανότητα να μας θεραπεύει.
Το ψωμί έχει και αισθητική λειτουργία. Είναι κοινή για τους Βουλγάρους και
τους Έλληνες. Το ψωμί κατέχει βασική θέση στις πιο μεγάλες γιορτές και τελετουργίες. Ο αισθητικός ρόλος του ψωμιού εκφράζεται πολύ έντονα στο τελετουργικό ψωμί. Αυτό είναι πλούσια διακοσμημένο με στολίδια-σχέδια. Στη Βουλγαρία οι ηλικιωμένοι έλεγαν (συγκρ. η γιαγιά μου) για κάτι που φαίνεται όμορφο:
Όμορφο σαν μια γιορτινή πίτα/εορταστικό άρτο. Έτσι φτιαγμένο, το ψωμί αυτό
εκφράζει κρυφά, μηνύματα, τα συναισθήματα, τις ευχές των ανθρώπων για
υγεία, γονιμότητα και ευημερία.
Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε, ότι το ψωμί και για τους δύο γειτονικούς βαλκανικούς λαούς είναι μια από τις πιο δυνατές εκφράσεις του αφομοιωμένου χώρου, των μεταμορφωμένων ενεργειών της φύσης, που φέρνουν
ταυτόχρονα υλική ευημερία και πνευματική ενσωμάτωση. Αυτός είναι ο λόγος
που το ψωμί παραβρίσκεται πολύ ευρέως σε τόσους φρασεολογισμούς και στα
βουλγαρικά και στα ελληνικά. Και οι γειτονικές σχέσεις μεταξύ των Βουλγάρων
και Ελλήνων, και τα ιστορικά γεγονότα στα Βαλκάνια, επίσης, βοηθούν όλο και
περισσότερο οι δύο γλώσσες που μπαίνουν στα πλαίσια του Βαλκανικού γλωσσικού δεσμού να μοιάζουν (η μία με την άλλη) στα διάφορα γλωσσικά επίπεδά
τους, ακόμη και στο πιο υψηλό και περίπλοκο λεξιλογικό επίπεδο, των στερεότυπων εκφράσεων ή φρασεολογισμών.

20 Η μετάφραση του αποσπάσματος του κειμένου είναι δική μου.

Τα μεγεθυντικά στην ελληνική και στη βουλγαρική
γλώσσα: σημεία σύγκλισης και απόκλισης
Desislava Yordanova-Petrova

Επίκουρη Καθηγήτρια
South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad

ABSTRACT
This article examines the augmentatives in the Greek and Bulgarian languages, in particular their meanings and functions in the two languages,
with special emphasis on the existing similarities and differences. Although
augmentatives exist in both Greek and Bulgarian, with similar meanings and
functions, there is a significant difference in the frequency of their use in the
two languages, which requires a more detailed and in-depth study of the linguistic phenomenon in question. The study also analyzes the ways of transmitting the Greek augmentatives in Bulgarian, based on a translated corpus,
in order to confirm or reject the theoretical statements formulated in relation to the considered category of names. As for the methodology used, the
comparative analysis was chosen for the purposes of the study, which, as is
well known, allows a more detailed explanation of a linguistic phenomenon.
The interest in augmentatives in Greek and Bulgarian, and their comparative study, was induced during the study of diminutives in both languages,
as the two categories of names are known to be closely related but usually
charged with opposite meanings. Diminutives, which are associated with
the notion of small size, have developed a predominantly positive meaning, showing various positive emotions (love, sympathy, etc.), without, of
course, missing the negative ones (contempt, disgust, etc.), while augmentatives, representing the object in a large size, express mainly negative
emotions (eg dislike), although some suffixes may also express positive
ones (eg admiration). In this way, both diminutives and augmentatives are
included in the framework of evaluative morphology.

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εισήγησης αποτελούν τα μεγεθυντικά ουσιαστικά στην ελληνική και στην βουλγαρική γλώσσα. Εξετάζονται οι σημασίες
και οι λειτουργίες των μεγεθυντικών στις δύο γλώσσες, με ιδιαίτερη έμφαση στις
υπάρχουσες ομοιότητες και διαφορές. Παρά το γεγονός ότι μεγεθυντικά ουσιαστικά υπάρχουν και στην ελληνική και στην βουλγαρική γλώσσα, και μάλιστα με
παρόμοιες λειτουργίες, παρατηρείται μια αισθητή διαφορά όσον αφορά τη συχνότητα χρήσης των μεγεθυντικών, η οποία επιβάλλει μια πιο λεπτομερή και σε
βάθος εξέταση των σημασιών και των λειτουργιών των εν λόγω τύπων στις δύο
γλώσσες. Στην μελέτη αναλύονται και οι τρόποι απόδοσης των ελληνικών μεγεθυντικών στα βουλγαρικά βάσει ενός σώματος μεταφρασμένων λογοτεχνικών κειμένων, με στόχο να υποστηριχθούν ή να απορριφθούν οι θεωρητικές απόψεις που
έχουν σχηματιστεί σχετικά με την εν λόγω κατηγορία ουσιαστικών. Όσον αφορά τη
μεθοδολογία, για τους σκοπούς της μελέτης έχει επιλεγεί η συγκριτική ανάλυση, η
οποία μας δίνει τη δυνατότητα να εξηγήσουμε καλύτερα ένα γλωσσικό φαινόμενο.
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Το ενδιαφέρον για τα μεγεθυντικά ουσιαστικά στην ελληνική και τη βουλγαρική γλώσσα και η μελέτη τους σε ένα συγκριτικό πλαίσιο προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της εξέτασης των υποκοριστικών στις δύο γλώσσες, επειδή ως γνωστόν, οι
δύο κατηγορίες –υποκοριστικά και μεγεθυντικά– είναι άμεσα συνδεδεμένες, πολύ
συχνά όμως με αντίθετη σημασία. Τα υποκοριστικά που συνδέονται με την ιδέα του
μικρού μεγέθους, έχουν αναπτύξει κυρίως θετικές σημασίες δηλώνοντας διάφορα
θετικά συναισθήματα (στοργή, συμπάθεια), χωρίς βέβαια να λείπουν και τα αρνητικά
(απέχθεια, περιφρόνηση κτλ.), ενώ τα μεγεθυντικά παρουσιάζοντας το αντικείμενο
σε μεγάλο μέγεθος εκφράζουν κυρίως αρνητικά συναισθήματα (π.χ. δυσαρέσκεια),
παρ’ όλο που μερικές καταλήξεις μπορούν να εκφράζουν και θετικά συναισθήματα
(π.χ. θαυμασμό). Με τον τρόπο αυτό και τα υποκοριστικά και τα μεγεθυντικά ονόματα
εντάσσονται στα πλαίσια της αξιολογικής μορφολογίας (evaluative morphology). Ο
όρος αυτός, σύμφωνα με την Α. Ευθυμίου, «αναφέρεται στο σύνολο των μορφολογικών μέσων (επιθηματοποίηση, προθηματοποίηση, συμφυματοποίηση, σύνθεση,
κτλ.) που διαθέτει μια γλώσσα προκειμένου να κατασκευάσει λεξικές μονάδες που
εκφράζουν αξιολόγηση (υποκορισμό, μεγέθυνση, υποτίμηση, μετριασμό, επίταση,
κτλ.) σε σχέση με το αντικείμενο αναφοράς της βάσης».1
Στην αρχή θα παρουσιάσουμε το εξεταζόμενο γλωσσικό φαινόμενο, δηλαδή
τα μεγεθυντικά ουσιαστικά, με τις βασικές τους σημασίες και λειτουργίες στις
δύο γλώσσες, και στη συνέχεια θα περάσουμε στην ανάλυση των τρόπων απόδοσης των ελληνικών μεγεθυντικών στην βουλγαρική γλώσσα.

1. Τα μεγεθυντικά στην ελληνική γλώσσα
Τα μεγεθυντικά ουσιαστικά με τις σημασίες και τις λειτουργίες τους παρουσιάζονται στις διάφορες γραμματικές της ελληνικής γλώσσας.2
1.1 Σημασίες και λειτουργίες των μεγεθυντικών
Σύμφωνα με τις ελληνικές γραμματικές, τα μεγεθυντικά έχουν βασικά τις
εξής σημασίες:
α) παρουσιάζουν το σημαινόμενο από το πρωτότυπο σαν μεγάλο (π.χ. χέρι →
χερούκλα), ενώ τα μεγεθυντικά αυτά ονομάζονται «ποσοτικά»,3
β) παρουσιάζουν το σημαινόμενο να έχει κάποια ιδιότητα σε μεγάλο βαθμό,
και τότε τα μεγεθυντικά ονομάζονται «ποιοτικά» (π.χ. κεφάλας – που έχει
1 Α. Ευθυμίου, «Οι σημασίες των μετριαστικών ρημάτων στην Νέα ελληνική γλώσσα: ένα σύνθετο
παζλ», στο Γ. Κάρλα, Ι. Μανωλέσσου, Ν. Παντελίδης (επιμ.), Λέξεις. Τιμητικός τόμος για την Χριστίνα
Μπασέα-Μπεζαντάκου, Αθήνα 2019: Καρδαμίτσα, σ. 69-84.
2 Μ. Τριανταφυλλίδης, Κ. Καρθαίος, Θρ. Σταύρου, Αχ. Τζάρτζανος, Β. Φάβης, Ν. Π. Ανδριώτης, Νεοελληνική Γραμματική (της Δημοτικής), Θεσσαλονίκη ³1988: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, σ.
125-127· D. Holton, P. Mackridge, I. Filipaki-Warburton, Γραμματική της ελληνικής γλώσσας, Αθήνα
2000: Πατάκη, σ. 178-181· Α. Ράλλη, Μορφολογία, Αθήνα 2005: Πατάκη, σ. 155-160.
3 Μ. Τριανταφυλλίδης κ.ά., Νεοελληνική Γραμματική..., ό.π., σ. 125-126.
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μεγάλο κεφάλι).4 Τα μεγεθυντικά του δεύτερου είδους πολύ συχνά έχουν σημασία περιγελαστική.
γ) μπορεί να εκφράζουν όμως και θαυμασμό, δηλαδή να έχουν θετική χροιά.5
Επιπλέον, για τα μεγεθυντικά στην ελληνική αναφέρεται πως «συνηθίζονται
στην γλώσσα του σπιτιού, σπάνια στην συνηθισμένη ομιλία, και ακόμη πιο σπάνια
στο γραπτό λόγο. Σχηματίζονται από λίγες σχετικώς λέξεις, ιδίως από τα ονόματα των μερών του κορμιού, ονόματα ζώων ή ονόματα που εκφράζουν ιδιότητες
ανθρώπινες».6 Επίσης, σύμφωνα με την Α. Ράλλη, υπάρχουν πραγματολογικοί
περιορισμοί που δεν επιτρέπουν τον σχηματισμό μεγεθυντικών με τη βοήθεια
μεγεθυντικών επιθημάτων σε ορισμένα αφηρημένα ουσιαστικά (π.χ. δεν είναι
αποδεκτός ο σχηματισμός *λυπ-άρα).7
1.2 Μεγεθυντικά επιθήματα
Τα μεγεθυντικά στην ελληνική γλώσσα σχηματίζονται με τη βοήθεια ορισμένων μεγεθυντικών επιθημάτων, και μπορεί να είναι είτε αρσενικού είτε θηλυκού
γένους, δεν υπάρχουν όμως μεγεθυντικά ουδέτερου γένους. Τα βασικά μεγεθυντικά επιθήματα στην ελληνική γλώσσα είναι τα εξής:
α) επιθήματα θηλυκού γένους:
-α –με τη βοήθειά του σχηματίζονται μεγεθυντικά ονόματα από ουσιαστικά
ουδέτερου γένους (π.χ. κεφάλι → κεφάλα, κουτάλι → κουτάλα, μπουκάλι
→ μπουκάλα),
-άρα –με τη βοήθειά του σχηματίζονται μεγεθυντικά ονόματα από ουσιαστικά θηλυκού γένους με την κατάληξη -α, -η, αλλά και ουδέτερου
γένους, και πολύ συχνά δηλώνουν θαυμασμό (π.χ. γυναίκα → γυναικάρα,
φωνή → φωνάρα, κοιλιά → κοιλάρα, κοπέλα → κοπελάρα, αυτοκίνητο →
αυτοκινητάρα),
-άκλα –με τη βοήθειά του σχηματίζονται μεγεθυντικά ονόματα από ουσιαστικά ουδέτερου ή θηλυκού γένους (π.χ. χέρι → χεράκλα, φωνή → φωνάκλα),
-ούκλα –με τη βοήθειά του σχηματίζονται μεγεθυντικά ονόματα από
ουσιαστικά ουδέτερου ή θηλυκού γένους (π.χ. χέρι → χερούκλα, μάτι →
ματούκλα, ψάρι → ψαρούκλα, μύτη → μυτούκλα, πέτρα → πετρούκλα),
-ούρα –με τη βοήθειά του σχηματίζονται μεγεθυντικά ονόματα από ουσιαστικά ουδέτερου ή θηλυκού γένους (π.χ. μηδενικό → μηδενικούρα, ελληνικά → ελληνικούρα),

4 Ό.π., σ. 126.
5 D. Holton, Γραμματική..., ό.π., σ. 179.
6 Μ. Τριανταφυλλίδης κ.ά., Νεοελληνική Γραμματική..., ό.π., σ. 126.
7 Α. Ράλλη, Μορφολογία..., ό.π., σ. 155.
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-(αρ)όνα –με τη βοήθειά του σχηματίζονται μεγεθυντικά ονόματα από
ουσιαστικά ουδέτερου ή θηλυκού γένους (π.χ. μάτι → ματάρα → ματαρόνα, σπίτι → σπιταρόνα),
-μάνα –με τη βοήθειά του σχηματίζονται μεγεθυντικά ονόματα από ουσιαστικά ουδέτερου γένους (π.χ. αγγούρι → αγγουρομάνα),
-ού –με τη βοήθειά του σχηματίζεται το θηλυκό γένος των μεγεθυντικών
που είναι παράγωγα των μεγεθυντικών αρσενικού γένους με τη σημασία
«κάτοχος κάποιας ιδιότητας σε μεγάλο βαθμό», συχνά με ειρωνική σημασία [π.χ. μυταρού (γυναίκα με μεγάλη μύτη) – από το μυταράς, φωνακλάς
→ φωνακλού, υπναράς → υπναρού].
β) επιθήματα αρσενικού γένους:
-ος –με τη βοήθειά του σχηματίζονται μεγεθυντικά ονόματα από ουσιαστικά θηλυκού ή ουδέτερου γένους (π.χ. μύτη → μύτος, ποδάρι → πόδαρος),
-αρος –με τη βοήθειά του σχηματίζονται μεγεθυντικά ονόματα από ουσιαστικά αρσενικού ή ουδέτερου γένους (π.χ. σκύλος → σκύλαρος, γάτος →
γάταρος, εγωιστής → εγωίσταρος, ποντίκι → ποντίκαρος, παιδί → παίδαρος).
Συχνά τα μεγεθυντικά με το επίθημα -αρος μπορεί να δεχθούν και το επίθημα -άρα (π.χ. μύταρος → μυτάρα, μάταρος → ματάρα, πόδαρος → ποδάρα),
-ακλας / ούκλας –με τη βοήθειά του σχηματίζονται μεγεθυντικά ονόματα
από ουσιαστικά αρσενικού γένους (π.χ. άντρας → άντρακλας/αντρούκλας),
-αράς / -ακλάς / -άλας/-αλάς / -άς / -ακας –με τη βοήθειά τους σχηματίζονται μεγεθυντικά ονόματα από ουσιαστικά αρσενικού γένους με τη σημασία «κάτοχος κάποιας ιδιότητας σε μεγάλο βαθμό», συχνά (αλλά όχι πάντα)
με ειρωνική σημασία (π.χ. κοιλαράς, δουλευταράς, υπναράς, φωνακλάς,
κεφάλας, καράφλας, κρεμανταλάς, αυτιάς, γλωσσάς, δοντάς, λεφτάς, μεθύστακας, μουστάκας). Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα αντίστοιχα μεγεθυντικά θηλυκού γένους σχηματίζονται με το επίθημα -ού (π.χ. υπναρού),
-ούλας –με τη βοήθειά του σχηματίζονται μεγεθυντικά ονόματα από ουσιαστικά αρσενικού γένους (π.χ. βυθός → βύθουλας, βούρδουλας – από το βούρδο).

2. Τα μεγεθυντικά στη βουλγαρική γλώσσα
Όπως σημειώθηκε προηγουμένως, στην βουλγαρική γλωσσολογική βιβλιογραφία τα μεγεθυντικά ουσιαστικά εξετάζονται συνήθως παράλληλα με τα
υποκοριστικά. Μια από τις πρώτες μελέτες των δύο κατηγοριών ανήκει στην Β.
Ναούμοβα,8 η οποία εξετάζει τις σημασίες και τη χρήση των υποκοριστικών και
των μεγεθυντικών επιθημάτων στην σύγχρονη βουλγαρική γλώσσα. Αργότερα ο
8 V. Naumova, «Umalitelnite i uvelichitelni sufiksi v novobalgarskia ezik. Upotreba na umalitelnite i
uvelichitelnite imena v balgarskia ezik», στο Izvestia na seminara po slavyanska filologia, kn. I, Sofia
1905, σ. 217-250.

Desislava Yordanova-Petrova

| 261

Ι. Λέκοβ ασχολείται με τα λεγόμενα «Επιθήματα συναισθηματικού περιεχομένου
(υποκορισμού και μεγέθυνσης)» στις σλαβικές γλώσσες,9 ενώ οι Ε. Κότσεβα και ο
Ι. Κότσεβ εξετάζουν τα μεγεθυντικά ουσιαστικά στα πλαίσια της λεξικής κατηγορίας Nomina augmentativa et peiorativa, πάλι στις σλαβικές γλώσσες.10 Πρέπει
να σημειώσουμε ότι στα υποκοριστικά έχουν αφιερωθεί πολύ περισσότερες μελέτες, πράγμα πολύ φυσικό, αν λάβουμε υπόψη την πολύ ευρύτερη χρήση τους,
εδώ όμως αναφέρουμε μόνο τις μελέτες που περιλαμβάνουν και τα μεγεθυντικά
ή είναι αφιερωμένες μόνο σε αυτά. Όσον αφορά τις συγκριτικές μελέτες των
μεγεθυντικών στην ελληνική και τη βουλγαρική γλώσσα, μέχρι στιγμής δεν έχουν
πραγματοποιηθεί παρόμοιες έρευνες, εκτός ίσως από κάποιες αναφορές σχετικά με τα επιθήματα (υποκοριστικά και μεγεθυντικά στην ελληνική, την βουλγαρική και την ρωσική) στο άρθρο της Β. Κάνεβα.11
2.1 Σημασίες και λειτουργίες των μεγεθυντικών
Όσον αφορά τις σημασίες και τις λειτουργίες των μεγεθυντικών στη βουλγαρική, οι απόψεις των ερευνητών συμπίπτουν σε γενικές γραμμές. Κοινώς αποδεκτή
είναι η γνώμη πως τα μεγεθυντικά σχετίζονται με την ιδέα παρουσίασης μεγάλων
αντικειμένων και όντων, και χαρακητρίζονται κυρίως με αρνητική συναισθηματική
εκφραστικότητα,12 εκφράζουν αποδοκιμαστική στάση,13 περιφρόνηση και μια τραχειά απόχρωση του νοήματος.14 Ως εξαίρεση αναφέρεται το μεγεθυντικό επίθημα
-aga, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να δηλώσει και θετική χροιά (π.χ.
yunachaga – «μεγάλο παλικάρι»).15 Όσον αφορά τη χρήση των μεγεθυντικών ουσιαστικών, ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιούνται κυρίως στον
προφορικό λόγο,16 ενώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και στην λογοτεχνία.
2.2 Μεγεθυντικά επιθήματα
Στη σύγχρονη βουλγαρική γλώσσα χρησιμοποιούνται τα εξής μεγεθυντικά επιθήματα (σύμφωνα με τη Γραμματική της Σύγχρονης Βουλγαρικής Γλώσσας):17
9 Iv. Lekov, Slovoobrazovatelni sklonnosti na slavyanskite ezitsi, Sofia 1958, σ. 41-46.
10 E. Kocheva – I. Kochev, «Nomina augmentativa et peiorativa», στο Slavyanska filologia, τ. XII,
Sofia 1973, σ. 183-192.
11 V. Kaneva, «Nekotorye modeli affiksalnoy derivatsii kak prichina nalichiya lakun (na materiale
bolgarskogo. russkogo i grecheskogo yazykov)», Acta Universitatis Lodziensis: Folia Linguistica
Rossica. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 10 (2014), σ. 23-34.
12 I. Kochev, Dialektni kategorii i tipove pri slovoobrazuvaneto na sashtestvitelnoto ime, Sofia 1971:
Izdatelstvo na BAN, σ. 174-176.
13 V. Radeva, Slovoobrazuvaneto v balgarskia knizhoven ezik, Sofia 1991: UI „Sv. Kliment Ohridski“,
σ. 160-161.
14 I. Lekov, Slovoobrazovatelni sklonnosti..., ό.π., σ. 41.
15 I. Kochev, Dialektni kategorii..., ό.π., σ. 174.
16 V. Radeva, Slovoobrazuvaneto..., ό.π., σ. 161.
17 Gramatika na savremennia balgarski knizhoven ezik. τ. 2., Morfologia, Sofia 1983: Izdatelstvo na
BAN, σ. 66-69· E. Kocheva – Ι. Kochev, «Nomina augmentativa...», ό.π.· I. Lekov, Slovoobrazovatelni
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-ishte –στη Γραμματική της Σύγχρονης Βουλγαρικής Γλώσσας18 αναφέρεται
ως μη παραγωγικό επίθημα με τη βοήθεια του οποίου σχηματίζεται μικρός
αριθμός μεγεθυντικών από ουσιαστικά αρσενικού, θηλυκού και ουδέτερου
γένους, τα οποία λόγω του επιθήματος γίνονται πλέον ουδέτερου γένους
(π.χ. mazh → mazhishte – «άντρας → άντρακλας», raka → rachishte – «χέρι
→ χερούκλα», dete → detishte – «παιδί → παίδαρος»). Σύμφωνα με τους
Ε. Κότσεβα και Ι. Κότσεβ, είναι το βασικό και το πλέον παραγωγικό μεγεθυντικό επίθημα της βουλγαρικής γλώσσας, φορέας πλούσιας αρνητικής
εκφραστικότητας,19
-aga, -yaga, -chaga (π.χ. hayduk → hayduchaga – «κλέφτης → κλεφταράς», mazh → mazhaga – «άντρας → άντρακλας», simpatichen (chovek) →
simpatyaga – «συμπαθητικός άνθρωπος», yunak → yunachaga – «παλικάρι
→ παλικαράς»). Όπως αναφέρουν οι Ε. Κότσεβα και Ι. Κότσεβ, «σε αντίθεση με τα περισσότερα μεγεθυντικά επιθήματα, το επίθημα -aga είναι
χαρακτηριστικό για ονόματα όχι μόνο με αρνητική, αλλά και με θετική
συνυποδήλωση»,20
-uga (π.χ. mechka → mechuga – «αρκούδα → αρκουδάρα») –σύμφωνα με
τους Ε. Κότσεβα και Ι. Κότσεβ χρησιμοποιείται στον προφορικό λόγο και
έχει μεγεθυντική-αρνητική σημασία,21
-ina, -etina, -ovina (π.χ. yunak → yunachina – «παλικάρι → παλικαράς»,
lud → ludetina – «τρελός → τρελάρας», mraz → mrazovina – «πάγος →
παγωνιά»). Σύμφωνα με τους Ε. Κότσεβα και Ι. Κότσεβ το επίθημα -ina
κατέχει τη δεύτερη θέση μετά από το επίθημα -ishte όσον αφορά τον
αριθμό των τύπων στους οποίους συμμετέχει,22
-ia (π.χ. chudo → chudesia – «θαύμα → μεγάλο θαύμα», uzhas → uzhasia
– «τρόμος → τρομάρα», gizdav → gizdosia – «όμορφος → πολύ όμορφος»).
Εκτός από τα παραπάνω επιθήματα, οι Ε. Κότσεβα και Ι. Κότσεβ χαρακτηρίζουν μεγεθυντικά και μερικά άλλα επιθήματα τα οποία όμως έχουν αρκετά περιορισμένη χρήση, και για το λόγο αυτό δε θα τα παρουσιάσουμε εδώ.23
Επομένως, από την παραπάνω εξέταση των μεγεθυντικών στην ελληνική και
την βουλγαρική διαπιστώνουμε ορισμένες σημαντικές διαφορές όσον αφορά την
χρήση και τη σημασία των μεγεθυντικών, παρ’ όλο που το συγκεκριμένο φαινόμενο υπάρχει και στις δύο γλώσσες. Πρώτον, από τυπικής απόψεως βλέπουμε
sklonnosti..., ό.π.
18 Gramatika na savremennia balgarski knizhoven ezik..., ό.π., σ. 66.
19 E. Kocheva – Ι. Kochev, «Nomina augmentativa...», ό.π., σ. 187.
20 Ό.π., σ. 190.
21 Ό.π., σ. 189.
22 Ό.π., σ. 188.
23 Ό.π., σ. 191.
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πως στην βουλγαρική γλώσσα μεγεθυντικά ονόματα σχηματίζονται και στα τρία
γραμματικά γένη (αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο), ενώ στην ελληνική γλώσσα
δεν υπάρχουν μεγεθυντικά ουδετέρου γένους. Η άλλη, και σημαντικότερη διαφορά έχει σχέση με την σημασία των μεγεθυντικών τα οποία στην βουλγαρική
γλώσσα έχουν κυρίως αρνητική συνυποδήλωση (με εξαίρεση το επίθημα -aga),
ενώ στην ελληνική γλώσσα πολύ συχνά εκφράζουν και θετική συνυποδήλωση,
κυρίως θαυμασμό. Αυτά είναι τα δεδομένα της συγκριτικής ανάλυσης σε επίπεδο συστήματος. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε και τα δεδομένα της συγκριτικής ανάλυσης σε επίπεδο χρήσης των μεγεθυντικών στις δύο γλώσσες.

3. Λειτουργικές ισοδυναμίες των ελληνικών
μεγεθυντικών στη βουλγαρική γλώσσα
Για τις ανάγκες της σύγκρισης των μεγεθυντικών σε επίπεδο χρήσης τους
στο λόγο χρησιμοποιήσαμε ένα σώμα ελληνικών λογοτεχνικών κειμένων μεταφρασμένων στην βουλγαρική γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα επιλέξαμε πέντε βιβλία
Ελλήνων συγγραφέων και εξετάσαμε τις λειτουργικές ισοδυναμίες ορισμένου
αριθμού ελληνικών μεγεθυντικών ουσιαστικών στην βουλγαρική μετάφρασή
τους. Ο αριθμός των μεγεθυντικών σε κάθε βιβλίο ήταν 20 τύποι, άρα εξετάσαμε συνολικά 100 μεγεθυντικά. Ο αριθμός αυτός μπορεί εκ πρώτης όψεως να
φαίνεται όχι πολύ μεγάλος, είναι όμως ικανοποιητικός, εάν λάβουμε υπόψη πως
η εν λόγω κατηγορία ουσιαστικών δεν χρησιμοποιείται πολύ συχνά. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήσαμε ένα τεστ ελέγχου με άλλα 20 μεγεθυντικά στο πρώτο
βιβλίο, και τα αποτελέσματα όσον αφορά τις λειτουργικές τους ισοδυναμίες στη
βουλγαρική μετάφραση ήταν παρόμοια, γεγονός που αποδεικνύει πως ο αριθμός τους ήταν αντιπροσωπευτικός για τους σκοπούς της μελέτης μας. Επιλέξαμε να παρακολουθήσουμε την χρήση των μεγεθυντικών σε λογοτεχνικά έργα για
ευνόητους λόγους –επειδή ο κύριος στόχος μας ήταν να συγκρίνουμε τη χρήση
τους στις δύο γλώσσες εντοπίζοντας τις ισοδυναμίες των ελληνικών μεγεθυντικών στην βουλγαρική μετάφραση. Εάν η μελέτη περιοριζόταν στα πλαίσια της
μίας μόνο γλώσσας ίσως πιο σκόπιμο θα ήταν να χρησιμοποιηθούν άλλες πηγές,
παραδείγματος χάριν ένα σώμα κειμένων που θα περιλάμβανε και τον προφορικό λόγο, επειδή ιδίως στην ελληνική γλώσσα παρατηρείται μια θα λέγαμε αναγέννηση της χρήσης των μεγεθυντικών κυρίως με θετική σημασία (εκφράζοντας
θαυμασμό) και μάλιστα στον προφορικό λόγο και την γλώσσα των κοινωνικών
δικτύων.
Παρακάτω παρουσιάζουμε λεπτομερώς τα αποτελέσματα της ανάλυσης των
λειτουργικών ισοδυναμιών των ελληνικών μεγεθυντικών στη βουλγαρική γλώσσα, η οποία δείχνει πως από τα 100 μεγεθυντικά στην ελληνική μόνο τα 22 έχουν
αποδοθεί στην βουλγαρική μετάφραση επίσης με μεγεθυντικά ουσιαστικά. Στον
πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται όλες οι λειτουργικές ισοδυναμίες των μεγεθυντικών ανά βιβλίο.
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Ισοδυναμίες
στα βουλγαρικά
(σε αριθμούς και
σε ποσοστά)
Βιβλίο (από 20
μεγεθυντικά
ανά βιβλίο)

Απλά
ουσιαστικά Μεγεθυντικά
(χωρίς
ουσιαστικά
επιθήματα)
Αρ. %
Αρ. %

Ουσιαστικά
συν επίθετα
(μεγάλος,
θεόρατος,
ψηλός κτλ.)
Αρ. %

Ουσιαστικά
με αρνητική
εκφραστικότητα
Αρ. %

1. Ο Χριστός
ξανασταυρώνεται

9

45%

8

40%

3

15%

2. Οι νεκροί
περιμένουν

5

25%

5

25%

3

15%

1

5%

3. Το τρίτο
στεφάνι

3

15%

3

15%

3

15%

8

4. Τα αδέλφια μου
οι άνθρωποι

10 50%

5

25%

1

5%

1

5. Ο βασιλιάς και
το άγαλμα

18 90%

1

5%

0

0%

Σύνολο 100
μεγεθυντικά

45 αρ.
45%

22 αρ.
22%

10 αρ.
10%

Ουσιαστικά
συν
αντωνυμία Υποκοριστικά Ρήμα Επίθετο
(τέτοιος,
Αρ. %
Αρ. % Αρ. %
αυτός)
Αρ. %

–

–

–

–

–

20%

2

10%

–

–

40%

–

2

10%

1 5%

–

5%

–

–

3 15%

–

–

–

–

–

10 αρ.
10%

4 αρ.
4%

4 αρ.
4%

4 αρ.
4%

4

1

5%

1 αρ.
1%

Για λόγους σαφέστερης απεικόνισης μπορούμε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα και με ένα σχεδιάγραμμα:
Λειτουργικές ισοδυναμίες των ελληνικών μεγεθυντικών
στη βουλγαρική γλώσσα:
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1. Απλά ουσιαστικά
Όπως βλέπουμε, η ισχυρότερη λειτουργική ισοδυναμία (dominant functional
equivalent) των ελληνικών μεγεθυντικών στην βουλγαρική γλώσσα είναι τα απλά ουσιαστικά, χωρίς μεγεθυντικά επιθήματα. Σχεδόν τα μισά μεγεθυντικά στα ελληνικά πρωτότυπα, ή το 45% έχουν αποδοθεί στα βουλγαρικά με τον τρόπο αυτό. Λόγω του υψηλού
ποσοστού στην κατηγορία αυτή παραθέτουμε από ένα παράδειγμα από κάθε βιβλίο. Π.χ.
—[...] μα ο καπετάνιος είχε διπλοποδίσει στη μαξιλάρα του και γέμιζε πάλι την
κούπα του ρακή. (σ. 45) –[...] ala kapitanat beshe veche sednal s krastosani kraka
na vazglavnitsata si i otnovo palneshe chashata si s rakia. (σ. 44) (ΝΚ)24 –εδώ το
μεγεθυντικό μαξιλάρα έχει μεταφραστεί με το απλό ουσιαστικό χωρίς επιθήματα
vazglavnitsata,
—Μα ένα βράδυ ο Τσάκιτζης ζώστηκε τις πιστόλες του, [...] (σ. 39) –No edna vecher
Chekidzhiyata nabuchil v poyasa pishtovite si [...]
(ΔΣ)25 –εδώ το μεγεθυντικό
πιστόλες έχει μεταφραστεί με το απλό ουσιαστικό χωρίς επιθήματα pishtovite,
—Ανάμεσα στις μπουκάλες με το κονιάκ και το ρακί ήταν σαν το λύκο με τα πρόβατα (σ. 104) –Sred butilkite s konyak i rakia beshe kato valk sred stadoto. (σ. 85)
(ΚΤ)26 –εδώ το μεγεθυντικό μπουκάλες έχει μεταφραστεί με το απλό ουσιαστικό
χωρίς επιθήματα butilkite,
—Άπλωσε τις μαύρες, καψαλιασμένες χερούκλες, άρπαξε το τυρί και τόκοψε στα
δυό. (σ. 52) –Protegna chernite si, izgoreli ot slantseto ratse, grabna sireneto i go
razchupi na dve. (σ. 41) (ΓΜ)27 –εδώ το μεγεθυντικό χερούκλες έχει μεταφραστεί
με το απλό ουσιαστικό χωρίς επιθήματα ratse,
—Τώρα βαρούσε την κεφάλα του στην πέτρα. (σ. 77) –Sega si bieshe glavata v
zida. (σ. 53) (ΚΑ)28 –εδώ το μεγεθυντικό κεφάλα έχει μεταφραστεί με το απλό
ουσιαστικό χωρίς επιθήματα glavata).
Στα παραπάνω παραδείγματα οι μεταφραστές επέλεξαν τα απλά ουσιαστικά
χωρίς επιθήματα ως λειτουργικά ισοδύναμα των ελληνικών μεγεθυντικών, επειδή προφανώς θεώρησαν πως στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να αποδώσουν τη σημασία του μεγάλου μεγέθους, η οποία δεν είναι
βασική για το γενικότερο νόημα του εν λόγω αποσπάσματος κειμένου. Επιπλέον
24 Ν. Καζαντζάκης, Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται, Αθήνα 1964: Εκδότης Ελ. Καζαντζάκη· N.
Kazandzakis, Hristos otnovo razpnat, Sofia 1983: Izdatelstvo na BZNS.
25 Δ. Σωτηρίου, Οι νεκροί περιμένουν, Αθήνα 1988: Κέδρος· D. Sotiriou, Martvite chakat, Plovdiv
1982: Izdatelstvo Hristo G. Danov.
26 Κ. Ταχτσής, Το τρίτο στεφάνι, Αθήνα 1985: Ερμής· K. Tahtsis, Tretoto venchilo, Sofia 1999:
Izdatelstvo Epsilon.
27 Γ. Μαγκλής, Τα αδέλφια μου οι άνθρωποι, Αθήνα 1966: Alvin Redman (Hellas)· Y. Manglis,
Bratiata mi horata, Varna 1977: Izdatelstvo Georgi Bakalov.
28 Κ. Ασημακόπουλος, Ο Βασιλιάς και το άγαλμα, Αθήνα 1975: Εστία· K. Asimakopulos, Korsaryat i
statuyata, Varna 1979: Izdatelstvo Georgi Bakalov.
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στη βουλγαρική γλώσσα, λόγω της πιο περιορισμένης χρήσης των μεγεθυντικών
επιθημάτων σε σύγκριση με την ελληνική, η χρήση τους στα παραδείγματά μας
θα φόρτωνε ίσως υπερβολικά το κείμενο τραβώντας χωρίς λόγο την προσοχή του
αναγνώστη σε σημείο που στο πρωτότυπο δεν είχε τέτοιο βάρος.
2. Μεγεθυντικά ουσιαστικά
Στη δεύτερη θέση όσον αφορά την συχνότητα χρήσης ως λειτουργική ισοδυναμία βρίσκονται τα μεγεθυντικά ουσιαστικά –το 22% των ελληνικών μεγεθυντικών έχουν αποδοθεί στη βουλγαρική μετάφραση με τον τρόπο αυτό. Μάλιστα
το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με την πρώτη λειτουργική
ισοδυναμία (τα απλά ουσιαστικά) που όπως είδαμε αποτελεί το 44% των περιπτώσεων, για το λόγο αυτό παραθέτουμε λιγότερα παραδείγματα. Π.χ.
—Έτριψε τις κοκαλιάρικες χερούκλες του, πασίχαρος. (σ. 70) –Potri kostelivite
si rachishta, svetnal ot radost. (σ. 67) (ΝΚ) –εδώ το μεγεθυντικό χερούκλες έχει
μεταφραστεί επίσης με μεγεθυντικό rachishta,
—[...] ο Θόδωρος κατέβαζε τα μούτρα του και φούσκωνε τις χειλάρες του. (σ.
302) –[...] Todoros se natsupvashe i izduvashe ustishteto si. (σ. 247) (ΚΤ) –εδώ
το μεγεθυντικό χειλάρες έχει μεταφραστεί επίσης με μεγεθυντικό ustishteto,
—Πλάι έτρεχε ένας άντρακλας ψηλός, λιγνομεσάτος, με πλατύγυρο καπέλο στο
κεφάλι και βέργα αλυγαριάς στο χέρι. (σ. 67) –S tyah kracheshe visok, stroen
mazhaga, s shirokopola shapka na glava i varbova toyaga v raka. (σ. 54) (ΓΜ) –εδώ
το μεγεθυντικό άντρακλας έχει μεταφραστεί επίσης με μεγεθυντικό mazhaga).
Το γεγονός ότι μόνο στο 22% των περιπτώσεων οι μεταφραστές επέλεξαν τα μεγεθυντικά ουσιαστικά ως λειτουργική ισοδυναμία των ελληνικών μεγεθυντικών
μας δείχνει ξεκάθαρα πως το εξεταζόμενο γλωσσικό φαινόμενο έχει πολύ ευρύτερη χρήση στην ελληνική γλώσσα, απ’ ό,τι στην βουλγαρική, παρ’ όλο που όπως
είδαμε, έχει σχεδόν τις ίδιες σημασίες στις δύο γλώσσες σε επίπεδο συστήματος.
Τα αποτέλεσμα αυτό μας πείθει για άλλη μια φορά πως στην γλωσσική έρευνα
δεν πρέπει ποτέ να περιοριζόμαστε μόνο στα στοιχεία των γλωσσικών συστημάτων, αλλά να διευρύνουμε την μελέτη σε επίπεδο χρήσης των γλωσσικών φαινομένων. Στα παραπάνω παραδείγματα οι μεταφραστές προφανώς θεώρησαν την
έννοια του μεγεθυντικού επιθήματος αρκετά σημαντική για το συγκεκριμένο σημείο του κειμένου, και για το λόγο αυτό προτίμησαν να χρησιμοποιήσουν μεγεθυντικά ουσιαστικά και στην βουλγαρική μετάφραση, ώστε να μεταφέρουν και στον
Βούλγαρο αναγνώστη την ίδια εκφραστικότητα που υπάρχει στο πρωτότυπο.
3. Απλά ουσιαστικά συν τα επίθετα
«μεγάλος, θεόρατος, ψηλός κτλ.»
Η τρίτη σε συχνότητα χρήσης λειτουργική ισοδυναμία των ελληνικών μεγεθυντικών στη βουλγαρική μετάφραση είναι τα απλά ουσιαστικά συνοδευόμενα
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από επίθετα που δείχνουν μεγάλο μέγεθος (π.χ. μεγάλος, θεόρατος, ψηλός, παχύς κτλ.), τα οποία αποτελούν το 10% των περιπτώσεων. Όπως βλέπουμε, το
ποσοστό αυτό είναι ακόμη χαμηλότερο σε σχέση με τις προηγούμενες ισοδυναμίες, για το λόγο αυτό θα παραθέσουμε λιγότερα παραδείγματα. Π.χ.
—[...] περίμενε να τον ακούσει να πεταχτεί απάνω, ν’ ανέβει το αίμα στην κεφάλα
του, [...] (σ. 66) –[...] ochakvashe da go vidi da skochi, da nahlue kravta v golyamata
mu glava [...] (σ. 63) (ΝΚ) –εδώ το μεγεθυντικό κεφάλα έχει μεταφραστεί με την
ονοματική φράση golyamata glava (κυριολεκτικά «το μεγάλο κεφάλι»),
—[...] και θα βαστούσα στο χέρι τη φετάρα μου το ψωμί με βούτυρο και μια κομματάρα τυρί ή μορταντέλα. (σ. 136) –[...] s debela filia hlyab s maslo v ednata raka
i golyamo parche sirene ili mortadela v drugata. (σ. 119) (ΔΣ) –εδώ το μεγεθυντικό
φετάρα έχει μεταφραστεί με την ονοματική φράση debela filia (κυριολεκτικά
«χοντρή φέτα»), ενώ το μεγεθυντικό κομματάρα έχει μεταφραστεί με την ονοματική φράση golyamo parche (κυριολεκτικά «μεγάλο κομμάτι»).
Αξίζει να σημειωθεί πως σε αυτή την κατηγορία ισοδυναμιών δεν περιλαμβάνουμε τις περιπτώσεις στις οποίες και στο ελληνικό πρωτότυπο έχουν χρησιμοποιηθεί επίθετα του τύπου «μεγάλος, πελώριος, θεόρατος», αλλά τις περιπτώσεις
στις οποίες μονάχα η βουλγαρική μετάφραση περιέχει παρόμοια επίθετα. Επιλέγοντας τον συγκεκριμένο τρόπο απόδοσης των ελληνικών μεγεθυντικών στα
βουλγαρικά (απλά ουσιαστικά συν τα επίθετα «μεγάλος, θεόρατος κτλ.») οι μεταφραστές μεταφέρουν την σημασία του «μεγάλου μεγέθους» που υπάρχει στο
πρωτότυπο, χωρίς όμως να τονίζουν ιδιαίτερα την έννοια αυτή όπως θα γινόταν
αν είχαν προτιμήσει ως ισοδυναμία τα μεγεθυντικά.
4. Ουσιαστικά με αρνητική εκφραστικότητα
Το ίδιο ποσοστό με την προηγούμενη κατηγορία ισοδυναμιών αποτελούν τα
ουσιαστικά με αρνητική εκφραστικότητα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως αντίστοιχα των ελληνικών μεγεθυντικών επίσης στο 10% των περιπτώσεων. Με
αυτά αποδίδονται τα λεγόμενα ποιοτικά μεγεθυντικά, δηλαδή αυτά που εκφράζουν τη σημασία «κάτοχος κάποιας ιδιότητας σε μεγάλο βαθμό», συχνά με αρνητική, π.χ. ειρωνική χροιά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το μεγαλύτερο
μέρος αυτών των ισοδυναμιών, δηλαδή τα 8 από τα 10, έχουν χρησιμοποιηθεί
σε ένα βιβλίο (συγκεκριμένα στο Τρίτο στεφάνι), γεγονός που αποδεικνύει πως
η επιλογή των ισοδυναμιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από το στυλ και την
επιλογή και του ίδιου του συγγραφέα, ο οποίος στην συγκεκριμένη περίπτωση
κάνει ευρεία χρήση τέτοιων μεγεθυντικών (και όχι των λεγόμενων ποσοτικών
μεγεθυντικών), ενώ σε άλλα βιβλία η χρήση τους ήταν περιορισμένη. Θα παραθέσουμε κι εδώ μόνο δύο παραδείγματα. Π.χ.
—Ο άνθρωπος που διαλέξατε είναι μεν από οικογένεια νοικοκυρέων, μα ο
ίδιος είναι μεθύστακας και το περίγελο της γειτονιάς. (σ. 90) –Chovekat, deto
ste izbrali, mozhe da e ot zamozhno semeystvo, no samiyat toy e piyande i
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posmeshtishte za mahalata. (σ. 74) (ΚΤ) –εδώ το ποιοτικό μεγεθυντικό μεθύστακας έχει μεταφραστεί με το ουσιαστικό με αρνητική εκφραστικότητα piyande
(κυριολεκτικά «άνθρωπος που κάνει κατάχρηση αλκοόλ»),
—Ο ατσίδας ήταν φωνακλάς, εύγλωττος και φανφαρόνος. (σ. 226) –Belkata
beshe kreslyo, prikazliv i samohvalko. (σ. 210) (ΔΣ) –εδώ το ποιοτικό μεγεθυντικό φωνακλάς έχει μεταφραστεί με το ουσιαστικό με αρνητική εκφραστικότητα
kreslyo (κυριολεκτικά «άνθρωπος που φωνάζει πολύ»).
Οι υπόλοιπες τέσσερις κατηγορίες ισοδυναμιών των ελληνικών μεγεθυντικών στην βουλγαρική μετάφραση αποτελούν πολύ μικρά, σχεδόν ασήμαντα,
ποσοστά τα οποία μας επιτρέπουν να υποθέσουμε πως αποτελούν προσωπική
επιλογή του συγκεκριμένου μεταφραστή και όχι μια κανονική αντιστοιχία. Οι ισοδυναμίες αυτές είναι οι εξής:
5. Ουσιαστικά συν δεικτικές αντωνυμίες (τέτοιος, αυτός, έτσι)
Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από τον παραπάνω πίνακα, αποτελούν
μόλις το 4% των περιπτώσεων, και μάλιστα έχουν χρησιμοποιηθεί στη μετάφραση
μόνο ενός από τα πέντε βιβλία, επομένως πράγματι αποτελούν προσωπική προτίμηση του μεταφραστή. Π.χ.
—Παναγία, βόηθα, κορίτσαρος! (σ. 172) –Bozhe opazi, kakvo e tova momiche! (σ.
149) (ΔΣ) –εδώ το μεγεθυντικό κορίτσαρος έχει μεταφραστεί με την ονοματική
φράση tova momiche (κυριολεκτικά «αυτό το κορίτσι»).
6. Υποκοριστικά
Τα υποκοριστικά ως λετουργικές ισοδυναμίες των μεγεθυντικών εμφανίζονται επίσης στο 4% των περιπτώσεων, προφανώς αποτελώντας κι αυτά προσωπική επιλογή του μεταφραστή. Π.χ.
—Κράτα το νταηλίκι σου για τον εαυτό σου, παλικαρά μου! (σ. 113) –Pazi si
babaitlatsite za sebe si, yunacheto mi! (σ. 94) (ΚΤ) –εδώ το μεγεθυντικό παλικαρά
έχει μεταφραστεί με το υποκοριστικό yunacheto (κυριολεκτικά «παλικαράκι»).
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα πρέπει να σημειώσουμε πως και το υποκοριστικό που έχει χρησιμοποιηθεί στην βουλγαρική μετάφραση έχει την σημασία της
περιφρόνησης, δηλαδή περιέχει μια αρνητική εκφραστικότητα όπως και το μεγεθυντικό στο ελληνικό πρωτότυπο.
7. Ρήματα
Άλλη μια κατηγορία λειτουργικών ισοδυναμιών των μεγεθυντικών που έχει
χρησιμοποιηθεί στο 4% των περιπτώσεων, αποτέλεσμα της ατομικής προτίμησης
του μεταφραστή. Π.χ.
—Όμως κάλλιο να αργήσεις να πας, είπε κ’ άρχισε να προγκίζει τα ζα και να σέρνει αγριοφωνάρες στα κορίτσια. (σ. 70) –Po-dobre ne ti tryabva oshte – kaza i
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zapochna da podkanva dobichetata i da podvikva na momichetata. (σ. 57) (ΓΜ)
–εδώ το μεγεθυντικό στην φράση να σέρνει αγριοφωνάρες έχει μεταφραστεί
μόνο με το ρήμα da podvikva (κυριολεκτικά «να φωνάζει»).
8. Επίθετα
Στην τελευταία θέση ανάλογα με την συχνότητα χρήσης βρίσκονται τα επίθετα ως λειτουργική ισοδυναμία των ελληνικών μεγεθυντικών, συγκεκριμένα
εντοπίστηκε μόνο μία περίπτωση (δηλαδή το 1%) στην οποία ο μεταφραστής
επέλεξε ένα επίθετο για να αποδώσει στα βουλγαρικά το μεγεθυντικό του ελληνικού πρωτοτύπου. Π.χ.
—Θα τους φερνότανε καλά και θα τους έπειθε πως δεν είναι όλ’ οι κουρσάροι για
τρομάρα... (σ. 81) –Shte se darzhi dobre s tyah, shte gi pochita i shte gi ubedi, che
ne vsichki korsari sa strashni... (σ. 56) (ΚΑ) –εδώ το μεγεθυντικό τρομάρα έχει
μεταφραστεί με το επίθετο strashni (κυριολεκτικά «τρομακτικοί»).

4. Συμπεράσματα
Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αρχική υπόθεση που διατυπώθηκε σχετικά με την χρήση των μεγεθυντικών στην ελληνική και την βουλγαρική γλώσσα, και συγκεκριμένα το γεγονός ότι τα μεγεθυντικά έχουν πολύ
ευρύτερη χρήση στην ελληνική σε σχέση με τη βουλγαρική, επιβεβαιώθηκε
από τα αποτελέσματα της έρευνας η οποία διεξήχθη σε επίπεδο λόγου, δηλαδή βάσει ενός σώματος ελληνικών λογοτεχνικών κειμένων μεταφρασμένων στα
βουλγαρικά. Όπως διαπιστώθηκε παραπάνω, στα 100 μεγεθυντικά των ελληνικών πρωτοτύπων αντιστοιχούν μόλις 22 μεγεθυντικά στην βουλγαρική τους
μετάφραση, ενώ η ισχυρότερη λειτουργική ισοδυναμία (dominant functional
equivalent) των ελληνικών μεγεθυντικών απεδείχθη το απλό ουσιαστικό (χωρίς μεγεθυντικά επιθήματα), αφού σχεδόν τα μισά μεγεθυντικά των ελληνικών
πρωτοτύπων (ή το 45%) έχουν μεταφραστεί στα βουλγαρικά με απλά ουσιαστικά. Άλλες δύο ισοδυναμίες επίσης έχουν κάπως πιο συστηματικό χαρακτήρα,
αφού προτιμήθηκαν από τους μεταφραστές στο 10% των περιπτώσεων –τα
ουσιαστικά συνοδευόμενα από τα επίθετα του τύπου «μεγάλος, θεόρατος, πελώριος», και τα ουσιαστικά με αρνητική εκφραστικότητα που χρησιμοποιήθηκαν
ως ισοδυναμίες των λεγόμενων ποιοτικών μεγεθυντικών. Οι υπόλοιπες τέσσερις
λειτουργικές ισοδυναμίες (ουσιαστικά συνοδευόμενα από δεικτικές αντωνυμίες,
υποκοριστικά, ρήματα και επίθετα) προτιμήθηκαν σε ελάχιστα ποσοστά (για την
ακρίβεια στο 4%, ενώ η τελευταία στο 1% των περιπτώσεων), και για το λόγο
αυτό δεν μπορούμε να τις θεωρήσουμε συστηματικές αντιστοιχίες αλλά μάλλον
προσωπική προτίμηση των μεταφραστών.
Επομένως, σχετικά με τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης των μεγεθυντικών
στην ελληνική και την βουλγαρική γλώσσα, θα μπορούσαμε να ανακεφαλαιώσουμε πως υπάρχουν πολλές ομοιότητες όσον αφορά τις σημασίες και τις λειΕλληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις
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τουργίες των μεγεθυντικών στις δύο εξεταζόμενες γλώσσες, ταυτόχρονα όμως
διαπιστώνονται σημαντικές διαφορές όσον αφορά την χρήση, συγκεκριμένα την
συχνότητα χρήσης, της εν λόγω κατηγορίας ουσιαστικών στις δύο γλώσσες. Τα
συμπεράσματα αυτά, βεβαίως, θα ήταν καλό να επιβεβαιωθούν (ή και να απορριφθούν) με μία αντίθετη έρευνα, στην οποία να εξεταστούν τα μεγεθυντικά που
έχουν χρησιμοποιηθεί σε κείμενα στη βουλγαρική γλώσσα και να συγκριθούν με
τις λειτουργικές τους ισοδυναμίες στην ελληνική μετάφραση, που θα μπορούσε
να αποτελέσει αντικείμενο μιας μελλοντικής μελέτης.

Συγκριτική προσέγγιση ρουμανικών και ελληνικών
ιδιωτισμών: Η περίπτωση του ζωολογικού
στοιχείου στους μύθους του Αισώπου και
ο συμβολισμός του
Iuliana Costea

Υποψήφια Διδάκτωρ
Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου

ABSTRACT
The aim of the present study is the detection from the myths of Aesop of
the idioms that bear in their content animal names and their comparison
with the corresponding Romanian ones from a translation point of view.
Their translation was researched and emerged through specialty dictionaries. The reason i chose this category is related to the decisive influence
that animals had on human life and on the development of many fields,
such as folklore. Our study will begin with the influence of animals in human life, where we will see their active presence in most human activities,
then we will make a reference to Aesop and his myth, revealing the symbolic value of the zoological element in his myths and finally we will refer
to the translatability of the idioms that contain animal names, comparing
them in the two languages we are interested in, Greek and Romanian.

Η επίδραση των ζώων στην ανθρώπινη ζωή
Αν κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν, σύμφωνα με μελέτες που πραγματοποιήθηκαν προ χιλιετιών, ακόμα και όταν δεν υπήρχε η έννοια της κοινωνίας
και του πολιτισμού, τα ζώα έκαναν αισθητή την παρουσία τους. Κάθε ζώο ξεχωριστά αντιπροσώπευε όλο το είδος του, αφού δεν υφίσταται ο όρος ‹‹κοινωνία››.1 Οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούσαν είτε ως μέλη της οικογένειας, εφόσον
ζούσαν με αυτά και αποτελούσαν μια καλή συντροφιά κυρίως για τα παιδιά, είτε
ως προστάτες του σπιτιού και των μελών της οικογένειας, είτε ως μέσο τροφής και ένδυσης, είτε ως μέσο μεταφοράς, είτε ως σύμβολα ή οιωνούς κάποιων
μελλοντικών γεγονότων. Ανάλογα των συνθηκών αυτά ορισμένες φορές είχαν
μεγαλύτερη αξία και από την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη και φυσικά άλλα ζώα
σκορπούσαν τον τρόμο μοναχά με την αναφορά του ονόματός τους, χωρίς να
επιδιωχθεί ποτέ από κανέναν η παρουσία τους. Παρατηρώντας πως ο άνθρωπος συμπεριελάμβανε τα ζώα σε πολλές από τις δραστηριότητές του, όπως το
κυνήγι, η εξημέρωση αλλά και το παιχνίδι, δεν θα ήταν υπερβολικό αν συμπεραί1 Σ. Δ. Λουκάτος, Εισαγωγή στην Ελληνική λαογραφία, Αθήνα 1985: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής
Τραπέζης, σ. 130-131.
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ναμε πως τα αισθάνονταν σχεδόν ως ισότιμα όντα.2
Ρίχνοντας μια ματιά και στα σημερινά γεγονότα, θα μπορούσαμε να πούμε
πως τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να
θεωρούν την γάτα ως ένα συντροφικό ζώο, τον σκύλο ως τον προστάτη και τον
καλύτερο φίλο του ανθρώπου, το άλογο ως μέσο ψυχαγωγίας και αθλητισμού
κάνοντας ιππασία, το γαϊδούρι ως μέσο μεταφοράς, το πρόβατο ως πηγή τροφής
μιας και μας δίνει γάλα, τυρί και κρέας, όπως και η κότα μας δίνει αυγά και κρέας.
Οι άνθρωποι επίσης χρησιμοποιούν και το μαλλί ή το δέρμα των ζώων ως πρώτη ύλη για την κατασκευή υφασμάτων ή υποδημάτων. Από την άλλη η αγελάδα
συνεχίζει να είναι θείο ζώο σε διάφορους πολιτισμούς και αν τυχόν την βλάψει
κάποιος κινδυνεύει να φυλακιστεί ή ακόμα και να τιμωρηθεί με θανατική ποινή.
Το φίδι, όπως και άλλα ζώα, μας τρομάζει ακόμα και σήμερα μιας και νιώθουμε
πως απειλεί την ζωή μας.
Η εμφανής παρουσία των ζώων σε άμεση σχέση με τον άνθρωπο επηρέασε σε υψηλό βαθμό και την λαογραφία. Οι άνθρωποι άφηναν την φαντασία
τους ελεύθερη και σκιαγραφούσαν διάφορα παράξενα πλάσματα τα οποία τα
παρουσίαζαν ως αληθινά. Έτσι γεννήθηκαν παραμύθια, μυθιστορήματα, μύθοι,
παραβολές και αλληγορίες των οποίων κύριοι πρωταγωνιστές είναι τα ζώα. Η
μυθολογία απεικονίζει διάφορες οντότητες ή πλάσματα που διαθέτουν κεφάλι
ζώου και ανθρωπόμορφο σώμα όπως λ.χ. οι Θεοί των Αρχαίων Αιγυπτίων Ρα και
Άνουβις ή ο Μινώταυρος. Άλλη κατηγορία είναι αυτή των όντων με ανθρώπινη
μορφή και με κάποιο υπερφυσικό χαρακτηριστικό όπως οι Κύκλωπες, οι Εκατόχειρες ή οι Γίγαντες. Επίσης παρουσιάζει τους ανθρώπους να μεταμορφώνονται
σε άγρια ζώα όπως λ.χ. οι λυκάνθρωποι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε τις γοργόνες που απεικονίζονται με γυναικείο σώμα από τη μέση και πάνω, ενώ από την
μέση και κάτω αναπαριστάνουν την μορφή ενός ψαριού, διαθέτοντας λέπια και
ουρά, ή τους Κένταυρους. Τέλος, απεικονίζονται όντα των οποίων το σώμα ήταν
σχηματισμένο από πολλά διαφορετικά ζώα όπως λ.χ. ήταν η Σκύλλα.
Όσον αφορά τα παραμύθια και τα μυθιστορήματα με ζώα που απευθύνονται
κυρίως στα παιδιά, είναι ευρέως διαδεδομένος ο μεγάλος αριθμός τέτοιων παραδειγμάτων, όπου η ανθρώπινη μορφή είναι σχεδόν ανύπαρκτη, όπως τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ με ήρωες ζώα όπως η αλεπού, το σκυλάκι, ο γάτος,
ο λύκος, τα κατσικάκια, κ.ο.κ. Επίσης, θα πρέπει να γίνει μια αναφορά και στα
διάφορα αινίγματα ή γρίφους που απεικονίζουν ζώα ή στα ανέκδοτα που έχουν
και πάλι πρωταγωνιστές τα ζώα. Τέλος δεν πρέπει να μας ξεφύγουν ούτε οι παραβολές, οι οποίες μέσω συνειρμών και συγκρίσεων ή παραλληλισμών βοηθούν
τον αναγνώστη να αντιλφθεί κρυφές διαστάσεις κάποιου θέματος. Ενδεικτικά
παραθέτονται τα ακόλουθα παραδείγματα:
(1) Αινίγματα / γρίφοι
Κέρατα έχω, βόδι δεν είμαι. Σαμάρι φορώ, μα ούτε γάιδαρος είμαι. Όταν
2 Στ. Π. Κυριακίδης, Ελληνική Λαογραφία, Μέρος Α΄: Μνημεία του λόγου, Αθήνα 1965: Ακαδημία
Αθηνών, σ. 243.
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περπατώ γράφω, δίχως γνώσεις καθόλου να ’χω; Τι είναι;

(Το σαλιγκάρι).3

(2) Ανέκδοτα
Ο γάιδαρος στο φούρνο
Μπαίνει ένας γάιδαρος σε ένα φούρνο και λέει στον φούρναρη:
—Δύο φραντζόλες ψωμί.
Τον κοιτάζει έκπληκτος ο φούρναρης. Νευριασμένος ο γάιδαρος λέει:
—Τι συμβαίνει ρε μάγκα; Τρέχει τίποτε;
—Ε, όχι κύριε, τίποτε, λέει σαστισμένος ο φούρναρης και δίνει το ψωμί.
Δεν πέρασαν δύο λεπτά και ξαναμπαίνει ο γάιδαρος:
—Ρε φίλε, λέει, δεν μου δίνεις και μία σακούλα, γιατί είμαι με το μηχανάκι;4
(3) Παραβολές
Ήρθε το τσακάλι στο λιοντάρι και του λέει:
—Έλα να τσακωθούμε!
Το λιοντάρι ούτε το κοίταξε. Και τότε το τσακάλι είπε απειλώντας:
—Θα πάω να πω σ’ όλους πως το λιοντάρι με φοβάται.
Έκανε μορφασμό αηδίας ο βασιλιάς των ζώων και είπε:
—Ας μ’ επικρίνουν οι κάτοικοι της σαβάνας για τη δειλία, είναι λιγότερο
προσβλητικό, παρά να με περιφρονήσουν για τον καβγά με το τσακάλι.5

Ο Αισώπειος μύθος
Ο Αίσωπος κληροδότησε στην παγκόσμια φιλολογία, ως λογοτεχνικό είδος,
κάποιες σύντομες ιστορίες που χαρακτηρίστηκαν από ιδιαίτερη χάρη, απλότητα και διδακτικότητα. Αυτές οι αλληγορικές και συμβολικές ιστορίες που είχαν
ως σκοπό να παραδειγματίσουν και να διδάξουν ονομάστηκαν μύθοι και έγιναν
αντικείμενο μελέτης και έρευνας. Απευθύνονται κυρίως στα παιδιά μιας και οι
κύριοι πρωταγωνιστές τους είναι τα ζώα και σπανιότερα οι άνθρωποι. Προφανώς, αυτό που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά, είναι το γεγονός ότι, σε αυτές τις
μικρές αλληγορικές και αστείες διηγήσεις, τα ζώα συμπεριφέρονται και μιλούν
σαν ανθρώπινα όντα και προβάλλοντας έμμεσα τις αδυναμίες των ανθρώπων,
καταλήγουν σε ένα ηθικό μήνυμα που βοηθά στην δημιουργία μιας υγειούς ανθρώπινης κοινωνικής συμπεριφοράς.
Παρά το γεγονός ότι είναι γνωστά ελάχιστα στοιχεία για την ζωή του Αισώπου, θεωρείται ακόμα και σήμερα πατέρας του μύθου, έχοντας κληρονομήσει
3 Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://12dim-kalam.thess.sch.gr/pages/riddles.html (τελευταία
πρόσβαση 30/08/2020).
4 Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: https://www.asteiatorio.gr/%CE%B1%CE%BD%CE
%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%B1/%CE%B6%CF%8E%CE%B1/61
8%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%BF
(τελευταία πρόσβαση 30/08/2020).
5 Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://pegas1.eu/sofia/34a.htm (τελευταία πρόσβαση
30/08/2020).
Ελληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις
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από την αρχαιότητα ποικίλες θρυλικές ιστορίες από την ζωή του ως σοφού και
πανούργου σκλάβου.6 Μερικοί υποστήριζαν ότι ο Αίσωπος, ο δύσμορφος, άσχημος, καμπούρης και βραδύγλωσσος αλλά πανέξυπνος δούλος, ήταν ένα πρόσωπο πλαστό. Σύμφωνα με τις περιγραφές ήταν και μακρουλοκέφαλος, κοντόλαιμος, χειλαράς, κοιλαράς και στραβοπόδης. Ο τελευταίος κύριος του Αισώπου
ήταν ο φιλόσοφος Ξάνθος από την Σάμο. Εκεί, εξέπληξε τους πάντες με την σοφία του και ο Ξάνθος του χάρισε την ελευθερία του.7 Ευχαριστημένος, άρχισε να
ταξιδεύει σε διάφορα ελληνικά κέντρα, όπως η Κόρινθος, η Αθήνα, οι Δελφοί και
έφτασε μέχρι την Αίγυπτο και τη Βαβυλωνία.8 Ολοκληρώνει την αποστολή του
φθάνοντας στους Δελφούς όπου θα καυτηριάσει ανοιχτά την απληστία, την αρπακτικότητα και την αδηφαγία των Δελφινιών που ζούσαν εις βάρος των απλοϊκών ανθρώπων. Οι ιερείς οργίζονται και κρύβουν στις αποσκευές του μια χρυσή φιάλη του Απόλλωνα και τον κατηγορούν ότι την έκλεψε.9 Έτσι, οι Δελφικοί
αποφασίζουν το θάνατό του και τον γκρεμίζουν από μια κορυφή του Παρνασσού.
Ο Αίσωπος ήταν ένας ουδέτερος παρατηρητής όσων διαδραματίζονταν καθημερινά στην ανθρώπινη κοινωνία. Χτυπά την αδικία, τη βαναυσότητα, την κοινωνία των κρατούντων και συμπαθεί τον βασανιζόμενο πολίτη.10 Ξεχώριζε για την
οξεία αντίληψή του και την βαθειά σοφία του. Επηρεασμένος από τους παλιούς
μύθους, έπλαθε τους δικούς του με συντομία, σαφήνεια, εύγλωττη αλληγορία,
χιούμορ και τραγικότητα, επιδρώντας στα κοινωνικά ήθη και τη συμπεριφορά
των σύγχρονων και μεταγενέστερών του. Τέλος, τα χαρακτηριστικά στοιχεία των
μύθων του είναι η λιτότητα στο ύφος και στα εκφραστικά μέσα, η διδακτικότητά
τους, οι πρωταγωνιστές τους που ανήκουν στο ζωολογικό περιβάλλον και που
παρουσιάζονται μέσω του ανθρωπομορφισμού τους, η επικράτηση ενός ρεαλιστικού πνεύματος αντί της φαντασίας, η νίκη του καλού και τα θέματά τους που
συνδέονται στενά με την ανθρώπινη βιοτική και πολιτιστική πραγματικότητα.

Η μετάφραση των ιδιωτισμών
Όπως προαναφέραμε στην αρχή στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανίχνευση, από τους μύθους του Αισώπου, των ιδιωτισμών που φέρουν στο περιεχόμενό τους ονόματα ζώων, και η μετάφρασή τους στην ρουμάνικη γλώσσα.
Ο Larson χαρακτήριζε τους ιδιωτισμούς ως «νεκρές» μεταφορές διότι η συχνή
και ευρεία χρήση τους είχαν ως αποτέλεσμα να χαθεί η αρχική τους μεταφορική
σημασία και να προσαρμοστούν στο λεξιλόγιο ως κρυσταλλωμένες εκφράσεις, τις

6 Γ. Ανδρέου, Αβιάνου μύθοι, Αθήνα 2000: Απόπειρα, σ. 101.
7 Χ. Σακελλαρίου, «Αίσωπος-Βιογραφικό Διάγραμμα», Διαβάζω, 167 (1987), σ. 21.
8 Δ. Β. Αναγνωστόπουλος, Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας – Α΄ ανιχνεύσεις, Αθήνα 1987: Καστανιώτη, σ. 84.
9 Χ. Σακελλαρίου, «Αίσωπος...», ό.π., σ. 22.
10 Δ. Β. Αναγνωστόπουλος, Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας..., ό.π., σ. 85.
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οποίες οι ομιλητές αναπαράγουν πλέον αυτόματα.11 Επιπλέον, το γεγονός ότι η σημασία τους δεν προκύπτει από το άθροισμα των σημασιών των λέξεων που τους
απαρτίζουν αλλά λειτουργούν αυτόνομα, αποκτώντας δική τους μεμονωμένη σημασία, έχει δυσκολέψει πολλούς μεταφραστές στην προσπάθειά τους να μεταφέρουν έναν ιδιωτισμό από την Γλώσσα Πηγή στην Γλώσσα Στόχο, να κάνουν δηλαδή
μια επιτυχή διαγλωσσική μετάφραση. Τα περισσότερα μεταφραστικά σφάλματα
παρατηρούνται κυρίως στην περίπτωση όσων δεν διαθέτουν άπταιστη γνώση των
δύο γλωσσών που, μέσω μιας συγχύσεως, παρερμηνεύουν ένα μεταφορικό συνδυασμό λέξεων με έναν κυριολεκτικό. Έτσι, μη συνειδητοποιώντας πως καλούνται
να ανιχνεύσουν κάποιον ισοδύναμο ιδιωτισμό, δεν λαμβάνουν υπόψην την κατάργηση κάθε αιτιολογικού δεσμού μεταξύ σημαίνοντος και σημαινόμενου, με αποτέλεσμα να μεταφράσουν λόγου χάριν την αγγλική ιδιωτισμική έκφραση it’s raining
cats and dogs με κυριολεκτικό τρόπο δηλ. βρέχει σκυλιά και γατιά και όχι ρίχνει
καρεκλοπόδαρα, όπως θα άρμοζε στην προκειμένη περίπτωση.
Σύμφωνα με την ισπανίδα μεταφρασεολόγο Gloria Corpas Pastor, η ισοδυναμία των ιδιωτισμικών εκφράσεων κατατάσσεται σε τρεις βαθμίδες: πλήρη,
μερική και μηδενική.12 Στην περίπτωση της πλήρους ισοδυναμίας έχουμε κοινή
μορφοσυντακτική δομή και γραμματική και κοινό εννοιολογικό, λεξιλογικό και
μεταφορικό επίπεδο. Όσον αφορά την μερική ισοδυναμία, κοινός παράγοντας
θα είναι η σημασία των εκφράσεων ενώ θα υπάρξουν διαφορές είτε στη μορφοσυντακτική δομή, στη λεξικολογική σύνθεση ή στο σημασιολογικό περιεχόμενο.
Κλείνοντας, στην μηδενική ισοδυναμία, στην περίπτωση δηλαδή που η γλώσσα
στόχος δεν διαθέτει αντίστοιχη νοηματική έκφραση, οι στρατηγικές μετάφρασης
που ακολουθούνται είναι είτε η ελεύθερη απόδοση με την μορφή επεξήγησης
είτε η κατά λέξη μετάφραση με την χρήση μιας υποσημείωσης όπου θα γίνει
αποσαφήνιση του νοήματος. Παρακάτω, θα παρουσιαστούν ενδεικτικά παραδείγματα για τις πρώτες δύο περιπτώσεις.
(4) Πλήρης ισοδυναμία: κοινή μορφοσυντακτική δομή και γραμματική και
κοινό εννοιολογικό, λεξιλογικό και μεταφορικό επίπεδο.
4.1 Σαν τα πρόβατα= ca oile (ομάδα ανθρώπων χωρίς βούληση)
4.2 Σαν το σκύλο με τη γάτα= precum câinele cu pisica (τσακώνονται συνέχεια)
4.3 Ρεζίλι των σκυλιών= (de) râsul câinilor (μεγάλο ρεζίλι)
4.4 Από το κεφάλι βρομάει το ψάρι= de la cap se împute peștele (το κακό
ξεκινά από την κορυφή της ηγετικής πυραμίδας).
(5) Μερική ισοδυναμία: διαφορές είτε στη μορφοσυντακτική δομή, στη
λεξικολογική σύνθεση ή στο σημασιολογικό περιεχόμενο
5.1 Η αλεπού εκατό χρονών, το αλεπουδάκι εκατόν δέκα= Puiul învață
11 M. L. Larson, Meaning based Translation: A Guide to Cross-language Equivalence, New York –
London 1984: University Press of America, σ. 249.
12 G. Corpas Pastor, Las lenguas de Europa: Estudios de Fraseologia, Fraseografía y Traducción,
Granada 2000: Comares, σ. 490.
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pe cioară (για νέο άτομο που ισχυρίζεται ότι ξέρει περισσότερα από έναν
μεγάλης ηλικίας)
Στο παραπάνω παράδειγμα, ο ιδιωτισμός «η αλεπού εκατό χρονών, το αλεπουδάκι εκατόν δέκα» μεταφράζεται στα ρουμάνικα με έναν άλλο ιδιωτισμό,
ο οποίος αν μεταφραζόταν κατά λέξη στα ελληνικά θα σήμαινε πως το μικρό
[= παιδί/νεογέννητο] κοράκι διδάσκει τον κόρακα [= τη μαμά κορακίνα].
Παρατηρούμε πως έχει την ίδια έννοια, αν το εξετάσουμε από σημασιολογική σκοπιά αλλά πως χρησιμοποιούνται διαφορετικά είδη ζώων, στα
ελληνικά η αλεπού και στα ρουμάνικα ο κόρακας. Άλλη διαφορά είναι πως
ενώ στα ελληνικά παραλείπεται το ρήμα [είναι] γιατί είναι ευκόλως εννοούμενο, στα ρουμάνικα χρησιμοποιείται το ρήμα διδάσκω με την έννοια ότι
κάποιος μαθαίνει κάποιον να κάνει κάτι. Επίσης, στα ελληνικά η διαφοροποίηση της μαμάς αλεπούς από το μωρό/ μικρό πραγματοποιείται μέσω
ενός υποκοριστικού αλεπουδ+άκι, ενώ στα ρουμάνικα η λέξη «pui + οριστικό άρθρο -ul» αναφέρεται σε οποιοδήποτε πουλί από την στιγμή που
βγαίνει από το αυγό μέχρι την ωρίμανση. Το ύφος τους είναι υπαινικτικό
και ειρωνικό, στα ελληνικά η ειρωνεία προσδιορίζεται περισσότερο με την
αναφορά της ηλικίας, ενώ στα ρουμάνικα μέσω μιας μεταφορικής έννοιας
και του ρήματος.
5.2 Όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα τον τρών’ οι κότες= Cine se
amestecă în tărâțe îl mănâncă porcii (όποιος μπλέξει με πράγματα αμφιβόλου ποιότητος και ηθικής, μπορεί να ζημιωθεί ανεπανόρθωτα)
Ο παραπάνω ρουμάνικος ιδιωτισμός θα μεταφραζόταν στα ελληνικά
κατά λέξη: όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα τον τρώνε τα γουρούνια.
Παρατηρούμε πως έχει ακριβώς την ίδια δομή με τον ελληνικό ιδιωτισμό
και πως αλλάζει απλώς το ζώο με το οποίο εκφράζεται. Ο τόνος είναι ειρωνικός, υπαινικτικός και διδακτικός. Η ειρωνεία πετυχαίνεται χάρη στην
μεταφορική χρήση των ζώων και χάρη στην μετωνυμία. Η διδακτικότητα
του ιδιωτισμού προκύπτει από το δίδαγμά του, το οποίο είναι πως κανείς,
πρέπει να προσέχει με τι είδους ανθρώπους κυκλοφορεί γιατί μπορεί να
ζημειωθεί ανεπανόρθωτα.
5.3 Αν το κοράκι σ’ οδηγεί, σε ψοφίμι θα σε πάει= Dacă te iei după măgar
te duce la stână (ανάλογα με το συμβουλάτορά σου θα είναι και τα αποτελέσματα)
Ο ιδιωτισμός αυτός, θα μεταφραζόταν κατά λέξη: Αν ακολουθείς το γάιδαρο θα σε πάει στη στάνη. Ενώ λοιπόν διαφέρει το ζώο του ιδιωτισμού
παρατηρούμε πως η έννοια είναι η ίδια δηλαδή πως ανάλογα με τον άνθρωπο που σε συμβουλεύει θα είναι και τα αποτελέσματα σου. Ο ιδιωτισμός αυτός θυμίζει και ένα άλλο ρητό που λέει: «Μ’ όποιον δάσκαλο
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καθίσεις τέτοια γράμματα θα μάθεις». Το ύφος και των δυο είναι ρεαλιστικό, υπαινικτικό, ειρωνικό και θα μπορούσε να θεωρηθεί ακόμα και
διδακτικό. Πρόκειται για δυο ιδιωτισμούς της καθημερινής γλώσσας, με
απλή συντακτική δομή και οι οποίοι γίνονται εύκολα αντιληπτοί μέσω της
χρήσης της μεταφοράς και της μετωνυμίας.
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Η πορεία των ελληνικών δάνειων λέξεων
στη βουλγαρική γλώσσα
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South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad

ABSTRACT
The quite old and long-term influence of Greek on the Bulgarian language
is recognizable mainly in the lexical system. Naturally, the centuries-old
direct contact between the two people has led to the influx of numerous
Greek lexical elements in Bulgarian. After their phonetic and morphological adaptation, i.e. after their integration into the Bulgarian grammatical
system, the Greek loan words continue to be the subject of assimilation.
Having become part of the Bulgarian lexical system, they start to behave
as productive bases connecting with local word-formative formants.
The number of Greek loan words that serve as bases for the formation of
more than one derivative is significant. A base for further derivation is provided mostly by nouns of Greek origin. However, a number of verbs and adjectives also take part in the word-formation processes and many of them
have formed large groups of derivatives. The very fact that they participate
actively in Bulgarian word-formative processes and acquire Bulgarian suffixes demonstrates that the Greek words have permanently penetrated
in the Bulgarian language, have adapted and some of them are even no
longer felt as foreign words.
The present study, which is part of a more extensive research devoted to
the hybrid substantives of the Greek bases in Bulgarian, presents individual examples that are indicative of the productivity of the Greek loan words
(nouns, adjectives and verbs) in Bulgarian. Being composed of elements of
different languages, the new lexemes are hybrid in nature regarding their
word-formation, and their separation into a special category reflects the new
status of the Greek bases derived from borrowings in Bulgarian. Depending
on their onomasiological structure, the new lexemes are formed from different bases and they belong to different word-formative categories and types.
The hybrid formations of this type are the final result of the assimilation of
the Greek loan words into our language, which is why they occupy a specific position in the Bulgarian lexical fund. The use of some of them is dialect
or archaic, but they all contribute to the enrichment of the vocabulary and
the ways of expression in Bulgarian.

Τα ελληνικά δάνεια της βουλγαρικής γλώσσας συνθέτουν ένα ιδιαίτερο λεξιλογικό στρώμα το οποίο διαμορφώθηκε στη διάρκεια των έντονων γλωσσικών
επαφών ανάμεσα στους δύο γειτονικούς λαούς. Αξιοσημείωτος είναι ο αριθμός των ελληνικών δάνειων λέξεων οι οποίες συνεχίζουν την πορεία τους στη
βουλγαρική γλώσσα και, ακολουθώντας τους παραγωγικούς της μηχανισμούς,
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Σχήμα 1: Διάγραμμα παραγώγων του ουσιαστικού сама́р (samár) <σαμάρι

συμμετέχουν σε περαιτέρω διαδικασίες παραγωγής και σύνθεσης. Τα πλήρως
προσαρμοσμένα και αφομοιωμένα δάνεια αρχίζουν να μετέχουν στην κατασκευή λέξεων, λειτουργώντας πια ως βάσεις στις οποίες προσκολλώνται ιθαγενή παραγωγικά προσφύματα. Έτσι πολλές από αυτές τις λέξεις σχηματίζουν
γύρω τους μεγάλους κύκλους παραγώγων και συνθέτων.
Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μελέτης, η οποία εξετάζει
την παραγωγική εξέλιξη των λεξικών μονάδων που δανείστηκε η βουλγαρική από
την ελληνική γλώσσα, και εδώ θα εστιάσει στην αναλυτική παρουσίαση επιλεγμένων
μετονοματικών και μεταρηματικών ουσιαστικών με βάση ελληνικής προέλευσης και
βουλγαρικό παραγωγικό επίθημα. Λόγω του χαρακτήρα τους (υβριδικοί σχηματισμοί
που αποτελούν συνδυασμό ελληνικών και βουλγαρικών στοιχείων) τα παράγωγα εξετάζονται σε δύο άξονες: 1) διαχρονικά, όσον αφορά την ετυμολογική προέλευση της
βάσης και 2) συγχρονικά, ως προς τα βουλγαρικά παραγωγικά επιθήματα.
Πρώτα παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της παραγωγικότητας επιλεγμένων ελληνικών δανείων.

Ελληνικά δάνεια ουσιαστικά
Από το ουσιαστικό сама́р (samár), δάνειο από το ελληνικό σαμάρι, με την
ίδια σημασία, παράγονται:
—έξι ουσιαστικά: τα υποκοριστικά: сама́ренце (samárentse), сама́рче (samárche),
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Σχήμα 2: Διάγραμμα παραγώγων του ουσιαστικού панаи́р (panaír) <πανηγύρι

сама́рник (samárnik), το επαγγελματικό самарджи́я (samardzhíya), «σαμαροποιός,
σαμαράς, αυτός που κάνει και πουλάει σαμάρια», το самарджи́йка (samardzhíyka),
«η μεγάλη βελόνα, με την οποία ράβεται το σαμάρι», και το τοπικό самараджи́йница (samardzhíynitsa)·
—πέντε επίθετα: сама́рев (samárev), сама́рен (samáren), самари́т (samarít),
сама́рски (samárski), самарджи́йски (samardzhíyski)·
—τρία ρήματα: о́самаря (ósamarya), осамаря́вам (osamaryávam), самари́сам
(samarísam). Τα πρώτα δύο ρήματα σχηματίζονται με τα επιθήματα, τα οποία
συμμετέχουν στην παραγωγή και γηγενών μετονοματικών ρημάτων, ενώ στο
ρήμα samarísam προσκολλήθηκε το σιγματικό επίθημα -сам [-sam].1
Παράγωγα του ουσιαστικού панаи́р (panaír), δάνειο από το ελληνικό πανηγύρι, με την ίδια σημασία, είναι:
—το αρσενικό ουσιαστικό панаирджи́я (panairdzhíya) και τα θηλυκά
панаирджи́йка (panairdzhiýka), панаи́ренка (panaírenka), «πανηγυριστής-πανηγυρίστρια· αυτός/αυτή που συμμετέχει σε panaír, πανηγύρι», το ουσιαστικό панаирджи́йство (panairdzhiýstvo), «η ιδιότητα του πανηγυρτζή»,
και το τοπικό панаи́рище (panaírishte)·
—τα επίθετα панаи́рски (panaírski), панаи́рен (panaíren), «πανηγυρικός», και
панаирджи́йски (panairdzhiýski), «πανηγυριώτικος», το οποίο χρησιμοποιείται
και με τη μειωτική σημασία «γελοίος, παρδαλός»·
—το ρήμα пана(г)иро́вам (pana(g)iróvam), «πανηγυρίζω».

1 Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και σε άλλα ρήματα, παράγωγα από δάνεια ελληνικά ουσιαστικά στη βουλγαρική γλώσσα: π.χ. маламо́свам (malamósvam), «μαλαματώνω» <ма́лама (málama)
<μάλαμα· харо̀свам (haròsvam), «βλέπω προκοπή» <хара́ (hará) <χαρά.
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Σχήμα 3: Διάγραμμα παραγώγων του ουσιαστικού пипе́р (pipér) <πιπέρι

Εξαιρετικά πλούσιος είναι ο κύκλος παραγώγων και συνθέτων και του ουσιαστικού пипе́р (pipér) από το ελληνικό πιπέρι και αποτελεί απόδειξη για την
πλήρη αφομοίωσή του στη βουλγαρική.

Ελληνικά δάνεια ρήματα
Δημιουργημένα από το ρήμα ва́пс(в)ам//вапцу́вам (váps(v)am//vaptsúvam)
<θέμα αορίστου (στο εξής ΘΑ)2 του ελληνικού ρήματος βάφω, είναι τα ουσιαστικά: вапса́р//вапца́р (vapsár//vaptsár), «αυτός που βάφει, ва́псва (vápsva)», το
τοπικό вапса́рница (vapsárnitsa), вапси́ло//вапци́ло (vapsílo//váptsilo) με τη
σημασία «βαφή», και τα υποκοριστικά τους: вапси́лка (vapsílka), вапси́лчица
(vapsílchitsa) και ва́псване (vápsvane), το οποίο δηλώνει την ενέργεια της
ρηματικής βάσης, καθώς και τα επίθετα: вапса́рски (vapsárski) και вапси́лен
(vapsílen).

2 Ως γνωστόν, η πλειοψηφία των ρηματικών τύπων που δανείστηκε η βουλγαρική, αλλά και οι υπόλοιπες βαλκανικές γλώσσες, από την ελληνική σχηματίστηκαν πιο συγκεκριμένα με βάση το θέμα
της υποτακτικής του αορίστου και διατηρούν τον αοριστικό χαρακτήρα «-σ» ως μέρος της κατάληξης (π.χ. το ρήμα zalisvam από το ΘΑ του ρήματος ζαλίζω· lipsvam από το ΘΑ του λείπω). Επιπλέον,
ο αοριστικός χαρακτήρας «-σ» διατηρείται και στα παράγωγα, όπως φαίνεται από τα διαγράμματα
και τα παραδείγματα.
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Σχήμα 4: Διάγραμμα παραγώγων του ρ. ва́псам (vápsam) <ΘΑ του ελλ. βάφω

Παράγωγα του ρήματος проко́пс(в)ам (prokóps(v)am) είναι έξι ουσιαστικά: проко́псаник-проко́псаница (prokópsanik-prokópsanitsa) και непроко́псаник-непроко́псаница (neprokópsanik-neprokópsanitsa), «αυτός/αυτή που
δεν μπορεί να προκόψει, проко́пса (prokópsa)», прокопси́я (prokopsíya), «προκοπή», και проко́псване (prokópsvane), που δηλώνει την ενέργεια του ρήματος
prokóps(v)am. Επίσης, τη σημασία «ανεπρόκοπος» έχουν τα επίθετα проко́псан
(prokópsan) και непроко́псан (neprokópsan).

Σχήμα 5: Διάγραμμα παραγώγων του ρ. проко́псам (prokópsam) <ΘΑ του ελλ. προκόβω

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα δάνεια ρήματα, όπως και τα βουλγαρικά, συνδυάζονται με παραγωγικά προθήματα, όπως -за (-za), -на (na), -по
(-po), -раз (-raz), -до (-do), -пре (-pre), -при (-pri) κ.ά. και σχηματίζουν πλήθος
παραγώγων, όπως φαίνεται στα ακόλουθα σχήματα.
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Σχήμα 6: Διάγραμμα παραγώγων του ρ. кале́свам (kalésvam) <ΘΑ του ελλ. καλώ

Σχήμα 7: Διάγραμμα παραγώγων του ρ. мири́сам (mirísam) <ΘΑ του ελλ. μυρίζω
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Ελληνικά δάνεια επίθετα

Σχήμα 8: Διάγραμμα παραγώγων του επιθέτου е́втин (evtin) <φτηνός

Από το επίθετο е́втин (evtin) <φτηνός σχηματίστηκαν το ρήμα евтине́я
(evtinèya) και τα παράγωγά του: заевтине́я//заевтиня́вам (zaevtinèya//
zaevtinyàvam), поевтине́я//поевтиня́вам (poevtinéya//poevtinyávam), τα αφηρημένα ουσιαστικά поевтиня́ване (poevtinyàvane) και евтини́я (evtiníya), το αρσενικό евтинджи́я (evtindzhíya) και το θηλυκό евтинджи́йка (evtindzhiýka) με
τη σημασία «αυτός/αυτή που πουλάει φτηνά», το αφηρημένο евтинджи́йство
(evtindzhíystvo) και το επίθετο евтинджи́йски (evtindzíyski), καθώς και το επίρρημα
е́втино (évtino).
Παράγωγα του επιθέτου па́лав (pálav) <παλαβός, με τη σημασία «άτακτος,
ζωηρός, παλαβιάρης», είναι άλλα δύο επίθετα, τα палава́т (palavát) και припа́лав
(pripálav) με την ίδια σημασία, τα ουσιαστικά па́лавец-па́лавица (pálavetspálavitsa)/па́лавник-па́лавница (pálavnik-pálavnitsa) με τη σημασία «αυτός/
αυτή που είναι άτακτος/η», τα αφηρημένα ουσιαστικά па́лавщина (pálavshtina)
και па́лавост (pálavost) και τα ρήματα палу́вам (palúvam), попала́вя се
(popalávya se), спала́вя се (spalávya se), «γίνομαι άτακτος, παλαβιάρης».
Όπως απεικονίζεται στα διαγράμματα, τα πλήρως ενταγμένα ελληνικά δάνεια της βουλγαρικής έχουν ενεργοποιηθεί παραγωγικά λειτουργώντας πια ως
βάσεις στις οποίες προσκολλώνται ιθαγενή παραγωγικά προσφύματα. Έτσι δημιουργούνται οι υβριδικοί σχηματισμοί, όπως έχουν υποστηρίξει πολλοί μελετητές σε εργασίες που επικεντρώνονται στο θέμα των δάνειων λεξικών στοιχείων
της βουλγαρικής.3 Ο όρος υβριδικός σχηματισμός χρησιμοποιείται στη σχετική
3 Μεταξύ άλλων, В. Кювлиева [V. Kyuvlieva], “Морфологична адаптация и асимилация на турските заемки – съществителни и прилагателни – в българския език”, Известия на института за български език 24 (1980), σ. 78-136· А. Кочева-Лефеджиева [A. Kocheva-Lefedzhieva],
Немски лексикални елементи в българските говори, София 2004: Мултипринт, σ. 227· З.
Барболова [Z. Barbolova], “Формиране на турско-български хибридни съществителни
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Σχήμα 9: Διάγραμμα παραγώγων του επιθέτου па́лав (pálav) <παλαβός

βιβλιογραφία, για να περιγράψει τις λέξεις που σχηματίστηκαν με συνδυασμό
δάνειων και γηγενών στοιχείων, δηλαδή τα παράγωγα με: (α) βάση ξενικής προέλευσης + βουλγαρικό παραγωγικό πρόσθημα ή (β) βουλγαρική βάση + πρόσθημα ξενικής προέλευσης.
Στα περιορισμένα όρια της παρούσας ανακοίνωσης θα παρουσιαστούν επιλεγμένα μετονοματικά και μεταρηματικά ουσιαστικά με βάση ελληνικής προέλευσης και βουλγαρικό παραγωγικό επίθημα. Οι υβριδικοί σχηματισμοί αποτελούν δείκτη του βαθμού αφομοίωσης των ελληνικών δάνειων λέξεων στη βουλγαρική γλώσσα και, ως μέρος πλέον του βουλγαρικού λεξιλογίου, επεκτείνουν
την επικοινωνιακή της δύναμη προσθέτοντας γλωσσική ποικιλία. Ανήκουν σε
διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τη σημασία και τον τρόπο σχηματισμού τους
και, στα πλαίσια των ξεχωριστών κατηγοριών, σε διάφορους τύπους, ανάλογα
με τα ιθαγενή παραγωγικά επιθήματα. Το υλικό αντλήθηκε από τα Ετυμολογικά
λεξικά της βουλγαρικής γλώσσας, καθώς και από μελέτες που επικεντρώνονται
στο θέμα των ελληνικών δανείων στη βουλγαρική γλώσσα.4

със суфикси на к-”, Електронно списание Liter net 1:146 (2012)· Н. Сотирова [N. Sotirova],
Българо-гръцки лексикални хибриди (Съществителни имена), Διδακτορική διατριβή,
Μπλαγκόεβγκραντ 2016: Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο Βουλγαρίας.
4 Български етимологичен речник, τ. 1–8, София (1971–2017): БАН· Ν. Π. Ανδριώτης, «Τα ελληνικά στοιχεία της βουλγαρικής γλώσσης», Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού
Θησαυρού 17 (1952), σ. 34-100· М. Филипова-Байрова [M. Filipova-Bayrova], Гръцки заемки
в съвременния български език, София 1969: БАН, σ. 186· Хр. Дзидзилис [Hr. Dzidzilis],
Фонетични проблеми при етимологизуване на гръцките заемки в българския език, София
1990: БАН, σ. 188.
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Μεταρηματικά υβριδικά ουσιαστικά
Τα ουσιαστικά που παράγονται από ρήματα κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες, ανάλογα με τη σημασία τους:
1. Αυτά που δηλώνουν το πρόσωπο που ενεργεί, όπως:
—(не)проко́псаник [(ne)prokópsanik)], «αυτός που δεν μπορεί να проко́пса
(prokópsa), να προκόψει» <проко́псвам (prokópsvam) <υποτακτική αορίστου του
προκόβω (προκόπτω).
—хало́сник (halósnik), «αυτός που хало́сва (halósva), χαλάει τα πάντα»
<хало́свам (halósvam) <υποτακτική αορίστου χαλώσω του ρήματος χαλώ.
—ори́сница (orísnitsa), «αυτή που ори́сва (orísva), ορίζει τη μοίρα, τη ζωή του
νεογέννητου μωρού» <орúсвам (orísvam) <υποτακτική αορίστου του ορίζω.

2. Αυτά που δηλώνουν ενέργεια ή το αποτέλεσμα της ενέργειας, όπως:
—захаро́сване (zaharósvane), «η ενέργεια του захаро́свам (zaharósvam)»
<υποτακτική αορίστου του ζαχαρώνω·
—икономи́сване (ikonomísvane), «η ενέργεια του икономи́свам (ikonomísvam)»
<υποτακτική αορίστου του οικονομώ·
—ли́псване (lípsvane), «η ενέργεια του ли́псвам (lípsvam)» <υποτακτική αορίστου
του λείπω·
—проко́псване (prokópsvane), «η ενέργεια του проко́псвам (prokópsvam)»
<υποτακτική αορίστου του προκόβω·

Μια ξεχωριστή ομάδα αποτελούν τα ουσιαστικά ενέργειας, παράγωγα από
ρήματα, που σχηματίζονται από προσαρμοσμένα δάνεια ουσιαστικά ή επίθετα, όπως τα ρήματα даскалу́вам//даскаля́ (daskalúvam//daskalyá), «διδάσκω»
<да́скал (dáskal) <δάσκαλος· друму́вам (drumúvam), «ταξιδεύω» <друм (drum)
<δρόμος· майсторя́ (maystoryá), «μαστορεύω» <ма́йстор (máystor) <μάστορας· поевтиня́вам (poevtinyávam) <е́втин (évtin) <ευθηνός κ.ά. Τα ρήματα
αυτά σχηματίζονται με τα επιθήματα, τα οποία συμμετέχουν στην παραγωγή και
γηγενών μετονοματικών ρημάτων. Τέτοια παράγωγα ουσιαστικά ενέργειας είναι:
—даскалу́ване (daskalúvane), «η ενέργεια του даскалу́вам (daskalúvam),

διδάσκω· δουλεύω ως δάσκαλος», <да́скал (dáskal) <δάσκαλος·
—поевтиня́ване (poevtinyávane), «η ενέργεια του поевтиня́вам
(poevtinyávam), φθηναίνω» <е́втин (évtin) <ευθηνός·
—палу́ване (palúvane), «η ενέργεια του палу́вам (palúvam), κάνω αταξίες» <па́лав, «άτακτος, παλαβιάρης» (pálav) <παλαβός.
3. Αυτά που δηλώνουν το όργανο ή το μέσο μιας ενέργειας, όπως:
—на́сосник (násosnik), «κομμάτι ύφασμα για насо́сване (nasósvane), τσοντάρισμα, πρόσθεση» <насо́свам (nasósvam), «τσοντάρω, προσθέτω, σώνω» <υπο-
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τακτική αορίστου του ρήματος σώνω.
—вапси́ло//вапци́ло (vapsílo//váptsilo), «βαφή» <ва́пс(в)ам//вапцу́вам (váps(v)
am//vaptsúvam) <υποτακτική αορίστου του ελληνικού ρήματος βάφω·
—стиваса́рка (stivasàrka), «σανίδα, με τη βοήθεια της οποίας се стива́сва,
στοιβάζεται κάνναβη ή λινάρι» <стива́свам (stivásvam) <υποτακτική αορίστου
του ρήματος στοιβάζω.

Μετονοματικά υβριδικά ουσιαστικά
Α. Ουσιαστικά που παράγονται από άλλα ουσιαστικά
Ανάλογα με τη σημασία τους χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
1. Υποκοριστικά
1.1 Κυρίως σμικρυντικά, όπως:
—ко́калче (kókalche), «μικρό κόκκαλο» <ко́кал (kókal) <κόκκαλο·
—кома́тче (komátche), «μικρό κομμάτι (ψωμί)» <кома́т (komát) <κομμάτι·
—пара́клисче (paráklische), «μικρό παρεκκλήσι» <пара́клис (paráklis) <παρακκλήσιον·
—пепо́нче (pepónche), «μικρό πεπόνι» <пепо́н (pepón) <πεπόνι.

1.2 Κυρίως συναισθηματικά, όπως:
—кроми́дец (kromídets) <кроми́д (kromíd) <κρομμύδι·
—ори́зец (orízets) <ори́з (oríz) <ορύζιον·
—пипе́рец (pipérets) <пипе́р (pipér) <πιπέρι·
—фасу́лец (fasúlets) <фасу́л (fasúl) <φασούλι.

2. Μεγεθυντικά, όπως:
—дру́мище (drúmishte) <друм (drum) <δρόμος·
—лива́дище (livádishte) <лива́да (liváda) <λιβάδα.

3. Περιληπτικά, όπως:
—ливада́к (livadák), «χώρος με πολλά λιβάδια», το οποίο μπορεί να αναλυθεί και
ως «χώρος, όπου έχει λιβάδια» και να θεωρηθεί τοπικό <лива́да (liváda) <λιβάδα·
—скивала́к (skivalák), «σύνολο από σκύβαλα» <ски́вал, «ό,τι μένει ύστερα από
το κοσκίνισμα του σταριού και των δημητριακών» <σκύβαλο.

4. Τοπικά, όπως:
—ма́герница (mágernitsa), «μαγειρείο σε μοναστήρι, ο τόπος όπου δουλεύει ο
μάγειρας, ма́гер (máger)» <ма̀гер <μάγερας·
—самарджи́йница (samardzhíynitsa), «σαμαροποιείο», το οποίο από την άποψη της συγχρονικής ανάλυσης μπορεί να αναλυθεί με δύο τρόπους: «ο τόπος
όπου δουλεύει ο σαμαράς, самарджи́я (samardzhíya)» και το επίθημα -ница
(-nitsa) ή «ο τόπος όπου κατασκευάζονται σαμάρια, сама́р (samár)» + το επίθημα
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-джи́йница (-dzhíynitsa) <сама̀р <σαμάρι·
—ори́зище (orízishte), «έκταση γης στην οποία καλλιεργείται ρύζι, ори́з (oríz)»
<ори́з <ορύζιον·
—панаи́рище/панагю́рище (panaírishte/panagyúrishte), «ο τόπος όπου διεξάγονται πανηγύρια, пана́р (panaír)» <панаи́р <παναγύρι.

5. Επαγγελματικά, όπως:
—ма́ндраджия (mándradzhiya), «αυτός που δουλεύει σε μάντρα, ма́ндра
(mándra)» <ма́ндра <μάντρα·
—керемида́р (keremidа́r), «αυτός που κατασκευάζει κεραμίδες, кереми́да
(keremída)» <кереми́да <κεραμίδα·
—самарджи́я (samardzhíya), «σαμαροποιός, σαμαράς, αυτός που κάνει και πουλάει σαμάρια, сама́р (samár)» <сама́р <σαμάρι.

6. Ουσιαστικά που δηλώνουν όργανα, σκεύη, όπως:
—пиперни́к (piperník), «σκεύος για πιπέρι, пипе́р (pipér)» <пипе́р <πιπέρι·
—про́сфорник (prósfornik), «ξύλινη σφραγίδα αρτοκλασίας με σχήμα σταυρού
για σφράγισμα πρόσφορων, про́сфора (prósfora)» <про́сфора <πρόσφορο·
—темя́нник (temyánnik), «θυμιατήρι, σκεύος που χρησιμοποιείται για θυμίαση,
όπου καίγεται θυμίαμα, тамя́н (tamyán)» <тамя́н <θυμίαμα.

7. Ουσιαστικά που δείχνουν προέλευση ή υλικό, όπως:
—ори́зник (oríznik), «φαγητό με ρύζι, ори́з (oríz)» <ориз <ορύζιον·
—празани́к (prazaník), «πίτα με πράσο, праз (praz)» <праз <πράσο.
—спана̀чник (spanáchnik), «πίτα με σπανάκι, спана́к (spanák)» <спана̀к <σπανάκι.

Β. Ουσιαστικά που παράγονται από επίθετα
Εδώ συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα ουσιαστικά που δείχνουν το πρόσωπο που χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα ή το διακριτικό γνώρισμα που υποδηλώνει η πρωτότυπη λέξη, όπως:
—па́лавник (pálavnik), «αυτός που είναι παλαβιάρης, па́лав (pálav)» <па́лав
«άτακτος, ζωηρός, παλαβιάρης» <παλαβός·
—куфи́льник (kufílynik), «αυτός που είναι κουφιοκέφαλος, βλάκας, куф (kuf)»
<куф <κούφος·
—евтинджúйя (evtindzhíya), «αυτός που πουλάει φτηνά, éвтино (évtino)»
<éвтин (évtin) <ευθηνός.

Η συμμετοχή των προσαρμοσμένων και ενσωματωμένων δάνειων λέξεων
από την ελληνική γλώσσα στην διαδικασία σχηματισμού λέξεων της βουλγαρικής αποτελεί απόδειξη για την πλήρη αφομοίωσή τους.
Τα παραδείγματα υβριδικών σχηματισμών που παρουσιάζονται εδώ αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος του λεκτικού εκφραστικού πλούτου που άφησαν οι
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ελληνικές λεξικές μονάδες κατά την πορεία τους στη βουλγαρική και δείχνουν τη
δημιουργική ενσωμάτωση και την παραγωγική δύναμή τους. Κάποια από αυτά
έχουν λαϊκό χαρακτήρα και χρησιμοποιούνται πλέον μόνο στον προφορικό λόγο
ή σε συγκεκριμένες διαλέκτους, άλλα είναι ευρέως γνωστά, όλα όμως συμβάλλουν στη γλωσσική ανανέωση, δημιουργώντας σημασιολογικές διαφορές σε
πολλές πλευρές της καθημερινής ζωής.
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Σλαβικά γλωσσικά κατάλοιπα στον κρητικό λαϊκό λόγο
Ανδρέας Λενακάκης

Διδάκτωρ
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ABSTRACT
In the Cretan dialectology there are words and names of places that are
certainly associated with Slavic languages. In our research we are concerned with the Slavic words sclavus, tsipa, obor, vedro, zombrŭ, tsedilo,
tsipa, копейки, vitsa. From the roots of these words derive words that are
used in Cretan dialects. Greek and foreign scholars associate the names of
places in Crete produced by the word σκλάβος with the natural presence
of Slavs in Crete. However, observing the fact that the Slavic etymological words used in Crete do not exist exclusively in Cretan dialects, it is
easier to assume that these are borrowings of the Greek language from
the Slavic rather than remnants of the Slavic presence on the island. This
would require a more massive Slavic presence, which is not historically
documented.

Στα χρόνια της ενασχόλησής μας με την κρητική λαογραφία και τα κρητικά
τοπωνύμια μπορέσαμε να μελετήσουμε την κρητική διάλεκτο, να αναζητήσουμε
την ερμηνεία των λέξεων και να διαπιστώσουμε τις γλωσσικές επιρροές που δέχτηκαν οι Κρητικοί στην πορεία των χρόνων. Μια σειρά από κατακτητές πέρασαν
από το νησί αφήνοντας ο καθένας το δικό του γλωσσικό ίχνος στην ομιλούμενη
ελληνική γλώσσα. Άραβες, Ενετοί, Αιγύπτιοι, Οθωμανοί, ακόμα και οι Γερμανοί
στον τελευταίο πόλεμο, συνέβαλαν στη διαμόρφωση του κρητικού γλωσσικού
πλούτου. Η επιστημονική έρευνα έχει μελετήσει και συνεχίζει να μελετά διεξοδικά τις ιταλοβενετσιάνικες και τις αραβοτουρκικές γλωσσικές επιρροές και έχουν
δημοσιευτεί σχετικές εργασίες και λεξικά. Μέσα σ’ αυτή τη γλωσσική θάλασσα
ταξιδεύουν και λίγες λέξεις σλαβικής καταγωγής και λίγα τοπωνύμια, για την παρουσία των οποίων έχουν γίνει προσπάθειες ιστορικής ερμηνείας και σύνδεσής
τους με φυσική παρουσία Σλάβων.1
Αρχαιότερη αναφορά παρουσίας Σλάβων στην Κρήτη γίνεται από τον Θωμά
τον Πρεσβύτερο, ο οποίος μαρτυρεί επίθεσή τους στην Κρήτη στα 623 μ.Χ.2
Ακολουθούν οι πληροφορίες για την συμμετοχή τους στην εκστρατεία του Νι-

1 Υπογραμμίζουμε εδώ ότι ο γράφων δεν γνωρίζει καμία σλαβική γλώσσα και ότι οι όποιες ετυμολογικές γνώσεις και αναφορές είναι προϊόν λεξικογραφικής έρευνας, τόσο στα έγκυρα λεξικά της
κρητικής διαλέκτου, όσο και στα αντίστοιχα της ελληνικής.
2 «Anno 934 Slavi Cretam ceterasque insulas invasere...», βλ. J. Land, Analecta Syriaca, τ. 1, Lugduni
Batavorum 1862, σ. 115.
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κηφόρου Φωκά για την ανακατάληψη της Κρήτης από τους Άραβες, το 961 μ.Χ.3
και μια τρίτη μαρτυρία για παρουσία Κροατών και Σκλαβούνων στα 1363 ως μισθοφόροι της Γαληνότατης Δημοκρατίας της Βενετίας για να καταπνίξουν μια
επανάσταση στην Κρήτη, των οποίων τα ονόματα στα έγγραφα συνοδεύονται με
το χαρακτηρισμό Sclavus.4 Ιστορικά τεκμήρια αποτελούν και οι εκθέσεις των βενετών διοικητών του νησιού Francesco Moresini και Isepo Civran, στα 16295και
1639 αντίστοιχα στις οποίες γίνεται αναφορά στην παρουσία Κροατών στρατιωτών στο νησί.6 Τέλος ικανό αριθμό Σλάβων (Βουλγάρων, Ρώσων, Σέρβων και
Βοσνίων) φαίνεται να έφερε στο νησί το δουλεμπόριο.7 Μολονότι οι ιστορικοί
δεν ομοφωνούν για την εγκυρότητα κάποιων από τις ιστορικές αυτές αναφορές, θα αποτολμήσουμε την έκφραση μιας προσωπικής άποψης: αν δεχτούμε
ότι υπήρξαν οικιστικοί πυρήνες Σλάβων στην Κρήτη, μόνον οι προαναφερθείσες
ιστορικές αναφορές θα μπορούσαν να δώσουν πληθυσμιακές ομάδες ικανές να
αφήσουν τα λίγα γλωσσικά κατάλοιπα.
Η ελληνική και ξένη βιβλιογραφία συμφωνούν ότι μια σειρά οικισμών και
τοπωνυμίων που έχουν ως α΄ συνθετικό τη λέξη σκλάβος συνδέονται με την
εθνότητα των Σλάβων. Ο Vesmer εντόπισε τέσσερις οικισμούς,8 ενώ ο Στέργιος
Σπανάκης επτά: 1) Σκλάβοι (οι)9 και 2) Σκλαβεδιάκος (ο)10 Σητείας Λασιθίου, 3)
Σκλαβεροχώρι (το)11 και 4) Σκλαβοβάθεια (η)12 Πεδιάδας, 5) Σκλαβιανά (τα)13 Μονοφατσίου και 6) Σκλαβοχωριό (το)14 Ηρακλείου, 7) Σκλαβοπούλα (η) Σελίνου Χανίων.15 Σ’ αυτούς προσθέτει τα Σκλαβιανά, οικισμό της επαρχίας Καινουργίου του
3 «Εκπαντός τόπου ναυς και πλοία πολεμικά συναθροίσας μετά υγρού πυρός και εκλεκτού στρατοπέδου Θρακικών, Μακεδονικών και Σθαλαβησιάνων εις Κρήτην εκπέμψαι έδοξεν...», Theophanes
Continuatus, Corpus scriptorium historiae Byzantinae, De provinciis regni byzantini, liber secundus,
Bonnai Impensis Ed. Weberi, 1838, σ. 476, epistula critica, σ. XVII.
4 J. Fine, When ethnicity did not matter in the Balkans, Ann Arbor 2009, σ. 113.
5 Σ. Σπανάκης, «Francesco Moresini, Relazione, 1629», Μνημεία Κρητικής Ιστορίας, τ. 2, Ηράκλειο
1950, σ. 57-58.
6 Σ. Σπανάκης, «Η έκθεση του γενικού προβλεπτή Κρήτης Isepo Civran του 1639», Κρητικά Χρονικά
21 (1969), σ. 373.
7 Π. Χαραλαμπάκης, Σλάβοι στην Κρήτη κατά το μεσαίωνα και τους πρώιμους νεότερους χρόνους,
Αθήνα 2016: Andy’s Publishers, σ. 38-46.
8 M. Vasmer, Die Slaven in Griechenland, Vorwort von Hans Ditten, Berlin 1941. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.promacedonia.org/en/mv/mv_3_22.htm (τελευταία πρόσβαση 11/11/2019).
9 Σ. Σπανάκης, Πόλεις και χωριά της Κρήτης στο πέρασμα των αιώνων, τ. Β΄, Ηράκλειο 1991: Γραφικές Τέχνες Γ. Δετοράκης Α.Ε.Β.Ε., σ. 724.
10 Ό.π., σ. 723.
11 Χ. Τσικριτσή-Κατσιανάκη, «Συμπληρώματα στα Κρητικά τοπωνύμια», Τα Κρητικά τοπωνύμια,
Πρακτικά Διήμερου Επιστημονικού Συνέδριου, τ. Β΄, Ρέθυμνο 2000: Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία
Ρεθύμνης, σ. 284.
12 Σ. Σπανάκης, Πόλεις και χωριά..., ό.π., σ. 724.
13 Ό.π., σ. 724.
14 Ό.π. Ο Σπανάκης το συνδέει με το Σκλαβεροχώρι.
15 Σ. Σπανάκης, Πόλεις και χωριά…, ό.π., σ. 724· Σ. Αποστολάκης, «Συμβολή στο τοπωνυμικό του
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νομού Ηρακλείου που αναφέρονται άπαξ στην τουρκική απογραφή του 1671.16
Μέχρι σήμερα οι ερευνητές παραμέλησαν μια σειρά ομόρριζων μικροτοπωνυμίων, τα οποία ίσως συμβάλλουν στην κατανόηση της τόσο συχνής χρήσης της
ρίζας αυτής. Η έρευνά μας κατέγραψε δεκατρία (13) τέτοια τοπωνύμια:
1) Σκλαβόκαμπος, ο (στο Σκλαβόκαbο) στην Τύλισο Μαλεβιζίου,17 στη Γληγοριά18 και το Μαγαρικάρι Πυργιωτίσσης.19
2) Σκλαβιανά, τα (στα Σκλαβjιανά) στα Καπετανιανά Μονοφατσίου,20 στο Καστέλι Πεδιάδας,21 στο Σπήλι Αγίου Βασιλείου22 και στις Ελένες Αμαρίου.23
3) Σκλάβων, των (στω Σκλάβω) στην Άνω Βιάννο Βιάννου.24
4) Σκλαβερός, ο (στου Σκλαβερού) στον Βαχό Βιάννου.25
5) Σκλάβος, ο (στου Σκλάβου) στον Πεύκο Βιάννου26
6) Μνήμα Σκλάβου, το (στου Σκλάβου το Μνήμα) στον Πεύκο Βιάννου,27
7) Σώχωρο Σκλαβούνου, το (στου Σκλαβούνου το σώχωρο) στα Βρυσιανά Γαύδου.28
8) Σκλαβοχάρακο, το (στο Σκλαβοχάρακο) στον Πλάτανο Κισάμου.29
Υποθέτω ότι τα ομώνυμα τοπωνύμια είναι πολύ περισσότερα από αυτά που αναφέρονται εδώ, καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί συστηματική καταγραφή των τοπωνυμίων της Κρήτης ώστε να μπορούμε να έχουμε ακριβή εικόνα της διάχυσής
Πελεκάνου», Τα Κρητικά τοπωνύμια, Πρακτικά Διήμερου Επιστημονικού Συνέδριου, τ. Α΄, Ρέθυμνο
2000: Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης, σ. 78-79.
16 Ν. Σταυρινίδης, «Ανέκδοτα έγγραφα της Τουρκοκρατίας εν Κρήτη», Κρητικά Χρονικά 1 (1947), σ. 104.
17 Μ. Βελεγράκη, «Το Μαλεβίζι στην αρχαιότητα. Αρχαιολογικοί χώροι και θέσεις της επαρχίας Μαλεβιζίου», Το Μαλεβίζι από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα, χ.τ.έ. 1998: Οργανισμός Ανάπτυξης Μαλεβιζίου (ΟΡ.Α.ΜΑ), σ. 50-61.
18 Α. Λενακάκης, Πυργιώτισσα. Ονομάτων επίσκεψις, Ηράκλειο 2013: Δήμος Ηρακλείου – Βικελαία
Βιβλιοθήκη, σ. 236, 239, 248.
19 Ό.π., σ. 359, 362, 367.
20 Σ. Σπανάκης, Πόλεις και χωριά..., τ. Β΄, ό.π., σ. 274.
21 Προσωπικό αρχείο.
22 Κ. Παπαδάκης, «Τοπωνυμικό της επαρχίας Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου και από 1/1/20011 Δήμου
Αγίου Βασιλείου Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου», Έκδοση Διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου
για την πρώην επαρχία Αγίου Βασιλείου, τ. Ε΄, Ρέθυμνο 2011, σ. 601, 616.
23 Ι. Βολανάκης, Τα τοπωνύμια της επαρχίας Αμαρίου, Ρέθυμνο 2009, σ. 90.
24 Α. Μιχελογιαννάκη, Τοπωνύμια της Κρήτης, Σεργιάνι στη Βιάννο, Ηράκλειο 2006: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, σ. 78, 83. «Οι ντόπιοι πιστεύουν ότι ήταν τόπος συγκέντρωσης σκλάβων».
25 Α. Μιχελογιαννάκη, Τοπωνύμια της Κρήτης..., ό.π., σ. 107.
26 Ό.π., σ. 157.
27 Ό. π.
28 Κ. Κόπακα etc. «Συμβολή στο τοπωνυμικό της Γαύδου και της Γαυδοπούλας», Τα Κρητικά τοπωνύμια..., τ. Α΄, ό.π., σ. 328-329.
29 Ε. Γιακουμάκη, «Το μικροτοπωνυμικό της επαρχίας Κισσάμου Κρήτης», Λεξικογραφικόν Δελτίον
ΙΣΤ (1986), σ. 129.

Ανδρέας Λενακάκης

| 293

τους σε ολόκληρο το νησί. Και δεν είναι μόνον τα τοπωνύμια. Στα βενετσιάνικα αρχεία απαντάται συχνά το επώνυμο Sclavo, Sclavus, Σκλάβος, Sclavero.30 Στον Κανλί
Καστέλι (Προφήτης Ηλίας) Τεμένους νομού Ηρακλείου μαρτυρείται, στα 1821, το
οικογενειακό επώνυμο Σκλαβάκης31 και το αντίστοιχο ανδρωνύμιο Σκλαβοπούλα.32
Σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε θέμα αμφισβήτησης της ετυμολογικής ερμηνείας των τοπωνυμίων και των ονομάτων αυτών. Θεωρείται ότι πρόκειται για
τοπωνύμια, που παράγονται από το εθνικό όνομα Σλάβος >Σκλάβος, και τα οποία
από κάποιους μελετητές χρησιμοποιούνται για να αποδείξουν την παρουσία των
Σλάβων στην Κρήτη.33 Η μέχρι σήμερα επιστημονική έρευνα για να ερμηνεύσει
τα τοπωνύμια, περιοριζόταν στην αναζήτηση γραπτών ιστορικών πηγών για την
τεκμηρίωση της φυσικής παρουσίας Σλάβων, παραβλέποντας τη διάχυση που
ο διαμορφωμένος από την βυζαντινή περίοδο όρος σκλάβος είχε στην κρητική
διάλεκτο. Για να αντιληφθούμε καλύτερα το θέμα και να για να έχουμε μια πλήρη
θέαση των διαστάσεών του θα παραθέσουμε εδώ όλες τις απλές ή σύνθετες
λέξεις της κρητικής διαλέκτου που εμπεριέχουν τη λέξη σκλάβος:
1) σκλαβέρι, το = μεγάλο κουδούνι που κρέμεται στο λαιμό των ζώων για
να χτυπά και να γίνονται αντιληπτά από τους βοσκούς. «Σείσε, κουρνέ, το
γένι σου να παίξει το κουδούνι, / για να τ’ ακούσουν οι κριγιοί να παίξουν τα
σκλαβέρια...»34
2) σκλαβερούλι, το = το μικρό σκλαβέρι. «Εννιά μουλάρια εφόρτωσε σαφίς
χοντρά κουδούνια / κι έντεκα λιανογάιδουρα προβατο σκλαβερούλια»35
3) σκλαβερούλα, η = το σκλαβέρι με στρογγυλό στόμιο36

30 Ν. Τωμαδάκης, «Συμβολή εις την Μελέτην των Σλαβικών, Αρμενικών και Τουρκικών εποικήσεων
εν Κρήτη», Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών Β΄ (1939), σ. 10-11· Χ. Τσικριτσή-Κατσιανάκη,
«Συμπληρώματα στα Κρητικά τοπωνύμια»..., ό.π., σ. 284.
31 Απαντάται σήμερα στον Μύρτο Ιεράπετρας.
32 Δ. Δημητριάδης – Δ. Δασκάλου, Κώδικας των Θυσιών. Ονόματα και δημευμένες περιουσίες των
Χριστιανών αγωνιστών της Ανατολικής Κρήτης κατά την Επανάσταση του 1821, Ηράκλειο 2003:
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης – Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, σ. 167, 279, σημ. 154.
33 Αναφέρουμε εδώ ως προσφάτως δημοσιευθείσα την εργασία της E. Kaczyńska, «Rozważania o
domniemanym Slawizmiew dialekcie Kreteńskim języka Νowogreckiego», Roczniki Humanistyczne,
τ. LXIV, zeszyt 6 (2016), σ. 36-37. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://scholar.googleusercontent.
com/scholar?q=cache:r-adtgCquckJ:scholar.google.com/+Vasmer+Die+Slaven+Kreta&hl=el&
as_sdt=0,5 (τελευταία πρόσβαση 11/11/2019).
34 A. Jeannarakis, Άσματα Κρητικά μετά διστίχων και παροιμιών. Kretas volkslieder nebst distichen
und sprichwortern in der ursprache mit glossar hrsg., Leipzig 1876: F. A. Brockhaus, σ. 107· Ε. Σπανδωνίδη, Κρητικά Τραγούδια, Σφακιανά Ριζίτικα, χ.τ.έ. 1935: Γκοβότσης, σ. 51· Ι. Παπαγρηγοράκης, Τα
κρητικά ριζίτικα τραγούδια, τόμος Α, της Τάβλας και της Στράτας, Χανιά 1956-1957: ιδιωτική έκδοση,
σ. 176· Σ. Αποστολάκης, Ριζίτικα, τα δημοτικά τραγούδια της Κρήτης, Αθήνα 1993: εκδ. Γνώση, Χανιά
2
2010: ιδιωτική έκδοση, σ. 457· Ν. Γαρεφαλάκης, Λεξικό ιδιωματισμών κρητικής διαλέκτου (περιοχής Σητείας), χ.τ.ε. 2002: Δήμος Σητείας, σ. 861.
35 Ν. Γαρεφαλάκης, Λεξικό ιδιωματισμών..., ό.π., σ. 681· Γ. Ροδανάκης, Ζάκρος, στην εσχατιά της
Ευρώπης, χ.τ.έ. 2009: Εκδοτικός Όμιλος Ίων, σ. 265-266.
36 Ν. Γαρεφαλάκης, Λεξικό ιδιωματισμών..., ό.π., σ. 681.
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4) σκλαβεράτος, η, ο = το ζώο που φέρει σκλαβέρι. Λχ. Σκλαβεράτος τράγος, σκλαβεράτη αίγα, σκλαβεράτο αρνί. «Είντα βάνεις συ, βοσκέ; /
–Βάνω χίλια πρόβατα, / καθαρομαυρόματα / και τα χίλια με τ’ αρνιάν τως
/ και τ’ αρνιά με τα πλουμιάν τως. / Και τα χίλια σκλαβεράτα / και αργυροκουδουνάτα. / Τα κουδούνια γανωμένα, / στο χρυσάφι βουτημένα»37
5) τραγοσκλάβερο, το = το μεγάλο σκλαβέρι για τους επικεφαλής κριούς του
κοπαδιού, τους μπροσταρόκριγιους38
6) σκλαβερώνω = βάζω σκλαβέρια στα ζώα
7) ξεσκλαβερώνω = βγάζω από τα ζώα τα σκλαβέρια. «[...] Θε μου, και πάψε
τον καιρό και κάμ’ ανεφοράδα, / να κάμω γύρα τσι κορφές, κουλούρα τση
Μαδάρας / να πά’ να βρω τσι τράγους μου να τσι ξελερατώσω, / να πά’
να βρω και τσι κριγιούς να τσι ξεσκλαβερώσω»39
8) σκλαβάκια, τα = παιδικό παιχνίδι40
9) σκλαβιά, η = συνώνυμο του προηγούμενου παιχνιδιού.
Επειδή στο σύνολό τους όλα τα προαναφερθέντα τοπωνύμια και λήμματα είναι λαϊκής προέλευσης και χρήσης, επιβάλλεται να κατανοήσουμε τη σημασία που
έχει στην κρητική διάλεκτο η κοινή ρίζα τους, «ίνα μη αταλαιπόρως απονέμωμεν
τοις ξένοις όσα ανήκουσιν ημίν».41 Και συνιστά μέγιστο σφάλμα να επιχειρούμε να
τα ερμηνεύσουμε έξω από τα γλωσσικά πλαίσια στα οποία τα ενέτασσαν οι φυσικοί χρήστες, δηλαδή ο κρητικός λαός. Σκλάβος δεν είναι ο δούλος, ο υπηρέτης.
Σκλάβος για τον Κρητικό και τον Έλληνα γενικότερα, είναι «ο αιχμάλωτος πολέμου, το ανδράποδον, ο υποτελής, δούλος κατόπιν καθυποτάξεως, αιχμαλωσίας».42
Στην ελληνική γλώσσα η λέξη είναι σε χρήση ήδη από τον 8ο αιώνα,43 επομένως
και στην Κρήτη, ως περιοχή που ομιλείται η ελληνική. Δεν απαιτείτο φυσική σλαβική εθνοτική παρουσία για να είναι σε χρήση η λέξη, όπως και η συνώνυμή της
λατινογενής σέρβος. Ακόμα και σήμερα διατηρείται λ.χ. ο όρος σερβιτόρος, χωρίς
να είναι αναγκαία η φυσική παρουσία των φίλων Σέρβων. Το μόνο απαιτητό για
την ονοματοδοσία ήταν η φυσική παρουσία σκλάβων και κανείς δεν θα διαφωνήσει στην άποψη ότι αρκούσε η νικηφόρα ανάκτηση της Κρήτης από το Νικηφόρο
Φωκά το 961 μ.Χ. για να προκύψει ένας μεγάλος αριθμός σκλάβων προς διάθεση
37 Σ. Αποστολάκης, Ριζίτικα... ό.π., σ. 229.
38 Ν. Γαρεφαλάκης, Λεξικό ιδιωματισμών..., ό.π., σ. 681.
39 ΚΕΕΛ 1380 Β /1939, Μ. Λιουδάκη, Λαογραφική ύλη εκ Λασηθίου Κρήτης, συλλεγείσα κατά την
εις Κρήτην αποστολήν υπό Μαρ. Λιουδάκη (Αύγουστος 1939), σ. 64-65· Ι. Παπαγρηγοράκης, Τα
κρητικά ριζίτικα..., ό.π., σ. 294-295· Σ. Αποστολάκης, Ριζίτικα..., ό.π., σ. 456.
40 Γ. Σ. Σταματάκης (Κανάκης), Τα παιχνίδια μας..., χ.τ.έ χ.χ.: Αντίλαλος, σ. 176-178.
41 Γ. Χατζιδάκις, Γλωσσικαί μελέται, εν Αθήναις 1901: Εκ του Τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου, σ. 120.
42 Δ. Δημητράκος, Μέγα Λεξικόν όλης της Ελληνικής Γλώσσης, τ. 13, Αθήναι 1964: Δομή Α.Ε., σ. 6570.
43 Ν. Π. Ανδριώτης, Ετυμολογικό λεξικό της κοινής Νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη 1983: Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) σ. 327, όπου και σχετική βιβλιογραφία.
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στο νησί και ο σχηματισμός και η ονοματοδοσία των ομώνυμων οικισμών.
Προς επίρρωση της θέσης αυτής πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στην Κρήτη
προϋπήρχε η συνήθεια ονοματοδοσίας των οικισμών από την ιδιότητα των κατοίκων ως δούλων με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αρχαία Δουλόπολι (<πόλις + δούλος), η οποία συνδέεται από τους μελετητές με τους οικισμούς Δούλι, το
(Μονοφατσίου) Δουλιανά, τα (Αποκορώνου), Αποδούλου, το (Αμαρίου), που συνδέονται με τη ρίζα της λέξης δούλος, και κυρίως με τη Σκλαβοπούλα Σελίνου.44
Αν η μετωνυμία της Δουλόπολης σε Σκλαβοπούλα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, όπως τουλάχιστον δείχνουν οι παλαιοί χάρτες,45 τότε οι απόψεις που
συνδέουν τα τοπωνύμια και τα ονόματα των οικισμών που παράγονται από τη
ρίζα της λέξης σκλάβος, ουδεμία σχέση έχουν με τους Σλάβους, αλλά με τους
σκλάβους/δούλους, όπως και ο πλησίστιος στη Σκλαβοπούλα οικισμός Κατσιβελιανά Σελίνου, που και αυτός σχετίζεται με τη δουλεία, καθώς ερμηνεύεται από
το λατινικό captivus = αιχμάλωτος: captivus + -ellus > captivellus > cattivellus >
ιταλ. cattivello > κατσίβελος46 > κατσίβελος + ιανά > Κατσιβελιανά.
Για την κρητική λαϊκή μούσα οι σκλάβοι προέρχονταν α) από αιχμαλωσία σε
πολέμους, β) από δουλεμπόριο και γ) από αρπαγή κατά τη διάρκεια κουρσαρικών
επιδρομών:
Α.
Τρεις αντρειωμένοι γεύγουνται στην πρύμνη του κάτεργου
κι έχουν και σκλάβον όμορφο στα σίδερα δεμένο,
μα ’σαν τα σίδερα βαριά, βαριά και σκουριασμένα,
κι ο σκλάβος αναστέναξε κι εστάθη το καράβι.
—Ποιος είν’ απ’ αναστέναξε κι εστάθη το καράβι; […]
—Εγώ ’μ’ απ’ αναστέναξα κι εστάθη το καράβι,
απού ’μουν τριμερόγαμπρος κι οχθροί μας επλακώσα,
τρεις χρόνους πολεμούσαμε, μα ’τον πολλά περίσσοι,
και σκλάβον αλευθέρωτο μ’ επήραν τον καημένο
και μ’ έχουν εις τα σίδερα δώδεκα χρόνους σκλάβο.47

Ίσως από αυτό το ποίημα προέκυψε και ο κρητικός ιδιωτισμός «δουλεύγω/είμαι σαν
τον σκλάβο τον αλευτέρωτο», που είναι συνώνυμο του «εργάζομαι εξαντλητικά».

44 R. Pashley, Ταξίδια στην Κρήτη, τ. Β΄, Ηράκλειο 1994: Σύνδεσμος Τ.Ε.Δ.Κ Κρήτης, σ. 66-67, όπου
υπάρχουν και αναφορές στο Σούδα και το Στέφανο Βυζάντιο. Για τη θέση της Δουλόπολης βλ. Α.
Βασιλάκης, Οι 147 πόλεις της αρχαίας Κρήτης, Ηράκλειο 2000: Μύστις. Διαθέσιμο στον δικτυακό
τόπο: https://www.creteisland.gr/el/crete/history/ancient/7-ancient-cities-of-crete (τελευταία πρόσβαση 12/12/2019).
45 Ε. Αστυρακάκης, «Η ακριβής θέση της αρχαίας Δουλόπολης», εφ. Πατρίς, Ηράκλειο (12/04/2019).
Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: ttps://www.patris.gr/2019/04/12/i-akrivis-thesi-tis-archaiasdoylopolis/ (τελευταία πρόσβαση 12/12/2019).
46 Ν. Π. Ανδριώτης, Ετυμολογικό λεξικό..., ό.π., σ. 156.
47 Α Κριάρης, Πλήρης συλλογή..., ό.π., σ. 283· Σ. Αποστολάκης, Ριζίτικα..., ό.π., σ. 44-45.
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Β.
—Αν ίσως και μ’ απαρνηθείς και κάμεις άλλο ταίρι,
σκλάβο να σε πουλήσουνε στης Μπαρμπαριάς τα μέρη
και να σου βάλουν σίδερα και στο λαιμό καδένα,
να καταλάβεις και να δεις πως τά ’βαλες για μένα.
—Στη γειτονιά σου με πουλούν σκλάβο κι αγόρασέ με,
ένα φιλί με δίδουνε, δώσε το κι έπαρέ με.
—Ο σκλάβος ξεσκλαβώνεται, σα δώσει πεντακόσα,
μα ’γώ δεν ξεσκλαβώνομαι α’ δώσω κι άλλα τόσα.

Γ.
Έναν καράβι ξακουστό επόρισε στο κρούσος,
μηδέ πολλά μικρό ’τονε μηδέ πολλά μεγάλο,
χιλιώ πεντακοσιώ πηχώ κι είχε και χίλιους μέσα.
Τα γυρογιάλια πορπατεί, τη θάλασσα γυρίζει,
κι ομορφονιόν εσκλάβωσεν οψές το μεσημέρι [...].48

Στο κρητικό δημοτικό τραγούδι ο σκλάβος είναι διαρκώς αλυσοδεμένος στα
αμπάρια των πλοίων, στα κάτεργα, και εργάζεται ως κωπηλάτης:
Βασιλιοπούλ’ αρμάτωσε φεργάδα για το κρούσος.
Ρηγόπουλο την κυνηγά με δυο, με τρεις φεργάδες[...]
Σαββάτο πολεμούσανε ’πού το ταχύ ως το βράδυ,
μο’ ’θελ’ ο Θιος κι η μοίραν του και σκλάβο τονε πιάνει.
Το μεγαλύτερο κουπί του δίδει για να λάμνει:
—Λάμνε καλά, του ρήγα γιε, να πάμεν εις την Κρήτη,
να βγουν οι ναύτες για νερό κι οι μούτσοι για τα ξύλα,
κι εσύ, πού ’σαι του ρήγα γιος, να πας να κόβγεις πέτρες,
να μάθεις και να πολεμάς κι όχι φιλί να θέλεις,
κι όχι να θες και πόλεμο με τσι βασιλιοπούλες.49

Η εργασία των σκλάβων στα κάτεργα ήταν τόσο σκληρή που μετέβαλε και
αυτή ακόμα την έννοια της λέξης: το κάτεργο από πολεμικό ιστιοφόρο, αρχικά,
σήμερα σημαίνει τη φυλακή, τον τόπο καταναγκαστικής βασανιστικής εργασίας.
Την επίπονη αυτή εργασία την εκπλήρωναν οι σκλάβοι για όσο χρονικό διάστημα
ήταν νέοι και δυνατοί. Όταν περνούσαν τα χρόνια και έχαναν τις δυνάμεις που
απαιτούνταν για την τόσο επίπονη εργασία του κωπηλάτη, προφανώς συνέχιζαν
τη ζωή τους ως σκλάβοι υπό την κυριαρχία κάποιου αφέντη. Είναι λογικό να τους
χρησιμοποιούσαν και σε άλλου είδους εργασίες, βιοτεχνικές, αγροτικές ή κτηνοτροφικές των κατά καιρούς μεγαλογαιοκτημόνων και μεγαλοκτηνοτρόφων, βιλά48 A. Jeannarakis, Άσματα Κρητικά..., ό.π., σ. 126· Α. Κριάρης, Πλήρης συλλογή..., ό.π., σ. 240-241·
Ι. Παπαγρηγοράκης, Τα κρητικά ριζίτικα..., ό.π., σ. 230-231· Σ. Αποστολάκης, Ριζίτικα..., ό.π., σ. 177.
49 Π. Βλαστός, Ο Γάμος εν Κρήτη, ήθη και έθιμα Κρητών συλλεχθέντα υπό Παύλου Γ. Βλαστού
Κρητός, εν Αθήναις 1893: Εκ του τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου, σ. 105· Ι. Παπαγρηγοράκης, Τα
κρητικά ριζίτικα..., ό.π., σ. 227-228· Σ. Αποστολάκης, Ριζίτικα..., ό.π., σ. 172.
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νοι των βενετών ευγενών και αργότερα «φαμέγιοι» (<βενετ. famegio) των Τούρκων
για να καλλιεργούν τις τεράστιες εκτάσεις που τους παραχωρούσε η εκάστοτε διοίκηση. Για τους ιδιοκτήτες τους και τους ελευθέρους κατοίκους όλοι αυτοί
ήταν «σκλάβοι» και οι περιοχές που εγκαθίσταντο χαρακτηρίζονταν από αυτή την
ιδιότητα: Σκλάβοι, Σκλαβοπούλα, Σκλαβιανά κ.ά. Ακόμα και οι χώροι που εργάζονταν πήραν το όνομά τους: ο κάμπος που εργάζονταν σκλάβοι, προσδιορίστηκε
ως Σκλαβόκαμπος, ή ο τόπος που σκοτώθηκε κάποιος από αυτούς ονομάστηκε
στου Σκλάβου το Μνήμα50 κ.ά. Δεν ήταν απαραίτητο ούτε εξέταζαν οι γείτονες, που
προσδιόριζαν το όνομα του χώρου εγκατάστασης ή εργασίας τους, την καταγωγή
των κατοίκων αλλά την ιδιότητά τους. Αυτό ήταν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό τους
γνώρισμα. Ως σκλάβους, υποτελείς, τους γνώριζαν οι άνθρωποι της εποχής και
με αυτή την ιδιότητα τους διέκριναν και τους προσέδιδαν τοπική ταυτότητα. Δεν
απαιτείτο δηλαδή η φυσική παρουσία Σλάβων για την ονοματοδοσία ενός οικισμού
ή ενός τόπου με όνομα που συνδέεται με τη λέξη σκλάβος. Αρκούσε η παρουσία
ανθρώπων με την ιδιότητα του σκλάβου για προκύψει η ίδια ονομασία, καθώς
επρόκειτο για μια κοινή λέξη της ελληνικής γλώσσας, που ουσιαστικά αντικατέστησε στα βυζαντινά χρόνια τη λ. δούλος, η οποία στην κρητική δημώδη ποίηση
ταυτίζεται με τον έμπιστο υπηρέτη, τον υποτακτικό, τον φαμέγιο, που ενίοτε συμπάσχει και συμμετέχει στα προβλήματα του κυρίου του.51
Είναι, επομένως, ρεαλιστικότερη η ερμηνεία των τοπωνυμίων ως δηλωτικών ιδιότητας των κατοίκων, σύμφωνα με την ταξινόμηση H. Dittmaier,52 παρά ως εθνικών.
Ακριβώς σ’ αυτή τη λογική ερμηνεύονται και τα εννέα (9) λήμματα, απλά ή σύνθετα,
που παρουσιάσαμε παραπάνω. Το θέμα τους σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με
την υποταγή, τη δουλεία, τον έλεγχο και σε καμία περίπτωση με τους Σλάβους ως
εθνότητα. Το ότι η λ. σκλάβος, με τη σημασία του αιχμαλώτου, του υποτελούς προέρχεται από τους Σλάβους, Σκλάβους, Σκλαβηνούς δεν αμφισβητείται, ούτε μπορεί
να αμφισβητηθεί, επειδή η σύνδεση των όρων είναι τεκμηριωμένη ιστορικά.
Σλαβικού ετύμου φαίνεται να είναι και το όνομα του οικισμού Συμπάλουσα
ή Σουμπάλουσα στην επαρχία Πυργιωτίσσης, στο νομό Ηρακλείου, αν δεχτούμε
την σύνδεσή του με το σλαβικό sῠvala, που σημαίνει χώρος συγκέντρωσης νερού. Όπως αποδείξαμε σε παλαιότερη εργασία,53 το τοπωνύμιο δεν συνδέεται με
τα ρήματα συμβάλλω και συμπάλλω, ούτε με το θεοτοκωνύμιο, που σήμερα είναι
σε χρήση (Παναγία η Σουμπάλουσα ή Συμπάλουσα είναι το αγιωνύμιο της εκκλησίας
50 Για τη χρήση του προσηγορικού ονόματος μνήμα + γενική ονόματος βλ. Α. Λενακάκης, Πυργιώτισσα..., ό.π., σ. 176-177.
51 «... Σε νταμπακέρα ολόχρουση βάνει το δαχτυλίδι / και με χαρά του δούλουν του στη χέρα του
το δίδει...». Απόσπασμα από το τραγούδι του Σιόρ Τζανάκη, βλ. A. Jeannarakis, Άσματα Κρητικά...,
ό.π., σ. 8-10· Α. Κριάρης, Πλήρης συλλογή Κρητικών..., ό.π., σ. 13-16· Α. Λενακάκης, Δημοτικά τραγούδια στη Μεσαρά, Μεσαρίτικα λαογραφικά 1, Συμβολή στην κρητική παράδοσης, Μοίρες 2007:
Αντίλαλος, σ. 194.
52 H. Dittmaier, Rheinische Flurnamen, Bonn 1963, σ. 363-378· Χ. Χαραλαμπάκης, «Προβλήματα
κατηγοριοποίησης των τοπωνυμίων», Τα Κρητικά τοπωνύμια..., τ. Β΄, ό.π., σ. 351-353.
53 Α. Λενακάκης, Πυργιώτισσα..., ό.π., σ. 98-101.
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του εγκαταλελειμμένου οικισμού) αλλά με τη σουβάλα, καθώς κύριο χαρακτηριστικό
της περιοχής ήταν η συγκέντρωση υδάτων: sῠvala + επίθημα –ουσα >Σουβάλουσα
>Σουμπάλουσα, με τροπή του β σε μπ (πβ. βαμβάκι >μπαμπάκι, βόμβα >μπόμπα).
Όμως και σ’ αυτή την περίπτωση δύσκολα θα μπορούσαμε να συνδέσουμε τον οικισμό με σλαβική παρουσία, επειδή ο όρος σουβάλα, ως δηλωτικός των υδρότοπων,
ήταν και είναι διαδεδομένος στην Ελλάδα,54 οπότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι
εισήχθη στο νησί ως όρος της ομιλούμενης ελληνικής της εποχής.
Μια δεύτερη ομάδα λέξεων σλαβικής προέλευσης, που έχει ενδιαφέρον να
εξεταστεί συλλογικά, είναι αυτές που συνδέονται με την κτηνοτροφία. Πρόκειται
για τις λέξεις τσιπαλίδα (η), τσαντίλα (η), ζούμπερο (το), βορόσκιο (το) και κοιλιοβέδουρα (τα), εδώ θα προσθέσουμε και την ομόρριζή της σκατοβέδουρο (το).
Η τσίπα (<σλαβ. tsipa) κυριολεκτικά (λ.χ. η τσίπα του γιαουρτιού) και μεταφορικά (λ.χ. ξετσίπωτος άνθρωπος, ξετσιπωσιά) έχει πανελλήνια χρήση.55 Στην
Κρήτη δημιουργήθηκε μια παράγωγή της, η τσιπαλίδα, που δηλώνει μεν την
κρούστα που σχηματίζεται στην επιφάνεια κάποιων υδαρών ή παχύρευστων
υγρών (η κρούστα στο γάλα, στο γιαούρτι)56 αλλά και την λεπτή προστατευτική μεμβράνη που σχηματίζεται πάνω στα χείλη όταν αφυδατωθούν («Εμάς, τω
γυναικώ, έκαμε τ’ αχείλι μας τσιπαλίδα και εγλείφαμε τσι δροσερές πέτρες να
ξεκολιτσανίσει η μπούκα μας»)57 ή τη λεπτή μεμβράνη των παχύφυλλων φυτών
(«Πριν την επιθέσουν την μάραιναν λίγο στα κάρβουνα, αφαιρούσαν την τσιπαλίδα και την ράντιζαν με λάδι»).58
Η τσαντίλα (<σλαβ. tsedilo), το κομμάτι υφάσματος αραιής ύφανσης που
χρησιμοποιείται για το στράγγισμα του τυριού, είναι πανελλήνιας χρήσης59 και
όχι λέξη της κρητικής διαλέκτου, όπως εσφαλμένα καταγράφεται σε κάποια τοπικά λεξικά,60 πλην όμως χρησιμοποιείται ως ποιμενικός όρος και στην Κρήτη.
Το ζούμπερο (<σλαβ. zombrŭ), που στη σλαβική σημαίνει το ζώο που ζεύεται για το όργωμα της γης, το βόδι, στην ελληνική ως σλαβικό δάνειο σημαίνει
ζωύφιο, και μεταφορικά, τον κακοφτιαγμένο άνθρωπο,61 στην κρητική διάλεκτο
απέκτησε σταδιακά τη σημασία του οποιουδήποτε, μικρού ή μεγάλου, οικόσιτου
ζώου («Επήγα κι επότισα τα ζούμπερα»). Μεταφορικά, όταν απευθύνεται σε ανθρώπους, δηλώνει το βλάκα, τον χωρίς βούληση άνθρωπο, τον απρόσεκτο: «Τσι
σέρνει σαν τα ζούμπερα» = τους τραβάει από τη μύτη. «Πάω σαν το ζούμπερο»
54 Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: https://el.wikipedia.org/wiki/ (τελευταία πρόσβαση 12/12/2019).
55 Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, Αθήνα 1981: Κέντρο Λεξικολογίας, σ. 1991.
56 Α. Ξανθινάκης, Λεξικό ερμηνευτικό και ετυμολογικό του δυτικοκρητικού γλωσσικού ιδιώματος,
Ηράκλειο 42009: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, σ. 676.
57 Σ. Κουβάτσος, «Η φραγκοσυκιά», Χανιώτικα Νέα, Διαδρομές (12/08/2017), σ. 8, 36.
58 Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: https://www.patris.gr/2018/08/06/8-meres-stin-trypa-tosampotaz-tis-damastas-8-aygoystoy-1944/ (τελευταία πρόσβαση 12/12/2019).
59 Δ. Δημητράκος, Μέγα Λεξικόν..., ό.π., τ. 14, σ. 7324.
60 Α. Ξανθινάκης, Λεξικό ερμηνευτικό..., ό.π., σ. 667· Γ. Κριτσωτάκης, Στειακό λεξιλόγιο, Μαρωνιά
Σητείας Κρήτης 2013: ιδιωτική έκδοση, σ. 913.
61 Κατά τον Μπαμπινιώτη από το Zonbrŭ, βλ. Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό..., ό.π., σ. 715.
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= βαδίζω σαν ζώο οδηγούμενος από κάποιον χωρίς καμιά αντίδραση, βαδίζω
χωρίς να προσέχω οτιδήποτε.
Στον ποιμενικό χώρο ανήκει και η σλαβικής προέλευσης βορός, o (<σλαβ.
obor), που σε διάφορα ελληνικά τοπικά ιδιώματα και δηλώνει το στάβλο, τον
περίφρακτο χώρο για ζώα.62 Στην Κρήτη απαντάται στη σύνθετη λέξη βορόσκι,
βορόσκιο (το) που σημαίνει περίφρακτο ποιμνιοστάσιο.63
Κι αν έχεις δεκοχτώ γαμπρούς και δεκοχτώ νυφάδες,
κακό βορόσκιο κάνουνε οι ξένες αχιμάδες (= θάμνοι).

Από την ίδια ρίζα πρέπει να ερμηνεύσουμε και επτά τοπωνύμια, όπως το
όνομα του οικισμού Βόροι, όπως αποδείξαμε σε προγενέστερη δημοσίευση,64
καθώς και ομόρριζοι οικισμοί Βοράδω (το) Κισάμου Χανίων, Βορί (το) Κισάμου
Χανίων και Σητείας Λασιθίου, Βορού (το) Πεδιάδας Ηρακλείου και Μονοφατσίου Ηρακλείου,65 και τα Βορίζα Καινουργίου Ηράκλειου και το Βορίτσι Πεδιάδας
Ηρακλείου.66 Αν η υπόθεσή μας για την ερμηνεία είναι ορθή, για να ονοματοδοτηθούν οι συγκεκριμένοι οικισμοί, συμπεριλαμβανομένων και των οικισμών με
α΄ συνθετικό τη λ. σκλάβος, προϋποθέτουν μαζική εγκατάσταση Σλαβόφωνων
στην Κρήτη, γεγονός που δεν μαρτυρείται ιστορικά. Αρκούσε πιστεύουμε, η αφομοίωση του όρου οβορός ή βορός για να σχηματιστεί το τοπωνύμιο.
Τα κοιλοβέδουρα έχουν β΄ συνθετικό τη σλαβικής προέλευσης λέξη βεδούρι,
μεγεθ. βεδούρα (<σλαβ. vedro), το ξύλινο δοχείο για τη συγκέντρωση γάλατος.
Η λέξη είναι σε χρήση στη δυτική Κρήτη και προσδιορίζει τα εντόσθια του ζώου.67 Εκτιμώ ότι σύνδεση οφείλεται στην δυσάρεστη οσμή των εντοσθίων και
της ξύλινης καρδάρας γάλακτος, όταν για κάποια περίοδο μείνει σε αχρησία. Η
ομόρριζή της σκατοβέδουρο προσδιορίζει οτιδήποτε άχρηστο, ασήμαντο, πολύ
μικρό: «Εγέμωσε το σπίτι σκατοβέδουρα» = γέμισε το σπίτι ασήμαντα, άχρηστα
πράγματα. «Σκέφτομαι καμιά φορά μήπως είναι υπερβολή αυτό με τα βιολογικά, άλλα αφού του αρέσει, μωρέ κορίτσια, τι να κάνω... όλη της τη ζωή θα ’χει

62 Π. Κοντομίχης, Λεξικό Λευκαδίτικου ιδιώματος. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: https://
lexikolefkadas.gr/ovoros-o-ke- (τελευταία πρόσβαση 12/12/2019)· Λέξεις που χάνονται και
από το Γρεβενίτι. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://greveniti.blogspot.com/2014/04/blogpost_12.html (τελευταία πρόσβαση 12/12/2019)· Λεξικό Βορειοηπειρωτικής διαλέκτου. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.zervati.gr/lex/p3.html (τελευταία πρόσβαση 12/12/2019). Tο
Academic Dictionaries and Encyclopedias εντάσσει στην νεοελληνική γλώσσα εκτός από τη λέξη
οβορός, βορός και τη λέξη αλογοβορός = ο στάβλος αλόγων. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://
greek_greek.enacademic.com/113373/ (τελευταία πρόσβαση 12/12/2019).
63 Μ. Λιουδάκι Λαογραφικά Κρήτης, Μαντινάδες, Αθήνα 1936: Ελευθερουδάκης, σ. 256, αρ. 99.
64 Α. Λενακάκης, Πυργιώτισσα..., ό.π., σ. 63.
65 Πληροφορίες για τους οικισμούς βλ. Σ. Σπανάκης, Πόλεις και χωριά..., τ. Α΄, ό.π., σ. 195-197.
66 Α. Λενακάκης, «Τοπωνυμική μελέτη του οικισμών Βορίζα, Λαλουμά και Μεσίσκλι Ηρακλείου»,
Παλίμψηστον 34 (2017), σ. 54-55.
67 Δ. Δημητράκος, Μέγα Λεξικόν..., τ. 3, ό.π., σ. 1381.
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μπροστά της να τρώει σκατοβέδουρα, που τα λέμε στην Κρήτη»68 ή «Ξάνοιξ’ εκέ
’να σκατοβέδουρο και θέλει να κάνει και κουμάντο!» θα ειπωθεί εμφατικά και
υποτιμητικά σε όποιον, ενώ είναι πολύ μικρός σε ηλικία, απαιτεί να αναλάβει
τα ηνία. Στη σύγχρονη νεοελληνική λογοτεχνία το εντοπίσαμε σε κείμενο μιας
συγγραφέως κρητικής καταγωγής: «Άρα ποιος έμεινε για τα χαρτιά και τα ληξι…
πώς τα λένε… και όλ’ αυτά τα σκατοβέδουρα, με την άδειά σου».69
Όλες οι παραπάνω σλαβικής προέλευσης λέξεις, επειδή απαντώνται και
στην νεοελληνική, είναι δύσκολο να αποδειχτεί ότι εισήχθησαν στην Κρήτη από
τους ίδιους τους Σλάβους, ότι δηλαδή προϋποθέτουν τη φυσική τους παρουσία
και συνιστούν γλωσσικό κατάλοιπό της, και ότι δεν συνιστούν επιρροές του κοινού ελληνικού λεξιλογίου στο σύνολό του, το οποίο σαφώς έχει υποστεί ωσμώσεις από διάφορες γλώσσες, μεταξύ των οποίων και η σλαβική. Και κάτι ακόμα:
από τη στιγμή που στην κρητική διάλεκτο δεν εντοπίζονται λέξεις σλαβικής προέλευσης, που να μην απαντώνται σε άλλη περιοχή της χώρας, όπως συμβαίνει
με τις ιταλικής ή αραβοτουρκικής προέλευσης λέξεις της κρητικής διαλέκτου,
ακόμα και γερμανικής που σχηματίστηκαν στα τριάμισι χρόνια της ναζιστικής κατοχής,70 κάθε προσπάθεια σύνδεσης των προαναφερθέντων σλαβικών γλωσσικών λημμάτων με φυσική παρουσία Σλάβων, θα κινείται σε επίπεδο υποθέσεων
και όχι επιστημονικών τεκμηρίων.
Για να αποδείξουμε τη δυναμική της κρητικής διαλέκτου στην αφομοίωση
σλαβικών λέξεων, που διακινήθηκαν πάλι μέσω της ελληνικής κοινής, θα αναφερθούμε εδώ σε δυο παραδείγματα. Το πρώτο αφορά στο χαρτοπαίγνιο «πρέφα», ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Κρήτη, και στη χρήση του χαρτοπαικτικού
όρου καπίκι/ια ως δηλωτικού των κερδισμένων ή χαμένων πόντων στο παιχνίδι.
«Έβαλα 4 κάσα και έδωσα και 20 καπίκια», «Πόσα καπίκια μου χρωστείς;», «Μια
κάσα είναι δέκα καπίκια». Η λ. συνδέεται με το ρωσικό копейки και δηλώνει την
υποδιαίρεση του ρουβλιού. Ένα ρούβλι υποδιαιρείται σε 100 καπίκια.71 Όταν το
παιχνίδι παίζεται με χρηματικό έπαθλο, το ποσό καθορίζεται για καθένα από
τους ηττημένους ανάλογα με τον αριθμό των καπικιών που οφείλει και τη συμφωνηθείσα τιμή για κάθε καπίκι. Προφανώς κάποτε οι πληρωτέοι πόντοι υπολογίζονταν σε καπίκια και για τούτο παρέμεινε ο όρος. Από τον χαρτοπαικτικό αυτό όρο
προήλθε χαρτοπαικτική φράση «πάω για λίγα καπίκια» = απαιτούνται ελάχιστοι
πόντοι για να νικήσω, να τελειώσω το παιχνίδι,72 που ως κρητικός ιδιωτισμός σημαίνει «πνέω τα λοίσθια, είμαι ετοιμοθάνατος»: «Δεν τονε θωρώ καλά το γέρο...
68 Τυχαία επιλογή διαλόγου στο διαδίκτυο. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: https://www.parentscafe.
gr/forum/topic/127-cafe-aygoystos-2009/page/592/ (τελευταία πρόσβαση 12/12/2019).
69 Γ. Ατζολετάκη, Η φίλη σου Ροζαλία, Αθήνα 2009: Ιωλκός, σ. 411.
70 Α. Λενακάκης, «Η Κρήτη ως τόπος συνάντησης γλωσσών. Γλωσσικά συναπαντήματα στον κρητικό λαϊκό λόγο», στον τόμο Χ. Στρατιδάκης (επιμ.), Μα ’σά μυρίζει ο φρόνιμος βαρσάμια δε μυρίζουν.
Εγκώμιον Σταμάτη Αποστολάκη, Χανιά 2019, σ. 205-206.
71 Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό..., ό.π., σ. 941.
72 Νικητής στο παιχνίδι είναι αυτός που μηδενίζει και την κάσα και δεν «χρωστάει» καπίκια.
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φαίνεταί μου πως πάει για λίγα καπίκια!». Από το σλαβ. καπίκι και την βενετσιάνικη κατάληξη –άδα προήλθε η λ. καπικάδα = το επί χρήμασι παιχνίδι της πρέφας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αφομοίωση της λέξης βίτσα, η (= το ευλύγιστο ραβδί) <σλαβ. vitsa,73 και τα παράγωγά της από τη κρητική διάλεκτο. Από την βίτσα
με την προσθήκη του υποκοριστικού -άλιον >-άλι παράγεται το βιτσάλι (= η μικρή
βίτσα). Από το υποκορισμένο βιτσάλι με την προσθήκη μιας δεύτερης υποκοριστικής κατάληξης -άκιον > -άκι παράγεται το βιτσαλάκι (= η πολύ μικρή βίτσα).
1) Σα δαχτυλίδι η μέση σου, σα βίτσα το κορμί σου,
χαρά στο νιο που δα σταθεί γαμπρός για όνομί σου.74
2) [...] κι ο κύρης τση την έδερνε μ’ ένα χρυσό βιτσάλι [...]
τ’ αδέρφια και ξαδέρφια τζη με τσ’ ασημένιες βίτσες [...].75

Από τη βίτσα παράγεται το ουσιαστικό βιτσά, η (το κτύπημα με τη βίτσα) και το
ρήμα βιτσίζω, που σημαίνει χτυπώ με τη βίτσα, δέρνω με τη βίτσα.
[...] παίζει βιτσά τ’ αλόγου ν-του στο σπίτι ν-του και πάει.
—Ώρα καλή, γυναίκα μου, μα είντα ’καμες το Γιάννη; [...].76

Το επίθετο βιτσάτος, η/ο, προσδιορίζει τον ευλύγιστο, τον λεπτοκαμωμένο, τον
λιγνό, τον ψηλό και λεπτό, όχι όμως και ισχνό, τον ευθυτενή. Βιτσάτος άντρας είναι
ο ψηλός, λυγερόκορμος, ο ευλύγιστος, ο ομορφοφτιαγμένος άνδρας. Μια γυναίκα
συχνά στις μαντινάδες παρομοιάζεται με βίτσα διαφόρων δέντρων και φυτών:
1) Όλο τον κόσμο γύρεψα περβόλι και περβόλι,
να βρω μια βίτσα λεμονιά σαν το δικό σου μπόι.77
2) Βίτσα, κυπαρισσόβιτσα, ’που τον κυπαρισσώνα,
όποιος σε πάρει δε γερά ποτέ ντου στον αιώνα.78
3) Για σένα μαραθήκανε τα φύλλα τση καρδιάς μου,
απού ’σταν εχωρίσαμε, αρισμαρόβιτσά μου.79

73 Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ήρθησαν από έγκριτους σλαβόγλωσσους νεοελληνιστές αμφιβολίες για τη σύνδεση της λ. βίτσα με σλαβική ρίζα. Εντούτοις τα ελληνικά λεξικά ερμηνεύουν:
βίτσα <σλαβ. vitsa <λατ. viteus, -a, um, <vitis, -is = αμπέλι, βλ. 1) Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό..., ό.π.,
σ. 374. 2) Ελληνικό Λεξικό, τ. 3, Ζ΄ έκδοση εκτός εμπορίου για την Ελευθεροτυπία (αχρονολόγητο):
Τεγόπουλος-Φυτράκης, σ. 151. 3) Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας, τ. 3ος, Αθήνα 2013: Πάπυρος, σ.
84-85. 4) Ν. Π. Ανδριώτης, Ετυμολογικό λεξικό..., ό.π., σ. 54, ο οποίος παραπέμπει στον G. Mayer, N.
S. 2, 18. Μόνο το el.wiktionary.org. υποστηρίζει ότι παράγεται από τη σλαβική veja. Διαθέσιμο στον
δικτυακό τόπο: https://el.wiktionary.org (τελευταία πρόσβαση 12/12/2019).
74 Μ. Λιουδάκι Λαογραφικά Κρήτης..., ό.π., σ. 9, αρ. 5.
75 Α. Λενακάκης, Πυργιώτισσα..., ό.π., σ. 200.
76 Ό.π., σ. 92.
77 Μ. Λιουδάκι, Λαογραφικά Κρήτης..., ό.π., σ. 112, αρ. 4.
78 Ό.π., σ. 10, αρ. 7.
79 Ό.π., σ. 199, αρ. 102.
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Τελευταία αφήνω τη γνωστή μαντινάδα που την αποδίδουν στον Νίκο Ξυλούρη:
Αρισμαροβιτσόβεργα και διαμαντένια πέτρα,
πως ήθελ’ ανταμώσομε το μάτι μου εξεπέτα.

Ο κρητικός γλωσσοπλάστης δανείστηκε δυο ιταλικές λέξεις, τον αρισμαρή
(<ιταλ. rosmarino), τη βέργα (<ιταλ. verga) και μια σλαβική, τη βίτσα (<σλαβ. vitsa), για να φτιάξει μια κρητική: την αρισμαροβιτσόβεργα.80
Το παράδειγμα των λέξεων καπίκι και βίτσα επιβεβαιώνουν τη δυναμική της
κρητικής διαλέκτου και ενισχύουν το διατυπωμένο συμπέρασμα της έρευνάς
μας: Όταν σε μια διάλεκτο, εν προκειμένω στην κρητική, δεν έχουν διαμορφωθεί διαλεκτικές λέξεις από επιρροή άλλων γλωσσών, που να χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά και μόνο ως διαλεκτικές και να μην εντάσσονται και στο γλωσσάρι
της μητρίδος γλώσσας ή άλλων διαλέκτων, δύσκολα θα μπορέσει κάποιος να
ισχυριστεί σοβαρά ότι αυτές βεβαιώνουν φυσική εθνοτική παρουσία. Η κρητική
διάλεκτος έχει αφομοιώσει εκατοντάδες λέξεις ιταλοβενετσιάνικες ή αραβοτουρκικής προέλευσης, που είναι παντελώς άγνωστες στην κοινή ελληνική και
σε άλλες τοπικές διαλέκτους ή ιδιώματα. Ανάλογες λέξεις, που με βεβαιότητα
ανάγονται σε σλαβική ρίζα, δεν φαίνεται να υπάρχουν, γεγονός που επιτρέπει
να αξιολογηθεί και να ερμηνευτεί σε ορθότερη βάση η ιστορικά τεκμηριωμένη,
πλην όμως περιορισμένη, σλαβική παρουσία στην Κρήτη. Εξάλλου η διασπορά
λίγων λέξεων μιας ξένης γλώσσας σε άλλες γλώσσες δεν μας επιτρέπει να θεωρήσουμε αυτονόητη και την κατοχή των περιοχών στις οποίες υιοθετούνται.

80 Α. Λενακάκης, «Η Κρήτη ως τόπος συνάντησης γλωσσών...», ό.π., σ. 196.
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ABSTRACT
In this study we investigate the degree of syntactic and semantic correspondence between Greek and Bulgarian proverbs, paired based on a
common topic or advice. Separately, we analyze cases of Greek and Bulgarian proverbs without an analogue in the other language due to various
non-linguistic factors of historical, cultural and social nature. The definition
of proverbs in this study is based on Mytoula (2006).
The corpus of proverbs for the research is taken from the collection of
Greek proverbs by A. Ferentinou (2007), which contains about five thousand records, as well as from the collection of Bulgarian proverbs by P.
Slaveykov, which contains over 17,000 records. The corpus comprises 216
pairs of Greek and Bulgarian proverbs, which were collected and analyzed
from a syntactic and semantic point of view.
As a result of the analysis, we established the following types of Greek-Bulgarian pairs of proverbs: a) pairs with full semantic and syntactic correspondence; b) pairs with different semantic content and syntactic structure, where the common topic is located due some shared semantic or
pragmatic element; and c) pairs characterized by a partial semantic and
syntactic correspondence. In this latter case, the proverbs were analyzed
according to their clause structure (whether a simple clause or a larger unit
containing more than one clause). Pairs consisting of simple clauses were
contrasted as to word order and word meaning. Pairs of proverbs consisting of complex clauses were examined as to the type of the coordinating or
subordinating conjunction.
The main conclusions of the study are the following: the pairs of proverbs
having complete syntactic and semantic correspondence have a minimal
share in our corpus (about 5%). In most of the cases, there are smaller or
larger differences in the semantics of individual words, word order, etc.,
between proverbs with the same topic in spite of a possible common archetype. On the other hand, proverbs lacking a correspondent in the other
language are mainly related to negative stereotyping of the other people
or to realia (places, anthroponyms) that do not occur in the other language.
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1. Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της έρευνάς μας είναι να αναλύσουμε τον τρόπο, με τον οποίο αποδίδεται η λαϊκή σοφία σε ζεύγη ελληνικών και βουλγαρικών παροιμιών με κοινό δίδαγμα. Συγκεκριμένα, συγκρίνουμε το κατά πόσο υπάρχει αντιστοιχία στο γλωσσικό περιεχόμενο παροιμιών στην Ελληνική και τη Βουλγαρική σε συντακτικό και
σημασιολογικό επίπεδο. Επιπλέον, αναλύουμε ξεχωριστό δείγμα ελληνικών και
βουλγαρικών παροιμιών, όπου ο παραλληλισμός δεν είναι δυνατός για διάφορους εξωγλωσσικούς (ιστορικούς, πολιτισμικούς, κοινωνικούς) λόγους.

2. Θεωρητικό υπόβαθρο
Οι παροιμίες είναι τόσο παλιές, όσο παλιά είναι η ανθρώπινη γλώσσα. Οι πρώτες παροιμίες επινοήθηκαν σύντομα μετά την ανάπτυξη της ικανότητας της ομιλίας.1 Οι πρώτες καταγεγραμμένες παροιμίες είναι από την εποχή των Σουμερίων,
δηλαδή από την 4-3 χιλ. π.Χ.2 Οι αρχικές προσπάθειες ορισμού της παροιμίας
χρονολογούνται στην Αρχαιότητα, ίσως με πρώτο τον ορισμό του Αριστοτέλη.3
Η Α. Μυτούλα4 ορίζει την παροιμία ως αλυσίδα λέξεων (πολυλεξική γλωσσική
οντότητα) που διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
α) έχει παγιωμένη μορφή που δεν επιτρέπει τον σχηματισμό παραφραστικών παραλλαγών·
β) παρουσιάζει συντακτική και σημασιολογική αυτονομία.5 Έτσι, στο συντακτικό
επίπεδο είναι πρόταση, δεν περιέχει κενές θέσεις που συμπληρώνονται με την
ένταξη στο συγκείμενο, είναι συνήθως μικρότερη από υπερπροτασιακές-πολυπροτασιακές μονάδες, είναι γενική, δεν περιέχει στοιχεία που έχουν συγκεκριμένη
αναφορά στο συγκείμενο και που συνδέονται με τη συγκεκριμένη χωροχρονική
περίσταση, δε δέχεται παραλλαγές (στο πρόσωπο, τον αριθμό, τον χρόνο του ρήματος) που τη συνδέουν με συγκεκριμένη χωροχρονικά περίσταση, κτλ.·
γ) η παροιμία είναι αρχαϊκή, με την έννοια ότι περιέχει αρχαϊκά γλωσσικά (μορφοσυντακτικά, λεξικά) στοιχεία·
δ) η παροιμία δεν έχει συγκεκριμένη πηγή με την έννοια ότι δεν αποδίδεται σε συγκεκριμένο συγγραφέα (γνωστό ή άγνωστο)·
ε) η παροιμία είναι [+συνομιλιακή] με την έννοια ότι δεν διακόπτει τη ροή της συνομιλίας.
1 R. Honeck, A Proverb in Mind: the Cognitive Science of Proverbial Wit and Wisdom, Mahwah, New
Jersey, London 1997: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, σ. 4.
2 Ό.π., σ. 4.
3 Ό.π., σ. 12.
4 Α. Μυτούλα, Η Νεοελληνική παροιμία, συγχρονική και διαχρονική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη
2006: Κυριακίδης, σ. 86-102.
5 G. Kleiber, “Sur la definition du proverbe”, στο G. Gréciano (επιμ.), Actes d’ EYROPHRAS, Recherches Germaniques 2, σ. 233-252, 243.
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Ο εκτενής αυτός ορισμός αναδεικνύει τη συνθετότητα και την πολυπλευρικότητα της παροιμίας και δεν επιτρέπει απλουστευμένες προσεγγίσεις, οι
οποίες τονίζουν μόνο τη ρητορική αξία των παροιμιών και τις περιγράφουν ως
ευφυολογήματα που χαρακτηρίζονται από το επιμύθιο, τη σοφία τους και δίνουν
χρώμα και ζωή στην ομιλία των ανθρώπων.6

3. Γλωσσικό υλικό
—Πηγή των ελληνικών παροιμιών: А. Φερεντίνου, Έτσι το λέει ο λαός.
Παροιμίες, Αθήνα 22007: Εκδόσεις Ενάλιος. Η συλλογή της Αθηνάς Φερεντίνου
αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει πέντε χιλιάδες ελληνικές
παροιμίες, ταξινομημένες κατ’ αλφαβητική σειρά. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει
τις ίδιες παροιμίες, αλλά ταξινομημένες με βάση τη γενική σημασία τους, δηλαδή
ποια κατάσταση σχολιάζει η παροιμία: γείτονες, λαιμαργία, καταγωγή, τρέλα,
σπατάλη, κ.ά.
—Πηγή των βουλγαρικών παροιμιών: Π. Σλαβέικοβ, Βουλγαρικές παραβολές
ή παροιμίες και χαρακτηριστικές λέξεις, Σόφια 31972: Μπάλγκαρσκι πισάτελ. (П.
Славейков, Български притчи или пословици и характерни думи. Събрани
от П. Р. Славейков, Трето издание, София 1972: Български писател.). Η
συλλογή παροιμιών του Πέτκο Σλαβέικοβ γνώρισε τρεις εκδόσεις. Η πρώτη
πραγματοποιήθηκε σε δύο μέρη, τα οποία κυκλοφόρησαν το 1889 και το
1897, αντίστοιχα. Η δεύτερη, πολύ ατυχής έκδοση, δημοσιεύθηκε στο τέλος
της εποχής του σταλινισμού στη Βουλγαρία (1954) και φέρνει τη σφραγίδα της
περιόδου. Οι επιμελητές τότε διέγραψαν πολλές «αντιδραστικές» παροιμίες,
δηλαδή παροιμίες που θεωρήθηκαν ασύμβατες με τις ιδεολογικές «αρχές» του
κομμουνιστικού καθεστώτος ή περιείχαν αρνητικούς χαρακτηρισμούς για τους
γείτονες λαούς, πράγμα που εθεωρείτο ασύμβατο με τις αρχές του σοσιαλιστικού
«διεθνισμού». Για τη μελέτη μας χρησιμοποιήσαμε την τρίτη έκδοση του 1972,
η οποία περιλαμβάνει όλες τις παροιμίες του Πέτκο Σλαβέικοβ της πρώτης
έκδοσης που αριθμούν πάνω από 17.000.

4. Μεθοδολογία της έρευνας
Για τους σκοπούς της μελέτης μας συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν 216
ζεύγη παροιμιών, με κάθε ζεύγος να αποτελείται από μια ελληνική και μια βουλγαρική παροιμία, ήτοι σύνολο 432 παροιμιών. Τα ζεύγη ορίστηκαν με βάση την
πλησιέστερη αντιστοιχία στο δίδαγμα και την εγγύτητα σε σημασιολογικό και
συντακτικό επίπεδο. Κατά τη συγκέντρωση του γλωσσικού υλικού εντοπίστηκαν
και παραλλαγές των παροιμιών (κυρίως των βουλγαρικών λόγω της ιδιαιτερότητας της συλλογής του Σλαβέικοβ), οι οποίες όμως δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν στην
ανάλυση του υλικού.
6 L. Berman, Proverb Wit & Wisdom, New York 1997: Berkley Publishing Group, σ. XX-ΧΧΙ.
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Για την εξέταση της ομοιότητας μεταξύ των ελληνικών και των βουλγαρικών παροιμιών εφαρμόσαμε συντακτικά και σημασιολογικά κριτήρια, μέσω των
οποίων εντοπίσαμε:
1) Ζεύγη με πλήρη σημασιολογικό και συντακτικό παραλληλισμό.
2) Ζεύγη όπου οι παροιμίες έχουν διαφορετικό σημασιολογικό και συντακτικό
περιεχόμενο.
3) Ζεύγη όπου οι δύο παροιμίες χαρακτηρίζονται από μερική αντιστοιχία σε σημασιολογικό και συντακτικό επίπεδο. Στις παροιμίες αυτές η ανάλυση έχει την εξής δομή:
—Δομή της πρότασης:
—κύριες (ανεξάρτητες) προτάσεις7 (με ένα κατηγόρημα) και
—προτάσεις με πιο σύνθετη δομή που αποτελούνται από δύο και περισσότερες προτάσεις, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους είτε με παράθεση
(«σχήμα ασύνδετο»), είτε με παρατακτική, είτε με υποτακτική σύνδεση.8
—στις κύριες προτάσεις (με ένα κατηγόρημα) η σύγκριση αφορά τη σειρά
των όρων, τη σημασία των λέξεων και τον γραμματικό τους τύπο.
4) Τέλος, αναλύουμε δείγμα ελληνικών και βουλγαρικών παροιμιών, όπου για διάφορους εξωγλωσσικούς (ιστορικούς, πολιτισμικούς, κοινωνικούς) λόγους ο παραλληλισμός δεν είναι δυνατός. Οι παροιμίες αυτές δεν περιλαμβάνονται στο
βασικό σώμα παροιμιών που περιγράφεται παραπάνω (216 ζεύγη παροιμιών).
Κατά την ανάλυση δεν μαρκάρονται και δεν αναλύονται ιδιάζοντα συντακτικά
και σημασιολογικά φαινόμενα της κάθε γλώσσας που δεν επιτρέπουν την αναζήτηση της αντιστοιχίας ή αναντιστοιχίας, π.χ.: ετερόπτωτος προσδιορισμός στη
γενική στην Ελληνική έναντι εμπρόθετης επιρρηματικής φράσης στη Βουλγαρική∙ ρήματα με διαφορετική σύνταξη (άμεσο αντικείμενο στην Ελληνική έναντι
εμπρόθετης φράσης στη Βουλγαρική), αυτοπαθής αντωνυμία си στη Βουλγαρική· ρηματικοί τύποι που δηλώνουν τεκμηριωτικότητα στη Βουλγαρική· επανά7 Σύμφωνα με την ορολογία των D. Holton, P. Mackridge, Ειρ. Φιλιππάκη-Warburton, Γραμματική
της Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα 1999: Εκδόσεις Πατάκης, σ. 390. Στην ελληνική συντακτική παράδοση γίνεται διάκριση ανάμεσα στα εξής είδη κύριων (ανεξάρτητων) προτάσεων: απλές (περιέχουν
μόνο τους κύριους όρους της πρότασης –υποκείμενο και κατηγόρημα), σύνθετες (με περισσότερα
από ένα υποκείμενα, κατηγορούμενα, βλ. Α. Τζάρτζανος, Νεοελληνική Σύνταξις (της Κοινής Δημοτικής). Τόμος Α΄, Θεσσαλονίκη 1996: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, σ. 43· κατηγορήματα,
βλ. Σ. Χατζησαββίδης, Νεοελληνική Γραμματική: θεωρητικές βάσεις και περιγραφή, Θεσσαλονίκη 2012: Εκδόσεις Βάνιας, σ. 329), ελλιπείς ή ελλειπτικές (από τις οποίες λείπει κάποιος κύριος
όρος, βλ. Α. Τζάρτζανος, Νεοελληνική Σύνταξις Α΄..., ό.π., σ. 48-50· Σ. Χατζησαββίδης, Νεοελληνική
Γραμματική..., ό.π., σ. 329), συμπληρωμένες ή επαυξημένες (εκτός από τους κύριους όρους, περιλαμβάνουν και προσδιορισμούς που συμπληρώνουν την έννοια των κύριων όρων, βλ. Σ. Χατζησαββίδης, Νεοελληνική Γραμματική..., ό.π., σ. 329· Α. Τζάρτζανος, Νεοελληνική Σύνταξις Α΄..., ό.π., σ. 55).
8 D. Holton, P. Mackridge, Ειρ. Φιλιππάκη-Warburton, Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας, ό.π., σ.
390· Α. Τζάρτζανος, Νεοελληνική Σύνταξις (της Κοινής Δημοτικής). Τόμος Β΄, Θεσσαλονίκη 1996:
Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, σ. 9-11· Σ. Χατζησαββίδης, Νεοελληνική Γραμματική..., ό.π.,
σ. 371–373.
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ληψη του οριστικού άρθρου στην Ελληνική, προθήματα που δηλώνουν τρόπους
ενέργειας (ενσωματωμένη στο ρηματικό τύπο επιρρηματικού τύπου σημασία)
για τη Βουλγαρική, κ.ά.

5. Ανάλυση του γλωσσικού υλικού
5.1

Ζεύγη παροιμιών με πλήρη σημασιολογική και
συντακτική αντιστοιχία

Οι δύο παροιμίες σε κάθε ζεύγος περιέχουν λέξεις με την ίδια σημασία και οι
προτάσεις έχουν την ίδια γραμματική δομή και την ίδια σειρά όρων. Στο βασικό
σώμα παροιμιών εντοπίσαμε 12 τέτοια ζεύγη:
—Είχαμε σκυλί και βοήθαγε τον λύκο. / Имахми куче и помагаше на вълка.
—Ακριβός στα πίτουρα, φτηνός στ’ αλεύρι. / Скъп на триците, евтен на брашното.
—Όπου πληγή, κι αυτός μύγα. / Дето рана и той муха.
—Έχει λυμένο το ζωνάρι του για καβγά. / Разпасал си пояса за кавга.
—Καλό κρασί, κακό κεφάλι. / Хубаво вино, лошава глава.
—Έκλασε η νύφη, σχόλασε ο γάμος. / Пръдна булката, свърши са сватбата.
5.2 Ζεύγη παροιμιών με κοινό δίδαγμα αλλά με διαφορετικό
συντακτικό και σημασιολογικό περιεχόμενο
Οι παροιμίες (39 τον αριθμό) σε κάθε ζεύγος χαρακτηρίζονται από σημαντικές
διαφορές ως προς τη σημασία των συστατικών λέξεων, τη δομή της πρότασης και
τη σειρά των όρων. Ωστόσο, περιέχουν κάποια κοινά σημασιολογικά ή πραγματολογικά στοιχεία τα οποία επιτρέπουν τον εντοπισμό της κοινής θεματολογίας:
—Αέρας και γυναίκα δεν κλειδώνονται. Жена и кокошка синор нямат. «Γυναίκα και κότα σύνορα δεν έχουν».
—Από μικρό κι από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Дете що види, такова казува. «Παιδί ό,τι δει, αυτό λέει».
—Κατά μάνα, κατά κύρη, κατά γιος και θυγατέρα. Каквато майката, такова и
детето. «Όπως η μητέρα, τέτοιο και το παιδί».
—Του Ρωμιού η γνώση, ύστερα του ’ρχεται. Сетни уме, къде беше по-напред
(вчера). «Στερνή γνώση, πού ήσουν πιο μπροστά (χτες)».
5.3 Ζεύγη παροιμιών με μερική αντιστοιχία σε σημασιολογικό
και συντακτικό επίπεδο
Στην κατηγορία αυτή διαχωρίσαμε τα ζεύγη ανάλογα με τη συντακτική δομή
της πρότασης: αν αποτελείται από μία κύρια πρόταση (περιέχει ένα κατηγόρημα)
ή από περισσότερες προτάσεις (δύο και περισσότερα κατηγορήματα) συνδεόμενες
μεταξύ τους με παράθεση («σχήμα ασύνδετο»), παρατακτικά ή υποτακτικά. Το σύνολο των ζευγών του δείγματος που αναλύονται σε αυτή την ενότητα ανέρχεται σε 165.
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5.3.1 Κύριες προτάσεις (με ένα κατηγόρημα)
Στην κατηγορία αυτή εξετάσαμε κατά πόσο οι παροιμίες σε κάθε ζεύγος συγκλίνουν ως προς τη σειρά των όρων, τη σημασία και τον γραμματικό τύπο των
συστατικών λέξεων. Στο γλωσσικό υλικό εντοπίσαμε 46 τέτοια ζεύγη.
5.3.1.1 Ζεύγη παροιμιών με την ίδια σειρά των όρων
Ξεχωρίσαμε τις παροιμίες σε δύο ομάδες ανάλογα με τη σημασιολογική εγγύτητα των μελών κάθε ζεύγους. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει παροιμίες όπου οι
συστατικές λέξεις στο ζεύγος έχουν την ίδια ή παρεμφερή σημασία, αλλά υπάρχουν διαφορές στον γραμματικό τύπο λέξης ή λέξεων. Η δεύτερη ομάδα περικλείει ζεύγη όπου οι δύο παροιμίες διαφέρουν ως προς τη σημασία λέξης ή λέξεων.
1. Οι παροιμίες στο ζεύγος περιέχουν λέξεις με την ίδια ή παρεμφερή σημασία
και διαφορές στον γραμματικό τύπο λέξης/λέξεων. Οι διαφορές στον γραμματικό τύπο αφορούν τον τύπο της ονοματικής φράσης (π.χ. χρήση άρθρου, γραμματικός αριθμός), τον τύπο του ρήματος (ως προς το πρόσωπο, τον αριθμό, τον
χρόνο, την έγκλιση και την τροπικότητα), κ.ά.:
—Στου ταπεινού τον κόρφο, δαίμονες ξεχειμωνιάζουν. На смирения в пазвата
дяволите зимуват. «Στου ταπεινού τον κόρφο, οι διάβολοι ξεχειμωνιάζουν».
—Τα άσπρα, για τις μαύρες μέρες. Бели пари за църни дни. «Άσπρα χρήματα
για μαύρες μέρες».
—Έσπασε ο Διάολος το πόδι του. Дано си счупи дяволът краката. «Μακάρι να
σπάσει ο διάβολος τα πόδια του».
—Μου έψησε το ψάρι στα χείλη. Печеш му риба на устата. «Του ψήνεις ψάρι στο
στόμα».
—Μαζί με τα ξερά, καίγονται και τα χλωρά. Покрай сухото (дърво), гори и
суровото. «Δίπλα στο ξερό (ξύλο) καίγεται και το χλωρό».
2. Οι παροιμίες στο ζεύγος περιέχουν λέξεις με διαφορετική σημασία. Τα ζεύγη
αυτά χαρακτηρίζονται από την ίδια σειρά όρων, αλλά περιέχουν συστατικά που
διαφέρουν ως προς τη σημασία, συχνά με διαφορές στον γραμματικό τύπο ενός ή
περισσότερων όρων. Ο όρος με διαφορετική σημασία μπορεί να έχει τη λειτουργία
κατηγορήματος, υποκειμένου, αντικειμένου (άμεσου, έμμεσου), προσδιορισμού:
—Κάθε τσαπί για λόγου του δουλεύει. Сяка мотика за себе си копай. «Κάθε
τσαπί για τον εαυτό του σκάβει».
—Ο καλός, καλό δεν βλέπει. Доброто добро не паща. «Το καλό καλό δεν παθαίνει».
—Του έβαλε τα δυο πόδια σ’ ένα παπούτσι. Ще ти събера двата крака в една
обувка. «Θα σου χωρέσω τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι».
—Καλιγώνει τον ψύλλο. Подковава мухите. «Πεταλώνει τις μύγες».
—Το καλό πουλί από τ’ αβγό κελαηδεί. Рано пиле рано пее. «Πρωινό πουλί νωρίς τραγουδάει».
—Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Потъналия в морето и у сламка се
улавя. «Ο βυθισμένος στη θάλασσα και για άχυρο πιάνεται».
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—Γυναίκα, άλογο και τουφέκι σε ξένα χέρια μη δίνεις. Кон, сахат и жена са на
заем не дават. «Άλογο, ρολόι και γυναίκα δανεικά δεν δίνονται».
5.3.1.2 Ζεύγη παροιμιών με διαφορετική σειρά των όρων
Εδώ επίσης ξεχωρίσαμε δύο ομάδες ανάλογα με τη σημασιολογική εγγύτητα
των παροιμιών σε κάθε ζεύγος. Πρώτα παρουσιάζουμε παροιμίες όπου οι συστατικές λέξεις έχουν την ίδια ή παρεμφερή σημασία, αλλά μπορεί να υπάρχουν
διαφορές στον γραμματικό τους τύπο. Η δεύτερη ομάδα περικλείει ζεύγη όπου
υπάρχουν διαφορές στη σημασία λέξης ή λέξεων.
1. Οι παροιμίες στο ζεύγος περιέχουν λέξεις με την ίδια ή παρεμφερή σημασία
—Κάθε πρόβατο κρεμιέται από το ίδιο το κλιτσί του. Сека овца за крачето (от
крако си) виси. «Κάθε πρόβατο για το ποδαράκι (το πόδι του) κρέμεται».
—Τρέμει και τη σκιά του. И от сянката си са бои. «Και τη σκιά του φοβάται».
—Από τα μετρημένα τρώει ο λύκος. Вълкът и от броените овцье яде. «Ο λύκος
και από τα μετρημένα πρόβατα τρώει».
2. Οι παροιμίες στο ζεύγος περιέχουν λέξεις με διαφορετική σημασία. Τα
ζεύγη αυτά χαρακτηρίζονται από διαφορετική σειρά των όρων και περιέχουν
συστατικά που διαφέρουν ως προς τη σημασία, συχνά με διαφορές στον γραμματικό τύπο ενός ή περισσότερων όρων. Ο όρος με διαφορετική σημασία μπορεί
να έχει τη λειτουργία κατηγορήματος, υποκειμένου, αντικειμένου (άμεσου, έμμεσου), προσδιορισμού:
—Κάθε πουλί με τη φωνή του χαίρεται. Сяко пиле се хвали с гласът си. «Κάθε
πουλί παινεύεται για τη φωνή του».
—Ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη. Една лястовица пролет не прави. «Ένα
χελιδόνι άνοιξη δεν φτιάχνει».
—Το κουτσό γουρούνι τρώει το γινωμένο απίδι. Хубавата ябълка свинята я яде.
«Το καλό μήλο το γουρούνι το τρώει».
—Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά. Крушка си има опашка. «[Το] Αχλάδι έχει ουρά».
5.3.2 Προτάσεις με περισσότερα από ένα κατηγορήματα
Τα ζεύγη όπου η μία παροιμία τουλάχιστον αποτελεί πρόταση με δύο ή περισσότερα κατηγορήματα (κύρια και δευτερεύουσα πρόταση) ανέρχονται σε 119.
Σε ορισμένα από τα ζεύγη η μία παροιμία αποτελείται από κύρια και δευτερεύουσα
πρόταση, ενώ η άλλη παροιμία μόνο από κύρια (πρόταση με ένα κατηγόρημα):
—Άπλωνε τα πόδια σου, ως εκεί που φτάνει το πάπλωμά σου. Пружи си нозете спроти йоргано. «Άπλωνε τα πόδια σου ανάλογα με το πάπλωμα».
—Τα κορίτσια τα τραβάει ο Διάολος από τα μαλλιά. Момичето дяволите го теглят за ушите, та расте скоро. «Το κορίτσι οι διάβολοι το τραβάνε από τα αυτιά
και μεγαλώνει γρήγορα».
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—Ο μουσαφίρης δεν θέλει άλλο μουσαφίρη. Гост мрази друг гост, а домакинът
и двамата. «[Ο] Μουσαφίρης μισεί [τον] άλλο μουσαφίρη, ενώ ο οικοδεσπότης
και τους δύο».
Στα ζεύγη όπου και οι δύο παροιμίες έχουν ανάλογη συντακτική δομή –αποτελούνται από περισσότερες από μία προτάσεις, παρατηρούνται μεν ομοιότητες,
καταγράφονται δε και σημαντικές αποκλίσεις ως προς τον τύπο σύνδεσης των
προτάσεων, τη σειρά των όρων, τη σημασία ή και τον γραμματικό τύπο ενός ή περισσότερων όρων, αλλά και τη γενικότερη γλωσσική διατύπωση των παροιμιών.
Παραδείγματα ζευγών με τον ίδιο τύπο σύνδεσης των προτάσεων:
—Έβαλε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Викал вълка да му варди овцете.
«Φώναζε τον λύκο να του φυλάει τα πρόβατα».
—Τροχός που γυρνάει, σκουριά δεν πιάνει. Камък, който се търкаля, трева не
хваща. «Πέτρα που κυλάει, χόρτο δεν πιάνει».
—Θρέψε φίδι τον χειμώνα να σε φάει το καλοκαίρι. Храни вълк през зимата, да
та изяде през лятото. «Θρέψε λύκο τον χειμώνα, για να σε φάει το καλοκαίρι».
—Αν δεν δαρθεί ο πηλός, δεν γίνεται κεραμίδι. Ако не разбиеш калта, не стават кирпичи. «Αν δεν ανακατέψεις τη λάσπη, δεν γίνονται τούβλα».
—Ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη. Обича Господ крадеца, ама обича и домеца. «Αγαπά ο Θεός τον κλέφτη, αλλά αγαπά και τον νοικοκύρη».
—Γέλασε η κατσίκα που φάνηκε της προβατίνας ο κώλος. Присмяла са козата
на овцата, че й видяла задника. «Κορόιδεψε η κατσίκα την προβατίνα όταν
είδε τον πισινό της».
—Άντρα θέλω, τώρα τον θέλω. Булка искам, сега искам. «Νύφη θέλω, τώρα τη θέλω».
Παραδείγματα ζευγών με διαφορετικό τύπο σύνδεσης των προτάσεων:

—Κάθισε στραβά και κρίνε ίσα. Криво седи, право съди. «Στράβα κάθισε, ίσια κρίνε».
—Δυο ψάρια τηγανίζονταν, και το ένα το άλλο δεν πίστευε. Две риби се пекат
на огъня, една друга не си хващат вяра. «Δύο ψάρια ψήνονται στη φωτιά, το
ένα το άλλο δεν πιστεύουν».
—Μ’ αφήνει ο Διάολος ν’ αγιάσω; Искам да се посветя, ама не ме оставя дяволът. «Θέλω να αγιάσω, αλλά δεν με αφήνει ο διάβολος».
—Άλλα λογάριαζε η αλεπού και άλλα κάνει ο γουναράς. Доде са лисицата
разправи, кожата й отива на кожухарът. «Ώσπου η αλεπού να συνεννοηθεί, η
γούνα της πάει στον γουναρά».
5.4

Παροιμίες που αποκλείουν σημασιολογικό
και συντακτικό παραλληλισμό

Πέρα από τις παροιμίες, όπου διαπιστώνεται πλήρης ή μερική λεξική, συντακτική και σημασιολογική κάλυψη ή παρατηρείται σημασιολογική ταύτιση χωρίς
λεξική και συντακτική κάλυψη, υπάρχουν σοφίες και διδάγματα, όπου είναι αδύνατος κάθε παραλληλισμός με παροιμίες της άλλης συγκρινόμενης γλώσσας.
Τέτοια παραδείγματα βρίσκουμε στις εξής περιπτώσεις:
Ελληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις
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α) Αρνητική, περιπαικτική, κτλ. αναφορά στον άλλο λαό (βουλγαρικό ή ελληνικό αντίστοιχα), με τις οποίες γίνεται στερεοτυπική αρνητική περιγραφή χαρακτηριστικών ή συμπεριφορών:
—Грък дето стъпи, трева не никне. «Έλληνας όπου πατήσει, χορτάρι δε φυτρώνει».
—Грък като влък. «[Ο] Έλληνας [είναι] σα λύκος».
—Грък като лъже и сам си вяра хваща. «[Ο] Έλληνας όταν ψεύδεται και ο ίδιος
πιστεύει τα ψέματά του».
—Черна чума и гръцки калугер, двоица братя са. «[Η] Μαύρη πανούκλα και [ο]
Έλληνας καλόγερος δύο αδέρφια είναι».
—Нито дявол без рога и опаш, ни грък без злоба и лукавства. «Ούτε [ο] διάβολος χωρίς κέρατα και ουρά, ούτε [ο] Έλληνας χωρίς κακία και πονηριά».
—От сит вълк и от стар грък господ да те пази. «Από χορτασμένο λύκο και από
γέρο Έλληνα [ο] Θεός να σε φυλάξει».
Στην περίπτωση αυτή εντάσσονται και παροιμίες, όπου περιγράφονται στερεοτυπικά Έλληνες και Τούρκοι, ενδεχομένως και άλλοι λαοί:
—Турците с’сила, гърците с книга, докарали са ни до този хал. «Οι Τούρκοι με
τη βία, οι Έλληνες με το βιβλίο μάς έφτασαν στο χάλι τούτο».
—У евреин пий вино, не спи; у ерменец спи — не еж; у турчин пий кафе, вино
не пий; у арнаутин пий и еж, на път не ходи; със грък нищо не прави. «Στου
Εβραίου πιες κρασί [και] μην κοιμηθείς, στου Αρμένιου κοιμήσου [και] μην φας,
στο Τούρκου πιες καφέ [και] κρασί μην πιεις, στου Αρναούτη φάε και πιες [αλλά]
μαζί του μην ταξιδέψεις, με [τον] Έλληνα τίποτα να μην κάνεις».
Όταν όμως οι παροιμίες αφορούν τρίτο λαό (τους Τούρκους, τους Βλάχους
κ.ά.) είναι δυνατοί παραλληλισμοί αρνητικών στερεοτυπικών αναφορών στις
βουλγαρικές και στις ελληνικές παροιμίες:
Βουλγαρικές παροιμίες
—Турчин и аджемин едно лайно раздвоено. «Τούρκος και Πέρσης το ίδιο
σκατό, κομμένο στα δύο».
—Турчин и куче се едно е. «Τούρκος και σκυλί το ίδιο πράγμα».
Ελληνικές παροιμίες
—Όποιος τρώει το πιλάφι του Τούρκου, το πληρώνει με τον κώλο του.
—Τούρκο είδες; Γρόσια θέλει. Κι άλλον είδες; Άλλα θέλει.
β) Αναφορά σε πραγματικότητες (realia) που εντοπίζονται αποκλειστικά στον
χώρο όπου κατοικεί ο ένας λαός ή που αφορούν τον τρόπο ζωής μόνο του ενός
από τους λαούς:
Βουλγαρικές παροιμίες
—На Чирпан излязват паници хубави, хора не излязват. «Από το Τσιρπάν
βγαίνουν καλά πιάτα, άνθρωποι δε βγαίνουν».
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—Габровец и светец да го видиш, да го не вярваш. «Τον κάτοικο του Γκάμπροβο και άγιο να τον δεις, μην τον πιστέψεις».
Ελληνικές παροιμίες
—Κάλιο αχινό στα στήθη σου, παρά Αθηναίο στο σπίτι σου.
—Ήρθε κι άλλος απ’ την Κω και γυρεύει μερτικό.
γ) Παροιμίες που περιέχουν ανθρωπωνύμια, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στη μία από τις δύο γλώσσες:
Βουλγαρικές παροιμίες
—Не ще Пецю кокал, иска булка. «Δε θέλει ο Πέτσιου κόκκαλο, θέλει νύφη».
—Стана що стана, Стойко умря. «Έγινε ό,τι έγινε, ο Στόικο πέθανε».
—За Мирча вила няма. «Για τον Μίρτσο δικράνι δεν υπάρχει».
—Рада ли да вярвам, себе си ли да вярвам. «Τη Ράντα να πιστέψω, τον
εαυτό μου να πιστέψω»;
Ελληνικές παροιμίες
—Άλλα λογαριάζει ο Κοσμάς κι άλλα ο κόσμος.
—Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι εντοπίσαμε και ζεύγη παροιμιών με κοινό δίδαγμα που περιέχουν ανθρωπωνύμια, τα οποία είναι διαφορετικά προσαρμοσμένα
ή χαρακτηριστικά για την αντίστοιχη γλώσσα. Τα ζεύγη αυτά χαρακτηρίζονται
από διαφορετικό βαθμό αντιστοιχίας σε συντακτικό, γραμματικό και σημασιολογικό επίπεδο, όπως φαίνεται από τα παραδείγματα:
—Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Ганю черпи, Ганю пий. «Ο Γκάνιου κερνάει, ο
Γκάνιου πίνει».
—Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον είπαμε. Детето не видели, Станчо го
кръстили. «Το παιδί δεν είδαν [ακόμα], Στάντσο το βάφτισαν».
—Έξω Γιάννης, μέσα Σουλεϊμάνης. Навън Иване, вътре Хасане. «Έξω Ιβάν,
μέσα Χασάν».

Συμπεράσματα
Στο παρόν στάδιο της έρευνάς μας μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής:
Ο αριθμός των ζευγών παροιμιών όπου παρατηρείται πλήρης σημασιολογική και συντακτική ταύτιση μεταξύ της ελληνικής και της βουλγαρικής παροιμίας
είναι πολύ περιορισμένος και αποτελεί μόλις το 5% του δείγματος.
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ανάμεσα στα μέλη των ζευγών παροιμιών παρατηρούνται μικρές ή μεγαλύτερες αποκλίσεις ως προς τη σημασία ή
τη μορφή ορισμένων όρων της πρότασης ή ως προς τη σειρά των όρων, γεγονός που υποδεικνύει ότι παρά τον πιθανό κοινό «πρόγονο» (αρχέτυπη παροιμία)
οι παροιμίες σε κάθε μία από τις γλώσσες έχουν δική τους πορεία ως προς τη
γλωσσική διατύπωση.
Ελληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις
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Οι παροιμίες χωρίς κανένα σημασιολογικό αντίστοιχο που εντοπίσαμε αφορούν αρνητική στερεοτυπική άποψη για τον άλλο λαό, ήτοι των Βουλγάρων για
τους Έλληνες και αντίστροφα, ή ανύπαρκτες στον κόσμο του άλλου λαού πραγματικότητες: τοποθεσίες, ανθρωπωνύμια, αντικείμενα, κτλ.
Στο παρόν στάδιο της έρευνάς μας στάθηκε αδύνατο να εντοπίσουμε τις πηγές των σημασιολογικά παράλληλων ελληνικών και βουλγαρικών παροιμιών. Σε
ορισμένες βουλγαρικές παροιμίες ο Πέτκο Σλαβέικοβ ρητά σημειώνει την ελληνική τους καταγωγή, ενώ οι σπάνιες συλλογές παράλληλων βαλκανικών παροιμιών9 δείχνουν πως οι ομοιότητες στη διατύπωση ορισμένων παροιμιών στις
βαλκανικές γλώσσες προϋποθέτουν την ύπαρξη αρχέτυπων παροιμιών τουρκικής ή σωστότερα ανατολικής προέλευσης.

9 Βλ. Н. Икономов. Балканска народна мъдрост. Успоредици на български, сръбски, турски, румънски, гръцки и албански пословици и поговорки, София 1968: Българска академия на науките.

Η παρουσία της ελληνικής γλώσσας
στην αλβανική επικράτεια
Κωστάντω Ξέρρα

Λέκτορας
Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και
Ελληνικού Πολιτισμού
Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου

ABSTRACT
Greek and Albanian are two of the Balkan languages with special features
and special historical backgrounds. They are used by two neighbor people who not only coexist side by side for centuries, but also have many
business relationships with each other. Throughout history they have developed a variety of relationships and transactions that have directly influenced those languages.
In the context of the announcement we will see the spread of the Greek
language in the Albanian territory before and after 1990.
Greek is used as a mother tongue by members of the National Greek
Minority (NGM) in Albania and as a second / foreign language by several Albanians. We will see the status of Greek language in each case and
will focus on the teaching of the Greek-mother tongue in the public Greek
schools of NGM in Albania.

Ο χρονολογικός προσδιορισμός των πρώτων επαφών της ελληνικής γλώσσας με την αλβανική δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Οφείλεται στο γεγονός ότι η επιστήμη της γλωσσολογίας δε διαθέτει τα απαραίτητα
στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην χρονική αφετηρία και στο
γεωγραφικό εύρος που πραγματοποιήθηκε η επαφή αυτή.
Εκείνο που γνωρίζουμε από την ιστορία είναι η ανάπτυξη αποικιών των ελληνικών πόλεων κρατών στα παράλια της Αδριατικής, ακόμα και στην ενδοχώρα,
ήδη από την πρώτη χιλιετία π.Χ. Ο αποικισμός των Ελλήνων προς τον βορρά
έφτανε μέχρι το σημερινό Δυρράχιο –την αρχαία Επίδαμνο 685 π.Χ. και τη Σκάμπα-Ελμπασάν και έχει ιδρύσει σημαντικές πόλεις σε όλη την σημερινή Νότια
Αλβανία, (Λίσσος 385 π.Χ., Απολλωνία, Αμάντια, Βύλις, Αντιπάτρια κ.ά.).
«Παράλληλα με την άνοδο προς βορράν των ελληνικών φύλων, η κάθοδος
προς νότον πληθυσμών ορμώμενων από τη ΒΔ βαλκανική αποτελεί έναν εξίσου
σημαντικό παράγοντα, που συμβάλλει στις επαφές και την πρόσμιξή τους με το
ελληνικό στοιχείο».1
Από την άλλη, η γραμμή Jirecek, η οποία, αποδίδει την επιρροή της Λατινικής
και της Ελληνικής στη σημερινή Βαλκανική τον 4ο μ.Χ. αιώνα, όσον αφορά τον
1 E. Çabej, Shqiptarët midis Perëndimit dhe Lindjes, Tiranë 1994, σ. 16.
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αλβανικό χώρο, αποτελεί μια νοητή ευθεία που ενώνει τις πόλεις Λίσσος (Λέζια)
και Πρίζρεν, όπου στο βορρά της οποίας κυριαρχούσαν τα λατινικά και στο νότο
τα ελληνικά.2 (Μπάρκας)
Σύμφωνα τον ιστορικό Georg Stadtmüller «Οι Αλβανοί έχουν διαμορφωθεί
ως οντότητα σε ένα χώρο ο οποίος από τη μία ήταν ανοιχτός στην επίδραση των
Δαλματών, απ’ όπου δέχτηκαν τον χριστιανισμό και από την άλλη δεν υπήρξε
μακριά από το σύνορο με την ελληνική γλώσσα»· την κοιτίδα αυτή την αποδίδει
στο σημερινό βόρειο τμήμα της Αλβανίας.3
Όσον αφορά την διαμόρφωση της Αλβανικής γλώσσας, σύμφωνα με τους
γλωσσολόγους πρέπει να έγινε κατά τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες,
«κατά πάσα πιθανότητα, πρέπει να έλαβε χώρα όχι αργότερα από το τέλος του
6ου μ.Χ. αι.».4 Σύμφωνα με τον Κυριαζή:
Αν υιοθετήσουμε την άποψη αυτή, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η
αλβανική ήρθε σε επαφή αρχικά με την (πρώιμη) μεσαιωνική και στη
συνέχεια με τη νέα ελληνική γλώσσα. Επομένως τα δάνειά της από την
ελληνική που ανάγονται σε αρχαιότερες περιόδους ανήκουν στην «κληρονομιά» της από τη «μητέρα», όποια κι αν υπήρξε αυτή.5

Σύμφωνα δε με τον Mazawer:
Η γλωσσική, φυλετική και θρησκευτική ποικιλία των λαών που κατοικούν
στην νοτιοανατολική Ευρώπη ανάγεται στον καιρό των σλαβικών εισβολών, αν όχι ακόμα παλαιότερα. [...] Ο ερχομός αυτός σήμανε επίσης και
το τέλος του αρχαίου κόσμου.6

Στα Βαλκάνια κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έχει δημιουργηθεί ένα πολυθρησκευτικό, πολυπολιτισμικό, πολυφυλετικό και πολυγλωσσικό
μωσαϊκό.
Οι Βλάχοι διατήρησαν την ρομανική τους γλώσσα ως τον 20ο αι. κυκλωμένοι από ελληνόφωνες και σλαβόφωνες πλειονότητες, το ίδιο και οι
Σαρακατσάνοι. [...]. Οι εβραϊκές κοινότητες που χρονολογούνταν από τα
κλασικά χρόνια υιοθέτησαν την ελληνική ως καθημερινή τους γλώσσα
[...] οι παλαιοί κάτοικοι της περιοχής συγκρούστηκαν με τους νεοφερμένους για τη γη και την εξουσία. Στην Αλβανία βρήκαν καταφύγιο στα
βουνά, όπου διατήρησαν την ξεχωριστή τους γλώσσα κυκλωμένοι από
πληθυσμούς ως επί το πλείστον σλαβόφωνους.7

2 Για περισσότερα βλ., Π. Μπάρκας, Τα ταξίδια της φηγού, τόμος ΙΙ, Ήπειρος: ταυτότητα Ελληνισμού
μέσω αντίστασης, Αθήνα 2016: εκδ. Ελίκρανον.
3 E. Çabej, Studime rreth historisë se gjuhës shqipe, Tiranë 1973, σ. 10.
4 Sh. Demiraj, Gjuha Shqipe dhe Historia e saj, Tiranë 1988, σ. 203.
5 Δ. K. Κυριαζής, Ελληνικές επιδράσεις στην αλβανική, Διδακτορική διατριβή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
2001, σ. 16.
6 Μ. Mazawer, Τα Βαλκάνια, Αθήνα 2012: Πατάκης, σ. 102, 106.
7 Ό.π., σ. 106.
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Η βασική αιτία προώθησης προς Νότο των Αλβανών ήταν η εμπόλεμη
πίεση των Σλάβων [...]. Υπό διάφορες μορφές η κάθοδος των Αλβανών
προς τον Νότο, την Ήπειρο θα συνεχιστεί σε όλη την υστεροβυζαντινή
περίοδο και ιδίως κατά την Τουρκοκρατία. Η κάθοδός τους στον ευρύτερο ηπειρωτικό χώρο θα συνοδευτεί από γλωσσικές και εθνολογικές μεταβολές. Η ελληνική θα δεχτεί γεωγραφική συρρίκνωση. Δεν χάνει όμως
την ισχύ και το ρόλο της όσον αφορά τις επιδράσεις».8

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία επέβαλε ώστε ο ελληνικός πολιτισμός και κυρίως η ελληνική γλώσσα, ως η επίσημη γλώσσα της αυτοκρατορίας, να κατέχουν
μια περίοπτη θέση στην Ανατολική Ευρώπη. Τη θέση αυτή η ελληνική την διατήρησε και κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όπως επισημαίνει ο
Μαζάουερ, μπορεί η τουρκική να ήταν η γλώσσα της διοίκησης, η ελληνική, όμως
«ήταν η γλώσσα των ευαγγελίων, του χριστιανικού πολιτισμού και της κλασικής
παιδείας. Η κυριαρχία της οποίας στους χριστιανούς της Βαλκανικής δεν τελείωσε με την κατάρρευση του Βυζαντίου μεταξύ 13ου και 15ου αιώνα. Τροποποιήθηκε όμως λόγω του ερχομού ενός νέου, τουρκόφωνου και μουσουλμανικού στο
θρήσκευμα λαού [...]».9
Στα τουρκοκρατούμενα Βαλκάνια η ελληνική γλώσσα και η παιδεία θεωρήθηκαν ως ο μόνος τρόπος αντίστασης απέναντι στον εξισλαμισμό και τη διατήρηση της Ορθόδοξης πίστης μεταξύ των λαών της Βαλκανικής.
Κατά τον ΧΙΧ αιώνα, όπως για όλους τους υπόλοιπους λαούς των Βαλκανίων
έτσι και για τους Αλβανούς η ελληνική γλώσσα και η ελληνική παιδεία, θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη, όχι μόνον της αλβανικής γλώσσας, αλλά, με
βάση τη γλώσσα, και στη διαμόρφωση της αλβανικής εθνικής ιδέας.
Η ελληνική ως γλώσσα της Εκκλησίας και του εμπορίου, φορέας μιας κυρίαρχης κουλτούρας, γίνεται αρχικά αποδεκτή από ορισμένα κοινωνικά
στρώματα των διαφόρων βαλκανικών εθνοτήτων που ζουν στα μεγάλα
κέντρα της οθωμανικής αυτοκρατορίας, επιδίδονται σε αυτές τις επαγγελματικές δραστηριότητες και βρίσκονται σε μια διαδικασία κοινωνικής
ανέλιξης.10

Όπως μας επιβεβαιώνει ο Σουτερίκη «...η ελληνική ήταν η γλώσσα της εκκλησίας και της συνήθους γραπτής επικοινωνίας μεταξύ των τεχνιτών και των
ορθόδοξων εμπόρων του Ελμπασάν».11
Τα πρώτα δείγματα γραφής της αλβανικής τα βρίσκουμε στους κόλπους των
ορθοδόξων της Μέσης Αλβανίας, όχι τόσο ως προσπάθεια καλλιέργειας της
ίδιας της αλβανικής, όσο ως προσπάθεια κατανόησης και εδραίωσης της ορ8 Π. Μπάρκας, «Η συμβολή της ελληνικής στην Τόσκικη διάλεκτο της αλβανικής και η πολύτροπη
διγλωσσία στο σημερινό Νότο της Αλβανίας», Πρακτικά του 8ου Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας (MGDLT8), Αργυρόκαστρο, 4-6 Οκτωβρίου 2018, σ. 181.
9 Μ. Mazawer, Τα Βαλκάνια..., ό.π., σ. 108.
10 Αγγ. Κωνσταντακοπούλου, Η ελληνική γλώσσα στα Βαλκάνια (1750-1850), Ιωάννινα 1988, σ. 148.
11 Dh. S. Shuteriqi, Gjurmime letrare, Tirana 1974, σ. 200.
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θόδοξης πίστης, ως τρόπο αντιμετώπισης του εξισλαμισμού. Καθώς και για την
εκμάθηση της ελληνικής η οποία οδηγούσε, όπως προαναφέρθηκε, στην μορφωτική και κοινωνική ανέλιξη των νέων.
Την συγκεκριμένη χρονική περίοδο καταγράφονται αρκετά γεγονότα που
ενισχύουν τη θέση αυτή, όπως:
—Tο 1770 κυκλοφορεί η Πρωτοπειρία του Θεόδωρου Καβαλιώτη.
—Το 1802 η Εισαγωγική διδασκαλία του ιεροκήρυκα Δανιήλ Μοσχοπολίτη, μια
μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας που συμπεριλάμβανε κι ένα τετράγλωσσο λεξικό (ελληνικά – βλάχικα – βουλγάρικα – αλβανίτικα).12
—Ο Στ. Οικονόμου από το Ποστενάτι του Λεσκοβικίου, συνέταξε το 1822 γραμματική της ελληνικής γλώσσας στα αλβανικά για να βοηθήσει τους Αλβανούς
στην καλύτερη εκμάθηση της ελληνικής.13
—Εκτυπώνεται το 1824-27 στην Κέρκυρα, από την αγγλική Βιβλική Εταιρεία, η
Καινή Διαθήκη μεταφρασμένη στα αλβανικά με ελληνικούς χαρακτήρες.
—Το 1866 κυκλοφορεί η Γραμματική της ελληνικής γλώσσας του Γιάννη Βρέτο. κ.ά.
Η κατάσταση αυτή άρχισε να αλλάζει κατά τον 19ο αι., μετά από τις πρώτες
προσπάθειες που κατέβαλλαν οι Αλβανοί διανοούμενοι για την δημιουργία αλφάβητου με το οποίο θα γραφόταν η γλώσσα τους, καθώς και με την προσπάθεια ίδρυσης αλβανικών σχολείων, η οποία καρποφόρησε μόλις το 1887.
Κατά τον 18ο και 19ο αι. η οργάνωση της παιδείας στην Ήπειρο, με τα μεγάλα
αστικά και πνευματικά κέντρα, όπως ήταν τα Γιάννενα και η Μοσχόπολη, η διακίνηση των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης, τα εθνικά κινήματα των υπολοίπων
λαών της Βαλκανικής, το εμπόριο με τις παραδουνάβιες χώρες, η δημιουργία
αστικής τάξης, η οποία, σύμφωνα με την N. Clayer14 υπήρξε η μαγιά για την δημιουργία της νέας εθνικής ταυτότητας, έκανε ώστε να ανέβει το μορφωτικό επίπεδο στο Νότο της Αλβανίας και να ξεκινήσουν οι πρώτες ανησυχίες μεταξύ των
διανοούμενων της εποχής για το μέλλον της δικής τους γλώσσας και τη δημιουργία δικής τους εθνικής οντότητας.
Σταδιακά, η παλιά άποψη ότι τα ελληνικά –όπως τα λατινικά στη Δύση–
ήταν ο δρόμος προς την παιδεία αμφισβητούνταν, καθώς οι ιδέες του
ρομαντικού εθνικισμού, που τόνιζαν την πολιτιστική αξία των γλωσσών
των χωρικών, εισχωρούσαν στα Βαλκάνια. Στις αρχές του 19ου αιώνα οι
Βούλγαροι, οι Σέρβοι και οι Ρουμάνοι διανοούμενοι –πολλοί από τους
οποίους σπούδασαν σε ελληνικά σχολεία– άρχισαν για πρώτη φορά να
αυτοπροσδιορίζονται με βάση τη δική τους πολιτιστική κοινότητα.15

12 K. Ksera, Rreth leksikografisë dygjuhëshe greqisht-shqip dhe shqip-greqisht, Διδακτορική διατριβή, Tiranë 2015.
13 Dh. S. Shuteriqi, Gjurmime letrare, Tirana 1974, σ. 206.
14 N. Clayer, Aux origines du nationalisme albanais, Paris 2007, σ. 37.
15 Μ. Mazawer, Τα Βαλκάνια..., ό.π., σ. 147.

Κωστάντω Ξέρρα

| 319

Όπως σε όλες τις βαλκανικές χώρες, έτσι και στην Αλβανία ξεκίνησαν οι
προσπάθειες για ανεξαρτητοποίηση και δημιουργία ξεχωριστής εθνικής οντότητας. Οι Αλβανοί όμως, δεν στήριξαν την δημιουργία του έθνους τους στην θρησκεία, όπως έπραξαν όλοι οι υπόλοιποι λαοί, αλλά στη γλώσσα, λόγω του ότι
τον 19o αι. θρησκευτικά ήταν διαφοροποιημένοι σε ορθοδόξους, μωαμεθανούς,
καθολικούς, μπεκτασήδες και προτεστάντες.
Στη συνέχεια «...μέσα στο κλίμα των ανερχόμενων εθνικισμών ήταν επόμενο
η ελληνική να αντιμετωπίζεται ως εθνική γλώσσα, δηλαδή ως φορέας της ελληνικής εθνικής συνείδησης κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υποχωρεί σταδιακά
μπροστά στις αντίστοιχες βαλκανικές εθνικές γλώσσες. Η δημιουργία εθνικών
κρατών στα Βαλκάνια θα σφραγίσει οριστικά αυτή την περίοδο».16
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συμβαίνουν διάφορα γεγονότα τα οποία
είχαν άμεση επίδραση στην συρρίκνωση της ελληνικής γλώσσας και παιδείας,
θα λέγαμε έθεσαν το τέλος μιας ένδοξης και μακραίωνης ιστορίας.17 Η ελληνική
έχασε την οικουμενικότητά της, όπως έχασε την ισχύ του και το Πατριαρχείο, και
έμεινε η γλώσσα των Ελλήνων και της Ελλάδας, την οποία το μετέπειτα καθεστώς του Χότζα την κήρυξε εχθρική του χώρα. Ο Ελληνισμός στο νεοσύστατο
τότε κράτος αναγνωρίζεται απλώς ως ελληνορθόδοξη κοινότητα και αργότερα,
επί κομμουνιστικού καθεστώτος, ντε φάκτο, ως Εθνική Ελληνική Μειονότητα.

Η ελληνική γλώσσα κατά την περίοδο 1913-1990
Στις αρχές του 20ού αιώνα έχουμε έντονες ιστορικο-πολιτικές εξελίξεις οι
οποίες λειτούργησαν πάντα εις βάρος της ελληνικής. Με την ίδρυση του αλβανικού κράτους και την αναγνώρισή του από την Κοινωνία των Εθνών παρατηρούνται μια σειρά από ενέργειες για την θεσμοθέτηση της εθνικής αλβανικής
παιδείας και την ίδρυση αλβανικών σχολείων σε όλη τη χώρα. Η διαδικασία αυτή
έγινε σταδιακά ξεκινώντας με την κυβέρνηση Ζώγκου, παραμερίζοντας την διδασκαλία της ελληνικής και ολοκληρώθηκε μετά την λήξη του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου με την κατάληψη της εξουσίας από τον μετέπειτα δικτάτορα Ε. Χότζα.
Κατά την περίοδο του δικτατορικού καθεστώτος (1945-1990) η χρήση και
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας περιορίστηκε στην λεγόμενη «μειονοτική
ζώνη» δηλαδή σε 101 χωριά στον νότο της χώρας, όπου ζει στις πατρογονικές
του εστίες ελληνικός πληθυσμός με το στάτους της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Το δικτατορικό καθεστώς σεβάστηκε μόνο τυπικά τη διεθνή υποχρέ16 Αγγ. Κωνσταντακοπούλου, Η ελληνική γλώσσα στα Βαλκάνια..., ό.π., σ. 148.
17 Αναφέρουμε κάποια γνωστά σε όλους ιστορικά γεγονότα χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες για
να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα προλεγόμενα: 1913 Χάραξη των ελληνοαλβανικών συνόρων και
προσάρτηση στο αλβανικό κράτος ελληνικού πληθυσμού | 1914 Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος | 1921 Δέσμευση της Αλβανίας για σεβασμό τον δικαιωμάτων της Μειονότητας κατά την αναγνώρισή της από
την Κοινωνία των Εθνών | 1929- Δημιουργία αυτοκέφαλης εκκλησίας της Αλβανίας στην αλβανική
γλώσσα | 1934-35 Κλείσιμο και ξαναλειτουργία των ελληνικών σχολείων μετά τη δικαίωση από το
δικαστήριο της Χάγης.
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ωση να διδάσκονται οι ελληνικής καταγωγής Αλβανοί υπήκοοι τη μητρική τους
γλώσσα. Επέτρεψε την λειτουργία ελληνικών σχολείων σε όλα σχεδόν τα ελληνικά μειονοτικά χωριά που πληρούσαν τον αριθμό μαθητών για τη λειτουργία
σχολείου. Από την άλλη όμως, με την πάροδο του χρόνου μειώθηκε ο αριθμός
των μαθημάτων στη μητρική γλώσσα, περιορίστηκαν στον μέγιστο βαθμό οι αναφορές στην Ελλάδα, και τα διδασκόμενα ελληνικά εξυπηρετούσαν περισσότερο
την ενίσχυση της κομμουνιστικής ιδεολογίας παρά τη γλωσσική και πνευματική
κατάρτιση των μαθητών.
Την περίοδο αυτή η ελληνική όχι απλώς περιορίστηκε αλλά θα λέγαμε κατακρεουργήθηκε σε τέτοιο βαθμό που κινδύνευε να μετατραπεί σε μια ελληνοαλβανική διάλεκτο κάτω από την μεθοδευμένη επίδραση της αλβανικής. Η
χρήση της, περιορίστηκε στη χρήση καθημερινών συζητήσεων και σε όλες τις
υπόλοιπες εκφάνσεις της αντικαταστάθηκε από την αλβανική.
Όσον αφορά την παιδεία:
—Στην ελληνική λειτουργούσαν τα δημοτικά σχολεία στα 101 χωριά και η
Μέση Παιδαγωγική Σχολή στην οποία καταρτίζονταν οι δάσκαλοι που επάνδρωναν τα μειονοτικά σχολεία.
—Το 1946-47 έκλεισε το ελληνικό σχολείο Χιμάρας.
—Το 1949 έκλεισε και το τελευταίο ελληνικό σχολείο εκτός ζώνης, αυτό του
Αργυροκάστρου. Την ίδια περίοδο, και το ελληνικό σχολείο στην πόλη του Δελβίνου. Διδάσκονταν ως γλώσσα επιλογής μόνον στη Στρατιωτική Σχολή του
Πανεπιστημίου των Τιράνων. Παρόλα αυτά κατείχε την δεύτερη θέση μετά
την επίσημη αλβανική στις φυλακές και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης του
Χότζα, λόγω του μεγάλου αριθμού Ελλήνων που βρισκόταν σε αυτά.

H παρουσία της ελληνικής γλώσσας στην Αλβανία σήμερα
Το άνοιγμα των συνόρων, το 1990, άλλαξε ριζικά την παρουσία και την χρήση
της ελληνικής και αυτό οφείλεται κυρίως στις σχέσεις της Αλβανίας με την Ελλάδα υπό την επιρροή της ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού πολιτισμού.
Συνεπώς, οι λόγοι για τους οποίους μπορούμε να συζητάμε σήμερα για ελληνική γλώσσα στην Αλβανία έχουν να κάνουν κυρίως με τους εξής δύο παράγοντες:
1) Η ελληνική είναι η γλώσσα της ΕΕΜ που ζει στο νότιο τμήμα της Αλβανίας,
αλλά και σε μορφή διασποράς σε ολόκληρη τη χώρα.
2) Τα τελευταία 30 χρόνια, η ελληνική είναι η γλώσσα ενός μεγάλου αριθμού Αλβανών (περίπου 700.000) που έχουν μεταναστεύσει, ζουν και εργάζονται στην
Ελλάδα, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον.

Με βάση τους παράγοντες αυτούς οι γνώστες/χρήστες της ελληνικής στην
Αλβανία μπορούν να ενταχτούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες με τις ανάλογες υποκατηγορίες:
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α) στην πρώτη κατηγορία ανήκουν αυτοί που έχουν την ελληνική ως μητρική
γλώσσα και είναι κυρίως τα μέλη της ΕΕΜ και
β) στην δεύτερη, εκείνοι που έμαθαν (ξέρουν) και χρησιμοποιούν την ελληνική ως
δεύτερη ή ξένη γλώσσα.

Για την πρώτη (α) κατηγορία έχουμε ξανά δύο υποκατηγορίες:
Η ελληνική είναι μητρική γλώσσα και επιπλέον διδάσκεται στα σχολεία.
Εδώ συγκαταλέγονται
—τα μέλη της ΕΕΜ τα οποία έχουν πρόσβαση σε ελληνική παιδεία. Είναι κυρίως
οι κάτοικοι των 101 χωριών της μειονοτικής ζώνης.
—οι Έλληνες των πόλεων Αργυροκάστρου, Δελβίνου, Αγίων Σαράντα, Χιμάρας,18
εν μέρει των Τιράνων και Κορυτσάς,19 που έχουν πρόσβαση στην δημόσια ή και
ιδιωτική παιδεία στην ελληνική γλώσσα.

2. Τα ελληνικά είναι μητρική γλώσσα, αλλά η παιδεία παρέχεται στην αλβανική. Η μητρική χρησιμοποιείται μόνον μέσα στο σπίτι ή κατά την επικοινωνία με
άλλους γνώστες της ελληνικής. Εδώ συμπεριλαμβάνονται τα μέλη της ΕΕΜ που
ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας και δεν έχουν πρόσβαση σε ελληνική
παιδεία είτε από δική τους επιλογή, είτε από έλλειψη ελληνικού σχολείου.20
Στην δεύτερη (β) κατηγορία ανήκουν εκείνοι που έμαθαν τα ελληνικά σε μια
φάση της ζωής τους ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να καταταγούν:
1) σε αυτούς που έμαθαν την ελληνική σε ένα ελληνόγλωσσο/ελληνόφωνο περιβάλλον στην Ελλάδα και
2) σε εκείνους που την έμαθαν με δική τους διάθεση και επιθυμία στην Αλβανία.
(σε φροντιστήρια, είτε σε εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως το Αρσάκειο, το «Όμηρος» Κορυτσάς (σε αντίθεση με το «Όμηρος» Χιμάρας), τα εκπαιδευτικά ιδρύματα
της Eκκλησίας κ.ά.

Δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχουν στατιστικές που θα μπορούσαν να μας δώσουν μια σαφή εικόνα για την παρουσία της ελληνικής γλώσσας. Η πρώτη προσπάθεια που έγινε με την απογραφή του 2011, απέτυχε, διότι λόγω παρατυπιών,
μεγάλο μέρος των Ελλήνων απείχαν από τη διαδικασία απογραφής.

Το ενδιαφέρον των Αλβανών για την εκμάθηση
της ελληνικής γλώσσας
Βασική αιτία θα λέγαμε, που παρακινεί σήμερα έναν Αλβανό να μάθει ελληνικά είναι η αγορά εργασίας και η ελπίδα των ανθρώπων για ένα καλύτερο μέλλον.
18 Λειτουργεί το ιδιωτικό ελληνικό σχολείο «Όμηρος» Χιμάρας.
19 Όσοι από τους Έλληνες των πόλεων αυτών πηγαίνουν σε ελληνικό σχολείο.
20 Εδώ θα πρέπει να αναφερθούν και οι Έλληνες της περιοχής Νάρτας Αυλώνας που δεν αναγνωρίζονται ως μέλη της ΕΕΜ, εντούτοις εξακολουθούν, αιώνες τώρα, να μιλούν την ελληνική μητρική
τους γλώσσα.
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—Πρώτον, η γνώση της ελληνικής παρέχει τη δυνατότητα μετανάστευσης προς
την Ελλάδα, όπου είναι πλέον εγκαταστημένος ένας αρκετά μεγάλος αριθμός
Αλβανών, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.
—Δεύτερον, η δυνατότητα εύρεσης μιας θέσης εργασίας στην Αλβανία. Εδώ
ασκούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα διαφόρων ειδών επιχειρήσεις
όπως: τράπεζες, οικοδομικές εταιρείες, παραγωγικές μονάδες, εκπαιδευτικά
ιδρύματα κ.ά., οι οποίες ενδιαφέρονται για προσωπικό όχι απλά καταρτισμένο
στο αντικείμενο ενασχόλησής τους, αλλά και καλούς γνώστες της ελληνικής
γλώσσας.21
—Τρίτον, το μεγάλο ενδιαφέρον της νέας γενιάς για σπουδές στην Ελλάδα. Το
φαινόμενο είναι πιο έντονο στις νότιες περιοχές της χώρας, αλλά και στις μεγάλες πόλεις και δεν αφορά μόνον τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας αλλά και
όλους τους Αλβανούς.

—Τέταρτον, σε μικρό βαθμό αλλά όχι ανύπαρκτο, κάποιοι ενδιαφέρονται
για την εκμάθηση της ελληνικής λόγω της αίγλης της αρχαίας ελληνικής
γραμματείας, αλλά και σύγχρονων λογοτεχνών όπως οι: Καζαντζάκης,
Ελύτης, Καβάφης, Παλαμάς, κ.ά., ονόματα που έχουν εμπνεύσει στη νέα
κυρίως γενιά την αγάπη για την εκμάθηση της ελληνικής.
—Πέμπτον, η παρακολούθηση ελληνικών τηλεοπτικών καναλιών και
προπαντός η ελληνική μουσική η οποία είναι τόσο πολύ διαδεδομένη
στην Αλβανία, είναι δύο παράμετροι που επιδρούν στην εξάπλωση της
ελληνικής. Στην προσπάθεια κατανόησης ελληνικών ταινιών και εκπομπών καθώς και ακούγοντας και τραγουδώντας ελληνικά τραγούδια ο
πληθυσμός της Νότιας Αλβανίας, οι μη Έλληνες, γνωρίζουν να μιλούν και
να διαβάζουν ελληνικά, αλλά δυσκολεύονται να γράψουν γιατί δεν ασχολήθηκαν με αυτή τη μορφή γλώσσας.

Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην Αλβανία
Σήμερα στην Αλβανία η ελληνική γλώσσα διδάσκεται ως μητρική γλώσσα:
Στα δημόσια ελληνικά σχολεία της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, στους
νομούς Αργυροκάστου, Αγίων Σαράντα και Δελβίνου, όπου η παιδεία παρέχεται
στην μητρική ελληνική γλώσσα. Το ίδιο και στις ελληνικές τάξεις του εννιάχρονου
δίγλωσσου κολεγίου «Πνοή Αγάπης» της Μητροπόλεως Αργυροκάστρου, καθώς
και στα ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Όμηρος» της Χιμάρας.22
21 Στον χώρο της αγοράς εργασίας μια σημαντική θέση κατέχουν οι μεταφραστές. Σχεδόν σε όλες
τις πόλεις της Αλβανίας υπάρχουν μεταφραστικά γραφεία, που ασχολούνται με τη μετάφραση εγγράφων από τα ελληνικά στα αλβανικά και αντίστροφα, τα οποία είναι απαραίτητα στην καθημερινότητα των πολιτών. Οι μεταφράσεις μπορεί να είναι από έγγραφα του δημοσίου, ιατρικές διαγνώσεις, δικαστικές αποφάσεις, ιδιωτικά συμβόλαια κ.ά.
22 Εδώ η ελληνική διδάσκεται ως μητρική γλώσσα ακολουθώντας το ανάλογο πρόγραμμα. Στο
δημοτικό (Ι – V) όλα τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα και η αλβανική διδάσκεται ως
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Και ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα διδάσκεται:
—Στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια «Όμηρος» στην Κορυτσά
—Στο ελληνο-αλβανικό κολέγιο «Αρσάκειο Τιράνων»
—και σε όλα τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης
Εκκλησίας της Αλβανίας.23

Σε ακαδημαϊκό επίπεδο η ελληνική διδάσκεται:
—Στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο
Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, το οποίο μέσω των προγραμμάτων Μπάτσελορ
και Μάστερ καταρτίζει εκπαιδευτικούς για τα ελληνικά σχολεία της ΕΕΜ. Το
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υλοποιείται στην ελληνική με εξαίρεση
κάποια μαθήματα όπως η Αλβανική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα οποία διδάσκονται στην αλβανική.
—Στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Τιράνων το οποίο λειτουργεί
στα πλαίσια των Σλαβικών και Βαλκανικών Γλωσσών, όπου μπορεί κανείς να
αποκτήσει πτυχίο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε ακαδημαϊκό επίπεδο.
—Στην Αλβανία τα τελευταία 30 χρόνια λειτουργούν μόνιμα ή περιστασιακά και φροντιστήρια εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας χρηματοδοτούμενα
από διάφορους οργανισμούς.
—Σε ιδιωτική βάση σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Αλβανίας διδάσκεται η ελληνική σε φροντιστήρια εκμάθησης ξένων γλωσσών.
Θα πρέπει να επισημάνουμε πως παρόλο το ενδιαφέρον και τις ανάγκες
της αλβανικής κοινωνίας για την εκμάθηση της ελληνικής λόγω της γειτνίασης
και του γεγονότος της έντονης μετακίνησης πολιτών, η ελληνική δεν διδάσκεται
ακόμη στα δημόσια σχολεία της χώρας και ούτε σε κανένα Πανεπιστημιακό Τμήμα, έστω και ως γλώσσα επιλογής.

δεύτερη γλώσσα σε όλες τις τάξεις με μία ώρα ημερησίως. Στο εννιάχρονο (VI-IX) τα μαθήματα θετικών επιστημών όπως: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία κ.ά. καθώς και η Αλβανική Γλώσσα γίνονται
στην αλβανική κι εκείνα των κοινωνικών επιστημών όπως: Ιστορία, Αγωγή του Πολίτη, Γεωγραφία,
Μουσική κ.ά. στην ελληνική γλώσσα.
23 Στο εννιάχρονο δίγλωσσο κολέγιο «Πνοή Αγάπης» στο Αργυρόκαστρο στις αλβανικές τάξεις η
ελληνική διδάσκεται εβδομαδιαίως 5 ώρες. Στο Λύκειο «Τίμιος Σταυρός» και στο Γενικό Λύκειο 5
εβδομαδιαίως ώρες. Στο επαγγελματικό κολέγιο «Απόστολος Παύλος» στο Μεσοπόταμο των Αγίων
Σαράντα (στο Γενικό Λύκειο τριετούς φοίτησης 5 εβδομαδιαίως ώρες, ενώ στο Επαγγελματικό Λύκειο τετραετούς φοίτησης 4 εβδομαδιαίως ώρες). Επίσης διδάσκεται στην Ιερατική Ακαδημία Άγιου Βλάση στο Δυρράχιο, στο τρίγλωσσο κολέγιο «Πρωταγωνιστές» και στο Πανεπιστήμιο «Λόγος».
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Η αμφιμονοσήμαντη σχέση τής βαλκανικής ιστορικής
γεωγραφίας με τη βαλκανική ιστορική γλωσσολογία,
ως αυτή η σχέση καταγράφεται στα βαλκανικά τοπωνύμια
και οικωνύμια, ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα
Ιωάννης Γ. Νεραντζής

Διδάκτωρ Ιστορικής Γεωγραφίας, Επίτ. Σχολ. Σύμβουλος Φιλολόγων
Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Πατρών

ABSTRACT
We shall be dealing with place and personal names in the Balkans, or better the grounds for their names, in the Middle Ages and Ottoman period in
Greece. Our purpose is to distinguish the historical background, or rather
the historical depth and width of the meaningful “landmarks” on map or in
text, either in their Greek version or their foreign version, or with Turkish
writing with Arabic letters, or in the Latin alphabet in the national language
of each author. I am of course referring to the Greek and other Balkan family names, place names, both major and minor, recorded in mediaeval European and Ottoman cartography as well as to mediaeval Turkish Ottoman
and Latin European historical sources.
This study of the historical depth of place names will lead us to interpret
the historical geography of the Helladic area and the historical glossology
of the Helladic area not on the basis of its own internal historical development but in the dimension of the total historical unity of the peoples of
the Balkans, a homocentric unity with the wider circle of the peoples of
Europe, Asia and Africa, in other words, the peoples of the Mediterranean.
The meaning of these place and family names from foreign languages is
not one-sided; that is as geographical definitions, but with many meanings
showing social, demographic, dominational, geopolitical, communicational, folklore, historical and intercultural content and importance. Consequently, they lead as geo-anthropological pointers of place the historical
structure of memory, that is of self-consciousness.

1. Ιστορικόν των δύο υπό πραγμάτευση χαρτών
Αναγκαίος ο χάρτης όταν στοχαζόμαστε για την Ιστορία των Ανθρώπων της
γειτονιάς μας. Για τα Βαλκάνια λέγω και τη Μικρά Ασία. Εν ολίγοις, με τη σπουδή
των τριών αυτών χαρτών επιτυγχάνουμε να προσδώσουμε Βαλκανική διάσταση
της ιστορικής γεωγραφίας του υπό διερεύνηση ελλαδικού μικρο-χώρου.
Η προκειμένη ιστορικο-γεωγραφική έρευνα εδράζεται επί τριών χαρτών:
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Χάρτης 1. Απόσπασμα εκ του γεωφυσικού χάρτου της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1901/1902). Φυσικό μέγεθος: 2214 Χ 1990 mm. Κλίμαξ 1:210.000

Χάρτης 2. Εθνογραφικός χάρτης: Οι Οθωμανοί-Τούρκοι στην Ευρώπη
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Χάρτης 3. Απόσπασμα εκ του γεωφυσικού χάρτου της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού
της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας (έκδοση 1910, ανατύπωση το 1914). Φυσικό μέγεθος
χάρτου: 3905 Χ 4993 mm. Κλίμαξ 1:200.000

Επί των δύο εξ αυτών (χάρτες 1 και 3) αποτυπώνεται ο ανθρωπογεωγραφικός1 χώρος που συμπίπτει με το μέγιστον μέρος του υδροσυστήματος Ασπροποτάμου/Αχελώου,2 ως είχε η φυσική γεωσύσταση και ροή αυτού στα τέλη του 19ου
και στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο γεωφυσικός χάρτης 1 –σε κλίμακα 1:210.000–
είναι οθωμανικός3 και δημιουργήθηκε το 1901/1902 από τη Γεωγραφική Υπηρεσία του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τα επ’
1 Γ. Κόλιας, Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού χώρου, 1969, passim.
2 Α. Παλιούρας, Βυζαντινή ΑιτωλοΑκαρνανία, 1985, 22004· Π. Ν. Παπαρούνης, Τουρκοκρατία, χ.χ.·
F. C. H. L. Pouqueville, Voyage dans la Grece, 6 τόμοι, 21826-1827, τ. Γ΄, βιβλίο 10, κεφάλαιο 4, σ. 511512= ελληνική έκδοση: Φρ. Πουκεβίλ, Ταξίδι στην Ελλάδα, τόμος Στερεά Ελλάς, Αττική, Κόρινθος,
1995, βιβλίο 10, κεφάλαιο 4· Α. Σαββίδης – Ν. Νικολούδης, Ο Ύστερος Μεσαιωνικός Κόσμος (11ος16ος αιώνες): Βυζάντιο, μεσαιωνική Δύση, Ανατολή και Ισλάμ, Βαλκάνια και Σλάβοι, 2007.
3 Χάρτης 1: Οθωμανικός Χάρτης 1901/1902. Rumeli-i şahane haritası Ottoman Empire Series Index
Map, 1:210,000 Scale, c. 1901/1902. Εκδοτικά στοιχεία χάρτου: Authors: Turkey. Erkânıharbiye-yi
Umumiye. .هيكروت.  هيمومع ۀيبرح ناكراTitle: Rumeli-i şahane haritası / saye-i füyuzât-i sermaye-i
Cenab-i Zıllullahi’de Erkân-ı Harbiyye istikşaf postaları taraflarından tashih ve Erkân-ı Harbiye-i
Umumiye da’iresi beşinci fen şubesi marifetiyle tersim olunarak bu kerre da’ire-i mezkûre matbaasında tab u temsil olunmuşdur.  ىس هطيرخ هناهش ىليا مور/ هديهللا لظ بانج هيامرس تاضويف ۀياس
 ناكراو حيحصت ندنرلفرط يرل هتسوپ فاشكتسا هيبرح ناكرا.ىجنشب ىس هرئاد هيمومع ۀيبرح
ردشمنلوا ليثمتو عبط هدنس هعبطم هروكذم ۀرئاد هرك وب قر هنلوا ميسرت هليتفرعم ىس هبعش نف.
Διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο: http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=hturk&m
onth=1104&week=a&msg=LSDqShQhhFWkut9MXP1WQw.
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αυτού του γεωφυσικού χάρτου αποτυπωμένα τοπωνύμια και οικωνύμια είναι
καταγεγραμμένα με την παλαιοτουρκική (εκ της αραβικής) γραφή.4
Ο έτερος χάρτης (χάρτης 2) είναι Εθνογραφικός και τιτλοφορείται: Οι Οθωμανοί-Τούρκοι στην Ευρώπη.
Ο γεωφυσικός χάρτης 3 αποτυπώνει, σε κλίμακα 1:200.000, την αυτή γεωγραφική περιοχή με τον χάρτη 1. Αλλά αυτός ο χάρτης 3 συντάχθηκε και τυπώθηκε το 1910, και ανατυπώθηκε το 1914, από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού
της ΙΙΙης Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας· έχει καταγεγραμμένον το ονομαστικόν των τοπωνυμίων και των οικωνυμίων στην Ουγγρική γλώσσα.5 Αυτός ο χάρτης 3 αποτελεί, μάλιστα, τμήμα μεγαλύτερου χάρτου που καλύπτει το σύνολο
της Κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Τον χρησιμοποιούμε σε αντιπαραβολή με τον άλλον, τον οθωμανικόν, χάρτη· γιατί, τα «σήματα του τόπου»6 και οι
πάσης φύσεως πληροφορίες που εμπεριέχονται καταγεγραμμένες στον χάρτη
αυτόν είναι σχεδόν ίδιες με αυτές του οθωμανικού χάρτου· γεγονός που καταδεικνύει τη χρήση κοινών δεδομένων· επ’ αυτού μάλιστα του χάρτου είναι ευκόλως
αναγνώσιμα τα τοπωνύμια και τα οικωνύμια, καταγεγραμμένα εις την Ουγγρικήν
γλώσσαν· ενώ τα αντίστοιχα επί του οθωμανικού7 χάρτου οικωνύμια και τοπωνύμια απαιτούν γνώση της παλαιοτουρκικής (αραβο-τουρκικής) γραφής.
Προσημειώνουμε ότι: Αυτή η συνεργασία εις την λεπτομερή και με επιστημονικόν πλέον τρόπο χαρτογράφηση της Κεντρικής Ευρώπης και των Κρατών της
Βαλκανικής8 χερσονήσου, εμφανώς δηλώνει τη διάσταση του γεωπολιτικού ενδι4 Δ. Λούπης, «Η Λευκάδα στην οθωμανική γεωγραφία και περιήγηση», Πρακτικά Β΄ Συμποσίου:
Η Λευκάδα μέσα στο ταξίδι, Λευκάδα 9-10 Αυγούστου 1997, 1999, σ. 73-86· W. Miller, Ιστορία της
Φραγκοκρατίας εν Ελλάδι (1204-1566), τόμοι 2, μτφρ. Σπυρ. Λάμπρου, 1909-1910: εκδόσεις Π. Σ.
Παπακωνσταντίνου· Ν. Μοσχόπουλος, «Η Ελλάς κατά τον Εβλιά Τσελεμπί», Επετηρίς Εταιρείας
Βυζαντινών Σπουδών, τ. ΙΔ΄, 1938, τ. ΙΕ΄, 1939, και τ. ΣΤ΄, 1940· M. Ben Abdalla Hadschi Chalfa,
Rumeli und Bosna (το πρώτο μέρος του άρχισε να γράφεται το 1058/1648), μτφρ. J. von Hammer,
Wien 1812· Ι. Νεραντζής, Η Χώρα των Αιτωλών, Διδακτορική διατριβή, 2001, η οποία κυκλοφόρησε
και από τις εκδόσεις Ίφιτος, το 2003· του ίδιου, Ιστορική Αρχαιολογία Ναυπάκτου, Αγρίνιο 2007:
Εκδόσεις Ίφιτος· του ίδιου, «Το ‘‘σαντζάκιον του Κάρλελι’’ στην περίοδο της τουρκοκρατίας στην
Ελλάδα”», ΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΑ 6 (Ιαν.-Ιούν. 2006), σ. 91-96.
5 Χάρτης 3: Εκδοτικά στοιχεία: A Monarchia III. katonai felmerese 3rd Military Mapping Survey of
Austria-Hungary Kozep-Europa altalanos foldrajzi terkepenek (1:200.000) szelvenybeosztasa.
Index sheet of the general map of Central Europe (1:200.000). Az eredeti szelvenyek 1910 korul
keszultek. The original sheets were published about 1910. 39-39 Arta Ob. Offiz. R. Dokaupil Techn.
Rat. Ritt. v. Mor K, Bl, Br berichtigt bis 1914. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://alabamamaps.
ua.edu/historicalmaps/europe/central_europe/austria-hungary_After1905.html.
6 Σπ. Ασδραχάς, «Η δύναμη των λέξεων στα χρόνια των Οθωμανών», εφ. Η Καθημερινή (Κυριακή
17/4/2011), σ. 8, ενότητα «Τέχνες και Γράμματα».
7 Κ. Άμαντος, Σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων, από του ενδεκάτου αιώνος μέχρι του 1821, τ. Α΄: Οι
πόλεμοι των Τούρκων προς κατάληψιν των Ελληνικών χωρών, 1071-1571, 1955.
8 Σ. Βρυώνης, Ιστορία των Βαλκανικών Λαών (Πανεπιστημιακές Παραδόσεις), Αθήνα χ.χ.: εκδ.
«Γρηγόρη»· Μ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι Βαλκανικοί Λαοί κατά τους μέσους χρόνους, Θεσσαλονίκη 1992: Εκδόσεις Βάνιας· EV. ÇELEBİ (1611;-1682;), SEYAHATNÂME’SİNDE ARNAVUTLUK – I,
σ. 627-628 (στο χειρόγραφο το κείμενο είναι σε αραβική γραφή)· Ε. Τσελεμπί, Ταξίδι στην Ελλάδα,
έρευνα, λογοτεχνική απόδοση, Ν. Χειλαδάκης, Αθήνα 1991: Εκάτη· Μ. Kiel, “Population and settlement of the sandjak of Karli-Ili –Aietolia/Akarnania- during the Turkokratia”, Πρακτικά Β΄ Διεθνούς
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αφέροντος που έχει η Ευρώπη για αυτές τις δύο τέως αυτοκρατορίες. Εννοείται ότι
για τη δική μας υπόθεση εργασίας συνιστούν τους δύο πυλώνες της έρευνάς μας.
Αμφότεροι οι χάρτες αποτυπώνουν και καταγράφουν μέρος της Ηπείρου και
μέρος των σημερινών Νομών της Ευρυτανίας9 και της Αιτωλο-Ακαρνανίας (πλην
της παράλιας Αιτωλίας). Περιέχουν παντοειδείς λεπτομερείς πληροφορίες ιστορικο-γεωγραφικού ενδιαφέροντος: για τη γεωμορφολογία· τα πηγαία ύδατα· το
ονομαστικόν των οικωνυμίων (οικισμών, χωριών και πόλεων)· για το ονομαστικόν
των μικρο-τοπωνυμίων (ορεωνύμια, υδρωνύμια, κτλ.)· καθώς και για το οδικό10
δίκτυο (μονοπάτια, καρόδρομοι, αμαξιτοί δρόμοι). Ουσιαστικά, αμφότεροι οι
χάρτες συμβάλλουν τα μέγιστα εις την γνώση της Τοπικής Ιστορίας11 αυτής της
γωγραφικής γωνιάς της Ελλάδας.
Γενικότερα, η μελέτη επί χάρτου –ως και επί των προκειμένων χαρτών– των
γεωπολιτικών μεταπτώσεων που καταγράφονται επ’ αυτού, αλλάζει την οπτική
μας για τον κόσμο μου και την κοινωνία μου. Καθιστάμεθα, συνάμα, γνώστες της
«βιαιοπαθούς Ιστορίας»,12 αυτή που ιστορεί την «ανθρώπινη περιπέτεια», την «εις
το εναντίον των πραττομένων μεταβολήν» (Αριστοτέλης, Ποιητική ΧΙ), τις μεταπτώσεις από κυρίαρχος σε κυριαρχούμενον, από ελεύθερος σε δούλο· η αποδοχή ότι τα πράγματα έρχονται, παρέρχονται, αλλάζουν και μαζί με αυτά και εσύ.
Ως εκ τούτου, ας έχουμε ευθύς εξαρχής υπόψη μας ότι: στη μελέτη ενός χάρτου, –επ’ αυτών των τριών εν προκειμένω– δοκιμάζεται ο Ιστορικός, η μέθοδός
του, η συνδυαστική του ικανότητα, η αισθαντικότητά του, η διεισδυτικότητά του,
η αναλυτικότητά του, η ενσυναίσθησή του, η εντιμότητά του. Η γενναιότητά του
σε τελευταία ανάλυση.

Ιστορικού & Αρχαιολογικού Συνεδρίου ΑιτωλοΑκαρνανίας, Αγρίνιο 29-31/3/2002, τόμοι 2, τ. 2ος, σ.
705-728.
9 Ι. Νεραντζής, «Περιοδείες και επιφανειακές αρχαιολογικές έρευνες στον Ν. Ευρυτανίας (19ος20ος αι.), που συμπίπτει γεωγραφικά με τη χώρα των Αγραίων», Πρακτικά του Α΄ Συνεδρίου του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Ευρυτανικών Σπουδών και Μελετών με θέμα: Η Ευρυτανία στις περιγραφές
Ελλήνων και Ξένων Περιηγητών από την Αρχαιότητα ως την Εποχή μας, Καρπενήσι 12-15 Ιουλίου
2007, σ. 43-73, χάρτες 1-5.
10 Δ. Ανωγιάτης-Πελέ, Δρόμοι και διακίνηση στον ελλαδικό χώρο κατά τον 18ον αιώνα, 1993.
11 Δρόμοι και παράδρομοι της Τοπικής Ιστορίας: Πρακτικά ΙΕ΄ Συμποσίου με θέμα: Δρόμοι και παράδρομοι της Τοπικής ιστορίας, Λευκάδα 18-20 Αυγούστου 2010 (οργανωμένο υπό της «Εταιρείας
Λευκαδικών Μελετών»), Αθήνα 2011, σ. 23-48, 24 και σημ. 2 στην ίδια σελίδα όπου και η σχετική με
τις πηγές αυτές τεκμηρίωση και η βιβλιογραφική κάλυψη.
12 Σύμφωνα, με τη «βιαιοπαθή θεωρία» σπουδής της Ιστορίας, του Γιάκομπ Μπούρκχαρτ (18181897) στο σύγγραμμά του, Σκέψεις για την Ιστορία, Αθήνα 2004: εκδ. Printa, ο ιστορικός στρέφει το
ενδιαφέρον του στα ταχύρρυθμα φαινόμενα του παγκοσμίου γίγνεσθαι, στις κρίσεις και τις επαναστάσεις αλλά και στην ενίοτε απότομη αφομοίωση όλων των άλλων κινήσεων, στον γενικευμένον
αναβρασμό σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, στις ρήξεις και στις αντιδράσεις, στις αποκρυσταλλώσεις της παγκόσμιας ιστορίας, αλλά και στον ρόλο της προσωπικότητας στην ιστορία, ποσώς σε
συνάρτηση με τον ρόλο του λαού στην ιστορία. Πρόκειται ασφαλώς για μια ανθρωποκεντρική θεώρηση της ιστορίας που θέλει, δηλαδή, κέντρο της ιστορίας και δράστη της ιστορίας τον Άνθρωπο.
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2. «Ο τόπος δίνει το όνομα» – Παλαιο-περιβάλλον και
ντετερμινισμός της ονοματοδοσίας
Επισημαίνω, εκ παραλλήλου, τη συνάρτηση, γεωγραφικών και γεωπολιτικών
δεδομένων· επειδή η συνάρτηση αυτή μπορεί να αιτιολογήσει ποιό είναι το γλωσσο-ιστορικό σημαινόμενον που υποκρύπτουν τα αποτυπωμένα επί των τριών αυτών χαρτών «σήματα του τόπου»: Οι τρεις χάρτες προσφέρονται για την γλωσσική
και ιστορική χροιά των καταγεγραμμένων επ’ αυτών τοπωνυμίων και οικωνυμίων·
συνάμα, εγείρει το ενδιαφέρον για το σκεπτικό της ονοματοδοσίας13 αυτών, και
μάλιστα, αν θα μπορούσαμε να πούμε, ανά ιστορική περίοδο: στη Μεσαιωνική
Περίοδο (= ΥστεροΡωμαϊκή και Βυζαντινή), καθώς και στην περίοδο της Οθωμανοκρατίας στον ελλαδικό χώρο.14 Βασικό ερώτημα: Οι επί των τριών χαρτών λογότυποι των τοπωνυμίων και των οικωνυμίων ακολουθούν το ιστορικό υπόβαθρο
ή απλώς τη φωνητική εκφορά; Καθότι, ως προς το ζήτημα αυτό, η επιστημολογία
της Ανθρωπο-Γεωγραφίας επιτάσσει την επακριβή μεταγραφή στα ελληνικά των
λογότυπων των τοπωνυμίων και των οικωνυμίων που είναι καταγεγραμμένα στους
δύο αυτούς χάρτες σε αμφότερες τις αλλόγλωσσες γραφές.

3. Συγκριτική χαρτογραφία: αναγωγή στη σχέση παρόντος –
παρελθόντος, μελετώντας τη σχέση γεωγραφίας – ιστορίας
Το σκύψιμο επί ενός χάρτου και η σπουδή του ονομαστικού αυτού προσφέρει
τον αποδεικτικό λόγο ότι: η ζωή μας ολόκληρη μας σπρώχνει προς την προσέγγιση και μελέτη της Ιστορίας. Γιατί, κι εμείς οι ίδιοι και οι γύρω μας –και αυτοί που
ζουν και αυτοί που έφυγαν– συγκροτούμε την Ιστορία.
Αναγνωρίζουμε το εύρος των σημαινομένων αυτών τούτων των σημάτων του
τόπου, και στις δύο γλωσσικές15 καταγραφές –είτε με αραβο-τουρκική γραφή, είτε
13 Αντίστοιχη ιστορική εξήγηση για σκεπτικό ονοματοδοσίας βλ. Ι. Νεραντζής, «Η χώρα του ‘‘έθνους
των Αγραίων’’ και ένας σπάνιος χάρτης αποτύπωσής της», στο Αθαν. Παλιούρας – Χ. Σπυρέλη
(επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου: Αχελώος και τα χωριά «περί τον καλούμενον Καμπύλον ποταμόν»,
Άγιος Βλάσιος, Φράγμα Κρεμαστών, Ποταμούλα, 19-20 Ιουνίου 2010, Αγρίνιο 2011: εκδόσεις Πασχέντη, σ. 295-312.
14 Από την άποψη ερευνητικής μεθοδολογίας, πολύτιμη μας στάθηκε η εργασία του καθηγητή της
Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης, Στέρ. Λαΐτσου, «Τα τοπωνύμια ως πηγή της μεσαιωνικής ιστορίας του Ασπροποτάμου», στο Ε. Αυδίκος (επιμ.), Ο Ασπροπόταμος στον Χώρο και τον Χρόνο, Τρίκαλα 2009, σ. 78-95.
15 Για τη γλωσσολογική θεώρηση και την ιστορική μεθερμήνευση τού υπό πραγμάτευση τοπωνυμικού και οικωνυμικού ονομαστικού, αξιοποιήσαμε την τρέχουσα συναφή βιβλιογραφία: Το παλαιότερον τρίτομον, Δοκίμιον περί της πλησιεστάτης συγγενείας της Σλαβονο-Ρωσσικής γλώσσης προς
την Ελληνικήν, συνταχθέν υπό του Οικονόμου του Οικουμενικού Πατριαρχικού θρόνου,... κτλ., εν
Πετρουπόλει ΑΩΚΗ΄ (1828): εν τη Τυπογραφία της Ακαδημίας Επιστημών [Ανέμη – Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών: http://anemi.lib.uoc.gr]· –Ετυμολογικόν Λεξικόν της Κουτσοβλαχικής Γλώσσης υπό Κωνσταντίνου Νικολαΐδου, πρώην Γυμνασιάρχου, εν Αθήναις 1909: τύποις Π.
Δ. Σακελλαρίου [Ανέμη – Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών: http://anemi.lib.uoc.gr, σε
PDF)· Χ. Π. Συμεωνίδης, Ετυμολογικό Λεξικό των ΝεοΕλληνικών Οικωνυμίων, τόμοι δύο, Λευκωσία
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με ουγγρική γραφή, είτε με λατινόγραφη–, καθώς και τις ιστορικές σχέσεις που
προσδιορίζουν τα σημαινόμενα αυτών των παντοειδών σημάτων του τόπου. Είναι
ουσιαστικόν, άλλωστε, ζητούμενον στην κατανόηση της πορείας της Ολικής Ιστορίας ενός λαού.16
Η διαδικασία αποκωδικοποίησης των σημαινομένων των σημάτων των τόπων επί
χάρτου οδηγεί στην κατανόηση της Ιστορίας, των γυρισμάτων της τύχης, στην οποία
κατά καιρούς εκτίθενται τα μεγάλα γεγονότα στην Ιστορία των Βαλκανικών λαών,
αλλά προπαντός στην κατανόηση του Άλλου, εξ αυτού και των κοινωνιών μέσα στην
Ιστορία. Αφού επί του ιστορικο-γεωγραφικού χάρτου βλέπω τις διαχρονικές επαφές,
την χροιά αυτών των επαφών, την πολιτισμική διάσταση αυτών των επαφών, τις πολιτισμικές μεταπτώσεις στα Βαλκάνια, όπως και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

4. Η Χαρτογραφία στην υπηρεσία της διερεύνησης
των συντελεσθέντων μεταλλάξεων του παλαιοοικοπεριβάλλοντος
Ετέρα συνεισφορά των δύο γεωφυσικών χαρτών σύγκειται: εις την καταδήλωση της γεωφυσικής κατάστασης του γεωαναγλύφου του συγκεκριμένου γεωγραφικού χώρου στην πρώτη εικοσαετία του 20ού αιώνα· επίσης, προσφέρονται
εις την παρατήρηση των συντελεσθέντων αλλαγών ή και μεταλλάξεων εις το
γεωανάγλυφον του αποτυπωμένου γεωγραφικού χώρου.17 Τρόπος, βέβαια, που
μας απέμεινε πειστικής νοητής σχηματικής αναπαράστασης αυτών είναι να προστρέξουμε στην προ του 1945 χαρτογραφία.18 Αυτή, λοιπόν, η μη αναστρέψιμη
κατάσταση του μερικώς μεταμορφωθέντος ή και ολικώς μεταλλαχθέντος τοπίου,
μηδενίζει τη δυνατότητα διερεύνησης: της αρχαίας οικο-γεωγραφίας· της αρχαίας
– Θεσσαλονίκη 2010: Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου [Κύπρου]· Ι. Ι. Νεραντζής, «Η ‘‘Σχολή
του Ανατολικού (Αιτωλικού)’’ και το ‘‘γλωσσικό ζήτημα’’: μια άδηλη σχέση», Πρακτικά Ημερίδας: Η
Σχολή του Αιτωλικού και οι Λόγιοι Δάσκαλοι των Αγράφων στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, Αιτωλικό,
26 Ιουνίου 2010, Αθήνα 2011, σ. 141-194· Ζ. Ε. Παπαζαχαρίου, Βαλκανική κολυμβήθρα ονομάτων,
Ιωάννινα 2010: εκδόσεις Ισνάφι, passim.
16 Γ. Λεοντσίνης,Τοπική Ιστορία και Περιβάλλον, Αθήνα 1991, σ. 13.
17 Ι. Νεραντζής, «Οικοπεριβάλλον αρχαίας Αιτωλίας και ονοματοδοσία, τοπωνυμίων, οικωνυμίων και εθνικών», Πρακτικά Διημερίδας αφιερωμένης στη μνήμη του Γεωργίου Χατζηδάκι, Αθήνα, 11-12/11/2010 (οργανωμένη από την Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία) = ΟΝΟΜΑΤΑ REVUE
ONOMASTIQUE 21, Αθήνα 2017, σ. 283-302· του ίδιου, «Οικοπεριβάλλον αρχαίας Αιτωλίας και
ονοματοδοσία, τοπωνυμίων και οικωνυμίων», 2ο Διεθνές Αρχαιολογικό και Ιστορικό Συνέδριο με
θέμα: Το Αρχαιολογικό Έργο στην Αιτωλο-Ακαρνανία και τη Λευκάδα, Μεσολόγγι, 6-8/12/2013, οργανωμένο από το Υ.ΠΟ. και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλ/νίας και Λευκάδας. Συνδιοργάνωση:
Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία, Μεσολόγγι 2018, σ. 377-384.
18 Ι. Νεραντζής, «Τα σήματα του τόπου: ονοματοδοσία τοπωνυμίων στη λατινοκρατούμενη και ακολούθως στην οθωμανοκρατούμενη Αιτωλία και Ακαρνανία», Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Τοπικής
Ιστορίας και Πολιτισμού Τριχωνίας και Ναυπακτίας, 9 έως 11 Ιουνίου 2012, οργανωμένο από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιον και την «Αρχαιολογική, Ιστορική και Λαογραφική
Εταιρεία Θεστιέων Αιτωλ/νίας», με παράλληλες συνεδρίες στο Καινούργιο, στη Ναύπακτο και στο
Θέρμο Αιτωλ/νίας, τόμοι τρεις, Αγρίνιο 2015: Τυπογραφείο Αφών Βοϊδή, τ. Ι, σ. 73-144. Πίνακες 1-8.
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ιστορικής τοπογραφίας· της μεσαιωνικής παλαιο-γεωγραφίας· της μεσαιωνικής
τοπογραφίας· του παλαιο-οικοπεριβάλλοντος· της αρχαιολογικής οικιστικής.19

5. «Ερημωμένα χωριά» καταγεγραμμένα επί
των τριών αυτών χαρτών
Η πλέον μεστή υπόθεση εργασίας περί «ερημωμένων χωριών» –και ως εκ τούτου και περί αυτής της σπουδαίας συνάρτησης, «Ερημωμένα χωριά καταγεγραμμένα
επί των τριών αυτών χαρτών»– είναι αυτή του δρ Ιωάννου Χ. Δημητρούκα,20 οποίος,
αντί προλόγου, κάνει αναφορά στην σχετική πολυσέλιδη μελέτη της Ελ. Αντωνιάδη-Μπιμπίκου,21 Ερημωμένα χωριά στην Ελλάδα, ειδικά στη σ. 195 που γράφει ότι:
«το πρόβλημα των ερημωμένων χωριών στην Ελλάδα, θεωρημένο μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής και της δημογραφικής εξέλιξης της χώρας και της υλικής ζωής
των ανθρώπων», παρουσίαζε ένα τελείως ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε συνάρτηση με
«τις ριζικές μεταλλαγές του οικισμένου χώρου και του παραγωγικού εδάφους» στη
διάρκεια των μακρών αιώνων ξενικής κυριαρχίας και υποδείκνυε τη σύνταξη πολυάριθμων προπαρασκευαστικών εργασιών στην κλίμακα της Τοπικής Ιστορίας ως
προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση ενός τέτοιου εγχειρήματος.
Σε αυτό το εγχείρημα, κυρίαρχον ρόλον παίζει βεβαίως η επισήμανση επί γεωφυσικών και πολιτικών χαρτών των «ερειπωμένων χωριών», καθώς και η ταυτοποίηση
αυτών, στον βαθμό που είναι δυνατόν αυτό. Τούτο ισχύει, πρωτίστως, για τους τρεις
χάρτες που συνιστούν το χαρτογραφικό υπόβαθρο της δικής μας υπόθεσης εργασίας.

6. Η Χαρτογραφία στην υπηρεσία της διερεύνησης
των συντελεσθέντων εθνοφυλετικών διελκυστίνδων
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
Μέγιστον ενδιαφέρον έχει και ο “Ethnogaphical Map Of Turkey in Europe’’
[«Εθνογραφικός χάρτης 2»]: «Οι Οθωμανοί-Τούρκοι στην Ευρώπη». Στο Υπόμνημα του χάρτου αυτού σημειώνεται ότι: Τα επί του χάρτου τοπωνύμια, οικωνύμια,
καθώς και οι εθνοφυλετικοί λεξίτυποι, είναι καταγεγραμμένοι σε τρεις διαφορετικές γραφόμενες γλώσσες: SLAV, UGRIAN, GRECO-LATIN [= Ελληνικά ονόματα καταγεγραμμένα με λατινικούς γλωσσικούς χαρακτήρες]. Εδώ έχει τον λόγο
πρώτη η Ιστορική Γλωσσολογία.
19 Βλ. τις τεχνητές λίμνες στην υδρονομή Αχελώου και τις αλλαγές της γεωφυσικής δομής του σε
παρένθετη εικόνα στο EXPERIMENT-ΓΑΙΟΡΑΜΑ 1 (Ιαν.-Φεβρ. 1995) (κείμενο Ν. Πέτρου).
20 Ι. Χ. Δημητρούκας, «Οικιστική εξέλιξη της επαρχίας Ξηρομέρου και ιδιαίτερα της μακράς κοιλάδας μεταξύ 1684 και 1732. (Με έμφαση στις περιπτώσεις [των χωρίων], Μαχαλάς και Δραγαμέστον)
– Α΄ ΜΕΡΟΣ», ΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΑ 32 (Ιαν.-Ιούν. 2019), σ. 163-180, 163 και σημ. 1, εις την οποία παραπέμπει εις την Ε. Αντωνιάδη-Μπιμπίκου.
21 Ε. Αντωνιάδου-Μπιμπίκου, «Ερημωμένα χωριά στην Ελλάδα: ένας προσωρινός απολογισμός»,
στο Σπ. Ασδραχάς (επιμ.), Η Οικονομική Δομή των βαλκανικών χωρών, 15ος-19ος αιώνας, Αθήνα
1979: Εκδόσεις Μέλισσα. Ελληνική απόδοση του γαλλικού ομότιτλου κειμένου, σ. 195.
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7. Αναγωγή στην «Ιστορία στη Μεσόγειο»
Μάλιστα, αυτή η επί των δύο αυτών χαρτών αποτυπωμένη ιστορικο-γεωγραφική οντότητα, συνιστά ιδανική περίπτωση ώστε –με την επαγωγική μέθοδο– να αναγόμαστε από την «Ιστορία στον μικρο-χώρο» στην «Ιστορία στη Μεσόγειο»· με την έννοια να αντιμετωπιστεί η Μεσόγειος22 ως τμήμα της ευρύτερης
Ιστορίας των Μεσογειακών Λαών23 μετά την επικράτηση του Χριστιανισμού και
του Ισλάμ. Σε μία τοιαύτη αντιμετώπιση της Ιστορίας των Μεσογειακών Λαών
κατά διευρυνόμενον ομόκεντρον ιστορικό κύκλο, η ιστορικο-γεωγραφική οντότητα υδρονομής Ασπροποτάμου-Αχελώου συνιστά ουσιώδη δείκτη σύγκρισης
στην αναζήτηση δεδομένων προς σύγκριση σε όλη τη Μεσόγειο.24

8. Χαρτογραφία και «εξηγηματική ιστορία»
Προσβλέπουμε, τοιουτοτρόπως, σε μια «εξηγηματική ιστορία»25 που δίνει
έμφαση εις τον ποσοτικόν χαρακτήρα των δομών. Στόχος μας έτερος είναι, μέσα
από την ποσοτική σπουδή των ιστορικο-γεωγραφικών σημάτων του τόπου, των
αποτυπωμένων επί των δύο αυτών χαρτών, να αναχθούμε στο γενικό, στη Γενική
Ελλαδική Ιστορία· και διά της αναγωγής αυτής να καταλήξουμε στην κατανόηση των συντελουμένων μεταβολών στις δομές του Ελληνικού Κράτους κατά τον
εικοστόν αιώνα, μεταβολές που επήλθαν μετά το 1910 και υποδηλώνονται και
εις τα «σήματα του τόπου» επί των δύο αυτών χαρτών, αν τα συνεξετάσουμε σε
αντιπαραβολή και συνάρτηση με την Πολιτική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας.
Θέλω να πω πως ναι μεν επικεντρώνομαι στη σπουδή του αποτυπωμένου
επί των δύο αυτών χαρτών διακριτού ιστορικο-γεωγραφικού χώρου, αλλά μία
ουσιστική συνιστώσα της σκοποθεσίας μας είναι να καταστούν ιστορικώς εξηγήσιμα
και ορισμένα έτερα στοιχεία, ήτοι πολιτισμικά, εθνοφυλετικά, γλωσσικά, κοινωνικά,
πολιτικά, οικονομικά,26 που παρουσιάζει ολόκληρη η Ελληνική κοινωνία, κατά τον
εικοστόν αιώνα, είτε αμέσως είτε εμμέσως δηλούμενα επί των δύο αυτών χαρτών.
22 P. Horden – Ν. Purcell, Μεσόγειος Θάλαττα πονηροδιδάσκαλος – Μελέτη της Μεσογειακής
Ιστορίας, 2004.
23 Ι. Νεραντζής, «Αρχαίες πόλεις και Οικισμοί στην Αιτωλία», στο ένθετο Επτά Ημέρες, σ. 8-10,
στην εφ. Καθημερινή της Κυριακής (23/1/2000)· του ίδιου, «Σχεδιάγραμμα Επαρχίας Τριχωνίας»,
ένας –προ του 1927– σπάνιος χάρτης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας», Αρχαιολογία και Τέχνες 80
(2001), σ. 100-101· του ίδιου, «Η γεωπολιτική δομή του Κοινού των Ακαρνάνων», ΠΑΡΟΥΣΙΑ (Επιθεώρηση Λόγου και Τέχνης, Τριμηνιαία έκδοση της Ένωσης Αιτωλοακαρνάνων Λογοτεχνών) 20,
Αφιέρωμα στο Ξηρόμερο Αιτωλ/νίας (Απρίλιος-Ιούνιος 2002), σ. 6-12.
24 Τούτο επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό δύο μεθόδων: της «επαγωγικής μεθόδου» (ή «επαγωγικού λογισμού», ή «επαγωγικής λογικής»: «η κίνηση από το επιμέρους προς το γενικό») μετά της
«απαγωγικής μεθόδου» («από το γενικό στο μερικό»).
25 Τον θεωρητικόν όρον «εξηγηματική ιστορία» τον αντλώ από τον Νίκο Σβορώνο, που τον αναφέρει
στον πρόλογό του (σ. 9-14), προλογίζων το σύγγραμμα του Άλ. Ρήγου, Η Β΄ Ελληνική Δημοκρατία
1924-1935: κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής σκηνής, Αθήνα 1988: Εκδόσεις Θεμέλιο, σ. 9.
26 Ε. Σκιαδάς, Ιστορικό Διάγραμμα των Δήμων της Ελλάδος 1833-1912: Σχηματισμός, σύσταση, εξέλιξη, πληθυσμός, εμβλήματα, Αθήνα 1994.
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Ουσιαστικά, συμβάλλει στο να απαντηθούν μια σειρά ερωτημάτων, καθώς
τα τοπωνύμια αμφοτέρων των υπό πραγμάτευση χαρτών, και δη τα τοπωνύμια
τα καταγραμμένα στην παλαιοτουρκική γλώσσα με αραβική γραφή, αλλά και
αυτά σε ουγγρική γραφή που είναι ευκόλως αναγνώσιμα, μαρτυρούν μέσω των
σημασιών τους ποικίλες φυσικές και ιστορικές καταστάσεις και εξελίξεις, ήτοι:
αλλαγές στο περιβάλλον που επήλθαν είτε με ανθρώπινη παρέμβαση, όπως
οικιστικές εγκαθιδρύσεις, εκχερσώσεις, χάραξη ημιονικών μονοπατιών και προαμαξιτών δρόμων ορισμένων μάλιστα λιθόστρωτων, υλοτόμηση δασών, κατασκευή πέτρινων γεφυριών, κτλ. Μπορούν να σημαίνουν, επίσης, αλλαγές στο
κλίμα, αλλαγές στο καθεστώς των υδάτων. Άλλοτε, πάλι, οι σημασίες των τοπωνυμίων και οικωνυμίων συμβάλλουν στην ιχνηλάτηση νέων εποικισμών, καθώς
και στην τεκμηρίωση είτε για κατακτήσεις είτε για ερημώσεις οικισμών, αλλά και
για ανάκτηση εγκαταλειμμένων τόπων (ακόμη και από αλλότριους πληθυσμούς),
πράγμα που σημαίνει αλλαγές στο οικιστικό σύστημα.
Σπουδαίον είναι, τέλος, το ότι οι δύο αυτοί χάρτες επιτρέπουν τη μελέτη των
συνθηκών συγκοινωνίας μεταξύ των οικισμών τής υπό πραγμάτευση γεωγραφικής
περιοχής, κατά το πρώτο τέταρτο του 20ού αιώνα, με τη χρήση των δεδομένων που
παρέχουν οι αποτυπώσεις σχετικά με τις ορεινές ημιονικές οδούς, αφού αποτυπώνονται όλες επ’ αυτών. Ουσιαστικά, πρόκειται για τις βασικές δυνατότητες και
τους δρόμους μετακίνησης, ιδίως τους ημιονικούς δρόμους, που είχαν στη διάθεσή τους οι κάτοικοι και γενικότερα οι χρήστες του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου
λίγα χρόνια πριν την εμφάνιση και καθιέρωση των νέων μέσων μεταφοράς.27

9. Γλωσσική προσπέλαση και κατανόηση
της πολυσημίας των τοπωνυμίων και των οικωνυμίων
επί των δύο αυτών χαρτών
Στην υπό έρευνα περιοχή πρέπει να υποθέσουμε καταρχήν πολλά διαφορετικά γλωσσικά στρώματα για την προέλευση των τοπωνυμίων: Γλωσσική στρωματοποίηση: (i) αρχαιοελληνική (ηπειρωτική, θεσσαλική, αιτωλική, ακαρνανική,
ευρυτανική)· (ii) ρωμαϊκή-πρώιμη βυζαντινή (ελληνογενή και λατινογενή ονόματα)· (iii) σκλαβηνική/σκλαβουνική (από τη φάση της εποίκησης 6ος-7ος αιώνας και
την περίοδο της βουλγαρικής κατοχής 10ος-αρχές 11ου αιώνα κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο)· (iv) βλάχικη από την ίδια περίοδο· (v) αλβανική ποσώς και σερβική (σερβοκροατική) λιγότερο απ’ τον 14ο αιώνα κι ύστερα· (vi) τουρκική από την
οθωμανική περίοδο· (vii) και, τέλος, τα νεοελληνικά ονόματα των οικισμών ως
αποτέλεσμα διοικητικών πράξεων κατά τον 20ό αιώνα.

27 Ι. Νεραντζής, «Δρόμοι του αλατιού: από τις αλυκές της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού-Μεσολογγίου
στις αλαταρές των βουνών της Ευρυτανίας», Πρακτικά Συνεδρίου: Ιστορία & Πολιτισμός της περιοχής του Δήμου Δομνίστας Ευρυτανίας, Δομνίστα 23-25 Ιουλίου 2010, οργάνωση: Πανευρυτανική
Ένωση, τόμοι 2, τ. Α΄, σ. 465-542.
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10. Ιστορική Γεωγραφία και χαρτογραφική αποτύπωση
Τη διάδραση στη σχέση του ανθρώπου με τον γεωγραφικόν χώρο, και ποσώς τον
παντοειδή ιστορικόν ρόλο που ο Άνθρωπος διαδραμάτισε και διαδραματίζει σε αυτόν, στη «μακρά διάρκεια» της Ιστορίας, τόσον με τη «γενική έννοια του ιστορικού χώρου» όσο και με την «ειδική έννοια του ιστορικού χώρου»,28 την παρατηρούμε αποτυπωμένη –μερικώς– και επί των δύο αυτών χαρτών. Τουτέστιν, εξυπηρετείται η
πρόσληψη της ιστορικότητας του συγκεκριμένου γεωγραφικού χώρου, μέσα από τη
συγκριτική μελέτη αυτών των δύο γεωφυσικών χαρτών με αντίστοιχους πολιτικούς
χάρτες, εκτυπωθέντες και αυτοί κατά την ιστορική περίοδο που καλούμαστε να μελετήσουμε τη σχέση Γεωγραφίας και Ιστορίας στην Ολική διάσταση της Ιστορίας.

11. Ταυτοποίηση ιστορικού σήματος και «ιστορική διάρκεια»
Μέσα από την ταυτοποίηση του «ιστορικού σήματος» –είτε πρόκειται για τοπωνύμιο είτε πρόκειται για οικωνύμιο– γίνεται αντιληπτή και η έννοια της «ιστορικής διάρκειας». Στην περίπτωσή μας έχουμε το ίδιο τοπωνύμιο ή οικωνύμιο σε
δύο διαφορετικές γλώσσες, αλλά στον ίδιον τόπο, στο ίδιο γεωγραφικό στίγμα.
Ποιά, όμως, πολιτική, ή γεωπολιτική, ή πολιτισμική, σχέση δηλώνει από τη μια η
οθωμανική χαρτογράφηση και από την άλλη η αυστρο-ουγγρική χαρτογράφηση
εν προκειμένω; Ουσιαστικά, διά της αναγωγής από το «μερικόν» εις το «γενικόν»/«όλον», επί των δύο αυτών χαρτών δυνάμεθα να μελετήσουμε την αποτυπωμένη δίγλωσση Ιστορία της Ευρώπης στη «μακρά διάρκεια».

12. Διάδραση γεωαναγλύφου και πολιτισμικού
περιβάλλοντος
Εκ παραλλήλου, διά της συγκριτικής αντιπαράθεσης αυτών των δύο –προ του
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου– χαρτογραφήσεων με αντίστοιχες που εγένοντο μετά
τον Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμον, μελετάμε και τις σχετικές διαφοροποιήσεις του υπό
πραγμάτευση γεωγραφικού χώρου: (i) Ως προς την διαφοροποίηση του γεωαναγλύφου αυτού του υπό πραγμάτευση γεωγραφικού ελλαδικού διαμερίσματος, στη
«μακρά διάρκεια» της Ιστορίας. (ii) Τη διάδραση, ανά ιστορική περίοδο, μεταξύ οικοπεριβάλλοντος και πολιτισμικού περιβάλλοντος. (iii) Μελετάμε, επίσης, τις αλληλοδιάδοχες διαφοροποιήσεις της Πολιτικής Γεωγραφίας αυτού του διακριτού
χώρου, με τις εξής έννοιες: είτε της γεωπολιτικής διαφοροποίησης των συνόρων
αυτού, είτε με την γλωσσική μετάλλαξη των οικωνυμίων και των τοπωνυμίων αυτού, είτε με την μετονομασία αυτών τούτων των οικωνυμίων και τοπωνυμίων του
αυτού γεωγραφικού χώρου, κατά την «μακρά διάρκεια» της Ιστορίας.29
28 Για τις έννοιες «γενικός ιστορικός χώρος» και «ειδικός ιστορικός χώρος», βλ. Ν. Ψυρούκης,
Ιστορικός χώρος και Ελλάδα, Αθήνα (1975 [1977]): Εκδόσεις Επικαιρότητα.
29 Ι. Νεραντζής, Ιστορική Αρχαιολογία Ναυπάκτου, Αγρίνιον 2007: Εκδόσεις Ίφιτος, passim.
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13. Το ζήτημα των σχέσεων «γεωγραφικού χώρου» και
«ιστορικού χώρου»
Με αυτή την προτεινόμενη οπτική, έκαστος συγκεκριμένος ιστορικός χώρος
–όπως αυτός που πραγματευόμαστε διά της συγκριτικής μελέτης αυτών των
δύο χαρτών– δεν αποτελείται παρά από μια σειρά εξελισσόμενες ιστορικές σχέσεις. Σ’ αυτή ακριβώς την προοπτική, σ’ αυτή τη διάσταση, συζητάμε το σημαντικό ζήτημα που είναι το ζήτημα των σχέσεων «γεωγραφικού χώρου» και «ιστορικού χώρου».30 Η αντίληψη αυτή για την δυναμική ενότητα των σχέσεων ανάμεσα
στον γεωγραφικό χώρο και τον άνθρωπο,31 μας υποχρεώνει να μελετήσουμε τον
υπό διερεύνηση γεωγραφικόν χώρο ως ιστορική κατηγορία. Ήτοι, με τον γεωγραφικό ντετερμινισμό: ερμηνεύω, δηλαδή, την ιστορία τού υπό πραγμάτευση
«τοπίου» των Νομών, Αιτωλίας και Ακαρνανίας, και Ευρυτανίας –όχι στη βάση
της ίδιας της εσωτερικής εξέλιξης αυτών, αλλά στη διάσταση της ολικής ιστορικής ενότητας των Λαών της Μεσογείου· καλύτερα στη βάση της ενότητας που
υπάρχει ανάμεσα στην Εθνική Ιστορία μιας χώρας και στην Παγκόσμια Ιστορία.32
Η επαφή με τον χάρτη σε κάνει πεζοπόρο στα μονοπάτια της Ιστορίας. Σε
κάνει να αισθανθείς την ορειβατική πεζοπορία των εμπόρων, των νομάδων, των
πραματευτάδων στα παζάρια της Βαλκανικής.

14. Σταθερότητα δεν σημαίνει και ακινησία
Εκ παραλλήλου, επί των δύο αυτών χαρτών αποτυπώνεται και ο εξής ιστορικός νόμος: Σταθερότητα δεν σημαίνει όμως και ακινησία. Καθότι, σε αυτό που
ονομάζει ο Φερνάντ Μπρωντέλ33 «μακρά διάρκεια» συντελούνται αργές αλλαγές, εξαιτίας, λόγου χάριν, της διαφορετικής χρήσης του χώρου –και εν προκειμένω του υπό πραγμάτευση ιστορικού χώρου–, από διαφορετικούς κοινωνικούς σχηματισμούς. Αυτές οι αργές αλλαγές επιτρέπουν, αν φωτισθούν σωστά,
διακριβώσεις περισσότερον ασφαλείς.34 Καθότι, η «μακρά διάρκεια» είναι ένα
αναλυτικό εργαλείο, ένας τρόπος να δεις σε μικροεπίπεδο τις ερευνώμενες περιοχές και σε μακροεπίπεδο ολόκληρη τη Μεσόγειο.35
30 Ν. Ψυρούκης, Ιστορικός χώρος και..., ό.π., σ. 22.
31 Για τη μελέτη γεωγραφικού χώρου ως ιστορική κατηγορία βλ. ό.π., σ. 23.
32 Ό.π., σ. 19.
33 F. Braudel, Η Μεσόγειος και ο Μεσογειακός Κόσμος την Εποχή του Φιλίππου Β΄ της Ισπανίας
(1979) (τίτλος πρωτοτύπου: La Mediterranee Et Le Monde Mediterraneen Ά L’epoque De Philippe II,
τόμοι 2), μτφρ. Κλ. Μητσοτάκη, τόμοι 3, Αθήνα 1991, 1997, 1998: Μ.Ι.Ε.Τ.
34 Πβ. Δ. Πυλαρινός, «Μεσόγειος: ο χρόνος και ο χώρος», στον τόμο Η Οικογεωγραφία της Μεσογείου, 2001, σ. 13-30, 13-14.
35 Για τη μελέτη γεωγραφικού χώρου ως ιστορική κατηγορία βλ.: Ν. Ψυρούκης, Ιστορικός χώρος
και..., ό.π., σ. 19-23· M. Derruau, Ανθρωπογεωγραφία (τίτλος πρωτοτύπου: Geographie humaine,
1976), μτφρ. Γ. Πρεβελάκης, Αθήνα 22001: Μ.Ι.Ε.Τ.· F. Braudel, Η Μεσόγειος και ο Μεσογειακός Κόσμος την Εποχή του Φιλίππου Β΄ της Ισπανίας, ό.π.· Δ. Πυλαρινός, «Μεσόγειος: ο χρόνος και ο χώΕλληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις
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15. Ιστορική Γεωγραφία και Ιστορική Μνήμη
Ελλάδα χώρα πανέμορφη, χώρα μαγική, με μνήμες παντού. Το αποτυπωμένο τοπωνυμικόν διατηρεί την Ιστορική Μνήμη. Τη μνήμη του ιστορικού παρελθόντος. Καθότι, παρακολουθούμε επί των χαρτών τις αλλαγές των ονομάτων των
οικωνυμίων και των τοπωνυμίων, τις πολιτικές εναλλαγές επί του αυτού γεωγραφικού χώρου, πότε οι ίδιοι κάτοικοί του εξουσιαστές και πότε εξουσιαζόμενοι,
ένεκα κυρίως των κατακτητικών πολέμων, κατά τους οποίους εδιώκετο ο Ελληνισμός ολόκληρος. Το άρωμα ενός χάρτη σε κάνει να αισθάνεσαι ότι μετέχεις
στο άρωμα της ζωής των Ελλήνων σε κάθε εποχή: Τη ζωή μιας αρχαίας πόλεως,
μιάς άλλης βυζαντινής, μιας άλλης φραγκοκρατούμενης, μιας άλλης τουρκοκρατούμενης, πάντως άρωμα σε μυροδοχείον με τίτλο, Ελληνισμός. Όταν διαβάζω
έναν χάρτη, στην ουσία διαβάζω Ιστορία: Μετέχω της κάθε εποχής μέσα από
τις καταγραφές τοπωνυμίων και οικωνυμίων στη διαχρονική ύπαρξη, αλλά και
μέσα από την ονομαστική τους μετάπτωση. Ο αποτυπωμένος γεωγραφικός χώρος προσφέρει την εσωτερική συμμετοχή μας στα γεγονότα του παρόντος και
του παρελθόντος. Αφού, η διαχείριση του ονομαστικού ως ιστορικό στίγμα εννοείται στη διαχρονία του. Αυτή η συνεχής παρατήρηση επί χάρτου, σε αναγάγει
στην παρατήρηση των άλλων ανθρώπων της Βαλκανικής και των σχέσεων που
ανέπτυξαν με τον Ελληνισμό και τις αλληλοεπιδράσεις με αυτόν. Είναι μια διαδικασία που, τελικά, καταλήγει σε ένα κέρδος: τη βαθύτερη αποκωδικοποίηση του
εαυτού σου και του κόσμου σου ως Έλληνα της Βαλκανικής χερσονήσου.
Όσο και αν έχουμε παμφυλία κατακτητές που πέρασαν από τον ελλαδικό
χώρο για αιώνες, ιστορική πραγματικότητα αποτυπωμένη και στους δύο αυτούς
χάρτες, παρά ταύτα, παραμένει εδραιωμένο και διαιωνισμένο το ήθος του Ελληνισμού, αυτό που η ελληνίστρια, Edith Hamilton, αποκαλεί, “The Greek way”, στο
ομότιτλο βιβλίο της, μεταφρασμένο στα ελληνικά με δύο διαφορετικούς τίτλους.

16. Πορίσματα
Σχέση Ελληνισμού και Βαλκανικών Λαών σημαίνει αποδοχή της υπεροχής
του Ελληνισμού, αποδοχή του ήθους των Ελλήνων. Αυτή τήν του Ελληνισμού
προσφορά πρώτοι την αναγνωρίζουν οι Λαοί στην Αυτοκρατορία του Μεγάλου
Αλεξάνδρου, ύστερα οι Ρωμαίοι, ύστερα οι Βαλκάνιοι, ύστερα όλοι οι Ευρωπαίοι,
ύστερα η Ανθρωπότητα ολόκληρη· το διαβάζουμε στην πολύτομη έκδοση της
UNESCO, Ιστορία της Ανθρωπότητος, καθώς και στο σύγγραμμα του Werner
Jaeger, Paideia / Παιδεία.
Αλλά, επί των τριών αυτών χαρτών παρατηρούμε με προσοχή: Αφενός, να
υπάρχουν γνώσεις που οδηγούν σε πρωτόγνωρες ιστορικές συλλήψεις για την
ιστορική πορεία του Ελληνισμού στην παγκόσμια διάστασή της. Αφετέρου, υπάρρος», ό.π., σ. 13-14, 23· Γ. Σταϊνχάουερ, Ιστορική Γεωγραφία του Αρχαίου Κόσμου: Ελλάδα – Ρώμη,
2009: Εκδόσεις Δ. Παπαδήμα, passim.
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χουν πρωτόγνωρες ιστορικές προσλήψεις που σε καθιστούν ικανό να εικάζεις «τι
μέλλει γενέσθαι» στη μια ή στην άλλη περίπτωση: Την αέναη «γεωπολιτική των
ανταγωνισμών» στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο, με συνεπαγόμενον την «Γενοκτονία των Ποντίων Ελλήνων», και τη συρρίκνωση του Ελληνισμού. Παρ’ ελπίδα, το
Πνεύμα του Ελληνισμού γίνεται Πνεύμα του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού.
Αυτά τα ίδια τα «σήματα του τόπου», στην Χαρτογραφία, κοινωνίες και ανθρώπους αποκωδικοποιούν, δεν καταγράφουν μόνον γεωγραφικά στίγματα. Και
ο πυρήνας, ο κεντρικός κώδικας του Ανθρώπου παραμένει αναλλοίωτος τότε
και σήμερα. Καθότι, στους δύο αυτούς χάρτες παρακολουθούμε τα νέα ιστορικά
δεδομένα των αρχών του εικοστού αιώνα, καθώς και τις διεθνείς και ελληνικές
εξελίξεις στη μακρά διάρκεια του ιστορικού χρόνου.
Στους τρεις αυτούς χάρτες –αλλά και σε όλους τους Γεωγραφικούς Χάρτες–,
Ιστορία, μνήμη, λήθη, αλήθεια, συμφορές και κοινωνία, συνδυάζονται νοηματικά
μέσα από ένα συναρπαστικό πλέγμα, μύθων, συλλογικής μνήμης, και ιστορικής
αλήθειας, που έχει τελικό αποτέλεσμα να αποτρέπει τη Λήθη.
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ABSTRACT
The present paper explores the impact of cultural stereotypes and prejudices on Serbian-speaking students of Modern Greek as a foreign language. More specifically, Modern Greek is one of the 31 languages offered
at the Faculty of Philology, University of Belgrade; it is a part of the Department of Modern Greek Studies curriculum and it is available as a core
course for its students and as an optional one for students of different
Departments from the same Faculty, the Faculty of Philology. Triggered
by the strong interest of our students who chose to learn Modern Greek
within an academic setting and taking into account the relevant literature,
we conducted an empirical study by means of a questionnaire. Our sample
consists of two groups of students: a group that attends Modern Greek as
a core course and a second one that attends Modern Greek as an optional
course. The objectives of our research are: a) to determine whether the
reasons that led students to learn Modern Greek are related to certain cultural stereotypes, b) to evaluate students’ stereotypes or prejudices concerning the target language itself and to identify differences between the
two groups. As expected, the group of students who study Modern Greek
as a core course exhibit different viewpoints than those who come into a
more restricted contact with Modern Greek and do not attend other courses in Greek i.e. Modern Greek Literature, History and Culture. Moreover,
the paper records the cultural stereotypes that prevail in the consciousness of the participants. Overall, the outcome of the research underlines
the impact of cultural stereotypes and prejudices on language learning,
showing in an indirect way aspects of the learners’ identity.

1 Το άρθρο συντάχθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Γλώσσες και πολιτισμοί στον
χρόνο και τον τόπο» (αρ. 178002) που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Επιστήμης και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Σερβίας.
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1. Εισαγωγή
Η παρούσα μελέτη διερευνά την επιρροή των πολιτισμικών στερεότυπων και
των προκαταλήψεων που φέρουν σερβόφωνοι φοιτητές που μαθαίνουν την Νέα
Ελληνική ως ξένη γλώσσα. Μέσα σε μια πραγματικότητα όπου η τεχνολογία, οι πολιτικές και οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών
και την ενίσχυση της διακρατικής επικοινωνίας, δίνεται ταυτόχρονα ώθηση στην
εκμάθηση ξένων γλωσσών. Συγκεκριμένα, στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, η
Νέα Ελληνική αποτελεί μία από τις 31 γλώσσες που προσφέρονται στα προγράμματα σπουδών των διαφόρων φιλολογιών ως μάθημα επιλογής, αλλά ενυπάρχει
και ως μάθημα κορμού του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών. Το έντονο ενδιαφέρον των φοιτητών προς την ελληνική γλώσσα οδήγησε στην υλοποίηση της
παρούσας εργασίας και στη διεξαγωγή μιας εμπειρικής μελέτης με τη χρήση ερωτηματολογίου. Το δείγμα μας αποτελείται από δύο ομάδες φοιτητών: μιας ομάδας
που παρακολουθεί το μάθημα των ελληνικών ως μάθημα επιλογής και μιας δεύτερης που συγκαταλέγεται στο δυναμικό του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών.

2. Στόχοι της έρευνας
Βασικός στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν ο λόγος ή οι λόγοι
που οδήγησαν τους φοιτητές τους δείγματός μας στην εκμάθηση της ελληνικής
συνδέονται με ορισμένα πολιτισμικά στερεότυπα. Παράλληλα, αποκαλύπτονται
ορισμένες απόψεις και πεποιθήσεις που φέρουν οι φοιτητές, ορισμένες εκ των
οποίων θεωρούνται στερεοτυπικές. Επιχειρείται, επίσης, ο εντοπισμός διαφορών στις στερεοτυπικές απόψεις των δύο ομάδων του δείγματος, καθώς η
σπουδή της ελληνικής γλώσσας προϋποθέτει μεγαλύτερη τριβή με τον λόγο, τη
λογοτεχνία, την ιστορία και γενικότερα τον ελληνικό πολιτισμό σε σύγκριση με
την ελληνική ως μάθημα επιλογής που απευθύνεται σε φοιτητές άλλων Τμημάτων και Σχολών.2 Τέλος, θα εξετασθεί η συχνότητα εμφάνισης των στερεότυπων, τόσο των θετικών, όσο και των αρνητικών, και στις δύο ομάδες φοιτητών.
Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν την επίδραση των πολιτισμικών
στερεότυπων και των προκαταλήψεων στην γλωσσομάθεια, καθώς και τη διαμόρφωση της ταυτότητας του ίδιου του ατόμου.

3. Στερεότυπα και προκαταλήψεις
Σύμφωνα με την Γνωσιακή Γλωσσολογία, και τη θεωρία της πρωτοτυπικότητας (prototype theory)3 μια κατηγορία συμπεριλαμβάνει ένα σύνολο οντοτήτων
ή πραγμάτων τα οποία έχουν χαρακτηριστικά ή ιδιότητες που τα καθιστούν μια
κατηγορία σε ένα βασικό επίπεδο. Ωστόσο, τα όρια της κάθε κατηγορίας μπορεί
2 Φοιτητές της Ανώτατης Σχολής Τουρισμού, της Φιλοσοφικής Σχολής, καθώς και της Θεολογικής
Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου.
3 D. Geeraerts, Cognitive Linguistics: Basic Readings, Berlin 2006: Mouton de Gruyter.
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να είναι συγκεχυμένα. Για παράδειγμα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Katz
& Fodor4 και ο Fillmore,5 το κλασικό παράδειγμα προτυπικής κατηγορίας είναι η
λέξη εργένης, της οποίας ο παραδοσιακός ορισμός (ΕΝΗΛΙΚΟΣ – ΑΝΔΡΑΣ – ΠΟΥ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙ ΠΟΤΕ) θα επέτρεπε να θεωρηθούν μέλη της κατηγορίας
«εργένης» άτομα όπως ένας καθολικός παπάς ή ένας δεκαεννιάχρονος νεαρός,
τους οποίους όμως η γλωσσική κοινότητα δεν θα χαρακτήριζε «εργένηδες». Ως εκ
τούτου, η πρωτοτυπικότητα (prototypicality) δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την
εγκυκλοπαιδική γνώση. Το ίδιο συμβαίνει και με τα στερεότυπα. Η έννοια «στερεότυπο» δηλώνει μια αντίληψη ή πεποίθηση που διαμορφώνουμε απέναντι σε
«τυπικά» χαρακτηριστικά ατόμων, ομάδων και ιδεών· μια αντίληψη ή πεποίθηση6
η οποία «εδραιώνεται» διότι εντοπίζεται τακτικά με παρόμοια μορφή.7 Τα στερεότυπα μπορεί να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο
και τους συνανθρώπους μας, μπορεί όμως και όχι. Δηλαδή, για κάποιους θεωρητικούς τα στερεότυπα λειτουργούν ως συλλογικές αναπαραστάσεις, ενώ για άλλους
δηλώνουν ατομικές αναπαραστάσεις που δεν τις ενστερνίζονται όλοι.8
Επειδή τα στερεότυπα εμπεριέχουν «τυπικές» πληροφορίες σχετικά με τα μέλη
κοινωνικών συνόλων, συνήθως καλλιεργούν γενικές προσδοκίες και προβλέπουν
συμπεριφορές σε νέες καταστάσεις.9 Ορισμένοι μελετητές, όμως, αναφέρουν ότι το
στερεότυπο «αγνοεί» ή δεν συμβαδίζει πάντα με την αλήθεια, και συνήθως συναντάται ως προκατάληψη, η οποία πρέπει να εξαλειφθεί για να κατανοηθεί ορθώς και
αντικειμενικά.10 Σύμφωνα με τον Brown,11 πολλοί ερμηνεύουν την έννοια της προκατάληψης ως την αυτόματη ενεργοποίηση των στερεότυπων. Για παράδειγμα, επικρατεί η προκατάληψη ότι οι Έλληνες εκφράζονται έντονα, σε υψηλούς τόνους και
με τη συνοδεία χειρονομιών και εκφράσεων κάτι που δεν μπορεί να ισχύει για όλους.
Πρέπει να τονίσουμε ότι η υιοθέτηση στερεότυπων ή προκαταλήψεων μπορεί να
καλλιεργήσει μεροληπτική συμπεριφορά απέναντι σε άτομα και ομάδες.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιες είναι οι αιτίες που ωθούν σε στερεότυπα και προκαταλήψεις και γιατί τελικά δεν υπερισχύει η προσωπική μας
4 J. J. Katz – J. A. Fodor, “The structure of a semantic theory”, Language 39 (1963), σ. 170-210.
5 C. J. Fillmore, Santa Cruz Lectures on Deixis, Bloomington 1975: Indiana University Linguistics Club.
6 Οι προσωπικές ιδιότητες που κατέχουν τα μέλη μιας ομάδας ορίζονται ως «πεποιθήσεις» από τους
Rodríguez και Moya, στο Μ. Moreno Fernández – S. Maričić, “Zastupljenost stereotipa o španskom
jeziku i kulturi u nastavi španskog kao stranog jezika u Srbiji”, Metodički vidici 6 (2015), σ. 99.
7 Αυτή τη σημασία παρουσιάζει και ο Κριαράς (1995) στο λεξικό του στο λήμμα στερεότυπος (επίθ).
Η έννοια της στερεοτυπίας, επίσης, στην τυπογραφία αναφέρεται στη δημιουργία και χρήση καλουπιού, κάτι που μεταφορικά ταιριάζει με τη σημασία του στερεότυπου, καθώς στην περίπτωση
αυτή «βάζουμε κάτι σε καλούπια».
8 D. T. Nelson, Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination, New York 2009: Psychology press.
9 P. J. Oakes, S. A. Haslam, J. C. Turner, Stereotyping and social reality, American Psycology Press.
10 V. Trifunović, “Formiranje socijalnih tipova u teoriji Orina Klapa”, Glasnik Etnografskog instituta
SANU 55:1 (2007), σ. 125-139, 133· M. Moreno Fernández – S Maričić, “Zastupljenost stereotipa...”,
ό.π., σ. 97-115, σ.99.
11 R. Brown, Prejudice: its social psychology, UK 2010: Wiley-Blackwell, σ. 85-87.
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αίσθηση. Όπως υπογραμμίζει η Χατζοπούλου,12 δεν είναι εύκολο το άτομο να
καταπιέσει την επίδραση των στερεοτύπων, καθώς δεν μπορεί να ξεφύγει από
το γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ζει. Από την άλλη, ορισμένα άτομα
τείνουν να λειτουργούν με βάση ορισμένα στερεότυπα, καθώς αναμένεται από
την κοινότητά τους να συμπεριφερθούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
3.1 Στερεότυπα και προκαταλήψεις στην εκμάθηση
μιας ξένης γλώσσας
Στο πλαίσιο της εκμάθησης ξένων γλωσσών, το ενδιαφέρον μας εστιάζει στο
εάν τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις επηρεάζουν την επιλογή μιας ξένης
γλώσσας με στόχο την εκμάθησή της, καθώς και την επίδοση σε αυτή. Με αφετηρία την υπόθεση αυτή, θα μελετήσουμε αν τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις
που σχετίζονται με την ελληνική εθνικότητα και την ελληνική γλώσσα αποτελούν
κίνητρο για τους φοιτητές ή αν αποθαρρύνουν τη διαδικασία εκμάθησής της.
Αδιαμφισβήτητα, για να μπορέσει κάποιος να κατανοήσει ουσιαστικά την κουλτούρα ενός άλλου λαού, είναι απαραίτητο να έχει καλή γνώση της γλώσσας του.
Η σύνδεση μεταξύ της γλώσσας και του πολιτισμού είναι άρρηκτη και συνδέεται
άμεσα με το κίνητρα της εκμάθησης. Ο Воробьев13 μιλά για την πολιτισμική γλωσσολογία, την οποία παρουσιάζει ως έναν σύνθετο, περίπλοκο επιστημονικό κλάδο
με συνθετικό χαρακτήρα που μελετά την αλληλεξάρτηση και την αλληλεπίδραση
της γλώσσας και του πολιτισμού ως αναπόσπαστη δομή των μονάδων μέσα στο
γλωσσικό και μη γλωσσικό (πολιτιστικό) περιεχόμενό τους.14 Εξίσου σημαντικές είναι οι συλλογικές στερεότυπες ιδέες και οι προκαταλήψεις για έναν λαό «καθώς
η συλλογική μνήμη μιας κοινωνίας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη στάση μιας κοινότητας για τη γλώσσα/γλώσσες που θα μάθουν ως ξένες στην επικράτειά της».15
Τα στερεότυπα συνήθως διαφέρουν από χώρα σε χώρα, κάτι που δεν εμποδίζει όμως τη διάδοσή τους. Το κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο στο οποίο
ζούμε χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση με αποτέλεσμα οι φοιτητές τού
δείγματός μας να έχουν πρόσβαση σε μια υποτυπώδη εικόνα του Έλληνα και της
Ελλάδας ακόμα και αν δεν έχουν επισκεφθεί τη χώρα, μέσω των κοινωνικών δικτύων και/ή του Τύπου. Φυσικά, υπάρχει και το ενδεχόμενο οι στερεότυπες αναφορές που τους διαδίδονται ή προβάλλονται (ΜΜΕ) να είναι παραπλανητικές και
να μην συμπίπτουν πάντοτε με την πολιτιστική πραγματικότητα της χώρας.

12 Ε. Χατζοπούλου, Η κατασκευή της μειονότητας της Θράκης στο λόγο των ντόπιων φοιτητών της
Σχολής Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Πτυχιακή εργασία, Αλεξανδρούπολη
2017: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Σχολή Επιστημών Αγωγής, σ. 13.
13 В. Воробьев, Лингвокультурология: теория и методы, Москва 1999: Издательство РУДН, σ. 126.
14 В. Стојичић – П. Мутавџић, „Мотивација грчких студената за учење савременог српског као
страног језика.‟, Српски као страни језик у теорији и пракси II (267-280), Београд 2011: Филолошки факултет БУ, σ. 270.
15 Ό.π.
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4. Εμπειρική μελέτη
4.1

Μεθοδολογία

Για να προσδιορίσουμε ποιες είναι οι στερεοτυπικές αντιλήψεις που συνδέονται με την Ελλάδα και επηρέασαν τους φοιτητές μας που μαθαίνουν την
ελληνική ως ξένη γλώσσα είτε ως κύριο αντικείμενο σπουδών είτε ως γλώσσα
επιλογής, σχεδιάσαμε ένα ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο συμπληρώθηκε σε εθελοντική βάση. Οι ερωτήσεις σχετίζονται με α) τους λόγους
για του οποίους επέλεξαν να μάθουν ελληνικά, β) τις πεποιθήσεις τους για την
ελληνική γλώσσα και γ) την εικόνα τους για τους σύγχρονους Έλληνες. Οι ερωτήσεις περιστρέφονται γύρω από στερεοτυπικές πεποιθήσεις και έχουν ως στόχο
να διερευνήσουν την αλληλεπίδραση ορισμένων στερεότυπων και την εκμάθηση
της ελληνικής από σερβόφωνους φοιτητές.
4.2 Δημογραφικά στοιχεία
Στη δημοσκόπησή μας έλαβαν μέρος συνολικά 114 συμμετέχοντες, 81 φοιτητές
προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών και 33 φοιτητές προπτυχιακών σπουδών από άλλα Τμήματα της Φιλολογικής Σχολής του Βελιγραδίου,
αλλά και της Ανώτατης Σχολής Τουρισμού, της Φιλοσοφικής Σχολής, καθώς και της
Θεολογικής Σχολής, οι οποίοι διδάσκονται τα ελληνικά ως μάθημα επιλογής. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα ευρύ φάσμα σπουδαστών με διαφορετικό υπόβαθρο βασικών
σπουδών, οι οποίοι έχουν κοινό στοιχείο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
Από το σύνολο των φοιτητών το 80% (91) είναι γυναίκες και το 20% (23)
είναι άνδρες. Από αυτούς όλοι έχουν σερβική υπηκοότητα και μόνο ένας έχει
και σερβική και ελληνική. Το 46% των ερωτηθέντων κινούνται ηλικιακά μεταξύ
18-21 ετών, ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 46% μεταξύ 21-24 ετών και μόλις
το 8% είναι μεταξύ 25-27 ετών. Με βάση το έτος σπουδών, οι συμμετέχοντες
κατανέμονται ως εξής (Πίνακας 1):
Πίνακας 1
Επίπεδο σπουδών

Ποσοστό

1 έτος

21%

ο

2 έτος

16%

3ο έτος

38%

4ο έτος

22%

Μεταπτυχιακό

1%

Διδακτορικό

1%

Απόφοιτοι

1%

ο
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Να σημειωθεί ότι για το 39% των συμμετεχόντων η ελληνική γλώσσα είναι η
τρίτη γλώσσα που μαθαίνουν, ενώ για το 31% η πρώτη (Πίνακας 2).
Πίνακας 2
Ξένη γλώσσα

Ποσοστό

η

1

31%

2η

12%

η

3

39%

4η

17%

5

1%

η

5. Αποτελέσματα
5.1 Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε ακαδημαϊκό επίπεδο
σπουδών
Με βάση τα αποτελέσματα, είναι εμφανές ότι η πλειοψηφία του δείγματός μας,
είτε προέρχεται από το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών είτε προέρχεται από άλλα
Τμήματα ανθρωπιστικών επιστημών, επέλεξε να μάθει ελληνικά γιατί θαυμάζει τον
ελληνικό πολιτισμό. Ωστόσο, δεν είναι αμελητέο το ποσοστό φοιτητών που επέλεξαν16
να μάθουν ελληνικά χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι
ένα 30% φοιτητών που διδάσκονται τα ελληνικά ως μάθημα επιλογής, συνδέει την
εκμάθηση ελληνικών με τη μελλοντική προοπτική εξεύρεσης εργασίας στην Ελλάδα.
Πίνακας 3
Τμήμα
Νεοελληνικών

Λόγοι επιλογής Σπουδών

Άλλα
Τμήματα

Τι σας οδήγησε στην εκμάθηση Ελληνικών;
Επέλεξα να σπουδάσω Ελληνικά:
τυχαία

33%

30%

γιατί δεν μπήκα σε άλλη σχολή της προτίμησής μου

42%

---

επειδή ξεκίνησα φροντιστηριακά μαθήματα και έτσι
αποφάσισα να σπουδάσω τη γλώσσα

1%

6%

γιατί θαυμάζω τον ελληνικό πoλιτισμό

41%

73%

γιατί σκέφτομαι να ψάξω για δουλειά στην Ελλάδα

16%

30%

16 Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να επιλέξουν περισσότερες από μία δηλώσεις.
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γιατί ο/ η σύντροφός μου είναι Έλληνας/Ελληνίδα

----

6%

γιατί έχω συγγενικά πρόσωπα ελληνικής καταγωγής

7%

---

γιατί έχω φίλους στην Ελλάδα

5%

3%

γιατί θα ήθελα να βρω έναν Έλληνα/μία Ελληνίδα
σύντροφο

4%

9%

Τα αποτελέσματα επίσης μαρτυρούν ότι υπήρχε ήδη μια επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό και σε μικρότερο βαθμό με την ελληνική γλώσσα (Πίνακες 4 και
6). Πιο συγκεκριμένα, ένα 54% των φοιτητών και ένα 67% φοιτητών από άλλα
τμήματα γνώριζαν αρκετά πράγματα πριν ξεκινήσουν να μαθαίνουν τη γλώσσα.
Και ένα ποσοστό 17% των φοιτητών μας και αντίστοιχα ένα 21% φοιτητών άλλων
τμημάτων γνώριζαν ελάχιστα ελληνικά πριν αρχίσουν να μαθαίνουν τη γλώσσα.
Αρκετοί από τους ερωτηθέντες έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα τουλάχιστον 5
φορές (το 50% του συνόλου των ερωτηθέντων).
Πίνακας 4
Γνωρίζατε Ελληνικά πριν
ξεκινήσετε τις σπουδές σας;

Τμήμα Νεοελληνικών

Άλλα Τμήματα

Ναι
Όχι

17%
83%

21%
79%

Πίνακας 5
Αν ναι πόσο καλά;

Τμήμα Νεοελληνικών

Άλλα Τμήματα

Ελάχιστα

6%

30%

Πίνακας 6
Ποια ήταν η σχέση σας με την ελληνική κουλτούρα
πριν ξεκινήσετε να μαθαίνετε τη γλώσσα;

Τμήμα
Νεοελληνικών

Άλλα
Τμήματα

Πριν ξεκινήσω να μαθαίνω Ελληνικά γνώριζα
αρκετά πράγματα για την ελληνική ιστορία και
τον πολιτισμό

54%

67%

Άρχισα να αποκτώ γνώσεις για την Ελλάδα, την
ιστορία και τον πολιτισμό της αφού ξεκίνησα να
μαθαίνω τη γλώσσα

46%

33%

5.1.1 Ανάλυση
Αυτή η προϋπάρχουσα επαφή με την ελληνική γλώσσα και ο θαυμασμός για την
Ελλάδα οδηγούν στην υπόθεση ενεργοποίησης κινήτρων. Σύμφωνα με τον Gardner
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και Lambert,17 μέσα σε ένα κοινωνικο-εκπαιδευτικό μοντέλο μπορούμε να μιλήσουμε για κίνητρα· κίνητρα εσωτερικά και εξωτερικά18 που συνδέονται με την εκμάθηση
των ελληνικών στην περίπτωσή μας. Λαμβάνοντας υπόψη την προσέγγισή τους και τη
διάκριση των κινήτρων σε «κίνητρα ενσωμάτωσης» (integrative motivation) και σε «κίνητρα επίτευξης στόχων» ή «χρηστικά κίνητρα» (instrumental motivation),19 μπορούμε
να υποθέσουμε ότι οι φοιτητές μας στο σύνολό τους ήδη είχαν γνώσεις ή έφεραν κάποιες απόψεις για τον ελληνικό πολιτισμό και για την ελληνική γλώσσα, κάτι που μπορούσε να έχει λειτουργήσει ως εσωτερικό και χρηστικό κίνητρο. Αφορούν δηλαδή την
επιθυμία του φοιτητή να αποκτήσει επάρκεια στη γλώσσα και να ικανοποιήσει ακόμα
και πρακτικούς λόγους, όπως να ενισχύσει τις ικανότητές του για την καλύτερη επαγγελματική του αποκατάσταση. Γενικά, τέτοιου είδους κίνητρα μπορούν να παρέχουν
την πρωταρχική ώθηση στην εκμάθηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας και αργότερα
αποτελούν την κινητήρια δύναμη, η οποία στηρίζει τη διαδικασία της εκμάθησης.20
5.2 Πεποιθήσεις για την ελληνική γλώσσα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πεποιθήσεις των φοιτητών για τη
φύση της ελληνικής γλώσσας (Πίνακας 7). Στην πλειοψηφία του δείγματός μας, δηλαδή τόσο στους φοιτητές μας όσο και στους φοιτητές άλλων τμημάτων αρέσει η
ελληνική γλώσσα. Οι περισσότεροι φοιτητές του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών
(40%) τη θεωρούν δύσκολη γλώσσα, ενώ οι περισσότεροι φοιτητές άλλων Τμημάτων όχι τόσο (70%). Επιπλέον, οι περισσότεροι φοιτητές του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών θεωρούν πιο δύσκολη την περιοχή του λεξιλογίου και της σύνταξης
και όχι τόσο τη γραμματική και την προφορά. Αντίθετα, οι περισσότεροι φοιτητές
των άλλων Τμημάτων θεωρούν πιο δύσκολη την προφορά και όχι τόσο τη σύνταξη
και το λεξιλόγιο. Η γραμματική δεν θεωρείται δύσκολη και από τις δύο ομάδες.21
Αυτές οι πεποιθήσεις ή και στερεοτυπικές απόψεις συνδέονται με τον βαθμό
έκθεσης στη γλώσσα στόχο, δηλαδή τα ελληνικά. Οι φοιτητές του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα σε βάθος και πιθανώς
δεν θεωρούν τόσο δύσκολη την προφορά, αλλά επικεντρώνονται σε δυσκολίες
17 R. Gardner – W. Lambert, Attitudes and Motivation in Second Language Learning, Rowley, MA
1972: Newberry House.
18 Z. Dörnyei, “New themes and approaches in second language motivation research”, Annual Review of Applied Linguistics 21: 43-61, Cambridge 2001: Cambridge University Press.
19 Μ. Μπαλλή, Συγκριτική μελέτη για τα κριτήρια επιλογής της δεύτερης ξένης γλώσσας από τους
μαθητές: Η περίπτωση της ιταλικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Μεταπτυχιακή διατριβή,
Θεσσαλονίκη 2012: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης· Μ. Τζώτζου, «Ο Ρόλος της Κινητροποίησης στην Εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας: Παράγοντες και Στρατηγικές Ενίσχυσης των Κινήτρων – Μια Ερμηνευτική Προσέγγιση», στο Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Διαπολιτισμικότητα και τα Ελληνικά ως Ξένη Γλώσσα, Πρακτικά 16ου Διεθνούς Συνεδρίου, τ. Ι, Πάτρα 2013:
Πανεπιστήμιο Πατρών, σ. 510-522.
20 Ζ. Dörnyei, “Motivation in second and foreign language learning”, Language Teaching 31 (1998),
σ. 117.
21 Τα ελληνικά ως μάθημα επιλογής δεν ξεπερνούν τις 4 ώρες εβδομαδιαίως.
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σε θέματα λεξιλογίου και σύνταξης, περιοχές που μελετούν διεξοδικά.22
Πίνακας 7
Τμήμα
Νεοελληνικών

Άλλα Τμήματα

Πόσο σας αρέσουν τα Ελληνικά ως ξένη γλώσσα;

49% (Πάρα πολύ)

51% (Πάρα πολύ)

Θεωρώ τα Ελληνικά μια δύσκολη γλώσσα

40% (Συμφωνώ)

70% (Συμφωνώ
ελάχιστα)

Αυτό που θεωρώ δύσκολη περιοχή στα Ελληνικά
είναι η προφορά

44% (Συμφωνώ
ελάχιστα)

70% (Συμφωνώ)

Αυτό που θεωρώ δύσκολη περιοχή στα Ελληνικά είναι
το λεξιλόγιο (παράγωγα, σύνθετα, συνώνυμα κτλ.)

41% (Συμφωνώ)

48% (Συμφωνώ
ελάχιστα)

Αυτό που θεωρώ δύσκολη περιοχή στα Ελληνικά
είναι η σύνταξη

38% (Συμφωνώ)

39% (Συμφωνώ
ελάχιστα)

Αυτό που θεωρώ δύσκολη περιοχή στα Ελληνικά
είναι η γραμματική (χρόνοι, εγκλίσεις, πτώσεις κτλ.).

35% (Συμφωνώ
ελάχιστα)

33% (Συμφωνώ
ελάχιστα)

Αξιολόγηση της γλώσσας

Τέλος, τόσο η πλειοψηφία των φοιτητών και στις δύο ομάδες θεωρεί πως η
ελληνική γλώσσα θα τους φανεί χρήσιμη στην προσωπική τους εξέλιξη (πνευματική καλλιέργεια), αλλά και στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και ανέλιξη.
Πίνακας 8
Τι πιστεύετε ότι θα σας προσφέρει
η γνώση Ελληνικών;

Τμήμα
Νεοελληνικών

Άλλα
Τμήματα

Θεωρώ πως η γνώση της ελληνικής γλώσσας θα με
βοηθήσει στην επαγγελματική μου εξέλιξη

58%

55%

Θεωρώ ότι η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι ένα
χρήσιμο προσόν γενικότερα

59%

70%

Η γνώση της ελληνικής γλώσσας προσφέρει
πνευματική καλλιέργεια (ταινίες, βιβλία, μουσική)

63%

52%

Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τον Dörneyi,23 εδώ εντοπίζουμε πάλι
ενδογενή (intrinsic) και εξωγενή (extrinsic) κίνητρα.24 Στην πρώτη περίπτωση το
22 Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να επιλέξουν περισσότερες από μία δηλώσεις. Επιπλέον, στα
συγκεκριμένα ερωτήματα χρησιμοποιήθηκε πεντάβαθμη κλίμακα Likert.
23 Z. Dörnyei, “New themes and approaches...”, ό.π.
24 A. Elaković-Nenadović – V. Stojičić, «Ο ρόλος της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας στη διδασκαλία
της Νέας Ελληνικής στο Πανεπιστήµιο του Βελιγραδίου», Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελλη-
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άτομο εκτελεί μια συμπεριφορά καθ’ αυτήν για να βιώσει ευχαρίστηση και ικανοποίηση, όπως η χαρά να κάνει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή να ικανοποιήσει την περιέργειά του, ενώ στη δεύτερη εκτελεί μια συμπεριφορά ως μέσο για
να λάβει κάποια εξωτερική ανταμοιβή, όπως είναι οι καλοί βαθμοί ή η αύξηση
μισθού ή μια καλύτερη επαγγελματική θέση.25

6. Η εικόνα του Έλληνα
Θεωρήσαμε ότι η έρευνά μας θα ήταν πιο ολοκληρωμένη εάν γνωρίζαμε ποια
εικόνα έχει διαμορφώσει το δείγμα μας για τους ίδιους τους Έλληνες, καθώς
αυτή μπορεί έμμεσα και ασυνείδητα να επηρεάζει την εκμάθηση της γλώσσας.26
Πίνακας 9
Τμήμα
Νεοελληνικών

Άλλα
Τμήματα

40%

27%

Οι Έλληνες ενδιαφέρονται μόνο για την καλοπέραση

0,09%

0,06%

Οι Έλληνες διατυπώνουν με ειλικρίνεια την άποψή τους

0,11%

0,06%

Οι Έλληνες είναι ανοιχτοί και φιλόξενοι

64%

75%

0,09%

0,03%

Οι Έλληνες είναι χαλαροί στην καθημερινότητά τους

46%

45%

Οι Έλληνες ζουν τη ζωή τους με πάθος

36%

27%

Οι Έλληνες είναι φωνακλάδες

58%

51%

Οι Έλληνες είναι ανοργάνωτοι

34%

0,09%

Οι Έλληνες είναι πονηροί και πανούργοι

0,11%

0,03%

Οι Έλληνες είναι τεμπέληδες

38%

24%

Οι Έλληνες λογομαχούν εύκολα και είναι
ισχυρογνώμονες

19%

0,03%

Οι Έλληνες είναι πιο θρήσκοι από τους Σέρβους

53%

48%

Στερεότυπα και προκαταλήψεις
Οι σημερινοί Έλληνες δεν είναι το ίδιο ικανοί με
τους αρχαίους προγόνους τους

Οι Έλληνες έχουν ανήσυχο πνεύμα και αγαπούν
τις επιστήμες

νικό κόσµο (1204-2014): οικονοµία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία, Πρακτικά Πέµπτου Παγκόσµιου
Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Αθήνα 2015: ΕΕΝΣ, σ. 823-838.
25 Z. Dörnyei, “New themes and approaches...”, ό.π., σ. 47.
26 Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να επιλέξουν περισσότερες από μία δηλώσεις.
Ελληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις

350 |

Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στα Βαλκάνια

Ο θεσμός της οικογένειας είναι πιο σημαντικός
από ό,τι για τους Σέρβους

45%

36%

Οι Έλληνες ασχολούνται διαρκώς με την πολιτική

14%

0,09%

Οι Έλληνες αγαπούν την Σερβία και τους Σέρβους

60%

57%

Οι Σέρβοι αγαπούν την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό

67%

60%

Η Ελλάδα είναι συνδεδεμένη μόνο με τον τουρισμό

30%

24%

Η Ελλάδα είναι συνδεδεμένη μόνο
με την πολιτιστική κληρονομιά

14%

12%

Τα στερεότυπα ή οι προκαταλήψεις με τις οποίες η πλειοψηφία και των δύο
ομάδων σχεδόν συμφωνεί είναι οι εξής δηλώσεις: οι Έλληνες είναι φιλόξενοι και
ανοιχτοί, φωνακλάδες και αγαπούν τους Σέρβους και τη Σερβία. Οι ερωτηθέντες θεωρούν επίσης πως και οι Σέρβοι αγαπούν τους Έλληνες και την Ελλάδα.
Ωστόσο, παρατηρούνται ορισμένες διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η πλειοψηφία του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών έχει πιο έντονη την πεποίθηση
από την πλειοψηφία των φοιτητών άλλων Τμημάτων ότι οι Έλληνες δεν είναι
το ίδιο ικανοί με τους αρχαίους προγόνους τους (40%), ότι είναι ανοργάνωτοι
(34%), ισχυρογνώμονες (19%) και ιδιαίτερα πολιτικοποιημένοι (14%). Η διαφορά
στις δηλώσεις αυτές μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι φοιτητές των Νεοελληνικών Σπουδών έρχονται σε επαφή με πολυάριθμα κείμενα (λογοτεχνικά
και επιστημονικά) και εποπτικό υλικό που αναπόφευκτα φωτίζουν περισσότερο
κάποιες πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Τέλος, η Ελλάδα φαίνεται να είναι ταυτόσημη περισσότερο με τον τουρισμό και λιγότερο με την πολιτιστική κληρονομιά.
Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ερωτηθέντων, διαπιστώνουμε από το
Γράφημα 1 πως τα κυρίαρχα στερεότυπα σκιαγραφούν τον Έλληνα ως φιλόξενο,
φωνακλά, θρήσκο, οικογενειάρχη, χαλαρό, ενίοτε και τεμπέλη, αλλά με πάθος
απέναντι στη ζωή.
Γράφημα 1

Βόικαν Στόιτσιτς – Μάρθα Λαμπροπούλου
Ίβανα Μίλογιεβιτς – Ντίνα Ντμίτροβιτς
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7. Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι οι φοιτητές φέρουν συγκεκριμένες πεποιθήσεις για τους Έλληνες και την ελληνική γλώσσα. Οι θετικές εξ αυτών θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν ή να ενισχύσουν τα κίνητρά τους για την εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, ενώ οι αρνητικές θα
μπορούσαν να αποτελέσουν αφορμή προβληματισμού και περαιτέρω έρευνας
για το πώς ακριβώς προέκυψαν.
Σύμφωνα με τον Lippmann,27 τα στερεότυπα λειτουργούν ως «μία τακτοποιημένη,
περισσότερο ή λιγότερο συμπαγής εικόνα του κόσμου, στην οποία έχουν προσαρμοστεί οι συνήθειές μας, τα γούστα μας, οι δυνατότητές μας, οι βολές και οι ελπίδες μας».
Αρκετές φορές τα αφήνουμε να μας αυθυποβάλλουν, καθώς στην ολότητά τους καθρεφτίζουν μια λειψή και διαστρεβλωμένη αναπαράσταση ενός κοινωνικού συνόλου.
Σχετικά με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας καλό θα ήταν να αναγνωρίζουμε την ύπαρξη στερεοτύπων και προκαταλήψεων, ώστε να εξακριβώσουμε
εάν υπάρχει η δυνατότητα ο φοιτητής να οικοδομήσει θετικές εμπειρίες σύμφωνα με την έννοια του πολιτισμού, αλλά και την ικανότητα χρήσης διαφορετικών
στρατηγικών για την πραγματοποίηση των επαφών με ανθρώπους του ξένου
πολιτισμικού περιβάλλοντος. Στόχος είναι δηλαδή να αποκτήσει την ικανότητα ο
σπουδαστής να αφουγκραστεί τις όποιες πολιτισμικές διαφορές, να κατανοήσει
τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της στοχευόμενης κουλτούρας, να αξιοποιήσει
τα θετικά και να ξεπεράσει τις στερεοτυπικές αναπαραστάσεις που θα δημιουργούσαν μια απόσταση που θα δυσκόλευε την επαφή των δύο πολιτισμών. Αυτό
άλλωστε συνάδει και με την πρόθεση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς28 για την ανάπτυξη «διαπολιτισμικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων» στην
εκμάθηση, στη διδασκαλία και στην αξιολόγηση των γλωσσών.

27 W. Lippmann, Κοινή γνώμη, μτφρ. Γ. Καραγιάννης, Αθήνα 1988: εκδόσεις Κάλβος, σ. 94.
28 ΚΕΠΑ, 2003, σ. 118.
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ABSTRACT
The learned loans of Greek origin in Romanian are quite numerous and
multi-layered, mainly newer through European languages (mostly French).
They are basically found in terminology. When adapted, they show graphematic, phonological and morphological indications of deviation/antiquity and/or adaptation. Also, the comparison of learned elements between
modern Greek and Romanian leads to etymological/lexical identification
and rarely to structural (phonological, morphological, syntactic) and therefore at the level of teaching Greek or Romanian to Greeks and Romanians
respectively is not offered as a strategy.

1. Στόχοι της εργασίας
Η παρούσα είναι η δεύτερη μιας σειράς εργασιών, που θα οδηγήσει σε μια
ενιαία δημοσίευση για τη σύγκριση των λόγιων στοιχείων ανάμεσα στην ελληνική
και μια σειρά από βαλκανικές γλώσσες (σερβική, αλβανική, βουλγαρική, ρουμανική), με στόχο αφενός την εξαγωγή θεωρητικών συμπερασμάτων και αφετέρου
την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για την καλύτερη εκμάθηση της ελληνικής
από τους ομιλητές αυτών των βαλκανικών γλωσσών.
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Στην πρώτη εργασία1 επιχειρήθηκε η σύγκριση της ελληνικής με τη σερβική,
όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: (α) Δοτική πτώση με παρόμοια σημασιοσυντακτική λειτουργία με αυτή της αρχαίας ελληνικής, λ.χ. εν πάση περιπτώσει/u svakom
slucaju, δόξα τω Θεώ/slava Bogu, (β) Σποραδικά παραδείγματα ποικιλίας που
μπορούν να παραλληλιστούν με τη λόγια ποικιλία, λ.χ. cist krivicni dosije «λευκό
ποινικό μητρώο» (πβ. belo, beli, bela «άσπρος, λευκός»), nafora «άρτος της εκκλησίας» (πβ. hleb «ψωμί, άρτος») < ελλ. αναφορά!, vladarski dom «αυτοκρατορικός
οίκος» (πβ. kuca «σπίτι, οίκος»), (γ) Ορολογία (διεθνισμοί), λ.χ. osteoartritis «οστεοαρθρίτιδα», eritrociti «ερυθρά αιμοσφαίρια», και (δ) Αρχαιοελληνικές εκφράσεις
ως δάνεια, λ.χ. το μήλο της Έριδος/jabuka razdora, αχίλλειος πτέρνα/Ahilova peta.
Στη συνέχεια, συνεχίζοντας την παραπάνω συζήτηση, θα επιχειρήσουμε
να ορίσουμε την έννοια της λογιότητας στη σύγχρονη ρουμανική. Συγκεκριμένα, αφού ταξινομήσουμε με συγχρονικά και διαχρονικά γλωσσικά και χρηστικά
κριτήρια την υποδοχή και την ιστορική διαδρομή των λόγιων στοιχείων της ελληνικής στη σύγχρονη ρουμανική, θα δείξουμε αν υπάρχει κάποια χρησιμότητα
αυτής της σύγκρισης και πού σε επίπεδο διδακτικής εφαρμογής.

2. Μεθοδολογία
Στην έρευνά μας αντλήσαμε το υλικό και τα παραδείγματα από βασικά μεταγλωσσικά εργαλεία, όπως λεξικά και γραμματικές της ρουμανικής, αλλά και από
σχετικές ειδικές έρευνες. Το ηλεκτρονικό λεξικό, στο οποίο κυρίως βασιστήκαμε,
είναι το Dicţionar explicativ al limbii române,2 που αξιοποιεί και άλλα έντυπα και
ηλεκτρονικά λεξικά, όπως, μεταξύ άλλων, τα Dicționarul limbii române (DLR),3
Micul dicționar academic, ediția a II-a (MDA2)4 και Dicționarul limbii române
moderne (DLRM).5 Παράλληλα, χρησιμοποιήσαμε τη Γραμματική της Ρουμανικής Γλώσσας6 και τη Gramatica de bază a limbii române,7 ενώ σημαντικές μελέτες/ έρευνες που μας τροφοδότησαν με υλικό και παραδείγματα είναι αυτές

1 Α. Φλιάτουρας, Α. Ρατζένοβιτς, Χ. Μάρκου, Σ. Κιοσσές, Α. Μουζακίτη, «Ο Άσπρος Οίκος δεν έχει
ψηλή συχνότητα: Η λόγια ποικιλία στο μικροσκόπιο της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης»,
Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου «Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης», Μόσχα
2018: Πανεπιστήμιο Lomonosov – MAKS Press, σ. 142-148.
2 Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: www.dexonline.ro (τελευταία πρόσβαση 10/12/2020).
3 Dicționarul limbii române, τ. I-IX, Bucureşti 2010: Editura Academiei Române.
4 Academia Română, Micul dicționar academic, ediția a II-a, Bucureşti 2010: Univers Enciclopedic.
5 D. Macrea, Dicționarul limbii române moderne, Bucureşti 1958: Editura Academieĭ Republicii
Populare Române.
6 Τ. Λ. Σούτσιου – Μ. Μ. Ντοράτσι, Γραμματική της Ρουμανικής Γλώσσας, 2015: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: www.kallipos.gr
(τελευταία πρόσβαση 10/12/2020).
7 Academia Română, Gramatica de bază a limbii române, ediția a II-a, Bucureşti 2016: Univers
Enciclopedic.
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των Gáldi,8 Mihăescu,9 Ivănescu,10 Κριμπά,11 Brad-Chisacof,12 Pamfil & Dragomir,13
Cărburean,14 Sapovici,15 Timotin,16 Dima17 και Δημάση.18

3. Το λόγιο επίπεδο στην ελληνική γλώσσα
Πριν προχωρήσουμε στην επισκόπηση του θέματος, θεωρούμε σημαντικό
να αναφερθούμε σύντομα στον ορισμό και την προέλευση του λόγιου στοιχείου
στην ελληνική με βάση γλωσσολογικά κριτήρια.
Πρώτα απ’ όλα το λόγιο ως γλωσσικό και χρηστικό χαρακτηριστικό χρησιμοποιείται από την πλειονότητα των ερευνητών με διαφορετική οπτική ανάλογα
με το κριτήριο και τον κλάδο που τον χρησιμοποιεί (ιστορική γλωσσολογία, υφογλωσσολογία, κοινωνιογλωσσολογία, λογοτεχνία). Πρόσφατα μάλιστα, οι Φλιάτουρας & Αναστασιάδη-Συμεωνίδη19 επιμελήθηκαν έναν συλλογικό τόμο με οκτώ
8 L. Gáldi, Les mots d’ origine néo-grecque en roumain á l’ époque des phanariotes, Budapest 1939.
9 H. Mihăescu, Influenţa grecească asupra limbii române până în secolul al XV-lea, Bucureşti 1966:
Editura Academiei.
10 G. Ivănescu, Istoria limbii române, Iaşi 1980: Editura Junimea.
11 Π. Γ. Κριμπάς, Επιδράσεις της νεότερης Ελληνικής στις βαλκανικές γλώσσες, Αθήνα 2007: Εκδόσεις Γρηγόρη.
12 L. Brad-Chisacof, Româna în secolul fanariot, Cluj-Napoca 2012: Editura Casa Cărții de Știintă.
13 C. G. Pamfil – M. Dragomir, «Influenţa greacă reflectată în Dicţionarul limbii române al Academiei»,
Analele Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Secţiunea IIIe, Lingvistică, LX/2014, σ. 251-289.
14 D. Cărburean, «Το άμεσο και το μεταφραστικό δάνειο στη ρουμανική νομική ορολογία – η επιρροή της ελληνικής γλώσσας», στον τόμο T. Dinu (επιμ.), Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών, Bucureşti 2017: UER Press, σ. 140-155· D. Cărburean, «Η βυζαντινή
επιρροή στο ρουμανικό δίκαιο και τη ρουμανική νομική και διοικητική ορολογία», Simpozionul internațional CULTURA TRADIȚIONALĂ GRECEASCĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN: LEGĂTURI CU SPAȚIUL ROMÂNESC ȘI CEL SLAV. AXA CULTURALĂ ATENA-SOFIA-BUCUREȘTI-IAȘI-KIEV-MOSCOVA,
«Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi, Iași, 3-5 noiembrie 2016 (υπό δημοσίευση).
15 Α. Μ. Sapovici, «Soarta împrumuturilor lexicale din greacă în limba română actuală: cazul cuvintelor expresive (I)», LR LXVI, 3 (2015) σ. 417-425. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: www.diacronia.ro
(τελευταία πρόσβαση 10/12/2020).
16 E. Timotin, «Influenţa neogreacă asupra lexicului românei vechi. Probleme metodologice», Lucrările celui de-al cincilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 27-28 septembrie 2013,
Bucureşti 2015: Editura Univers Enciclopedic Gold, σ. 399-410. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο:
www.diacronia.ro (τελευταία πρόσβαση 10/12/2020).
17 Ε. Dima, «Traducători greci din literatura occidentală şi traducerile în cultura română din secolul
al XVIII-lea, după intermediarul grecesc», στον τόμο Α. Mouzakiti, A Rados, A. Voicu (επιμ.), Ecouri
ale Logosului Elen / Η Απήχηση του Ελληνικού Λόγου, Iaşi 2017: Editura Universităţii-Alexandru Ioan
Cuza din Iaşi, σ. 77-90.
18 Μ. Δημάση, «Γλωσσικά δάνεια της ελληνικής στη ρουμανική γλώσσα: η συμβολή τους στην κατάκτηση του γλωσσικού και πολιτισμικού γραμματισμού ελλήνων φοιτητών στη ρουμανική ως ξένη γλώσσα
(ΞΓ)», Simpozionul internațional CULTURA TRADIȚIONALĂ GRECEASCĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN:
LEGĂTURI CU SPAȚIUL ROMÂNESC ȘI CEL SLAV. AXA CULTURALĂ ATENA-SOFIA-BUCUREȘTI-IAȘI-KIEV-MOSCOVA, «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi, Iași, 3-5 noiembrie 2016 (υπό δημοσίευση).
19 Α. Φλιάτουρας – Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Το λόγιο επίπεδο στη σύγχρονη νέα ελληνική:
Από τον οίκο στο σπίτι και τανάπαλιν, Αθήνα 2019: Πατάκης, σ. 328.
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εργασίες γλωσσολόγων, που ασχολούνται με διάφορες πτυχές του ζητήματος.
Μεταξύ άλλων παρέχεται σαφής ορισμός του λογίου κατά τη μεταδιμορφική σύζευξη της δημοτικής με στοιχεία της καθαρεύουσας σε αντιδιαστολή με την (νεο)
καθαρεύουσα και ερευνώνται στο λόγιο ο βαθμός ιδεολογικής λειτουργίας με
βάση στοιχεία που παρέχουν τα σύγχρονα σώματα κειμένων, οι πυλώνες και τα
πεδία λειτουργικότητας, τα κριτήρια των τάσεων προσαρμοστικού εκδημοτικισμού αλλά και εμμονής των λόγιων στοιχείων, καθώς και οι διάφορες διδακτικές
και λεξικογραφικές εφαρμογές του.
Με βάση τα στοιχεία που μας παρέχει ο παραπάνω τόμος, ως λόγιο στη σύγχρονη κοινή νεοελληνική (εφεξής ΚΝΕ) ορίζονται όλα τα κληρονομημένα στοιχεία από προγενέστερες φάσεις της ελληνικής γλώσσας, που εκπροσωπούν το
υψηλό/τυπικό χρηστικό επίπεδο. Βασικά κριτήρια καθορισμού του λογίου είναι
το ετυμολογικό με τη συγχρονική έννοια της απόκλισης, της απολιθωματικότητας και της περιφερειακότητας και πρωτίστως το χρηστικό με την έννοια ότι εκπροσωπεί το υψηλό/τυπικό επίπεδο, συνδέεται με συγκεκριμένα κειμενικά είδη,
κυρίως του γραπτού λόγου, και περιστάσεις επικοινωνίας και έχει προσδιορισμένη προθετικότητα, όπως επίδειξη γοήτρου κτλ. Επομένως, το λόγιο επίπεδο
είναι ένα διαβαθμίσιμο υπώνυμο του υψηλού χρηστικού επιπέδου, εφόσον συνδυάζει δύο κριτήρια, λειτουργώντας ως το αρχαιοπρεπές επίσημο.20
Το λόγιο επίπεδο είναι αποκύημα του γλωσσικού ζητήματος και της συνδεόμενης με αυτό αναγωγής της αρχαίας ελληνικής (εφεξής ΑΕ) σε υψηλή πρότυπη
γλώσσα και έχει διττή τεχνητή λειτουργία: (α) παραστρωματική, ως εξέλιξη του
γραπτού και υψηλού προφορικού λόγου, της γλώσσα της διοίκησης και της εκκλησίας και του επιστημονικού λόγου και (β) επιστρωματική ως αποτέλεσμα ανάσυρσης/επαναφοράς στοιχείων από την ΑΕ κυρίως με τη μορφή απολιθωμάτων
της καθαρεύουσας.21 Επομένως, η αρχική σχιζογλωσσία εξελίχθηκε στη σύγχρονη
ΚΝΕ σε χρηστική ποικιλία (register), κοινωνιοπραγματολογικά προσδιορισμένη.22
Η παρουσία του λογίου στο σύγχρονο γλωσσικό τοπίο είναι σημαντική και
αφορά όλα τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης, όπως στη φωνολογία τα συμφωνικά συμπλέγματα, τους κανόνες τονισμού και τις φωνολογικές διαδικασίες, λ.χ.
χθες, του παραθύρου, στη μορφολογία τις καταλήξεις και τα θεματικά αλλόμορφα, λ.χ. Τράπεζα Πειραι-ώς, πενθ-ήμερη, στη σύνταξη τις διάφορες απολιθωματικές δομές, λ.χ. ο μη γένοιτο (ευκτική), δόξα τω θεώ (δοτική), στη σημασιολογία
20 Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη – Α. Φλιάτουρας. «Η διάκριση λόγιο και λαϊκό στη Νέα Ελληνική:
Ορισμός και ταξινόμηση», Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (ICGL6),
Ρέθυμνο 2004: Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης –CD-ROM· Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη
– Α. Φλιάτουρας, «Το λόγιο επίπεδο στη σύγχρονη κοινή νέα ελληνική: Συγχρονικές και διαχρονικές τάσεις», στον τόμο Α. Φλιάτουρας – Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (επιμ.), Το λόγιο επίπεδο στη
σύγχρονη νέα ελληνική..., ό.π. σ. 15-56.
21 Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη – Α. Φλιάτουρας, Το λόγιο επίπεδο..., ό.π., σ. 15-56.
22 Ό.π., σ. 15-56· Π. Γ. Κριμπάς, «Ψευδολόγιοι τύποι και υπερδιόρθωση στη Νεοελληνική Κοινή με
βάση τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης», στον τόμο Α. Φλιάτουρας – Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη
(επιμ.), Το λόγιο επίπεδο... ό.π., σ. 15-56.
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τη διατήρηση αρχαιοελληνικών σημασιών, λ.χ. εκκλησία του δήμου, και στο λεξιλόγιο την επιβίωση αρχαιοελληνικών λέξεων, λ.χ. οίκος, θύρα.23

4. Το λόγιο επίπεδο στη ρουμανική
Τα ερωτήματα που προκύπτουν και θα επιχειρήσουμε στη συνέχεια να απαντήσουμε συνδέονται τόσο με τον χαρακτήρα του λόγιου επιπέδου στη ρουμανική αυτόνομα και κατά σύγκριση με την ελληνική όσο και με την ιστορική και
συγχρονική σχέση ανάμεσα στο λόγιο της ρουμανικής και της ελληνικής.
4.1 Ιστορική προοπτική
Οι λεξικές επιδράσεις της ελληνικής γλώσσας στη ρουμανική γλώσσα είναι
διαχρονικές και πολυεπίπεδες και ανάγονται σαφώς στις συνεχείς επαφές μεταξύ των Ελλήνων και Ρουμάνων σε διάφορες χρονικές περιόδους και σε διαφορετικά ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα. Γλωσσολογικές και
ιστορικές μελέτες καταδεικνύουν τόσο τις εκτενείς επαφές των ομιλητών της
ελληνικής γλώσσας κατά την ύστερη Αρχαιότητα με τους ομιλητές της λατινικής
στα Βαλκάνια, μέσω της οποίας έφτασαν/μεταδόθηκαν παλαιότερα ελληνικά
δάνεια μέχρι τη ρουμανική γλώσσα24 όσο και την άμεση επίδραση της ελληνικής
στην πρώιμη μορφή της ρουμανικής γλώσσας κατά την περίοδο του Μεσαίωνα,
εξαιτίας των συνεχών επαφών μεταξύ των περιοχών βορείως του Δούναβη και
της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και της υπαγωγής της περιοχής της
Δοβρουτσάς στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία (971-1185).25
Ειδικότερα, όσον αφορά τη διείσδυση λόγιων στοιχείων της ελληνικής στη
ρουμανική γλώσσα, οι ερευνητές στη συντριπτική τους πλειονότητα θεωρούν
πως αυτή λαμβάνει χώρα σε πρώτη φάση μέσω της εκκλησιαστικής σλαβονικής γλώσσας (εφεξής ΕΣ), που είχε καθιερωθεί στην εκκλησία, καθώς και στη
διοίκηση και τη διπλωματία των ρουμανικών βοεβοδάτων. Αυτό απορρέει μεταξύ άλλων, από την ανάγκη αναχαίτισης της επέκτασης των Ούγγρων, οι οποίοι
είχαν ασπαστεί τον καθολικισμό και χρησιμοποιούσαν τη λατινική γλώσσα στη
λατρεία και τη διοίκηση, τη γειτνίαση των ρουμανικών κνεζάτων με το πρώτο
Βουλγαρικό Κράτος (681-1018), την επέκταση του δεύτερου Βουλγαρικού Κράτους (1185-1396) στις περιοχές βόρεια του Δούναβη και την άμεση επίδραση της
βουλγαρικής εκκλησιαστικής παράδοσης στους Ρουμάνους.26
23 Για μια αναλυτική ταξινόμηση και σχετική βιβλιογραφία, βλ. Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη – Α.
Φλιάτουρας, «Η διάκριση λόγιο και λαϊκό...», ό.π.,· Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη – Α. Φλιάτουρας, Το
λόγιο επίπεδο..., ό.π., σ. 15-56.
24 Π. Γ. Κριμπάς, Επιδράσεις..., ό.π., σ. 64.
25 H. Mihăescu, Influenţa greacă..., ό.π., σ. 350· G. Ivănescu, Istoria..., ό.π., σ. 423-430· C. G. Pamfil-M. Dragomir, «Influenţa greacă...», ό.π., σ. 252· D. Cărburean, «Το άμεσο και το μεταφραστικό
δάνειο...», ό.π., σ. 140.
26 I. I. Croitoru, Ορθοδοξία και Δύση στην Πνευματική Παράδοση των Ρουμάνων. Η ενότητα της
Ορθοδοξίας και η υπεράσπιση της ορθόδοξης πίστεως έναντι της προτεσταντικής προπαγάνδας
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Ωστόσο, η μεγάλη πλειονότητα των λόγιων λέξεων και εκφράσεων από την
ελληνική πέρασαν στη ρουμανική γλώσσα ως άμεσα δάνεια από τα τέλη του 15ου
αιώνα έως τις αρχές του 19ου αιώνα περίπου. Συγκεκριμένα μετά την Άλωση της
Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς το 1453 οι ηγεμόνες των παραδουνάβιων πριγκιπάτων απομένουν οι μόνοι χριστιανοί ηγεμόνες της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, αναλαμβάνουν τον ρόλο του προστάτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου και αυτοπροβάλλονται ως θεματοφύλακες της βυζαντινής πνευματικής
και πολιτικής κληρονομιάς. Παράλληλα, πολλοί Έλληνες ορθόδοξοι λόγιοι και
μοναχοί καταφεύγουν στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες εξαιτίας του ευνοϊκού
καθεστώτος ημιαυτονομίας στο οποίο τελούσαν. Η φράση Το Βυζάντιο μετά το
Βυζάντιο από το ομώνυμο έργο αναφοράς του Ρουμάνου ιστορικού N. Iorga συμπυκνώνει στην ουσία την επίδραση της βυζαντινής αυτοκρατορικής ιδέας στην
πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη των Ηγεμονιών της
Βλαχίας και της Μολδαβίας.27 Η επιρροή της βυζαντινής νομοθεσίας και διοίκησης στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες αντανακλάται στις ρουμανικές συλλογές
νόμων, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα βυζαντινά πρότυπα και έπαιξαν
καταλυτικό ρόλο στην εισροή λόγιων ελληνικών λέξεων και φράσεων στη ρουμανική νομική και διοικητική ορολογία. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι η Συλλογή Νόμων του ηγεμόνα της Μολδαβίας Vasile Lupu με τίτλο Carte românească
de învățătură ή Pravila (1646), που δημοσιεύτηκε στο Ιάσιο, και η Συλλογή Νόμων
του ηγεμόνα της Βλαχίας Matei Basarab με τίτλο Îndreptarea legii ή Pravila Mare
(1652), που δημοσιεύτηκε στο Târgovişte.28
Τα άμεσα λόγια ελληνικά δάνεια στη ρουμανική γλώσσα απαντώνται ακόμη
περισσότερο κατά το χρονικό διάστημα 1711-1821, όταν τη διοίκηση των Ηγεμονιών αναλαμβάνουν οι Φαναριώτες και η ελληνική γλώσσα καθίσταται lingua
franca στην εκκλησία, την οικονομία, τη διοίκηση και την παιδεία.29 Σε αυτήν την
περίοδο εκδόθηκαν νομοθετικά έργα στα ελληνικά, όπως το Συνταγμάτιον Νομικόν στην Ουγγροβλαχία κατ’ εντολήν του Αλέξανδρου Υψηλάντη (Pravilniceasca
Condică, 1780) και ο Κώδιξ Πολιτικός της Μολδαβίας (Codul Callimachi, 18131817) του Σκαρλάτου Καλλιμάχη.30 Παράλληλα, στις Ηγεμονικές Ακαδημίες του
Βουκουρεστίου και του Ιασίου, τα κορυφαία τότε εκπαιδευτικά ιδρύματα των
Ρουμανικών Χωρών, τα οποία είχαν μετατραπεί σε φυτώρια των ιδεών του Ευρωπαϊκού και Νεοελληνικού Διαφωτισμού, δίδασκαν επιφανείς Έλληνες λόγιοι
και τα μαθήματα γίνονταν στην ελληνική γλώσσα,31 ενώ προωθήθηκε όχι μόνο η
κατά τον ΙΖ΄ αιώνα, τ. Α΄, Αθήνα 2011: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, σ. 95-96· I. E. Ţugui, Η σλαβική
γλώσσα στη ζωή της Ρουμανικής Εκκλησίας – Ιστορική προσέγγιση, Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 2012: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Θεολογική Σχολή – Τμήμα Ποιμαντικής
και Κοινωνικής Θεολογίας, σ. 174-178.
27 N. Iorga, Byzance après Byzance, Bucarest 1935.
28 D. Cărburean, «Η βυζαντινή επιρροή...», ό.π.
29 L. Gáldi, Les mots..., ό.π.
30 D. Cărburean, «Η βυζαντινή επιρροή...», ό.π.
31 A. Camariano-Cioran, Academiile domneşti din Bucureşti şi Iaşi, Bucureşti 1971: Editura AcadeΕλληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις
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κυκλοφορία και η μετάφραση ελληνικών εντύπων και χειρογράφων, αλλά και η
κυκλοφορία ελληνικών μεταφράσεων γαλλικών και ιταλικών κειμένων.32 Όπως
πολύ ορθά επισημαίνει η μελετήτρια D. Cărburean, η επιρροή της ελληνικής
γλώσσας ήταν τόσο εκτενής, ώστε μπορούμε να μιλάμε για διγλωσσία των ανώτατων κρατικών αξιωματούχων και των λογίων στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες
εκείνη την εποχή, οι οποίοι ήρθαν σε επαφή, εκτός των άλλων, με ένα εξειδικευμένο λεξιλόγιο ελληνικής προέλευσης σε όλους τους τομείς του πνευματικού,
κοινωνικού και πολιτικού βίου.33
Από το 1821 και εξής με τον διορισμό των ντόπιων ηγεμόνων στη Βλαχία και
τη Μολδαβία η ελληνική γλωσσική και πολιτιστική επίδραση σταδιακά μειώνεται
και από τα μέσα του 19ου αιώνα υποσκελίζεται πλέον από τη γαλλική γλώσσα
και κουλτούρα. Η ρουμανική πνευματική και πολιτική ελίτ τόσο στο πλαίσιο των
προσπαθειών για την επίτευξη της ένωσης των Ηγεμονιών σε ένα κράτος, υπό
την επίδραση μάλιστα και της επανάστασης του 1848 στη Γαλλία, όσο και στο
πλαίσιο της επίσημης γλωσσικής πολιτικής του ρουμανικού κράτους μετά το
1860 στοχεύει στον «επανεκρομανισμό» (reromanizare) της ρουμανικής γλώσσας και την «κάθαρση» από ελληνικές, σλαβικές και τουρκικές επιρροές, προκειμένου να αναδειχθεί η λατινική κληρονομιά των Ρουμάνων και η άμεση σύνδεσή
τους με τον δυτικό πολιτισμό.34 Πλέον τα ελληνικά δάνεια που εισέρχονται στη
ρουμανική γλώσσα είναι κυρίως διεθνισμοί ή είναι λέξεις και φράσεις που υιοθετούνται μέσω κυρίως της γαλλικής και αργότερα της αγγλικής γλώσσας.
Εν κατακλείδι, με βάση την προαναφερθείσα ιστορική περιοδολόγηση εντοπίζουμε δύο βασικές φάσεις γλωσσικού δανεισμού λόγιων στοιχείων από τη νέα ελληνική (εφεξής ΝΕ) στη ρουμανική, τον παλαιότερο δανεισμό κατά τον 17ος-18ος αι.,
λ.χ. ipotecă (< υποθήκη) και τον νεότερο δανεισμό τον 19ος-20ός αι., λ.χ. ifos (< ύφος).
4.2 Συγχρονική προοπτική
Ακολουθώντας τους όρους της υφογλωσσολογίας, διαπιστώνουμε ότι, όπως
και στη σύγχρονη ελληνική, έτσι και στη σύγχρονη ρουμανική το λόγιο είναι το
αρχαιοπρεπές επίσημο, το οποίο απηχεί τόσο το λατινοπρεπές όσο και το ελληνοπρεπές επίσημο, το οποίο και μας αφορά στην περίπτωση που μελετούμε.
Πρώτα απ’ όλα είναι αρχαιοπρεπές, διότι ετυμολογικά απηχεί τη λατινικότητα και την ελληνικότητα (χρηστικό σημάδι învechit «απαρχαιωμένο» στα λεξικά)
και συνιστά απόκλιση με την έννοια ότι αφορά περιφερειακά τεμάχια/στοιχεία,
miei Republicii Socialiste România, σ. 110 κ.εξ.· P. M. Kitromilides, Iluminismul neoelen. Ideile politice
şi sociale, μτφρ. από τα ελληνικά στα ρουμανικά Ol. Cicanci, Bucureşti 2005: Editura Omonia, σ. 30,
53, 185, 210, 214.
32 Ε. Dima, «Traducători greci...», ό.π., σ. 77-90.
33 D. Cărburean, «Η βυζαντινή επιρροή...», ό.π.
34 Σπ. Σφέτας, «Το ιστορικό πλαίσιο των ελληνο-ρουμανικών πολιτικών σχέσεων (1866-1913)», Μακεδονικά 33:1, σ. 23-48, doi: https://doi.org/10.12681/makedonika.278· Π. Γ. Κριμπάς, Επιδράσεις
της νεότερης ελληνικής..., ό.π., σ. 65.
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που συχνά έχουν γραφηματική ιδιαιτερότητα και έλλειψη μορφολογικής προσαρμογής, όπως ακλισία, απολιθωματική/δάνεια κλιτική τάξη, έλλειψη οριστικότητας κτλ., λ.χ. ighemon, cation, ipolipsis/ipolipsă. Όπως είναι αναμενόμενο,
εκπροσωπεί ταυτόχρονα και το επίσημο, αφού χρησιμοποιείται κυρίως στον
γραπτό λόγο, στο υψηλό/τυπικό χρηστικό επίπεδο και στην ορολογία, όπως στη
νομική, λ.χ. pronomion (< προνόμιο), στην εκκλησιαστική, λ.χ. anatemă (< ανάθεμα), στις πρακτικές επιστήμες (χημεία/φυσική/μαθηματικά), λ.χ. anion (< ανιόν),
και στην ιατρική, λ.χ. emfizem (< εμφύσημα).
Για τους παραπάνω λόγους και επειδή τα λόγια στοιχεία είναι σπάνια σε χρήση, σχεδόν απολιθωματικά, συνήθως συνυπάρχουν με (χρηστικά) μη λόγιους
ανταγωνιστές στη νόρμα, λ.χ. catagrafie (< καταγραφή) vs μη λόγιο recensământ,
periusie (< περιουσία) vs μη λόγιο avere, ifos (< ύφος) vs μη λόγιο aroganţă.35

5. Γλωσσική ανάλυση
Και προχωράμε στη γλωσσική ανάλυση των λόγιων δανείων της νέας ελληνικής στη σύγχρονη ρουμανική, που περιλαμβάνει την τυπολογική ταξινόμηση
με ετυμολογικά και λεξιλογικά κριτήρια, καθώς και την προσαρμογή των λόγιων
στοιχείων στο μορφοφωνολογικό σύστημα.
5.1 Τυπολογική ταξινόμηση
Με βάση συστημικά κριτήρια τα λόγια δάνεια ταξινομούνται σε ενδοσυστημικά, όταν πολύ σπάνια προέρχονται από τη λατινική μέσω της διαχρονικής κληρονόμησης ως δάνεια από την αρχαία ελληνική, και εξωσυστημικά, όταν προέρχονται από άλλες γλώσσες. Όπως είδαμε στο 4.1 η δεύτερη είναι η πιο πρωτοτυπική και συχνή, σχεδόν συντριπτική, κατηγορία δανεισμού. Επίσης, τα λόγια
δάνεια διακρίνονται σε άμεσα, όταν μεταφέρονται απευθείας από τη ΝΕ, λ.χ.
ifos (< ύφος), και στη συντριπτική πλειονότητα έμμεσα, όταν προέρχονται από
την ΑΕ ή τη ΝΕ με διαμεσολάβηση άλλων γλωσσών. Τα έμμεσα δάνεια μπορεί
να είναι είτε
(α) μονοσυστημικά, όταν ανάγονται απώτερα σε μια γλώσσα, όπως τη λατινική,
λ.χ. super- (< υπέρ), ή την ΕΣ, λ.χ. aghiasmă (< αγίασμα),
(β) διασυστημικά, όταν παρεμβάλλεται μια άμεση διαμεσολαβήτρια γλώσσα,
όπως στα λατινικά δάνεια μέσω της γαλλικής, λ.χ. agonie < γαλλικό agonie <
λατινικό agonia < ελληνικό αγωνία, ή στους διεθνισμούς της επιστημονικής
ορολογίας κυρίως από τα γαλλικά (βλ. σχετικά πίνακα 4),
(γ) πολυσυστημικά, όταν προέρχονται συνδυαστικά από διάφορα γλωσσοχρονολογικά συστήματα και στρώματα, όπως μέσω ΕΣ και γαλλικής, λ.χ.
35 Σημειώνουμε ότι διαφέρει το ετυμολογικά (με διαχρονικά/ιστορικά κριτήρια) από το χρηστικά
(με συγχρονικά κριτήρια) λόγιο. Δηλαδή μια ετυμολογικά λόγια λεξική μονάδα μπορεί συγχρονικά
να μην είναι αισθητή ως λόγια και (σπανιότερα) το αντίστροφο.
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antropo-, (< ανθρωπο-), arhi- (< αρχι-), ή μέσω λατινικής και γαλλικής/γερμανικής, λ.χ. apoftegmă (< απόφθεγμα), catechism (< κατήχηση), ή μέσω ΕΣ
και ΜΕ/ΝΕ, λ.χ. arhistrateg (< αρχιστράτηγος).36
Με λεξιλογικά κριτήρια, εκτός από τα αναμενόμενα ολικά δάνεια, όπου μεταφέρεται ταυτόχρονα το σημαίνον και το σημαινόμενο, εντοπίζουμε και πολλά μερικά
δάνεια, όπως: (α) Μεταφραστικά δάνεια,37 τόσο σε απλές λεξικές μονάδες, λ.χ. venit
< εισόδημα, όσο και σε πολυλεκτικά σύνθετα, είτε απλά, λ.χ. avere (ne)mişcătoare
< (α)κίνητη περιουσία (πβ. avere mobilă), είτε υβριδικά, λ.χ. a tăia monedă < κόβω
νόμισμα. Μάλιστα δεν λείπουν και κανονικοποιημένα μεταφραστικά σχήματα, όπως
το συν- που αποδίδεται συχνά ως împreună, λ.χ. împreună-creditor < συνδανειστής,
(β) Σημασιολογικά δάνεια, λ.χ. cap «εισόδημα» < κεφάλαιο.
5.2 Προσαρμογή στη ρουμανική
Αρχικά, όσον αφορά τη γραφηματική προσαρμογή των λόγιων ελληνικών δανείων, δηλαδή τη μεταγραφή (transliteration) στο ρουμανικό αλφάβητο και κατά
συνέπεια τη φωνολογική προσαρμογή τους, είναι ενδιαφέρον ότι εντοπίζονται
συγκεκριμένοι γραφηματικoί δείκτες λογιότητας/αρχαϊσμού και/ή λατινικότητας/ελληνικότητας, κυρίως σε πολιτισμικούς όρους, κύρια ονόματα, και ορολογία –κατά βάση εκκλησιαστική– που αφορούν την αρχαιοελληνική δασύτητα. Οι
δείκτες αυτοί μπορεί να είναι:

• Απολιθωματικοί για την απόδοση των άηχων δασέων της ΑΕ: φ [f], θ [θ], χ
[χ] > ph, th, ch, λ.χ. Phaethon < Φαέθων, anat(h)emă < ανάθεμα (μέσω εκκλησιαστικής σλαβονικής), sinchisi < συγχύζω (από το συνοπτικό θέμα του
αορίστου συγχυσ-, βλ. παρακάτω).
• Υπερδιορθωτικοί για την απόδοση της ουρανικότητας: [γ], [k/c] > σποραδικά
gh, ch αντί των αναμενόμενων g, k/c, λ.χ. ighemon < ηγεμών, ipochimen < υποκείμενο.
Όπως βλέπουμε στο διάγραμμα 1, η μορφολογική προσαρμογή των ονομάτων καθορίζεται από ένα συνεχές ανιούσας κλίμακας:38

36 Όπως δείχνει το -e- της λήγουσας, η λέξη δεν προέρχεται ούτε από την ΕΣ ούτε από τη ΜΕ/ΝΕ,
διότι κανονικά θα αναμενόταν -i- (πβ. ηγεμών > ρουμ. ighemon). Πρόκειται, συνεπώς, για σύνθεση
που έγινε λογικά στη Ρουμάνικη, απ’ το arhi- (γαλλ. ή γερμ. Archi- < ελλ. αρχι-) + το γερμ. Stratege
(< λατ. strategus < ελλ. στρατηγός) ή το γαλλ. stratege, αν μάλιστα πηγή είναι ο γαλλ. τύπος, το /g/
οφείλεται στο ότι συχνά οι Ρουμάνοι άλλαζαν εσκεμμένα κάποια φωνολογικά χαρακτηριστικά στα
(γαλλικά κυρίως) δάνεια, ώστε να ηχούν πιο «λατινικά» (Παναγιώτης Γ. Κριμπάς, σε προσωπική επικοινωνία). Σημειώνουμε εδώ ότι ευχαριστούμε θερμά τον Παναγιώτη Γ. Κριμπά για την ανάγνωση
του κειμένου και τις χρήσιμες παρατηρήσεις του.
37 Δεν αποκλείεται σε κάποιες περιπτώσεις ο μεταφραστικός δανεισμός να είναι (συν)αποτέλεσμα
της επίδρασης της γαλλικής και/ή της γερμανικής. Επιφυλασσόμαστε για μελλοντική έρευνα.
38 Σημειώνουμε στα παραδείγματα του διαγράμματος που ακολουθεί τη διαμεσολάβηση της γαλλικής.
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Μηδενική: διατήρηση της κλιτικής τάξης της ελληνικής, λ.χ. 			
ipolipsis < υπόληψις.
Πρωτογενής: φωνολογική προσαρμογή που οδηγεί σε κλιτική
προσαρμογή, λ.χ. anarhie < αναρχία
Δευτερογενής: προσθήκη παραγωγικών επιθημάτων
της ρουμανικής, λ.χ. economic-esc < οικονομικός.
Διάγραμμα 1: Βαθμοί προσαρμογής των ελληνικών ονομάτων στη ρουμανική

Αξιοσημείωτο είναι ότι ορισμένα ονοματικά επιθήματα χρησιμοποιούνται ως
ταξικοί σηματοδότες (class markers) για λόγους προσαρμογής σε ελληνικές βάσεις, όπως το -esc σε επίθετα σε -ικός, λ.χ. politic-esc < πολιτικός, και το -le σε
ουσιαστικοποιημένα επίθετα πληθυντικού, λ.χ. diamantica-le < διαμαντικά, όπου
παραμένει υποστρωματικά το εσωτερικό μόρφημα κλίσης του πληθυντικού.
Τέλος, στη μορφολογική προσαρμογή των ρημάτων παρατηρείται συστηματικότητα, καθώς το ρηματικό μόρφημα -i προσαρτάται στο συνοπτικό θέμα
της ελληνικής σε -s, είτε σε φωνηεντόληκτο, λ.χ. aeris-i (< αέρισα), epikales-i
(< επικαλέστηκα) και κατ’ αναλογία paravalis-i (< παραβάλλω), είτε σε ουρανικόληκτο/χειλικόληκτο θέμα σε -fs/-vs/-ps (ελλείψει δίψηφου γραφήματος), λ.χ.
catadics-i (< καταδίκασα), discolips-i (< δυσκόλεψα), politevs-i (< πολίτευσα).39

6. Σύγκριση λόγιων στοιχείων
Στη συνέχεια, θα επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε το λόγιο στοιχείο ανάμεσα στη
σύγχρονη ελληνική και τη σύγχρονη ρουμανική πέρα από τον εντοπισμό λεξικών δανείων, κάτι που ούτως ή άλλως είναι ιστορικά και γλωσσικά αναμενόμενο, με σκοπό
να εντοπίσουμε βαθύτερες δομικές/τυπολογικές και χρηστικές συνδέσεις.
Πρώτα απ’ όλα, σε δομικό επίπεδο, εντοπίζονται ελάχιστες συνδέσεις, όπως
η σποραδική αντιστοιχία λόγιων γενικών της ελληνικής με το εμπρόθετο σχήμα
de + αιτ, λ.χ. τσάντα χειρός vs geantă de mână, κρέμα νυκτός vs cremă de noapte.
Παράλληλα, σε λεξιλογικό επίπεδο, όπως βλέπουμε στον πίνακα 1, συνήθως
οι ελληνικές διτυπίες (λόγια/μη λόγια ποικιλία) δεν φαίνεται να έχουν το ίδιο αντίκρισμα ποικιλίας και στη ρουμανική, η οποία διαθέτει μία λέξη και για τις δύο περιπτώσεις:
Ελληνική
άσπρος/λευκός
άρτος/ψωμί

Ρουμανική
alb
pâine

39 Κατά τον Παναγιώτη Γ. Κριμπά (σε προσωπική επικοινωνία) ορισμένα παραδείγματα αφήνουν
να διαφανεί η διαλεκτική τους προέλευση, και μάλιστα όχι από τύπους της νεοελληνικής υποτακτικής, αλλά της οριστικής: λ.χ. discolipsi < βόρεια διαλεκτική οριστική δυσκόλιψα, με κώφωση του
άτονου /e/ (πβ. δυσκόλεψα στην ΚΝΕ και δυσκολέψω στην υποτακτική).
Ελληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις
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οίκος/σπίτι
ερυθρός/κόκκινος

casă
roșu

Πίνακας 1: Μη αντιστοίχιση λόγιας ποικιλίας στη ρουμανική

Βέβαια, δεν λείπουν και ορισμένες σποραδικές αντιστοιχήσεις ελληνικής και
ρουμανικής λόγιας/μη λόγιας ποικιλίας, όπως βλέπουμε στα χαρακτηριστικά
παραδείγματα του πίνακα 2:
Ελληνική

Ρουμανική

ψηλός/υψηλός

înalt
αλλά σπανιότερα για το υψηλός
οι μη λόγιες mare/ridicat

ξερός/ξηρός

uscat αλλά σπανιότερα sec

οστό – κόκαλο

αλλά σπανιότερα στην ορολογία
ελληνογενές osteo - os

Πίνακας 2: Αντιστοίχιση λόγιας ποικιλίας στη ρουμανική

Όπως είναι αναμενόμενο, όμως, υπάρχουν αρκετοί διαφρασεολογισμοί ως
πολιτιστικές εκφράσεις ή στερεότυπες εκφράσεις, είτε υβριδικές με προσαρμογή ελληνικών λέξεων (α) είτε ως μεταφραστικά δάνεια (β), όπως βλέπουμε
στον πίνακα 3:40

(α)

(β)

Ελληνική

Ρουμανική

κουτί της Πανδώρας

cutia Pandorei

γόρδιος δεσμός

nodul Gordian

υπό την αιγίδα
γη και ύδωρ

sub egida
pământ și apă

φοβού τους Δαναούς και
δώρα φέροντες

teme-te de greci, chiar și când
îți aduc daruri

Πίνακας 3: Διαφρασεολογισμοί ελληνικής και ρουμανικής

Ως προς τη χρηστικότητα, η σύγκριση των λόγιων άμεσων δανείων ανάμεσα στη
σύγχρονη ελληνική και τη ρουμανική δείχνει ότι συνήθως οι λόγιες λέξεις είναι λόγιες και στις δύο γλώσσες, λ.χ. chimval < κύμβαλο (πβ. τσέμπαλο), egumen < ηγούμενος, nectar < νέκταρ, ighemon < ηγεμών, canonarh < κανονάρχης, κάτι που όμως
δεν ισχύει πάντοτε, αφού πολλές δεν είναι (πλέον) λόγιες στην ελληνική, λ.χ. anaforă
40 Δεν αποκλείεται στα παραδείγματα του πίνακα η διαμεσολάβηση της γαλλικής.
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< αναφορά, enorie < ενορία, pirostrie < πιροστιά. Παράλληλα, πολλά άμεσα λόγια
δάνεια στη ρουμανική παραμένουν χωρίς αναγνώριση στη νέα ελληνική, εφόσον δεν
έχουν κληρονομηθεί στη ΝΕ, λ.χ. argăsi < AΕ οργάζω «αναδεύω,41 ζυμώνω».
Τέλος, το πιο δυναμικό στοιχείο της σύγκρισης ανάμεσα στα δύο συστήματα, που οδηγεί σε σημαντική ποσοτική και ποιοτική λεξιλογική/μορφολογική
ομοιότητα, αλλά και χρηστική σύνδεση, είναι τα έμμεσα λόγια δάνεια μέσω των
ευρωπαϊκών διεθνισμών στην ορολογία, που εμφανίζουν ελληνικής αρχής προθηματοειδή τα επιθηματοειδή, τα οποία παρουσιάζονται ταξινομημένα με βάση
τη γραμματική κατηγορία τους στον πίνακα 4:
Προθηματοειδή

Επιθηματοειδή

• Επιτατικά: arhi- (arhi-duce), super- (super-elegant),
poli- (poli-fonie)
• Προθέσεις: cata- (cata-log), epi- (epi-derma), hiper(hiper-activitate), para- (para-metru), peri- (peri-metru)
• Ονοματικά: aero- (aero-gara), agro- (agro-biologie),
antropo- (antropo-fag), biblio- (biblio-filie), bio- (bio-grafie),
cardio- (cardio-graf), fito- (fito-fag), fon- (fono-graf),
geo-(geo-logie), hemo- (hemo-terapie), lito- (lito-grafie),
logo- (logo-terapie), morfo- (morfo-logie), neuro- (neuro-log), pato- (pato-log), pedo- (peda-gogie), piro- (piro-fil),
psiho- (psiho-logie), termo- (termo-metru), zoo- (zoo-logie)
• Επιθετικά: arheo- (arheo-logie), cripto- (cripto-grafie),
crono- (crono-grafie), demo- (demo-cratie), etero(etero-gen), fil- (fil-antrop), izo- (izo-metric), macro(macro-scop), micro- (micro-scop), mono- (mono-gamie),
neo- (neo-latin), orto- (orto-grafie), paleo- (paleografie),
pan- (pan-european), proto- (proto-tip), pseudo(pseudo-nim), radio- (radio-fonie), omo- (omo-fonie)

• Ονοματικά: -fobie
(xeno-fobie) -grama
(cardio-gramă), -liza
(electro-liză), -metru
(dia-metru), -morf
(poli-morf), -teca
(biblio-tecă)
• Ρηματικά: -crat
(demo-crat), -fag
(antropo-fag), -log
(filo-log), nomie
(agro-nomie), -scop
(endo-scop).

• Ρηματικά: grafo-(grafo-logie)
• Επιρρηματικά: endo- (endo-card), eu- (eu-fonie),
tele- (tele-graf)
• Αντωνυνικά: auto- (auto-didact).
Πίνακας 4: Προθηματοειδή και επιθηματοειδή στην ορολογία

Το ενδιαφέρον είναι ότι συχνά αυτά τα λόγια προθηματοειδή/επιθηματοειδή
αναπτύσσουν διαγλωσσικό και διαστρωματικό συναγωνισμό μέσω της λειτουρ41 Κατά τον Παναγιώτη Γ. Κριμπά (προσωπική επικοινωνία) πιθανόν μέσω δημώδους αργάζω (πβ.
θα σου αργάσω το πετσί).
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γικής πολυτυπίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι πέντε τύποι για το
υπέρ, δηλαδή hiper-, iper-, hyper-, super- και supra-: το super-/supra- προέρχεται
από τα λατινικά, το hiper- από τα ελληνικά και το hyper- από ευρωπαϊκές γλώσσες,
το οποίο μάλιστα απορρίπτεται από τα λεξικά ως γραφηματικά προβληματικό.

7. Συμπεράσματα
Τα δάνεια λόγιας προέλευσης από την ελληνική είναι αρκετά, πολυστρωματικά και πολυτυπολογικά, κυρίως νεότερα μέσω ευρωπαϊκών γλωσσών (επί το
πλείστον από τη γαλλική) και συνιστούν το κύριο μέρος του λόγιου χρηστικού
επιπέδου της σύγχρονης ρουμανικής (αρχαιοπρεπές επίσημο), που κατά βάση
εντοπίζεται στην ορολογία. Όταν προσαρμόζονται, εμφανίζουν γραφηματικές,
φωνολογικές και μορφολογικές ενδείξεις απόκλισης/αρχαιοπρέπειας ή ιδιοσυγκρασιακής προσαρμογής και έχουν λεξικό ανταγωνιστή.
Επίσης, η σύγκριση λόγιων στοιχείων ανάμεσα στη σύγχρονη ελληνική και
τη ρουμανική οδηγεί σε ετυμολογική/λεξιλογική ταύτιση και σπάνια σε δομική
(φωνολογική, μορφολογική, συντακτική) και άρα στο επίπεδο της διδακτικής της
ελληνικής ή της ρουμανικής σε Έλληνες και Ρουμάνους αντίστοιχα δεν προσφέρεται ως στρατηγική πραγματολογικής εκμάθησης του δομικού τμήματος της
λογιότητας των δύο γλωσσών παρά μόνο ως στρατηγική πολιτιστικής/ιστορικής
επίδρασης/συσχέτισης και λεξιλογικού δανεισμού.
Τέλος, σε επίπεδο ερευνητικών προοπτικών απομένει η σύγκριση ανάμεσα
στην ελληνική και τη βουλγαρική και την αλβανική, για να συμπληρωθεί το παζλ
των διαβαλκανικών συγκρίσεων και έτσι να οδηγηθούμε σε ολιστικά συμπεράσματα για τις διόδους, τη λειτουργικότητα και τη συγκρισιμότητα του λόγιου στοιχείου στην ελληνική και τις υπόλοιπες βαλκανικές γλώσσες.
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ABSTRACT
Τhis paper aims suggests activities and techniques of creative writing
in order to teach the greek language in an interesting and effective way
-especially in Balkan countries. Creative Writing is rarely included in the
curricula of language learners. However, creative writing provides a means
of attempting fiction, where the aesthetic quality of the writing is a central
component and students’ creative use of language –in particular in literary
writing– may serve as an aid to certain aspects of language acquisition.
This paper uses examples from literature and activities to show how poetry, free creative expression and continuous speech production can contribute to central parts of learning.

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης
γλώσσας στα Βαλκάνια
Ως πρώτη γλώσσα για έναν άνθρωπο νοείται η μητρική του γλώσσα, δηλαδή
η γλώσσα με την οποία πρωτοέρχεται σε επαφή και η οποία ομιλείται στο περιβάλλον όπου γεννιέται και ζει.1 Η έννοια της δεύτερης γλώσσας χρησιμοποιείται
αντιπαραθετικά προς την πρώτη ή τη μητρική, καθώς πρόκειται για μία γλώσσα
την οποία οι άνθρωποι μαθαίνουν για λόγους κοινωνικούς και όχι αποκλειστικά
μέσα από την εκπαίδευση, είτε επειδή προέρχονται από οικογένεια δίγλωσση
είτε γιατί ζουν σε ξένη χώρα, όπου αυτή ομιλείται και τη μαθαίνουν για να μπορούν να επικοινωνούν και να ενταχθούν στην κοινωνία της χώρας αυτής.2 Από
1 S. Crain, ‘‘Language acquisition in the absence of experience’’, Behavioral and Brain Sciences 14
(1991), σ. 597-650.
2 Ν. Μήτσης – Α. Μήτση, «Η διδασκαλία της γλώσσας», στο Ν. Μήτσης – Τ. Τριανταφυλλίδης (επιμ.),
Ετερότητα στη σχολική τάξη και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και των μαθηματικών. Η περί-
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την άλλη, η εκμάθηση της ξένης γλώσσας γίνεται εκτός φυσικών χώρων χρήσης
και απαιτεί οργανωμένη αίθουσα διδασκαλίας· η ξένη γλώσσα δεν χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα των ομιλητών, σε αντίθεση με τη δεύτερη γλώσσα.
Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας συνιστά ένα πεδίο
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί
όλων των βαθμίδων να καλούνται να υιοθετήσουν νέες μεθόδους και στρατηγικές,
προκειμένου να βελτιώσουν και να εξελίξουν τις συνθήκες της διδασκαλίας και
της μάθησης μιας γλώσσας, καθώς και του ευρύτερου πολιτισμικού πλαισίου της.
Ειδικότερα, για τις Βαλκανικές χώρες η διδασκαλία της ελληνικής αποτελεί
τη συνέχεια μιας ιστορίας των σχέσεων της Ελλάδας με τους βαλκανικούς λαούς, σχέσεων τόσο επιχειρηματικών, όσο και πολιτιστικών. Η γειτνίαση των λαών
αυτών, οι οικονομικές δραστηριότητες των βαλκανικών λαών με τον ελληνικό,
οι μετανάστες από τις χώρες αυτές προς τη χώρα μας που έχουν πληθύνει τα
τελευταία χρόνια, η αύξηση Τμημάτων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στα
βαλκανικά Πανεπιστήμια δημιούργησαν πιο έντονη ανάγκη επικοινωνίας, άρα
και κατάκτησης της ελληνικής γλώσσας.

Η διδασκαλία της λογοτεχνίας για την εκμάθηση
μιας ξένης γλώσσας
Η γλωσσική διδασκαλία έχει ως στόχο οι μαθητές να μάθουν τα βασικά στοιχεία του συστήματος της ξένης γλώσσας και να ασκήσουν τις γλωσσικές τους
δεξιότητες, όχι μόνο με την κατάκτηση της γραμματικής και του λεξιλογίου, αλλά
και μέσα από τη γνωριμία του μαθητή με τα στοιχεία του πολιτισμού και της ιστορίας της γλώσσας-στόχου. Σε αυτό το πλαίσιο, η διδασκαλία της λογοτεχνίας για
την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος ως πεδίο χρήσης της διδασκόμενης γλώσσας αλλά και του πολιτισμού της, καθώς θεωρείται ένα είδος αυθεντικού λόγου, που μπορεί να προσφέρει υλικό για την παράδοση και την ιστορία της χώρας της γλώσσας-στόχου και έτσι να αποσκοπεί
στην εξοικείωση με τα κοινωνικοπολιτισμικά στοιχεία της, ενώ παράλληλα και
δίνει την ευκαιρία να αφομοιωθεί βιωματικά η λειτουργική χρήση της γλώσσας
και αναπτύσσει την ικανότητα του διδασκόμενου να συνδέσει το κείμενο ακόμα και με τις προσωπικές του εμπειρίες.3 Έτσι, η διδασκαλία προσανατολίζεται
στη δημιουργική συμμετοχή των μαθητών, αποτρέπεται η επιλογή κειμένων στη
διδασκαλία μόνο βάσει χρησιμότητας4 και επεκτείνεται η γλωσσική ικανότητα
των διδασκομένων. Επιπλέον, η ύπαρξη ενός σώματος αυθεντικού υλικού υψηπτωση των τσιγγανοπαίδων, Βόλος 2007: Επτάλοφος, σ. 83-108.
3 C. J. Brumfit, “Reading skills and the study of literature in a foreign language”, System 9:3 (1981),
σ. 243-248.
4 Γ. Ι. Σπανός, «Επικοινωνιακή – κειμενοκεντρική προσέγγιση της Γλώσσας και διδακτική αξιοποίηση λογοτεχνικού κειμένου», στο Γ. Ι. Σπανός – Ευ. Φρυδάκη (επιμ.), Γλώσσα και Λογοτεχνία στην
Εκπαίδευση, Αθήνα 2001: Ίδρυμα Γουλανδρή – Χορν, σ. 195.
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λής ποιότητας εμπλουτίζει τη διδακτική διαδικασία, φέρνει τους διδασκόμενους
αντιμέτωπους με την πολλαπλότητα και την πολυσημία στα νοήματα και οξύνει
την ικανότητα ερμηνείας των κειμένων5 εφόσον καλλιεργεί τις δεξιότητες που
σχετίζονται με την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.6 Η λογοτεχνία
αποτελεί μια προφανή πηγή ποικιλίας στη χρήση λέξεων και λεξιλογίου, καθώς
προσφέρει τη δυνατότητα στο μαθητή να αναπτύξει όχι μόνο τη λεξική γνώση,
αλλά και τη δημιουργική χρήση της λέξης. Μέσα από την επαφή με ένα λογοτεχνικό κείμενο άλλης γλώσσας, όπου συνδυάζονται μορφές έκφρασης και τέχνης
–λόγος, ήχος, εικόνα και ρυθμός, οι μαθητές κατακτούν μια εμπλουτισμένη χρήση της γλώσσας, έτσι ώστε να τη μαθαίνουν σε συνθήκες χρήσης, όπου αναδεικνύονται και στοιχεία του κάθε πολιτισμού.

Η Δημιουργική Γραφή στη διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας ως δεύτερης/ξένης
Η Λογοτεχνία ως γνωστικό αντικείμενο είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη μελέτη
του γραπτού λόγου, ενώ στην παραγωγή του εμπλέκεται δυναμικά τα τελευταία
χρόνια η Δημιουργική Γραφή ως σύγχρονη, βιωματική, εκπαιδευτική μέθοδος.
Η Δημιουργική Γραφή έχει καθιερωθεί πλέον τόσο ως επιστημονικό πεδίο, όσο
και ως διδακτική πρακτική με σκοπό την αξιοποίηση της Λογοτεχνίας αλλά και
τη δημιουργική παραγωγή του λόγου. Ο όρος «Δημιουργική Γραφή» επιχειρεί να
αποδώσει στα ελληνικά τον αγγλοσαξωνικό “Creative Writing” και παραπέμπει
σε μία σειρά σχετικών νοημάτων, όπως οι συγγραφικές δραστηριότητες, η τέχνη
της λογοτεχνικής συγγραφής, οι βιωματικές εκπαιδευτικές μέθοδοι για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής γραφής. Ως αυτόνομος επιστημονικός κλάδος ασχολείται με την τέχνη της συγγραφής, με ποικίλες προεκτάσεις,
γλωσσικές, αναγνωστικές, και εδώ και αρκετά χρόνια ψυχοθεραπευτικές κτλ.7
Η Δημιουργική Γραφή παρέχει στους διδάσκοντες και στους μαθητές μια
σειρά δυνατοτήτων. Μέσα από την επαφή με διαφορετικές μορφές κειμένου
και από συγκεκριμένες μεθοδολογικές τακτικές και επικοινωνιακές στρατηγικές, ποικίλες δραστηριότητες εξάσκησης στην ακρόαση ιστοριών αλλά και στην
5 L. Rosenblatt, Literature as exploration, New York 1995: The Modern Language Association of
America, σ. 38, 184.
6 C. J. Brumfit – J. Keith (επιμ.), The Communicative Approach to Language Teaching, Oxford 1979:
Oxford University Press· L. Nino, «Ο ρόλος της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης
προχωρημένο επίπεδο ελληνομάθειας», στο Κ. Ντίνας, Α. Χατζηπαναγιωτίδη, Α. Βακάλη, Τ. Κωτόπουλος, Α. Στάμου (επιμ.), Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή «Η Διδασκαλία
της Ελληνικής Γλώσσας (ως πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ξένης)», 2010. Διαθέσιμο στον δικτυακό
τόπο: http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika (τελευταία πρόσβαση 25/02/2018).
7 Α. Π. Βακάλη, Μ. Ζωγράφου-Τσαντάκη, Τ. Η. Κωτόπουλος, Η δημιουργική γραφή στο Νηπιαγωγείο, Αθήνα 2013: Eπίκεντρο, σ. 13-15· Τ. Η. Κωτόπουλος, «Η “νομιμοποίηση” της Δημιουργικής
Γραφής», Κείμενα 15 (2012). Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http:// keimena. ece.uth. gr/main/
index.php? view= article&catid=59%3Atefxos15&id=257%3A15-kotopoulos&option=com_content&Itemid=95 (τελευταία πρόσβαση 23/09/2019).
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παραγωγή κειμένων εντάσσονται στη γλωσσική αγωγή και προωθούν την παραγωγή κειμένων διαφόρων ειδών, τα οποία εκφράζουν τις ιδέες, τις προσωπικές
απόψεις, τα βιώματα και τη φαντασία τους, και χαρακτηρίζονται από ικανοποιητικό, συνήθως, βαθμό εκφραστικής καλαισθησίας και πρωτοτυπίας. Οι μαθητές
μπορούν να έρθουν σε επαφή με ένα σύνολο «κλασικών» έργων της λογοτεχνικής παράδοσης, αλλά και μοντέρνων. Να γνωρίσουν διακριτά λογοτεχνικά είδη,
να κατανοήσουν δομές κειμενικής οργάνωσης και υφολογικές επιλογές ανάλογα με το είδος του παραγόμενου λόγου. Εξάλλου, η καλλιέργεια του γραπτού
λόγου σχετίζεται με την καλλιέργεια της ικανότητας του μαθητή να αναπτύσσει
το λεξιλόγιό του και τους τρόπους για να εκφράσει τις σκέψεις του, να επικοινωνήσει και να αλληλεπιδράσει με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.8 Οι μαθητές
κατακτούν τη λειτουργική χρήση της γλώσσας, γνωρίζουν καλύτερα τη γλώσσα
και τις διαφορετικές μορφές έκφρασης της τέχνης, τον λόγο, τον ήχο, την εικόνα
και τον ρυθμό, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους στη δεύτερη/ξένη γλώσσα και
μαθαίνουν να χρησιμοποιούν στην πράξη τις νέες λέξεις που συναντούν, τόσο για
την κατανόηση του κειμένου που διαβάζουν όσο και για τη δική τους επικοινωνία
με τους άλλους.9 Επιπλέον, η ατομική δημιουργία δημοσιοποιείται, γίνεται αντικείμενο συζήτησης, της προσφέρονται ευκαιρίες αναθεώρησης ή βελτίωσης και
το κυριότερο αποσπάται από τη λογική της μοναχικής διαδικασίας συγγραφής.
Οι μαθητές κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας αλληλεπιδρούν και ενδυναμώνουν
την πολυφωνία και τον διάλογο καλλιεργώντας την κριτική ενασχόληση με τα
συγγραφικά είδη.
Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ελλάδα, καθώς
και της ελληνικής σε αλλόγλωσσους, δεν έχουν ακόμα συστηματικά εφαρμοστεί
δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής. Σε αυτό το πλαίσιο η παρούσα πρόταση
σκοπό της έχει να αξιοποιήσει την ανάπτυξη τεχνικών Δημιουργικής Γραφής στη
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης και επικεντρώνεται σε
πρωτότυπες προτάσεις μέσα από σύγχρονες πρακτικές γραφής και δραστηριότητες ελεύθερης δημιουργικής έκφρασης.10

Η Δημιουργική Γραφή στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Αναφοράς για τις Γλώσσες
Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις Γλώσσες11 έχει εκδοθεί
8 Α. Συμεωνάκη, Η ποίηση ως δημιουργική γραφή στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Διδακτορική
διατριβή, Φλώρινα 2013: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: thesis.
ekt.gr (τελευταία πρόσβαση 14/09/2019).
9 Μ. Σουλιώτης, «Για το ταλέντο και την έμπνευση», Κείμενα 15. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο:
http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?view=article&catid=59%3Atefxos15&id=255%3A15-s
ouliotis &option=com_content&Itemid=95 (τελευταία πρόσβαση 23/09/2020).
10 C. Smith, “Creative writing as an important tool in second language acquisition and practice”, The
Journal of Literature in Language Teaching 2 (2013), σ. 11-17.
11 Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Εκμάθηση, τη Διδασκαλία και την Αξιολόγηση
των Γλωσσών: Συνοπτική παρουσίαση, 2014. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: https://www.research-
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από το Συμβούλιο της Ευρώπης με στόχο να αποτελέσει τη βάση για την εκπόνηση προγραμμάτων διδασκαλίας γλωσσών και ανάλογων διδακτικών εγχειριδίων.
Πρόκειται για ένα περιεκτικό, διαφανές και συνεκτικό πλαίσιο αναφοράς για τη
γλωσσική εκμάθηση που προσδιορίζει τη χρήση και τη γνώση μιας γλώσσας.
Σε ένα γενικό φάσμα ως γλωσσική ικανότητα εξετάζεται η ικανότητα του μαθητή να χρησιμοποιεί γλωσσικά μέσα ως εξής:
—να μπορεί να διατυπώσει σκέψεις με ακρίβεια, να δώσει έμφαση, να διαφοροποιήσει και να εξαλείψει την αμφισημία. (επίπεδο Γ2)12
—να μπορεί να επιλέξει μια κατάλληλη διατύπωση από ένα ευρύ γλωσσικό
φάσμα για να εκφραστεί ξεκάθαρα, χωρίς να χρειάζεται να περιορίζει αυτό
που θέλει να πει. (επίπεδο Γ1)
—να μπορεί να δίνει ξεκάθαρες περιγραφές, να εκφράζει απόψεις και να
αναπτύσσει επιχειρήματα χωρίς να αναζητά λέξεις με ιδιαίτερα αισθητό
τρόπο, και χρησιμοποιώντας κάποια σύνθετα είδη προτάσεων στην προσπάθειά του. (επίπεδο Β2)
—να περιγράφει απρόβλεπτες καταστάσεις, να εξηγεί τα βασικά σημεία
μιας ιδέας ή ενός προβλήματος με αρκετή ακρίβεια και να εκφράζει σκέψεις
σχετικά με αφηρημένα ή πολιτισμικά θέματα όπως η μουσική και ο κινηματογράφος. (επίπεδο Β1)
—να επικοινωνήσει με φράσεις και σύνολα λίγων λέξεων και τυποποιημένων εκφράσεων που έχει απομνημονεύσει, σχετικά με τον εαυτό του και
άλλους ανθρώπους, για τις ασχολίες τους, για τοποθεσίες, για τα πράγματα
που τους ανήκουν, κτλ. (επίπεδο Α2)
Η επικοινωνιακή γλωσσική ικανότητα συγκροτείται μέσα σε γλωσσικούς,
κοινωνιογλωσσικούς και πραγματολογικούς τομείς. Κάθε ένας από αυτούς θεωρούμε ότι περιέχει, συγκεκριμένα, γνώσεις και δεξιότητες και τεχνογνωσία. Οι
γλωσσικές ικανότητες περιλαμβάνουν λεξιλογικές, φωνολογικές, συντακτικές
γνώσεις και δεξιότητες, οι κοινωνιογλωσσικές ικανότητες αναφέρονται στις κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες της χρήσης της γλώσσας και οι πραγματολογικές
ικανότητες έχουν σχέση με τη λειτουργική χρήση των γλωσσικών μέσων χρησιμοποιώντας σενάρια ή τύπους διαδραστικών ανταλλαγών.
Το Κοινό Eυρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσικής Αναφοράς προτείνει επιπλέον δημιουργικές δραστηριότητες μέσα από οποίες τονίζεται η σημασία της «αισθητικής και παιγνιώδους χρήσης» της γλώσσας και μπορεί να διακρίνει κανείς σε αυgate.net/publication/311970558_To_Koino_Europaiko_Plaisio_Anaphoras_gia_ten_Ekmathese_te_Didaskalia_kai_ten_Axiologese_ton_Glosson_Synoptike_parousiase (τελευταία πρόσβαση
23/10/2018)· Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.pi-schools.gr/lessons/english/pdf/cef_gr.pdf (τελευταία πρόσβαση 20/12/2018).
12 Οι περιγραφές της γλωσσικής ικανότητας που διαθέτει κάθε ομιλητής σύμφωνα με το ΚΕΠΑ
είναι οι ακόλουθες: Α1: Στοιχειώδης Γνώση, Α2: Βασική Γνώση, Β1: Μέτρια Γνώση, Β2: Καλή γνώση,
Γ1: Πολύ Καλή Γνώση, Γ2: Άριστη Γνώση.
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τές τη λογική της Δημιουργικής Γραφής. Πρόκειται για τις καλλιτεχνικές χρήσεις
της γλώσσας και για όσες την αξιοποιούν για παιχνίδι και αφορά δραστηριότητες
που στοχεύουν στην ανάπτυξη εκφραστικών μέσων για τη σωστότερη και αποτελεσματικότερη χρήση της ξένης γλώσσας, στην κριτική ανάγνωση κειμένων,
στην ανακάλυψη των μηχανισμών σύνθεσης κειμένων, την παραγωγή γραπτού
λόγου και στη διερεύνηση της σχέσης ανάγνωσης κειμένου και γραπτού λόγου.
Από τις δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου που προτείνονται
εντοπίσαμε όσες προσεγγίζουν και αξιοποιούν τις τεχνικές της Δημιουργικής
Γραφής. Πρόκειται κυρίως για περιγραφές, με προσδιορισμούς ανάλογα με το
επίπεδο γλωσσομάθειας. Για το επίπεδο Γ1 απαιτούνται «σαφείς, λεπτομερείς
περιγραφές», για το Β2 συμπληρώνεται η ανάγκη για «σαφείς, συστηματικά αναπτυσσόμενες περιγραφές και παρουσιάσεις, τονίζοντας τα πιο σημαντικά σημεία,
και δίνοντας συναφείς υποστηρικτικές λεπτομέρειες», στο Β1 γίνεται αναφορά σε
«ξεκάθαρη περιγραφή κάποιου θέματος», στο επίπεδο Α2 κρίνεται απαραίτητη
η ικανότητα για «μια απλή περιγραφή ή παρουσίαση ανθρώπων, συνθηκών ζωής
ή εργασίας, καθημερινών συνηθειών, συμπαθειών/αντιπαθειών κτλ. ως σύντομη
ακολουθία απλών φράσεων και προτάσεων με μορφή καταλόγου» και στο Α1 για
«απλές, κυρίως απομονωμένες, φράσεις σχετικά με πρόσωπα και τοποθεσίες».13
Επιπλέον, στις ενδεικτικές κλίμακες που αφορούν την παραγωγή συνεχούς
μονολόγου γίνεται αναφορά σε «περιγραφή εμπειριών», η οποία προσδιορίζεται
διαφορετικά για κάθε επίπεδο. Στα επίπεδα βασικής χρήσης της γλώσσας γίνεται αναφορά σε «σύντομες, στοιχειώδεις περιγραφές γεγονότων και δραστηριοτήτων», «περιγραφή οικογένειας, συνθηκών ζωής, δουλειάς του, μιας ιστορίας,
δραστηριοτήτων, εμπειριών και σχεδίων», «ανθρώπων, τόπων και αντικειμένων»
και όλα αυτά με «απλή περιγραφική γλώσσα» (Α2). Στο επίπεδο Β1 οι απαιτήσεις
επεκτείνονται σε πιο λεπτομερείς «αναφορές σε εμπειρίες του, περιγράφοντας
συναισθήματα και αντιδράσεις», σε «ξεκάθαρες περιγραφές σε μια ποικιλία οικείων θεμάτων», με μια «ευχέρεια να κάνει μια στρωτή αφήγηση ή περιγραφή ως
μια γραμμική σειρά σημείων», γενικά στην αφήγηση μιας ιστορίας, στην αναφορά
σε «υπόθεση ενός βιβλίου ή κινηματογραφικού έργου», ενώ στο Β2 το πλαίσιο
ευρύνεται σε «σαφείς, λεπτομερείς περιγραφές πάνω σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων». Στο επίπεδο Γ1 παραμένουμε στις «σαφείς, λεπτομερείς περιγραφές»,
όμως πλέον αυτές απαιτούνται για σύνθετα θέματα και στο Γ2 οι απαιτούμενες
περιγραφές είναι πιο απαιτητικού πλαισίου, «σαφείς, ρέουσες, εκλεπτυσμένες
και συχνά αξιομνημόνευτες περιγραφές».14
Στις δραστηριότητες γενικής παραγωγής γραπτού λόγου ο χρήστης της γλώσσας ως συγγραφέας παράγει ένα γραπτό κείμενο του οποίου αποδέκτες είναι ένας
ή περισσότεροι αναγνώστες. Ειδικότερα, απαιτείται ο χρήστης να μπορεί καταρχάς να γράφει «απλές μεμονωμένες φράσεις και προτάσεις» (Α1), να «μπορεί να
γράφει μια ακολουθία απλών φράσεων και προτάσεων που συνδέονται με απλά
συνδετικά» (Α2), να «μπορεί να γράφει στρωτά συνδεδεμένα κείμενα σχετικά με
13 Κοινό..., ό.π., σ. 86.
14 Ό.π., σ. 83-85.
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ένα φάσμα οικείων θεμάτων σε μια γραμμική ακολουθία» (Β1), να «μπορεί να γράφει σαφή, λεπτομερή κείμενα πάνω σε μια ποικιλία θεμάτων» (Β2), να «μπορεί να
γράφει σαφή, καλά οργανωμένα κείμενα με σύνθετα θέματα» (Γ1) και τελικά να
«μπορεί να γράφει σαφή, ρέοντα σύνθετα κείμενα με κατάλληλο και αποτελεσματικό ύφος και με λογική δομή» (Γ2). Ως ένα παραδείγμα δραστηριότητας παραγωγής γραπτού λόγου αναφέρεται και η «δημιουργική και επινοητική γραφή».15
Επιπλέον, στο Κοινό Eυρωπαϊκό Πλαίσιο γλωσσικής Αναφοράς χρησιμοποιείται και ο όρος Δημιουργική Γραφή για να περιγραφεί μια κλίμακα δραστηριοτήτων
παραγωγής γραπτού λόγου. Στην κλίμακα αυτή γίνεται αναφορά σε «ιστορίες, αφηγήσεις και περιγραφές» –απλές ή και σαφείς και λεπτομερείς, σε «απλά ποιήματα»,
με προσδοκώμενο ύφος κάθε φορά, κατάλληλο για την περίσταση.16 Παρατηρώντας
την κλίμακα αυτή, διαπιστώνουμε πως ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας τα
κείμενα που καλούνται να παράγουν οι μαθητές έχουν διαφορετικά κειμενικά χαρακτηριστικά και διαφορετικό περιεχόμενο. Πρόκειται κυρίως για περιγραφές, με
τα χαρακτηριστικά που παρουσιάσαμε πιο πάνω, για αφηγήσεις –από «αφηγήσεις
εμπειριών σε απλό συνδεδεμένο κείμενο έως σαφείς, ρέουσες και συναρπαστικές»– μέχρι και «βιογραφίες, κριτική, ποιήματα και επινοημένα κείμενα με σίγουρο,
προσωπικό, φυσικό ύφος κατάλληλο για τον αναγνώστη που έχει κατά νου». Επιπλέον, γίνονται αναφορές σε απαιτήσεις για αφηγήσεις ιστοριών, εμπειριών, γεγονότων, δραστηριοτήτων, υποθέσεων βιβλίων και σεναρίων, με χαρακτηριστικά συγκεκριμένα και οριοθετημένα ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας.
Με βάση τα παραπάνω, στην παρούσα εισήγηση προτείνονται δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής που θα αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης και στοχεύουν στις ανάλογες απαιτήσεις και στην
καλλιέργεια συγκεκριμένων γλωσσικών δεξιοτήτων προσδιορισμένων μέσα από
την κλίμακα αξιολόγησης του ΚΕΠΑ. Αξιοποιούν τεχνικές και προτάσεις για την
αναγνώριση, σύγκριση και παραγωγή διαφορετικών κειμενικών ειδών και τύπων
κειμένων και των συστατικών τους, ελεύθερη δημιουργική έκφραση και μυθοπλασία, δοκιμές μίμησης ύφους ή επαναγραφής λογοτεχνικών ειδών, διασκευές
ή μεταφορές από ένα λογοτεχνικό γένος σε ένα άλλο, σύνθεση λογοτεχνικών
ειδών και παραγωγή περιγραφικών και αφηγηματικών κειμένων.

Προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης
Στόχοι της παρούσας διδακτικής πρότασης είναι:
—να αναπτυχθούν και να δοκιμαστούν καινοτόμες διδακτικές πρακτικές
Δημιουργικής Γραφής, ώστε να διδαχθεί η ελληνική γλώσσα σε παιδιά ή
ενήλικες (μετανάστες, πρόσφυγες, φοιτητές κτλ.)
—να συνδεθούν οι απαιτούμενες γλωσσικές ικανότητες κατά ΚΕΠΑ με
δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής με ανάλογους στόχους.
15 Ό.π., σ. 86.
16 Ό.π., σ. 87.
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—να δοκιμαστούν τρόποι δημιουργικής έκφρασης που ευνοούν την καλλιέργεια παραγωγής γραπτού αλλά και προφορικού λόγου, εκτός του γνωστού
και συμβατικού πλαισίου εκπαίδευσης
—να ενθαρρυνθεί η ελεύθερη και δημιουργική χρήση της γλώσσας από
τους αλλόγλωσσους προς την κατεύθυνση της παραγωγής λόγου (προφορικού και γραπτού) μέσα από τεχνικές ελεύθερης δημιουργικής έκφρασης.

Δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής
Η πρότασή μας δομείται ανάλογα με τα λογοτεχνικά είδη που σκοπεύουμε να
διδάξουμε και τη σχετική θεωρία αφηγηματικών και ποιητικών τεχνικών. Αφορμάται από τις ανάλογες προτάσεις δραστηριοτήτων που εντοπίσαμε στο ΚΕΠΑ
και τις χρήσεις της γλώσσας, όπως προτείνονται σε αυτό, ενώ παράλληλα στην
ουσία οριοθετείται από την κλίμακα σχετικά με την παραγωγή περιγραφών και
αφηγήσεων17 και υπηρετεί και στόχους σχετικούς με τη γνώση των αφηγηματικών τεχνικών και με την αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων, ενταγμένους στη
λογική της Δημιουργικής Γραφής.
Α. Πεζός λόγος
Για τη διδασκαλία της γραφής πεζογραφικών κειμένων απαιτείται η διδασκαλία των συστατικών στοιχείων μιας ιστορίας –τους ήρωες, το σκηνικό, τον χρόνο–,
των αφηγηματικών τεχνικών, της έννοιας του χρόνου στην αφήγηση και της περιγραφής. Να επισημανθεί ότι είναι σημαντική η επιλογή κατάλληλου λογοτεχνικού
κειμένου στο οποίο θα ασκηθούν, ανάλογα με την ηλικία των διδασκομένων, με
το επίπεδό τους και τη χώρα προέλευσής τους, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο
ευχερής και αποτελεσματική η προσέγγιση τού υπό μελέτη κειμένου.
Σε αυτή τη θεματική μπορούν να εντάσσονται «αισθητικές δραστηριότητες»,
όπως ονομάζονται στο ΚΕΠΑ –προφορικές ή γραπτές, όπως:
—αφήγηση εμπειριών, ιστοριών, ενός γεγονότος, ενός ταξιδιού –πραγματικού ή φανταστικού, μια εμπειρία στη δουλειά ή στη μελέτη,
—επανάληψη ιστοριών κτλ. προφορικά ή γραπτά·
—παραγωγή, πρόσληψη και παρουσίαση λογοτεχνικών έργων, π.χ.: ανάγνωση και συγγραφή κειμένων (διηγήματα, μυθιστορήματα, ποίηση, κτλ.), παρουσίαση και παρακολούθηση ρεσιτάλ, θεάτρου, όπερας, κτλ.
Επιπλέον, για την άσκηση των συγκεκριμένων γλωσσικών ικανοτήτων, όπως
αυτές προσδιορίζονται από το ΚΕΠΑ, μπορεί να προταθούν σχετικές δραστηριότητες που να αρμόζουν στην παρούσα θεματική.
Σχετικά με την άσκηση της λεξιλογικής ικανότητας –της γνώσης και της ικανότητας χρήσης του λεξιλογίου της γλώσσας– μπορεί να αξιοποιηθούν σχετικές
17 Βλ. για δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου, παραγωγή συνεχούς μονολόγου, γενική
παραγωγή γραπτού λόγου και δημιουργική γραφή στην παρούσα εργασία.

Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος – Άννα Π. Βακάλη – Άννα Χατζηπαναγιωτίδη

| 373

δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής, όπως παραγωγής του συγκεκριμένου κειμενικού είδους που απαιτείται (περιγραφή ή αφήγηση), ή και ασκήσεις ύφους για
τους χαρακτήρες τής κάθε ιστορίας, με στόχο να επιλεγούν κατάλληλες εκφράσεις για κάθε περίσταση και κάθε ήρωα. Οι ασκήσεις συνώνυμων, η διάκριση των
λεπτών αποχρώσεων των λέξεων, η δυνατότητα να διαθέτει κάποιος ομάδες σχετικών λέξεων με παρόμοια νοήματα, η επιλογή του κατάλληλου λεξιλογίου ανάλογα με τις διαφοροποιήσεις των νοημάτων και το είδος του κειμένου, συμβάλλουν
στη βελτίωση του λεξιλογίου των μαθητών και μπορούν να ενταχθούν σε δραστηριότητες σχετικές με τα συστατικά στοιχεία των ιστοριών καθώς με τα περιγραφικά κείμενα. Επίσης, η αξιοποίηση των εμπορικών σχέσεων της Ελλάδας με τις
βαλκανικές χώρες στη σχετική διδασκαλία μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμη για τη
βελτίωση οικονομικού, νομικού και άλλων ειδών διοικητικού λεξιλογίου. Στην ίδια
κατεύθυνση μπορεί να κινηθούν και δραστηριότητες που συνδέονται με την καθημερινότητα, όπως συνταγές, ή οδηγίες για την μετακίνηση σε γειτονικές πόλεις.
Η σημασιολογική ικανότητα ασχολείται με το κατά πόσο ο μαθητής ξέρει και
ελέγχει την οργάνωση της σημασίας και σε σχετικές δραστηριότητες μπορεί να
ζητηθεί αλλαγή πλαισίου της ιστορίας και του θέματος (π.χ. εποχής, προσώπων/
ηρώων). Επιπλέον, η αναζήτηση της κατάλληλης λέξης που διαμορφώνει τις νοηματικές αποχρώσεις στα κείμενα μπορεί ταυτόχρονα να στοχεύει στην κατανόηση και
κατάκτηση των αφηγηματικών του δομών, αλλά και των εκφραστικών δυνατοτήτων.
Οι δραστηριότητες που ζητούν αλλαγή διατύπωσης και έκφρασης μιας κατάστασης, ώστε να μην περιγράφεται αυτή άμεσα και ευθέως, αλλά να υποδηλώνεται έμμεσα και περιγράφοντας μια παράπλευρη συνθήκη –οι γνωστές
ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής «δείξ’το, μην το λες»– προτείνονται για να εξασκούν και τη λεξιλογική ικανότητα των μαθητών και τη σημασιολογική.
Για την άσκηση της γραμματικής ικανότητας, δηλαδή της γνώσης και της ικανότητας χρήσης των γραμματικών μέσων μιας γλώσσας, χρήσιμες μπορεί να αποδειχθούν δραστηριότητες, όπως η αλλαγή οπτικής γωνίας στην αφήγηση, που
απαιτεί αλλαγές σε ρήματα και αντωνυμίες τουλάχιστον ή και η αλλαγή προσώπου αφηγητή (π.χ. από πρωτοπρόσωπη σε τριτοπρόσωπη ρηματική αφήγηση).
Ορθοφωνική ικανότητα είναι η γνώση της σωστής προφοράς λέξεων με
βάση τη γραπτή μορφή. Σε αυτή μπορούν να συμβάλλει ουσιαστικά η ανάγνωση
των ιστοριών, και η παρατήρηση πόσο αυτή μπορεί να εξυπηρετήσει την κατανόησή τους, μέχρι και την ανάλυση της δομής και της πλοκής τους.
Η κοινωνιογλωσσική ικανότητα αφορά τη γνώση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κοινωνικής διάστασης της χρήσης της γλώσσας.
Χρήσιμες σχετικές ασκήσεις κρίνονται οι ασκήσεις ύφους για τους χαρακτήρες της
κάθε ιστορίας και τις ανάλογες περιστάσεις της, όπως και λειτουργώντας αντίστροφα, ασκήσεις δημιουργίας πλαισίου και σκηνικού για τους υπάρχοντες χαρακτήρες, που έχουν συγκεκριμένες ιδιολέκτους. Επιπλέον, βοηθητική προς αυτή
την κατεύθυνση δραστηριότητα αποτελεί η μελέτη και άσκηση για την επιλογή τού
πιο εύστοχου αφηγηματικού τρόπου για κάθε συνθήκη και η μετατροπή του ενός
αφηγηματικού τρόπου σε άλλο, ανάλογα με την κοινωνική πραγματικότητα και
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τους στόχους που η επικοινωνία και η αφήγηση καλείται να επιτελέσει.
Οι πραγματολογικές ικανότητες αφορούν τη γνώση του χρήστη/μαθητή γύρω
από τις αρχές σύμφωνα με τις οποίες τα μηνύματα οργανώνονται, δομούνται και
διατάσσονται («ικανότητα του συνεχούς λόγου») με βάση παραμέτρους, όπως π.χ.
τη «χρονική» ακολουθία. Τέτοιες σχετικές ασκήσεις είναι αυτές της αλλαγής του
χρόνου της ιστορίας, όπου απαιτούνται πραγματολογικές γνώσεις για τις εποχές και
τις συνθήκες τους, όπως και ασκήσεις που ζητούν να τροποποιηθεί η χωροχρονική
τοποθέτηση ή και η τοποθέτηση εικόνων ή άλλων πληροφοριών στη σωστή σειρά.
Η ευρύτητα και ποικιλότητα με την οποία μπορούν να συνδυαστούν οι παραπάνω ιδέες και να αξιοποιηθούν οι σχετικές προτάσεις προσαρμόζοντάς τες στο υλικό
και στις ανάγκες τις διδασκαλίας και του μαθητικού κοινού γίνεται άμεσα κατανοητή
μέσα από ένα ενδεικτικό παράδειγμα γλωσσικής διδασκαλίας με δραστηριότητες
Δημιουργικής Γραφής, ενώ ταυτόχρονα καθίσταται αντιληπτός ο συνδυασμός των
στόχων της γλωσσικής διδασκαλίας με αυτούς της Δημιουργικής Γραφής.
Για παράδειγμα, για διδασκαλία σχετικά με τους χαρακτήρες μιας ιστορίας
στην πεζογραφία, ως στόχοι μπορούν να οριστούν οι μαθητές και οι μαθήτριες
να είναι σε θέση:
—Να διακρίνουν τον πρωταγωνιστή και τους δευτερεύοντες ήρωες.
—Να περιγράψουν έναν χαρακτήρα.
—Να κατανοούν τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν κάθε λογοτεχνικό ήρωα
και να επιλέγουν κατάλληλες λέξεις για να τα αποδώσουν.
—Να εντοπίζουν τους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός –άμεσος και έμμεσος– του κάθε χαρακτήρα και να μπορούν να τους
επεκτείνουν ή και να τους διαφοροποιούν εκφραστικά και νοηματικά.
—Να κατανοούν τους τύπους των χαρακτήρων ανάλογα με διάφορα κριτήρια
και να καταφέρνουν να το αποτυπώνουν αυτό μέσα σε λογοτεχνικά κείμενα.
—Να κατασκευάζουν την ιδιόλεκτο των χαρακτήρων.
—Να χαρακτηρίζουν πρόσωπα με επιλεγμένες λέξεις και εκφράσεις.
—Να προσαρμόζουν το γλωσσικό ύφος ανάλογα με το προφίλ του ήρωα.
—Να διακρίνουν την οπτική γωνία της ιστορίας και να «βλέπουν» την ιστορία
μέσα από τα μάτια άλλου ήρωα πραγματοποιώντας τις απαραίτητες αλλαγές σε ρηματικά πρόσωπα.18
Παρατηρούμε ότι οι στόχοι που αφορούν την ιδιόλεκτο των ηρώων, το ύφος
τους και την αλλαγή ρηματικών προσώπων αφορούν παράλληλα και προϋποθέτουν σχετικές λεξιλογικές και γραμματικές γνώσεις. Σχετικές δραστηριότητες
για τους μαθητές που μπορεί να στοχεύουν στα παραπάνω μπορεί να είναι οι
ακόλουθες, προσαρμόσιμες ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών:

18 Βλ. για τη σχετική θεωρία, Γ. Παπαντωνάκης – Τ. Κωτόπουλος, Σκηνικό, Χαρακτήρες, Πλοκή,
Αθήνα 2011: Ίων.
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—Να δώσουν στους ήρωες ονόματα που θεωρούν πως τους αρμόζουν.
—Να εντοπίσουν τα ρήματα που προσδιορίζουν τη δράση κάθε ήρωα
—Να χαρακτηρίσουν έναν ήρωα με συγκεκριμένα επίθετα.
—Να αποδώσουν κυριολεκτικούς και μεταφορικούς χαρακτηρισμούς για τους
ήρωες.
—Να περιγράψουν σύντομα έναν χαρακτήρα.
—Να συγγράψουν επιστολή σε κάποιον λογοτεχνικό ήρωα.
—Να παρουσιάσουν μια ιστορία από την οπτική γωνία ενός ήρωα.
—Να συνθέσουν την αυτοβιογραφία ενός λογοτεχνικού χαρακτήρα.
—Να προετοιμάσουν συνέντευξη από κάποιον λογοτεχνικό ήρωα.
—Να δημιουργήσουν έναν διάλογο ανάμεσα σε δυο χαρακτήρες ενός γνωστού λογοτεχνικού έργου.
—Να παρουσιάσουν την πορεία ενός ήρωα ως αυτόνομη ιστορία.
Β. Ποιητικός λόγος
Η διδασκαλία της ποιητικής γραφής μπορεί σχετίζεται με ποιήματα παραδοσιακής και νεότερης μορφής αλλά και με τη στιχουργική. Ο ποιητικός λόγος
συνήθως λόγω της μεταφορικότητάς του αποτελεί πιο δυσνόητο κείμενο και η
προσέγγιση σε ξένη γλώσσα φαντάζει πιο δυσχερής, όμως η κατάλληλη επιλογή
συγγραφέων και κειμένων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό υλικό.
Σε αυτή τη θεματική μπορούν να ενταχθούν δραστηριότητες αισθητικής και
παιγνιώδους χρήσης της γλώσσας, όπως:
—απλά ποιήματα
—τραγούδι (παιδικά τραγουδάκια, λαϊκά τραγούδια, δημοφιλή τραγούδια, κτλ.)·
—γραφή και εκφώνηση επινοημένων κειμένων (στιχάκια, κτλ.).
Σχετικά με την άσκηση των γλωσσικών ικανοτήτων, όπως αυτές ορίστηκαν
στην προηγούμενη θεματική, μπορούμε να προτείνουμε ανάλογες δραστηριότητες. Για την καλλιέργεια της λεξιλογικής ικανότητας χρήσιμες είναι δραστηριότητες για την αξιοποίηση συγκεκριμένων ειδών λόγου (πχ. προσθήκη ή αφαίρεση
επιθέτων, ρημάτων, επιρρημάτων) ή αντικατάσταση μεταφορικών φράσεων από
κυριολεκτικές και το αντίστροφο, επιλογή λέξεων και φράσεων που να αρμόζουν
στο κάθε ποιητικό είδος και σε κάθε ποιητική επιλογή, είτε πρόκειται για παραδοσιακή ποίηση με τις ανάλογες απαιτήσεις είτε για ελεύθερο στίχο. Η εξάσκηση
στην επινοητικότητα που θα εξυπηρετεί τη μορφολογία του ποιητικού κειμένου,
οι απρόσμενοι συνδυασμοί λέξεων, οι ασυνήθιστες λεξιλογικές επιλογές, όπως
αυτές συνηθίζονται στα ποιητικά κείμενα, μπορούν να αποδειχθούν σημαντικές
για τη γλωσσική γνώση. Χρήσιμες είναι και οι ασκήσεις σχετικά με την ομοιοκαταληξία και την επιλογή του μέτρου, η επιλογή συγκεκριμένων λέξεων με τον
απαιτούμενο αριθμό συλλαβών ή και τις απαιτούμενες ηχητικά συλλαβές για το
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επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως και η αναζήτησή συνώνυμων λέξεων για την αποφυγή επαναλήψεων ή και την αξιοποίηση ενός νοήματος στη θέση που επιθυμεί
ο δημιουργός. Επίσης, η χρήση ποιητικών αινιγμάτων, λογοπαίγνιων και λεξιλογικών παιχνιδιών είναι ιδέες που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Η αξιοποίηση ελληνικών τραγουδιών για διδασκαλία σε Βαλκανικές χώρες
αποτελεί επιλογή που μπορεί να φανεί χρήσιμη, λόγω της σχετικής εξοικείωσης
με παρόμοια ακούσματα και δυνατότητας να παράγουν στίχους για ελληνικές
μουσικές, πολύ κοντινές σε ήχο και ρυθμό με βαλκανικούς ήχους.
Σχετικά με την καλλιέργεια της γραμματικής ικανότητας λειτουργούν δραστηριότητες, όπως οι σχετικές με τη γνώση και την άσκηση στη λειτουργία των
ρηματικών εγκλίσεων και των ρηματικών προσώπων ως υφολογική επιλογή,
κάτι που παράλληλα εξασκεί και την κοινωνιογλωσσική και την πραγματολογική
ικανότητα, ενώ επιπλέον η ανάγνωση απλώς ενός ποιητικού κειμένου συμβάλλει
στην ορθοφωνική ικανότητα του μαθητή. Επιπλέον, η ανάγνωση με ρυθμό και η
αξιοποίηση της ομοιοκαταληξίας ή γενικώς λέξεων με παρόμοια ορθογραφία ή
ηχητική αποτύπωση μπορούν ταυτόχρονα να ενισχύσουν και την ορθοφωνική
ικανότητα και την ευρύτερη γλωσσική γνώση.
Γ. Πολυτροπικά κείμενα
Πολυτροπικό είναι το κείμενο εκείνο που χρησιμοποιεί για τη μετάδοση μηνυμάτων συνδυασμό σημειωτικών τρόπων.19 Η σχετική διδασκαλία μπορεί να αφορά κόμικς, διαφημίσεις (έντυπες και ηλεκτρονικές), αφίσες, ακόμα και graffiti.
Σε αυτή τη θεματική μπορούν να ενταχθούν τα αισθητικής και παιγνιώδους
χρήσης της γλώσσας, όπως η ακρόαση, η ανάγνωση, η γραφή και η εκφώνηση
επινοημένων κειμένων συμπεριλαμβανομένων οπτικο-ακουστικών κειμένων,
κινουμένων σχεδίων, εικονογραφημένων ιστοριών, οπτικοακουστικών γλωσσικών παιχνιδιών (λόττο με εικόνες κτλ.), επιτραπέζιων και παιχνιδιών με χαρτιά
(σκραμπλ, λεξικό, διπλωματία κτλ.), γρίφων, μιμήσεων, κτλ. Επιπλέον, προτείνονται ατομικές δραστηριότητες, όπως σπαζοκεφαλιές (σταυρόλεξα, ρέμπους,
αναγραμματισμοί κτλ.) και παιχνίδια των ΜΜΕ (τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά:
γράμματα και αριθμοί, «λεξομαχίες», κτλ.), και λεκτικοί αστεϊσμοί (λογοπαίγνια
κτλ.), π.χ.: σε διαφημίσεις, σε τίτλους εφημερίδων κτλ.
Οι προτάσεις εξάσκησης δραστηριοτήτων, όπως παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες θεματικές σχετικά με τον πεζό και τον ποιητικό λόγο, τροποποιημένες
μπορούν να αξιοποιηθούν και με πολυτροπικά κείμενα, αξιοποιώντας επιπλέον
τις δυνατότητες που προσφέρουν τα μέσα των εικόνων, των ήχων και γενικά οι
επιλογές των διαφορετικών πηγών έκφρασης. Τα παιχνίδια με τις λέξεις και τις
ιστορίες, οι οπτικοποιημένες και εικονογραφημένες ιστορίες, η επένδυση των
λέξεων και φράσεων με κάθε είδους εικονοποίηση και πολυμεσική παρουσίαση, οι καρτέλες δημιουργίας ιστοριών, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα παιχνίδια
19 Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: https://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e1/pop05.html
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εφαρμογών στα κινητά, είναι πρωτόγνωρες και ποικιλότροπες ευκαιρίες αξιοποίησης των γνώσεων σχετικά με την πλοκή και τη δημιουργία ιστοριών, με την
κατασκευή χαρακτήρων, με παιχνίδια ύφους και δομικών στοιχείων αφηγήσεων.
Δ. Κινηματογραφικά, θεατρικά, τηλεοπτικά κείμενα
Σε συγκεκριμένο πλαίσιο η διδασκαλία μπορεί να περιλαμβάνει θεατρικά
κείμενα, σενάρια τηλεοπτικών σειρών και ταινιών. Σε αυτή τη θεματική μπορούν
να ενταχθούν δραστηριότητες αισθητικής χρήσης της γλώσσας, όπως:
—ερμηνεία θεατρικών έργων και σεναριακών κειμένων με ή χωρίς κείμενο·
—παραγωγή, πρόσληψη και παρουσίαση ρεσιτάλ, θεάτρου, όπερας, κτλ.
Παρόμοια λογική δραστηριοτήτων, όπως προτάθηκαν στις περασμένες θεματικές, μπορούν να διαμορφωθούν και για την παρούσα θεματική, ενώ αξίζει
να σημειωθεί ότι τα σεναριακά κείμενα ενδείκνυνται για ασκήσεις ύφους χαρακτήρων, καθώς και για λεκτικές επιλογές ανάλογα με το κάθε σκηνικό και με
συγκεκριμένα κοινωνικοπολιτιστικά πλαίσια. Οι επιλογές γραμματικών και συντακτικών δομών, σε συνδυασμό με τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, αποτελούν εργαλείο στη διαμόρφωση χαρακτήρων και του λόγου τους στα σεναριακά
κείμενα, ενώ επιπλέον η αξιοποίηση υλικού από ταινίες και τηλεοπτικές σειρές
για τη διδασκαλία αφηγηματικών τεχνικών και τρόπων υπόσχεται άλλου είδους
προσέγγιση στα κείμενα από τους μαθητές και πιο άμεση κατανόησή τους.

Συμπεράσματα
Παρακολουθώντας τη λογική της αξιοποίησης της Δημιουργικής Γραφής ως
εργαλείου γλωσσικής διδασκαλίας για την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλωσσα,
συμπεραίνουμε ότι μπορεί αυτή να αποτελέσει πηγή ιδεών και ανανέωσης μεθόδων γλωσσικής διδασκαλίας, προσέγγισης λογοτεχνικών κειμένων και πρακτικών συγγραφής. Με οργάνωση και συνδυασμό των αναγκών και των διαθέσιμων ιδεών και εργαλείων γραφής και κατάκτησης του γλωσσικού εργαλείου,
η Δημιουργική Γραφή μπορεί να αξιοποιήσει με νέες μεθόδους και προτάσεις
κείμενα λογοτεχνικά και ευρύτερου λογοτεχνικού ύφους, με στόχους που δεν
αφορούν μόνο την κατάκτηση συγγραφικών τεχνικών, αλλά και έκφρασης γενικότερα, καθώς και προσέγγισης των κειμένων και κάθε πολιτιστικού προϊόντος,
ανανεώνοντας έτσι τη γλωσσική διδασκαλία. Η αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων μπορεί να προσαρμόζεται κάθε φορά στις ηλικιακές ομάδες που απευθύνεται ο εκπαιδευτικός, καθώς και τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, γεγονός
που αποτελεί πιο συγκεκριμένες προσεγγίσεις. Είναι απαραίτητη η συγγραφή
ανάλογων μελετών που θα παραθέτουν περισσότερες και πιο εξειδικευμένες
ασκήσεις, αξιοποιώντας την οπτική της συγκεκριμένης εργασίας αναφορικά με
τις επιμέρους κατηγορίες και τις κατευθύνσεις που δόθηκαν σε αυτήν.
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ABSTRACT
In the present paper we attempt to analyze, compare and interpret all the
data in today’s Greek and Romanian school history textbooks which refer
to the Uprising of 1821 in the Danubian Principalities. More specifically, we
collect and critically evaluate data which are mainly related to: i) the aims
and the character of the revolt, ii) the general historical context and iii) the
role of the agents, such as Alexander Ypsilantis and Tudor Vladimirescu,
their collaboration efforts and conflicting goals. Through the study and
comparative analysis of the Greek and Romanian school textbooks we aim
at: i) studying and analyzing the reception of aspects of the revolt which
concern mainly its Balkan dimension, ii) highlighting the nexus between
the past and the present through the research of the mechanisms of production, diffusion and reception of historical knowledge, iii) developing a
critical approach to the Greek and Romanian national narrative and the
collective identities which are constructed on the conceptual framework
Us and Others. The research focuses on the history textbooks which are
used in the secondary education in Romania and Greece, since the function of a school history textbook is highly significant for the formation of
pupils’ historical thought and therefore for the formation of their individual
and collective identity. In order to critically approach the conception Us
and Others, we shall also take into consideration the Greek and Romanian
academic historiography. The blending of quantitative and qualitative content analysis contributes to the comparative study of the history textbooks
through the collection and evaluation of the explicitly stated and implied
references on the research topic and enables the researcher to shed light
upon the aims and intentions of the creators of the history teaching material.
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Εισαγωγή
Με την παρούσα εισήγηση επιχειρείται η ανάλυση, η σύγκριση και η ερμηνεία
όλων των αναφορών που υπάρχουν στα σημερινά ελληνικά και ρουμανικά σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας σχετικά με την εξέγερση του 1821 στις Παραδουνάβιες
Ηγεμονίες. Συγκεκριμένα καταγράφονται και αποτιμώνται κριτικά οι αναφορές
που σχετίζονται κυρίως: α. με τους στόχους και τον χαρακτήρα της εξέγερσης, β.
το γενικότερο ιστορικό πλαίσιο και γ. τον ρόλο των δρώντων υποκειμένων, όπως
π.χ. του Αλέξανδρου Υψηλάντη και του Θεόδωρου Βλαδιμηρέσκου, τις προσπάθειες συνεργασίας και τους αλληλοσυγκρουόμενους στόχους τους. Μέσα από τη
μελέτη και τη συγκριτική θεώρηση ελληνικών και ρουμανικών σχολικών εγχειριδίων στοχεύουμε: στη μελέτη και την ανάλυση των τρόπων πρόσληψης πτυχών
της εξέγερσης στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες που αφορούν τη βαλκανική της
διάσταση, στην ανάδειξη της αμφίδρομης σχέσης του ιστορικού παρελθόντος
και του παρόντος μέσα από τη μελέτη των μηχανισμών παραγωγής, διάχυσης και
πρόσληψης της ιστορικής γνώσης, στη διατύπωση επιστημονικών προβληματισμών και στην απόπειρα κριτικής θεώρησης της ελληνικής και της ρουμανικής
εθνικής αφήγησης, καθώς και των συλλογικών ταυτοτήτων που οικοδομούνται
στο δίπολο «Εμείς και οι Άλλοι». Η έρευνα εστιάζει στα σχολικά εγχειρίδια του
μαθήματος της Ιστορίας τα οποία διδάσκονται σε τάξεις της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, καθώς η λειτουργία του σχολικού
εγχειριδίου είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη τής κατά περίπτωση σκοποθεσίας/στοχοθεσίας και τη διαμόρφωση της ιστορικής σκέψης και κατά συνέπεια της ατομικής και συλλογικής ταυτότητας των μαθητών.1 Προκειμένου να
επιτευχθεί η κριτική θεώρηση του διπόλου «Εμείς και οι Άλλοι», θα γίνουν και οι
απαραίτητες αναγωγές στη σχετική ακαδημαϊκή Ιστοριογραφία. Η μελέτη και η
σύγκριση των εγχειριδίων θα γίνει με τη σύζευξη ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου (content analysis). Ο συνδυασμός της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου συμβάλλει στην καταγραφή και στην αποτίμηση
των ρητά δηλούμενων και υποδηλούμενων αναφορών στο ερευνώμενο θέμα,
με στόχο και τη σκιαγράφηση των προθέσεων των υπευθύνων για τη δημιουργία
εκπαιδευτικού υλικού στο μάθημα της Ιστορίας.

Μεθοδολογία της έρευνας – Ανάλυση περιεχομένου
Για τον εντοπισμό, τη συστηματική καταγραφή, την κατηγοριοποίηση και την ερμηνευτική προσέγγιση των ευρημάτων που αφορούν την εξέγερση στις Παραδου1 Για τον ρόλο των εγχειριδίων του μαθήματος της Ιστορίας στη διαμόρφωση και την εξέλιξη της
ιστορικής σκέψης και κατά συνέπεια της ιστορικής συνείδησης των μαθητών, και των ατομικών και
των συλλογικών τους ταυτοτήτων υπάρχει αρκετή ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.
Βλ. ενδεικτικά: E. Αβδελά, Ιστορία και σχολείο, Αθήνα 1998: Νήσος· Ν. Νικολόπουλος, Το μάθημα
της Ιστορίας, γενική και διδακτική προσέγγιση, Αθήνα 1993: Νικόδημος· Τ. E. Forland, “The Ideal
Explanatory Text in History: A Plea for Ecumenist”, Ηistory and Theory 43:3 (2004), σ. 321-340.
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νάβιες Ηγεμονίες το 1821 στο επιλεγμένο ερευνώμενο υλικό θεωρήθηκε ως η προσφορότερη μέθοδος η σύζευξη ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου.2
Η ανάλυση περιεχομένου (ΑΠ), ως μέθοδος θεματικής μελέτης γραπτών πηγών
με τρόπο αντικειμενικά προσδιορισμένο και συστηματικό, επιτρέπει την αξιόπιστη
καταγραφή και την κριτική αποτίμηση αναφορών των οποίων τα χαρακτηριστικά
έχουν προσδιορισθεί με ακρίβεια και την ερμηνεία των ευρημάτων/μηνυμάτων.3
Η έρευνα βασίστηκε στην ποσοτική ανάλυση του περιεχομένου συγκεκριμένων ενοτήτων των μελετώμενων σχολικών εγχειριδίων (στα οποία θα γίνει αναφορά στη συνέχεια της εργασίας) διότι ένας από τους βασικούς στόχους της είναι η αξιολόγηση της συχνότητας εμφάνισης αναφορών/δηλωμένων-προφανών
μηνυμάτων, σχετικών με το θέμα.4 Η ποιοτική ανάλυση ακολουθεί την ποσοτική
για να αναδείξει το μη έκδηλο περιεχόμενο των κειμένων5 του ερευνώμενου υλικού-σχολικού εγχειριδίου. Οι μελετώμενες πηγές ουσιαστικά συναπαρτίζουν και
προσδιορίζουν σημαντικά το επικοινωνιακό πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται κατά
τη διδακτική αξιοποίηση των ενοτήτων αυτών στην κατά περίπτωση σχολική τάξη.6
2 Για τη συστηματική εφαρμογή της μεθόδου της ανάλυσης περιεχομένου σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας βλ. ενδεικτικά: Ν. Άχλης, Οι γειτονικοί μας λαοί, Βούλγαροι και Τούρκοι, στα σχολικά βιβλία Ιστορίας
Γυμνασίου και Λυκείου, Θεσσαλονίκη 1983: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη. Με προσθήκη στοιχείων ανάλυσης και καταγραφής των ευρημάτων που συνιστούν εξέλιξη της μεθόδου: Γ. Κ. Κωνσταντινίδου, Η εικόνα του Έλληνα και του Τούρκου στα ισχύοντα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας του Λυκείου Ελλάδας, Κύπρου και Τουρκίας για την περίοδο 1974 μέχρι σήμερα, Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία,
Θεσσαλονίκη 2016: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Θεολογίας – ΠΜΣ Κατεύθυνση
Πρακτικής Θεολογίας, Ειδίκευση: Παιδαγωγική. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://ikee.lib.auth.gr/
record/284053?ln=el (τελευταία πρόσβαση 12/05/2019). Σε συνδυασμό με τη Γεωμετρική Διδακτική
Ανάλυση σε εγχειρίδιο Λογοτεχνίας: Μ. Δημάση, Ν. Κουτσουπιάς, Αθ. Στογιαννίδης, «Συνδυάζοντας τη
Γεωμετρική Διδακτική Ανάλυση (Ge.Di.An.) με την Ανάλυση Περιεχόμενου για τη Διερεύνηση Θρησκευτικών Όρων σε Σχολικά Εγχειρίδια του Μαθήματος της Λογοτεχνίας», στον τόμο Μ. Δημάση (επιμ.), Λογοτεχνία και Διαπολιτισμικές Διαδρομές. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Κομοτηνή 2014: Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης – Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών. Διαθέσιμο
στον δικτυακό τόπο: https://bscc.duth.gr/εκδόσεις (τελευταία πρόσβαση 12/05/2019).
3 B. Berelson, Content analysis in communication research, Glencoe, Illinois 1952: Free Press, σ.
21· O. R. Holsti, “Content Analysis”, στο G. Lindzey – E. Aronson (επιμ.), The Handbook of Social
Psychology, τ. II. Reading, σ. 601 (1968)· Ν. Άχλης, Οι αξίες στα αναγνωστικά βιβλία του Δημοτικού
σχολείου (1954-1994), τ. Α΄, Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 1996: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σ. 19· Μ. Δημάση, Τα ελληνόγλωσσα
αναγνωστικά βιβλία του δημοτικού σχολείου της Κωνσταντινούπολης και η θρησκευτική και εθνική
ταυτότητα των Ελληνοπαίδων, Θεσσαλονίκη 1996: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., σ.
85· M. Δημάση, κ.ά. «Συνδυάζοντας τη Γεωμετρική Διδακτική Ανάλυση...», ό.π., σ. 3.
4 Μ. Δημάση, Τα ελληνόγλωσσα αναγνωστικά βιβλία, ό.π., σημ. 3, σ. 86· Κ. Μπονίδης – Ε. Χοντολίδου, «Έρευνα σχολικών εγχειριδίων: από την ποσοτική Ανάλυση Περιεχομένου σε ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης –το παράδειγμα της Ελλάδας», στον τόμο Μ. Βάμβουκας – Α. Χουρδάκης (επιμ.),
Παιδαγωγική Επιστήμη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη – Τάσεις και προοπτικές, Αθήνα 1997: Ελληνικά Γράμματα, σ. 198· Α. Στογιαννίδης, Η Διδακτική Ανάλυση στα Σχολικά Εγχειρίδια του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Εμπειρική έρευνα με εφαρμογή της Γεωμετρικής Διδακτικής Ανάλυσης
(Ge.Di.An.), Θεσσαλονίκη 2014: Δέσποινα Κυριακίδη, σ. 74.
5 Ν. Άχλης, Οι αξίες στα αναγνωστικά βιβλία, ό.π., σημ. 3, σ. 93.
6 B. Berelson, Content analysis..., ό.π., σ. 19· Αθ. Στογιαννίδης, Η Διδακτική Ανάλυση στα Σχολικά...,
ό.π., σ. 73.
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Σημειώνουμε, επίσης, ότι το ερευνητικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε προσφέρει
τις πληροφορίες για τη χαρτογράφηση των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε συνδυασμό με τις παραμέτρους του διδακτικού σχεδιασμού, οι οποίες
αποτυπώνονται στις εργασίες με τις οποίες κάθε εγχειρίδιο επιχειρεί τη συμμετοχή
των μαθητών.7 Στην έρευνα αξιοποιήθηκε η εξέλιξη του ερευνητικού εργαλείου, του
δελτίου καταγραφής των αναφορών και των μεταβλητών που τις επηρεάζουν.8

Η εφαρμογή στην εργασία
Η σύζευξη ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου εφαρμόστηκε
στις σχετικές με το θέμα ενότητες των ακόλουθων σχολικών εγχειριδίων:
1. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου.9 Μελετήθηκε στην
7η Ενότητα το κείμενο «Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες» (σ. 28-29).
2. Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα), της
Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ Τάξης Εσπερινού Λυκείου, ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.10 Μελετήθηκε στο Α΄ κεφάλαιο η ενότητα 3. «Η Ελληνική Επανάσταση του
1821 – Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη» (σ. 16-23).
3. Ιστορία των Ρουμάνων, εγχειρίδιο για την 8η τάξη.11 Μελετήθηκε το κείμενο
«Μελέτη περίπτωσης: Το έτος 1821 στα Ρουμανικά Πριγκιπάτα» (σ. 84-85) ως τμήμα
του υποκεφαλαίου «Τα Ρουμανικά Πριγκιπάτα και το Ανατολικό Ζήτημα», το οποίο με
τη σειρά του εντάσσεται στο 8ο κεφάλαιο του βιβλίου με τίτλο Η ρουμανική κοινωνία

7 K. Krippendorff, Content Analysis: An Introduction to Its Methodology, Thousand Oaks, CA 22004:
Sage Publications, σ. 20.
8 Γ. Κ. Κωνσταντινίδου, Η εικόνα του Έλληνα και του Τούρκου..., ό.π., σημ. 2, σ. 43-48.
9 Ευ. Λούβη – Δ. Χρ. Ξιφαράς, Γ΄ Γυμνασίου. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Αθήνα 2019: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://
ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/5204/Istoria_G-Gymnasiou_html-empl/ (τελευταία πρόσβαση 5/06/2019).
10 Ι. Κολιόπουλος, Κ. Σβολόπουλος, Ευ. Χατζηβασιλείου, Θ. Νημάς, Χ. Σχολινάκη-Χελιώτη, Ιστορία του
Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα). Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου και Δ΄ Τάξη Εσπερινού
Λυκείου, ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Αθήνα χ.χ.: ΟΕΔΒ. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://ebooks.edu.gr/
ebooks/v/html/8547/5307/Istoria_G-Lykeiou_html-apli/ (τελευταία πρόσβαση 5/06/2019).
11 Al. Vulpe (συντ.), R. G. Păun, R. Băjenaru, I. Grosu, Istoria Românilor. Manual pentru clasa a VIII-a,
Bucureşti 1999-2000: Editura SIGMA. Το εν λόγω εγχειρίδιο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας
της Ρουμανίας το 1999 και πρωτοκυκλοφόρησε το έτος 2000. Από τότε μέχρι σήμερα έχει γνωρίσει πολλές ανατυπώσεις και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στα ρουμανικά σχολεία. Αξίζει να σημειωθεί πως στη Ρουμανία το 1998-1999 έλαβε χώρα η μεγάλη μετα-κομμουνιστική εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση βάσει της οποίας εισήχθη ο θεσμός των πολλαπλών, εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας εγχειριδίων, ενώ σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν αναλυτικά προγράμματα που θα
ανταποκρίνονταν στις νέες ανάγκες της ρουμανικής κοινωνίας και στην ευρωπαϊκή προοπτική της
χώρας. Βλ. σχετ. S. Szakács, “Now and Then: National Identity Construction in Romanian History.
A Comparative Study of Communist and Post-Communist School Textbooks”, Internationale Schulbuchforschung (International Textbook Research) 29:1 (2007), σ. 23-47.
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μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας (18ος αιώνας – α΄ μισό του 19ου αιώνα).12
4. Ιστορία, εγχειρίδιο για την 12η τάξη.13 Μελετήθηκε στο κεφάλαιο με τίτλο «Το
Κράτος και η Πολιτική» κείμενο αναφορικά με το κίνημα του Tudor Vladimirescu
στο πλαίσιο της υποενότητας «Το σύγχρονο ρουμανικό κράτος: από το πολιτικό
σχέδιο στη δημιουργία της Μεγάλης Ρουμανίας(18ος-20ός αιώνας)» (σ. 84-85).14
Μελετήθηκαν συστηματικά οι προαναφερθείσες ενότητες των σχολικών εγχειριδίων. Επαγωγικά ορίστηκαν:
—η μονάδα ανάλυσης. Το θέμα15 ορίστηκε ως μονάδα ανάλυσης, καθώς αποτελεί
τη συχνότερη επιλογή στην ανάλυση περιεχομένου για την καταγραφή των ρητών
δηλώσεων στα μελετώμενα περιεχόμενα, αλλά και των διαθέσεων και των στάσεων που εμπεριέχονται σε αυτές, συν-δηλούμενες ή συν-υπο-δηλούμενες.
—Οι μονάδες καταγραφής.16 Και πάλι επαγωγικά, προέκυψαν ως μονάδες καταγραφής: πίνακας, φωτογραφία, λέξη, φράση, πρόταση, παράγραφος, κείμενο,
πολυτροπικό κείμενο για τα ελληνικά εγχειρίδια. Από τα ευρήματα των ρουμανικών εγχειριδίων δεν προκύπτουν αναφορές με μονάδα καταγραφής τη φωτογραφία, τη λέξη και το πολυτροπικό κείμενο.
Ακολούθησε η αποδελτίωση του υλικού που μελετήθηκε με βάση το θέμα
και προέκυψαν:
—41 δελτία στο ελληνικό εγχειρίδιο της Γ΄ Γυμνασίου
—67 δελτία στο ελληνικό εγχειρίδιο της Γ΄ Γενικού Λυκείου/ Δ΄ Εσπερινού Λυκείου
—38 δελτία στο ρουμανικό εγχειρίδιο της Γ΄ Γυμνασίου
—16 δελτία στο ρουμανικό εγχειρίδιο της Γ΄ Λυκείου
Το σύνολο των δελτίων κάθε εγχειριδίου οδήγησε στη διαμόρφωση συνολικά
για το υλικό που μελετήθηκε –με διαφοροποιήσεις μεταξύ των εγχειριδίων, οι
οποίες θα αναλυθούν στη συνέχεια– των εξής υποκατηγοριών:
—Παροικιακός ελληνισμός
—Φιλική Εταιρεία
—Φαναριώτες
—Ρωσία
12 Στην έρευνα λάβαμε υπόψη τα ρουμανικά εγχειρίδια Ιστορίας που είχαν κυκλοφορήσει μέχρι το 2019,
και όχι τα νέα εγχειρίδια Ιστορίας της 8ης τάξης που κυκλοφόρησαν το 2020 και στα οποία υπάρχουν κείμενα αναφορικά με την εξέγερση του 1821 στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και τον Ρουμάνο ηγέτη Tudor
Vladimirescu. Σκοπεύουμε να τα συμπεριλάβουμε σε μελλοντική μας έρευνα και μελέτη.
13 Z. Petre (συντ.), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Bucureşti 2007: Corint.
14 Σημειώνουμε ότι στη Ρουμανία η δημοτική εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει τις τάξεις 1η-4η, η γυμνασιακή εκπαίδευση τις τάξεις 5η-8η και η λυκειακή εκπαίδευση τις τάξεις 9η-12η.
15 Βλ. σχετικά, Μ. Δημάση,Τα ελληνόγλωσσα αναγνωστικά βιβλία, ό.π., σ. 92· Γ. Κ. Κωνσταντινίδου,
Η εικόνα του Έλληνα και του Τούρκου..., ό.π. σημ. 2, σ. 46.
16 Βλ. σχετικά: Κ. Μπονίδης, Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας: Διαχρονική εξέταση της σχετικής έρευνας και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2004: Μεταίχμιο,
σ. 48-60.
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—Ελληνική Επανάσταση/Εξέγερση στις Παρευξείνιες Ηγεμονίες (Π.Η.)
—Έλληνες/Ελλάδα/Αγώνας για την Ανεξαρτησία
—Αλέξανδρος Υψηλάντης
—Θεόδωρος Βλαδιμηρέσκου
—Άλλα πρόσωπα
—Άλλα πρόσωπα (Ε: Έλληνες)
—Άλλα πρόσωπα (Ρ: Ρουμάνοι)
—Μάχες/Συγκρούσεις

Α. Τα ευρήματα στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας:
Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση
Το Ελληνικό Εγχειρίδιο Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου

1

1

1
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χ
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Επί του συνόλου των 41 αναφορών οι περισσότερες, 9 (ποσοστό 21,9% του
συνόλου των αναφορών του εγχειριδίου) αφορούν την κατηγορία Άλλα πρόσωπα. Ακολουθούν η Φιλική Εταιρεία με 7 αναφορές και ποσοστό 17,1% και ο
Αλέξανδρος Υψηλάντης με 6 αναφορές και ποσοστό 14,7%. Με τον ίδιο αριθμό
αναφορών, 3 και ποσοστό 7,3% εμφανίζονται οι κατηγορίες Παροικιακός ελληνισμός, Θεόδωρος Βλαδιμηρέσκου και Μάχες/Συγκρούσεις. Στις τελευταίες
θέσεις κατατάσσονται η Ρωσία με 3 αναφορές και ποσοστό 4,8% και οι Φαναριώτες με 1 μόλις αναφορά και ποσοστό 2,8%.
Ως προς τις μονάδες καταγραφής διαπιστώνεται ότι συχνότερες είναι η
πρόταση (17 καταγραφές, ποσοστό 41,5%), η λέξη (9 καταγραφές και ποσοστό
21,9%) και η φράση (6 καταγραφές και ποσοστό 14,7%). Εντύπωση προκαλεί ο
μικρότερος αριθμός καταγραφών που αφορούν μεγαλύτερες μονάδες λόγου: παράγραφος, κείμενο και πολυτροπικό κείμενο, καθώς και το ότι αθροιστικά οι περισσότερες καταγραφές συναρτώνται με το πρόσωπο του Αλέξανδρου Υψηλάντη.
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Τα ευρήματα εντοπίζονται στη μία από τις δύο σελίδες της ενότητας. Το κείμενο επικεντρώνεται στη δράση προσώπων και μέσω αυτής παρέχει πληροφορίες,
στις οποίες η σύνδεση αιτιατού και αποτελέσματος, καθώς και η κριτική αποτίμηση
ενεργειών και πρωτοβουλιών αφήνεται να εννοηθεί πίσω από τη δωρική «ανακοίνωση» των αποτελεσμάτων σε κάθε περίπτωση. Π.χ., για τη μάχη στο Δραγατσάνι
και τον Ιερό λόχο: «Η ήττα, ωστόσο, δεν αποφεύχθηκε» (Δ36/σ. 29). Το πολυτροπικό
κείμενο, πίνακας του Π. φον Ες: «Ο Ιερός Λόχος μάχεται στο Δραγατσάνι», Δ6/σ. 29,
νοηματοδοτεί και νοηματοδοτείται από την προηγούμενη αναφορά συνιστώντας μια
πολυτροπική σύνθεση που αποδίδει μέρος του ιστορικού γεγονότος).
Με τα πρόσωπα συνδέεται και η ταξινόμηση των αναφορών σε:
–θετικές17 (14 και ποσοστό 34,1% επί του συνόλου των ευρημάτων): «Παρά τις
δυσκολίες ο Υψηλάντης συνέχισε τον αγώνα» (Δ33/σ. 29).
–σε αρνητικές (12 και ποσοστό 29.3%): «Ο πλούσιοι Έλληνες των Ηγεμονιών δεν
ανταποκρίθηκαν υλικά και η στρατολόγηση δεν προχωρούσε» (Δ25/σ. 29) και
–ουδέτερες (15, ποσοστό 36,6%): «Κυκλοφόρησε προκηρύξεις με τις οποίες κήρυττε την επανάσταση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πίσω απ’ αυτή βρισκόταν η Ρωσία»
(Δ20/σ. 29).
Οι θετικές αναφορές συνδέονται με τα πρόσωπα των Ελλήνων. Αξίζει να
επισημανθεί ο τρόπος με τον οποίο στο εγχειρίδιο αναφέρεται ο ρουμάνος αγω17 Ως θετικές χαρακτηρίζονται οι αναφορές που έχουν θετικό «αξιολογικό περιεχόμενο» σχετικά
με το θέμα που μελετάται, ως αρνητικές αυτές που έχουν αρνητικό «αξιολογικό περιεχόμενο» και
ουδέτερες αυτές στις οποίες οι συντάκτες του κειμένου ακολουθούν πρακτικές εξωτερικής εστίασης
σε σχέση με τα γεγονότα και τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται (Γ. Κ. Κωνσταντινίδου, Η εικόνα
του Έλληνα και του Τούρκου..., ό.π., σ. 48).
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νιστής Θεόδωρος Βλαδιμηρέσκου: «Ο Βλαντιμηρέσκου, τοπικός ηγέτης στις
Ηγεμονίες, συμμετείχε, αλλά μόνο στην αρχή» (Δ8/σ. 29), «Επιπλέον, ο Βλαντιμηρέσκου θεωρήθηκε προδότης και με εντολή της Φιλικής Εταιρείας εκτελέστηκε» (Δ32/σ. 29): αλλά, μόνο στην αρχή, θεωρήθηκε→λεξήματα τα οποία δημιουργούν εννοιολογικές συναρτήσεις αλλά ταυτόχρονα συγκροτούν ένα νόημα
ασαφές σε σχέση με όσα αναφέρονται στις ιστορικές πηγές18 με προφανή στόχο
την ανάδειξη της εξέγερσης σε υπερεθνικό επίπεδο.
Η αποτύπωση του δικτύου των προσώπων και των δράσεών τους προκύπτει
μέσω μιας σημειωτικής καταγραφής στις ακόλουθες λίστες:
Έλληνες
—Αλέξανδρος Υψηλάντης
Ρήματα: ανατέθηκε, πέρασε, μπήκε, κήρυξε, κυκλοφόρησε, κήρυττε,
αφήνοντας να εννοηθεί, συγκροτούσε, συνέχισε, πέρασε, συνέλαβαν
Επίθετα: ανώτερο
Ουσιαστικά: ηγεσία, αξιωματικός, επανάσταση, Προύθος, Ηγεμονίες,
Βλαχία, Ρωσία, στράτευμα, δυσκολίες, αγώνας, Αυστρία
—Πλούσιοι Έλληνες των Ηγεμονιών
Ρήματα: δεν ανταποκρίθηκαν, δεν προχωρούσε
Επίθετα:
Ουσιαστικά: υλικά, στρατολόγηση
—Γεωργάκης Ολύμπιος
Ρήματα: εγκλωβίστηκε, αποφάσισε, να ανατιναχτεί
Επίθετα/επιθετικοποιημένη μετοχή: επικεφαλής, τελευταίο, απομονωμένο
Ουσιαστικά: οπλαρχηγός, τμήμα αγωνιστών, μονή Σέκκου, συμπολεμιστές
—Ιωάννης Φαρμάκης
Ρήματα: εγκλωβίστηκε, πιάστηκε, αποκεφαλίστηκε
Επίθετα/επιθετικοποιημένη μετοχή: επικεφαλής, τελευταίο, απομονωμένο,
σκληρή, αιχμάλωτος
Ουσιαστικά: οπλαρχηγός, τμήμα αγωνιστών, μονή Σέκκου, αντίσταση
Ρουμάνος
—Θεόδωρος Βλαδιμηρέσκου
Ρήματα: θεωρήθηκε, εκτελέστηκε
Ουσιαστικά: προδότης, εντολή Φιλικής Εταιρείας

18 Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, Αθήνα 1971: ΟΕΔΒ, σ. 43-51.
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Το Ελληνικό Εγχειρίδιο Ιστορίας Γ ΄ Λυκείου
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Σύνολο αναφορών

Διαπιστώνεται ότι, συγκριτικά με τα ευρήματα του εγχειριδίου του Γυμνασίου, στις θεματικές υποκατηγορίες απουσιάζει ο Παροικιακός ελληνισμός και η
θεματική. Άλλα πρόσωπα επιμερίζεται σε 3 κατηγορίες: Άλλα πρόσωπα (Έλληνες), Άλλα πρόσωπα (Ρουμάνοι) και Άλλα πρόσωπα γενικά. Καταγράφηκαν 67
αναφορές. Πρώτη σε πληθικότητα είναι η κατηγορία Αλέξανδρος Υψηλάντης
με 15 αναφορές και ποσοστό 22,39% επί του συνόλου των ευρημάτων. Ακολουθούν η Ελληνική Επανάσταση/Εξέγερση στις Π.Η. με 12 αναφορές (ποσοστό
17,92%), οι Μάχες/Συγκρούσεις με 11 αναφορές (ποσοστό 16,42%), Άλλα πρόσωπα (Έλληνες με 9 αναφορές (ποσοστό 13,43%) και με 8 αναφορές (11, 94%) ο
Θεόδωρος Βλαδιμηρέσκου. Εντύπωση προκαλεί το χαμηλό ποσοστό των κατηγοριών που αφορούν τη Φιλική Εταιρεία, τους Φαναριώτες και τη Ρωσία.
Όσον αφορά τις μονάδες καταγραφής το 75,62% των ευρημάτων (50) καταγράφονται σε προτάσεις. Η απουσία πινάκων, φωτογραφιών και η μία καταγραφή πολυτροπικού κειμένου θέτει κάποιους μεθοδολογικούς προβληματισμούς.
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Όσον αφορά την κατεύθυνση των αναφορών, η συντριπτική πλειονότητα
(38/67 αναφορές και ποσοστό 56,72% επί του συνόλου των ευρημάτων) είναι
αρνητικές και συνδέονται με την απόδοση ευθυνών και την κριτική αξιολόγηση των πράξεων προσώπων που αναφέρονται στην ενότητα. Οι 18 (ποσοστό
26,86%) είναι ουδέτερες, καταγράφοντας τα συμβάντα και τα γεγονότα και μόνο
οι 11 (ποσοστό 16,42%) είναι θετικές και αφορούν, επίσης, τη δράση προσώπων.
Στην ενότητα η αφήγηση και οι πηγές υποστηρίζουν την καλλιέργεια της κριτικής
ιστορική σκέψης. Τα επιχειρήματα υπέρ του δίκαιου αγώνα των Ελλήνων, η απόδοση ευθυνών στον Αλέξανδρο Υψηλάντη αλλά και στον Θεόδωρο Βλαδιμηρέσκου
(κύρια δρώντα πρόσωπα) αλλά σε συνάρτηση με τον ιστορικό χρόνο και χώρο και
τους εξωγενείς παράγοντες (συμπεριφορές και προθέσεις προσώπων, πολιτικές
ισχυρών ηγετών, κυρίως όσον αφορά τη Ρωσία), οι εκτενείς αναφορές στο ιστορικό
περικείμενο των συγκρούσεων, ο διευρυμένος κύκλος των προσώπων που αναφέρονται (σε σχέση με το εγχειρίδιο του Γυμνασίου) και η χρήση λεξημάτων που «επιτρέπουν» τη διακριτική αλλά σαφώς διακριτή συναισθηματική επένδυση των αφηγούμενων στην ενότητα αποτελούν τις σημαντικότερες διαπιστώσεις.
«Η αποδοχή της ηγεσίας από τον πρίγκιπα Υψηλάντη, αξιωματικό του ρωσικού στρατού, ήταν προϊόν πατριωτισμού αλλά και έλλειψης σύνεσης» (Δ7/σ. 17).
«Περίσσεψε σε αυτή τη μάχη (στο Δραγατσάνι) ο ηρωισμός των νέων Ιερολοχιτών, περίσσεψε και η αφροσύνη ορισμένων αξιωματικών» (Δ52/σ. 21).
(Για την εκτέλεση του Βλαδιμηρέσκου) Η εισβολή των Τούρκων επέδρασε
διαλυτικά στα στρατεύματα των ντόπιων που είχαν συναθροίσει ο Βλαδιμηρέσκου και οι άλλοι τοπικοί αρχηγοί, όπως ο Σάββας Καμινάρης, με
συνέπεια οι χωρικοί επαναστάτες να εγκαταλείψουν τους αρχηγούς τους.
Έμειναν έτσι το Βουκουρέστι και τα άλλα κέντρα της Βλαχίας στη διάκριση
των Τούρκων, οι οποίοι έσπευσαν να τα λεηλατήσουν Θύμα της έξαψης
των παθών που ακολούθησε έπεσε ο ίδιος ο Βλάχος ηγέτης, ο Βλαδιμηρέσκου, ο οποίος φονεύθηκε ύστερα από εντολή του Υψηλάντη με τη βάσιμη
κατηγορία της συνδιαλλαγής με τους Τούρκους. Ήταν μια πράξη αναπόδραστη, αλλά κρίσιμη για την έκβαση του αγώνα, επειδή αποξένωσε πιο
πολύ τους ντόπιους χωρικούς και τους αρχηγούς τους. (Δ.44/σ. 21).

Στις ακόλουθες λίστες αποτυπώνεται η «εικόνα» που σχηματίζει ο μαθητής
της Γ΄ Λυκείου για τα δρώντα πρόσωπα της εποχής, της περιοχής και της ιστορικής περιόδου που μελετά η παρούσα εργασία.
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Έλληνες
—Αλέξανδρος Υψηλάντης
Ρήματα: δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει, αναλάμβανε, υπολόγιζε, διέβη, εισήλθε,
άντλησε, κατευθύνθηκε, (αν και) προτιμούσε, να θυσιαστεί, πρυτάνευσαν, (σκοπός)
να φτάσει, πέρασε, αποχαιρέτησε, δεν έφτασε, πέθανε, δεν κατόρθωσε να φτάσει
Επίθετα: επιφανούς Ρώσου, ρομαντικός, τεράστια, αληθοφανής, ευσεβής, ρωσοτουρκικό, επικεφαλής, στενών, «ξένο» στοιχείο, ανθρώπινο δυναμικό, ψυχραιμότερες, Επαναστατημένη, συνοδευόμενος, πιστός, πιστούς, διασωθέντες,
έγκλειστος αυστριακό, απαρηγόρητος, μαχόμενη
Ουσιαστικά: γόνος οικογένειας Φαναριωτών , υπηρεσία, τσάρου, πρίγκιπας, αξιωματικός, αποδοχή ηγεσία, πατριωτισμός, (αλλά) έλλειψη σύνεσης, πατριώτης,
ευθύνη, έθνος, πόθος, υποστήριξη Ρωσίας, πόλεμο, συνεργατών, εκστρατεία,
απομεινάρια, σύνορα Αυστρίας, απόψεις, Ελλάδα, (2) αδέρφια, αξιωματικός,
Γιώργος Λασσάνης, αξιωματικούς, Γεωργάκης Ολύμπιος,
(100) Ιερολοχίτες, Ελλάδα, φρούριο
—Γεωργάκης Ολύμπιος
Ρήματα: έπεσε (αν), έγραψε (αν), έβαλε φωτιά, παρέσυρε
Επίθετα: ηρωική, τραγική, αποκλεισμένος (οι)
Ουσιαστικά: Έλληνες αρχηγοί, (Αθανάσιος Καρπενησιώτης), επίλογος, Επανάσταση, Ηγεμονίες, παλικάρια, μονή Σέκου, πυριτιδαποθήκη, (πολλούς) Τούρκους
—Ιωάννης Φαρμάκης
Ρήματα: συνελήφθη, στάλθηκε, αποκεφαλίστηκε
Επίθετα/ επιθετικοποιημένη μετοχή: αιχμάλωτος, μαχόμενος
Ουσιαστικά: Κωνσταντινούπολη
Ρουμάνος
—Θεόδωρος Βλαδιμηρέσκου
Ρήματα: φάνηκε στην αρχή να συμφωνεί, παρέμεινε (αν), παρασπόνδησαν (ε),
εγκατέλειψαν (ε), συνάθροισε (αν), φονεύτηκε
Επίθετα: ντόπιος, αδρανής (είς), βάσιμη
Ουσιαστικά: αρχηγός, σκοποί, Φιλικής Εταιρείας, μέλος, Έλληνες επαναστάτες,
στρατεύματα ντόπιων, Σάββας Καμινάρης, έξαψη παθών, Βλάχος ηγέτης, εντολή Υψηλάντη, κατηγορία, συνδιαλλαγή (με τους Τούρκους)

Β. Τα ευρήματα στα ρουμανικά σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας:
Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση
Το Ρουμανικό Εγχειρίδιο Ιστορίας της 8ης Τάξης
Επί του συνόλου των 38 αναφορών οι περισσότερες, 12 (ποσοστό 31,6%)
αφορούν την κατηγορία Πρόσωπα (Ρουμάνοι) Tudor Vladimirescu. Ακολουθούν
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οι κατηγορίες Φιλική Εταιρεία και η Ρωσία με 7 αναφορές και ποσοστό 18,4% η
καθεμία, ενώ η κατηγορία Φαναριώτες συγκεντρώνει 5 αναφορές και ποσοστό
13,2%. Ακολουθεί η κατηγορία: Πρόσωπα (Έλληνες) Αλέξανδρος Υψηλάντης με
4 αναφορές και ποσοστό 10,5%. Τέλος, η κατηγορία: Έλληνες, Ελλάδα, Αγώνας
της Ανεξαρτησίας συγκεντρώνει 3 αναφορές και ποσοστό 7,9%.
Ως προς τις μονάδες καταγραφής διαπιστώνεται ότι συχνότερες είναι η πρόταση
(21 καταγραφές, ποσοστό 55,26%) και η φράση (11 καταγραφές, 28,94%), ενώ σαφώς μικρότερος αριθμός αναφορών εντοπίζεται με τη μορφή μεγαλύτερων μονάδων
λόγου: 4 παράγραφοι(ποσοστό 10,52%) και 1 κείμενο (2,64%). Επίσης εντοπίζεται 1
αναφορά(ποσοστό 2,64%) με τη μορφή πίνακα. Παρατηρείται ότι είναι συντριπτικά
περισσότερες οι αναφορές που σχετίζονται με το πρόσωπο του Tudor Vladimirescu.
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Η αφήγηση (σ. 84-85), περιστρέφεται κυρίως γύρω από τη δράση μίας προσωπικότητας και πιο συγκεκριμένα του στρατιωτικού και πολιτικού ηγέτη των
Ρουμάνων Tudor Vladimirescu. Η παρουσίαση της δράσης του έχει περισσότερο
τα χαρακτηριστικά μίας μυθιστορηματικής πλοκής με καταιγιστικές και απρόΕλληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις
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βλεπτες εξελίξεις στις οποίες ο ήρωας καλείται να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όλες οι αναφορές στον Ρουμάνο ηγέτη έχουν ξεκάθαρα θετικό
πρόσημο. Κυριαρχούν τα ρήματα ενεργητικής διάθεσης τα οποία έχουν μία σαφώς
εξιδανικευτική χροιά και προσδίδουν δυναμισμό, αποφασιστικότητα, εντιμότητα
και ήθος στην προσωπικότητα και τη δράση του Ρουμάνου ηγέτη: Π.χ. «... είχε πολεμήσει μαζί με τους Ρώσους ενάντια στην Πύλη» (Δ3/σ. 84), «... εξέδωσε προκήρυξη» (Δ4/σ. 84), «κυβέρνησε για δύο μήνες τη χώρα ως πραγματικός ηγεμόνας»
(Δ7/σ. 84). Οι αρνητικές αναφορές (12) αφορούν κυρίως τους Φαναριώτες και τον
ρόλο της Ρωσίας στην πορεία των εξελίξεων και σε μικρότερο βαθμό το πρόσωπο του Αλέξανδρου Υψηλάντη και τη Φιλική Εταιρεία: «τα μέλη της Εταιρείας
κατατροπώθηκαν από τους Τούρκους στο Δραγατσάνι» (Δ22/σ. 84). Οι αναφορές
στους Φαναριώτες συνδέονται με «αυθαιρεσίες» «ξένη κατοχή» και τη «δυσαρέσκεια χωρικών» (Δ10/σ. 84). Δεν είναι τυχαίο πως όταν απαριθμούνται οι στόχοι
του κινήματος του Vladimirescu, δίπλα στην «ανεξαρτησία της χώρας» (Δ11/σ. 84)
τίθεται ο στόχος της «απομάκρυνσης των Φαναριωτών» (Δ13/σ. 84) και της «απελευθέρωσης των χωρικών» (Δ14/σ. 84). Μεγάλος είναι και ο αριθμός των ουδέτερων αναφορών (12) που αφορούν τις κατηγορίες Φιλική Εταιρεία, Πρόσωπα/
Αλέξανδρος Υψηλάντης και Έλληνες, Ελλάδα/Αγώνας της Ανεξαρτησίας. Στις
ακόλουθες λίστες καταγράφονται τα ρήματα, επίθετα και ουσιαστικά με τα οποία
σκιαγραφούνται ο Tudor Vladimirescu και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης.
—Tudor Vladimirescu (Θεόδωρος Βλαδιμηρέσκου)
Ρήματα: προκαλέσει, είχε πολεμήσει, ήταν σε επαφή, κερδίσει, εξέδωσε, ανακοινώνει, συνεχίζει, καλεί, αναγκάστηκε να πάρει, αντιλήφθηκε, να προστατεύσει, άρχισε, ενέτεινε, τονίζουν, στοχεύει, κυβέρνησε, αναγκάστηκε να αποσυρθεί, δολοφονήθηκε, έπεισε
Επίθετα: μικρός
Ουσιαστικά: βογιάρος
—Αλέξανδρος Υψηλάντης
Ρήματα: εισήλθαν, κήρυξαν, συλλαμβάνει, κατηγορεί, πέρασε
Ουσιαστικά: ηγέτης, γιος, αξιωματικός, απελευθερωτή
Το Ρουμανικό Εγχειρίδιο Ιστορίας της 12ης Τάξης
Επί του συνόλου των 16 αναφορών οι περισσότερες είναι μοιρασμένες ανάμεσα στις κατηγορίες Tudor Vladimirescu και Φιλική Εταιρεία, καθώς η κάθε
μία συγκεντρώνει από 5 αναφορές και ποσοστό 31,25%. Ακολουθεί η Ρωσία με
4 αναφορές και ποσοστό 25%, ενώ η κατηγορία Φαναριώτες συγκεντρώνει 2
αναφορές και ποσοστό 12,5%.
Ως προς τις μονάδες καταγραφής διαπιστώνεται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός αναφορών εντοπίζεται με τη μορφή πρότασης (8 καταγραφές, ποσοστό 50%). Ακολουθούν οι αναφορές με τη μορφή παραγράφου (4 καταγραφές, ποσοστό 25%) και με
τη μορφή φράσης (3 καταγραφές, ποσοστό 18,75%). Επίσης εντοπίζεται 1 αναφορά
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με τη μορφή πίνακα (ποσοστό 6,25%). Αξιοσημείωτη είναι η απουσία οποιασδήποτε
αναφοράς στον Αλέξανδρο Υψηλάντη και στον Αγώνα Ανεξαρτησίας των Ελλήνων.
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Όλη η ανάλυση του ιστορικού πλαισίου του κινήματος του Tudor Vladimirescu
ξεδιπλώνεται σε δύο σελίδες (σ. 84-85). Αυτό που εντυπωσιάζει σε σχέση με την
αφήγηση του εγχειριδίου της 8ης τάξης είναι ο συνολικά μικρός αριθμός αρνητικών
αναφορών (2), οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τον ρόλο της Ρωσίας: π.χ. «... για διπλωματικούς λόγους η Ρωσία αποκήρυξε δημόσια την Εταιρεία και τις ταραχές που
προκλήθηκαν στις Ηγεμονίες» (Δ15/σ. 85) και η ισαριθμία θετικών (7) και ουδέτερων
αναφορών (7). Οι ουδέτερες αναφορές αφορούν τη Φιλική Εταιρεία και τους Φαναριώτες: π.χ. «Μία μυστική οργάνωση, η Εταιρεία, είχε ως στόχο την απελευθέρωση
των Ελλήνων...» (Δ9/σ. 84), «Πράγματι οι Φαναριώτες ηγεμόνες προώθησαν αναρίθμητα καινοτόμα μέτρα... αλλά εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας η οποία προκαλούταν από εξωτερικούς κυρίως παράγοντες, περιήλθαν σε αχρηστία» (Δ10/σ. 84).
Η αφήγηση πλαισιώνεται με έναν πίνακα του Ρουμάνου ζωγράφου Th.
Aman (1831-1891) στον οποίο απεικονίζεται ο Ρουμάνος ηγέτης με σαφείς τις
τάσεις εξιδανίκευσης και ρομαντισμού (Δ1/σ. 84), με ένα χρονολόγιο γεγονότων
στο οποίο παρατίθενται εν συντομία τα γεγονότα που πρέπει να θυμούνται οι
μαθητές (σ. 85), καθώς και με απόσπασμα του κειμένου της προκήρυξης του
Vladimirescu η οποία απευθυνόταν προς τον λαό του Βουκουρεστίου και της
Βλαχίας γενικότερα και περιείχε τους προγραμματικούς στόχους του κινήματός
του (Δ2/σ. 84). Στην ακόλουθη λίστα παρατίθενται τα ρήματα, τα επίθετα και τα
ουσιαστικά τα οποία συνθέτουν τη σαφώς θετική εικόνα του Ρουμάνου ηγέτη:
—Tudor Vladimirescu (Θεόδωρος Βλαδιμηρέσκου)
Ρήματα: υπέγραψε, κυβέρνησε, τον ανάγκασαν να προσεγγίσει, συνέταξε, δεν
επιθυμεί, δικάστηκε, καταδικάστηκε, εκτελέστηκε
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Επίθετα: μικρός, γνωστός (για τις σχέσεις του με τη Φιλική Εταιρεία), αντιτουρκικά και αντιφαναριωτικά (αισθήματα)
Ουσιαστικά: βογιάρος

Διαπιστώσεις
Οι διαφορές μεταξύ των δύο ελληνικών εγχειριδίων είναι αρκετές. Ο αριθμός
των αναφορών (41 έναντι 67) καταδεικνύει τη διαφορετική θεώρηση της περιόδου
και των γεγονότων από τους συντάκτες. Οι δύο μόλις σελίδες (και κάποιες ελάχιστες
αναφορές στις σελίδες 24, 25, 27 που συμβάλλουν στη χρονική οριοθέτηση) στο
Λύκειο γίνονται οκτώ. Σε αντιδιαστολή με τη δωρικότητα, τη συντομία και τη σχεδόν
αποστασιοποιημένη αφήγηση του εγχειριδίου του Γυμνασίου στο βιβλίο του Λυκείου
το κείμενο είναι αναλυτικό, συναισθηματικά φορτισμένο σε αρκετά σημεία με εμφανείς επιρροές από την παραδειγματική διδασκαλία της Ιστορίας, καθώς τα γεγονότα
και οι επιπτώσεις τους συνδέονται άμεσα με τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν. Η
χαλαρή σύνδεση των γεγονότων στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες με το ιστορικό και
πολιτικό περικείμενο της περιόδου που μελετάται και με τις συνέπειες των γεγονότων στην εξέλιξη της ελληνικού απελευθερωτικού αγώνα που διαπιστώνονται στο
πρώτο βιβλίο δεν εντοπίζονται στο εγχειρίδιο του Λυκείου. Τα πρόσωπα, Έλληνες
και μη, εμφανίζονται ως υπεύθυνα των επιλογών και των δράσεών τους. Οι συνέπειες εντάσσονται στο πλαίσιο αιτίου και αποτελέσματος για όσα συντελέστηκαν αλλά
και «συστήνονται» ως σημαντικές συνιστώσες των εξελίξεων. Ο ρόλος των Ελλήνων
καθιστά δευτεραγωνιστικά όλα τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα ιστορικά πρόσωπα στο
βιβλίο του Γυμνασίου, ενώ σε αυτό του Λυκείου δρουν «ανεξάρτητα» από το ιδεολογικό περίβλημα μιας εσωστρεφούς ιστορικής οπτικής. Τη συγκίνηση, τη θλίψη και
την απογοήτευση από την έκβαση της εξέγερσης στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες
και τα δύο εγχειρίδια επιχειρούν να επενδύσουν με συναισθήματα «εθνικής υπερηφάνειας» και πάλι με την αναφορά σε παραδείγματα ηρωικής αυτοθυσίας: Ιερός
Λόχος, Γεωργάκης Ολύμπιος, Ιωάννης Φαρμάκης.
Σε αντίθεση με τα ελληνικά εγχειρίδια, στα ρουμανικά σχολικά εγχειρίδια
ιστορίας είναι κοινός τόπος η παρουσίαση του Ρουμάνου ηγέτη Θεόδωρου Βλαδιμηρέσκου ως του βασικού πρωταγωνιστή των εξελίξεων στις Παραδουνάβιες
Ηγεμονίες και η ανάλυση και ερμηνεία των ενεργειών του με σαφείς τάσεις ηρωοποίησης και εξιδανίκευσης.19 Τα υπόλοιπα δρώντα πρόσωπα παρουσιάζονται
19 Η αντιμετώπιση του Θεόδωρου Βλαδιμηρέσκου ως εθνικού ήρωα των Ρουμάνων και οι τάσεις
αγιοποίησής του αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν μία από τις σταθερές της ρουμανικής
ακαδημαϊκής ιστοριογραφίας, της σχολικής και της δημόσιας ιστορίας. Κατά την κομμουνιστική
περίοδο και ιδιαίτερα την εποχή του Ν. Τσαουσέσκου (1965-1989), οπότε και εδραιώθηκε το μοντέλο του εθνικού κομμουνισμού, με αφορμή μάλιστα τη συμπλήρωση –το 1971– 150 ετών από την
εξέγερση του 1821, το «επαναστατικό» πρόγραμμα του Βλαδιμηρέσκου προβλήθηκε ως μία από
τις ενδοξότερες σελίδες του ρουμανικού έθνους. Από την εξαιρετικά πλούσια βιβλιογραφία παραθέτουμε κάποιες ενδεικτικές μελέτες γύρω από την προσωπικότητα και το κίνημα του Ρουμάνου
ηγέτη: A. Oțetea, Tudor Vladimirescu și Mișcarea Eteristă în Țările Românești, București 1945˙ N.
Adăniloaie, Boierii și răscoala condusă de Tudor Vladimirescu, Bucureşti 1956˙ Răscoala din 1821, τ.
I, Documente Interne, Bucureşti 1959: Editura Academiei Republicii Populare Române˙ Ν. Isar, “Un
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είτε με αρνητικό πρόσημο είτε στο περιθώριο των εξελίξεων. Βεβαίως, από τη
μελέτη και ανάλυση των ευρημάτων προκύπτουν και σαφείς διαφοροποιήσεις
μεταξύ των δύο ρουμανικών εγχειριδίων. Στο βιβλίο της 8ης τάξης οι πράξεις των
ιστορικών προσώπων αποτιμώνται με βασικό κριτήριο την επίτευξη των ρουμανικών εθνικών στόχων και συμφερόντων,20 ενώ στο κείμενο αντανακλώνται ακόμη τα αρνητικά στερεότυπα που είχαν κυριαρχήσει στη ρουμανική ιστοριογραφία
σε παλαιότερες περιόδους σχετικά με την εποχή των Φαναριωτών και τον ρόλο
τους στις εξελίξεις στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.21 Στο βιβλίο της 12ης τάξης η
ιστορική αφήγηση είναι δωρική και σαφώς πιο αποχρωματισμένη. Εστιάζει περισσότερο στο γενικό ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο, στους ιστορικούς όρους και
τα ιστορικά φαινόμενα, ενώ υιοθετείται μια πιο ισορροπημένη και αντικειμενική
προσέγγιση της εποχής και κυρίως του ρόλου των Φαναριωτών, καθώς συνεκτιμώνται πολλές παράμετροι οικονομικής, γεωπολιτικής και κοινωνικής φύσεως
που καθόρισαν την πολιτική τους.22 Στο εν λόγω εγχειρίδιο είναι, επομένως, ευδιάκριτες οι νέες τάσεις και τα νέα πορίσματα της ρουμανικής ιστοριογραφίας.23

moment ideologic important în lupta poporului român pentru dreptate socială și libertate națională.
150 de ani de la mișcarea revoluționară condusă de Tudor Vladimirescu’’, Revista de Filosofie 18:5
(1971), σ. 230-239˙ A. Oțetea, Tudor Vladimirescu ’821, București 1971.
20 Το γεγονός ότι η συγγραφή και η έγκριση του εν λόγω εγχειριδίου έλαβε χώρα στο μεταίχμιο
μεταξύ των παλαιών αναλυτικών προγραμμάτων και σχολικών εγχειριδίων τα οποία απηχούσαν
τις κατευθύνσεις της παραδοσιακής εθνοκεντρικής ιστοριογραφίας και των νέων αναμορφωμένων
αναλυτικών προγραμμάτων και βιβλίων ιστορίας που υιοθετήθηκαν κυρίως μετά το 2000 και απηχούν περισσότερο τις σύγχρονες κατευθύνσεις της ιστοριογραφίας εξηγεί εν πολλοίς τον χαρακτήρα και τις κατευθύνσεις της σχολικής αφήγησης. Βλ. S. Szakacs, “Now and Then...’’, ό.π., σ. 23-47.
21 Κατά τον 19ο αιώνα είχε εδραιωθεί ο αντιφαναριωτισμός ως βασική επιλογή των μελών της
ρουμανικής πνευματικής και πολιτικής ελίτ, στην προσπάθειά τους να συσπειρώσουν τους πληθυσμούς γύρω από τη ρουμανική εθνική ιδέα. Παρόλο που στη ρουμανική ακαδημαϊκή ιστοριογραφία
έχουν πλέον καταρριφθεί τα αρνητικά στερεότυπα γύρω από τη φαναριωτική περίοδο, ο απόηχος
της δαιμονοποίησης των Φαναριωτών είναι ευδιάκριτος ακόμα στη ρουμανική συλλογική μνήμη: L.
Rados, “Fanariotism şi antifanariotism în istoriografia Română paşoptistă’’, Anuarul Institutului de
Istorie “A.D.Xenopol’’ 39-40 (2002-2003), σ. 293-310.
22 Αυτή η προσέγγιση απηχεί προφανώς τις αναλύσεις και τα πορίσματα των Ρουμάνων ιστορικών,
οι οποίοι «αποκατέστησαν» τους Φαναριώτες και τον ρόλο τους στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες από
τα τέλη του 19ου αιώνα και εξής αλλά και τις σύγχρονες τάσεις της ρουμανικής ιστορικής επιστήμης.
23 Μάλιστα η ίδια η συγγραφική ομάδα θέτει στον πρόλογο ως βασικό σκοπό της συγγραφής
του βιβλίου την καλλιέργεια της αναλυτικής, συνθετικής και κριτικής σκέψης των μαθητών, ενώ η
στοχοθεσία κάθε κεφαλαίου εμφανίζεται να ενσωματώνει τις νέες ιστοριογραφικές εξελίξεις και
τα πορίσματα της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης. Βλ. Z. Petre, Istorie..., ό.π., σ. 2-5.
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Στοιχεία τοπικής ιστορίας και τοπικής ιστοριογραφίας
της υστερομεσαιωνικής Ιταλίας στο έργο του Λαονίκου
Χαλκοκονδύλη: Η περίπτωση της Πάδοβας
Marco Miotto

Επίκουρος Καθηγητής Ισλαμικής Ιστορίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ABSTRACT
The article presents the results of my researches on the elements concerning the Italian city of Padua that the Byzantine historian Laonikos
Chalkokondyles cites in his work Proofs of Histories. Chalcocondyles refers to Padua and to the House of Da Carrara, who ruled the city from 1318
to 1405, at three points in his work. The first two of them are in the 4th Book
of Proofs of Histories, while the third is in the 6th.
The account of Chalkokondyles regarding the river and the walls of Padua reveals a good knowledge of Padua, knowledge which, although influenced by ancient Roman and Greek writers, indicates the existence of
some contact with that city, while the striking resemblance of the passage
of Laonicus Chalkokondyles’ Histories about the failed attempt of Marsilio
da Carrara of 1435, with the corresponding passage in the Cronaca Carrarese, along with the other facts concerning Padua, raises some questions
about the eventuality that Laonikos Chalkokondyles could had some personal and direct contact with Padua or used original Italian sources of the
time (Paduan and Venetian), or both the things.
The data presented in this article could also contribute to the issue of
the possible transfer and residence of Laonikos Chalkokondyles in Italy,
as well as to the sources that he used to write his work. They constitute,
however, one more indication of the multifaceted relations that existed between Italy and Hellenism, relations that seem to have been continuous,
close, ordinary, diachronic and important, in a more unified than usually
believed, Euro-Mediterranean cultural space.

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερευνών μου για τα
στοιχεία που αφορούν την ιταλική πόλη της Πάδοβας που ο βυζαντινός ιστορικός Λαόνικος Χαλκοκονδύλης παραθέτει στο έργο του Αποδείξεις Ιστοριών.
Ο Χαλκοκονδύλης αναφέρεται στην Πάδοβα και τον Οίκο των Ντα Καρράρα,
που την κυβέρνησε από το 1318 μέχρι το 1405, σε τρία σημεία του έργου του. Δύο
από αυτά βρίσκονται στο 4ο από τα δέκα βιβλία των Αποδείξεων Ιστοριών, ενώ
το τρίτο βρίσκεται στο 6ο.
Η Πάδοβα ήταν τότε ένα από τα πολλά κρατίδια στα οποία ήταν κατακερματισμένη η βόρεια και η κεντρική Ιταλία. Ο Οίκος των Ντα Καρράρα (Da Carrara),
γνωστοί στην ιταλική ιστοριογραφία και ως Καρραρέζοι (Carraresi), είχε αναλάβει την ηγεμονία της πόλης ύστερα από μακρά σειρά εσωτερικών διαμαχών που
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είχαν ως αποτέλεσμα το τέλος του ελεύθερου δήμου (commune) της Πάδοβας
και τη μετατροπή της σε ηγεμονία (signoria). Στις 25 Ιουλίου 1318 η βουλή των
πολιτών της Πάδοβας, που βρισκόταν τότε υπό την άμεση απειλή στρατιωτικής
κατάληψης από τον ηγεμόνα της γειτονικής Βερόνας, τον Κανγκράντε Ντέλλα
Σκάλα (Cangrande Della Scala), είχε επιλέξει τον προύχοντα Τζάκομο Ντα Καρράρα (Giacomo Da Carrara) ως ηγεμόνα (signore) της πόλης. Ο Οίκος των Ντα
Καρράρα, η καταγωγή του οποίου κρατά από το χωριό Καρράρα, νοτιοδυτικά
της Πάδοβας, θα κυβερνούσε την πόλη μέχρι την κατάκτησή της από τους Βενετσιάνους το 1405 και την ενσωμάτωσή της στη επικράτεια της Δημοκρατίας του
Αγίου Μάρκου.1
Η μεγάλη άνοδος της Πάδοβας σε οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο κατά τον 14ο αιώνα, την οδήγησε σε σύγκρουση με τη γειτονική, και πρότερα φίλη και σύμμαχο, Βενετία, η οποία άρχιζε τότε να στρέφεται προς τη βενετική ενδοχώρα (terraferma), εφαρμόζοντας μια επιθετική επεκτατική πολιτική
προς τα γειτονικά βενετικά κράτη, με σκοπό τον πλήρη έλεγχο της βενετικής
ενδοχώρας και των χερσαίων και ποτάμιων εμπορικών οδών που συνέδεαν την
Άνω Αδριατική με την κεντρική και τη δυτική Ευρώπη.2
Σε αυτό το γεωπολιτικό πλαίσιο εντάσσεται ο Πόλεμος της Κιότζα (Guerra di
Chioggia, 1378-1381) ανάμεσα στη Βενετία, το Μιλάνο και την Κύπρο από τη μια
πλευρά, και μια μεγάλη συμμαχία που συμπεριλάμβανε τη Γένοβα, την Πάδοβα,
τη Νάπολη, την Αγκώνα, το Πατριαρχείο της Ακυληίας, την Αυστρία και την Ουγγαρία από την άλλη.3
1 Για την ιστορία των Ντα Καρράρα και γενικότερα της Πάδοβας κατά τους Μέσους Χρόνους βλ.
G. Cappelletti, Storia di Padova. Dalla sua origine sino al presente, I-II, Padova 1874 (ανατύπωση
Bologna 1988)· J. K. Hyde, Padua in the Age of Dante, Manchester-New York 1966· G. Vasoin, La
Signoria dei Carraresi nella Padova del ’300, Padova 1987· L. Montobbio, Splendore e utopia nella
Padova dei Carraresi, Padova 1989· B. J. Kohl, Padua under the Carrara, 1318-1405, BaltimoreLondon 1998· G. Gullino (επιμ.), Storia di Padova dall’antichità all’età contemporanea, Verona 2009.
2 Στο παρόν άρθρο χρησιμοποιούνται οι δύο διαφορετικοί, πλην παρεμφερείς, όροι «βενετός/
βενετικός» και «βενετσιάνος/βενετσιάνικος». Ο μεν πρώτος αναφέρεται σε ό,τι σχετίζεται με την
ευρύτερη περιοχή του Βένετου (Veneto) και στους κατοίκους του, ο δε δεύτερος αναφέρεται πιο
συγκεκριμένα στην πόλη της Βενετίας (Venezia) και στους κατοίκους της, οι οποίοι αποτελούν αμφότεροι μέρος του Βένετου και συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Με την πλήρη ενσωμάτωση ολόκληρου του Βένετο και του γειτονικού Φριούλι στο βενετσιάνικο κράτος (1404-1420), η ουσιώδης και
απαραίτητη αυτή διαφοροποίηση έχασε μεγάλο μέρος της σημασίας της για τους γράφοντες περί
της ιστορίας της περιοχής σε γλώσσες που δεν είναι η Ιταλική.
3 Αυτός ο πόλεμος ονομάζεται έτσι από τη βενετική πόλης της Κιότζα (Chioggia), η οποία βρίσκεται
περίπου 25 χιλιόμετρα νοτίως της Βενετίας, σε ένα σύμπλεγμα μικρών νησιών στη νότια είσοδο
της Λιμνοθάλασσας της Βενετίας. Γύρω από την Κιότζα διεξήχθησαν ορισμένες από τις σημαντικότερες στρατιωτικές συγκρούσεις μεταξύ των Βενετσιάνων και των Γενοβέζων, των κυριότερων και επικινδυνότερων αντιπάλων τους. Για τον Πόλεμο της Κιότζας βλ. G. Cappelletti, Storia di
Padova, ό.π., τ. Α΄, σ. 300-328, 339-353· F. C. Lane, Storia di Venezia, Torino 1978, (ιταλική έκδοση
του F. C. Lane, Venice: A maritime Republic, Baltimore 1973), σ. 225-242· A. Zorzi, La Repubblica
del leone. Storia di Venezia, Milano 19912, σ. 149-153· L. Montobbio, Splendore e utopia..., ό.π., σ.
96-102· B. J. Kohl, Padua under the Carrara..., ό.π., σ. 205-222· G. M. Varanini, «Le sfide esterne:
Venezia e l’entroterra (1300 circa – 1420)», στο ΔΔ.Σσ., Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta
della Serenissima, I-VIII, Roma 1991-1998, τ. Γ΄, σ. 159-236.
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Ορισμένα γεγονότα αυτού του μεγάλου πολέμου εξιστορούνται από τον Λαόνικο Χαλκοκονδύλη στο Δ΄ βιβλίο των Αποδείξεων Ιστοριών. Ανάμεσά σε αυτά
είναι και η συμμετοχή της Πάδοβας στον πόλεμο, ως εξέχον μέλος της συμμαχίας εναντίον της Βενετίας. Ηγεμόνας της Πάδοβας ήταν τότε ο Φραγκίσκος Α΄, ο
επονομαζόμενος Πρεσβύτερος (Francesco I il Vecchio), που κυβέρνησε την πόλη
από το 1355 μέχρι το 1388. Η εξωτερική πολιτική του χαρακτηριζόταν από έναν
ολοένα και εντονότερο ανταγωνισμό με τη μέχρι πρότινος φίλη και σύμμαχο Βενετία, με στόχο τον έλεγχο του τμήματος της βενετικής πεδιάδας που βρίσκεται
ανάμεσα στις δύο πόλεις. Ο δυναστικός χαρακτήρας αυτής της σύγκρουσης διατυπώνεται και στην αφήγηση του Λαονίκου Χαλκοκονδύλη:4
ἐδόκει δὲ καὶ ὁ Παταβίου ἡγεμὼν συμβάλεσθαι αὐτοῖς ἐς τόν τε πόλεμον,
διάφορος ὢν τοῖς Οὐενετοῖς.5

Λίγες γραμμές παρακάτω, που όμως αντιστοιχούν σε μεγάλο χρονικό άλμα,
ακολουθεί η αναφορά στην κατάκτηση της Πάδοβας από τους Βενετσιάνους, το
1405, με την οποία η πόλη έχασε την ανεξαρτησία της και ουσιαστικά σήμανε
το τέλος της ιστορίας του Οίκου των Ντα Καρράρα. Μάλιστα, κατά τον Λαόνικο
Χαλκοκονδύλη η υποταγή της Πάδοβας σηματοδότησε για τη Βενετία την εδραίωση της κυριαρχίας της στην ενδοχώρα και την έναρξη περαιτέρω επιτυχιών και
κατακτήσεων.
ὕστερον μέντοι τόν τε τοῦ Παταβίου ἡγεμόνα τισάμενοι, τήν τε πόλιν
ἐπολιόρκησαν, καὶ ὑπαγόμενοι τῆς ἠπείρου ἀντείχοντο βεβαιότερον ἐς
σφᾶς ἐχυροῦντες τὴν ἀρχὴν τῆς ἠπείρου. [...] καὶ ὑστερούμενοι, ὡς τὸ
Πατάβιον ἐχειρώσαντο τοῦ ἡγεμόνος Καραρίων τῆς οἰκίας πρὸς τούτους
διενεχθέντος, ὁρμώμενοι ἀπὸ τούτου πόλεις τε ἄλλας οὐκ ὀλίγας κατεστρέψαντο...6

Οι πληροφορίες που παρατίθενται σε αυτά τα δύο χωρία, αν και σύντομες,
είναι ακριβείς και φανερώνουν την ορθή κρίση του συγγραφέα σχετικά με τα
πολιτικά και στρατιωτικά δρώμενα της βόρειας Ιταλίας.
Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τελευταίο από τα τρία χωρία
που είναι αφιερωμένα στην Πάδοβα, το οποίο είναι και το εκτενέστερο. Το εν
λόγω χωρίο βρίσκεται στο 6ο βιβλίο των Αποδείξεων Ιστοριών.7
Εδώ υπάρχει λεπτομερής αφήγηση της αποτυχημένης προσπάθειας του τελευταίου απογόνου της οικογένειας των Ντα Καρράρα, του Μαρσίλιου (Marsiliο
Da Carrara), να αποκαταστήσει τη δυναστεία στην προτέρα θέση της, εκδιώκοντας τους Βενετσιάνους από την πόλη και επανακτώντας την κυριαρχία της οικογένειάς του επί αυτής, το Μάρτιο του 1435.
4 Κατά τη συγγραφή του παρόντος άρθρου χρησιμοποιήθηκε η έκδοση των Αποδείξεων Ιστοριών
του Darkó. Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, Ἀποδείξεις ἱστοριῶν, εκδ. E Darkó, Laonici Chalkokondylae
historiarum demonstrationes, Ι-ΙΙ, Budapest 1922.
5 Ἀποδείξεις ἱστοριῶν, τ. Α΄, σ. 178.
6 Ό.π., σ. 179.
7 Ἀποδείξεις ἱστοριῶν, τ. Β΄, σ. 71-72.
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Στο ίδιο χωρίο, μια σύντομη περιγραφή της πόλης της Πάδοβας προηγείται
της εξιστόρησης της απόπειρας του Μαρσίλιου. Σε αυτήν την περιγραφή γράφει
ο Λαονίκος Χαλκοκονδύλης:
ἔστι δὲ αὕτη ἡ πόλις μεγάλη τε καὶ εὐδαίμων, ἔχουσα περίβολον ἀμφὶ
τοὺς ἑβδομήκοντα σταδίουσ. ῥεῖ δὲ διὰ τῆς πόλεως ποταμός Βρέντας
τοὔνομα, καὶ τούτῳ περιιόντι γενομένη ἐχύρωται ἐς τὰ μάλιστα.8

Σε αυτό το χωρίο ο Χαλκοκονδύλης αναφέρει δυο κύρια στοιχεία: 1) τα τείχη,
τα οποία περιβάλλουν αυτήν τη μεγάλη και ακμάζουσα πόλη και έχουν μήκος
περίπου 70 στάδια, δηλαδή 13,2 χιλιόμετρα και 2) έναν ποταμό, που ονομάζεται Βρέντας, ελληνοποιημένη μορφή του ιταλικού Brenta, που περικυκλώνει την
πόλη, ενισχύοντας έτσι τη θέση της πόλης.
Ξεκινώντας από τον ποταμό, παρατηρείται πως ο ποταμός που περνά από
την Πάδοβα, που είναι ο ίδιος που περνούσε από την πόλη και τον 15ο αι., δηλαδή την εποχή που ζούσε ο Χαλκοκονδύλης, είναι ο ποταμός Μπακιλιόνε
(Bacchiglione), ενώ ο ποταμός Μπρέντα περνούσε τότε, και περνά μέχρι και σήμερα, 4-4,5 χιλιόμετρα βορειότερα από την Πάδοβα.
Εκ πρώτης όψεως η πληροφορία δείχνει λανθασμένη και θα φαινόταν πως
ο Χαλκοκονδύλης μπέρδεψε τους δύο ποταμούς. Ωστόσο μέχρι το 589 μ.Χ. ο
ποταμός Μπρέντα όντως περνούσε από την πόλη, και μάλιστα ένας από τους
πολλούς μαιάνδρους του περικύκλωνε την πόλη από τρεις πλευρές μετατρέποντάς την σε μια μικρή χερσόνησο, καθιστώντας την έτσι μια εξαιρετικά φύσει
οχυρωμένη θέση, γεγονός που ευνόησε την ανάπτυξη της πόλης από αρχαιοτάτους χρόνους.
Εξαιτίας των μεγάλων κατακλυσμών που έπληξαν τη βόρεια και την κεντρική
Ιταλία το 589 η ροή του Μπρέντα άλλαξε, και την παλιά κοίτη του την κατέλαβε ο
γειτονικός ποταμός Μπακιλιόνε που έρρεε λίγα χιλιόμετρα νοτιότερα.9
Οι αρχαίοι συγγραφείς, ο Τίτος Λίβιος, ο Πλήνιος ο Πρεσβύτερος και ο Στράβωνας, ονομάζουν τον ποταμό που περνά μέσα από την Πάδοβα με το αρχαίο
του όνομα Meduacus/Μεδόακος,10 ενώ το όνομα Μπρέντα, ως Brinta, στη Λατινική, εμφανίζεται σε μεταγενέστερες πηγές της ύστερης ρωμαϊκής εποχής
(Venantius Fortunatus, Ανώνυμος της Ραβέννας).11
8 Ἀποδείξεις ἱστοριῶν, τ. Β΄, σ. 71-72.
9 Για τις μεγάλες υδρολογικές και γεωλογικές μεταβολές που παρατηρήθηκαν στην περιοχή της Πάδοβας τον 6ο μ. Χ. αιώνα, βλ. J. Bonetto, «Il medio e basso corso del Brenta in età
romana», στο Il Brenta, επιμ. A. Bondesan, F. Caniato, F. Vallerani, Verona 2003, σ. 171-178· του
ίδιου, Veneto. Archeologia delle Regioni d’Italia, Roma 2009, κυρίως στις σελίδες 129-134. Βλ. επίσης R. Cessi, «La diversione del Brenta e il delta ilariano nel secolo XII», στο βιβλίο του Padova
medioevale. Studi e documenti, επιμ. D. Gallo, I-II, Padova 1985, τ. Α΄, σ. 55-70.
10 Titus Livius, Ab urbe condita libri, Χ, 2· Gaius Plinius Secundus, Naturalis historia, III, 20, 121·
Στράβων, Γεωγραφικά, V, 1, 7.
11 Venantius Fortunatus, Miscellanea και Vita Sancti Martini, Patrologia Latina, έκδ. J.-P. Migne,
τ. 88, Paris 1862, σ. 59-362 (Miscellanea) και 363-426 (Vita Sancti Martini), στις σελίδες 62 και
425 αντίστοιχα· Ravennatis Anonymi Cosmographia et Guidonis Geographica, έκδ. Μ. Pinder-G.
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Ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, egregie latinis atque graecis litteris eruditum,
όπως τον χαρακτηρίζει ο Κυριακός Αγκωνίτης, δηλαδή «εξαίσιος γνώστης των
Ελληνικών και των Λατινικών»,12 γνώριζε ασφαλώς αυτούς τους αρχαίους συγγραφείς και ακολουθώντας τους ταυτίζει τον ποταμό που περνά από την Πάδοβα με τον Μεδόακο, ονομάζοντάς τον, όμως, με το νεότερο όνομά του, δηλαδή
Μπρέντα. Εξ ου το φαινομενικό λάθος και η σύγχυση με τον Μπακιλιόνε.
Όσον δε αφορά τα τείχη, πρέπει πρώτα απ’ όλα να επισημανθεί πως μέχρι πολύ πρόσφατα, δηλαδή μέχρι πριν περίπου δέκα χρόνια, δεν ήταν γνωστό
το ακριβές συνολικό μήκος των τειχών της Πάδοβας κατά την εποχή των Ντα
Καρράρα. Ενώ ήταν γνωστό το μήκος των παλιών τειχών του 12ου-13ου αι., των
λεγόμενων «mura comunali», τα Τείχη του Δήμου δηλαδή, και εκείνο των βενετσιάνικων τειχών του 16ου αιώνα, τα οποία υπάρχουν, άθικτα, μέχρι και σήμερα,
πολύ λίγα γνωρίζαμε για τα τείχη που έχτισαν οι Ντα Καρράρα τον 14ο αιώνα,
σε διαφορετικές διαδοχικές φάσεις, επεκτείνοντας κατά πολύ τον προηγούμενο
οχυρωμένο περίβολο που προστάτευε την πόλη.13
Αυτό οφειλόταν κυρίως στο γεγονός ότι τα τείχη των Ντα Καρράρα είχαν κατεδαφιστεί από τις βενετσιάνικες αρχές για την ανοικοδόμηση των νέων τειχών
τα πρώτα χρόνια του 16ου αιώνα. Μόνο μικρά τμήματα των τειχών των Ντα Καρράρα ενσωματώθηκαν, κατόπιν των απαραιτήτων προσαρμογών, στα νέα βενετσιάνικα τείχη, η περίβολος των οποίων ακολουθούσε στο μεγαλύτερο μέρος
της εκείνη των προγενέστερων τειχών.
Parthey, Berlin 1860, σ. 290.
12 Cyriac of Ancona: Later Travels, (έκδ. και μετάφραση στην Αγγλική) E. W. Bodnar, Cambridge
(ΜΑ) 2003, σ. 298 (λατινικό κείμενο) και 299 (αγγλική μετάφραση). Βλ. επίσης Δ. Καμπούρογλου, Οι
Χαλκοκονδύλαι, Αθήνα 1926, σ. 123.
13 Οι εργασίες ενίσχυσης, επιμήκυνσης και επέκτασης των τειχών της Πάδοβας από τους Ντα Καρράρα ολοκληρώθηκαν γύρω στο 1370, επί της ηγεμονίας του Φραγκίσκου Α΄ του Πρεσβυτέρου. Οι
σημαντικότερες προσθήκες και επεκτάσεις ήταν προς Νότον (Borgo Santa Croce) και προς Ανατολάς (Borgo Ognissanti). Η τελική περίβολος των καρραρέζιων τειχών περιελάμβανε εσωτερικά ενδιάμεσα τείχη, καθώς και πύργους, πύλες και οχυρωμένες γέφυρεσ. Ολόκληρη η περίβολος
των τειχών των Ντα Καρράρα, συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών ενδιάμεσων τειχών,
κατεδαφίστηκε από τις βενετσιάνικες αρχές που προχώρησαν στην δημιουργία των νέων τειχών,
σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα στρατιωτικά και πολιορκητικά δεδομένα της εποχής. Τα βενετσιάνικα τείχη ακολουθούσαν στο μεγαλύτερο τμήμα τους την προηγούμενη περίβολο των τειχών των
Ντα Καρράρα, από τα οποία μάλιστα χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον τα ανακυκλώσιμα κατασκευαστικά υλικά. Για τα μεσαιωνικά τείχη της Πάδοβας βλ. G. Lorenzoni, Il Castello di Padova e le sue
condizioni verso la fine del secolo decimottavo. Notizie varie, Padova 1896· Cesira Gasparotto, «Le
mura di Padova comunale», La città di Padova 3 (1963), σ. 12-17· της ίδιας, «Padova ecclesiastica
1239: note topografico-storiche», Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana 1 (1967), σ. 13195· της ίδιας, La reggia dei Da Carrara. Il palazzo di Ubertino e le nuove stanze dell’Accademia
Patavina, Padova 1968· G. Lorenzoni, Medioevo padovano in Padova, ritratto di una città, Vicenza
1973· A. Settia, «“Ecclesiam incastellare”. Chiese e castelli della diocesi di Padova in alcune recenti
pubblicazioni», Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana 12 (1981) σ. 47-75· S. Bortolami, «La
città del Santo e del Tiranno: Padova nel primo Duecento», στον τόμο G. Gorini (επιμ.), S. Antonio
1231-1281. Il suo tempo, il suo culto e la sua città, Padova 1981, σ. 244-261· A. Verdi (επιμ.), Le mura
ritrovate. Fortificazioni di Padova in età comunale e carrarese, Padova 2011. Πολλά στοιχεία με
πλούσια βιβλιογραφία, χαρτογραφία και εικονογραφία στον ιστότοπο http://www.muradipadova.it/
lic/ (τελευταία πρόσβαση 26/8/2020).
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Τώρα, όμως, χάρη σε νέες μετρήσεις που έγιναν με προηγμένες και συνδυασμένες επιστημονικές μεθόδους γνωρίζουμε πως το συνολικό μήκος των τειχών
των Καρραρέζων έφτανε τα 11.750 μέτρα, και τα 12.699 αν προστεθεί το μήκος των διάφορων ενδιάμεσων εσωτερικών τειχών. Αυτό το μήκος αντιστοιχεί
σε 67,23 ή 67,77 βυζαντινά στάδια (1 στάδιο = 600 πόδες = 187,38 ή 188,88 μ),
δηλαδή τους «αμφί εβδομήκοντα σταδίους» του Λαονίκου Χαλκοκονδύλη.14
Οι πληροφορίες του Χαλοκονδύλη αναφορικά με τον ποταμό και τα τείχη της
Πάδοβας φανερώνουν λοιπόν μια καλή γνώση της Πάδοβας, γνώση που, αν και
επηρεασμένη από αρχαίους Ρωμαίους και Έλληνες συγγραφείς, υποδεικνύει
την ύπαρξη κάποιας επαφής με αυτήν την πόλη.
Ωστόσο αυτή η επαφή ίσως να περιοριζόταν σε πληροφορίες που ο Χαλκοκονδύλης έλαβε, προφορικά ή γραπτά, από Ιταλούς ή Έλληνες που γνώριζαν ή
είχαν επισκεφτεί την Πάδοβα. Ίσως ακόμη και από τον διάσημο εξάδελφό του
Δημήτριο, στον οποίο το 1463 είχε ανατεθεί η έδρα της Ελληνικής Γλώσσας και
Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, όπου και διέμενε μέχρι το 1475.15
Αυτή η προσέγγιση, της έμμεσης πληροφόρησης δηλαδή, δεν συνάδει όμως
με τις υπόλοιπες πληροφορίες που βρίσκονται στο ίδιο χωρίο και αφορούν την
αποτυχημένη προσπάθεια του Μαρσίλιο Ντα Καρράρα, για την ανάκτηση της
κυριαρχίας στην Πάδοβα, το Μάρτιο του 1435.
Εν συντομία τα γεγονότα έχουν ως εξής: ο Μαρσίλιος, τελευταίος υιός του
τελευταίου ηγεμόνα της Πάδοβας Φραγκίσκου Νοβέλλου (Francesco Novello),
σε συνεργασία με μερικούς κατοίκους της πόλης, πιστούς στον Οίκο των Ντα
Καρράρα, σχεδιάζει και οργανώνει την εκδίωξη των βενετσιάνικων αρχών και
την ανάκτηση της κυριαρχίας στη Πάδοβα.
Σύμφωνα με το σχέδιο, ο Μαρσίλιο συνοδευόμενος από ολιγομελή ομάδα
ανδρών, θα έφτανε έξω από τα τείχη της Πάδοβας το πρωί της 16ης Μαρτίου
1435. Εκεί οι συνωμότες που βρίσκονταν μέσα στην Πάδοβα θα του άνοιγαν τις
πύλες της πόλης αφού θα εξουδετέρωναν τη μικρή βενετσιάνικη φρουρά και θα
συλλάμβαναν τις βενετσιάνικες αρχές.
Από το Τρέντο ο Μαρσίλιο κατέβηκε προς την Πάδοβα, αλλά εξαιτίας μιας
ξαφνικής επιδείνωσης του καιρού, με ισχυρές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις,
έφτασε σε ένα χωριό κοντά στην Πάδοβα, ονόματι Καρτούρο (Carturo), μόνο την
επόμενη ημέρα, δηλαδή στις 17 Μαρτίου 1435.
Μόλις έφτασε στο Καρτούρο, δύο κάτοικοι του χωριού ειδοποίησαν τις βενετσιάνικες αρχές που προέβησαν στην σύλληψή του, ενώ η Πάδοβα τέθηκε σε
κατάσταση συναγερμού. Από τη Βενετία ήρθαν ισχυρές στρατιωτικές μονάδες
14 E. Schilbach, Byzantinische Metrologie, München 1970, σ. 32-34· D. Loizos, «Byzantine Measures»,
Digital Humanities: Diophant Ancient Measures Converter, 2010. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο:
http://www.anistor.gr/history/Byzantine_Units.pdf (τελευταία πρόσβαση 25/8/2020).
15 Για τον Δημήτριο Χαλκοκονδυλη βλ. Δ. Καμπούρογλου, Οι Χαλκοκονδύλαι, ό.π., στις σελίδες
171-211· G. Cammelli, «“Calcondiliana”. Correzioni alla biografia di Demetrio Calcondila: dalla sua
nascita (1423) alla sua nomina nello studio di Padova (1463)», Miscellanea Giovanni Mercati, v. III,
Letteratura e Storia Bizantina, Città del Vaticano 1946, σ. 252-272· του ίδιου, I dotti bizantini e le
origini dell’Umanesimo, III, Demetrio Calcondila, Firenze 1954.
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που διέλυσαν τις ομάδες των ανταρτών μέσα στην Πάδοβα όπου σημειώθηκαν
μικρές συγκρούσεις.
Ο Μαρσίλιος μεταφέρθηκε στη Βενετία, όπου, καταδικάστηκε σε θάνατο και
εκτελέστηκε, διά αποκεφαλισμού, στις 24 Μαρτίου 1435, στη λεγόμενη «μικρή
πλατεία» του Αγίου Μάρκου.16
Οι ιστορικές πηγές για τα γεγονότα αυτά είναι η σύγχρονη με τα γεγονότα
Κρόνακα Καρραρέζε (Cronaca carrarese), των Gatari, οι αναφορές των βενετσιάνικων αρχών της Πάδοβας προς την κυβέρνηση της Βενετίας καθώς και μεταγενέστερες βενετσιάνικες πηγές που αντλούν τις πληροφορίες τους από τις
προαναφερθείσες επίσημες αναφορές των βενετσιάνικων αρχών.
Οι Αποδείξεις Ιστοριών του Λαονίκου Χαλκοκονδύλη είναι απ’ ό,τι γνωρίζω, η
μοναδική μη ιταλική, μάλλον μη βενετική, πηγή που αναφέρει αυτά τα γεγονότα.
Η εξιστόρηση του Χαλκοκονδύλη είναι ακριβής και συμφωνεί με τις παδοβάνικες
και βενετσιάνικες πηγές.
Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά σε μια ξαφνική έντονη κακοκαιρία («ἐπιγενέσθαι τε χειμῶνα μέγιστον») που ανέτρεψε τα σχέδια του Μαρσίλιου και προκάλεσε τελικά την αποτυχία του εγχειρήματός του. Το στοιχείο της ξαφνικής κακοκαιρίας απαντά στην Κρόνακα Καρραρέζε, και, απ’ ό,τι γνωρίζω, δεν αναφέρεται σε
άλλες σύγχρονες ιταλικές πηγές.17
Σχετικά με αυτό γράφει ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης:
συνθέμενοι ἡμέρᾳ, ᾗ αὐτὸν δέοι παρεῖναι ἐς τοὖργον, ἐπιγενέσθαι τε χειμῶνα μέγιστον, καὶ διακωλῦσαι τὸν παραεῖναι, ἐς ἣν συνέθετο ἡμέραν

Ενώ στην Κρόνακα Καρραρέζε γράφει ο Bartolomeo Gatari:
ma non potè arrivare il giorno ordinato delli 16 marzo per le gran pioggie
e nevi, che gl’impedirono il camino e fanghi che li ritardarono fino al
giovedì 17 detto18

Σε αυτό το σημείο η ομοιότητα με το κείμενο του Gatari είναι προφανής, και
πιθανή είναι η άντληση της συγκεκριμένης πληροφορίας από αυτό το κείμενο,
έστω και με έμμεσο τρόπο.
Τι είναι όμως αυτή η Κρόνακα Καρραρέζε, ποιος ο συγγραφέας της και πότε
γράφηκε;
16 Η πληρέστερη μελέτη πάνω στην αποτυχημένη προσπάθεια του Μαρσίλιου παραμένει εκείνη
του E. Piva, Venezia, Scaligeri e Carraresi: storia di una persecuzione politica del XV secolo, Rovigo
1899. Σημαντικές πληροφορίες βρίσκονται επίσης σε A. Segarizzi, «Contributo allea storia delle
congiure padovane», Nuovo Archivio Veneto N.S. XXXI (1916), σ. 3-33, στις σελίδες 4-11. Πιο σύντομες αναφορές βρίσκονται εν G. Cappelletti, Storia di Padova, ό.π., τ. B΄, σ. 34-36· L. Montobbio,
Splendore e utopia..., ό.π., σ. 209-210· G. Vasoin, La Signoria dei Carraresi..., ό.π., σ. 83-84.
17 Επί τούτου επιφυλάσσομαι για μια σαφέστερη τοποθέτηση, εξαιτίας της μέχρι σήμερα αδυναμίας μου να μελετήσω τα έγγραφα της βενετικής κυβέρνησης, και συγκεκριμένα τα αρχεία του
Consiglio dei Dieci, που φυλάσσονται στο Archivio di Stato di Venezia.
18 Gatari, Galeazzo, Bartolomeo e Andrea, Cronaca Carrarese, Rerum Italicarum Scriptores, n.s.,
tomo XVII, parte I, volume I, Città di Castello 1912, σ. 582: «Μα δεν μπόρεσε να φτάσει την προκαθορισμένη ημέρα, στις 16 Μαρτίου, εξαιτίας των μεγάλων βροχών και του χιονιού που τον εμπόδισαν
να προχωρήσει και εξαιτίας της λάσπης που τους καθυστέρησε μέχρι την Πέμπτη 17 του μηνός».
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Η Κρόνακα Καρραρέζε, δηλαδή η Καρραρέζια Χρονογραφία, αποτελεί κλασικό παράδειγμα τοπικής ιστοριογραφίας, ένα είδος ιστορικής καταγραφής και
αφήγησης πολύ διαδεδομένο και πολύ σύνηθες στην Ιταλία ήδη από τον Πρώιμο Μεσαίωνα. Οι παλαιότερες τοπικές χρονογραφίες γράφτηκαν, στη Λατινική, αποκλειστικά από κληρικούς. Αργότερα, από τον 11ο αιώνα, εμφανίζονται οι
πρώτοι λαϊκοί συγγραφείς, κυρίως notai (συμβολαιογράφοι). Η συγγραφή έργων
τοπικής κοσμικής ιστορίας θεωρείτο μια κατώτερη μορφή λογοτεχνίας, και με
αυτήν ασχολούνταν άτομα που ανήκαν στην αστική τάξη των πόλεων της βόρειας και κεντρικής Ιταλίας. Ήταν άτομα που είχαν λάβει καλή μόρφωση και φυσικά
ήταν σε θέση να γράφουν ένα αξιοπρεπές κείμενο στη Λατινική. Από τα τέλη του
13ου αιώνα και κυρίως στα μέσα του 14ου αιώνα, στη Γένοβα, καθώς και στο Μιλάνο, τη Μπολόνια, τη Βενετία και τη Φλωρεντία, συνεγράφησαν «δημοτικές χρονογραφίες» (cronache municipali), κείμενα όπου, κατ’ εντολή των δημοτικών αρχών, καταγράφονταν τα γεγονότα που αφορούσαν την πόλη-κράτος (commune),.
Σε αυτά τα έργα η ιστορία κάθε πόλης τοποθετείται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο
παγκόσμιας ιστορίας. Κατά το δεύτερο μισό του 14ου αιώνα αυτές οι χρονογραφίες γράφονται όλο και περισσότερο σε lingua volgare, δηλαδή στην τοπική εκδοχή της μεσαιωνικής ιταλικής δημώδους γλώσσας, βαριά επηρεασμένη από την
διάλεκτο της περιοχής όπου γραφόταν το κάθε έργο.
Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού έργων τοπικής ιστοριογραφίας σχετίζεται με
την ιδιαίτερη πολιτική κατάσταση της κεντρικής και βόρειας Ιταλίας που κατά
τη διάρκεια του Μεσαίωνα και μέχρι το 1861 παρέμειναν διαιρεμένες σε πολλά
κρατίδια. Σχεδόν κάθε πόλη υπήρξε για κάποιο χρονικό διάστημα πρωτεύουσα
μιας αντίστοιχης κρατικής οντότητας, η οποία διέθετε δική της κυβέρνηση, δική
της πολιτική ζωή, δική της ιστορία και συνεπώς δικούς της ιστορικούς.
Η ιστορία της Πάδοβας ως ανεξάρτητης πολιτικής και κρατικής οντότητας
ξεκινά το 1138 με τη σύσταση των πρώτων θεσμών αυτοδιοίκησης, εμβρυακή
μορφή του commune. Εν συνεχεία και με εξέλιξη παρόμοια με εκείνη πολλών
ιταλικών πόλεων μετασχηματίστηκε σε ηγεμονία (signoria), υπό την κυριαρχία
του Τζάκομο Ντα Καρράρα και των διαδόχων του. Η ηγεμονία των Ντα Καρράρα
συνεχίστηκε μέχρι το 1405 οπότε η πόλη κυριεύτηκε από τους Βενετσιάνους.
Σε αυτό το χρονικό διάστημα περίπου διακοσίων εβδομήντα ετών γράφτηκαν πολλά κείμενα που αναφέρονται στην πόλη της Πάδοβας και την περιοχή
τησ. Πέρα από τις αναφορές που υπάρχουν σε πολλές μεσαιωνικές πηγές, ορισμένα έργα κυρίως από το δεύτερο μισό του 13ου αιώνα ασχολούνται αποκλειστικά με την ιστορία της Πάδοβας, είναι δηλαδή καθαρά τοπικές ιστορίες.19 Άλλες,
19 Η βιβλιογραφία για τις τοπικές ιστορίες και την τοπική ιστοριογραφία στην Ιταλία κατά τους
Μέσους Χρόνους είναι τεράστια. Ενδεικτικά και ειδικά για όσον αφορά την παδοβάνικη μεσαιωνική ιστοριογραφία βλ. G. Arnaldi – L. Capo, 1976. “I cronisti di Venezia e della Marca trevigiana”,
στο G. Arnaldi (επιμ.), Storia della cultura Veneta, 2: Il Trecento, σ. 272-337, Vicenza 1976· G. Fabris,
Cronache e cronisti padovani, Fossalta di Piave 1977· I. Paccagnella, «Uso letterario dei dialetti»,
στον τόμο L. Serianni – P. Trifone (επιμ.), Storia della lingua italiana, 3: Le altre lingue, Torino 1994,
σ. 495-539· A. Stussi, «Contributo alla conoscenza del padovano trecentesco», στον τόμο F. Fido,
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οι αρχαιότερες, είναι γραμμένες στα Λατινικά, άλλες, κυρίως οι νεότερες, στη
lingua volgare.20
Η Κρόνακα Καρραρέζε είναι έργο τριών συγγραφέων, του Galeazzo Gatari
και των υιών του Bartolomeo και Andrea. Και οι τρεις ήταν speziali, δηλαδή φαρμακοποιοί, και μάλιστα διετέλεσαν πρόεδροι –gastaldi– της αντίστοιχης συντεχνίας (corporazione). Αν και έμποροι συμμετείχαν ενεργά στην πολιτική ζωή της
Πάδοβας, πράγμα σύνηθες στις ιταλικές πόλεις της εποχής, αναλαμβάνοντας
σημαντικά αξιώματα και διατελώντας πρέσβεις των Ντα Καρράρα σε διάφορες
περιπτώσεις. Πολέμησαν επίσης στους πολέμους της Πάδοβας κατά της Βενετίας. Όπως οι περισσότεροι πλούσιοι αστοί της εποχής ήταν άτομα μεγάλης και
ευρείας μόρφωσης, πέρα από την επιστήμη της φαρμακοποιίας, με βαθιές γνώσεις της αρχαίας γραμματείας (ρωμαίοι και έλληνες συγγραφείς).
Ο Galeazzo Gatari έγραψε σε lingua volgare μια χρονογραφία της πόλης της
Πάδοβας και του Οίκου των Ντα Καρράρα από το 1318 μέχρι το τέλος του έτους
1389. Ο ίδιος πέθανε στις 9 Αυγούστου 1405, ενώ η πόλη πολιορκείτο από τους
Βενετσιάνους και λίγους μήνες πριν αυτή χάσει την ανεξαρτησία της. Αγνοούμε
τους λόγους για τους οποίους ο Galeazzo Gatari διέκοψε την εξιστόρηση των
γεγονότων το 1389, ενώ ο ίδιος έζησε μέχρι το 1405, συμμετέχοντας μάλιστα
ενεργά στα δρώμενα της πόλης.
Ο τριτότοκος υιός του, ο Bartolomeo (π. 1380-1438/9), συνέχισε την εξιστόρηση των γεγονότων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1407, ενώ πραγματοποίησε ορισμένες προσθήκες, κυρίως όσον αφορά τα γεγονότα μετά το 1358, παραθέτοντας και επίσημα έγγραφα στα λατινικά. Προσέθεσε επίσης το χωρίο που αναφέρεται στην αποτυχημένη απόπειρα του Μαρσίλιο, η οποία –αφού έλαβε χώρα
το 1435– είναι εκτός των χρονικών ορίων της χρονογραφίας.
Ο πρωτότοκος υιός, ο Andrea (;- μετά το 1454), προχώρησε σε μια γενική
αναθεώρηση του έργου, καταργώντας ορισμένα σημεία, κυρίως εκεί που υπήρχαν κλασικίζουσες ρητορικές υπερβολές, ενώ διεύρυνε ορισμένα χωρία και
προσέθεσε άλλα, χωρίς ωστόσο να αλλοιώσει τη δομή του έργου και ούτε να

R. A. Syska-Lamparska, P. D. Stewart (επιμ.), Studies for Dante: Essays in honor of Dante della
Terza, Fiesole 1998, σ. 459-466· M. Zabbia, Notai e cronachisti del Trecento, Roma 1999· του ίδιου,
«Sulla scrittura della storia in Italia (secoli XIII-XV)», Reti Medievali Rivista, 19/1 (2018), σ. 547-555·
Ν. Bertoletti, Testi veronesi dell’età scaligera, Padova 2005· L. Tomasin, «Il volgare nella cancelleria
padovana dei Carraresi», στον τόμο C. Schiavon (επιμ.), In lengua grossa, in lengua sutile, Studi su
Angelo Beolco, il Ruzante, Padova 2005, σ. 103-118· του ίδιου, «La cultura testuale volgare nella
Padova trecentesca», Textual Cultures 4.1 (2009), σ. 84-112· F. Brugnolo – Z. L. Verlato, La cultura
volgare padovana nell’età del Petrarca, Atti del convegno di Monselice, 7-8 maggio 2004, Padova
2006· R. Sosnowsky, «A recovered copy of Cronaca Carrarese», Fibula 3 (2009), σ. 39-50.
20 Στις μελέτες που γράφονται στην Ιταλία η γλώσσα των εν λόγω ιστορικών πηγών αναφέρεται
συνήθως ως «παδοβάνικη διάλεκτος» (dialetto padovano), εννοώντας με αυτό τον όρο την διάλεκτο
της Βενετικής γλώσσας που ομιλείται στην Πάδοβα και τη γύρω περιοχή. Η Βενετική ωστόσο δεν
αναγνωρίζεται επισήμως από το ιταλικό κράτος ως γλώσσα, αλλά χαρακτηρίζεται ως διάλεκτος
της Ιταλικής, γεγονός που μπορεί να καταστήσει δυσνόητη την όλη σχετική ορολογία για τους μη
γνώστες της γλωσσικής κατάστασης της Ιταλίας.
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αλλάξει τους σκοπούς του.21
Η απόδοση στον Bartolomeo ή στον Andrea των προσθηκών και των αλλαγών αποτέλεσε ένα αντιλεγόμενο σημείο για πολλά χρόνια, αλλά η πιο πρόσφατη έρευνα κατέληξε στο να αποδώσει το μεγαλύτερο μέρος αυτών στον
Bartolomeo, παρά το γεγονός ότι ο Andrea διεκδικεί ρητά την πατρότητα αυτών
των προσθηκών και αλλαγών στην από τον ίδιο επιμελημένη έκδοση της Κρόνακα Καρραρέζε.22
Η Κρόνακα Καρραρέζε είναι η βασικότερη και πληρέστερη πηγή για την ιστορία
της Πάδοβας επί της δυναστείας των Ντα Καρράρα και επιτρέπει την ανάλυση των
πολλών και μακροχρόνιων πολέμων μεταξύ της Πάδοβας και της Βενετίας από
την οπτική γωνιά των τελικά ηττημένων, δηλαδή των Ντα Καρράρα.
Η ομοιότητα του χωρίου του Λαονίκου Χαλκοκονδύλη όπου εξιστορείται η
αποτυχημένη προσπάθεια του Μαρσίλιου Ντα Καρράρα το 1435 με το αντίστοιχο της Κρόνακα Καρραρέζε με τα άλλα στοιχεία που αφορούν την Πάδοβα, τα
οποία αναφέρθηκαν στο παρόν άρθρο, εγείρουν κάποια ερωτηματικά σχετικά
με το εάν ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης είχε προσωπική και άμεση επαφή με την
Πάδοβα ή αν χρησιμοποίησε πρωτότυπες ιταλικές πηγές της εποχής (παδοβάνικες και βενετσιάνικες), ή και τα δύο μαζί. Προς το παρόν δεν διαθέτω στοιχεία
τέτοια που να μπορούν να υποστηρίξουν μια σαφή θετική απάντηση σε αυτά τα
ερωτήματα, θετική απάντηση που θα αποδείκνυε την εξοικείωση του Λαονίκου
Χαλκοκονδύλη με την Πάδοβα, το Βένετο, και την ιστορία τους.
Ωστόσο, ακόμη και αν δεχτούμε πως όλες αυτές οι πληροφορίες για την Πάδοβα προήλθαν από περιστασιακές συνομιλίες, ή από αλληλογραφία με Έλληνες
ή/και Ιταλούς που γνώριζαν την πόλη και τα ιστορικά γεγονότα που σχετίζονται
με αυτήν, παραμένει το ερώτημα, γιατί ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης αποφάσισε
να αφιερώσει ένα σημαντικό κομμάτι της εξιστόρησης των γεγονότων της Ιταλίας στη ναι μεν δραματική, αλλά όχι και τόσο σπουδαία, ιστορία του Μαρσίλιου, ο
οποίος απ’ όλους τους Ντα Καρράρα υπήρξε ο λιγότερο σημαντικός και έμεινε
στην ιστορία μόνο επειδή με τον ίδιο τελειώνει η οικογένεια των Ντα Καρράρα;
Στον κατά πολύ σοβαρότερο για τη Βενετία και την υπόλοιπη Ιταλία Πόλεμο
της Κιότζα ο Χαλκοκονδύλης αφιερώνει λίγες γραμμές και μόνο λίγα λόγια στην
κατάκτηση της Πάδοβας από τους Βενετσιάνους το 1405.
Γιατί λοιπόν τόση προσοχή και τόση έκταση στο κείμενό του, στο Μαρσίλιο
και το αποτυχημένο κίνημά του;
Ο ίδιος ο Χαλκοκονδύλης γράφει πως τα γεγονότα του Μαρτίου 1435 στην
Πάδοβα αποτελούν σημαντικό παράδειγμα των εσωτερικών διαμαχών μεταξύ
των αντίπαλων πολιτικών φατριών των Γουέλφων και των Γιβελλίνων, διαμάχες που ταλάνιζαν όλες τις ανεξάρτητες ιταλικές πόλεις της εποχής.23 Όμως οι
διαμάχες μεταξύ Γουέλφων και Γιβελλίνων, οι οποίες χαρακτήριζαν την πολι21 Cronaca carrarese, σ. VII-XXXVIII (Prefazione).
22 Ό.π., σ. 584 και σ. XXI.
23 Ἀποδείξεις ἱστοριῶν, τ. Β΄, σ. 70-71.
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τική ζωή των ανεξάρτητων πόλεων της κεντρικής και βόρειας Ιταλίας από τον
11ο μέχρι το 13ο αιώνα, εντάσσονταν στον πλαίσιο της αντιπαράθεσης ανάμεσα
στους Πάπες και τους γερμανούς αυτοκράτορες, κατά τη διάρκεια της γνωστής
Έριδος της Περιβολής, και οι οποίες είχαν πάψει εκατό πενήντα χρόνια νωρίτερα και εν πάση περιπτώσει, ουδεμία σχέση είχαν με τον ανταγωνισμό μεταξύ
της Πάδοβας και της Βενετίας. Ούτε επρόκειτο για κάποια εσωτερική διαμάχη
ανάμεσα σε διάφορες φατρίες των κατοίκων της Πάδοβας, που θα μπορούσαν
να χαρακτηριστούν, έστω και με αναχρονιστικούς όρους, ως σύγκρουση μεταξύ
Γουέλφων και Γιβελλίνων.
Φαίνεται λοιπόν πως ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης έμαθε και κάπως αγάπησε
την τραγική ιστορία του τελευταίου των Ντα Καρράρα και θέλησε να την περιλάβει
στο έργο του, με το πρόσχημα πως αυτή διαφωτίζει και εξηγεί την τεταμένη πολιτική ζωή των ανεξάρτητων, πλην πολιτικά ασταθών, ιταλικών πόλεων-κρατών.
Θεωρώ πως τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο παρόν άρθρο θα μπορούσαν να συμβάλουν επίσης στο ζήτημα της ενδεχόμενης μετάβασης και διαμονής
του Λαονίκου Χαλκοκονδύλη στην Ιταλία, καθώς και σε εκείνο των πηγών που ο
ίδιος χρησιμοποίησε για τη συγγραφή του έργου του.24 Αποτελούν, πάντως, ακόμη μια ένδειξη των πολύμορφων σχέσεων που υπήρχαν εκείνη την εποχή μεταξύ
της Ιταλίας και του Ελληνισμού, σχέσεις που δείχνουν να ήταν συνεχείς, στενές,
συνηθισμένες, διαχρονικές και σημαντικές, στο πλαίσιο ενός, περισσότερο ενιαίου απ’ ό,τι συνήθως πιστεύεται, ευρωμεσογειακού πολιτιστικού χώρου.

24 Για αυτά τα δύο ζητήματα βλ. Δ. Καμπούρογλου, Οι Χαλκοκονδύλαι, ό.π., σποράδην, αλλά κυρίως στις σελίδες 118-135· H. Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των
Βυζαντινών, τόμος Β΄: Ιστοριογραφία, Φιλολογία, Ποίηση, Αθήνα 1992, α΄ έκδοση Munich 1978
(Die hochspraechliche Profane Literatur der Byzantinern), σ. 339-345· Ν. Νικολούδης, «Η ζωή του
ιστορικού Λαόνικου Χαλκοκονδύλη υπό το πρίσμα νεοτέρων ερευνών», Τετράμηνα 49 (Φθινόπωρο
1992), σ. 3386-3394· του ίδιου, «Observations on the possible sources of Laonikos Chalkokondyles’
Demonstrations of Histories», Βυζαντινά 17 (1994), σ. 75-82· του ίδιου, Laonikos Chalkokondyles.
A Translation and Commentary of the «Demonstrations of Histories». (Books I-III), Αθήνα 1996, σ.
41-86· A. Kaldellis, «The Date of Laonikos Chalkokondyles’ Histories», Greek, Roman and Byzantine
Studies (GRBS) 52 (2012), σ. 111-136· του ίδιου, «The Greek Sources of Laonikos Chalkokondyles’
Histories», GRBS 52 (2012), σ. 736-765.

Κωνσταντινούπολη-Χαλέπι-Βενετία:
Η διαθήκη ενός ιερωμένου1
Δέσποινα Στεφ. Μιχάλαγα

Επίκουρη Καθηγήτρια Εκκλησιαστικής Ιστορίας των Νεότερων Χρόνων
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ABSTRACT
The Venetian State Archives (Archivio di Stato di Venezia) in its series
“Bailo a Constantinopoli” treasures the testament of an Orthodox scholar,
probably a clergyman. Constantius drafted his last will in Constantinople,
in 1765. He distributed his property to his familiars; the Patriarch ratified
the testament, while among the witnesses who signed it were the Metropolitan of Aleppo and some officials of the Ecumenical Patriarchate. Existing movable items (clothes and books) were recorded before distribution.
What was the diplomatic interest that prompted the Venetian official (Bailo) to keep the testament, with an attached translation into Italian, and may
have sent it to Venice, where it remains to this day?
Regardless of the political expediency of keeping the testament, its interesting element is both the persons mentioned and the books that were
included in the library of Constantius.

Το Κρατικό Αρχείο της Βενετίας (Archivio di Stato di Venezia) θησαυρίζει μία
διαθήκη στην ελληνική γλώσσα. Τούτο δεν αποτελεί κάτι ιδιαίτερο, αφού και άλλες σχετικές διαθήκες με την ίδια προέλευση, επίσης στην ελληνική γλώσσα,
έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας ή είναι κατά κάποιον τρόπο γνωστές.2
Η συγκεκριμένη όμως βρίσκεται καταχωρισμένη στην αρχειακή σειρά Bailo a
Constantinopoli, μεταξύ των εγγράφων δηλαδή, τα οποία ο αξιωματούχος αυτός,
ο «πρέσβης» της Βενετίας στην Υψηλή Πύλη, κοινοποιούσε στη χώρα του.3 Ιδιαί1 Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προδημοσίευση της μελέτης του θέματος και για το λόγο αυτό
εκδίδεται και παρουσιάζεται μέρος τού σχετικού αρχειακού υλικού.
2 Βλ. ενδεικτικά Ε. Ε. Κούκου, «Η ανέκδοτος διαθήκη του αρχιεπισκόπου Φιλαδελφείας Μελετίου Τυπάλδου», Πρακτικά Τρίτου Πανιονίου Συνεδρίου (23-29 Σεπτεμβρίου 1965), τ. Α΄, Εν Αθήναις
1967, σ. 137-153· Β. Ν. Τατάκης, Γεράσιμος Βλάχος ο Κρης (1605/7-1685). Φιλόσοφος, θεολόγος,
φιλόλογος, Βενετία 1973: Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών αρ. 5, σ. 26-27· Μ. Βασιλάκη-Μαυρακάκη, «Ο ζωγράφος Άγγελος Ακοτάντος:
το έργο και η διαθήκη του (1436)», Θησαυρίσματα 18 (1981), σ. 290-298· Π. Δ. Μαστροδημήτρης, «Η
ανέκδοτη διαθήκη Νικολάου Σεκουνδινού του νεωτέρου (23 Οκτωβρίου 1550)», Θησαυρίσματα 34
(2004), σ. 309-317· Χρ. Ζαμπακόλας, «Ο ιερομόναχος Διονύσιος Πάμπους (1660 περ.-1730) και η
βιβλιοθήκη του», Θησαυρίσματα 39/40 (2009-2010), σ. 315-395· Χρ. Ζαμπακόλας, «Η βιβλιοθήκη
του κρητικού λόγιου Μάξιμου Μαργούνιου μέσα από την απογραφή της κινητής του περιουσίας»,
Θησαυρίσματα 41/42 (2011-2012), σ. 311-328.
3 Την εποχή εκείνη Βάιλος στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο Giovanni Antonio Ruzzini. Βλ. G.
M. O’Riordan, Ordinamento ed Inventario: Bailo a Constantinopoli, Venezia 2018: Archivio di
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τερο δε ενδιαφέρον δημιουργεί ο τίτλος της αρχειονομικής ένδειξης: Testamento
e carte relative del Patriarca Greco di Costantinopoli Costantino 1765 15 Settembre, δηλαδή «Διαθήκη και έγγραφα τα οποία αφορούν στον Ορθόδοξο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντίνο, 15 Σεπτεμβρίου 1765».4 Κατά το χρονικό
διάστημα 1763-1768 όμως, Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν ο Σαμουήλ Α΄ ο Χαντζερής,5 στην πρώτη πατριαρχεία του, και κατά συνέπεια κάποιος άλλος ήταν ο
θανών. Τα ίδια τα έγγραφα βέβαια, διευκρινίζουν τόσο την αρχειονομική αστοχία
(Copia esatta di Testamento del defunto Constantio. Il Patriarca di Costantinopoli
afferma δηλαδή: Ακριβές αντίγραφο της διαθήκης του θανόντος Κωνσταντίου. Ο
Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης βεβαιώνει), όσο και τη λανθασμένη ταξινομική ένδειξη χρονιάς.6
Ο διαθέτης Κωνστάντιος συνέταξε την τελευταία του θέληση στις 13 Ιουλίου
1765 (ᾳψξε’ Ἰουλίου 13), αναλογιζόμενος την ανθρώπινη θνητότητα, προαισθανόμενος το τέλος του και βεβαιώνοντας ότι είχε το καταλογιστόν των πράξεών του.
Στη διαθήκη του δεν ανέφερε το επώνυμο ή την ιδιότητά του, ούτε την ηλικία ή
κάποια ασθένειά του, ούτε ακόμη τα ονόματα των γονέων ή άλλων συγγενών
του. Δεν ανέφερε επίσης τον τόπο σύνταξής της, ο οποίος από τα συμφραζόμενα
τοποθετείται στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης.
Προοιμιακά συγχώρησε όλους, όσους θεωρούσε είτε ότι τον είχαν βλάψει
είτε και μη, ζητώντας και από εκείνους συγχώρηση και άμεσα κατέστρωσε οδηγίες προς τους εκτελεστές της διαθήκης.

Stato di Venezia, σ. 15. Για το αξίωμα βλ. νεότερη βιβλιογραφία σε E. R. Dursteler, “The Bailo in
Constantinople: Crisis and career in Venice’s Early Modern Diplomatic Corps”, Mediterranean
Historical Review 16/2 (December 2001), σ. 1-30· G. M. O’Riordan, «L’Inventario della serie Lettere
del fondo Bailo a Constantinopoli dell’Archivio di Stato di Venezia», Θησαυρίσματα 45 (2015), σ.
296-313· R. N. Tsakiri, «La concessione dei salvacondotti agli esiliati del Levante: una competenza
penale del Bailo a Costantinopoli, dalla fine del XVI sec. in poi», Studi Veneziani 72 (2015), σ. 329354· E. S. Gürkan, «I baili veneziani e la diplomazia d’informazione fra Venezia e Istanbul», Θησαυρίσματα 46 (2016), σ. 101-116· Ρ. Τσακίρη, «Η παρουσία των Ελλήνων στα Βαλκάνια κατά τον 18ο αι.
μέσα από το αρχείο του Βενετού Βαΐλου της Κωνσταντινούπολης», Τα Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών. Ο Ελληνισμός ως πολιτιστικός και οικονομικός
παράγοντας στα Βαλκάνια (1453-2015): Γλώσσα, λογοτεχνία, τέχνη, κοινωνία (Βουκουρέστι, 16-17
Οκτωβρίου 2015), επιμ. Tudor Dinu, București 2017: UER PRESS, σ. 261-278.
4 Archivio di Stato di Venezia, Bailo a Costantinopoli, b. 351 I, fasc. 10 (Diversorum Serie II, no 10),
1720 Testamento e carte relative del Patriarca Greco di Costantinopoli Costantino. Βλ. G. M. O’Riordan, Ordinamento ed Inventario, ό.π., σ. 77.
5 Βλ. ενδεικτικά Μ. Ι. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακεσ. Ειδήσεις ιστορικαί βιογραφικαί περί των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως από Ανδρέου του Πρωτοκλήτου μέχρις Ιωακείμ Γ΄ του από Θεσσαλονίκης. 36-1884, Αθήναι 21996: Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, σ. 550-556· Β. Κ.
Μπακούρος, Σαμουήλ Χαντζερής ο Βυζάντιος (1700-1775). Η συμβολή του στην πνευματική κίνηση
του Γένους κατά τον 18ο αιώνα, Αθήνα 2008: Πρόσωπον.
6 Γενικά για την προβληματική ταξινόμηση της συγκεκριμένης αρχειακής σειράς βλ. M. P. Pedani,
«Come (non) fare un inventario d’Archivio. Le carte del Bailo a Costantinopoli conservate a Venezia»,
Mediterranea ricerche storiche X/28 (agosto 2013), σ. 381-404.
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Δηλώνοντας ότι υπήρχε έγγραφη απόδειξη οφειλής τού μητροπολίτη Κορίνθου7 προς αυτόν, από δάνειό του ύψους διακοσίων γροσίων,8 ζήτησε τα χρήματα
να κατανεμηθούν και πενήντα γρόσια να χρησιμοποιηθούν ως έξοδα κηδείας και
ενταφιασμού του στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου, μετόχι του Παναγίου Τάφου
στο Νεοχώρι,9 τα δε περισσότερα να κατατεθούν στην ιερά μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο, ως μνημόσυνο των γονέων του και του ιδίου.
Σημείωσε στη συνέχεια, πρώτα από τα άλλα υπάρχοντά του, κάποια βιβλία
του, λεξικά, τα οποία παραχώρησε προς χρήση στον σιὸρ δοτώρῳ Αλέξανδρο
έως την άφιξη του διδασκάλου Ευγενίου, στον οποίο μετά την επιστροφή του,
έπρεπε τελικά ο πρώτος να παραδώσει.10 Ενώ η ταυτότητα του Αλεξάνδρου παραμένει άδηλη, ο διδάσκαλος Ευγένιος θα μπορούσε να είναι ο Ευγένιος Βούλγαρης,11 ο οποίος λίγα χρόνια πριν είχε απολυθεί από την Πατριαρχική Ακαδημία
(1761), αφού όπως παρακάτω θα γίνει φανερό, ο διαθέτης κινούνταν σε κύκλο
λογίων. Ίσως μάλιστα ο Κωνστάντιος να είχε δανειστεί τα λεξικά από τον Βούλγαρη και για το λόγο αυτό ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για την τύχη τους.
Μετά τα βιβλία σειρά είχαν τα ενδύματά του, τα οποία ο διαθέτης κατέλιπε
ανισομερώς, σε δύο πρόσωπα, τον αδελφό Αντώνιο και τον διάκονο Γεράσιμο,
7 Μητροπολίτης Κορίνθου μόλις είχε εκλεγεί (Ιανουάριος 1765) ο λόγιος Μακάριος Νοταράς, ένας
από τους πρωτεργάτες του κολλυβαδικού κινήματος. Το κείμενο της εκλογής του σε Αντ. Ν. Χαροκόπος, Ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς, μητροπολίτης Κορίνθου (1731-1805), Αθήναι 2001, σ. 54.
Βλ. επίσης ενδεικτικά Τ. Αθ. Γριτσόπουλος, «Εκκλησιαστική Ιστορία Κορινθίας», Πελοποννησιακά
9 (1972), σ. 285· Στ. Γ. Παπαδόπουλος (επιμ.), Ο Άγιος Μακάριος (Νοταράς) γενάρχης του Φιλοκαλισμού – Μητροπολίτης Κορίνθου, Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 2006· Β. Κ. Μπακούρος, Σαμουήλ
Χαντζερής, ό.π., σ. 227. Από τη διαθήκη δεν διασαφηνίζεται, δυστυχώς, η αιτία της δανειοδότησης.
8 Για τα νομίσματα και τις αντιστοιχίες τους κατά την εξεταζόμενη εποχή βλ. ενδεικτικά Ευ. Δ. Λιάτα, Φλωρία δεκατέσσερα στένουν γρόσια σαράντα. Η κυκλοφορία των νομισμάτων στον ελληνικό
χώρο, 15ος-19ος αι., Αθήνα 1996: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 58,
σ. 105-108, 197-202.
9 Για το μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη και νεότερη σχετική βιβλιογραφία βλ.
Δ. Α. Σταματόπουλος (επιμ.), Το Αγιοταφιτικό Μετόχι Κωνσταντινουπόλεως, αρχειακές πηγές (18ος
-20ός αιώνας), Αθήνα 2010: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Τετράδια
Εργασίας 32.
10 Αναφέρονται: τὸ λεξικὸν τοῦ Πηβάτη καὶ τοῦ Σέμπερ, τα οποία ίσως ταυτίζονται με εκείνα: λεξικὸν
τοῦ Πιβάτη τόμοι δέκα ἰταλικόν και λεξικὸν τοῦ Ἐφραὶμ Τζέμπρετ τόμοι ἐννέα ἰταλικόν, που μετά το
θάνατο του Κωνσταντίου, καταγράφηκαν στον κατάλογο των βιβλίων του.
11 Η αλληλογραφία του Βούλγαρη δεν διευκρινίζει δυστυχώς, την ταυτότητα των προσώπων της
διαθήκης. Πβ. Ελ. Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «Η επιστολιμαία επικοινωνία του Ευγενίου Βούλγαρη
με Φαναριώτες», στον τόμο Κ. Θ. Πέτσιος (επιμ.), Πρακτικά Β΄ Πανηπειρωτικού Συνεδρίου. Η πνευματική κίνηση στα Ιωάννινα τον 18ο αιώνα και η παρουσία του Ευγενίου Βούλγαρη, Ιωάννινα 2018, σ.
247-309. Για τη διδασκαλία του Βούλγαρη στην Πατριαρχική Σχολή βλ. ενδεικτικά Τ. Αθ. Γριτσόπουλος, Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, τ. Α΄, Αθήναι 2004: Φωτομηχανική επανέκδοσις υπό
του Συνδέσμου των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, σ. 388-391. Για την Πατριαρχική Σχολή κατά την
εξεταζόμενη εποχή βλ. ενδεικτικά Τ. Αθ. Γριτσόπουλος, Πατριαρχική, τ. Α΄, ό.π., σ. 409-410· Τ. Αθ.
Γριτσόπουλος, Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, τ. Β΄, Αθήναι 2004: Φωτομηχανική επανέκδοσις υπό του Συνδέσμου των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, σ. 51-54. Ο Βούλγαρης, ιδιαίτερα κατά
την πατριαρχεία του Σαμουήλ Χαντζερή, δεν είχε διακόψει τις επαφές με τον κωνσταντινουπολίτικο
κύκλο του. Πβ. Β. Κ. Μπακούρος, Σαμουήλ Χαντζερής, ό.π., σ. 173-183.
Ελληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις
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η ταυτότητα των οποίων επίσης δεν αποκαλύπτεται. Η ιδιότητα του αδελφού,
ή του διακόνου άλλωστε, δεν οδηγεί απαραίτητα σε μοναχούς ή ιερωμένους. Η
αναφορά στον Αντώνιο δεν προσιδιάζει σε συγγενή εξ αίματος ούτε συμμοναστή, ο δε Γεράσιμος, ως διάκονος, θα μπορούσε να είναι τόσο υπηρέτης, όπως
παρακάτω διευκρινίζεται, όσο και μαθητής τού Κωνσταντίου, ο οποίος με την
τελευταία του θέληση, έμπρακτα τον ώθησε να συνεχίσει τις σπουδές του, επιχορηγώντας τον με εκατόν πενήντα γρόσια.
Άλλο πρόσωπο, τον Χριστόδουλο Φύγα, όρισε ο διαθέτης Κωνστάντιος ως
εκτελεστή της διαθήκης του. Μαζί με τον Αντώνιο μάλιστα, θα διαχειρίζονταν
κατά τη βούλησή τους το ποσό από τους μισθούς, τους οποίους το Πατριαρχείο12
όφειλε στον διαθέτη. Το τελευταίο στοιχείο δηλώνει κάποια επαγγελματική δραστηριότητα του Κωνσταντίου, η οποία όμως δεν μπορεί απόλυτα να εξακριβωθεί.
Το κείμενο της διαθήκης κλείνει με τη δήλωση του διαθέτη ότι οικειοθελώς
συνέταξε τη διαθήκη του και ως μάρτυρες υπέγραψαν ο μητροπολίτης Χαλεπίου
Φιλήμων,13 ο Μέγας Πρωτοσύγκελλος, του οποίου το όνομα δεν σημειώνεται και
ο Μέγας Εκκλησιάρχης καὶ διδάσκαλος Νικόλαος Κριτίας.14 Στο άνω μέρος του
12 Αναφέρει χαρακτηριστικά: τὴν δούλευσίν μου ἀπὸ τὸ Κοινὸν τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.
Πβ. Ιωακ. Φορόπουλος, «Έγγραφα του Πατριαρχικού Αρχειοφυλακίου», Εκκλησιαστική Αλήθεια 20
(1900), σ. 346, όπου οἱ τῆς Σχολῆς διδάσκαλοι, οὗτοι ἐλογίσθησαν πατριαρχικοὶ ὑπάλληλοι, καὶ τὸ πα-

τριαρχικὸν μισθολόγιον κατακοσμεῖται καὶ ὑπὸ τῶν περιφανῶν τῶν τῆς παιδείας σκαπανέων ὀνομάτων,
αν και μεταξύ αυτών δεν εμφανίζεται ο Κωνστάντιος. Για το Κοινό Ταμείο βλ. γενικά Δ. Δ. Βαλαής,

Εκκλησιαστική Ιστορία. Ζητήματα της β΄ χιλιετίας, Θεσσαλονίκη 2017: Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, σ.
285, 288-290. Πβ. Δ. Σ. Γκίνης, Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου, Εν Αθήναις 1966:
Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών τ. 26 – Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, σ.
200 σχετικά με την αναδιοργάνωση του Κοινού Ταμείου κατά την εξεταζόμενη εποχή· Δ. Δ. Βαλαής,
Εκκλησία και σχολική παιδεία επί τη βάσει πατριαρχικών και συνοδικών εγγράφων της περιόδου
1593-1821, Θεσσαλονίκη 2018: Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, σ. 248 για τη χρηματοδότηση από το
Κοινό Ταμείο των λειτουργικών αναγκών της Πατριαρχικής Σχολής.
13 Ο Φιλήμων, πρωτοσύγκελλος του τότε Δέρκων Σαμουήλ Χαντζερή, εκλέχθηκε μητροπολίτης
Χαλεπίου, το 1759, παράλληλα με την απόσπαση της Μητρόπολης Χαλεπίου από το Πατριαρχείο
Αντιοχείας και την προσάρτησή της στο κλίμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προκειμένου να
αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της Ουνίας. Εκλέχθηκε Πατριάρχης Αντιοχείας, το 1766, έχοντας
μεν βραχύβια πατριαρχεία (+1767), απόρροια δε της εκλογής του ήταν η επαναφορά της Μητροπόλεως Χαλεπίου στον θρόνο της Αντιοχείας. Πβ. Αθ. Κομνηνός Υψηλάντης, Εκκλησιαστικών και
πολιτικών των εις δώδεκα, βιβλίον Η΄, Θ΄ και Ι΄, ήτοι τα μετά την Άλωσιν (1453-1789), (εκ χειρογράφου ανεκδότου της ιεράς μονής του Σινά), εκδίδοντος αρχιμ. Γ. Αφθονίδου Σιναΐτου, Αθήναι 1972:
Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών 56 – Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, σ. 376-377 εκλογή του ως
Χαλεπίου, σ. 409 εκλογή του ως Αντιοχείας, σ. 410 πρόταση μετάθεσής του από το Αντιοχείας στο
Ιεροσολύμων, σ. 414 για το θάνατό του· Β. Κ. Μπακούρος, Σαμουήλ Χαντζερής, ό.π., σ. 117-118, 228.
Πβ. Χρυσ. Α. Παπαδόπουλος, Ιστορία της Εκκλησίας Αντιοχείας, Εν Αλεξανδρεία 1951, σ. ιστ΄-ιζ΄, ιη΄·
B. J. Traboulsi, Η Ουνία στο πατριαρχείο Αντιοχείας και οι σχέσεις Ορθοδόξων και Ουνιτών στον
Λίβανο (1722-1848), Αθήναι 1997: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Θεολογική
Σχολή – Τμήμα Θεολογίας (αδημοσίευτη Διδακτορική διατριβή), σ. 131 (σημ. 74). Ενδιαφέρον είναι
το γεγονός ότι ο Χαλεπίου Φιλήμων φέρεται μεταξύ όσων υπέγραψαν την εκλογή του Μακαρίου
Νοταρά ως Κορίνθου. Βλ. πανομοιότυπο σε Αντ. Ν. Χαροκόπος, Ο Άγιος Μακάριος, ό.π., σ. 52.
14 Βιογραφικά του και για το αξίωμα του Μεγάλου Εκκλησιάρχη βλ. ενδεικτικά Ελ.-Ν. Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «Νικόλαος Κριτίας. Βιογραφικά και εργογραφικά», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά
1 (1984), σ. 281-402· Ελ.-Ν. Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «Νικόλαος Κριτίας. Βιογραφικά και εργο-
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εγγράφου, από άλλο χέρι και με άλλο μελάνι, φέρεται σε ατελή μίμηση της πατριαρχικής υπογραφής, η ανώνυμη πατριαρχική επικύρωση.
Πρόκειται λοιπόν, σύμφωνα με τα παραπάνω, για τη διαθήκη κάποιου Κωνστάντιου, την οποία ενδεχομένως προσυπέγραψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
Λίγους μήνες αργότερα, στις 5 Φεβρουαρίου 1766, όταν πλέον ο Κωνστάντιος είχε αποβιώσει, συντάχθηκε ένα άλλο έγγραφο-βεβαίωση για την κινητή του
περιουσία, η οποία δεν είχε καταγραφεί στη διαθήκη. Ο θανών στη διαθήκη του
είχε αναφέρει ελάχιστα από τα υπάρχοντά του και ο προαναφερθείς Αντώνιος
ενημέρωσε τον άλλο εκτελεστή της διαθήκης, Χριστόδουλο Φύγα, ότι ο Κωνστάντιος τού είχε αφήσει προφορικές εντολές σχετικά με τη διάθεση όσων υπαρχόντων του δεν είχαν συμπεριληφθεί σε αυτή. Ο Αντώνιος υπέγραψε ως Πρῶτος
Ὀστιάριος τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας,15 στοιχείο το οποίο διευκρινίζει την ταυτότητά του, ενώ ο χαρακτηρισμός του θανόντος ως ὁ μακαρίτης γέροντάς μου κύρ
Κωνστάντιος, θα πρέπει μάλλον να εκληφθεί ως φιλοφρονητική προσέγγιση. Είναι βέβαια δυνατόν ο Κωνστάντιος να ήταν μεγαλύτερος του Αντωνίου σε ηλικία
και ίσως συντοπίτης του από τη Σίφνο, υπόθεση η οποία θα δικαιολογούσε τις
γνώσεις του τελευταίου για την οικογενειακή κατάσταση του θανόντος.
Διαπιστώνεται τώρα, σύμφωνα με τις εντολές αυτές, ότι μέλη της φυσικής
οικογένειας του Κωνσταντίου βρισκόταν ακόμη στη ζωή. Ο Αντώνιος δήλωσε ότι
θέληση του θανόντος ήταν η πατρική περιουσία του να περιέλθει στη μητέρα
του και μετά το θάνατό της, να διαμοιρασθεί εξίσου στα τρία αδέλφια του, δύο
αδελφούς και μία αδελφή. Η πληροφορία αυτή αναιρεί την υπόθεση ότι ίσως ο
Κωνστάντιος ήταν μοναχός αφού τότε, σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες, δυνατότητα κληρονομίας δεν θα είχε η φυσική του οικογένεια αλλά η μονή της μετανοίας του.16 Διαφαίνεται δε, ότι ο θανών δεν είχε τακτική επικοινωνία με την
οικογένειά του, αφού αρχικά θεωρούσε νεκρούς τους γονείς του και ζητούσε να
γραφικά», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 2 (1986), σ. 197-303.
15 Μεταξύ των οφφικίων της Μεγάλης Εκκλησίας, το αξίωμα του Πρώτου Οστιαρίου αναφέρεται
πρώτο στην έκτη πεντάδα, με καθήκοντα θυρωρού. Γ. Α. Ράλλη – Μ. Ποτλή, Σύνταγμα των θείων
και ιερών Κανόνων των τε αγίων και πανευφήμων Αποστόλων, και των ιερών Οικουμενικών και
τοπικών Συνόδων και των κατά μέρος αγίων Πατέρων..., τ. 5ος, Αθήνησιν 1855: Εκ της τυπογραφίας
Γ. Χαρτοφύλακος, σ. 532-533· Δ. Δ. Βαλαής, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π., σ. 280 όπου συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των λαϊκών αξιωματούχων. Το πρόσωπο του Πρώτου Οστιαρίου Αντωνίου του
Σιφνίου εμφανίζεται σε λόγο του ζακυνθίου λογίου Ιωάσαφ Κορνηλίου. Πβ. Κ. Ν. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία. Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων, από της καταλύσεως της
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι της Ελληνικής Εθνεγερσίας (1453-1821), Εν Αθήναις 1868: Εκ της
τυπογραφίας των τέκνων Ανδρέου Κορομηλά, σ. 528.
16 Κανόνας Στ΄ της Πρωτοδευτέρας Συνόδου στην Κωνσταντινούπολη. Πβ. Γ. Α. Ράλλη – Μ. Ποτλή,
Σύνταγμα των θείων και ιερών Κανόνων των τε αγίων και πανευφήμων Αποστόλων, και των ιερών
Οικουμενικών και τοπικών Συνόδων και των κατά μέρος αγίων Πατέρων..., τ. 2ος, Αθήνησιν 1852: Εκ
της τυπογραφίας Γ. Χαρτοφύλακος, σ. 667-673· Μ. Ι. Γεδεών, Κανονικαί διατάξεις, επιστολαί, λύσεις, θεσπίσματα των αγιωτάτων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως από Γρηγορίου του Θεολόγου
μέχρι Διονυσίου του από Αδριανουπόλεως, τ. Α΄, Εν Κωνσταντινουπόλει 1888: Εκ του Πατριαρχικού
Τυπογραφείου, σ. 180-183 όπου σχετική απαγόρευση από τον κώδικα του Νικολάου Κριτία· Δ. Σ.
Γκίνης, Περίγραμμα ιστορίας, ό.π., σ. 184, 199 όπου αναφορά σε σουλτανικά φιρμάνια (1742, 1764)
σχετικά με το δικαίωμα των ι. μονών να κληρονομούν την περιουσία των μοναχών.
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κατατεθούν χρήματα στη μνήμη τους και πιθανό είναι, επίσης, να μην γνώριζε τα
ονόματα ή τις ηλικίες των αδελφών του.
Ο Αντώνιος ενημέρωσε ακόμη τον Χριστόδουλο Φύγα, σχετικά με το ζήτημα
των χρημάτων από τον μισθό, τον οποίο το Πατριαρχείο όφειλε στον Κωνστάντιο, ο οποίος υπολογιζόταν στα πεντακόσια σχεδόν γρόσια.17 Ο Φύγας θα έπρεπε να φροντίσει να παραδοθούν τα τετρακόσια από αυτά στους συγγενείς τού
Κωνσταντίου, στη μητέρα του, αν ακόμη βρισκόταν στη ζωή ή την αδελφή του,
προκειμένου εκείνη να τα διαμοιράσει και στα υπόλοιπα αδέλφια. Όσα χρήματα
από τους μισθούς θα περίσσευαν μετά τη διανομή, θα έπρεπε να προστεθούν
με εκείνα τα οποία θα προέκυπταν από την πώληση των ενδυμάτων και των βιβλίων του θανόντος. Αυτά θα χρησιμοποιούνταν για την αποπληρωμή των χρεών
του, καθώς και των εξόδων για την τέλεση των επιμνημοσύνων του ακολουθιών.
Ο υπηρέτης Γεράσιμος θα λάμβανε επίσης εκατόν πενήντα γρόσια, όπως και η
διαθήκη όριζε. Στην περίπτωση κατά την οποία, μετά όλες τις παραπάνω ενέργειες, θα περίσσευαν χρήματα, εξήντα γρόσια από αυτά θα έπρεπε να κατατεθούν υπέρ του Παναγίου Τάφου.
Μία ακόμη οφειλή προς τον Κωνστάντιο, αυτή του Λάσκαρη Μυτιληναίου,
ύψους πεντακοσίων εξήντα γροσίων, δήλωσε τέλος ο Αντώνιος. Το ποσό θα
έπρεπε επίσης να εισπράξει ο Χριστόδουλος Φύγας και να το παραδώσει στους
συγγενείς τού θανόντος. Η αιτία του δανείου και η ταυτότητα του οφειλέτη δεν
γνωστοποιούνται και μόνον υποθετικά μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτός είτε βρισκόταν σε στάδιο ανάρρωσης είτε ανάκαμψης από οικονομική δυσπραγία.
Από το έγγραφο του Αντωνίου εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο Κωνστάντιος,
σε χρονικό διάστημα μικρότερο των επτά μηνών από τη σύνταξη της διαθήκης
του, είχε αποβιώσει, μάλλον νέος, αν η μητέρα του βρισκόταν ακόμη στη ζωή,
οπωσδήποτε μη ηλικιωμένος. Διευκρινίζονται ακόμη οι ιδιότητες του «αδελφού»
Αντωνίου και του «διακόνου» Γρηγορίου της διαθήκης, αφού ο μεν πρώτος ήταν,
έστω και σε μεταγενέστερο χρόνο, Πρώτος Οστιάριος, ο δε δεύτερος ήταν στην
πραγματικότητα υπηρέτης του θανόντος. Συνδυαζόμενες όμως οι παραπάνω
πληροφορίες θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν μίαν ακόμη υπόθεση σχετικά με τα πρόσωπα: αν ίσως ο Κωνστάντιος εργαζόταν ως υποδιδάσκαλος στην
Πατριαρχική Σχολή και είχε συνεργαστεί με τον Ευγένιο Βούλγαρη, ο Γρηγόριος
θα μπορούσε να ανήκει στο υπηρετικό προσωπικό της Σχολής και παράλληλα να
είναι μαθητής της, ο δε Αντώνιος, εξαιτίας της φιλίας ή/και συναναστροφής του
με τον θανόντα στην κοινή τράπεζα, τον αποκαλούσε «γέροντα».18 Ας σημειωθεί
τέλος, ότι πουθενά σε όλα τα έγγραφα της διαθήκης δεν αποδίδεται ιερατική
ιδιότητα στον Κωνστάντιο.

17 Το ποσό είναι αρκετά υψηλό και προσιδιάζει στον ετήσιο μισθό διδασκάλου της Πατριαρχικής
Σχολήσ. Πβ. Ιωακ. Φορόπουλος, «Έγγραφα», ό.π., σ. 346.
18 Πβ. Τ. Αθ. Γριτσόπουλος, Πατριαρχική, τ. Α΄, ό.π., σ. 379, 471· Δ. Δ. Βαλαής, Εκκλησία και σχολική
παιδεία, ό.π., σ. 306, 315-316, 320.
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Άλλο επίσης ενδιαφέρον στοιχείο της εξεταζόμενης υπόθεσης είναι οι συνημμένες στα παραπάνω έγγραφα απογραφές. Πρόκειται αφενός μεν για το κατάστιχο
εκποίησης, όπου καταγράφηκε η κινητή περιουσία του Κωνσταντίου και αφετέρου
για τον κατάλογο των βιβλίων του. Στο κατάστιχο σημειώθηκαν με σχολαστικότητα
τα ποσά από την πώληση κάθε αντικειμένου χωριστά, καθώς και ο αγοραστής,
αθροίστηκαν και αφαιρέθηκαν από τα έξοδα, τα οποία επίσης καταγράφηκαν με
λεπτομέρειες και το έγγραφο συνυπέγραψαν ο μητροπολίτης Χαλεπίου Φιλήμων
και ο Πρώτος Οστιάριος Αντώνιοw. Το ποσό από την πώληση χρησιμοποιήθηκε
για την πληρωμή των οφειλών του θανόντος και των εξόδων μετά το θάνατό του,
καθώς και για την καταβολή μέρους της κληρονομιάς προς τον Γεράσιμο. Στη
συνέχεια, θεωρητικά, θα εκτελούνταν όσα άλλα ορίζονταν στη διαθήκη.
Τα ενδύματα και λίγα βιβλία του Κωνσταντίου εκποιήθηκαν, ίσως μετά από
πλειστηριασμό, στον οντά (ὀδᾷ) του Μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου Δανιήλ,19 παρουσία του μητροπολίτου Χαλεπίου Φιλήμωνος και του αρχιμανδρίτη Ναθαναήλ, σε
άγνωστο χρόνο. Σημαντική είναι η ορολογία για την περιγραφή των ενδυμάτων,
των λευκών ειδών και των σκευών του θανόντος, τόσο για τη γλωσσολογία, όσο
και τη λαογραφία. Μεταξύ των αγοραστών περιλαμβάνονται λίγα ακόμη πρόσωπα εκτός όσων κατά κάποιο τρόπο είχαν αναφερθεί στη διαθήκη.
Το κατάστιχο εξόδων προσθέτει νέες πληροφορίες για τον διαθέτη και τα
πρόσωπα του κύκλου του. Ο θανών είχε ασθενήσει και για τα φάρμακα, τα οποία
παρασκεύασε γι’ αυτόν και του χορήγησε, εξοφλήθηκε ο Γιακουμής, Κάλφας ή
ο κάλφας (βοηθός) του γιατρού Αλεξάνδρου,20 ο οποίος ίσως ταυτίζεται με τον
ομώνυμο της διαθήκης. Ενταφιάστηκε ο Κωνστάντιος στο Αγιοταφιτικό Μετόχι,
στο Νεοχώρι, όπως είχε ζητήσει, στο τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνό του χοροστάτησε ο μητροπολίτης Νέων Πατρών21 και είχε ήδη τελεστεί το μνημόσυνο
των έξι μηνών από το θάνατό του. Η πληροφορία τέλος, από την πληρωμή του
μεταφορέα, του καϊκτζῆ Γιακουμή, ο οποίος μετέφερε το φορτζέρι, το μεγάλο ξύλινο κιβώτιο, το οποίο πιθανότατα περιείχε την κινητή περιουσία του θανόντος,
από το Γαλατά στο Φανάρι, μάλλον φανερώνει τον τόπο κατοικίας του διαθέτη.
Αν ο Κωνστάντιος διέμενε στο Γαλατά, χρειάστηκε προκειμένου να εκποιηθούν,
να μεταφερθούν τα ενδύματα, σκεύη και βιβλία του στην περιοχή του Φαναρίου,
19 Ο Μέγας Πρωτοσύγκελλος Δανιήλ εκλέχθηκε πατριάρχης Αντιοχείας, το 1767, μετά το θάνατο
του Φιλήμονος και παραιτήθηκε το 1791. Πβ. Αθ. Κομνηνός Υψηλάντης, Εκκλησιαστικών και πολιτικών, ό.π., σ. 414 για την εκλογή και χειροτονία του· Χρυσ. Α. Παπαδόπουλος, Ιστορία της Εκκλησίας
Αντιοχείας, ό.π., σ. ιη΄· B. J. Traboulsi, Η Ουνία, ό.π., σ. 131-133.
20 Πρόκειται άραγε για τον συντάκτη του έργου ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ἤ σύγγραμμα «μεταγλωττισθὲν ἐκ τῆς
λατινικῆς διαλέκτου εἰς τὴν ῥωμαϊκὴν ἁπλῆν φρᾶσιν παρὰ τοῦ ἐν ἰατροῖς δόκτορ Ἀλεξάνδρου Γιάγκου
Λαΐου, τοῦ βυζαντίου, ἐν ἔτει 1748, ἰανουαρίου πρώτη· καὶ ἀντιγραφθὲν παρὰ Θεοδώρου Ἀγραφιώτου·
ἔτει χιλιακοστῷ ἑπτακοσιοστῷ πεντηκοστῷ ἐννάτῳ, ἰανουαρίου κα΄», το οποίο διέσωσε ο Φιλόθεος ο

Μήλιος, η διαθήκη του οποίου έχει αρκετές ομοιότητες με την εξεταζόμενη; Πβ. Μ. Ι. Γεδεών, «Διαθήκαι
δύο θρακών δασκάλων», Θρακικά 7 (1936), σ. 204, 206-211 η διαθήκη.
21 Θεωρείται ότι κατά το χρονικό διάστημα εκείνο, μητροπολίτης Νέων Πατρών ήταν ο Γεράσιμος.
Ίσως νεοεκλεγείς, το 1765 ακόμη παρεπιδημούσε στην Κωνσταντινούπολη. Πβ. Β. Ατέσης, Επισκοπικοί Κατάλογοι της Εκκλησίας της Ελλάδος απ’ αρχής μέχρι σήμερον, Εν Αθήναις 1975, σ. 278.
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όπου εντός ή πλησίον του Πατριαρχείου θα μπορούσε να τοποθετηθεί ο οντάς
του Μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου.
Η καταγραφή των βιβλίων του Κωνσταντίου έγινε παρουσία του μητροπολίτη
Χαλεπίου Φιλήμονος, του Χριστοδούλου Φύγα, του πραματευτοῦ Αποστόλου και
του γραμματικοῦ Αντωνίου ή του Αντωνίου ως γραμματικού, σε άγνωστο τόπο
και χρόνο και δυστυχώς στο κείμενο δεν σημειώνεται άλλη πληροφορία για την
τελική τύχη τους. Η μικρή βιβλιοθήκη του Κωνσταντίου, των περίπου 100 τόμων,
δεν φαίνεται αμελητέα για τα δεδομένα της εποχής. Καταγράφηκαν 75 τίτλοι, από
τους οποίους ευάριθμα αφορούν σε πολύτομα έργα, τρία σημειώνονται ως χειρόγραφα, δεν δηλώνεται όμως καμμία άλλη εκδοτική πληροφορία. Πρόκειται για φιλολογικά, ιστορικά και θεολογικά έργα, στην ελληνική, τη λατινική και την ιταλική
γλώσσα σχεδόν ισάριθμα κατανεμημένα. Στα βιβλία τα οποία καταγράφηκαν στον
κατάλογο αυτό, δεν θα πρέπει να προστεθούν όσα είχαν προηγουμένως πωληθεί
στον Γρηγόριο, σύμφωνα με το παραπάνω κατάστιχο, επειδή συμπίπτουν.
Τα έγγραφα, όσα αφορούν στην υπόθεση της διαθήκης του Κωνσταντίου, είναι αντίγραφα· χαρακτηρίζονται όλα ίσα και απαράλλακτα, χωρίς να δηλώνεται η
υπηρεσία όπου κατατέθηκαν ή που απόκεινται τα πρωτότυπα. Μεταφράστηκαν
στην ιταλική γλώσσα, επίσημα και σχολαστικά και εμπεριέχονται στο αρχείο του
Βαΐλου. Εξαιτίας όμως των διαφόρων περιπετειών του αρχείου αυτού, δεν είναι
εύκολο να εξακριβωθεί αν η συγκεκριμένη δέσμη των εγγράφων και η υπόθεση
έγινε ποτέ γνωστή στη Βενετία. Άδηλη τέλος παραμένει η αιτία, η οποία ώθησε
τον βενετό αξιωματούχο να ασχοληθεί με τον Κωνστάντιο. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο θανών ήταν σημαντικός για τη βενετική διπλωματία ούτε και η περιουσία του βέβαια ούτε φαίνεται να ήταν βενετός υπήκοος ή να κατέλιπε οτιδήποτε
σε βενετικού ενδιαφέροντος ναό, μονή ή ίδρυμα.22 Δεν ανήκε στο λατινικό δόγμα
και μόνη σύνδεσή του με τη βενετική παροικία παρουσιάζεται η ενδεχόμενη γειτνίασή του με αυτήν, στην περιοχή του Γαλατά.
Σημαντικά ήταν οπωσδήποτε αρκετά πρόσωπα, τα οποία σχετίζονταν με τον
Κωνστάντιο και εμπλέκονται στη διαθήκη του: ο Μέγας Εκκλησιάρχης Νικόλαος
Κριτίας,23 ο γνωστός για τα αντιλατινικά του αισθήματα μετέπειτα πατριάρχης
Αντιοχείας, ο μητροπολίτης Χαλεπίου Φιλήμων ο Πολίτης, ο Μέγας Πρωτοσύγκελλος Δανιήλ, ο οποίος διαδέχθηκε τον Φιλήμονα στον αποστολικό θρόνο της
Αντιοχείας και στον οντά του μεταφέρθηκαν για να εκποιηθούν τα υπάρχοντα
του Κωνσταντίου, ο Κορίνθου Μακάριος Νοταράς, ενδεχομένως ο Ευγένιος
Βούλγαρης24 και ιδιαίτερα ο άδηλος Οικουμενικός Πατριάρχηα. Τα πρόσωπα της
22 Ο Βάιλος ήταν υπεύθυνος για την τύχη των διαθηκών των υπηκόων της Γαληνοτάτης στην Κωνσταντινούπολη. Πβ. M. P. Pedani, «Come (non) fare un inventario», ό.π., σ. 387 και για τις διάφορες
υποθέσεις Ελλήνων από το αρχείο του Βαΐλου βλ. Φ. Μαυροειδή, «Πρόσωπα και δραστηριότητες
το β΄ μισό του 16ου αιώνα», Δωδώνη 27 (1998), σ. 57-161.
23 Αρχιγραμματέας της πατριαρχικής αυλής από το 1763. Πβ. Β. Κ. Μπακούρος, Σαμουήλ
Χαντζερής, ό.π., σ. 312 (σημ. 1300).
24 Χαρακτηριστικό στοιχείο της οικειότητας μεταξύ των προσώπων είναι ακόμη το γεγονός ότι ο
Βούλγαρης αφιέρωσε από τους τέσσερις τόμους του έργου του Μακαρίου Θεοδωρήτου επισκόπου
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διαθήκης, όλα αναμφισβήτητα συνδέονταν στενά με την πατριαρχική αυλή της
Κωνσταντινούπολης, ήταν λόγιοι εσωκατάκοιλοι ή εξωκατάκοιλοι άρχοντες. Είχαν επίσης σχέση με την εκπαίδευση και την Πατριαρχική Σχολή: ο Οικουμενικός
Πατριάρχης Σαμουήλ Χαντζερής, παλαιός μαθητής της έμπρακτα μεριμνούσε
γι’ αυτήν,25 ο Νικόλαος Κριτίας και ο Ευγένιος Βούλγαρης είχαν εκεί διδάξει, ο
Χαλεπίου Φιλήμων στενός συνεργάτης του Χαντζερή, ίδρυσε αργότερα τη σχολή
του Χαλεπίου.
Από το κείμενο της διαθήκης και τα συνοδευτικά του έγγραφα αναδύεται το
πρόσωπο του Κωνσταντίου, ενός οπωσδήποτε μη αρχιερέα,26 αλλά μάλλον νεαρού λογίου, ίσως Σιφνίου, ο οποίος διέτριβε στην Κωνσταντινούπολη κινούμενος
στο περιβάλλον του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως εργαζόμενος, πιθανότατα
στην εκπαίδευση, παρά ως κατώτερος κληρικός. Άγνωστη παραμένει η ζωή του,
άγνωστη η αιτία θανάτου του και κυρίως άγνωστη η σχέση του με τη Βενετία. Κανένα άλλο σχετικό έγγραφο δεν εντοπίστηκε στην ίδια αρχειακή σειρά, το οποίο
να μπορεί τουλάχιστον να υποστηρίξει ότι η Γαληνοτάτη ενδιαφέρθηκε για τον
Κωνστάντιο ή τη βιβλιοθήκη του και είναι μάλλον αμφίβολο τα αρχεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου να διαφωτίσουν το θέμα. Γεγονός παραμένει η σύγχυση
που δημιουργείται από το λανθασμένο χαρακτηρισμό των εγγράφων τα οποία
αφορούν στη διαθήκη του Κωνσταντίου.

Κύρου τα Σωζόμενα, τον πρώτο στον Οικουμενικό Πατριάρχη Σαμουήλ Χαντζερή και τον τρίτο στον
Αντιοχείας Δανιήλ. Πβ. Β. Κ. Μπακούρος, Σαμουήλ Χαντζερής, ό.π., σ. 182-183.
25 Πβ. Τ. Αθ. Γριτσόπουλος, Πατριαρχική, τ. Α΄, ό.π., σ. 381· Β. Κ. Μπακούρος, Σαμουήλ Χαντζερής,
ό.π., σ. 79-80, 190-223.
26 Βλ. ενδεικτική διαθήκη αρχιερέα από την Κωνσταντινούπολη σε Ν. Παπαδημητρίου, «Η διαθήκη του Χαλκηδόνος Γρηγορίου», Θεολογία 50 (1979), σ. 1004-1010.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ27
Archivio di Stato di Venezia, Bailo a Costantinopoli, b. 351 I, fasc. 10 (Diversorum Serie II,
no 10), Testamento e carte relative del Patriarca Greco di Costantinopoli Costantino 1765
15 Settembre.
I

1765, 13 Ιουλίου
(Κωνσταντινούπολη)
Ἶσον ἀπαράλλακτον τῆς διαθήκης τοῦ μακαρίτου Κωνσταντίου
+ Ἐπειδὴ καθάπερ σκιὰ τῷ σώματι, οὗτω καὶ ὁ θάνατος αὐτῷ παρέπεται,
καὶ οὐ δυνατὸν τὸν ἐκ χοὸς πλασθέντα, καὶ εἰς τὸν παρόντα κόσμον
παραχθέντα διαφυγεῖν αὐτόν· οὗ ἕνεκα ἀνάγκη πᾶσι τοῖς εὐσεβέσι καὶ
ὀρθοδόξοις χριστιανοῖς διατίθεσθαι τὰ καθ’ ἑαυτούς, και τοῦ θανάτου
ἀείποτε μνείαν ποιῆσθαι· διὰ τοῦτο κᾀγὼ ὁ ἁμαρτωλὸς τὸ αἰφνίδιον τοῦ
θανάτου ὑποπτευόμενος, σώας ἔτι ἔχων τὰς φρένας, ἔγνω διαθέσθαι τὰ
κατ’ ἐμέ. Καὶ δὴ πρῶτον μὲν συγχωρῶ πᾶσι τοῖς ὀρθοδόξοις χριστιανοῖς
τοῖσδε πρὸς ἐμὲ ἐπταικόσι, καὶ τοῖς μὴ· οὕστινας παρακαλῶ συγχωρεῖσαι
καὶ ἐμοί. Δεύτερον δὲ παραγγέλω, ὅτι τὰ ἅπερ ἔχω λαβεῖν ἀπὸ δανείου
διακόσια γρόσια παρὰ τοῦ ἁγίου Κορίνθου διὰ τεσκερὲν ἴδιον αὑτοῦ, νὰ
δοθῶσιν εἰς τὸ κατὰ τὴν Πάτμον ἱερὸν μοναστήριον τοῦ ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Θεολόγου εἰς μνημόσυνον τριῶν ὀνομάτων τοῦ πατρὸς, καὶ μητρὸς
μου, καὶ τοῦ ἐμοῦ. Εἰς δὲ τὸ μετόχιον τοῦ ἁγίου Τάφου τοῦ ἁγίου Γεωργίου
τοῦ εἰς Νεοχώριον πεντήκοντα γρόσια διὰ νὰ μὲ ἐνταφιάσουν, καὶ νὰ
γίνουν καὶ τὰ ἔξοδα τῆς ταφῆς μου. Τὸ λεξικὸν τοῦ Πηβάτη καὶ τοῦ Σέμπερ
τὰ ἀφίνω τῷ σιὸρ δοτώρῳ Ἀλεξάνδρῳ νὰ τὰ μεταχειρίζεται, καὶ ἐρχομένου τοῦ διδασκάλου Εὐγενίου, νὰ τοῦ τὰ ἐγχειρίζῃ. Τῷ ἀδελφῷ Ἀντωνίῳ
ἀφίημι ἕνα καβάδι σαλὶ, ἕνα τζουμπὲ σαλὶ, καὶ μίαν τζιντζαπόγουναν
μαύρην διὰ τὰς ἐκδουλεύσεις ὁποῦ ἔκαμεν εἰς ἐμὲ, ἀφίνω καὶ εἰς τὸν Γεράσιμον διάκονόν μου μίαν ζυγὴν φορέματα ὁποῦ καθημερινῶς ἐφορούσα.
Πρὸς τούτοις τοῦ ἀφίνω καὶ ἑκατὸν πενήντα γρόσια διὰ νὰ ἀκολουθήσῃ τὰ
μαθήματά του. Τὸν σιὸρ Χριστόδουλον Φύγαν ἀποκαθίστημι ἐπίτροπόν
μου εἰς τὸ νὰ ἐπιστατήσῃ, καὶ νὰ παραλάβῃ τὴν δούλευσίν μου ἀπὸ τὸ
κοινὸν τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας· τὰ ὁποῖα|| καὶ τὸν ἀδελφὸν
Ἀντώνιον διορίζω, τί ἔχουν νὰ τὰ κάμουν. Ὅθεν ἐχέτωσαν τὸ κῦρος καὶ
τὴν ἰσχὴν ἐν παντὶ κριτηρίῳ, ὡς κατὰ τελείαν μου γνώμην, καὶ διάθεσιν
διαταχθέντα. ᾳψξε΄ Ἰουλίου 13.
Κωνστάντιος οἰκείᾳ βουλῇ διεταξάμην.
+ Χαλεπίου Φιλήμων μάρτυς ὅτι ἶσὸν ἐστι
+ Μέγας Πρωτοσύγκελλος μαρτυρῶ ὅτι ἶσόν ἐστι
+ Μέγας Εκκλησιάρχης καὶ διδάσκαλος Κριτίας μαρτυρῶ ὅτι ἴσον ἐστὶ

27 Κατά τη δημοσίευση των εγγράφων διατηρήθηκε η ορθογραφία των κειμένων, αποκαταστάθηκε ο τονισμός, η στίξη και τα κεφαλαία γράμματα και αναλύθηκαν σιωπηρά οι συντομογραφίες.
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II
1766, 5 Φεβρουαρίου
(Κωνσταντινούπολη)
+ Διὰ τοῦ παρόντος μου γράμματος δηλοποιῶ τῷ τιμιωτάτῳ, καὶ
εὐγενεστάτῳ σιὸρ Χριστοδούλῳ Φύγᾳ τὰ ὅσα ὁ μακαρίτης γέροντὰς μου
κύρ Κωνστάντιος παρήγγειλὲ μοι διὰ ζώσης φωνῆς φανερῶσαι αὐτῷ, ὡς
μὴ καταγράψας αὐτὰ ἐν τῇ διαθήκῃ αὐτοῦ, ἅτινὰ εἰσι ταῦτα. Πρῶτον, ὅτι
τὰ πατρικά του πράγματα νὰ τὰ ἔχῃ ἡ μήτηρ του ἐκείνου ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν
αὐτῆς ἐν ὅσῳ ζῇ· μετὰ δὲ τὸν θάνατόν της νὰ τὰ μοιράζωνται ἐξίσου τὰ τρία
του ἀδέρφια τὰ τε δύο ἀρσενικὰ, καὶ ἡ ἀδελφὴ. Δεύτερον, ὅτι νὰ ἐπιστατήσῃ
ὁ κὺρ Χριστόδουλος Φύγας νὰ παραλάβῃ ἀπὸ τὸ κοινὸν τῆς τοῦ Χριστοῦ
Μεγάλης Ἐκκλησίας τὸν μισθὸν τοῦ μακαρίτου συμποσούμενον σχεδὸν
πεντακόσια γρόσια· καὶ τὰ μὲν τετρακόσια νὰ τὰ ἐξαποστείλῃ εἰς τὴν μητέρα
του, ἄν ζῇ, εἰ δὲ καὶ ἀπέθανεν ἡ μήτηρ, νὰ δοθῶσι τῇ ἀδελφῇ, καὶ αὐτὴ νὰ τὰ
διαμοιράσῃ εἰς τὰ λοιπὰ ἀδέλφια. Τὰ δὲ περισσεύοντα τῶν τετρακοσίων, νὰ
στέκωνται ἕως νὰ πωληθῶσι τὰ ῥουχικά του φορέματα καὶ τὰ βιβλία του.
Καὶ ἀφ’ οὗ πωληθῶσι, νὰ πληρωθῶσι πρῶτον ἐξ αὐτῶν τὰ χρέη του· καὶ
νὰ γίνουν καὶ τὰ ψυχικά του μνημόσυνα, καὶ νὰ δοθῶσι καὶ τῷ ὑπηρέτῃ του
Γερασίμῳ γρόσια ἑκατὸν πεντήκοντα, καὶ ἄν περισσεύσωσι, νὰ δωθῶσι καὶ
εἰς τὸν Ἅγιον Τάφον γρόσια ἑξήκοντα. Τρίτον, τὰ δὲ πεντακόσια ἑξήκοντα
γρόσια, ὁποῦ ἔχει νὰ λάβῃ παρὰ τοῦ Λάσκαρη Μιτιληναίου, ἀφ’ οὗ ἀναλάβῃ
ὁ Λάσκαρις νὰ παρθῶσι διὰ χειρὸς τοῦ κὺρ Χριστοδούλου, καὶ νὰ σταλθῶσι
διὰ μέσου του εἰς τοὺς συγγενεῖς τοῦ μακαρίτου. Ταῦτά μοι παρήγγειλεν
ἀγράφως ἐν φόβῳ Θεοῦ, καὶ εἰς βεβαίωσιν ἔγινε τὸ παρόν μου καὶ ἐδόθη τὸ
σιὸρ Χριστοδούλῳ Φύγα ἐπιτρόπῳ τοῦ μακαρίτου γέροντος Κωνσταντίου.
1766 φευρουαρίου 5.
ὁ Πρῶτος Ὀστιάριος τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας Ἀντώνιος ὁμολογεῖ.

III
χ.χ.
(Κωνσταντινούπολη)
Ἶσον ἀπαράλλακτον τοῦ καταστίχου τῶν εὑρεθέντων ῥουχικῶν πραγμάτων
τοῦ μακαρίτου Κωνσταντίου, ἅτινα ἐπωλήθησαν ἐν τῷ ὀδᾷ τοῦ Μεγάλου
Πρωτοσυγκέλλου Δανιὴλ καὶ παρουσίᾳ τοῦ ἁγίου Χαλεπίου, τοῦ ἁγίου
Ἀρχιμανδρίτου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας κὺρ Ναθαναήλ, καὶ κληρικοῦ.
ἕν ἐπανωκαλύμαυχον τῷ Χαλεπίου
ἄκοπον ῥάσον πῆχες 13 τῷ αὐτῷ
ἔν καβάδι σελὶ τῷ Ἀρχιδιακόνῳ
εἷς ἀλατζᾶς τῶ Ἀλεξάνδρῳ
ἕτερος τῷ Ἰακώβῳ Δομεστίκῳ
ῥάσον σαλὶ τῷ Πρωτοσυγκέλλῳ

Γρόσια ἄσπρα
2
19
17.60
7.60
7.30
53.30
20
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τζουπὲς μαῦρος ῥάσινος τῷ αὐτῷ
ῥάσον παλαιὸν τῷ Χαλεπίου
κουμποῦρι σάλινον τῷ Ἀρχιδιακόνῳ
ἀντερὶ παλαιὸν τῷ Πρωτοσυγκέλλῳ
κουμποῦρι σάλινον τῷ Χαλεπίου
χράμια τρία τῷ Μαθιῶ
δύο προσώψια τῷ Ἀντωνίῳ
κουτουνὶ τῷ Ἰακώβῳ Δομεστίκῳ
μπόγοι δύο τῷ κυρίτζῃ Ἀντωνάκῃ Καπι Κεχαγιᾷ
δύο σινδόνια τῷ Πρωτοσυγκέλλῳ
δύο μπόγοι παλαιοὶ τῷ αὐτῷ
δώδεκα πῆχες πανὶ τῷ Ἀντωνίῳ
ἕν τόπι πανὶ τῷ Ἀρχιμανδρίτῃ
δεκαοκτὼ πῆχες πανὶ τῷ Χαλεπίου
τρία μανδήλια τῷ Ἀντώνῃ
κουμποῦρι τζόχινον τῷ Ἀρχιδιακόνῳ
βρακοζόνα μεταξοτή κόκκινη τῷ Ἀντωνίῳ
φορτζέρι τῷ Πρωτοσυγκέλλῳ
ἕν καβάδι μπογασὶ τῷ αὐτῷ
δύο κομάτια πανὶ ἀπὸ πῆχες 6 τῷ Ἀρσενίῳ
δύο τόπια γαϊτάνι
ἕν καφεϊμπρίκο καὶ φλιτζάνια τέσσαρα μπαγιαγὶ
μία ῥισσοράχη παλαιὰ μὲ τὸ κάπι της
εἷς τζουπὲς μὲ ζινίχι τῷ Ἀντωνίῳ
εἷς τζουπὲς μὲ παλαιὸν σιτζάπι ἄσπρο τῷ Χαλεπίου
ἕξ ζάρφια ἀσιμένια δράμια 59 τῷ Γερασίμῳ
τέσσαρες τόμοι, τῆς Ἐγκυκλωπαιδείας τῶ Γερασίμω
εἷς Σκλιβέριος πρὸς τὸν αὐτὸν
Γραμματικὴ τοῦ Θεοδώρου τῷ αὐτῷ
Ὀρθόδοξος ὁμολογία καὶ Πέτρα σκανδάλου τῷ αὐτῷ
Ξενοφῶντος περὶ παιδείας τῷ αὐτῷ
Ἡρωδιανοῦ τῷ αὐτῷ

6.60
8.30
20
2.30
110.30
6.60
3.30
7.18
7.90
1
136.48
4.90
1.60
5.60
5
3.60
156.78
1.78
11.15
1.60
8.30
6.60
185.81
4
0.60
0.60
30
220.81
40
22
16
298.81
2
4
1
1.60
5
312.21
4
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τόμος βος τοῦ Λουκιανοῦ τῷ αὐτῷ
ῥάσον ἕν τῷ αὐτῷ
ζωνάρι μεταξωτὸν τῷ αὐτῷ

2.60
11
11
γρόσια 340.81||

τὰ γεγονότα ἔξοδα εἰς τὴν θανὴν τοῦ μακαρίτου καὶ δοθέντα ἐκ τῶν ὄπισθεν
γρόσια
50
τῷ εἰς τὸ Νεοχώρι ἡγουμένῳ τοῦ ἁγίου Γεωργίου κατὰ τὴν διάταξιν τοῦ μακαρίτου
11
τῶ Νέων Πατρῶν ὁποῦ ἐλειτούργησεν εἰς τὰ σαράντα του
4
εἰς τὴν κηροδοσίαν
12.75
τῷ Γιακουμῇ κάλφα τοῦ Ἀλεξάνδρου ἰατροῦ διὰ τὰ δοθέντα τῷ μακαρίτῃ ἰατρικὰ
κατὰ τᾶς ῥετζέτας του
0.60
τῷ Γιακουμῇ καϊκτζῇ ὁποῦ ἔφερεν ἀπὸ Γαλατᾶ εἰς τὸ Φανάρι τὸ φορτζέρι
4.60
τῷ Διαμαντῇ μπακάλῃ διὰ χρεωστούμενον λάδι παρὰ τοῦ μακαρίτου
1.60
εἰς τὰ κόλυβα τῶν ἕξ μηνῶν
58
τῷ διακόνῳ Γερασίμῳ ὑπηρέτῃ τοῦ μακαρίτου εἰς λογαρισμὸν τώδε
καταλειφθέντων παρὰ τοῦ μακαρίτου γρόσια ἑκατὸν πεντήκοντα κατὰ τὴν
διάταξίν του
142.15
+ Χαλεπίου Φιλήμων μάρτυς ὅτι ἶσόν ἐστι
+ Πρῶτος Ὀστιάριος Ἀντώνιος μάρτυς ὅτι ἶσόν ἐστι

IV
χ.χ.
(Κωνσταντινούπολη)
Ἶσον ἀπαράλλακτον τῶν βιβλίων τοῦ μακαρίτου Κωνσταντίου τῶν καταγραφέντων ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ ἁγίου Χαλεπίου, τοῦ σιὸρ Χριστοδούλου Φύγα, τοῦ σιὸρ Ἀποστόλου πραγματευτοῦ, καὶ τοῦ Ἀντωνίου γραμματικοῦ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Συνεσίου, Ἅπαντα, τόμος εἷς
Τοῦ ἁγίου Μαξίμου, Σχόλια εἰς τὰ τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, τόμοι δύο
Εὐσταθίου, Εἰς τὴν Ὁδύσσειαν τοῦ Ὁμήρου, τόμος εἷς
Σουΐδα, τόμος εἷς
Ἐπιστολάριον γραικολατίνον διαφόρων συγγραφέων, τόμος εἷς
Πανοπλία Δογματικὴ, τόμος εἷς
Κορνιλίου Ἰωάννου, Γραικολατίνον, τόμος εἷς
Θέατρον πολιτικὸν, τόμος
Νομοκάνονον, χειρόγραφον
Λουκιανοῦ, τόμος πρῶτος
Ἰουστίνου του φιλοσόφου, τόμος εἷς
Ξενοφῶντος, Περὶ παιδείας Κύρου
Πέτρα Σκανδάλου
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ὀρθόδοξος Ὁμολογία
Γραμματική, Θεοδώρου
Γερασίμου Βυζαντίου, Σχόλια εἰς αὐτὴν τὴν Γραμματικήν
Ἑρμογένους, Περὶ στάσεων ἑρμηνεία
Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Βιβλίον μικρὸν περιέχον λόγους τρεῖς
Ἐγκυκλοπαιδεία, τόμοι τέσσαρες
Ἐπιστολαὶ τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου, τόμος εἷς
Ἀρποκρατίωνος, Λεξικὸν τῶν δέκα ῥητόρων
Τύχη Τηλεμάχου, δύο τόμοι
Τοῦ Νικολάου βοεβόδα, Περὶ τῶν καθηκόντων
Κατήχησις τῆς χριστιανικῆς πίστεως
Ἡρωδιανοῦ βιβλία ὀκτὼ
Μακαρίου ἱερομονάχου, Λόγοι πανηγυρικοί, καὶ ἐγκωμιαστικοὶ
Ἀποφθέγματα ἁγίων πατέρων
Αἰσώπου μῦθοι
Ἡσιόδου Ἀσκραίου, Ἔργα, καὶ ἡμέραι
Ἕν βιβλίον περιέχον λόγους 24 ἐκ τῶν Ἠθικῶν τοῦ ἁγίου Βασιλείου
Μυθικὸν χειρόγραφον τῆς Ἰνδίας
Παράφρασις εἰς τὸν περὶ θεῖας Ἱεραρχίας τοῦ Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου λόγον, βιβλίον ἕν
Βοσκὸς λογικῶν προβάτων
Γραμματικὴ, Λασκάρεως
Γραμματικὴ, Κατηφόρου
Ἀριστοτέλους, Περὶ ῥητορικῆς τέχνης
Θρησκεία Ἑβραίων
Ὡρολόγιον, παλαιὸν, μικρόν
Ἐπιστολάριον, τοῦ Κορυδαλέως
Κικέρωνος, Εἰς φράσιν λατινικήν
Ἐξήγησις τοῦ Ψαλτηρίου, ἀρχιεπισκόπου Παρισίου Φραντζέσκου Μούγκελ,
γραικολατίνον
Περὶ βαπτίσματος, Ἀντωνίου Βαντάλου, γραικολατίνον
Περὶ πραγματείας ἐπιστολαὶ, Ἰταλικόν
Κορνιλίου Νέπου, λατινικόν||
Μπενάρδου Φοντενὼλ, Περὶ χρησμῶν, καὶ ἐπιστολαὶ
Τοῦ Μπενετέτου Μποματέη, Περὶ τῆς τοσκανικῆς διαλέκτου
Φλορέντζου Γρατζιάνη, Περὶ ἱστορίας, μεταφρασθὲν ἀπὸ τὴν ἰσπανικὴν διάλεκτον εἰς
τὴν ἰταλικήν
Ἀλεξάνδρου, Γραμματικὴ ἑλληνικὴ, χειρόγραφος
Σύνοψις, Ὀρατζίου Τουρσελίνη, λατινικὴ διάλεκτος
Καμιτζίουμ Βετρίγκα, Θεολογικὸν, λατινικόν
Φιλοσοφικὸν, τοῦ Ἀριανοῦ, λατινικόν
Λεξικὸν, ἰταλικόν, καὶ φραντζέζικον
Ἐπιστολαὶ, τοῦ Σενέκα, ἰταλικαὶ
Τοῦ Ἀλτομπέλου Γαλιάρη, Ὀρθογραφία, λατινικὴ
Τοῦ Ἀτζέλου Κιρίνη, Προσῳδία τῆς λατινικῆς διαλέκτου
Ἐπιστολαὶ, τοῦ Σενέκα, ἰταλικαὶ, ἕτερος τόμος
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Τοῦ Λαούρου Κιρίνη, Γραμματικὴ, λατινικὴ
Στίχοι ἰταλικοὶ
Βίος τοῦ Μωάμεθ, ἰταλικὴ διάλεκτος
Τοῦ Ἰακώβου Κρώστερη, Περὶ τῆς ἑλληνικῆς διαλέκτου, λατινικὸν
Τοῦ Παούλου Σενιέρι, Διδαχαὶ ἰταλικαὶ
Ἐμμανουὴλ Ἀλβάρι, Περὶ γραμματικῆς λατινικῆς
Τοῦ Λιμιέρι, Πολιτικὸν, ἰταλικὸν
Τοῦ Τζοβαμπατίζα Ντελαπόρτα, Φυσιογνωμικὸν, ἰταλικὸν
Λεξικὸν λατίνον, καὶ ἰταλικὸν, τοῦ Πέδρου Γαλαξίας
Τοῦ Ματία Κραμέρουμ, Ἐπιστολαὶ ἰταλικαὶ
Ἰστορικὸν Ἰταλικὸν
Ἰστορία τοῦ ἐμφυλίου πολέμου τῆς Φράντζας, παρὰ Οὑρίκου Κατερίνι, ἰταλικὸν
Λεξικὸν γραικολατίνον, τοῦ Σκλιβερίου
Στίχοι τοῦ Φραντζέσκου Πετράσκα, ἰταλικοὶ
Ἕτεροι στίχοι ἰταλικοὶ, τοῦ Πέτρου Παύλου Τότζη
Λεξικὸν τοῦ Πιβάδη, τόμοι δέκα, ἰταλικὸν
Λεξικὸν τοῦ Σεαπούλου, γραικολατίνον
Λεξικὸν τοῦ Ἐφραὶμ Τζέμπρετ, τόμοι ἐννέα, ἰταλικόν
Λεξικὸν Χαλεπίου, λατινικόν

+ Χαλεπίου Φιλήμων μάρτυς ὅτι ἶσόν ἐστι
+ Πρῶτος Ὀστιάριος Ἀντώνιος μάρτυς ὅτι ἶσόν ἐστι
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