ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Ν. ΜΠΑΡΚΑ

ΠΡΟΛΟΓΗΜΑ.
Σν βηβιέν «ΛανγξαθηθΪ», απνηειεέ κηα πξνζπΪζεηα. Μηα πξνζπΪζεηα πνπ ε επηζηάκε
άξζε λα πεηζαξράζεη ηελ επηζπκέα. Έλα πεηξαδΪθη γηα λα νξζνπνδάζεη ην ηκάκα ειιεληθψλ
ζην παλεπηζηάκην ΏξγπξνθΪζηξνπ .
Σν παξφλ βηβιέν αζθαιψο θαη δελ γελλΪηαη ζην θελφ πνπ θιεξνλνκάζακε απφ ην
θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο. Μηα ζεηξΪ απφ Ϊιια βηβιέα πνπ αθνξνχλ ηελ ιανγξαθέα καο θαη ηελ
ηζηνξέα ηνπ ηφπνπ καο, φπσο θαη εζλνγξαθηθΪ θαη εζνγξαθηθΪ, βιΫπνπλ κε γξάγνξνπο
ξπζκνχο ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο. Σν γεγνλφο ζπκέδεη θαηΪ θΪπνηνλ ηξφπν πνιχ παιηφηεξεο
επνρΫο, φηαλ ε Ήπεηξνο κε ηηο δεθΪδεο εθδφζεηο γηα ηελ γλψζε ηνπ ηφπνπ θαη ηελ δηεθδέθεζε
λΫαο ηαπηφηεηαο, απΫθπγε γηα κηα αθφκε θνξΪ ηνλ ηειηθφ αθαληζκφ θΪησ απφ ηελ
Σνπξθνθξαηέα. Σαπηφρξνλα, πξνζΫθεξε ηα θέλεηξα ηεο λΫαο ηδενινγέαο γηα ηελ αθχπληζε ηνπ
ΓΫλνπο πνπ νδάγεζε ζηελ ηειηθά αλαηέλαμε ηνπ Σνπξθηθνχ δπγνχ.
Ο αλαγλψζηεο δελ ζα βξεη ζην πεξηερφκελν ηνπ βηβιένπ, απιψο ζεσξεηηθΫο
πξνζεγγέζεηο γηα ηελ επηζηάκε ηεο Λανγξαθέαο. Φξνληέζακε λα ηνπ δψζνπκε ηελ επθαηξέα λα
βξεη δεθΪδεο ιανγξαθηθΫο Ϋξεπλεο πνπ επηδηψθνπλ λα πξνβΪιινπλ ηνλ Λατθφ καο Πνιηηηζκφ,
φρη κφλν σο πεξηγξαθΫο, αιιΪ ζηελ ππεξεζέα εξκελεέαο ηζηνξηθψλ θνηλσληθν-πνιηηηθψλ θαη
νηθνλνκηθψλ ζρΫζεσλ πνπ ηνλ γΫλλεζαλ ά εθ΄ λΫνπ ηνλ απεέιεζαλ .
Σνλ έδην ζθνπφ εμππεξεηεέ θαη ν δαλεηζκφο ζεσξεηηθψλ αξρψλ θαη ζεκαηνινγένπ απφ
ηνπο επηθαλΫζηεξνπο Έιιελεο Ώιβαλνχο θαη μΫλνπο ΛανγξΪθνπο. Ο δαλεηζκφο απηφο απφ
ηνπο Έιιελεο ΛανγξΪθνπο εμππεξεηεέ ηαπηφρξνλα ηελ ηδΫα φηη ν Λατθφο Πνιηηηζκφο ησλ
Βιιάλσλ ηεο Ώιβαλέαο , πΫξα απφ ηηο ηζηνξηθΫο παιηλδξνκάζεηο, απνηειεέ αλαπφζπαζην
ηκάκα θαη ζπλΫρεηα ηνπ Λατθνχ Πνιηηηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ηνπ εζληθνχ θνξκνχ.
Βέλαη πΪλησο κηα πξνζπΪζεηα πνπ απαηηεέ ηελ θαηαλφεζε φισλ ζαο θαη ζαο επραξηζηψ,
φπσο επραξηζηψ φινπο εθεέλνπο πνπ ζπλΫβαιαλ γηα ηελ Ϋθδνζά ηνπ
(Π. Μπ)
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1.1.

Ο ΟΡΗΜΟ

Σν αληηθεέκελν θαη νη ζρΫζεηο ιαφο- Ϋζλνο- πνιηηηζκφο
Μπνξνχκε λα δψζνπκε ακΫζσο Ϋλα ζηνηρεηψδε νξηζκφ ηεο Λανγξαθέαο σο επηζηάκε.
Λανγξαθία γεληθά είλαη ε επηζηήκε πνπ παξαθνινπζεί θαη εξκελεύεη ηηο εθδειώζεηο
ηεο δσήο ηνπ ιανύ , πλεπκαηηθέο, ςπρηθέο θαη (θάιιε)ηερληθέο, απηέο πνπ απνηεινύλ
ηνλ πνιηηηζκό ηνπ ίδηνπ ηνπ ιανύ θαη ηνπ έζλνπο .
Οη Ϋλλνηεο ιαφο θαη Ϋζλνο νχηε ηελ έδηα ηζηνξηθά αθεηεξέα Ϋρνπλ, νχηε ηαπηέδνληαη
πιάξσο θαη πΪληνηε, αλεμΪξηεηα πνπ πνιιΫο θνξΫο αιιεινζπκπιεξψλνληαη . (Έρνπκε εδψ
ππφςε ηηο πξψηεο εκθαλέζεηο ηεο θνηλσληθνπνέεζεο ηνπ αλζξψπνπ). Ώπηφ ζεκαέλεη φηη νη
ιατθΫο εθδειψζεηο πνιηηηζκνχ, ππφ ηελ κνξθά ησλ παξαδφζεσλ , ησλ εζψλ θαη ησλ εζέκσλ
απνηεινχλ ηελ αθεηεξέα θαη ζηε ζπλΫρεηα ηε βΪζε θαιιηΫξγεηαο ηνπ Ϋζλνπο. Τπφ ηελ
ζπγθεθξηκΫλε νπηηθά γσλέα, ν θΪζε ιαφο απνηειεέ πΪληα ηελ βαζηθά πεγά , απ΄ φπνπ ην
αλΪινγν Ϋζλνο
αληιεέ ηα ζηνηρεέα
ηεο ςπρηθάο
θαη πνιηηηζηηθάο ηδηνκνξθέαο θαη
δηαθνξνπνέεζάο ηνπ. Σαπηφρξνλα θαη ηα ζηνηρεέα ζπγγΫλεηαο, αλνράο θαη ζπλχπαξμεο. Τπφ
απηά ηψξα ηελ νπηηθά γσλέα ε ιανγξαθέα, σο πξντφλ θαη πξαρηηθά, (θαη φρη σο επηζηάκε)
πνηΫ δελ Ϋρεη εζληθηζηηθφ ραξαρηάξα. Ο εζληθηζηηθφο ραξαρηάξαο εέλαη ζπλΫπεηα εξκελεέαο θαη
πνιηηηθάο.
πσο αλαθΫξακε ζηνλ νξηζκφ ε ιανγξαθέα εέλαη πξντφλ ηνπ ιανχ σο πνιηηηζκφο ηνπ ,
κΫζσ ηνπ νπνένπ απηνπξνζδηνξέδεηαη ε ηαπηφηεηΪ ηνπ, - ε εζληθφηεηα, - ην Ϋζλνο.
Έηζη κε ηνλ φξν ιαόο ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ θαηνέθσλ κηαο ζπγθεθξηκΫλεο ρψξαο,
πεξηνράο ά θαη κηθξφηεξεο θνηλφηεηαο. Με ηνλ φξν έζλνο ,- ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ πνπ
Ϋρνπλ θνηλΪ άζε θαη Ϋζηκα , εέλαη νκφγισζζνη αλεμΪξηεηα απφ ην γεγνλφο αλ δνπλ ζηελ έδηα
γεσγξαθηθά πεξηνρά
Πνιηηηζκόο -ζεκαέλεη ην ζχλνιν ησλ επηηεπγκΪησλ ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο ,
πξνο ηελ ηερληθά, ηελ νηθνλνκηθά θαη ηελ επηζηεκνληθά πξφνδν, πξνο ηελ εζσηεξηθά
θαιιηΫξγεηα ηνπ αλζξψπνπ, γεληθΪ πξνο ηελ εζηθά αλΪπηπμε θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο ηζηνξηθάο
πνξεέαο ησλ αλζξσπέλσλ θνηλσληψλ
Λατθόο πνιηηηζκόο ρεηέδεηαη κε ηηο εθδειψζεηο ηεο δσάο ηνπ ιανχ θαη πεξηιακβΪλεη
κηα κεγΪιε γθΪκα θπξέσο ηεο πλεπκαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο.
ην πιαέζην απηφ ζα πξΫπεη λα δηεπθξηλέζνπκε δχν πξΪγκαηα: ηαλ ιΫκε ιανγξαθέα δελ
ελλννχκε ηνλ πνιηηηζκφ σο πξντφλ επψλπκσλ αηφκσλ, σο θαιιηεξγεκΫλεο επηζηάκεο θαη
ηΫρλεο, νχηε κφλν ην δεκνηηθφ, ιανγξαθηθφ ηξαγνχδη, ε πην γεληθΪ ηε ιατθά, ά ηελ πξνθνξηθά
ινγνηερλέα. πσο αλαθΫξακε , φιε ηελ δεκηνπξγέα ελφο ιανχ, ά ησλ ιαψλ κΫζα αθξηβψο απφ
ηελ ιεηηνπξγέα ηνπ (ηνπο) ζε θνηλσληθΫο δνκΫο θαη ηηο ζρΫζεηο.
1. 2. ΟΗ ΗΣΟΡΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΠΟΤ ΟΓΖΓΖΑΝ ΣΖΝ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ.

Γηα λα γελλεζεέ ε Λανγξαθέα σο επηζηάκε , κΫζα απφ ηνλ επξχ θχθιν ησλ
αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ εέλαη απαξαέηεηε κηα πξνυπφζεζε : Δ δηΪθξηζε ζηα πιαέζηα ηνπ

ζπλφινπ ηνπ ιανχ, δπν ζηξσκΪησλ: - ησλ ιανγξΪθσλ απφ ηελ κέα θαη ηνπ ιανχ σο θνξΫα
ηεο ιανγξαθέαο . Οη πξψηνη , κΫιε θη΄ απηνέ ηνπ ζπλφινπ, κειεηνχλ ηηο πνιηηηζκηθΫο
εθδειψζεηο ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ Ϊιινπ ζηξψκαηνο,- ηνπ ιανχ. (ηηο ζπγθεθξηκΫλεο
ζρΫζεηο ζα επαλΫιζνπκε ζηελ επφκελε δηΪιεμε). ηε ζπλΫρεηα φκσο ζα πξΫπεη λα δνχκε
ηνπο ιφγνπο πνπ θαηΪ ηνλ 18ν θαη 19ν αηψλα πξφβαιε σο αλαγθαηφηεηα γηα ηελ κειΫηε ηνπ
Λατθνχ Πνιηηηζκνχ θαη ηελ έδξπζε ηεο επηζηάκεο ηεο Λανγξαθέαο (κε ην δηθφ ηεο αληηθεέκελν,
ηηο κεζφδνπο θαη ηνπο ζθνπνχο).
ηελ Βπξψπε ηνπ 18 -νπ θαη 19 -νπ αηψλα ππάξραλ πΪλησο δχν δηακεηξηθΪ αληέζεηεο
αληηιάςεηο γηα ηνλ ιαφ. Ώπφ ηελ κέα ζηΫθεη ε ΟΡΘΟΛΟΓΗΣΗΚΖ1 ε νπνέα ζεσξεέ ην ιαφ
ζπλψλπκν ηνπ ζθφηνπο θαη ηεο ακΪζεηαο, -θνξΫα παξφκνησλ πξΪμεσλ θαη ησλ δεηζηδαηκνληψλ.
Βπηθξαηεέ ζηνπο αγγιηθνχο θαη γαιιηθνχο θχθινπο ηνπ δηαθσηηζκνχ.2 ΏπνηΫιεζε ηελ βΪζε ηεο
αγγινζαμνληθάο εζλνινγέαο θαη εζλνγξαθέαο θαη ζπλδΫζεθε κε ην δφγκα ηεο Παγθφζκηαο
Πξνφδνπ3.
Ώπφ ηελ Ϊιιε εέλαη ε ΡΟΜΑΝΣΗΚΖ ε νπνέα εκθαλέζζεθε ζηελ Γεξκαλέα ζηηο αξρΫο ηνπ
19νπ αηψλα. Δ Ϊπνςε απηά ζεσξεέ ηνλ ιαφ δεκηνπξγφ ηνπ εζληθνχ πνιηηηζκνχ . πλδΫζεθε κε
ηελ Ϋλλνηα Ϋζλνο νξγαληζκφο θαη ζηξΪθεθε φρη πξνο ην κΫιινλ ηεο αλζξσπφηεηαο αιιΪ πξνο
ην εζληθφ παξειζφλ ησλ ιαψλ.
Οη φξνη πνπ νδάγεζαλ πξνο ηελ ιατθά παξΪδνζε (πξνο ηελ παιηΪ θαιά επνρά ),
ιατθφ πνιηηηζκφ, εέλαη απνηΫιεζκα ηεο απνζχλζεζεο ηεο θνηλσλέαο ηεο επνράο θαη ηεο
απΪξλεζάο ηεο απφ ηνπο ηφηε πλεπκαηηθνχο αλζξψπνπο. ηελ Βπξψπε ηεο επνράο απφ ηελ
κηα πιεπξΪ εκθαλέδνληαη ηα θηλάκαηα πνπ αξλνχληαη ηελ θενπδαξρηθά, (αξηζηνθξαηηθά)
θνηλσλέα, (βξηζθφκαζηε ζηελ επνρά πνπ ε ηΪμε ησλ αξηζηνθξαηψλ Ϋραλε ζπλερψο Ϋδαθνο
θΪησ απφ ηελ πέεζε ηεο λΫαο αζηηθάο ηΪμεο), Δ λΫα αζηηθά ηΪμε ηαπηφρξνλα κε ηελ γΫλλεζά
ηεο θαη ιφγσ ησλ πςειψλ ξπζκψλ αλΪπηπμεο θπξέσο ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκΫα, πξφβαιε θαη ηηο
ηΪζεηο απΪξλεζεο ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ απινχ αλζξψπνπ ησλ ιατθψλ ζηξσκΪησλ γηα
ηζνηηκέα . Οη δχν Ϊξρνπζεο ηΪμεηο, αξηζηνθξαηηθά θαη αζηηθά, φληαο αληέπαιεο κεηαμχ ηνπο,
εέραλ ηαπηφρξνλα λα αληηκεησπέζνπλ ηα ιατθΪ θηλάκαηα, ά ηα θηλάκαηα ησλ πξνιεηΪξησλ.
Ώπηά ε θαηΪζηαζε απνηειεέ ηελ κέα εηθφλα.
Σαπηφρξνλα ζηηο ζπγθεθξηκΫλεο ζπλζάθεο αλΪπηπμεο θαη παγθνζκηνπνέεζεο πνιινέ
ιανέ ππφ ηελ ζηξαηησηηθά θαηνρά απηνθξαηνξηψλ, απνηθηνθξαηηψλ ά ιφγσ επεθηαηηθψλ
βιΫςεσλ γηα ηελ εμαζθΪιηζε πξψησλ πιψλ θαη αγνξΪο, θηλδχλεπαλ λα ρΪζνπλ ηελ εζληθά
ηνπο ηαπηφηεηα θαη μΫζπαζαλ ζε εζληθΪ θηλάκαηα.
ηηο ζπγθεθξηκΫλεο θαηαζηΪζεηο ε ηΪμε ησλ αξηζηνθξαηψλ, αλακελφκελν άηαλ λα
αλαπνινχζαλ ηηο δηθΫο ηνπο παιηΫο θαιΫο επνρΫο. Σν έδην Ϋθαλαλ θαη νη ιανέ ππφ θαηνρά ά ππφ
ηελ απεηιεέ λα ρΪζνπλ ηελ εζληθφηεηΪ ηνπο, πξψην ιφγσ καθξΪο θαηνράο, φπσο ιφγσ ρΪξε
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Οξζνινγηζηηθή- νξζνινγηζκόο: Γλσζηνινγηθά ζεσξέα θαηΪ ηε νπνέα πεγά θαη θξεηάξην ηεο γλώζεσο εέλαη ε
αλζξώπηλε λόεζε θαη όρη ε εκπεηξία. Ζ λόεζε θαηΫρεη Ϋκθπηεο Ϋλλνηεο θαη θαηεγνξέεο (πρ, ηεο νπζέαο, ηεο αηηηόηεηαο
,θιπ), αθόκα θαη Ϋκθπηεο ινγηθΫο αξρΫο (ηελ αξρά ηεο ηαπηόηεηαο, ηεο αληηθΪζεσο, θιπ) θαη ρΪξε ζ΄απηΫο κπνξεέ λα
δακΪδεη ην Ϊηαθην πιηθό πνπ πξνζθΫξεη ε εκπεηξέα. Υσξέο ηελ λόεζε δελ εέλαη δπλαηό λα ζρεκαηηζζεέ ε γλώζε.
ΟξζνινγηζηηθΪ ζπζηάκαηα ιΫγνληαη ηα θηινζνθηθΪ εθεέλα ζπζηάκαηα πνπ εξκελεύνπλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα κε θαζαξώο
λνεηηθΪ ζράκαηα, κε a priori ινγηθΪ θαηαζθεπΪζκαηα πνπ δελ ζπκβνπιεύνληαη ηελ εκπεηξέα. Ζ εκπεηξέα γη΄απηνύο
πξνζθΫξεη Ϋλα δηαζπαζκΫλν πιηθό, παξαπνηεέηαη από ηηο αηζζάζεηο νη νπνέεο, πΪληα ζύκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηθηΫο ηεο
ζεσξέαο απηάο, δελ αληηπξνζσπεόπλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα ζηε ζπλεηδεζά καο. Σαπηόρξνλα απηνέ ηνλέδνπλ ηελ απηνλνκέα
θαη ηελ απηΪξθεηα ηνπ «ινγνπ», ηεο λνεηηθάο ηθαλόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ.
2
Γηαθσηηζκόο Δπξσπατθά πλεπκαηηθά θέλεζε ηνπ 18νπ πνπ απνζθνπνύζε ζηελ απαιιαγά ηνπ αλζξώπνπ από ηηο
πξνιάςεηο θαη ηηο παιηΫο πεπνηζάζεηο κε ηελ ρξεζηκνπνέεζε ηεο ινγηθά θαη ηελ απζηεξά επηζηεκνληθά κΫζνδν, γηα ηελ
Ϋξεπλα ηεο πξαγκαηηθόηεηαο .
3
ύκθσλα κε ην δόγκα απηό ν πνιηηηζκόο ηεο αλζξσπόηεηαο πέξαζε ζε ηξία ζηάδηα , ηελ αγξηόηεηα, ηελ βαξβαξόηεηα
θαη ηνλ πνιηηηζκό.

ε ΒιιΪδα, ε Ώιβαλέα θαη Ϊιιεο βαιθαληθΫο ρψξεο (ζηελ πξνθεηκΫλε πεξέπησζε νη ιανέ
αλαπνινχζαλ ην Ϋλδνμν παξειζφλ ηνπο γηα λα απνδεέμνπλ φηη απνηεινχλ ηελ έδηα ζπλΫρεηα,
αιιΪ θαη λα εκςπρψζνπλ ζηηο ζπγθεθξηκΫλεο ζπγθπξέεο ην έδην Ϋλδνμν πλεχκα –επαλΪζηαζε
1821 ζηελ ΒιιΪδα) Βδψ νθεέιεηαη κΪιηζηα ε ζεηηθά αληέδξαζε ησλ ξνκαληηθψλ πξνο ηα
απειεπζεξσηηθΪ επαλαζηαηηθΪ θηλάκαηα ηεο επνράο απφ δηΪθνξνπο ιανχο.
Αεχηεξν δηφηη ηα λΫα θξΪηε–Ϋζλε1 πνπ ηδξχνληαλ ζηελ δπηηθά Βπξψπε άηαλ
ζπλδεδεκΫλα κε ηελ λΫα ηδενινγέα, -ηνπ θαπηηαιηζκνχ ν νπνένο εέρε ηαπηφρξνλα αλΪγθε απφ
ηνλ ζπγθεληξσηηζκφ, (φζνλ αθνξΪ ηνλ λΫν ηξφπν παξαγσγάο θαη δηνηθεηηθάο δηαέξεζεο κε
Ϋληνλε αλΪπηπμε ησλ αζηηθψλ θΫληξσλ θαη θαηΪξγεζε ησλ εζσηεξηθψλ ζπλφξσλ κεηαμχ ησλ
πεξηνρψλ), αιιΪ θαη ηνλ επεθηαηηζκφ γηα ηελ εμαζθΪιηζε ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ αγνξψλ)
. Δ λΫα αζηηθά ηΪμε, ππφ ηελ πέεζε ηεο δηαθνξνπνέεζεο ζηνπο έδηνπο ηνπο θφιπνπο ηεο ζηνλ
πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκΫα,
αλαδεηνχζε ηηο ηζνξξνπέεο ηεο επνράο ησλ
πξψησλ βεκΪησλ.
ηελ Γεξκαλέα θαη ηελ ΒιιΪδα ε αλαθνξΪ , ε θπγά πξνο ηελ ιατθά παξΪδνζε εέρε
βαζηθφ ζηφρν ηελ εζληθά ηαπηφηεηα.
ηελ Γεξκαλέα ε αλαθνξΪ ζηελ ιανγξαθέα απνηΫιεζε ηνλ ηξφπν Ϊκπλαο πξνο ηνλ
βνλαπαξηηζκφ. Με ηελ θαηνρά ηεο Γεξκαλέαο απφ ηα γαιιηθΪ ζηξαηεχκαηα ηνπ Ν.
ΐνλαπΪξηε,1806, νη ΓΪιινη επηδέσμαλ λα επηβΪιινπλ ζηελ θνηλσληθά δσά ηεο Γεξκαλέαο ηηο
αξρΫο ηνπ νξζνινγηζκνχ. Δ Γεξκαλνέ ιφγνη δηαπηζηψλνληαο ηελ αδπλακέα ζηξαηησηηθάο
αληηπαξΪζεζεο θαηΪιαβαλ φηη δελ ζα επΫηξεπαλ ηελ νινθιάξσζε ηεο θαηνράο θαη ζηνλ
ηδενινγηθφ ηνκΫα ηεο γαιιηθάο θαηνράο απνξξέπηνληαο ηα ινγηθΪ θαηαζθεπΪζκαηα ηνπ
δηαθσηηζκνχ. Γη΄ απηφ νη Γεξκαλνέ ιφγνη αληηπαξαηΪρηεθαλ ζηηο πξνζπΪζεηεο απηΫο κε ην
δηθφ ηνπο δφγκα ηνπ ξνκαληηζκνχ. Θεψξεζαλ ην ιαφ ηδξπηά θαη θνξΫα ηνπ εζληθνχ γεξκαληθνχ
πνιηηηζκνχ.
ηελ ΒιιΪδα ε αλαθνξΪ ζηελ ιανγξαθέα απνηΫιεζε ηελ αλαγθαηφηεηα απφδεημεο ηεο
ζπλΫρεηαο ησλ ειιάλσλ ηεο επνράο απφ ηελ αξραέα ΒιιΪδα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε ειιεληθά
Θεσξέα ηεο Λανγξαθέαο δαλεέζζεθε ηα επηβηψκαηα απφ ηελ αγγιηθά νξζνινγηζηηθά ζεσξέα
θαη απφ ηελ γεξκαληθά ξνκαληηθά ζεσξέα ην εμηδαληθεπκΫλν παξειζφλ. ΚαζηΫξσζε σο
αληηθεέκελν ηεο Ϋξεπλαο ηα κλεκεέα ηεο ειιεληθάο αξραηφηεηαο θαη ηα δψληα, πιελ ηνπ
ειιεληθνχ ιανχ.
Οη ξφινη, φζνλ αθνξΪ ην ξφιν ηνπ ιανχ, αιιΪδνπλ ζηηο αξρΫο ηνπ 19-νπ αηψλα κε ην
θέλεκα ηνπ δεκνηηθηζκνχ θαη ηελ ζηξνθά ησλ ιφγησλ Βιιάλσλ απφ ην απψηεξν ζην
πξφζθαην παξειζφλ : - ηελ ηνπξθνθξαηέα θαη ηελ επαλΪζηαζε ηνπ 1821. Ώθξηβψο ηφηε
δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπφζεζεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ιανχ σο δεκηνπξγνχ ηνπ εζληθνχ
πνιηηηζκνχ . Καη΄ απηφλ ηξφπν κπνξνχκε λα κηιάζνπκε γηα θαζαξΪ ξνκαληηθά ηδενινγέα
ζηελ Θεσξέα ηεο Λανγξαθέαο ηεο ΒιιΪδαο.
Οη δεκνηηθηζηΫο κε επηθεθαιάο ηνλ ΕσΪλλε Αξαγνχκε αλεβΪδνπλ ηνλ ιαφ ζην βΪζξν
ησλ Ϋλδνμσλ πξνγφλσλ.
Δ επηζηάκε ηεο Λανγξαθέαο γηα ηελ ΒιιΪδα θΫξεη σο εκεξνκελέα έδξπζεο ην 1884
δηφηη αθξηβψο ηφηε ν Ν. Πνιέηεο νλνκΪδεη ηελ επηζηάκε κε αληηθεέκελν ηνλ Βιιεληθφ Λαφ θαη
ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ ΛΏΟΓΡΏΦΕΏ.
ηελ Ώιβαλέα επέζεο νη Ώιβαλνέ αλαγελλεηΫο θαηερφκελνη απφ ηνλ επξσπατθφ
Ρνκαληηζκφ θαη Αηαθσηηζκφ, επηδέσμαλ λα επηθαιεζηνχλ ηηο παιηΫο θαιΫο επνρΫο θπξέσο ηνπ

Η έννοια ηος κπάηοςρ έθνορ ήηαν διαθοπεηική από ηο θεοςδαπσικό ζύζηημα και ξεκινάει από ηην μεηάθεζη ηηρ νομιμοθποζύνηρ ηος
αηόμος, από ηο ππόζωπο ηος ππίγκιπα ζηην ιδέα ηηρ παηπίδαρ. Σύμθωνα με ηιρ απσέρ ηιρ Γαλλικήρ επανάζηαζηρ « ηο καθήκον και η
αξιοππέπεια ηος πολίηη έγκειηαι ζηην πολιηική ηος δπαζηηπιόηηηα και η ολοκλήπωζή ηος ζηην πλήπη ένωζή ηος με ηο εθνικό κπάηορ
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Γεσξγένπ Καζηξηψηε γηα λα κπνξΫζνπλ λα αθππλέζνπλ ηελ αιβαληθά εζληθά ζπλεέδεζε,
πξνο ηελ δεκηνπξγέα ηνπ εζληθνχ θνξκνχ ηνπ θξΪηνπο.
Γηαηέ φκσο ζπλΫβεθε ε ηαχηηζε ηνπ Λατθνχ Πνιηηηζκνχ κε ηελ ΏγξνηηΪ;
Ώπηφ δηφηη ε παιηΪ θαιά επνρά ηελ νπνέα λνζηαιγνχζαλ νη πλεπκαηηθνέ Ϊλζξσπνη ηνπ
ξνκαληηζκνχ άηαλ θπξέσο ν Μεζαέσλαο φηαλ ε αγξνηηΪ άηαλ δπλαηφ λα θαιχςεη ην κεγΪιν
πιΪηνο ηεο Ϋλλνηαο ιαόο ζηα πιαέζηα ηεο εζλφηεηαο, εθφζνλ ε αζηηθά ηΪμε δελ εέρε αθφκα
αλαπηπρζεέ θαη ε ηΪμε ησλ αξηζηνθξαηψλ δελ εέρε δηακνξθσκΫλε θακηΪ εζληθά ζπλεέδεζε.
Σα πξνβιάκαηα φζνλ αθνξΪ ην αληηθεέκελν ηεο Λανγξαθέαο σο επηζηάκε ζα
πξνβΪιινπλ κε ηελ έδξπζε ησλ αζηηθψλ θΫληξσλ . Έηζη ν Λατθφο Πνιηηηζκφο σο παξΪδνζε
αιιΪ θαη παξφλ Ϊξρηζε λα κειεηεέηαη σο πνιηηηζκφο ηνπ ρσξηνχ ζε αληηπαξΪζεζε κε ηνλ
πνιηηηζκφ ηεο πφιεο. (ην ρσξηφ ιφγσ ηνπ ζπληεξεηηθνχ ηξφπνπ δσάο , παξΫκεηλε θαη
ζπληεξεηάο ηεο παξΪδνζεο θαιχηεξα απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο πφιεο). Σαπηφρξνλα ε Ϊκεζε
δηΪθξηζε κεηαμχ ηεο βΪζεο θαη ηνπ επνηθνδνκάκαηνο, φπσο θαη ηεο Ϋληερλεο θαη ιατθάο
δεκηνπξγέαο, απνπξνζαλαηφιηδαλ ηνπο δηεξεπλεηΫο, ά ηνπο εξκελεπηΫο ηνπ Λατθνχ Πνιηηηζκνχ.
Δ ρξνληθά φκσο απηά κεηΪζεζε δελ κπφξεζε λα θξαηάζεη επ΄ Ϊπεηξνλ . Ώπφ ηηο αξρΫο
ηνπ 20 -νπ αηψλα Ϊξρηζαλ νη αληηδξΪζεηο γη΄ απηά ηελ κνλνζάκαληε θαη κνλνδηΪζηαηε εθδνρά
ηνπ ιανχ, (ζπλδεδεκΫλνπ κε ηελ Ϋλλνηα ηεο αγξνηηΪο)
Έηζη Ϋλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο Γεξκαλνχο ιανγξΪθνπο, ν Adolf Spaner, επηρεέξεζε
ην 1924 λα δηεπξχλεη ηελ Ϋλλνηα ηνπ « ιανχ» (σο θνξΫαο ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ) απιψλνληΪο
ηελ πΫξα απφ ηα φξηα κηαο ηΪμεο : «Σνλ ιατθφ Ϊλζξσπν, Ϋιεγε,- κπνξνχκε λα ηνλ βξνχκε ζ΄
φιεο ηηο ηΪμεηο»
Δ δηεχξπλζε απηά , πξΫπεη λα ζεκεηψζνπκε , δελ ζπλΫβεθε κφλν ζε ζρΫζε κε ηελ
Ϋλλνηα ηνπ ΛΏΟΤ , αιιΪ θαη ζε ζρΫζε κε ηνλ ΛΏΨΚΟ ΠΟΛΕΣΕΜΟ. Έηζη ε Λανγξαθέα ζα
αζρνιεζεέ φρη κφλν κε ηελ πξνθνξηθά ηΫρλε ηνπ ιφγνπ , αιιΪ κε φιε ηελ ιατθά πνιηηηζηηθά
θιεξνλνκηΪ ζε φινπο ηνπο ηνκεέο χπαξμεο θαη δξΪζεο ηνπ ιανχ.
1.3. Ζ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΟΝΟΜΑΣΟΘΔΗΑ ΣΟΤ ΟΡΟΤ «ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ»
Ο πξψηνο γλσζηφο φξνο πνπ δφζεθε γηα ηελ νλνκαζέα ηεο Λανγξαθέαο εέλαη “Popoular
Antiquities” (ΛατθΫο αξραηφηεηεο) Αηαηππψζεθε ζηελ Ώγγιέα απφ ηνλ ζπγγξαθΫα John
Brand (1744 –1806) ζην βηβιέν ηνπ “Observation on Popular Antiquities”, ην 1777. Ώπφ ην
νπ
1795 ν φξνο απηφο επηθξΪηεζε ζηελ Ώγγιέα. ηελ έδηα ρψξα απφ ηηο αξρΫο ηνπ 19 αηψλα
ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη ηνλ φξν Σν ελδηαθΫξνλ γηα ηελ ιανγξαθέα πεγαέλεη αξθεηΪ βαζηΪ
ζηελ « Popular Literature” (Λατθά Λνγνηερλέα»
Οη φξνη απηνέ δάισλαλ ζπγθεληξσηηθΪ ά ζπλνπηηθΪ ιατθνχο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξΪο,
Ϋζηκα, πξνιάςεηο, κπαιΪληεο, παξνηκέεο, θιπ ηελ Ώγγιέα επέζεο ην 1846 ν αξραηνιφγνο
Wiliam John Thoms (1803-1885) Ϋθαλε ρξάζε εξαζηηερληθΪ ηνπ φξνπ Folklore (γλψζε ηνπ
ιανχ) αγγινζαμνληθά ζχλζεηε ιΫμε, γηα λα θαζνξέζεη ηε κειΫηε ηνπ Λατθνχ παξαδνζηαθνχ
πνιηηηζκνχ.
Δ νλνκαζέα απηά Ϋκειιε λα θαζηεξσζεέ ζηε ζπλΫρεηα σο ν δηεζλάο φξνο ηεο
Λανγξαθέαο θαη παξΪιιεια λα εθηνπέζεη ηνπο δχν πξνεγνχκελνπο φξνπο.
ΜεξηθΪ ρξφληα αξγφηεξα , ην 1858, ζηε Γεξκαλέα, ν δεκνζηνιφγνο θαη θαζεγεηάο
Wilhelm Heninhrich Riehl, (1823-1897), θΪλεη ρξάζε ηνπ φξνπ Volkskunde, (ιανγλσζέα)
απνδέδνληαο ηνλ αγγιηθφ φξν Folklore. Ο γεξκαλφο Riehl κε ηηο ιανγξαθηθΫο κειΫηεο ηνπ

γέλεηαη ν ζεκειησηάο
ηεο γεξκαληθάο επηζηάκεο ηεο Λανγξαθέαο
. Ο έδηνο φξνο
ρξεζηκνπνηεέηαη ζηελ Οιιαλδέα, Ώπζηξέα, θαη Βιβεηέα.
ηελ Εηαιέα εθηφο απφ ηνλ φξν Folklore εέλαη ζε επξεέα ρξάζε θαη ν ηηαιηθφο Tradizioni
popolari (ΛατθΫο παξαδφζεηο).
ηε Γαιιέα ε Ϋλλνηα Arts et tradition populaires (ΛατθΫο ηΫρλεο θαη παξαδφζεηο)
ρξεζηκνπνηάζεθε γηα κεγΪιν ρξνληθφ δηΪζηεκα. Αελ πεξηιακβΪλεη φκσο φιεο ηηο εθδειψζεηο
ηεο ιατθάο δσάο γη΄απηφ θαη Ϋγηλε απνδεθηφο θαη ν φξνο Folklore (θαη ζην γαιιφθσλν ηκάκα
ηνπ ΐειγένπ). Υξεζηκνπνηάζεθαλ επέζεο θαη νη φξνη Ethnographie θαη ethnologie κε Ϊιια
σζηφζν εξεπλεηηθΪ αληηθεέκελα.
ηηο ρψξεο ηεο Εβεξηθάο Υεξζνλάζνπ, Εζπαλέα θαη Πνξηνγαιέα, ε επηζηάκε ηεο
ιανγξαθέαο νλνκΪδεηαη Etnografia,(Βζλνγξαθέα). ηελ Εζπαλέα ππΪξρεη επέζεο ν φξνο
Demosophy ( δεκνζνθέα).
Οη φξνη γηα ηε Λανγξαθέα ζηηο θαλδηλαβηθΫο ρψξεο πνηθέιινπλ . ηε Ααλέα θαη νπεδέα
γλσζηφο εέλαη φξνο Folkeminder (αλακλάζεηο ηνπ ιανχ) . ηε Φηιαλδέα θαη Ννξβεγέα
ρξεζηκνπνηεέηαη ν φξνο Folklore.
ηηο πξψελ ζνζηαιηζηηθΫο ρψξεο ηεο Βπξψπεο ε νξνινγέα θπκαέλεηαη κεηαμχ ηνπ
Folklore θαη etnografia. ηε ΐνπιγαξέα εέλαη θαζηεξσκΫλνο ν φξνο Folklore, ζηε Γηνπγθνζιαβέα
επηθξαηνχλ νη δχν φξνη φπσο θαη ζηε Ρνπκαλέα , κΪιηζηα απφ ην 1922.
ηελ Ώιβαλέα ε Λανγξαθέα κε ηελ επξχ ζεκαζέα ηεο νλνκΪδεηαη
Kulture popoullore .
Υξεζηκνπνηεέηαη θαη ν φξνο Folklore αιιΪ θπξέσο κε ηε ζεκαζέα ηεο ιατθάο ινγνηερληθάο
δεκηνπξγέαο.
H ρξάζε ηνπ φξνπ ζηελ ΒιιΪδα.
Σν
1884 ν Ν.Γ. Πνιέηεο ζπληΪζζνληαο ην «ΚαηΪινγνλ ζπγγξαθψλ αλαθεξνκΫλσλ
εηο ηελ ΜΫζε θαη Νεψηεξαλ Βιιεληθάλ Εζηνξέαλ θαη Φηινινγέαλ « ζηνλ Ώ‟ ηφκν (1884) ηνπ
«Αειηένπ ηεο Εζηνξηθάο θαη Βζλνινγηθάο Βηαηξέαο ηεο ΒιιΪδνο» Ϋγξαςε γηα πξψηε θνξΪ ηνλ
φξν «Βιιεληθά ιανγξαθέα», κε ηελ Ϋλλνηα ηεο επηζηάκεο ηνπ παξαδνζηαθνχ ιατθνχ
πνιηηηζκνχ, ηδξχνληαο Ϋηζη ηελ επηζηάκε ηεο Βιιεληθάο Λανγξαθέαο.
Δ ιΫμε ιανγξαθέα άηαλ γλσζηά ζηελ αξραέα ειιεληθά γιψζζα απφ ηα ηειεπηαέα
ρξφληα ηεο αιεμαλδξηλάο πεξηφδνπ, αιιΪ κε δηαθνξεηηθά ζεκαζέα‟ ζάκαηλε ην θεθαιηθφ θφξν
πνπ πιάξσλαλ νη πεξηζζφηεξνη θΪηνηθνη ηεο Ώηγχπηνπ (νη Ενπδαένη απαιιΪζζνληαλ) απφ 14
κΫρξη 60 θα 70 ρξφλσλ. ζνη πιάξσλαλ ην θφξν νλνκΪδνληαλ ιανγξαθνχκελνη, φζνη άηαλ
αξκφδηνη γηα
ηελ θαηαβνιά ηνπ νλνκΪδνληαλ ιανγξΪθνη θαη φζνη απαιιΪζζνληαλ
επηθεθξηκΫλνη .
Ο έδηνο ν Πνιέηεο 25 ρξφληα αξγφηεξα 1909, δεκνζηεχνληαο ηνλ α‟ ηφκν ηνπ
πεξηνδηθνχ Λανγξαθέα, θαζνξέδεη ηα φξηα ηεο λΫαο επηζηάκεο σο εμάο: « Δ Λανγξαθέα εμεηΪδεη
ηαο θαηΪ παξΪδνζηλ δηα ιφγσλ , πξΪμεσλ ά ελεξγεηψλ εθδειψζεηο ηνπ ςπρηθνχ θαη
θνηλσληθνχ βένπ ηνπ ιανχ»
Ο νξηζκφο ηνπ Πνιέηε δηεπξχλζεθε Ϋπεηηα απφ ηνλ ηέιπσλα Κπξηαθέδε , ν νπνένο
πξφηεηλε αληέ ηνπ ςπρηθνχ ηελ πιαηχηεξε Ϋλλνηα «πλεπκαηηθφο βένο» θαη πξφζζεζε ζηελ
ιανγξαθηθά Ϋξεπλα θαη ηε κειΫηε ηνπ παξαδνζηαθνχ «πιηθνχ βένπ» ηνπ ιανχ. ΚαηΪ ηνλ
Κπξηαθέδε ν φξνο «ςπρηθφο βένο» εέλαη θΪηη επξχ θαη αζαθΫο θαη δελ απνθιεέεη ηελ κεηαηξνπά
ηεο Λανγξαθέαο ζε Ϋλα εέδνο ςπρνινγέαο. Δ Ϋλλνηα «πιηθφο βένο» πνπ πεξηιακβΪλεη ηελ
θαηνηθέα, ηα Ϋπηπια θαη ζθεχε , ηηο ηξνθΫο θαη ηα πνηΪ, ηελ ελδπκαζέα, ηε ιατθά βηνηερλέα, ηα
επαγγΫικαηα, θιπ, εέλαη αλαπφζπαζην ηκάκα ηεο Λανγξαθηθάο επηζηάκεο.

Δ θξέζε ηνπ φξνπ
πσο εέδακε νη νξηζκνέ πνπ δφζεθαλ γηα ηελ επηζηάκε ηεο Λανγξαθέαο πνηθέιινπλ
θαη Ϊιινηε ζπκθσλνχλ θαη Ϊιινηε δηαθσλνχλ ξηδηθΪ εμαηηέαο ηνπ «ιανχ» , κηαο Ϋλλνηαο πνπ
αληηκεησπέδεηαη πνηθηιφηξνπα
ζε ζρΫζε κε ηηο εζληθΫο
- θνηλσληθΫο θαη πνιηηηθΫο
ζεκαζηνδνηάζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξΪδεηγκα εέλαη ε θαηαγξαθά 21 νξηζκψλ ηεο
Λανγξαθέαο ζην Standard Dictionary o Folklore, Mythology and Legend, Ϋθδνζε M. Leach ,
ηφκνο Ώ‟ 1949.
Χζηφζν φκσο ν αγγινζαμνληθφο φξνο Folklore, παξφηη πηνζεηάζεθε απφ ηνπο
επηζηάκνλεο πνιιψλ ρσξψλ δΫρηεθε θαη επηθξέζεηο, (επεηδά πιΪζηεθε απφ Ϊλζξσπν κε
ιανγξΪθν, ρξεζηκνπνηάζεθε σο ππνθαηΪζηαην γηα Ϋλαλ φξν πνπ άδε ππάξρε κε ηελ ΄δηηα
πεξέπνπ ζεκαζέα θαη επεηδά νχηε θαη ζάκεξα , αλ θαη θνηλφο, δελ ρξεζηκνπνηεέηαη γεληθΪ.
Βπέζεο νη φξνη Ethnographie, ethnology, ethnologie , ethnography, θιπ, φπσο άδε
αλαθΫξζεθε δειψλνπλ Ϊιιν αληηθεέκελν.
Ο φξνο Λανγξαθέα θαέλεηαη λα απνδέδεη θαιχηεξα ην πεδέν θαη ην πεξηερφκελν ηεο
επηζηάκεο ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ. ηνλ φξν πεξηΫρεηαη σο πξψην ζπλζεηηθφ ε ιΫμε «ιαφο», ε
νπνέα ππνδνπιψλεη φιεο ηηο θνηλσληθΫο ηΪμεηο . Χο δεχηεξν ζπλζεηηθφ Ϋρεη ην ξάκα «γξΪθσ» ,
ην νπνέν δελ ζεκαέλεη κφλν θαηαγξΪθσ – εξεπλψ αιιΪ θαη ηε κειΫηε ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ.
ΚνληΪ ζηνλ φξν Λανγξαθέα βξέζθεηαη ν φξνο «Κνηλσληθά δσά» (Social Life), ν νπνένο
απφρηεζε απφ ηηο ηειεπηαέεο δεθαεηέεο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα πιαηηΪ ρξάζε.

1.4. ΟΗ ΚΟΠΟΗ ΣΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ
α. - Βπηζηεκνληθνέ ζθνπνέ.
Π ξ σ η ν ο επηζηεκνληθφο ζθνπφο ηεο ιανγξαθηθάο Ϋξεπλαο εέλαη ε ηζηνξηθά θαη
πνιηηηζηηθά ελεκΫξσζε γηα ην παξειζφλ θαη ηε δσά ηνπ « ιατθνχ» γελεζηνπξγνχ ηκάκαηνο
ηνπ Ϋζλνπο. Λνηπφλ Ϋρνπκε ρξΫνο λα μΫξνπκε ηη Ϋγηλε πξηλ απφ κΪο κΫζα ζην πιαέζην ηεο
ιατθάο - εζληθάο δσάο, φπσο κηα νηθνγΫλεηα ελδηαθΫξεηαη λα κΪζεη γηα ηνπο πξνγφλνπο ηεο.
Με ηελ ελεκΫξσζε καο γηα ηνπο παιηφηεξνπο ηξφπνπο δσάο θσηέδνπκε εληνλφηεξα ηα
βάκαηα ηεο
πνιηηηζηηθάο καο πνξεέαο, πινπηέδνπκε παξαδνζηαθΪ θαη θαηεπζχλνπκε
ζηεξεφηεξα ηελ πνιηηηζηηθά πνξεέα ηνπ ζπλφινπ.
Α ε π η ε ξ ν ο
επηζηεκνληθφο ζθνπφο εέλαη ε ηζηνξηθά θαη αλζξσπνγεσγξαθηθά
ηνπνζΫηεζε ζηελ δηαδνρά ησλ γελεψλ ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ ιανχ θαη πιΪη ζηνπο γεέηνλΫο ηνπ.
Με ηα ηεθκάξηα ηεο Λανγξαθέαο δηαπηζηψλνπκε ηελ ζρΫζε ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ ιανχ κε ηηο
πξνγελΫζηεξεο γεληΫο, ηηο πνιηηηζηηθΫο επηδξΪζεηο , ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξΫο πξνο ηνπο
γεηηνληθνχο ιανχο
Σ ξ η η ν ο επηζηεκνληθφο ζθνπφο εέλαη ε πξνζθνξΪ ηεο ιανγξαθηθάο χιεο γηα ηηο Ϊιιεο
επηζηάκεο φπσο εέλαη ε γισζζνινγέα, ε θηινινγέα, ε αξραηνινγέα, ε αξρηηεθηνληθά, ε
ζξεζθεηνινγέα, ε θνηλσληνινγέα, ε θαξκαθεπηηθά, ε ηαηξηθά , θιπ.
β . - Βζληθνέ ζθνπνέ
Κχξηνο θαη βαζηθφο εζληθφο ζθνπφο εέλαη ε α π η ν γ λ σ ζ η α ηνπ Ϋζλνπο πνπ νδεγεέ
ζηνλ α π η ν Ϋ ι ε γ ρ ν θαη ζηελ α π η ν ε κ π λ ε π ζ ε
Με ηνλ απηνΫιεγρν πνιιΪ
ειαηηψκαηα κπνξνχλ λα πνιεκεζνχλ ελψ ηα πξνηεξάκαηα κπνξνχλ λα καο νδεγάζνπλ

θαη ζε κηα εζληθά απηνπεπνέζεζε . Με ηελ απηνΫκπλεπζε κπνξεέ Ϋλαο ιαφο λα ζπλερέζεη ηελ
θαιά παξΪδνζε θαη λα δηαηεξάζεη ηελ εζληθά ηνπ ηδηνηππέα.
Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηά γηα ηελ ιανγξαθέα Ϋρεη ηδηαέηεξε αλΪγθε ε παηδεέα , ν
ηνπξηζκφο, θιπ
γ . - Ώλζξσπηζηηθνέ (θνηλσληνινγηθνέ) ζθνπνέ
Μειεηψληαο ηε ιατθά δσά θαη ηα Ϋζηκα , εηζδχνπκε βαζχηεξα ζηελ αλζξψπηλε ςπρά
πνπ κε ηελ απιφηεηα
θαη ηηο θπζηθΫο
εθδειψζεηο
γέλεηαη πεξηζζφηεξν αγαπεηά.
Αηαπηζηψλνπκε επέζεο ηηο αλΪγθεο θαη ηα απιΪ κΫζα δσάο ηνπ ιανχ εθηηκνχκε ηηο
πξαθηηθΫο ιχζεηο ηνπ ιανχ. Οη έδηνη νη Ϊλζξσπνη μεθνπξαδφκαζηε θαη ςπραγσγνχκαζηε ελψ
ηαπηφρξνλα εμΪγνκε ζπγθεθξηκΫλα δηδΪγκαηα
δ . - Αηεζληζηηθνέ ζθνπνέ
Με ηελ ζπγθξηηηθά Λανγξαθέα εηδηθΪ ά θαη κε ηελ ηζηνξηθά θαη ηελ ηζηνξηνγξαθηθά
δηαπηζηψλνληαη νη θνηλΫο εκπλεχζεηο ησλ ιαψλ. Άιισζηε Ϋλα απφ ηα βαζηθΪ εξσηάκαηα πνπ
επηδηψθεη λα απαληάζεη ε Λανγξαθέα εέλαη αθξηβψο ν ηξφπνο δηαδφζεηο απφ Ϋλαλ ζε Ϋλαλ
Ϊιιν ιαφ, ηεο ιανγξαθηθάο χιεο, θιπ.
1.5. ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΔΠΗΣΖΜΔ
Ώπ΄φζα κΫρξη εδψ αλαθΫξακε αιιΪ θαη απφ ηελ ζπλνιηθά αλΪπηπμε ησλ ζεκΪησλ ζην
κΪζεκα ηεο Λανγξαθέαο ζα δνχκε φηη ππΪξρεη κηα ζπγγΫλεηα θαη ακνηβαέν ελδηαθΫξνλ γηα
έδηα ζΫκαηα θαη αληηθεέκελα ηφζν απφ ηελ Λανγξαθέα φζν θαη απφ Ϊιιεο επηζηάκεο Π.ρ.
φηαλ κηινχκε γηα ηα δεκνηηθΪ ηξαγνχδηα ζα δνχκε φηη ε αθεηεξέα θΪζε Ϋληερλεο ινγνηερλέαο
αξρέδεη αθξηβψο εδψ. ΠνιιΪ απφ ηα Ϋξγα ηΫρλεο ζηελ ειιεληθά ΐπδαληηλά Λνγνηερλέα εέλαη
ηαπηφρξνλα αληηθεέκελν θαη ηεο Λανγξαθέαο θαη ηεο Λνγνηερλέαο ηεο έδηαο πεξηφδνπ, .
ΏλαθΫξνπκε πρ, ηα ηξαγνχδηα ηνπ Ώθξηηηθνχ θχθινπ ά αθφκα θαη ηα παξακχζηα.
Σν έδην ζα ιΫγακε θαη γηα ηελ θιαζηθά θηινινγέα (ινγνηερλέα). Οη θιαζηθνέ ζπγγξαθεέο
αλεμΪξηεηα απφ ην πφζν ελζπλεέδεηνη άηαλ αμηνπνέεζαλ ηνλ ιατθφ ζεζαπξφ ηεο επνράο
ηνπο .
Σηο ζρΫζεηο ινηπφλ κεηαμχ ιανγξαθέαο θαη ινγνηερλέαο ζα πξΫπεη λα ηηο δνχκε
ηαπηφρξνλα θαη ζηηο δηΪθνξεο ηερλνηξνπέεο πνπ δαλεέδνληαη ε κέα απφ ηελ Ϊιιε.
Άκεζε θαη πνιχπιεπξε εέλαη σζηφζν ε ζρΫζε ηεο ιανγξαθέαο κε ηελ γισζζνινγέα .
Δ ιανγξαθέα απνηειεέ ηνλ δσληαλφ ηζηφ κειΫηεο γηα ηελ αλΪπηπμε ηεο γιψζζαο ζε φια ηα
ζπζηαηηθΪ ηεο .
κσο δελ κπνξνχκε λα κε δνχκε ηηο ζρΫζεηο ηεο ιανγξαθέαο κε ηελ εζλνγξαθέα , ηελ
αλζξσπνινγέα θαη εζλνινγέα, ηελ αξρηηεθηνληθά, ηελ ηαηξηθά, ην αζηηθφ δέθαην ζε ζρΫζε κε ην
εζηκηθφ θαη κΫρξη ηελ κεηεσξνινγηθά, ηελ ηζηνξέα, ηελ θνηλσληνινγέα, ηελ θνηλσληθά
αλζξσπνινγέα
Βπέζεο νη ζρΫζεηο απηΫο πεγΪδνπλ ηαπηφρξνλα ζην θνηλφ πξσηφγνλν παξειζφλ ,
φπνπ βξέζθεηαη ε θνηλά πεγά θαη ηα μεθηλάκαηα γηα θΪζε γλψζε θαη αλΪπηπμε

II
ΓΗΑΦΟΡΔ ΥΟΛΔ ΣΖΝ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ.
2.1 . ΣΑ ΔΛΑΣΖΡΗΑ ΣΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ

Σν ελδηαθΫξνλ πξνο ην ιαφ αξρέδεη απφ πνιχ λσξέο , κΪιινλ απφ ηελ αξραέα επνρά.
Μηινχκε γηα ηηο πξψηεο πξνζεγγέζεηο πξνο ηνλ Λατθφ Πνιηηηζκφ, ηελ αμηνπνέεζε ηνπ απφ
δηΪθνξνπο ζπγγξαθεέο, ηελ ζπιινγά θαη Ϋθδνζά ηνπ, αιιΪ θαη γηα πξψηεο ζρεηηθΫο κειΫηεο .
(ζηελ επνρά καο απνθαιχθζεθαλ ρσκαηνβηβιέα πνπ αλάθνπλ ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο Ώζέαο ηνπ
ΕΤ πξν Υξηζηνχ Ώηψλα . ηα βηβιέα απηΪ ππΪξρνπλ αξθεηΫο ελδεέμεηο πνπ κπνξεέ λα ηα
ζεσξάζεη θαλεέο πξαγκαηηθΫο ζπιινγΫο απφ παξνηκέεο.)
ΜεγΪιν εέλαη ην ελδηαθΫξνλ ζηελ αξραηφηεηα , φπνπ επηθαλεέο Ϊλζξσπνη ηεο επνράο
πξνζΫγγηζαλ ηελ ιανγξαθέα, ζηεξέρηεθαλ ζ΄ απηά , κΪιηζηα εθθξΪζαλε θαη ζπνπδαέεο
ζθΫςεηο.
Ο Αεκφθξηηνο θαη πην πξηλ ν κεξνο θαη αξγφηεξα πνιινέ Ϊιινη φπσο ν Πινχηαξρνο
ζηεξέρηεθαλ θαη δαλεέζζεθαλ απφ ηελ Λανγξαθέα, ηΫρλε, κνηέβα , θαληαζέεο θαη πξφζσπα.
ην Μεζαέσλα ην ελδηαθΫξνλ πξνο ηελ Λανγξαθέα αλαπηχζζεηαη πεξηζζφηεξν κε
Ϋληνλεο δηαπηζηψζεηο θαηΪ ηελ ΏλαγΫλλεζε . ΏλαθΫξνπκε εδψ ηνλ Α. ΏιηγθΫξη.
Χζηφζν απηνέ πνπ αζρνιάζεθαλ κε ηελ ηζηνξέα ηεο Λανγξαθέα ηεο αξραηφηεηαο ,
ππνζηεξέδνπλ φηη ε ζεσξεηηθά πξνζΫγγηζε ηεο ιανγξαθέαο εκθαλέζζεθε γηα πξψηε θνξΪ
ζηελ Ώζάλα ηνλ 5-ην αηψλα πξν Υξηζηνχ , κε ηελ εκθΪληζε ηεο θηινζνθέαο. Σφηε μερψξηζαλ
δπν ηξφπνη ζθΫςεο ΣΧΝ ΟΛΕΓΧΝ -ησλ θηιφζνθσλ, θαη ησλ ΠΟΛΛΧΝ, - ηνπ ιανχ. Οη
θηιφζνθνη νη νπνένη απΫξξηπηαλ κε πεξηθξφλεζε ηελ εκπεηξηθά θαη απαηειά, θαη΄ απηνχο,
ζθΫςε ηνπ ιανχ, ηελ ζεσξνχζαλ αλαπφδεηθηε γλψζε θαη ηελ νλφκαζαλ ΑΟΞΏ. Σελ δηθά ηνπο
γλψζε ζεσξνχζαλ αθξηβά θαη ηελ νλφκαζαλ ΏΛΔΘΒΕΏ. Οη θηιφζνθνη ηεο επνράο, νη νπνένη,
γηα λα επηβεβαηψζνπλ ηελ δηθά ηνπο αιάζεηα, αζρνιάζεθαλ κε ηελ δφμα ησλ πνιιψλ,
αλαδεέρηεθαλ σο νη πξψηνη ιανγξΪθνη.
ΠΪλησο ηα ειαηάξηα ηεο Λανγξαθηθάο παξαθνινχζεζεο εέλαη πνηθέια . ε φιεο ελ ησ
κεηαμχ ηηο πεξηπηψζεηο , παξαηεξεέηαη Ϋληνλα κηα θνηλά δηΪζεζε: - λα ρξεζηκνπνηεζεί ε
κειέηε ησλ άιισλ , κηαο άιινπο είδνπο ζθέςεηο ελόο άιινπ είδνπο ηξόπνπ δσήο γηα
λα πξνζδηνξηζηεί θαιύηεξα ην ΔΓΩ ηνπ εξεπλεηή.
Έηζη νη αξραένη Έιιελεο θηιφζνθνη κειΫηεζαλ ά παξαηάξεζαλ ηελ γλψζε ηεο ΑΟΞΏ
γηα λα θαζνξέζνπλ ζε αληηπαξΪζεζε ηελ δηθά ηνπο Ώιεζά γλψζε. Ο ΏξηζηνηΫιεο ην Ϋθαλε
δηφηη Ϋβξηζθε ζηελ δφμα ησλ πνιιψλ «παιηΫο θηινζνθέεο ζηηο πην κεγΪιεο θαηαζηξνθΫο ησλ
αλζξψπσλ , ππνιεέκκαηα πνπ πεξηζψζεθαλ κε ζπληνκέα θαη επηδεμηφηεηα», πξΪγκα πνπ
ελέζρπε ηελ Ϊπνςε ηνπ γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ πνιηηηζκψλ .
ΚαηΪ ηελ ΏλαγΫλλεζε, ε αλαθνξΪ ζην ιατθφ πνιηηηζκφ Ϋγηλε γηα ηνλ θαιχηεξν
πξνζδηνξηζκφ ηνπ λΫνπ νπκαληζηηθνχ πνιηηηζκνχ θαη θνζκνζεσξέαο, ζε αληηδηαζηνιά κε ηελ
κεζαησληθά θνζκνζεσξέα.
Οη ξνκαληηθνέ πξνζαλαηνιέδνληαη πξνο ηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ γηα λα εθθξΪζνπλ θαιχηεξα
ην δηθφ ηνπο ΒΓΧ ζε αληηδηαζηνιά κε ηελ λΫα ηΪμε πξαγκΪησλ πνπ δηακνξθψλνληαλ ζηελ δηθά
ηνπο επνρά.

ηηο ρψξεο φπνπ ε Λανγξαθέα ζεσξεέηαη θαηεμνράλ εζληθά , φπσο ζηε Γεξκαλέα θαη
ζηελ λεφηεξε ΒιιΪδα, δελ παξαηεξεέηαη ε δηΪθξηζε κεηαμχ ιανγξΪθνπ θαη ιανχ αιιΪ ε
δηΪθξηζε ΒΜΒΕ θαη νη ΞΒΝΟΕ.
Δ ζχγρξνλε νξνινγέα ηεο ιανγξαθέαο απνθαιχπηεη δηαθξέζεηο ζε δηΪθνξα επέπεδα,
πρ. θαζνξέδεηαη σο αληηθεέκελν ηεο Λανγξαθέαο ν ιατθφο πνιηηηζκφο, ά ν παξαδνζηαθφο ζε
αληηδηαζηνιά κε ηνλ ζχγρξνλν, ά ν αγξνηηθφο πνιηηηζκφο ζε αληηδηαζηνιά κε ηνλ αζηηθφ, (ηεο
πφιεο), θιπ.
2.2 . ΟΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΔ ΥΟΛΔ

ηα βαζηθΪ εξσηάκαηα ζηα νπνέα επηδηψθνπλ λα απαληάζνπλ
Οη ιανγξΪθνη θΪζε επνράο επηδέσμαλ λα δψζνπλ απαληάζεηο ζηα δχν βαζηθΪ
εξσηάκαηα γηα ηελ Λανγξαθέα, πνπ εέλαη: α.- Πώο γελλήζεθε ε ιανγξαθία θαη β.- Πώο
εμεγνύληαη ε νη αιιεινεπηδξάζεηο κεηαμύ ηεο ιανγξαθίαο δηαθόξσλ ιαώλ .
Ρνκαληηθή ζρνιή
πσο αλαθΫξακε ε Λανγξαθέα σο επηζηάκε ηδξχζεθε αξγΪ ζηηο αξρΫο ηνπ ΥΕΥ αηψλα
θαη φηη ε έδξπζά ηεο ζρεηέδεηαη θπξέσο κε ηελ ζρνιά πνπ ζηελ θηινζνθέα ζηελ ηΫρλε θαη
θνηλσληνινγέα γλσξέδεηαη κε ηελ νξνινγέα ΡΟΜΏΝΣΕΜΟ.
Βμεγάζακε πην πΪλσ φηη ν Ρνκαληηζκφο σο ζρνιά ηδξχζεθε σο επαθφινπζν ηνπ
αδηεμφδνπ ηεο θνηλσλέαο ηεο επνράο πνπ νδάγεζε ζηελ επηζηξνθά πξνο ην παξειζφλ ,
ζηελ αλαδάηεζε πλεπκαηηθάο εξεκέαο ζηηο παιηΫο θαιΫο επνρΫο, ζηελ αλαδάηεζε ησλ εξψσλ
ηεο παιηΪο επνράο, ζηε θχζε, θιπ
Δ παιηΪ θαιά επνρά ηελ νπνέα λνζηαιγνχζαλ νη πλεπκαηηθνέ Ϊλζξσπνη ηνπ
ξνκαληηζκνχ άηαλ θπξέσο ν Μεζαέσλαο φηαλ ε αγξνηηΪ άηαλ δπλαηφ λα θαιχςεη ην κεγΪιν
πιΪηνο ηεο Ϋλλνηαο ιαφο ζηα πιαέζηα ηεο εζλφηεηαο, εθφζνλ, φπσο αλαθΫξακε, ε ηΪμε ησλ
επγελψλ δελ εέρε δηακνξθσκΫλε ηφηε θακηΪ εζληθά ζπλεέδεζε θαη ε αζηηθά ηΪμε δελ εέρε
αθφκα αλαπηπρζεέ. Σαπηφρξνλα, ε επηζηξνθά ζην παξειζφλ αληηζηΪζκηδε ηδενινγηθΪ γηα
ηνπο ξνκαληηθνχο , ηνλ απμαλφκελν νξζνινγηζκφ ηεο
βηνκεραληθάο θνηλσλέαο ηνπ
θαπηηαιηζκνχ θαη ππνθαζηζηνχζε ζηαδηαθΪ ηε ζξεζθεέα σο εζηθνπιαζηηθφ κΫζν θαη ζπλεθηηθφ
θνηλσληθφ δεζκφ. ηηο ζπγθεθξηκΫλεο εμειέμεηο ν ιαφο απφρηεζε ξπζκηζηηθά ζΫζε. Ρφιν
δσηηθάο ζεκαζέαο απφρηεζε ν ιαφο ζηελ ζπγθεθξηκελνπνέεζε ηεο ηδΫαο Ϋζλνο θξΪηνο ,
θαζψο θαη ζηηο πξνζπΪζεηεο αλΪπηπμεο εζληθν- απειεπζεξσηηθψλ .
Χζηφζν ν ξνκαληηζκφο ζπλδΫεηαη Ϊκεζα κε ην εζληθφ ζΫκα θαη ε Λανγξαθέα παέδεη
ζεκαληηθφ ξφιν πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηά. Έηζη ζεκαηνδνηάζεθε θαη ην ελδηαθΫξνλ γηα ηελ
Λανγξαθέα θαη ν πνηνηηθφο θαη πξνρσξεκΫλνο δεζκφο κε ηελ Λανγξαθέα σο κηα θπζηνινγηθά
εμΫιημε .
Θα πξΫπεη λα ηνλέζνπκε, επέζεο φηη ε Ρνκαληηθά ρνιά, δηαθξέλεηαη ηδηαέηεξα γηα ηελ
αλαθνξΪ ζηελ Λανγξαθέα παξΪ γηα ηελ κειΫηε απηάο. Ώζθαιψο πνπ δελ πξΫπεη λα
ιεζκνλάζνπκε φηη νη ζπιινγΫο ηεο επνράο ησλ ξνκαληηζηψλ απνηεινχλ ηνλ πνιχηηκν
ζεζαπξφ γηα ηελ κεηΫπεηηα κειΫηε ηεο ιανγξαθέαο.
Μπζνινγηθή Σρνιή
ηα ηΫιε ηνπ ΥΤΕΕΕ αηψλα αξρέδνπλ λα θαέλνληαη νη πξψηεο ΛανγξαθηθΫο εθδφζεηο .
Πξψηνο άηαλ ν Άγγινο ΜΪθθεξζνλ. Έθδσζε ηελ ζπιινγά «ΦΕΓΓΏΛ» 1760. Ο ΜΪθθεξζνλ
ηζρπξέδεηαη φηη εέλαη δεκηνπξγάκαηα ελφο ξαςσδνχ κε ην φλνκα ΟζηγηΪλ. Με ηνλ ζπγθεθξηκΫλν

ηξφπν επηδηψθεη λα απνδεέμεη Ϋηζη ηελ δεκηνπξγηθά ηθαλφηεηα ηνπ ιανχ . Σν 1765 Ϋλαο Ϊιινο
Ϊγγινο, ν ΠΒΕ, εθδέδεη κηα πξαγκαηηθά ζπιινγά ιατθψλ ηξαγνπδηψλ ηεο Εξιαλδέαο ζηελ
νπνέα ζηεξέρηεθε κεηΪ γηα λα γξΪςεη ηα πνηάκαηΪ ηνπ ν Ϊγγινο επέζεο πνηεηάο ΜπΫξπζη.
Σν 1778 ν γεξκαλφο ΥΫξληεξ δεκνζηεχεη ην βηβιέν « Δ ΦΧΝΔ ΣΧΝ ΛΏΧΝ» κε
ιανγξαθηθΪ γεξκαληθΪ θεέκελα , αιιΪ θαη ηξιαλδηθΪ, ειιεληθΪ, θιπ ηνπ ΥΤΕΕΕ αηψλα.
εκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηεχζπλζε απηά ζα παέμνπλ ηα αδΫξθηα ΓΚΡΕΜ. Δ εδξαέσζε ηεο
ιανγξαθέαο σο επηζηάκε ζπλδΫεηαη επέζεο θαη κε ηα νλφκαηΪ ηνπο . Σα αδΫξθηα Γθξηκ
εθδψζαλ κεηαμχ ηνπ 1812 -15 ην βηβιέν ¨Γεξκαληθά Μπζνινγέα « κε παηδηθΪ θαη νηθνγελεηαθΪ
παξακχζηα θαη ζηα 1835 ην βηβιέν «Γεξκαληθά κπζνινγέα»
„ Έηζη ηδξχεηαη θαη ε κπζνινγηθή ζρνιή.
Λεηηνπξγνχλ φπσο νη ξνκαληηθνέ. Βθηηκνχλ ηηο πνιηηηζηηθΫο αμέεο ηνπ ιανχ ηνπο θαη ηνπ
παξειζφληνο. ην πιαέζην απηφ εθηηκνχλ ηδηαέηεξα ηνπο κχζνπο γη΄ απηφ θαη ε ζρνιά
νλνκΪζζεθε θαη΄απηφλ ηνλ ηξφπν.
Βπηδέσμαλ λα δψζνπλ απαληάζεηο ζηα πξναλαθεξφκελα εξσηάκαηα κε ηηο εμάο
απαληάζεηο . Γη΄ απηνχο ε κπζνινγέα ζηΫθεη ζηε βΪζε ηεο Λανγξαθέαο.
ΚΪπνηε, ζχκθσλα πΪληα κ΄απηνχο νη κχζνη άηαλ θνηλνέ γηα φινπο ηνπ ιανχο . Αιδ θΪπνηε
ππάξρε Ϋλαο ιαφο κε ηνπο έδηνπο κχζνπο θαη κεηΪ μερσξέζηεθαλ .
Μπελθετζκνο
ηηο ζπλζάθεο αλΪπηπμεο ηνπ εκπνξένπ πνπ νδάγεζαλ θαη ζηελ αλαθΪιπςε λΫσλ
Ϊγλσζησλ
ιαψλ , δεκηνπξγάζεθαλ νη πξνυπνζΫζεηο
γηα κηα λΫα επηζηάκε ηελ
ΟΡΕΒΝΣΏΛΕΣΕΚΔ. ηα 1855 ν γεξκαλφο κειεηεηάο ΜπελθΫτ ΣΫνληνξ κεηΫθξαζε θαη Ϋθδσζε
Ϋλα βηβιέν κε ηλδηΪληθα δηεγάκαηα « ΠΏΝΣΕΏΣΏΝΣΡΏ» ηελ εηζαγσγά πξνζπαζεέ λα
εμεγάζεη πσο ηδξχζεθε ε Λανγξαθέα ζε ζπγθεθξηκΫλεο ηζηνξηθΫο ζπλζάθεο . Σελ ζπγγΫλεηα
θαη ηελ αιιειεπέδξαζε ζηελ ιανγξαθέα δηαθφξσλ ιαψλ ηελ βιΫπεη σο επαθφινπζν ησλ
επαθψλ κεηαμχ ηνπο κε ζπλΫπεηα ηελ αιιεινγλσξηκέα θαη αιιεινεπέδξαζε ηνπ πνιηηηζκνχ
ηνπο. (Βληειψο δηαθνξεηηθΪ απφ ηελ κπζνινγηθά ζρνιά) Έηζη Ϋρνπκε ηελ ζρνιά ηνπ
ΜΠΔΝΦΔΪΜΟΤ.
Σξεηο άηαλ γηα ηνλ ΜπελθΫη νη κεγΪιεο θηλάζεηο πνπ Ϋθεξαλ ζε επαθά ηνπο ιανχο ηεο
Ώλαηνιάο κ΄ απηνχο ηεο Αχζεο.
α. - Δ εθζηξαηεέα ηνπ ΜΫγα ΏιΫμαλδξνπ πνπ Ϋθζαζε κΫρξη ηηο Ελδέεο.
β. - Δ Βιιεληζηηθά πεξένδνο.
γ. - Οη ηαπξνθνξέεο.
Σα πνξέζκαηα ηνπ ΜπελθΫη άηαλ ζπγθεθξηκΫλα θαη κε ζεκαληηθά επηηπρέα . Τπάξραλ
φκσο θαη νη ΚΔΠΣΗΚΗΣΔ κε εθπξφζσπν ηνλ γΪιιν ΜπειηΫ, ν νπνένο ππνγξακκέδεη φηη
δελ ππΪξρνπλ κφλν θηλάζεηο απφ ηελ δχζε πξνο ηελ Ώλαηνιά αιιΪ θαη αληέζεηα θαη Ϋηζη
Ϋρνπκε αιιεινεπηδξΪζεηο θαη φρη κφλν επέδξαζε κφλν πξνο κηα θαηεχζπλζε.
πγθξηηηθή κέζνδνο
ΠαηΫξαο ηεο ζπγθξηηηθάο κεζφδνπ εέλαη ν Άγγινο SIR JAMES FRAΓER. ηεξέδεηαη
ζηελ εμειεγθηηθά ζεσξέα ηνπ Ααξβηληζκνχ. Ο ΦξΪδεξ επεθηΪζεθε απφ ηελ βηνινγέα ζηηο
θνηλσληθΫο επηζηάκεο , ζηελ εζλνινγέα, ά αλζξσπνινγέα (σο θνηλσληθφο Ααξβηληζκφο , διδ
σο θνηλσληθφο εμειηθηηζκφο) (EVOLUCION).
Δ ςεπδάο απηά αλαινγέα απΫθηεζε ηδηαέηεξν θχξνο κεηΪ απφ ηελ δεκνζέεχζε ηεο
Καηαγσγάο ησλ εηδψλ- ηνπ Ααξβέλε ην 1859. Αελ γελλάζεθε σζηφζν απφ ηνλ Ααξβηληζκφ

αιιΪ αλάθεη
ζηα επξχηεξα πιαέζηα
ηεο αγγιηθάο θπζηνθξαηηθάο θηινζνθέαο, πνπ
εθπξνζσπεέηαη θπξέσο απφ ηνπο ΜΕΘ θαη πελζεξ θαη απνηειεέ φπσο εέλαη γλσζηφ ην
ππφβαζξν ηνπ πξψηκνπ θαπηηαιηζκνχ. Αφγκα ηνπο άηαλ , λα αθάζνπκε ηα πξΪγκαηα
ειεχζεξα.
Ώπψηεξνο ζθνπφο ηεο ζχγθξηζεο ηνπ ΦΡΏΓΒΡ άηαλ λα εξκελεπηεέ κε ηα έδηα κΫζα ε
αλνδηθά πνξεέα πνπ αθνινχζεζε ην αλζξψπηλν πλεχκα . Τπφ ηελ ζθνπηΪ απηά ν ΦξΪδεξ
δηΫθξηλε ηξεηο βαζκέδεο εμΫιημεο ηεο αλζξσπφηεηαο : ηελ αγξηόηεηα, ηελ βαξβαξόηεηα θαη
ηνλ πνιηηηζκό πνπ απνηειεέ γη΄ απηφλ ην δφγκα ηεο παγθφζκηα πξνφδνπ .
ΠΪλησο ν Ααξβηληζκφο (εμειηθηηζκφο) θαη ε ζπγθξηηηθά κΫζνδνο δηΫπνληαη απφ ην
πλεχκα ηνπ νξζνινγηζκνχ πνπ απαηηεέ απφ ηα θαηλφκελα ηνπ πνιηηηζκνχ λα εέλαη
νξζνινγηζηηθΪ. Ώπηφ ζεκαέλεη λα αθνινπζνχλ θαη ηα πνιηηηζηηθΪ θαηλφκελα ηελ εμΫιημε ησλ
εηδψλ ζηνλ βηνινγηθφ θφζκν. πκβαέλεη φκσο ψζηε πνιιΪ απφ πνιηηηζηηθΪ θαηλφκελα πνπ
θΪπνηε αθνινχζεζαλ κηα νξζνινγηζηηθά εμΫιημε γηα θΪπνην ιαφ ζε θΪπνηα επνρά , λα κελ
εέλαη ζάκεξα ηΫηνηα νχηε γηα ηνλ έδην, νχηε γηα Ϊιινπο ιανχο. Ώλ πξνζΫμνπκε επέζεο, ηφζν
ζηηο ηΫρλεο θαη πεξηζζφηεξν ζηε ιανγξαθέα, κνηέβα θαη ζΫκαηα πνπ ηα ζπλαληνχκε ζηελ
αξραηφηεηα, επαλΫξρνληαη κε ηελ έδηα αηζζεκαηηθά θαη αηζζεηηθά δχλακε κΫρξη ηηο εκΫξεο καο,
ά εέλαη βαζηΪ ξηδσκΫλα ζηε ζπλεέδεζε ελφο ά κεξηθψλ ιαψλ.
Σα ιεέςαλα ηνπ πνιηηηζκνχ βαζηΪ ξηδσκΫλα θαη δπζαπφζπαζηα απφ ηελ ζεκεξηλά
δσά ν ΒΝΣΟΤΏΡΝΣ ΣΒΩΛΕΟΡ ηα νλφκαζε ΒΠΕΐΕΧΜΏΣΏ κΫζα ζηνλ πνιηηηζκφ, ελψ ν
Έιιελαο Ν. Πνιέηεο ΒΓΚΏΣΏΛΒΕΜΏΣΏ.
Ο ΏΝΣΡΒ ΛΕΏΝΓΚ (Ϊγγινο) πξνζπαζεέ λα δψζεη κηα εμάγεζε ζηελ ζρΫζε ησλ
επηβησκΪησλ κε ηελ ζπγθξηηηθά κΫζνδν. Ο ΛΕΏΝΓΚ πηζηεχεη φηη ην αλζξψπηλν πλεχκα
παξνπζηΪδεη ζε φιεο ηηο βαζκέδεο ηνπ πνιηηηζκνχ , νξηζκΫλα θνηλΪ ραξαθηεξηζηηθΪ , φηη
ππΪξρεη ςπρηθά ελφηεηα . Δ ππνζεηηθά απηά ελφηεηα απνηειεέ ζηελ εζλνινγέα ηελ βΪζε ηεο
απηόκαηεο γέλλεζεο, ή ηεο πνιπγέλλεζεο
ησλ θαηλνκΫλσλ. Δ ΠΟΛΤΓΒΝΝΔΔ
αληηκεησπέδεη ηνλ Ϊλζξσπν θαη ηα δεκηνπξγάκαηΪ ηνπ σο βηνινγηθΪ φληα. Ώπνηειεέ ηελ βΪζε
ηεο ζπγθξηηηθάο ζεσξέαο , ε νπνέα ρξεζηκνπνηεέ ηα επηβηψκαηα ζηεξηδφκελε ζε βηνινγηθΪ
παξαδεέγκαηα γηα λα αλαγΪγεη ηηο πνιηηηζηηθΫο δηαθνξΫο πνπ παξαηεξνχληαη ζην ρψξν ζε κηα
κνλνδηΪζηαηε εμειηθηηθά ζεηξΪ πνπ εγγξΪθεηαη ζην ρξφλν. Σν ζπκπΫξαζκα απηφ απνηειεέ ηελ
κηα απφ ηηο δχν απαληάζεηο πνπ δφζεθαλ ζην εξψηεκα , «πνπ νθεέινληαη ηα θνηλΪ ζηνηρεέα
πνιηηηζκνχ ησλ δηαθφξσλ ιαψλ».
Ο ακεξηθαλφο εζλνιφγνο ΦΡΏΝΓ ΜΠΟΏ εέλαη ν πξψηνο επηθξηηάο ηεο ζεσξέαο
απηάο απφ ην 1896. χκθσλα κε ηνλ ΜΠΟΏ ηα φκνηα θαηλφκελα δελ Ϋρνπλ παληνχ ηηο έδηεο
εμειέμεηο , δελ ππΪξρεη Ϊκεζε ζπλΫρεηα . Βλψ ζηελ βηνινγέα εέλαη γλσζηφ φηη απφ πνληέθη ζα
βγεη πνληέθη θαη απφ απγφ θφηα, θιπ, ζηα πνιηηηζηηθΪ θαηλφκελα , φπσο αλαθΫξακε δελ Ϋρνπκε
πΪληα ηελ ΄δηα εμΫιημε. Αιδ, φρη παληνχ θαη πΪληνηε ην παξακχζη γελλΪεη ην επηθφ
κπζηζηφξεκα .
Ιζηνξηθή κέζνδνο
Ο ΦξΪδεξ πξφβιεςε ζσζηΪ φηη ηελ ζεσξέα ηνπ ηελ ζΪξσζε ην θχκα ηεο γλψζεο .
ζν απμΪλνληαλ νη εζλνγξαθηθΫο καξηπξέεο θαη ησλ αξρεέσλ Ϊξρηζε ζηγΪ-ζηγΪ λα γέλεηαη
θαλεξφ φηη ε εμΫιημε ηνπ πνιηηηζκνχ δελ άηαλ δπλαηφλ λα γέλεη πΪλσ ζε κηα επζεέα γξακκά
(αγξηφηεηα- βαξβαξφηεηα-πνιηηηζκφο) Σα πξΪγκαηα παξνπζηΪδνληαλ νινΫλα θαη πην
πεξέπινθα . Δ βαζχηεξε Ϋξεπλα νδάγεζε επέζεο ζην ζπκπΫξαζκα φηη δελ κπνξνχκε λα
ζεσξνχκε σο κΫηξν ηνπ πνιηηηζκνχ ηνλ δπηηθφ πνιηηηζκφ . Δ ζπγθξηηηθά ζεσξέα , διδ ε
ζεσξέα ηεο πνιπγΫλλεζεο ησλ θαηλνκΫλσλ ηνπ πνιηηηζκνχ ζηΪζεθε αδχλακε λα εμεγάζεη
ηελ ζπγθεθξηκΫλε γεσγξαθηθά
θαηαλνκά ζπγθεθξηκΫλσλ πνιηηηζηηθψλ θαηλνκΫλσλ. ηελ

πεξέπησζε απηά Ϋπξεπε λα αλαδεηεζεέ ε πνξεέα ησλ θαηλνκΫλσλ απηψλ ζηνλ ρψξν θαη
ρξφλν. Με Ϊιια ιφγηα λα αλαδεηεζεέ ε ηζηνξηθά κΫζνδνο ηεο κνλνγΫλλεζεο.
ΚαηΪ ηε ζεσξέα απηά ηα πνιηηηζηηθΪ θαηλφκελα δεκηνπξγάζεθαλ ζε Ϋλαλ ηφπν θαη
ρξφλν θαη δηαδφζεθαλ κεηΪ ζηνλ ππφινηπν θφζκν (difuzion), Θεψξεζαλ σζηφζν ηελ
Ώέγππην σο θνηηέδα ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ .
ΏπΫδεημαλ σζηφζν κε ηελ πξαθηηθά ηνπο φηη ε ρξάζε ηεο ηζηνξέαο κπνξεέ λα
εμππεξεηάζεη εληειψο δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. Έηζη ε παξαγσγηθά ζθΫςε ησλ Γεξκαλψλ
εζλνιφγσλ δεκηνχξγεζε ηελ ζρνιά ησλ θχθισλ ηνπ πνιηηηζκνχ . Δ ζρνιά απηά ππΫζεζε φηη
ηα θΫληξα ηνπ πνιηηηζκνχ εέλαη πεξηζζφηεξα απφ Ϋλα . αλ ζπλΫπεηα , ε θνηλά θαηαγσγά , ε
γελλεηηθά ζπγγΫλεηα εέλαη εθεέλε πνπ θαζνξέδεη ηελ ηαμηλφκεζε ελφο πνιηηηζηηθνχ θαηλνκΫλνπ
ζηνλ Ϋλαλ ά ηελ Ϊιιν θχθιν.
Γεσγξαθηθν - ηζηνξηθή κέζνδνο (FINE)
Βέλαη ε κΫζνδνο πνπ εηζάγαγαλ ν Φηιαλδφο ΚΡΟΝ κε δηΪδνρν ηνλ Ώξλη Ώξλ θαη
αξγφηεξα ν ακεξηθαλφο Σνκζνλ
Δ κΫζνδνο απηά δελ αζρνιεέηαη κε ηα ιανγξαθηθΪ θαηλφκελα , αιιΪ κε ηα εέδε ηεο
ιατθάο πξνθνξηθάο ινγνηερλέαο . Δ κΫζνδνο μεθηλΪεη απφ ην γεγνλφο φηη ηα εέδε απηΪ θπξέσο
ηα παξακχζηα , κε ηα νπνέα αζρνιάζεθαλ νη Φηιαλδνέ, παξνπζηΪδνπλ κεγΪιεο νκνηφηεηεο ζε
παγθφζκηα θιέκαθα, πρ, ε ζηαρηνπνχηα. ΏπηΪ, ιΫλε , κνηΪδνπλ αιιΪ δελ ηαπηέδνληαη. θνπφο
ησλ ππνζηεξηρηψλ ηεο εέλαη ψζηε γχξσ απφ ηνλ θεληξηθφ Ϊμνλα ά ππξάλα πνπ παξακΫλεη
ζηαζεξφο λα παξαθνινπζάζεη θαλεέο ηελ πνξεέα ηνπ παξακπζηνχ ζε ρψξν θαη ρξφλν. Δ
κΫζνδνο απηά ινηπφλ πξΫπεη λα ηαμηλνκεέ ηα δεδνκΫλα ζην ρψξν θαη ρξφλν.
Μαξμηζηηθε-ιεληληζηηθε ζρνιή
Εδξχζεθε κεηΪ ην 1917 ζηελ . Έλσζε θαη πάξε δηαζηΪζεηο κεηΪ ηνλ ΐ‟ Παγθφζκην
Πφιεκν. ηεξέδεηαη πιάξσο ζηελ έδηα θηινζνθέα ηεο βΪζεο θαη ηνπ επνηθνδνκάκαηνο , ηεο
πΪιεο ησλ ηΪμεσλ θαη ηεο δηθηαηνξέαο ηνπ πξνιεηαξηΪηνπ. ηελ βΪζε ζηΫθεη ε ηζηνξηθφθνηλσληθά αλΪιπζε .
Δ ζεσξέα απηά πξνζεγγέδεη ην πξφβιεκα εμεηΪδνληαο ην πνιηηηζκφ (ιατθφ ή
παξαδνζηαθφ) σο έλα επίπεδν, ηηο θνηλσληθέο δνκέο σο έλα άιιν επίπεδν θαη ηηο ζρέζεηο
κεηαμχ ηνπο σο ζρέζεηο κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ έζησ θαη αλ ζεσξεζνχλ ηα δπν
απηά επίπεδα έλα θνηλσληθφ ζχλνιν.
Ώπηά εέλαη θαη ε νπζέα ηεο καξμηζηηθάο ζεσξέαο «βΪζεο» θαη «επνηθνδνκάκαηνο». 1
κσο ηα δπν απηΪ ραξαθηεξηζηηθΪ εέλαη εκθαλέζηκα απηνλνκεκΫλα θαη αλάθνπλ ζηηο
βηνκεραληθΫο θνηλσλέεο.(εκεηψλνπκε φηη ζ΄απηΫο δηαπηζηψλεηαη Ϋληνλε απφζπξζε ηνπ
ιατθνχ ά παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ.)
Ώπφ ηελ Ϊιιε πιεπξΪ ζηηο πξνβηνκεραληθΫο θνηλσλέεο , φπνπ αθφκα θαη ε νηθνλνκέα
απνηειεέ κΫξνο ηεο φιεο θνηλσληθάο ζπγθξφηεζεο , κΪιηζηα θαη σο ζηνηρεέν ηνπ πνιηηηζκνχ κε
φιε ηε ζεκαζέα ηεο ιΫμεο, (εκθαλά ε παξνπζέα ησλ ιατθψλ εζέκσλ ζε θΪζε νηθνλνκηθά θαη
ινηπά δξαζηεξηφηεηα). Βδψ ινηπφλ, ην ζράκα «βΪζε – επνηθνδφκεκα» δελ ηζρχεη. Γη΄απηφ
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ύκθσλα κε ηελ ζεσξέα απηά νη παξαγσγηθΫο δπλΪκεηο θαη νη παξαγσγηθΫο ζρΫζεηο ζην θΪζε ζύζηεκα ζρεκαηέδνπλ
ηελ νηθνλνκηθά «βάζε» ηεο θνηλσλέαο. ΠΪλσ ζ΄ απηά ηε «βΪζε» πςώλεηαη ην ζύζηεκα ηνπ «επνηθνδνκήκαηνο» πνιηηηθνέ ζεζκνέ θαζώο θαη κνξθΫο ηεο θνηλσληθάο ζπλεέδεζεο- εζηθά , επηζηάκε, ζξεζθεέα, θηινζνθέα κε Ϋλα ιόγν
πνιηηηζκόο. Με ηελ αιιαγά ηεο «βΪζεο» αιιΪδεη θαη ην «επνηθνδόκεκα» . κσο ην «επνηθνδόκεκα δελ εέλαη εληειώο
παζεηηθό αιιΪ θη΄ απηό επηδξΪεη ζηελ εμΫιημε ηεο «βΪζεο».

θΪζε πξνζπΪζεηα εθαξκνγάο ηνπ πξνζθξνχεη ζε ηεξΪζηηα πξνβιάκαηα ζεσξέαο θαη
κεζφδνπ γηα ηελ εξκελεέα ησλ θαηλνκΫλσλ ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ. Σφζν ην πεξηζζφηεξν φηαλ
φρη κφλν ζηηο πξνβηνκεραληθΫο θνηλσλέεο αιιΪ θαη ζάκεξα, ε νηθνλνκέα δελ κπνξεέ λα κε
ζεσξεζεέ ζηνηρεέν ηνπ πνιηηηζκνχ κε ηελ επξχηεξε ζεκαζέα ηνπ φξνπ. Ώπ΄ απηά ηελ νπηηθά
γσλέα ην ζράκα «βΪζε- επνηθνδφκεκα» ζηηο πξνβηνκεραληθΫο θνηλσλέεο ρΪλεη ην λφεκΪ ηνπ .
Αλζξσπνινγηθή - θνηλσληνινγηθή ζρνιή.
Δ Λανγξαθέα ζην κΫηξν πνπ ελδηαθΫξεηαη φρη κφλν γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηε ζπιινγά θαη
ηελ πεξηγξαθά ησλ ιατθψλ πνιηηηζκηθψλ θαηλνκΫλσλ, αιιΪ θαη γηα ηελ εξκελεέα ηεο,
ππνρξενχηαη λα εμεηΪζεη ηα θνηλσληθΪ ζχλνια εληφο ησλ νπνέσλ γελΪηε θαη εμειέζζεηαη ηνλ
αληηθεέκελφ ηεο – ν Λατθφο Πνιηηηζκφο.
Υσξέο ηνλ ζπζρεηηζκφ κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν, ε εξκελεέα ησλ δηαθφξσλ εθδειψζεσλ
ηνπ ιατθνχ ά παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ ζα άηαλ αξθεηΪ δχζθνιε.
Ώπηφ πνπ ζθνπεχεη ε κΫζνδν απηά εέλαη λα ζπλδΫζεη ην ζΫκα ηνπ πνιηηηζκνχ, απηνχ
πνπ απνθαινχκε «ιατθφ» ά «παξαδνζηαθφ» κε ηελ θνηλσλέα, κε ηηο δνκΫο θαη ηηο ζρΫζεηο
πνπ ηε ραξαθηεξέδνπλ.
Δ ζχιιεςε φκσο ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ ππφ ηελ ζπγθεθξηκΫλε νπηηθά γσλέα
πξνυπνζΫηεη α. ηελ εμΫηαζε ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ κΫζα απφ ηηο παξαδνζηαθΫο θνηλσληθΫο
δνκΫο, β. θΪζε φξνο ρσξηζηΪ ζην παξαπΪλσ ζράκα (ιατθφο πνιηηηζκφο απφ ηελ κέα,
θνηλσληθΫο παξαδνζηαθΫο δνκΫο απφ ηελ Ϊιιε), δειψλεη ζρΫζεηο, γ. νη εμΫηαζε ησλ ζρΫζεσλ
ζην ζχζηεκα ζρΫζεσλ.
Ώπηφ απνηειεέ ηελ πξψηε γεληθά βαζκέδα Ϋξεπλαο. Δ δεχηεξε αθνξΪ ηε ζεψξεζε ησλ
επηκΫξνπο ζηνηρεέσλ ζηε ζεψξεζε ησλ θνηλσληθν-πνιηηηζηηθψλ θαηλνκΫλσλ θαη ησλ
θνηλσληθψλ ζπζηεκΪησλ,
Έλα επφκελν επέπεδν ζρεηέδεηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιάκαηνο ζηα πιαέζηα
ηεο ιεηηνπξγηθάο ζεψξεζεο θαη κεζνδνινγέαο (φπνπ ε θνηλσλέα αληηκεησπέδεηαη σο Ϋλα
ζχζηεκα δξΪζεσλ θαη αληηδξΪζεσλ πνπ βξέζθνληαη ζε Ϋλα ζχζηεκα ζπλερνχο ηζνξξνπέαο .
Βέλαη Ϋλα ζχζηεκα πνπ κπνξεέ λα εμεγεζεέ κφλν απφ ην εαπηφ ηνπ)
Γηα ηελ πξνζΫγγηζε θαη΄απηφλ ηνλ ηξφπν ησλ ιανγξαθηθψλ θαηλνκΫλσλ -σο νξγαληθφ
κΫξνο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη φρη σο απνηΫιεζκα ε ζπλΫπεηα απηψλ- ε ιανγξαθέα
επηθαιεέηαη θαη ζπκβνιά ηξηψλ Ϊιισλ επηζηεκψλ : 1. ηεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο ε νπνέα
βνεζΪεη ζηελ ππΫξβαζε ηεο εμειηθηηθάο γξακκηθάο ζεψξεζεο ησλ θαηλνκΫλσλ θαη ζηελ
θαηΪθηεζε κηαο πξαγκαηηθάο ηζηνξηθάο κεζνδνινγέαο , εθεέλεο δειαδά πνπ πξνσζεέ ηε
ζχιιεςε ηνπ θνηλσληθνχ γέγλεζζαη κε αιεζηλνχο ηζηνξηθνχο φξνπο πνπ δελ αξθεέηαη ζηελ
αιιεινπρέα ησλ γεγνλφησλ αιιΪ αλαδεηΪ ηηο δνκηθΫο θαη αηηηαηηθΫο ζρΫζεηο πνπ θξχβνληαη
πέζσ απφ απηΪ, 2. ηεο Κνηλσληνινγίαο ε νπνέα κε ηελ ζεψξεζε ηεο κεγΪιεο θιέκαθαο ηεο
θνηλσλέαο βνεζΪεη ζηε ζχιιεςε ησλ επξχηεξσλ θνηλσληθψλ ζπλφισλ σο νξγαληζκψλ κε
ζπγθεθξηκΫλεο δνκΫο θαη ιεηηνπξγέεο θαη 3. ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ε νπνέα ζηελ
νπζέα εέλαη εθεέλε πνπ κπνξεέ λα Ϋρεη κηα πην θαζνξηζηηθά ζπκβνιά δηφηη εέλαη αθξηβψο ε
επηζηάκε πνπ αζρνιεέηαη κε ηηο κηθξΫο θιέκαθεο θαη κε ηηο θΪζε εέδνπο «παξαδνζηαθΫο»
θνηλσλέεο μεθηλψληαο αξρηθΪ κε ηηο πξσηφγνλεο.
«Βθεέλν ινηπφλ πνπ παξνηξχλνπκε, γξΪθεη ν ΐαζέιεο ΝηηζηΪθνο 1 Ϋλαο απφ ηνπο
εθπξνζψπνπο ηεο ζεψξεζεο απηάο ζηελ ΒιιΪδα, εέλαη ε ζηξνθά ζηηο θνηλσληθΫο δνκΫο ζην
πιαέζην ησλ νπνέσλ Ϋρεη ηζηνξηθΪ δηακνξθσζεέ θαη εμειηρζεέ απηφ πνπ γλσξέδνπκε σο ιατθφ
πνιηηηζκφ θαη δεχηεξνλ λα πεηχρνπκε κηα ζπγθεθξηκΫλε πξνζΫγγηζε απηψλ ησλ δνκψλ ε
νπνέα θηινδνμεέ λα ζπκβΪιιεη κεηαμχ ησλ Ϊιισλ θαη ζηελ πξφιεςε ελφο ρΪζκαηνο πνπ
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ηεέλεη λα δηακνξθσζεέ γηα δηΪθνξνπο ιφγνπο αλΪκεζα ζηε Λανγξαθέα θαη ηελ Κνηλσληθά
Ώλζξσπνινγέα.»
Χο πξψηε πξνζΫγγηζε παξακΫλεη ε αλέρλεπζε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ πνπ
νδεγεέ αιΪλζαζηα ζηελ αλαδάηεζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ αθφκα θαη ζηα πιαέζηα κηαο
δηαρξνληθάο πξνζΫγγηζεο. Δ απνηχπσζε ησλ θνηλσληθψλ ζρΫζεσλ ζην ρψξν ζεκαέλεη θαη ε
ηζηνξηθά ηνπο θαηαγξαθά κΫζα ζ΄ απηφλ.
Ψπρνινγηθή ζρνιή
Εδξπηάο εέλαη ν ςπρνιφγνο ΐΟΤΝΣ, κε ην βηβιέν ηνπ «ε ςπρνινγέα ησλ ιαψλ «
Ώλαδεηεέηαη ε ιατθά δεκηνπξγέα ζηηο αξλεηηθΫο ςπρνινγηθΫο αηηέεο φπσο εέλαη νη παξαηζζάζεηο,
ν χπλνο , θιπ. Μφλν ζε ηΫηνηεο αλνξζφδνμεο θαηαζηΪζεηο , κπνξεέ λα ππΪξμεη αλνξζφδνμε
θαληαζέα θαη δεκηνπξγέα φπσο εέλαη ν αληκηζκφο, διδ ε ρξάζε σο βαζηθφ κΫζσ δεκηνπξγέαο
ηεο πξνζσπνπνέεζεο.
Άιιε εθδνρά ηεο ςπρνινγηθάο ζρνιάο εέλαη ε ςπραλΪιπζε ηνπ ΦΡΟΩΝΣ

III
ΔΘΝΗΚΖ

ΕΩ Ζ

3.1.ΡΟΜΑΝΣΗΚΖ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΔΘΝΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ
Οη ιφγνη πνπ νδάγεζαλ ζηα εζληθΪ θηλάκαηα θαη ζηελ ηδΫα θξΪηνο –Ϋζλνο
Δ Λανγξαθέα , φπσο αλαθΫξακε απφ ηηο πξψηεο δηαιΫμεηο , γελλάζεθε ζηελ Βπξψπε
καδέ κε ηνλ εζληθηζκφ αθξηβψο γηα λα ηνλ εληζρχζεη. Σα εζληθΪ θηλάκαηα πνπ θνχλησζαλ θαηΪ
ηνλ ΥΕΥ αηψλα , εέραλ Ϋλαλ βαζηθφ ζθνπφ:- ην θΪζε Ϋζλνο λα απνηειΫζεη θξΪηνο . Βέλαη ε
επνρά πνπ αξρέδνπλ λα δηαιχνληαη νη πνιπεζληθΫο απηνθξαηνξέεο θαη λα δεκηνπξγνχληαη ηα
εζληθΪ θξΪηε . Πξνυπφζεζε θΪζε εζληθνχ θηλάκαηνο πνπ απφβιεπε ζηε δεκηνπξγέα ηνπ
εζληθνχ θξΪηνπο άηαλ ε θαιιηΫξγεηα θαη αλΪπηπμε ηεο εζληθάο ζπλεέδεζεο. ΄ απηφ ην ζεκεέν
αλαιΪκβαλε ξφιν ε Λανγξαθέα.
Οη ιφγνη πνπ νδάγεζαλ ζηα εζληθΪ θηλάκαηα ζα πξΫπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηε λΫα ηΪμε
πξαγκΪησλ ηεο ζπγθεθξηκΫλεο επνράο . Δ εθβηνκερΪληζε ησλ ζρΫζεσλ παξαγσγάο Ϋθεξε
σο απνηΫιεζκα ηελ αλαδάηεζε ηαπηφρξνλα ησλ αγνξψλ θαη ησλ πξψησλ πιψλ εληφο θαη
εθηφο αθφκα θαη ησλ ππαξρνπζψλ απηνθξαηνξηψλ . Έθεξαλ ζαλ απνηΫιεζκα ηελ λΫα
«παγθνζκηνπνέεζε» . (Οη απηνθξαηνξέεο σο ππεξεζληθΪ θξΪηε, κπνξεέ λα ζεσξεζνχλ Ϋλα
ζηελφ πιαέζην,- κεξηθψλ εζλψλ,- ζε ζρΫζεηο πνιηηηθάο θαη θξαηηθάο παγθνζκηνπνέεζεο θαη φρη
ππφ ην αλνηρηφ πιαέζην ηεο δηαθέλεζεο ησλ εκπνξεπκΪησλ, αλζξψπσλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ
πνπ επηβΪιιεη ε λΫα ηΪμε πξαγκΪησλ.). Μηα ηΫηνηα εμΫιημε Ϋζεηε ζε Ϊκεζν θέλδπλν ηηο ηνπηθΫο
ηαπηφηεηεο (εζλφηεηεο).
Σαπηφρξνλα ε έδηα εμΫιημε ππαγφξεπε ηελ αλαγθαηφηεηα απνζχλζεζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ ζρΫζεσλ πνπ βαζέδνληαλ ζηελ νηθνλνκέα ηνπ παδαξηνχ θαη ησλ ζηλαθηψλ, (ησλ
θιεηζηψλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ:- ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νξγαλψζεσλ ησλ θνηλσληψλ ηχπνπ
Οζσκαληθάο Ώπηνθξαηνξέαο). Δ απνζχλζεζε απηνηξνθνδνηνχζε ηα εζληθΪ θηλάκαηα ηα νπνέα
πξνζαλαηνιέδνληαλ ζηελ αλαδάηεζε θαη θαιιηΫξγεηα ηεο δηΪθξηζεο κε γλψκνλα ηελ εζληθά
ηαπηφηεηα. Σελ εζληθά ηαπηφηεηα επέζεο αλαδεηνχζαλ ζην πιαέζην δχν ζπληζησζψλ:- ηελ
ηζηνξηθά ζπλΫρεηα (θΪζεηε) θαη ηελ ζχγρξνλε δπλαηά απηφλνκε χπαξμε, ηζΪμηα ηνπ πνιηηηθνχ
,νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ αληαγσληζκνχ (νξηδφληηα)
Έλαο ηξέηνο παξΪγνληαο εέλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ αηφκνπ ζηα λΫα
κνληΫια θνηλσλέαο θαη ηεο ηδΫαο ηνπ Ϋζλνπο πνπ θαιιηεξγεέ ε Γαιιηθά ΒπαλΪζηαζε . Δ ηδΫα
απηά μεθηλΪεη απφ ηελ κεηΪζεζε ηεο λνκηκνθξνζχλεο ηνπ αηφκνπ απφ ην πξόζσπν ηνπ
πξίγθηπα ( ραξαθηεξηζηηθφ γηα ην θενπδαξρηθφ ζχζηεκα) ζηελ ηδέα ηεο παηξίδαο.
χκθσλα κε ηηο αξρΫο ηεο Γαιιηθάο ΒπαλΪζηαζεο , «ην θαζάθνλ θαη ε αμηνπξΫπεηα ηνπ
πνιέηε Ϋγθεηηαη ζηελ πνιηηηθά ηνπ δξαζηεξηφηεηα θαη ε νινθιάξσζά ηνπ ζηελ πιάξε Ϋλσζε
κε ην εζληθφ θξΪηνο».
Οη αληέξξνπεο ηδενινγέεο (Αηαθσηηζκνχ – Ρνκαληηζκνχ) θαη ην εζληθφ θξΪηνο
Δ εμΫιημε φκσο «ηεο παγθνζκηνπνέεζεο» ππφ ην πξέζκα ηεο ηδενινγέαο ηνπ
Αηαθσηηζκνχ, απΫθεπγε ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϋζλνπο. Καη εέλαη θπζηθφ εθφζνλ γηα ηνλ Αηαθσηηζκφ
ξπζκηζηηθφο παξΪγνληαο ζηε δσά ησλ αλζξψπσλ ζεσξεέηαη ε ινγηθά , σο γεληθφ θαηλφκελν,
πνπ ηεέλεη ζηε ζπλερά αθαέξεζε ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ θαη ηνπ ηδηαέηεξνπ, κε απνηΫιεζκα νη

εζληθΫο ηδηνκνξθέεο λα ρΪλνπλ ηε ζεκαζέα ηνπο. εκαζέα εέρε κφλν ην γεγνλφο φηη ε Εζηνξέα ,
ζην ζύλνιό ηεο , αληηπξνζσπεχεη κηα ζπλερά πξφνδν.
ηνπο αληέπνδεο, αθξηβψο, ηεο αληέιεςεο απηάο βξέζθεηαη ε ξνκαληηθά αληέιεςε ηεο
ηζηνξέαο θαη θαη΄ επΫθηαζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζεκαζέαο ηνπ Ϋζλνπο. Ο ξνκαληηζκφο ηνλέδεη ην
ηδηαέηεξν , ζε αληέζεζε κε ην γεληθφ, ην ζπλαέζζεκα ζε αληέζεζε κε ηε ινγηθά, ηηο δηαθνξΫο, ζε
αληέζεζε κε ηελ νκνηνκνξθέα, ην ζπγθεθξηκΫλν ζε αληέζεζε κε ην αθεξεκΫλν, ην παξειζφλ ζε
αληέζεζε κε ην κΫιινλ.
Βέλαη απηφο ν ιφγνο πνπ ν Ρνκαληηζκφο ζηξΫθεη ην θαθφ ηεο Εζηνξέαο πξνο ηηο ξίδεο
ηνπ θάζε έζλνπο ρσξηζηά, αλαδεηψληαο ηηο ξέδεο ηνπ θαη εξεπλψληαο ηελ ηδηνκνξθέα ηνπ κε
βΪζε ηε δηΪθξηζε : εκείο θαη νη άιινη.
Σν πλεχκα ηνπ εζλνθεληξηζκνύ
ζηε Λανγξαθία έρεη άκεζεο ζρέζεηο κε ην
απνθνξχθσκα ηνπ Γεξκαληθνχ Ρνκαληηζκνχ ζηα 1830. Δδψ ν Ρνκαληηζκφο δελ είλαη απιψο
απνηέιεζκα ηεο αληίδξαζεο ζηα ινγηθά θαηαζθεπάζκαηα ηνπ Γηαθσηηζκνχ, φπσο ζηελ
Αγγιία θαη ηε Γαιιία κεηά ηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε . ηε Γεξκαλία , κεηά ην 1806, φηαλ ν
Ναπνιέσλ ζχληξηςε ηηο γεξκαληθέο ζηξαηηέο θαη κπήθε ληθεηήο ζην Βεξνιίλν , πήξε έληνλε
εζληθή ή θαιχηεξα εζλνθεληξηθή ρξνηά θαη έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα θπξηαξρήζεη ηφζν ζηελ
πνιηηηθή φζν θαη ζηελ πλεπκαηηθή δσή ηεο Γεξκαλίαο. Οη Γεξκαλνί αληέθξνπζαλ ηηο
νξζνινγηζηηθέο επηδξάζεηο ηνπ Γαιιηθνχ Γηαθσηηζκνχ πνπ επηδίσμε λα επηβάιιεη ν
Βνλαπάξηεο γηα ηελ δηαηψληζε ηεο θαηνρήο ηνπ. Σηο εμνπδεηέξσζαλ απηέο κε ηα ξνκαληηθά
πξφηππα ππφ ηελ αξρή ηεο θαζαξόηεηαο ηνπ γεξκαληθνύ έζλνπο ηελ νπνία κε θάζε ζπζία
ζα πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ νη Γεξκαλνί γηα λα κε δηαθζαξεί ε ππεξνρή ηνπ αξρέγνλνπ ΔΓΩ
ηνπο. Η ηδενινγία απηή έγηλε θπξίαξρε επί ελάκηζη ζρεδφλ αηψλα ,διδ, κέρξη ηνλ Γεχηεξν
Παγθφζκην Πφιεκν.
Οη Γεξκαλνέ ιφγηνη κεηΪ ην 1806 αλαθΫξνπλ φηη ζεκαζέα δελ Ϋρεη ην Ϊηνκν θαη νη
πνιηηηθΫο ηνπ ειεπζεξέεο ά ε πνιηηηθά ηνπ απηνλνκέα (διδ ν Αηαθσηηζκφο). Οη ηδΫεο απηΫο,
ηζρπξέδνληαη, νδεγνχλ ζηελ αλαξρέα. χκθσλα κ΄ απηνχο, μεθηλψληαο απφ ην γεγνλφο φηη ζηε
θχζε δελ ππΪξρεη ηζφηεηα, ηφηε ε απαέηεζε ηνπ Οξζνινγηζκνχ, γηα ηζφηεηα ζηελ θνηλσλέα
εέλαη αλφεηε θαη επηθέλδπλε.
ΠΪληα ζχκθσλα κε ηνπο γεξκαλνχο ιφγηνπο, - εθεέλν πνπ αληαπνθξέλεηαη ζηελ θπζηθά
ηΪμε ησλ πξαγκΪησλ εέλαη ε ηεξαξρεκΫλε θαη νξγαληθά θνηλσλέα , ε νπνέα αλαγλσξέδεη ηελ
θπζηθά αληζφηεηα θαη αλνκνηφηεηα ησλ αλζξψπσλ (διδ ηνλ αληέπνδα ηνπ Οξζνινγηζκνχ) Σν
πξφηππν ηεο θνηλσλέαο απηάο νη ξνκαληηθνέ ην βξέζθνπλ ζην θενπδαξρηθφ ζχζηεκα θαη
εμηδαληθεχνπλ ηνλ Μεζαέσλα .
Πξνζπαζψληαο λα εμαζθαιέζνπλ ζηαζεξφηεηα θαη ηΪμε ζηελ θνηλσλέα (χζηεξα απφ
ηα πηθξΪ καζάκαηα ησλ αιιαγψλ πνπ Ϋθεξε ε Γαιιηθά ΒπαλΪζηαζε), ππνηάζζνπλ ηελ
εμέιημε ηνπ αηόκνπ ζε κηα πςειόηεξε ελόηεηα , ην ΚΡΑΣΟ, σο βάζε ηνπ νπνίνπ
ζεσξνύλ ηε ζξεζθεία.
Σν θξΪηνο φκσο απηφ δελ εέλαη κηα ππεξεζληθά εμνπζέα , φπσο άηαλ ηα θξΪηε ζην
Μεζαέσλα. (ι.ρ. ε ΜεγΪιε Ρσκατθά Ώπηνθξαηνξέα ηνπ Γεξκαληθνχ Έζλνπο , πνπ θαηΪ ηα Ϊιια
απνηειεέ βαζηθφ ξνκαληηθφ πξφηππν). Σν ξνκαληηθό θξάηνο δελ είλαη ππεξεζληθό αιιά
αληίζεηα, απζηεξά εζληθό.
Σν εζληθό θξάηνο σζηφζν αληηκεησπέδεηαη απ΄ απηνχο σο Ϋλαο νξγαληζκόο πνπ
δηΫπεηαη απφ ηνλ δηθφ ηνπ εζσηεξηθφ λφκν θαη Ϋρεη ην δηθφ ηνπ ηδηαέηεξν ραξαθηάξα κε βΪζε
ηελ αξρά ηεο θπιεηηθήο ζπλείδεζεο.
Δ Ϋλλνηα
ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ θξΪηνπο
δηακνξθψζεθε ππφ ηελ πέεζε ησλ
Ναπνιεφληεησλ ληθψλ, απφ ηνλ πνηεηά θαη δεκνζηνγξΪθν Joseph Görres (1776-1848) θαη
Ϋρεη σο εμάο: «ην ιατθό ζπλαίζζεκα κηαο θνηλόηεηαο, ε νπνία ζπλέρεηαη θαη ζηεξεώλεη
από ην θνηλό γισζζηθό ηδίσκα πνπ κηιάεη έλαο νξηζκέλνο πιεζπζκόο , από ηελ

καθξόρξνλε ζπλνίθεζε
ζηελ ίδηα πεξηνρή, από ηελ πξνζάξηεζή ηνπ ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε δπλαζηεία, από ηελ θνηλή πίζηε ζε νξηζκέλα έζηκα, ζεζκνύο, δνμαζίεο
θαη λνκηθέο, εζηθέο ή ζξεζθεπηηθέο παξαδόζεηο.
Βέλαη αξθεηφ γηα κηα ηΫηνηα εζληθά νκΪδα λα αηζζαλζεέ απηφ ην ζπλαέζζεκα ηεο
θνηλφηεηαο….. γηα λα απνηειΫζεη κηα θπζηθά ηζηνξηθά νληφηεηα, ηεο νπνέαο ε αθεξαηφηεηα εέλαη
απαξαβέαζηε»
Σν γεξκαληθφ θπιεηηθφ εζληθφ θξΪηνο – θξΪηνο νξγαληζκφο
ηε ζπλέρεηα ηεο εξκελείαο καο ζα ρξεηαζηεί λα πξνζέμνπκε ηελ ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ
ηνπνζέηεζε ησλ Γεξκαλψλ ξνκαληηθψλ φζνλ αθνξά ηελ άπνςε γηα ην εζληθό θξάηνο – θξάηνο
νξγαληζκόο.
Οη Γεξκαλνέ ξνκαληηθνέ δελ ελλννύλ ην εέδνο απηό θξΪηνο (ζπγθεθξηκΫλα ην γεξκαληθό εζληθό θξΪηνο) σο
πξντόλ ηνπ πνιηηηζκνύ πνπ πξνθύπηεη από ηελ καθξόρξνλε ζπλνέθεζε ησλ αλζξώπσλ ζηνλ έδην ρώξν , από ηηο θνηλΫο
ηζηνξηθΫο ηύρεο θαη , θπζηθΪ, από ην θνηλό κΫζν επηθνηλσλέαο :-ηε γιώζζα, αιιΪ λνεέηαη σο ζπγγελέο ραξαθηεξηζηηθό,
σο έκθπην , διδ, ζε ηειεπηαία αλάιπζε σο άλσζελ δνζκέλν. Με Ϊιια ιόγηα ην Ϋζλνο γηα ηνπ γεξκαλνύο ξνκαληηθνύο,
δελ ζεσξεέηαη σο θνηλσληθό πξντόλ , αιιΪ σο βηνινγηθό θαηλόκελν- Volksgeist,- πνπ ζηα ειιεληθΪ ζεκαέλεη ςπρή ηνπ
ιανύ. Ζ ζπγθεθξηκΫλε ζΫζε νδάγεζε ζηελ θπξέαξρε ηδΫα ησλ γεξκαλώλ ινγέσλ πεξί θαζαξόηεηαο ηνπ γεξκαληθνύ
έζλνπο , Σελ νπνέα πξΫπεη λα δηαηεξάζνπλ κε θΪζε ζπζέα νη Γεξκαλνέ, αιιΪ πνπ δελ Ϋρεη θακηΪ ζρΫζε κε ηνλ
παηξησηηζκό όπσο ηνλ ελλννύκε ζπλάζσο.

ηελ Διιάδα, ηελ ζηηγκή πνπ αξρίδεη λα αλαπηύζζεηαη ε ηζηνξηθή ζπλείδεζε ησλ Διιήλσλ, ζαλ
απνηέιεζκα ησλ δύν αληίξξνπσλ ηάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνύ Ρνκαληηζκνύ από ηελ κηα θαη ηνπ Γηαθσηηζκνύ από
ηελ άιιε, νη Έιιελεο ιόγηνη κπόξεζαλ να αγνοήσοςν τον επιστημονικό εξελικτισμό (ςπεπεθνικό στόσο) τος
Διαυυτισμού , πποβάλλονταρ τα επιμέποςρ σαπακτηπιστικά τος σε μια αντίλητη καθαπά πομαντική τηρ
Ιστοπίαρ
Σα δχν απηά ζπζηαηηθά ( ηα θψηα πνπ ήξζαλ απφ ηελ Γαιιία θαη ε ξνκαληηθή έλλνηα ηνπ έζλνπο
πνπ δεκηνπξγήζεθε θάησ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο ) βξίζθνληαη ζε άκεζε ζρέζε κε
ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ θιήζεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ νη Έιιελεο ηεο επνρήο ην πξόβιεκα εκείο θαη
νη αξραίνη γηα λα απνρηήζεη ζε ζπλέρεηα ηδηαίηεξε βαξύηεηα ν πξνβιεκαηηζκόο εκείο θαη νη
μέλνη .

πσο φκσο αλαθΫξακε θαη ζηελ αξρά ηεο δηΪιεμεο ε Λανγξαθέα εθιάζε εθεέλε ηελ
ηζηνξηθά ζηηγκά φρη απιψο λα δηαπηζηψζεη ηνλ εζληθφ ραξαθηάξα, αιιΪ θαη λα ηνλ δηαπιΪζεη .
ΏλΪιαβε ινηπφλ Ϋλα θαζαξΪ πνιηηηθφ ξφιν. Γηα λα πεηχραηλε ηνλ ζπγθεθξηκΫλν ζθνπφ.
Χζηφζν, ρξεηΪδνληαλ πξψηα απ΄ φια λα πεηχραηλε φρη απιψο ην αληηθεέκελν, ην νπνέν
πεξηγξΪςακε , αιιΪ θαη ηα κΫζα θαη ηηο κΫζνδεο,- Ϊξα λα γέλνληαλ κηα πξαγκαηηθά επηζηάκε.
Βέλαη απηφο ν ιφγνο πνπ ζπλδΫνπκε ηελ επηζηάκε ηεο Λανγξαθέαο κε ηελ ζρνιά ηνπ
ξνκαληηζκνχ.
3.2. ΔΘΝΗΚΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΣΑΤΣΣΖΣΑ
Βμ΄ αξράο ζα πξΫπεη λα πνχκε φηη νη δχν Ϋλλνηεο δηαηεξνχλ δηαιεθηηθΫο ζρΫζεηο παξΪ
ην γεγνλφο φπνπ ε ζηαζεξφηεηα ηεο πξψηεο εκπινπηέδεηαη απφ ηελ αιιαγά ηεο δεχηεξεο. Οη
ζρΫζεηο απηΫο καο ζπκέδνπλ ζηελ νπζέα ηηο ζρΫζεηο κεηαμχ εζψλ θαη εζέκσλ.
Να εμεγάζνπκε πξψηα ην ζΫκα ηεο ηαπηφηεηαο . Πξφθεηηαη γηα Ϋλα θνηλσληθφ θαη
ςπρνινγηθφ θαηλφκελν πνπ δεκηνπξγεέηαη κΫζα απφ ηελ δηαιεθηηθά ζρΫζε αηόκνπ θαη
θνηλσλίαο . Πην απιΪ εληΪζζεηαη ζηε δηαδηθαζέα ελζσκΪησζεο ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλέα
πνπ ιΫγεηαη θνηλσληθνπνίεζε.

Έρνπκε ινηπφλ κηα δηπιά Ϋλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο:- ηελ αηνκηθά ηαπηφηεηα θαη ηελ
ζπιινγηθά,- νη νπνέεο Ϋλλνηεο εέλαη μαλΪ αιιειΫλδεηεο.
Σελ κνξθά ηεο αηνκηθάο ηαπηφηεηαο κπνξνχκε λα ηελ πξνβιΫςνπκε ζε γεληθΫο
γξακκΫο. ηελ δηαδηθαζέα θνηλσληθνπνέεζεο ηνπ αηφκνπ,- ηνπ παηδηνχ,- ζπκβΪινπλ δχν
βαζηθνέ παξΪγνληεο : - ε θνηλσληθά ηΪμε ζηελ νπνέα αλάθεη θαη ε ηδηνζπγθξαζέα ηνπ. Ο
πξψηνο παξΪγνληαο πξνζθΫξεη ζην Ϊηνκν κε δηΪθνξα κΫζα , (πεξηβΪιινλ , γιψζζα,,
ζρΫζεηο, άζε θαη Ϋζηκα, θψδηθεο ζπκπεξηθνξΪο, θιπ) ηελ δηθά ηνπ ηαπηφηεηα. Σν Ϊηνκν, ηελ
πξνζιακβΪλεη θαη εζσηεξηθεχεη ζηνλ δηθφ ηνπ ππνθεηκεληθφ θφζκν . Ώπηφ ζεκαέλεη φηη φρη κφλν
ηελ αηνκηθεχεη (ζπγθεθξηκελνπνηεέ) , αιιΪ , θαη απηφ Ϋρεη πεξηζζφηεξε ζεκαζέα, κεηαβΪιιεη,
αλαπξνζαξκφδεη θαη αλαδεκηνπξγεέ ηελ ηαπηφηεηΪ ηνπ θαζψο κεγαιψλεη. Δ δηαδηθαζέα απηά,
ζχκθσλα θαη κε ηνπο νπαδνχο ηεο ςπραλΪιπζεο, καο παξαπΫκπεη ζην ζπκπΫξαζκα φηη ην
Ϊηνκν δηαπιΪζεηαη (θνηλσληθνπνηεέηαη) ,δηακνξθψλνληαο ηελ ηδηνζπγθξαζέα ηνπ, ελψ ην έδην ην
Ϊηνκν ζπκβΪιεη ψζηε ε ζπιινγηθά ηαπηφηεηα λα δηαηεξεέηαη δπλαηά θαη λα κεηαβΪιιεηαη.
Σν δεχηεξν ζπκπΫξαζκα πνπ εμΪγνπκε εέλαη ην γεγνλφο φηη κΫζα ζε θΪζε θνηλσλέα ,
ππΪξρνπλ ηύπνη ηαπηόηεηαο πνπ εέλαη θαζαξΪ θνηλσληθά πξντφληα, αιιά θαη ζηαζεξά . Ώπηφ
ζεκαέλεη φηη ζηελ πνξεέα ηεο κΫζα ζην ρξφλν κηα θνηλσλέα δεκηνπξγεέ πεξηζζφηεξεο απφ κηα
πνιηηηζηηθά ηαπηφηεηα. πλεπψο ε θαηεγνξέα απηά ζα πξΫπεη λα αληηκεησπέδεηαη ηζηνξηθΪ.
πσο εχθνια κπνξεέ λα ελλνεζεέ , θΪζε θνηλσλέα, ζε κηα ζπγθεθξηκΫλε θΪζε ηεο
ηζηνξέαο ηεο , διδ, ζε ζπγθεθξηκΫλεο ηζηνξηθΫο ζπλζάθεο , πηνζεηεέ Ϋλαλ ηχπν ηαπηφηεηαο, Ϋλαλ
ραξαθηάξα, πνπ απνηειεέ ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηόηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπ.
ΛακβΪλνληαο ππφςε ηνλ εμειεγθηηθφ ραξαθηάξα θΪζε θαηλνκΫλνπ ζα ιΫγακε φηη ε θΪζε λΫα
πνιηηηζηηθά ηαπηφηεηα δελ απνηειεέ Ϊξλεζε ηεο πξνεγνχκελεο, αιιΪ ζπλΫρεηΪ ηεο κΫζσ ηεο
αμηνπνέεζεο απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξένδν θαη γεληθΪ ην ζεζαπξνθπιΪθην πνιηηηζκνχ
(επηβηψκαηα) ηεο ζπγθεθξηκΫλεο θνηλφηεηαο, ζηαζεξψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρεέσλ.
Δ ππφζεζε ηψξα ηνπ εζληθνχ ραξαθηήξα καο παξαπΫκπεη ζηελ Ϋλλνηα ηεο εζληθάο ά
ηεο πνιηηηζηηθά ηαπηφηεηαο (φπσο αλαθΫξακε, ε δηαιεθηηθά ηνπο ζρΫζε νδεγεέ ζε ζρεδφλ
ηαπηφζεκε θαη ηζνδχλακε Ϋλλνηα ). Ώπηφ ζεκαέλεη φηη ε Ϋλλνηα ηνπ Ϋζλνπο εδξΪδεηαη ζηνλ
θνηλφ πνιηηηζκφ κηαο ζπγθεθξηκΫλεο θνηλφηεηαο θαη απνθιεέεη ηελ ηαχηηζε ηεο Ϋλλνηαο Ϋζλνο
απφ ηελ αλαθνξΪ ζην «θνηλφ αέκα». Βδψ νθεέιεηαη θαη ε δάισζε ηνπ Έιιελα ΠξνΫδξνπ ηεο
Αεκνθξαηέαο (ΦιεβΪξε 2002) φηη «Έιιελαο εέλαη φπνηνο ληψζεη Έιιελαο θαη φρη φπνηνο Ϋρεη
ειιεληθά θαηαγσγά»
Να πΪκε αθφκα κηα θνξΪ ζηηο ζρΫζεηο εζληθφο ραξαθηάξαο θαη πνιηηηζηηθά ηαπηφηεηα.
Βλψ εέπακε κηα θνηλσλέα
ζηελ ηζηνξηθά ηεο πνξεέα δεκηνπξγεέ πεξηζζφηεξεο απφ κηα
πνιηηηζηηθά ηαπηφηεηα, (αξραέν θιαζηθφ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, κεζαησληθφ πνιηηηζκφ ξνκαληηθφ
πνιηηηζκφ, θιπ), ν εζληθφο ραξαθηάξαο δελ αιιΪδεη. Έηζη κηινχκε γηα Έιιελεο «απφ ηξηψλ
ρηιηΪδσλ εηψλ» κε ηα έδηα πξνηεξάκαηα θαη ειαηηψκαηα, επέ 3 000 ρξφληα ηα νπνέα δελ
ακθηζβεηνχλ αιιΪ εδξαηψλνπλ ηελ εζληθά ηνπο ηαπηφηεηα. Βπέζεο ν γλσζηφο ΒθξΫκ ΣζακπΫτ
Ϋρεη δηαπηζηψζεη ηνλ θπγνθεληξηθφ ραξαθηάξα ησλ Ώιβαλψλ απφ ηελ επνρά ησλ Ειιπξηψλ κε
ηΪζε απφ ην βνξΪ πξνο ην Νφην. ΠαξΪ ηηο δηαθνξεηηθΫο , κΪιηζηα θαη αληέξξνπεο πνιηηηζκηθΫο
ηαπηφηεηεο πνπ πηνζΫηεζαλ κε ηελ πΪξνδν ηνπ ρξφλνπ , ν θπγνθεληξηθφο ραξαθηάξαο ηνπο κε
ηελ έδηα ηΪζε δηαπηζηψλεηαη Ϋληνλνο θαη ζάκεξα.
αλ απνηΫιεζκα κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη κεηαβαιιφκελεο πνιηηηζηηθΫο ηαπηφηεηεο
δελ ακθηζβεηνχλ νχηε αλαηξνχλ ηνλ εζληθφ ραξαθηάξα, απιψο ηνλ εδξαηψλνπλ θαη ηνλ
εθζπγρξνλέδνπλ.
3.3. ΔΘΝΗΚΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΚΑΗ ΛΑΪΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ.

Χζηφζν ραξαθηεξηζηηθφ εέλαη γηα ηελ ιατθά ζπλεέδεζε φηη δελ ελζαξθψλεη ζην θΪζκα
ηνπ εζληθνχ ραξαθηάξα θαη αηζζάκαηφο ηνπ, ηηο ζεκαληηθΫο ζηηγκΫο πνπ ηνλ δηαθξέλνπλ κε ηελ
ηζηνξηθά αθξέβεηα, αιιΪ ηελ εθπξνζσπεπηηθά ζπκπχθλσζε ηεο εζληθάο ηζηνξέαο. Πρ,
αλαθΫξεη ηνπο 300 ηνπ Λεσλέδα θαη ηηο Θεξκνπχιεο, σο ηελ νπζέα ηνπ ζπλφινπ ηεο εζληθάο
ηνπ ηζηνξηθάο δξΪζεο ζηε ζπγθεθξηκΫλε επνρά. Χο δηαθξηηηθφ σζηφζν ραξαθηεξηζηηθφ γηα ην
ηζηνξηθφ εζληθφ ηνπ αέζζεκα..
Πξνο ηελ πξαγκΪησζε απηάο ηεο εζληθάο επέγλσζεο ιεηηνπξγνχλ δπν δξφκνη:- ν
επέζεκνο θαη ν ιατθφο. Πρ. Ώλ ε ζπιινγηθά ζηΪζε απΫλαληη ζην Αηγελά Ώθξέηα , ηνπο ΚιΫθηεο,
θιπ, εέλαη απηνγΫλλεηε κΫζα απφ ηελ ιατθά κλάκε θαη Ϋρεη απνρηάζεη κηα απζππαξμέα, ε
θαηαγσγά ηνπ κχζνπ ηνπ ΜΫγα ΏιΫμαλδξνπ σζηφζν εέλαη δηαθνξεηηθά. ΞεθηλΪεη απφ ηα ζρνιεέα
, ηνπο παλεγπξηθνχο ησλ επεηεέσλ , ην επέζεκν θξΪηνο. Έηζη ηα γεγνλφηα απηΪ απνρηνχλ ηνλ
Ϊκεζν ηδενινγηθφ ηνπο ραξαθηάξα επέ ηεο θαιιηΫξγεηαο ηεο εζληθάο ζπλεέδεζεο.
Αελ απνθιεέεηαη θαη ε ζπλΪληεζε ησλ δχν δξφκσλ . ΏλαθΫξνπκε ιφγνπ ρΪξε ηελ 25-ε
Μαξηένπ . Βέλαη Ϋλα γεγνλφο δηαθεθξηκΫλν κΫζα ζηε ιατθά κλάκε , αιιΪ θαη ηνλσκΫλν απφ ηελ
εθθιεζέα θαη ηελ επέζεκε ηζηνξηθά παηδεέα πνπ παξΫρεη ε πνιηηεέα.
ηηο ζπλαληάζεηο θαη ηηο δηαζηαπξψζεηο απηΫο , - ηνπ ιατθνχ κε ην επέζεκν, ηνπ
παξαδνζηαθνχ κε ην επέζεκν, ηνπ απφ θΪησ κε ηνπ απφ πΪλσ , ε ιατθά ζπκβνιά βξέζθεηαη
θαηΪ θαλφλα ,- πεξηνξέδεηαη,- ζην παξαζηαηηθφ κΫξνο. Δ επέζεκε ζπκβνιά βξέζθεηαη ζην
ηδενινγηθφ.
Βέλαη βΫβαην φηη ε ηδενινγέα δηακνξθψλεη κε ηε ζεηξΪ ηεο θαη ην πεξηερφκελν
ζπγθεθξηκΫλσλ εθδειψζεσλ κε απνηΫιεζκα ε πξσηνγελάο ιατθά ζπκβνιά απΫλαληη ζηελ
επέζεκε ηδενινγέα λα κεηνλεθηεέ, λα πζηεξεέ. Π.ρ, ζην ζχλνιν ησλ ηεινχκελσλ θαηΪ ηελ 25 ε
Μαξηένπ πνιχ ιέγα πξΪγκαηα εέλαη γλάζηα ιατθΪ σο παξαδνζηαθά επηβέσζε. Σα πην πνιιΪ
Ϋρνπλ πΪξεη ηελ ηειηθά δηακφξθσζά ηνπο θΪησ απφ ηνπο φξνπο ηεο επέζεκεο θξαηηθάο
δηαδηθαζέαο θαη θαηεχζπλζεο πνπ δέδεηαη γεληθφηεξα.
Οη ζπγθεθξηκΫλεο ζρΫζεηο θαέλεηαη φηη δηαηεξνχλ θΪπνηα ηζνηηκέα ζηελ χπαηζξν, ηελ
πεξηθΫξεηα , ζηνπο ηνπηθνχο ενξηαζκνχο ησλ εζληθψλ επεηεέσλ.
Ώπηά ε δηαδηθαζέα ππνθαηΪζηαζεο βξέζθεη πξφζθνξν Ϋδαθνο ζην γεγνλφο φηη ε ιατθά
πξνηέκεζε θιέλεη πξνο ηελ εμσζηξΫθεηα, ηελ επηθΪλεηα, ηελ ζεκαηηθά δηΪζηαζε. ΄ απηά
ζπζηΪδεη ζπρλΪ ηελ ηζηνξηθά αθξέβεηα θαη πηζηφηεηα, «πνπ δελ εέλαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθΪ
γλσξέζκαηα ηεο ιατθάο κλάκεο,», - ιΫεη ν ΜηρΪιεο Μεξαθιάο1.
΄ απηφ κπνξνχκε λα πξνζζΫζνπκε φηη ηα κΫζα πνπ επηβΪιεη ε πνιηηεέα θαη
γεληθφηεξα ε λννηξνπέα ζ΄ απηΫο ηηο εθδειψζεηο απνηεινχλ θαη ηνλ παξΪγνληα ηΫηνησλ
θαηλνκΫλσλ.
3.4. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΛΑΪΚΖ ΜΝΖΜΖ
Πην πΪλσ ζεκεηψζακε φηη ν ιαφο δελ ελζαξθψλεη ζην θΪζκα ηνπ εζληθνχ ραξαθηάξα
θαη αηζζάκαηφο ηνπ, ηηο ζεκαληηθΫο ζηηγκΫο πνπ ηνλ δηαθξέλνπλ κε ηελ ηζηνξηθά αθξέβεηα, αιιΪ
ηελ εθπξνζσπεπηηθά ζπκπχθλσζε ηεο εζληθάο ηζηνξέαο . Ώπηφ ζεκαέλεη φηη ζηελ ηζηνξηθά
ιατθά ζπλεέδεζε ππΪξρεη κηα ζχκκεημε Ϊζρεησλ ζηνηρεέσλ , νξηζκΫλα απφ ηα νπνέα Ϋρνπλ
κΪιηζηα ιατθά πξνΫιεπζε.
Χζηφζν απηφ ην ηειεπηαέν δελ κεηαβΪιιεη ην γεγνλφο φηη ε ηζηνξηθά αληέιεςε ελφο
επξχηεξνπ πιεζπζκηαθνχ ζηξψκαηνο ,(ζηνλ αγξνηηθφ θπξέσο, αιιΪ θαη ζηνλ αζηηθφ) εέλαη
ηΫηνηα , αλαθΫξακε ,πνπ επηηξΫπεη απηΫο ηηο Ϊηαθηεο ζπκκεέμεηο, φπσο θαη ηηο γεληθεχζεηο θαη ηηο
απινπζηεχζεηο. Έηζη εέλαη πνπ κεηαβΪιινληαη
θαη νη ηζηνξηθΫο εηθφλεο. Ο βνιιαλδηζηάο
1

ΜηρΪιεο Μεξαθιάο, Διιεληθά Λανγξαθέα, Αζάλα , 1986, ζει 80.

Εππφιπηνο Déléhaye, πνπ αζρνιάζεθε κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο δηαδηθαζέεο κπζνπνέεζεο ησλ
ηζηνξηθψλ ζηνηρεέσλ
ζρεηηθΪ κε ηνπο Υξηζηηαλνχο κΪξηπξεο θαη
Ϊγηνπο, φπσο
πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηηο ιατθΫο κεζαησληθΫο παξαδφζεηο, ηφληδε πψο «Οη πνιινέ δελ
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ελνρινχληαη δηφινπ κε ηηο ρξνλνινγηθΫο ά γεσγξαθηθΫο αλαθξέβεηεο»
Δ πην ζξπιηθά κνξθά απηάο ηεο ηζηνξηθάο κπζνινγέαο , - ν ΜΫγαο ΏιΫμαλδξνο,- δελ
πΫξαζε κφλν ζηηο ιατθΫο παξαδφζεηο γηα λεξΪηδεο, αιιΪ Ϋγηλε θαη ε ιατθά θπιιΪδα ά
παξΪζηαζε ηνπ ιατθνχ Καξαγθηφδε. Δ πεξέπησζε εέλαη ραξαθηεξηζηηθά θαη γηα ηελ
δπλαηφηεηα «απνξξνθεηηθφηεηαο», φπσο ιΫεη ν Déléhaye , πνπ παξνπζηΪδνπλ ηα ηζηνξηθΪ
εέδσια ηεο ιατθάο Μλάκεο ( εηζδΫρνληαη νηηδάπνηε πξΫπεη ά ηαηξηΪδεη ζηε κπζνπιαζηηθά απφ
ηελ κηα κεξηΪ θαη ηελ εηθνληζηηθά – ζεκαηηθά απφ ηελ Ϊιιε ηΪζε ηεο)
Ώπηφ ζεκαέλεη φηη θαη φηαλ δηαηεξεέηαη ε κλάκε ελφο γεγνλφηνο, λα πξνθχςεη ηΫιεηα ε
εμαθΪληζε ά ε παξακφξθσζε ησλ αηηηψλ ηνπ. Π.ρ ΤπΪξρνπλ ειιεληθνέ πιεζπζκνέ πνπ
απνκΪζαλε ηελ κεηξηθά ηνπο γιψζζα θΪησ απφ ζπγθεθξηκΫλεο ηζηνξηθΫο αηηέεο . Σν γεγνλφο
απνδέδεηαη απφ ηελ ιατθά κλάκε φρη βΪζε ησλ ηζηνξηθψλ δεδνκΫλσλ αιιΪ ζε κπζνπιαζηηθΪ
αέηηα.
Όηαλ ν βαζηιηάο ηεο Πεξζίαο επήξε φιε ηε ρψξα, εζέιεζε λα μεξηδψζεη ηε
Υξηζηηαληθή ζξεζθεία. Γξήγνξα φκσο ελλφεζε πσο πνηέ δελ ζα κπνξέζεη λα ην
θαηνξζψζεη , φζν νη άλζξσπνη κηινχζαλ ειιεληθά. Έπξεπε λα μεκάζνπλ πξψηα ηε
γιψζζα ηνπο, γηα λα αιιάμνπλ ηελ ζξεζθεία. Πξφζηαμε ινηπφλ θαη έθνςαλ ηηο γιψζζεο
φισλ θαη ησλ παηδηψλ .Πέζαλαλ νη ειηθησκέλνη θαη εκεγάισζαλ ηα παηδηά . Ύζηεξα απφ
ηε βνπβή απηή γεληά ηνπο ήξζε θη άιιε , ε γεληά ησλ παηδηψλ ηνπο, Απηή
αλαγθάζηεθε λα κάζεη ηε γιψζζα εθείλσλ πνπ ηνπο ζθιάβσζαλ . Μνλάρα ην ρσξηφ
καο έηπρε θαη ην ιεζκφλεζαλ , γη΄απηφ θχιαμαλ θαη ηε γιψζζα θαη ηε ζξεζθεία ηνπο
θαη κηινχλ ειιεληθά εηο ην Μειερνπκπί, αλ θαη φια ηα ΄άιια ρσξηά νιφγπξα κηινχλ
ηνπξθηθά..
πσο βιΫπνπκε ε ηζηνξηθά κεηαβνιά ηεο χιεο δελ εέλαη απηά πνπ απνθιέλεη
πεξηζζφηεξν απφ ηελ ηζηνξηθά αιάζεηα, φζν θαη λα θαέλεηαη θαηαξράλ παξΪδνμν. Ο κχζνο
Ϋρεη ηε γιψζζα ησλ ζπκβφισλ ηνπ. Έλα ζχκβνιν κπνξεέ λα ζπλαηξεέ αθφκα θαη κηα ζχλζεηε
θαη πεξέπινθε ηζηνξηθά πξαγκαηηθφηεηα , ρσξέο λα πξνδέδεη ην βαζχηεξν θαη αιεζηλφ λφεκΪ
ηεο. Ώο επαλΫιζνπκε μαλΪ ζην παξαπΪλσ παξΪδεηγκα. Βέλαη ηζηνξηθφ γεγνλφο φηη ε
Σνπξθνθξαηέα2 (θαη φρη ν βαζηιηΪο ηεο Πεξζέαο) εθΪξκνζε ηνλ ζπγθεθξηκΫλν ηξφπν γηα ηνλ
αθειιεληζκφ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ. Βπέ Σνπξθνθξαηέαο άηαλ επέζεο δηαδνκΫλνο ν έδηνο ν
κχζνο κε ηνπο ΠΫξζεο
Βδψ δελ Ϋρνπκε ξηδηθά παξακφξθσζε ησλ αηηηψλ πνπ πξνθΪιεζαλ Ϋλα απνηΫιεζκα
ηθαλφ λα ζπγθξαηεζεέ ζηε ιατθά κλάκε , φπσο Ϋρνπκε πρ ζηελ πεξέπησζε ηνπ Σξσηθνχ
πνιΫκνπ, ν νπνένο δελ Ϋγηλε εμ΄ αηηέαο ηεο σξαέαο ΒιΫλεο (κνινλφηη ε αξπαγά γπλαηθψλ
κπνξνχζε λα εέλαη αηηέα ζπγθξνχζεσλ αλΪκεζα ζε δχν νκΪδεο), φπσο αλαθΫξεη ν ιατθφ
κχζνο.
Καηαιάγνληαο ζα ιΫγακε φηη ε ιατθά κλάκε ελδηαθΫξεηαη γηα ηελ νπζέα κηαο
πξαγκαηηθφηεηαο αδηαθνξψληαο γηα ηηο ρξνλνινγηθΫο θαη γεσγξαθηθΫο αλαθξέβεηεο. Γηα ηελ
δηαηάξεζε απηψλ ησλ πξαγκαηηθνηάησλ φκσο επηιΫγεη κΫζα γλσζηΪ θαη εληππσζηαθΪ πνπ
θαηεβαέλνπλ ζην ρψξν σλ κχζσλ.
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H DELEHAYE , Cinq leçons sur la methode hagiografique, ΒξπμΫιεο 1934.
Ζ παξΪδνζε αλαθΫξεη όηη νη Σνύξθνη πξΪγκαηη Ϋθνςαλ ηηο γιώζζεο ησλ θαηαθηεζΫλησλ ρξηζηηαλώλ ζηελ ΜηθξΪ Αζέα
γηα λα ιεζκνλάζνπλ ηε γιώζζα θαη ζξεζθεέα . Σν ρσξηό πνπ ζώζεθε πηζαλόλ λα εέλαη ε Καππαδνθέα
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3.5. ΟΗ ΔΞΩΘΔΝ ΔΠΔΜΒΑΔΗ
πσο δηαπηζηψζεθε θαη παξαπΪλσ, νη Ϋμσζελ επεκβΪζεηο ζηε ιανγξαθηθά χιε εέλαη
πνηθέιεο. Βκεέο ζα δνχκε κε ζπγθεθξηκΫλα παξαδεέγκαηα δχν: απφ ηνπο ιφγηνπο θαη απφ ην
θξΪηνο.
Ο ΕσΪλλεο Καθξέδεο πέζηεπε φηη ε παξΫκβαζε ελφο ιφγηνπ, ά ελφο δΪζθαινπ κπνξεέ λα
νδεγάζεη ζηελ αλαβέσζε κηαο ζπγθεθξηκΫλεο παξΪδνζεο . Λφγνπ ρΪξε . ηε ΑεξβηηζηΪλε ην
1992 εκθαλέζηεθαλ χζηεξα απφ πξνζσπηθά παξΫκβαζε ηνπ πξντζηΪκελνπ ηνπ κεγΪξνπ
πνιηηηζκνχ ηνπ ρσξηνχ, ηα θαξλαβΪιηα, κηα ιατθά παξΪδνζε ε νπνέα απφ ρξφληα εέρε ραζεέ
ζην ρψξν καο. Βπέζεο ιέγα ρξφληα πξηλ , ην 1988, θαηΪ ηηο πξνεηνηκαζέεο γηα ην ιανγξαθηθφ
ΦεζηηβΪι ηνπ ΏξγπξνθΪζηξνπ, Ϋλαο δΪζθαινο αλαβέσζε κε ηελ παξΫκβαζά ηνπ ην μεραζκΫλν
ρνξφ-παηρλέδη “ην ΓατηαλΪθη”.
Ο Νηθφιανο Πνιέηεο Ϋιεγε φηη ζηελ ΒιιΪδα ππΪξρνπλ κηα ζεηξΪ παξαδφζεηο γηα ηνλ
κεξν ζε δηΪθνξνπο ηφπνπο πνπ κεηαδφζεθαλ ζην ιαφ απφ ιφγηνπο.
Γηα ηνλ Καθξέδε θξηηάξην πιαζηφηεηαο ζεσξεέηαη ε παξνπζέα παξαδφζεσλ ζηνπο
ηφπνπο εθεέλνπο κε ηνπο νπνένπο ζπλδΫζεθαλ ζηελ αξραέα επνρά ηα ηζηνξηθΪ ά
κπζνινγηθΪ δεδνκΫλα ησλ παξαδφζεσλ απηψλ . Βέλαη αθξηβψο απηφο ν ιφγνο πνπ
ππΪξρνπλ , ζχκθσλα κ΄ απηφλ, δηΪθνξεο παξαιιαγΫο θαη γεσγξαθηθΫο δηεθδηθάζεηο γηα ηνλ
κεξν.
Χζηφζν , εηδηθΪ ζε ζεκαληηθΫο ζηηγκΫο ηεο ηζηνξέαο, ά γηα μερσξηζηΫο θπζηνγλσκέεο
ππΪξρεη ε ηΪζε κπζνπνέεζεο απφ ιφγηνπο . Σν θαηλφκελν απηφ γέλεηαη γηα δχν βαζηθΪ ιφγνπο .
ηελ έδηα ηελ επνρά αλεβΪδεη, ηνλψλεη ην εζηθφ ησλ ζπλαλζξψπσλ, ελψ ζε κηα επφκελε
επνρά ζρεηέδεηαη κε ηελ αλΪγθε ηφλσζεο ηνπ εζληθνχ θαη παηξησηηθνχ αηζζάκαηνο.
Βδψ αζθαιψο ζα πξΫπεη λα δηαθξέλνπκε ηνλ λΫν κχζν απφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ
παιηψλ κχζσλ. Λφγνπ ρΪξε νη θιΫθηεο. Έρνκε αζθαιψο γεγνλφηα πνπ αγγέδνπλ ηνλ κχζν,
φπσο ηαπηφρξνλα Ϋρνκε ηνλ δαλεηζκφ εθθξαζηηθψλ κΫζσλ θαη ζθελψλ απφ ηνπο αξραένπο
κχζνπο γηα λα πιαζηνχλ απηνέ νη λΫνη κχζνη θαη ηαπηφρξνλα λα νδεγεζνχλ ζε εθζπγρξνληζκφ
ησλ αξραέσλ ά παιηψλ κχζσλ. (Σα αληΪξηηθα δεκνηηθΪ ηξαγνχδηα ζην ΐ‟ Παγθφζκην πφιεκν
ησλ Βιιάλσλ ηεο Ώιβαλέαο απνηεινχλ Ϋλαλ ηΫηνην παξΪδεηγκα)
Δ παξΫκβαζε ηνπ θξΪηνπο σζηφζν , γέλεηαη πξνο ζπγθεθξηκΫλεο εκεξνκελέεο,
παξαδφζεηο θαη εξκελεέεο. Έλαλ ηΫηνην ξφιν Ϋρνπλ ηα ζρνιεέα, φπνπ ζπγθεθξηκΫλα γεγνλφηα
πνπ αλάθνπλ ζηελ ηζηνξέα θαη ππΪξρνπλ ζηελ ιατθά κλάκε κε αλαθξέβεηεο θαη σο ιατθΫο
δνμαζέεο ά παξαδφζεηο, ιακβΪλνπλ ηνλ δηθφ ηνπο ηζηνξηθφ ρψξν. „Δ ην θξΪηνο, εέπακε πσο
παξελΫβε ζηελ 25ε Μαξηένπ κε απνηΫιεζκα ε ιατθά παξΪδνζε λα απνθηάζεη απιψο ην
θφλην ηεο εκΫξαο.
3.6. ΝΔΟΣΔΡΔ ΚΖΝΟΘΔΗΔ
Ννκέδνπκε φηη ε ζρεηηθά νξνινγέα δελ αληαπνθξέλεηαη πιάξσο ζην θαέξην λφεκα. Ώπηφ
απφ ηελ νπηηθά γσλέα ηεο εμΫιημεο ηεο Λανγξαθέαο.
ΠΪλησο ν φξνο απηφο Ϋρεη ζρΫζε κε ηηο Ϋμψζελ επεκβΪζεηο, απφ κΫξνο ηεο πνιηηεέαο, ζηελ
“δεκηνπξγέα ιατθψλ παξαδφζεσλ.
Έηζη ν Μ. Μεξαθιάο δηαπηζηψλεη φηη θαηΪ ηα ρξφληα ηεο δηθηαηνξέαο ηνπ ΜεηαμΪ 1936
δηαδφζεθαλ θπξέσο νη παξειΪζεηο , νη παιιατθΫο ζπγθεληξψζεηο κε παλεγπξηθφ ραξαρηάξα ζε
ζηΪδηα θαη Ϊιινπο ππαέζξηνπο ρψξνπο πνπ Ϋθεξε σο απνηΫιεζκα Ϋλα λΫν εέδνο παξΪδνζεο.
Βπέζεο ηα πξψηα ρξφληα κεηαβαηηθάο πεξηφδνπ ζηελ Ώιβαλέα ζηηο πξνεθινγηθΫο
εθζηξαηεέεο ζηελ Ώιβαλέα παξαηεξεέηαη φηη ε ηζρχ ηνπ θΪζε εγΫηε επηδηψθεηαη λα δηακνξθσζεέ
απφ ηελ νπξΪ ησλ απηνθηλάησλ πνπ ηνλ ζπλνδεχζνπλ απφ Ϋλα ζην Ϊιιν θαηνηθεκΫλν θΫληξν .

ΚΪηη παξφκνην ζπλΫβεθε θαη ζηνλ δηθφ καο ρψξν θαη ρψξα, φηαλ ην θαζεζηψο ηνπ
Υφηδα ζε κηα πξνζπΪζεηα νκαδνπνέεζεο ηεο δσάο θαη απφ ηελ Ϊιιε κπζνπνέεζε ηνπ ξφινπ
ηνπ θνκκνπληζηά εγΫηε επηδέσμε λα πιΪζεη κηα λΫα κνξθά αλζξψπνπ θαη θαζεζηψηνο
δαλεηδφκελνο επηθαλεηαθΪ κΫζα, ζράκαηα θαη ηξφπνπο απφ ηελ ιατθά παξΪδνζε, αιιΪ πνπ
ζηελ νπζέα αληηζηξΫθνληαλ ζηελ παξΪδνζε. Γη΄ απηφ Ϋθαλε ηηο γλσζηΫο παξεκβΪζεηο ζηελ
δεκηνπξγέα λΫσλ παξαδφζεσλ αθφκα θαη ζην γΪκν, ζηα λεθξηθΪ Ϋζηκα, ζηελ θνηλσληθά δσά ηεο
νηθνγΫλεηαο ηεο θνηλφηεηαο θαη ηνπ ζπλφινπ θαζψο θαη ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκΫα.
(ΐιΫπε ζπγθεθξηκΫλα ην θεθΪιαην γηα ηνλ θχθιν ηεο δσά, ηηο επνρηθΫο γηνξηΫο θαη ηηο
παξαδνζηαθΫο θνηλσληθΫο δνκΫο)

IV
ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ.
Δηζαγσγή
ΏλαθΫξακε ζηηο πξνεγνχκελεο δηαιΫμεηο φηη ε ιανγξαθέα πεξηιακβΪλεη φινλ ηνλ ιατθφ
πνιηηηζκφ. Σαπηφρξνλα ζε κηα πξψηε φςε θαέλεηαη φηη εέλαη δχζθνιν λα δηαθξέλεη θαλεέο ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο απηνχ ηνπ πνιηηηζκνχ ηφζν ζε ζρΫζε κε ηελ ππφινηπε δξαζηεξηφηεηα ηνπ
θνξΫα ηνπ πνπ εέλαη ν ιαφο, φζν θαη κε η‟ Ϊιια εέδε ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ
πλεπκαηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηνκΫα.
Σν αδηαρψξηζην ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ κε ηελ ππφινηπε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θνξΫα ηνπ
, ζπληζηΪ ηελ κειΫηε απηνχ ηνπ πνιηηηζκνχ ζηνλ πιαέζην ηεο κειΫηεο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ
πξντφλ ησλ νπνέσλ εέλαη. Χζηφζν ε κειΫηε θαη΄ απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ
νδεγεέ ζηελ δηαπέζησζε εθεέλσλ ησλ ηδηαηηεξνηάησλ πνπ ηνλ θΪλνπλ λα μερσξέδεη απφ απηφλ
πνπ γλσξέδνπκε σο θαιιηεξγεκΫλν πνιηηηζκφ.
Ώο δνχκε ζηε ζπλΫρεηα κεξηθΪ απ΄ απηΪ ηα ραξαθηεξηζηηθΪ. Γηα λα εέκαζηε φζν πην
θαηαλνεηνέ ηα παξαδεέγκαηα εέλαη παξκΫλα απφ ην ρψξν ηεο πξνθνξηθάο ινγνηερλέαο
(ινγνηερληθά Λανγξαθέα).
4.1. ΟΜΑΓΗΚΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΣΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ
Ξεθηλνχκε ηνλ ζπιινγηζκφ καο απφ ηνλ γλσζηφ πξνβιεκαηηζκφ. Πνηνο εέλαη ν
δεκηνπξγφο ηεο ιανγξαθέαο θαη πνηνο εέλαη ν κεραληζκφο κεηΪδνζεο, θπθινθνξέαο θαη
επηθνηλσλέαο ησλ ιανγξαθηθψλ αμηψλ αλΪκεζα ζε δηΪθνξνπο ιανχο;
ΠΫξα απφ ηηο πξνζεγγέζεηο πνπ εέδακε φηαλ κηιάζακε γηα ηηο απαληάζεηο πνπ δέλνπλ νη
δηΪθνξεο ζρνιΫο γηα ηελ Λανγξαθέα ζ΄ απηφλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, ζηελ πξνθεηκΫλε
πεξέπησζε ζα ιΫγακε φηη γεληθΪ επηθξαηνχλ δχν αληηιάςεηο :
α. Δ ιατθά δεκηνπξγέα (ιανγξαθέα) αλάθεη ζην Ϊηνκν, φπσο η΄ Ϊιια εέδε ηΫρλεο.
Ο Βκκαλνπάι ΚΪληη, (1724-1804) Ϋιεγε φηη ε ιανγξαθέα εέλαη απνηΫιεζκα δαηκφλησλ
αλζξψπσλ , κεγαινθπτψλ.
Ο ΝΪνπκαλ, επέζεο Γεξκαλφο, ππνγξΪκκηδε, φπσο θαη ν ΚΪληη, φηη ηελ ιανγξαθέα
δεκηνπξγνχλ κεγαινθπεέο Ϊηνκα θαη κεηΪ γέλεηαη θηάκα ηνπ αγξφηε. (ΠξνζΫρνπκε εδψ ηνλ φξν
αγξφηε πνπ επηιΫγεη ν ΝΪνπκαλ γηα λα απνδψζεη ηνλ θνξΫα ηεο ιανγξαθέαο θαη καο νδεγεέ
ζηελ αληέιεςε πνπ επηθξαηνχζε ηνλ ΥΕΥ αηψλα. Δ λΫα αζηηθά θνηλσλέα πνπ δεκηνπξγνχληαλ
ηελ έδηα πεξένδν φρη κφλν δελ εέρε πξνιΪβεη λα δεκηνπξγάζεη «δηθά ηεο ιατθά παξΪδνζε» ,
αιιΪ ηαπηφρξνλα , φληαο πξντφλ ηεο εθβηνκερΪληζεο, ζεσξάζεθε φηη πξνθΪιεζε ηελ απψιεηα
θαη ηνλ ζΪλαην ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ)
Ο ΐελεηΫην Κξφηζε, (ηΫινο ηνπ ΥΕΥ αξρΫο ηνπ ΥΥ αηψλα) Εηαιφο αηζζεηηθνιφγνο θαη
θξεηηθφο , ζεκεηψλεη φηη ε ιανγξαθέα δεκηνπξγεέηαη απφ Ϋμνρα Ϊηνκα θαη κεηΪ δηαδέδεηαη ζε
Ϊιια θνηλσληθΪ ζηξψκαηα πνπ ηελ δηαζηξεβιψλνπλ, ππφ ην λφεκα φηη ηηο δέλνπλ λΫνπο
ρξσκαηηζκνχο.

ζνλ αθνξΪ ηε ζΫζε ηνπ ιανχ ζηα ιανγξαθηθΪ θαηλφκελα , κε ελδηαθΫξνλ εέλαη θαη ε
Ϊπνςε ηνπ Νηθφιανπ Πνιέηε . ηηο αξρΫο ηεο επηζηεκνληθάο ηνπ πνξεέαο, ν Πνιέηεο δέζηαδε λα
μερσξέζεη ην ιαφ απφ ην φρινο. Σελ έδηα ζηηγκά θαηαπηΪζηεθε απφ ηα κλεκεέα ηνπ ειιεληθνχ
πνιηηηζκνχ, θπξέσο ηεο αξραηφηεηαο, αθάλνληαο ζην ζθνηΪδη ηνπο θνξεέο ηνπ, ην ιαφ
πσο κπνξεέ λα δηαπηζηψζεη θαλεέο νη πξναλαθεξφκελνη ιφγηνη , αλ θαη δελ Ϋδεζαλ
ηελ έδηα επνρά ηζρπξέδνληαη φηη ε ιανγξαθέα Ϋρεη αηνκηθφ ραξαθηάξα . Βπηζεκαέλνπλ αθφκα
φηη ε αγξνηηΪ δελ Ϋρεη δεκηνπξγηθΫο ηθαλφηεηεο, απιψο εέλαη δΫθηεο, κΪιηζηα Ϋλαο δΫθηεο γηα
κεξηθνχο παζεηηθφο θαη γηα Ϊιινπο ελεξγεηηθφο.
β. Δ ιατθά δεκηνπξγέα Ϋρεη νκαδηθφ ραξαθηάξα.
πσο αλαθΫξακε ν νκαδηθφο ραξαθηάξαο ηεο ιανγξαθέαο δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ
αξραηφηεηα. Ώπφ ηφηε πνπ ε θηιφζνθνη γηα λα επηβεβαηψζνπλ ηελ δηθά ηνπο γλψζε (ηεο
νκΪδαο ησλ νιέγσλ, ησλ επψλπκσλ) ηελ αληηπαξΫζεζαλ κε ηελ γλψζε ησλ πνιιψλ (ηεο
νκΪδαο ησλ (αλσλχκσλ). ην έδην ζπκπΫξαζκα καο νδεγεέ θαη ε δηαπέζησζε ηνπ ΏξηζηνηΫιε
πνπ ιΫεη φηη: Ϋβξηζθε ζηελ δφμα ησλ πνιιψλ «παιηΫο θηινζνθέεο ζηηο πην κεγΪιεο
θαηαζηξνθΫο ησλ
αλζξψπσλ , ππνιεέκκαηα
πνπ πεξηζψζεθαλ
κε ζπληνκέα θαη
επηδεμηφηεηα».
Σνλ νκαδηθφ ραξαθηάξα ηεο ιανγξαθέαο δΫρηεθε θαη ν ΐηξγέιηνο , ν νπνένο φηαλ
πξφθεηηαη γηα ηελ ιατθά δεκηνπξγέα, επηζάκαλε γεληθΪ ηνλ νκαδηθφ ραξαθηάξα ηεο.
Ο γλσζηφο Έιιελαο ιανγξΪθνο, ν ΜηρΪιεο Μεξαθιάο, μερσξέδεη ηελ νκαδηθφηεηα ζηε
ιανγξαθέα σο ην πην αλακθηζβάηεην ιανγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. ΛΫεη ν Μεξαθιάο: « Μεηαμχ
ησλ ηξηψλ γλσξηζκΪησλ ηεο ιανγξαθέαο , φπσο ηα: θαηΪ παξΪδνζε, ην απζφξκεην θαη ην
νκαδηθφ, παξακΫλεη σο ζάκεξα αλακθηζβάηεην ιανγξαθηθφ, ην ηειεπηαέν: ε νκαδηθόηεηα»
(δηφηη ε ζηάξημε ζηελ παξΪδνζε θαη ε απζνξκεηηθφηεηα εέλαη ραξαθηεξηζηηθΪ θαη ηεο
θαιιηεξγεκΫλεο ηΫρλεο)
κσο , θαη εληφο ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ νκαδηθνχ ραξαθηάξα ηεο ιανγξαθέαο
ππΪξρνπλ δηαθνξεηηθΫο ζΫζεηο σο ην πψο απνρηΪεη ε ιανγξαθέα νκαδηθφ ραξαθηάξα.
- Μεξηθνέ (ξνκαληηθνέ) ηαπηέδνπλ
ηελ ιανγξαθηθά δεκηνπξγέα κε ηνλ
ΕΜΠΡΒΕΟΝΕΜΟ.
ΛΫλε φηη ηελ ιανγξαθέα δελ δεκηνπξγνχλ μερσξηζηΪ Ϊηνκα , αιιΪ γελληΫηαη φπσο ην
ινπινχδη ζην βνπλφ
- Άιινη (ππνζηεξηθηΫο ηεο ςπρνινγηθάο ζρνιάο θαη ςπραλΪιπζεο) ζπλδΫνπλ ηνλ
νκαδηθφ ραξαθηάξα κε ηελ αλζξσπνινγηθά νκνηφηεηα θαη ηηο αλΪινγεο ςπρνινγηθΫο παζάζεηο
θαη θαηαζηΪζεηο, φπσο νη παξαηζζάζεηο, ν χπλνο, ηα φλεηξα, θιπ.
- ΤπΪξρνπλ Ϊιινη (ππνζηεξηθηΫο ηεο Ϊπνςεο φηη ε ιανγξαθέα αλάθεη ζηελ παξΪδνζε
θαη δελ ζπλερέδεη λα ζπκβηψλεη θαη δεκηνπξγεέηαη ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθΫο δνκΫο) πνπ
δΫρνληαη ηνλ νκαδηθφ ραξαθηάξα ηεο ιανγξαθέαο, αιιΪ κφλν γηα ηελ απνθιεηζηηθΪ θαηΪ
παξΪδνζε ιανγξαθέα.
γ. Πσο ππΪξρεη ν νκαδηθφο ραξαθηάξαο ηεο ιανγξαθέαο.
Βθεέλν πνπ πξΫπεη λα ηνλέζνπκε θαη λα Ϋρνπκε θαιΪ ππφςε εέλαη φηη φηαλ κηινχκε γηα
ηνλ νκαδηθφ ραξαθηάξα ηεο ιανγξαθέαο δελ κπνξνχκε λα κε ιΪβνπκε ππφςε ην Ϊηνκν –
δεκηνπξγφ. Σν Ϊηνκν απηφ ζηελ ιανγξαθηθά δεκηνπξγηθά δηαδηθαζέα δελ ιεηηνπξγεέ κΫζα απφ
ηνπο απινχο θνηλσληθνχο ζπζρεηηζκνχο Ϊηνκν –νκΪδα, αιιΪ ππφ Ϋλαλ εηδηθφ ζπζρεηηζκφ σο
ζηνηρεέν πνπ ραξΪδεη ρλΪξη ζηελ ιανγξαθηθά δεκηνπξγηθά δηαδηθαζέα ηεο νκΪδαο. Γη΄ απηφ θαη
ιΫκε φηη ην Ϊηνκν παέδεη ξφιν ζηελ ιανγξαθηθά δεκηνπξγέα αιιΪ εέλαη ε νκΪδα πνπ δηεπζχλεη

ηελ δεκηνπξγηθά δηαδηθαζέα . Δ νκΪδα «εγθξέλεη» ην ιανγξαθηθφ πξντφλ δηακνξθψλνληαο ην
ζην ρψξν θαη ρξφλν κΫρξη πνπ λα απνηειΫζεη αλαπφζπαζηε εζηκηθά αλαγθαηφηεηα ζηελ
ιεηηνπξγέα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.
Δ νκΪδα σο ζπλεθηηθφ ζχλνιν , πξνεηνηκΪδεη , πιΪζεη, θαιιηεξγεέ ην Ϊηνκν δεκηνπξγφ ,
δηφηη απηφ δεη ζην πεξηβΪιινλ ηνπ ζπλφινπ, γλσξέδεη παξαδφζεηο, πλεπκαηηθΫο θαη
ςπρνινγηθΫο αλΪγθεο , κΪιηζηα θαη αλΪγθεο δφκεζεο θαη νξγΪλσζεο ηνπ ζπλφινπ σο
ζπλεθηηθά νκΪδα, θαη αληαπνθξέλεηαη ζ΄απηΪ.
Δ αηνκηθά δεκηνπξγηθά πξσηνβνπιέα ζηελ πξνθεηκΫλε πεξέπησζε , δηαθΫξεη απφ ηελ
πξσηνβνπιέα ηνπ επψλπκνπ θαιιηηΫρλε, δηφηη ν δεχηεξνο κφλν Ϋκκεζα θαη φρη Ϊκεζα ιακβΪλεη
ππφςε ην θνηλφ, ην νπνέν θνηλφ δελ δηθαηνχηαη λα ηξνπνπνηάζεη ηελ δεκηνπξγέα ηνπ.
ηελ ιατθά δεκηνπξγέα ε αηνκηθά πξσηνβνπιέα ιακβΪλεηαη φηαλ ππΪξρνπλ
πξνυπνζΫζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν. Σαπηφρξνλα ην θΪζε ζχλνιν, κεκνλσκΫλα ά νκαδηθΪ
κπνξεέ λα παξΫκβεη κε δεκηνπξγηθΪ ζηνηρεέα θαη ζπλΪκα απνδερηΪ απφ ην ζχλνιν, δηφηη ην
εθθξΪδνπλ πξνο πΪζα θαηεχζπλζε
Ώο πΪξνπκε γηα παξΪδεηγκα ην ηξαγνχδη «Γηα ην ΛΪκπε Νέθα». Δ εζσηεξηθά αλΪγθε
ηνπ ζπλφινπ γηα εκςχρσζε ηεο αλδξεέαο θαη ηνπ εξσηζκνχ ησλ Βιιάλσλ αγσληζηψλ θαηΪ
ησλ Γεξκαλψλ λαδέ ζην ΐ‟ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ε απνζαλΪησζε ηεο αλδξεέαο ηνπ ΛΪκπε
Νέθα, σο ζπλΫρεηα ηεο παξΪδνζεο δνμαζκνχ ησλ αλδξεησκΫλσλ απφ ην ιαφ, νδάγεζε ζην
ζπγθεθξηκΫλν ηξαγνχδη. Ο ξαςσδφο πνπ ην Ϋγξαςε Ϋδεζε κεξηθΫο δεθαεηέεο κεηΪ ηελ
ζπγγξαθά ηνπ ηξαγνπδηνχ. Καλεέο φκσο δελ ηνλ αλΫθεξε πνηΫ, νχηε φκσο ην ηξαγνχδη πνπ
απηφο Ϋγξαςε Ϋκεηλε ηαπηφζεκν κε ην πξσηφηππν ηνπ ηδένπ. Σν έδην κπνξνχκε λα πνχκε θαη
γηα ην ηξαγνχδη «ΑΫιβηλν θαη ΣζακνπξηΪ». Ήηαλ ε αλΪγθε γηα ελέζρπζε ηεο αληέζηαζεο θαηΪ
ηεο ζηξαηνιφγεζεο ηεο Οζσκαληθάο Ώπηνθξαηνξέαο πνπ Ϋθεξε ην γλσζηφ απηφ ηξαγνχδη.
Βπέζεο ε αληέζηαζε ησλ νξζνδφμσλ ζηνλ βέαην εμηζιακηζκφ , ΥΤΕ-ΥΤΕΕ αη, γΫλλεζε ην
ηξαγνχδη «Μσξ Αεξνπνιέηηζζα» . ια ηνπο φκσο ελζαξθψλνπλ ζεκαληηθΪ ζηνηρεέα
πιεξνθφξεζεο απφ κηα ζπγθεθξηκΫλε ηζηνξηθά πεξένδν.
Σν έδην κπνξεέ λα ζπκβεέ κε κηα παξαδνζηαθά ελδπκαζέα, ε νπνέα δΫρεηαη αιιαγΫο
απφ Ϊηνκα, αιιαγΫο φκσο αληαπνθξηλφκελεο ζηηο ζπγθεθξηκΫλεο ηζηνξηθφ-πνιηηηζηηθΫο θαη
νηθνλνκηθφ-θνηλσληθΫο θαηαζηΪζεηο. Έηζη κπνξεέ λα εξκελεπηεέ θαη ε εμΫιημε ζηελ θαηαζθεπά
ησλ ζπηηηψλ.
Αελ απνθιεέεηαη επέζεο νχηε ην αληέζεην. Αιδ, κηα πξνζσπηθά ηζηνξέα λα απνηειΫζεη
Ϋλα ηξαγνχδη. ΞαλΪ φκσο ην ηξαγνχδη απηφ ζα κεηαηξαπεέ ζε θηάκα ηνπ ζπλφινπ φηαλ
εθθξΪδεη αηζζεηηθΪ θαη θνηλσληθΪ απηφ ην ζχλνιν.
ΒπαλαιακβΪλνπκε φκσο φηη θαη ζηελ κέα θαη ζηελ Ϊιιε πεξέπησζε , ε πξσηνβνπιέα ζα
θηλεζεέ πΪληνηε ζην πιαέζην απνδερηψλ ηφζν εθθξαζηηθψλ κΫζσλ θαη κνξθψλ γηα ην ζχλνιν
φζν θαη αληηπξνζσπεπηηθψλ θαηαζηΪζεσλ.
4.2. ΑΝΩΝΤΜΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΣΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ.
Σα φζα εέπακε γηα ηνλ νκαδηθφ ραξαθηάξα, λνκέδσ φηη καο βνεζνχλ πνιχ γηα λα
θαηαιΪβνπκε θαη ηνλ αλψλπκν ραξαθηάξα ηεο ιανγξαθέαο. Ώπηφ ζεκαέλεη φηη δελ πξΫπεη λα
πΫζνπκε ζχκα ησλ απφςεσλ ησλ ηκπξεζηνληζηψλ . Δ ζπλερά δηαδηθαζέα δεκηνπξγέαο ζηελ
ιανγξαθέα πξαγκαηνπνηεέηαη ππφ ηελ αξρά φηη νη θνξεέο ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ, (ηα
μερσξηζηΪ Ϊηνκα θαη ην ζχλνιν) εέλαη ηαπηφρξνλα θαη εξκελεπηΫο (εθηειεζηΫο) θαη δεκηνπξγνέ,
(Ώπηφο εέλαη ζηελ νπζέα ν δηαθξηηηθφο ηξφπνο εκπινπηηζκνχ, πην ζσζηΪ δεκηνπξγέαο ζηε
ιανγξαθέα). ΤπΪξρνπλ ηα Ϊηνκα-δεκηνπξγνέ ηα νπνέα φπσο θαη ην ζχλνιν, αδηαθνξνχλ γηα
ηελ επσλπκέα ηνπο. Πην ζσζηΪ εέλαη λα ιΫκε φηη ην ζχλνιν εθηηκΪ ηνλ ιατθφ δεκηνπξγφ
αθνκνηψλνληαο θαη βειηηψλνληαο ην δεκηνχξγεκΪ ηνπ .

Γηα λα θαηαλνάζνπκε απηφ πνπ ιΫκε αο πξνζπαζάζνπκε λα εμεγάζνπκε ην ξφιν ηνπ
θνξΫα ηεο ιανγξαθέαο
σο εξκελεπηάο θαη δεκηνπξγφο ζηε δηαδηθαζέα ιανγξαθηθάο
δεκηνπξγέαο.
Βέπακε πσο πΪληα ππΪξρεη αλΪγθε
δεκηνπξγέαο ιανγξαθηθνχ πξντφληνο πνπ
πεηπραέλεηαη κΫζσ ηνπ δεκηνπξγνχ. ηελ παξαδνζηαθά ιανγξαθηθά δεκηνπξγηθά θαηΪζηαζε,
πνιχ δηαθνξεηηθΪ απφ ηελ δεκηνπξγέα ηεο επψλπκεο ηΫρλεο, απφ ηα ηξέα απαξαέηεηα ζηνηρεέα,
(ν εξκελεπηάο- ην αθξναηάξην- ην γεγνλφο ά ην αληηθεέκελν) ηνπιΪρηζηνλ ηα δχν (ν εξκελεπηάο
θαη ην αθξναηάξην) πξΫπεη λα εέλαη παξφλ ηελ πξνθεηκΫλε πεξέπησζε ν δεκηνπξγφο δελ
ζρεδηΪδεη
πξνθαηαξθηηθΪ, αιιΪ
δεκηνπξγεέ εθηειψληαο, εξκελεχνληαο ην ππΪξρνλ
ιανγξαθηθφ απφζεκα ά δεκηνχξγεκα, ζην νπνέν απηφο απηνζρεδηΪδεη πξνζζΫηνληαο δηθΪ ηνπ
ζηνηρεέα.
πκβαέλεη ζην ηξαγνχδη ζην ρνξφ, ζην θΫληεκα , ζην θηέζηκν ελφο λΫνπ ζπηηηνχ, θιπ.
θεθηεέηε ζην πιαέζην απηφ ηε γηαγηΪ ά νπνηνλδάπνηε Ϊιιν παξακπζΪ πνπ πξνζαξκφδνπλ
ηηο αθεγάζεηο ηνπο ζην ζπγθεθξηκΫλν αθξναηάξην ζην νπνέν απεπζχλνληαη θαη εέλαη παξφλ.
Καη φηαλ ν δεκηνπξγφο θΫξλεη λΫα δεκηνπξγάκαηα, απηΪ πνηΫ δελ εέλαη «λΫα» δηφηη
ηφζν ζην πεξηερφκελν, αιιΪ θπξέσο ζηα εθθξαζηηθΪ κΫζα, θαη ην λΫν απηφ δεκηνχξγεκα εέλαη
ζπλδεκΫλν κε πνιιΪ λάκαηα κε
θΪπνηα ππΪξρνληα δεκηνπξγάκαηα. Έηζη ην «λΫν»
δεκηνχξγεκα, πνπ απνηειεέ φπσο εέπακε ην ρλάξη, γέλεηαη απνδερηφ απφ ην ζχλνιν – ηνπο
θνξεέο, πνπ εέλαη επέζεο Ϋλα ζχλνιν εξκελεπηψλ, Ϊξα θαη δεκηνπξγψλ.
ηελ δηαδηθαζέα απηά ε πξψηε απψιεηα εέλαη ην φλνκα ηνπ «πξψηνπ» δεκηνπξγνχ. Δ
δηαδηθαζέα απψιεηαο ησλ επσλπκηψλ ζα βαζχλεη ζην κΫιινλ δηφηη νη ηξνπνπνηάζεηο πνπ
δΫρεηαη ην «αξρηθφ» ιανγξΪθεκα , νδεγνχλ ά ζε κεξηθΪ παξφκνηα δεκηνπξγάκαηα (εθδνρΫο ά
παξαιιαγΫο), ά ζε κηα λΫα εθδνρά, (παξαιιαγά) παξφκνηα κε ηελ πξψηε.
4.3. ΠΡΟΦΟΡΗΚΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΣΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ
Τπάξμε θαη ππΪξρεη κηα Ϋληνλε δηακΪρε κεηαμχ ησλ κειεηεηψλ πνπ ζπλδΫνπλ ηελ
χπαξμε ηεο ιανγξαθέαο κε ηνλ πξνθνξηθφ ηεο ραξαθηάξα. Ώπφ ηελ ζηηγκά πνπ
θαηαγξΪθεηαη , ιΫλε, ε ιανγξαθέα παχεη λα ππΪξρεη σο ηΫηνηα. αλ ζπλΫπεηα πεξηζζφηεξν
κνηΪδεη κε ηα ππφινηπα επψλπκα εέδε ηΫρλεο.
Δ Ϊιιε Ϊπνςε αξλεέηαη φηη ε θαηαγξαθά ηνπ ιανγξαθηθνχ πινχηνπ «ζθνηψλεη» ηελ
χπαξμε ηεο ιανγξαθέαο.
Γεγνλφο εέλαη φηη ε δηακΪρε απηά επηβεβαηψλεη θαιχηεξα ηνλ πξνθνξηθφ ραξαθηάξα ηεο
ιανγξαθέαο, ν νπνένο πξνυπνζΫηεη ηαπηφρξνλα φρη κφλν ηελ ηξφπν ζπγθξΪηεζεο αιιΪ θαη
ηνλ ηξφπν δεκηνπξγέαο.
Δ ζπγθεθξηκΫλε δηαπέζησζε καο νδεγεέ ζε Ϋλα Ϊιιν ζπκπΫξαζκα. ηη ε ιανγξαθέα
δελ ελλνεέ κφλν ηνλ δεδνκΫλν, ζε νξηζκΫλν ρξφλν ηνπ παξειζφληνο, θαηΪ παξΪδνζε ιατθφ
πνιηηηζκφ, αιιΪ ηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ ν νπνένο κεηαηξΫπεηαη ζπλερψο ζε θαηΪ παξΪδνζε
πνιηηηζκφ φζν νη θνξεέο ηνπ εμειέζζνληαη ζπκπνξεπφκελνη ην ρξφλν.
Γηα λα θαηαλνάζνπκε απηΪ πνπ εέπακε αο πΪξνπκε κεξηθΪ παξαδεέγκαηα. Ώο πΪξνπκε
ιρ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν ν κΪζηνξαο ρηέδεη ην ζπέηη, ε κνδέζηξα θεληΪεη θαη ξΪβεη ηελ
λπθηΪηηθε ζηνιά , ν καξαγθφο ζθαιέδεη ηε ζακαξέηζα, θιπ. Καλεέο απ΄ απηνχο δελ Ϋρεη
γξακκΫλνπο θΪπνπ ηηο ζπγθεθξηκΫλεο αξρΫο, κεζφδνπο, θαλφλεο θαη ζρΫδηα γηα λα θηηΪμεη ην
αληηθεέκελφ ηνπ, αξεζηφ αηζζεηηθΪ απφ ην θνηλφ θαη αλζεθηηθφ ζην ρξφλν. Ώπηνέ γλσξέδνπλ
(πξνθνξηθΪ) ζε κνξθά εκπεηξέαο ηη θαη πσο πξΫπεη λα πξΪμνπλ. Σαπηφρξνλα ελζπλεέδεηα ά
απζφξκεηα, πξνζζΫηνπλ ζ΄ απηφ πνπ θΪλνπλ δηθΪ ηνπο ζηνηρεέα (δεκηνπξγνχλ)
ηηο ζπλζάθεο Ϋιιεηςεο Ϊιισλ κΫζσλ δηαηάξεζεο, ζπγθξΪηεζεο θαη αλακεηΪδνζεο
ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ, ν θΪζε ιαφο κπφξεζε λα θαηνξζψζεη θΪηη ηΫηνην κΫζσ ηεο ιατθάο

κλάκεο. Ώπηφο ν απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο ζπγθξΪηεζεο φκσο δελ γηλφηαλε θαη δελ γέλεηαη
απζαέξεηα. Ο θΪζε ιαφο δεκηνπξγνχζε παξΪιιεια ζπζηάκαηα απφ θαλφλεο θαη ζπκβΪζεηο,
κνξθΫο θαη ηξφπνπο πνπ δηΫπνπλ θαη πξνζδηνξέδνπλ φρη απιψο ηελ πνιηηηζηηθά θιεξνλνκηΪ
θαη δεκηνπξγέα, αιιΪ θαη ηηο θνηλσληθΫο ζρΫζεηο θαη δνκΫο , πνπ κΫλνπλ ζε κεγΪιν βαζκφ
ζηαζεξΫο. Δ ζηαζεξφηεηα ησλ παξαδνζηαθψλ θνηλσληθψλ δνκψλ πξνθαζνξέδνπλ επέζεο ζε
κεγΪιν βαζκφ ηελ ζηαζεξφηεηα θαη αλζεθηηθφηεηα ζην ρξφλν ησλ ζπζηεκΪησλ πνπ
αλαθΫξακε.
ε Ϋλα ηΫηνην πιαέζην ν εθηειεζηάο δεκηνπξγφο Ϋρεη ζηελΪ πεξηζψξηα δεκηνπξγέαο. ηελ
νπζέα πνηΫ δελ εέλαη απνθιεηζκΫλνο . ΜΪιηζηα ε αλαδάηεζε εθθξαζηηθψλ κΫζσλ ζε δεδνκΫλα
ζπζηάκαηα ππαγνξεχεη καδέ κε ηελ απιφηεηα θαη πςειψλ αηζζεηηθψλ αμηψλ. Σν θαηλφκελν
απηφ ζρεηέδεηαη ηαπηφρξνλα κε ηνλ αξγφ ραξαθηάξα δεκηνπξγέαο , (πνπ ζα δνχκε ζε
ζπλΫρεηα) θαη κε ηελ δεκηνπξγέα δηαθφξσλ παξαιιαγψλ.
ην ζεκεέν απηφ κπνξνχκε λα απαληάζνπκε αξλεηηθΪ ζην εξψηεκα φηη ε αλαθΪιπςε
κΫζσλ δηΪζσζεο, θαηαγξαθάο θαη θνλζεξβνπνέεζεο ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ ζθνηψλεη ηνλ
πνιηηηζκφ απηφ, διδ ηελ ιανγξαθέα. Ώπιψο απαιιΪζζεη ηελ ιατθά κλάκε απφ ην λα εέλαη ν
κνλαδηθφο κεραληζκφο δηΪζσζεο θαη κεηΪδνζεο ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ απφ γεληΪ ζε γεληΪ.
Σαπηφρξνλα πξνζθΫξεη θαιχηεξεο δπλαηφηεηεο κειΫηεο θαη αμηνπνέεζεο ηνπ
ιατθνχ
πνιηηηζκνχ ζε ζπγθεθξηκΫλα ρξνληθΪ επέπεδα.
4.4. ΛΑΪΚΟ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΣΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ
(βιΫπε «Βζληθά δσά»)
Ο ιατθφο θαη εζληθφο ραξαθηάξαο ηεο ιανγξαθέαο, ζπλδΫεηαη ηφζν κε ηνλ νκαδηθφ
ραξαθηάξα φζν θαη κε ηνλ αλψλπκν ραξαθηάξα. Ο ιατθφο πνιηηηζκφο κε ηνλ ηξφπν πσο
δεκηνπξγεέηαη , ηειεηνπνηεέηαη θαη εμειέζζεηαη απνδεηθλχεη μεθΪζαξα φηη εμππεξεηεέ πνιηηηζκηθΪ
ηνπο θνξεέο ηνπ (ηελ νκΪδα, ην ζχλνιν, ηα ζηξψκαηα κηαο θνηλσλέαο, ην ζχλνιν ελφο ιανχ ά
θαη κεξηθψλ). ΠαξΪιιεια κΫζα απφ ηελ ιανγξαθέα, φπσο κε ηε γιψζζα, ηελ λννηξνπέα , ηελ
νηθνλνκηθν-θνηλσληθά αλΪπηπμε , ην γεσγξαθηθφ θαη αλζξσπνινγηθφ πεξηβΪιινλ , νη
ζπγθεθξηκΫλνη θνξεέο δηαθξέλνληαη απφ Ϊιινπο θνξεέο κΫζα απφ απηΪ ηα θνηλΪ ζηνηρεέα πνπ
πξνθαζνξέδνπλ ηελ εζληθά ηνπο νληφηεηα θαη ηελ εμΫιημε απηάο.
4.5. ΑΡΓΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ
ΏλαθΫξακε πην πΪλσ φηη ν θΪζε θνξΫαο ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ εέλαη εθηειεζηάο
(εξκελεπηάο) θαη δεκηνπξγφο. Σαπηφρξνλα εμεγάζακε γηαηέ Ϋρεη πεξηνξηζκΫλα πεξηζψξηα θαη
εθθξαζηηθΪ κΫζα δεκηνπξγέαο ηα νπνέα εέλαη αξθεηΪ δχζθνια λα παξαβηαζηνχλ.
Τπφ ην ζθεπηηθφ απηφ , Ϋρνληαο ππφςε φηη ν ιατθφο πνιηηηζκφο εέλαη Ϊκεζν πξντφλ
ησλ παξαδνζηαθψλ θνηλσληθψλ δνκψλ, νη νπνέεο δελ αιιΪδνπλ κε γνξγνχο ξπζκνχο ά πην
ζσζηΪ δηαηεξνχλ Ϊζηρην Ϋλα βαζηθφ ηζηφ πνπ ηνπο δέλεη ηελ δπλαηφηεηα λα μερσξέδνπλ ε κηα
απφ ηελ Ϊιιε, ηφηε ζπκπεξαέλνπκε ιΫγνληαο φηη θαη ν ιατθφο πνιηηηζκφο θηηΪρλεη θαη δηαηεξεέ
θΪπνηεο δνκΫο νη νπνέεο κΫλνπλ ζηαζεξΫο ά αληαπνθξέλνληαη ζηηο αιιαγΫο εθεέλσλ ησλ
ζηνηρεέσλ πνπ αιιΪδνπλ θαη ζηηο θνηλσληθΫο δνκΫο.
Ώο πΪξνπκε γηα παξΪδεηγκα Ϋλα παξακχζη ζε δηαθνξεηηθΫο ρξνληθΫο πεξένδεο . Θα
δνχκε φηη ν κχζνο ηνπ παξακπζηνχ κΫλεη ν έδηνο. ( απαγσγά λεαξνχ θνξηηζηνχ). ΏιιΪδνπλ
φκσο εθεέλα ηα ζηνηρεέα πνπ θαζνξέδνπλ ηελ ρξνληθά πεξένδν δξΪζεο θαη αληαπνθξέλνληαη
ζηηο αληέζηνηρεο θνηλσληθΫο δνκΫο . Αεκηνπξγνχληαη Ϋηζη νη παξαιιαγΫο ά ε πνιπηππέα.
ην αξραέν αζηηθφ πεξηβΪιινλ Ϋρνπκε δξΪθν πνπ αξπΪδεη πξηγθέπηζζα
ηνλ πξψην ρξηζηηαληθφ πεξηβΪιινλ Ϋρνπκε δηΪβνιν πνπ αξπΪδεη πξηγθέπηζζα

ην δεχηεξν ρξηζηηαληθφ πεξηβΪιινλ Ϋρνπκε δηΪβνιν πνπ αξπΪδεη παπαδνπνχια
ην ζχγρξνλν αγξνηηθφ πεξηβΪιινλ Ϋρνπκε κΪγν πνπ αξπΪδεη βαζηινπνχια.
ΐιΫπνπκε ινηπφλ πσο ζην πξψην ρξηζηηαληθφ πεξηβΪιινλ ην κπζνινγηθφ ζηνηρεέν ν
δξΪθνο αληηθαηαζηΪζεθε κε ην δηΪβνιν , ζηνηρεέν ην νπνέν απνηεινχζε ην αληέβαξν ηνπ
αγγΫινπ ζηε λΫα ρξηζηηαληθά ηδενινγέα. Δ πξηγθέπηζζα παξακΫλεη σο ζηνηρεέν ηνπ «λΫνπ»
παξακπζηνχ δηφηη νη θνηλσληθΫο δνκΫο δελ Ϊιιαμαλ παξΪ ηελ εκθΪληζε ηεο λΫαο ζξεζθεπηηθάο
ηδενινγέαο.
ην δεχηεξν ρξηζηηαληθφ πεξηβΪιινλ παξακΫλεη ην ζηνηρεέν ηνπ δηαβφινπ σο ζηαζεξφ
πιΫνλ ζηνηρεέν πνπ αληηπαιεχεηε ηελ ρξηζηηαλνζχλε. Δ πξηγθέπηζζα φκσο αληηθαηαζηΪζεθε
απφ ηελ παπαδνπνχια δηφηη ε ρξηζηηαληθά πέζηε εέρε απνρηάζεη πιΫνλ κηα ζπγθεθξηκΫλε
«επέγεηα» δνκά φπνπ ζηελ κηθξά θνηλσλέα εθπξνζσπεέηαη απφ ηνλ παπΪ, ν νπνένο
απνηεινχζε ην πιΫνλ ζεκαληηθφ ζηνηρεέν, - ζηελ κηθξά απηά θνηλσλέα πνπ ηφζν Ϋληνλα
ζπλαληΪηε ην ιανγξαθηθφ εέδνο ηνπ παξακπζηνχ. Άξα ε θφξε ηνπ παπΪ αληηθαηΫζηεζε ηελ
πξηγθέπηζζα. Σν έδην κπνξνχκε λα πνχκε θαη γηα ην επφκελν ζηΪδην ηνπ παξακπζηνχ.
Βπέζεο γηα λα κπεη ζηα αξρεέα ηεο ιατθάο κλάκεο Ϋλα ιανγξΪθεκα δΫρεηαη ηελ
«ινγνθξηζέα», ηνπ θνηλνχ ά ηεο νκΪδαο , ιαμεχεηαη ζπλερψο σζφηνπ θζΪζεη ην ζεκεέν
αληνράο ζην κάλπκα θαη ηελ κνξθά . Ώπηφ εέλαη Ϋλα δεχηεξν ζηνηρεέν πνπ βεβαηψλεη ηελ αξγά
δηαδηθαζέα δεκηνπξγέαο ζηε ιανγξαθέα, αλεμΪξηεηα απφ ην γεγνλφο πνπ νη ππφινηπνη
αλψλπκνη θαη αλππνιφγηζηνη δεκηνπξγνέ κπνξεέ ά φρη λα ζεβαζηνχλ ην αξρηθφ δεκηνχξγεκα ά
κπνξεέ λα θηηΪμνπλ Ϊιια παξφκνηα ά βειηηψζνπλ ην πξψην.
4.6. ΤΝΘΔΣΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΣΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ
Σν έδην ην αληηθεέκελν ηεο ιανγξαθέαο παξαπΫκπεη ακΫζσο ζηνλ ζχλζεην ραξαθηάξα
ηεο ιανγξαθέαο. Γηα λα θαηαλνάζνπκε απηφ πνπ ιΫκε αο πΪξνπκε ζπγθεθξηκΫλα
παξαδεέγκαηα. Λφγνπ ρΪξε ηα ηξαγνχδηα ηνπ γΪκνπ δελ εέλαη απιψο ζηέρνη πνηεκΪησλ.
Ώπαηηνχλ ηαπηφρξνλα ζπγθεθξηκΫλεο κεισδέεο , εέλαη πιαηζησκΫλα ζε ζπγθεθξηκΫλεο ζθελΫο
θαη θΪζεηο ηνπ γΪκνπ θαη απνζθνπνχλ φρη απιψο ηε δηαζθΫδαζε, αιιΪ ην ζχκπιεγκα ησλ
επηζπκεηψλ πξνζδνθηψλ ηνπ ζπλφινπ γηα ηελ ηχρε ηνπ δεχγνπο θαη ηηο ζρΫζεηο κε ην
νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβΪιινλ . ΒκπεξηΫρνπλ θαηΪ ζπκππθλσκΫλν ηξφπν φιε ηελ
θηινζνθέα ηεο δσάο ζ΄απηφ ην ζεκαληηθφ ζηΪδην πνηνηηθάο αιιαγάο ηεο αηνκηθάο δσάο.
χλζεηνο εέλαη επέζεο ν ραξαθηάξαο ηεο ιανγξαθέαο θαη φζνλ αθνξΪ ηνλ ηξφπν
δεκηνπξγέαο. ΒπηζεκΪλακε φηη δελ δεκηνπξγεέ Ϋλα Ϊηνκν, ηφζν ην πεξηζζφηεξν επψλπκν,
αιιΪ ν θΪζε θνξΫαο θαη ην ζχλνιν απφ θνηλνχ, πνπ εέλαη ηαπηφρξνλα εθηειεζηΫο, δεκηνπξγνέ
θαη αθξναηάξην.
Να ζηαζνχκε ιέγν ζηε δηπιά ζρΫζε δεκηνπξγφο-εθηειεζηάο απφ ηελ κηα θαη αθξναηάξην
απφ ηελ Ϊιιε. ηελ πξνθεηκΫλε πεξέπησζε ν δηαρσξηζκφο γέλεηαη θαζαξΪ γηα εθπαηδεπηηθνχο
ιφγνπο, δηφηη εέλαη αξθεηΪ δχζθνιν λα ππΪξμεη κηα θαζαξΪ δηαρσξηζηηθά γξακκά, διδ, λα
ππΪξρεη δεδνκΫλνο ξφινο ηνπ θΪζε θνξΫα.
Βέπακε πην πΪλσ φηη κηα ιανγξαθηθά θαηΪζηαζε απαηηεέ ηαπηφρξνλα, ηξέα πξΪγκαηα
Ϋλαλ αθεγεηά, (εξκελεπηά –εθηειεζηά ), Ϋλα αθξναηάξην θαη Ϋλα αληηθεέκελν. Ώπφ ηξέα, ηα δχν
θπξέσο ηα δπν πξψηα, πξΫπεη απαξαηηάησο λα εέλαη παξφλ. Πρ. ζηελ αθάγεζε ελφο
παξακπζηνχ (αληηθεέκελν) Ϋρνπκε ηνλ αθεγεηά (ηε γηαγηΪ, ην δΪζθαιν, ηνλ εζνπνηφ) θαη ην
αθξναηάξην (ην (ηα) παηδηΪ, ηνπο καζεηΫο, θιπ. ηελ εθηΫιεζε ελφο δεκνηηθνχ ρνξνχ ζε
παλεγχξη, ζε γΪκν ά Ϊιιε εθδάισζε, ζηελ εθηΫιεζε δηαθφξσλ ηξαγνπδηψλ ,θιπ Ϋρνπκε ηηο
δχν πιεπξΫο πνπ αλαθΫξακε νη νπνέεο πνιχ εχθνια κπνξεέ λα αιιΪμνπλ ξφιν ά λα θΪλνπλ
ηαπηφρξνλα ηνπο δχν ξφινπο.

ΐιΫπνπκε ινηπφλ φηη ηα ιανγξαθηθΪ θαηλφκελα ππΪξρνπλ αθξηβψο κΫζα απφ απηά ηελ
ζχλζεηε ζπλεξγαζέα.
Ώο δνχκε κηα Ϊιιε πηπρά ηνπ ζχλζεηνπ ραξαρηάξα ηεο ιανγξαθέαο. Σα Ϋζηκα ηνπ
γΪκνπ, ηνπ ζαλΪηνπ, ηεο γΫλλεζεο, νη επνρηαθΫο γηνξηΫο θιπ, εέλαη ζχλζεηα πνιηηηζηηθΪ
θαηλφκελα. ην θαζΫλα απ΄ απηΪ ν θΪζε θνξΫαο, ά κεηΫρνλ Ϋρεη Ϋλα ζπγθεθξηκΫλν ξφιν λα
θΪλεη, ελψ ηαπηφρξνλα φινη εέλαη θαη ζεαηΫο.
Βπέζεο φηαλ κηινχκε γηα ηα Ϋζηκα ηεο γΫλλεζεο, κάπσο δελ ζπλαληνχκε ζ΄ απηΪ
εηδσινιαηξηθΪ, ζξεζθεπηηθΪ δξψκελα, πξνιάςεηο , εκπεηξηθΪ επηζηεκνληθΪ θαζψο θαη
δηαζθεδαζηηθΪ θαη αηζζεηηθΪ ζηνηρεέα. ια απηΪ ηα ζηνηρεέα καο πεέζνπλ αθξηβψο γηα ηνλ
ζπλζεηηθφ ραξαθηάξα ησλ ιανγξαθηθψλ θαηλνκΫλσλ.
4.7. ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ
Αελ λνκέδνπκε φηη ρξεηΪδνληαη δπζθνιέεο ζην λα θαηαλνάζνπκε ην πεξηερφκελν ηεο
ιανγξαθηθάο χιεο . Δ ιανγξαθηθά χιε απνηειεέηαη απφ ην ζχλνιν ησλ αμηψλ πνπ παξΪγνπλ
ηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ , ην ζχλνιν ησλ ζρΫζεσλ ηνπ πνιηηηζηηθνχ επηπΫδνπ απφ θνηλνχ κε ηηο
δηαρξνληθΫο θαη ηηο ζχγρξνλεο ζρΫζεηο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ
ζρΫζεσλ απηψλ κε ην πεξηβΪιινλ.
ια φκσο αλαπαξΪγνληαη θαη αλαπξνζαξκφδνληαη θαηΪ ιεηηνπξγηθφ ηξφπν ψζηε λα
ζπκβΪιινπλ ζηελ πνιηηηζκΫλε θαη απνδνηηθά αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη δσά.

Τ
Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ
Δηζαγσγή
ΛΫγνληαο εδψ « Βιιεληθά Λανγξαθέα» ζα ελλννχκε ηελ γεληθά παξαηάξεζε , ά Ϋξεπλα
ησλ ειιεληθνχ ιατθνχ πνιηηηζκνχ , Ϊζρεηα αλ εέλαη ά φρη ζπζηεκαηηθά (επηζηάκε) . Εδεψδεο ζα
άηαλ λα εέρακε ζε ζπλΫρεηα απφ ηελ πξψηε εκθΪληζε ηεο Λανγξαθέαο , πεξηγξαθΫο , θεέκελα
θαη κειΫηεο.
ΠΪλησο εθεέλν πνπ πξΫπεη λα ηνλέζνπκε εέλαη ην γεγνλφο φηη ν Βιιεληζκφο εέλαη εληαένο
ζηνπο ρψξνπο ηνπ . Έηζη ηνλ γλσξέδνπκε απφ ηελ Εζηνξέα θαη ηα ΓξΪκκαηα. Έηζη ηνλ
βιΫπνπκε απφ ηελ αηψληα γιψζζα ηνπ , ε νπνέα ζπλΫρεηαη ε έδηα , παξΪ ηηο θπζηνινγηθΫο
αιινηψζεηο ηεο θαη ηηο αλεζπρέεο ησλ ινγέσλ θαη ηα γλσζηΪ πξνβιάκαηα ηνλ ΥΕΥ αηψλα . Δ
ηαπηφηεηα απηά δηαπηζηψλεηαη θαη ζηελ Λανγξαθέα
παξΪ ηηο κεηαλαζηεχζεηο, επηδξνκΫο,
επηκημέεο , απνηθηζκνχο θαη ππνδνπιψζεηο. Σα Ϋζηκα , ε ιαηξεέα , νη δνμαζέεο, ηα Ϋξγα , νη ιφγηνη
ηνπ αηψληνπ ειιεληθνχ ιανχ κΫλνπλ ά αθάλνπλ ηα παιηΪ έρλε ηνπο ζηνλ ηφπν, κε θνξεέο ηνπο
έδηνπο ηνπο αλζξψπνπο ά ηηο θνηλσληθΫο νκΪδεο.
Σα ζΫκαηα ηεο Λανγξαθέαο ζηελ αξραέα ΒιιΪδα θαη ζηελ ΐπδαληηλά επνρά, ππάξραλ
βΫβαηα θαη άηαλ πνιιΪ , φπσο θαη ζάκεξα . Ο ιαφο δνχζε πΪληα κε νκαδηθνχο ηξφπνπο δσάο
, νκαδηθΫο παξαδφζεηο , δεηζηδαηκνλέεο θαη Ϋζηκα . Μφλν πνπ νη ζχγρξνλνη ιφγηνη δελ ηα
πξφζεραλ ά ηα πεξηθξνλνχζαλ. Οη αξραένη καο Ϋδσζαλ φκσο θαη πνιιΫο καξηπξέεο γηα ηελ
ιατθά δσά θαη ηα Ϋζηκα ηεο επνράο ηνπο.
Ο κεξνο θαη Δζένδνο δέλνπλ ζηνηρεέα απφ αξραέα ειιεληθΪ φζν θαη μελφηξνπα άζε ,
αλΪινγα κε ηηο αθνξκΫο ησλ πεξηγξαθψλ ηνπο.
5.1. Ζ ΠΟΤΓΖ ΣΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ
Οη αξραένη Έιιελεο Ϊξρηζαλ ηελ «ζπνπδά» ησλ ιανγξαθηθψλ ζεκΪησλ θΪπσο
δηζηαρηηθφηεξα, αθνχ εέραλ αξρέζεη ηε ζπνπδά ησλ Ϊιισλ επηζηεκψλ. Ήδε ν Δξφδνηνο , ηνλ
πΫκπην π.Υ αη. πιΪη ζηηο εζλνινγηθΫο δηαπηζηψζεηο επηρεηξεέ θαη ππνθεηκεληθΫο εξκελεέεο.
Ο πξψηνο λνπο , κε ηηο πξαγκαηηθΫο παλεπηζηεκηαθΫο απαζρνιάζεηο , πνπ αλΫιπζε ηα
ζπζηαηηθΪ θαη ηεο ιανγξαθηθάο Ϋξεπλαο εέλαη ν ΏξηζηνηΫιεο , (ΕΤ π.Υ.αη). Ώπηφο καο Ϋδσζε
νξηζκνχο γηα ηα ιανγξαθηθΪ εέδε ηνπ ιφγνπ, αλαδάηεζε ην λφεκα ησλ κχζσλ , πεξηΫγξαςε
ηνπο «ιατθνχο βένπο» θαη αμηνιφγεζε ην θξηηηθφ πλεχκα ηνπ ιανχ .
Ώθνινχζεζαλ Ϋπεηηα νη καζεηΫο ηνπ ΏξηζηνηΫιε, ν Θεφθξαζηνο, ν Αηθαέαξρνο, ν Δξαθιεέδεο,
θιπ.
ηνπο αξραένπο Λφγηνπο Έιιελεο αλάθεη, φπσο αλαθΫξακε θαη ε αλαθΪιπςε ησλ
ειαηεξέσλ ηεο ιανγξαθηθάο παξαθνινχζεζεο, φηαλ ζηελ Ώζάλα ηνλ 5-ην αηψλα πξν Υξηζηνχ ,
κε ηελ εκθΪληζε ηεο θηινζνθέαο μερψξηζαλ νη δπν ηξφπνη ζθΫςεο ΣΧΝ ΟΛΕΓΧΝ -ησλ
θηιφζνθσλ, θαη ησλ ΠΟΛΛΧΝ, - ηνπ ιανχ. Οη θηιφζνθνη νη νπνένη απΫξξηπηαλ κε
πεξηθξφλεζε ηελ εκπεηξηθά θαη απαηειά, θαη΄ απηνχο, ζθΫςε ηνπ ιανχ, ηελ ζεσξνχζαλ
αλαπφδεηθηε γλψζε θαη ηελ νλφκαζαλ ΑΟΞΏ. Σελ δηθά ηνπο γλψζε ζεσξνχζαλ αθξηβά θαη
ηελ νλφκαζαλ ΏΛΔΘΒΕΏ. Οη θηιφζνθνη ηεο επνράο, νη νπνένη, γηα λα επηβεβαηψζνπλ ηελ δηθά
ηνπο αιάζεηα, αζρνιάζεθαλ κε ηελ δφμα ησλ πνιιψλ, αλαδεέρηεθαλ σο νη πξψηνη ιανγξΪθνη.

εκαληηθφηεξνη φκσο
γηα ηελ πινχζηα θαη ηελ ζπζηεκαηηθά
πξνζθνξΪ ηνπ
ιανγξαθηθνχ πιηθνχ απφ ηελ ζχγρξνλά γη΄ απηνχο ΒιιΪδα, εέλαη νη ζπγγξαθεέο Πινχηαξρνο
(Ε, κ.Υ αη ), Λνπθηαλφο θαη Παπζαλέαο (ΕΕ.κ.Υ,αη) θαη Ώζάλαηνο Ϋλαλ αηψλα αξγφηεξα. Σν
πεξηερφκελν ησλ Ϋξγσλ ηνπο Ϋρεη αμηνπνηεζεέ απφ πνιινχο ιανγξΪθνπο.
5.2. ΛΑΟΓΡΑΦΟΗ ΣΩΝ ΠΡΩΣΩΝ ΥΡΗΣΗΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΥΡΟΝΩΝ
Παξαηάξεζε θαη κειΫηε ησλ ιανγξαθηθψλ εζέκσλ
Μηα πξαγκαηηθά παξαηάξεζε ησλ ιανγξαθηθψλ ζεκΪησλ Ϋθακαλ πξψηνη νη Ώπφζηνινη
θαη νη ΠαηΫξεο ηεο Βθθιεζέαο. θνπφο ηνπο άηαλ λα πεέζνπλ ηνπο πηζηνχο ηεο λΫαο
ρξηζηηαληθάο δηδαζθαιέαο , λα αθάζνπλ ηα παιηΪ Ϋζηκα θαη λα αθνινπζάζνπλ ηα λΫα . Γηα λα
πεηχρνπλ θαιχηεξα ην ζηφρν ηνπο νη πξψηνη πνηκΫλεο άηαλ αλαγθαζκΫλνη λα γλσξέδνπλ θαη
πεξηγξΪθνπλ ηελ εηδσινιαηξηθά πθά ησλ εζέκσλ ηνπ πνιπζετθνχ ζπζηάκαηνο. Έηζη Ϋρνπκε κηα
πινχζηα πεγά ιανγξαθηθψλ ζεκΪησλ θαη εζέκσλ ζηα πξψηα ρξηζηηαληθΪ ρξφληα θαη ζηνπο
πξψηνπο αηψλεο ηεο δσάο ηνπ ΐπδαληένπ, ηδηαέηεξα απφ ηα ζπγγξΪκκαηα ησλ παηΫξσλ ηεο
Βθθιεζέαο.
Βθεέλν πνπ εέλαη βΫβαην εέλαη φηη ηα Ϋζηκα πνπ αλαθΫξνπλ θαη πνιεκνχλ νη παηΫξεο δελ
εέλαη απιψο ΒιιαδηθΪ . ΠξνΫξρνληαη απφ ηνλ απισκΫλν ειιεληζκφ ησλ αηψλσλ πνπ
πξνεγάζεθαλ . ΏπηΪ ηα Ϋζηκα θαηαπνιεκνχζαλ νη παηΫξεο ηεο εθθιεζέαο θαη άζειαλ λα
αθαλέζνπλ εηδηθΪ φηη ζχκηδε ηελ ιαηξεέα ησλ αξραέσλ ζεψλ (ην έδην φπσο αθΪληδαλ θαη ηα
αγΪικαηΪ ηνπο ) Σα Ϋζηκα αληηζηΫθνληαλ γηαηέ ππάξρε ε δχλακε ηεο παξΪδνζεο.
Οη παηΫξεο ηεο εθθιεζέαο θαηαγγΫιινπλ ηα επηβηψκαηα απηΪ θαη ηα πεξηγξΪθνπλ .
ΜΪιηζηα θαηαπηΪλνληαη ζπρλΪ θαη κε ηελ εξκελεέα ηνπο γηα λα δεέμνπλ αθξηβψο ηελ
εηδσινιαηξηθά ηνπο πξνΫιεπζε. αλ απνηΫιεζκα, παξΪιιεια πξνο ην ζΫκα αλαπηχζζεηαη θαη
ε ζπνπδά ησλ εζέκσλ , ζπνπδά φρη πΪληα αληηθεηκεληθά θαη επηζηεκνληθά . Έδσζε σζηφζν
αθνξκά γηα « ιανγξαθηθΫο ζπδεηάζεηο θαη αλΪγθαζε ηελ εθθιεζέα λα αθνκνηψζεη σο δηθΪ ηεο
κεξηθΪ απφ ηα παιηΪ Ϋζηκα φπσο. πρ.
Σν ζηεθΪλσκα ηνπ γΪκνπ θαηΪγεηαη απφ ηελ ειιεληθά αξραηφηεηα θαη ζεκαέλεη καγηθά
θαηαμέσζε θαη πξνπαξαζθεπά γηα ηειεηνπξγέα. Οη ρξηζηηαλνέ παηΫξεο, αθνχ δελ κπφξεζαλ λα
ην αθαλέζνπλ , ην δΫρηεθαλ ζαλ «επηβξΪβεπζε ηεο αγλφηεηαο ησλ λεφλπκθσλ»
Δ Βθθιεζέα εμάγεζε ηελ πεξηαγσγά ηνπ λενβαπηηδφκελνπ γχξσ απφ ηελ θνιπκβάζξα, πνπ θαηΪγεηαη απφ ηελ αξραέα πεξηθνξΪ ηνπ λενγΫλλεηνπ ζηελ εζηέα, ζαλ νκνινγέα πέζηεο
απφ ηα ηΫζζεξα ζεκεέα ησλ θαηξψλ πξνο ηνλ Αεκηνπξγφ.
Σα θφιπβα ηνπ πΫλζνπο θαηΪγνληαη απφ ηηο αξραέεο πξνζθνξΫο ζηνπο λεθξνχο κε
δνμαζέεο γηα θΪπνηα πξαγκαηηθά κεηαζαλΪηηα ζέηηζά ηνπο. Δ Βθθιεζέα ηα πηνζΫηεζε ζαλ
θηιαλζξσπηθά δηαλνκά ηξνθάο, κε ζπκβνιηζκφ επέζεο ηνπ ζέηνπ, πνπ ζπεηξσκΫλνο
αλαζηαέλεηαη.
πγγεληθά πεγά παξαηάξεζεο θαη ειΫγρνπ ησλ ιατθψλ εζέκσλ ηεο πξψηεο ΐπδαληηλάο
πεξηφδνπ, εέλαη νη Καλφλεο ησλ Οηθνπκεληθψλ πλφδσλ. (Ώπαγνξεχνπλ ηα εηδσινιαηξηθΪ, ά
δεηζηδαηκνληθΪ Ϋζηκα. ΏιιΪ γηα λα απαγνξΫςεη θΪπνηνο θΪηη πξΫπεη λα ην γλσξέδεη θαη γηα λα ην
γλσξέδεη πξΫπεη λα ην κειεηάζεη ).
Μηα Ϊιιε πεγά παξαηάξεζεο θαη πεξηγξαθάο , (φρη φκσο ζπνπδάο) ησλ ειιεληθψλ
εζέκσλ ηνπ πξσηνρξηζηηαληθνχ θφζκνπ εέλαη ηα πλαμΪξηα ησλ Ώγέσλ .
Σα ζπλαμΪξηα Ϊξρηζαλ λα γξΪθνληαη , φηαλ πΫζαηλαλ νη πξψηνη κΪξηπξεο θη ν ιαφο
«ζπλΪδνληαλ» ζηα κλεκφζπλΪ ηνπο λα ζξελάζεη , ζπκεζεέ θαη λα πΪξεη δχλακε γηα ηελ πέζηε

ηνπ. ηηο ζπγθεληξψζεηο απηΫο ην πην θπζηθφ άηαλ λα αλαθΫξνπλ ηελ δσά θαη ηηο αξεηΫο ηνπ
κΪξηπξα πνπ ηηκνχζαλ , φπσο αξγφηεξα ηνπ θαινχ Υξηζηηαλνχ πνπ πΫζαηλε.
ηγΪ-ζηγΪ, ηηο πξνθνξηθΫο απηΫο εμηζηνξάζεηο ηηο Ϋγξαθαλ θαη ηηο δηΪβαδαλ πΪιη ζηηο
έδηεο ζπγθεληξψζεηο ηνπ έδηνπ ηφπνπ ά Ϊιισλ ησλ ηφπσλ. Κη επεηδά νη ζπγθεληξψζεηο
ιΫγνληαλ ζπλΪμεηο, ηα δηαβΪζκαηα απηΪ ηα εέπαλ « ζπλαμΪξηα»
Με ηνλ θαηξφ φκσο άηαλ θπζηθφ ηα ζπλαμΪξηα λα γέλνληαλ εθιατθεπηηθφηεξα θαη λα καο
δέλνπλ ζηνηρεέα απφ ηελ δσά ησλ ρξφλσλ εθεέλσλ , λα αλαθΫξνπλ παιηφηεξα θεέκελα ,
παξνηκέεο θαη παξαδφζεηο ά λα αλαθαηεχνπλ αξραένπο ζξχινπο κε ηα ζαχκαηα ησλ αγέσλ.
ην δηΪζηεκα ησλ βπδαληηλψλ αηψλσλ , δηΪθνξνη ιφγηνη θαη θιεξηθνέ Ϋδσζαλ επέζεο
ιανγξαθηθΫο πιεξνθνξέεο, ηδηαέηεξα φζνη ζρνιέαδαλ ηνπο αξραένπο ζπγγξαθεέο θαη φζνη
Ϋγξαςαλ ιεμηθΪ. ‟ απηά ηελ επνρά, δΫθαην αηψλα, ν επέζθνπνο Καηζαξεέαο ΏξΫζαο, κηιΪεη
γηα δεκνηηθΪ ηξαγνχδηα (πηζαλφλ γηα ηα πξψηα αθξηηηθΪ).
Σνλ ελδΫθαην αηψλα εκθαλέδεηαη ν θηιφινγνο θαη θηιφζνθνο Μηραάι Φειιφο, ν νπνένο
καο δέλεη ιανγξαθηθΫο εηδάζεηο γηα αθξηηηθΪ ηξαγνχδηα κε άξσεο Ώλδξφληθν θαη Κσλζηαληέλν.
Ο έδηνο Ϋγξαςε θαη γηα ηνπο ΚαιηθΪληδαξνπο ησλ ιατθψλ δνμαζηψλ (πνχ ηφηε ηνπο Ϋιεγαλ
«ΐαβνπηζηθαξένπο» , έζσο απφ ην ΐΪβσ - γηαγηΪ). Βέλαη ιΫεη δαηκφληα , πνπ ζχκθσλα κε ηηο
ιατθΫο δνμαζέεο παξνπζηΪδνληαη ηηο λχρηεο ηεο γΫλλεζεο ηνπ Υξηζηνχ σο ηα Φψηα.
Ο Φειιφο δέλεη γεληθφηεξα ηελ εμάγεζε , φηη ν Ϊλζξσπνο πξνβΪιιεη ζηνλ Ϋμσ θφζκν
ηηο ζθΫςεηο θαη ηα ζπλαηζζάκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θφζκνπ δέλνληΪο ηνπο ςπρά απφ ηελ
δηθά ηνπ ςπρά.
Με ην πΫξαζκα ησλ αηψλσλ ηα ζηνηρεέα γηα ηε ιατθά δσά θαη πνιηηηζκφ γέλνληαη πην
αηζζεηΪ. Οη δηΪθνξνη ζπγγξαθεέο ηα πξνζΫρνπλ πεξηζζφηεξν . Εδηαέηεξα νη κπζηζηνξηνγξΪθνη
θαη ρξνλνγξΪθνη ησλ ηειεπηαέσλ βπδαληηλψλ ρξφλσλ Ϋγξαςαλ «ζαπκαζηΫο» δηεγάζεηο ,
επεξεαζκΫλεο απφ ηελ ιατθά θαληαζέα θαη ηηο ηξΫρνπζεο παξαδφζεηο . ΜεζαησληθΪ
κπζηζηνξάκαηα φπσο ηα ΐΫιπαλδξνο θαη ΥξπζΪληδα, Λέβηζηξνο θαη ΡνδΪκλε, θιπ, θΫξνπλ
ελδεέμεηο απφ ηελ ιατθά δσά θαη κνηέβα απφ ηα ιατθΪ παξακχζηα.
ηελ έδηα πεξένδν νη ιφγηνη Ϊξρηζαλ λα πξνζΫρνπλ θαη ηα δεκνηηθΪ ηξαγνχδηα.
ΓξΪθνπλ ηα θεέκελα ζε θψδηθεο πνπ ηνπο Ϋρνπκε απφ ηνλ ΥΕΤ-ΥΤ αηψλα. Ώπφ ηα παιηφηεξα
θαηαγξακκΫλα ηξαγνχδηα ( ΥΤ αηψλα) εέλαη ην «ΏιθΪβεην ηεο ΏγΪπεο» θαη « Βθαηφινγα ηεο
ΏγΪπεο».
5.3. Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΤΣΔΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ
ΑΛΩΖ ΣΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΖ
Δ πξψηε αθνξκά γηα ηελ δεκηνπξγέα εζληθψλ ιανγξαθηθψλ ζξχισλ δφζεθε κε ην
πΫζηκν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο (1453), κΫζα απφ ηνπο ζξάλνπο θαη ηηο παξαδφζεηο πνπ
αθνινχζεζαλ .
Βπέζεο νη ρξνλνγξΪθνη θαη ηζηνξηθνέ ηεο Ώιψζεσο ζπληνλέζηεθαλ κε ηνλ πφλν ηνπ
Ϋζλνπο θαη
Ϋγξαςαλ αθεγάζεηο ζε
ζπλαμΪξηθν χθνο ,
αθηεξσκΫλα ζηνπο λΫνπο
εζλνκΪξηπξεο θαηΪ ηεο Σνπξθνθξαηέαο.
ηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηέαο ε αθνξκά γηα παξνρά ιανγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ
απμάζεθαλ, επεηδά θαη νη ζπγγξαθΫο Ϋγηλαλ πεξηζζφηεξεο , θη ν ρξφλνο ησλ ινγέσλ , ά ησλ
θαιφγεξσλ γηα λα γξΪθνπλ κεγαιχηεξνο. Μεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ πεγψλ ησλ ιανγξαθηθψλ
εηδάζεσλ ζηελ Σνπξθνθξαηέα αλαθΫξνπκε.
- Σελ ιατθά ινγνηερλέα (ηξαγνχδηα, παξακχζηα, παξνηκέεο) θαη ην ζΫαηξν, (θξεηηθά
πεξέπησζε), πνπ θπθινθνξνχζαλ κε ηα ηνπηθΪ ζηνηρεέα ηνπο, ζηνλ ειιεληθφ θφζκν.
- Σνπο λνηαξένπο θαη ηνπο γξακκαηηθνχο ( ηεο εθθιεζέαο θαη ησλ θνηλνηάησλ κε ηα
δηθαηνπξαθηηθΪ πνπ καο Ϊθεζαλ).

- Σνπο κνλαρνχο θαη ηνπο ηεξσκΫλνπο ησλ κνλαζηεξηψλ , πνπ αληηγξΪθνληαο δηΪθνξα
ρεηξφγξαθα , ζεκεέσλαλ «ελζπκέζεηο απφ ηελ έδηα ηε δσά ηεο επνράο ηνπο. Οη έδηνη
θαηΫγξαθαλ θαη παξνηκέεο ά θαη ηξαγνχδηα.
- Σνπο λΫνπο ζπλαμαξηζηΫο κε ηα αθηεξψκαηα ζηνπο λΫνπο εζλνκΪξηπξεο θαηΪ ηεο
Σνπξθνθξαηέαο . (παξΪδεηγκα ζηα ΓηΪλληλα ην ζπλαμΪξη ηνπ λενκΪξηπξα Γεσξγένπ)
- Σνπο λΫνπο παηΫξεο ηεο εθθιεζέαο κε ηηο ειεχζεξεο ελζπκέζεηο πνπ Ϋγξαθαλ ζηα
βηβιέα ηεο εθθιεζέαο. (Έλα Ϋζηκν ην νπνέν ζπλαληνχκε ζηηο πεξηνρΫο καο κΫρξη ηηο εκΫξεο καο
Έρνπκε ππφςε ηηο ζεκεηψζεηο ζηα εθθιεζηαζηηθΪ βηβιέα φπσο ζηε ΐφδξηζηα, ηεγφπνπιε,
θιπ)
- Σνπο ρξνληθνγξΪθνπο θαη απνκλεκνλεπκαηνγξΪθνπο , ηα Ϋξγα ησλ νπνέσλ
αλαθΫξνληαλ ζηα ρξφληα ηηο ΒπαλΪζηαζεο.
- Σνπο ιατθνχο ηξαγνπδηζηΫο ηεο δσάο θαη ησλ θαηνξζσκΪησλ ησλ αξκαηνιψλ θαη
θιεθηψλ θαη
- Σνπο μΫλνπο πεξηεγεηΫο.
5.4. ΟΗ ΞΔΝΟΗ ΠΔΡΗΖΓΖΣΔ – ΛΑΟΓΡΑΦΟΗ
ε κηα επνρά πνπ θαη ζηελ πεξέπησζε εκπνξηθψλ ά θαηαζθνπεπηηθψλ επηρεηξάζεσλ ,
γέλνληαλ απφ ιηγνζηΪ θαη Ϋμππλα πξφζσπα , πξνηθηζκΫλα κε πξνπαξαζθεπαζηηθΫο γλψζεηο,
άηαλ θπζηθφ
νη πεξηεγάζεηο λα καο Ϋρνπλ αθάζεη
ζε φινπο ηνπο ηνκεέο
ηεο
παξαηεξεηηθφηεηΪο ηνπο γξαπηΫο καξηπξέεο , αιιΪ πνιχηηκεο. Ώπηφ νθεέιεηαη επέζεο ζην
γεγνλφο φηη απηνέ άηαλ μΫλνη θαη γη΄ απηνχο ηα πξΪγκαηα άηαλ λΫα θαη εχθνια γηα λα
παξαηεξεζνχλ.
Δ Λανγξαθέα φπσο θαη ε νηθνλνκηθά ηζηνξέα θαη ε θνηλσληνινγέα, ζηελ πεξένδν ηεο
Σνπξθνθξαηέαο, αιιΪ θαη αξγφηεξα, νθεέινπλ πνιιΪ ζηηο καξηπξέεο ησλ μΫλσλ πεξηεγεηψλ.
Οη ιανγξαθηθΫο εηδάζεηο πνπ καο Ϊθεζαλ γηα ηελ ειιεληθά παξαδνζηαθά δσά, ζηα λεζηΪ αιιΪ
θαη ζηελ ζηεξεΪ , θηλνχληαη αλΪκεζα ζηελ απιά πιεξνθφξεζε θαη ζηελ κειΫηε , αλΪινγα κε
ηελ δηΪζεζε ηνλ ρξφλν, αιιΪ θαη ην επέπεδν , ά ηελ εηδηθφηεηα ηνπ θΪζε πεξηεγεηά.
Ώπφ ηνλ ΥΤ αηψλα, ν Εηαιφο ΠηΫηξν Καζφια , θΫξλεη πιεξνθνξέεο γηα ηελ Μεζψλε. Οη
θΪηνηθνέ ηεο άηαλ «πεηζέ θαη θφθαιν», θαη ηα ζπέηηα «κηθξΪ θαη κεγΪια εέλαη μχιηλα απφ ηελ
κΫζε θαη πΪλσ ηδηαέηεξα απφ ηελ πιεπξΪ πνπ θνηηΪεη απφ ηνλ δξφκν». «Έρεη, αλαθΫξεη ν
Καζφια, πνιιΪ θξαζηΪ θαη ζηηεξΪ, ηα θξαζηΪ ,- ιΫεη,- γέλνληαη δπλαηΪ» .
Σνλ ΥΤΕ αη. ν ΓΪιινο ΠηΫξε Μπειφλ παξαηεξεέ φηη « νη ειιεληθνέ πιεζπζκνέ πνπ δνπλ
ζηα λεζηΪ θαη ηα νξεηλΪ κΫξε, δηαηεξνχλ ηα Ϋζηκα ησλ αξραέσλ πξνγφλσλ ηνπο, δηαθνξεηηθΪ
απφ θεέλνπο θΪησ απφ ηνπο ηνχξθνπο πνπ αθνινπζνχλ θαη ηηο ηνπξθηθΫο ζπλάζεηεο».
Σνλ ΥΤΕΕ αη. ν ΓΪιινο Γηαθφκπ πνλ καο πιεξνθνξεέ γηα ηελ γπλαηθεέα θνξεζηΪ ηεο
Μπθφλνπ.
Έηζη κπνξεέ λα ζπλερέζνπκε κε πνιιΪ Ϊιια γλσζηΪ νλφκαηα θαη ζηνπο επφκελνπο
αηψλεο.
Με ην πιεζέαζκα ηεο εζλνξγαζέαο, θαη κε ην απνθνξχθσκα ηνπ γισζζηθνχ δεηάκαηνο
, ε ιανγξαθηθά παξαηάξεζε καδέ κε ηελ αξραηνινγηθά , απφ ηνπο μΫλνπο πεξηεγεηΫο, απνρηΪεη
θαη θσλά ζπκπαξΪζηαζεο γηα ηελ απειεπζΫξσζε ηνπ ειιεληθνχ Ϋζλνπο. Ο ειιεληθφο ιαφο θαη
ην Ϋζλνο ηνπ πξνβΪιιεηαη απ΄ απηνχο κε ηελ έδηα παξαδνζηαθά νληφηεηα θαη δηαπνιηηηζηηθά
ζπλΫρεηα. ΜΪιηζηα ε ζπλδξνκά ηνπο γέλεηαη ζπρλΪ Ϋκπξαθηα θαη πνιεκηθΪ. (ΜπΪηξνλ) ά
πλεπκαηηθΪ επεξγεηηθά (Πνπθεβει). Άιιν νπζηαζηηθφ φλνκα , κεηαμχ ησλ πΪξα πνιιψλ μΫλσλ
πεξηεγεηψλ ζηελ ΒιιΪδα ηεο επνράο, θπξέσο ησλ ΥΕΥ αηψλα, εέλαη απηφ ηνπ FAURIEL γηα ηνλ
νπνέν ζα κηιάζνπκε ζε Ϋλα επφκελν ζεκεέν.

5.5. Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΥΡΟΝΗΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ
(1830-1850)
Δ Βιεχζεξε ΒιιΪδα ζηα πξψηα ρξφληα κεηΪ απφ ηελ επαλΪζηαζε ηνπ 1821 ,
πεξηνξέδνληαλ ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ζηελ ηεξεΪ ζηελ Βχβνηα, ηηο ΐ. πνξΪδεο θαη ηηο
ΚπθιΪδεο. Ο Βιιεληζκφο φκσο άηαλ κεγΪινο θαη εέρε ηελ ειεπζεξέα θηλάζεσλ θαη επαθψλ .
Γη΄απηφ θαη ε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη νη εθδειψζεηο ηνπ ζηηο λΫεο πξσηεχνπζεο, Ώζάλα
θαη Ναχπιην παξνπζέαδαλ ιανγξαθηθφ ελδηαθΫξνλ . Υαξαθηεξηζηηθφ εέλαη ην ζεαηξηθφ Ϋξγν
ηνπ Α.Κ. ΐπδαληένπ « Δ ΐαβπισλέα» 1836 ζην Ναχπιην, φπνπ δέλεη παξαζηαηηθΪ ηνπο
πνηθέινπο επαξρηαθνχο ηχπνπο , κε ηελ γιψζζα, ην ηνπηθφ χθνο θαη άζνο θαη ην Ϋλδπκα ηεο
επνράο. (πΪλσ ζ‟ απηφ εμειέρηεθε αξγφηεξα θαη ν επαξρηαθφο ζέαζνο ν Καξαγθηφδεο.
ΠνιιΪ φκσο θαη πνιχηηκα γξαθηΪ δέλνπλ γηα ηελ ειιεληθά Λανγξαθέα ηεο επνράο νη
απνκλεκνλεπκαηνγξΪθνη αγσληζηΫο πνπ ζπλΫρηζαλ λα γξΪθνπλ γηα ηελ αγσληζηηθά δξΪζε,
δηθά ηνπο θαη ησλ ζπλαγσληζηψλ ηνπο , φπσο «ηα απνκλεκνλεχκαηα» ηνπ ΜαθξπγηΪλλε θαη
ηνπ Καζνκνχιε.
Ώθνινχζεζε φκσο ακΫζσο κεηΪ ε πεξένδνο ηεο επηζηεκνληθάο κειΫηεο ησλ εζέκσλ
θαη ηεο γιψζζαο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ , πνπ ηελ επηηΪρπλε Ϋλα εμσηεξηθφ εζλνθξηηηθφ γεγνλφο,ε ιεγφκελε ζεσξέα ηνπ «ΦαιικεξΪγεξ»1
Οη Έιιελεο ιφγηνη δάηεζαλ ακΫζσο λα αληηθξνχζνπλ ηελ ελ΄ ιφγσ ζεσξέα
αλαιακβΪλνληαο Ϋξεπλεο ζε ηξηο βαζηθνχο ηνκεέο ζηελ ηζηνξία, ηελ γιώζζα θαη ηηο
ιανγξαθηθέο καξηπξίεο. ηηο αληηδξΪζεηο απηΫο ηαπηφρξνλα ππάξμε κεγΪιε θηλεηνπνέεζε
κεηαμχ ησλ Βιιάλσλ αλζξψπσλ ησλ γξακκΪησλ εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο .
5.6. Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΑΠΟ ΣΟ 1850-1890
ΜΫρξη ην 1850 εέρακε ηελ Ϊκεζε πεξένδν ηεο πλεπκαηηθάο αλαζπγθξφηεζεο ηνπ
ειεπζεξσκΫλνπ ηκάκαηνο ηνπ ειιεληθνχ Ϋζλνπο πνπ παξνπζηΪδεηαη κε δχν απαζρνιάζεηο .
Ώπφ ην Ϋλα κΫξνο εέλαη νη αγσληζηΫο πνπ γξΪθνπλ ηα απνκλεκνλεχκαηα γηα ηνπο
γλσζηνχο ιφγνπο ( δηαπαηδαγψγεζεο ). Ώπφ ην Ϊιιν κΫξνο νη ιφγηνη αλαδεηνχλ ηηο νκνηφηεηεο
ηνπο κε ηνπο αξραένπο Έιιελεο γηα λα ην δεέμνπλ ζηνπο μΫλνπο . Ώπηά ε αλαδάηεζε ελέζρπζε
θαη ην γισζζηθφ δάηεκα (ινγηνηαηηζκφ) , πνπ Ϋγηλε γεληθφηεξε εμαηηέαο ηεο ζεσξέαο ηνπ
ΦαικεξΪγεξ. Δ έδηα ηΪζε νδάγεζε θαη ζηελ ιανγξαθηθά αλαδάηεζε , ε νπνέα φζν θη αλ Ϋγηλε
κε αξραηνινγλσζηηθφ ηξφπν , Ϋδσζε ηελ αθνξκά γηα λα παξαηεξεζνχλ ηα ιανγξαθηθΪ
θαηλφκελα ηεο ζχγρξνλεο επνράο. ΠαξΪδεηγκα ηΫηνην εέλαη ε «Εζηνξέα Ώιβαλέαο θαη Δπεέξνπ»
1833 ηνπ ΚνζκΪ ηνπ Θεζπξνηνχ θαη Ώζαλαζένπ Φαιέδα.
Ώπφ ην 1850 θαη Ϋπεηηα ζεκαηνδνηεέηαη κηα σξηκφηεξε ζθΫςε θαη εξγαζέα γηα ηελ
γισζζηθά θαη ηελ ιανγξαθηθά Ϋξεπλα . Οη επηζηάκνλεο δελ δεηνχλ λα αξραηνπνηάζνπλ ηα
ιατθΪ θεέκελα , ηνπο ηξφπνπο δσάο θαη ηηο δνμαζέεο , αιιΪ παξαδΫρνληαη ηελ παξαδνζηαθάο
ηνπο εμΫιημε .
Ο Γεξκαλόο θαζεγεηήο ηεο ηζηνξίαο ζην Μόλαρν ινηπόλ νλνκαδόκελνο Ιάθσβνο-Φίιηππνο Fallmerayer
(1790-1861) δεκνζίεπζε ην βηβιίν « Ιζηνξία ηεο Υεξζνλήζνπ ηνπ Μνξέσο ζηνλ Μεζαίσλα» (1830 Α ηόκν
θαη Β. 1836) . Ο Φαιικεξάγεξ ηζρπξίδεηαη όηη κε ηηο δηάθνξεο επηδξνκέο θαη ηελ θάζνδν ησλ ιάβσλ
σο ηελ Πεινπόλλεζν, αιινηώζεθε ε ζύζηαζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Διιάδαο , έηζη ώζηε ζηηο θιέβεο ησλ
θαηνίθσλ ηνπ ηόπνπ απηνύ λα κε ξέεη « νύηε ζηαγόλα από ην αξραίν ειιεληθό αίκα» θαη όηη ην
ζεκεξηλό όλνκα «Έιιελεο» ζεκαίλεη απιώο ηνπο Οξζόδνμνπο εδώ Υξηζηηαλνύο πνπ κηινύλ ειιεληθά.
Δπέκεηλε ζ΄απηό θαη κε λέα κειέηε ην 1835 «Πεξί ηεο θαηαγσγήο ησλ Διιήλσλ». Σν 1857 έγξαςε θαη
ην βηβιίν : «Σν αιβαληθόλ ζηνηρείνλ ελ Διιάδη»
1

5.7. ΡΟΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΟΗΜΗΟ
Δ επηζηάκε ηεο Λανγξαθέαο θΫξλεη γηα ηελ ΒιιΪδα εκεξνκελέα έδξπζεο ην 1884, δηφηη
αθξηβψο ηφηε ν Ν. Γ. Πνιέηεο νλφκαζε ηελ επηζηάκε κε αληηθεέκελν ηνλ ειιεληθφ ιαφ θαη ηνλ
πνιηηηζκφ ηνπ, - ΛΏΟΓΡΏΦΕΏ.
πσο γλσξέδνπκε ην επηζηεκνληθφ ελδηαθΫξνλ γηα ηελ Λανγξαθέα εκθαλέδεηαη ζηελ
Γεξκαλέα ηεο επνράο ησλ λαπνιεφληεησλ πνιΫκσλ , πνπ ζπκπέπηεη αθξηβψο κε ηελ αξρά ηνπ
Γεξκαληθνχ Ρνκαληηζκνχ θαη εθδειψλεηαη ζαλ αληέδξαζε ζηνλ ΓΏΛΛΕΚΟ ΑΕΏΦΧΣΕΜΟ, ν
νπνένο επηβΪιιεηαη ζηνπο εηηεκΫλνπο Γεξκαλνχο ππφ ηελ κνξθά ηνπ λαπνιεφληεηνπ θψδηθα
λνκνζεζέαο. ηελ ΒιιΪδα εθδειψλεηαη ζηα πιαέζηα ηνπ Βιιεληθνχ
Αηαθσηηζκνχ.
πγθεθξηκΫλα ε πεξένδνο, πνπ ην ελδηαθΫξνλ γηα ηελ επηζηάκε ηεο Λανγξαθέαο άηαλ Ϋληνλν,
εέλαη ε πεξένδνο 1770 - 1820, πεξένδν ηελ νπνέα νλνκΪδνπκε Βιιεληθφο Αηαθσηηζκφο.
Σν ελδηαθΫξνλ απηφ γηα ηελ επηζηάκε ηεο Λανγξαθέαο επηζθηΪδεη Ϋηζη ηελ ζεκαζέα ηεο
Ϋλλνηαο ηνπ Αηαθσηηζκνχ. Καη΄ επΫθηαζε γηα ηελ ΒιιΪδα ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν
ΡΟΜΏΝΣΕΜΟ κε ηελ ηδενινγηθά θαη φρη κε ηελ ηζηνξηθά Ϋλλνηα. Αηφηη ρξνλνινγηθΪ, εέπακε ,
ν λενειιεληθφο πνιηηηζκφο ηεο πεξηφδνπ αλάθεη ζηελ πεξένδν ηνπ ΑΕΏΦΧΣΕΜΟΤ. ΛΫκε
ζπλεπψο Ρνκαληηθφ Πξννέκην, δηφηη ν πξνζδηνξηζκφο δειψλεη ην ελδηαθΫξνλ ησλ ιφγησλ γηα
ηνλ ιαφ.
Βπέζεο εέπακε φηη Αηαθσηηζκφο θαη Ρνκαληηζκφο εέλαη δχν αληέξξνπα θηλάκαηα ζηελ
ηζηνξέα ηνπ Βπξσπατθνχ πλεχκαηνο . Πσο εμεγεέηαη ηφηε απηά ε αληέθαζε ζηελ ΒιιΪδα .
διδ, ελψ γελληΫηαη ε Λανγξαθέα ζηνλ Αηαθσηηζκφ, ην θέλεκα λα ζεσξεέηαη Ρνκαληηθφ.
Ο Βιιεληθφο Αηαθσηηζκφο Ϋρεη πνιιΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ Γαιιηθνχ Αηαθσηηζκνχ:
(ΒλδηαθΫξνλ γηα ηηο θπζηθΫο επηζηάκεο , ηελ εκπηζηνζχλε ζην πεέξακα , ηελ ακθηζβάηεζε ηεο
ζξεζθεπηηθάο αιάζεηαο θαη ηεο εθθιεζηαζηηθάο εμνπζέαο, ηελ εκπηζηνζχλε ζηνλ νξζφ ιφγν,
θιπ) ια φκσο απηΪ πξνβΪιινληαη ζε κηα θαζαξΪ Ρνκαληηθά αληέιεςε ηεο ηζηνξέαο πνπ
εέλαη δηακεηξηθΪ αληέζεηε κε ηελ αληέιεςε πξνο ηελ ηζηνξέα απφ κΫξνπο ηνπ Αηαθσηηζκνχ.
5.8. ΠΡΟΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΦΑΖ
Σν ηζηνξηθφ ππφβαζξν
Δ απγά θαη ηα πξψηα βάκαηα ηεο λενειιεληθάο ηδενινγέαο ηνπνζεηνχληαη ζηα 1797.
Σε ρξνληΪ δειαδά θαηΪ ηελ νπνέα ν ΐνλαπΪξηεο θαηΫιπζε ηε ρηιηφρξνλε Αεκνθξαηέα ηεο
ΐελεηέαο θαη ηελ ελζσκΪησζε ζηα βφξεην-ηηαιηθΪ θξΪηε. Βπνρά ινηπφλ πνπ ππφ ηελ πέεζε ηεο
λΫαο ηΪμεο πξαγκΪησλ δηακνξθψλεηαη Ϋληνλα θαη ν πνιηηηθφο ρΪξηεο ηεο Βπξψπεο. ηελ
ΒιιΪδα ηελ έδηα ρξνληΪ ν Ράγαο Φεξαένο, ν ηδενιφγνο ηνπ απειεπζεξσηηθνχ θηλάκαηνο ησλ
ζπλαζπηζκΫλσλ βαιθαληθψλ ιαψλ θαηΪ ηεο Οζσκαληθάο Ώπηνθξαηνξέαο, πξνζπαζνχζε λα
ζπλαληάζεη ηνλ ΐνλαπΪξηε. Βλψ ν ζπληΪθηεο ηεο Διιεληθήο Ννκαξρίαο κειεηνχζε ηα
θεέκελα ηεο Γαιιηθάο ΒπαλΪζηαζεο θαη ησλ Βπξσπαέσλ θνηλσληθψλ θηιφζνθσλ γηα λα
πξνζθΫξεη ζην «ΓΫλνο» Ϋλα ζεζκηθφ πιαέζην γηα κηα θνηλσλέα πνιηηψλ.
Οη θνηλσληθΫο θαη δηαλνεηηθΫο δηαδηθαζέεο πνπ ζπλδΫνληαη κε ηηο απαξρΫο ηεο
λενειιεληθάο ηδενινγέαο (γηα ηελ θαηαζθεπά ηεο λΫαο εζληθάο ηαπηφηεηαο) θαέλεηαη λα
δηαδξακαηέδνληαη κε γνξγφηεξνπο ξπζκνχο ζε γεσγξαθηθΪ απφκαθξα Ϊθξα θαη φρη ζην θΫληξν
ηεο Οζσκαληθάο Ώπηνθξαηνξέαο, ζε κΫξε φπνπ νη γιψζζεο ζπλαληνχληαη θαη φπνπ ππΪξρεη ε
επαθά κε ηελ Ϊιιε Βπξψπε1.
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Ζ πεξηνρά ηεο Ζπεέξνπ απνηειεέ Ϋλαλ ηΫηνην θόζκν όπνπ ζπλαληηνύληαη πΫληε γιώζζεο θαη ηξεηο απηνθξαηνξέεο όρη
κόλν ζξεζθεπηηθΫο

Μηα ηΫηνηα πεξηνρά εέλαη ε Ήπεηξνο θαη ε Μαθεδνλέα νη νπνέεο ηελ πεξένδν απηά δελ
άηαλ κφλν πνιχγισζζεο αιιΪ θαη νηθνλνκηθΪ (εκπνξηθΪ) δξαζηάξηεο. ΚαηαθΫξνπλ λα
ζπΪζνπλ ηηο θιεηζηΫο ηνπηθΫο νηθνλνκηθΪ θνηλσλέεο ηεο Οζσκαληθάο Ώπηνθξαηνξέαο. ηνλ
πνιηηηζηηθφ ηνκΫα ζπΪλε ην κνλνπψιην ηεο ΐελεηέαο ζηα ηππνγξαθεέα ηδξχνληαο ζηελ
Μνζρφπνιε 1720 ειιεληθφ ηππνγξαθεέν, φηαλ ε Σνπξθνθξαηέα άηαλ αθφκα «απηνθξαηνξέα
ρσξέο ηππνγξαθεέν». Βθδέδνπλ εθαηνληΪδεο βηβιέα, βγαέλνπλ ρξνληθΪ 1. ΓξΪθνληαη
γελεαινγηθΫο ηζηνξέεο θαη ρξνληθΪ «γηα ηα ρξφληα ηα παιηΪ».
ΜΫζα απ΄απηΪ δηεθδηθνχληαη ζηνλ ηδενινγηθφ ηνκΫα, ηνπηθΪ πξνλφκηα θαη ηνπηθνέ
άξσεο.
Σαπηφρξνλα, αλαθΫξακε, φηη νη ζχγρξνλεο εμειέμεηο ππαγφξεπαλ ηελ αλαγθαηφηεηα
απνζχλζεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζρΫζεσλ πνπ βαζέδνληαλ ζηελ νηθνλνκέα ηνπ παδαξηνχ θαη
ησλ ζηλαθηψλ, (ησλ θιεηζηψλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ:- ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νξγαλψζεσλ ησλ
θνηλσληψλ ηχπνπ Οζσκαληθάο Ώπηνθξαηνξέαο). Δ απνζχλζεζε απηνηξνθνδνηνχζε ηα εζληθΪ
θηλάκαηα ηα νπνέα πξνζαλαηνιέδνληαλ ζηελ αλαδάηεζε θαη θαιιηΫξγεηα ηεο δηΪθξηζεο κε
γλψκνλα ηελ εζληθά ηαπηφηεηα.
Αηακνξθψλεηαη Ϋηζη Ϋλα νιφπιεπξν εχθνξν θιέκα θαη γηα ηελ αλΪπηπμε ηεο
Λανγξαθέαο.
Θα πξΫπεη λα ηνλέζνπκε φηη θαηΪ ηελ πεξένδν απηά ε επηζηάκε ηεο Λανγξαθέαο
γλψξηζε δχν ηΪζεηο θαη νλνκΪδεηαη ε κηα πξνεπηζηεκνληθή ( γηαηέ πξνεγεέηαη, ρξνλνινγηθΪ
Ϋλαλ αηψλα πεξέπνπ ηεο επηζηάκεο γηα ηε Λανγξαθέα θαη αλαπηχζζεηαη απζφξκεηα ζηα
πιαέζηα ηνπ Βιιεληθνχ Αηαθσηηζκνχ ) θαη ε Ϊιιε επίζεκε (γηαηέ εθθξΪδεη ηελ επέζεκε
θξαηηθά Ϊπνςε θαη ζα θαζηεξσζεέ αξγφηεξα απφ ηελ επηζηάκε ηεο Λανγξαθέαο.
Οη δχν απηΫο ηΪζεηο αληηζηνηρνχλ κε δχν πνιηηηθΫο ηΪζεηο. Με ηνλ ΚΟΕΝΟΣΕΜΟ, πνπ
εθπξνζσπεέ ηελ παηξνπαξΪδνηε νξγΪλσζε ησλ Βιιάλσλ ζε απηνδηνηθνχκελεο θνηλφηεηεο
(αληηζηνηρεέ ε πξνεπηζηεκνληθά Λανγξαθέα) θαη ζηνλ ΤΓΚΒΝΣΡΧΣΕΜΟ, πνπ αληηζηνηρεέ ε
επέζεκε Λανγξαθέα.
ΑεκνηηθηζηΫο θαη αξρατζηεο
ΚαηΪ ηελ πξνεπηζηεκνληθά θΪζε ηεο Λανγξαθέαο αθνινπζνχλ δχν δξφκνη: Ϋλαο πνπ
θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ γλψζε ηνπ ηφπνπ θαη ν Ϊιινο πξνο ηελ γλψζε ηεο νκηινχκελεο
γιψζζαο. Δ αθεηεξέα θαη ησλ δχν βξέζθεηαη ζηα ρξφληα ηνπ ειιεληθνχ δηαθσηηζκνχ .
Οη εθπξφζσπνη θαη ησλ δχν ηΪζεσλ θξέλνληαη κε βΪζε ηελ ζηΪζε πνπ θξΪηεζαλ ζην
κεγΪιν πξφβιεκα ηεο επνράο ηνπο : - ηελ ζρΫζε ΒΜΒΕ θαη νη ΏΡΥΏΕΟΕ , πνπ φπσο
αλαθΫξακε απνηειεέ ηελ βΪζε πΪλσ ζηελ νπνέα αλαπηχζζεηαη ε ηζηνξηθά ζπλεέδεζε ηνπ
«λΫνπ Βιιεληζκνχ»
Λέγνη άηαλ νη Έιιελεο ιφγηνη πνπ Ϋκεηλαλ πηζηνέ ζην Ϋκβιεκα ηνπ Βπξσπατθνχ
Αηαθσηηζκνχ :ΣΟΛΜΔΒ ΝΏ ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΒΕ ΣΔΝ ΚΡΕΔ ΟΤ (ζην ζΫκα ηεο ηζηνξέαο θαη
ησλ ζρΫζεσλ κε ηνπο πξνγφλνπο) . Έλαο απ΄ απηνχο εέλαη ν ΕΧΔΠΟ ΜΟΨΕΟΑΏ.
Οη πεξηζζφηεξνη δηΪιεμαλ ην ξνκαληηθφ κνλνπΪηη, απηφ ηεο θαξδηΪο.
Σν πξφβιεκα πνπ εηΫζε άηαλ: - Θα ζεσξνχληαλ ν ειιεληθφο ιαφο ηεο επνράο, σο
εθρπδατζκΫλν θαη εθβαξβαξσκΫλν θαηΪινηπν ησλ αξραέσλ ειιάλσλ ά ζα ηνλ ζεσξνχζαλ σο
ηνλ θπζηθφ θαη λφκηκν θιεξνλφκν ηνπ.
Οη πξψηνη νδεγάζεθαλ ζηνλ ΏΡΥΏΨΜΟ (ζχκθσλα κ΄ απηνχο :- νη αξραένη ζα πξΫπεη λα
μαλακηιάζνπλ ).
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ΑλΪκεζα ζηηο δεθΪδεο γξαπηΪ θεέκελα ηεο επνράο εέλαη θαη πνιιΪ πνπ αθνξΪ ηελ πεξηνρά ηεο Ζπεέξνπ θαη θπξέσο ηελ
πεξηνρά ηεο Γξόπνιεο, όπσο ην Υξνληθό ηεο Γξπτλνπόιεσο, ην Υξνληθώλ ησλ Σόθθσλ, θιπ

Οη δεχηεξνη άηαλ ππνζηεξηρηΫο ηεο Ϊπνςεο φηη ν ειιεληθφο ιαφο εέρε ην θπζηθφ θαη
αλαθαέξεην δηθαέσκα λα δάζεη φπσο άηαλ θαη φρη φπσο ζα Ϋπξεπε, πξΪγκα πνπ νδάγεζε
ζηνλ ΑΔΜΟΣΕΚΕΜΟ.
Αηαρσξηζηηθά γξακκά παξΫκεηλε ε γισζζηθά ηνπο ηνπνζΫηεζε. Οη πξψηνη (αξρατζηΫο)
απνβιΫπνπλ ζηε δεκηνπξγέα κηαο «αξηζηνθξαηέαο» ηνπ πλεχκαηνο εληειψο απνθνκκΫλε απφ
ην ιαφ.
Οη δεχηεξνη θαζηεξψλνπλ ηελ δεκνηηθά γιψζζα θαη δηαθξέλνληαη γηα ηελ θξνληέδα γηα ηελ
εθπαέδεπζε ηνπ ιανχ θαη γεληθΪ γηα ηελ αλΪπηπμά ηνπ, γηα ηελ θξνληέδα ησλ ινγέσλ πξνο ην
ιαφ θαη ηηο εθδειψζεηο ηνπ,- διδ ηε Λανγξαθία. Δ Λανγξαθέα σο ζπνπδά ηνπ ιατθνχ
πνιηηηζκνχ, ζεσξεέηαη απφ ηνπο δεκνηηθηζηΫο, ην θαηεμνράλ ζεκεέν επαθάο ηνπ ιανχ κε ηελ
πλεπκαηηθά ηνπ εγεζέα. « Μφλν φηαλ ν ιαφο θσηηζζεέ δηα ηεο θαζνκηινχκελεο γιψζζαο πεξέ
ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ , ζα κπνξΫζεη λα αλαθηάζεη ηελ ειεπζεξέα ηνπ»,- Ϋιεγε ν Ρέγαο
ΐειεζηηλιάο (Φεξαένο) ηελ παξακνλά ηνπ κεγΪινπ μεζεθσκνχ.
ΑεκνηηθηζηΫο - ηνπηθφο παηξησηηζκφο θαη Λανγξαθέα
ην ΐνπθνπξΫζηη ν θχθινο ηνπ Αεκάηξηνπ Καηαξηδά (1720-1807), απνηειεέ θαηΪ ηνλ
ΑεκαξΪ, ην ηδενινγηθφ ππφβαζξν ηεο Λανγξαθέαο. Οη ζπγθεθξηκΫλεο ηνπνζεηάζεηο δέλνπλ
θαη ηελ απΪληεζε ζηνλ γλσζηφ πξνβιεκαηηζκφ φηη πψο εέλαη δπλαηφ ν ακαζάο ιαφο (φπσο
ραξαθηεξέδεηαη απφ ηνπο αξρατζηΫο) λα ζπκκεξέδεηαη ηελ ηδενινγέα ηεο πλεπκαηηθάο ηνπ
πξσηνπνξέαο ( πξΪγκα ην νπνέν εέρε ζπζθνηηζζεέ επέζεο απφ ηνπο αξρατζηεο). Δ απΪληεζά
ηνπ ινηπφλ ιΫεη φηη ε επηθνηλσλέα ησλ ινγέσλ κε ην ιαφ δελ Ϋρεη πνηΫ δηαθνπεέ .
Ώπηφ νθεέιεηαη ζε Ϋλα απφ ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ:-ηελ
νξγάλσζε
θαηά θνηλόηεηεο. Σα πνιιαπιΪ παξαδεέγκαηα κΫρξη ηηο εκΫξεο καο
(Αηαπηζηψλεηαη απηφ Ϋληνλα ζάκεξα θαη κεηαμχ ησλ Βιιάλσλ ηεο Ώιβαλέαο νη νπνένη αθφκα
θαη κΫζα ζηελ ΒιιΪδα φπνπ κεηαλΪζηεπζαλ νξγαλψζεθαλ ζε θνηλφηεηεο), απνδεηθλχνπλ φηη ε
Παηξέδα απνηειεέ γηα ηνλ Έιιελα, σο Ϊηνκν θαη σο ζχλνιν, (θαη ζε πξψηε γξακκά γηα ηνλ
Δπεηξψηε), ην ζηαζεξφ ζεκεέν αλαθνξΪο κΫρξη ην ηΫινο ηεο δσάο ηνπ,
Ο ηνπηθφο παηξησηηζκφο , πνπ ππφ ην ελδηαθΫξνλ ησλ ινγέσλ γηα γλψζε, διδ γηα
παξαηάξεζε, απνηειεέ Ϋλα ιανγξαθηθφ επέπεδν θαη απνβιΫπεη ζηε ρσξνγξαθία θαη
ηνπνγξαθία ηνπ ηφπνπ ηνπο. Σελ ζεκαζέα ηεο νξνινγέαο καο δέλεη ν Ώληψλην ΜειηαξΪθεο
(1841-1904). Δ ρσξνγξαθέα πεξηγξΪθεη κηα κεγαιχηεξε Ϋθηαζε ,- λνκφ επαξρέα, πεξηθΫξεηα,
λεζέ, θιπ. Δ ηνπνγξαθέα πεξηγξΪθεη κηα κηθξφηεξε Ϋθηαζε , - δάκν, θνηλφηεηα, θηάκα, θιπ.
Σν αληηθεέκελφ ηνπο σο γεσγξαθηθά θαη πνιηηηζηηθά ελφηεηα ζηελ νπνέα εμειέζζεηαη
Ϋλαο ηχπνο δσάο απνηειεέ ζάκεξα ηελ θαζηεξσκΫλε κνλΪδα ηεο ζχγρξνλεο ιανγξαθηθάο,
ηζηνξηθάο θαη αλζξσπνινγηθάο Ϋξεπλαο.
Έλαο ηΫηνηνο νξηζκφο καο δέλεη ην δηθαέσκα λα ζεσξάζνπκε ηηο ρσξνγξαθέεο θαη
ηνπνγξαθέεο πνπ εθδέδνληαη ζπλερψο κΫζα ζην ΥΕΥ αηψλα,- ιανγξαθηθΫο πξαγκαηεέεο ,
κΪιηζηα ρξεζηκφηαηεο δηφηη φρη κφλν Ϋρνπλ απαιιαρηεέ απφ ην κηθξφβην ηεο αξραηνπιεμέαο,
αιιΪ δηφηη πεξηγξΪθνπλ ηε δσά ρσξέο εμσξατζκνχο.
Πξψηνο ζηαζκφο θαη πξψηε πεγά Ϋκπλεπζεο ησλ ρξνλνγξΪθσλ ηφζν ηεο Δπεέξνπ
φζν θαη φιεο ηεο ΒιιΪδαο , ζηΪζεθε ε ζπγγξαθά ηεο Γεσγξαθίαο ηνπ Δπεηξψηε (Γηαλληψηε)
ΜειΫηηνπ Μάηξνπ, πξηλ απφ ην 1714
Αεχηεξν νξφζεκν απηψλ ησλ ηνπνγξαθηψλ ηνπνζεηεέηαη ε Νενηεξηθά Γεσγξαθέα,
πξντφλ ηνπ Βιιεληθνχ Αηαθσηηζκνχ, ηππσκΫλε ζηε ΐηΫλλε ην 1791. πγγξαθεέο εέλαη νη Ααληάι
Φηιηππέδεο θαη Γξεγφξεο ΚσλζηαληΪο. ΟλνκΪδνληαη επέζεο Αεκεηξηεέο (ΑεκεηξηΪο) εέλαη ην
αξραέν φλνκα ηνπ ΐφινπ απ΄ φπνπ απηνέ θαηΪγνληαη. Σν Ϋξγν δελ πξνεγεέηαη κφλν
ρξνλνινγηθΪ ηεο πξαγκαηηθάο ζπνπδάο ηεο Λανγξαθέαο, αιιΪ δηαθξέλεηαη θαη γηα ηηο

αμηφινγεο απφςεηο . ΦπζηθΪ απηφ δελ εέλαη Ϋλα νπξαλνθαηΫβαην γεγνλφο, αιιΪ απνηειεέ
ζπλΫρεηα θαη νινθιάξσζε ζηηο παιηφηεξεο γεσγξαθέεο θαη Ϋρνπλ ηξέα θνηλΪ ραξαθηεξηζηηθΪ κε
ηελ Νενηεξηθά Γεσγξαθέα:
α- Βέλαη γξακκΫλεο λα σθειάζνπλ ηνπο πνιινχο, -ην ιαφ, β. γηα λα επηθνηλσλάζνπλ
καδέ ηνπ γξΪθνπλ ζηελ απιά θνηλά γιψζζα, γ. ζΫινπλ λα δψζνπλ ζηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπο
ηελ δπλαηφηεηα λα μαλαβξνχλ ηνλ θπζηθφ ηνπο ρψξν, λα νηθεησζνχλ ηελ ηζηνξέα ηνπο.
Έηζη ινηπφλ νη Έιιελεο ιφγηνη Ϋξημαλ ην βΪξνο ζηελ ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα θαη φρη
ζηελ αξραηφηεηα. Βέδαλ ηνλ ειιεληθφ ρψξν σο παξφλ, δηακνξθψλνληαο Ϋηζη φρη απιΪ ην
ηδενινγηθφ ππφβαζξν ηεο ειιεληθάο Λανγξαθέαο, αιιΪ
γεληθψο ην ππφβαζξν ηνπ
λενειιεληθνχ ηδενινγάκαηνο.
Σν κάλπκα ησλ ηνπνγξαθηψλ εθθξΪδνπλ ηελ πξνεπηζηεκνληθά ηΪζε ηεο ειιεληθάο
Λανγξαθέαο κε επέθεληξν ηελ γλψζε ηνπ ηφπνπ πνπ ζπκβαδέδεη , φπσο αλαθΫξακε, κε ην
πλεχκα ηνπ ειιεληθνχ θνηλνηηζκνχ.
Σαπηφρξνλα παξαηεξεέηαη φηη απφ ηελ κηα σξηκΪδεη ην ελδηαθΫξνλ γηα ηνλ ζχγρξνλν
Έιιελα , ηνλ ηφπν ηνπ θαη ηνλ ηξφπν δσάο θαη απφ ηελ Ϊιιε ην ελδηαθΫξνλ ηνπ γηα ηε
γιψζζα ηνπ ππφ ην επηρεέξεκα ηνπ Jakob Grimm, θαιχηεξε γιψζζα, θαιχηεξν Ϋζλνο. Δ
ζεσξέα γηα ηελ εμΫιημε ηεο γιψζζαο εληΪζζεηαη ζην θέλεκα ηνπ ξνκαληηζκνχ θαη
αληηκεησπέδεηαη ζαλ Ϋλαο νξγαληζκφο θαη ε ζρεηηθά ζεσξέα νλνκΪδεηαη «νξγαληθά ζεσξέα ηεο
γιψζζαο». (Οη ιΫμεηο απνδεζκεχνληαη απφ ηελ απζηεξά παξαζηαηηθά ιεηηνπξγέα,- κέκεζε
πξΪγκαηνο,- θαη αληηκεησπέδεηαη σο δπλακηθφ κΫινο ελφο νξγαληθνχ ζπλφινπ. Πηζηεχεη ζηε
θπζηθά εμΫιημε ησλ γισζζψλ εθ΄ησλ θΪησ, - απφ ην ιαφ) ΐαζηθφο εθπξφζσπνο ν Καηαξηδάο.
5.9.

ΠΡΩΣΟΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΦΑΖ.

Έλαο πξφρεηξνο νξηζκφο ηεο πξσηνεπηζηεκνληθάο θΪζεο ηεο ειιεληθάο Λανγξαθέαο
ζα άηαλ:
Ώπνηειεέ ζηελ νπζέα ηελ εθαξκνγή ηεο νξγαληθήο ζεσξίαο ηεο γιψζζαο ζηελ κειέηε
ηεο δεκνηηθήο πνίεζεο.
Πξψηνο θαη ζεκαληηθφηεξνο εθπξφζσπνο εέλαη ν ΓΪιινο CLAUDE FAURIEL. Σν 1824 ν
FAURIEL Ϋθδσζε ηνλ πξψην ηφκν
δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ ηεο λεφηεξεο ΒιιΪδα,
απνηειψληαο Ϋηζη Ϋλα ζεκαληηθφ ζηαζκφ ηφζν γηα ηελ πνιηηηζκηθά φζν θαη ηελ πνιηηηθά
ηζηνξέα ηεο ΒιιΪδαο ησλ επαλαζηαηηθψλ ρξφλσλ.
ηνλ πνιηηηζηηθφ ηνκΫα σο νπαδφο ηεο ζεσξέαο ηεο νξγαληθάο γιψζζαο, ν FAURIEL
ζπκκεξέδεηαη απφιπηα ηηο απφςεηο ηνπ Grimm. ηξΫθεηαη ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη δηφηη
πηζηεχεη φηη «γελληΫηαη απζφξκεηα απ΄ φινλ ην ιαφ καδέ, αιιΪ θαη ζε θΪζε ιαφ».
Πηζηεχεη φηη ηα δεκνηηθΪ ηξαγνχδηα δεκηνπξγνχληαη πξνθνξηθΪ θΪησ απφ ηελ
επέδξαζε δηαθφξσλ ζπγθεθξηκΫλσλ γεγνλφησλ θαη κεηαδέδνληαη επέζεο πξνθνξηθΪ απφ
γεληΪ ζε γεληΪ, ψζπνπ θΪπνηε ζα ζπγθεληξσζνχλ θαη θαηαγξαθνχλ γηα λα απνηειΫζνπλ Ϋλα
Ϋπνο (ΠαξΪδεηγκα ιΫεη ηα νκεξηθΪ Ϋπε, ά φπσο ζα δνχκε ε πξνζπΪζεηα ηνπ Νηε ΡΪληα ζηελ
Εηαιέα λα ζπγθεληξψζεη ηα αιβαληθΪ Ϋπε θαη λα θΪλεη Ϋλα παλαιβαληθφ δηαρξνληθφ Ϋπνο)
Ο FAURIEL, φκσο αληηκεησπέδεη ηα δεκνηηθΪ ηξαγνχδηα σο πνέεζε θαη φρη σο
ΛανγξαθηθΪ δεδνκΫλα (ηξαγνχδηα),θΪηη πνπ δελ ζπλΫβαηλε κΫρξη ηφηε , αιιΪ θαη αξγφηεξα.
ζνλ αθνξΪ ην ηζηνξηθφ-πνιηηηθφ επέπεδν ζα πξΫπεη λα ηνλέζνπκε φηη κε ηελ Ϋθδνζε
ηεο ζπιινγάο ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ ηεο λεφηεξεο ΒιιΪδαο ζηα επαλαζηαηηθΪ ρξφληα ,
ηξέα ρξφληα αξγφηεξα απφ ην μΫζπαζκα ηνπ 1821, ν FAURIEL επηδηψθεη λα κεηΪζρεη ζηνλ
αγψλα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ γηα ηελ ειεπζεξέα ηνπ. Ο θαέξηνο ξφινο ηνπ νθεέιεηαη απφ ηελ κηα
ζην γεγνλφο φηη Ϋθαλε γλσζηΪ ηα ειιεληθΪ δεκνηηθΪ ηξαγνχδηα ζηελ Βπξψπε. Καηαμέσζε

κΫζσ απηψλ ηνλ ζχγρξνλν Έιιελα θαη ηηο πνιηηηζκηθΫο ηνπ ηθαλφηεηεο εθθξαδφκελεο ζηελ
δεκνηηθά γιψζζα,1 παέδνληαο Ϋηζη ζπνπδαέν ξφιν ζηελ αλΪπηπμε ηνπ θηιειιεληζκνχ.
Ώπφ ηελ Ϊιιε νδάγεζε ζηελ πεξαηηΫξσ ζπλεηδεηνπνέεζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ γηα ην
ξφιν ηνπ ζηελ ΒπαλΪζηαζε θαη ηελ αλΪιεςε ησλ ηλέσλ ησλ ηζηνξηθψλ ηπρψλ ηνπ ζηα ρΫξηα
ηνπ.
πγρξφλσο κε ηνλ FAURIEL , κΪιηζηα ιέγν λσξέηεξα απ΄ απηφλ , 1815 ππνςάθηνο
εθδφηεο ειιεληθψλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ εέλαη θαη ν Γεξκαλφο HAXTHAUSEN. H ζπιινγά
ηνπ φκσο κε Ϋκκεηξνπο ζηέρνπο ζηελ γεξκαληθά δελ εθδφζεθε απφ ηνλ έδην, δηφηη
απνγνεηεχηεθε απφ ηελ δνπιεηΪ ηνπ FAURIEL . Αεκνζηεχηεθε φκσο 120 ρξφληα αξγφηεξα.
Σα έδηα ηδαληθΪ κε ηνπ FAURIEL παξαθέλεζαλ θαη ηνλ Ααικαηφ NICCOLO
TOMMASEO. O TOMMASEO πέζηεπε φηη νη ινγνηΫρλεο πξΫπεη λα δνπλ θνληΪ ζην ιαφ θαη ε
ηΫρλε ηνπο λα ηνλ πξνζεγγέδεη. ΥαξΪδεη πξψηνο ηελ πξαρηηθά ζπγθΫληξσζεο ησλ δεκνηηθψλ
ηξαγνπδηψλ θαηεπζεέαλ απφ ηελ εξκελεέα ηνπ ιανχ (επηηφπηα Ϋξεπλα). ΒθηηκΪεη ηδηαέηεξα ην Α.
νισκφ.
αλ απνηΫιεζκα ν NICCOLO TOMMASEO θαηΫρεη ζΫζε θιεηδέ ζηα λενειιεληθΪ
γξΪκκαηα δηφηη απφ ηελ κηα ζπλδΫεηαη κε ηνλ FAURIEL διδ κε ηελ ξνκαληηθά ζεσξέα ηεο
γιψζζαο-νξγαληζκφο θαη απφ ηελ Ϊιιε κε ηνλ νισκφ , ν νπνένο γλσξέδεηαη φρη κφλν σο
εζληθφο πνηεηάο ηεο ΒιιΪδαο αιιΪ θαη σο ν Ϊλζξσπνο πνπ Ϋπαημε ξφιν ζπληειεζηά ζηελ
θαζηΫξσζε ηεο δεκνηηθάο ζηα ειιεληθΪ πεπξαγκΫλα (δεκνηηθηζκνχ γεληθφηεξα). ΏλΪκεζα
ζηνπο ηξηο πθαέλεηαη ν θακβΪο φπνπ ζα θεληεζεέ αξγφηεξα ε γιψζζα ηεο λενειιεληθάο
ινγνηερλέαο, - ε δεκνηηθά
ΜεηΪ ηνπο FAURIEL θαη TOMMASEO αθνινπζνχλ δηΪθνξεο εθδφζεηο κε ειιεληθΪ
δεκνηηθΪ ηξαγνχδηα φκσο απηνέ ζεσξνχληαη νη πξφδξνκνη ηεο επηζηεκνληθάο Λανγξαθέαο.
Σν 1852 ν ππξέδσλαο ΓακπΫιηνπ θΫξλεη ζηελ δεκνζηφηεηα κηα λΫα ζπιινγά .
ΠξνθΪιεζε φκσο ηελ κνηξαέα ζχγρπζε. Ο ΓακπΫιηνπ ζεσξεέ δεκνηηθά πνέεζε θαζεηέ πνπ εέλαη
γξακκΫλν ζηε δεκνηηθά γιψζζα. Βλλννχληαη νη επηπηψζεηο ηεο ζχγρπζεο απηάο φηαλ
πξφθεηηαη γηα ηελ δηΪθξηζε ηεο Λανγξαθέαο απφ ηελ κηα θαη ηεο Λνγνηερλέαο ηνπ παξειζφληνο
απφ ηελ Ϊιιε. Οδεγνχκαζηε Ϋηζη ζηελ κπζνπνέεζε ηεο ιατθάο πνηεηηθάο γιψζζαο ε νπνέα
φκσο αλ θαη Ϋθεξε ζχγρπζε ζην ρψξν ηεο επηζηάκεο ηεο Λανγξαθέαο Ϋθεξε επεξγεηηθΪ
απνηειΫζκαηα γηα ηελ Ϋληερλε Λνγνηερλέα.
ιεο νη εμειέμεηο απφ θνηλνχ αλΪγθαζαλ ηελ αθαδεκατθά θξεηηθά λα αλαγλσξέζεη ζηα
1872 ηνλ δεκνηηθηζκφ ζηελ Ϋληερλε ινγνηερλέα (ηελ πνέεζε) αθάλνληαο φκσο Ϋμσ ηελ
πεδνγξαθέα.
5.10.

ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ

ΏλΪκεζα ζηελ πξσηνεπηζηεκνληθά θαη ηελ επηζηεκνληθά θΪζε ηεο ειιεληθάο
Λανγξαθέαο (θΪζε ηελ νπνέα ζα δνχκε ζηε ζπλΫρεηα), ππΪξρεη κηα βαζηθά δηαθνξΪ.
Γηα ηελ πξσηνεπηζηεκνληθά Λανγξαθέα, ην ζεκεέν φπνπ ζπληειεέηαη ε πεξηπφζεηε
ελφηεηα ηνπ ειιεληθνχ γΫλνπο βξέζθεηαη ζην παξφλ : εέλαη ε γιώζζα ηνπ ζύγρξνλνπ
ειιεληθνύ ιανύ κε ηελ κνξθή πνπ παξνπζηάδεηαη θπξίσο ζηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα.
Γηα ηελ επηζηεκνληθά Λανγξαθέα ην ζεκεέν φπνπ ζπληειεέηαη ε ελφηεηα απηά δελ
βξέζθεηαη ζην παξφλ, αιιΪ ζην παξειζφλ :είλαη ε θνηλή θαηαγσγή ησλ Διιήλσλ ηελ
1

ΚΪλνληαο ζύγθξηζε ηεο ειιεληθάο γιώζζαο κε Ϊιιεο επξσπατθΫο, ν FAURIEL γξΪθεη γηα ηελ ειιεληθά όηη «Ϋρεη
νκνηνγΫλεηα κε ηελ γεξκαληθά θαη εέλαη πην πινύζηα απ΄απηάλ, Ϋρεη ηε ζαθάλεηα ηεο γαιιηθάο, εέλαη πην επιύγηζηε από
ηελ ηζπαληθά θαη Ϋρεη ό, ηη ρξεηΪδεηαη γηα λα ζεσξεζεέ από ηώξα ε σξαηόηεξε γιώζζα ηεο Δπξώπεο»

νπνία ε επηζηεκνληθή Λανγξαθία αλαιακβάλεη λα απνδείμεη κε βάζε ηηο νκνηόηεηεο
πνπ παξνπζηάδνπλ νη ζύγρξνλεο εθδειώζεηο ηνπ ειιεληθνύ ιανύ διδ ηα ιανγξαθηθά
θαηλόκελα, θαη νη αληίζηνηρεο εθδειώζεηο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ.
Σν ελδηαθΫξνλ ηεο εέλαη επνκΫλσο αξραηνινγηθφ ζε αληέζεζε κε ην θηινινγηθφ
ελδηαθΫξνλ ηεο πξσηνεπηζηεκνληθάο Λανγξαθέαο φπσο εθθξΪζηεθε κε ηνπο FAURIEL,
TOMMASEO θαη ΟΛΧΜΟ.
5.11 . Ο ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ Ζ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ
πληΪζζνληαο ην1884 ην «ΚαηΪινγνλ ζπγγξαθψλ αλαθεξνκΫλσλ εηο ηελ ΜΫζε θαη
Νεψηεξαλ Βιιεληθάλ Εζηνξέαλ θαη Φηινινγέαλ « ζηνλ Ώ‟ ηφκν (1884) ηνπ «Αειηένπ ηεο
Εζηνξηθάο θαη Βζλνινγηθάο Βηαηξέαο ηεο ΒιιΪδνο», ν Ν. Πνιέηεο ρξεζηκνπνέεζε γηα πξψηε
θνξΪ ηνλ φξν «Διιεληθή Λανγξαθία», κε ηελ Ϋλλνηα ηεο επηζηάκεο ηνπ παξαδνζηαθνχ
ιατθνχ πνιηηηζκνχ, ηδξύνληαο έηζη ηελ επηζηήκε ηεο Διιεληθήο Λανγξαθίαο.
Σν βαζηθφ θέλεηξν γηα ηελ ζπγγξαθά ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ άηαλ ην παηξησηηθφ
ρξΫνο. Ώπηφ δηφηη γηα ηνπο Έιιελεο ιφγηνπο ε εζληθά απνζηνιά ηεο Λανγξαθέαο άηαλ λα
απνδεέμεη κε επηρεηξάκαηα απφ ηελ δσά θαη ηε γιψζζα ηνπ «λενειιεληθνχ» ιανχ, ηελ
αδηΪζπαζηε ζπλΫρεηα ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ απφ ηελ αξραηφηεηα κΫρξη ηηο εκΫξεο ηνπ.
Γηα λα πεηχρεη απηφ ν Νηθφιανο Πνιέηεο Ϋθαλε κηα θΪζεηε , δηαρξνληθά δηεξεχλεζε ησλ
ιανγξαθηθψλ θαηλνκΫλσλ , αλαδεηψληαο ηελ ηζηνξηθά ηνπο θαηαγσγά. Γηα ην ζθνπφ απηφ ην
1871, κφιηο 19 ρξνλψλ , ν Πνιέηεο δεκνζέεπζε ηελ κειΫηε « Βπέ ηνπ ΐένπ ησλ ΝεσηΫξσλ
Βιιάλσλ. Νενειιεληθά Μπζνινγέα» ηφκνο- Ώ (ην 1874 ην –ΐ ηφκν). ΒπηθαιΫζζεθε Ϋηζη ηελ
ηζηνξηθή κέζνδν ηεο Λανγξαθίαο.
ηηο ηζηνξηθΫο φκσο ζπλζάθεο άηαλ απαξαέηεην ψζηε ε απφδεημε απηάο ηεο ζπλΫρεηαο
λα ζπγθξέλνληαλ σο ηζΪμηα κε ηνλ πνιηηηζκφ ησλ ππφινηπσλ ζχγρξνλσλ επξσπατθψλ ιαψλ.
Υξεηαδφηαλ, ζχκθσλα κε ην πλεχκα ηεο εζλνινγέαο ηεο επνράο, λα αληηκεησπέζεη ηα
ιανγξαθηθΪ θαηλφκελα ζηελ παλαλζξψπηλε δηΪζηαζά ηνπο. Με Ϊιια ιφγηα Ϋπξεπε λα
ζπγθξέλεη ηα ειιεληθΪ ιανγξαθηθΪ θαηλφκελα κε ηα αλΪινγΪ ηνπο απ΄ φιν ηνλ θφζκν, λα ηα
ζπλδΫζεη κε φιν ην δέθηπν ησλ θαηλνκΫλσλ ηνπ πνιηηηζκνχ. Άξα ινηπφλ δελ επαξθνχζε κφλν
ε ηζηνξηθά κΫζνδνο. ΥξεηΪδνληαλ παξΪιιεια κε ηελ θΪζεηε ηζηνξηθά κΫζνδν
λα
ρξεζηκνπνηνχζε θαη ηελ νξηδφληηα- ζπγθξηηηθά κΫζνδν .
Έηζη , πξψηνο ν Πνιέηεο θαη γεληθΪ θαη νη ππφινηπνη ιφγηνη πξνζΪξκνζαλ ηηο
κεζνδνινγηθΫο αξρΫο ηεο Βπξψπεο ζηηο ζπλζάθεο ηεο ρψξαο ηνπο. Ο έδηνο ν Πνιέηεο
αλαγθΪζηεθε ψζηε ζηαζκέδνληαο ηηο εζληθΫο αλΪγθεο, λα ρξεζηκνπνηάζεη ηελ ζπγθξηηηθά
κΫζνδν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηζηνξηθά. πλδχαζε ηα δχν ραξαθηεξηζηηθΪ:- ηνλ Ϋλζεξκν
παηξησηηζκφ απφ ηελ κηα κεξηΪ θαη ηνλ ελδηαθΫξνλ γηα ηνλ Ϊλζξσπφ , γηα ηα παλαλζξψπηλα
πξΪγκαηα γεληθφηεξα, απφ ηελ Ϊιιε. Σα ραξαθηεξηζηηθΪ απηΪ ζπαλέσο ζπλαληνχληαη θαη ηα
δπν καδέ, δηφηη ν παηξησηηζκφο , κεηαθξαδφκελνο (ηελ επνρά εθεέλε αιιΪ θαη ζπλερψο) ζε
επηζηεκνληθά δξΪζε
θηλδπλεχεη λα κεηαβιεζεέ ζε εζληθηζκφ ά αθφκε ρεηξφηεξα, ζε
εζλνθεληξηζκφ (φπσο ζηε Γεξκαλέα). Μηα ηΫηνηα ζηΪζε φκσο βξέζθεηαη αθξηβψο ζηνπο
αληέπνδεο ηνπ ππεξεζληθνχ αλζξσπηζκνχ , ηνλ νπνέν εθπξνζσπεέ ε ζπγθξηηηθά κΫζνδνο. Ο
Πνιέηεο αλ θαη επέζεκα ζεσξεέηαη σο εθπξφζσπνο ηεο ζπγθξηηηθάο κεζφδνπ ζηελ ΒιιΪδα,
θαηφξζσζε λα θξαηάζεη ζην Ϋξγν ηνπ κηα κΫζε γξακκά θαη λα ζπλδπΪζεη ηελ εζληθά θαζαξΪ
δηΪζηαζε ηεο Λανγξαθέαο κε ηελ ππεξεζληθά θαη παλαλζξψπηλε δηΪζηαζε ηεο ζχγρξνλάο ηνπ
εζλνινγέαο.
Χζηφζν ε αλζξσπνινγηθά - ζπγθξηηηθά δηΪζηαζε ηνπ Πνιέηε , πνπ ζπλΫδεζε απηφλ θαη
ηελ ειιεληθά Λανγξαθέα κε ηα δηεζλά αλζξσπηζηηθΪ ξεχκαηα ηεο επνράο, εθδειψζεθε πνιχ

λσξέο, - ζηα 1882 , δΫθα κφιηο ρξφληα αξγφηεξα απφ ηελ Ϋθδνζε ηεο Νενειιεληθάο
Μπζνινγέαο.
Θα πξΫπεη φκσο λα ηνλέζνπκε φηη ηφζν ν Πνιέηεο , φζν θαη νη ππφινηπνη ιφγηνη ηεο
επνράο πεξηνξέζηεθαλ ζηα κλεκεέα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, θπξέσο ηεο αξραηφηεηαο, αθάλνληαο
ηνπο θνξεέο απηψλ ησλ κλεκεέσλ ζην ζθνηΪδη. Ο έδηνο δέζηαζε λα μερσξέζεη ηνλ ιαφ απφ ηνλ
φριν. ηα 1909, δεκνζηεχνληαο ηνλ Ώ‟ ηφκν ηνπ πεξηνδηθνχ «Λανγξαθέα», θαζνξέδεη ηα φξηα
ηεο λΫαο επηζηάκεο σο εμάο: « Δ Λανγξαθέα εμεηΪδεη ηαο θαηΪ παξΪδνζηλ δηα ιφγσλ ,
πξΪμεσλ ά ελεξγεηψλ εθδειψζεηο ηνπ ςπρηθνχ θαη θνηλσληθνχ βένπ ηνπ ιανχ»
Ο νξηζκφο ηνπ Πνιέηε δηεπξχλζεθε Ϋπεηηα απφ ηνλ ηέιπσλα Κπξηαθέδε , ν νπνένο
πξφηεηλε αληέ ηνπ «ςπρηθνχ» ηελ πιαηχηεξε Ϋλλνηα «πλεπκαηηθφο βένο» θαη πξφζζεζε ζηελ
ιανγξαθηθά Ϋξεπλα θαη ηε κειΫηε ηνπ παξαδνζηαθνχ «πιηθνχ βένπ» ηνπ ιανχ. ΚαηΪ ηνλ
Κπξηαθέδε ν φξνο «ςπρηθφο βένο» εέλαη θΪηη επξχ θαη αζαθΫο θαη δελ απνθιεέεη ηελ κεηαηξνπά
ηεο Λανγξαθέαο ζε Ϋλα εέδνο Φπρνινγέαο. Δ Ϋλλνηα «πιηθφο βένο» πνπ πεξηιακβΪλεη ηελ
θαηνηθέα, ηα Ϋπηπια θαη ζθεχε , ηηο ηξνθΫο θαη ηα πνηΪ, ηελ ελδπκαζέα, ηε ιατθά βηνηερλέα, ηα
επαγγΫικαηα, θιπ, εέλαη αλαπφζπαζην ηκάκα ηεο Λανγξαθηθάο επηζηάκεο.
5.12. Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΑΠΟ ΣΟ 1918 Ω ΣΟ Β’ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΔΜΟ
Ώπφ ηα 1890 ν Πνιέηεο κε ηα βηβιέα θαη ηηο κειΫηεο ηνπο Ϋδσζε βαζχηεξν επηζηεκνληθφ
πεξηερφκελν ζηελ Λανγξαθέα θαη ηελ Ϋθακε πνιχπιεπξα εξεπλεηηθά. ΚξΪηεζε ηηο
επηζηεκνληθΫο θαηεπζχλζεηο πξνο ηελ αξραέα ειιεληθά θαη βπδαληηλά παξΪδνζε , (κε
Ϊγξππλν αληηθαικεξαγεξηθφ πλεχκα) αιιΪ φπσο αλαθΫξακε , ηφληζε ηελ αλΪγθε ηεο δηεζλνχο
ζπγθξηηηθάο κειΫηεο γηα ηελ «αλζξσπνινγηθά θαηαλφεζε ησλ εζέκσλ» .
Γηα λα εληζρχζεη ηα ιανγξαθηθΪ ελδηαθΫξνληα ζηελ ΒιιΪδα , ν Πνιέηεο ην 1908,
έδξπζε ηελ «Βιιεληθά Λανγξαθηθά Βηαηξεέα» , ε νπνέα ππΪξρεη αθφκα. Σν 1909 Ϊξρηζε λα
εθδέδεη ην πεξηνδηθφ «Λανγξαθέα» ην νπνέν κΫρξη ην 1977 Ϋθζαζε ηνλ ηξηαθνζηφ ηφκν.
ΠαξΪιιεια Ϊξρηζε λα δεκνζηεχεη θαη ηελ Βιιεληθά ΐηβιηνγξαθέα, ε νπνέα εέλαη πνιχηηκε γηα
ηελ αλεχξεζε δηαθφξσλ ιανγξαθηθψλ βηβιέσλ .Σν 1914 εμΫδσζε ηηο « ΒθινγΫο απφ ηα
Σξαγνχδηα ηνπ Βιιεληθνχ Λανχ» κε ζπλζεηηθά παξΫκβαζε ζηα θεέκελα θαη ην 1918 έδξπζε ην
Λανγξαθηθφ Ώξρεέν.
Με ηελ έδξπζε ηνπ Λανγξαθηθνχ Ώξρεένπ ην 1918 ε ειιεληθά Λανγξαθέα πάξε ην
δξφκν ηεο ζπζηεκαηηθάο θαζνδάγεζεο. Αηεπζπληάο ηνπ Ώξρεένπ θαζνξέζζεθε ν καζεηάο ηνπ
Πνιέηε ηέιπνλ Κπξηαθέδεο, ν νπνένο ζπλΫρηζε ην Ϋξγν ηνπ δΪζθαινχ ηνπ γηα ηελ δηΪδνζε ηεο
Λανγξαθέαο.
ΜΫρξη ην 1922 εέρε αξρέζεη Ϋλα θέλεκα γηα ηελ κνπζεηαθά θξνληέδα γηα ηηο ιατθΫο
ελδπκαζέεο . πκβαέλεη φκσο ε ΜηθξαζηΪηηθε θαηαζηξνθά. Σν ελΪκηζε εθαηνκκχξην ησλ
πξνζθχγσλ πνπ άξζαλ ζηελ ΒιιΪδα απφ ηελ ΜηθξΪ Ώζέα θαη ηελ ΘξΪθε, δεκηνχξγεζε λΫεο
ιανγξαθηθΫο εληππψζεηο ζην παλειιάλην θαη ηφλσζε ηελ πξνζνρά Βιιάλσλ θαη μΫλσλ ζηελ
κεηαθηλνχκελε εζλνγξαθέα ηεο Βιιεληθάο Ώλαηνιάο ζηνλ Βιιαδηθφ ρψξν .
Μφιηο εζχραζαλ απφ ηα δεηλΪ ηνπο νη πξφζθπγεο έδξπζαλ εηαηξέεο κε πλεπκαηηθΫο
επηδηψμεηο πνπ ηφλσζαλ ηελ πξνζνρά θαη ηελ αγΪπε φισλ ησλ Βιιάλσλ πξνο ηελ παξΪδνζε.
Σν 1926 Ϊξρηζε ε ιεηηνπξγέα ηεο Ώθαδεκέαο Ώζελψλ θαη ην Λανγξαθηθφ Ώξρεέν πΫξαζε
ζηελ δηθά ηεο δηθαηνδνζέα.
Έλα ρξφλν αξγφηεξα δηνξγαλψζεθε ζην πιαέζην ησλ «Αειθηθψλ Γηνξηψλ» ε Ϋθζεζε
ηεο Βιιεληθάο Λατθάο ΣΫρλεο. Σνλ έδην ρξφλν νξγαλψζεθε θαη ε πξψηε Αηεζλάο Έθζεζε ηεο
Θεζζαινλέθεο, πνπ επέζεο πξφβαιε ηα εέδε ηεο ιατθάο ηΫρλεο
Σν 1926 Ϊξρηζε λα εθδέδεηαη γηα ηελ Ήπεηξν ην πεξηνδηθφ «ΔπεηξσηηθΪ ΥξνληθΪ»

Γεληθφ ζπκπΫξαζκα ινηπφλ πξνθχπηεη φηη ζε φιε απηά ηελ πεξένδν ππΪξρεη κηα
παξφξκεζε φζνλ αθνξΪ ηελ Λανγξαθέα.
5.13. Ο ΣΗΛΠΟΝ ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ ΚΑΗ Ζ ΗΣΟΡΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ.
Ο . Κπξηαθέδεο, αλ θαη καζεηάο ηνπ Ν. Πνιέηε θαη ζπλερηζηάο ηνπ Ϋξγνπ ηνπ δελ
παξαδΫρηεθε πνηΫ ηελ ζπγθξηηηθά κΫζνδν. Ο Κπξηαθέδεο θαέλεηαη επέζεο φηη ζπκθσλεέ κε
ηελ ζεσξέα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Μαιηλφθζθη (Θεσξεέ ηνλ πνιηηηζκφ σο ζχλνιν)
.Υξεζηκνπνέεζε κΪιηζηα ηε ζεσξέα απηά γηα λα πξνζδηνξέζεη θαιχηεξα ηνλ νξηζκφ γηα ηελ
Λανγξαθέα. ΠαξΪ ηαχηα δελ εγθαηΫιεηςε πνηΫ ηελ ηζηνξηθά κΫζνδν γηα ρΪξε ηεο
ιεηηνπξγηθάο. Έκεηλε σζηφζν πξνζεισκΫλνο ζηελ δηαρξνληθά Ϋξεπλα ησλ ιανγξαθηθψλ
θαηλνκΫλσλ , γηαηέ εθεέλν πνπ ηνλ ελδηΫθεξε άηαλ ε ηζηνξηθά ηνπο αξρά θαη αθεηεξέα θαη φρη ε
ιεηηνπξγηθφηεηΪ ηνπο ζηελ ζχγρξνλε επηθαηξφηεηα.
Δ ζηξνθά ηνπ Κπξηαθέδε απφ ηελ ζπγθξηηηθά-εμειεγθηηθά κΫζνδν ηνπ Πνιέηε πξνο ηελ
ηζηνξηθά κΫζνδν, αλεμΪξηεηα απφ ην εζληθφ ρξΫνο πνπ ππαγφξεπαλ νη θαηαζηΪζεηο δελ άηαλ
ρσξέο ζπλΫπεηεο γηα ηελ ειιεληθά Λανγξαθέα.
Πξψηε ζπλΫπεηα. Δ κΫζνδνο πνπ ζπκκεξέζζεθε ν Πνιέηεο εμαζθΪιηδε απεξηφξηζην
βΪζνο θαη πιΪηνο ζηελ Ϋξεπλα ησλ ιανγξαθηθψλ θαηλνκΫλσλ. Ώπελαληέαο, ζηελ ηζηνξηθά
κΫζνδν ηνπ Κπξηαθέδε παξαηεξεέηαη πεξηνξηζκφο ζην βΪζνο θαη πιΪηνο ζηελ Ϋξεπλα θαη
κειΫηε απηψλ.
πσο εέπακε φηαλ κηιάζακε γηα ηελ ηζηνξηθά κΫζνδν, ε γΫλλεζε ησλ ιανγξαθηθψλ θαη
πνιηηηζηηθψλ θαηλνκΫλσλ αλάθεη ζηνπο «θχθινπο ηνπ πνιηηηζκνχ». ΚαηΪ ηελ ζεσξέα απηά νη
νκνηφηεηεο
ησλ πνιηηηζηηθψλ θαηλνκΫλσλ νθεέινληαη
βαζηθΪ ζηελ δηαδηθαζέα ηνπ
«δαλεηζκνχ». Δ δηαδηθαζέα απηά πξνυπνζΫηεη θαηλφκελα ηα νπνέα ζπλδΫνληαη κεηαμχ ηνπο κε
δεζκνχο θνηλάο θαηαγσγάο. Ώπηφ ζεκαέλεη φηη θΪπνηε – θΪπνπ γελλάζεθαλ (ζε Ϋλα απφ ηα
θΫληξα ηνπ θχθινπ, διδ ζηηο πξνλνκηαθΫο εθεέλεο πεξηνρΫο φπσο ιρ Μεζνπνηακέα ά ΒιιΪδα,
φπνπ γηα δηΪθνξνπο ιφγνπο νη Ϊλζξσπνη Ϋδεημαλ απμεκΫλε εθεπξεηηθφηεηα) θαη απφ θεη
δηαδφζεθαλ ζε Ϊιιεο πεξηνρΫο ηνπ θχθινπ. (ΠξνζΫρνπκε πσο ζα αμηνπνηάζεη ηελ αξρά απηά
ν Κπξηαθέδεο ζην ζεσξεηηθφ ηνπ νπινζηΪζην γηα λα απνξξέςεη ηνπο ηζρπξηζκνχο θπξέσο ηνπ
λαδηζκνχ θαηΪ ηεο πνιηηηζηηθάο θιεξνλνκηΪο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ)
Δ δηαδηθαζέα δαλεηζκνχ πεξηνξέδεηαη ζηα φξηα ελφο θχθινπ . ΚαηΪ ζπλΫπεηα ε ζχγθξηζε
ησλ νκνέσλ ζην πιαέζην ηεο ειιεληθάο ιανγξαθέαο πεξηνξέδεηαη ζηα φξηα πνπ αλάθεη ν
ειιεληθφο ιαφο θαη ν πνιηηηζκφο ηνπ, διδ ζηα φξηα ηνπ «επξσπατθνχ» ιεγφκελνπ θχθινπ ηνπ
πνιηηηζκνχ.
Γηα ηνλ Κπξηαθέδε ν επξσπατθφο θχθινο πνιηηηζκνχ πεξηιακβΪλεη φινπο ηνπο
επξσπατθνχο ιανχο, αιιΪ θαη ηνπο ιανχο ηεο Ώλαηνιάο, φζνη άξζαλ νπσζδάπνηε θαηΪ ηελ
κεηαγελΫζηεξε αξραηφηεηα ζε ζρΫζεηο κε ηνλ Βιιελνξσκατθφ θαη βξαδχηεξν ΐπδαληηλφ
πνιηηηζκφ. Σν πιΪηνο ινηπφλ ηεο ζπγθξηηηθάο Ϋξεπλαο ηεο ειιεληθάο ιανγξαθέαο ζπκπέπηεη,
θαηΪ ηνλ Κπξηαθέδε, κε ηνλ ηζηνξηθφ ρψξν ησλ παξαπΪλσ ιαψλ.
Αεχηεξε ζπλΫπεηα. Πεξηνξέδεη ην δηαρξνληθφ βΪζνο ησλ ιανγξαθηθψλ θαηλνκΫλσλ ηνπ
ειιεληθνχ ιανχ. πσο εέδακε σο αθεηεξέα ηνπ επξσπατθνχ θχθινπ πνιηηηζκνχ ν Κπξηαθέδεο
παέξλεη ηνλ Βιιελνξσκατθφ πνιηηηζκφ. Σνλ έδην θαέλεηαη φηη δελ ηνλ ελδηαθΫξεη ην πφηε
γελλάζεθαλ ηα ιανγξαθηθΪ θαηλφκελα αιιΪ, πφηε Ϋιαβαλ ηελ κνξθά πνπ Ϋρνπλ ζάκεξα,
ζηελ επνρά φπνπ ηνπνζεηνχληαη νη βΪζεηο γηα κηα θνηλά
κνξθά πνιηηηζκνχ, πνπ ζα
ελνπνηάζεη πνιηηηζηηθΪ ηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν. (ΠξνζΫρνπκε πΪιη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν ν
Κπξηαθέδεο ζΫιεη λα απνδεέμεη ηελ ηζνηηκέα ηνπ λενειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζε ζρΫζε κε ηνλ
πνιηηηζκφ ησλ ππνινέπσλ επξσπατθψλ ιαψλ , γηα λα επηρεηξεκαηνινγάζεη φηη νη Έιιελεο δελ
εέλαη Ϋλαο εθθπιηζκΫλνο ιαφο)

πσο αλαθΫξακε ηα πνξέζκαηα απηΪ ηνπ Κπξηαθέδε δελ εέλαη απνηΫιεζκα ηπραέαο
επηζηεκνληθάο αλαθΪιπςεο, αιιΪ ππαγνξεχηεθαλ απφ ην εζληθφ ρξΫνο. Ώπηφ δηφηη ηελ έδηα
επνρά ε Λανγξαθέα ησλ Γεξκαλψλ εζλνζνζηαιηζηψλ επηδηψθεη λα απνδεέμεη φηη ε βφξεηα
θπιά εέλαη εθεπξεηηθφηεξε απ΄ φιεο ηηο Ϊιιεο ηλδνεπξσπατθΫο θπιΫο θαη γη΄απηφ
ππνζηεξέδνπλ φηη πξφθεηηαη γηα Ϋλαλ ηλδνγεξκαληθφ θχθιν πνιηηηζκνχ θαη φρη ηλδνεπξσπατθφ.
Σα φπια πνπ κεηαρεηξέδνληαη νη Γεξκαλνέ ιανγξΪθνη απφ ην νπινζηΪζην ηνπ
ηζηνξηζκνχ εέλαη δχν θπξέσο:- ε ηδέα ηεο θπιήο θαη ησλ ηζηνξηθψλ πεπξσκέλσλ ηεο θαη ε
ηδέα ηνπ «δσηηθνχ ρψξνπ» ελφο ιανχ πνπ δελ πξνζδηνξέδεηαη ζην ρψξν φπνπ θαηνηθεέ
ζάκεξα ν ιαφο, αιιΪ θαη ζ΄ απηφλ πνπ θΪπνηε θαηνηθνχζε θαη Ϊθεζε εθεέ ηα ρλΪξηα ηνπ
πνιηηηζκνχ ηνπ .
Έηζη νη Γεξκαλνέ επηζηάκνλεο πνπ ηΪρηεθαλ κε ην κΫξνο ηνπ εζληθνζνζηαιηζκνχ
(λαδηζκνχ) αλΪιαβαλ δηπιά ππνρξΫσζε : πξψηα λα απνδεέμνπλ ηα δέθαηα ηνπ γεξκαληθνχ
ιανχ ζε Ϋλαλ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν «δσηηθφ ρψξν», θαη ηελ έδηα ζηηγκά λα ρηππνχζαλ
αλειΫεηα ηα ηζηνξηθΪ δέθαηα ησλ Ϊιισλ ιαψλ , πξνζπαζψληαο λα ηνπο εκθαλέζνπλ
αζζεληθνχο θαη εθθπιηζκΫλνπο. Σν ζρΫδην απηφ πεξηιΪκβαλε θαη ηελ ΒιιΪδα κηα θαη νη
επεθηαηηθΫο βιΫςεηο ηεο Γεξκαλέαο πξνο ηελ Ώλαηνιά εέραλ ζαλ πξψηε πξνυπφζεζε ηελ
θαηΪθηεζε ησλ ΐαιθαλέσλ.
Σν πξφβιεκα ησλ Γεξκαλψλ ηζηνξηθψλ ζηελ πεξέπησζε ηεο ΒιιΪδαο άηαλ πψο λα
απνζπλδΫζνπλ ηνπο ζχγρξνλνπο Έιιελεο απφ ηνπο αξραένπο. Ώπηφ δηφηη ν ιεγφκελνο
«ηξέηνο νπκαληζκφο» ηνπ Σξέηνπ ΡΪηρ εέρε ζαλ πξφηππν ηνλ δσξηθφ ηξφπν δσάο (ιηηφ,
απζηεξφ, ζηξαηησηηθφ), φπσο θαη ηνλ δσξηθφ ηξφπν ηΫρλεο. Ήηαλ ινηπφλ απνιχησο
απαξαέηεην νη ζεκεξηλνέ Έιιελεο , πνπ εμαθνινπζνχζαλ λα θαηνηθνχλ ζηα ηεξΪ ρψκαηα θαη λα
κηινχλ ηελ έδηα γιψζζα κε ηνπο αξραένπο, λα απνδεηρηνχλ ςεχηηθνη απφγνλνη, ζθεηεξηζηΫο
ηεο ειιεληθάο θιεξνλνκηΪο, ηελ νπνέα δηεθδηθνχζαλ ηψξα γηα ινγαξηαζκφ ηνπο νη Γεξκαλνέ.
Γη΄ απηφ αθξηβψο ην ιφγν, άδε απφ ηα κΫζα ηεο δεθαεηέαο ηνπ 1930 ν ζεσξεηηθφο ηνπ
εζληθνζνζηαιηζκνχ, Alfred Rosemberg, ζην πεξηβφεην βηβιέν ηνπ «Ο κχζνο ηνπ εηθνζηνχ
αηψλα» θάξπμε φπσο Ϊιινηε ν Fallmarayer, ην ζΪλαην ησλ αξραέσλ Βιιάλσλ, απνθαιψληαο
ηνπο ζχγρξνλνπο απφγφλνπο ηνπο «αζζεληθνχο ιεβαληέλνπο»
ΜεηΪ ηελ θαηΪθηεζε ηεο ΒιιΪδαο απφ ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ Άμνλα, ε πξνπαγΪλδα ησλ
Γεξκαλψλ απεπζπλφκελε ζην γεξκαληθφ ζηξαηφ μΫζαςε ηελ ζεσξέα ηνπ Fallmarayer γηα λα
απνδεέμεη , ζχκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο φηη νη ζεκεξηλνέ Έιιελεο δελ Ϋρνπλ θακηΪ ζρΫζε
κε ηνπο αξραένπο , «αιιΪ θαηΪ ην πιεέζηνλ θαηΪγνληαη απφ ηα βΪξβαξα ζιαβηθΪ θχια , ηα
νπνέα πιεκκχξηζαλ ηελ ΒιιΪδα θαηΪ ηνλ κΫζνλ αηψλα»
ηα δχν απηΪ επηρεηξάκαηα ν Κπξηαθέδεο απΪληεζε ρξεζηκνπνηψληαο φπια ηεο έδηαο
θαηαζθεπάο κε ηα γεξκαληθΪ, απφ ην νπινζηΪζην ηεο ηζηνξηθάο κεζφδνπ: - ην επηρεέξεκα
ηνπ γεξκαληθνχ δσηηθνχ ρψξνπ αληΫηαμε ην επηρεέξεκα ηνπ ειιεληθνχ δσηηθνχ ρψξνπ φπσο
πην πΪλσ εέδακε .
Σν δεχηεξν επηρεέξεκα
πνπ αληΫηαμε ν Κπξηαθέδεο ζηε γεξκαληθά πξνπαγΪλδα
αθνξΪ ηελ κνξθά ηνπ λενειιεληθνχ ιατθνχ πνιηηηζκνχ, θαη κΪιηζηα ηελ αξρηθά κνξθά ηνπ,
αιιΪ γηα Ϋλα επξχηεξν ζχλνιν ην νπνέν δελ ακθηζβεηεέηαη απφ ηνπο Γεξκαλνχο απελαληέαο.
(ειιελνξσκατθφ - βιΫπε παξαπΪλσ)
πσο δηαπηζηψλνπκε , νη κειΫηεο ηνπ εέλαη πεξηζζφηεξν ηζηνξηθΫο παξΪ ιανγξαθηθΫο,
σζηφζν φκσο γηα θαζαξΪ εζληθνχο ζθνπνχο επηδηψθνπλ λα θαζνξέζνπλ ην ρψξν θαη ην ρξφλν
φπνπ δεκηνπξγεέηαη ν ιατθφο πνιηηηζκφο ησλ λεφηεξσλ Βιιάλσλ.
Χζηφζν ζηα 1932 ν Κπξηαθέδεο ζεκεηψλεη αθφκα κηα ζεκαληηθά ζηξνθά ηνπ
ιανγξαθηθνχ ελδηαθΫξνληνο. ηξΫθεηαη πξνο ην παξφλ, ηελ δσληαλά πξαγκαηηθφηεηα.
ΚαηαβΪιιεη επέζεο ηηο πξψηεο πξνζπΪζεηεο ζηελ αλαδάηεζε ηεο ηερλνηξνπέαο ησλ
ιατθψλ δεκηνπξγεκΪησλ .

Ώπφ ηελ έδηα νπηηθά γσλέα δηαπηζηψλεη ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο ιανγξαθέαο. Σα
σθειάκαηΪ ηεο εέλαη επηζηεκνληθΪ θαη θνηλσληθΪ, ιΫεη ν Κπξηαθέδεο . ηα επηζηεκνληθΪ
θαηαηΪζζεη ηελ βνάζεηα πνπ πξνζθΫξεη ε Λανγξαθέα ζηελ θιαζηθά θηινινγέα θαη γεληθΪ ζηηο
αξραηνγλσζηηθΫο επηζηάκεο θαζψο θαη
ζηηο επηζηάκεο πνιηηηζκνχ. Σα ζπνπδαηφηεξα
σθειάκαηα εέλαη ηα θνηλσληθΪ γηαηέ απηΪ αληαπνθξέλνληαη ζηηο αλΪγθεο ηεο επνράο. Πξψηνλ
δηφηη γεθπξψλεη ην ρΪζκα κεηαμχ ηνπ ιανχ θαη ησλ αλψηεξσλ ηΪμεσλ. Αεχηεξνλ ζπκβΪιεη θαη
θαιιηεξγεέ ηελ εζληθά ζπλεέδεζε.
5.14. Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΣΟ 1945
Ο ΐ‟ Παγθφζκηνο Πφιεκνο Ϋθεξε θαη γηα ηελ ΒιιΪδα κεγΪιεο πνιηηηζηηθΫο κεηαβνιΫο
θαη αιιαγΫο , κε Ϊκεζεο επηπηψζεηο ζηε δσά ηνπ ιανχ θαη ηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ.
Χζηφζν κεηΪ ηνλ ΐ‟ Παγθφζκην Πφιεκν ε Λανγξαθέα γέλεηαη παληνχ ηζηνξηθά επηζηάκε.
ΠνιιΪ Ϊιιαμαλ ζηελ ΒιιΪδα κεηΪ ηηο πνιπεηεέο ηαιαηπσξέεο. παξΪιιεια κε ηηο
θαηαζηξνθΫο θαη ηηο κεηαθηλάζεηο , ηηο αρξεζηεκΫλεο απφ ηελ εμαζιέσζε γεξνληηθΫο ειηθέεο,
ππΪξρεη ε ζεκαληηθά παξνπζέα ησλ μΫλσλ αλζξψπσλ θαη πιηθψλ (παγθνζκηνπνέεζε) ζηνπο
παξαδνζηαθνχο ρψξνπο θαη ηφπνπο, πξΪγκα πνπ νδάγεζε ζηνλ αθαληζκφ ηεο παξΪδνζεο.
εκεηψλεηαη ινηπφλ ε πξψηε ζηηγκά ηεο λΫαο ηαρχηεηαο ζηελ θαζεκεξηλά δσά, κΫζα
απφ ηελ νπνέα θαλεέο δελ κπνξεέ λα ζθεθηεέ θαη λα ιεηηνπξγάζεη, νχηε κε ηνλ παξαδνζηαθφ
ηξφπν, νχηε γηα ηελ δηαηάξεζε ηεο παξΪδνζεο απηάο.
ΠαξΪ ηαχηα φκσο δηαπηζηψλεηαη ην λΫν επέπεδν κειΫηεο θαη Ϋξεπλαο ηεο ιανγξαθέαο
πξνο θΪζε θαηεχζπλζε κε πιΫνλ παξΪ πνιιΪ νλφκαηα . Ώμηφινγε εέλαη ε ζπκβνιά ησλ
παλεπηζηεκέσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζεηηθΪ ηφζν πξνο ηελ επηζηεκνληθά ηεθκεξέσζε φζν θαη πξνο
ηελ γεσγξαθηθά θαη ηζηνξηθά θΪιπςε.
Ώπφ ηα πην γλσζηΪ νλφκαηα ηεο επνράο αλαθΫξνπκε ηνλ Γ ΜΒΓΏ, Γ ΠΤΡΕΑΏΚΔ, Κ
ΡΧΜΏΕΟ, θιπ.
Χζηφζν φκσο Βιιεληθά Λανγξαθέα , ζπλερέδεη κΫρξη ηνπιΪρηζηνλ ηελ δεθαεηέα ηνπ 60‟
λα απνηειεέ Ϋλα παξΪδεηγκα επηζηάκεο πνπ πεξηνξέζηεθε ζ΄απηφ πνπ απνθαινχλ
«πνιηηηζηηθφ επνηθνδφκεκα» φζνλ αθνξΪ ηελ παξαδνζηαθά θνηλσλέα Με απνηΫιεζκα λα
εκπνδέζεη Ϋλαλ νπζηαζηηθφ δηΪινγν γηα ηε ζρΫζε απηνχ ηνπ πνιηηηζκνχ κε ηηο θνηλσληθΫο
δνκΫο. Οθεέιεηαη απηφ ζην γεγνλφο φηη θαη ε ειιεληθά Λανγξαθέα ζηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο
πξνζδηνξέζηεθε ζηνπο ζηφρνπο απφδεημεο ηεο εζληθάο ζπλΫρεηαο. ην πιαέζην απηφ
αλαπηχρζεθε θαη ε ιεκκαηνγξαθηθή
κΫζνδνο ε νπνέα θαηαηεκΪρηδε πεξαηηΫξσ ην
αληηθεέκελν ηνπ πνιηηηζκνχ θαη νδεγνχζε ζηνλ πεξαηηΫξσ απνθιεηζκφ ηεο νιηζηηθάο
ζχιιεςεο ηνπ θαηλνκΫλνπ.
ιεο απηΫο νη αδπλακέεο ηεο παξαδνζηαθάο Λανγξαθέαο εληνπέζηεθαλ κε απνηΫιεζκα
νη λεφηεξνη ιανγξΪθνη θαη ζηελ ΒιιΪδα, λα βαδέδνπλ ζάκεξα πξνο ηελ ζπγθξφηεζε κηαο λΫαο
Λανγξαθέαο ε νπνέα αλαδεηΪεη κηα Ϊιιε ζρΫζε κε ηελ Εζηνξέα θαη ηελ Κνηλσληνινγέα , κε ην
ηζηνξηθφ θαη ην θνηλσληθφ πιαέζην ησλ θαηλνκΫλσλ πνπ κειεηΪ. ΏλαδεηΪεη ηελ πξνζΫγγηζε ησλ
ιανγξαθηθψλ θαηλνκΫλσλ σο νξγαληθφ κΫξνο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη φρη σο απνηΫιεζκα
ε ζπλΫπεηα απηψλ. Κχξηνη πξσηαγσληζηΫο αλαδεέρηεθαλ ν ΜηρΪιεο Μεξαθιάο, ε Άιθε
Κπξηαθέδνπ – ΝΫζηνξνο, ν ΐαζέιεο ΝηηζηΪθνο, θα.
Χο πξψηε πξνζΫγγηζε παξακΫλεη ε αλέρλεπζε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ πνπ
νδεγεέ αιΪλζαζηα ζηελ αλαδάηεζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ αθφκα θαη ζηα πιαέζηα κηαο
δηαρξνληθάο πξνζΫγγηζεο. Δ απνηχπσζε ησλ θνηλσληθψλ ζρΫζεσλ ζην ρψξν ζεκαέλεη θαη ε
ηζηνξηθά ηνπο θαηαγξαθά κΫζα ζ΄ απηφλ.

ΤΕ
Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΑΛΒΑΝΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ
6.1. ΟΗ ΠΡΩΣΔ ΔΗΓΖΔΗ.
«Δ Ώιβαληθά Λανγξαθέα, αλαθΫξεη ν ιανγξΪθνο ΓθΫξγθη ΓηΫη1, εέλαη αξθεηΪ αξραέα.
Εζηνξηθνέ θαη ζπγγξαθεέο ηεο ειιεληθάο θαη ξσκατθάο αξραηφηεηαο, αιιΪ θαη αξθεηΪ
αξραηνινγηθΪ επξάκαηα, καξηπξνχλ φηη νη πξνγνλνέ καο Ειιπξηνέ, δηΫζεηαλ κνπζηθφ θαη
ρνξνγξαθηθφ πινχην αξθεηΪ αλαπηπγκΫλν» Ώλαθεξφκελνο ν ΓηΫη ζηε Γεσγξαθέα ηνπ
ηξΪβσλα ζεκεηψλεη φηη ε θπιά ησλ ΑαξδΪλσλ πνπ θαηνηθνχζαλ ζην ΚνζζπθνπΫδην δελ
αγλννχλ ηελ κνπζηθά, αιιΪ απελαληέαο ρξεζηκνπνηνχλ θινγΫξεο θαη ρνξδφθσλα κνπζηθΪ
φξγαλα. Βπέζεο νη πξνθνξηθΫο εηδάζεηο ζρεηηθΪ κε ηελ Ώιβαληθά ιανγξαθηθά δεκηνπξγέα
εέλαη αξθεηΫο θαη αξραέεο, ιΫεη ν ΓηΫτ
χκθσλα κε ηελ αλΪπηπμε ηνπ παξφληνο ζΫκαηνο ζην αιβαληθφ ηκάκα ιανγξαθέαο ηνπ
παλεπηζηεκένπ ΏξγπξνθΪζηξνπ ν Πινχηαξρνο (Αεχηεξνο πξν Υξηζηνχ Ώηψλα
ζηνπο
«ΠαξΪιιεινπο ΐένπο» γξΪθεη φηη ν Πχξνο, βαζηιηΪο ηεο Δπεέξνπ, ζπρλΪ Ϊθνπγε ιατθνχο
αλζξψπνπο λα παέδνπλ θινγΫξα.
Σα γξαπηΪ κλεκεέα, πξνζζΫηνπλ, εέλαη ζπΪληα θαη πεξηνξέδνληαη ζηα αξραηνινγηθΪ
επξάκαηα φπσο εέλαη δηΪθνξεο εηθφλεο ραξαγκΫλεο ζε λνκέζκαηα, εηθφλεο ζε δηΪθνξα
αληηθεέκελα, γιππηΪ, θιπ
Πιεξνθνξέεο κεηΪ ηνλ ΥΤ αηψλα
Ο ακπειέθν (1487) ΐελεηφο ηζηνξηθφο, αλαθΫξεη φηη «κεηΪ απφ ηνλ ζΪλαην ηνπ
θεληΫξκπεε , νκΪδεο θνξαζηψλ , ην εέραλ σο ζπλάζεηα λα ζπγθεληξψλνληαη θΪζε βδνκΪδα
ζε ζηαπξνδξφκηα ησλ πφιεσλ ππφ ηελ δηνέθεζά ηνπ θαη ηξαγνπδνχζαλ γηα ηνλ ρακΫλν
πξέγθηπΪ ηνπο...».
Ο Μ. ΜπαξιΫηη (1504) ,αλαθΫξεη ηνλ ζξχιν γηα ην ρηέζηκν ηνπ θξνπξένπ ηεο θφδξαο,
απφ ηα αδΫξθηα Ρφδα θαη Φα.
Δ Ϋθδνζε ζπγθεθξηκΫλσλ πιηθψλ σζηφζν αξρέδεη απφ ηνλ ΥΤΕΕ αηψλα
- Ο ΦξΪλν ΜπΪξδη (1635) , ζπγθΫληξσζε 113 παξνηκέεο. Άιιν Ϋξγν ηνπ εέλαη « Δ
απνινγέα γηα ηνλ θεληΫξκπεε» ζε αληαπΪληεζε ελφο ηεξΫα απφ ηελ ΐνζΪλα, ν νπνένο
πξνζπαζεέ λα απνδεέμεη φηη ν θεληΫξκπεεο άηαλ απ΄ εθεέ. Ο ΜπΪξδη αμηνπνηεέ θαη δεκνηηθΪ
ηξαγνχδηα γηα ηνλ θεληΫξκπεε γηα λα απνδεέμεη ην αληέζεην ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζΫζεσλ
.
- Ο Νηθφια Φέιμα (1737) δέλεη Ϋλα ρεηξφγξαθν κε 18 ιατθΪ ηξαγνχδηα Ώξβαληηψλ ηεο
Καιαβξέαο.
- Ο ΐέξπλα (1808) δεκνζέεπζε δχν αιβαληθΪ ηξαγνχδηα απφ ηνπο Ώξβαλέηεο ηεο
ΒιιΪδαο .
6.2. Ζ ΑΛΒΑΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΣΑ ΡΟΜΑΝΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ
Βέλαη δχζθνιν λα πεη θαλεέο φηη ππΪξρεη κηα αθεηεξέα γηα κηα πξαγκαηηθά επηζηάκε ηεο
αιβαληθάο Λανγξαθέαο. Θεσξεέηαη σο ηΫηνηα ε ζπιινγά θαη Ϋθδνζε ηεο Ώιβαληθάο ιανγξαθέαο
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πνπ ζεκαηνδνηεέηαη ζην πξψην κηζψ ηνπ ΥΕΥ αηψλα. Δ πεξένδνο απηά ζπκπέπηεη κε ηελ
δπλακηθά ηνπ ξνκαληηζκνχ, αιιΪ ηαπηφρξνλα θαη κε ηελ αθχπληζε ηεο αιβαληθάο εζληθάο
ζπλεέδεζεο.
Οη ειΪρηζηνη Ώιβαλνέ ιφγηνη, θπξέσο εθηφο ρψξαο, ζηεξηδφκελνη ζηνλ επξσπατθφ
ξνκαληηζκφ, αζρνινχληαη κε ηελ ζπιινγά ηεο πξνθνξηθάο δεκηνπξγέαο κε ζθνπφ ηελ
αλΪδεημε ηνπ Ώιβαληθνχ ιανχ. Γη΄ απηφ θαηαπηΪλνληαη κε πξψην ζηφρν ηελ αλαδάηεζε ηεο
παιηΪο θαιάο επνράο, κε ζηφρν ηελ αθχπληζε θαη ηνλ δηαθσηηζκφ ησλ παηξησηηθψλ
αηζζεκΪησλ κεηαμχ ησλ Ώιβαλψλ . Γηα ηνπο Ώιβαλνχο αξρέδεη ζην ΥΤ αηψλα, κε ηελ Ϋλδνμε
αληέζηαζε ηνπ Γεψξγηνπ Καζηξηψηε.
Αεχηεξνο ζηφρνο άηαλ ε πξνβνιά ζηε Αχζε ηεο πνιηηηζκηθάο θιεξνλνκηΪο ηνπ
αιβαληθνχ ιανχ πνπ ζα θαηνρχξσλε ηελ χπαξμε ηνπ αιβαληθνχ Ϋζλνπο.
Χζηφζν φκσο ην θέλεκα απηφ ζηελ Ώιβαληθά βηβιηνγξαθέα αληηκεησπέδεηαη σο «Βζληθά
ΏλαγΫλλεζε», εκπλεπζκΫλν κΪιηζηα απφ ηνλ Βπξσπατθφ Αηαθσηηζκφ. Σαπηφρξνλα επηθξαηεέ
ζχγρπζε φζνλ αθνξΪ ηελ «Βζληθά ΏλαγΫλλεζε» σο ηδενινγέα θαη ηνπ «Βζληθνχ θηλάκαηνο»
σο ζπγθεθξηκΫλεο πνιεκηθΫο πξΪμεηο θαη Ϊιιεο πξαρηηθΫο ελΫξγεηεο γηα ηελ έδξπζε ηνπ
αιβαληθνχ θξΪηνπο.
Ο ξφινο ησλ Ώξβαληηψλ ηεο Εηαιέαο
Σν ελδηαθΫξνλ γηα ηελ αιβαληθά Λανγξαθέα Ϋρεη αθεηεξέα ζηνπο Ώξβαλέηεο ηεο Εηαιέαο,
δηφηη:
-ΐξηζθφηαλ ζε θαιχηεξεο ζπλζάθεο απφ ηνπο Ώιβαλνχο ηεο Ώιβαλέαο
- Βέραλ απνρηάζεη κηα ζρεηηθά πνιηηηζηηθά δσά.
- Βέρε αλαπηπρζεέ κηα θαιιηεξγεκΫλε ινγνηερλέα ζηελ κεηξηθά αιβαληθά γιψζζα.
- ΚαηαβΪιινληαη πξνζπΪζεηεο γηα λα ζσζνχλ ε γιψζζα ηα άζε θαη Ϋζηκα, γεληθψο ε
ηαπηφηεηΪ ηνπο ε νπνέα θηλδχλεπε λα ραζεέ ιφγσ ηεο πέεζεο απφ ηηο ζρΫζεηο θαη ηηο εμειέμεηο
ζηελ Εηαιέα.
- Δ επηξξνά ηνπ Βπξσπατθνχ ξνκαληηζκνχ ζηνπο Ώξβαλέηεο ηεο Εηαιέαο άηαλ
κεγαιχηεξε.
Οη Ώξβαλέηεο ηεο Εηαιέαο ζπγθεληξψλνπλ πξνθνξηθά ινγνηερλέα :
Γηα λα ζσζεέ απφ δηΪθνξεο θζνξΫο.
Γηα λα αληιάζνπλ δηΪθνξα ζΫκαηα γηα ηα Ϋξγα ηνπο
Γηα ηελ αλΪδεημε ηνπ αιβαληθνχ Ϋζλνπο ζηελ δηεζλά επηθαηξφηεηα
Γηα λα εμαζθαιέζνπλ γισζζηθφ πιηθφ γηα ηηο γισζζηθΫο κειΫηεο.
Ο Νηε ΡΪληα απνηειεέ ηνλ πξψην ζηαζκφ
Δ παξνπζέα ηνπ Νηε ΡΪληα κεηαμχ ησλ Ώξβαληηψλ ηεο Εηαιέαο απνηειεέ γεγνλφο
κεγΪιεο ζεκαζέαο φρη κφλν φζνλ αθνξΪ ηελ θαιιηεξγεκΫλε ινγνηερλέα , αιιΪ θαη ηελ
επηζηάκε ηεο αιβαληθάο Λανγξαθέαο.
Ο Νηε ΡΪληα πξνζΫθεξε κεγΪιε ζπκβνιά ζηελ ζπγθΫληξσζε θαη Ϋθδνζε ησλ εθεέ
ιανγξαθηθψλ αμηψλ . Ώπφ ην 1833 Ϊξρηζε ηηο πξνζπΪζεηεο αλέρλεπζεο θαη ζπιινγάο ησλ
δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ κεηαμχ ησλ Ώξβαληηψλ ηεο Εηαιέαο. ηα 1866 Ϋθδσζε ηελ ιανγξαθηθά
ζπιινγά « Δ ξαςσδέα ελφο αιβαληθνχ πνηάκαηνο». Δ ζπιινγά αμηνινγεέηαη σο πξψηνο
ζεκαληηθφο ζηαζκφο ζηελ επηζηεκνληθά ζπιινγά ησλ αιβαληθψλ ιανγξαθηθψλ αμηψλ . Ο Νηε
ΡΪληα ζα ζεβαζηεέ αξθεηΪ επηζηεκνληθΪ θξηηάξηα ηεο επνράο. Χζηφζν αληηκεησπέδεη ηα
ηξαγνχδηα σο απιΪ πνηάκαηα.

ληαο επέζεο ππφ ηελ επηξξνά ηνπ ξνκαληηζκνχ φπνπ αξθεηνέ πνηεηΫο ηαχηηδαλ ηνλ
εαπηφλ ηνπο κε ην ιαφ δεκηνπξγφ (παξνπζηΪδνληαο κΪιηζηα ηα δεκηνπξγάκΪηα ηνπο σο παιηΪ
απνζπαζκαηηθΪ επηθψλ ιατθψλ δεκηνπξγεκΪησλ, φπνπ ε απνζπαζκαηηθφηεηα
παξνπζηΪδνληαλ σο θζνξΪ ιφγσ ρξφλνπ), ν Νηε ΡΪληα πξνΫβε ζην ζπκπΫξαζκα φηη ηα ιατθΪ
ηξαγνχδηα πνπ εέρε ζπιιΫμεη απνηεινχζαλ απνζπΪζκαηα απφ κηα κεγΪιε επνπνηέα θΪπνηνπ
αλψλπκνπ ξαςσδνχ ηεο επνράο ηνπ θεληΫξκπεε. Θεψξεζε ηα επηθΪ απηΪ ηξαγνχδηα σο κηα
ΕιηΪδα ηνπ αιβαληθνχ ιανχ. πλεπψο πξνζπΪζεζε λα νξγαλψζεη ην ζπιιεγκΫλν πιηθφ
δέλνληαο ζηα επηθΪ απηΪ ηξαγνχδηα ινγηθά ζχλδεζε σο ζπλΫρεηα ελφο κεγΪινπ επηθνχ
πνηάκαηνο.
Δ πξνζπΪζεηα απηά εέρε επέζεο σο θέλεηξν ηνλ παηξησηηζκφ ηνπ Νηε ΡΪληα , ν νπνένο
ζέγνπξα πνπ γλψξηδε φρη κφλν ηελ ηζηνξέα ηνπ ΐηξγηιένπ, αιιΪ θαη ην Οκεξηθφ πξφβιεκα.
Ώπηφο θαηΪηαμε ηα ηξαγνχδηα ζε ηξέα κΫξε (βηβιέα).
1.- Δ ειεχζεξε δσά ελφο αγσληζηηθνχ ιανχ, ηα ιεπηΪ αηζζάκαηα θαη ηα ηππνηηθΪ Ϋζηκα
(20 ηξαγνχδα).
2.- Δ αιβαληθά επνπνηέα ηνπ ΥΤ αηψλα , νη άξσεο θαη νη λέθεο. (20 ηξαγνχδηα)
3.- Δ θαηΪζηαζε θαη ηα αηζζάκαηα ηνπ αιβαληθνχ ιανχ κεηΪ ηελ ηνπξθηθά θαηνρά. Δ
λνζηαιγέα εθεέλσλ πνπ πάξαλ ην δξφκν ηνπ κηζεκνχ. (32 ηξαγνχδηα).
Δ πξνζπΪζεηα γηα λα νξγαλψζεη ηα ηξαγνχδηα ζε κηα πνηεηηθά ζπλνρά δελ
ζηεξέδνληαλ ζε θακηΪ ινγηθά ζπλΫρεηα. Βέλαη απηφο ν ιφγνο πνπ ν Νηε ΡΪληα παξαηηεέηαη απφ
ηελ ζπγθεθξηκΫλε πξνζπΪζεηα θαη ζε κηα δεχηεξε Ϋθδνζε εθδέδεη ηα ηξαγνχδηα σο απιΪ
«ΠαξαδνζηαθΪ ηξαγνχδηα» (1883-87)
Ο Νηε ΡΪληα αθηΫξσζε επέζεο ζεκαζέα ζηελ ζπιινγά ησλ επηθψλ ( ζξπιηθψλ θαη
ηζηνξηθψλ) ηξαγνπδηψλ κε ζηφρν ηελ δηαπέζησζε ηεο ηζηνξέαο ηνπ αιβαληθνχ ιανχ θαη ηελ
δεκηνπξγηθά ηθαλφηεηΪ ηνπ. Δ ζπιινγά
εέρε κεγΪιε απάρεζε
ζηνπο θχθινπο πνπ
ελδηαθΫξνληαλ γηα ηελ Ώιβαλέα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο
Ο Νηε ΡΪληα Ϋιεγε φηη « Σα δεκνηηθΪ ηξαγνχδηα απνηεινχλ θιεξνλνκηΪ, κηα εηθφλα
φπνπ απεηθνλέδεηαη ε ηχρε καο , εέλαη αζΪλαηνη ζηέρνη πνπ κΫλνπλ φπσο ν άιηνο γηα ηελ επνρά
καο»
Βθηφο απφ ηνλ Νηε ΡΪληα , ηδηαέηεξε άηαλ ε ζπκβνιά ηεο νηθνγΫλεηαο γεληθφηεξα
ΝηΪξα, αληφξη, Νηφξζα, ΚακΪξληα. Πνιινέ απ΄ απηνχο κεηΫθξαζαλ ηα αιβαληθΪ ιατθΪ
ηξαγνχδηα θαη ηα εθδψζαλ ζηα ηηαιηθΪ, πξΪγκα πνπ ζεσξεέηαη ζεκαληηθά πξνζπΪζεηα δηφηη
Ϋζεζαλ ζε επαθά ηνλ αιβαληθφ πνιηηηζκφ κε ηελ Βπξψπε.
6.3.

Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΛΟΓΗΩΝ
ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ

ΔΝΣΟ ΥΩΡΑ ΠΡΟ ΣΖ

Ο Θέκε Μέηθν (1820 – 1890)
Δ δεχηεξε κεγΪιε πξνζσπηθφηεηα ζηελ Ώιβαληθά Λανγξαθέα εέλαη ν Θέκε Μέηθν.
Άθεζε θιεξνλνκηΪ δπν ζπιινγΫο «Δ αιβαληθά κΫιηζζα» θαη ην ρεηξφγξαθν ηεο ΠξΪγαο ην
νπνέν εέρε νλνκΪζεη « Δ κηθξά κΫιηζζα»
Γελλάζεθε ζηελ ΚνξπηζΪ. Γηα ηελ δσά ηνπ ππΪξρνπλ δπν εθδνρΫο φηη Ϋδεζε σο
πιαλφδηνο ξΪπηεο, γεγνλφο πνπ ηνλ βνάζεζε λα γλσξέζεη απφ θνληΪ ηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ. Δ
Ϊιιε ιΫεη φηη κεηαλΪζηεπζε απφ πνιχ λσξέο ζε Ώζάλα, Πινβληέβ , ΐηΫλλε θαη αξγφηεξα ζηελ
Ώέγππην. Ήηαλ σζηφζν απηνδέδαθηνο θαη εέρε κηα Ϋληνλε αιιεινγξαθέα κε Ϊιινπο Ώιβαλνχο
ιφγηνπο θαζψο θαη κε μΫλνπο αιβαλνιφγνπο. ΐνάζεζε κε δηΪθνξα πιηθΪ αξθεηνχο κειεηεηΫο
φπσο ηνλ ΚακΪξδα, ηνλ ΜΪγεξ , ηελ Νηφξα λη΄Ίζηξηαθιπ, θιπ.

Δ Ϋθδνζε ηεο ζπιινγάο «Δ αιβαληθά κΫιηζζα» Ϋγηλε ζηα 1878, ζηα πξφζπξα ηεο
νξγΪλσζεο ηεο αιβαληθάο ιέγθαο ηεο ΠξηδξΫλεο. Υξεζέκεπζε σο επηρεέξεκα θαηΪ ησλ
απφςεσλ πνπ αξλνχληαλ ηελ χπαξμε ηνπ αιβαληθνχ Ϋζλνπο.
ΠεξηΫρεη πνιιΪ πιηθΪ θαηαγξακκΫλα ζην Νφην θαη ηνλ ΐνξΪ, κΪιηζηα θαη κεηαμχ ησλ
Ώξβαληηψλ ζηελ Εηαιέα θαη ΒιιΪδα. Γηα ηελ Ϋθδνζά ηεο ρξεζηκνπνέεζε ην ειιεληθφ αιθΪβεην
ην νπνέν ν ΚακΪξληα πξφηεηλε γηα ηελ γξαθά ηεο αιβαληθάο γιψζζαο.
Σν πιηθφ ηεο ζπιινγάο εέλαη ζπληαγκΫλν βΪζε ηνπ αθφινπζνπ ζεκαηνινγένπ :
- Ώξρέδεη κε παξνηκέεο θαηαηαγκΫλεο κε αιθαβεηηθά ζεηξΪ.
- πλερέδεη κε κεξηθΪ αηλέγκαηα (ζθνηεηλΪ ιφγηα , - ηα ιΫεη)
- Ώθνινπζεέ Ϋλαο θαηΪινγνο κε ρξηζηηαληθΪ θαη κνπζνπικαληθΪ νλφκαηα αλζξψπσλ
- ΠαιηΪ ηξαγνχδηα, φπνπ πεξηιακβΪλνληαη ηξαγνχδηα γηα ηα παηδηΪ θαη εχζπκα
ηξαγνχδηα.
- Σξαγνχδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θαζνξηζκΫλεο κΫξεο.
- Σξαγνχδηα ηνπ γΪκνπ.
- ΒξσηηθΪ ηξαγνχδηα
- ΔξσηθΪ ηξαγνχδηα
- Οινθιεξψλεηαη ην πεξηερφκελφ ηνπ κε αιβαληθΪ παξακχζηα.
πσο αλαθΫξακε ε ζπλεηζθνξΪ ηνπ Ϋρεη αηζζεηφ απφερν ζηελ αθχπληζε ηεο εζληθάο
ζπλεέδεζεο ησλ Ώιβαλψλ. Σν Ϋξγν ηνπ αθνξΪ ηξεηο βαζηθΫο θαηεπζχλζεηο. α.- ηελ ζπιινγά
ιατθνχ πνιηηηζκνχ. β.- ηελ ζπγγξαθά πνιηηηθψλ Ϊξζξσλ. γ.- ηελ ζπγγξαθά παηξησηηθψλ
πνηεκΪησλ.
Βέλαη απφ ηνπο πξψηνπο πνπ πξνζπαζεέ λα ζπιιΫμεη ηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ βΪζε κηαο
ζπγθεθξηκΫλεο θαηΪηαμεο κε επηζηεκνληθΪ θξηηάξηα φζνλ αθνξΪ ηα ιανγξαθηθΪ γΫλε θαη εέδε
θαη επεθηΪζεθε ζηελ αλαδάηεζε θαη ζπγθΫληξσζε φισλ ησλ ιανγξαθηθψλ γελψλ θαη εηδψλ.
Ο ΓΫθ ΓηνπκπΪλη. 1818-1880.
θνδξαλφο δηαλννχκελνο. Πξηλ ν Μέηθν εθδψζεη ηελ «Δ αιβαληθά κΫιηζζα», ν
ΓηνπκπΪλη εέρε εθδψζεη απφ ηα 1871 ηε ζπιινγά «ΏιβαληθΪ ιατθΪ ηξαγνχδηα θαη ξαςσδέεο».
Πεξηφδεπζε γηα ηελ ζπγθΫληξσζε ηνπ πιηθνχ ζηε θφδξα θαη ζηε Μαιεζέα. Ήηαλ ζπλερψο ζε
επαθά κε ηνλ ΓΪιιν πξφμελν ζηε θφδξα Ε. ΥεθΪξλη. Ο ΓηνπκπΪλη εέλαη ν πξψηνο πνπ
αζρνιάζεθε κε ηελ ζπζηεκαηνπνέεζε ηνπ ιανγξαθηθνχ πινχηνπ. κσο ιφγσ ηνπ φηη άηαλ
κηθξψλ δηαζηΪζεσλ πξνεγάζεθε ν Μέηθν κε ηελ «Ώιβαληθά κΫιηζζα»
Ο ΐηληζΫζη Πξεληνχζη
Βλψ εθδάισλε ιαλζαζκΫλε Ϊπνςε ζρεηηθΪ κε ηα Ϋπε ησλ αλδξεησκΫλσλ ηα νπνέα
ζεσξνχζε κεηΪθξαζε απφ ηα ζιαβηθΪ , εθηηκΪεη ηδηαέηεξα ην ιατθφ (δεκνηηθφ )ηξαγνχδη. «Σν
δεκνηηθφ ηξαγνχδη Ϋιεγε,- εέλαη ζαπκΪζην φζνλ αθνξΪ ην πεξηερφκελν , εέλαη ιεπηνθακσκΫλν
φζνλ αθνξΪ ηελ κνξθά, γη΄απηφ ζα πξΫπεη λα δηαηεξεζεέ σο καξγαξηηΪξη, σο ππξζφο απ‟
φπνπ ζα ιΪβεη θσο θαη ηηκά ην Ϋζλνο»
Έθδσζε ζην αξΪγηεβν ζηα 1911 «ΛατθΪ γθΫγθηθα ηξαγνχδηα» ρσξηζκΫλν ζε ηξέα κΫξε:
- ζε ηξαγνχδηαθαη ρνξνχο, παηδηθΪ πνηάκαηα θαη παηρλέδηα απφ ηηο βφξεηεο πεξηνρΫο ηεο
Ώιβαλέαο. Ο Πξεληνχζη εέλαη επέζεο Ϋλαο πνηεηάο ζπλδεδεκΫλνο Ϊκεζα κε ηελ ιανγξαθέα.
Ο πχξν Νηέλε 1844-1920

Σα ιανγξαθηθΪ ηξαγνχδηα πνπ ζπγθΫληξσζε εθδφζεθαλ ππφ ηνλ ηέηιν « «Κχκαηα ηεο
ζΪιαζζαο» ζηα 1908 ζηελ φθηα. Σα κηζΪ απφ ηα ηξαγνχδηα ηεο ζπιινγάο φκσο εέλαη
επψλπκσλ πνηεηψλ θαη ηα ππφινηπα ιανγξαθηθΪ δεκηνπξγάκαηα.
Υαξαθηεξηζηηθφ εέλαη φηη φινη νη ιανγξΪθνη ηεο επνράο δελ Ϋδεημαλ ελδηαθΫξνλ γηα ηελ
δηαηάξεζε ηεο νληφηεηαο, (πξσηνηππέαο) ησλ ηξαγνπδηψλ αιιΪ ηα ζπιιΫγαλε θαη ηα
δηφξζσλαλ ζχκθσλα κε ηελ ππνθεηκεληθά ηνπο βνχιεζε, γλψζε θαη κφξθσζε.
6.4. ΣΟ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΞΔΝΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΛΒΑΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ.
Σν ελδηαθΫξνλ εέλαη ηδηαέηεξν απφ ηνπ μΫλνπο πξνμΫλνπο θαη αιβαλνιφγνπο, θαζψο θαη
επηζηάκνλεο.
Ο πξψηνο πνπ αζρνιάζεθε κε ηελ ζπιινγά ηεο αιβαληθάο ιανγξαθέαο άηαλ ν ΐνχθ
ΚΪξαηδηηδ (Ϋξβνο ιανγξΪθνο). ΜεηΪ Ϋξρεηαη ν ΥΪρλη, Γεξκαλφο πξφμελνο ζηα ΕσΪλληλα, ηνλ
νπνέν βνάζεζε θαη ν Υξηζηνθνξέδεο. Θεσξεέηαη κΪιηζηα σο ν πξψηνο δπηηθφο Ϊλζξσπνο πνπ
ζπλΫβαιε ζηελ πξνβνιά ηνπ αιβαληθνχ Ϋζλνπο ζηε Αχζε. Έθδσζε ζηελ ΐηΫλλε ζηα 1854
«ΏιβαληθΫο κειΫηεο» κε γισζζηθΫο Ϋξεπλεο θαη ιανγξαθηθΪ πιηθΪ.
Άιινο μΫλνο ιανγξΪθνο εέλαη ν Ρετρφιλη, Γεξκαλφο γηαηξφο. Έθδσζε ζηελ Ώζάλα ζηα
1855, ζπιινγά κε ιανγξαθηθΪ ηξαγνχδηα. «ΠειαζγηθΫο λχρηεο» κε εξσηηθΪ ηξαγνχδηα
Ώξβαληηψλ ζηα λεζηΪ Όδξα, πΫηζεο θαη Πφξνο .
Ο Υεθαξδέ , ΓΪιινο πξφμελνο ζηελ θφδξα. „ Έθδσζε ζηελ Γαιιέα ( Παξέζη) ζηα 1857
κεξηθΪ ηξαγνχδηα ηεο ΐφξεηαο Ώιβαλέαο , ηα νπνέα κεηΫθξαζε θαη ζηα ΓαιιηθΪ. Σα ηξαγνχδηα
απηΪ άηαλ πξνζθνξΪ ηνπ Γεθ Γηνπκπαλη
Ο Νηνδφλ, - ΓΪιινο πξφμελνο ζηα ΕσΪλληλα, Ϋθδσζε ζην Παξέζη ζηα 1879, ζηελ
γαιιηθά γιψζζα ιατθΪ ηξαγνχδηα θαη παξακχζηα ηεο Νφηηαο Ώιβαλέαο.
Σν 1883 ν ΣζΫρνο ιανγξΪθνο Γηαλ ΟπξκπΪλ Γηαξληθ Ϋθδσζε ζπιινγά κε αλΫθδνηα
απφ ηελ πεξηνρά ηεο θφδξαο
Ο Ααλφο γισζζνιφγνο Υ. ΠΫηεξζελ κε ηελ βνάζεηα ηνπ Παλαγηψηε ΜΫμε Ϋθδσζε κεξηθΪ
παξακχζηα απφ ηελ πεξηνρά ησλ Ώγέσλ αξΪληα
ηα 1913 ν Εηαιφο ιανγξΪθνο ΠηηξΫ Ϋθδσζε επέζεο κηα ζεηξΪ απφ αιβαληθΪ
παξακχζηα.
6.5. Ζ ΑΛΒΑΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1912 – 1944
Σελ ζπγθεθξηκΫλε πεξένδν αξρέδνπλ νη εμεηδηθεπκΫλεο εθδφζεηο κε ιανγξαθηθά χιε.
Πξψηνο εέλαη ν ΓΫθ θηξφη. Έθδσζε ην Ϋξγν « ΠαξαδνζηαθΪ ηξαγνχδηα». Έθθξαζε θαη
ζθΫςεηο γηα ηελ δεκνηηθά πνέεζε.
Ώπφ ην θηξφη εέλαη θαη ε ζπιινγά ν «Ο θεληεξκπΫεο ζηνπο ζξχινπο» (1926 ).
Αηαθξέλεηαη ηδηαέηεξα ν απζηξηαθφο γισζζνιφγνο Μ. ΛακπβΫξη πνπ επΫθηεηλε ηελ
δξΪζε ηνπ απφ ηα 1917-1960.
Σελ έδηα πεξένδν θΪλεη ηελ εκθΪληζά ηνπ, κεηαμχ ησλ κεγΪισλ εξεπλεηψλ ηεο επνράο
θαη ΒθξΫκ ΣζηακπΫτ, ν νπνένο εέλαη θαη ν ππνζηεξηρηάο ηεο ζπγθξηηηθάο κεζφδνπ ζηελ Ώιβαλέα.
Καη ζηελ πεξένδν απηά επηθξαηεέ ν ξνκαληηζκφο αιιΪ δελ εέλαη ηφζν Ϋθδεινο φζν ζηε
πξνεγνχκελε πεξένδν Δ Ώιβαληθά επηζηάκε ηεο Λανγξαθέαο ελψ αλπςψλεη ην αλΪζηεκΪ ηεο
εκθαλέδεη ηελ αλΪγθε εθαξκνγάο κηαο Ϊιιεο κεζφδνπ, πνπ εέλαη ε ζπγθξηηηθά, εθπξφζσπνο
ηεο νπνέαο, φπσο αλαθΫξακε εέλαη ν ΣζηακπΫτ .
«Οη ζεζαπξνέ ηνπ Ϋζλνπο»

Σν πην αμηφινγν Ϋξγν φζνλ αθνξΪ ηηο ιανγξαθηθΫο ζπιινγΫο θαη εξκελεέεο εέλαη
αλακθέβνια «Οη ζεζαπξνέ ηνπ Ϋζλνπο». ΠεξηΫρεη ζπλνιηθΪ 15 ηφκνπο απφ 25 πνπ
πξνβιΫπνληαλ . Δ Ϋθδνζά ηνπο Ϊξρηζε ην 1937 θαη ζηακΪηεζε ην 1944. Δ ζπιινγά ηνπ
ιανγξαθηθνχ πιηθνχ ηεο πνιχηνκεο απηάο ζπιινγάο πξαγκαηνπνηάζεθε απφ ηνπο δΪζθαινπο
θαη ηνπο θαζνιηθνχο ηεξεέο ζην βνξΪ ηεο ρψξαο Σελ επηινγά , ηαμηλφκεζε θαη ζρφιηα Ϋθαλαλ νη
ΚΪξι Γθνπξαθνχθη θαη Φηιέπ Φέζηα.
Ο πξψηνο ηφκνο πεξηΫρεη
ηξαγνχδηα αλδξεέαο, ν δεχηεξνο ηξαγνχδηα ησλ
αλδξεησκΫλσλ, ν ηξέηνο ηφκνο πεξηΫρεη ρνξνχο, ζξάλνπο, κνηξνιφγηα θαη εξσηηθΪ ηξαγνχδηα. Ο
ηΫηαξηνο ηφκνο θΫξεη ηέηιν «Σν ζηφκα ηνπ ιανχ». Ο πΫκπηνο ηφκνο πεξηΫρεη εξσηηθΪ
ηξαγνχδηα θαη ηξαγνχδηα ηνπ γΪκνπ απφ ην Νφην ηεο Ώιβαλέαο. Οη ηφκνη απφ ηνλ Ϋθην κΫρξη
ηνλ φγδνν πεξηΫρνπλ δηΪθνξεο Ϋξεπλεο εζλνγξαθηθΫο, ιανγξαθηθΫο, άζε , Ϋζηκα, ηνπσλπκέεο,
θιπ
Ο πην νινθιεξσκΫλνο ηφκνο εέλαη ν δεχηεξνο κε ηνλ θχθιν ησλ αλδξεησκΫλσλ πνπ
αληηζηνηρεέ κε ηα αθξηηηθΪ ηξαγνχδηα.
6.6. Ζ ΑΛΒΑΝΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΚΑΗ ΟΗ ΔΘΗΜΗΚΟΗ ΚΩΓΗΚΔ
πσο εέλαη γλσζηφ νη εζηκηθνέ θψδηθεο απνηεινχλ ην Ϊγξαπην λνκηθφ εθεέλν ζχζηεκα
πνπ ξπζκέδεη ηελ δσά θαη ιεηηνπξγέα κηαο ηνπηθάο θνηλσλέαο. Βέλαη πξντφλ ηεο αλΪγθεο
νξγΪλσζεο ησλ θιεηζηψλ θαη ζε πξσηφγνλε θαηΪζηαζε θνηλσληψλ πνπ δνπλ αθφκα ζε θπιΫο
θαη ε Ϋληαμά ηνπο ζηελ επξχηεξε θαη αλαπηπγκΫλε αλνηρηά θνηλσλέα αθφκα θαζπζηεξεέ.
ηελ Ώιβαλέα, δηαθνξεηηθΪ απφ πνιιΫο Ϊιιεο θνηλσλέεο νη εζηκηθνέ θψδηθεο, ζπλερέδνπλ
λα ππΪξρνπλ θαη κΪιηζηα παέδνπλ ξφιν ζηελ νξγΪλσζε ηεο ηνπηθάο θνηλσλέαο. Ο ξφινο
ηνπο ππΪξρεη αλεμΪξηεηα απφ ηελ χπαξμε ελφο ζπγθεληξσηηθνχ θξΪηνπο, νη λφκνη ηνπ νπνένπ
αληηηΪζζνληαη ζηνπο εζηκηθνχο θψδηθεο.
ηελ Ώιβαλέα εέλαη γλσζηνέ κεξηθνέ ηΫηνηνη θψδηθεο . Ο πην γλσζηφο θαη νινθιεξσκΫλνο
εέλαη «Ο Καλφλαο ηνπ ΛΫθ Νηνπγθαγθέλη». Γλσζηφο εέλαη επέζεο « Ο Καλφλαο ηνπ
θεληΫξκπεε» θαζψο θαη «Ο Καλφλαο ηνπ Εληξέδ νχιη», κε δξΪζε ζηελ πεξηνρά ηνπ
Κνπξβειεζηνχ, ζην Νφην ηεο ρψξαο.
Ο ηηΫθελ Γθεηζηνβη (1874-1933) θαη ν Καλφλαο ηνπ Λεθ Νηνπγθαγθέλη.
Ο Καλφλαο ηνπ ΛΫθ Νηνπγθαθέλη ζπιιΫρηεθε θαη εθδφζεθε απφ ηνλ θαζνιηθφ ηεξΫα
ηηΫθελ Γθεηζηφβη απφ ηηο αξρΫο ηεο δεχηεξεο δεθαεηέαο ηνπ ΥΥ αηψλα, ελψ ζε εηδηθά Ϋθδνζε
θπθινθφξεζε ην 1933.
ε ζρΫζε κε ηελ ειηθέα ηνπ θψδηθα αλαθΫξεηαη φηη πξφθεηηαη γηα ηνλ Μεζαέσλα. πσο
φκσο παξαηεξνχλ δηΪθνξνη επηζηάκνλεο θαη ν έδηνο ν Γθεηζηφβη, ζ΄ απηφλ ζπλαληνχληαη θαη
ζηνηρεέα απφ ηνλ Κψδηθα ηνπ Ενπζηηληαλνχ. ΠαξΪ ηαχηα δελ πξΫπεη λα ζεσξεζεέ ν Καλφλαο
εληειψο απνιηζσκΫλνο, ρσξέο δπλαηφηεηεο εμΫιημεο.
ζνλ αθνξΪ ηελ νλνκαζέα ηνπ επηθξαηνχλ δχν απφςεηο: χκθσλα κε ηνλ μΫλν
αιβαλνιφγν ΜηιηΪλ ηνπθιΪη , ζην «Ϋξβνη θαη Ώιβαλνέ» ν θαλφλαο ιΫγεηαη ηνπ ΛΫθ
Νηνπγθαθέλη, επεηδά ν ΛΫθα ν ΕΕΕ ηνπ Νηνπγθαθέλη (1459-1479) ζεσξεέηαη σο ν ζπληΪρηεο ηνπ
Άιινη πηζηεχνπλ φηη
ν Καλφλαο Ϋρεη ην φλνκα «Λεθ Νηνπγθαγθέλη», επεηδά
εθαξκφδνληαλ θπξέσο ζηηο πεξηνρΫο Λεθ θαη Νηνπγθαγθέλ.
«Ο θαλφλαο ηνπ ΛΫθ Νηνπγθαγθέλη» απνηειεέηαη απφ κεξηθΪ θεθΪιαηα:- Πξφθεηηαη
ζπλνιηθΪ γηα 12 βηβιέα.

Σν πξψην βηβιέν ξπζκέδεη ηε ζΫζε θαη ηηο ζρΫζεηο ηεο θνηλφηεηαο κε ηελ εθθιεζέα. ηνλ
θαλφλα δηαπηζηψλεηαη μεθΪζαξα φηη νη λφκνη ηεο εθθιεζέαο θαη ηεο θνηλφηεηαο εέλαη δχν
δηαθνξεηηθΪ πξΪγκαηα γη΄απηφ, αλαθΫξεη, ν Καλφλαο δελ κπνξεέ λα επηβΪιεη θαλΫλα βΪξνο
ζηελ εθθιεζέα θαη θαλΫλα κΫινο ηεο θνηλφηεηαο δελ κπνξεέ λα αλακηρηεέ ζηηο δνπιεηΫο ηεο
εθθιεζέαο .
Σν δεχηεξν αθνξΪ ηελ νξγΪλσζε ηεο νηθνγΫλεηαο. Δ νηθνγΫλεηα εέλαη γηα ηνλ θαλφλα
Ϋλα ζχλνιν κειψλ πνπ δνπλ θΪησ απφ κηα ζηΫγε. θνπφο ηεο εέλαη λα απμάζεη ηνλ αξηζκφ ησλ
κειψλ κΫζσ ηνπ γΪκνπ . ηε ζπλΫρεηα ν Καλφλαο ξπζκέδεη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα ιεηηνπξγηθΪ
θαζάθνληα ησλ κειψλ ηεο νηθνγΫλεηαο, θαζψο θαη ηηο ηηκσξέεο φηαλ παξαβηΪδνληαη νη ξπζκέζεηο.
Σν ηξέην βηβιέν αθνξΪ ην γΪκν. ΏλαθΫξεη φηη «ΓΪκνο ζεκαέλεη λα νξγαλψζεηο ζπέηη , λα
απμάζεηο ζην ζπέηη Ϋλα Ϊηνκν σο εξγαηηθά δχλακε θαη γηα αχμεζε παηδηψλ. Δ γπλαέθα
ζεσξεέηαη κΫζσ γηα ηελ γΫλλεζε ησλ παηδηψλ . ΠαξΪ φκσο απηά ηελ πεξηθξνλεηηθά ζΫζε ε
γπλαέθα βΪζε ηνπ Καλφλα δελ ζθνηψλεηαη θαη δελ εέλαη ππνρξεσκΫλε λα παληξεπηεέ εθεέλνλ
πνπ ηεο θαζφξηζαλ.
Σν ηΫηαξην βηβιέν αθνξΪ ηελ νηθέα θαη ηελ πεξηνπζέα. Πξνζδηνξέδνληαη ηα πεξηνπζηαθΪ
ζηνηρεέα, ηνπ αηφκνπ ηεο θνηλφηεηαο θαη ηεο εθθιεζέαο θαζψο θαη ν ηξφπνο ιχζεηο ησλ
δηαθνξψλ
Σν πΫκπην βηβιέν εέλαη αθηεξσκΫλν ζηελ εξγαζέα, θαη ξπζκέδεη ηηο ζρΫζεηο εξγαζέαο ζε
φινπο ηνπο ηνκεέο, ζηελ θηελνηξνθέα, ζην θακέλη, ζην κχιν, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηνπο ηξφπνπο
ιχζεο ησλ δηαθσληψλ.
Σν Ϋθην ζρεηέδεηαη κε ηα δνζέκαηα. Πεξέεξγν εέλαη ην γεγνλφο φηη ν θαλφλαο δελ
αλαγλσξέδεη δαληθΪ κε ηφθνπο.
Σν Ϋβδνκν κε ηα δηθαηψκαηα ιφγνπ, (φξθνπ) ηελ ηάξεζε ηνπ ιφγνπ θαη ηηο ππνρξεψζεηο
πνπ απνξξΫνπλ ιφγσ απηνχ. «Καιεέηαη ν ζεφο κΪξηπξαο ηνπ αιεζΫο ηνπ ιφγνπ». Ο φξθνο
γηα ηνπο θνξεέο ηνπ Καλφλα εέλαη δπν κνξθψλ πΪλσ ζηελ πΫηξα κε ηνλ Καλφλα θαη κε ηνλ
ζηαπξφ θαη ην ΒπαγγΫιην. Ο πξψηνο εέλαη βαξχηεξνο.
Σν φγδνν κε ηελ ηηκά, Οη Ϊλζξσπνη εέλαη ηζφηηκνη ελφςεη ησλ ππνρξεψζεσλ θαη
δηθαησκΪησλ θαη δελ ππΪξρεη δηΪθξηζε ζε νκΪδεο ά δηαζηξσκΪησζε, αλαθΫξεη ν Καλφλαο .
Χζηφζν ππνγξακκέδεηαη κε Ϋκθαζε ε κεγΪιε ζεκαζέα ηεο ηηκάο γηα ηνλ Ϊλζξσπν. Δ ηηκά εέλαη
ρΪξηζκα ζενχ θαη πξνζσπηθά. ε μερσξηζηΪ Ϊξζξα ππνγξακκέδεηαη πφηε ζεσξεέηαη αηέκσζε
θαη ηα κΫζα γηα ηελ απνθαηΪζηαζά ηεο. Δ πξνζβεβιεκΫλε ηηκά δελ αληακεέβεηαη παξΪ κφλν
ην ρχζηκν ηνπ αέκαηνο. Θεσξεέηαη πξνζβεβιεκΫλε ηηκά φηαλ θΪπνηνο ηνικΪεη λα ραξαθηεξέζεη
θΪπνηνλ ςεχηε ζε ζχλαμε αλδξψλ, φηαλ θηχλεηο ά δνθηκΪδεηο λα θηχζεηο θΪπνηνλ , φηαλ
αηηκΪηαη ε γπλαέθα θΪπνηνπ, φηαλ δελ ηεξεέηαη ν ιφγνο, φηαλ αθαηξεέο θΪπνηνπ ηα φπια,
φηαλ θιΫςεηο θΪπνηνπ πεξηνπζηαθΪ ηνπ ζηνηρεέα, θιπ
Εδηαέηεξε ζΫζε θαηΫρεη ζην βηβιέν απηφ ν ζεβαζκφο ηνπ θέινπ. «Σν ζπέηη ηνπ Ώιβαλνχ
αλάθεη ζην ζεφ θαη ην θέιν». Ώλ ν ερζξφο κπεη ζην ζπέηη ζα μερΪζεηο ηελ βεληΫηα θαη ζα ηνπ
πεηο «θαιψο φξηζεο», αλαθΫξεη ν Καλφλαο.
ην έδην βηβιέν αλαθΫξεηαη ν ηξφπνο νξγΪλσζεο ηεο ζπγγΫλεηαο. Αηαθξέλνληαη δπν
γξακκΫο ζπγγΫλεηαο ηνπ αέκαηνο θαη ηνπ γΪιαηνο. Σνπ αέκαηνο απφ ηνλ παηΫξα θαη ηνπ
γΪιαηνο απφ ηελ κεηΫξα. Βπέζεο ζεκαληηθά ζΫζε θαηαιακβΪλεη θαη ε ηππηθά ζπγγΫλεηα κε ηνπο
βειΪκηδεο θαη ηελ θνπκπαξηΪ.
Σν Ϋλαην αζρνιεέηαη κε ηηο δεκηΫο θαη ηηκσξέεο,
Σν δΫθαην αζρνιεέηαη κε ηηο αλαπνδηΫο φπνπ πεξηιακβΪλνληαη ην θΪξθσκα, ε θιεςηΪ,
ε ιεζηεέα, ε δνινθνλέα, θιπ. Εδηαέηεξε ζεκαζέα απνηειεέ ην θεθΪιαην γηα ην θαηλφκελν ηεο
εθδέθεζεο (βεληΫηαο). χκθσλα κε ηνλ αξρηθφ θαλφλα ε νηθνγΫλεηα ηνπ ζχκαηνο δελ
κπνξνχζε λα εθδηθεζεέ Ϊιιν κΫινο ηεο νηθνγΫλεηαο ηνπ ζχηε εθηφο απ΄ εθεέλν πνπ δηΫπξαμε ην
θφλν. Οχηε νη γπλαέθεο κπνξνχζαλ λα ζθνησζνχλ Ώξγφηεξα ην Ϊξζξν απηφ Ϊιιαμε θαη

ζάκεξα κπνξεέ λα ζθνησζεέ θΪζε αξζεληθφ νπνηαζδάπνηε ειηθέαο, αθφκα θαη ζην ζηελφ
ζπγγεληθφ πεξηβΪιινλ (φρη κφλν ζηελ νηθνγΫλεηα) .
Σν ελδΫθαην ζεσξεέηαη ηεο δεκνγεξνληέαο θαη ην δσδΫθαην πεξηΫρεη ηηο απαιιαγΫο θαη
εμαηξΫζεηο .
πσο κπνξεέ λα παξαηεξάζεη θαλεέο «Ο θαλφλαο ηνπ ΛΫθ Νηνπγθαγθέλη» απνηειεέ Ϋλα
λνκηθφ κΫζν ξχζκηζεο ηεο δσάο ζε ζπγθεθξηκΫλε κηθξά θνηλσλέα. Ώπηφο δελ Ϋρεη ζάκεξα
λνκηθά ηζρχ, δειαδά δελ αλαγλσξέδεηαη απφ ην θξΪηνο, φκσο κπφξεζε θαη επηβιάζεθε, γη΄απηφ
θαη νη ζπλΫπεηεο απφ ηελ εθαξκνγά ηνπ Καλφλα εέλαη θαηαζηξνθηθΫο γηα ηηο βφξεηεο πεξηνρΫο
ηεο Ώιβαλέαο, ηφζν ην ρεηξφηεξν φηαλ νη ξπζκέζεηο ηνπ έδηνπ ηνπ Καλφλα δελ ζΫβνληαη θαη
παξαβηΪδνληαη.
6.7. Ζ ΑΛΒΑΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΜΔΣΑ ΣΟ 1944
Δ Ώιβαληθά επηζηάκε ηεο Λανγξαθέαο εληφο ησλ ζπλφξσλ, επεξεαζκΫλε απφ ηελ
γηνπγθνζιΪβηθε θαη ξψζηθε κεζνδνινγέα, ζρεκαηέζζεθε
θαη βΪδηζε ζχκθσλα κε ηελ
καξμηζηηθά - ιεληληζηηθά κΫζνδν. Βηζάιζαλ ζ΄ απηά αξρΫο φπσο ε πΪιε ησλ ηΪμεσλ , ε
επαλαζηαηηθά δηεξεχλεζε ηεο ιανγξαθέαο ,θιπ.
Ώπφ ηελ Λανγξαθέα απαηηνχληαλ λα εμππεξεηάζεη φρη κφλν ηελ ηδενινγέα αιιΪ θαη ηελ
πξαρηηθά πνιηηηθά ηνπ θαζεζηψηνο.
Σελ ζπγθεθξηκΫλε πεξένδν ηδξχνληαη δχν κεγΪια θΫληξα γηα ηηο ιανγξαθηθΫο κειΫηεο ,
ζηα Σέξαλα θαη ε Πξέζηηλα.
ηα Σέξαλα
ην 1945, ηδξχζεθε ην Σκάκα ηεο Λανγξαθέαο θνληΪ ζην Ελζηηηνχην ησλ Βπηζηεκψλ
ην 1960 ην ηκάκα ηεο Λανγξαθέαο κεηαηξΪπεθε ζε Ελζηηηνχην ηεο Λανγξαθέαο
ην 1972 ελψζεθε κε ηελ Βζλνγξαθέα θαη ηδξχζεθε ην Ελζηηηνχην Λατθάο ΣΫρλεο κε
ηΫζζεξα ηκάκαηα 1.-ηεο ινγνηερληθάο ιανγξαθέαο. 2.- κνπζηθάο θαη ηΫρλεο. 3.- ηνπ πιηθνχ
ιατθνχ πνιηηηζκνχ. 4.- πλεπκαηηθάο ηΫρλεο. Σν Ελζηηηνχην Λατθάο ΣΫρλεο δηαθξέλεηαη γηα ην
πινχζην αξρεέν ηνπ.
Χζηφζν ζε πεξέπησζε πνπ ην Ελζηηηνχην απηφ δηαθξέζεθε γηα ηελ ζπιινγά
ιανγξαθηθνχ πιηθνχ , θπξέσο ζηνλ θηινινγηθφ ηνκΫα, πξΫπεη λα εηπσζεέ φηη ν ηξφπνο θαη ηα
θξηηάξηα ζπιινγάο άηαλ κε αξθεηΫο αξλεηηθΫο ζπλΫπεηεο. Οη θνκκνπληζηηθΫο ηδενινγηθΫο αξρΫο
πνπ Ϋπξεπε λα εθΪξκνδε ηφζν ζηε ζπιινγά φζν θαη θαηΪ ηελ ηαμηλφκεζε θαη Ϋξεπλα άηαλ φ, ηη
ην πην αληεπηζηεκνληθφ.
Οη αξρΫο απηΫο ππαγφξεπαλ ηελ ζπλΪξηεζε ηνπ ιατθνχ παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ κε
ηελ θνκκνπληζηηθά ηδενινγέα θαη ηελ γξακκά ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο. Ώπηφ νδάγεζε ζε
αλεπέηξεπηεο παξεκβΪζεηο θαη παξακνξθψζεηο ησλ πξσηφηππσλ θαη αηφθησλ ιανγξαθηθψλ
πιηθψλ.
Με αξλεηηθΫο ζπλΫπεηεο άηαλ ε ζηΪζε ηνπ Ελζηηηνχηνπ σο πξνο ηελ νξγΪλσζε ησλ
ιανγξαθηθψλ θεζηηβΪι, ηα νπνέα κεηαηξΫπνληαλ ζε καδηθΫο εθδειψζεηο κπζνπνέεζεο ησλ
θνκκαηηθψλ εγεηηθψλ κνξθψλ, φπνπ παξνπζηΪδνληαλ σο ιατθΫο δεκηνπξγέεο Ϋξγα επψλπκσλ
θαιιηηερλψλ .
Σν Ελζηηηνχην επΫηξεςε επέζεο λα ζπγγξαθνχλ θαη λα παξνπζηαζηνχλ σο ιατθφο
πνιηηηζκφο, δεθΪδεο ηφκνη κε ηξαγνχδηα γξακκΫλα θαηΪ παξαγγειέα πνπ εμπκλνχζαλ ηελ
θνκκνπληζηηθά δηθηαηνξέα.
ηελ Πξέζηηλα

ΤπΪξρεη Ϋλα ηκάκα ηεο Λανγξαθέαο εληφο ηνπ Ελζηηηνχηνπ Ώιβαλνινγέαο. Οη
θαηεπζχλζεηο εξγαζέαο εέλαη :- ε ζπγθΫληξσζε ηνπ ιανγξαθηθνχ πιηθνχ, ε ζπζηεκαηνπνέεζε,
ε Ϋθδνζά θαη ε κειΫηε ηνπ, ν πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε βνάζεηα ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ .
Βπέ ηεο επθαηξέαο δηνξγαλψζεθαλ ιανγξαθηθΫο εμνξκάζεηο, ά εθζηξαηεέεο, ζην Κφζνβν,
ηα θφπηα, ζηνπο αξβαλέηεο ηεο Εηαιέαο, θιπ. Δ ζπιινγά γέλεηαη ζε φια ηα εέδε. ΤπΪξρνπλ
σζηφζν Ϋξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηα δηΪθνξα Ϋζηκα θαη ηελ ζξεζθεέα
Δ Ϋθδνζά ηνπο αξρέδεη ζηελ δεθαεηέα 50-60. ηα δχν θΫληξα εθδφζεθαλ γχξσ ζηα 70
βηβιέα. ηελ ακΫζσο κεηΪ δεθαεηέα αξρέδεη ε Ϋθδνζε «Σεο πνιηηηζηηθάο θιεξνλνκηΪο ηνπ
Ώιβαληθνχ Λανχ». Βθδέδεηαη ζε ηΫζζεξηο ζεηξΫο. Δ πξψηε ζεηξΪ πεξηΫρεη 8 ηφκνπο, Ϋμη ζε
θαζαξά πξφδα, Ϋλαο ηφκνο κε αηλέγκαηα θαη Ϋλαο ηφκνο κε παξνηκέεο.
Δ δεχηεξε ζεηξΪ πεξηΫρεη ηα Ϋπε ησλ αλδξεησκΫλσλ ζε ηΫζζεξηο ηφκνπο
Δ ηξέηε ζεηξΪ πεξηΫρεη ηα ηζηνξηθΪ Ϋπε, ζε ηξεηο ηφκνπο
Καη ε ηΫηαξηε ζεηξΪ εέλαη ε ιπξηθΪ δεκνηηθΪ ηξαγνχδηα ζε ηΫζζεξηο ηφκνπο
Μηα Ϊιιε ζεηξΪ εθδφζεσλ εέλαη απηά κε ηέηιν « Δ ΚνζνβΪξηθε ιανγξαθέα»

ΤΕΕ
Ζ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ Ο ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΑΛΒΑΝΗΑ
Εδηαηηεξφηεηεο -πξνβιάκαηα - επηζεκΪλζεηο
7.1. ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ
Ώπφ ηφηε πνπ θαζηεξψζεθαλ ηα ζχλνξα γηα ηελ έδξπζε ηνπ Ώιβαληθνχ θξΪηνπο
επηθξαηεέ κηα πνηθηιέα νξνινγηψλ γηα ηνλ νξηζκφ ηεο θνηλφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρεένπ πνπ
ζπκπεξηιάθζεθε ζην θξΪηνο απηφ, φπσο:- ΐφξεηνο Ήπεηξνο, Βζληθά Βιιεληθά Μεηνλφηεηα,
Βιιεληθά Μεηνλφηεηα, Μεηνλφηεηα, Νφηηα Ώιβαλέα, ά νη Έιιελεο ηεο Νφηηαο Ώιβαλέαο, νη
Έιιελεο ηεο Ώιβαλέαο θαη ηψξα ηειεπηαέα ν Βιιεληζκφο ηεο Ώιβαλέαο.
Σν επξχ απηφ θΪζκα νξηζκψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπγθεθξηκΫλεο εζληθάο
θνηλφηεηαο πξνδέδεη ακΫζσο Ϋλα ζνβαξφ πξφβιεκα: - ηελ αληηκεηψπηζε ά φρη ηνπ
Βιιεληζκνχ ηεο Ώιβαλέαο σο ζπλΫρεηα ηνπ ειιεληθνχ Ϋζλνπο.
Οη έδηνη νη Έιιελεο ηεο Ώιβαλέαο αζθαιψο θαη ε ειιεληθά πιεπξΪ ζεσξνχλ δεδνκΫλε
θαη δελ ζπδεηνχλ, ηφζν ην πεξηζζφηεξν δελ ακθηζβεηνχλ, απηά ηελ ζπλΫρεηα. πσο επέζεο
δελ ακθηζβεηνχλ ην γεγνλφο φηη θαη νη Έιιελεο ηεο Ώιβαλέαο εέλαη ν απηφρζνλνο θιεξνλφκνο
ηνπ αξραένπ πνιηηηζκνχ ηεο Δπεέξνπ. Άξα ινηπφλ θαη ιανγξαθηθΪ ν Βιιεληζκφο ηεο Ώιβαλέαο
εέλαη ν απηφρζνλνο θιεξνλφκνο ζηελ ιανγξαθηθά θιεξνλνκηΪ ηεο Δπεέξνπ.
Ώπφ Ώιβαληθάο πιεπξΪο νη γλσζηνέ ηζρπξηζκνέ εθθΫξνληαη σο αδηακθηζβάηεηα
επηρεηξάκαηα φηη νη Έιιελεο ηεο Ώιβαλέαο δελ εέλαη απηφρζνλεο, αιιΪ απελαληέαο κε ξερΫο
ηζηνξηθΫο ξέδεο πνπ θζΪλνπλ κΫρξη ηνλ ΥΤΕΕ –ΥΤΕΕΕ αηψλα. Οη παξαπΪλσ ηζρπξηζκνέ θαέλεηαη
φηη Ϋρνπλ αθεηεξέα ζε δχν παξΪγνληεο. Ώπφ ηελ κέα ηελ θαζηΫξσζε ησλ ζπλφξσλ. Ώπφ ηελ
Ϊιιε ηελ δηεθδέθεζε σο αιβαληθψλ, ησλ ειιεληθψλ εδαθψλ ππφ ηελ Σνπξθηθά θαηνρά. Μηα
φκσο αλαθνξΪ αθξηβψο ζην αληηθεέκελν ηεο ζπδάηεζάο καο, διδ πψο κπνξεέ λα εμεγεζεέ ην
εληαέν ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ δψζε θαη εθεέζε ησλ ζπλφξσλ, αλαηξεέ ηνπο παξαπΪλσ
ηζρπξηζκνχο.
Σφζν ην πεξηζζφηεξν φηαλ νη ιανγξαθηθνέ θαλφλεο ζεσξνχλ κΪηαηε θΪζε πξνζπΪζεηα
νξηνζΫηεζεο ζπλφξσλ ζε εληαένπο πνιηηηζκηθνχο θαη ιανγξαθηθνχο ρψξνπο, ηφζν ην
πεξηζζφηεξν εέλαη κΪηαηεο νη πξνζπΪζεηεο αληηπαξΪζεζεο δχν ηκεκΪησλ ελφο θνηλνχ
πνιηηηζκνχ.
Έηζη ινηπφλ, φπσο εζληθΪ θαη ιανγξαθηθΪ θαη πνιηηηζκηθΪ (Ϊιισζηε, ζπρλΪ νη φξνη απηνέ
εέλαη ηαπηφζεκνη ά αιιεινζπκπιεξψλνληαη) θαζψο θαη ηζηνξηθΪ θαη γεσγξαθηθΪ, ε θνηλφηεηα
ηνπ Βιιεληζκνχ ηεο Ώιβαλέαο αλάθεη ζηνλ επεηξσηηθφ ρψξν, απνηειεέ ηκάκα ηεο Δπεέξνπ
ΤπΪξρεη φκσο αθφκα Ϋλα πξφβιεκα. Πξφθεηηαη γηα ηελ ζπλχπαξμε ζε γεσγξαθηθά
ηνπνζΫηεζε θαηΪ ην βφξεην ηκάκα ηεο Δπεέξνπ πνιηηηζκψλ πιεζπζκψλ δηαθνξεηηθάο
γιψζζαο, εζλφηεηαο ά θαη ζξεζθεέαο. Ννκέδσ φηη ζηελ πξνθεηκΫλε πεξέπησζε κπνξνχκε λα
κηιάζνπκε γηα δηαθξέζεηο πνπ επηθΫξεη Ϋλα πνιηηηζηηθφ επέζηξσκα, Ϋζησ θαη κεξηθψλ αηψλσλ.
Οη δηαθξέζεηο, εθεέ πνπ ππΪξρνπλ ζεκεηψζεθαλ ιφγσ ησλ ηζηνξηθψλ εμειέμεσλ, θπξέσο ιφγσ
θαζφδνπ Ϊιισλ πιεζπζκψλ δηαθνξεηηθάο εζλνινγηθάο ηαπηφηεηαο, ά ληφπησλ πνπ
πξνζρψξεζαλ ζηελ θνηλφηεηα απηά, ά επεξεαζκψλ απφ ηα αληέζηνηρα δηαθνξεηηθΪ Ϊθξα.
ΠΪλησο, αλαπηχρζεθαλ πΪλσ ζε Ϋλα εληαέν πνιηηηζηηθφ ππφζηξσκα πνπ ζπλερέδεη λα
πξνθαζνξέδεη ηελ ιανγξαθηθά κνξθνινγέα ηεο πεξηνράο.
7.2. ΔΝΗΑΗΟ ΥΩΡΟ - ΚΟΗΝΖ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΟ- ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΤΝΔΥΔΗΑ.

Δ δηαδηθαζέα αιιαγάο ησλ ηζνξξνπηψλ ζηνλ εληαέν επεηξσηηθφ ρψξν
ηηο εθαηνληΪδεο κειΫηεο μΫλσλ, Βιιάλσλ θαη Ώιβαλψλ κειεηεηψλ Ϋλα απφ ηα ζΫκαηα
ηδηαέηεξνπ πξνβιεκαηηζκνχ εέλαη φρη ηφζν ε ειιεληθφηεηα ηεο Δπεέξνπ φζν ηα φξηα ηεο
ειιεληθφηεηΪο ηεο θπξέσο πξνο ην ΐνξΪ. ινη ηνπο βξέζθνπλ επηρεηξάκαηα γηα λα ζηεξηψζνπλ
ηηο απφςεηο ηνπο. Ώπηφ νθεέιεηαη ζν γεγνλφο φηη δηαρξνληθΪ ε δπλακηθά αιιαγάο ηεο εζλφηεηαο,
γεσγξαθηθΪ θαη αλζξσπνινγηθΪ, άηαλ ακθέδξνκε, κε γεληθά ηΪζε
ηελ απψιεηα ηεο
ειιεληθφηεηαο απφ ην ΐνξΪ πξνο ην Νφην.
Ο Άγγινο θαζεγεηάο N. G. L. Hammond, γλσζηφο γηα ηηο Ϋξεπλεο ηζηνξηθψλ ζεκΪησλ
ζρεηηθψλ κε ηελ πεξηνρά, ζην βηβιέν ηνπ «Ήπεηξνο», αλαθΫξεη: «ηνπο φξνπο ηεο ηζηνξέαο ηεο
Δπεέξνπ, ν φξνο «Ήπεηξνο» ζάκαηλε δηΪθνξα πξΪγκαηα ζε δηΪθνξνπο θαηξνχο. «Δ Ήπεηξνο
«ηεο Οδχζζεηαο» άηαλ ην κεγΪιν ζθηεξφ βαζέιεην ηνπ Ϊγξηνπ ΒρΫηνπ1. ηνλ θαηξφ ηνπ
Θεφπνκπνπ ε Ήπεηξνο άηαλ ε θαηνηθέα δεθαηεζζΪξσλ θχισλ. ΚΪησ απφ ηηο πνιηηηθΫο
δηαλνκΫο ηνπ Φέιηππνπ ΐ‟ ηνπ Μαθεδφλνο, ηεο Ρσκατθάο Ώπηνθξαηνξέαο, ηεο Σνπξθηθάο
Ώπηνθξαηνξέαο θαη ηνπ Ώιά ΠαζΪ ηα ζχλνξα ηεο Δπεέξνπ επεθηεέλνληαλ ά ζπζηΫιινληαλ,
ψζπνπ ζάκεξα ηνπνζεηάζεθαλ κΫζα ζε Ϋλα ειΪρηζην φξην, θαζνξηζκΫλν κε ηε ξχζκηζε ηεο
Κνηλσλέαο ησλ Βζλψλ ηνπ 1923. Παξφκνηα ε εζλνγξαθέα ηεο Δπεέξνπ εέρε κηα δηαπνηθηιιφκελε
ηζηνξέα. ΚαηΪ ηε γλψκε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ ινγέσλ θη έζσο θαηΪ ηελ ηζηνξηθά
πξαγκαηηθφηεηα Ϋρεη δηαθπκαλζεέ κεηαμχ ησλ πφιεσλ ησλ Ώραηψλ θαη ΑσξηΫσλ, Μαθεδφλσλ
θαη Ειιπξηψλ, Βιιάλσλ θαη Ώιβαλψλ»2
Αελ εέλαη δχζθνιν λα δηαπηζηψζεη θαλεέο ηελ ηζηνξηθά ηΪζε πξνψζεζεο ηνπ αιβαληθνχ
θαη αιβαλνπνηεκΫλνπ ζηνηρεένπ απφ ΐνξΪ πξνο Νφην γηα λα Ϋρνπκε, ζηελ επνρά καο, εηδηθΪ
κεηΪ ηα 50 ρξφληα θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ηνπο ζεκεξηλνχο ζπζρεηηζκνχο.
Δ δπλακηθά απηά νθεέιεηαη «ζηελ θπγνθεληξηθά» ηΪζε ησλ αιβαληθψλ θχισλ πνπ
γλψξηδαλ φηη «πΫξα απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ βνπλψλ θαη πΫξα απφ ηε ζΪιαζζα
επεθηεέλνληαλ εχθνξνη θΪκπνη θαη απΫξαληεο πιαγηΫο, ε Ααξδαλέα, ε Μαθεδνλέα, ε Θεζζαιέα,
3
ε Ώπνπιέα» , αλαθΫξεη ν Β. ΣζηακπΫη.
ε ζρΫζε φκσο κε ηνλ Δπεηξσηηθφ ρψξν θαη θφζκν ε θΪζνδνο απηά επλνάζεθε απφ ην
γεγνλφο φηη ν επεηξσηηθφο θφζκνο (ειιεληθΪ θχια) κεηαθηλνχληαλ πξνο ην Νφην πξνο ηνλ
ππφινηπν ειιαδηθφ ρψξν πξνζθΫξνληαο, ζενχο (καληεέν ηεο Ασδψλεο), άξσεο, βαζηιεέο
(ΏρηιιΫα, Δξαθιά θαη Πχξν κΫρξη θαη ΜΫγα ΏιΫμαλδξν θαη άξσεο ηνπ 1821) πνιηηηζκφ,
ηδενινγέεο, (επέ Σνπξθνθξαηέαο εδψ Ϋρεη ηελ αθεηεξέα ηεο ε λενειιεληθά ηδενινγέα) πνιηηηθΫο,
ζηξαηησηηθΫο νηθνλνκηθΫο δνκΫο. Δ Ήπεηξνο δηαθΫξεη απφ ηηο Ϊιιεο ειιεληθΫο πφιεηο – θξΪηε
δηφηη ελψ εθεέλεο, (αθφκα θαη ε Ώζάλα) Ϋρνπλ ηνλ δηθφ ηνπο θχθιν αθκάο θαη παξαθκάο, σο
κνλαδηθφ φζν θαη ιακπξφ θαη κε ππεξρξφληζεο αμέεο εέλαη απηφο ν θχθινο, ε Ήπεηξνο
επαλΫξρεηαη κΫζα ζηελ ηζηνξέα ηνπ ειιεληθνχ Ϋζλνπο κε ηηο πνιιαπιΫο ηεο ζπκβνιΫο. Πηζαλφλ
νη ζπλερηδφκελεο αληηπαξαζΫζεηο κε ηα βφξεηα θχια λα απνηΫιεζαλ ηελ δπλαηφηεηα
Ϊληιεζεο θαη ζπζζψξεπζεο αμηψλ ηηο νπνέεο ηηο κεηΫθεξλε ζε Ϊιια πην αζθαιά κΫξε, πξνο
ην Νφην
Ξεθηλψληαο απφ ηελ ζΫζε φηη νη ζεκεξηλνέ Ώιβαλνέ εέλαη απφγνλνη ησλ Ειιπξηψλ, ηφηε
ηελ θπγνθεληξηθά ηνπο ηΪζε ζα ζπλαληάζνπκε ηζηνξηθΪ απφ ηνλ ΕV π.Υ αηψλα. «ηαλ ζηηο
αξρΫο ηνπ 4νπ αηψλα π.Υ. νη Ειιπξηνέ εηζβΪινπλ ζηελ Ήπεηξφ, νη Μνινζζνέ ηνπο αληηκεησπέδνπλ

1

ΒαζηιηΪο ηεο Ζπεέξνπ, γλσζηόο γηα ηελ ζθιεξόηεηΪ ηνπ. Έθνβε ηε κύηε θαη η΄ απηηΪ ησλ ηηκσξεκΫλσλ
N.G.L Hamond. ΖΠΔΗΡΟ, ηόκνο Α, Αζάλαη, 1971, ζει. 3
3
E.Çabej. Shqiptaret midis Perendimit e Lindjes. Σέξαλα 1994, ζει 16
2

επηηπρψο κε ηελ βνάζεηα ηεο πΪξηεο, πνπ ηελ επνρά εθεέλε (384 π.Υ.) εέρε ζηα ρΫξηα ηεο ηελ
εγεκνλέα ηεο Ώζάλαο». 1
χκθσλα κε ηνλ Hammond, «νη αιβαλνέ απιψζεθαλ κΫζα ζηελ Ήπεηξν θαηΪ ηνλ
2
δΫθαην πΫκπην αηψλα» . «νη Ώιβαλφγισζζνη ρσξηθνέ ζηελ Ήπεηξν άζαλ αξρηθΪ
ειιελφγισζζνη θαη πηνζΫηεζαλ ηελ Ώιβαληθά νκηιέα κφλνλ φηαλ Ϊιιαμαλ ηε ζξεζθεέα ηνπο
απφ ην Υξηζηηαληζκφ ζην Μσακεζαληζκφ θΪησ απφ ηελ Σνπξθηθά πέεζε», -αλαθΫξεη ν Hamond
θαη πξνζζΫηεη: «ε πέζηε κνπ εέλαη, φηη νη Ώιβαλφγισζζνη ρσξηθνέ ηεο Δπεέξνπ εέλαη απφγνλνη
ησλ Ώιβαλψλ παξεέζαθησλ, πνπ άιζαλ ζηα λφηηα θαηΪ ηελ επνρά ηεο Σνπξθηθάο
Ώπηνθξαηνξέαο θη απνέθεζαλ θπξέσο ηηο παξαιηαθΫο πεδηΪδεο»3
7.3. ΣΑ ΟΡΗΑ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ.
N.G.L Hammond. Ξεθηλψληαο απφ ην γεγνλφο φηη ε Βζλνγξαθέα θαη ν πνιηηηζκφο ηεο
Δπεέξνπ Ϋρεη κηα δηαπνηθηιφκελε ηζηνξέα ζεκεέσλε φηη « Ϋλαο ζηαζεξφο νξηζκφο ηεο Δπεέξνπ
κπνξεέ λα παξαρσξεζεέ κφλν ζηνπο φξνπο ηεο Γεσγξαθέαο. Βδψ εέκαζηε, γξΪθεη, ζε ζηΫξεν
Ϋδαθνο‟ γηαηέ κηα ηδηαέηεξε ρψξα ηνπνζεηεκΫλε κΫζα ζ‟ αθξηβά γεσινγηθΪ φξηα, Ϋρεη ειεγρζεέ
θαηΪ ην παξειζφλ θαη ειΫγρεηαη ζάκεξα απφ ηζρπξνχο γεσγξαθηθνχο παξΪγνληεο πνπ
εμνπζηνδνηνχλ ηνλ Δπεηξψηε λα ζεσξάζεη ηελ παηξέδα ηνπ κηα νληφηεηα επδηΪθξηηε απφ ηηο
παξαθεέκελεο ρψξεο4.»
Ώλαιχνληαο ηελ γεσινγηθά κνξθνινγέα, ησλ νξνζεηξψλ θαη πεδηΪδσλ, θαζψο θαη ηνπο
πνηακνχο ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πεξηνράο ν Hammond ζπκπεξαέλεη φηη ηα φξηα ηεο Δπεέξνπ
αξρέδνπλ ζην ΐνξΪ κε ηηο νξνζεηξΫο πνπ θαηαπηΪλνληαη λνηέσο ηνπ Γελνχζνπ πνηακνχ κε
αλαηνιηθφ ζεκεέν ην βνπλφ ΓξΪκνο γηα λα θζΪζνπκε ζην Νφην ζηνλ Ώκβξαθηθφ Κφιπν.
Παξαηεξψληαο κε πξνζνρά ηηο δηαρξνληθΫο πξνζεγγέζεηο ησλ βνξεέσλ θπξέσο ζπλφξσλ
ηεο Δπεέξνπ ζα δηαπηζηψζνπκε φηη φζν πην βαζηΪ ζην ρξφλν πεγαέλνπκε ηφζν πην βφξηα
πεγαέλνπλ ηα φξηα ηεο Δπεέξνπ ( πην ζσζηΪ ηα φξηα ηεο ειιεληθφηεηαο ηεο Δπεέξνπ) θαη
αληέζηξνθα. Ώπηφ νθεέιεηαη αθξηβψο ζε φηη αλαθΫξακε πην πΪλσ. ΠαξαζΫηνπκε κεξηθΫο
απφςεηο.
Ο George Shfadtmyler, ζηνλ νπνέν αλαθΫξεηαη ν Eqrem Çabej, γξΪθεη φηη: Shqiptaret
janë ngjizur si komb në një vend i cili nga një anë ka qenë i ekspozuar ndikimit të Dalmacisë
.... nga ana tjetër ka qenë jo larg kufirit të gjuhës greke. Një vend që përmbush këto kushte
është sipas tij Shqipëria Veriake (Mati). Që ketj ata (si barinj i vendeve të larta) u shtrinë ne
fushat përreth e u hapen në kohë të mesme më në jug, në Shqipërinë e Mesme e Jugore dhe
më vonë në Thesali e në krahina të tjera të Greqisë....”5 Δ Ϊπνςε απηά εέλαη ζρεδφλ
ηαπηφζεκε κε εθεέλε ηνπ ηξΪβσλ
Βθ ησλ πξψησλ Βιιάλσλ επεηξσηνιφγσλ Παξγηλφο Παλαγηψηεο Ώξαβαληηλφο (1857)
επαλαθΫξεη ηηο ξσκατθΫο δηαηξΫζεηο ΠαιαηΪ θαη ΝΫα Ήπεηξνο. Δ κελ πξψηε πεξηιακβΪλεη φιεο
ηηο πεξηνρΫο ηεο ζεκεξηλάο ειιεληθάο Δπεέξνπ θαη εθεέλεο ηνπ Πσγσληνχ, Αξφπνιεο θαη
ΥεηκΪξαο, σο ην Ώθξνθεξαχλην αθξναηάξην‟ ε δε δεχηεξε ηηο πεξηνρΫο Πξεκεηάο, Σεπειεληνχ,
Ώπιψλνο, Μπεξαηηνχ ΒικπαζΪλ, θιπ, ελψ ε Γθηφξηδα (ΚνξπηζΪ) θαη ε ΐνζρφπνιε,
(Μνζρφπνιε) ππΪγνληαη ζηε Μαθεδνλέα6.
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Ο γΪιινο πξφμελνο Pouqeville (1806) ζεσξεέ φηη ην Παιαηνπσγψλη, ε Αξφπνιε,
(Ώξγπξφθαζηξν), ε Πξεκεηά, ην ΣεπειΫλη θαη ε Ώπιψλα αλάθνπλ ζηελ Ήπεηξν. Βλψ
πεξηιακβΪλεη ζηε ΜΫζε Ώιβαλέα ηε ΜνπδεθηΪ, ηελ ΜαιθΪζηξα, ην θξαπΪξη, ην ΜπεξΪηη θαη
1
ην ΒικπαζΪλη .
ιεο νη απφςεηο, απφ ειιεληθάο πιεπξΪο ζπγθιέλνπλ ζε ηειηθά αλΪιπζε ζε ηξεηο
εθδνρΫο. ηελ αθξαέα εθδνρά φξην απνηειεέ ν Γελνχζηνο Πνηακφο. χκθσλα κε κηα κΫζε
εθδνρά, ζηελ Ϋλλνηα ηνπ φξνπ ΐφξεηνο Ήπεηξνο εκπεξηΫρνληαη ρνλδξηθψο φιεο νη πεξηνρΫο
λνηέσο ηεο γξακκάο Ώπιψλαο- Πφγξαδεηζη, νη νπνέεο αληηζηνηρνχλ ζηηο δηεθδηθάζεηο ηνπ
ΐεληδΫινπ ην 1919. Δ ηξέηε εθδνρά πεξηνξέδνπλ ηελ θξέζηκε πεξηνρά λνηέσο ηνπ πνηακνχ ΐηφζα
(Ώψνπ)
Ώπφ αιβαληθάο πιεπξΪο επηθξαηεέ ε Ϊπνςε φηη ε Ήπεηξνο εέλαη φιε αιβαληθά πεξηνρά
θαη φηη νη Έιιελεο πνπ βξέζθνληαη ζην αιβαληθφ ηκάκα ηεο Δπεέξνπ εέλαη εδψ Ϋπνηθνη πνπ
άξζαλ σο δεπγέηεο ηνλ ΥΤΕΕ-ΥΤΕΕΕ αηψλα.

7. 4. ΔΘΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΤΝΘΔΖ
πσο αλαθΫξακε θαη πην πΪλσ ηα ειιελφθσλα θχια Ϋθζαζαλ ζηελ Ήπεηξν απφ ην
2500 – 2100 π.Υ. Βμεγάζακε επέζεο πην πΪλσ πεξέ ησλ κεηαθηλάζεσλ πιεζπζκψλ ησλ
Βιιάλσλ πξνο ηνλ ππφινηπν ειιεληθφ θφζκν. Δ έδηα ε ΒιιΪδα ζα δερηεέ επηδξνκΫο θαη
δηεηζδχζεηο Ϊιισλ πιεζπζκψλ:- Ειιπξηψλ, Γφηζσλ, ΐαλδΪισλ, Ώληψλ, ιΪβσλ, ΏξΪβσλ,
ΐνπιγΪξσλ, Ννξκαλδψλ. Σφζν ην πεξηζζφηεξν φηαλ γηα πνιινχο αηψλεο απνηέιεζε ην ζεκείν
επαθήο ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ απηνθξαηνξηψλ, φπσο ηεο Οζσκαληθήο θαη ηεο Βπδαληηλήο, θαζψο
θαη ηεο Βελεηηθήο Γεκνθξαηίαο. Μηα ηΫηνηα εμΫιημε νδάγεζε ζηε ζπλερά αιιαγά ησλ
εζλνινγηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ δνκψλ .
Έηζη ζάκεξα, φπσο θαη δηαρξνληθΪ, ε δηαέξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ ππφ κειΫηε
πεξηνρά ζε Έιιελεο θαη Ώιβαλνχο απνηειεέ κηα ππεξαπινχζηεπζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σν
γεγνλφο Ϋρνπλ παξαηεξάζεη θαη παιηφηεξνη εξεπλεηΫο.
Ο ΏζαλΪζηνο Φαιέδαο ζηηο αξρΫο ηνπ ΥΕΥ αηψλα δηαηξεέ ηνλ εδψ πιεζπζκφ ζε αΓξαηθνχο Υξηζηηαλνχο, β-Ώιβαλνχο Υξηζηηαλνχο, γ-Ώιβαλνχο Σνχξθνπο διδ κνπζνπικΪλνπο.
Ο Παλαγηψηεο Ώξαβαληηλφο ζηα κΫζα ηνπ έδηνπ αηψλα δηαθξέλεη α- Έιιελεο, βΏιβαλνχο – θηπεηΪξνπο, γ – Γξαηθναιβαλνχο ά ΔκηΫιιελεο, δ- ιΪβνπο, βνπιγαξηθάο ε
ζεξβηθάο θαηαγσγάο, ε- ΚνπηζνβιΪρνπο ζη- ΏξβαληηνβιΪρνπο δ-Ώζέγγαλνπο δηαηξνχκελνπο
ζε Υξηζηηαλνχο, Γχθηνπο θαη Σνπξθφγπθηνπο
Μηα ζεκεξηλά πξνζΫγγηζε καο νδεγεέ ζηελ εμάο θαηΪηαμε: α-Έιιελεο β- Ώιβαλνέ γΐιΪρνη δ- Ώζέγγαλνη. Σνπο Ώιβαλνχο κπνξνχκε αθφκα λα ηνπο ρσξέζνπκε ζχκθσλα κε ην
ζξάζθεπκα ζε Οξζφδνμνπο θαη ΜνπζνπικΪλνπο Οη Ώιβαλνέ ΜνπζνπικΪλνη ρσξέδνληαη αθφκα
ζε ηέηεο θαη Μπεθηαζέδεο. Οη Ώιβαλνέ ρσξέδνληαη αθφκα ζχκθσλα κε ηνλ ηφπν θαηαγσγάο ζε
ΛηΪκπηδεο, Μπξεγθληεηαο, ΣζηΪκηδεο.
Οη ΐιΪρνη ρσξέδνληαη ζε δπν επέζεο θαηεγνξέεο ζε Βιιελφβιαρνη θαη Ώξβαληηφβιαρνη.
Οη αζέγγαλνη δηαηεξνχλ ηνλ πξναλαθεξφκελν δηαρσξηζκφ.
«Έρνπκε ινηπφλ ζηελ Ήπεηξν, ιΫεη ν Hammond, κηα ρψξα ηεο αιιεινδηεηζδχζεσο ζηε
γιψζζα. Δ Ϊθξα βφξεηα θαη ε Ϊθξα λφηηα αλάθνπλ ζρεδφλ ηνπηθΪ ζε ρσξηζηΫο γισζζηθΫο
ζθαέξεο, αιιΪ ην θχξην ζψκα ηεο ρψξαο δηαηξεέηαη ζε ηξέα ηκάκαηα, ρσξηζηΪ ζε γιψζζα θαη ζε
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γεσγξαθέα. Ώπφ ηξεηο γιψζζεο εέλαη αξθεηΪ βΫβαηνλ, φηη ε ΐιΪρηθε θαη ε Ώιβαληθά εέλαη
παξεέζαθηεο. Οπνηαδάπνηε ηαχηηζε ηεο γιψζζαο κε ηελ θπιά ακθηζβεηεέηαη ζεξκΪ ζηε
ζχγρξνλε Ήπεηξν, φπσο αιιαρνχ. πρλΪ Ϋρεη ππνζηεξηρζεέ πψο νη αιβαλφγισζζνη ρσξηθνέ
ζηελ Ήπεηξν άζαλ αξρηθΪ ειιελφγισζζνη θαη πηνζΫηεζαλ ηελ αιβαληθά νκηιέα κφλν φηαλ
Ϊιιαμαλ ηελ ζξεζθεέα….»1
7. 5. ΜΑΡΣΤΡΗΔ ΣΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΤΠΟΣΡΩΜΑΣΟ
Δ φπνηα Ϋζησ θαη επηθαλεηαθά, αιιΪ αληηθεηκεληθά Ϋξεπλα, καο νδεγεέ ζην
πξναλαθεξφκελν ζπκπΫξαζκα. Οη κχζνη νη ζξχινη θαη ε ηζηνξέα, νη πνιιΫο ηνπσλπκέεο θαη ην
εζηκηθφ θνηλσληθφ βέν, φπσο αθφκα ε αξρηηεθηνληθά θαη νη θνηλσληθΫο παξαδνζηαθΫο δνκΫο
ζπλδΫνπλ Ϊκεζα ην ζεκεξηλφ δηαπνιηηηζκηθφ ηνπέν κε ην εληαέν πνιηηηζκηθφ ππφζηξσκα ηεο
Δπεέξνπ. «Δ ΒιιΪδα, ζ΄ φιεο ηηο θΪζεηο ηεο ηζηνξέαο ηεο, πινπηέζηεθε απφ ηελ επηκημέα κε ηα
γεηηνληθΪ Ϋζλε. ηε κνπζηθά δελ ππΪξρνπλ παηξνπαξΪδνηα κέζε. Κη αο ηνπο ρψξηδαλ ε
γιψζζα, ε ζξεζθεέα, θη αο άηαλ θαηΪ θαηξνχο πφηε αθΫληεο θαη πφηε ππάθννη, νη Ϊλζξσπνη
ζηηο αθξαέεο απηΫο πεξηνρΫο, εθηφο απφ πξφζθαηξεο αηκαηεξΫο ζπγθξνχζεηο, ζπδνχζαλ
εηξεληθΪ, αληαιιΪζζνληαο άζε, ηξαγνχδηα θαη ρνξνχο»,- αλαθΫξεη ν Samuel Baud Bovy2, Ϋλαο
απφ ηνπο πξψηνπο δηεξεπλεηΫο ησλ αμηψλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ Ώο δνχκε απηφ
ζε κεξηθΪ επέπεδα.
Οη αλζξψπηλεο ζρΫζεηο
Σν πεξέπινθν αλζξσπνινγηθφ, θνηλσληθφ, εζληθφ, ζξεζθεπηηθφ θαη πνιηηηθφ πιΫγκα
θαζφξηδε σζηφζν ην πιαέζην ησλ αλζξψπηλσλ ζρΫζεσλ. πσο πην πΪλσ αλαθΫξακε, ζηελ
πεξηνρά επηθξαηεέ κηα πνηθηιέα εζλνινγηθά, πνιηηηζκηθά θαη ζξεζθεπηηθά δηαζηξσκΪησζε.
Μεηαμχ ηνπο δελ βξΫζεθαλ πνηΫ ζε αγεθχξσηα ρΪζκαηα. Υαξαθηεξηζηηθφ εέλαη επέζεο ην
γεγνλφο φηη νη Ώξγπξνθαζηξέηεο Ϋδεηρλαλ νηθεηφηεηα ζηνπο Έιιελεο πιαλφδηνπο, πνπ ηνπο
πνπινχζαλ ηα αγξνηηθΪ θαη θηελνηξνθηθΪ πξντφληα ηνπο. Σνπο Ϋκπαδαλ κΪιηζηα θαη ζηα ζπέηηα
ηνπο. Αελ Ϋθαλαλ ην έδην κε ηνπο ΛηΪκπηδεο ζηνπο νπνένπο φζν Ϊλνηγαλ ηελ εμψπνξηα.
Ώξγπξνθαζηξέηεο θαη Έιιελεο ηχραηλε λα ζπκκαρνχζαλ φηαλ ε πνιηηηθά εμνπζέα ησλ πξψησλ
γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο πφιεο απεηινχληαλ απφ ηξέηνπο. Οη ζπκκαρέεο, φκσο, άηαλ κνλέκσο
πξνζσξηλΫο. Μφιηο ζπλΫβαηλε θΪηη ην κέζνο γέλνληαλ ζέδεξν θαη ε αγΪπε πνχπνπιν. Ννκέδσ
φηη επηρεηξεκαηνινγεέ πιάξσο ηελ Ϊπνςε απηά ε δηαπέζησζε ηνπ Έιιελα δηπισκΪηε ζην
ππνπξνμελεέν ΏξγπξνθΪζηξνπ 1929, ΜηρΪιε Κ. ΜειΪ φηη νη δπν ιανέ «ζα ζπλελλννχλην κηα
ραξΪ-πξνο φθεινο ακθνηΫξσλ- αλ δελ εέραλ παξεκβΪιεη ηξέηνη γλσζηΪ καθηαβειηθΪ
πξνζθφκκαηα» 3.
Ώθξηβψο ην θνηλφ απηφ ππφζηξσκα θαζφξηδε θαη ηηο επξχηεξεο ζπκκαρέεο ζηα κεγΪια
δηιάκκαηα. Ώο δνχκε ηη ιΫεη γη΄απηφ ην παξαθΪησ αιβαληθφ δεκνηηθφ ηξαγνχδη.
Pse të mos e duam Junian (Ϋιιελα)
Ç‟ do ta bejm‟ Italian
Ata na ndrojnë tabanë
Kështu se çna qe shkruar
Ta ujdisim me Junian
Shok, pse jemi të marrë
A mos na prishi iman
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Siç e kemi do ta mbajm1
Σν παξαπΪλσ ηξαγνχδη απνηειεέ κηα αληέδξαζε ζηηο επηδηψμεηο ηεο Εηαιέαο γηα
θπξηαξρέα ζην Νφην ηεο Ώιβαλέαο, ηελ επνρά πνπ ε Σνπξθνθξαηέα φδεπε πξνο ηελ ηειηθά ηεο
δχζε. Σελ έδηα επνρά νη Ώιβαλνέ ηεο πεξηνρά δεηνχζαλ «ηακπΪλη»- ζηάξηγκα, φπσο νη έδηνη
ιΫλε.
ΚνηλΪ άζε θαη Ϋζηκα θαη πνιηηηζκφο.
ην βηβιέν ηνπ ΔΠΒΕΡΟ ν ΏιΫμεο Υ. Μακφπνπινο καο θΫξλεη Ϊθζνλεο ιανγξαθηθΫο,
εζνγξαθηθΫο θαη εζλνγξαθηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ Ϊπνςε απηά.
ΑηαβΪδνληαο επέζεο ην βηβιέν ηνπ Ώξγπξνθαζηξέηε δηαλννχκελνπ, Ώγθέκ ΜΫξν «Οη πΫηξεο ησλ
ζπκάζεψλ κνπ», ζα καο κεηαθΫξεη ζε Ϋλαλ θνηλφ θφζκνο εζέκσλ πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ηελ
Άλνημε. Σν έδην ζπλαληνχκε θαη ζην βηβιέν ηνπ Ναηδέ Καζαξνχρνπ, «Σν Ώξγπξφθαζηξν ησλ
θεζηηβΪι», ά θαη ζην βηβιέν ηνπ Σαζέκ Γθηνθνχηατ, «Ώξγπξνθαζηξέηηθνο γΪκνο»
Βκεέο φκσο ζα θΫξνπκε Ϋλα παξΪδεηγκα απφ ηελ Λανγξαθέα. Σε ζπκπεξηθνξΪ ησλ
Βιιάλσλ θαη Ώιβαλψλ πξνο ην πνιπθσληθφ ηξαγνχδη. Σν πνιπθσληθφ ηξαγνχδη εέλαη Ϋλα
θνηλφ ιανγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα φιε ηελ Ήπεηξν κε ζθιεξφηεξα ηα θΫληξα ζην βφξεην
ηκάκα ηεο, (ΥηκΪξα) (βιΫπε –Σερλνηξνπέα ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ). ηελ πξαγκαηηθφηεηα
ηνπ πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ, εκεέο ζα εμεηΪζνπκε κηα ζχγρξνλε εμΫιημε.
Βέλαη γεγνλφο φηη ν πνιπθσληθφο ηξφπνο εξκελεέαο δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ Ϋζπαζε
ζηελ αξρά ζηε Νφηηα Ήπεηξν θπξέσο κεηΪ ηελ εκθΪληζε ησλ ιατθψλ νξρεζηξψλ  πνπ
κεηΫβαιαλ ηελ εξκελεέα ηνπο απφ πνιπθσληθά ζε κνλνθσληθά. ΜεηΪ ηελ δεθαεηέα ηνπ 7080‟ φηαλ ε δεκνηηθά κνπζηθά εληΪρζεθε ζηελ ινγηθά ηεο εκπνξεπκαηνπνέεζεο, ην πνιπθσληθφ
ηξαγνχδη ζα ρΪζεη αξθεηφ Ϋδαθνο ζηελ ειιεληθά Ήπεηξν. ΠαξΪ φκσο ησλ θιεηζηψλ ζπλφξσλ
ε πέεζε πξνο ην θαζαξφ ειιεληθφ θνκκΪηη ζηελ Ώιβαληθά Ήπεηξν άηαλ ηΫηνηα πνπ ζηγΪ- ζηγΪ
ην πνιπθσληθφ Ϊξρηζε λα ππνρσξεέ, πξψηα ζηε Αξφπνιε, σο πην αλαπηπγκΫλε πεξηνρά θαη
κεηΪ ζηηο Ϊιιεο πεξηνρΫο κε ακηγά ειιεληθφ πιεζπζκφ. ΜεηΪ ηελ δεθαεηέα ηνπ 80 (πΪληα ηνπ
πξνεγνχκελνπ αηψλα) ε αζπγθξΪηεηε αλΪπηπμε ηνπ κνλνθσληθνχ ηξαγνπδηνχ ππφ ηελ
ζπλνδεέα ιατθψλ νξγΪλσλ ζηελ ειιεληθά κεηνλφηεηα επεξΫαζε αζθπρηηθΪ θαη ηηο αιβαλφθσλεο
πεξηνρΫο φπνπ ην πνιπθσληθφ ζεσξνχληαλ επηβεβαέσζε ηεο αιβαληθάο εζληθάο ηαπηφηεηαο.
άκεξα ππφ ηνλ Ϊκεζν επεξεαζκφ ηεο ελφξγαλεο κνλνθσληθάο δεκνηηθάο κνπζηθάο,
ιφγσ θαη ησλ πνιιαπιψλ αλζξψπηλσλ ζρΫζεσλ, ζρεδφλ φια ηα πνιπθσληθΪ ζηελ αιβαληθά
γιψζζα, κεηαηξΫπνληαη ζε κνλνθσληθΪ ζε κεισδέεο φκσο γλσζηψλ ειιεληθψλ δεκνηηθψλ
ηξαγνπδηψλ. Λνηπφλ ην ζπκπΫξαζκα εέλαη φηη θαη νη δχν πιεζπζκνέ δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ,
εληΪρηεθαλ Ϋζησ θαη κε θαζπζηΫξεζε ρξφλνπ ζηελ έδηα πνιηηηζκηθά ά ιανγξαθηθά εμΫιημε.
Ώλαθεξζάθακε ζηελ παξνπζέα πνιηηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ απηνχ πνπ απνθαινχκε θνηλφ
ππφζηξσκα ζην ζεκεξηλφ πνιηηηζκφ ηνπ κε ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Χζηφζν φκσο ε
δηαπέζησζε ζε νξηζκΫλα ηξαγνχδηα ζε κνξθά κπαιΪληαο, φπσο «ηεο Αεξφπνιεο ηνλ
θΪκπν», ζηνηρεέσλ αιβαληθάο γιψζζαο, ηφζν σο αιιεινδαλεηζκφ φζν θαη σο απνδνρά ηεο
αιβαληθάο, αιιΪ ζε ειΪρηζηα πνζνζηΪ, απνηεινχλ κηα αθφκα καξηπξέα γηα λα παξαδερηνχκε
ηελ χπαξμε θνηλνχ ππνζηξψκαηνο.
ην έδην πιαέζην, φπσο παξαηεξεέ ν Samuel Baud Bovy, Ώιβαλνέ ηεο πεξηνράο ηεο
Δπεέξνπ επέ Σνπξθνθξαηέαο ζπγθηλνχληαλ ηδηαέηεξα κε ην γλσζηφ ειιεληθφ ηξαγνχδη «Ο
1

EΒΓΟΜΑΓΑ, ΣΔΤΥΟ 16, ΗσΪλληλα 1887 ζει 1-2
Σν θιαξέλν εκθαλέζηεθε ζηε Μαθεδνλέα θαη ηελ Ήπεηξν ηνλ ΥΗΥ αηώλα . Γηαδόζεθε ζηγΪ- ζηγΪ ζε όιε ηελ επεηξσηηθά
ΔιιΪδα. Σν βηνιέ καξηπξεέηαη ζηελ ΔιιΪδα από ηνλ ΥΤΗΗ αηώλα θαη αληηθαηΪζηεζε ζηελ επεηξσηηθά ΔιιΪδα ηε ιύξα.
ην ζπλδπαζκό όκσο θιαξέλνπ θαη βηνιέ ην θιαξέλν Ϋρεη ηα πξσηεέα.


ΜπνπθνπβΪιαο πνιεκΪ» . Χζηφζν εέλαη γλσζηφ φηη νη Έιιελεο Δπεηξψηεο θπξέσο ζην βφξεην
ηκάκα ηεο , Ϋρνπλ θΪλεη νηθεέν αληηπξνζσπεπηηθφ ρνξφ «Σνλ ΟζκΪλ ΣΪθα» 
Βπέζεο, ε νξγΪλσζε ηνπ ρψξνπ (θαη φρη κφλν φζνλ αθνξΪ ηελ αξρηηεθηνληθά) θαη νη
παξαδνζηαθΫο θνηλσληθΫο δνκΫο, (ζηνηρεέα ηα νπνέα παξακΫλνπλ ζηαζεξΪ) ζε νιφθιεξε ηελ
πεξηνρά ππφ εμΫηαζε, δηαηεξνχλ θνηλΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, φζνλ αθνξΪ ηελ παξΪδνζε,
αλεμΪξηεηα πνπ νη ηζηνξηθΫο εμειέμεηο (εζληθν-ζξεζθεπηηθΫο θαη νηθνλνκηθν-πνιηηηζηηθΫο),
επΫβαιαλ δηαθνξεηηθΫο ηδηαηηεξφηεηεο.
Θξεζθεέα.
Δ ζξεζθεέα Ϋρεη κηα Ϋληνλε παξνπζέα ζηελ εζηκηθά δσά κηαο ζπγθεθξηκΫλεο θνηλφηεηαο.
Γηα ηνπο Έιιελεο σζηφζν ε νξζφδνμε πέζηε Ϋρεη Ϋλα ζπνπδαέν ξφιν ζηελ δηαηάξεζε θαη
θαιιηΫξγεηα ηεο πνιηηηζηηθάο θαη εζληθάο ηαπηφηεηαο.
Χζηφζν θαλεέο δελ ακθηζβεηεέ ηελ ηζηνξηθΪ επηβεβαησκΫλε αιάζεηα φζνλ αθνξΪ ην
θνηλφ νξζφδνμν ππφζηξσκα πξηλ απφ ηνλ ΥΕΤ αηψλα ζε φιε ηελ πεξηνρά ηεο Δπεέξνπ.
Ώζθαιψο ζθνπφο δελ εέλαη
λα επηβεβαηψζνπκε ην επηβεβαησκΫλν, αιιΪ
λα
επηζεκΪλνπκε φηη ν εμηζιακηζκΫλνο πιεζπζκφο, αλεμΪξηεηα απφ ηα θέλεηξα θαη ηα νθΫιε
πνπ ηνπ πξνζΫθεξε ε αιιαμνπηζηέα, αλεμΪξηεηα απφ ηηο ηξηΪληα πεξέπνπ γεληΫο πνπ
κεζνιΪβεζαλ απφ ηφηε κΫρξη ζάκεξα ην ππφζηξσκα ηεο νξζφδνμεο πέζηεο ζπλερέδεη λα
παέδεη Ϋλα απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ αλζξψπηλε ζξεζθεπηηθά πέζηε (σο πηζηεχσ), αλεμΪξηεηα
απφ ηελ ζξεζθεπηηθά πέζηε πνπ πηνζΫηεζε Ϋλα ζπγθεθξηκΫλν πνζνζηφ πιεζπζκνχ.  Σν έδην
ζπκβαέλεη θαη φζνλ αθνξΪ ηελ παξνπζέα ηεο νξζφδνμεο πέζηεο , απφ θνηλνχ κε ηελ ειιεληθά
γιψζζα, ζηελ εζηκηθά δσά ηνπ θχθινπ ηεο δσάο, (γΫλλεζε, γΪκν, ζΪλαην) , ηηο επνρηαθΫο
γηνξηΫο, παξαδνζηαθΫο θνηλσληθΫο δνκΫο θαη ζε εθεέλεο ηηο θνηλσληθΫο νκΪδεο πνπ
αιιαμνπέζηεζαλ ά κηινχλ ζάκεξα ΏιβαληθΪ.
Αεέγκα ησλ αδηΪξξεθησλ ζρΫζεσλ, ζε ζξεζθεπηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ επέπεδν, φπσο θαη
ζην αλζξψπηλν , απνηειεέ ην ηξαγνχδη : « Μσξ‟ Αεξνπνιέηηζζα» . Ώλάθεη ζηηο αξρΫο ηνπ ΥΤΕΕ
αηψλα. ΤπΪξρεη κφλν ζηελ ειιεληθά εθδνρά θαη θαέλεηαη μεθΪζαξα φηη εθθξΪδεη ηνλ κεγΪιν
θΏτκφ εθεέλσλ πνπ αιιαμνπέζηεζαλ . Γεηνχλ απφ ηηο Αξνπνιέηηζζεο , πνπ Ϋρνπλ ηελ
δπλαηφηεηα λα πΪλε ζηελ εθθιεζέα, λα πξνζθπλάζνπλ θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο ρξηζηηαλνχο
πνπ άηαλ αλαγθαζκΫλνη λα αιιαμνπηζηάζνπλ.
Χζηφζν ηξαγνπδηΫηαη κνλέκσο ζηελ κνξθά ηνπ πνιπθσληθνχ θαη εέλαη έζσο ην κφλν
ηξαγνχδη, ην νπνέν θαη φηαλ ζπλνδεχηεθε απφ κνπζηθΪ φξγαλα , δελ Ϋραζε ηελ πνιπγσληθά
ηνπ εξκελεέα.
Ώζθαιψο ηα ζηνηρεέα πξνο ηελ επηβεβαέσζε ηεο Ϊπνςεο απηάο εέλαη πΪξα πνιιΪ θαη
απηΪ. ΥξεηΪδεηαη κφλν απαιιαγά απφ πζηεξνβνπιέεο θαη θαρππνςέεο ,-πξντφλ ησλ
ηδενινγηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζθνπηκνηάησλ.



Ο ΟζκΪλ ΣΪθα (1848-1987), Αιβαλόο πνιεκηζηάο, θαηΪ ηεο Σνπξθνθξαηέαο. πλειάθζε θαη θαηαδηθΪζηεθε κε ηελ
εζρΪηε ησλ πνηλώλ. Πξηλ ηελ εθηΫιεζε ηεο πνηλάο ηνπ δεηάζεθε ε ύζηαηε επηζπκέα. Ο ΟζκΪλ ΣΪθα δάηεζε λα ηνπ
επηηξΫςνπλ λα ρνξΫςεη.

ηηο αλαγλσξηζκΫλεο επέζεκα κνπζνπικαληθΫο νηθνγΫλεηεο ε παξνπζέα ηεο νξζόδνμεο πέζηεο ζα δηαηεξεζεέ: ζηα
νλόκαηα ησλ αλζξώπσλ όπνπ ζε κεξηθΪ παηδηΪ Ϋβγαδαλ ηα παξαδνζηαθΪ νξζόδνμα νλόκαηα θαη ζε κεξηθΪ ηεο λΫαο
πέζηεο. Δπέζεο όηαλ ζε κηα νηθνγΫλεηα ηα παηδηΪ πΫζαηλαλ ζηε ζεηξΪ, ε νηθνγΫλεηα ζεσξνύζε ηε δπζηπρέα νξγά ηνπ ζενύ
θαη γηα λα ζηακαηνύζε ην θαθό, ην όλνκα ηνπ λενγΫλλεηνπ ζα άηαλ νξζόδνμν, (ηξόπνο αληηκεηώπηζεο ηεο ζλεζηκόηεηαο).
ηνλ έδην πιεζπζκό ζπλαληνύκε πνιιΪ επώλπκα ηα νπνέα δηαηεξνύλ θαη εθδειώλνπλ ηελ νξζόδνμε θαηαγσγά.

7.6. ΟΗ ΗΣΟΡΗΚΔ ΦΑΔΗ ΑΛΛΑΓΖ ΣΩΝ ΗΟΡΡΟΠΗΩΝ
Θα Ϋιεγα φηη ε πηψζε ηνπ ΏξγπξνθΪζηξνπ ζηα ρΫξηα ηεο Απλαζηεέαο ηνπ Γθηλ
Γελεβέζηη ζηα ηΫιε ηνπ ΥΕΤ αξρΫο ΥΤ αηψλα θαη ε ζηελά ζπλεξγαζέα ησλ αιβαληθψλ θχισλ
κε ηνπο λΫνπο θαηαρηεηΫο,- ηελ Οζσκαληθά Ώπηνθξαηνξέα θαζνξέδεη ηελ εληειψο αιιαγά φισλ
ησλ ηζνξξνπηψλ ζηελ Ήπεηξν , αιιΪ ζε βΪξνο ηεο ειιεληθφηεηΪο ηεο.
Αηαθξέλνληαη ηΫζζεξηο θΪζεηο.
Ζ πξώηε αξρέδεη κε ηελ πηψζε ηεο αληέζηαζεο ηνπ Γεψξγηνπ Καζηξηψηε θαη ηειεηψλεη
κε ηελ θαιιηΫξγεηα ηνπ αιβαληθνχ εζληθηζκνχ πνπ νδεγεέ ζηε ζχζηαζε ηνπ Ώιβαληθνχ θξΪηνπο
θαη ηελ νξηνζΫηεζε ησλ ζπλφξσλ ηνπ. Αηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ε θαιιηΫξγεηα ηεο
θνηλφηεηαο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ Οζσκαληθάο Ώπηνθξαηνξέαο θαη εμηζιακηζκΫλνπ αιβαληθνχ
θπξέσο ζηνηρεένπ.
πσο αλαθΫξακε ε ζπγθεθξηκΫλε θπγνθεληξηθά ηΪζε ζπλΫβαιε επέ Σνπξθνθξαηέαο
ζηελ θαιιηΫξγεηα ηεο θνηλφηεηαο ζπκθεξφλησλ αλΪκεζα ζηνλ θαηαρηεηά,- ηελ Οζσκαληθά
Ώπηνθξαηνξέα, κε ην εμηζιακηζκΫλν θαη ινηπφ φςηκν αιβαληθφ εζληθηζηηθφ ζηνηρεέν.
Οη πξναλαθεξφκελνη παξΪγνληεο απφ θνηλνχ κε ηελ ζηξαηησηηθά θαηνρά θαη δηνέθεζε,
ζπλΫβαιαλ ζηελ θαζηΫξσζε θαζαξψλ δηαρσξηζηηθψλ γξακκψλ κεηαμχ ησλ Βιιάλσλ θαη ησλ
Οζσκαλψλ, κε ζθιεξπκΫλα ηα Ϊθξα απφ ηε ζπλερά αληηπαξΪζεζε. Οη γξακκΫο απηΫο εέλαη
θΪζεηεο θαη νξηδφληηεο (θαηΪ κάθνο ησλ θνηιΪδσλ ά παξΪιιειεο κε ηηο νξνζεηξΫο θαη ηνπο
πνηακνχο πνπ θαζνξέδνπλ θαηΪ ηνλ Hamond1 ηελ γεσγξαθηθά θαη εζλνινγηθά ελφηεηα ηεο
Δπεέξνπ). Οδάγεζαλ ηαπηφρξνλα ζηελ θαιιηΫξγεηα λεζέδσλ ά ζπιΪθσλ νζσκαληθψλ ρσξηψλ
ζην ζπκπαγΫο ρξηζηηαληθφ - ειιεληθφ γέγλεζζαη .
Οη παξΪιιειεο γξακκΫο απνρηνχλ βΪζνο πξνο ην λφην, θπξέσο θαηΪ ηα παξΪιηα ηνπ
Ενλένπ. Δ πξνλνκηαθά γεσγξαθηθά ζΫζε, νη εχθνξεο πεδηΪδεο Ϋθαλαλ επηζπκεηά ηελ
εγθαηΪζηαζά ηνπο εδψ. Σαπηφρξνλα κΫζσ απηψλ δηαζθαιέδνληαλ ηα ζχλνξα ηεο
Ώπηνθξαηνξέαο πνπ θηλδχλεπαλ γηα αξθεηνχο αηψλεο απφ ηνπο ΐελεηνχο (Αεκνθξαηέα ηεο
ΐελεηέαο-δηαιχζεθε απφ ηνλ Ν. ΐνλαπΪξηε ην1797). Πξνο ην βνξΪ ελψλνληαη κε ηηο εληαέεο
εμηζιακηζκΫλεο πεξηνρΫο ζην βΪζνο ηεο Ώιβαλέαο
ηελ πξνθεηκΫλε πεξέπησζε ε πξνζαξκνγά απηά εληζρχζεθε απφ ηελ ηαχηηζε ηεο
εζλφηεηαο κε ηελ ζξεζθεέα, (φζνη άηαλ κνπζνπικΪλνη άηαλ Σνχξθνη, φζνη παξΫκεηλαλ
ρξηζηηαλνέ απνθαινχληαλ Έιιελεο, ά ζεσξάζεθαλ γθηανχξεδεο,- Ϊπηζηνη. (Βθεέλνη πνπ δελ
Ϊιιαμαλ ηελ ζξεζθεέα ηνπο ζεσξάζεθαλ «Ϊπηζηνη» θαη απφρηεζαλ κεηνλεθηηθά ζΫζε ζε ζρΫζε
κε ηνπο εμηζιακηζκΫλνπο, νη νπνένη ιφγσ ηεο ακεζφηεηαο ησλ ζρΫζεσλ κε ηελ απηνθξαηνξηθά
εμνπζέα, απΫθηεζαλ θαη πξνλνκηαθά ζΫζε ζε ζρΫζε κε ηνπο ρξηζηηαλνχο κΫρξη ην ζεκεέν πνπ
νη δεχηεξνη Ϋπξεπε λα λνηψζνπλ Ϋλνρνη γηαηέ ηάξεζαλ ηελ ζξεζθεέα ηνπο. Με ηελ πΪξνδν ηνπ
ρξφλνπ ζεσξάζεθαλ, φπσο αλαθΫξακε, απηνέ, «νη Ϊπηζηνη», φηη αιιαμνπέζηεζαλ)
Σν γεγνλφο νδάγεζε ζηελ θαιιηΫξγεηα θνηλφηεηαο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ Οζσκαληθάο
Ώπηνθξαηνξέαο θαη αξλεζέζξεζθσλ. «Οη Οζκαλιέδεο νδάγεζαλ ζην απνθνξχθσκα θαη
νινθιάξσζαλ ηελ ηαμηδησηηθά νξκά ησλ Ώιβαλψλ»2 νκνινγεέ ν επηθαλάο Ώιβαλφο εζλνιφγνο
E.Çabej. Βλψ ν ηζηνξηνγξΪθνο Petrika Thëngjilli αλαθΫξεη . « Ο ηζιακηζκφο Ϋπαημε ζεηηθφ ξφιν
ζηηο αθξηηηθΫο πεξηνρΫο ησλ αιβαληθψλ εδαθψλ, φπσο ζην Κφζνβν, ζηελ Απηηθά Μαθενδνλέα,



Έηζη απνθαινύλ ηνπο αιβαλνύο κνπζνπικΪλνπο ζηε ΥηκΪξα θαη νη Έιιελεο ηξέηεο γελεΪο ζε Ϊιιεο πεξηνρΫο.
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ζηελ ΣζακνπξηΪ. Ώζπαδφκελνη ηελ ζξεζθεέα ηνπ ΕζιΪκ νη αιβαλνέ ησλ πεξηνρψλ απηψλ
δηαηάξεζαλ ηνλ εζληθφ ραξαθηάξα Ϋλαληη ηνπ ζιαβηζκνχ, ζεξβηζκνχ θαη ειιεληζκνχ» 1.
Γεύηεξε θάζε. Με ηελ έδξπζε ηνπ Ώιβαληθνχ θξΪηνπο, ην 1912 θαη ηελ θαζηΫξσζε ησλ
ζπλφξσλ ην 1913, ε πεξηνρά ηεο Δπεέξνπ θφβεηαη γηα πξψηε θνξΪ ζηελ καθξαέσλε ηζηνξέα
ηεο, ζηα δπν θαη ν ειιεληθφο πιεζπζκφο ζην λενζχζηαην αιβαληθφ θξΪηνο, κεηαηξΪπεθε ζε
Βζληθά Βιιεληθά Μεηνλφηεηα.
Δ ηζρχ θαη κφλν ησλ ζπλφξσλ
δεκηνχξγεζε φιεο ηηο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ
θαιιηΫξγεηα ελφο θιέκαηνο λΫσλ ζρΫζεσλ , πνιηηηθνχ, νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ
πεξηερνκΫλνπ κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ δχν δηαθνξεηηθψλ πιΫνλ εζλνηάησλ. ΜΫλεη λα
ζπλερηζηεέ πΪλησο ε έδηα αληηπαξΪζεζε. Δ κφλε δηαθνξΪ Ϋγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη
ζπζρεηηζκνέ δπλΪκεσλ Ϊιιαμαλ δηφηη ην ειιεληθφ ζηνηρεέν απνθφπεθε απφ ηνλ θνξκφ ηνπ.
Σαπηφρξνλα δηαπηζηψλεηαη ε Ϋληνλε νξγαλσκΫλε θαη θξαηηθά πέεζε γηα ηελ αιινέσζε ηεο
πνιηηηζηηθάο θαη εζληθάο ηαπηφηεηαο ησλ Βιιάλσλ ζε ηΫηνηα δσηηθΪ ζεκεέα φπσο ε ειιεληθά
παηδεέα, ε ζξεζθεέα, ε δηνηθεηηθά δηαέξεζε , θιπ. Οη εμειέμεηο απηΫο ζεκαδεχνπλ θαη ηελ
δεχηεξε θΪζε .
Σξίηε θάζε Δ δεχηεξε θΪζε ζα ζπλερηζηεέ κΫρξη ηνλ Αεχηεξν Παγθφζκην πφιεκν φηαλ
ν Βιιεληζκφο ηεο Ώιβαλέαο ζα εηζΫιζεη ζε κηα θΪζε απψιεηαο θαη Ϊιισλ ζεκαληηθψλ
ζηνηρεέσλ ηεο πνιηηηζκηθάο θαη εζληθάο ηνπ ηαπηφηεηαο, θπξέσο ζηνλ πνιηηηζκηθφ (
παξαδνζηαθφ, άζε θαη Ϋζηκα, θνηλσληθΫο δνκΫο, θιπ) εθπαηδεπηηθφ ζξεζθεπηηθφ θαη
πεξηνπζηαθφ ηνκΫα.
Σν θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο θξφληηζε λα ππνλνκεχζεη ηελ ζπλεέδεζε
θαη ην
αδηαρψξηζην ηεο πνιηηηζηηθάο παξΪδνζεο θαη ηελ ςπρηθά ελφηεηα ηνπ ιανχ ηεο Βζληθάο
Βιιεληθάο Μεηνλφηεηαο απφ ηελ θνηλά παηξνπαξΪδνηε πνιηηηζηηθά θιεξνλνκηΪ ηνπ ειιεληθνχ
Ϋζλνπο, δηνρεηεχνληαο ζπζηεκαηηθΪ θαη ηερλεηΪ , ιανγξαθέα, πνιηηηζκφ θαη λννηξνπέα πνπ
λφζεπαλ ηελ γλεζηφηεηα ηεο ηαπηφηεηΪο ηεο , ηελ απνκΪθξπλαλ απφ ηελ παξΪδνζε ηεο θαη
ηελ πξνζαλαηφιηδαλ ζηελ εμππεξΫηεζε ηδηνηειψλ ζθνπψλ ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο.
Δ θαηΪξγεζε ηεο ζξεζθεέαο ιεηηνχξγεζε γηα ηελ Βζληθά Βιιεληθά Μεηνλφηεηα φρη κφλν
σο παξαβέαζε ηνπ ζεκειηαθνχ αλζξψπηλνπ δηθαηψκαηνο , αιιΪ θαη σο βαξχ πιάγκα ησλ
αδηΪξξεθησλ ζρΫζεσλ κε ηνλ ειιεληζκφ θαη ην βαζηθφ πνιηηηζηηθφ ζεζαπξνθπιΪθην ηνπ.
Σφζν ην πεξηζζφηεξν φηαλ ην θαζεζηψο πξνΫβε ζε κηα εθζηξαηεέα θαηαζηξνθάο θαη
εμΪιεηςεο ηεο ζξεζθεπηηθάο δνκάο, (ηελ ζηηγκά πνπ εέλαη γλσζηφο ν αλαληηθαηΪζηαηνο ξφινο
ηεο νξζφδνμεο πέζηεο ζηελ δηΪπιαζε ηεο ειιεληθάο εζληθφηεηαο). Σαπηφρξνλα αλαπιάξσζε
ηα κεγΪια θελΪ πνπ δεκηνπξγνχληαλ ζηελ παξαδνζηαθά εζηκηθά θαη θνηλσληθά ςπρνζχλζεζε
ησλ απιψλ ειιάλσλ θαη ηεο θνηλφηεηΪο ηνπο κε λΫα, ηα νπνέα θαη φηαλ ζηεξέδνληαλ ζηελ
ρξηζηηαληθά παξΪδνζε εμππεξεηνχζαλ ηελ ηδενινγέα ηνπ θαζεζηψηνο θαη ηνλ αιβαληθφ
εζληθηζκφ,
Αηαπηζηψλεηαη απηφ ηδηαέηεξα ζηα Ϋζηκα ηνπ θχθινπ ηεο δσάο θαη ζηηο παξαδνζηαθΫο
θνηλσληθΫο δνκΫο.
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Σν θαζεζηώο γλώξηδε ιρ όηη ε εθηΫιεζε ησλ λεθξηθώλ εζέκσλ ηεο θεδεέαο καδέ κε ηελ παξνπζέα ηεο
εθθιεζέαο απαηηνύζαλ θαηΪ κΫζν όξν ιέγν πεξηζζόηεξν από δπν ώξεο, όπνπ ε εθθιεζέα θαηεέρε ηνλ
πεξηζζόηεξν θαη αζθαιώο ην πην ζεκαληηθό κΫξνο ησλ εζέκσλ απηώλ. Ζ θαηΪξγεζε ηεο ζξεζθεέαο πξνθΪιεζε
Ϋλα ηεξΪζηην ρξνληθό θελό ζηα λεθξηθΪ Ϋζηκα, ην νπνέν αλ δελ θαιύπηνληαλ, άηαλ βΫβαην όηη ζα πξνθαινύζε
αληηδξΪζεηο. Έηζη ν ξόινο ηνπ ηεξΫα αληηθαηαζηΪζεθε από ηηο δηΪθνξεο νκηιέεο θαη επέζεο εθεπξΫζε ε νπξΪ
ησλ ζπγγεληθώλ πξνζώπσλ ηνπ εθιηπόληα πνπ δΫρνληαλ παξεγνξηΫο ζηελ πόξηα ηνπ λεθξνηαθεένπ
(ιεπηνκΫξεηεο ζηα λεθξηθΪ Ϋζηκα θαη ζην θεθΪιαην «παξαδνζηαθΫο θνηλσληθΫο δνκΫο»)

Δ ελ΄ ιφγσ πεξένδνο απνηειεέ θαη ηελ ηξέηε θΪζε αιινέσζεο γεληθψο ηνπ Βιιεληζκνχ
ηεο Ώιβαλέαο κΫζσ αιινέσζεο ζε πξψηε γξακκά ηεο πνιηηηζκηθάο ηαπηφηεηαο, ησλ
θνηλσληθψλ παξαδνζηαθψλ δνκψλ , ηηο ζρΫζεηο κε ην αιβαληθφ ζηνηρεέν, θιπ.
Ζ ηέηαξηε θάζε ζα αξρέζεη κε ηελ λΫα θαηΪζηαζε πνπ δηακνξθψλεηαη ζηελ Ώιβαλέα
ηελ πεξένδν ηεο κεηαπνιέηεπζεο, κε ηελ απνθαηΪζηαζε ηνπ πινπξαιηζκνχ θαη ην Ϊλνηγκα ηεο
Ώιβαλέαο. Δ πεξένδνο απηά απνηειεέ ζηελ νπζέα επηβεβαέσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
αιινέσζεο ηνπ Βιιεληζκνχ
θαηΪ ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο. Έηζη, θαηΪ ηελ
κεηαπνιηηεπηηθά πεξένδν, χζηεξα απφ πελάληα ρξφληα νινθιεξσηηθνχ απνθιεηζκνχ απφ ηνλ
εζληθφ θνξκφ, ζπζηεκαηηθάο αιινέσζεο θαη γεληθψο νηθνλνκηθάο εμαζιέσζεο ν πνιηηηζκφο ηνπ
Βιιεληζκνχ ζηελ Ώιβαλέα κεηαηξΪπεθε ζε θνχθην θαξχδη Ϋηνηκν λα πΫζεη θαη ραζεέ.
7.7. Ζ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΟΜΜΟΤΝΗΣΗΚΖ ΗΓΔΟΛΟΓΗΑ
Οη Ώιβαλνέ ηδενιφγνη απφ ηφηε πνπ πιεζέαδε ην ηΫινο ηεο Οζσκαληθάο Ώπηνθξαηνξέαο
κΫρξη θαη ζάκεξα θαηΫβαιαλ ακΫηξεηεο πξνζπΪζεηεο γηα ηελ δεκηνπξγέα ηνπ εζληθνχ ηνπο
θξΪηνπο. Τηνζεηψληαο ηελ κΫζνδν ηνπ Ρνκαληηζκνχ αλαδάηεζαλ γη΄απηφ πξψηα ηελ
θαιιηΫξγεηα ηεο εζληθάο ηαπηφηεηαο. Μηα ηΫηνηα πξνζπΪζεηα δελ ζα απφδηδε ζε πεξέπησζε
πνπ ζα απνδΫρνληαλ σο βΪζε ηελ θνηλφηεηα ζπκθεξφλησλ πνπ θαιιηΫξγεζε ε Σνπξθνθξαηέα.
Γηα λα πεηχρνπλ ζηνπο ζθνπνχο ηνπο, (διδ δηεθδέθεζε ησλ θαηαρηάζεσλ ηεο Οζσκαληθάο
Ώπηνθξαηνξέαο) ρξεηΪδνληαλ Ϋλα βαζχηεξν εμηδαληθεπκΫλν
ηζηνξηθφ ππφβαζξν. ηελ
ζπγθεθξηκΫλε πξνζπΪζεηα δηαπηζηψλνληαη δπν κΫζνδνη, νη νπνέεο δελ εέλαη ηέπνηε Ϊιιν παξΪ
νηθεηνπνέεζε γλσζηψλ ζεσξηψλ ηεο επνράο, πνπ ζπλερέδνπλ λα δηαηεξνχληαη δσληαλΫο κΫρξη
ηηο εκΫξεο καο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ αιΪ αιβαληθψλ δεδνκΫλσλ «θαικεξαγεξηζκφ» θαη ηελ αξρά
ηνπ επέζεο γεξκαληθνχ εζλνζνζηαιηζκνχ πεξέ ηνπ «αιβαληθνχ δσηηθνχ ρψξνπ».
Γηα ην ζθνπφ απηφ νη ηδενιφγνη ηνπ αιβαληθνχ εζληθηζκνχ απφ ηελ αθεηεξέα ηνπ
θξφληηζαλ λα πιαζηνγξαθάζνπλ ηα εζλνινγηθΪ ζηνηρεέα ηεο Δπεέξνπ, δηαζηξεβιψλνληαο
σκΪ ηα θεέκελα ηνπ ηξΪβσλα , ηνπ Θνπθπδέδε, ηνπ Δξφδνηνπ ζρεηηθΪ κε ηελ γεσγξαθηθά
δηΪζηαζε θαη ειιεληθφηεηα ηεο Δπεέξνπ. 1
Σν θαζεζηψο Υφηδα, απφ ηελ ζηηγκά πνπ απφθνςε φιεο ηηο Ϊιιεο πεγΫο πιεξνθφξεζεο
θαη πνιχ πξψηκα εέρε πεηχρεη ην αδηακθηζβάηεην ησλ αλαπφδεηρησλ αιεζεηψλ ηνπ, ε
δηαδηθαζέα απηά άηαλ πιΫνλ κηα εχθνιε ππφζεζε. Δ λΫα πιαζηνγξΪθεζε, επέ θαζεζηψηνο
Υφηδα σο ζπλΫρεηα ηεο παιηΪο, αθνξνχζε ηδηαέηεξα ηελ δηαρξνληθά ειιεληθφηεηα ηεο Δπεέξνπ
απφ ηελ κέα πιεπξΪ θαη απφ ηελ Ϊιιε, ηελ απηφρζνλε θαηαγσγά, ηνπο αδηΪξξεθηνπο δεζκνχο
θαη ζρΫζεηο αλΪκεζα ζην ειιεληθφ ζηνηρεέν ζηελ Ώιβαλέα κε ηελ ΒιιΪδα. Βπηδέσθε
ηαπηφρξνλα ηελ εμαζζΫλεζε ηνπ εζληθνχ ηζηνχ ηνπ Βιιεληζκνχ ηεο Ώιβαλέαο.
Ο αιβαληθφο θαικεξαγεξηζκφο ζε ζρΫζε κε ηνλ Βιιεληζκφ ηεο Ώιβαλέαο αθνξΪ ηελ
Ϊπνςε φηη νη Έιιελεο ηεο Ώιβαλέαο δελ εέλαη απηφρζνλεο, αιιΪ θνπβαιεκΫλνη εδψ θαηΪ
ηνπο ΥΤΕΕ-ΥΤΕΕΕ αηψλεο σο θνιέγνη ζηα αγξνθηάκαηα ησλ Ώιβαλψλ, νη νπνένη «άηαλ
θαηαπηαζκΫλνη κε ηνλ πφιεκν» Σν Βγθπθινπαηδηθφ Λεμηθφ ηεο Ώθαδεκέα Βπηζηεκψλ ηεο Λ..
Αεκνθξαηέαο ηεο Ώιβαλέαο, Σέξαλα 1985, ζηε ιάκκα «Αξφπνιε» αλαθΫξεη: «Σα ηζηνξηθΪ θαη
γισζζηθΪ δεδνκΫλα απνδεηθλχνπλ φηη νη θΪηνηθνη ηεο Αξφπνιεο ειιεληθάο εζληθφηεηαο 
αθέρζεθαλ εδψ ηνλ ΥΤΕΕΕ αηψλα σο θνιέγνη ζηα ηζηθιέθηα ησλ αιβαλψλ γαηνθηεκφλσλ» 2. Σν
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΄έδην δηαθαέλεηαη θαη ζηελ «Βγθπθινπαέδεηα ηνπ Αειβέλνπ θαη Ώγέσλ αξΪληα» ηνπ ηζηνξηθνχ
Ώπνζηφιε ΠΪλγθν, Ϋθδνζε ηνπ 2002.
Βπέζεο ζηελ έδηα εγθπθινπαέδεηα, ε κφλε ζην εέδνο γηα ηελ Ώιβαλέα 1 νη ππφινηπεο
πεξηνρΫο κε ακηγά ειιεληθφ πιεζπζκφ φπσο ηνπ ΐνχξθνπ, Φνηληθηνχ, Θενιφγνπ, ΓξΪβαο,
ΜεζνπνηΪκνπ θαη ΛηβαδεηΪο ζηνπο λνκνχο Ώγένπο αξΪληα θαη Αειβέλνπ θαη Μαχξεο Ρέδαο ζην
λνκφ Ώξγπξφθαζηξνπ, απιψο αλαθΫξνληαη σο δηνηθεηηθΫο κνλΪδεο ηεο αιβαληθάο επηθξΪηεηαο,
ρσξέο λα αλαθεξζεέ ε ειιεληθά θαηαγσγά ηνπ πιεζπζκνχ. Βμαέξεζε θΪλεη ε πεξηνρά ηνπ
Πσγσληνχ λνκνχ ΏξγπξνθΪζηξνπ, γηα ηελ νπνέα αλαθΫξεηαη ε ειιεληθά θαηαγσγά. 2 Δ πεξηνρά
ηνπ Ώιέθνπ θαη Ϊιια θαηνηθεκΫλα θΫληξα απφ Έιιελεο δελ αλαθΫξνληαη δηφινπ.
πλεπψο , ζχκθσλα κε ηηο αξρΫο νη Έιιελεο ηεο Ώιβαλέαο νχηε θιεξνλφκνη ηνπ
ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ηεο Δπεέξνπ δελ κπνξεέ λα εέλαη.
Βπέζεο γηα λα κε απνδεηρηεέ απηφ ην θαζεζηψο Υφηδα θξφληηζε λα απνθχγεη ηηο
αλαζθαθΫο ζε φια ηα ζεκεέα απφδεημεο ηνπ Βιιεληθνχ Πνιηηηζκνχ, (αξρέδνληαο απφ ηΫηνηα
ζεκεέα πξν ηζηνξηθνχ πνιηηηζκνχ φπσο εέλαη ε ΐφδξηζηα, ην ΐνδέλν ε ΚαθαβηΪ, ην ειιηφ, ά
κεηΫπεηηα θΪζεσλ θαζαξΪ ειιεληθψλ, φπσο ζηα σθξΪηηθα, ηελ Ώληηγφλεηα, ζην Φνηλέθη, ζηε
ΜΫιηαλε, θαη αιινχ, ά φηαλ δελ κπνξνχζε λα η΄ απνθχγεη, (ΐνπζξσηφ, Ώπνιισλέα,
Φνηλέθη,θιπ) θξφληηζε λα παξεξκελεχζεη θαη πιαζηνγξαθάζεη ηα επξάκαηα.
Σν θαζεζηψο Υφηδα πΫηπρε κε ηνπο γλσζηνχο ηξφπνπο, (κΫζσ δησγκψλ απφ ηελ κέα θαη
απνξξφθεζεο ζηελ ππεξεζέα ηνπ θαζεζηψηνο απφ ηελ Ϊιιε) ηνλ ζθεηεξηζκφ
θαη
απνπξνζαλαηνιηζκφ απφ ηηο εζληθΫο ππνρξεψζεηο ηνπ ηθαλνχ θαη κνξθσκΫλνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ηνπ Βιιεληζκνχ ηεο Ώιβαλέαο.
Δ παξαρΪξαμε ηεο ηζηνξέαο , βνάζεζε ηνλ Υφηδα λα νηθεησζεέ θαη παξνπζηΪζεη σο
αιβαληθφ «δσηηθφ ρψξν» ειιεληθνχο πιεζπζκνχο θαη ππφ ηελ Σνπξθηθά θαηνρά , επεηδά γηα
ηελ θαηνρχξσζε ηεο θαηνράο ε Σνπξθνθξαηέα εέρε αμηνπνηάζεη ην αιβαληθφ ζηνηρεέν.
Ώπφ ηελ Ϊιιε ε ακθηζβάηεζε ηεο απηνρζνλέαο ηνπ Βιιεληζκνχ ηεο Ώιβαλέαο θαη ηεο
πνιηηηζηηθάο θιεξνλνκηΪ, απφ θνηλνχ κε ην ελδηαθΫξνλ θαη ηελ πξΪμε γηα ηελ εμαζζΫληζε κΫρξη
ηελ εμαθΪληζε ηνπ εζληθνχ ηζηνχ ηεο θνηλφηεηαο απηάο, δεκηνπξγνχζε ηελ εηθφλα φηη νη
Έιιελεο ηεο Ώιβαλέαο άηαλ πξΪγκαηη κηα εθθπιηζκΫλε θνηλφηεηα απνηεινχκελνη απφ
ιεβαληέλνπο (ρξηζηηαλνέ ηεο Ώλαηνιάο κε φρη δσεξά εζληθά ζπλεέδεζε)
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΚαηΪ ηελ επέζθεςά ηνπ ζηε ΓξΪςε ηνλ ΜΪξηε ηνπ 1978, ν Υόηδα εθζεέαζε ηελ
γπλαηθεέα Γξνπνιέηηθε παξαδνζηαθά ζηνιά. Ο πξόεδξνο ηεο αιβαληθάο αθαδεκέαο επηζηεκώλ
ΑιΫμη Μπνύληα, ζε εγθαέληα εζλνγξαθηθάο Ϋθζεζεο ζηα Σέξαλα εέπε ζηνλ Υόηδα όηη: «απηά πνπ
εκεέο ιΫκε ελδπκαζέα ησλ γπλαηθώλ ηεο Γξόπνιεο, εέλαη ζηελ νπζέα ελδπκαζέα κε καθξόρξνλεο
ξέδεο ζηηο αιβαληθΫο εζλνγξαθηθΫο παξαδόζεηο. ηελ ΔιιΪδα ε ελδπκαζέα απηά ρξεζηκνπνηεέηαη
θαη ζηηο πεξηνρΫο πνπ θαηνηθνύλ αξβαλέηεο3
Ο Υόηδα ζε ζύζθεςε ηνπ Πνιηηηθνύ Γξαθεένπ ηνπ Κνκκνπληζηηθνύ Κόκκαηνο ηεο Αιβαλέαο 
ηεο 6 Μαΐνπ 1959 γηα ζΫκαηα θαηαγσγάο ηνπ αιβαληθνύ ιανύ, πξνζαλαηόιηδε ηνπο αιβαλνύο
επηζηάκνλεο. «Απηνέ (Ηηαινέ θαη ΓΪιινη αξραηνιόγνη νη νπνένη Ϋθαλαλ αλαζθαθΫο ζην Βνπζξσηό θαη
Απνιισλέα , ζεκ. Π.Μπ) νξκώληαη λα απνδεέμνπλ ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό πνπ ζηελ νπζέα ππάξμε , αιιΪ
ππάξραλ θαη Ϊιινη πνιηηηζκνέ, γηα ηνπο νπνένπο απηνέ νη επηζηάκνλεο δελ εέλαη πξνζαλαηνιηζκΫλνη. Δκεέο
ζα ζπλερέζνπκε λα θΪλνπκε αλαθαιύςεηο, δηόηη Ϋρνπλ κεγΪιε ζεκαζέα, ηόζν γηα ην ιαό καο όζν θαη
εο
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Σν Πνιηηηθό Γξαθεέν άηαλ ην αλώηεξν όξγαλν ηνπ Κνκκνπληζηηθνύ Κόκκαηνο ηεο Αιβαλέαο από όπνπ πξνΫθππηαλ από
2

όπνπ πξνΫθππηαλ όιεο νη νδεγέεο ηεο πνιηηηθνθνηλσληθάο θαη ηδενπνιηηηζηηθάο δσάο ηεο ρώξαο.

γηα ηελ γεληθά ηζηνξέα. ΄ απηΪ ηα πιαέζηα ζα αλαθαιύςνπκε θαη ηηο ξέδεο ησλ Ηιιπξηώλ ζηε ρώξα
καο»1
ΓΫθα ρξόληα αξγόηεξα ζε νκηιέα ζην ΣεπειΫλη, αλαθεξόκελνο ζηελ θαηαγσγά ηνπ αιβαληθνύ
ιανύ εέπε: « Δδώ ζ΄ απηΪ ηα κΫξε άπηε γΪια από ην βπδέ κηαο κΪλαο από ηελ Ηιιπξηθά θπιά ησλ
Μνινζζώλ ηεο Ζπεέξνπ, ν ΜΫγαο ΑιΫμαλδξνο ηεο Μαθεδνλέαο» 2 ηεξηδόκελνο ζηηο νδεγέεο απηΫο ν
ΗζηνξηνγξΪθνο Petrika Thengjilli ζην παλεπηζηεκηαθό ηνπ ηζηνξηθό εγρεηξέδην αλαθΫξεη όηη νη αλαζθαθΫο
Ϋρνπλ θΫξεη αδηακθηζβάηεηεο απνδεέμεηο ζρεηηθΪ κε ηελ εζλνπνιηηηζηηθά Ηιιπξηθά ζπλΫρεηα ζηηο
πεξηνρΫο ηεο Γαξδαλέαο, ηεο ΝΫαο θαη ΠαιηΪο Ζπεέξνπ θαη κε ηελ παξνπζέα εδώ ελόο εληαένπ
πνιηηηζκνύ3 Σνλ έδην ηζρπξηζκό ζπλαληνύκε θαη ζηα ζρνιηθΪ εγρεηξέδηα ηεο πξσηνβΪζκηαο θαη
δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο, διδ, όηη «ε ΠαιηΪ θαη ΝΫα Ήπεηξνο , νη ΥΪνλεο, νη Μνινζζνέ, νη
Θεζπξνηνέ , άηαλ ΗιιπξηθΪ θύια» 4.
Γελ απαιιΪρηεθε από ηελ αληέιεςε απηά νύηε ν γλσζηόο Αιβαλόο αξραηνιόγνο ΝεξηηΪλ
ΣζΫθα5. Ο ΣζΫθα κΫλεη όκεξνο ηεο αληέιεςεο όηη όιεο νη θηιΫο ηεο αξραηόηεηαο εθηόο ησλ νξέσλ ηνπ
αλαγλσξηζκΫλνπ αλαπηπγκΫλνπ Διιεληθνύ θόζκνπ άηαλ ΗιιπξηθΪ θύιια. Βαζηθό επηρεέξεκΪ ηνπο
παξακΫλεη ε ρξάζε ηνπ όξνπ «βΪξβαξνη» από ηνλ Θνπθπδέδε. Γελ ηνπο ελδηαθΫξεη λα πξνζΫμνπλ όηη ε
ρξάζε ηνπ όξνπ «βΪξβαξνη» γηλόηαλ γηα ηελ δηΪθξηζε όηη ηα επεηξσηηθΪ θύιια κηινύζαλ δηαθνξεηηθά
ειιεληθά δηΪιεθην από ηελ δσξηθά ηεο Κνξέλζνπ. Ούηε επέζεο όηη ε νξγαλσηηθά θξαηηθά νληόηεηα ησλ
ειιεληθώλ Ζπεηξσηηθώλ θύιισλ δελ αληαπνθξέλνληαλ ζηηο πόιεηο θξΪηε ηεο Νόηηαο ΔιιΪδαο. Σνπο
ελδηαθΫξεη λα ζπκπεξΪλνπλ όηη πξόθεηηαη γηα « γηα Έιιελεο θαη κε Έιιελεο». 6

Σν αληέζεην όκσο πηζηεύεη ν επηζεσξεηάο παηδεέαο επέ ηεο βαζηιεέαο ηνπ Εώγνπ. ηελ
αλαιπηηθά Ϋθζεζε αξ. 7/33 εκεξ 15.07.1937, ν αιβαλόο επηζεσξεηάο ησλ ηδησηηθώλ θαη
θνηλνηηθώλ ζρνιεέσλ ηεο πεξηθΫξεηαο ΑξγπξνθΪζηξνπ, Κόι Κόηζη7 γξΪθεη:- «Οη ειιελόθσλεο
πεξηθΫξεηεο απνηεινύληαη από 99 – 100 ρσξηΪ δηαηεηαγκΫλα θαηΪ ηξόπνλ ώζηε πιελ ησλ
ρσξηώλ σπέθη, Παληειεάκσλ , Φξαζηαλά θαη Ληνύγθαξε, δελ παξεκβΪιιεηαη κεηαμύ απηώλ
θαλΫλα αιβαληθό ρσξηό. ιεο καδέ εέλαη κηα ζπλΫρεηα ησλ κεξώλ ηα νπνέα βξέζθνληαη εθεέζελ
ησλ ζπλόξσλ καο. Σα δύν απηΪ κΫξε , ηα Ϋλζελ θαη εθεέζελ δηαθνπηόκελα κόλν από ηελ
γξακκά ησλ ζπλόξσλ , Ϋρνπλ ζρεδόλ ηελ έδηα γεσγξαθηθά θαη θνηλσληθά ζύζηαζε . Έρνπλ ηελ
έδηα ζξεζθεέα , ηελ έδηα ηζηνξέα , ηα έδηα Ϋζηκα, ηελ έδηα ελδπκαζέα θαη εέλαη ζηελΪ ζπλδεδεκΫλα
δηα ζπγγεληθώλ θαη πΪζεο θύζεσο ζπκθεξόλησλ. Σν ελαπνκεέλαλ ηκάκα εληόο ησλ ζπλόξσλ ,
εέλαη ειιελόθσλν από Ϊπνςε γιώζζαο θαη ειιεληθό από Ϊπνςεο αηζζεκΪησλ . Δέλαη
πεξηζζόηεξν ειιεληθό από ν, ηη ην Ϊιιν κΫξνο, επεηδά ην κΫξνο εθεέζε ησλ ζπλόξσλ εζύραζε
από ηνλ θέλδπλν πνπ απεηιεέ ηε γιώζζα θαη ηελ εζληθά ηνπ ςπρά. Δλώ ην κΫξνο Ϋλζελ ησλ
ζπλόξσλ επεηδά δελ επηζπκεέ λα αλαγλσξέζεη ηε γελόκελε αιιαγά, δηαηάξεζε όπσο πξώηα ην
πλεύκα ηεο αληέδξαζεο». Ο Κόηζη ινηπόλ αλαγλσξέδεη ηελ ειιεληθόηεηα ησλ πεξηνρώλ σο
ζπλΫρεηα ησλ εθεέζελ ησλ ζπλόξσλ ειιεληθώλ. ΠαξαδΫρεηαη όηη απηΫο θηλδπλεύνπλ λα ρΪζνπλ
ηελ ηαπηόηεηΪ ηνπο, ΦηηΪρλεη σζηόζν ηνλ αξηζκό εθαηό ρσξηώλ, ν νπνένο ζα ζπλνδεύεη κνλέκσο
ζην κΫιινλ ην ζύλνιν ηεο Δ. Δ. Μεηνλόηεηαο ζηελ Αιβαλέα, αθάλνληαο εθηόο Ϊιιεο γλσζηΫο
ειιεληθΫο πεξηνρΫο.
* Ο Θνπθπδίδεο ζα ραξαθηεξίζεη «βάξβαξνπο» ηνπ Χάνλεο , ηνπ Θεζπξνηνύο θαη ηνπο
Μνινζζνύο, ελώ ν ηξάβσλ ζα απνδώζεη ηνλ όξν ζε όινπο ηνπο Ζπεηξώηεο. Δίλαη ινηπόλ εύινγν
λα αλαξσηεζεί θαλείο γηα πην ιόγν νη αξραίνη ζπγγξαθείο έζεηαλ δεηήκαηα ειιεληζκνύ ή
βαξβαξηζκνύ πξνθεηκέλνπ γηα έλαλ γεσγξαθηθό ρώξν, όπνπ ε ειιεληθή παξνπζία ήηαλ πνιύ
παιαηόηεξε θαη ηεθκεξησκέλε ηνπιάρηζηνλ ζηελ ύπαξμε ηνπ αξραηόηεξνπ ειιεληθνύ καληείνπ, απηνύ
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ηεο Γσδώλεο, ελώ επίζεο είλαη επηβεβαησκέλν επίζεο όηη ε Ήπεηξνο θαηνηθήζεθε από ειιεληθά
θύια από ην 2 100 π.Χ.
Δθείλν πνπ πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί είλαη ηη ελλννύλ νη αξραίνη ιέγνληαο
«βάξβαξνη». Έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε όηη ν ζπγθεθξηκέλνο ραξαθηεξηζκόο έρεη κάιινλ
πνιηηηζηηθό πεξηερόκελν . Πηζαλόλ νη Ζπεηξώηεο λα ραξαθηεξίζηεθαλ βάξβαξνη επεηδή δηέθεξαλ ζε
πνιηηηζηηθό θαη θνηλσληθό επίπεδν από ηνπο Αζελαίνπο ηεο θιαζηθήο πεξηόδνπ. Με άιια ιόγηα ζηελ
επνρή ηνπ Θνπθπδίδε δελ είραλ αθόκε πεξάζεη από ην λνκαδηθό ή εκηλνκαδηθό κνληέιν .Με ηνλ
όξν «βάξβαξνη» νη Ζγήζαλδξνο θαη Ζζύρηνο ραξαθηήξηδαλ θαη ηνπο Ζιείνπο. Αλ ινηπόλ δελ
πθίζηαηαη ε πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή δηαθνξά ή αθόκα θαη ε πνιηηηθή νξγάλσζε γηα λα
ραξαθηεξηζηνύλ θάπνηα ειιεληθά θύιια «βάξβαξνη», ηόηε πώο γίλεηαη πνπ ν ειιεληθόο θόζκνο
επέηξεςε ζε «βάξβαξνπο» ηελ ίδξπζε ή ηελ νξγάλσζε ησλ αθξαηθλώο θαη απζηεξώο ειιεληθώλ
Οιπκπηαθώλ αγώλσλ.
Δίλαη αιήζεηα όηη ε πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε ηεο Ζπείξνπ αθνινπζεί
βξαδύηεξνπο ξπζκνύο ιόγσ ησλ γεσγξαθηθώλ ζπλζεθώλ . Ζ επηθνηλσλία ηεο πεξηνρήο κε ηελ ινηπή
Διιάδα είλαη δπζρεξήο θαη ε παξάθηηα δώλε κε ηελ επεηξσηηθή ελδνρώξα’ ην εδαθηθό απηό
κεηνλέθηεκα είλαη αζθαιώο απνθαζηζηηθό , δεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο πνπ είρε ζηελ αξραηόηεηα ε
ζαιάζζηα επηθνηλσλία θαη ε λαπηηθή ηζρύο. Δπηπιένλ , ε γεσγξαθηθή απνκόλσζε ηεο Ζπείξνπ από
ηνλ Αηγηαθό πνιηηηζκηθό θνξκό έρεη δύν εηδηθόηεξεο ζπλέπεηεο , αθελόο ηελ αδπλακία ηεο λα
ζπληνληζηεί κε ηνπο θύξηνπο πνιηηηζκηθνύο άμνλεο πνπ θπξηαξρνύλ ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ
αηγαηνθεληξηθνύ ειιαδηθνύ ρώξνπ θαη αθεηέξνπ ηελ ηνπνζέηεζή ηεο ζηελ απώηεξε πεξηθέξεηα ηεο
γεσπνιηηηθήο ηνπ ειιεληζκνύ, ε νπνία βέβαηα έρεη σο θέληξν ην Αηγαίν. Δίλαη, ινηπόλ, εύινγν όηη νη
αξραίνη ζπγγξαθείο πνπ έρνπλ ηελ νπηηθή ηνπο εζηηαζκέλε ζην αηγηαθό ρώξν ή ζην πξόηππν
αζελατθό κνληέιν , ζα αληηκεησπίδνπλ ηελ Ήπεηξν κε βάζε ηελ απόζηαζή ηεο θαη ηε δηαθνξά ηεο
από ηηο πξνθείκελεο ζπλζήθεο.
Δπηπιένλ , κπνξνύκε λα ππνζέζνπκε όηη νη αμηνινγήζεηο θαη νη ραξαθηεξηζκνί ησλ
αξραίσλ ζπγγξαθέσλ επεξεάδνληαη από ηηο ζρέζεηο ησλ Ζπεηξσηώλ κε ηνπο γεηηνληθνύο ιανύο.
Αζθαιώο , ην πιέγκα ησλ ζρέζεσλ κε ηελ Αζήλα , ηελ πάξηε θαη ηελ Μαθεδνλία, ηηο ηξεηο ηζρπξέο
δπλάκεηο ηεο αξραηόηεηαο, ζα έπαημε θαζνξηζηηθό ξόιν, αλάινγα κε ηελ ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε
εθάζηνπ ζπγγξαθέα. Ζ επηξξνή ηεο Αζήλαο ζηελ πεξηνρή ήηαλ νύησο ή άιισο πεξηνξηζκέλε κέρξη
ηα πξώηα ρξόληα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ θαη ε βνήζεηα πνπ παξείραλ νη Μνινζζνί ζηελ
Αζήλα γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο εμνπζίαο ηνπο ζηελ Κέξθπξα (373 π.Χ.), ζην πιαίζην ηεο Β. Αζελατθήο
πκκαρίαο, ρξνλνινγείηαη αξθεηόλ θαηξό κεηά πνπ ν Θνπθπδίδεο νινθιήξσζε ηελ ζπγγξαθή ηνπ
ηζηνξηθνύ ηνπ έξγνπ.

7.8. ΚΟΜΜΟΤΝΗΣΗΚΟ ΚΑΘΔΣΩ ΚΑΗ ΛΑΪΚΟ
ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΣΖΝ Δ.Δ. ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ
Γηα λα πεηχραηλε ζηνπο παξαπΪλσ ζθνπνχο ην θαζεζηψο εθΪξκνζε ηελ αθφινπζε
πξαρηηθά.
Πξώην, φπσο αλαθΫξακε ζηνπο Έιιελεο επηβιάζεθε ε Ϊξλεζε λα απνηεινχλ ηνπο
θιεξνλφκνπο ηνπ αξραένπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζηελ πεξηνρά. (Γηα ην ζεκεέν απηφ θΪλακε
κλεέα πην πΪλσ)
Γεύηεξν. Οη Έιιελεο απνθφπεθαλ απφ θΪζε ζρΫζε , Ϊξα θαη φζνλ αθνξΪ ηνλ ιατθφ
πνιηηηζκφ, απφ ηνλ εζληθφ θνξκφ. Σν ζχλνξν πνπ ηφζν ηππηθφ εέλαη θπξέσο γηα ηα ιανγξαθηθΪ
θαηλφκελα , αθφκα θαη γηα ιανχο κε καθξηΪ ζπγγΫλεηα , γηα ηνπο Έιιελεο ηεο Ώιβαλέαο
απνηΫιεζε Ϋλα ζηδεξΫλην πιΫγκα ζηηο ζρΫζεηο ηνπο κε ηνλ θνηλφ ειιεληθφ ιατθφ πνιηηηζκφ ζηνλ
εζληθφ θνξκφ. Σν θαζεζηψο απαγφξεπζε φρη κφλν ηα ηξαγνχδηα πνπ αθνξνχζαλ γεγνλφηα θαη

πξφζσπα ζηελ ΒιιΪδα, αιιΪ θαη θνηλΪ παηξνπαξΪδνηα ιπξηθΪ ηξαγνχδηα επεηδά αθνχγνληαλ
ζηα ειιεληθΪ ξαδηφθσλα ά ηξαγνπδηφληαλ θαη ζηελ ΒιιΪδα.
Σν θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο εμαθΪληζε θΪζε εέδνπο επηζηεκνληθνχ ιανγξαθηθνχ
πιηθνχ πνπ επηβεβαέσλε απηά
ηε ζπλΫρεηα, κε ην αηηηνινγηθφ φηη εληΪζζνληαλ ζην
αληηθνκκνπληζηηθφ θαη αληηδξαζηηθφ νπινζηΪζην.
Ο ιατθφο πνιηηηζκφο ησλ Βιιάλσλ ηεο Ώιβαλέαο, ά νλνκΪζηεθε δεκαγσγηθΪ, γηα
θαζαξΪ πξνπαγαλδηζηηθνχ ζθνπνχο «κεηνλνηηθά ιανγξαθέα», (Θα κηιάζνπκε πην θΪησ γηα ηνλ
θέλδπλν απηνχ ηνπ δηαρσξηζκνχ) ά πξνζθνιιάζεθε (νπζηαζηηθΪ) ζηελ ππφινηπε «αιβαληθά
ζνζηαιηζηηθά» ιανγξαθέα.
Ώπαγνξεχηεθαλ νη πξαγκαηηθΫο ιανγξαθηθΫο Ϋξεπλεο θαη κειΫηεο θαη φηαλ θΪπνηα
ζηηγκά απηΫο επηηξΪπεθαλ δηΫπνληαλ απφ ηελ θνκκνπληζηηθά ηδενινγέα θαη ζπλεπψο δελ εέραλ
θακηΪ δπλαηφηεηα αληηθεηκεληθνχ θαη επηζηεκνληθνχ επηπΫδνπ. Δ χιε πνπ εέρε δεκνζηεπηεέ
ζηελ εθεκεξέδα «Λατθφ ΐάκα», εέλαη πνζνηηθΪ ζπκβνιηθά θαη απνηειεέηαη θπξέσο απφ
ηξαγνχδηα «ηεο ζνζηαιηζηηθάο επνράο». ΣΫηνηα ηξαγνχδηα, φπσο θαη «ηνπ απειεπζεξσηηθνχ
αγψλα» ζπκπεξηιακβΪλνληαη θαη ζε θΪπνηεο ππνηηζΫκελεο ζπιινγΫο , φπσο : « Με ην αθξηβφ
καο Κφκκα» ηνπ ΐαζέιε Κψηζηα, Σέξαλα 1984. Σελ θαηΪζηαζε δελ κπνξνχζε λα ζψζεη νχηε ε
αμηΫπαηλε πξνζπΪζεηα ηεο εθπνκπάο ειιεληθψλ ζην ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ ΏξγπξνθΪζηξνπ ε
νπνέα ηελ πεξένδν 1984-1990 ερνγξΪθεζε πεξηζζφηεξα απφ 500 δεκνηηθΪ ηξαγνχδηα θαη
ρνξνχο πνπ ζεσξεέηαη Ϋλαο πξαγκαηηθφο δσληαλφο ιανγξαθηθφο πινχηνο.
Σα πξΪγκαηα Ϊιιαμαλ θΪπσο κεηΪ ηελ νδεγέα ηνπ Υφηδα ζηηο 22 ΜΪξηε 1978 ζηε
ΓξΪςε ηεο ΚΪησ Αξφπνιεο. ην πιαέζην ησλ γεληθφηεξσλ αλνηγκΪησλ πνπ θΪλεη κε ηελ
ΒιιΪδα, ν Υφηδα παξνηξχλεη ζπγθεθξηκΫλα ηνπο Αξνπνιέηεο (πξνζΫρνπκε φρη φινπο ηνπο
Έιιελεο ηεο Ώιβαλέαο) : «Αηαηεξάζηε ηελ ιανγξαθέα ζαο, ζπγθεληξψζηε ηε θαη γξΪςηε ηε
ειιεληθΪ, κΪιηζηα λα κεηαθξαζηεέ θαη αιβαληθΪ» Παξνηξχλεη γη΄απηφ ηνπο δαζθΪινπο απφ
ηνπο νπνένπο δεηΪεη αθφκα ψζηε καδέ «κε ηηο παξαδφζεηο, ηα ηξαγνχδηα θαη ηα παξακχζηα ηνπ
ιανχ ηεο Αξφπνιεο» λα γξΪςνπλ θαη «ηελ ηζηνξέα απηνχ ηνπ εξσηθνχ θαη αγσληζηά ιανχ» 1
Βέλαη γεγνλφο φηη ακΫζσο κεηΪ κεζνιΪβεζε σο ζπλάζσο κηα εθζηξαηεέα
ζπγθΫληξσζεο
ηνπ ιατθνχ πινχηνπ ηεο ειιεληθάο κεηνλφηεηαο. ια φκσο γηλφηαλε
εξαζηηερληθΪ θαη ζην πιαέζην ηεο θνκκνπληζηηθάο κεζνδνινγέαο. Οη ζπιιΫθηεο δελ ζεσξνχζαλ
ιανγξαθέα θαζεηέ πνπ άηαλ ζε αληέζεζε κε ηελ ηδενινγέα θαη πνιηηηθά ηνπ θαζεζηψηνο, Ϊξα
πνπ εέραλ ζρΫζε κε ηελ ΒιιΪδα. ΠαξαδνζηαθΪ ηξαγνχδηα ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκΫλνπ
απαγνξεχνληαλ ζηηο ζπιινγΫο, φπσο απαγνξεχνληαλ ε ιανγξαθέα πνπ παξΫβαηλε ζηελ
εμηδαληθεπκΫλε ηζηνξέα ηνπ αιβαληθνχ ιανχ.
Ώπφ φιε απηά ηελ ζνξπβψδε εθζηξαηεέα πξνΫθπςαλ κφλν ιέγεο ζπιινγΫο. Μηα απφ ηηο
θαιχηεξεο ζεσξεέηαη απηά ηνπ ΐαζέιε Νέθα.2 «Βθηφο ησλ πεξηνξηζκψλ κηαο αλζνινγέαο, (ιέγα
απ΄ φια), αλαγθΪζηεθε λα θΪλεη ππνρσξάζεηο, παξαρσξάζεηο θαη ζπκβηβαζκνχο:ππνηΪρηεθε
ζην ηδενινγηθφ «θξεζΪξηζκα», ζπκπεξηΫιαβε ηξαγνχδηα παξαπνηεκΫλα, «πξνζαξκνζκΫλα»
ζηε ζνζηαιηζηηθά ηΪμε πξαγκΪησλ , Ϋδσζε πνιχ ρψξν ζηα λΫα ηξαγνχδηα»3 Ώπφ ηα 312
ζπιιεγκΫλα ιανγξαθηθΪ ηξαγνχδηα ηα 94 αλάθνπλ ζηνλ απειεπζεξσηηθφ αγψλα θαη ηελ «λΫα
ζνζηαιηζηηθά δσά». ηα 72 ηξαγνχδηα κε ζΫκα ηελ «λΫα ζνζηαιηζηηθά δσά» ζπλαληνχκε ην
ζΫκα ηεο Ώιβαληθάο παηξέδαο ζε 16 ηξαγνχδηα, ελψ ην ζΫκα επγλσκνζχλεο θαη αθνζέσζεο
πξνο ην θφκκα θαη ηνλ αξρεγφ ζε 31 ηξαγνχδηα. Σα ζηνηρεέα απνδεηθλχνπλ επέζεο ηηο
πξνζπΪζεηεο ηνπ θαζεζηψηνο λα θξαηάζεη δΫζκηα ηελ θνηλσλέα ζην Ϊξνηξν ηνπ δφγκαηφο ηνπ
πεξέ ιατθνχ θαη εζληθνχ ραξαθηάξα ηνπ πνιηηηζκνχ. Άιισζηε κηα θνηλσλέα ζρεδφλ αγξνηηθά θαη
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ππαλΪπηπθηε ζε επέπεδν θενπδαξρηθψλ ζρεδφλ ζρΫζεσλ παξαγσγάο, ινγηθφ εέλαη λα άηαλ
θνξΫαο Ϋληνλσλ ιανγξαθηθψλ
θαηλνκΫλσλ. Ο Υφηδα δαλεέζηεθε ηελ «ιανγξαθηθά»
θαηΪζηαζε θαη ηα ιανγξαθηθΪ κΫζα κπζνπνέεζεο, σο ηνλ θαηαιιειφηεξν ηξφπν γηα λα
θαιιηεξγάζεη ην απαξαέηεην ππφβαζξν γηα ην αδηακθηζβάηεην εέδσιφ ηνπ. ΜΪιηζηα ν Υφηδα
ζηε δέλεη ηεο πξνζπΪζεηαο απηάο εέδε σο εκπφδην θαη ηελ ζξεζθεέα, Ϋλνησζε ηζρπξφηεξνο ηνπ
ζενχ θαη ηελ θαηΪξγεζε.
Υαξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη ζην Βζληθφ Λανγξαθηθφ θεζηηβΪι ηνπ ΏξγπξνθΪζηξνπ
ην 1988, ηξηΪκηζη ρξφληα πεξέπνπ κεηΪ ην ζΪλαηφ ηνπ, ην 70 ηνηο εθαηφ ησλ «ιανγξαθηθψλ»
ηξαγνπδηψλ άηαλ αθηεξσκΫλα ζ΄ απηφλ.
Βληειψο αξλεηηθΪ ιεηηνχξγεζε γηα ηελ ηζηνξέα πνιηηηζκνχ ηεο Βζληθάο Βιιεληθάο
Μεηνλφηεηαο ζηελ Ώιβαλέα ε νδεγέα ηνπ Υφηδα γηα λα γξαθηεέ ε ηζηνξέα ηνπ ιανχ ηεο
Αξφπνιεο. ε πεξέπησζε πνπ γηα ηελ ζπιινγά ηνπ ιανγξαθηθνχ πινχηνπ ηα αξκφδηα
φξγαλα ηνπ θαζεζηψηνο Ϋθαλαλ πνιχ γξάγνξα Ϋλα κΪηη γθαβφ θαη Ϋλα απηέ θνπθφ, νη
θνκκαηηθΫο δνκΫο Ϋζεζαλ ζηελ εκεξάζηα δηΪηαμε ηελ ζπγγξαθά ησλ ηζηνξηθψλ ησλ ρσξηψλ
ηεο κεηνλφηεηαο. Σα ελ΄ιφγσ ηζηνξηθΪ δηΫπνληαλ απφ δχν θχξηεο αξρΫο. Δ θαηαγσγά ησλ
Βιιάλσλ ζ΄απηΪ δελ Ϋπξεπε λα πεξλνχζε ηνλ ΥΤΕΕ –ΥΤΕΕΕ αηψλα , λα αλαθΫξνληαλ ε θνηλά
ηζηνξέα παζψλ ησλ Βιιάλσλ θαη Ώιβαλψλ σο πξνυπφζεζε ηεο επέζεο θνηλάο αθνζέσζεο
πξνο ην θφκκα θαη ηνλ αξρεγφ. Σα ηζηνξηθΪ γξΪθνληαλ ζηελ αιβαληθά ζε ηξέα αληέηππα, φπνπ
ην Ϋλα Ϋκελε ζην ρσξηφ θαη ηα δχν Ϊιια παξαδέδνληαλ ζηελ θνκκαηηθά επηηξνπά ηνπ λνκνχ.
ηελ πξνθεηκΫλε πεξέπησζε ν ρνηδηθφο θαικεξαυεξηζκφο δελ Ϋρεη πξνεγνχκελν. Οη
Ϋκπηζηνη Ϊλζξσπνη ηνπ Υφηδα αλΫιαβαλ δξΪζε γηα λα επηρεηξεκαηνινγάζνπλ ηηο αξρΫο θαη
ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ θαζεζηψηνο φζνλ αθνξΪ ηελ ηζηνξέα ηνπ Βιιεληζκνχ ηεο Ώιβαλέαο. Σν
απνθνξχθσκα ζεκεηψζεθε κε ηνπο ζπγγξαθεέο ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ ρσξηψλ Φξαζηαλάο θαη
Ληνχγθαξεο ΚΪησ Αξφπνιεο ζην λνκφ ΏξγπξνθΪζηξνπ. Οη ζπγγξαθεέο, πξφζσπα
θνπβαιεκΫλα ζηα ζπγθεθξηκΫλα ρσξηΪ απφ ην θαζεζηψο απφ Ϊιια κΫξε, ζπεχδνπλ λα
βεβαηψζνπλ
φηη ηα ρσξηΪ απηΪ εέλαη αιβαληθάο θαηαγσγάο φπσο δειψλεη θαη ην
εγθπθινπαηδηθφ ιεμηθφ ηεο αθαδεκέαο επηζηεκψλ ηεο Ώιβαλέαο 1 (!). «30 απφ ηα 41 ηνπσλχκηα
αλαθΫξεη ην ηζηνξηθφ, εέλαη αιβαληθάο θαηαγσγάο», ελψ φιν ην πξψην κΫξνο εέλαη κηα
επηβεβαέσζε ησλ αιβαληθψλ ηζρπξηζκψλ πεξέ αιβαληθάο θαηαγσγάο ησλ ρσξηψλ Φξαζηαλάο
θαη Ληνχγθαξεο2
Σα παξαθΪησ ζηνηρεέα εέλαη απφ ην Εζηνξηθφ ηνπ ρσξηνχ Αέβξε γξακκΫλν επέζεο ζηελ
Ώιβαληθά γιψζζα. Οη ζπγγξαθεέο ηνπ Έιιελεο φπσο θαη ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ηζηνξηθνχ,
αλαπηχζζνπλ κηα πην θαζνιηθά ζΫζε θαη απφ ην εζληθηζηηθφ θαζεζηψο ησλ ΣηξΪλσλ ζην ζΫκα
ηνπ Βιιελν-ηηαιηθνχ πνιΫκνπ ηνπ 1940. «Δ αληέδξαζε ζην ρσξηφ εθιαΎθεπε ηνπο Έιιελεο ζαλ
ιπηξσηΫο. Δ κΪδα ηνπο Ϋβιεπε κε δπζπηζηέα. Ο εξρνκφο ησλ Βιιάλσλ ζπλνδεχηεθε κε
ηηκσξέεο θαη βηαηνπξαγέεο … Έρνπλ βαζαλέζεη 80 Ϊληξεο ηνπ ρσξηνχ…. Οη Έιιελεο
επηζηξΪηεπζαλ
ηνπο Ϊλδξεο ηνπ ρσξηνχ θαη ηνπο Ϋζηεηιαλ γηα ηελ θαηαζθεπά ηνπ
ζηξαηησηηθνχ δξφκνπ Κνχηζη - ΚαιαξΪηη. Βθεέ ηνπο κεηαρεηξέζηεθαλ Ϊζρεκα, φζνη κπφξεζαλ
ιηπνηΪθηεζαλ , νη Ϊιινη παξΫκεηλαλ σο ηηο 20 Ώπξέιε ηνπ 1941, πνπ νη Έιιελεο ληθάζεθαλ θαη
νπηζζνρψξεζαλ»3
πλΫβαηλε Ϋηζη ηελ ζηηγκά πνπ , φπσο αλαθΫξεη, ζηνλ πξφινγν ηνπ βηβιίνπ ηνπ, «Γελ
είκαζηε θαη εκείο ξσκηνί…», ν Γηψξγνο Παλαγηψηεο κηα απφ ηηο εμέρνπζεο θπζηνγλσκίεο ηεο
Λανγξαθίαο ζην ρψξν καο «Σα δεκνηηθά ηξαγνχδηα ηνπ Διιεληζκνχ ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ,
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φπσο φιε ε ηζηνξία ηνπ είλαη πνιχ πινχζηα θαη πνηθίιε. πλαληνχκε φια ηα είδε ηνπ
δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ πνπ έρνπλ δηαθξίλεη νη ιανγξάθνη :αθξηηηθά ηξαγνχδηα, ηζηνξηθά,
θιέθηηθα, παξαινγέο, επηηξαπέδηα, λπθηάηηθα, ηεο μεληηηάο, ζξεζθεπηηθά, επνρηθά, γλσκηθά,
1
παηδηθά κνηξνιφγηα»
ρη κφλν ηφζν αιιΪ ε πεξηνρά ηεο ΐνξεένπ Δπεέξνπ εέλαη απφ ηηο ζπΪληεο ειιεληθΫο
πεξηνρΫο ε νπνέα ιφγσ ηεο ζθιεξφηεηαο ηεο ηζηνξέαο ηεο γΫλλεζε πιεζψξα ηνπηθψλ κχζσλ
θαη ζξχισλ: «Δ Μνλνβχδα», «Σν ζεξηφ ηεο Μπέζηξηζζαο», «Ο Ώτ ΑνλΪηνο», «Δ λχθε ηεο
θσηεηλάο». θιπ Ο Υφηδα ελψ Ϋδηλε ηφζε ζεκαζέα γηα ηελ ιανγξαθέα, ηνπο κχζνπο θαη ηνπο
ζξχινπο, δελ επΫηξεςε ζηνπο Έιιελεο λα γλσξέζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ζξχινπο. Δ Μνλνβχδα
ι.ρ θαη ε θαηαζηξεπηηθά ηεο καλέα πνπ θαηΫζηξεςε ηε Φνηλέθε θαη φιε ηελ Ήπεηξν, άηαλ γηα
ηνλ Υφηδα ε βαζέιηζζα ησλ Ειιπξηψλ, ε Σεχηα, ε νπνέα παξνπζηΪδνληαλ κε ηδηαέηεξε ιαηξεέα
ζηα ζρνιηθΪ θεέκελα θαη ηελ ηζηνξέα ηεο Ώιβαλέαο.
Οχηε επξχηεξα ειιεληθνέ ζξχινη θαη αθξηηηθΪ Ϋπε δηδΪζθνληαλ ζηα ειιεληθΪ ζρνιεέα.
Ώπελαληέαο αθηεξψλνληαλ ηδηαέηεξε ζεκαζέα ζηνπο «Θξχινπο ησλ αληξεησκΫλσλ» ηνπ βνξΪ
ηεο Ώιβαλέαο, νη άξσεο ησλ νπνέσλ, ζχκθσλα κε ηνλ αιβαλφ εζλνιφγν Β. ΣζηακπΫτ 2
βξέζθνληαη ππφ ηελ επηξξνά ηνπ ΐπδαληηλνχ Αηγελά Ώθξέηα, αιιΪ «απεηθνλέδνπλ ηελ επηξξνά
ηνπ ηζιακηζκνχ ζηελ Ώιβαλέα (ζην αθξηηηθφ πιαέζην). Βέλαη εθπξφζσπνη ηεο κνπρακεληΪληθεο
αιβαληθάο αληξεέαο θαηΪ ησλ νξζνδφμσλ» γηα ηελ ππεξΪζπηζε ησλ Ϊθξσλ ηεο Οζσκαληθάο
Ώπηνθξαηνξέαο ζην ζεκεξηλφ βνξΪ ηεο Ώιβαλέαο.
Σξίην Ϋθηηαμε φπσο γηα φιν ηνλ αιβαληθφ ιαφ, δνκΫο εξγαζέαο θαη δηαβέσζεο πνπ δελ
επΫηξεπαλ ηελ θαιιηΫξγεηα ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ.
Δ εμαληιεηηθά εξγαζέα θαη ε νξγαλσκΫλε αμηνπνέεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ
απνηεινχζε ηαπηφρξνλα ην θαιχηεξν κΫζν εμνπδεηΫξσζεο θΪζε δπλαηφηεηαο δηαθνξεηηθάο
ζθΫςεο θαη πξΪμεο.
Ο ρξφλνο εξγαζέαο θαζ΄ φιε ηελ δηΪξθεηα ηνπ ρξφλνπ, πιελ ην Υεηκψλα, μεπεξλνχζε
ηηο 16-18 ψξεο ηελ εκΫξα. Βλλνεέηαη φηη ε Ϋιιεηςε ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζε ηφζν κεγΪιν βαζκφ
απνηΫιεζε ηελ βαζηθά αηηέα γηα ηελ απψιεηα ησλ παξαδνζηαθψλ εζέκσλ.
πλΫβαιε ηδηαέηεξα ε Ϋληαμε ηεο Βιιελέδαο ζηηο δηεξγαζέεο «γηα ηελ ζνζηαιηζηηθά
επαλαζηαηηθνπνέεζε ηεο δσάο ζηε ρψξα», θπξέσο κεηΪ ηελ δεθαεηέα ηνπ 70‟ . Βλ΄ νλφκαηη ηεο
ρεηξαθΫηεζεο θαη ηεο πιάξνπο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ δπν θχιισλ, ε γπλαέθα απφ κΪλα θαη
ζχκβνιν δηαηάξεζεο θαη θαιιηΫξγεηαο ηεο εζληθάο ηαπηφηεηαο κεηαηξΪπεθε ζε Ϋλα κερΪλεκα
πνπ γελλνχζε παηδηΪ θαη παξάγαγε αγαζΪ.
«Ήηαλ βέβαηα δχζθνιν, ζεκεηψλεη ν Γ. Παλαγηψηεο3, γηα κηα γπλαίθα πνπ δνχιεπε φιε
ηελ εκέξα ζην γεσξγηθφ ζπλεηαηξηζκφ, λα έβξηζθε ην ρξφλν θαη ηελ ςπρηθή δηάζεζε γηα λα
θνηκίζεη ην κσξφ ηεο κε έλα παξαδνζηαθφ λαλνχξηζκα’ θη΄ ήηαλ δχζθνιν γηα ηνπο λένπο λα
καδεχνληαλ , φπσο παιηφηεξα, ζηηο γεηηνληέο θαη λα πεξλνχζαλ ηηο βξαδηέο κε αζηεία θαη
ηξαγνχδη’ ηα θνξίηζηα μέραζαλ λα ηξαγνπδνχλ θαηά ην νκαδηθφ ξνκαληηθφ μεθινχδηζκα ηνπ
ζπάξηνπ ή ηνπ θαιακπνθηνχ»
Ο ζνζηαιηζηηθφο ζπιινγηθφο ηξφπνο αμηνπνέεζεο ηνπ ειΪρηζηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ,
πάξε ηηο γπλαέθεο απφ ηα πεδνχιηα ηεο γεηηνληΪο, ηνπο αθαέξεζε απφ ηα ρΫξηα ην πιΫγκα , ην
βεινλΪθη θαη ην θΫληεκα θαη ηηο κεηΫθεξε ζηελ εζηέα πνιηηηζκνχ γηα λα δηαθσηηζηνχλ κε ηα
δηδΪγκαηα ηνπ θφκκαηνο, λα ρεηξαθεηεζνχλ θαη λα ληψζνπλ ηζφηηκεο κε ηνπο Ϊλδξεο. ηα κΫζα
ηεο δεθαεηέαο ηνπ 70‟ ην θαζεζηψο ππφ ην πξφζρεκα απαιιαγάο ηεο γπλαέθαο απφ ηηο
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εξγαζέεο ηνπ ζπηηηνχ , ηφικεζε λα νξγαλψζεη ηα ζπιινγηθΪ καγεηξηΪ, φπνπ ε θΪζε νηθνγΫλεηα
ζα πξνκεζεχνληαλ θαγεηφ απφ ην θνηλφ θαδΪλη ηεο ηαμηαξρέαο, ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ..
Σέηαξην , θαιιηΫξγεζαλ Ϋλα «πβξέδην», ιατθνχ πνιηηηζκνχ πνπ εμππεξεηνχζε ηελ
δηαηψληζε ηεο θπξηαξρέαο ηεο θνκκνπληζηηθάο δηθηαηνξέαο.
Ώο μεθηλάζνπκε γη΄απηφ απφ ηα ηξαγνχδηα ησλ Βιιάλσλ αληαξηψλ ζην ΐ. Παγθφζκην
Πφιεκν. Οη Έιιελεο ηεο Ώιβαλέαο αληΪξηεο αλεμΪξηεηα πνπ εληΪρηεθαλ ζην Ώιβαληθφ ΒΏΜ,
ζηα λΫα ηνπο πνιεκηθΪ ηξαγνχδηα, δαλεέδνληαλ ηελ ηερλνηξνπέα ησλ θιΫθηηθσλ ηξαγνπδηψλ,
κΪιηζηα θαη φιε ηε δνκά θαη ηνπο ζηέρνπο ηνπο, αιιΪδνληαο κφλν ηα ηζηνξηθΪ ζηνηρεέα. Ώπηφ
νθεέιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα θιΫθηηθα ηξαγνχδηα απνηεινχζαλ γηα ηνπο βνξεηνεπεηξψηεο
αληΪξηεο ην θαιχηεξν ιανγξαθηθφ ππφδεηγκα , αιιΪ θαη ηελ πην θαηΪιιειε πεγά Ϊληιεζεο
δχλακεο θαη εξσηζκνχ.
Σα δεκνηηθΪ ηξαγνχδηα
ησλ Βιιάλσλ ηεο Ώιβαλέαο πνπ απνθαινχληαη «ηεο
ζνζηαιηζηηθάο δνπιεηΪο», δελ Ϋρνπλ ζρεδφλ θακηΪ ζρΫζε κε ηελ παξαδνζηαθά ιανγξαθέα,
αιιΪ δαλεέδνληαη πξφηππα απφ ηελ λΫα «ζνζηαιηζηηθά» ιανγξαθέα πνπ θαιιηεξγεέ ν Υφηδα
γηα ηε ιαηξεέα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εηδψινπ.
Οη ηδενιφγνη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ θαζεζηψηνο πέζηεπαλ φηη ην πνιπθσληθφ ηξαγνχδη
εέλαη δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αιβαληθνχ ζηνηρεένπ ζην Νφην ηεο ρψξαο θαη φρη
γεληθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Δπεέξνπ. Ξεθηλψληαο απφ απηά ηελ αξρά ζεσξνχζαλ ηνλ
πνιπθσληθφ ηξφπν εξκελεέαο ηξαγνπδηψλ απφ ηνπο Έιιελεο ηεο Ώιβαλέαο σο δεέγκα ηεο
αιβαληθάο ηνπο θαηαγσγάο.
Βπέζεο ν ηξφπνο εξκελεέαο ηνπ πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ αληαπνθξέλνληαλ πιάξσο
ζην πλεχκα ηεο νκΪδαο θαη ζπιινγηθάο ζπκπεξηθνξΪο πνπ θαιιηεξγνχζε ην θαζεζηψο
γη΄απηφ θαη πξνσζνχληαλ κε φινπο ηνπο ηξφπνπο θαη ζηνπο Έιιελεο θνξεέο.
ΒπηπιΫνλ ζεσξνχληαλ θαη σο Ϋλα κΫζσ γηα ηελ απαιιαγά ησλ «κεηνλνηηθψλ» απφ
ηελ επηξξνά ησλ έδησλ ηξαγνπδηψλ εξκελεπκΫλσλ ζηελ ΒιιΪδα κε κνλνθσληθφ ηξφπν θαη
ζπλνδεπφκελσλ απφ ηηο ιατθΫο νξράζηξεο. ΠαξΪ ηελ ππεξνρά πνπ απνρηνχζε ε κνλνθσληθά
εξκελεέα κε ιατθά νξράζηξα ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ κεηαμχ ησλ Βιιάλσλ ηεο Ώιβαλέαο
επέζεκα γη΄ απηνχο άηαλ απαγνξεπκΫλα. Θεσξνχληαλ επεξεαζκφο απφ ηελ μΫλε ηδενινγέα
θαη φηαλ εξκελεχνληαλ ηΫηνηα ηξαγνχδηα κε ζξεζθεπηηθφ πεξηερφκελν απνηεινχζαλ κΪιηζηα
πνηληθφ αδέθεκα.
ΜΫρξη ην 1981 ζηελ θσλνζάθε
ηεο εθπνκπάο ησλ ειιεληθψλ ζηνλ ξαδηνθσληθφ
ζηαζκφ ΏξγπξνθΪζηξνπ δελ ππάξρε νχηε Ϋλα κνλνθσληθφ ηξαγνχδη ζπλνδεπφκελν κε
φξγαλα. Σελ έδηα πεξένδν εκθαλέζζεθε ην ιανγξαθηθφ ζπγθξφηεκα «Αξφπνιε» σο ην
θαιχηεξν δεέγκα «θνιθινξηζκνχ» θαη ζνζηαιηζηηθάο αλαπαξαγσγάο ηνπ παξαδνζηαθνχ
πνιηηηζκνχ ησλ Βιιάλσλ ηεο Ώιβαλέαο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πέεζεο ησλ κνλνθσληθψλ
ηξαγνπδηψλ πνπ δηεέζδπζαλ «παξΪλνκα» απφ ηελ ΒιιΪδα, παξΪ ηα ζθιεξΪ απαγνξεπηηθΪ
κΫηξα, ην ζπγθξφηεκα «Αξφπνιε» δηνρΫηεπζε κεξηθΪ κνλνθσληθΪ ηξαγνχδηα ζπλνδεπφκελα
κε ιατθά νξράζηξα . Βξκάλεπζε φκσο παξαπνηεκΫλα παξαδνζηαθΪ δεκνηηθΪ ηξαγνχδηα κε
λννηξνπέα εξκελεέαο, ξπζκνχο θαη κεισδέεο πνπ απνηεινχζαλ κηα πξνζπΪζεηα παξαγσγάο
θαη αλΪπηπμεο ηνπ «κεηνλνηηθνχ ζνζηαιηζηηθνχ πνιηηηζκνχ». ΝνζεπκΫλε άηαλ επέζεο θαη ε
ζχλζεζε ησλ νξγΪλσλ ζηε ιατθά νξράζηξα.
Σελ πξνζπΪζεηα δεκηνπξγέαο κεηνλνηηθάο ζνζηαιηζηηθάο ιανγξαθέαο, πξνψζεζε ε
ιατθά νξράζηξα ηνπ ΘσκΪ ΜΪληε απφ ηελ ΚΪησ Βπηζθνπά. Με ηελ νξράζηξα ηνπ ν ΜΪληεο
εθεχξε δηθΫο ηνπ κεισδέεο. Υνξεχνληαλ κελ νη παξαδνζηαθνέ ρνξνέ αιιΪ δελ εέραλ θακηΪ
ζρΫζε κε ηηο κεισδέεο ησλ έδησλ ρνξψλ θαηΪ παξΪδνζε θαη πΫξα ησλ ζπλφξσλ. Σαπηφρξνλα
νη κεισδέεο απηΫο δελ ηαέξηαδαλ ζε θαλΫλα απφ ηα παξαδνζηαθΪ δεκνηηθΪ ηξαγνχδηα. Οη ρνξνέ

ηνπ ΘσκΪ ΜΪληε κεηαδέδνληαλ ηξεηο θαη ηΫζζεξηο θνξΫο ηελ εκΫξα απφ ηνλ ηνπηθφ
ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ ΏξγπξνθΪζηξνπ θαζ΄ φιε ηελ δηΪξθεηα απφ ην 1972-1974.
7.9. ΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΖΜΔΡΑ
Ο Βιιεληζκφο ηεο Ώιβαλέαο φπσο γηα πνιιΪ Ϊιια ζΫκαηα δσηηθάο ζεκαζέαο γηα ηελ
εδξαέσζε θαη πξνψζεζεο ηεο πνιηηηζηηθάο θαη εζληθάο ηνπ ηαπηφηεηαο, Ϋηζη θαη γηα ηελ
Λανγξαθέα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ παξακΫλεη ν απζνξκεηηζκφο ηεο αηνκηθάο πξνζπΪζεηαο.
πκβαέλεη Ϋηζη ηελ ζηηγκά πνπ απφ ηελ κηα πιεπξΪ ηέζεηαη αλαγθαέν λα θαιπθζνχλ ηα θελΪ
πνπ Ϊθεζε ην θαζεζηψο Υφηδα θαη λα δηνξζσζνχλ νη δηαζηξεβιψζεηο πνπ δηαπξΪρηεθαλ θαη
απφ ηελ Ϊιιε λα πξνιεθζνχλ νη απψιεηεο ιφγσ ησλ θνξΫσλ πνπ θπζηνινγηθΪ απνρσξνχλ
απφ ηε δσά.
Δ κεγαιχηεξε σζηφζν απψιεηα εέλαη ε απνξξφθεζε ησλ θνξΫσλ ζην αλψλπκν πιάζνο
ζηελ ΒιιΪδα. ηαλ ιΫκε ζην αλψλπκν πιάζνο Ϋρνπκε εδψ ππφςε φηη κε ηνπο Έιιελεο ηεο
Ώιβαλέαο δελ ζπκβαέλεη ιφγνπ ρΪξε ην θαηλφκελν φπσο κε ηνπο ΜηθξαζηΪηεο νη νπνένη κφιηο
Ϋθζαζαλ ζηελ ΒιιΪδα δελ αθνκνηψζεθαλ πνιηηηζηηθΪ, φπσο εκεέο, αιιΪ πξφβαιιαλ ζηνλ
γεληθφηεξν ειιεληθφ ιατθφ πνιηηηζκφ, ηνλ δηθφ ηνπο πνιηηηζκφ, Ϋζησ θαη ππφ ηελ κνξθά ηνπ
κπζνπνέεζεο ηνπ παξειζφληνο ηνπο.
Χζηφζν εέλαη γεγνλφο φηη αληηθεέκελα ηνπ πιηθνχ βένπ παξαδνζηαθψλ αμηψλ πνπ
αλάθνπλ ζε Ϊηνκα ά ζην ζχλνιν, φπσο ιατθΫο ελδπκαζέεο, κΫρξη παξαδνζηαθΪ νηθηαθΪ ζθεχε,
ά αθφκα ηα παξαδνζηαθΪ ηξαγνχδηα ηεο θσλνζάθεο ηεο ειιεληθάο εθπνκπάο ζην ξαδηνθσληθφ
ζηαζκφ, Ϋρνπλ κεηαθεξζεέ ζηελ ΒιιΪδα , ζεκαδεχνληαο Ϋηζη θαη λΫα πηψρεπζε ηνπ
ιανγξαθηθνχ καο πινχηνπ
Σαπηφρξνλα, ππΪξρεη Ϋλα ζνβαξφ πξφβιεκα αληηκεηψπηζεο ηεο πέεζεο πνπ δΫρνληαη
νη Έιιελεο ηεο Ώιβαλέαο φζνλ αθνξΪ ηελ δηαηάξεζε ησλ παηξνπαξΪδνησλ εζέκσλ. Ώπφ ηελ
γΫλλεζε θαη κΫρξη ην ζΪλαην θαη γεληθφηεξα, δηαπηζηψλεηαη εχθνια φηη κηα ζεηξΪ απφ
μελφθεξηα Ϋζηκα πιεκκπξέδνπλ θαη θαιχπηνπλ ηα θελΪ πνπ αθάλεη ε απψιεηα ησλ
παηξνπαξΪδνησλ εζέκσλ. Εδηαέηεξα βαξχ εέλαη ην θιέκα απηφ ζε εθεέλα ηα Ϋζηκα πνπ
δΫρνληαη ηελ δηαδηθαζέα αλαβέσζεο, φπσο ην βΪπηηζκα, ν γΪκνο θαη φια ηα Ϋζηκα πνπ Ϋρνπλ
ζρΫζε κε ηελ παξνπζέα θπξέσο ηεο εθθιεζέαο.
Έλα Ϊιιν πξφβιεκα εέλαη ην γεγνλφο φηη αθφκα θαη ζάκεξα ην επηζηεκνληθφ επέπεδν
ησλ εξεπλψλ παξακΫλεη γεληθψο ζε επέπεδν ζπιινγάο θαη πεξηγξαθάο ηνπ ιανγξαθηθνχ
πιηθνχ. Γεγνλφο εέλαη φηη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηά ππΪξρεη κηα πιεζψξα εθδφζεσλ.
ΏλαθΫξνπκε ιφγνπ ρΪξε ηηο : «Αελ εέκαζηε θαη εκεέο ξσκηνέ» 1994 ηνπ Γηψξγνπ Παλαγηψηε,
«ΏπνθιεξσκΫλν Ϋζλνο» ηνπ ηαχξνπ ΝηΪγηνπ , 1997, « Δ πεξηνρά ηνπ Θενιφγνπ» ηνπ
Γξεγφξε Καηζαιέδα, 1994, Σν δεχηεξν ηνπ Καηζαιέδα θαη ηνπ ΘαλΪζε Μπφινπ «ΑεκνηηθΪ
ηξαγνχδηα ηεο ΐνξεένπ Δπεέξνπ», ησλ Παλαγηψηε . Φσηένπ θαη Νέθνπ Λχηε, 1995, θιπ.
εκεηψλνπκε ζην πιαέζην απηφ φηη φιεο απηΫο νη Ϋξεπλεο θαη νη εξεπλεηΫο ηνπο βξέζθνληαη
ζηελ ΒιιΪδα.
Δ πξνζπΪζεηα ησλ ζπληαμηνχρσλ δαζθΪισλ φρη κφλν δελ απαιιΪζζεηαη απφ ηνλ έδην
ηξφπν πεξηγξαθηθάο θχζεσο, αληηκεηψπηζεο ηνπ ιανγξαθηθνχ καο πινχηνπ, θπξέσο ηνπ
πξνθνξηθνχ ινγνηερληθνχ πιηθνχ, αιιΪ δελ ζηεξέδεηαη θαλ ζε επηζηεκνληθΪ θξηηάξηα.
Δ Ϋδξα ηνπ Σκάκαηνο Βιιεληθψλ , σο ηνλ πιΫνλ αξκφδην θνξΫα πξνο ηελ θαηεχζπλζε
απηά, παξΪ ηηο πξνζπΪζεηεο γηα λα αλαιΪβεη Ϋλα ζπληνληζηηθφ ξφιν, κΫλεη απνθνκκΫλε θαη
απφ ηελ απζφξκεηε αηνκηθά πξνζπΪζεηα.


Γηα ηελ πξνζθνξΪ ηνπ απηά ην ζπγθξόηεκα ηνπ ΜΪληε παξαζεκνθνξάζεθε από ην Πξνεδξεέν ηεο Λατθάο Βνπιάο κε ην
παξΪζεκν «Νατκ ΦξΪζεξη , πξώηεο ηΪμεσο» . Ο Νατκ ΦξΪζεξη ζεσξεέηαη ν εζληθόο πνηεηάο ηεο Αιβαλέαο.

εκαληηθφ θαη κε αξλεηηθΫο ζπλΫπεηεο επέζεο παξακΫλεη ην πξφβιεκα αληηκεηψπηζεο
ηεο Λανγξαθέαο ηνπ αλαπφζπαζηνπ απφ ηνλ ππφινηπν εζληθφ θνξκφ, Βιιεληζκνχ ηεο
Ώιβαλέαο, σο κηα μερσξηζηά Λανγξαθέα ρσξέο ζρΫζεηο κε ηελ ΒιιΪδα, ηφζν ην πεξηζζφηεξν
κε ηελ Ώιβαλέα. Μηα ηΫηνηα πξαρηηθά αζθαιψο παγηδεχεη ηνλ Βιιεληζκφ ηεο Ώιβαλέαο ζηηο
ζεσξέεο φηη απηφο ν Βιιεληζκφο «θνπβαιάζεθε εδψ» πξηλ απφ θΪπνηνπο αηψλεο, βνεζψληαο
ηαπηφρξνλα ηελ Ϊιιε ζεσξέα ησλ ιεβαληέλσλ.

ΣΑ ΥΩΡΗΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ

Ο Ν. Πνιέηεο ρψξηζε ηα ΛανγξαθηθΪ ζΫκαηα ζε δχν κεγΪιεο θαηεγνξέεο: ζε «κλεκεέα
ηνπ ιφγνπ» θαη ζε «θαηΪ παξΪδνζε πξΪμεηο θαη ελΫξγεηεο».
ηελ Βιιεληθά ιανγξαθέα αθνινπζάζεθε απηφο ν δηαρσξηζκφο , κφλν φκσο φζνλ
αθνξΪ ηα ζΫκαηα θαη φρη ηελ νξνινγέα.
Καη εκεέο ζα ζεβαζηνχκε απηά ηελ δηΪθξηζε θαη ζα πνχκε ηελ πξψηε θαηεγνξέα
« Φηινινγηθά Λανγξαθέα» θαη ηελ δεχηεξε «Βζηκηθά Λανγξαθέα».
Σα ζΫκαηα πνπ ζα εμεηΪζνπκε ζηελ θηινινγηθά ιανγξαθέα εέλαη: ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη,
ηα μφξθηα ά νη επσδΫο, νη επρΫο θαη νη θαηΪξεο, ηα αηλέγκαηα, νη παξνηκέεο, νη κχζνη, νη
επηξΪπειεο δηεγάζεηο ά αζηεηνινγάκαηα, ηα παξακχζηα .
Σα ζΫκαηα πνπ ζα εμεηΪζνπκε ζηελ εζηκηθά ιανγξαθέα εέλαη ηα Ϋζηκα ηνπ θχθινπ ηεο
δσάο, ηα επνρηαθΪ Ϋζηκα, ά γηνξηΫο. Βδψ ζα εληΪμνπκε θαη ηηο παξαδνζηαθΫο θνηλσληθΫο
δνκΫο.
Μπνξνχκε σζηφζν λα ηνλέζνπκε φηη ζα εέλαη δχζθνιν λα επηρεηξάζεη θαλεέο λα βΪιεη
απφιπηεο δηαρσξηζηηθΫο γξακκΫο κεηαμχ ηνπο. Δ δηΪθξηζε απιψο γέλεηαη γηα κεζνδνινγηθνχο
ιφγνπο

ΜΔΡΟ
ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ

ΓΔΤΣΔΡΟ
ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ

ΤΕΕΕ
Η. ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ - ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΣΑΣΑΞΖ
Δηζαγσγή
Πξψην ζΫκα ηεο Φηινινγηθάο Λανγξαθέαο, απνηεινχλ ηα ΑεκνηηθΪ Σξαγνχδηα .
ηελ θηινινγηθά ιανγξαθηθά παξΪδνζε νλνκΪζηεθαλ θαη Γεκψδε ή Δζληθά Άζκαηα
θαη νη δχν φξνη ζεκαέλνπλ ζάκεξα θΪηη πνπ ηξαγνπδηΫηαη, θΪηη ζηηρνπξγεκΫλν πνπ αθνχεηαη κε
ην κΫινο ηνπ ( Ο φξνο φκσο «ηξαγνχδη», ζηελ παξΪδνζε ηεο αξραέαο ηξαγσδέαο , κπνξεέ λα
ζεκαέλεη θαη ηελ αθεγεκαηηθά Ϋκκεηξε απαγγειέα.)
Γεκνηηθφ ηξαγνχδη είλαη ηα έκκεηξα θείκελα (αθεγεκαηηθά ή ιπξηθά), πνπ ηα έρνπλ
ζπλζέζεη άγλσζηνη ιατθνί πνηεηέο , κφλνη ηνπο ή κε ηελ ζπλεξγαζία θαη ηα ζπκπιεξψκαηα
απφ ηελ παξάδνζε, ζπλνδεπφκελα απφ κεισδία. Σα ζέκαηα θαη ε κνπζηθή ηνπο ζπγθίλεζαλ
ηηο ειιεληθέο γελεέο επί αηψλεο.
Σα ηξαγνχδηα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ εέλαη απφ ηα θαιχηεξα δεέγκαηα ησλ ιατθψλ
ινγνηερληψλ . Σν ζπκπΫξαζκα απηφ ππνζηεξέδνπλ θαη μΫλνη παξαηεξεηΫο . Ο Γθαέηε ιφγνπ
ρΪξε ην πξφζεμε απηφ απφ ην 1814. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπο εέλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο Ϋκπλεπζεο
ηνπ ιπξηθνχ ά ηνπ εξσηθνχ πεξηερνκΫλνπ κε ηελ ζηηρνπξγηθά ηΫρλε θαη παξνπζηΪδνπλ Ϋλα
Ϊξηζην κΫηξν παξνκνέσζεο αλΪκεζα ζηνλ Ϊλζξσπν θαη ζηελ θχζε. Σα ζΫκαηΪ ηνπο
απνηεινχληαη απφ παιηΪ βηψκαηα φζν θαη νη αηψλεο ηεο Βιιεληθάο Εζηνξέαο.
Σα ειιεληθΪ δεκνηηθΪ ηξαγνχδηα Ϋρνπλ ηελ Οκεξηθά Ϊλεζε πνπ δελ αλαδεηεέ κε
πξνζπΪζεηα ηα ζΫκαηΪ ηεο αιιΪ ηα ζΫκαηα νδεγνχλ ζηηο εκπλεχζεηο ηεο . Σα ζΫκαηα ησλ
ειιεληθψλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ εέλαη πνηθέια, φζν θαη νη πεξηπΫηεηεο ά νη ραξΫο ηνπ Έζλνπο.
Μηα γεληθά θαηΪηαμε ά ρσξηζκφο κπνξεέ λα δηεπθνιχλεη ακΫζσο ζην λα θαηαιΪβνπκε ακΫζσο,
κε απφ πνηεο πεξηπΫηεηεο , ςπρηθΫο θαηαζηΪζεηο θαη ηξφπνπο δσάο εκπλεχζηεθε θαηΪ θαηξνχο
ην ειιεληθφ Ϋζλνο.
8.1.ΓΗΑ ΜΗΑ ΠΟΗΖΣΗΚΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΣΡΑΓΟΤΓΗΟΤ
Δ ζθνπηΪ ηεο Ϋξεπλαο
Μηα αλαθνξΪ ζηελ Ϋξεπλα ηεο ηερλνηξνπέαο ηνπ ειιεληθνχ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ καο
νδεγεέ ζην Ϋξγν ηνπ Samuel Baud Bovy θαη ηνπ ηίιπσλα Κπξηαθίδε. Δ δηαπέζησζε απηά
δελ εμαηξεέ ηνπο παιηφηεξνπο κειεηεηΫο ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ φπσο ηνλ Fauriel θαη ηνλ
Πνιίηε θαη πνιινχο Ϊιινπο, παξΪ ηαχηα φκσο ….
Ο έδηνο ν Κπξηαθέδεο γξΪθνληαο ην 1928, διδ, πΪλσ απφ Ϋλα αηψλα κεηΪ απφ ηελ
Ϋθδνζε ηεο ζπιινγάο κε ειιεληθΪ δεκνηηθΪ ηξαγνχδηα ηνπ Fauriel, αλαθΫξεη φηη «σο ηψξα
ειΫρζεζαλ γηα ηηο δηΪθνξεο αξεηΫο ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ , γηα ηελ αιάζεηα, ηελ θξαζηηθά
δχλακε, ηελ δξακαηηθφηεηα θαη ηφζα Ϊιια. Αελ ειΫρζε φκσο ηέπνηε γηα ηελ ηΫρλε ησλ
δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ»
ινη φζνη Ϋηπραλ λα εμεηΪζνπλ ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη κΫρξη απηά ηελ επνρά ην
ζεψξεζαλ, απζφξκεην θαη απηφκαηα σο θπζηθό , σο πξντφλ ππεξεθρεηιάδνπζαο ςπράο.

ΚαηΪ ηνλ Πνιέηε ηα δεκνηηθΪ ηξαγνχδηα εέλαη απνηΫιεζκα εμαηξεηηθψλ ςπρηθψλ
πεξηζηΪζεσλ . Ο έδηνο δελ απνδέδεη αηζζεηηθή αμία ζην γλάζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη. ΜΪιηζηα
ην ραξαθηεξέδεη «εζηεξεκέλν», φζνλ αθνξΪ ηελ ηΫρλε.
Γηα ηνλ Κπξηαθέδε ηΫηνηνπ εέδνπο απφςεηο πξνΫξρνληαη απφ ξνκαληηθΫο ζεσξέεο «πεξέ
ηεο θπζηθάο ησλ ιαψλ πνηάζεσο» θαη φρη απφ πξνζερηηθά κειΫηε ησλ θεηκΫλσλ ( ζηέρσλ).
«Δ απιά απηά αιάζεηα ,- επηζεκαέλεη ν Κπξηαθέδεο πξηλ απφ πνιιΫο δεθαεηέεο, - φηη
διδ, ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη δελ εέλαη πξντφλ ηεο θχζεο αιιΪ πξντφλ ηΫρλεο, εέλαη ακθέβνιν αλ
Ϋρεη γέλεη θαηαλνεηφ σο πνιχ αξγΪ, αθνχ ν φξνο - Ϋληερλν δεκνηηθφ ηξαγνχδη – δελ
αλαθΫξεηαη πνηΫ γηα ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη , αιιΪ γηα Ϋξγα επψλπκσλ ζπλζεηψλ θαη ζε
αληέζεζε, πξνθαλψο ηφζν πξνο ηα θαθφηερλα ηξαγνχδηα επξεέαο θαηαλΪισζεο, φζν θαη
πξνο ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, ηνπ νπνένπ ε νκνξθηΪ Ϋπεηαη πσο εέλαη Ϊηερλε, Ϊξα θπζηθά.»
Πην θΪησ ζα δψζνπκε κεξηθΪ ζηνηρεέα ηερλνηξνπέαο ηνπ ειιεληθνχ δεκνηηθνχ
ηξαγνπδηνχ. ην ζεκεέν απηφ φκσο ζα πξΫπεη λα αλαθΫξνπκε ηελ δηαπέζησζε πνπ Ϋθαλε ν
έδηνο ν Πνιέηεο φηη ππΪξρεη κηα ζχγθξηζε ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ κε ηελ αξρατθά ειιεληθά
πνέεζε. Ο Κπξηαθέδεο αλαπηχζζεη απηά ηε δηαπέζησζε γηα πξψηε θνξΪ ζηελ ειιεληθά
βηβιηνγξαθέα , γηα λα ηνλέζεη ηελ Ϋιιεηςε ειεπζεξέαο ηνπ ηερλέηε ζηε ιανγξαθηθά δεκηνπξγέα
γεληθφηεξα, Ϋηζη φπσο ηελ ελλννχκε ζάκεξα, - ηελ ππαθνά ηνπ δεκηνπξγνχ ιανχ ζε
απζηεξνχο θαλφλεο , ζηε ζρεκαηνπνέεζε (STYLZATIN), ζε νξηζκΫλα ζπκβαηηθΪ ζράκαηα, ά
ηχπνπο, ηα νπνέα απνηεινχλ ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο ζπιινγηθάο θαη φρη ηεο αηνκηθάο ηΫρλεο.
8.2. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΣΔΥΝΖ Ω ΖΜΔΗΩΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ
Δ Ϋλλνηα ηνπ ζεκεένπ σο ζχδεπμε κνξθάο θαη πεξηερνκΫλνπ
Οη θαλφλεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηερλψλ παξνπζηΪδνπλ θαζαξά αλαινγέα κε ηνπο
θαλφλεο γξακκαηηθάο θαη ζπληαθηηθνχ κηαο γιψζζαο. πσο , διδ, νη ηειεπηαένη εθαξκφδνληαη
αζπλεέδεηα απφ ρξάζηεο ηεο γιψζζαο γηα λα νξγαλψζνπλ ηνλ ιφγν ζε νκηιέα - ζε
ζπγθεθξηκΫλεο θξαζηηθΫο κνξθΫο θαη ιεθηηθΫο ελΫξγεηεο θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο
ηεο γιψζζαο σο ζχζηεκα ζεκεέσλ , κε ην νπνέν ζχζηεκα ζπληειεέηε ε αλζξψπηλε
επηθνηλσλέα,- Ϋηζη θαη νη θαιιηηερληθΫο ζπκβΪζεηο εέλαη αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο ηΫρλεο σο
ζχζηεκα ζεκεέσλ κε ην νπνέν ζπληειεέηαη ε ιεηηνπξγέα ηεο ηΫρλεο πνπ ζπλεπΪγεηαη επέζεο
Ϋλα εέδνο επηθνηλσλέαο αλΪκεζα ζηα κΫιε ελφο δεδνκΫλνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ . Ώθξηβψο ,
αμηνπνηψληαο εδψ φξνπο ηεο δνκηθάο γισζζνινγέαο, φπσο ην ΔΜΒΕΟ ( ν νπνένο φξνο
εθθξΪδεη ηα ζπζηαηηθΪ ΔΜΏΕΝΟΝ: - ιΫμε θξΪζε θαη ΔΜΏΕΝΟΜΒΝΟ: - Ϋλλνηα, θαη λφεκα ,
σο αλαιπηηθά Ϋλλνηα ζην ρψξν ηεο πνηεηηθάο θαη ηεο ζεσξέαο ηεο ηΫρλεο), επηζεκαέλνπκε φηη
εέλαη εμαηξεηηθΪ ρξάζηκν γηα λα μεπεξΪζνπκε ηελ δηρνηνκέα αλΪκεζα ζηε κνξθά θαη ην
πεξηερφκελν.
ΚΪλνληαο φκσο κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ηΫρλεο θαη γιψζζαο ζα δνχκε φηη: παξΪ ηηο
δηαθνξνπνηάζεηο πνπ ππΪξρνπλ ζην βαζκφ δεκηνπξγηθφηεηαο θαη εθηειεζηηθάο δεμηνηερλέαο
απφ ηερλέηε ζε ηερλέηε, δελ εέλαη απηνέ πνπ Ϋρνπλ δεκηνπξγάζεη ην ζχζηεκα κΫζα ζην νπνέν
εέλαη εληαγκΫλνη . Ώπηφ δελ ζεκαέλεη φηη ηελ πνέεζε δελ δεκηνχξγεζαλ νη πνηεηΫο , φπσο δελ
ζεκαέλεη φηη ηε γιψζζα δελ ηελ δεκηνχξγεζαλ νη Ϊλζξσπνη.
εκαέλεη φκσο φηη, φηαλ πξφθεηηαη γηα πξντφλ καθξΪο εμΫιημεο, δελ κπνξεέ εθ΄ ησλ
πζηΫξσλ λα δηαθξέλνπκε ηα ζηΪδηα , νχηε ζπγθεθξηκΫλνπο δεκηνπξγνχο. Ώπφ απηφ πξνθχπηεη
φηη ην ζχζηεκα θαη ζηελ κέα θαη ζηελ Ϊιιε πεξέπησζε εέλαη ζπιινγηθφ.
Αεχηεξν ζπκπΫξαζκα. Βέλαη ην γεγνλφο φηη φπσο ε γιψζζα Ϋηζη θαη νη παξαδνζηαθΫο
ηΫρλεο δηαθξέλνληαη γηα αξγά ζρεδφλ αλεπαέζζεηε εμΫιημε.

Σξέην ζπκπΫξαζκα. πσο ην ιεμηθφ, νη κνξθνινγηθνέ θαη ζπληαθηηθνέ θαλφλεο κηαο
γιψζζαο εέλαη πξΪγκαηα δεδνκΫλα θαη νξηζκΫλα γηα ηνπο ρξάζηεο ηεο, Ϋηζη πξΫπεη λα
ππνζΫζνπκε ην αληέζηνηρν ιεμηθφ θαη ηνπο θαλφλεο ησλ παξαδνζηαθψλ ηερλψλ , εέλαη
πξΪγκαηα νξηζκΫλα θαη δεδνκΫλα. ΒπνκΫλσο, ηα πεξηζψξηα ηδηνκνξθέαο θαη ζηελ κέα θαη ζηελ
Ϊιιε πεξέπησζε εέλαη πνιχ ζηελΪ.
8.3. ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ Ω ΤΝΘΔΣΟ ΖΜΔΗΩΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ
Σα βαζηθΪ γλσξέζκαηα ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ
Χο ζχζηεκα ζεκεέσλ ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη εέλαη ζχλζεην απφ ηξέα αιιεινεμαξηψκελα
ζπζηάκαηα: Σν γισζζηθό, ην πνηεηηθό θαη ην κνπζηθό , ά δηαθνξεηηθΪ ζα ιΫγακε ηα βαζηθΪ
γλσξέζκαηα ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ εέλαη: ν δεκνηηθόο ιόγνο, ν δεκνηηθόο ζηίρνο θαη ε
δεκνηηθή κνπζηθή.
1. δεκνηηθόο ιόγνο ην κΫηξν πνπ ην ηξαγνχδη εέλαη γισζζηθάο επηθνηλσλέαο, ηα
ζηνηρεέα ηνπ γισζζηθνχ ζπζηάκαηνο , απνηεινχλ ηελ πξψηε χιε απφ ηελ νπνέα δηαπιΪζνληαη
ηα ζπλζεηφηεξα πνηεηηθΪ ζηνηρεέα ( ε γιψζζα ζηελ ηΫρλε ηνπ ιφγνπ δελ εέλαη αξγά θαη
αδηακφξθσηε φπσο ε πξψηε χιε γηα ηνλ γιχπηε , - πΫηξα, ππιφο ,- αιιΪ Ϋλα νινθιεξσκΫλν
ζχζηεκα).
Γηα ην ειιεληθφ δεκνηηθφ ηξαγνχδη ε γιψζζα ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ εέλαη ε εζληθά
ειιεληθά πνπ δεη, εμειηγκΫλε απφ ηελ αξραηφηεηα θαη ηελ αιεμαλδξηλά επνρά, κε ηελ
παλειιάληα κνξθά ηεο Κνηλάο. ΥΪξε ζ‟ απηφλ ηνλ αβέαζην ιατθφ, αιιΪ θαη αξρνληηθφ ιφγν,
πξφζεμαλ ηα ειιεληθΪ ηξαγνχδηα νη μΫλνη πεξηεγεηΫο, θη απηφο επέζεο ν ιφγνο πινπηέδεη
ζάκεξα ηελ λενειιεληθά ινγνηερλέα κε Ϊλεζε εζληθά. Δ ζεκεξηλά γξαπηά δεκνηηθά καο
γιψζζα ρξσζηΪεη πνιιΪ θαη θαζξεθηέδεηαη ζσζηΪ ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη. Έρνπκε εθεέ κηα
παξαθαηαζάθε αηψληαο ειιεληθάο Ϋθθξαζεο θαη ιφγνπ πνπ δελ κπφξεζαλ λα αιινηψζνπλ
νχηε νη ιφγηνη , νχηε ν ρξφλνο (εέλαη ραξαθηεξηζηηθΪ ηα πξνθεηηθΪ ιφγηα πνπ Ϋγξαςε ν Fauriel
ην 1824 γηα ηελ γιψζζα ησλ ειιεληθψλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ . Ώο απνθαηαζηαζεέ ην
ειιεληθφ Ϋζλνο, αο απνθαηαζηάζεη ζπγγξαθεέο Ϊμηνπο λα ηνπ δηδΪμνπλ θΪηη ζνβαξφ θαη
σθΫιηκν... θαη ε λενειιεληθά απηά ησλ ηξαγνπδηψλ ζα θαλεέ κηα γιψζζα πνπ δελ ζα Ϋρεη λα
δειΫςεη ηέπνηε απφ ηελ αξραέα.
2. δεκνηηθόο ζηίρνο ( ε ιΫμε δεκνηηθφο ζεκαέλεη ιατθφο απφ εζληθά παξΪδνζε) Ο
ζηέρνο απηφο εέλαη θπξέσο δεθαπεληαζχιιαβνο. ΠαξνπζηΪδεηαη απφ ηα βπδαληηλΪ ρξφληα σο
πνιηηηθφο ρσξέο νκνηνθαηαιεμέα (σο ηνλ δΫθαην ηΫηαξην αηψλα) θαη Ϋπεηηα κε νκνηνθαηαιεμέα
(δΫθαην πΫκπην αηψλα ) αιιΪ δελ εέλαη Ϊζρεηνο απφ ηνπο παιαηφηεξνπο αθξνακαηηθνχο
ζηέρνπο ζεΪηξνπ (ηακβηθνχο θαη ηξνρατθνχο), ηνπ Ϋπνπο (εμΪκεηξνπο) θαη ηεο πκλνγξαθέαο
(ηακβηθφ ηεηξΪκεηξν θαηαιπηηθφ).
Ο δεθαπεληαζχιιαβνο ζηέρνο ρσξέδεηαη ζε εκηζηέρηα (8-7), κε πξνπαξνμχηνλν ά
νμχηνλν ην πξψην θαη κε παξνμχηνλν πΪληα ην δεχηεξν:
-αξΪληα πΫληε κάζηνξνη / θη εμάληα καζεηάδεο...
θαη κε ζηνηρεηψζεη‟ νξθαλό κε μΫλν κε δηαβάηε...
Αεκνηηθφο εέλαη θη ν ξπζκηθφο δσδεθαζχιιαβνο ζηέρνο, πνπ ζπκέδεη ην ηακβηθφ ηξέκεηξν
ησλ ηξαγηθψλ. Υσξέδεηαη επέζεο ζε εκέζηηρα (7-5), κε παξνμχηνλν ην πξψην θαη κε νμχηνλν, ά
πξνπαξνμχηνλν ην δεχηεξν:
„ ζα θΪζηξα θη αλ είδα / θη φζα ιόγηαζα...
ψζαλ ην θΪζηξν πάξεηο / ρΪξηζκα θη απηή
ΚΪπνηε ν δσδεθαζχιιαβνο Ϋρεη πνξεέα ηξνρατθά, νπφηε ν ρσξηζκφο θαη ν ηνληζκφο
γέλνληαη αληέζηξνθα (5-7)

ΚΪηνπ ζην γηαιό / θΪηνπ ζην πεξηγηΪιη
ΠιΫλνπλ Υηώηηζζεο / πιΫλνπλ παπαδνπνύιεο
Οη Ϊιινη δεκνηηθνέ ζηέρνη εέλαη πνηθέινη ζηα κΫηξα ηνπο:- 5-ζχιιαβνη, 7-ζχιιαβνη, 10ζχιιαβνη, 11-ζχιιαβνη, 13-ζχιιαβνη. Κιαζηθνέ φκσο θαη ζπρλφηεξνη κΫλνπλ ν 15 -ζχιιαβνο
θαη ν 12 -ζχιιαβνο (ηακβηθφο).
3. δεκνηηθή κνπζηθή ην κΫηξν φκσο πνπ ην ηξαγνχδη δελ εέλαη κφλν πνέεζε αιιΪ
θαη κνπζηθά , ε δηακφξθσζε θαη νξγΪλσζε ησλ γισζζηθψλ ζηνηρεέσλ γέλεηαη ζε ζπλΪξηεζε
κε ηελ δηακφξθσζε ησλ κνπζηθψλ ζηνηρεέσλ ψζηε ηειηθΪ λα ζπγθξνηεζνχλ ηα ζχλζεηα
ζπζηάκαηα πνπ αλάθνπλ ζην ζχζηεκα πνπ ιΫγεηαη δεκνηηθφ ηξαγνχδη Ώπηφ δελ ζεκαέλεη φηη
νη ζηέρνη θαη ε κεισδέα ελφο δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ δεκηνπξγνχληαη νπσζδάπνηε ηαπηφρξνλα.
Βέλαη γλσζηφ φηη πνιιΪ δεκνηηθΪ ηξαγνχδηα ηξαγνπδηνχληαη κε ηνλ έδην ζθνπφ, (κεισδέα), - αλ
θαη ζπαληφηεξα ην έδην ηξαγνχδη κπνξεέ λα ηξαγνπδηΫηαη κε πεξηζζφηεξεο απφ κέα κεισδέεο. (
Σν θαηλφκελν εέλαη ηξνκαρηηθΪ δηαδνκΫλν ζηελ πεξηνρά ηεο Δπεέξνπ φπνπ πνιιΪ ηξαγνχδηα
πνπ ηξαγνπδηφληαλ θΪπνηε κε πνιπθσληθφ ηξφπν ηψξα ηξαγνπδηνχληαη κνλνθσληθΪ. ΒηδηθΪ
ηα ηειεπηαέα ρξφληα ειιεληθάο επηξξνάο ε ειιεληθά κνλνθσληθά δεκνηηθά κνπζηθά Ϋρεη ζπΪζεη
θαη ηνλ πην ζθιεξφ ππξάλα πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ ζηελ αιβαληθά Ήπεηξν, εθηφο απφ ηελ
πεξηνρά ηεο ΥηκΪξαο.)
Ώπηφ νθεέιεηαη ζην φηη απφ ηα ζηνηρεέα ηεο κνπζηθάο ν ξπζκφο πνιχ πεξηζζφηεξν απφ
ηε κεισδέα, εηζΫξρεηαη ζηε δηΪπιαζε ηνπ ζχλζεηνπ ζεκεένπ θαη δηΫπεη ηελ θαηαζθεπά ηνπ
ζηέρνπ. Χζηφζν ε αδηΪιπηε ελφηεηα ξπζκνχ θαη κεισδέαο επεξεΪδεη γεληθφηεξα ηελ νξγΪλσζε
ηνπ ιφγνπ ζην επέπεδν εθηΫιεζεο ζπγθεθξηκΫλσλ ηξαγνπδηψλ . Μηα ηΫηνηα πεξηνδηθά ηνπ
ιφγνπ ελδΫρεηαη λα απνηειεέ ηελ ζαθΫζηεξε δηΪθξηζε αλΪκεζα ζηνλ πνηεηηθφ ιφγν θαη ηελ
θαζεκεξηλά γιψζζα. Οη θαλφλεο φκσο πεξηνδηθάο νξγΪλσζεο ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ δηαθΫξνπλ
απφ γιψζζα ζε γιψζζα θαη απφ επνρά ζε επνρά.
ην ζεκεέν απηφ ζα πξΫπεη λα ηνλέζνπκε φηη ην ζεκαηλφκελν ηνπ πνηεηηθνχ ζεκεένπ
δελ ηαπηέδεηαη κε ην Ϊζξνηζκα ησλ ζεκαηλφκελσλ ησλ γισζζηθψλ ζεκεέσλ πνπ ζπλζΫηνπλ
ην πνηεηηθφ ζεκεέν. Ώπηφ ζεκαέλεη φηη ην πνηεηηθφ ζεκαηλφκελν απνρηΪεη δηθά ηνπ δηΪζηαζε
πνπ αλαγλσξέδεηαη σο απηνλνκέα ηνπ πνηεηηθνχ ζεκεένπ.
Σν απαξαέηεην ηξαγνχδεκα ησλ δεκνηηθψλ ζηέρσλ άηαλ επέ αηψλεο ε κνλαδηθά
κνπζηθά ςπραγσγέα ηνπ ιανχ , καδέ κε ηα φξγαλα πνπ ηνπο ζπλφδεπαλ θαη ην ρνξφ. Δ
κνπζηθά απηά πξΫπεη λα Ϋρεη βαζηΪ θαηαγσγά ζηνπο αηψλεο αιιΪ δΫρηεθε πνιιΫο επηδξΪζεηο
απφ ηνπο ιανχο πνπ ζπλΫδεζαλ κε ηνλ ειιεληθφ, θη΄ απφ ηελ εθθιεζηαζηηθά ηνπ ςαικσδέα.
Υσξέδνπκε ηελ δεκνηηθά κνπζηθά α.- ζε αξγά αθεγεκαηηθά, ηνπ ηξαπεδηνχ. ά ηεο
ηΪβιαο. β.- ζε γνξγά ξπζκηθά, ηνπ ρνξνχ θαη γ.- ζε ειεχζεξε θαη ζπρλΪ απηνζρΫδηα, ηνπ
ζξάλνπ. Σφζν ην αξγφ ηξαγνχδη φζν θαη ην γξάγνξν πξνζαξκφδνπλ ηνπο ζηέρνπο ζην κΫινο
θαη ηνπο πξνζζΫηνπλ ηζαθέζκαηα ε γπξέζκαηα, ζχκθσλα κε ηνλ ρξφλν θαη ηελ δηΪζεζε ηνπ
ηξαγνπδηζηά. Χξαέα θαη παξαδνζηαθά εέλαη ε ζπλάζεηα λ‟ αξρέδεη Ϋλαο ν θνξπθαένο, ην ζηέρν
θαη λα ηνλ μαλαηξαγνπδνχλ φινη νη Ϊιινη καδέ (ρνξφο)
8.4.

ΟΗ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΣΖ ΜΔΛΩΓΗΑ ΣΖΝ ΖΠΔΗΡΟ

Σν πνιπθσληθφ ηξαγνχδη
Σελ κεισδέα, (δεκνηηθά κνπζηθά) εηδηθΪ ζηελ πεξηνρά ηεο Δπεέξνπ ηελ ρσξέδνπκε
αθφκα ζε κνλνθσληθά, (ραξαθηεξηζηηθφ γηα φινλ ηνλ ειιαδηθφ ρψξν) θαη ζε πνιπθσληθά.

Ο απιφο Δπεηξψηεο, φηαλ ιΫεη «πνιπθσλέα» ά «πνιπθσληθφ ηξαγνχδη» δελ Ϋρεη
ππφςε ηνπ ην ζπγθεθξηκΫλν κνπζηθφ ζχζηεκα πνπ εμειέρηεθε ζηελ Βπξψπε ζηελ πεξένδν ηεο
ΏλαγΫλλεζεο θαη ηνπ Μπαξφθ, ζαλ ζπλΫρεηα «ηνπ Γξεγνξηαλνχ κΫινπο» ΥΕΕ-ΥΕΕΕ αηψλα. Βλλνεέ
ηελ δηθά ηνπ καθξφρξνλε κνπζηθά παξΪδνζε, σο Ϋλα απφ ηα θχξηα κνπζηθΪ γλσξέζκαηα θαη
θαηλφκελα ηεο Δπεέξνπ.
ΓεσγξαθηθΪ ε ιατθά πνιπθσλέα ζπλαληΪηε λνηέσο ηνπ πνηακνχ θνπκπέλη. Ο γλάζηνο
γεσγξαθηθφο ρψξνο ηνπ πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ εέλαη ην θεληξηθφ ηκάκα ηεο Δπεέξνπ.
ΐαδέδνληαο πξνο ην Νφην , φπσο θαη πξνο ην ΐνξΪ ε παξνπζέα ηνπ πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ
ρΪλεη ηνλ Ϋληνλν ραξαθηάξα ηνπ κΫρξη ηνλ πιάξε αθαληζκφ ηνπ.
εκεηψλνπκε επέζεο φηη ην πνιπθσληθφ ηξαγνχδη ην ζπλαληνχκε ζε ηξεηο γιψζζεο: ζηελ ειιεληθά , αιβαληθά θαη βιΪρηθε.
Σν ζΫκα θαηαγσγάο
ζνλ αθνξΪ ηελ θαηαγσγά θαη ηελ δηΪδνζε ηνπ πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ ηεο Δπεέξνπ
δελ ππΪξρεη κηα εληαέα Ϊπνςε. Ώλαθνξηθά αθεηεξέα ζεσξεέηαη ε βπδαληηλά πεξένδνο . Ο δηθφο
καο κνπζηθνιφγνο Κψζηαο Λφιεο, αλαθΫξεη φηη ην πνιπθσληθφ ηξαγνχδη «εέλαη αξραηφηεξν
απφ εθεέλν ην βπδαληηλφ». ηεξηδφκελνο ζηα αξραέα κνπζηθΪ γλσξέζκαηα ηνπ πνιπθσληθνχ
ηξαγνπδηνχ, φπσο ζηνλ ξεηνξηθφ ραξαθηάξα, (ε κεισδέα ηνπ πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ ζαλ
ζχλνιν ζπλδΫεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ αλζξψπηλε θσλά θαη φρη κε ηελ «θαζαξά κεισδέα») θαη
ζηνλ ηξνπηθφ ραξαθηάξα ηξαγνπδέζκαηνο, διδ, αλαπηχζζεηαη πΪλσ ζηηο δηΪθνξεο κνξθΫο
ηεο αλεκέηνλεο πεληαηνληθάο θιέκαθαο ( ε κηα ζεηξΪ πΫληε θζφγγσλ κε δεχηεξεο κεγΪιεο θαη
ηξέηεο κηθξΫο. ΏπηΫο νη ζεηξΫο θηΪλνπλ κΫρξη πΫληε δηαθνξεηηθΫο ελψζεηο ησλ θζφγγσλ ρσξέο
ηελ παξνπζέα εκηηνλέσλ), ζπκπεξαέλεη φηη πξφθεηηαη γηα Ϋλα αξραέν ηξφπν ηξαγνπδέζκαηνο.
Ο Εζκαάι ΚαληαξΫ ζεσξεέ φηη πξφθεηηαη γηα Ϋλαλ αξραέν ηξφπν εξκελεέαο πνπ Ϋρεη
ζρΫζε κε ηελ εμΫιέμε ηνπ ρνξνχ ζηελ αξραέα ΒιιΪδα. Δ παξνπζέα ηνπ ζην Νφην ηεο Ώιβαλέαο
ζρεηέδεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ ΚαληαξΫ , κε ηηο επαθΫο ησλ θαηνέθσλ ηεο πεξηνράο κε ηνλ
θιαζηθφ ειιεληθφ πνιηηηζκφ.
Ξεθηλψληαο κΪιηζηα απφ ηνλ «έζν» ηνπ πνιπθσληθνχ
ηξαγνπδηνχ, αλαθΫξεη φηη «ην πνιπθσληθφ ηξαγνχδη εέλαη αθφκα παιηφηεξν απφ ηνλ αξραέν
ρνξφ»1 Δ δηαηάξεζά ηνπ νθεέιεηαη, θαηΪ ηνλ ΚαληαξΫ, ζηνλ θιεηζηφ ηξφπν δσάο ησλ
Ώιβαλψλ,- ζηα βνπλΪ,- πνπ Ϋθεξε θαη ηελ ηδηφκνξθε εμΫιημε ηνπ αξραένπ ρνξνχ ζην
πνιπθσληθφ ηξαγνχδη.
O Samuel Baud Bovy2, επηθαινχκελνο ηνπ πχξν ΠεξηζηΫξε, (1958) ζπκκεξέδεηαη ηελ
Ϊπνςε φηη «…ην έζνλ θαη ε κεισδηθά θέλεζε ηνπ γπξηζηνχ εηο ηελ ηνληθά θαη ππνηνληθάλ
εέλαη ζηνηρεέα απαληψληα θαη εηο ηελ βπδαληηλάλ εθθιεζηαζηηθάλ κνπζηθάλ».
Ο ΐαζέιεο ΝηηζηΪθνο ζην δάηεκα ηεο θαηαγσγάο πξνζπαζεέ λα μεθχγεη απφ ηελ
πξνζΫγγηζε ηεο ηζηνξηθν-γεσγξαθηθάο κεζφδνπ θαη λα εληΪμεη ζην ζΫκα ην ζπζρεηηζκφ ηνπ
πνιπθσληθνχ ιατθνχ κνπζηθνχ θαηλνκΫλνπ κε ηηο θνηλσληθΫο θαη πνιηηηζκηθΫο δνκΫο πνπ ην
παξάγαγαλ.
Ο πξνβιεκαηηζκφο ηνπ ΝηηζηΪθνπ
μεθηλΪεη απφ ην γεγνλφο φηη γηαηέ Ϋρνπκε
δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ, ην ρηκαξηψηηθν, ην ιηΪκπηθν, ην δξνπνιέηηθν,
θιπ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αλαδεηνχκε θαη ζε ζρΫζε κε ηελ ζπκκεηνρά ηεο γπλαέθαο. Ή πψο
εμεγεέηαη πνπ Ϋρνπκε ιφγνπ ρΪξε πνιπθσληθφ ηξαγνχδη ζην Πσγψλη θαη φρη ζηελ Κφληηζα;
Γηαηέ ζηελ κηα πιεπξΪ ηνπ ΚαιακΪ θαη φρη ζηελ Ϊιιε; Γηαηέ ζηνπο ΏξβαληηνβιΪρνπο θαη φρη
ζηνπο ππφινηπνπο ΐιαρνπο;
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I. Kadare, Autobiografia e popullit ne vargje , Σέξαλα 1980, ζει 8.
Samuel Baud Bovy , Γνθέκην γηα ην ειιεληθό δεκνηηθό ηξαγνύδη, 1984, ζει 50

Σα πξΪγκαηα κπεξδεχνληαη , θαηΪ ηνλ ΝηηζηΪθν, φηαλ ην πνιπθσληθφ ηξαγνχδη
ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ απφδνζε αλσηεξφηεηαο πνιηηηζηηθάο ά θαη εζληθάο ηαπηφηεηαο.
Χζηφζν αλ μεθηλάζνπκε
απφ ηελ δηαπέζησζε ηνπ Κψζηα Λψιε , φηη « Δ
κνπζηθνινγηθά θαη θαιιηηερληθά εμΫιημε ηνπ πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ Ϋρεη γέλεη κΫζα ζε Ϋλα
πνιχ κεγΪιν ρξνληθφ δηΪζηεκα…εέλαη κηα θαιιηηερληθά αλΪπηπμε ηεο νκνθσλέαο πξνο ηελ
δέθσλε πνιπθσλέα»‟ απφ ηελ δηαπέζησζε ηνπ ΐαζέιε ΝηηζηΪθνπ φηη «Έρεη ζεκαζέα λα δνχκε
επηξξνΫο, αιιεινεπηδξΪζεηο , δΪλεηα θαη αληηδΪλεηα , δηαθνξνπνηάζεηο ζε κηα ζπγθξηηηθά
βΪζε…» θαζψο επέζεο θαη απφ ηελ ζεκεξηλά πξαγκαηηθφηεηα ηνπ πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ,
ζα ιΫγακε φηη γηα λα θζΪζνπκε ζηε γλσζηά πνιπθσλέα, παξΪιιεια κε ηελ εμΫιημε ηνπ
επεηξψηηθνπ κνπζηθνχ ππνζηξψκαηνο Ϋρνπκε θαη Ϊιιεο επηξξνΫο γηαηέ φρη θαη ηελ επηξξνά
ηεο πνιπθσλέαο ηεο θαζνιηθάο πκλνγξαθέαο. Δ εμΫιημε απηά ζπληειΫζηεθε ιφγσ ηεο
επηξξνάο ηεο ΐελεηέαο, απφ ηνλ ΥΤ κΫρξη ηνλ ΥΤΕΕΕ αηψλα, ζηηο δπηηθΫο επεηξσηηθΫο αθηΫο,
θπξέσο ζηε ΥηκΪξα.
πσο εέλαη ινγηθφ φηη, ελψ ζηε δχζε ε ζχδεπμε ηεο θσλεηηθάο πνιπθσλέαο κε ηελ
ελφξγαλε κνπζηθά πνιπθσλέα απΫθηεζε ηα γλσζηΪ κΫρξη ζάκεξα κνπζηθΪ Ϋληερλα χςε, ζηηο
ζπγθεθξηκΫλεο πεξηνρΫο (ΥηκΪξα), ιφγσ ησλ θαηαζηΪζεσλ επέ Σνπξθνθξαηέαο, αιιΪ θαη
Ϋιιεηςεο παξαδνζηαθψλ κνπζηθψλ νξγΪλσλ, λα κελ εέρακε ηελ έδηα εμΫιημε. Να εέρακε φκσο
επηξξνΫο πΪλσ ζηελ ππΪξρνπζα παξΪδνζε.
Θα πξΫπεη επέζεο λα γλσξέδνπκε φηη ε ΥηκΪξα ιφγσ ηνπ απηφλνκνπ θαζεζηψηνο πνπ
ηάξεζε Ϋλαληη ηεο Σνπξθνθξαηέαο, κεηαηξΪπεθε ζε θΫληξν αληέζηαζεο γηα ηελ δηαηάξεζε ηεο
ειεπζεξέαο. (Σάξεζε φκσο θαη ηελ ειεπζεξέα ηεο ζξεζθεέαο παξΪ ηηο πξνζπΪζεηεο ησλ
ΐελεηψλ γηα λα επηβΪινπλ ηνλ θαζνιηθηζκφ.) Μηα ηΫηνηα θαηΪζηαζε Ϋθεξλε ζηε ΥηκΪξα
φινπο εθεέλνπο πνπ αγσλέδνληαλ γηα ηα έδηα ηδαληθΪ . Σαπηφρξνλα ε ΥηκΪξα, φπσο θαη ε
ΠΪξγα ιφγσ ηεο ηνπνζεζέαο, αιιΪ θαη ιφγσ ησλ ζρΫζεσλ κε ηελ ΐελεηέα, άηαλ ηα
ζηαπξνδξφκηα ηεο εκπνξηθάο θαη αλζξψπηλεο θέλεζεο απφ θαη πξνο ηε Αχζε. Δ Ϋξεπλα
απηνχ ηνπ εέδνπο ζρΫζεσλ πηζαλφλ λα νδεγάζεη ζην ζπκπΫξαζκα φηη ε ΥηκΪξα κε ηελ
επξχηεξε γεσγξαθηθά Ϋλλνηα , λα απνηΫιεζε ηελ βΪζε γηα ηελ πνιπθσληθά κεηεμΫιημε ηεο
ππΪξρνπζαο παξΪδνζεο ζηελ Ήπεηξν.
ΠξνζζΫηνπκε εδψ αθφκα θαη ην γεγνλφο φηη ε ΥηκΪξα θαη νη ζηελφηεξα κ΄ απηά
ζπλδεκΫλεο πεξηνρΫο απνηεινχλ ηελ γλεζηφηεξε κνξθά γεσγξαθηθάο επΫθηαζεο ηεο
πνιπθσλέαο ζηελ Ήπεηξν.
Βπέζεο αλ πξνζΫμνπκε ηελ πνξεέα ηεο πνιπθσλέαο ζηελ Ήπεηξν, ζα δηαπηζηψζνπκε
φηη κε ηελ εκθΪληζε ησλ ιατθψλ θνκπαληψλ ηνλ ΥΕΥ θαη ΥΥ αηψλα , ηφζν ζην Νφηην φζν θαη
ζην ΐφξεην ηκάκα ηεο Δπεέξνπ, ην πνιπθσληθφ ηξαγνχδη λα ππνρσξεέ.
Βπέζεο νη ζεκεξηλΫο εμειέμεηο απνδεηθλχνπλ φηη ε πέεζε θαη ε ππεξνρά ηνπ θιαξέλνπ
«ππνρξεψλνπλ» ηελ απφζπξζε ηνπ πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ κπξνζηΪ ζην ζπλνδεπφκελν κε
ιατθΫο νξράζηξεο κνλνθσληθφ ηξαγνχδη. ΜΪιηζηα παξαηεξεέηαη θαηΪ ξαγδαέν ηξφπν φηη ηα πην
γλσζηΪ ηξαγνχδηα ηξαγνπδηζκΫλα θαηΪ παξΪδνζε κε ηνλ πνιπθσληθφ ηξφπν, θπθινθνξνχλ
ζε κνλνθσληθά κνξθά, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θαη κεισδέεο (ιατθΫο νξράζηξεο) πνπ
απνηεινχλ πιΫνλ παξΪδνζε ζηε Νφηην Ήπεηξν (ΒιιΪδα) .
ηε ΥηκΪξα, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ επηηφπηα Ϋξεπλα, ε παξΪδνζε ηνπ πνιπθσληθνχ
ηξφπνπ εξκελεέαο δελ επεξεΪζζεθε απφ ηηο εμειέμεηο απηΫο φπσο ζηελ ππφινηπε Ήπεηξν.
ηε ΥηκΪξα εξκελεχνληαη κε ηνλ πνιπθσληθφ ηξφπν φρη κφλν ηα παξαδνζηαθΪ ηξαγνχδηα,
αιιΪ θαη ηα λΫα , εθεέλα πνπ ζάκεξα πξσηαθνχγνληαη, κε ηε ζπλνδεέα ιατθάο νξράζηξαο θαη
απνηεινχλ ηελ λΫα κνπζηθά παξΪδνζε ζε Ϊιιεο πεξηνρΫο.
Σα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ δεκνηηθνχ πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ.

ΛΫγεηαη πνιπθσληθφ ηξαγνχδηζκα γηαηέ απνηειεέηαη απφ δχν , ηξηο θαη ηΫζζεξηο θσλΫο.
Οη ηξηο πξψηεο ζνιΪξνπλ θαη ε ηΫηαξηε εέλαη νκαδηθά. ηελ εξκελεέα δηαθξέλνληαη:
Ο πΪξηεο, εέλαη ε θχξηα θσλά θαη εθθξΪδεη ηελ νπζέα ηνπ ηξαγνπδηνχ Ξεθηλψληαο ηελ
πξψηε θξΪζε ηνπ ηξαγνπδέζκαηνο, ά ην πΪξζηκν, δηαπηζηψλεηαη φηη εέλαη πην θνληΪ ζηελ
αλζξψπηλε θνπβΫληα θαη φρη ζηελ κεισδέα.
Ο γπξηζηάο (ά θιψζηεο, ά ηζαθηζηάο), γπξέδεη θαη κεηαγπξέδεη κε δηΪθνξα θαγθειέζκαηα
ηελ κεισδέα ηνπ πΪξηε. αλ πνιπθσληθφο παξΪγνληαο εμειέζζεηαη κε κηθξΪ δηαζηάκαηα πνπ
επαλαιακβΪλνληαη δηαξθψο , ρσξέο αλεπηπγκΫλε κεισδηθά θακπχιε,
Ο ξέρηεο ε ηξέηε θσλά, εέλαη Ϋλα δεχηεξν ηζνθξΪηεκα. Αελ Ϋρεη θαλ κεισδηθά εμΫιημε.
Οη ηζνθξΪηεο Βέλαη νκΪδα πνπ θξαηΪεη «έζν», πνπ παξνπζηΪδεηαη καδηθφ θαη ζηαζεξφ
ζηνλ ζεκΫιην ηφλν ηεο κεισδέαο θαη φπσο ν ξέρηεο δελ Ϋρνπλ κεισδηθά εμΫιημε.
Άιια θνηλΪ ραξαθηεξηζηηθΪ
1.
Σν πνιπθσληθφ ηξαγνχδη Ϋρεη θσλεηηθφ ραξαθηάξα . Αελ λνηΪδεηαη γηα ηελ
ζπλνδεέα κνπζηθψλ νξγΪλσλ . Οη δπγΫο , νη θνκπαλέεο ά νη ιατθΫο νξράζηξεο θΪζηζαλ δέπια
ηνπ, δαλεέζηεθαλ απ΄ απηφ κεισδηθά ξπζκηθά θαη ζηηιηζηηθά κνξθά. Πάξαλ απ΄απηφ
πνιπθσληθΪ θαη ηξνπηθΪ ζηνηρεέα. ΜΪιηζηα Ϊξρηζαλ λα ζπλνδεχνπλ ειΪρηζηα πνιπθσληθΪ
ηξαγνχδηα. Έλα παξΪδεηγκα απνηειεέ ην ηξαγνχδη «Μψξ Αεξνπνιέηηζα». Χζηφζν ζάκεξα
παξαηεξεέηαη Ϋληνλα ην αληέζεην θαηλφκελν. Αιδ, πνιιΪ
κνλνθσληθΪ ηξαγνχδηα
ζπλνδεπφκελα απφ ηηο ιατθΫο νξράζηξεο λα αλαδεηνχλ φιν θαη πην Ϋληνλα ζηνηρεέα απφ ηελ
πνιπθσλέα.
2.
Ο νκαδηθφο ραξαθηάξαο. Δ πνιπθσληθά νκΪδα εέλαη κνλφιηζε . Ώπνηειεέηαη
απφ ηξεηο κΫρξη θαη πΪλσ απφ δΫθα εξκελεπηΫο . Βέλαη ηνπ έδηνπ γΫλνπο ά θαη κηθηά . Δ νκΪδα
δηαθξέλεηαη επέζεο θαη απφ ηελ ειηθέα. ρεηηθΫο εέλαη κεηΪ θαη νλνκαζέεο. Σξαγνπδνχλ θαζηζηΪ
ά θαη ρνξεχνληαο.
Δ καθξφρξνλε πξαθηηθά, ε νξγΪλσζε ζε θνηλσληθΫο δνκΫο θαη ζρΫζεηο, ε ζΫζε ζε
ζρΫζε κε ηηο ηζηνξηθφ-πνιηηηθΫο θαη νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο θαη εμειέμεηο, δηακφξθσζαλ πνιιΪ
κνπζηθΪ ζηπι . Γη΄απηφ ιΫκε ζάκεξα ρηκαξηφηηθν, δξνπνιέηηθν, ιηΪκπηθν, πσγσλέζην, θιπ.
3.
Ο ξεηνξηθφο ραξαθηάξαο. Δ κεισδέα ζαλ ζχλνιν ζπλδΫεηε πεξηζζφηεξν κε
ηελ αλζξψπηλε θσλά θαη φρη κε ηελ θαζαξά κεισδέα. Έηζη φηαλ ν πΪξηεο, μεθηλΪεη ηελ πξψηε
θξΪζε ηνπ ηξαγνπδέζκαηνο, ά ην πΪξζηκν, δηαπηζηψλεηαη φηη εέλαη πην θνληΪ ζηελ αλζξψπηλε
θνπβΫληα θαη φρη ζηελ κεισδέα.
4.
Δ Ώτκέηνλε πεληαηνληθά θιέκαθα. Ώλαπηχζζεηαη πΪλσ ζηηο δηΪθνξεο κνξθΫο ηεο
αλεκέηνλεο πεληαηνληθάο θιέκαθαο διδ ζε κηα ζεηξΪ πΫληε θζφγγσλ κε δεχηεξεο κεγΪιεο θαη
ηξέηεο κηθξΫο. ΏπηΫο νη ζεηξΫο θηΪλνπλ κΫρξη πΫληε δηαθνξεηηθΫο ελψζεηο ησλ θζφγγσλ ρσξέο
ηελ παξνπζέα εκηηνλέσλ

8.5.

ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΤΠΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ

Δ ελφηεηα εέλαη ζπζηαηηθφ κΫξνο ελφο ηξαγνπδηνχ, αιιΪ θαη ελφο ηχπνπ ηξαγνπδηνχ.
Άξα εθεέλν πνπ Ϋρεη πεξηζζφηεξε ζεκαζέα εέλαη λα εμεγάζνπκε ηη εέλαη ηξαγνύδη, θαη ηη
είλαη ηύπνο ηξαγνπδηώλ. Βλλνεέηαη ην ηξαγνχδη εέλαη ν γεληθφηεξνο απφ ηνπο φξνπο πνπ
αλαθΫξακε κε ηελ ζεκαζέα ηνπ ζπζηάκαηνο ά ηνπ ππνζπζηάκαηνο: - ιΫκε δεκνηηθφ ηξαγνχδη,
θιΫθηηθν ηξαγνχδη, ιπξηθφ, εξσηηθφ, ηζηνξηθφ, θιπ. ΄Δ κπνξεέ λα αλαθΫξνπκε ζηνλ ηέηιν ελφο
ηξαγνπδηνχ ην πεξηερφκελν ηνπ ηξαγνπδηνχ. Πρ, «Σξαγνχδη γηα ην ΜΪξθν Μπφηζηαξη», «Σνπ
λεθξνχ αδεξθνχ»,θιπ. ΒπνκΫλσο ην ηξαγνχδη απνηειεέηαη απφ κεξηθΫο ελφηεηεο πνπ

απνηεινχλ Ϋλα ζπγθεθξηκΫλν πεξηερφκελν θαη ζΫκα θαη βΪζε απηψλ δηαθξέλνληαη σο κΫιε
ελφο ζπζηάκαηνο.
Σύπνο
ζεκαέλεη ην νξγαληθφ ζχλνιν ελφο αξηζκνχ ελνηάησλ πνπ καο δέλνπλ
ηξαγνχδηα πιαζκΫλα θαηΪ ην έδην ππφδεηγκα αιιΪ αλαθΫξνληαη ζε δηαθνξεηηθΪ γεγνλφηα ά
πξφζσπα, θιπ. Με Ϋλα ιφγν ην θαινύπη.
Ο φξνο παξαιιαγά ρξεζηκνπνηεέηαη ζρεδφλ πΪληα γηα ηηο εθηειΫζεηο ησλ ηξαγνπδηψλ
πνπ κπνξεέ λα δηαθΫξνπλ πεξηζζφηεξν ά ιηγφηεξν κεηαμχ ηνπο εμαηηέαο ηνπ πξνθνξηθνχ
ηξφπνπ δεκηνπξγέαο θαη παξΪδνζεο ησλ ηξαγνπδηψλ. Έηζη κπνξνχκε λα πνχκε φηη κεξηθΪ
ηξαγνχδηα αλάθνπλ ζε Ϋλαλ ηχπν ηξαγνπδηψλ , ηα νπνέα φκσο κπνξεέ λα ηαμηλνκνχληαη ζε
δηαθνξεηηθΪ εέδε. πσο δηΪθνξεο παξαιιαγΫο λα ηηο ζπλαληνχκε ζε δηΪθνξνπο ηχπνπο
ηξαγνπδηψλ.

8.6. ΟΗ ΟΡΟΗ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΛΑΪΚΟΤ ΠΟΗΖΣΖ–ΔΡΜΖΝΔΤΣΖ
Σα φξηα ηεο πξνζσπηθάο Ϋθθξαζεο
Σα φξηα απηΪ αλ εξεπλεζνχλ απ΄ Ϋμσ , διδ απφ ηε ζθνπηΪ ηεο ζχγρξνλεο πνέεζεο,
θαέλνληαη πΪξα πνιχ ζηελΪ. Ώλ φκσο ηα θνηηΪμνκε εθ ην Ϋζσ, διδ, απφ ηε ζθνπηΪ ηνπ
παξαδνζηαθνχ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ζην νπνέν αλάθνπλ θαη νη πνηεηΫο ηξαγνπδηζηΫο θαη νη
αθξναηΫο θαη ζεαηΫο ηνπο, ηφηε ηα πεξηζψξηα ηεο πξνζσπηθάο Ϋθθξαζεο θαέλνληαη Ϊπιεηα θαη
ηέπνηε λα κε πεξηνξέδεη ηελ πξσηνβνπιέα ηνπ ηερλέηε. Θα ππάξρε σζηφζν κεγΪιν ιΪζνο αλ
αγλννχληαλ απηΫο νη δχν ζθνπηΫο.
Γηα λα κπνξΫζνπκε λα αλαιχζνπκε απηφ πνπ ιΫκε ζα πξΫπεη λα ηνλέζνπκε φηη ρξάζε
ηνπ ζπζηάκαηνο ζεκαέλεη, γλψζε ηνπ ζπζηάκαηνο απηνχ
πνπ ρξεζηκνπνηεέ θαλεέο.
Πξνζσπηθφ χθνο ζεκαέλεη ηδηφξξπζκε ρξάζε απηνχ, απφθιηζε απφ ηνλ κΫζν φξν, αιιΪ κΫζα
ζην πιαέζην ηνπ έδηνπ ζπζηάκαηνο. Βλψ πξσηνηππέα ζεκαέλεη Ϋμνδνο απφ ην ζχζηεκα, διδ,
λΫνπο πξνζσπηθνχο θαλφλεο.
Ο ιατθφο πνηεηάο- εξκελεπηάο επέζεο θαη κνπζηθφο, δελ βγαέλεη πνηΫ απφ ην ζχζηεκα
ηεο ηΫρλεο ηνπ. Δ δηαθνξΪ ηνπ κεγΪινπ απφ ηνλ κΫηξην ηερλέηε ζα πξΫπεη λα αλαδεηεζεέ ζην
βαζκφ γλψζεο θαη ζηελ ηθαλφηεηα αμηνπνέεζεο ησλ δπλαηνηάησλ ηνπ ζπζηάκαηνο. Δ
πξσηνβνπιέα ηνπ εξκελεπηά ηξαγνπδηζηά εληνπέδεηαη πξψηα ζην έδην ην ζπληαέξηαζκα ησλ
γισζζηθψλ θαη ησλ κηθξφηεξσλ πνηεηηθψλ ζεκεέσλ γηα ηε ζπγθξφηεζε κεγαιχηεξσλ
πνηεηηθψλ ελνηάησλ θαη ζην ζπληαέξηαζκα ησλ ελνηάησλ γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ ηξαγνπδηψλ .
Δ δηαδηθαζέα απηά εθηφο ησλ Ϊιισλ πξνυπνζΫηεη ηελ ηάξεζε ηεο ΝΟΡΜΏ πνπ εέλαη ν κΫζνο
φξνο εκθΪληζεο ελφο θαηλνκΫλνπ θαη νξέδεηαη απφ ηελ πξνβιεςεκφηεηΪ ηνπ κε βΪζε
πξνεγνχκελα θαηλφκελα θαη πιεξνθνξέεο. ην πιαέζην κηαο παξαδνζηαθάο θνηλσλέαο εέλαη
κηα ππεξπξνζσπηθά θαηεγνξέα πνπ ηαπηέδεηαη κε ην ζπιινγηθφ χθνο θαη νθεέιεηαη ζηελ
θνηλά ηζηνξέα θαη ζηελ ζπιινγηθά Ϋμε ηεο νκΪδαο
8.7. ΣΟΗΥΔΗΩΓΖ ΠΟΗΖΣΗΚΑ ΖΜΔΗΑ
Ώλ ην ηξαγνχδη εέλαη ην αλψηεξν επέπεδν ζχλζεζεο θαη ε ελφηεηα ην ελδηΪκεζν, ην
θαηψηεξν επέπεδν εέλαη εθεέλν ζην νπνέν αλάθνπλ νη θξΪζεηο απφ ηηο νπνέεο απνηεινχληαη νη
ελφηεηεο. Οη θξΪζεηο απηΫο απνηεινχληαη απφ γισζζηθΪ ζεκεέα, φπσο πρ- ρσξέο ςσκέ/ ην
Λεπεληψηε βαξΫζαλε/ γχξηζε λα κε πΪξεηο/ δηςνχζε ν ΛηΪθνο. θιπ , ηα νπνέα ζπλδπΪδνληαη κε
Ϊιια γηα λα καο δψζνπλ ηηο ελφηεηεο . Άιιεο ηΫηνηεο θξΪζεηο φκσο απνηεινχλ εέδε πνηεηηθΪ
ζεκεέα, πξηλ απφ θΪζε Ϋλσζε, φπσο πρ. / ςειά θσλέηζα Ϋζπξε/ ην ηξέην (πνπιέ) ην θαιχηεξν
κνηξνινγΪεη/ ηξεηο κΫξεο θαη ηξεηο λχρηεο, θιπ.

Δ ζπλεζΫζηεξε θαη γλσζηφηεξε θαηεγνξέα ηΫηνησλ πνηεηηθψλ ζεκεέσλ ζην δεκνηηθφ
ηξαγνχδη εέλαη ηα ιεγφκελα πνηεηηθΪ ζχλζεηα πνπ κπνξεέ λα γξΪθνληαη ζαλ κηα ιΫμε, αιιΪ
πξνΫξρνληαη απφ ζπλδπαζκφ δχν θαη ηξηψλ ιΫμεσλ : πηθξνρΪξνληαο, ηξηνκεξφγακπξνο,
εκνλνπεξπαηνχζε ,
Άιια ζεκαληηθΪ ζηνηρεέα κε ζπνπδαέν ξφιν ζηελ πνηεηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ
δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ κπνξνχκε λα αλαθΫξνπκε :- ηα ζράκαηα ιφγνπ θαη ηελ πνηεηηθά
ιεηηνπξγέα ηεο γιψζζαο, ηελ ξπζκηθά νξγΪλσζε ηνπ ιφγνπ, ζράκαηα , ρλΪξηα, θιπ.
8.8. ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΣΡΑΓΟΤΓΗΩΝ
Μπνξνχκε λα ηα δηαθξέλνπκε ζε :
επηθά Σξαγνχδηα πνπ πκλνχλ ηηο εξσηθΫο πξΪμεηο, ά πνπ δηεγνχληαη πνιηνξθέεο θαη
πνιΫκνπο. αθξηηηθΪ ηζηνξηθΪ, θιΫθηηθΪ,
ιπξηθά, ηξαγνχδηα πνπ ηξαγνπδνχλ ηελ αγΪπε , εέηα ζαλ αθεγάκαηα κπζηζηνξηθΪ, εέηε
ζαλ Ϊκεζεο αηζζεκαηηθΫο εθδειψζεηο παξαινγΫο, εξσηηθΪ
νηθνγελεηαθά. ΏπηΪ πνπ ζπληξνθεχνπλ ηε δσά, ηηο ραξΫο θαη ηηο ιχπεο ηεο νηθνγΫλεηαο
ηνπ ηξαπεδηνχ, λπθηΪηηθα, κνηξνιφγηα, ηεο μεληηηΪο
ζξεζθεπηηθά ηξαγνχδηα ζπλάζσο θΪιαληα πνπ αγγΫιινπλ ηηο γηνξηΫο, επηθαινχληαη
ηελ επινγέα ηνπο θαη κεηαθΫξνπλ ηηο επρΫο απφ ζπέηη ζε ζπέηη Υξηζηνχγελλα, Φψηα, ηνπ
ΛαδΪξνπ.
επνρηθά ηξαγνχδηα πνπ αγγΫιινπλ ηηο πξσηνκεληΫο θαη δέλνπλ επρΫο γηα ηελ ζνδεηΪ.
ΠξσηνρξνληΪ, Υειηδνλέζκαηα, ΜΪεο ά Πεξπεξνχλα, Ληηαλεέα (ζηηο αλνκβξέεο), Σξχγνο θιπ
θνηλσληθά ηξαγνχδηα πνπ ςπραγσγνχλ ηνλ Ϊλζξσπν ζηα γιΫληηα , ζηελ εξγαζέα θαη
ζηηο ζπληξνθηΫο απνθξηΪηηθα, ηεο ηαβΫξλαο, ζαηηξηθΪ ηνπ Κιάδνλα, εξγαηηθΪ.
γλσκηθά
ηξαγνχδηα πνπ ζηνρΪδνληαη, θηινζνθνχλ ά δηδΪζθνπλ αιθΪβεην
επηγξΪκκαηα, θ,α
παηδηθά ηξαγνχδηα πνπ ηξαγνπδηνχληαη γηα ηα παηδηΪ ζηηο νηθνγελεηαθΫο ψξεο ά ζηα
παηγλέδηα. Ναλνπξέζκαηα, ηαρηαξέζκαηα, πξσηνβαδέζκαηα, θπθιηθΪ, ά πνξεπηηθΪ ηνπ
παηγληδηνχ.
Μπνξνχκε αθφκα λα θΪλνπκε κηα δηαθνξεηηθά θαηΪηαμε Σα επηθά , φπνπ εληΪζζνληαη
ηα αθξηηηθΪ, θαη ηα ηζηνξηθΪ ηα επηθό-ιπξηθά φπνπ εληΪζζνληαη νη παξαινγΫο θαη ηα ιπξηθά
φπνπ εληΪζζνληαη φια ηα Ϊιια πνπ αλαθΫξακε πην πΪλσ νηθνγελεηαθΪ, ζξεζθεπηηθΪ, επνρηθΪ,
θνηλσληθΪ, θιπ
ια απηΪ ηα εέδε ζηεξέδνληαη ζε κηα παιηΪ ειιεληθά παξΪδνζε, φρη κφλν κε ηα ζΫκαηα
θαη ην ιφγν ηνπο, αιιΪ θαη κε ηηο εζηκηθΫο αθνξκΫο πνπ ηα δηαησλέδνπλ. Δ έδηα ε πξνΫιεπζε ηνπ
λενειιεληθνχ φξνπ «ηξαγνχδη, απφ ην ζηηρνπξγηθφ θαη ζεκαηηθφ θφζκν ηεο αξραέαο ηξαγσδέαο ,
δεέρλεη ηελ παιαηφηεηα, φζν θαη ηα κπζηηθΪ ηνπ πεξηερνκΫλνπ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ
δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ .

ΕΥ
Η.α Ο ΚΤΚΛΟ ΣΩΝ ΑΚΡΗΣΗΚΩΝ ΣΡΑΓΟΤΓΗΩΝ
9.1.

ΣΟ ΘΔΜΑ ΚΑΣΑΓΩΓΖ

Ο Κψζηαο Ρσκαένο ππνζηεξέδεη φηη νη ζπνπδαηφηεξνη άξσεο κΫζα ζε φιεο ηηο
παξαδφζεηο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ ησλ κεζαησληθψλ θαη ησλ λεφηεξσλ ρξφλσλ εέλαη δχν - ν
ΜΫγα ΏιΫμαλδξνο θαη ν Αηγελάο. Ο θχθινο ησλ παξαδφζεσλ ,- ζπλερέδεη,- ηνπ ΜΫγα
ΏιΫμαλδξνπ, Ϋρεη εμαθξηβσζεέ:- πξνΫξρεηαη απφ ην βηβιέν ηνπ Φεπδν-ΚαιιηζζΫλε ησλ
Ώιεμαλδξηλψλ ρξφλσλ. Γηα ηνλ Αηγελά , επηκΫλεη φηη δελ γλσξέδνπκε ηέπνηε .
Σν πξφβιεκα παξνπζηΪδεη κηα δηπιά δηΪζηαζε ηφζν απφ ηζηνξηθά φζν θαη απφ
γξακκαηνινγηθά πιεπξΪ.
Ώπφ ηζηνξηθά πιεπξΪ ακθηζβεηεέηαη ηφζν ε ηζηνξηθφηεηα ηνπ πξνζψπνπ, φζν θαη ε
ηζηνξηθά πξνζΫγγηζε ησλ γεγνλφησλ .
Ο Henri Gregoire Ϋρεη ππνζηεξέμεη φηη ν Αηγελάο ησλ ζξχισλ εέλαη Ϋλαο Έιιελαο
πνιεκηζηάο πνπ εέρε ην φλνκα ΑηνγΫλεο θαη ζθνηψζεθε ην 788 κ.Υ. ζηελ Πνδαλδφ ηεο ΜηθξΪο
Ώζέαο, ζηηο θιεηζνχξεο ηνπ φξνπο Σαχξνπ. Δ Ϊπνςε ηνπ ηζνδπλακεέ κε απιά ππφζεζε.
Τπνζηεξέδεη σζηφζν φηη ν αξρηθφο γισζζηθφο ηχπνο ηνπ πξαγκαηηθνχ νλφκαηνο ηνπ άξσα
δελ εέλαη ην «Αηγελάο». Σφζν ην πεξηζζφηεξν πνπ ζην θεέκελν πνπ ζψδεηαη ζην ΒζθνξΪι ηεο
Μαδξέηεο, ν Αηγελάο Ϋρεη θαη ην βαπηηζηηθφ ηνπ - ΐαζέιεηνο.
Μηα Ϊιιε εθδνρά ζπλδΫεη ηνλ Αηγελά κε ηελ νηθνγΫλεηα ηνπ ηζηνξηθνχ πξνζψπνπ ηνπ
Ώλδξφληθνπ Ανχθα, γλσζηφ απφ ηνπο ΐπδαληηλνχο ρξνλνγξΪθνπο θαη πνπ επέζεο ππΪξρεη
ζην αλΪινγν Ϊζκα. Ο Ώλδξφληθνο πξαγκαηηθΪ εδηψρζε γηα αληαξζέα θαη απηνεμνξέζηεθε.
Δ επηζθφπεζε ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηνπ Ώθξέηε δεέρλεη φηη ην Ϋξγν ηνπνζεηεέηαη , απφ
ηελ Ϊπνςε ηεο ηζηνξηθάο χιεο ζηελ επνρά ηεο ειιελν-αξαβηθάο αλαθσράο ηνλ 10 αηψλα κ.
Υ.
Ο ηηιηαλφο Ώιεμένπ, θΫξλεη κηα ζεηξΪ απφ ζηνηρεέα πνπ πιαηζηψλνπλ ηζηνξηθΪ ην
γεγνλφο, κΪιηζηα κε κηα ζπκπχθλσζε αθφκε παιηφηεξσλ ζηνηρεέσλ πνπ θαιχπηνπλ αηψλεο
βπδαληηλν-αξαβηθψλ πνιΫκσλ . ΣΫηνηα ζηνηρεέα αλαθΫξνπκε . Σν θΪζηξν ηνπ ΡαρΫ. χκθσλα
κε ηα δηεγνχκελα ζηα ηξαγνχδηα ηνπ αθξηηηθνχ θχθινπ , ζην θΪζηξν δεη ε κεηΫξα ην
πξσηνκηξΪ ηεο πξέαο Μνχζνπξνπ, γηνπ ηνπ Ώαξψλ, πνπ θΫξεηαη θαη σο παηΫξαο ηνπ Αηγελά.
ΕζηνξηθΪ ζην ΚΪζηξν Raqqah, ππάξμε ε Ϋδξα ηνπ πεξέθεκνπ ραιέθε ηνπ ΄Ββδνκνπ πνπ νη
ΐπδαληηλνέ ηνλ Ϋιεγαλ Ώαξψλ, θΪζηξν ην νπνέν ζψδεηαη θαη ζάκεξα.
Δ ζρΫζε ηνπ Ώθξέηε πξνο ηελ ηζηνξηθά πξαγκαηηθφηεηα κηαο νξηζκΫλεο επνράο ηνπ
ΐπδαληένπ επαιεζεχεηαη θαη απφ ηα ηζηνξηθΪ ιεγφκελα γηα ηνπο Ραθελνχο γακβξνχο, πνπ
βαθηηδφηαλε θαη Ϋκπαηλαλ κε επηγακέεο ζε ζπέηηα ρξηζηηαλψλ ζηξαηησηψλ ά πνιηηψλ ησλ
παξακεζφξησλ πεξηνρψλ
Σν θξΪηνο, ε απηνθξαηνξέα, παξαρσξνχζε ζ΄ απηνχο θνξνινγηθΫο απαιιαγΫο ψζηε λα
ελζαξξχλνληαλ νη απηνκνιάζεηο θαη νη εμσκνζέεο θη Ϊιισλ ΏξΪβσλ.
Δ ηζηνξηθά βΪζε ηνπ Ϋξγνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνλ ζπζρεηηζκφ κε ηνλ ζεκαληηθφ
βπδαληηλφ ζεζκφ- ηνπο Αθξίηεο.


ηεξέδεηαη ζηηο ζεσξεηηθΫο αξρΫο ηνπ Κ. Ρσκαένπ

Ώπφ ηελ επνρά ηνπ απηνθξΪηνξα ΏιΫμαλδξνπ εβάξνπ , δέδνληαλ ζηνπο Ρσκαένπο
ζηξαηηψηεο ησλ ζπλφξσλ θηάκαηα σο θιεξνλνκηθά ηδηνθηεζέα, κε ηελ ππνρξΫσζε λα
ππεξεηνχλ ζην ζηξΪηεπκα θαη λα πεξηθξνπξνχλ ηα ζχλνξα. Ο Ενπζηηληαλφο θαηνρχξσζε ην
αθνξνιφγεην ησλ θηεκΪησλ ησλ ζηξαηησηψλ απηψλ .
Ώπφ ηελ Ϊιιε πιεπξΪ , ελψ φινη πηζηεχνπλ φηη ηα ηξαγνχδηα ηνπ αθξηηηθνχ θχθινπ
ζηεξέδνληαη ζε παιηφηεξεο ζηξσκαηνγξαθηθΫο παξαδφζεηο, κε αθκά ηνλ Ϋλαην θαη δΫθαην
αηψλα κ.Υ. (θαη ε αηηέα άηαλ νη πφιεκνη πνπ ην ΐπδΪληην εέρε αλαιΪβεη ηφηε ζηα αλαηνιηθΪ
ζχλνξΪ ηνπ κε ηνπο Άξαβεο) , ν Κψζηαο Ρσκαένο ηνλέδεη φηη πξΫπεη λα αιιΪμνπκε
πξνζαλαηνιηζκφ θαη λα «δερηνχκε φηη ν ρξφλνο πεγαέλεη ζε κΫγα βΪζνο , σο ηελ επνρά ηνπ
Υξηζηνχ θαη πην πξηλ» Ο Κ. Ρσκαένο ζπλδΫεη ηα αθξηηηθΪ ηξαγνχδηα κε ηα παξαδνζηαθΪ
δξψκελα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηηο ενξηαζηηθΫο εθδειψζεηο πξνο ηηκά ηνπ ζενχ Αηνλχζνπ, απ΄
φπνπ κε ηελ πΪξνδν ηνπ ρξφλνπ Ϋρνπκε θαη ηελ αιιαγά ηνπ νλφκαηνο απφ Γην- ζε Γηε
θιπ. Βλψ ζηηο κΫξεο καο Ϋθηαζαλ ζηελ κνξθά ησλ απνθξηψλ
ην πιαέζην απηφ ζα πξΫπεη λα ηνλέζνπκε φηη ν Αηγελάο , ν κπζηθφο απηφο άξσαο, ζε
Ϊιιεο πεξηνρΫο φπσο θαη ζηελ Ήπεηξν ηνλ ζπλαληνχκε κε Ϊιια νλφκαηα, φπσο ζηελ πεξηνρά
καο κε ην φλνκα ΓηΪλλεο, ά ΓηΪλλνο.
Γεγνλφο εέλαη επέζεο φηη ν Αηγελάο δελ πνιεκΪεη θαηΪ ησλ ερζξψλ ηεο απηνθξαηνξέαο, αιιΪ
θαηΪ ησλ απειαηψλ, ησλ ζηνηρεηψλ θαη ησλ ζεξίσλ , θΪηη πνπ απνζπΪ ηνλ κπζηθφ
πεξηζζφηεξν άξσα απφ ηελ απηνθξαηνξηθά αληηπαιφηεηα θαη ηνλ κεηαθΫξεη ζηνλ θαζεκεξηλφ
ζα ιΫγακε αλζξψπηλν πξνβιεκαηηζκφ.
Οη Νηθφιανο ΐεξλέθνο θαη νθέα. Ααζθαινπνχινπ ζην βηβιέν ηνπο «ηηο απαξρΫο ηεο
λενειιεληθάο ηδενινγέαο», αλαθεξφκελνη ζηνπο ζπγγεληθνχο δεζκνχο πνπ νη Ώζελαένη
θηάηνξεο ηεο Αξφπνιεο, ΕΥ αηψλα π.Υ, ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ ηεο Αξφπνιεο, δεκηνχξγεζαλ
κε ηνπο βφξεηνπο γεέηνλΫο ηνπο ηεο πεξηνράο ηεο Ώιβηνχπνιεο, ζηα ΐειεγξΪδα (ΜπεξΪηη ά
ΒικαζΪλη ζάκεξα), πηζηεχνπλ φηη κε ην ζηνηρεέν απηφ Ϋρνπκε Ϋλαλ Ϊιιν ππνλννχκελν
ζπκβνιηζκφ, ηνλ ζπκβνιηζκφ ηεο δηγΫλεηαο πνπ ζπλαληνχκε ζε φινπο ηνπο αθξηηηθνχο
πιεζπζκνχο. ΏλΪ ηνπ θφζκνπ, εθεέ πνπ νη ιανέ ζπλαληηνχληαη βιΫπνπκε λα δηαπξΫπνπλ
εθεέλνη νη εθεέλεο πνπ θαηΪγνληαη απφ δχν γΫλε – νη Αηγελεέο.
Ο Β. ΣζηακπΫτ ζην βηβιέν ηνπ « Δ Ώιβαλέα κεηαμχ Ώλαηνιάο θαη Αχζεο» δελ αλαθΫξεη
ζπγθεθξηκΫλε εθδνρά θαηαγσγάο ησλ αθξηηηθψλ θχθισλ αιιΪ γξΪθεη φηη «ηα ιατθΪ επηθΪ ησλ
βαιθαληθψλ πεξηνρψλ απφ ηελ ΐπδαληηλά επνρά θαη απφ ηελ απαξρά ηεο ηνπξθηθάο πεξηφδνπ
βξέζθνληαη ππφ ηελ επηξξνά ηνπ ΐπδαληηλνχ Αηγελά Ώθξέηα, ν νπνένο επεθηΪζεθε θαη ζηνπο
Ρψζνπο θαη ΏξκΫληνπο.
εκεηψλεη ηαπηφρξνλα φηη ζηνλ θχθιν επηθψλ ηξαγνπδηψλ ησλ αδεξθψλ Μνχγη θαη
Υαιέιη θαη αγΪδεο ηεο Γηνπηκπέλα, «απεηθνλέδεηαη ε επηξξνά ηνπ ηζιακηζκνχ ζηελ Ώιβαλέα
(ζην αθξηηηθφ πιαέζην). Οη άξσεο , ιΫεη ν ΣζηακπΫη εέλαη εθπξφζσπνη ηεο κνπρακεληΪληθεο
αιβαληθάο αληξεέαο θαηΪ ησλ νξζνδφμσλ» διδ Ϋρνπκε Ϋλα Ϊιιν εέδνο ζπλφξσλ, αιιΪ μαλΪ
ζξεζθεπηηθψλ.
Σελ έδηα επηξξνά ν ΣζηακπΫη βιΫπεη θαη ζηηο κπαιΪδεο, παξαινγΫο, φπνπ ηα βπδαληηλΪ
νλφκαηα Μηθξνχ Κσλζηαληέλνπ γέλνληαη ΤκΫξ Άγθν, ΏγθΪ ΤκΫξη θαη Ώιη ΜπατξαθηΪξη, ελψ
ζηνπο Ώιβαλνχο πνπ Ϋθπγαλ πξηλ απφ ηελ Οζσκαληθά θαηνρά, νη αξκπεξΫζηδεο ηεο Εηαιέαο
ηάξεζαλ ηηο βπδαληηλΫο γξακκΫο κε ηα νξζφδνμα νλφκαηα θαη λννηξνπέα.
9.2. ΓΡΑΜΜΑΣΟΛΟΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
Σν Ϋξγν δελ ζπληΪρηεθε κνλνθφκκαην αιιΪ Ϋρεη κηα δηΪξζξσζε κε νξγαληθΫο ελφηεηεο
. Οη ελφηεηεο δηαθξέλνληαη ζαθψο φρη κφλν απφ ην δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν αιιΪ θαη απφ ηνλ
ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν πψο αξρέδνπλ θαη ηειεηψλνπλ . Βθηφο απφ ην πξψην ηκάκα πνπ εέλαη

αθΫθαιν ηα Ϊιια αξρέδνπλ ε κε ην φλνκα θαη ηα θνζκεηηθΪ ηνπ άξσα ε κε κηα γεληθά
εθηέκεζε , πσο «Χο Ϋρεη ε λεφηεο πΪληνηε.....». « Βπεηδά πΪληα ηα ηεξπλΪ».
Σν ηΫινο ησλ ηκεκΪησλ μερσξέδεη κε ηελ ππνγξΪκκηζε ελφο θαέξηνπ ζηαζκνχ ηεο πινθάο ,
ελψ ε θΪζε αξρά κε αλαθεθαιαέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ
ΏξθεηΫο απφςεηο ππΪξρνπλ γηα ηνλ επηθφ ραξαρηάξα ηνπ Ϋξγνπ. ηνπο πξψηνπο
εθδφηεο ν επηθφο ραξαρηάξαο ηνπ Ώθξέηε θαηλφηαλ απηνλφεηνο.
Ο Πνιέηεο κέιεζε « πεξέ ηνπ εζληθνχ Ϋπνπο ησλ λεφηεξσλ ειιάλσλ». Σν έδην
πηζηεχνπλ θαη νη Κπξηαθέδεο θαη Gregoire. ΏληηζΫησο ν ΥΒΒΛΕΝΓΚ ζηελ Ϋθδνζά ηνπ
απνθαιεέ ην Ϋξγν roman , θΪηη πνπ ζα θΪλνπλ θαη Ϊιινη αξγφηεξα
Ο ΜΠΒΚ δηαπηζηψλεη ζην Ϋξγν δχν ρσξηζηΪ ζηνηρεέα πνπ ζπλελψζεθαλ : ην επηθφ
«Ώζκα ηνπ ΏκηξΪ» θαη ην «Μπζηζηνξηκα ηνπ Αηγελά»
Με ηελ Ϊπνςε φηη εέλαη απηνλφεηνο ν επηθφο ραξαρηάξαο
ηνπ
Ώθξέηα ζα
ζπκθσλνχζακε θαη εκεέο φπσο θαη . Ώιεμένπ
Έλα Ϊιιν δάηεκα πνπ απαζρφιεζε ηνπο εξεπλεηΫο εέλαη αλ ν « Ώθξέηεο « αλάθεη ζηελ
πξνθνξηθά ά ζηελ γξαπηά παξΪδνζε. πσο αλαθΫξακε κηα απφ ηηο εθδνρΫο ηνπ «Ώθξέηε»
ζψδεηαη ζε ραξηψν θψδηθα δηαζηΪζεσλ 184 Υ 145 ηνπ ΒζθνξηΪι ηεο Μαδξέηεο πνπ πεξηΫρεη
θαη Ϊιια δεκψδε βπδαληηλΪ Ϋξγα. Βέλαη γξακκΫλν ζε ζπλερά γξαθά φπνπ ηα ηκέζηηρα
ρσξέδνληαη κε θφκκα θαη νη ζηέρνη κε ηειεέεο.
Σν πξφβιεκα εέλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δηπιφ: α- πξνάιζε ην ρεηξφγξαθν πνπ
αλαθΫξακε ( Βζθνξαι ηεο Μαδξέηεο) απφ ηελ θαηαγξαθά κηαο ξαςσδέαο ά απαγγειέαο ζηνλ
9-ην ά 10-ν αηψλα θαη εέρε θζΪζεη κΫρξη εδψ κε ηελ πξνθνξηθά παξΪδνζε θαη β:- ζηελ α ξ ρ
η θ ε ζχληαμε ηνπ ην θεέκελν απηφ ζπλδΫεηαη κε κηα παιηφηεξε πξνθνξηθά παξΪδνζε
Γηα ην πξψην πξφβιεκα ε απΪληεζε εέλαη αξλεηηθά. Πξψην δηφηη ζην ππΪξρσλ
γξαπηφ θεέκελν, δηαπηζηψλνληαη φια ηα κεζαησληθΪ ιΪζε ζηελ αληηγξαθά θαη δεχηεξν ,
δηαηεξνχληαη ζην Ϋξγν ζπΪληεο ηνπσλπκέεο πξέαο θαη ΜηθξΪο Ώζέαο πνπ ην ζπλδΫνπλ Ϊκεζα
κε ηζηνξηθΪ γεγνλφηα κηαο ζπγθεθξηκΫλεο επνράο
Πην εθηθηφ θαέλεηαη ην δεχηεξν πξφβιεκα, δηφηη ε εξσηθά πνέεζε απεπζχλεηαη ζε Ϋλα
αθξναηάξην θαη φρη ζε θνηλφ απφ αλαγλψζηεο.
Ήδε ζην θεέκελν δηαπηζηψλεη θαλεέο θξΪζεηο ηΫηνηεο φπσο
«αθνχζαηε»,
«αθεγάζσκαη» θαη ινηπΪ πνπ απνηειεέ Ϋλδεημε απαγγειέαο.
Σν ζΫκα πΪλησο παξακΫλεη αλνηρηφ απφ ηελ ζηηγκά πνπ ηνλ θχθιν αθξηηηθφ
ηξαγνπδηψλ ην κειεηΪεη ηφζν ε ιανγξαθέα, φζν θαη ε βπδαληηλά ιφγηα ινγνηερλέα, ά ζεσξεέηαη
αθφκα σο ε απαξρά ηεο λενειιεληθάο ινγνηερλέαο.
9.3. ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΑΚΡΗΣΖ
ην Ϋπνο απηφ ελζσκαηψλεηαη ζπρλΪ θαη ην Άζκα ηνπ ΏκηξΪ, ην νπνέν Ϋρεη Ϊκεζεο
πξνζεγγέζεηο κε ην Ϋπνο ηνπ Ώθξέηε . Ο ΏκηξΪο θΫξεηαη σο παηΫξαο ηνπ Αηγελά εθφζνλ ζε κηα
εθζηξαηεέα ησλ αξαθελψλ ηεο πξέαο θαηΪ ηεο βπδαληηλάο ΜηθξΪο Ώζέαο ζα αηρκαισηέζεη
κηα ρξηζηηαλά φκνξθε λεαξά ηελ νπνέα ζα αγαπάζεη. ΄Όζηεξα απφ ηελ κνλνκαρέα κε Ϋλα
απφ ηα αδΫξθηα ηεο ηνλ Κσλζηαληέλν ηνλ Ανχθα, ζα δεηάζεη λα ηελ παληξεπηεέ θαη λα
επηζηξΫςεη καδέ ηνπο ζηα κΫξε ηνπο φπνπ θαη ζα αιιαμνπηζηάζεη. Ώπφ ην γΪκν απηφ ζα
απνρηάζνπλ Ϋλα παηδέ ηνλ ΑΕΓΒΝΔ. Έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ κπζνινγηθψλ εξψσλ:γελληΫηαη κεγαιφζσκνο, κεγαιψλεη γξάγνξα, δηαθξέλεηαη γηα αληξαγαζάκαηα, παληξεχεηαη
λσξέο απαγΪγνληαο ηελ εξξσκΫλε ηνπ θαη πεζαέλεη μαθνπζκΫλνο χζηεξα απφ εξσηθΫο
πξΪμεηο.

ην δεχηεξν κΫξνο ν Αηγελάο Ϋξρεηαη ζε επαθά κε ηνπο ιεζηΫο απειΪηεο (θξνπξνχο ησλ
ζπλφξσλ). Άθνπζε γηα ηα θαηνξζψκαηΪ ηνπο θαη ζΫιεζε λα ηνπο γλσξέζεη. ηαλ Ϋθηαζε ηνπο
δάηεζε λα γέλεη κΫινο ηνπο . Σνπ βΪδνπλ φξνπο δχζθνινπο θαη απηφο αληαπνθξέλεηαη κε πην
Ϊγλσζηα γη΄ απηνχο αληξαγαζάκαηα . ηελ πξψηε θηφιαο κεηαμχ ηνπο ζχγθξνπζε βγαέλεη
ληθεηάο, αιιΪ δελ ζα ζειάζεη λα κεέλεη καδέ ηνπο .
ην ηξέην κΫξνο ν λεαξφο ΐαζέιεηνο Αηγελάο Ώθξέηαο ζα εξσηεπηεέ ηελ θφξε ελφο
ζηξαηεγνχ θαη ζα ηελ θιΫςεη κφλνο ηνπ ηελ λχρηα γηα λα αθνινπζάζεη ζηελ ζπλΫρεηα Ϋλαο
αθΪληαζηνο γΪκνο κε ηελ ζπκκεηνρά θαη ηνπ παηΫξα ηεο ν νπνένο εέρε θαη΄ αξράλ πξνζηΪμεη
ηνλ αθαληζκφ ηνπ.
ην επφκελν κΫξνο Ϋρνκε ηελ ζχγθξνπζε κε ηνλ δξΪθν, ην ιηνληΪξη ηνπο απειΪηεο θαη
ηελ ΜΪμηκνπ. ΜεηΪ απφ ηηο λέθεο απηΫο θαη θπξέσο θαηΪ ηεο ΜΪμηκνπ, ην φλνκΪ ηνπ εέλαη πιΫνλ
μαθνπζηφ ηνπ ζε φινλ ηνλ θφζκν. ΠεξηγξΪθεηαη ε ζπΪληα θαηνηθέα ηνπ , ν θάπνο θαη ν ηΪθνο
ηνπ θαη ακΫζσο κεηΪ ην ζΪλαην ηνπ Αηγελά Ώθξέηα.
Πξηλ πεζΪλεη θαιεέ πξψηα ηα παιηθΪξηα ηνπ θαη ηνπο δηεγεέηαη πψο πνιΫκεζε ζηελ
Ώξαβέα φηαλ 300 Άξαβεο ηνλ θχθισζαλ θαη απηφο κφλνο ηνπ λέθεζε. Αηεγεέηαη ηηο κΪρεο κε ηα
δχν δεπγΪξηα ιηνληΪξηα, κε ην δξΪθν πνπ ηνπ δάηεζε ηελ γπλαέθα . Μέιεζε ζηε γπλαέθα ηνπ γηα
ηηο πφιεηο πνπ ζάθσζε εθεέ πνπ άηαλ πξψηα ε Ϋξεκνο, γηα ηα πινχηε πνπ Ϊθεζε ζηνλ θφζκν,
θπ.
ΓεηΪεη απ΄απηά λα κε παληξεπηεέ Ϊιινλ αιιΪ θαη αλ ην θΪλεη λα αγαπάζεη Ϋλα λΫν
παιηθΪξη πνπ λα κε θνβΪηαη
ην επέινγν πνπ εέλαη γξακκΫλν ζε Ϊιιε πνηεηηθά γιψζζα θαλεξψλεη ην ζΪλαην
ηαπηφρξνλα θαη ησλ δχν.
9.4. ΓΛΩΑ ΚΑΗ ΣΗΥΟΤΡΓΗΑ
Ο Ώθξέηεο εέλαη γξακκΫλνο ζε δεθαπεληαζχιιαβνπο ζηέρνπο. Αελ ππΪξρεη θακηΪ
Ϋλδεημε δεθαεπηαζχιιαβνπ ά Ϊιινπ κηθξφηεξνπ ζηέρνπ . Ο 15-ζχηιινβνο ηνπ Ώθξέηε εέλαη ν
θαλνληθφο πνιηηηθφο δεκψδεο ζηέρνο ηεο ΐπδαληηλάο ινγνηερλέαο . Υαξαθηεξέδεηαη απφ ηελ
ηζνκεηξέα , ηελ λνεκαηηθά πιεξφηεηα θαη ηελ ηζνξξνπέα κεηαμχ ησλ δχν εκηζηέρησλ . Δ ηνκά
γέλεηαη κεηΪ ηελ φγδνε ζπιιαβά κε ιΫμε πξνπαξνμχηνλε ά νμχηνλε . Αελ παξνπζηΪδεη επέζεο
θαθνθσλέεο θαη εέλαη ξπζκηθφο.
Σα αθξηηηθΪ ηξαγνχδηα δηαθΫξνπλ απφ ηα αξραέα καθξνζθειά Ϋπε θαη δεέρλνπλ ηΪζε
ζπκπχθλσζεο κε ειεχζεξε ηελ εθδάισζε ηνπ ιπξηθνχ ζηνηρεένπ.
Άιιεο παξαηεξάζεηο
ηνλ θχθιν ησλ αθξηηηθψλ ηξαγνπδηψλ δελ πεξηιακβΪλνληαη κφλν ην επηθφ ηνπ Αηγελά
Ώθξέηα αιιΪ θαη πνιιΪ Ϊιια φπσο εέλαη « Σα αθξηηηθΪ ηξαγνχδηα ηνπ Πφληνπ», «Σν Σξαγνχδη
ηεο αληξεησκΫλεο ιπγεξάο», «Σν ηξαγνχδη ηεο απαξλεκΫλεο», θιπ
πσο αλαθΫξακε ηξαγνχδηα ηνπ αθξηηηθνχ θχθινπ ζπλαληνχκε θαη ζηηο δηθΫο καο
πεξηνρΫο. ΑηΪθνξα Ϊζκαηα νη παξαιιαγΫο απηψλ ζπλαληνχκε ζε φιεο ηηο ζπιινγΫο δεκνηηθψλ
ηξαγνπδηψλ ηνπ ειιεληζκνχ ηεο Ώιβαλέαο. Με εηδηθφ ηξφπν ηα παξνπζηΪδεη ζην βηβιέν ηνπ «
Αελ εέκαζηε θαη εκεέο ξσκηνέ,» ν Γηψξγνο Παλαγηψηνπ . Ο θ. Παλαγηψηνπ ηα απνθαιεέ εξσηθΪ
ζξπιηθΪ ηξαγνχδηα θαη αλαθΫξεη πεξέπνπ 23 ηΫηνηα . ΏλαθΫξνκε κεξηθΪ « Κφξε αληξεησκΫλε»,
«Ο ΚσλζηΪληηαο δεκΫλνο κε βνπβΪιη», «Ο ΓηΪλλνο αξπΪδεη λεφλπκθε», «ΠΪιε κε ην θέδη»
«Σξηαθφζηα παιηθΪξηα θαη ιπγεξά» «Σν ζηνηρεηφ ηνπ πεγαδηνχ», « Ο ζΪλαηνο ηνπ Αάκνπ», θιπ
. Βέλαη γξακκΫλα ζε 15-ζχιιαβν ζηέρν, κε θαζαξΪ δεκνηηθά γιψζζα, πνπ ζεκαέλεη φηη ε

πξνθνξηθά ηάξεζε ηνπο θαη ε ζκέιεπζε ηνπο άηαλ ζπλερηδφκελε. Αηαπηζηψλνληαη επέζεο
πνιιΫο παξαιιαγΫο ά αθφκα θαη Ϋλσζε δχν δηαθνξεηηθψλ ηξαγνπδηψλ .
Σα νλφκαηα πνπ ζπλαληνχκε ζπλάζσο εέλαη ν ΓηΪλλεο, ν Κψλζηαληαο, θιπ.
Σα ηξαγνχδηα απηΪ ζε Ϊιιεο πεξηπηψζεηο δελ μερσξέδνληαη απφ ηηο παξαινγΫο ά απφ
ηηο ζξπιηθΫο κπαιΪληεο φπσο ηηο απνθαιεέ θαη ν Γ. Παλαγηψηνπ.
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πσο αλαθΫξακε ε θαηΪηαμε ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ δελ αθνινπζεέ κηα εληαέα
δνκά. Τπφ ην έδην ζθεπηηθφ νη παξαινγΫο γηα πνιινχο παξαηεξεηΫο δελ απνηεινχλ
μερσξηζηά νκΪδα ηξαγνπδηψλ , εηδηθΪ φζνλ αθνξΪ ην πνηεηηθφ εέδνο. Ώπηφ δηφηη ν κχζνο ηνπο,
φπσο θαη ζηα αθξηηηθΪ ηξαγνχδηα, πεξηθιεέεη, ά ζηεξέδεηαη ζηελ ππεξβνιά , ζε θΪηη ην αθχζηθν,
ην παξΪινγν, ψζηε κ΄απηφ ην παξΪινγν θαη ζρεδφλ ππεξθπζηθφ ζηνηρεέν λα ηνληζζεέ ην
κΫγεζνο κηαο ηδΫαο, ελφο αηζζάκαηνο, κηαο πξΪμεσο.
Έηζη γηα λα ηνληζζεέ ε ηδΫα πψο θΪζε κεγΪιν Ϋξγν ρξεηΪδεηαη κηα ζπζέα , ν
πξσηνκΪζηνξαο ζπζηΪδεη φηη ην πην αγαπεκΫλν Ϋρεη ζηνλ θφζκν, ηελ φκνξθε γπλαέθα ηνπ,
(ζην γεθχξη ηεο Άξηαο). Σν ηξαγνχδη « Σ‟ αγαπεκΫλα αδΫξθηα» ζΫινληαο λα ηνλέζεη ηελ
ηζρπξά επηξξνά ηνπ εξσηηθνχ ελζηέρηνπ , παέξλεη γηα ζηνηρεέν ηνπ κχζνπ ηνλ Ϋξσηα ηνπ
κηθξνχ αδεξθνχ πξνο ηε ζπδχγνπ ηνπ κεγΪινπ αδεξθνχ. Έηζη βΪδνληαο αληηκΫησπεο δχν
ηζρπξΫο αγΪπεο, ηελ αδειθηθά θαη ηελ εξσηηθά καο δεέρλεη σο πνπ κπνξεέ λα νδεγάζεη ε
παξαθνξΪ ηνπ εξσηηθνχ ελζηέρηνπ , .
ηηο παξαινγΫο ν ιατθφο πνηεηάο δελ ελδηαθΫξεηαη γηα ην ινγηθφ, γηα ην πηζαλφ. Παέξλεη
ηα πην παξΪινγα ζηνηρεέα γηα λα ζπλζΫζεη ηελ πνηεηηθά ηνπ εηθφλα , πνπ κΫζα απφ ηελ
ππεξβνιά θαη ην π[παξΪινγν, επηδηψθεη λα θζΪζεη ζ΄ Ϋλα πνιχ πςειφ θαη θηινζνθεκΫλν
ζπκπΫξαζκα .
Βπέζεο δηαθνξεηηθΪ απφ ηα αθξηηηθΪ ηξαγνχδηα, νη παξαινγΫο απνηεινχλ κηα πην
Ϊκεζε ζπλΫρεηα κε ηνπο αξραένπο κχζνπο ά κε ην κΫζσ γηα ηελ δηαηάξεζά ηνπο, θπξέσο ησλ
βαζηθψλ κνηέβσλ, ά αξρΫηππσλ. Έηζη « ην γεθχξη ηεο Άξηαο» ην κνηέβν ηεο ζεκειέσζεο, ηεο
ζπζέαο, καο νδεγεέ ζηελ ελνρά ηνπ ΏγακΫκλνλα θαη ηε ζπζέα ηεο ΕθηγΫλεηαο. ην ηξαγνχδη «
Σ΄ αγαπεκΫλα αδΫξθηα» ν παξΪινγνο Ϋξσηαο καο νδεγεέ ζην νηδηπφδεην γΪκν θιπ, Σα
παξΪινγα απηΪ κεζνιαβνχλ ζην πΫξαζκΪ ηνπο ζηα ζχγρξνλα «ινγηθΪ» παξΪινγα, θαη
απνηεινχλ ηα θέλεηξα γηα ηε ζχγρξνλε ινγνηερλέα ζηελ κνξθά ησλ αξρΫηππσλ ά ησλ
«ζθιεξπκΫλσλ» ζπκπιεγκΪησλ.
Έλα Ϊιιν πξφβιεκα , ραξαθηεξηζηηθφ επέζεο θαη γηα ηνλ θχθιν ησλ αθξηηηθψλ
ηξαγνπδηψλ , εέλαη ε επΫθηαζά ηνπο, εηδηθΪ ησλ παξαιφγσλ ζε Ϋλαλ επξχηεξν ρψξν, ηφζν ζε
ΐαιθαληθά θιέκαθα φζν θαη ζε Βπξσπατθά . Σν ζΫκα ην ζρΫζεσλ κε ηνπο θιαζηθνχο κχζνπο
ησλ παξαινγψλ, αιιΪ θαη κε ηελ κεηαθνξΪ ησλ κνηέβσλ απφ κηα ρψξα ζηελ Ϊιιε Ϋρεη εγεέξεη
αξθεηΪ πξνβιάκαηα ζηα νπνέα πξνβιάκαηα φρη πΪληνηε Ϋρεη δνζεέ ζσζηά απΪληεζε .
Βηδηθφηεξα δελ Ϋρεη δνζεέ ζσζηά απΪληεζε φηαλ νη εξεπλεηΫο δελ κπφξεζαλ λα
απαιιαρηνχλ απφ ηνλ εζληθηζκφ ηνπο θαη επηδέσμαλ, παξεξκελεχνληαο ηα ηξαγνχδηα απηΪ ,
λα απνδεέμνπλ ηελ αξραηφηεηα ηνπ Ϋζλνπο ηνπο. Καη φια απηΪ φηαλ εέλαη γλσζηφ φηη νη ιανέ
ζην αιιεινδαλεηζκφ κνηέβσλ , ζηνηρεέσλ θαη δνκψλ πνηΫ δελ άηαλ πξνθαηεηιεκκΫλνη. Σα
πξνβιάκαηα απηΪ πΪλησο άηαλ αληηθεέκελν ηεο ζπγθξηηηθάο κεζφδνπ.
ην ζεκεέν απηφ ζα πξΫπεη λα ηνλέζνπκε φηη ζην ρψξν ηνλ δηθφ καο νη παξαινγΫο, αληέζεηα
απφ ηνλ θχθιν αθξηηηθψλ ηξαγνπδηψλ , πνπ δελ παξνπζηΪδνπλ Ϋλα θεληξηθφ ηξαγνχδη, φπσο


ηεξέδεηαη ζηηο ζεσξεηηθΫο πξνζεγγέζεηο ηνπ Κ. Ρσκαένπ

ζηελ ππφινηπε ΒιιΪδα κε ηνλ Αηγελά Ώθξέηα , παξνπζηΪδνπλ κηα ραξαθηεξηζηηθά νκνηφηεηα κε
ηελ ππφινηπε ΒιιΪδα. ΜΪιηζηα δηαπηζηψλεη θαλεέο φηη ζε κεξηθΫο πεξηπηψζεηο ππΪξρεη
κεγαιχηεξνο αξηζκφο ηΫηνησλ ηξαγνπδηψλ . ΏλαθΫξνπκε εηδηθΪ ηνλ θχθισλ παξαινγψλ
θξηκαηηζκνχ, ά ελνράο.
ΏλαθΫξνπκε αθφκα φηη απφ κηα επηθαλεηαθά παξαηάξεζε δηαπηζηψλνπκε πσο ζε κεξηθΪ
ηξαγνχδηα ηνπ θχθινπ απηνχ ππΪξρνπλ ζηνηρεέα πνπ αθνξνχλ κεηΫπηπηεο επνρΫο - ηελ
Σνπξθνθξαηέα - θαη ζκέγνπλ Ϋηζη κε ηα ηζηνξηθΪ ηξαγνχδηα .
Βέδε εέλαη γλσζηφ φηη ηα αθξηηηθΪ ηξαγνχδηα, φπσο θαη νη παξαινγΫο πξνεηνέκαζαλ ην
Ϋδαθνο ησλ ηζηνξηθψλ ηξαγνπδηψλ θαη εηδηθΪ ηεο θιεθηνπξηΪο.
10.2. ΘΔΜΑ ΚΑΣΑΓΩΓΖ ΣΩΝ ΠΑΡΑΛΟΓΏΝ
Ώζθαιψο , φπσο αλαθΫξακε , δελ ζα ζηαζνχκε ζην ζΫκα ησλ ζρΫζεσλ κεηαμχ
ησλ παξαινγψλ ζε δηΪθνξεο ρψξεο . Ο Κ. Ρσκαένο ζην βηβιέν « Αεκνηηθφ ηξαγνχδη,
πξνβιάκαηα θαηαγσγάο θαη ηερλνηξνπέαο» ζει 13-45 αζρνιεέηαη κε ην ζΫκα απηφ παέξλνληαο
ζε αληηπαξαβνιά ηελ παξαινγά « Σν γεθχξη ηεο Άξηαο» θαη ηηο εθδνρΫο ζηελ ΐνπιγαξηθά
θαη εξβηθά γιψζζα. Ο θ. Ρσκαένο επηκΫλεη θΫξλνληαο δηθΪ ηνπ επηρεηξάκαηα φηη ε ειιεληθά
εθδνρά εέλαη αξραηφηεξε θαη φηη Ϊιινη ιανέ δαλεέζζεθαλ ην ζπγθεθξηκΫλν κνηέβν, φπσο θαη
δηΪθνξα Ϊιια ζηνηρεέα
απφ ην ειιεληθφ ηξαγνχδη. ΏιιΪ ππΪξρνπλ θαη Ϊιινη πνπ
ηζρπξέδνληαη, φπσο θαη ν Εζκαάι ΚαληαξΫ φηη αξραηφηεξεο εέλαη νη « εζληθΫο ηνπο εθδνρΫο»
(ην ΚΪζηξν ησλ Ρφδα θαη Φα) Ϊπνςε ηελ νπνέα δελ ζπκκεξηδφκαζηε ηνπιΪρηζηνλ θαηαξράλ .
Βκεέο ζα εμεηΪζνπκε ηελ θαηαγσγά ησλ παξαινγψλ σο Ϊκεζε ζπλΫρεηα απφ ηνπο
θιαζηθνχο κχζνπο. Θα εμεηΪζνπκε ζπγθεθξηκΫλα ηελ παξαινγά « Ο γπξηζκφο ηνπ
μεληηεκΫλνπ».
Σν ηξαγνχδη απηφ Ϋρεη ζεσξεζεέ σο χκλνο ηεο ειιεληθάο νηθνγελεηαθάο αξεηάο. ηνπο
ζηνέρνπο ηνπ ππΪξρεη βαζχ θαη γλάζην αλζξψπηλν δξΪκα, ε πην ζσζηΪ Ϋλα γλάζην ειιεληθφ
δξΪκα , ειιεληθφ εηδηθΪ, δηφηη νη αλαγθαζηηθνέ θαη ζθιεξνέ ρσξηζκνέ αγαπεκΫλσλ αλδξφγπλσλ
αξρέδνπλ απφ ηελ Οδχζζεηα θαη ζπλερέδνληαη κε ηνπο αξραένπο απνηθηζκνχο , ηα ηαμέδηα θαη
ηνπο πνιΫκνπο, ηηο αηρκαισζέεο θαη ηνπο αλδξαπνδηζκνχο ησλ κεζαησληθψλ ρξφλσλ, ηηο
θαθνπρέεο επέ Σνπξθνθξαηέαο θαη κΫρξη ηηο κΫξεο καο κε ηνπο κηζεκνχο.
Σν ηξαγνχδη απηφ εέλαη παλειιάλην θαη γλσξέδνληαη 280 παξαιιαγΫο. ε αξθεηΫο
παξαιιαγΫο ζπλαληΪηε θαη ζην ρψξν ην δηθφ καο , φπνπ δηαθΫξνπλ εηδηθΪ νη παξαιιαγΫο ζην
ΐνχξθν θαη ηα ΡηδΪ πνπ Ϋρνπλ θΪπνηα θνηλΪ ζηνηρεέα κ΄απηΫο ηηο Ρέδαο θαη ηνπ Πσγσληνχ,
(εηδηθΪ ζηελ εηζαγσγά) ζε ζχγθξηζε ηηο παξαιιαγΫο ηεο Αξφπνιεο θαη εηδηθφηεξα ηεο ΠΪλσ
Αξφπνιεο
Αχν εέλαη ηα πξνβιάκαηα γηα ηα νπνέα ζα αθηεξψζνπκε εηδηθά πξνζνρά.
α.- ην πξφβιεκα ηεο ζεκεξηλήο κνξθήο ηεο εηζαγσγήο ή ηνπ πξνιφγνπ θαη
β.- ην πξφβιεκα ηεο θαηαγσγήο πνπ είλαη θαη ην ζπνπδαηφηεξν, αλ διδ, ην ηξαγνχδη απηφ
Ϋρεη Ϊκεζε ζπγγΫλεηα κε ηα ΟκεξηθΪ Ϋπε, ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ΟδπζζΫα θαη ηεο Πελειφπεο, ά
αλ νη ζρΫζεηο απηΫο εέλαη κφλν εμσηεξηθΫο.
Γεγνλφο εέλαη φηη κΫρξη ηελ δεθαεηέα ηνπ 70‟ Ϋρεη επηθξαηάζεη ε δεχηεξε Ϊπνςε πνπ
νπζηαζηηθΪ εέλαη θαη ε επηθξαηΫζηεξε.
Οη ηχπνη ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ην πξφβιεκα ηνπ πξνιφγνπ

Ο Ν. Πνιέηεο
ν νπνένο κειΫηεζε πξψηνο ην ηξαγνχδη απηφ, ην ρσξέδεη ζε ηξεηο
βαζηθνχο ηχπνπο κε βΪζε ηνλ ηφπν αλαγλψξηζεο- ηελ βξχζε, θαη ζηηο δχν Ϊιιεο πεξηπηψζεηο
Ϋμσ απφ ην ζπέηη . ηηο παξαιιαγΫο πνπ ε αλαγλψξηζε γέλεηαη ζηε βξχζε, ζην πεγΪδη, ά ζην
πνηΪκη, ν λεαξφο πεξηγξΪθεηε σο θπλεγφο , ελψ φηαλ γέλεηαη Ϋμσ απφ ην ζπέηη , ν μεληηεκΫλνο
ζπλάζσο πεξηγξΪθεηαη ζαλ πξακαηεπηάο.
Χζηφζν ζηηο δχν παξαιιαγΫο ηνπ έδηνπ ηξαγνπδηνχ πνπ καο θΫξλεη ν Γ Παλαγηψηνπ
απφ ην ρψξν καο ν ηέηινο ηνπ ηξαγνπδηνχ εέλαη «Σξηνκεξέηηθνο γακπξφο» . Δ γλσξηκέα ζηελ
παξαινγά απηά εέλαη πην δξακαηηθά . Γέλεηαη ηελ ζηηγκά πνπ ε λεαξά γπλαέθα εμΪληιεζε ηνλ
ρξφλν 12 ρξφληα θαη αλαγθΪδεηε λα μαλαζηεθαλσζεέ. Δ γλσξηκέα γέλεηαη αθξηβψο πΪλσ ζηα
ζηΫθαλα, αθνχ πξψηα ν λεαξφο ζπλαληΪεη ηνλ παηΫξα θαη ηελ κΪλα . Δ γλσξηκέα γέλεηαη κε ην
δαρηπιέδη, Ϋλα αθφκα ζηνηρεέν ηεο Οδχζζεηαο.
ηηο εθδνρΫο πνπ παέξλεη ππφ αλΪιπζε ν Ν. Πνιέηεο ππΪξρνπλ κεξηθΫο αληηθΪζεηο.
Έηζη δελ δέλνληαη εμεγάζεηο γηαηέ θαη φληαο θπλεγφο θαη φληαο πξακαηεπηάο , γπξνθΫξλεη
θΪπνπ θνληΪ ζηελ ζχδπγφ ηνπ θαη δελ πεγαέλεη ζην ζπέηη. Αελ εμεγεέηαη επέζεο γηαηέ ζπκβαέλεη ν
ρσξηζκφο. Χζηφζν θαη ζηηο δχν δηθΫο καο εθδνρΫο ν Ϊληξαο Ϋξρεηαη απφ ηα μΫλα ελψ άηαλ,
ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ζθιΪβνο. ηελ κέα εέλαη ζε βαζηιηθφ ζηξαηφπεδν θαη ζηελ Ϊιιε ζην
θαξΪβη.
ΐαζηθφ θέλεηξν γηα επηζηξνθά εέλαη ε ιάμε ηνπ ρξφλνπ πνπ Ϋπξεπε ε θαιά ηνπ λα ην
πεξηκΫλεη θαη ν βαξχο αλαζηελαγκφο ηνπ ζθιΪβνπ πνπ Ϋθαλε λα ζηαζνχλ ηα θαξΪβηα.
Δ ζπγθεθξηκΫλε πξνζΫγγηζε
ΠΪλσ ζην ζΫκα απηφ ν Ν. Πνιέηεο δηαθξέλεη ηξέα ζεκεέα: ηελ ειιεληθφηεηα,- ηελ ζρΫζε
ηνπ ηξαγνπδηνχ κε ηελ Οκεξηθά ζθελά αλαγλψξηζεο ΟδπζζΫα -Πελειφπεο, - θαη ηελ
νκνηφηεηα πνπ ην ηξαγνχδη Ϋρεη κε Ϊιια επξσπατθΪ ηξαγνχδηα παξφκνηνπ ζΫκαηνο.
Σα δχν δεχηεξα ζεκεέα εέλαη αληέζηξνθα αλΪινγα, πνπ ζεκαέλεη φηη ε παξαδνρά ηνπ
ελφο επηβεβαηψλεη ην Ϊιιν. Ο Ν. Πνιέηεο δΫρεηαη φηη ην ηξαγνχδη απηφ Ϋρεη θΪπνηεο νκνηφηεηεο
κε ηνλ κεξν πνπ εέλαη εμσηεξηθάο θχζεσο. ΣΫηνηα εέλαη ιφγνπ ρΪξε θαη΄απηφλ ε ιΫμε ζ ε κ
Ϊ δ ηα
πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ Οδχζζεηα κε ηε ιΫμε
ζ ε κ α η α. Ώπηφ γηα ηνλ Πνιέηε
ζεκαέλεη φηη ην ηξαγνχδη ζπλδΫεηαη νπζηαζηηθφηεξα θαη ακεζφηεξα κε Ϊιια ΒπξσπατθΪ
(ζπκπΫξαζκα ηνπ 1914). Σν ζπκπΫξαζκα απηφ εέλαη απνηΫιεζκα ηνπ πηζηεχσ ηνπ πΪλσ ζηε
ζπγθξηηηθά κΫζνδν θαη ηεο πξνζπΪζεηαο αλΪδεημεο, σο ηζΪμην, ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ κε
ηνλ Βπξσπατθφ. Άζθεζε φκσο, επέ 38 ρξφληα, ηεξΪζηηα επηξξνά ζηηο κεηΫπεηηα Ϋξεπλεο
Βιιάλσλ θαη θπξέσο μΫλσλ ιανγξΪθσλ γηα λα ζπκπεξΪλνπλ φηη ην ηξαγνχδη απηφ δελ Ϋρεη
ειιεληθά πξνΫιεπζε.
Ο . Κπξηαθέδεο βξέζθεη νξζφ ηνλ ζπζρεηηζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ κε ηνλ κχζν ηνπ
ΟδπζζΫα θαη ηεο Πελειφπεο. ηεξηδφκελνο ζηελ γλσζηά ζεσξέα ηνπ φηη ζηελ δεκψδε
λενειιεληθά πνέεζε ππΪξρεη ζηξψκα παιαηφηεξν απφ ην αθξηηηθφ, δΫρεηαη φηη ην ηξαγνχδη δελ
εέλαη κφλν ΐπδαληηλψλ ρξφλσλ , αιιΪ πηζαλψο θαη εζρΪησλ ξσκατθψλ ρξφλσλ.
Δ επηβέσζε ησλ ηξηψλ νκεξηθψλ ζεκαδηψλ
Δ πξψηε παξΫκβαζε πνπ κπνξεέ λα γέλεη ζηελ ινγηθά ηνπ Πνιέηε εέλαη φηη δελ κπνξεέ
λα ππΪξμεη σο ιεπηνκΫξεηα ε ιΫμε «ζεκΪδηα» (ζάκαηα ζηνλ κεξν) θαη λα κελ ππΪξρεη ην
αληηθεέκελν.
κσο πξνζπαζάζνπκε λα θΪλνπκε ηελ νπζηαζηηθά ζχγθξηζε κε ηελ νκεξηθά ζθελά ηεο
αλαγλψξηζεο.

Βέλαη βΫβαην φηη ηα βαζηθΪ ζεκΪδηα γλσξηκέαο ζηνλ ΟδπζζΫα ρσξέδνληαη ζε ηξεηο
νκΪδεο - ηεο απιήο, (ηνπ θάπνπ) ηεο θξεβαηνθάκαξαο θαη ηνπ ζώκαηνο. Σξέα εέλαη φκσο
θαη ηα ζεκΪδηα ηνπ λενειιεληθνχ ηξαγνπδηνχ, ηα νπνέα επέζεο ρσξέδνληαη θαηΪ ηνλ έδην ηξφπν
Βέλαη γεγνλφο φηη ν ΟδπζζΫαο ζα γλσξηζηεέ κε ηνλ γΫξν παηΫξα ηνπ ΛαΫξηε απφ ηα
νπνξφδεληξα πνπ γλψξηδαλ απνθιεηζηηθΪ κφλνλ απηνέ νη δχν. Σν έδην ζπκβαέλεη θαη ζην
λενειιεληθφ ηξαγνχδη:
- Αεέμε ζεκΪδηα ηεο απιάο θαη ηφηεο λα ζε πηζηΫςσ
-Έρεηο κειηΪ ζηελ πφξηα ζνπ θαη θιάκα ζηελ Ώπιά ζνπ
ΚΪλεη ζηαθχιη ξαδαθέ θαη ην θξαζέ κνζρΪην
θαη φπνηνο ην πηεη δξνζέδεηαη θαη πΪιη αλαδεηΪ ην.
Σα ζεκάδηα ηνπ ζπηηηνχ: Βέλαη γλσζηά ε παγέδα πνπ ζηάλεη ε Πελειφπε ζηνλ ΟδπζζΫα γηα
ηελ εηδηθά θξεβαηνθΪκαξΪ ηνπο ρηηζκΫλε ζε κηα γεξαιΫα ειηΪ.
Ώθξηβψο θαη ζην λενειιεληθφ ηξαγνχδη ζπκβαέλεη ην έδην: Δ ζχδπγνο δελ εκπηζηεχεηαη
ηνλ «μΫλν» δηφηη πηζηεχεη φηη θΪπνηνο θαθφο γεέηνλαο πεξηΫγξαςε ηα ζεκΪδηα ηεο απιάο θαη
θεέλνο ηα γλσξέδεη. Γη΄απηφ ηνπ δεηΪεη ζεκΪδηα ηνπ ζπηηηνχ. Κη απηφο ηεο απαληΪεη
ΏλΪκεζα ζηελ θΪκαξα ρξπζφ θαληάιη αλΪθηεη
θαη θΫγγεη εζχ πνπ γδχλεζαη θαη πιΫθεηο ηα καιιηΪ ζνπ....
ηα ΟκεξηθΪ Ϋπε εθεέλν πνπ ιχλεη νπζηαζηηθΪ ηελ ακθηβνιέα ηεο γπλαέθαο εέλαη ε ειηΪ
φπνπ ππάξρε ε θξεβαηνθΪκαξα. Ο ΟδπζζΫαο πξνθΫξεη ηδηαέηεξα ηε ιΫμε «ειαέεο». Βπέζεο
ζηελ γλσξηκέα κε ηνλ γην ηνπ ΣειΫκαρν ππάξμε ην ζεκΪδη απφ ηελ δαγθσκαηηΪ ηνπ
αγξηνγνχξνπλνπ . Έηζη ηψξα θαη ζην λενειιεληθφ ηξαγνχδη ε γπλαέθα ζα βΪιεη ζε ηξέηε δνθηκά,
(αο πξνζΫμνπκε εδψ ηνλ αξηζκφ ηξέα ) ηνλ Ϊληξα ηεο δεηψληαο ηνπ ζεκΪδηα ηνπ θνξκηνχ. Κη
απηφο ηεο απνθξέλεηαη:
«Έρεηο ειηΪ ζην κΪγνπιν θη ειηΪ ζηελ ακαζρΪιε
θαη ζην δεμέ ζνπ ην βπδέ κηθξά δαγθσκαηηΪ»
ηηο πεξηζζφηεξεο παξαιιαγΫο πνπ ζψδνληαη ζηνλ ηφπν καο ππΪξρεη σο ζεκΪδη
γλσξηκέαο ην δαρηπιέδη πνπ, φπσο αλαθΫξακε πξνβΪιιεη αθξηβψο ζην απνθνξχθσκα ηεο
πξΪμεο,- ην δεπηεξνζηεθΪλσκα ηεο θαιάο ηνπ. Βδψ αζθαιψο ην δξΪκα εέλαη εληνλφηεξν. Σν
δαρηπιέδη φπσο θαη ην ζηεθΪλσκα φκσο δελ παχνπλ λα εέλαη θαη αξραέα ζηνηρεέα ζπδπγηθνχ
δεζκνχ. Φαέλεηαη μεθΪζαξα φηη Ϋρνκε ηελ ζχληεμε ηνπ αξραένπ εηδσινιαηξηθνχ ζηνηρεένπ πνπ
κεηαβΪιιεηαη ζηε ζπλΫρεηα ζην ζξεζθεπηηθφ θαη ζχγρξνλν ζηνηρεέν ηνπ ζηεθαλψκαηνο, ηα
νπνέα ηα ζπλαληνχκε ζηνλ κεζαέσλα σο Ϋλα ραξαθηεξηζηηθφ ηππνηηθφ κνηέβν.
ε κηα Ϊιιε εθδνρά ζα βξνχκε ηνλ ζχδπγν λα Ϋρεη ηελ πξσηνβνπιέα δνθηκαζέαο ηεο
ηηκάο ηεο γπλαέθαο ηνπ. Σελ πξνθαιεέ ιΫγνληΪο ηεο φηη ν Ϊληξαο ηεο πΫζαλε θαη ηνπ Ϊθεζε
παξαγγειηΪ λα ηνπ δψζεη απηά Ϋλα θηιέ. Δ δνθηκαζέα εέλαη επέζεο ηφζε ραξαθηεξηζηηθά θαη
ζηελ ηειηθά θΪζε ηεο γλσξηκέαο κεηαμχ ΟδπζζΫα-Πελειφπεο. Δ Ϋμππλε απΪληεζε ηεο
γπλαέθαο ηεξκαηέδεη θαη ηελ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε.
Οκνηφηεηεο ζε πεξηερφκελν, ηερλνηξνπέα θαη χθνο.
Βέδακε πην πΪλσ φηη παξαηεξεέηαη θαηαπιεθηηθά αληηζηνηρέα αθφκα θαη ζε κηθξΫο
ιεπηνκΫξεηεο , ησλ ηξηψλ νκεξηθψλ ζεκΪησλ θαη ησλ ηξηψλ λενειιεληθψλ ζεκαδηψλ. Ώπηφ
ζεκαέλεη φηη κπνξνχκε λα Ϋρνπκε κηα γεληθφηεξε νκνηφηεηα αλΪκεζα ζηελ αξραέα θαη
λενειιεληθά αλαγλψξηζε.

Θα πξΫπεη γη΄απηφ φκσο λα Ϋρνπκε ππφςε φηη ζην λενειιεληθφ ηξαγνχδη πξφθεηηαη γηα
πξνθνξηθά παξΪδνζε, γη΄απηφ θαη ζα δερηνχκε ηελ αιιαγά θαη ηελ κεηαθέλεζε ζηε ζεηξΪ ησλ
ιεπηνκεξεηψλ αλαγλψξηζεο. Βπέζεο
ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη ζα δνχκε φηη νη
δχν
αιιεπΪιιειεο γλσξηκέεο ζηα νκεξηθΪ Ϋπε, λα ελνπνηνχληαη ζε κηα. Ώπηφ νθεέιεηαη ζην
γεγνλφο φηη ην λενειιεληθφ ηξαγνχδη Ϋρεη θαηαπηαζηεέ κφλν ζηελ νπζηαζηηθά γλσξηκέα, - απηά
κεηαμχ ησλ δχν ρσξηζκΫλσλ ζπδχγσλ. Βδψ νθεέιεηαη θαη ην γεγνλφο πνπ παξαηεξάζακε πην
πΪλσ φηη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη δελ ελδηαθΫξεηαη ηδηαέηεξα γηα ηνπο ινγηθνχο ιφγνπο ηνπ
ρσξηζκνχ ησλ ζπδχγσλ.
α. - ηα νκεξηθΪ Ϋπε Ϋρνπκε δπν ηφπνπο φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη δπν ζεκαληηθΫο
γλσξηκέεο . ην λενειιεληθφ ηξαγνχδη ηνπο δπν ηφπνπο δελ ηνπο ζπλαληνχκε ζην έδην
ηξαγνχδη, αιιΪ ζε δηΪθνξεο παξαιιαγΫο. (ην ζπέηη, ζηε βξχζε, ζην ρσξΪθη)
(ηα ΟκεξηθΪ Ϋπε ε κηα γλσξηκέα ηνπ ΟδπζζΫα κε ην γΫξν ΛαΫξηε γέλεηαη ζηελ χπαηζξν,
ε Ϊιιε κε ηελ Πελειφπε γέλεηαη ζην ζπέηη) .
β. - Δ απφιπηε ζησπά ηεο εξσέδαο θαηΪ ηελ αλαγλψξηζε. Δ Πελειφπε πεγαέλεη λα
«γλσξηζηεέ» κε ηνλ ΟδπζζΫα κε ην θεθΪιη ζθπθηφ θαη ακέιεηε . Σν έδην θΪλεη Ϊιισζηε θαη ν
ΟδπζζΫαο . ην λενειιεληθφ ηξαγνχδη ε γπλαέθα κΫλεη επέζεο ακέιεηε.
Σε ραηξεηψ, δελ κνπ κηιεέ, ηεο θξΫλσ, δελ κνπ θξΫλεη. (ζηηρ. 6)
αξΪληα ζέθινπο Ϋβγαιε, ζηα κΪηηα δελ ηελ εέδα. (ζηηρ. 9) (φηαλ ε γλσξηκέα
γέλεηαη ζην πεγΪδη)
γ. – Δ δνθηκαζέα πνπ θΪλεη ν μεληηεκΫλνο κε ηελ πιαζηά αθάγεζε γηα ηνλ δάζελ
ζΪλαηφ ηνπ. (Πξνζπνέεζε ηνπ ΟδπζζΫα ζηνλ παηΫξα ηνπ φηη πξφθεηηαη γηα θέιν ηνπ γηνπ ηνπ
πνπ Ϋρεη πεζΪλεη ζηα μΫλα θαη πεξηκΫλεη ηψξα αληακνηβά γηα φζα Ϋθαλε γηα εθεέλνλ,- ζηα
νκεξηθΪ Ϋπε. ην αληέζηνηρν λενειιεληθφ ηξαγνχδη ν ζχδπγνο πξνζπνηεέηαη ην μΫλν πνπ
επέζεο Ϋρεη ζπλαληάζεη ην ζχδπγφ ηεο θαη πξηλ πεζΪλεη ηνπ πξνζΫθεξε ηηο ππεξεζέεο ηνπ θαη
δεηΪεη ηψξα απφ εθεέλε αληακνηβά, (ςσκέ θαη θηιέ).
δ. – Δ μαθληθά απνθΪιπςε θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο πνπ επέζεο πξαγκαηνπνηεέηαη κε
ηηο έδηεο επηθπιΪμεηο θαη ηηο έδηεο απαηηάζεηο γηα ηελ δηαιεχθαλζά ηνπο.
ε. - Σα ζάκαηα «ειαέεο» θαη «νπιά» ζηελ Οδχζζεηα ελνπνηεκΫλα ζην λενειιεληθφ
ηξαγνχδη ζηελ «ειηΪ», αιιΪ πνπ βξέζθεηαη ζε δπν κΫξε ηνπ ζψκαηνο ζην λενειιεληθφ
ηξαγνχδη.
Ώθνινπζεέ ε εθπιεθηηθά νκνηφηεηα ησλ «ζεκΪησλ» ζηα νκεξηθΪ Ϋπε κε ηα αληέζηνηρα
«ζεκΪδηα» ζην λενειιεληθφ ηξαγνχδη. (Ο έδηνο γισζζηθφο φξνο, ζάκαηα – ζεκΪδηα, ν έδηνο
αξηζκφο ηξέα, ηα ηδέα εθπξνζσπνχκε πξΪγκαηα –κειηΫο , θιεκαηαξηΫο κε ηα ζηαθχιηα
ζπλαληνχληαη Ϋμσ απφ ην ζπέηη ηνπ ΛαΫξηε, ηα έδηα θαη Ϋμσ απφ ην ζπέηη ζην λενειιεληθφ
ηξαγνχδη, ε αληέζηνηρε πεξηγξαθά ηεο θξεβαηνθΪκαξαο ζηα δπν εέδε ηξαγνπδηψλ ππφ
ζπδάηεζε, ην έδην αληηθεέκελν- ε ειηΪ,- εέλαη ην ζεκΪδη ηνπ θνξκηνχ θαη ζηνλ κεξν θαη ζην
λενειιεληθφ ηξαγνχδη)
δ. - Δ «γιπθεξά κνιπά», πνπ ηελ αθνχεη θΪζε δηαβΪηεο πεξαζηηθφο ζην δξφκν. ην
νκεξηθφ Ϋπνο , ν ΟδπζζΫαο , γηα λα κε καζεπηεέ ν θφλνο ησλ κλεζηάξσλ Ϋρεη βΪιεη ηνλ ανηδφ
λα ηξαγνπδΪεη θαη λα παέδεη ηε ιχξα.
Βπέζεο εέλαη γλσζηά ε πξΪμε ηεο Πελειφπεο ε νπνέα γηα λα θαζπζηεξάζεη ην ιφγν ηεο
πξνο ηνπο κλεζηάξεο ηεο ηελ εκΫξα χθαηλε θαη ηελ λχρηα μχθαηλε ην γλσζηφ ζΪβαλν ηνπ γΫξν
ΛαΫξηε.
ην λενειιεληθφ ηξαγνχδη Ϋρνπκε επέζεο ηε γπλαέθα πνπ ηξαγνπδΪεη θαζηζηά νιεκεξέο
ζην αξγαιεηφ . (ΜΪιηζηα νη πην πνιιΫο παξαιιαγΫο ηνπ ηχπνπ απηνχ αξρέδνπλ αθξηβψο κε ηε
ηε ζπγθεθξηκΫλε απαζρφιεζε ηεο γπλαέθαο πεξηκΫλνληαο ηνλ ζχδπγφ ηεο.

πκπεξΪζκαηα
ηαλ κηιάζακε γηα ην δάηεκα θαηαγσγάο ησλ αθξηηηθψλ ηξαγνπδηψλ αλαθεξζάθακε
κεηαμχ ησλ Ϊιισλ ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ αλ ππάξρε πξψηα Ϋλα γξαπηφ θεέκελν γηα ην Αηγελά
Ώθξέηα θαη αθνινχζεζε κεηΪ ε πξνθνξηθά παξΪδνζε θαη ην απνξξέςακε.
ηελ πξνθεηκΫλε πεξέπησζε ζα ιΫγακε φηη ζα παξαδερηνχκε ηελ ζπγθεθξηκΫλε
παξαινγά ζαλ νκεξηθά παξΪδνζε, γλάζηα, δεκψδε, πξνθνξηθά, Ϊκεζε θαη αδηΪθνπε. Σν έδην
κπνξεέ λα δηαπηζηψζεη θαλεέο θαη ζε Ϊιιεο παξαινγΫο νη νπνέεο εέλαη θαηαπηαζκΫλεο απφ Ϋλα
αξρΫηππν πνπ καο πξνζθΫξεη ε αξραέα ειιεληθά κπζνινγέα. ηελ παξαινγά «Σν γεθχξη ηεο
Άξηαο» ιφγνπ ρΪξε Ϋρνπκε ην αξρΫηππν ηεο ζπζέαο.
Βπέζεο ε παξαιαβά ησλ έδησλ κνηέβσλ απφ λεφηεξα ηξαγνχδηα καο νδεγεέ ζην
ζπκπΫξαζκα φηη πξφθεηηαη γηα κηα ζπλερά εμΫιημε ηνπ αξρηθνχ ηξαγνπδηνχ πξνο επέθαηξεο
ξεαιηζηηθΫο κνξθΫο. πσο εέλαη γλσζηφ θαη πνπ πην πΪλσ αλαθΫξακε, απηά ε εμΫιημε θπξέσο
ησλ παξαινγψλ, αιιΪ θαη ησλ αθξηηηθψλ ηξαγνπδηψλ , ρξεζηκεχνπλ σο κηα γεξά βΪζε ηφζν
γηα ηα ζχγρξνλα ηζηνξηθΪ ηξαγνχδηα, (ηεο θιεθηνπξηΪο, ηεο ΒπαλΪζηαζεο ηνπ 21‟, ηα
αθηεξσκΫλα ζηνπο Έιιελεο ηνπ Έπνπο ηνπ 40‟ . ΜΪιηζηα κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζπλαληνχκε
ηα κνηέβα απηΪ, φπσο θαη ηελ αλαθχθισζε ησλ ηξαγνπδηψλ γηα ηνπο θιΫθηεο ζηα ηξαγνχδηα
ησλ Βιιάλσλ ηεο Ώιβαλέαο αληαξηψλ θαηΪ ηνλ ΐ‟ Παγθφζκην Πφιεκν)

ΥΕ
Η.γ ΣΑ ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ ΣΖ ΞΔΝΗΣΗΑ
Δηζαγσγή
ηαλ κηιάζακε γηα ηελ θαηΪηαμε ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ, ζηελ θαηεγνξέα ησλ
νηθνγελεηαθψλ ηξαγνπδηψλ δηαθξέλακε θαη ηελ νκΪδα ά ηνλ θχθιν ηξαγνπδηψλ γηα ηελ μεληηηΪ.
Σα θαηαηΪμακε εθεέ δηφηη ε μεληηηΪ απνηειεέ Ϋλα πνιιαπιφ δξΪκα γηα ηελ ειιεληθά θαη
θπξέσο γηα ηελ επεηξψηηθε νηθνγΫλεηα. ΜΪιηζηα Ϋρεη ζεκαδΫςεη ηελ έδηα ηελ νπζέα, ην
πεξηερφκελν θαη ηελ πξννπηηθά ηεο ζην πιαέζην ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο θαη θνηλσληθάο
νκΪδαο. Ώπηφ ζεκαέλεη φηη ηα ηξαγνχδηα ηεο μεληηηΪο κπνξεέ λα ηα θαηαηΪμνπκε επέζεο θαη
ζηελ θαηεγνξέα ησλ θνηλσληθψλ ηξαγνπδηψλ.
εκεηψλνπκε εδψ φηη δελ εέλαη ηπραέν ην γεγνλφο πνπ εμεηΪδνπκε ηα ηξαγνχδηα ηεο
μεληηηΪο παξΪιιεια κε ηηο παξαινγΫο . Αηφηη ηα ηξαγνχδηα ηεο μεληηηΪο εέλαη πΪξα πνιχ θνληΪ
ζηηο παξαινγΫο φζνλ αθνξΪ ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κΫζα πνπ επηιΫγεη ν ιαφο γηα ηελ απφδνζε
απηνχ ηνπ δξΪκαηνο. ΜΪιηζηα ν Γηψξγνο Παλαγηψηεο Ϋρεη πεξηιΪβεη ηα ηξαγνχδηα ηεο
μεληηηΪο ζηηο παξαινγΫο, ελψ ν ηαχξνο ΝηΪγηνο φιεο ηηο παξαινγΫο πνπ πεξηΫρνπλ ηνλ φξν
«μελέηεο-μεληηηΪ» ηηο θαηαηΪζζεη ζηνλ θχθιν ησλ ηξαγνπδηψλ ηεο μεληηηΪο . Άιισζηε ζηα
ηξαγνχδηα ηεο μεληηηΪο, ελψ δηαθαέλεηαη εχθνια Ϋλαο ιπξηζκφο, ηνλ νπνέν κπνξνχκε λα ηνλ
απνθαιΫζνπκε «πηθξφ ιπξηζκφ», ζηελ νπζέα Ϋρνπκε κηα επηθά αθάγεζε κηαο πξαγκαηηθάο
ηζηνξέαο-δξΪκαηνο.
Ώο κε ιεζκνλνχκαη αθφκα φηη φηαλ γηα ηελ απφδνζε ηνπ δξΪκαηνο ηεο μεληηηΪο ζηα
ηξαγνχδηα απηΪ ζπλαληνχκε ζθελΫο θαη κΫζα ηα νπνέα ρξεζηκνπνηάζεθαλ γηα ηελ απφδνζε
αλεπαλφξζσησλ ζπκθνξψλ γηα φιν ην ΓΫλνο, φπσο εέλαη ε Ϊισζε ηεο Πφιεο , ηφηε ακΫζσο
ζα θαηαιΪβνπκε ηεο δηαζηΪζεηο ηνπ δξΪκαηνο ηνπ κηζεκνχ γηα ηελ ειιεληθά νηθνγΫλεηα θαη
αθφκα φηη ε δσά ηνπ Έιιελα θαη ηεο νηθνγΫλεηΪο ηνπ , θπξέσο ηνπ Δπεηξψηε, άηαλ Ϊκεζα
ζπλδεδεκΫλε κε ηηο ηχρεο γεληθφηεξα ηνπ ΓΫλνπο.
11.1. Ζ ΞΔΝΗΣΗΑ Ω ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΖ «ΜΟΗΡΑ» ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ
ηαλ κηιάζακε γηα ηνλ «θνηλνηηζκφ» σο ηνλ ηξφπν νξγΪλσζεο ησλ Βιιάλσλ πνπ
Ϋδσζε ζηε ζπλΫρεηα ην Ϋλαπζκα ηεο θαιιηΫξγεηαο ηεο λενειιεληθάο ηδενινγέαο, αλαθΫξακε
επέζεο φηη ε Παηξέδα απνηειεέ γηα ηνλ Έιιελα, σο Ϊηνκν θαη σο ζχλνιν, (θαη ζε πξψηε
γξακκά γηα ηνλ Δπεηξψηε), ην ζηαζεξφ ζεκεέν αλαθνξΪο κΫρξη ην ηΫινο ηεο δσάο ηνπ.
ΒπΫβαιαλ
πηζαλφλ ηελ ζπκπεξηθνξΪ απηά
νη αλαγθαζηηθνέ θαη ζθιεξνέ ρσξηζκνέ
αγαπεκΫλσλ αλδξφγπλσλ πνπ αξρέδνπλ απφ ηελ Οδχζζεηα θαη ζπλερέδνληαη κε ηνπο
αξραένπο απνηθηζκνχο , ηα ηαμέδηα
θαη ηνπο πνιΫκνπο, ηηο αηρκαισζέεο θαη ηνπο
αλδξαπνδηζκνχο ησλ κεζαησληθψλ ρξφλσλ, ηηο θαθνπρέεο επέ Σνπξθνθξαηέαο θαη κΫρξη ηηο
κΫξεο καο κε ηνπο κηζεκνχο.
ηελ ιατθά κλάκε θαηΫρνπλ ηδηαέηεξε ζΫζε νη ζθελΫο θαη ε πξαγκαηηθφηεηα κε ζΫκα ην
μεθέλεκα ησλ λΫσλ γηα ην «ζεθΫξη», «επΪγγεικα» παιηφηεξν απφ ηελ ζχγρξνλε μεληηηΪ, φπνπ
νη λΫνη αλαγθΪδνληαλ λα ζηξαηνινγνχληαλ Ϋλαληη πιεξσκάο αιιΪ θαη κε εμαλαγθαζκφ γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ «θξΪηνπο» , νπνηνδάπνηε άηαλ απηφ. Βπέ Σνπξθνθξαηέαο ε πξαρηηθά απηά
εμειέρηεθε ζην γλσζηφ ππνρξεσηηθφ «παηδνκΪδσκα» .

Ώξγφηεξα θαηΪ ηνλ ΥΤΕΕΕ-ΥΕΥ αηψλα κε ηελ απνζχλζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρΫζεσλ
ησλ θιεηζηψλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νξγΪλσζεο ηεο ηνπηθάο θνηλσλέαο ζηελ
Οζσκαληθά Ώπηνθξαηνξέα, φηαλ ινηπφλ απηφο ν ηξφπνο παξαγσγάο θαη νξγΪλσζεο δελ
κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεέ ζηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθΫο, αιιΪ θαη πλεπκαηηθΫο αλΪγθεο,
ζπλεπψο θαη ειεπζεξηψλ, Ϋρνπκε ηελ απνηξνπά ζην καδηθφ θαηλφκελν ηνπ κηζεκνχ. ηηο
αξρΫο ηνπ ΥΥ αηψλα θαη φηαλ ε Ήπεηξνο θφβεηαη ζηε κΫζε , ε ινγηθά ησλ νηθνλνκηθψλ
αλαγθψλ, αιιΪ πεξηζζφηεξν ν πεξηνξηζκφο ησλ πνιηηηθψλ θαη εζληθψλ ειεπζεξηψλ, νδάγεζαλ
ηνπο Έιιελεο ηεο Ώιβαλέαο πνπ απνζπΪζηεθαλ απφ ην ππφινηπν ηκάκα ηνπ Ϋζλνπο,- ζε
καδηθφ κηζεκφ.
ΏλαθΫξνπκε γη΄απηφ κεξηθΪ παξαδεέγκαηα: Πεξέπνπ 70 ηνηο εθαηφ ησλ κεηαλαζηψλ ηεο
Αξφπνιεο εέλαη ηεο πεξηφδνχ 1920 –1938.1 «ηελ Ώκεξηθά θαηαθεχγνπλ πΪλσ απφ 20.000
θπξέσο απφ ηα ρσξηΪ ηεο Αξφπνιεο».2
ΜΫρξη ην 1939 βξηζθφηαλ ζηελ μεληηηΪ απφ ην
ΐνπιηαξΪηη 500 Ϊηνκα, απφ ηε ΑεξβηηζηΪλε 410, απφ ηε σπηθά 200, απφ ηελ Καινγνξαληδά
πΪλσ απφ 110, απφ ηελ Πνιχηζηαλε 280. Σν 1936 ζηε σηάξα βξέζθνληαλ κφλν 20 Ϊλδξεο.
216 Ϊιινη βξέζθνληαλ ζηα μΫλα.3 ΜεγΪιε Ϋμνδν παξαηεξεέηαη πξνο ΒιιΪδα, θπξέσο πξνο
Ώζάλα, Θεζζαινλέθε, ΚΫξθπξα, ΓηΪλλελα, ΠΪηξα.
Ώπηά ινηπφλ ε δηαρξνληθά πξαγκαηηθφηεηα ηνπ αλαγθαζηηθνχ ρσξηζκνχ ηεο νηθνγΫλεηαο
καο ιφγσ δηαθφξσλ παξαγφλησλ, δελ εέλαη φηη ζπγθιφληζε κε δηακεηξηθΫο, φπσο εέλαη
αλακελφκελν, ζπλΫπεηεο, ηελ επέπιεμε αιιΪ θαη ηελ ελέζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο. Οδάγεζε
ηαπηφρξνλα ζηελ θαιιηΫξγεηα ελφο νιφθιεξνπ θχθινπ ηξαγνπδηψλ απφ ηα σξαηφηεξα. Βέλαη
σξαέα φρη δηφηη απιψο αγγέδνπλ κηα κνλέκσο αλνηρηά πιεγά πνπ αηκνξξαγεέ, (πηζαλφλ εδψ
λα νθεέιεηαη ην γεγνλφο φηη ζηελ Ήπεηξν ε ιατθά κνπζηθά παξΪδνζε δηαθξέλεηαη γηα ην
παξαπνληΪξηθν
χθνο). Βέλαη σξαέα
δηφηη απεηθνλέδνληαο Ϋλα δηαρξνληθφ θαηλφκελν
εκθαληδφκελν ππφ δηΪθνξεο κνξθΫο ζε δηαθνξεηηθΫο θνηλσληθν-πνιηηηθΫο θαη νηθνλνκηθΫο
ζπλζάθεο θαη εμειέμεηο , ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη θαηνξζψλεη θαη αλαθπθιψλεη εθθξαζηηθΪ κΫζα
απφ ηνλ βαζηθφ πνιηηηζηηθφ ππξάλα ηεο ζπλΫρεηαο ηνπ εζληθνχ πνιηηηζκνχ, αξρέδνληαο απφ
ηνπο αξραένπο κχζνπο, ηηο κεηΫπεηηα παξαινγΫο θαη αθξηηηθΪ ηξαγνχδηα. ΜΪιηζηα ζε
παξαιιαγΫο ζην ρψξν καο ησλ γλσζηψλ ειιεληθψλ παξαινγψλ ν απνκαθξπζκΫλνο
ζχδπγνο ραξαθηεξέδεηαη κε ηνλ φξν «μελέηεο».
Βέλαη απηφο ν ιφγνο πνπ καο θΪλεη ψζηε ρσξέο θακηΪ επηθχιαμε λα κηινχκε γηα ηνλ
αδηΪζπαζην θαη εληαέν πνιηηηζηηθφ ειιεληθφ θφζκν επέ ησλ αηψλσλ, φπσο επέζεο κπνξνχκε
λα ιΫκε φηη ηα ηξαγνχδηα ηεο μεληηηΪο κνηΪδνπλ ζαλ λα αλάθνπλ ζε Ϋλα εληαέν Ϋπνο ε
δηΪζπαζε ηνπ νπνένπ νθεέιεηαη ζηε ζπληζηψζα ηνπ ρξφλνπ.
11.2. ΣΑ ΔΗΚΟΝΟ-ΔΚΦΡΑΣΗΚΑ ΜΔΑ
ηηο παξαινγΫο ε εμΫιημε ηεο δξΪζεο απνηειεέ Ϋλα θιεηζηφ θχθιν, φζνλ αθνξΪ ηε δΫζε
θαη ηε ιχζε ηεο πινθάο πνπ καο νδεγεέ ζε Ϋλα αέζην απνηΫιεζκα. Δ δξΪζε απηά θηλεέηαη
κΫζα απφ Ϋλαλ ζπγθεθξηκΫλν αξηζκφ πξΪμεσλ, ζπλάζσο 9. Αελ απαιιΪζζνληαη απφ ηελ έδηα
πξαρηηθά θαη ηα ηξαγνχδηα ηεο μεληηηΪο . Ο ραξαθηεξηζηηθφο θχθινο πξΪμεσλ φκσο
κεηαηξΫπεηαη ζηγΪ-ζηγΪ ζε κηα ζεηξΪ πξΪμεσλ πνπ δελ νινθιεξψλνληαη ζηε επαλαθνξΪ ηνπ
απνηειΫζκαηνο ηεο αξρηθάο πξΪμεο, αιιΪ επηκΫλνπλ ζην λα επηζεκΪλνπλ θαιχηεξα ην
ζπγθεθξηκΫλν λφεκα. Βπέζεο ζα ιΫγακε φηη δηαηεξεέηαη ν θαλφλαο πνπ ραξαθηεξέδεη ηηο
παξαινγΫο , διδ ν κχζνο ηνπο θαη φηαλ δελ πεξηθιεέεη, ά ζηεξέδεηαη ζηελ ππεξβνιά , καο
1
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ύκθσλα κε ηα ηζηνξηθΪ ησλ ρσξηώλ.
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νδεγεέ ζε κηα ζεηξΪ απφ πξΪμεηο ψζηε κ΄ απηφ ηνλ ηξφπν λα ηνληζζεέ ην κΫγεζνο κηαο ηδΫαο,
ελφο αηζζάκαηνο, κηαο πξΪμεσο.
Ώο θΪλνπκε κηα ζχγθξηζε: ηελ παξαινγά πνπ εέδακε θαη ηελ νλνκΪζακε «Ο γπξηζκφο
ηνπ μεληηεκΫλνπ» ε δξΪζε απνηειεέ Ϋλαλ θιεηζηφ θχθιν πνπ νινθιεξψλεηαη ζε ελλΫα θΪζεηο.
Πξψηε: ν γΪκνο (θαη γηα Ϊγλσζηνπο ιφγνπο ν ρσξηζκφο, ην ζθιΪβσκα)
Αεχηεξε: Σν φλεηξν ηνπ ζθιαβσκΫλνπ
Σξέηε : Ο αλαζηελαγκφο , σο πξφζρεκα γηα ηελ απειεπζΫξσζε
ΣΫηαξηε: Ο ηξφπνο επηινγάο ηνπ αιφγνπ
ΠΫκπηε: Δ παξΪθιεζε γηα ην πψο επηζπκεέ λα βξεη ηελ ζχδπγφ ηνπ.
Έθηε: Βθπιάξσζε ηεο επηζπκέαο.
Έβδνκε: ΑηΪινγνο αλαγλψξηζεο, (κε ην δαρηπιέδη, ά ηα ζεκΪδηα) .
γδνε: Ώλαγλψξηζε.
Έλαηε: ΒπαλΫλσζε.
Ο θχθινο ινηπφλ αξρέδεη (ζηελ Ϋλσζε - μερψξηζκα) γηα λα νινθιεξσζεέ ζην έδην ζεκεέν
(ζηελ αλαγλψξηζε –Ϋλσζε)
ηα παιηφηεξα ηξαγνχδηα μεληηηΪο ν θχθινο ζπλερέδεη λα ππΪξρεη κε ην έδην ζεκεέν
αθεηεξέαο θαη ηεξκαηηζκνχ. Χζηφζν ζε πνιιΪ Ϊιια ν θχθινο παξακΫλεη αλνηρηφο. Σν ζΫκα
ηεο «Ϋλσζεο», επηζηξνθάο ηνπ μεληηεκΫλνπ, παξακΫλεη σο αλνηρηά πξνζδνθέα, ά ην ηξαγνχδη
αξηζκεέ ζηνηρεέα
πνπ επηβΪινπλ ηελ επηζπκεηά επηζηξνθά, ρσξέο πνιιΫο θνξΫο λα
πξαγκαηνπνηεέηαη. Σν δεκνηηθφ ηξαγνχδη κΫλεη πηζηφ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα,- ηελ ρσξέο
επηζηξνθά μεληηηΪ γηα λα επηζεκΪλεη ην αβΪζηαρην αέζζεκα ηνπ πφλνπ, διδ, ζπκβαέλεη ην
θαηλφκελν αλαθνξΪο ζεηξΪο ζηνηρεέσλ γηα λα ηνλέζνπλ θαιχηεξα ηελ ηδΫα ηνπ ρσξηζκνχ. Δ
κεηαβνιά απηά πηζαλφλ λα νθεέιεηαη ζηελ έδηα ηελ επηθνηλσληαθά θαηΪζηαζε ηεο πξνθνξηθάο
ινγνηερλέαο ε νπνέα ζηνπο ζχγρξνλνπο θαηξνχο δελ Ϋρεη ηα απαηηνχκελα ρξνληθΪ πεξηζψξηα
γηα καθξνζθειΫο αθεγάζεηο.
ΦΫξνπκε Ϋλα παξΪδεηγκα «ηνπ αλνηρηνχ θχθινπ» γηα λα δνχκε πψο ην δξΪκα πνπ
πεξηθιεέεη δελ Ϋρεη αέζην ηΫινο.
Ώθνχ ζπκβαέλεη ν ρσξηζκφο ν ζχδπγνο, κεηΪ απφ ρξφληα ζηελ μεληηηΪ κνλνινγεέ:
Αελ κνπ βΪξεζαλ ηα μΫλα θαη ηα καθξπλΪ,
κνπ βΪξεζαλ ηεο αγΪπεο ηα λνάκαηα‟
ζε θΪζε ραξηέ κνπ ζηΫιιεη ραηξεηάκαηα.
ΞΫλε κνπ , αλ εέζαη λα΄ ξζεηο, Ϊηληε, αλ Ϋξρεζαη!
ΒκΫλα νη δηθνέ ζνπ κε βαξΫζεθαλ ,
ζΫινπλ λα παληξΫςνπλ θαη κε πξνμελνχλ.
ηε ζπλΫρεηα ην ηξαγνχδη θαλεξψλεη ην πΪληξεκα ηεο λεαξάο απφ ηα πεζεξηθΪ ηεο κε
Ϋλα γΫξν Ϊληξα θαη ηα βΪζαλΪ ηεο καδέ ηνπ. Έρνπκε Ϋηζη ηελ κηα φςε ηνπ δξΪκα ηνπο ην
νπνέν Ϋρεη αθφκα ζθαινπΪηηα λα θνξπθσζεέ. Ώπηά ηε θνξΪ κε ηε ζησπά ηνπ θαινχ ηεο ν
νπνένο παξΪ ην φηη δειψλεη φηη ηελ αγαπΪ δελ αληηδξΪ γηα λα απνηξΫςεη, φπσο ζα άηαλ ινγηθφ
ζηηο παξαινγΫο ηελ εμΫιημε ζε λΫν γΪκν ηεο θαιάο ηνπ. ΐιΫπνπκε επέζεο φηη ην ηξαγνχδη
αθηεξψλεη ηφζν ρξφλν (ζηέρνπο) ζην κνλφινγν ηνπ μεληηεκΫλνπ φζν λα καο πεέζεη φηη
ζπλερέδεη λα αγαπΪ ηελ γπλαέθα ηνπ . Σν θαθφ σζηφζν επηθεληξψλεηαη ζηε γπλαέθα ε νπνέα
εέλαη ν πξαγκαηηθφο θνξΫαο ηνπ δξΪκαηνο. Σν ηΫινο εέλαη ηΫηνην πνπ καο αθάλεη λα
θαηαιΪβνπκε φηη ε απνθπγά ηνπ δξΪκαηνο ηνπ ρσξηζκνχ δελ απνηειεέ πιΫνλ πξνζσπηθά
βνχιεζε, φπσο ζηηο παξαινγΫο, αιιΪ βξέζθεηαη εθηφο απηνχ.
Σν Ϊκεζν ησλ ζρΫζεσλ ησλ ηξαγνπδηψλ ηεο μεληηηΪο κε ηηο παξαινγΫο ζα πξΫπεη λα ην
αλαδεηάζνπκε θαη ζε Ϊιιεο πηπρΫο ηεο ηερλνηξνπέαο ηνπο. Έηζη ηα εηθνλν-εθθξαζηηθΪ

γλσξέζκαηα πνπ δηαθξέλνπλ ηα ηξαγνχδηα ηεο μεληηηΪο εέλαη ε επεμεξγαζέα ηεο πνηθηιέαο κΫζσ
ηεο ηππνπνέεζεο κε Ϋηνηκεο δνκΫο απφ ηηο παξαινγΫο θαη ηα αθξηηηθΪ ηξαγνχδηα, ν Ϋληνλνο
παξαιιειηζκφο ζπλάζσο αληηθαηηθφο ά αξλεηηθφο, ν δηΪινγνο, ε κεηαθνξΪ θαη αζθαιψο ε
πξνζσπνπνέεζε.
ην ηξαγνχδη «ΜΪλα πεηξνβνιΪεη ηε ζΪιαζζα» ζπλαληνχκε ηνπο ζηέρνπο πνπ
αλαθΫξνληαη ζε κνηξνιφγηα πνπιηψλ: «Σξέα πνπιΪθηα θΪζνληαλ, ηα ηξέα „ ξΪδα-ξΪδα
Μνηξνινγνχζαλ θη Ϋιεγαλ, κνηξνινγνχλ θαη ιΫλε»,
ζηνηρεέν πνπ καο νδεγεέ ακΫζσο ζηελ παξαινγά «ηνπ λεθξνχ αδεξθνχ».
Χζηφζν ην κνηξνιφγη ησλ πνπιηψλ καο ζπκέδνπλ ηα ιφγηα πνπ ιΫεη ζε δηθά καο
παξαιιαγά ηνπ ηζηνξηθνχ ηξαγνπδηνχ γηα ηελ Άγηα νθηΪ, ην «πνπιέ» πνπ βγαέλεη απφ ηελ
Πφιε ελψ εθεέλε ηνπξθεχεη, (γηα λα απαληάζεη ζηελ αλππνκνλεζέα θαη ην Ϊγρνο πνπ εέρε
θαηαρηάζεη ηνπο απφκαθξνπο ρξηζηηαλνχο γηα λα κΪζνπλ λΫα γηα ηελ ηχρε ηεο Πφιεο).
-Πνηα Ϋρεη Ϊληξα ζηελ μεληηηΪ, κηθξΪ παηδηΪ ζηα μΫλα,
πνηα Ϋρεη ηξέα -ηΫζζεξα , λα παληεραέλεη Ϋλα ,
πνηα Ϋρεη Ϋλα κνλαρφ, λα κε ην παλεραέλεη…..
ην ηξαγνχδη «Κέλεζαλ ηα θαξΪβηα» ππΪξρνπλ νη ζηέρνη γηα ηνλ μεληηεκΫλν:
«Αψδεθα ρξφλνπο θΪλεη κΫζα ζηε ΦξαγθηΪ
θη νχηε γξΪκκα κνπ ζηΫιιεη θη νπη΄ αληηινγηΪ…» πνπ καο ζπκέδεη ακΫζσο ηελ
παξαινγά «Δ επηζηξνθά ηνπ μεληηεκΫλνπ»
Ή, νη ζηέρνη ηνπ ηξαγνπδηνχ «ΏλΪζεκΪ ζε μεληηηΪ»
«Μηα ιπγεξά ηξαγνχδαγε ζε θξπζηαιιΫλην πχξγν‟
ηξαγνχδη απηφ δελ άηαλε , άηαλε κνηξνιφγη,….
Κη φζα θαξΪβηα η΄ Ϊθνπζαλ, φια λ-εκαξκαξψζαλ….» , καο νδεγνχλ επέζεο ζηα κνηέβα
ησλ παξαινγψλ κε ηηο ρηππεηΫο παξνκνηψζεηο.
ην ηξαγνχδη «Ο Κψζηαληαο μεθέλεζε» λα πΪεη γηα «ζεθΫξη» Ϋρνπκε ηνλ ζηέρν,
«Νχρηα ζειψλεη η΄ Ϊινγν , λχρηα ην θαιηβψλεη» ν νπνένο δελ δεηΪεη πνιιΪ ζρφιηα γηα λα
θαηαιΪβνπκε φηη πξφθεηηαη γηα παξφκνηνπο ζηέρνπο πνπ ζπλαληνχκε ζη΄ αθξηηηθΪ ηξαγνχδηα.
πσο αλαθΫξακε ζηελ πξΪμε ηνπ θχθινπ ηξαγνπδηψλ γηα ηελ μεληηηΪ νη πξαγκαηηθνέ
θνξεέο ηνπ δξΪκαηνο ζπρλΪ ρΪλνληαη πέζσ απφ ηε δξΪζε Ϊιισλ παξαγφλησλ :- θπξέσο
ζηνηρεέσλ ηεο θχζεο θαη ηνπ δσηθνχ θφζκνπ, - ηα νπνέα δελ απνηεινχλ απιψο ηελ πξνΫθηαζε
αιιΪ αλαιακβΪλνπλ ηνλ θχξην ξφιν ζην δηαδξακαηηδφκελν δξΪκα.
Με ηα ζηνηρεέα απηΪ δεκηνπξγνχληαη ζπρλΪ δπλακηθνέ αξλεηηθνέ παξαιιειηζκνέ, φπσο
«ΜΪε θη Ώπξέιε φκνξθε κε ηα πνιιΪ ινπινχδηα,
π΄ νκφξθπλεο φιε ηε γε θη φιε ηελ νηθνπκΫλε,
„κφξθπλεο θαη ην ζπέηη κνπ κε κηα θαιά γπλαέθα…..»
Κη ακΫζσο κεηΪ:
«Ση λα ηελ θΪκσ ηνχηε ληα θαη ηνχηε καπξνκΪηα,
πνπ θεχγσ γηα ηελ μεληηηΪ θη αθάλσ ηΫηνηα ληΪηα ;….»
Ώζθαιψο δελ ζα κπνξνχζαλ ηα ηξαγνχδηα ηεο μεληηηΪο λα δηαλνεζνχλ ρσξέο ηε ρξάζε
ηνπ δηαινγηθνχ ζράκαηνο, ζε κνξθά θαζαξνχ δηΪινγνπ, εζσηεξηθνχ κνλνιφγνπ, ειεχζεξνπ
πιΪγηνπ χθνπο, θιπ.
Καηαιάγνληαο επηζεκαέλνπκε φηη φπσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην δξΪκα ηεο μεληηηΪο
Ϋρεη αγγέμεη ην θΪζε θχηηαξν ηεο νηθνγελεηαθάο δσάο θαη ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ
ζρΫζεσλ ηεο, ην έδην θΪζκα πξνβιεκαηηζκνχ ζπλαληνχκε θαη ζηα ηξαγνχδηα ηεο μεληηηΪο.
Χζηφζν φκσο δπν πξΪγκαηα ππεξΫρνπλ:- ην κνηέβν ηνπ ρσξηζκνχ θαη νη δξακαηηθΫο ζρΫζεηο

ηνπ δεπγαξηνχ. Ώπηφ Ϋρεη ηελ εμάγεζά ηνπ ζην γεγνλφο φηη νη ζχδπγνη απνηεινχλ ηε βΪζε
ηεο νηθνγΫλεηαο θαη ηεο αλαπαξαγσγάο δσάο.

ΥΕΕ

Η.δ Σ Α
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Η ΣΟΡΗΚΑ

ΓΔΝΗΚΔ ΔΚΣΗΜΖΔΗ

Ώπφ ηελ έδηα ηελ νλνκαζέα , ηα ηζηνξηθΪ δεκνηηθΪ ηξαγνχδηα αλαθΫξνληαη ζε γεγνλφηα
ά πεξηζηαηηθΪ , ζε ζπγθεθξηκΫλν ρψξν θαη ρξφλν.
ηα ηξαγνχδηα απηΪ αλ θαη επηθξαηεέ ν ηξφπνο ιεηηνπξγέαο ηεο ιατθάο κλάκεο
δηαθξέλνληαη σζηφζν γηα ηνλ ξεαιηζκφ θαη ηελ ζπγθξΪηεζε ζηε κλάκε ησλ γεγνλφησλ, σο
ζπγθινληζηηθΪ θαηλφκελα πνπ ζεκαδεχνπλ ηελ θνηλσληθά δσά ζε κηα ζπγθεθξηκΫλε ηζηνξηθά
πεξένδν. Σαπηφρξνλα καο παξΫρνπλ ζεκαληηθΫο θαη ιεπηνκεξεέο πιεξνθνξέεο ηα νπνέα Ϊιιεο
πεγΫο δελ κπνξεέ λα παξΫρνπλ
Χζηφζν ε πνξεέα ηνπ ηζηνξηθνχ ηξαγνπδηνχ ζπλνδεχεη ηελ έδηα ηελ ηζηνξηθά πνξεέα
ελφο ιανχ . ζν απηά ε ηζηνξέα αλαδεηεέ δηαρξνληθΪ ηηο ξέδεο ηεο ζηνπο κχζνπο, ηφζν
πεξηζζφηεξν θαη ηα ηζηνξηθΪ ηξαγνχδηα πξνζεγγέδνπλ ηηο έδηεο θαηαζηΪζεηο
ΜεξηθΪ απφ ηα πην γλσζηΪ ηζηνξηθΪ ηξαγνχδηα εέλαη « Σν ηξαγνχδη ηεο Άγηαο νθηΪο»,
«Σν πξνδνκΫλν ΚΪζηξν» «Ο Βιελ Κσλζηαληέλνλ» , θιπ, ηα νπνέα φζνλ αθνξΪ ηελ
ηερλνηξνπέα θαη κπζνπιαζέα ζπγγελεχνπλ πνιχ κε ηα αθξηηηθΪ ηξαγνχδηα θαη ηηο παξαινγΫο.
Εδηαέηεξν ζηαζκφ ζηα ηζηνξηθΪ ηξαγνχδηα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ απνηεινχλ ηα ηξαγνχδηα
ησλ θιεθηψλ θαη αξκαηνιψλ .
ην ρψξν ην δηθφ καο σο ζπλΫρεηα ηνπ ειιεληθνχ Ϋζλνπο ππΪξρεη ε έδηα γεσγξαθέα
ηζηνξηθνχ ηξαγνπδηνχ. ΤπΪξρεη ηαπηφρξνλα
ε μερσξηζηά ηνπηθά πξαγκαηηθφηεηα πνπ
ππαγφξεπζαλ νη ηδηαέηεξεο ζθιεξΫο ηζηνξηθΫο πξαγκαηηθφηεηεο. Αηαπηζηψλεηαη επέζεο ην
ελδηαθΫξνλ απηάο ηεο ηνπηθάο θνηλσλέαο γηα ηζηνξηθΪ γεγνλφηα πνπ ζπλδΫνληαη κε ηνλ
Ώιβαληθφ ιαφ κε Ϊκεζν ά Ϋκκεζν αληέθηππν ζηελ δηθά ηνπ ηζηνξηθά πνξεέα. Ώζθαιψο δελ
Ϋρνπκε εδψ ππφςε ηελ αλαγθαζηηθά ζηΪζε ζηε ζχγρξνλε ηζηνξέα ησλ Βιιάλσλ ηεο Ώιβαλέαο
επέ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο.
Έλα απ΄απηΪ ηα κλεκεέα πνπ μερσξέδεη ηελ ηζηνξηθά ηαπηφηεηα φζνλ αθνξΪ ηα δεκνηηθΪ
ηξαγνχδηα ηνπ ειιεληζκνχ ηεο Ώιβαλέαο εέλαη ην ηξαγνχδη «Μσξ Αεξνπνιέηηζζα». Οη ξέδεο
ηνπ πεγαέλνπλ ζηνλ 16-ν-17-ν αηψλα. Υξνλνινγεέηαη κεηΪ απφ ην 1580 αιιΪ πνπ δελ
μεπεξλΪεη ηνλ 17-ν αηψλα. ΏθνξΪ ζχκθσλα κε ηηο δχν εθδνρΫο ηελ πεξένδν εμηζιακηζκνχ θαη
παηδνκαδψκαηνο πνπ θαηΫβαιαλ
Σνχξθνη ζηνλ ρξηζηηαληθφ θαη ηαπηφρξνλα ειιεληθφ
πιεζπζκφ ζηνλ Νφην ηεο ζεκεξηλάο Ώιβαλέαο Σν ηξαγνχδη αζθαιψο ηξαγνπδάζεθε απφ
νκνηνγελεέο πνπ αλαγθΪζηεθαλ λα ρΪζνπλ ηελ πέζηε θαη αξγφηεξα θαη ηε γιψζζα.
12.2. Ο ΚΤΚΛΟ ΣΩΝ ΘΡΤΛΩΝ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ.
Μχζνη πνπ ζπλδΫνληαη κε ηελ Πφιε πξηλ θαη κεηΪ απφ ηελ Ϊισζε
πσο αλαθΫξακε ε Ώγηα νθηΪ Ϋρεη δηακνξθσζεέ ζαλ ην ζπνπδαηφηεξν ζχκβνιν πνπ
δελ επηηξΫπεη απιψο ειπέδεο γηα εζληθά απειεπζΫξσζε , αιιΪ πξνιΫγεη ζέγνπξε ηελ
αλεμαξηεζέα ηνπ ΓΫλνπο.

Χο πξνο ην ζρΫδην ηνπ Νανχ κηα λενειιεληθά παξΪδνζε απφ ηε ΘξΪθε επηκΫλεη λα
βεβαηψλεη φηη ην ζρΫδην γηα ην θηέζηκν ηεο Ώγηα νθηΪο νθεέιεηαη ζε ζετθά Ϋκπλεπζε . ΜΫιηζζεο
κε ζετθά κεζνιΪβεζε ην εέραλ εκπλεπζηεέ πξψηεο Σν πξαγκαηνπνέεζαλ ακΫζσο θηηΪρλνληαο
κε θεξέ κηα νιφθιεξε εθθιεζέα , κΫζα ζε κηα θπςΫιε , κΪιηζηα ζηα κειέζζηα ηνπ
πξσηνκΪζηνξα ηνπ Ϋξγνπ.
ΚαηΪ ην θηέζηκν , δηΪθνξεο βπδαληηλΫο παξαδφζεηο αλαθΫξνπλ αιιεπΪιιεια ζαπκαζηΪ
ζπκβΪληα ε Ϋλα απ΄ απηΪ Ϋρνπκε ηελ απξνζδφθεηε επηθΪλεηα ζηνπο καζηφξνπο ελφο
ΏγγΫινπ , ηελ ψξα πνπ εθεέλνη ρηέδαλε. πλΫβε ηνχην ηφηε πνπ ιΫγεηαη φηη ν Ενπζηηληαλφο
βξηζθφηαλ ζε κεγΪιε ακεραλέα, επεηδά δελ εέρε ρξάκαηα λα ζπλερέζεη ην ρηέζηκν .
Χο πξνο ην Ϋηνο 1204, Ϋλαο κεζαησληθφο ζξχινο καξηπξεέ φηη ε Άγηα ΣξΪπεδα ηεο Άγηα
νθηΪο δελ άζειε κε θαλΫλα ηξφπν λα ππαθνχζεη ζηε ζΫιεζε ησλ ΦξΪγθσλ πνπ ηελ
πάξαλ θαη ηελ Ϋβαιαλ ζ„ Ϋλα θαξΪβη γηα λα ηε κεηαθΫξνπλ εθεέ. Δ Άγηα ΣξΪπεδα απΫθηεζε
ακΫζσο ζπλεέδεζε θαη βνχιεζε , ρΪζεθε μαθληθΪ κΫζα απφ ην μΫλν θαξΪβη θαη βνχιηαμε ζηε
ζΪιαζζα ηεο Πξνπνληέδαο. Βθεέ θΪησ ζην βπζφ, ιΫεη ν ζξχινο, πεξηκΫλεη σο ηφηε πνπ ζα
μαλαπΪξνπλ νη Έιιελεο ηελ Πφιε. ην κεηαμχ, ζην κΫξνο εθεέλν ζε ψξεο απφιπηεο
ζαιΪζζηαο γαιάλεο απφ ην βπζφ αλαδχεη κχξν.
ΏκΫζσο κεηΪ ηελ Ϊισζε ηνπ 1453 απφ ηνπο Σνχξθνπο, ε Άγηα νθηΪ Ϋγηλε ε Κηβσηφο
ησλ λΫσλ ηδαληθψλ ηνπ ππνδνπισκΫλνπ Ϋζλνπο. ΑηαπιΪζηεθε Ϋλαο θχθινο εζληθψλ ζξχισλ
θαη γελλάζεθε ην πνιχηηκν δεκνηηθφ ηξαγνχδη. ια καδέ, ζξχινη θαη ηξαγνχδη, Ϋρνπλ ηνλ έδην
ζθνπφ: ΐεβαηψλνπλ φηη ην ζΫιεκα ηνπ Θενχ, ην κειινληηθφ θαη ην ζέγνπξν, εέλαη φηη νη Έιιελεο
ζα αλαθηάζνπλ πΪιη ηελ ειεπζεξέα, κΪιηζηα ζα μαλαπΪξνπλ πέζσ θαη ηελ Πφιε.
Οη ζξχινη αλαθΫξνπλ φηη ε ηειεπηαέα ιεηηνπξγέα πνπ γηλφηαλ κΫζα ζηελ Άγηα νθηΪ,
δελ ηειεέσζε θπζηνινγηθΪ. ηακΪηεζε μαθληθΪ ζηε κΫζε επεηδά ηηο ζηηγκΫο εθεέλεο αθνχζηεθε
ην νδπλεξφ Ϊγγεικα φηη «πΪξζεθε ε Πφιε». ΏκΫζσο ν παπΪο, πνπ εθεέλε ηελ ψξα
ιεηηνπξγνχζε, πάξε ηα Άγηα κπζηάξηα θαη ρΪζεθε κΫζα ζ΄Ϋλα ρψξν, πνπ ηνλ ζθξΪγηζε Ϋλαο
ηνέρνο φκνηνο κε ηνπο Ϊιινπο θαη κΫλεη κΫρξη ζάκεξα, θαηΪ ηνπο ζξχινπο Ϊγλσζηνο.
ΏλαθΫξεηαη επέζεο φηη κεξηθΫο ρξνληΫο , εμΪιινπ ηε λχρηα ηεο ΏλΪζηαζεο κΫζα ζηελ
Άγηα νθηΪ ζπκβαέλεη Ϋλα πεξέεξγν θαηλφκελν. ΓΫκηδε μαθληθΪ απφ δπλαηφ θαη ππεξθφζκην
θσο θαη ςαικσδέεο αθνπγφληνπζαλ απφ ρηιηΪδεο θσλΫο πνπ Ϋςειλαλ φιεο καδέ ην «Υξηζηφ
ΏλΫζηε».Σνλέδεηαη αθφκα φηη νη Σνχξθνη Ϋβξηζθαλ ηελ επφκελε ζην δΪπεδν ηεο Άγηα νθηΪο,
πνιιΪ πεηακΫλα ηζφθιηα απφ θφθθηλα απγΪ.
ΜεξηθΫο Ϊιιεο θνξΫο ιΫγεηαη φηη Ϋλαο δηΪθνο Ϋβγαηλε θΪζε ηφζν απφ ηελ κπζηηθά πφξηα
ηνπ ρψξνπ φπνπ βξέζθεηαη θξπκκΫλνο ν ΠαπΪο θαη αγφξαδε ιΪδη ην νπνέν πιάξσλε κε
«θισξέ θσζηαληηλΪην»
Άιιεο θνξΫο ιΫλε νη ζξχινη , πΪλσ ζηνλ ηξνχιν ηεο Άγηαο νθηΪο εκθαλέδνληαλ Ϋλαο
κεγΪινο θσηεηλφο ζηαπξφο, ηνλ νπνέν Ϋβιεπε φινο ν θφζκνο. Οη θιΫθηεο, πέζηεπαλ θαη
βεβαέσλαλ φηη ν θσηεηλφο εθεέλνο ηαπξφο παξνπζηΪδνληαλ θΪζε ηφζν επεηδά δχγσλε ε
απειεπζΫξσζε ηνπ ΓΫλνπο.
Σν ηξαγνχδη ηεο Άγηαο νθηΪο
Μηα μερσξηζηά ππνδηαέξεζε ηνπ θχθινπ απηνχ γηα ηελ Άγηα νθηΪ, αληηπξνζσπεχεη θαη
ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη «Σεο Άγηαο νθηΪο» Σν ηξαγνχδη απηφ ζην ρψξν ηεο Βιιεληθάο
ιανγξαθέαο Ϋρεη γέλεη ην επέθεληξν ελφο θχθινπ ζξχισλ θαη δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ , πνπ Ϋρεη
απνθηάζεη Ϋλαλ ηεξφ θαη ζπγθινληζηηθφ ξφιν. Ο θχθινο απηφο Ϋρεη αθνινπζάζεη ηξεηο
αιιεπΪιιειεο ρξνληθΫο θΪζεηο. Ώξρέδεη κε ην ρηέζηκν ηεο Άγηαο νθηΪο , ζηα ρξφληα ηνπ
ΜεγΪινπ ΏπηνθξΪησξα Ενπζηηληαλνχ, Αηακνξθψλεηαη αξθεηΪ Ϋληνλα κεηΪ απφ ην 1204, ην

Ϋηνο πνπ νη ΦξΪγθνη ζηαπξνθφξνη θπξέεπζαλ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη θζΪλεη ζηελ
απνθνξχθσζά ηνπ κεηΪ απφ ηελ Ϊισζε απφ ηνπο Σνχξθνπο , πνπ Ϋγηλε ζηηο 29 ΜαΎνπ ηνπ
1453.
Ώπφ ηφηε θαη κΫρξη ηελ ΒπαλΪζηαζε ηνπ 1821 ην ηξαγνχδη γηα ηελ Άγηα νθηΪ Ϋρεη
δηακνξθσζεέ ζαλ ην «ζπνπδαέν εζληθφ ζχκβνιν» ηνπ ζθιαβσκΫλνπ γΫλνπο .
Σξεηο εέλαη επέζεο θαη νη παιηφηεξεο εθδνρΫο πνπ Ϋρνπλ παξαδνζεέ. Πξψηε εέλαη ε
παξαιιαγά ηνπ Fauriel, δεχηεξε εθεέλε ηνπ Ulrich θαη ηξέηε εέλαη ε παξαιιαγά ηνπ
ΓακπΫιηνπ .
Ώπ΄ απηΫο ε πξψηε ζρεκαηέδεη θαηΪ ηνλ θχξην Ρσκαέν , δηθά ηεο νκΪδα. Βπέζεο Ο Ν. Πνιέηεο
(1914) θαη ν Κ. Ρσκαένο (1953) ππνζηεξέδνπλ φηη ε παξαιιαγά ηνπ . ΓακπΫιηνπ εέλαη
θαιχηεξε θαη πιεξΫζηεξε ηφζν φζνλ αθνξΪ ηελ αηζζεηηθά πιεπξΪ, φζν θαη ηελ πιεπξΪ ηνπ
θεηκΫλνπ. Βλψ ν Γ. Ώ. ΜΫγαο, (1953) ν ΓηΪλλεο ΏπνζηνιΪθεο, (1940) θαη ε Βθινγά Αεκνηηθψλ
Σξαγνπδηψλ ηεο Ώθαδεκέαο Ώζελψλ (1962) ζεσξνχλ πην γλάζηα ηελ πξψηε εθδνρά, απηά
ηνπ Fauriel .
Δ ζχληνκε δηαηχπσζε ησλ θχξησλ θΪζεσλ ηνπ ηξαγνπδηνχ
Σν ηξαγνχδη αξρίδεη κε ηελ κεγαιφπξεπε ιεηηνπξγία κέζα ζηελ Άγηα νθηά, θαη ηελ
απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθξάηνξα. πλερίδεη κε ηελ απφηνκε δηαθνπή
ηεο ιεηηνπξγίαο πάλσ ζην ζεκείν πνπ ζα έβγαηλαλ ηα Αγηα. Πξνρσξάεη κεηά ζην δάθξπζκα
ηεο Παλαγηάο θαη ηειεηψλεη κε ηελ ζξπιηθή δηαβεβαίσζε ηεο θσλήο πνπ ήξζε απφ ηα νπξάληα
θαη βεβαηψλεη ηελ θπξά Γέζπνηλα , φηη φια , εληειψο φια, « πάιη κε ρξφλνπο, κε θαηξνχο, πάιη
δηθά ηεο ζά’ λαη»
Ώζθαιψο κΫζα απφ ηΫηνηεο ζπγθηλάζεηο πνηνο Ϋρεη ηνλ θαηξφ λα πξνζΫμεη ηηο επέ
κΫξνπο ηζηνξηθΫο αλαθξέβεηεο θαη ηηο αληηθΪζεηο , γηα λα αλαδεηάζεη πέζσ απ΄ απηΫο ηνλ
πηζαλφ ηζηνξηθφ ππξάλα ησλ ζξπιηθψλ γεγνλφησλ;
Μηα ηΫηνηα φκσο αληηκεηψπηζε , διδ ε Ϋιιεηςε κηαο πεηζηηθάο εξγαζέαο πνπ λα
ζπγθξέλεη ηηο ηζηνξηθΫο πιεξνθνξέεο ηνπ ηξαγνπδηνχ κε ηα αληέζηνηρα ηζηνξηθΪ γεγνλφηα θαη λα
ηηο εμεγεέ απφ εθεέλα , Ϋρεη αθάζεη ην ηξαγνχδη κεηΫσξν θαη ηδηαέηεξα εππξφζβιεην.
Έηζη ην 1928, επηρεηξάζεθε γηα πξψηε θνξΪ , γηα λα επαλαιεθζεέ ην 1958, φηη ην
ηξαγνχδη απηφ εέλαη πιαζηφ ζηηρνχξγεκα λεψηεξσλ επνρψλ , πηζαλφλ ιέγν λσξέηεξα απφ ηελ
επαλΪζηαζε ηνπ 1821, φηαλ ην Ϋζλνο εέρε απνρηάζεη πιΫνλ ηελ εζληθά ηνπ ζπλεέδεζε θαη
αλαδεηνχζε λα ζηεξηρηεέ πΪλσ ζε ζπνπδαέα εζληθΪ ζχκβνια .
ΐεβαέσο ζα άηαλ αλεπέηξεπην ψζηε ην ηξαγνχδη απηφ λα Ϋκελε κεηΫσξν απφ ην 1453
θαη κΫρξη ην 1821. Σφζν ην πεξηζζφηεξν φηαλ ζηεξηρηεέ θαλεέο ζε πηζαλΫο ηζηνξηθΫο αλαθξέβεηεο
πνπ εέλαη πιΫνλ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο ηζηνξηθάο κλάκεο.
Σαπηφρξνλα ε Ϊισζε ηεο Πφιεο απνηειεέ κηα ηζηνξηθά θνζκνγνληθά αιιαγά πνπ
πξνθαιεέ βαξηΪ πιάγκαηα ζηελ εζλν-ζξεζθεπηηθά ζχλζεζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Βπέζεο ε
Ϊισζε ηεο Πφιεο, ζεσξνχληαλ ζηε ζχγρξνλε επηθαηξφηεηα, αιιΪ θαη απφ ηελ ηζηνξηθά νπηηθά
γσλέα ησλ κεηΫπεηηα γελεψλ ησλ Βιιάλσλ θαη Οξζνδφμσλ, σο απέζαλν γεγνλφο γηα ηελ
αλζξψπηλε ινγηθά, - ζπλεπψο πξνθχπηεη φηη ε Ϊισζε άηαλ ζετθά βνχιεζε, - άηαλ
πεπξαγκΫλν. πλεπψο πξνθαζφξηζε θαη ηελ ηδενινγέα ηεο λΫαο ηΪμεο πξαγκΪησλ ηεο
πεπξαγκΫλεο ππνηαγάο ζηελ Σνπξθηθά απηνθξαηνξέα. Σν δεκνηηθφ ηξαγνχδη βεβαηψλεη φηη ε
ΚχξΪ ΑΫζπνηλα, αθνχγνληαο ην μαθληθφ κάλπκα ηνπ ΏγγΫινπ,- ηνπ έδηνπ αζθαιψο εθεέλνπ
πνπ 1454 ρξφληα πξηλ ηεο εέρε θΫξεη ζ΄ Ϋλα λαφ ηεο Γαιηιαέαο ην ζεφζηαιην θξέλν θαη ην
κεγΪιν ιφγν,- αξρέδεη ακΫζσο λα δαθξχδεη….
Οη ηζηνξηθέο πεγέο αλαθέξνπλ φηη έλα κεγάιν κεξίδην ηεξσκέλσλ είρε απνδερηεί ηελ
νζσκαληθή θαηάθηεζε σο ζεκείν ηεο ζείαο βνχιεζεο θαη ηε ζπλεξγαζία καδί ηεο σο ην

κνλαδηθφ αληίβαξν θαηά ηνπ παπηζκνχ. πλεπψο ε φπνηα επαλαζηαηηθή δξάζε ελαληίνλ ησλ
Σνχξθσλ ζεσξνχληαλ αζέβεηα ζηε ζεία βνχιεζε.
ην έδην ηξαγνχδη φκσο παξαηεξνχκε θαη ηελ Ϋληνλε πξνζδνθέα ηνπ ηζηνξηθνχ
κΫιινληνο πνπ πξνκελχεη επέζεο ε ζετθά θσλά, κΫζσ ηνπ έδηνπ ΏγγΫινπ βεβαηψλνληαο ηελ
ΚπξΪ ΑΫζπνηλα, φηη φια , εληειψο φια, « πάιη κε ρξφλνπο, κε θαηξνχο, πάιη δηθά ηεο ζά’ λαη»
Μηα ηΫηνηα ινηπφλ αληηκεηψπηζε θΪλεη απαξαέηεηε ηελ χθαλζε πΪλσ ζην ηξαγνχδη πνπ
κεηαηξΪπεθε ζε ζχκβνιν γηα ηελ απειεπζΫξσζε ηνπ ζθιαβσκΫλνπ γΫλνπο ζηνπο αηψλεο πνπ
κεζνιΪβεζαλ, κπζνπιαζηηθψλ ζηνηρεέσλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηφζν ην απέζαλν ηεο Ϊισζεο
φζν θαη ηελ πξνζδνθέα γηα ηελ εθ΄ λΫνπ απφθηεζά ηεο.
Σν πξφβιεκα ηεο επέζεκεο ιεηηνπξγέαο θαη ησλ ηξηψλ θαξαβηψλ
Ο Κ. Ρσκαένο πνιχ ζσζηΪ αλαθΫξεηαη ζε ζπγθεθξηκΫλα ζηνηρεέα ηνπ ηξαγνπδηνχ ηα
νπνέα ηα ζπγθξέλεη κε γλσζηΪ ηζηνξηθΪ γεγνλφηα γηα λα καο επηβεβαηψζεη ην αληέζεην απ΄φηη νη
παξαπΪλσ ηζρπξηζκνέ. πγθεθξηκΫλα εμεγεέ, 1.- ηα πνηα εέλαη θαη πφηε αθξηβψο Ϋγηλε ε
επέζεκε ιεηηνπξγέα πνπ πεξηγξΪθεηαη ζην ηξαγνχδη θαη γηα πνηνπο ιφγνπο ζεσξεέηαη φηη δελ
ηειεέσζε, αιιΪ Ϋκεηλε ζηε κΫζε: 2. Πνηα εέλαη ηα ηξέα θαξΪβηα πνπ επηκΫλεη ην ηξαγνχδη λα
αλαθΫξεη φηη ζα Ϋξζνπλ απφ ηελ ΦξαγθηΪ γηα λα πΪξνπλ ην ηαπξφ, ην ΒπαγγΫιην θαη ηελ Ώγέα
ΣξΪπεδα;
ηηο εθδνρΫο Fauriel θαη Ulrich βιΫπνπκε φηη ζηελ πξψηε Ϋρνκε πξψηα ην πΪξζηκν
ηεο πφιεο απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη κεηΪ ηελ δηαθνπά ηεο ιεηηνπξγέαο ηελ ζηηγκά πνπ πξΫπεη λα
βγνπλ ηα Ώγηα. ηελ δεχηεξε πξψηα γέλεηαη ε κεγΪιε ιεηηνπξγέα θαη κεηΪ ππΪξρεη ε θαηΪθηεζε
ηεο Πφιεο. Βπέζεο αλαθΫξεηαη φηη ν βαζηιηΪο Κσλζηαληέλνο άηαλ ζηελ ζεέα ιεηηνπξγέα, αλέδενο
γηα ηελ ηχρε ηεο Πφιεο πνπ Ϋπεθηε ζηα ρΫξηα ησλ Σνχξθσλ (!).
Δ ηζηνξέα φκσο ιΫεη εληειψο δηαθνξεηηθΪ φηη ν βαζηιηΪο Κσλζηαληέλνο σο Ϋλαο
δεχηεξνο Λεσλέδαο εέρε πνιεκάζεη ζηελ χζηαηε κΪρε ηεο Πχιεο ηνπ Ρσκαλνχ θαη φηη νη
βΪξβαξνη πΫξαζαλ πΪλσ απφ ην ζψκα ηνπ. Εζηνξηθφ γεγνλφο εέλαη επέζεο φηη θαηΪ ηνλ κάλα
ηεο πνιηνξθέαο ηεο Πφιεο απφ ηνπο βΪξβαξνπο θαη εηδηθΪ ηελ εκΫξα ηεο Ϊισζεο δελ Ϋγηλε
θακηΪ ιεηηνπξγέα .
Σφηε πξνθχπηεη ην εξψηεκα . ια απηΪ πνπ επηκΫλεη ην ηξαγνχδη λα καο πεξηγξΪςεη
εέλαη εληειψο θαληαζηηθΪ ά κάπσο πξφθεηηαη γηα θΪπνην πξαγκαηηθφ ηζηνξηθφ γεγνλφο θαη
γηα αληέζηνηρν ηξαγνχδη πνπ γελλάζεθε απ΄ απηφ .
Έλα ηξαγνχδη πξΫπεη λα Ϋρεη γελλεζεέ ιέγν πξηλ απφ ηελ 29-ε ΜαΎνπ 1453 θαη Ϋηνηκν
φπσο άηαλ ζα ρξεζέκεπε ακΫζσο κεηΪ ηελ Ϊισζε. Σν ηξαγνχδη απηφ λα πάξε ζΪξθα θαη
νζηΪ κε ηελ ιεηηνπξγέα πνπ θάξπηηε ηελ επέζεκε Ϋλσζε ηεο εθθιεζέαο
πσο εέλαη γλσζηφ ν βαζηιηΪο Κσλζηαληέλνο λνηψζνληαο ηνλ θέλδπλν επέζεζεο απφ
ηνπο Σνχξθνπο, ζθΫθηεθε λα βξεη ζηάξημε ζηε Αχζε, επηδηψθνληαο λα πεηχρεη απηφ κε ηελ
Ϋλσζε ηεο εθθιεζέαο. Δ απφθαζε απηά βξάθε ηελ αληέζηαζε ησλ αλζελσηηθψλ . Ο
Κσλζηαληέλνο πξαγκαηνπνέεζε ηελ ιεηηνπξγέα Ϋλσζεο ζηηο 12 .12 1452. ΠξνθΪιεζε φκσο
ηελ αληέδξαζε ησλ αληηπΪισλ ηεο απφθαζεο απηάο. ( Αλ έρνπκε ππφςε καο φηη αθφκα θαη ζήκεξα
χζηεξα απφ πεξίπνπ 8 αηψλεο πφζν ζθιεξέο είλαη νη αληηδξάζεηο ζηα πηζαλά αλνίγκαηα ηεο
νξζφδνμεο εθθιεζίαο πξνο ηελ δπηηθή θαη πφζν δχζθνιν είλαη ην ζπγλψκε ηεο δπηηθήο εθθιεζίαο γηα
ηα δεηλά πνπ πξνθάιεζε ζηελ αλαηνιηθή ρξηζηηαληθή εθθιεζία κε ηηο ζηαπξνθνξίεο, θαηαιαβαίλνπκε ην
κέγεζνο ησλ αληηδξάζεσλ ζηελ ελσηηθή απφθαζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ ελψ ήηαλ ηφζν λσπέο νη πιεγέο
απφ ηελ αληηπαξάζεζε απηή. Καηαιαβαίλνπκε επίζεο θαη πφζν κεγάινο ήηαλ ν θίλδπλνο γηα ηελ
θαηάρηεζε ηεο Πφιεο απφ ηνπο Σνχξθνπο πνπ ζα ζεκαηνδνηνχζε θαη ην ηέινο ηεο Βπδαληηλήο
απηνθξαηνξίαο, φπσο θαη έγηλε).

ηε ιεηηνπξγέα φια πάγαλ θαιΪ θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο εο Οξζνδνμέαο, κΫρξη
φκσο ηελ ψξα πνπ γηλφηαλε ε πξνεηνηκαζέα λα βγνπλ ηα Ϊγηα. Ώπφ ηελ ψξα φκσο εθεέλε ,

επεηδά κλεκνλεχηεθε θαη ην φλνκα ηνπ ΠΪπα ΝηθνιΪνπ απφ θνηλνχ κε ην φλνκα ηνπ ΠαηξηΪξρε
Γξεγνξένπ, ε ιεηηνπξγέα ζεσξάζεθε φηη εέρε κηαλζεέ αλεπαλφξζσηα. Ώθξηβψο γη΄απηφ ην ιφγν
πνιινέ απφ ην εθθιεζέαζκα δελ επάξαλ ηελ εκΫξα εθεέλε αληέδσξν , γηαηέ λφκηζαλ ηελ θνηλά
ιεηηνπξγέα «σο βδειπθηάλ ζπζέαλ» Αεκηνπξγάζεθε Ϋηζη λΫα ιαηξεπηηθά παξΪδνζε. χκθσλα
κ‟ απηάλ θΪζε ιεηηνπξγέα πνπ ζα ηχραηλε λα ηειεζηεέ κΫζα ζηελ Άγηα νθηΪ, εζεσξεέην φηη
πξνρσξεέ θαλνληθΪ κφλν κΫρξη ηελ ψξα πνπ πιεζέαδαλ λα βγνπλ ηα Άγηα.
ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη ε εμΫιημε απηά ζεσξεέηαη δηαθνπά θαη απνδέδεηαη ζην αγγειηθφ
πξφζηαγκα πνπ πξνκελχεη ηελ Ϊισζε ηεο Πφιεο.
Ώθξηβψο ηηο παξαπΪλσ ζθελΫο πνπ δεκηνπξγάζεθαλ Ϋμη πεξέπνπ κάλεο πξηλ ζηελ
Άγηα νθηΪ, θαέλεηαη φηη πξνζθνκέδνληαη ζην κεηΫπεηηα ηξαγνχδη γηα ηελ Άισζε ηεο Πφιεο.
Αιδ. ζα ελσζεέ ε ζεέα ιεηηνπξγέα ηνπ ΑεθΫκβξε 1452 κε ηελ κεγΪιε ζπκθνξΪ ηνπ ΜαΎνπ
1453. Μηα ηΫηνηα πξαρηηθά εέλαη δεδνκΫλε θαη γλσζηά ζηελ δεκνηηθά πνέεζε.
Βπέζεο εέλαη ηζηνξηθφ γεγνλφο φηη ν ΐαζηιηΪο Κσλζηαληέλνο εέρε παξαγγεέιεη ηξέα
θαξΪβηα λα Ϋξζνπλ απφ ηελ ΦξαγθηΪ γηα λα κεηαθΫξνπλ ζηΪξη απφ ηελ ηθειέα ζηελ
πνιηνξθεκΫλε Πφιε. Μπάθαλ ζηελ Πξνπνληέδα, ελψ εέραλ ελσζεέ κε Ϋλα κεγΪιν βαζηιηθφ
πινέν θαη Ϋθζαλαλ φια καδέ ζηελ Πφιε . Βθεέ βξάθαλ ηνλ ηνπξθηθφ ζηφιν πνπ εέρε θιεέζεη ην
δξφκν . κσο ηα εηζεξρφκελα πινέα Ϋζπαζαλ ηνλ θινηφ κε Ϋλα εξσηθφ θαηφξζσκα . Σν
θαηφξζσκα απηφ Ϋγηλε κπξνζηΪ ζηα κΪηηα φισλ,- πνιηνξθνχκελσλ θαη πνιηνξθεηψλ.
ΏπνηΫιεζκα άηαλ λα πΪξεη δηαζηΪζεηο ζξχινπ.
12. 3. Σ Α Κ Λ Δ Φ Σ Η Κ Α
Βέλαη ηα δεκνηηθΪ ηξαγνχδηα , πνπ αλαθΫξνληαη ζηνπο θιΫθηεο θαη ηνπο αξκαηνινχο ,
εέλαη πεξέπνπ 350 θαη πεξηΫρνπλ αλεθηέκεηεο πιεξνθνξέεο , πνπ αλαθΫξνληαη ζηε δσά , ηε
δξΪζε θαη ηα Ϋζηκα ησλ θιεθηψλ .
Ο θχθινο ησλ ηξαγνπδηψλ απηψλ βξέζθνπλ γφληκν Ϋδαθνο δεκηνπξγέαο ζηα αθξηηηθΪ
ηξαγνχδηα ζρεδφλ δαλεηδφκελα ηελ αθξηβφινγε δηαηχπσζε , ηελ ρνληξά θαη απζηεξά
Ϋθθξαζε , ηνλ δσξηθφ ζρεδφλ ξπζκφ. πσο αλαθΫξακε , ηα ηξαγνχδηα απηΪ εέλαη
ζπλδεδεκΫλα κε ηελ δξΪζε ησλ αξκαηνιψλ θαη ησλ θιεθηψλ θαηΪ ηνλ ΥΤΕΕΕ θαη ΥΕΥ αηψλα .
Οη Ώξκαηνινέ
Οη Ώξκαηνινέ άηαλ Ϋλνπιν ζψκα ζηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηέαο , ην νπνέν Ϋθεξε
Ϊξκαηα, (φπια). Οη Σνχξθνη θαηαθηεηΫο , κε κπνξψληαο νη έδηνη λα επηβΪιινπλ ηελ ηΪμε
κεηαμχ ησλ Βιιάλσλ, ηδηαέηεξα ζηηο γχξσ απφ ηελ Πέλδν πεξηνρΫο, δΫρηεθαλ ψζηε λα
αληηθαηαζηαζνχλ νη ηνπξθηθΫο δνκΫο απφ Έιιελεο ζηελ ππεξεζέα, ζαλ λφκηκε θαηΪζηαζε .
Έηζη αθνχ δηαέξεζαλ ηελ πεξηνρά απφ ηνλ πνηακφ Ώμηφ σο ηνλ ηζζκφ ηεο Κνξέλζνπ θαη ην
Εφλην ΠΫιαγνο , ζε αξκαηνιέθηα, αλΫζεζαλ ζ΄απηΪ ινηπφλ ηελ επηβνιά ηεο ηΪμεο, ηεο
αζθΪιεηαο, αιιΪ θαη ηελ εέζπξαμε ησλ θφξσλ . ηα αξκαηνιέθηα θαηαηΪζζνληαλ κφλν
Έιιελεο .
Ο ηζρπξφηεξνο ηεο πεξηνράο αλαιΪβαηλε ην αξρεγεέν ζην αξκαηνιέθη θαη νλνκΪδνληαλ
ΚΏΠΒΣΏΝΕΟ . Βέρε ην ζψκα ηνπ ζηελ πξσηεχνπζα πνπ εέρε θαζνξέζεη γηα ην αξκαηνιέθη , ά
άηαλ δηακεξηζκΫλεο νη δπλΪκεηο ηνπ ζψκαηνο ζηηο δηΪθνξεο πεξηνρΫο. Σν αμέσκα θαέλεηαη άηαλ
θιεξνλνκηθφ.
Σνλ θαπεηΪλην αθνινπζνχζαλ ηα παιηθΪξηα. Ο έδηνο επΫιεγε δέπια ηνπ ην
πξσηνπαιέθαξν

ΒπηζεηηθΪ φπια άηαλ ην ηνπθΫθη , ην ζπαζέ, ην καραέξη ,θιπ. ΏκπληηθΪ άηαλ ηα
ηζαπξΪδηα . Δ ζπγθεληξσκΫλε εμφξκεζε ιΫγνληαλ ΠαγαληΪ.
Σν αξκαηνιέθη ππνηΪζζνληαλ απφ ηελ Τςειά Πχιε . Ώλ δελ ππάξρε παζΪο γηα ηελ
πεξηνρά ηφηε ν θαπεηΪληνο , ά ην αξκαηνιέθη , εθηεινχζε εληνιΫο ελφο απινχ Μνπζειέκη, ά
Έιιελα πξνεζηνχ.
Εδξχζεθαλ θαη΄ αξράλ ζηελ Θεζζαιέα θαη κεηΪ ζηελ Ρνχκειε θαη ηελ Ήπεηξν.
Οη Ώξκαηνινέ κπνξνχζαλ Ϋηζη λα πξνζθΫξνπλ πνιιΫο ππεξεζέεο ζηνπο νκνγελεέο ,
δηφηη πνιιΫο θνξΫο ηνπο απΪιιαζζαλ απφ ηνπο θφξνπο θαη Ϊιιεο ππνρξεψζεηο πξνο ηελ
Τςειά Πχιε ά θαη ηνπο πξνζηΪηεπαλ απφ δηΪθνξεο θπξψζεηο
ΚιΫθηεο θαη θιεθηνρψξηα
Οη θιΫθηεο , απ΄ φζα πξνθχπηνπλ θαη απφ ηνλ ζρεηηθφ θχθιν ηξαγνπδηψλ , ρσξέδνληαη
ζε δπν θαηεγνξέεο. ηνπο θνηλνχο πνπ απνδνχζαλ απφ ηελ αξπαγά θαη ζηνπο πνιινχο πνπ
άηαλ νξγαλσκΫλνη θαη πνιεκνχζαλ θαηΪ ηεο Σνπξθέαο. Οη δπν θαηεγνξέεο δελ άηαλ απνιχησο
ακεηΪβιεηεο. Βέλαη γλσζηφ πσο πνιινέ απφ ηνπο πξψηνπο κεηαηξΪπεθαλ ζε εζλν-αγσληζηΫο.
ΜΪιηζηα θαη ην φλνκα «θιΫθηεο» Ϋρεη ζρΫζε αθξηβψο κε ηελ κεηαβνιά απηά.
ΛΫεη Ϋλαο θαπεηΪληνο:
-Ώθνχζηε, παιηθΪξηΪ κνπ θη΄ εζεέο παηδηΪ δηθΪ κνπ.
Αε ζΫισ θιΫθηεο γηα ηξαγηΪ θαη θιΫθηεο γηα θξηΪξηα,
κνλ΄ ζΫισ θιΫθηεο γηα ζπαζέ θαη θιΫθηεο γηα ληνπθΫθη,
ηξηψλ εκεξψλ πεξπαηεζηΪ λα πΪκε γηα κηα λχρηα.
Οη ΚιΫθηεο άηαλ θχξηνη ηνπ εδΪθνπο ηεο πεξηνράο. Βέραλ πιάξε αλεμαξηεζέα, δηθφ ηνπο
ζηξαηφ, ρσξέο λα παξαηεξεέηαη επΫκβαζε Σνχξθνπ θαηαρηεηά. Οη ΚιΫθηεο άηαλ Ϋλα
απξνθΪιππην εκπφδην γηα ηνπο Σνχξθνπο θαηαρηεηΫο, ελψ ηα Ώξκαηνινέ Ϋλα ζπγθαιπκκΫλν
εκπφδην .Οη ΚιΫθηεο νλφκαδαλ ην ζηξαηεγεέν ηνπο ιεκΫξη. Σν ιεκΫξη βξηζθφηαλ ζπλάζσο
ζηα βνπλΪ, ά ζε κΫξε πνπ άηαλ αξθεηΪ δχζθνια λα παηάζεη ην πφδη ηνπ θαηαρηεηά. ΠνιιΫο
θνξΫο κπνξνχζαλ θαη Ϋιεγραλ νιφθιεξεο πεξηνρΫο.
Πνιεκνχζαλ νξζνέ ά γνλαηηζηνέ . Σν θπζηθφ νρχξσκα ιεγφηαλ κεηεξέδη . Δ ζαξξαιΫα
εμφξκεζε ιεγφηαλ γηνπξνχζη. ηαλ δελ πνιεκνχζαλ Ϋθαλαλ ζεκΪδη . Ώπ εδψ πξνΫθπςε θαη
ε γλσζηά θξΪζε «λα πεξλΪο ηελ ζθαέξα ζην δαρηπιέδη». Πξηλ αξρέζεη ε κΪρε επρφηαλ «θαιφ
βφιη», ελψ γηα λα βγΪινπλ κηα ζθαέξα , εηδηθΪ απφ ηα Ϊθξα ηελ ρηππνχζαλ κε δεχηεξε βνιά,
ιΫγνληαο «θσηηΪ ζηελ θσηηΪ».
ηε Θεζζαιέα ιΫγνληαλ - Ϊγξηνη θαη άκεξνη θιΫθηεο. Γνχζαλ κε ιεειαζέεο. ηφρνο ηνπο
άηαλ θπξέσο νη Σνχξθνη, αιιΪ θαη Ϊιινη πινχζηνη νη νπνένη δελ Ϋδεηρλαλ θαηαλφεζε πξνο ην
ιαφ. ηφρνο ηνπο άηαλ επέζεο νη κπΫεδεο θαη αγΪδεο, αιιΪ θαη νη ηεξεέο θαη κνλαρνέ, νη νπνένη
ηχραηλε λα ζπλεξγΪδνληαλ κε ηνπο θαηαρηεηΫο. Ώπ΄ απηνχο δεηνχζαλ ιχηξα .Οη ΚιΫθηεο κε
Ϋλαλ δηθφ ηνπο πξσηφηππν ηξφπν Ϋζηειιαλ κάλπκα ζην ζηφρν ηνπο , ν νπνένο αλ δελ
αληαπνθξέλνληαλ ζηα πνζΪ πνπ δεηνχζαλ ηφηε ππάξραλ Ϊιιεο θπξψζεηο. Δ ζπλεζηζκΫλε
άηαλ ε αθαέξεζε ηεο δσάο
Έηζη νη Σνχξθνη αξγφηεξα ζε αληέξξνπν νξγΪλσζαλ ηελ ππεξεζέα ηνπ ΝΣΒΡΐΒΝΣΏΣ
- ΝΏΓΕΡ. Βπηθεθαιάο άηαλ ν ΑεξβΫλ - αγΪο
Ώξκαηνινέ θαη ΑεξβελαγΪδεο ζπλεξγαδφηαλε αιιΪ θαη πνιχ ζπρλΪ εξρφηαλ ζε
ζχγθξνπζε , ηελ νπνέα επηδέσθαλ λα απΫθεπγαλ δηφηη ζε θΪηη ηΫηνην απνβιΫπαλε θαη νη
νδεγέεο ηνπ νπιηΪλνπ . Βέλαη απηφο ν ιφγνο πνπ κΫρξη ην 1770 ν νπιηΪλνο δελ δηφξηδε
Ώιβαλνχο παζΪδεο
θαη ληεξβελαδέξηδεο , εηδηθΪ ζηελ Ήπεηξν . θνπφο ινηπφλ λα
απνθεχγνληαλ νη αθξφηεηεο, θΪηη πνπ ζπλΫβεθε κεηΪ ην 1778 . ΤπΪξρεη ε ζπγθεθξηκΫλε απηά

εκεξνκελέα, δηφηη αθξηβψο ηφηε δηνξέζηεθε ν πξψηνο αιβαλφο παζΪο ζην ΐηιαΫηη ησλ
Εσαλλέλσλ, ν Ώιέ ΠαζΪο. Ήηαλ αθξηβψο ε πεξένδνο φηαλ ε Σνπξθηθά απηνθξαηνξέα Ϋραλε ηελ
δπλαηφηεηα λα ειΫγρεη απηφλνκα ηα απΫξαληα ζχλνξΪ ηεο θαη δεηνχζε δηΫμνδν γηα ηελ
δηαηάξεζε ηεο θπξηαξρέαο. Ο Ώιέ ΠαζΪο, απνηεινχζε επέζεο κηα ηδηαέηεξε πεξέπησζε δηφηη
εέρε θαηνξζψζεη λα επηβιεζεέ ζηελ Τςειά Πχιε.
Δ λΫα απηά πξαρηηθά, Ϋθεξε σο απνηΫιεζκα ηελ δέσμε κε καλέα ησλ Κιεθηψλ θαη
Ώξκαηνιψλ . Ο FAURIEL, ζχγρξνλνο Ϊιισζηε ηνπ Ώιέ ΠαζΪ, ιΫεη φηη ν Ώιέ δηΫπξαμε « ηφζα
θαθΪ ζηνπο Ώξκαηνινχο θαη ΚιΫθηεο, φζα φινη νη παζΪδεο καδέ»
Οη δηψμεηο απηΫο φκσο Ϋλσλαλ πεξηζζφηεξν ηνπο Ώξκαηνινχο κε ηνπο ΚιΫθηεο , ά
κεηΫηξεπαλ ηνπο Ώξκαηνινχο ζε ΚιΫθηεο. Μηα ηΫηνηα ζπκπεξηθνξΪ, νδεγνχζε ζπρλΪ ζηελ
ηαχηηζε ηεο Ϋλλνηαο, πξΪγκα πνπ θαη ζάκεξα ζπλαληνχκε ηνλ φξν ζαλ κηα εληαέα ζχλζεηε
ιΫμε, Ώξκαηνινέ θαη ΚιΫθηεο, φπσο ιΫκε , ιφγνπ ρΪξε άζε θαη Ϋζηκα
Σα ηξαγνχδηα ρσξέδνληαη ζε θιΫθηηθα θαη ηεο θιΫθηηθεο δσάο.
ε Ϋλα απφ ηα ηξαγνχδηα ηνπ θχθινπ απηνχ ηνλέδνληαη νη δχν επφκελνη ζηέρνη:
Να θΪηζσ λα ζπιιντζηψ θαη λα ζαο κνινγάζσ
Σεο θιεθηνπξηΪο ηα βΪζαλα ηεο θιεθηνπξηΪο ηα ληΫξηηα,
Οη ζπγθεθξηκΫλνη ζηέρνη καξηπξνχλ φηη ε δσά ησλ θιεθηψλ άηαλ δχζθνιε απ΄ φιεο ηηο
πιεπξΫο. Ήηαλ δσά ηξαρχηαηε νη ηαιαηπσξέεο ηεο νπνέαο απαηηνχζαλ απηνγλσζέα ηεο
αληνράο θαη ηεο ζπζέαο
ΛΫεη μαλΪ Ϋλαο θαπεηΪληνο:
Αψδεθα ρξφλνπο Ϋθακα ζηνπο θιΫθηεο θαπεηΪληνο,
δεζηφ ςσκέ δελ Ϋθαγα, γιπθφ θξαζέ δελ άπηα,
ηνλ χπλν δελ ερφξηαζα λσο ηνλ ρνξηαέλεη ν θφζκνο.
Σν ρΫξη κνπ πξνζθΫθαιν θαη ην ζπαζέ κνπ ζηξψκα
Καη ην ληνπθΫθη ζην πιεπξφ φζν λα μεκεξψζεη.
Οη παξαθΪησ ζηέρνη καο εμεγνχλ ηελ Ϊιιε φςε , εθεέλε ηνπ πνιΫκνπ.
Σξεηο κΫξεο θΪλνπλ πφιεκν , ηξεηο κΫξεο θαη ηξεηο λχθηεο,
Υσξέο ςσκέ, ρσξέο λεξφ, ρσξέο χπλν ζην κΪηη.
Υηφλη Ϋηξσγαλ, ρηφλη Ϋπηλαλ θαη ηε θσηηΪ βαζηνχζαλ.
ΓεληθΪ νη ΚιΫθηεο άηαλ Ϊλζξσπνη απινέ θαη Ϊμεζηνη ζηνπο ηξφπνπο, πεξέζεπαλ νη
ζσκαηηθΫο θαη νη πνιεκηθΫο ηθαλφηεηεο. Σαπηφρξνλα φκσο άηαλ Ϊλζξσπνη κεγαιφςπρνη, φπσο
άηαλ πξνηθηζκΫλνη κε κηα ζαπκΪζηα ςπρηθά αηαξαμέα. Γη΄ απηφ θαη άηαλ ηθαλνέ γηα ηηο
ζπνπδαηφηεξεο επγεληθΫο πξΪμεηο
Οη θιΫθηεο Ϋδεηρλαλ αλεπηθχιαθην ζεβαζκφ ζηηο γπλαέθεο . Θεσξνχζαλ φηη
δηΫπξαηηαλ κηα απφ ηηο βαξχηεξεο κνξθΫο αηηκέαο αλ αζεβνχζαλ απΫλαληη ζε γπλαέθα .
Χξαέα ε Ϊζρεκε, κνπζνπικαλέδα ά ρξηζηηαλά , ε αηρκΪισηε γπλαέθα πεξλνχζε ηηο ιέγεο κΫξεο
αηρκαισζέαο κΫζα ζε Ϋλαλ γεληθφ ζεβαζκφ
Έλα Ϊιιν ραξαθηεξηζηηθφ φπσο θαη αλαθΫξακε εέλαη ε επιΪβεηα πνπ Ϋλνησζαλ νη
ΚιΫθηεο γηα ηνπο ηεξνχο ρψξνπο θαη ηηο εθθιεζέεο. ΜΪιηζηα εέραλ θαη δηθφ ηνπο ηξφπν
Ϊζθεζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο πηζηΫπσ
Δ ζαπκαζηά δχλακε ηεο ςπράο ησλ θιεθηψλ γέλεηαη θαλεξά θαη απφ ηελ αληνρά ηνπο
ζηα βαζαληζηάξηα . Αελ αλαθΫξεηαη θακηΪ πεξέπησζε αηρκΪισηνπ ΚιΫθηε, πνπ πξνηέκεζε λα
εμηζιακηζηεέ γηα λα γιηηψζεη ην θξηθηφ καξηχξην

Έλαο δηαθνξεηηθφο ηνκΫαο κΫζα ζηα θιΫθηηθα ηξαγνχδηα ζρεκαηέδεηαη απφ ην δηΪινγν
πνπ γέλεηαη θΪζε ηφζν αλΪκεζα ζε δχν αληέζεηνπο θφζκνπο ηδεψλ . ηα θιΫθηηθα ηξαγνχδηα
ππΪξρνπλ
πνιχκνξθεο
καξηπξέεο δηαινγηθψλ
ελνηάησλ, κΫζα απφ ηνπο νπνένπο
πξαγκαηνπνηεέηαη κηα ζεκαληηθά απνθΪιπςε ςπρψλ.
Ώο πΪξνπκε παξΪδεηγκα ηνλ λνεξφ δηΪινγν ζην ηξαγνχδη ε κΪλα ηνπ Κέηζηνπ
Δ κΪλα ηνπ Κέηζηνπ ινηπφλ κνηξνινγΪεη γηα ην φλεηξν .Σα Ϊξκαηα θαη ηα ηζαπξΪδηα ηα
εμσηεξηθΪ ζηνιέδηα, ν λεαξφο κνηξνινγΪεη γηα ηελ έδηα ηε δσά πνπ ζβάλεη αδέθσο
ε Ϊιια ηξαγνχδηα ζπλαληΪεη θαλεέο κηα αληέζεηε αληέιεςε. Αιδ ν ΚιΫθηεο δελ
ππνθχπηεη κε ηέπνηε νχηε βεβαέσο κπξνζηΪ ζε ηΫηνηεο παξαθιάζεηο φπσο.
- Πξνζθχλα ΛηΪθν, ηνλ ΠαζΪ, πξνζθχλα ην βεδέξε
- ζν „λ‟ ν ΛηΪθνο δσληαλφο παζΪ δελ πξνζθπλΪεη
παζΪ‟ ρεη ν ΛηΪθνο ην ζπαζέ, βεδέξε ην ηνπθΫθη.
Ώπηνχ ηνπ εέδνπο νη απαληάζεηο θπξηνιεθηηθΪ ζε μαθληΪδνπλ. Έλαο ηΫηνηνο δπλακηθφο
ζπιινγηζκφο δελ Ϋρεη ηελ βΪζε ζε κλεκεέα ηζηνξέαο , θηιέαο θαη ζξεζθεέαο . Οχηε κΪιηζηα
αλαθΫξνληαη ζπληξνθηΪ θαη θηιέα πνπ ζα βνεζάζνπλ. Βδψ εκθαλέδεηαη δπλακηθΪ ην α η ν κ ν
. Αειαδά ε λΫα εέδεζε πνπ καο θΫξλεη ε θιΫθηηθε δσά εέλαη ην αθαηακΪρεην ηεο αηνκηθάο
ζπλεέδεζεο θαη ελΫξγεηαο.
ην πιαέζην απηφ ζα πξΫπεη επέζεο λα αλαθεξζεέ φηη Ϋλαο κεγΪινο θχθινο ζεκΪησλ
εέλαη απηφο ηνπ ζαλΪηνπ
Σα ηξαγνχδηα απηΪ πξνζεγγέδνπλ αθξηβψο ηηο νκεξηθΫο ζθελΫο ζαλΪηνπ . Σν πψο πΫθηεη
ζηα Ϋπε απηΪ θΪησ ζηε γε ν πνιεκηζηάο
Με ηνλ έδην ιηηφ ηξφπν πεξηγξΪθεηαη ε έδηα ε ζθελά ζην ΚιΫθηηθν ηξαγνχδη φπνπ
ρξεζηκνπνηεέηαη ν επφκελνο ζηέρνο
αλ δΫληξν εξξαγηζηεθαη, ζαλ θππαξέζζη πΫθηεη.
ά:
άηαλ ΜπατξΪθη ζηα ΐνπλΪ θαη θιΪκπνπξφ ζηνπο θΪκπνπο (δχν ιΫμεηο
ζπλψλπκεο)
Οη γπλαέθεο ησλ πνιεκηζηψλ , πνπ ζθνηψλνληαη δελ ηεξνχλ ππνθξηηηθά αηαξαμέα, αιιΪ
μεζπνχλ ζε Ϋλαλ αζπγθξΪηεην νδπξκφ.
ζαλ πεξδηθνχια ζιέβεηαη θαη ζαλ παπέ καδηΫηαη
ζαλ ηνπ θνξΪθνπ ην θηεξφ καπξέδεη ε θνξεζηΪ ηεο
Βπέζεο πηθξφ, θαξκαθεξφ εέλαη ην ιΪβσκα θαη ην κνιχβη ζηα δεκνηηθΪ ηξαγνχδηα
πνπ κΫζσ ζπγθεθξηκΫλσλ πξνζσπνπνηηψλ πξαγκαηνπνηεέηαη Ϋλαο ζπγθεθξηκΫλνο δηΪινγνο .
φπσο ζην «ΠαηδηΪ θιεθηφπνπια».
Οη ΚιΫθηεο φπσο θαη νη αξραένη πξνγνλνέ ηνπο πέζηεπαλ φηη κεηΪ ην ζΪλαην ε δσά
ζπλερέδεηαη θαη φηη απηνέ ζα αηζζΪλνληαη ηηο κεγΪιεο ζηηγκΫο ηεο δσάο, γη΄απηφ θαη φηαλ
πΫζαηλαλ καδέ ηνπο, -ζηνπο Ϊληξεο ηα Ϊξκαηα θαη ζηηο γπλαέθεο ηα ζηνιέδηα, Βπέζεο ζεκαληηθά ζΫζε θαηΫρεη ζην πξν ηνπ ζαλΪηνπ ην ακαλΪηη. (Με πεέηε πσο
ζθνηψζεθα, πσο εέκαη ζθνησκΫλνο/ Να πεέηε πσο παληξεχηεθα πσο εέκαη παληξεκΫλνο)
Βέλαη αθξηβψο απηφο ν ζπγθεθξηκΫλνο ηξφπνο θνζκναληέιεςεο ηεο δσάο, ζε Ϊκεζν
ζπζρεηηζκφ κε ηνπο αξραένπο πξφγνλνχο ηνπο θαη ν επέθαηξνο εξσηζκφο ηνπο πνπ ηαηξηΪδεη
ζηνπο άξσεο ησλ αθξηηηθψλ επηθψλ ηξαγνπδηψλ. Πνπ θΪλεη ηφζν εχθνιν
αιιΪ θαη
ππνρξεσηηθφ ην δαλεηζκφ ηεο ηερλνηξνπέαο ησλ αθξηηηθψλ ηξαγνπδηψλ θαη ησλ παξαινγψλ.
Βληνχηνηο, φπσο πην πΪλσ αλαθΫξακε, απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηνπο λΫνπο απηνχο
κπζηθνχο πνιΫκνπο παέδεη ε αηνκηθά ζπλεέδεζε θαη ελΫξγεηα. Οη ΚιΫθηεο θαη νη Ώξκαηνινέ
γλσξέδνπκε επέζεο φηη δηαηάξεζαλ ζηελ ζηξαηησηηθά νξγΪλσζά ηνπο ηελ αξρά ηεο
θιεξνλνκηΪο θαη ηεο θΪξαο. Βπφκελν εέλαη ινηπφλ λα Ϋρνπκε μερσξηζηνχο θχθινπο

ηξαγνπδηψλ γηα ηηο γλσζηΫο νηθνγΫλεηεο Κιεθηψλ θαη Ώξκαηνιψλ, νη νπνένη ζα απνηειΫζνπλ
ζηε ζπλΫρεηα ηε ξαρνθνθαιηΪ ησλ εγεηψλ ηεο ΒπαλΪζηαζεο ηνπ 21‟. ΏλαθΫξνπκε ιφγνπ
ρΪξε, ηα ηξαγνχδηα ησλ Μπνηζηαξαέσλ, ησλ Κνινθνηξσλαέσλ, ησλ Ώλδξνπηζαέσλ , θιπ
12.4. ΣΑ ΗΣΟΡΗΚΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΑΛΒΑΝΗΑ
Υσξέο λα θΪλνπκε θαη εκεέο ην έδην ιΪζνο πνπ ζΫιεη ηελ ιανγξαθέα ηνπ Βιιεληζκνχ ηεο
Ώιβαλέα απνζπαζκΫλε απφ ηελ ππφινηπε ιανγξαθέα θαη πνιηηηζκφ ηνπ ειιεληθνχ Ϋζλνπο,
αλαθΫξνπκε εμαξράο φηη φηαλ κηινχκε γηα ην ηζηνξηθφ ηξαγνχδη ζε ζρΫζε κε ηνλ Βιιεληζκφ
ηεο Ώιβαλέαο ζα δνχκε ην ελδηαθΫξνλ απηάο ηεο ηνπηθάο θνηλφηεηαο γηα ηα ηζηνξηθΪ δξψκελα
ζε ηξεηο βαζηθΫο θαηεπζχλζεηο.
Πξψην. Σν ελδηαθΫξνλ γηα ηα ηζηνξηθΪ δξψκελα θαη ηηο εμειέμεηο πνπ αθνξνχλ γεληθΪ
ην Ϋζλνο .
Αεχηεξν. Σν ελδηαθΫξνλ ηεο ηνπηθάο απηάο θνηλσλέαο γηα ηνπο αιινεζλεέο γεέηνλΫο ηνπ.
Σξέην. Ο επξχο δηαρξνληθφο θχθινο ηζηνξηθψλ ηξαγνπδηψλ πνπ αθνξνχλ Ϊκεζα ηελ
δηθά ηνπ ηνπηθά θνηλσλέα.
Ώο ηα εμεηΪζνπκε κε ηε ζεηξΪ.
Σν ελδηαθΫξνλ γηα ηα ηζηνξηθΪ δξψκελα θαη ηηο εμειέμεηο πνπ αθνξνχλ γεληθΪ ην Ϋζλνο
.
ηνλ θχθιν ησλ ηζηνξηθψλ ηξαγνπδηψλ ηνπ Βιιεληζκνχ ηεο Ώιβαλέα ζπλαληνχκε φια
ζρεδφλ ηα ηζηνξηθΪ ηξαγνχδηα, (φπσο θαη ηα ππφινηπα εέδε) πνπ θπθινθνξνχλ θαη ζηνλ
ππφινηπν Βιιεληζκφ. ηνλ θχθιν απηφ ινγηθφ εέλαη λα ππΪξρνπλ ζρεηηθΫο παξαιιαγΫο σο
ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δηθάο ηνπ νπηηθάο γσλέαο ζηα φζα δηαδξακαηέδνληαη γεληθφηεξα ζην Ϋζλνο
ηνπ.
ΏλαθΫξνπκε γη΄απηφ ηηο ηνπηθΫο παξαιιαγΫο γηα ηελ Ϊισζε ηεο Πφιεο. ηελ εηζαγσγά
φισλ ππΪξρεη Ϋλαο δηΪινγνο κε Ϋλα ά πνιιΪ πνπιηΪ , ηα νπνέα πφηε εέλαη «ρειηδξνλΪθη»,
πφηε πνπιέ πνπ «εέρε πνδΪξηα θάηεξα θαη ηα θηεξΪ θακΫλα», πφηε άηαλ «ρξπζφ». Βπέζεο ην
πνπιέ ζε κηα απφ ηηο παξαιιαγΫο καο, ηελ πην θνληηλά κε ηηο γλσζηΫο παξαιιαγΫο ηνπ
ηξαγνπδηνχ γηα ηελ Άγηα νθηΪ πνπ εέδακε πην πΪλσ, παέξλεη ηε ζΫζε ηνπ αγγΫινπ πνπ
ζπλαληνχκε ζηηο δεχηεξεο.
ηηο ππφινηπεο παξαιιαγΫο ε ηνπηθά θνηλσλέα θαέλεηαη φηη, σο ν απφκαθξνο
ειιεληζκφο, Ϋρεη ζηάζεη απηέ θαη «αθνπγθξΪδεηαη» λα κΪζεη λΫα απφ ηελ Πφιε.
«Υξπζφ πνπιΪθη λ-Ϋβγαηλε „ πν κΫζα απφ ηελ Πφιε,
βγαέλνπλ καλΪδεο ην ξσηνχλ, λπθΪδεο ην μεηΪδνπλ
-ΠνπιΪθη, πνχζε λ-Ϋξρεζαη θαη πνπ ζαιΪ πεγαέλεηο;
-Ώπφ ηελ Πφιε λ-Ϋξρνκαη ζηε ρψξα κνπ πεγαέλσ.
-ΠνπιΪθη, πεο καο ηέπνηε θαη παξεγφξεζΫ καο.
-Ση λα ζαο πσ, κσξ νξθαλΫο, ηη λα ζαο πσ κσξ καχξεο!…..
πσο κπνξεέ λα δηαπηζηψζεη θαλεέο ην ελδηαθΫξνλ ζηελ πξνθεηκΫλε πεξέπησζε
εζηηΪδεηαη ζηελ εέδεζε απφ ηελ Πφιε. Βπέζεο, εθηφο απφ ηηο θξηθηΫο εηθφλεο πνπ καο
πεξηγξΪθεη ζηε ζπλΫρεηα ην πνπιέ, κΫζα απφ ηηο ληνπηνιαιηΫο, «κσξ νξθαλΫο , κσξ καχξεο»
ην ηξαγνχδη καο δέλεη ηελ βαξχηεηα πνπ εέρε γηα ηηο Βιιελέδεο ε ηχρε ηεο Πφιε θαη καο
πιεξνθνξεέ επέζεο φηη νη Ϊλδξεο ηνπο άηαλ φινη εθεέ ζηνλ πφιεκν γηα ηελ Πφιε.
Σελ δηθά ηεο θξέζε Ϋρεη επέζεο ε ηνπηθά θνηλσλέα καο γηα ηηο πξνζπΪζεηεο ησλ
Βιιάλσλ εγεηψλ ηεο ΒπαλΪζηαζεο ηνπ 21‟ γηα λα νξγαλσζνχλ ζε ηαρηηθφ ζηξαηφ. Δ θξέζε
Ϋρεη σο εμάο: «Σν ηαθηηθφ εέλαη ρηηθηφ»

ΣΫηνηα παξαδεέγκαηα κπνξνχκε λα θΫξνπκε πΪξα πνιιΪ. Χζηφζν φκσο κπνξνχκε λα
θΫξνπκε θαη ηξαγνχδηα ηνπηθΪ γηα ζπγθεθξηκΫλα ζπιινγηθΪ γεγνλφηα , φπσο εέλαη ην «Βγψ
εέκαη ΝΪπιη μαθνπζηφ, θιεηδηΪ δελ παξαδέλσ» , πνπ αλαθΫξεηαη ζηελ πηψζε ηνπ Ναππιένπ
ζηνπο Σνχξθνπο ην 1715. Ή αθφκα πξνθαιεέ εληχπσζε ην ελδηαθΫξνλ ηεο δηθάο καο
ηνπηθάο θνηλσλέαο γηα ηελ Ϋθβαζε πνπ κπνξεέ λα πΪξνπλ νη εμειέμεηο φζνλ αθνξΪ ηελ
Σνπξθνθξαηέα θαη ζηελ ΒιιΪδα κφιηο «ν Μφζθνβνο» (ε Ρσζέα) θαηαθεξζεέ ελαληένλ ηεο
Σνπξθέαο. ΒληππσζηΪδεη επέζεο ε ελεκΫξσζε θαη ε ζρεηηθά ζηΪζε ζηηο αλακελφκελεο εμειέμεηο.
«αθφκα ηνχηελ Άλνημε, ξαγηΪδεο, ξαγηΪδεο,
ηνχην ην Καινθαέξη, ξαγηΪδεο ζθιαβσκΫλνη, (επαλαιακβΪλεηαη)
φζν λα βγεη λ-ν Μφζθνβνο
λα θΫξεη ην ζεθΫξη (πφιεκν)
λα βγνπλ νη αληξεησκΫλνη καο
θαη ηελ ΣνπξθηΪ λα θΪλε.
Σν ελδηαθΫξνλ ηεο ηνπηθάο απηάο θνηλσλέαο γηα ηνπο αιινεζλεέο γεέηνλΫο ηνπ.
Δ ηνπηθά καο θνηλσλέα φπσο θαη γεληθφηεξα ε Ήπεηξνο, δελ κΫλεη δηφινπ αδηΪθνξε ζε
ζρΫζε κε ηνπο αιινεζλεέο γεέηνλΫο ηεο. ΜΪιηζηα ε κειΫηε ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ θχθινπ
ηζηνξηθψλ ηξαγνπδηψλ κπνξεέ λα καο νδεγάζεη ζε ζπκπεξΪζκαηα ηα νπνέα ε ηζηνξέα πνιιΫο
θνξΫο Ϋρεη αγλνάζεη ά παξαπνηάζεη. ΠΪλησο ην ελδηαθΫξνλ απηφ ζα κπνξνχζακε λα ην
θαηαηΪζζνπκε ζε ηξεηο βαζηθΫο ζηΪζεηο:
α. Θεηηθά αληηκεηψπηζε. ΤπΪξρνπλ γεγνλφηα θαη ζηηγκΫο φπνπ ε ζηΪζε ησλ Ώιβαλψλ
ηαπηέδεηαη πιάξσο κε ηελ ζηΪζε θαη ηηο πξνζδνθέεο ησλ Βιιάλσλ. ε ηΫηνηεο πεξηπηψζεηο,
φηαλ ηα ζπκθΫξνληα εέλαη θνηλΪ, νη Ώιβαλνέ γεέηνλεο αληηκεησπέδνληαη ζεηηθΪ. Έλα απ΄ απηΪ ηα
ηξαγνχδηα εέλαη θαη ην «ΑΫιβηλν θαη ΣζακνπξηΪ»
πσο εέλαη γλσζηφ ζηα 1839 ε Τςειά Πχιε, ζηα πιαέζηα ηεο εθαξκνγάο ησλ
ζπγθεληξσηηθψλ κεηαξξπζκέζεσλ ηνπ ΣαλδηκΪη,
εμΫδσζε δηΪηαγκα
κε ην νπνέν
πξνζηΪδνληαλ ηαρηηθά ζεηεέα ζηνλ ηνπξθηθφ ζηξαηφ απφ 2-12 ρξφληα γηα φινπο ηνπο
ΜνπζνπικΪλνπο ππεθφνπο. Ώξγφηεξα εληΪρηεθαλ ζηελ έδηα πξαρηηθά θαη νη Υξηζηηαλνέ νη
νπνένη κΫρξη ηφηε πιάξσλαλ θφξνπο. αλ απνηΫιεζκα ζεκεηψζεθε κηα απφ θνηλνχ αληέζηαζε
απνζαλαηηζκΫλε ζηνπο ζηέρνπο:
ΑΫιβηλν, ΑΫιβηλν,
ΑΫιβηλν θαη ΣζακνπξηΪ,
Αελ ηα δέλνπλ ηα παηδηΪ (επαλαιακβΪλεηαη κε δηΪθνξνπο ηξφπνπο 4 θνξΫο)
ληδΪκε ζην βαζηιηΪ,
ζην νπιηΪλν ην θνληΪ.
Ή ν Έιιελαο εδψ κπνξεέ λα ζαπκΪζεη ηελ ζηΪζε Ώιβαλψλ πνιεκηζηψλ θαηΪ ηεο
Σνπξθνθξαηέαο κΫρξη κΪιηζηα ην ζεκεέν πνπ λα ζεσξεέ σο δηθά ηνπ ηελ πξΪμε εξσηζκνχ ά θαη
λα ηνπ ηξαγνπδΪεη ν έδηνο, κΪιηζηα λα Ϋρεη κε ην φλνκΪ ηνπ ηδηαέηεξν ρνξφ. Έρνπκε εδψ ηελ
πεξέπησζε ηνπ ΟζκΪλ ΣΪθα. πσο αλαθΫξακε θαη ζε Ϊιιν ζεκεέν, ν ΟζκΪλ ΣΪθα (18481987), εέλαη Ώιβαλφο πνιεκηζηάο θαηΪ ηεο Σνπξθνθξαηέαο. πλειάθζε θαη θαηαδηθΪζηεθε κε
ηελ εζρΪηε ησλ πνηλψλ. Πξηλ ηελ εθηΫιεζε ηεο πνηλάο ηνπ δεηάζεθε ε χζηαηε επηζπκέα. Ο
ΟζκΪλ ΣΪθα δάηεζε λα ηνπ επηηξΫςνπλ λα ρνξΫςεη. Ο ρνξφο ηνπ ινηπφλ απνηειεέ θαη ζάκεξα
Ϋλα απφ ηνπο ρνξνχο ιεβεληηΪο θαη γηα ηνπο Έιιελεο ηεο Ώιβαλέαο, ηνλ νπνέν φρη φινη κπνξεέ
λα ηνλ ρνξΫςνπλ .

β. ΟπδΫηεξε ζηΪζε:
ΜΫζα απφ ηνλ θχθιν απηφ ηξαγνπδηψλ κπνξνχκε Ϊλεηα λα
εμΪγνπκε ην ζπκπΫξαζκα φηη νη Έιιελεο δελ κΫλνπλ αδηΪθνξνη γηα γεγνλφηα θαη πξΪμεηο
ησλ Ώιβαλψλ , εηδηθΪ φηαλ πξφθεηηαη γηα μεζεθσκνχο θαηΪ ηεο Σνπξθνθξαηέαο. Χζηφζν φκσο
επδηΪθξηηεο εέλαη θαη νη επηθπιΪμεηο πνπ νδεγνχλ ζε κηα νπδΫηεξε ζπκπαξαζηαηηθά ζηΪζε.
Βθέλεζαλ νη ΛηΪπεδεο κε ην ΓελΫι ΓθηνιΫθα,
εθέλεζαλ νη ΣζΪκεδεο κε ηνλ Υακηη ΣζηαπΪξε,
θη Ϋπηθαλ θνχιεο θαη ρσξηΪ θη Ϋπηαθαλ ηα ληεξβΫληα,
θαη ρηχπεζαλ θαη ρΪιαζαλ ηνπ βαζηιηΪ η΄ αζθΫξηα.
Κη ν βαζηιηΪο μαπψιπθε ιπθνπλαξηΪ αιι΄ αζθΫξηα
θη Ϋθαςε, θαη ζθφησζε, θαη πάξε ηζνχξκν ζθιΪβνπο.
Καη ζαλ θνπΪδη πξφβαηα, ζαλ ηα παρηΪ θξηΪξηα
ηνπο Ϋζηεηιε ζηα ΓηΪλλελα – ΛηΪπεδεο, ΏπισληΪηεο,
Μπεξαηηλνχο θαη Καζηξηλνχο θαη ΣζΪκεδεο δεκΫλνπο.
ΜΫζα ινηπφλ απφ ιεπηνκΫξεηεο θαη αθξηβεέο πιεξνθνξέεο καο πξνζθΫξεηαη ε ζαθά
εηθφλα ηεο γεληθάο εμΫγεξζεο ησλ κνπζνπικαληθψλ πεξηνρψλ ηνπ ΐηιαεηηνχ ησλ Εσαλλέλσλ
θαηΪ ησλ ζπγθεληξσηηθψλ κεηαξξπζκέζεσλ
ηνπ ΣαλδηκΪη. κσο δελ εέλαη δχζθνιν λα
δηαπηζηψζεη θαλεέο ηελ νπδεηεξφηεηα ησλ Βιιάλσλ πνπ επηκΫλεη λα ππνγξακκέζεη ην
ηξαγνχδη.
Δ νπδεηεξφηεηα εέλαη απνηΫιεζκα ησλ ζρΫζεσλ κεηαμχ Βιιάλσλ θαη Ώιβαλψλ
(Υξηζηηαλψλ θαη ΜνπζνπικΪλσλ) ζηελ πεξηνρά . Οη ζρΫζεηο απηΫο πξνζδηνξέδνληαλ απφ ηελ
ερζξηθά ζπκπεξηθνξΪ ησλ ΜνπζνπικΪλσλ
Ώιβαλψλ ζην πιεπξφ ηεο Οζσκαληθάο
Ώπηνθξαηνξέαο πξνο ηνπο Υξηζηηαλνχο. Έρνπκε Ϋηζη ινηπφλ ηελ ηξέηε ζηΪζε.
γ. Σελ ερζξηθά ζηΪζε: Ο Γηψξγνο Παλαγηψηνπ1 ζηε εηζαγσγά ηνπ ηξαγνπδηνχ «Σν
θΪςηκν ηεο Πνιχηζαλεο αλαθΫξεη: « Δ παξΪδνζε αιιΪ θαη ε ηζηνξέα αλαθΫξεη ην θΪςηκν ηεο
Πνιχηζαλεο απφ Ώιβαλνχο ΜνπζνπικΪλνπο γχξσ ζηα 1670. ΜεγΪινο ραιαζκφο ,- ιΫλε νη
Πνιπηζαληψηεο – γέγθε εθαηφ ρξφληα θαη παξαπΪλσ κπξνζηΪ „πν ηνλ Άγην ΚνζκΪ. Σνλ Ϋθακαλ
νη Σνχξθνη Ώξβαλέηεο…. Ώπηνέ Ϋξζαλε πΪιε ζηα ρσξηΪ καο, Ϋξζαλε θαη ιέγα ρξφληα θαηφπέ „
πν ηνλ Ώιέ ΠαζΪ. Ήηαλ ν Σαθέι Ώτληνχηεο (Μπνχδη, Ϋλαο απφ ηνπο αξρεγνχο ηεο εμΫγεξζεο
ηνπ 1847) κε ηελ ηζηΫηα ηνπ . Πνιεκνχζε κε ηνπο Σνχξθνπο, αιιΪ Ϋθακε δεκηΫο θαη ζηα ρσξηΪ
καο».
Σν ηξαγνχδη κηιΪεη γηα δεχηεξν θΪςηκν ηεο Πνιχηζαλεο θαη φρη γηα εθεέλν ηνπ 1670,
αιιΪ νη εηθφλεο Ϋρνπλ ππφςε αθξηβψο εθεέλν ηνπ 1670 .
΄ φινλ ηνλ θφζκν μαζηεξηΪ, ζ ΄φινλ ηνλ θφζκν άιηνο,
ηελ Ϋξκε Πνιχηζαλε φιν θαπλφο θη αληΪξα.
ΠΫθηνπλ ληνπθΫθηα ζα βξνρά , κνιχβηα ζα ζηνπγθξΪθη
Κη απηΪ ηα ιηαλνληνχθεθα ζαλ νη δξνζηΫο ηνπ ΜΪε
Κιαέλε καλΪδεο γηα παηδηΪ, γπλαέθεο γηα ηνπο Ϊλδξεο,
κνηξνινγνχλ νη γΫξνληεο ην δφιην ην ρσξηφ ηνπο,
πνπ ην „ θαςε λ-ε ΣνπξθαξηΪ θαη ην „θακε κπεξηΪλη. (εξεέπην)
Σελ έδηα ζηΪζε , κΪιηζηα κ΄ αλνηρηά ηελ ζπλεξγαζέα κεηαμχ Ώιβαλψλ θαη Σνπξθέαο ζα
ζπλαληάζνπκε ζε πΪξα πνιιΪ ηζηνξηθΪ ηξαγνχδηα ηνπ ηφπνπ καο . ΏπηΪ φκσο ζα ηα
εμεηΪζνπκε ζηελ ηξέηε θαηεχζπλζε ηνπ ελδηαθΫξνληνο ησλ ηζηνξηθψλ ηξαγνπδηψλ ηνπ
Βιιεληζκνχ ηεο Ώιβαλέαο
Ο θχθινο ηζηνξηθψλ ηξαγνπδηψλ πνπ αθνξνχλ Ϊκεζα ηελ ηνπηθά θνηλσλέα ηνπ
Βιιεληζκνχ ηεο Ώιβαλέαο.
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Σν ηκάκα ηνπ Βιιεληζκνχ πνπ κεηΪ ηε δεχηεξε δεθαεηέα ηνπ ΥΥ αηψλα απνηειεέ ηκάκα
ηνπ Ώιβαληθνχ θξΪηνπο, φληαο ηζηνξηθΪ ζηα Ϊθξα ηνπ Βιιεληζκνχ βξΫζεθε ηζηνξηθΪ ζε ξφιν
αζπέδαο ηνπ Ϋζλνπο θαη αληηκεησπέδνληαο ηαπηφρξνλα ηηο πξνθιάζεηο πξφθιεζεο αθαληζκνχ
ηνπ. πλεπψο Ϋγξαςε κηα ιακπξά ηζηνξέα πξνζθΫξνληαο ζπλερψο θαη νιφπιεπξα ηηο
θαιχηεξεο ππεξεζέεο ζην Έζλνο ησλ Βιιάλσλ.
άκεξα εκεέο νθεέινπκε κΫζα απφ ηα ραιΪζκαηα θαη ηελ ιατθά παξΪδνζε, θπξέσο ηα
ηζηνξηθΪ ηξαγνχδηα, λα γλσξέζνπκε απηά ηε δφμα ηνπ ηφπνπ καο. ην πιαέζην απηφ
επηζεκαέλνπκε φηη δελ ππΪξρεη γεγνλφο, πξφζσπα θαη θαηαζηΪζεηο πνπ λα κε απεηθνλέδνληαη
ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, ην νπνέν, φπσο θαη ζε Ϊιιν ζεκεέν αλαθΫξακε, απνηειεέ ηελ
θαιχηεξε ππμέδα πξνζαλαηνιηζκνχ ζην πεξέπινθν ηζηνξηθφ γέγλεζζαη ηεο πεξηνράο, πνπ
πεξηπιΫρηεθε πεξηζζφηεξν απφ ηηο πνιηηηθΫο ζθνπηκφηεηεο ησλ θαηξψλ.
Σα ηξαγνχδηα απηΪ δηαθξέλνληαη απφ Ϋλαλ θνηλφ παξαλνκαζηά: ηε δηαηάξεζε θαζαξάο
ηεο εζληθάο ηαπηφηεηαο ζε φιεο ηηο ζπληζηψζεο ηεο. Αηαθξέλνληαη ηαπηφρξνλα γηα ηελ
ακεζφηεηα ζπκκεηνράο, ηφζν ζηα δξψκελα φζν θαη ζηε δεκηνπξγέα ηνπ ηξαγνπδηνχ, ηφζν πνπ
λνκέδεηο φηη κε ηελ ζηαζεξά ςπρηθά θαηΪζηαζε πνπ ηνπο ππαγφξεπζε ε ηζηνξέα άηαλ ζε ζΫζε,
θαη λα πξΪμνπλ, θαη λα θξέλνπλ. Βκεέο ζα παξαθνινπζάζνπκε ηελ πνξεέα ηνπ ζε κηα
ρξνλνινγηθά ζεηξΪ.
ην δηθφ καο θχθιν ηζηνξηθψλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ ζπλαληνχκε ηξαγνχδηα πνπ
θΪλνπλ ιφγν απφ ηηο επηδξνκΫο ηεο βαζέιηζζαο Σεχηαο ησλ Ειιπξηψλ θαηΪ ηεο Δπεέξνπ πνπ
Ϋθεξε ηελ θαηαζηξνθά ηεο Φνηλέθεο θαη φιεο ηεο Αξφπνιεο, ΕΕΕ –ΕΕ π.Υ αηψλαο.
ηε ΐξΪληα θαη ζηε Ρέπεζε,
Κνχθνο λα κε ιαιάζεη.
θνηψζαλε ηνλ Ενχιην
ην γπην ηεο Μνλνβχδαο.
πσο πνιχ εχθνια κπνξεέ λα δηαπηζηψζεη θαλεέο νη παξαπΪλσ ζηέρνη δελ καο δέλνπλ
κφλν Ϋλα γεσγξαθηθφ ρΪξηε ησλ πξΪμεσλ , αιιΪ θαη ηα αέηηα ηεο επηδξνκάο ηεο Σεχηαο θαη
αθφκα, Ϋρνπκε θαη κηα θξέζε, φηη δελ Ϋπξεπε λα γέλεη ν θφλνο ηνπ Ενχινπ κπξνζηΪ ζηηο
θαηαζηξνθΫο πνπ πξφζκελαλ ηελ πεξηνρά απφ ηε, εθδέθεζε ηεο Μνλνβχδαο.
Ώζθαιψο
ζΫζε
Ώθξνπφιεσο
ζηα ηζηνξηθΪ ηξαγνχδηα
θαηΫρεη ην «Μσξ
Αεξνπνιέηηζζα». Ο χκλνο απηφο θαηΪ ηνπ εμηζιακηζκνχ , απνηειεέ ζα ιΫγακε ηελ δηθά καο
«Ώγηα νθηΪ», ππφ αληέζεηνπο φξνπο. Δ Αεξνπνιέηηζζα «δελ ηνχξθεςε», αιιΪ ζπλερέδεη λα
πεγαέλεη ζηελ εθθιεζέα, «ππνρξεσκΫλε» φκσο λα πξνζθπλΪεη γηα φινπο εθεέλνπο πνπ βέαηα
θαη καδηθΪ αλαγθΪζηεθαλ λα αιιαμνπηζηάζνπλ. Έηζη κεηαηξΪπεθε ζε Ϋλαλ γεληθφηεξν
ζπκβνιηζκφ αληέζηαζεο θαη πξνζδνθέαο γηα ηελ ηχρε ηεο νξζνδνμέαο θαη ηνπ ειιεληζκνχ.
Μσξ‟ Αεξνπνιέηηζζα, κσξ‟ θΏτκΫλε,
κσξ‟ Αεξνπνιέηηζζα, δειεκΫλε,
( θάζε ζηίρνο επαλαιακβάλεηαη παίξλνληαο
ζην

βαι‟ ην θΫζη ζνπ ζηξαβΪ,
ηέινο αληίζηνηρα κσξ ΄θΑτκέλε-δειεκέλε)
θαη ζχξε ζηελ εθθιεζηΪ,
κε ιακπΪδεο κε θεξηΪ
θαη κνζθνζπκηαηΪ.
Καη πξνζθχλα θαη γηα καο
Γηα η‟ εκΪο ηνπο ρξηζηηαλνχο,
ηη καο πιΪθσζε ε ΣνπξθηΪ
θαη καο ζθΪδνπλ ζαλ η΄ αξληΪ,
ζαλ η‟ αξληΪ ηελ ΠαζραιηΪ,
(ην ηξαγνχδη ζπλερίδεη ηνλ ίδην ζηίρν αλαθέξνληαο ζπζίεο
δψσλ ζε δηάθνξεο ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο)

Δ δνκά ηνπ ηξαγνπδηνχ αιιΪ θαη νη θνξεέο ηνπ δειψλνπλ φηη εέλαη πνιχ παιηφ.
Υξνλνινγεέηαη πΪλησο ζηα ηΫιε ηνπ ΥΤΕ αηψλα, αξρΫο ηνπ ΥΤΕΕ. Οη ζηέρνη «Ση καο πιΪθσζε ε
ΣνπξθηΪ/ θαη καο ζθΪδνπλ ζαλ η‟ αξληΪ», δεκηνπξγεέ ηηο πξνυπνζΫζεηο λα ζπιιΪβνπκε σο
ρξνλνινγέα δεκηνπξγέαο ηελ πεξένδν ακΫζσο κεηΪ ηελ απνηπρεκΫλε εμΫγεξζε ηνπ Αηνλχζνπ
ηνπ Φηιφζνθνπ ζηα 1611.
Σν ηξαγνχδη απηφ επέζεο καξηπξΪεη θαη ην γεγνλφο φηη ην νξζφδνμν ζηνηρεέν εέρε θνπεέ
ζηε κΫζε. Σν Ϋλα ηκάκα πνπ βηαέσο αιιαμνπέζηεζε θαη ηνπ απαγνξεχηεθε λα πΪεη ζηελ
εθθιεζέα θαη ην Ϊιιν πνπ αληηζηΫθεηαη θαη πξΫπεη λα πξνζθπλάζεη θαη γηα ην ππφινηπφ. Σν
δεχηεξν ζπκβνιέδεη ε ιακπεξά κνξθά ηεο Αεξνπνιέηηζζαο «δειεκΫλε» πνπ βΪδεη ην θΫζη ηεο
ζηξαβΪ (Ϋλδεημε ιεβεληηΪο θαη ππεξεθΪλεηαο) γηα λα πΪεη ζηελ εθθιεζηΪ. ΚΪπνπ ζηα ρξνληθΪ
πεξηζψξηα ηνπ ηξαγνπδηνχ ζεκαδεχεηαη ε απαξρά φρη κφλν ηεο ζξεζθεπηηθάο αιιΪ θαη εζληθάο
δηαθνξνπνέεζεο ηεο πεξηνράο. Έλαο ιφγνο παξαπΪλσ ινηπφλ γηα λα ην απνθαιΫζνπκε απηφ
ην ηξαγνχδη σο ηε δηθά καο «Άγηα νθηΪ»
Έλα Ϊιιν ηξαγνχδη επηθάο κνξθάο πνπ αλαθΫξεηαη ζηελ αληέζηαζε θαηΪ ηνπ
εμηζιακηζκνχ εέλαη θη΄απηφ ηνπ «ΠαπΪ ΓηΪλλε» απφ ην ρσξηφ ΜαραιΪ ηνπ Αειβέλνπ. Ο παπα
ΓηΪλλεο, εέλαη Ϋλαο αγλννχκελνο άξσαο θαηΪ ηεο Σνπξθνθξαηέαο πνπ κφλν ε ιατθά κνχζα
πάξε ζηα θηεξΪ ηεο . ΛΫεη ην ηξαγνχδη:
ΚΪησ ζηνλ ΠαληειΫεκνλα θαη ζηνλ πιαηχ ηνλ θΪκπν,
ζην κχιν ηνπ Μνλαζηεξηνχ, πνπ ην „παλ ηλαηνχξη,
νη κπΫεδεο ζπλΪρηεθαλ , καδέ κε ηνπο αγΪδεο
θαη θψλαδαλ ηνπο Υξηζηηαλνχο λα γέλνπλε ξαγηΪδεο,
φπσο θαη η΄ Ϊιια ηα ρσξηΪ ξαγηΪδεο εγηλάθαλ.
……………………………………………………
ΚαλΫλαο δελ ηνπο κέιεζε , θαλΫλαο δελ ηνπο θξΫλεη
Ώπ΄ φινπο εθεέλνπο ηνπο Υξηζηηαλνχο νπ΄ άηαλ ζπλαγκΫλνη,
ν παπΪ ΓηΪλλεο ζ‟ θψζεθε θαη κε ζπκφ ηνπο θξΫλεη:
Ώθνχζηε αθΫληεο κπΫεδεο θαη ζεηο θαινέ αγΪδεο :
Οχηε Σνχξθνη γηλφκαζηε, νχηε ζε ζαο ξαγηΪδεο.
Σν βην καο ζε λα πΪξνπκε θη΄ ν ηφπνο λαλ‟ δηθφ ζαο.
ΠΪιε κε ρξφληα κε θαηξνχο, πΪιε ζα μαλαξζνχκε.
Μνλ‟ λνηψζσ πφλν ζηελ θαξδηΪ ζαλ δΪγθσκα απφ θέδη
„θνπγσ ζηνλ ΠαληειΫεκνλα ρφηδαο λα κπαγιαηέδεη.
Αελ ζα ζρνιηΪζνπκε ηδηαέηεξα ηνπο ζηέρνπο. Θα αλαθεξζνχκε κφλν ζηελ ηδηαέηεξε
ηζηνξέα ηνπ πΪπα ΓηΪλλε. Σν πξναλαθεξφκελν γεγνλφο Ϋιαβε ρψξα ηελ πεξένδν 1757-1758.
Ο πΪπα ΓηΪλλεο εέρε πΪξεη ηα βνπλΪ αληΪξηεο γηα ηελ πξνζηαζέα ηεο πέζηεο θαη ηνπ Ϋζλνπο.
Λέγν πην πξηλ ν παπΪ ΓηΪλλεο κΫζα ζε κηα λχρηα Ϋθαςε δσληαλΫο ηΫζζεξηο νηθνγΫλεηεο
ρσξηαλΫο ηνπ, επεηδά ηελ ηειεπηαέα ζηηγκά αιιαμνπέζηεζαλ θαη δελ ηνλ αθνινχζεζαλ .
Πξφθεηηαη γηα 32-35 Ϊηνκα κεηαμχ απηψλ θαη βξΫθε. ΜεηΪ, φπσο αλαθΫξακε, κε ηνπο
ππφινηπνπο Μαραιηψηεο βγάθε αληΪξηεο ζηα βνπλΪ.
Ο παπα ΓηΪλλεο εέλαη παηΫξαο ηνπ ακνπάι ηνπ Κνπγθηψηε, ν νπνένο ζηα 1803 επεηδά
δελ ζΫιεζε λα παξαδνζεέ ζηνλ Ώιέ ΠαζΪ ππξνδφηεζε ηα ππξνκαρηθΪ θαη αλαηηλΪρηεθε ζην
θΪζηξν ηνπ Κνχγθη ζην νχιη καδέ κε πΫληε ζπληξφθνπο.
ην έδην θχθιν ηξαγνπδηψλ ζα αλαθΫξνπκε θαη εθεέλν αθηεξσκΫλν ζην θφλν ησλ
παπΪδσλ ηεο σπηθάο. Σν θφλν δηΫπξαμε ν Μνπηεζειέκεο ηνπ Πσγσληνχ, Ώιέ Σφζθα ζηα
1770, δηφηη δελ ππΫγξαςαλ ην «κφξγαζκα», (ηαπεέλσζε, απψιεηα δηθαησκΪησλ θιεξνλνκηΪο)

ηνπ ρσξηνχ ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ηνπο Κσλζηαληέλν Μαξηέλε, ΠΪλν Οηθνλφκνπ θαη ΕσΪλλε
Κνπθφιαιν.
ΛΫεη ην ηξαγνχδη:
ΠαπΪδεο απ΄ ηε σπηθά
Κη ν παπα ΠΪλνο ηξΪβεζε
ΠαπΪδεο , παπΪδεο
ην καχξν ην καραέξη
Κη απ΄ηε κεγΪιε ρψξα
θη‟ πιάγσζε ηνλ θαηεηδέ
ΠαπΪδεο , παπΪδεο
βαξγηΪ ηνπ Μνπζειέκε
*

ΐαζηνχλ καραέξηα κ΄ Ϊιπζζνλ
Πηζηφιηα αζεκΫληα
Ο Ώιέ Σφζθαο η΄Ϋθξαμε
ΦηιηΪ γηα λα ηνπο θΪκεη
Πνπ άηαλ ζηνλ Καθφιαθθν
Μνπζειέκεο απ΄ ηνλ Κνχξηε
Σα παιηθΪξηα θψλαμε
Να δΫζνπλ ηνπο παπΪδεο

*

*

Μνπ γξΪθεη λα ζαο πσ
ρσξηφ ζαο λα κνξγηΪζσ
ά λα ζαο ζπζηΪζσ
ην ηθξΪξη δελ ην δέλνπλ
Σνπο εθξΫκαζε ηνπο καχξνπο
παπΪ Κψζηα, παπα- ΠΪλσ
ην κηθξφ ηνλ παπΪ - ΓηΪλλε
Έκεηλε θαη ην ρσξηφ ηνπο
Υσξέο έκνξν γηα πΪληα

Έλαο Ϊιινο θχθινο ηξαγνπδηψλ εέλαη εθεέλνο ηεο αληέζηαζεο γηα λα κε κεηαηξαπνχλ ηα
ειιεληθΪ ρσξηΪ ζε ηζηθιέθηα. ΏλαθΫξνπκε δπν απ΄απηΪ: «Βπηδξνκά θαηΪ ηεο Αξφβηαλεο θαη
Λεζηλέηζαο» θαη ην «Δ Αξφβηαλε δελ πξνζθπλΪ» . Σν πξψην ιΫεη:
Ν- νη κπΫεδεο ζπλΪρηεθαλ κεο ζηα ςειΪ ζαξΪγηα,
λα πΪλε λα παηάζνπλε Αξφβηαλε, Λεζηλέηζα.
ην ΑΫιβηλν λ-εδεηπλάζαλε, ζηα ηΪδηα μεκεξψλνπλ
θαη ζηελ Άγηα-Παξαζθεπά θηινχζε θαξανχιη.
Ο Μάηξν ΣζηΪβνο θψλαμε απφ ην Καθνηφπη:
-Πνπ παο , ειέκη θεξαηΪ, πνπ παο ειέκη Κφθα!
Αελ εέλαη ζχθα λα ηα θαο, ιετκφληα λα ηα δχςεηο‟
εέλαη παηδηΪ ηεο Αξφβηαλεο, παηδηΪ ηεο Λεζηλέηζαο,
πφρνπλ παξΫεο κε βνπλΪ, θνπβΫληεο κε βνξηΪδεο
πηΪλνπλ ηζαθέδνπλ θφθαια θη αγαξελΪ θεθΪιηα
Σν ηξαγνχδη θξαηΪεη πξηλ απφ ηελ Ϊλνδν ζηελ εμνπζέα ηνπ Ώιέ ΠαζΪ ζηα ΕσΪλληλα, διδ
πξηλ απφ ην 1788. Ώπηφ δηφηη ηελ έδηα ηχρε κε ηνλ ειέκ Κφθα θαη ηνπο Ϊιινπο κπΫεδεο ηνπ
Αειβέλνπ πνπ άζειαλ λα ππνηΪμνπλ ηα ρσξηΪ ηεο πεξηνράο, ζα Ϋρεη κεηΪ θαη ν έδηνο ν Ώιέ
ΠαζΪο. Ο «ηξνκεξφο βεδέξεο» ινηπφλ πξνζπαζεέ λα πεέζεη ηελ δεκνγεξνληέα ηεο Αξφβηαλεο
λα δψζεη ηελ ζπγθαηΪζεζά ηεο γηα λα γέλεη ην ρσξηφ ηζηθιέθη. Ώθνχ δελ ην πεηπραέλεη
«ιεηψλεη» θπξηνιεθηηθΪ ηνλ δεκνγΫξνληα ζηηο θπιαθΫο ησλ Εσαλλέλσλ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ
ΕσΪλλε ΠξΪηζηθα, νηθνγΫλεηα απφ ηελ νπνέα θαηΪγεηαη θαη ν πξφεδξνο ηεο Βιιεληθάο
Αεκνθξαηέαο Κσζηάο ηεθαλφπνπινο. Δ Αξφβηαλε πΪλησο δελ Ϋγηλε πνηΫ ηζηθιέθη. ΛΫεη ην
ηξαγνχδη:
ινο ν θφζκνο θη ν ληνπληΪο, θνβεξΫ κ΄ Ώιέ ΠαζΪ
ζε πξνζθπλΪεη, βεδέξ αθΫληε
θη Ϋλα ρσξηφ , λ-ε Αξφβηαλε, δελ πξνζθπλΪεη
ν ΠξΪηζηθαο ζε πνιεκΪεη γηα ην ρσξηφ ηνπ.
ηα ΓηΪλλελα ηνλ πΪεζαλε γηα λα βνπιψζεη:
-Σε Αξφβηαλε δελ ηελ πνπιψ, ηζηθιέθη δελ ηελ θΪλσ.
ηε θπιαθά ηνλ βΪιαλε θαη δε βνπιψλεη

Σνπ ιηψζαλε ηα θφθθαια , δελ πξνζθπλΪεη.
Με ηδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ εέλαη ηα ηζηνξηθΪ ηξαγνχδηα γηα ηε ζΫζε ησλ Βιιάλσλ ηεο
Ώιβαλέαο θαηΪ ηνπο ΐαιθαληθνχο ΠνιΫκνπο θαη ηελ απνρψξεζε ηεο Σνπξθέαο απφ ηελ
Ήπεηξν. Οη εμειέμεηο εέλαη ξαγδαέεο. Οη Έιιελεο ζην βφξεην ηκάκα ηεο Δπεέξνπ δελ πθέζηαληαη
κφλν ηα απεξέγξαθηα δεηλΪ. Γη΄ απηνχο ε ηζηνξέα θΫξλεη ην κνηξαέν πιάγκα.
Σν ηξαγνχδη πνπ αθνινπζεέ αλαθΫξεηαη ζπγθεθξηκΫλα ζηηο θξηθαιΫεο επηπηψζεηο ησλ
ειιεληθψλ πεξηνρψλ ζην ΑΫιβηλν θαη Ώγένπο αξΪληα απφ ηελ πξνΫιαζε ησλ Ώιβαλψλ γηα
ηελ ππεξΪζπηζε ησλ Εσαλλέλσλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ Σνχξθσλ.
Οη εηθφλεο πνπ καο κεηαθΫξνπλ νη ζηέρνη καο ζπκέδνπλ ηελ επνρά ηεο Μνλνβχδαο.
Πνηνο ζΫι‟ λ‟ αθνχζεη θιΪκαηα, δΪθξπα θαη κνηξνιφγηα,
λα θΪκεη θφκπν ζηελ θαξδηΪ θαη λα „βγεη ζηα ρσξηΪ καο,
λα δεη ηνπο καχξνπο ηνπο θαπλνχο πνπ θηΪλνπλ ζηα νπξΪληα,
φπνπ θη νη πΫηξεο θαέγνληαη θαη γΫλνληαη λ-αζβΫζηε „
λα ηδεέ πσο ζθΪδνλη‟ Ϊληξεο καο κε βξσκνηνπξθαιΪδεο,
λα ηδεέ γπλαέθεο κε παηδηΪ, γεξφληνπο θαη λπθΪδεο,
πνπ αλεβαέλνπλ ηα βνπλΪ κε πφλνπο θαη κε δΪθξπα‟
λα ηδεέ ην ζΪκα ηνπ Θενχ, ην ζΪκα ηνπ Ώτ-ΓηΪλλε,
πνπ ζθΫπαζαλ ην ΚΪξπελν κ΄Ϋλα θνκκΪηη αληΪξα.
Ώπηά φκσο ε ζεκαδεκΫλε ιατθά κλάκε απφ ηφζν ζιηβεξΪ ζπκβΪληα, ιέγνπο κάλεο
αξγφηεξα Ϋρεη ηε δχλακε λα πεξηγξΪςεη κε πεξηθξφλεζε ηα απνκεηλΪξηα ηνπ ηνπξθηθνχ
ζηξαηνχ κεηΪ ηελ νηθηξά άηηα ηνπ ζηελ Ήπεηξν. Ο απηνθξαηνξηθφο ζηξαηηψηεο Ϋγηλε πιΫνλ
«ζεκζΫξεο» (θαθνκνέξεο) , «ζαλ βξεγκΫλε θφηα» . Αέλεη φ, ηη Ϋρεη θαη δελ Ϋρεη, ην φπιν, ηα
θπζέγγηα θαη «ην ρατκαιέ» κφλν γηα ιέγν ςσκέ.
Δ πλνά ραξΪο ηνπ Έιιελα παγψλεη γξάγνξα ζηα ρεέιε. Οη απνθΪζεηο ησλ κεγΪισλ
δπλΪκεσλ ζθνηψλνπλ κνλέκσο ηελ ειπέδα ηεο ειεπζεξέαο θαη ηεο εζληθάο ζπλχπαξμεο. Δ
επηβνιά ησλ ζπλφξσλ θαηαθΫξλνπλ ζηελ αηψληα πξνζδνθέα ην κνηξαέν απξνζδφθεην
πιάγκα.
ην παξαθΪησ ηξαγνχδη ν εδψ Βιιεληζκφο δελ πεξηκΫλεη λα θΪλεη ιεπηνκεξεέο θξέζεηο
θαη ηα βΪδεη φρη κφλν κε ηνπο «Μεγαιαένπο» ,πνπ ηνλ ρσξέδνπλ ζαλ «ην παηδέ απφ ηε κΪλα»,
αιιΪ θαη κε ηνλ έδην ην Θεφ, πνπ «αθάλεη αηηκψξεηα θξέκαηα θη αδηθέεο». Βθεέλν πνπ κφλν Ϋρεη
λα πεη θαη πνπ λνκέδεη φηη πξΫπεη λα ιεθζεέ ππφςε ζε θΪζε απφθαζε γηα ηελ ηχρε ηνπ
ζπγθεληξψλεηαη ζην ξεηνξηθφ εξψηεκα πνπ βγαέλεη σο θξαπγά πφλνπ θαη δηακαξηπξέαο: «Αελ
εέκαζηε θη εκεέο Ρσκηνέ θαη ιαδνβαθηηζκΫλνη;» Δ ειπέδα σζηφζν Ϋρεη ελαπνζεθεπηεέ κφλν ζηε
ζετθά βνχιεζε . Σν ηξαγνχδη ζπκέδεη ζην ζεφ ηελ παληνδπλακέα ηνπ θαη ζην Υξηζηφ ηα πνιιΪ
πΪζε ηνπ κε ηελ ειπέδα φηη κφλν Ϋηζη ζα απιψζνπλ ην ρεξΪθη ηνπο «πξνο ηεκΪο ηνπο
δφιηνπο»
Ση λα ηνπ θΪλσ ηνπ ζενχ πφρεη θαξδηΪ κεγΪιε
θη αθάλεη λ-αηηκψξεηα θξέκαηα θη αδηθέεο!
Να „ξηρλε πέζα θαη θσηηΪ ζ‟ φινπο ηνπο κεγαιαένπο,
φπνπ καο ερσξέζαλε ζαλ ην παηδέ „π‟ ηε κΪλα.
Καη ζαο θηαέμακε ηξαλνέ, γηα λα καο ηπξαγλΪηε;
Αελ εέκαζηε θη εκεέο Ρσκηνέ θαη ιαδνβαθηηζκΫλνη;
Ώρ, Θε κνπ παληνδχλακε , πνιχπαζε ΥξηζηΫ κνπ
Ώπιψζηε ην ρεξΪθη ζαο θαη πξνο ηεκΪο ηνπο δφιηνπο
Αελ κπνξνχκε αθφκα λα κε αλαθΫξνπκε ηε δηαχγεηα ηεο ιατθάο κνχζαο γηα λα
παξαθνινπζάζεη απφ θνληΪ θαη λα δηαθξέλεη ηα ζεκαληηθΪ απφ ηα αζάκαληα γεγνλφηα ζηνλ

θχθιν ηξαγνπδηψλ γηα ην Ϋπνο ηνπ 40‟ ηα νπνέα απνδέλεη κε ην χθνο πνπ ηαηξηΪδεη ,
ηαπηφρξνλα δηαθνξεηηθφ απφ ηελ κΫρξη ηφηε παξΪδνζε.
Βπέζεο πξνζπαζψληαο λα ππνγξακκέζνπκε ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ηξαγνπδηψλ ησλ
Βιιάλσλ αληαξηψλ ζην πιεπξφ ηνπ Ώιβαληθνχ ΒΏΜ, απφ ηελ κέα θαη ησλ Βιιάλσλ
εζληθηζηψλ, αο πνχκε, απφ ηελ Ϊιιε, ζα ιΫγακε φηη θαηΪ ηελ πεξένδν απηά αλαβηψλνπλ νη
ηχπνη ηξαγνπδηψλ ησλ Κιεθηψλ θαη Ώξκαηνιψλ. Πηζαλφλ λα ζπκβαέλεη Ϋηζη δηφηη απφ ηελ κηα
δελ ππάξρε κηα Ϊιιε δηαθνξεηηθά παξΪδνζε πνπ λα αληαπνθξέλνληαλ θαιχηεξα ζηηο λΫεο
ζπλζάθεο ζπλΫλσζεο γηα πξψηε θνξΪ κε ην αιβαληθφ ζηνηρεέν ζε Ϋλαλ θνηλφ αγψλα. Δ λΫα
ηΪμε πξαγκΪησλ επέζεο δελ άηαλ γλσζηά νχηε θαη ζε φ ηη αθνξΪ
ηελ πξννπηηθά ησλ
εμειέμεσλ. Χζηφζν ππαγφξεπε ηελ αλΪγθε δηαηάξεζε ηεο ειιεληθάο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ε
πξνζθφκηζε ηεο ηερλνηξνπέαο ησλ ηξαγνπδηψλ γηα ηνπο ΚιΫθηεο, άηαλ Ϋλαο απνηειεζκαηηθφο
ηξφπνο.
Σελ πξαρηηθά απηά σζηφζν εθκεηαιιεχηεθε ζηε ζπλΫρεηα ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο
ην νπνέν επΫηξεςε ηελ ρξάζε ηχπσλ ηξαγνπδηψλ απφ ηελ καθξφρξνλε παξΪδνζε ηνπ
Βιιεληζκνχ ηεο Ώιβαλέαο, αθαηξψληαο ά παξαπνηψληαο φκσο εθεέλα ηα ζεκεέα πνπ
αληηηΪζζνληαλ ζηελ θνκκνπληζηηθά ηδενινγέα. Έηζη ε αηζζεηηθά ιανγξαθηθά παξΪδνζε ησλ
Βιιάλσλ εμππεξεηνχζε κε ηηο ηξνπνπνηάζεηο απηΫο ηελ θνκκνπληζηηθά ηδενινγέα. Πρ φηαλ ην
θαζεζηψο αληηθαηΫζηεζε ηε ζεκαζέα ηνπ φξνπ «εθθιεζηΪ» κε ηε «δνπιεηΪ» ζην ηξαγνχδη
«Μσξ Αεξνπνιέηηζζα», θαη αθαέξεζε ηνπο ζηέρνπο πνπ κηινχζαλ γηα Άγηνπο θαη ζπζέεο,
κάπσο δελ Ϋδηλε ζηνπο Έιιελεο ηελ ςεπδαέζζεζε ηεο παξΪδνζεο;

ΥΕΕΕ

ΑΛΛΑ ΔΗΓΖ ΣΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ

ΕΕ. ΣΑ ΞΟΡΚΗΑ - ΟΗ ΔΠΩΓΔ
Δ ιΫμε επσδή (απφ ξάκα επΪδσ) ζεκαέλεη ην ξπζκηθφ ιφγν πνπ απαγγΫιιεηαη
πΪλσ απφ Ϋλαλ Ϊξξσζην , κε ζθνπφ λα ηνλ ζεξαπεχζεη . Ήδε ζηνλ κεξν αλαθΫξεηαη φηη
δάηεζαλ λα ζηακαηάζνπλ ην αέκα απφ ηελ πιεγά ηνπ ΟδπζζΫα (αθνχ ηελ Ϋδεζαλ ) κε επσδά.
Άιια, απαγγΫιιεηαη θαη γηα ηελ απνηξνπά αξξψζηηαο ά θαη ραηξΫθαθα γηα ηελ πξφθιεζε
θαθνχ ζε Ϊιινπο, φπσο θαη γηα ηελ εμαζθΪιηζε ζνδεηΪο ά εξσηηθψλ δεζκψλ. Δ επσδά
ζεκαέλεη γεληθφηεξα φηη θαη ε ιΫμε μφξθη, απφ ην εμφξθηλ, ε εμνξθηζκφο), φπσο ηα ρξεζηκνπνηεέ
θαη ε εθθιεζέα ζην επρνιφγηφ ηεο . Μπνξνχκε λα ηα ζπλαληάζνπκε δηαθνξεηηθΪ θαη σο
γεηΫκαηα.
Βέλαη ινηπφλ ιανγξαθηθΪ θεέκελα πνπ δελ ζηΫθνπλ κφλα ηνπο . ΥξεηΪδνληαη
παξΪιιειε ελΫξγεηα ( καγηθά, ζεξαπεπηηθά ) θαη εηδηθΪ αληηθεέκελα (αγησηηθΪ, ζαηαληθΪ θιπ) ,
πνπ ζα θηλεζνχλ πΪλσ απφ ηνλ Ϊξξσζην, ά νπνηνδάπνηε Ϊιιν Ϊηνκν ζην νπνέν απεπζχλεηαη
ην μφξθη.
Σα θεέκελΪ ηνπο θαηΫρνληαη κε απνθιεηζηηθφηεηα απφ ηηο γλψζηξηεο (μνξθέζηξεο), νη
νπνέεο δελ ηα κεηαδέδνπλ εχθνια . ΠξΫπεη λα πιεξσζνχλ Ϋζησ θαη ζπκβνιηθΪ , γηα λα ηα
πνπλ , θη αλ ζα ηα κεηαδψζνπλ ζε θΪπνηνλ ζα κεηαδψζνπλ ηηο κΫξεο ηεο Λακπξάο, ά φηαλ
πεζαέλεη, ζε Ϊηνκα Ϋκπηζηα, ά ζε πεξέπησζε πνπ θΪπνηνο ηα πΪξεη θιεθηΪ.
Βέλαη Ϋκκεηξα ά πεδΪ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο παξνπζηΪδνπλ θΪπνηνλ ξπζκφ , φπσο
ιφγνπ ρΪξε ζηνλ ειεχζεξν ζηέρν. ΚΪπνηε ηα Ϋκκεηξα Ϋρνπλ θαη νκνηνθαηαιεμέα. ια καδέ
ρξεζηκνπνηνχλ θΪπνηα ζηεξηφηππε εηζαγσγά, φπσο π.ρ ην «Ο Εζνχο Υξηζηφο ληθΪ....» θαη ην
ηξνπΪξην «Άγηνη ΏλΪξγπξνη θαη ζαπκαηνπξγνέ»…..
Σα μφξθηα εέλαη πνιιΪ, φζν θαη νη κηθξνελνριάζεηο πνπ πεηξΪδνπλ ά θνβέδνπλ ηνλ
Ϊλζξσπν ( πνλνθΫθαιν, θξηζαξΪθη, ειέαζε πνλφδνληνο δΪγθσκα βαζθαλέα, θ.α). Οη
Ϊλζξσπνη θαηαθεχγνπλ επέζεο ζηα μφξθηα θαη γηα ηα δψα θαη αθφκα γηα ηα θπηΪ . ΤπΪξρνπλ
φκσο θαη μφξθηα γηα ηα επηδάκηα θαη βιαβεξΪ δψα, φπσο ηα θέδηα, νη πνληηθνέ , ε αιεπνχ ν
ιχθνο, θιπ., (Π.ρ «ην δΫζηκν ηνπ ιχθνπ»,. Γέλεηαη φηαλ θΪπνην δσληαλφ κΫλεη Ϋμσ ηελ λχρηα θαη
θηλδπλεχεη λα ην θΪεη ν ιχθνο. Σφηε ζηελ εζηέα ηνπ ζπηηηνχ «δΫλεηαη ν ιχθνο» λα κε κπνξΫζεη
λα θηλδπλΫςεη ην δψν. Σν «δΫζηκν» γέλεηαη κε δπν ζπηξνχληα ηα νπνέα ελψ ζηαπξψλνληαη
θξαηνχλ κεηαμχ ηνπο Ϋλα θΪξβνπλν . Οη πξΪμεηο ζπλνδεχνληαη κε καγηθΪ ιφγηα .
Σα μφξθηα ηα ρσξέδνπκε ζε δχν θαηεγνξέεο
α. Μ α γ η θ ν ζ ξ ε ζ θ ε π η η θ Ϊ ( πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξφζσπα θαη θξΪζεηο ηεο
ρξηζηηαληθάο ζξεζθεέαο) Οη ππνδηαηξΫζεηο ηνπο εέλαη 1,-επρεηηθΪ, 2,-ζπλνδεπηηθΪ, 3.θπγαδεχηεθα, 4.- δηαινγηθΪ



Παξαδεέγκαηα από ην βηβιέν, Γ.. ΛΟΤΚΑΣΟΤ, Αζάλα 1992 «Δηζαγσγά ζηελ ειιεληθά ιανγξαθέα ζει 102-103.

β. Μ α γ η θ ν θ π ζ η θ Ϊ κε ηηο ππνδηαηξΫζεηο 1.- επρεηηθΪ-παξνηκηψδε 2.-θπγαδεπηηθΪ .
3.-κεηαβηβαζηηθΪ, 4.-ηνπ αδπλΪηνπ, 5.-ραηξεηηζηηθΪ θπζηθψλ ζηνηρεέσλ θαη πνπιηψλ, 6.παηγληδφμνξθηα θαη 7.- αθαηαιαβέζηηθα.

ΕΕΕ.

ΔΤΥΔ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΔ

Οη ιατθΫο επρΫο θαη θαηΪξεο κνηΪδνπλ κε κηθξΫο επσδΫο πνπ απαγγΫιινληαη βηαζηηθΪ
ζε ζηηγκΫο ςπρνινγηθάο ζπγθέλεζεο, ζπλνδεπφκελεο ζπρλΪ κε ρεηξνλνκέεο, γηα λα θΪκνπλ
θαιφ ά θαθφ. Βέλαη κηθξνθεέκελα , θΪπσο κεγαιχηεξα απφ ην επηθψλεκα θαη θΪπσο κηθξφηεξα
απφ ηνλ επαηλεηηθφ ά πβξηζηηθφ ιφγν. Βέλαη θη απηΫο καγηθνζξεζθεπηηθΫο θαη καγηθνθπζηθΫο ,
γηαηέ ζηελ ςπρηθά Ϋμαςά καο επηθαινχκαζηε (γηα ην θαιφ ά ην θαθφ ηνπ Ϊιινπ) ηα ζετθΪ
πξφζσπα, εέηε ηελ θχζε, ά ηελ ηχρε θαη ηα δαηκνληθΪ. Βέλαη εθδειψζεηο ηεο ςπρνινγέαο ηνπ
θΪζε αλζξψπνπ, πνπ , φηαλ δελ Ϋρεη ηνλ ηξφπν ά ηελ δχλακε λα θΪκεη ην θαιφ θαη ην θαθφ ,
θαηαθεχγεη ζηνλ καγηθφ ιφγν θαη ζπλνδεχεη αζθαιψο ην ιφγν ηνπ κε ρεηξνλνκέεο.
Ώπφ ηηο επρΫο θαη ηηο θαηΪξεο ελφο ιανχ , κπνξεέ λα ζπκπεξαέλεη θαλεέο πνηα εέλαη ζηελ
ζθΫςε ηνπ ά ζηηο θνηλσληθΫο ηνπ ζπλζάθεο , ηα κΫγηζηα αγαζΪ θαη πνηα ηα κΫγηζηα δεηλΪ.
Έηζη πρ. ζην θαηξφ ηεο Σνπξθνθξαηέαο γηα θΪζε λΫν Ϋιεγαλ ηελ επρά « λα ηνλ αμηψζεη ν
ζεφο λα βΪιεη πεηξαράιη». ηηο επρΫο ζηα βαθηέζηα ηνπ αγνξηνχ Ϋιεγαλ «λα γέλεη θαπεηΪληνο».
ΒπρΫο θαη θαηΪξεο ππάξραλ απφ ηνπο αξραένπο Έιιελεο ΕιηΪδα, Οηδέπνδα Σχξαλλν,
θιπ. ΤπΪξρεη επέζεο ε δνμαζέα φηη θαη ν Υξηζηφο θαη ε Παλαγέα θαη νη Άγηνη ρξεζηκνπνηνχζαλ
φρη κφλν επρΫο αιιΪ θαη θαηΪξεο ζε ζηηγκΫο αγαλΪρηεζεο.
Εδηαέηεξε ζεκαζέα Ϋρεη ε θαηΪξα θαη ε επρά ησλ γνλΫσλ . (επρά ζην γΪκν, ζην ζΪλαην).
Σν Ϊκεζν απνηΫιεζκα ηεο επράο θαη ηεο θαηΪξαο , διδ, ην πφζν ζα πηΪζεη , εμαξηΪηαη φρη
κφλν απφ ηα πξφζσπα πνπ ηηο ιΫλε θαη ηα πξφζσπα πνπ ηηο δΫρνληαη , φπσο θαη απφ ηηο
ρεηξνλνκέεο, αιιΪ θαη απφ ηελ ψξα θαη ηελ εκΫξα πνπ ιΫγνληαη . Οη αδηθαηνιφγεηε φκσο
θαηΪξα δελ πηΪλεη ά φπσο ιΫεη θαη ε παξνηκέα, ε Ϊδηθε θαηΪξα πεξπαηΪεη φιε κΫξα θαη ην
βξΪδπ γπξέδεη ζην λνηθνθχξε ηεο .
ΠΪλησο ε πέζηε ηνπ ιανχ ζηελ καγηθά δχλακε ηνπ ιφγνπ (θαινχ ά θαθνχ) εέλαη
κεγΪιε , γη΄απηφ θαη νη πεξηπηψζεηο ησλ επρψλ ηφζν ζηε ιατθά θνηλσλέα φζν θαη ζηελ αζηηθά
, εέλαη πνιιΫο. ρεηηθΪ κε ηηο επρΫο εέλαη θαη ηα κνλνιεθηηθΪ νλφκαηα αλζξψπσλ, φπσο
Πνιπδψεο, Πνιπρξφλεο Παληαδάο, θιπ.
Έηζη θαη ε θαηΪηαμε ησλ επρψλ εέλαη δχζθνιε . Μπνξνχκε φκσο λα αθνινπζάζνπκε ην
παξαθΪησ δηΪγξακκα πνπ εέλαη βηνηηθφ θαη ιανγξαθηθφ
α. - ΒπρΫο θαη θαηΪξεο ησλ θαζεκεξηλψλ ζπλαληάζεσλ ( απφ παηδηΪ θαη κΫρξη ζε
θαηλνχξγηα Ϋπηπια).
β. - ΒπρΫο θαη θαηΪξεο ζε μερσξηζηΪ βηνηηθΪ γεγνλφηα (απφ εγθπκνζχλε κΫρξη ζΪλαην
θαη κλεκφζπλα).
γ. - ΒπρΫο θαη θαηΪξεο ζε ρξνληΪξεο κΫξεο
ηηο επρΫο θαη ζηηο θαηΪξεο ππΪγνληαη θη Ϊιιεο θαηεγνξέεο
α. αληέζηνηρα πξνο ηηο επρΫο
1. νη αληεπρΫο (φηαλ αληαπνδέδεη θαλεέο ηηο επρΫο)
2. νη απεπρΫο (φηαλ δεηνχκε λα απνκαθξχλνπκε κε ην ιφγν Ϋλα θαθφ.
3. νη ραηξεηηζκνέ
4. νη πξνπφζεηο
5. ηα παηλΫκαηα
β. αληέζηνηρα πξνο ηηο θαηΪξεο
1. Οη αληηθαηΪξεο

2. νη απεηιΫο (ζα ζε θΪκσ λα ρνξεχεηο...)
3. νη βξηζηΫο
4. νη βιαζηάκηεο ( ε ιΫμε απφ ην βιαζθεκψ,- βιΪπησ ηελ θάκε θΪπνηνπ .... θαη ηνπ
Θενχ)
5. ηα αλαζΫκαηα (φηαλ αλαζΫηεη θαλεέο ηελ ςπρά ελφο ερζξνχ ηνπ ζην δηΪβνιν)
6. νη φξθνη ( ε ιΫμε φξθνο παξΪγεηαη απφ ην εέξγσ - πεξηνξέδσ)
7. νη θαηΪδεζκνη Βέλαη γξαπηΫο ά καγηθΫο θαηΪξεο , πνπ επηλννχληαη κε θζνλεξά
δηΪζεζε ζηηο επηπρεέο ψξεο ηνπ Ϊιινπ. Ώλάθνπλ ζηελ καγεέα, αιιΪ βαζέδνληαη ζηνλ
θαηαξαζηηθφ ιφγν.
εθθξαζηηθΫο ρεηξνλνκέεο θαη θηλάζεηο
Οη ρεηξνλνκέεο θαη νη Ϊιιεο ζσκαηηθΫο θηλάζεηο, πνπ ζπληξνθεχνπλ ζ΄ φινπο ηνπο
ιανχο ηελ πξνθνξηθά Ϋθθξαζε, πΪλε λα ηελ αλαπιεξψζνπλ θαη απνηεινχλ Ϋλαλ αλζξψπηλν
«ιφγν» πνπ εληΪζζεηαη ζηελ ιανγξαθέα αλΪινγα πξνο ην θεθΪιαην πνπ ππεξεηεέ.
Θα κπνξνχζακε αθφκα λα κηιάζνπκε θαη γηα αζζκαηηθά ρεηξνλνκέα θαη θέλεζε πνπ
εέλαη θΪπσο ν ρνξφο ά ε θαηεπζπληάξηα ππφδεημε ηνπ κΫινπο, φπσο επέζεο θαη γηα ιαηξεπηηθά
πνπ εέλαη ε πξνζεπρά ά ην ιηηαλεπηηθφ βΪδηζκα

ΕΤ.

ΣΑ ΑΗΝΗΓΜΑΣΑ

Δ ιΫμε πξνΫξρεηαη απφ ην ξάκα αηλέζζνκαη θαη ην νπζηαζηηθφ αέλνο = κχζνο
ΛΫγεηαη ε αιιεγνξηθά πεξηγξαθά ελφο πξΪγκαηνο , πνπ πξνβΪιιεηαη ζαλ εξψηεκα γηα
ιχζε
Σα αηλέγκαηα άηαλ θΪπνηε ζενινγηθΪ θαη θνζκνζεσξεηηθΪ θεέκελα πνπ Ϋθξπβαλ
ζνθΫο Ϋλλνηεο, πξννξηζκΫλεο γηα ηνπο ιέγνπο . Σελ πεξηγξαθά ηνπ ζενχ νη πξψηνη ζνθνέ ηελ
Ϋθαλαλ κε κχζνπο - αέλνπο θαη αηλέγκαηα ( ξάζεηο πξνθεηψλ θαη αηλέγκαηα, ψζηε λα κελ
«πιεζηΪδεηε ην ζεέν κε νηθεηφηεηα». Έπεηηα ρξεζηκνπνέεζαλ ηα αηλέγκαηα γηα ηελ γλψζε ηνπ
γχξνπ θφζκνπ θη απ΄ απηφ Ϋθηαζαλ ζηελ καγηθά ρξάζε ηνπο.
χκθσλα κε ηελ αξρά ηεο νκνηνπαζεηηθάο καγεέαο , φηαλ κηα δχζθνιε εξψηεζε
δέλεηαη παξΪιιεια κ΄ Ϋλα δχζθνιν Ϋξγν, αλ ε απΪληεζε ιχζε Ϋξζεη γξάγνξα , ζα
δηεπθνιπλζεέ θαη ην Ϋξγν ( Σα δαηκνληθΪ πνπ αληηζηξαηεχνληαη ππνρσξνχλ ζηελ αλψηεξε
πλεπκαηηθά δχλακε) . Έηζη ρξεζηκνπνηνχζαλ παιηφηεξα ( ά ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζάκεξα νη
πξσηφγνλνη ) ηα αηλέγκαηα , φηαλ ζπΫξλνπλ , φηαλ θΪλνπλ ζπζέεο, φηαλ εθζηξαηεχνπλ , φηαλ
επηρεηξνχλ δπζρεξά δηΪβαζε , φηαλ ζΫινπλ λα κΪζνπλ ηε δηΪζεζε ηνπ ιαηξεκΫλνπ Θενχ.
Ώξγφηεξα απφ ηηο νκνηνπαζεηηθΫο απηΫο πξνζπΪζεηεο ην αέληγκα θαηΪληεζε λα απνηειεέ
κφλν ηνλ αγψλα θαη λα ρξεζηκνπνηεέηαη κφλν ζε κνλνκαρέεο ιφγνπ , ά κΪρεο , ζηνηράκαηα
επηθξΪηεζεο .
Έηζη αλαθΫξεηαη φηη ν κεξνο θαη ν κΪληεο ΚΪιραο ληθάζεθαλ ζε ηΫηνηνπο αγψλεο. Ο
πξψηνο ζηελ Ίν , φηαλ δελ κπφξεζε λα ιχζεη αηλέγκαηα ησλ εθεέ ςαξΪδσλ θαη ν δεχηεξνο απφ
ηνλ νκφηερλφ ηνπ Μφςν. Καη ν Μ. ΏιΫμαλδξνο επηβιάζεθε ζηνπο Ελδνχο πξνηεέλνληαο ηνπο ά
ιχλνληΪο ηνπο δχζθνια αηλέγκαηα ζηνπο ζνθνχο ησλ .
ηα λεψηεξα παξακχζηα πνιινέ αλαδεέρηεθαλ άξσεο επεηδά Ϋιπζαλ αηλέγκαηα
βαζαληζηηθΪ .
Σν αέληγκα γεληθΪ δεέρλεη εμειηγκΫλν κπαιφ, ηφζν γηα εθεέλνλ πνπ ην πξνβΪιιεη , φζν
θαη γηα εθεέλνλ πνπ ην ιχλεη γη΄απηφ θαη εκθαλέδεηαη ζε πξνρσξεκΫλεο πνιηηηζηηθΫο επνρΫο θαη
ηΪμεηο.

ηα λενειιεληθΪ ρξφληα ηα αηλέγκαηα πιεζαέλνπλ θαη εέλαη δηαηππσκΫλα κε ιηηφηεηα
θξαζηηθφ ξπζκφ , ζπληνκέα θαη Ϋμππλε αιιεγνξέα. πκπεξαέλεη θαλεέο φηη θπθινθνξνχζαλ
Ϊθζνλα αηλέγκαηα ζηα ΐπδαληηλΪ ρξφληα ψζηε λα ζπΪζνπλ ηα δεζκΪ ηεο ιφγηαο γιψζζαο θαη
λα θζΪζνπλ απιΪ κΫρξη ηελ επνρά καο
-Φηιφο- ςηιφο θαιφγεξνο θαη θφθαια δελ Ϋρεη.
-Κιεηδψλσ καληαιψλσ, ηνλ θιΫθηε βξέζθσ κΫζα
θαη
Σξεηο ηελ βαζηνχλε θαη γελλΪ
καχξα θΪλεη ηα παηδηΪ θαη πέζσ ηεο η΄ αθάλεη
Σα αηλέγκαηα εέλαη κνλφζηηρα, δέζηηρα, πνιχζηηρα, θιπ. ΚΪπνηε εέλαη πεδφκεηξα κε
θΪπνην ιφγην χθνο. ΜεξηθΪ δεέρλνπλ φηη θαηΪγνληαη απφ ηα ΐπδαληηλΪ ρξφληα .
Ώπφ ηελ γάλ επιΪζζεθα, σο ν ΏδΪκ
ζηελ θΪκηλνλ εςάζεθα σο νη Σξεηο Παέδεο,
ηα ρεέιε κνπ πνιινχο εδξφζηζαλ,
αιιΪ ζην ζΪλαηφ κνπ θαλεέο δελ βξΫζεθε
λα ζΪςεη ηα νζηΪ κνπ
θαη κεξηθΪ ξπζκηθΪ
Φχδη λ‟ εέδα κεο ΄ην ιΪδη
θη εέρε λ‟ άιην ζην θεθΪιη
Σα βαζηθΪ ιανγξαθηθΪ ζπζηαηηθΪ ελφο αηλέγκαηνο εέλαη ην ζΫκα θαη ηα ζχκβνια. ΘΫκα
νλνκΪδεηε ν ζηφρνο ηεο αιιεγνξέαο πνπ απνηειεέ θαη ηε ιχζε . χκβνια εέλαη ηα ζηνηρεέα ηεο
αιιεγνξέαο, διδ, ηα αληηθεέκελα θαη νη εηθφλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζπληεζεέ ην
παξαπιαλεηηθφ θεέκελν.
Σα ζΫκαηα θαη ηα ζχκβνια παέξλνληαη απφ ηνλ αηζζεηηθφ θφζκν, αιιΪ θαη απφ ηνλ
λνεηφ. ΤπΪξρνπλ σζηφζν αλαινγέεο θαη ζπζρεηηζκνέ φζνλ αθνξΪ ηα αηλέγκαηα θαη ην
κνξθσηηθφ επέπεδν.

Τ.

ΟΗ ΠΑΡΟΗΜΗΔ

Βέλαη ηα ζνθΪ θιεξνλνκάκαηα ησλ αηψλσλ , πνπ κε θξαζηηθά
ζπληάξεζε
παξαδέδνληαη απφ ηελ κηα γεληΪ ζηελ Ϊιιε δηδΪζθνληαο ηελ εκπεηξέα ηνπο, δέδνληαο
Ϋηνηκνπο ηχπνπο αιιεγνξέαο θαη παξνκνέσζεο , πνπ ρξεηΪδνληαη γηα λα ζηεξέδνπλ ά λα
ηεθκεξηψλνπλ ην ιατθφ ιφγν.
Οη κΫρξη ηψξα θηινινγηθνέ νξηζκνέ ηεο παξνηκέαο εέλαη πνιινέ , αιιΪ δελ ππΪξρεη
παξνηκηαθά ζπιινγά ά κειΫηε πνπ λα κε κλεκνλεχεη ηνλ πξψην ιαθσληθφ θαη πεξηεθηηθφηαην
νξηζκφ πνπ ηεο Ϋδσζε ν ΏξηζηνηΫιεο :- Παξνηκέαη παιαηΪο εέζη θηινζνθέαο... εγθαηαιιεέκκαηα
, πεξηζσζΫληα δηα ζπληνκέαλ θαη δεμηφηεηα
Μπνξνχκε λα ηεο δψζνπκε ηνλ θΪπσο πξαθηηθφηεξν νξηζκφ: « Παξνηκέα εέλαη ν
κηθξφο Ϋκκεηξνο ά πεδφο ιφγνο πνπ δηαηππψλεη παξαζηαηηθΪ θαη ζπρλφηαηα αιιεγνξηθΪ κηα
ζνθά γλψκε, κηα δηαπέζησζε, κηα ζπκβνπιά θαη πνπ επαλαιακβΪλεηαη ζηνλ θαζεκεξηλφ
ιφγν ζαλ επηρεέξεκα ά παξΪδεηγκα. Π.ρ.
«Σεο αδηθέαο ην γΫλλεκα ζε πνληηζκΫλν κχιν», «ε θηψρεηα ρακειψλεη ηα αθηηΪ» ,θιπ
ζνλ αθνξΪ ηελ εηπκνινγέα θαη ηελ ζχλζεζε ηνπ φξνπ κπνξνχκε λα πνχκε φηη εέλαη
γλσζηφο απφ ηελ επνρά ηνπ Ώηζρχινπ. Ο ιεμηθνγξΪθνο Δζχρηνο ζεκεηψλεη: «Παξνηκέα,

βησθειάο ιφγνο παξΪ ηελ νδφλ ιεγφκελνο, νένλ παξνδέα‟ νέκνο γαξ ά νδνο». (Ήηαλ ινηπφλ
θΪηη ην ζπλνδεπηηθφ θαη βνεζεηηθφ γηα ηνπο αλζξψπνπο , εέηε ζηελ ξχκε ηνπ ιφγνπ ηνπο εέηε
ζην δξφκν ηεο φιεο πνξεέαο ηνπο ζηε δσά). Κη εμαθνινπζνχλ λα εέλαη γηα φινπο ηνπο ιανχο
ξΪβδνη ζηεξέγκαηνο γηα ηελ θαιχηεξε Ϋθθξαζε θαη γηα ηελ ζνθφηεξε αληηκεηψπηζε ηεο δσάο.
ινη καο θαηαθεχγνπκε ζηελ εκπεηξέα θαη ζηελ θαιά ζπκβνπιά ησλ παξνηκηψλ γηα
λα παξεγνξάζνπκε ά λα παξεγνξεζνχκε , αιιΪ θαη γηα λα δηαζαθάζνπκε θαιχηεξα ην ιφγν
καο κε ηηο παξαζηαηηθΫο εηθφλεο ησλ θεηκΫλσλ ηνπο .
Καη ζηηο παξνηκέεο δηαθαέλεηαη, φπσο ζηα αηλέγκαηα, ε κεηαθνξΪ ηνπο απφ ηελ αξραέα
θαη ηε ΐπδαληηλά ζηελ δεκνηηθά γιψζζα
Οη Ϊκεζεο γλψκεο θαη ζπκβνπιΫο ιΫγνληαη θαη ιατθΪ γλσκηθΪ. Οη παξνηκέεο
δηαθξέλνληαη γηα ηελ ζπλερά ζκέιεπζά ηνπο θαη γηα ηελ ζπληνκέα.
Χζηφζν νη παξνηκέεο θξχβνπλ θΪπνηε κΫζα ηνπο θαη νιφθιεξν κχζν πνπ κνηΪδεη ζαλ
πεξέιεςε ηνπο .

ΤΕ.

ΔΤΣΡΑΠΔΛΔ ΓΗΖΓΖΔΗ – ΑΣΔΗΟΛΟΓΖΜΑΣΑ

Δ ιΫμε επηξΪπεινο ζεκαέλεη θΪηη πνπ εχθνια θαη επθπψο ηξΫπεηαη ζην ειαθξφ ά
αζηεέν. Οη επηξΪπειεο δηεγάζεηο εέλαη ηα ιεγφκελα αλΫθδνηα ά πεξηγειαζηηθΪ αζηεέα ά
πεξηπαέγκαηα ρσξηψλ πνπ ζαηηξέδνπλ θαη εηξσλεχνληαη ηξφπνπο, επαγγΫικαηα, ραξαρηάξεο ά
θαη πλεπκαηηθΫο αηΫιεηεο (θνπηνχο). ΜνηΪδνπλ κε ηνπο κχζνπο ησλ αλζξψπσλ αιιΪ
πξνζΫρνπλ πεξηζζφηεξν ην ζθψκκα, θαη ζπΪληα ην ζαηηξηθφ βΫβαηα δέδαγκα.
ινη νη ιανέ Ϋρνπλ ζαηηξηθΫο, αλεθδνηηθΫο ηζηνξέεο, πεηξαρηηθΪ αζηεηνινγάκαηα επεηδά
νη αλζξψπηλεο αδπλακέεο θαη ραηξεθαθέεο εέλαη θνηλΪ πξΪγκαηα. ηφρνο ηνπο εέλαη πΪληα ε
πξνψζεζε πξνο ην θαιχηεξν θαη ηελ βειηέσζε εθεέλνπ πνπ δελ πεγαέλεη θαιΪ.

ΤΕΕ.

ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΗΑ

Παξακχζη εέλαη ε ιατθά δηάγεζε πνπ κνηΪδεη κε κεγΪιν πεξηπεηεηαθφ κχζν ά Ϋρεη
ζπληεζεέ απφ πεξηζζφηεξνπο ππξάλεο , κνηέβα, αλζξσπν-κεηαθπζηθψλ κχζσλ , πνπ εέλαη
γλσζηνέ ζε πεξηζζφηεξνπο ιανχο. Ο,ηη εέλαη ζηελ ινγνηερλέα ην κπζηζηφξεκα, εέλαη ζηελ
ιανγξαθέα ην παξκχζη
Σν θεέκελφ ηνπ, διδ, ε δηάγεζε κπνξεέ λα θξαηΪεη θαη ψξεο νιφθιεξεο. Δ ηΫρλε ηεο
ζχλζεζεο ά ηεο αθάγεζεο αλάθεη ζε εηδηθνχο ηερλέηεο ηνπ ιφγνπ πνπ ιΫγνληαλ παξακπζΪδεο.
Δ ππφζεζε ηνπ παξακπζηνχ δελ δεζκεχεηαη ζε ηφπν θαη ρξφλν. Βπέζεο ηα πξφζσπΪ
ηνπ εέλαη αφξηζηα ( Ϋλαο βαζηιηΪο, Ϋλα παηδέ, κηα γξηΪ) θαη θαληαζηηθΪ ( δξΪθνο, κΪγηζζα
θηεξνηφ Ϊινγν).
Δ ιατθά δηαηχπσζε αθνινπζεέ πΪληα θνηλνχο αθεγεκαηηθνχο θαλφλεο , πνπ
Ϋθζαζαλ λα ζεσξεζνχλ λφκνη ηνπ παξακπζηνχ,
Σν παξακχζη εέλαη δηεζλΫο ιανγξαθηθφ εέδνο θαη θπθινθνξεέ εχθνια απφ ηφπν ζε ηφπν . Γηα
ηελ παιηφηεξε θνηλά θαηαγσγά ηνπο ππΪξρνπλ πνιιΫο ζεσξέεο, φπσο απηά ησλ αδεξθψλ
Γθξέκ, ηνπ ΜπελθΫη , ηεο πνιπγΫλλεζεο , ά ηεο κνλνγΫλλεζεο .θιπ
Γηα ην πεξηερφκελν θαη ηε θχζε ηνπ παξακπζηνχ ππΪξρνπλ Ϊιιεο ζεσξέεο
1. Μπζνινγηθά
2. πκβνιηζηηθά (αιιεγνξέεο ζξεζθεπηηθψλ δνμαζηψλ θαη ιαηξεηψλ
3. Φπραλαιπηηθά
4. Ώλζξσπνινγηθά.

ηα παξακχζηα ππΪξρνπλ θΪπνηα κνηέβα ηα νπνέα κεηαθΫξνληαη απφ γεληΪ ζε γεληΪ
θαη απφ Ϋλα θνηλσληθφ ζχζηεκα ζην Ϊιιν, Ϋηζη πνπ θαη δηΪθνξα ζηνηρεέα αληαπνθξέλνληαη
αθξηβψο ζηηο εμειέμεηο απηΫο. κσο ζ΄απηΪ πΪληνηε βξέζθνκε ζηνηρεέα απφ ηελ αξραέα
κπζνινγέα.
Σα παξακχζηα ρσξέδνληαη ζε πεξηζζφηεξεο θαηεγνξέεο αλΪινγα κε ηνλ θφζκν θαη ηηο
εκπλεχζεηο ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηνπο.
1. Σα ΜπζηθΪ, ά ηα ΞσηηθΪ παξακχζηα κε ηνπο γέγαληεο, ηνπο δξΪθνπο, ηηο κΪγηζζεο ,
ηνπο αξΪπεδεο, ηα ππφγεηα πινχηε θιπ
2. Σα δηεγεκαηηθΪ ά θνζκηθΪ παξακχζηα, πνπ θηλνχληαη ζε αλζξψπηλεο θνηλσλέεο.
(ηαμέδηα πνιΫκνπο, γεσξγέα, θπλάγη)
3. Σα ζξεζθεπηηθΪ , ά ηα ζπλαμΪξηθα
4. Σα επηξΪπεια, ά ηα ζαηηξηθΪ
ΜΫζα ζηηο θαηεγνξέεο απηΫο ππΪξρνπλ θαη ηδηαέηεξεο πεξηπηψζεηο παξακπζηψλ , πνπ
ηα ιΫκε αηληγκαηηθΪ, θιηκαθσηΪ, παξνηκηαθΪ, (απφ ηνλ ηξφπν πσο μεθηλνχλ.)
Σα παξακχζηα θΪζε ρψξαο εέλαη ζπλάζσο παξαιιαγΫο απφ ηνλ κεγΪιν θνξκφ ησλ
παγθφζκησλ παξακπζηψλ , αιιΪ δηαηεξνχλ ην εζληθφ ρξψκα ηνπο
Σν Νενειιεληθφ παξακχζη εέλαη πνιππνέθηιν θαη παξνπζηΪδεη ηα εμάο ζηνηρεέα:
1.Υαξνχκελεο εηζαγσγΫο θαη επρΪξηζηεο παξεκβνιΫο θαη αηζηφδνμα ηΫιε
2. ΤπΪξρεη θΪπνηα ιηηφηεηα θαη λνηθνθπξεκΫλε αθάγεζε
3. πλάζεηα πεξηγξαθάο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ πεξηβΪιινληνο
4. Καλνληθά νηθεηφηεηα κεηαμχ , π.ρ βαζηιηΪδσλ θαη ππεθφσλ ηνπο ά ππεξεηψλ ηνπο
5. Μηα δηΪζεζε δηδαθηηθά
6. Μηα εχθνιε δηΪζεζε αζηεένπ
Έλα Ϊιιν ζΫκα πξνο ζπδάηεζε απνηειεέ ην εξψηεκα αλ ππΪξρεη ζάκεξα θξέζε φζνλ
αθνξΪ ην παξακχζη; Ννκέδσ φηη Ϋρνπλ αιιΪμεη θΪπσο νη παξαδνζηαθνέ φξνη ηνπ
παξακπζηνχ. άκεξα επηθξαηεέ ε πξαρηηθά ηεο απφζηαζεο ηνπ αθεγεηά απφ ην αθξναηάξην
θαη ηα παξακχζηα εέλαη ζηαζεξΪ ηππνπνηεκΫλα . (πξαγκαηνπνηνχληαη κΫζσ ηειεφξαζεο, φπνπ
ελψ απνρηνχλ
θαιχηεξε αηζζεηηθά παξνπζέαζε δελ
δηαηεξνχλ
ηηο παξαδνζηαθΫο
δεκηνπξγηθΫο θαηαζηΪζεηο)

ΥΕΤ
ΤΕΕΕ. ΜΤΘΟΗ ΚΑΗ ΘΡΤΛΟΗ
14.1. ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ
Ση εέλαη ν κχζνο
Δ ιΫμε κχζνο ζεκαέλεη ζηνκαηηθφο ιφγνο. ηγΪ - ζηγΪ φκσο δάισζε θαη ηνλ
αλαπηπγκΫλν ά αθεγεκαηηθφ ιφγν, πνπ Ϋρεη ζΫκα ηνπ κηα εληππσζηαθά ηζηνξέα , εέηε απφ
ηνπο αξραένπο ζενχο θαη άξσεο, εέηε απφ ηελ «θνηλσλέα» ησλ δψσλ θαη ηελ θνηλσλέα ησλ
αλζξψπσλ. Ή κπνξνχκε δηαθνξεηηθΪ λα πνχκε φηη κχζνο εέλαη ε κπζηθά παξΪδνζε πνπ
αλαθΫξεηαη ζε ζενχο ά άξσεο, αθφκε κχζνο εέλαη ε αιιεγνξηθά δηάγεζε πνπ αλαθΫξεηαη ζε
δψα ά θπηΪ θαη απφ ηνλ νπνέν βγαέλεη θΪπνην εζηθφ ζπκπΫξαζκα.
Μχζνο εέλαη αθφκα
ε ππφζεζε δξΪκαηνο, Ϋπνπο αθάγεζεο, γεληθψο θΪζε
ινγνηερλάκαηνο. Αηαθξέλνληαη ζε ΠΏΡΟΕΜΕΧΑΒΕ θαη ζε ΑΕΑΏΚΣΕΚΟΤ. ηνπο πξψηνπο
ρξεζηκνπνηνχληαη ζθσπηηθΪ ζΫκαηα θαη ζπλάζσο ηνλ θχξην ξφιν παέδνπλ ηα δψα , φπσο ζηνπο
Ώηζψπεηνπο κχζνπο . Ώπφ απηνχο πξνάιζαλ νη ΑΕΑΏΚΣΕΚΟΕ .
Ο κχζνο γεληθΪ εέλαη θαζνιηθφ θαηλφκελν , γηαηέ εέλαη ζπκθπάο κε ηελ θχζε ηνπ
αλζξψπνπ θαη πεξηθιεέεη κηα εληππσζηαθά ηζηνξέα. Δ εληππσζηαθά απηά ηζηνξέα θαηαληΪ
θΪπνηε θαληαζηηθά. Βέλαη φκσο πηζηεπηά απφ ην ιαφ, ζαλ ηελ παξΪδνζε . Έηζη Ϋρνπκε ηνπο
κχζνπο ηεο Κνζκνγνλέαο θαη ησλ αξραέσλ ζεψλ (ειιεληθά κπζνινγέα) αιιΪ θαη ηνπο κχζνπο
ηνπ Ώηζψπνπ κε ζΫκα απφ ηα δψα , πνπ παξνπζηΪδνπλ θαη δηδαθηηθφ ραξαρηάξα . Ώπ΄ απηνχο
Ϋθηαζε θΪπνηε λα νλνκΪδεηαη « κχζνο» θαη ε δηδαθηηθά παξνηκέα
Μχζνο ζηελ ειιεληθά ιανγξαθέα , εέλαη ε κηθξά αιιεγνξηθά δηάγεζε απφ ηνλ θφζκν
ησλ δψσλ ά ησλ αλζξψπσλ, πνπ ζΫιεη λα δηδΪμεη θΪηη . Μχζνπο κε βηνηηθΫο αιιεγνξέεο
Ϋρνπλ φινη νη ιανέ ηνπ θφζκνπ, γηαηέ κ΄ απηνχο, φπσο θαη κε ηα αηλέγκαηα ά ηηο παξνηκέεο,
άζειαλ λα δηδΪμνπλ θαη λα παξαδεηγκαηέζνπλ ηελ θνηλσλέα ηνπο . Με κχζνπο θΪιπςαλ πξψηα
ηε δσά ησλ ζεψλ . Ώξγφηεξα θαηεχζπλαλ θαη ηελ θνηλσληθά ηνπο νξγΪλσζε
Μπνξνχκε λα ηνπο ρσξέζνπκε
Ώ. Μχζνη κε δψα
Βέλαη φκνηνη θαη θΪπνηε επαλΪιεςε ησλ κχζσλ ηνπ Ώηζψπνπ. ( Ο Ϊλζξσπνο
πξφζεμε πξψηα ηα δψα κε ην έδην ελδηαθΫξνλ κε ην παηδέ)
ΐ. Μχζνη κε δψα θαη αλζξψπνπο
Γ. Μχζνη κε αλζξψπνπο Βέλαη πξαγκαηηθνέ κχζνη, πνπ ηνπο ρξεζηκνπνηεέ θαη ν
Ώέζσπνο. πλάζσο θαηαιάγνπλ ζε Ϋλα ιφγν πνπ γέλεηαη παξνηκέα . Γη΄ απηφ θαη ηνπο
νλνκΪδνπκε θαη παξνηκηαθΫο ηζηνξέεο Πρ Ο κχζνο κε ηνπο δχν γακπξνχο,- ηνλ θεξακηδΪ θαη
ηνλ πεξηβνιΪξε, γηα ηνπο νπνένπο ην ζΫκα ηεο βξνράο άηαλ δσηηθάο ζεκαζέαο. Ο Ϋλαο άζειε
απαξαέηεηα λα βξΫμεη θαη Ϊιινο, ν θεξακηδΪο Ϋβιεπε ζηε βξνρά ηελ θαηαζηξνθά ηνπ . Γη΄ απηφ
θαη ν πεζεξφο ηνπο εέπε ζηε γπλαέθα ηνπ:- «ΐξΫμεη δελ βξΫμεη Ϋλαλ απφ ηνπο γακπξνχο καο ζα
πΪξεη ν δηΪβνινο»)
Οη ζξχινη
ην έδην πιαέζην εληΪζζεηαη θαη ε Ϋλλνηα ΘΡΤΛΟ. Βέλαη κηα κπζηθά δηάγεζε γηα θΪπνην
εθπιεθηηθφ πξφζσπν , πξΪγκα ά γεγνλφο πνπ ζπγθηλεέ νιφθιεξν ην ζχλνιν κηαο θνηλφηεηαο
θαη απνηειεέ γεγνλφο ππεξρξνληθψλ αμηψλ θαη Ϋκπλεπζεο.

Έρνπλ ζπλάζσο φια ηα ζηνηρεέα κηαο Ϊξηηαο θαη ζπλαξπαζηηθάο ηζηνξέαο: ππφζεζε,
πινθά, άξσεο. ΑηαθΫξνπλ απφ ην παξακχζη, πνπ βξέζθεηαη ζηα πιαέζηα ηνπ απέζαλνπ θαη απφ
ηελ απιά παξΪδνζε, πνπ εέλαη ζχληνκε θαη απιντθά δηάγεζε θαη ζηεξεέηαη απφ ηελ
ειθπζηηθφηεηα θαη ην εθπιεθηηθφ ζηνηρεέν ηνπ ζξχινπ.
Τπφ ην πιαέζην απηφ ε ζεκαζέα θαη ε Ϋλλνηα ηνπ κχζνπ θαη ηνπ ζξχινπ απνρηΪεη
ηδηαέηεξε δηΪζηαζε. ηελ ζχγρξνλε
αλζξσπνινγέα θαη θνηλσληνινγέα , ν κχζνο
ρξεζηκνπνηεέηαη κε επξχηεξε Ϋλλνηα , ζεκαέλνληαο νιφθιεξν ην ςπρηθφ ππφζηξσκα ηνπ
πνιηηηζκνχ ά Ϋλα ζχζηεκα αμηψλ πνπ θαηεπζχλεη ηερλεηΪ ηνπο πνιηηηζκνχο. Έηζη φηαλ
πξφθεηηαη γηα ηελ απηνγλσζέα ηεο γελεαινγηθάο ηαπηφηεηαο
κηαο ζπλζεηηθάο εζλνηηθάο
νκΪδαο, ν κχζνο ρξεζηκεχεη ζηε ζπιινγηθά θαη δπλακηθά αλαδάηεζε ελφο λΫνπ ζπζηάκαηνο
ζπιινγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Βλψ γηα ηελ πξνο ηα Ϋμσ πξνβνιά ηεο θνηλφηεηαο απηάο
ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ηδενινγάκαηα πνπ πεξηΫρεη ε κπζηθά εμάγεζε ηεο γελεαινγέαο.
Δ κπζηθά δηάγεζε πεγαέλεη ζε Ϋλα απξνζδηφξηζην ρξφλν ηνπ παξειζφληνο. πκβαέλεη
φπσο ζηα παξακχζηα πνπ ιΫκε «κηα θνξΪ θαη Ϋλαλ θαηξφ» γηα λα μεθφςνπκε ηνλ παξφλ
ρξφλν αθάγεζεο απφ ηελ αρξνλέα ηεο κπζηθάο δηάγεζεο. ηαλ φκσο απηφο ν κχζνο
θαιιηεξγεέηε θαη μεδηπιψλεηαη, θαηαιακβΪλεη θαη πξνζσπνπνηεέ ην ηζηνξηθφ θελφ πνπ
ππΪξρεη αλΪκεζα ζηνλ θαηξφ εθεέλν θαη ζην ζάκεξα .Έξρεηαη ινηπφλ απφ καθξηΪ , απφ ηελ
αξρά ηεο έδξπζεο γηα λα εμεγάζεη ηα ζχγρξνλα κεηαηξΫπνληαο ηνλ απξνζδηφξηζην ρξφλν θαηξφ ηνπ κχζνπ ζε ρξφλνπο ησλ πξνγφλσλ . ΚΪηη ηΫηνην θΪλεη Ϊιισζηε , αζθαιψο ζε Ϊιιε
θιέκαθα, θαη ε επέζεκε ηζηνξέα πνπ καζαέλνπκε ζηα ζρνιεέα , θαζψο θαη ε αθαδεκατθά
αξραηνινγέα πνπ πξνζπαζεέ λα δψζεη πξφζσπν θαη πιηθφ πεξηερφκελν ζην παξειζφλ.
Σελ ζεσξεηηθά απηά πξνζΫγγηζε ζα πξΫπεη λα αμηνπνηάζνπκε φηαλ πξφθεηηαη λα
θαηαιΪβνπκε ηελ κπζηθά πξνζπΪζεηα πνπ θαηαβΪινπλ , πρ νη ρξνληθνγξΪθνη ησλ
επεηξσηηθψλ ρξνληθψλ ηνπ ΥΕΥ αηψλα. Σν έδην κπνξνχκε λα πνχκε θαη γηα ηνπο Ϊγλσζηνπο
ρξνληθνγξΪθνπο ηνπ «Υξνληθνχ ηεο Αξφπνιεο», νη νπνένη γηα λα απνδεέμνπλ ηελ αζελατθά
γελεαινγέα θαη πνιηηηζκηθά ζπλεθηηθφηεηα ησλ θαηνέθσλ ηεο πεξηνράο ηεο Αξφπνιεο δέλνπλ
Ϋκθαζε ζηελ κπζηθά αθάγεζε ηεο κεηνέθηζεο ησλ δχν αζελατθψλ θχισλ (ηνπ Άηιαληα θαη
ηνπ Ίθηηνπ) θαη ηεο έδξπζεο ζε ηξεηο θΪζεηο λΫσλ πφιεσλ ζηελ αθαηνέθεηε θαη ζθεπαζκΫλε
ηφηε απφ δΫληξα (Αξπο) πεξηνρά, ηηο νπνέεο πφιεηο, ιφγσ ησλ δΫληξσλ νλφκαζαλ γεληθΪ
Αξπτλφπνπιεο. Ο κχζνο απηφο ζηεξέδεηαη ζηνλ πξνυπΪξρνληα κπζηθφ ιφγν γχξσ απφ ηνλ
Σξσηθφ Πφιεκν. Οη ρξνληθνγξΪθνη ζπλΫδεζαλ ηελ ηζηνξηθά ζπγρξνλέα κε ηελ ηνπηθά
θαζεκεξηλφηεηα κε γλσζηΪ , αιιΪ πεξηζσξηαθΪ γεγνλφηα ηεο αξραέαο ΒιιΪδαο, ά
πξνζπΪζεζαλ λα θΫξνπλ δηθΪ ηνπο πξσηφηππα ζηνηρεέα.
Βέλαη γλσζηΫο σζηφζν, ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ, νη
κεγΪιεο θαηαζηξνθΫο
επαληδξχζεσο θαη ζηεξΫσζεο ηεο Αξφπνιεο. Ώθξηβψο κΫζα ζ΄ απηά ηελ ηξηθπκηψδε κπζηθά
ηζηνξέα γελληνχληαη θαη λΫνη κχζνη ά ζξχινη . Έλαο απ΄ απηνχο εέλαη απηφο ηεο ΜΟΝΟΐΤΓΏ.
14.2 Ο ΘΡΤΛΟ ΣΖ ΜΟΝΟΒΗΕΑ
χκθσλα κε ηνλ βαζηθφ κχζν, θαηΪ ηνλ ηξέην πΥ αηψλα, χζηεξα απφ πΫληε γεληΫο
εηξάλεο θαη εζπρέαο, ηελ εγεκνλέα ηεο Αξπτλνχπνιεο δηαδΫρεηαη ν Ϋξαπνο ηνπ γΫλνπο ηνπ


Δέλαη γλσζηΫο, ζύκθσλα κε ην ρξνληθό, νη ηξεηο ηδξύζεηο ηεο Γξπτλόπνιεο. Πξώηε έδξπζε 560/550 πΥ επνρά. 233 πΥ
θαηαζηξνθά θαη εξάκσζε ηεο Γξπτλόπνπιεο από ηνπο Ηιιπξηνύο ( επέζεζε ηνπ γηνπ ηεο Σεύηαο ) γηα λα δηαξθΫζεη
εξεκσκΫλε ε πεξηνρά γηα 185 ρξόληα, κΫρξη ην 48 κΥ επνρά πνπ ρηέδεηαη από ηνπο απόγνλνπο ηνπ Άηιαληα θαη Ηθέηνπ επέ
ΜΫγα Καέζαξνο . ηελ επνρά ηνπ Ηνπζηηληαλνύ ε Γξόπνιε ζα δερηεέ θαη λΫα επέζεζε από ηνπο βΪξβαξνπο ( ην ρξνληθό
ιΫεη όηη νη εηζβνιεέο άξζαλ από ηε ζΪιαζζα) κε απνηΫιεζκα θαηΪ ην 580 κΥ ν ηόπνο ρξεηΪζηεθε λα μαλαρηηζηεέ.

Άηιαληα , ν νπνένο Ϊλνημε πνιπκΫησπν πφιεκν ελΪληηα ζηνπο Μνινζζνχο , ηνπο Ώτδσλαένπο
θαη ηνπο Δπεηξψηεο. Με ηελ επέζεζε απηά νη ηξεηο νη θπιΫο ελψζεθαλ θαη δάηεζαλ ηελ βνάζεηα
ηνπ Ενχινπ, ηνπ γηνπ ηεο δηΪζεκεο απφ ηελ ηζηνξέα πνιεκέζηξαο , βαζέιηζζαο Σεχηαο,
αξρφληηζζαο ηεο Ειιπξέαο. Δ Σεχηα αληαπνθξέζεθε ζην θΪιεζκα ζπγθΫληξσζε ζηξαηφ απφ
δΫθα ρηιηΪδεο Ϊλδξεο θαη Ϋθζαζε ζηε ΥηκΪξα . ΜεζνιΪβεζε Ϋλαο θνληθφο πφιεκνο πνπ
θαηΪζηξεςε φιε ηελ πεξηνρά, φπσο θαη ηελ αξραέα πφιε ηεο Φνέληθεο .
« Ο θνβεξφηεξνο ραιαζκφο απ΄ φζνπο γλσξέδνπκε , γξΪθεη ν ΐαζέιεηνο ΜπαξΪο 1 ,
εέλαη εθεέλνο πνπ Ϋγηλε απφ ηελ ζξπιηθά Μνλνβχδα . Σφζα δεηλΪ ππΫθεξε ν ηφπνο απφ ηνλ
ραιαζκφ εθεέλνλ , ψζηε βνΪ αθφκε ζη΄ απηηΪ καο ε θαηΪξα ησλ αηπρψλ ζπκΪησλ ηνπ θαηΪ
ησλ πξσηαηηέσλ : ( θαη αλαθΫξεη ην γλσζηφ δεκνηηθφ ηξαγνχδη )
ηελ ΐξΪληα θαη ζηε Ρέπεζε,
Κνχθνο λα κε ιαιάζεη.
θνηψζαλε ηνλ Ίνπιην
Σνλ Γην ηεο Μνλνβχδαο !
Να ζπκέζνπκε φηη νη θΪηνηθνη ηεο πεξηνράο πξΪγκαηη πηζηεχνπλ πσο θαη ζάκεξα εθεέ
δελ ιαιεέ ν θνχθνο, ελψ αλΪκεζα ζηα εξεηπσκΫλα ρσξηΪ ΐξΪληα θαη Ρέπεζε ζην θΪζηξν
«έλνπ» θαη ζηε ζΫζε ΣΪρλνο νη έδηνη δεέρλνπλ ηνλ ηΪθν ηνπ γηνπ ηεο Μνλνβχδαο. Δ ιατθά
κλάκε δελ πξνζδηνξέδεη ρξφλν, νχηε ηέηινπο βαζέιηζζαο , νχηε φλνκα ερζξνχ. ΐιΫπεη κφλν
ηελ Μνλνβχδα βΫβαηα σο γπλαέθα κε ην κνλαδηθφ ηεο κεγΪιν βπδέ πνπ ην ξέρλεη πέζσ απφ ηελ
πιΪηε. Ο ιαφο πφηε ηελ ζεκαδεχεη Ϋηζη παξακνξθσκΫλε ηελ βαζέιηζζα θαη πφηε σο Ϋλα ζεξηφ
πνπ
βγαέλεη εμαγξησκΫλν απφ ηε ζΪιαζζα . Σν θΪλεη απηφ έζσο γηα λα δψζεη ηηο
πξαγκαηηθΫο δηαζηΪζεηο ηνπ θαθνχ πνπ εέλαη ζε ζΫζε λα δηαπξΪμεη , φπσο ζηελ νπζέα
δηΫπξαμε. Δ ζΪιαζζα επέζεο εδψ φρη κφλν καο δεέρλεη ηελ πξαγκαηηθά θαηεχζπλζε απ΄ φπνπ
άξζε, αιιΪ θαη ηελ δχλακε θαη αγξηφηεηα ηεο Μνλνβχδαο.
ην ζξχιν απηφ εληΪζζνληαη επέζεο δπν ζεκαληηθΪ επεηζφδηα αληέζηαζεο. ΛΫεη ν
ζξχινο πσο νη θΪηνηθνη ησλ ρσξηψλ , βιΫπνληαο ην ιεθνχζη ηνπ ζηξαηνχ ηεο Μνλνβχδαο
λα θαηαρχλεηαη ζηνλ ηφπν ηνπο, λα θαέεη θαη λα ξεκΪδεη ηα πΪληα, απνθΪζηζαλ λα αληηζηαζνχλ
κε Ϋλαλ κνλαδηθφ ηξφπν . Σξαβάρηεθαλ ζηελ ραξΪδξα ηεο ΛαθνζηΫξαο θαη εθεέ πΪλσ ζην
θξχδη ηνπ γθξεκνχ θνπβΪιεζαλ θνπξπηΪ (πξσηφγνλε θπςΫιε) κε κειέζζηα απφ ηα
δηΪζπαξηα κε ξεέθηα δΪζε ηεο ΐξΪληαο θαη ηεο Ρέπεζεο . Σελ ψξα πνπ νη μΫλνη ζηξαηηψηεο
κπάθαλ ζηελ ραξΪδξα, ακφιεζαλ πΪλσ ηνπο ηα θνπξπηΪ. Έλα ζχλλεθν απφ αθεληαζκΫλν
κειηζζνιφη μεπεηΪρηεθε απ΄ κΫζα ηνπο . Σα Ϊινγα θαη ε παλνπιέα ησλ ερζξψλ δελ
σθεινχζαλ ζε ηέπνηε θαη ην βαιαλ ζηα πφδηα .
Δ παξαιιαγά κε ην κνλαζηάξη ηνπ ΜεζνπνηΪκνπ
Σν Ϊιιν ζξπιηθφ επεηζφδην αληέζηαζεο θαηΪ ηεο θνληθάο θαηαζηξνθάο πνπ
πξνμΫλεζε ε ζεκαδεκΫλε βαζέιηζζα, εέλαη απηφ γηα ην κνλαζηάξη ηνπ Ώγένπ ΝηθνιΪνπ ζην
Μεζνπφηακν. εκεηψλνπκε φηη δελ κπνξεέ λα ππΪξμεη ρξνληθά ζχκπησζε , δηφηη ε Μνλνβχδα
θαηαζηξΫθεη ηνλ ηφπν , ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ 266 ρξφληα πξηλ απφ ηελ γΫλλεζε ηνπ
Υξηζηνχ. Άξα δελ αληηζηνηρεέ νχηε κε ην γεγνλφο φηη αληηζηΪζεθαλ ηξαθφζνη θαιφγεξνη ζηελ
Μνλνβχδα. Σν κνλαζηάξη φκσο ηνπ ΜεζνπνηΪκνπ θαέλεηαη Ϋρεη ρηηζηεέ πΪλσ ζε αξραέν λαφ
θαη ηαπηφρξνλα , μεθηλψληαο απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ καθξαέσλε ηζηνξέα θπξέσο θαηΪ ηελ
Σνπξθνθξαηέα ην βαξχ θνξηέν ηεο αληέζηαζεο εέραλ αλαιΪβεη νη θιεξηθνέ ηεο Οξζφδνμεο
πέζηεο , ε ιατθά κλάκε θαέλεηαη φηη γηα κηα αθφκε θνξΪ αδηαθνξεέ γηα ηελ ηζηνξηθά αθξέβεηα
θαη θαηαπηΪλεηαη απφ ηελ νπζέα ηνπ κχζνπ ηεο αληέζηαζεο.
ΛΫεη ινηπφλ απηφο ν λεφηεξνο ζξχινο φηη ζην κνλαζηάξη ηνπ Ώτ Νηθφια ζην
Μεζνπφηακν άηαλ ηξαθφζνη θαιφγεξνη νη νπνένη εέραλ απφ ηξεηο αξκΪηεο θαη απφ ηξέα Ϊινγα
1

Βαζέιεηνο ΜπαξΪο , Σν ΓΫιβηλν ηεο Βνξεένπ Ζπεέξνπ θαη νη γεηηνληθΫο ηνπ πεξηνρΫο, Αζάλα 1966, ζει. 3.

κε δηαθνξεηηθΪ ρξψκαηα, θφθθηλα , καχξα θαη Ϊζπξα. Οη θαιφγεξνη γηα λα μεγειΪζνπλ ηε
Μνλνβχδα πνπ πνιηνξθνχζε ην κνλαζηάξη , Ϋθεξλαλ γχξν ηξεηο θνξΫο ηελ εκΫξα κε Ϊιια
Ϊινγα θαη Ϊιιε αξκΪηα . Σν πξσέ κε Ϊζπξα, ην κεζεκΫξη κε θφθθηλα θαη ην βξΪδπ κε καχξα. Δ
Μνλνβχδα λφκηζε φηη κΫζα ζην κνλαζηάξη άηαλ νιφθιεξνο ζηξαηφο θαη Ϋηζη απνθΪζηζε λα
θχγεη.
Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε εδώ όηη ηελ αληηθαηηθή αληηκεηώπηζε ηεο Μνλνβίδαο. πσο
είλαη γλσζηό ε θαηαζηξεπηηθή καλία ηεο Μνλνβύδαο έπιεμε κέρξη θαη ηνπο αξραίνπο
νηθηζκνύο ζηα όξηα ηεο Βόδξηζηαο – Καθαβηάο. Ωζηόζν ζηελ Κάησ Γξόπνιε ζεσξείηαη
όηη ε Μνλνβύδα ήηαλ απηή πνπ έθηηζε ην ζέαηξν ησλ σθξαηίθσλ (!) ε νπνία ήξζε από
ηε ζάιαζζα. (θαη νη ξσκαίνη ’εξζαλ από ηε ζάιαζζα)
Δπίζεο ηνλ κύζν ηεο Μνλνβύδαο λα θάλεη έξγα ην ζπλαληνύκε θαηά θάπνηνλ
ηξόπν κεηακνξθσκέλν θαη ζην θηίζηκν ηεο εθθιεζίαο ηεο Γέλλεζεο ηεο Θενηόθνπ
κεηαμύ Κάησ θαη Πάλσ Δπηζθνπήο θαη Ραληαηηνύ . Ο Θξύινο ιέεη όηη ηελ εθθιεζία
απηή έθηηζαλ όινη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο θαη όηη θάπνηε πέληε γπλαίθεο κε βπδηά
κεγάια πνπ ηα ‘ξηρλαλ πίζσ από ηελ πιάηε κεηέθεξαλ κεγάιεο πέηξεο (κάξκαξα) από
ηε Γξόπνιε. ην δξόκν, ζπλερίδεη ν κύζνο, ηεο ζπλάληεζε ν δηάβνινο ν νπνίνο ηεο
μεγέιαζε ιέγνληάο ηνπο όηη δελ είλαη αλάγθε λα πάηε κεηαθέξεηαη άιιεο πέηξεο δηόηη ε
εθθιεζία ηειείσζε. Οη γπλαίθεο πείζηεθαλ, αιιά κόιηο δηαπίζησζαλ όηη ήηαλ ςέκα
γύξηζαλ λα πάξνπλ ηηο πέηξεο – κάξκαξα. Ο δηάβνινο όκσο ηηο είρε καγαξίζεη νπόηε
δελ επηηξέπνληαλ λα κπνπλ ζην ρηίζκα ηεο εθθιεζίαο. Άξα νη άγγεινη ηηο έθαλαλ λα
αθνύλεηεο. Αθόκα θαη ζήκεξα ηειεηώλεη ν κύζνο νη πέηξεο είλαη εθεί θαη ηνλ ηόπν,
ρσξίο λα κπνξνύλ λα ηνλ πξνζδηνξίζνπλ ην ιέλε ζηα Πέληε Μάξκαξα. Ο ίδηνο κύζνο
ιέεη όηη αξγόηεξα ε εθθιεζία γθξεκίζζεθε θαη όηαλ μαλαρηίζηεθε από ηνπο
επηζθνπηαλνύο βξήθαλ πιάθεο κάξκαξα γξακκέλα ζηα ξσκατθά (ιαηηληληθά). Λνηπόλ
νη γπλαίθεο εδώ έρνπλ ζρέζε κε ηε Μνλνβύδα δηόηη έρνπλ κεγάια βπδηά,- δπν, δελ είλαη
όκσο παξακνξθσκέλεο αιιά «ζηαπεξνηέο» , αζώεο. Δπίζεο κεηαθέξνπλ πέηξεο
κεγάιεο-κάξκαξα, πηζαλόλ από ην ζέαηξν ησλ σθξαηίθσλ πνπ ην είρε θηίζεη ε
Μνλνβύδα. Σν γεγνλόο όηη νη πέηξεο έρνπλ ζρέζε κε ην ζέαηξν ησλ σθξαηίθσλ
επηβεβαηώλεη θαη ηηο πιάθεο κάξκαξα κε ιαηηληθά γξάκκαηα πνπ βξήθαλ αξγόηεξα νη
πηζθνπηαλνί. Πηζαλόλ επεηδή θαη ε Μνλνβύδα-Σεύηα θαη νη Ρσκαίνη ήξζαλ από ηε
ζάιαζζα, κε θνηλά ζηνηρεία ηελ ηεξάζηηα δύλακε θαη ηελ θαηαζηξεπηηθή καλία θαη
δηαθξηηηθό γηα ηνπο ξσκαίνπο κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηελ νηθθνδόκεζε. Ζ Μνλνβύδα ην
230 π.Υ ελώ νη Ρσκαίνη ζα εκθαληζηνύλ ζηελ Γξόπνιε ην 47 π.Υ πνπ ζεσξείηαη θαη
σο ε απαξρή ηεο λέαο επαλίδξπζεο ηεο Γξόπνιεο πνπ ζα ζπλερηζηεί θαη ζηελ
πεξίνδν εθρξηζηηλαηζκνύ ηεο πεξηνρήο . Σν Ακθηζέαηξν ή Αδξηαλνύπνιε ρηίζηεθε
θαηά ην ΗΗ αηώλα κ. Υ
Ωζηόζν δελ κπνξνύκε λα κε πξνζέμνπκε όηη ε εθθιεζία πνπ ρηίδεηαη ζηελ
Δπηζθνπή αθνξά έλα ζεκαληηθό ηζηνξηθό γεγνλόο πνπ δελ κπνξεί λα παξαιείπεηαη
ζηελ ιατθή κλήκε. πσο είλαη γλσζηό ην 429 κΥ (ή 76 ρξόληα κεηά ηελ ζεκειίσζε ηεο
Κσλζηαληηλνύπνιεο 353 ) ζηελ Δπηζθνπή πξσηάπισζε ηε ζεκαία ηνπ ν

Υξηζηηαληζκόο θαη έζηεζε ηνλ πξώην επηζθνπηθό ζξόλν. Η ζεκεξηλή Δπηζθνπή είλαη
ην πξώην γλσζηό θέληξν ηεο επηζθνπήο Γξπηλνπόιεσο (558-1183). Γελ είλαη γλσζηό
ζε πην ζεκείν ήηαλ ην θέληξν . (Αλαθέξεηαη όκσο όηη εδώ Από ην 1183-1318 ην
θέληξν επηζθνπήο ηεο Γξπηλνππόιεσο κεηαθέξζεθε ζηε κνλή ηεο Σζέπνπ (Τςειήο
Πέηξαο) ζην Γαξδή-Γαξίθη. Από ην 1318 κέρξη ην 1924 κεηαθέξζεθε ζην
Αξγπξόθαζηξν . Με ην απηνθέθαιν ηεο Αιβαληθήο εθθιεζίαο ην θέληξν ηεο

παξαδνζηαθήο Δπηζθνπήο κεηαθέξζεθε ζην Γειβηλάθη –Κόληηζα. Σν Αξγπξόθαζηξν
παξακέλεη σζηόζν θέληξν Δπηζθνπήο )
14.3 ΣΟ ΘΔΡΗΟ ΣΖ ΜΠΗΣΡΗΑ
Σν κάλπκα ηεο αληέζηαζεο κΫζσ ηεο εμππλΪδαο ην ζπλαληνχκε επέζεο θαη ζε Ϋλαλ
Ϊιιν εμειηζζφκελν ζξχιν. ΄ απηφλ ηνπ ζεξηνχ θαη ηεο Μπέζηξηζζαο. Βέλαη γλσζηφ φηη ζην
πιΫγκα ηεο αξραέαο κπζνινγέαο ν πνηακφο ηεο Μπέζηξηζζαο αλαγλσξέδεηαη επέζεο θαη σο
πνηακφο φπνπ ν ΥΪξνληαο κεηΫθεξλε κε ηελ βΪξθα ηηο αλζξψπηλεο ςπρΫο πξνο ην Άδε ά ηνλ
ΠαξΪδεηζν .
ΠΪλσ φκσο απφ ην πνηΪκη Ϋλα ζεξηφ εέρε δψζεη ηηο πεγΫο . Σν ζεξηφ γηα λα αθάζεη
λεξφ γηα ηνλ πνιππιεζά πιεζπζκφ ζηελ ζεκεξηλά πεξηνρά ηνπ Αειβέλνπ πνπ ζχκθσλα κε
ηνλ ζξχιν άθκαδε, δεηνχζε θΪζε βδνκΪδα θαη απφ Ϋλα αλζξψπηλν ζχκα. Σν ζεξηφ άηαλ
αθαηαλέθεην απφ ηνπο αλζξψπνπο νη νπνένη επέζεο δελ άζειαλ λα αθαληζηνχλ κε Ϋλαλ ηΫηνην
απαέζην ηξφπν θαη νχηε λα δάζνπλ ηφζν απαέζηα, κε ην βαξχ θφξν ζπζέαο ζπλαλζξψπσλ .
(πξνζΫρνπκε εδψ μαλΪ ην κνηέβν ηεο ζπζέαο).
Έηζη Ϋλαο απφ ηνπο ειηθησκΫλνπο, ζνθνχο ηνπ γΫλνπο, βξάθε ηελ πξσηφηππε ιχζε .
Ώθνχ Ϊθεζαλ γηα αξθεηφ θαηξφ ην ζεξηφ ρσξέο ηελ αλζξψπηλε ηξνθά, θφξησζε κηα κΫξα Ϋλα
δψν κε δχν ζΪθνπο κε βαιαλέδηα ζηε κΫζε ησλ νπνέσλ εέρε βΪιεη αλακκΫλε έζθηλα. Με ην δψν
θνξησκΫλν πιεζέαζε ηελ πχιε ηεο ζπειηΪ φπνπ θαζφηαλε ην ζεξηφ. Μφιηο ην λεζηηθφ αγξέκη
κπξέζηεθε θξΫαο ρέκεμε πΪλσ ζην δψν θαη ην θαηαβξφρζηζε. Δ έζθηλα δελ Ϊξγεζε λα
κεηαδψζεη ηελ πχξηλε θαξδηΪ ηεο ζε φιν ην ζψκα ηνπ ζεξηνχ ην νπνέν κφιηο θαηΪιαβε ηε
ζπλΫβεθε βγάθε θαη θψλαμε γηα βνάζεηα κε ην γλσζηφ « Έια κΪλα Μπέζηξηζζα θαη αδεξθά
κνπ ζΪιαζζα». Δ ζΪιαζζα ζχκσζε πνπ δελ ηελ απνθΪιεζε απηά «κΪλα» θαη αδηαθφξεζε,
ελψ ε Μπέζηξηζζα δελ κπνξνχζε λα αλεθνξάζεη γηα λα ην ζβάζεη.
Σφηε ην ζεξηφ, ζπαξαγκΫλν απφ ηνπο πφλνπο, Ϊξρηζε λα ζΫξλεηαη ζηελ πιαγηΪ ηνπ
βνπλνχ θαη λα μεξλΪεη φ, ηη εέρε θαηαβξνρζέζεη κε ηελ ειπέδα ζσηεξέαο. Ήηαλ φκσο κΪηαηε
πξνζπΪζεηα.
Ώθφκα φκσο θαη ζάκεξα ππΪξρνπλ δπν ζεηξΫο κε δΫληξα ζην γπκλφ πιΪη ηνπ βνπλνχ
πΪλσ απφ ην ΓαξδηθΪθη θαη ηελ ΠεηζΪ , ηηο νπνέεο απφ γεληΪ ζε γεληΪ ηεο εμεγνχλ φηη
θχηξσζαλ απφ ηα βαιαλέδηα πνπ μεξλνχζε ην ζεξηφ φηαλ θαέγνληαλ.
εκεηψλνπκε επέζεο φηη ην ζηνηρεέν ηεο ηφζν ηζρπξάο θσηηΪο έζσο λα Ϋρεη ζρΫζε κε
ην γεγνλφο φηη ε πεξηνρά δηαθξέλεηαη γηα ηηο ηζρπξΫο πεγΫο πγξαεξένπ ε πέεζε ηνπ νπνένπ
μεπεξλΪεη ηηο ηξαθφζεο αηκφζθαηξεο.
Δ παξαιιαγά κε ηνλ Ώτ ΑνλΪην
Σν ζηνηρεέν ηεο θσηηΪο εέλαη επέζεο ην κφλν πνπ δηαθξέλεη ηνλ ζξχιν απηφλ απφ
εθεέλνλ ηεο σξσλεηΪο. Καη ν ζξχινο απηφο Ϋξρεηαη επέζεο λα πξνβΪιιεη γηα κηα αθφκα θνξΪ
ηνλ πξνζηαηεπηηθφ ξφιν ηνπ νξζφδνμνπ θιάξνπ πξνο ην πνέκλην ηνπ .
Σν ζηνηρεηφ πνπ παξαθχιαγε ην κνλαδηθφ πεγΪδη ηεο πεξηνράο εέρε θαηαξεκΪμεη ηνλ
ηφπν. πρλΪ Ϋβγαηλε θαη θαηαζπΪξαδε δσληαλΪ θαη αλζξψπνπο . Οη θΪηνηθνη ηεο πεξηνράο
δνχζαλ κε παγσκΫλε ηελ θαξδηΪ . ΜπξνζηΪ ζην θαθφ πνπ απεηινχζε ηνλ ηφπν νη Ϊλζξσπνη
απνθΪζηζαλ λα δεηάζνπλ ζσηεξέα απ΄ ηνλ επέζθνπν ηεο ΐξέλαο, ηνλ ΑνλΪην.
Ο Βπέζθνπνο ΑνλΪηνο αληαπνθξέζεθε . Αελ παξνπζηΪδεηαη ζηνλ ζξχιν κφλν σο
θαιφο καρεηάο αιιΪ θαη παλΫμππλνο. Ξεθέλεζε Ϋλα πξσέ απφ ην κνλαζηάξη ηεο ΐξέλαο κε
εθαηφ θαβαιΪξεδεο ζπλνδεέα . ΜπξνζηΪ πάγαηλε ν έδηνο θνπλψληαο σο ιΪβαξν ηνλ ζηαπξφ.

Αελ πάγαηλε λα θΪλεη ηΪκαηα θη νχηε λα πξνζθπλάζεη ην αηκνβφξν ζηνηρεηφ . Πάγαηλε λα
κεηξεζεέ καδέ ηνπ .
Βέρε ζθαξθηζηεέ φκσο θΪηη πξσηφηππν . Με θεξέ απφ ην κνλαζηάξη εέρε θηηΪμεη Ϋλα
κεγΪιν θΫξηλν βφιν δεκΫλν κε Ϋλα ζθνηλέ . ηαλ Ϋθηαζε ζηελ πχιε ηεο ζπειηΪο ακφιεζε ηνλ
φγθν ηνπ θεξηνχ . Σν λεζηηθφ ζηνηρεηφ Ϊξπαμε ην βφιν θαη πξνζπΪζεζε λα ηνλ θαηαπηεέ . Σν
θεξέ φκσο θφιιεζε ζηα ζαγφληα ηνπ ζηνηρεηνχ θαη αρξάζηεςε ηα θνθηεξΪ δφληηα ηνπ. Μφλνλ
ηφηε ν επέζθνπνο ΑνλΪηνο θχηεςε ην θνληΪξη ηνπ ζηα ζπιΪρλα ηνπ δξΪθνπ.
Σν γεγνλφο γηνξηΪζηεθε κεγαιφπξεπα. Ο επέζθνπνο ΑνλΪηνο
νλνκΪζηεθε
ζαπκαηνπξγφο. ηε κλάκε ηνπ ρηέζζεθαλ εθθιεζέεο θαη κνλαζηάξηα , ελψ ηα γχξσ βνπλΪ απφ
ηφηε ιΫγνληαη ΐνπλΪ ηνπ Ώτ ΑνλΪηνπ (ζρφιηα γηα δηΪθνξα ζηνηρεέα θπξέσο γηα ην ξφιν ηνπ ηεξΫα
θαη ηνλ ρξφλν….) ΤπΪξρεη κΪιηζηα θαη ηξαγνχδη φπσο :
«ΚΪησ ζηεο σξεηΪο ηνλ θΪκπν/ θΪλνπλ νη ρσξηΪηεο γΪκν./ θη ν
επέζθνπνο ηεο ΐξέλαο/ θΪλεη κΫγα παλεγχξη./ Βπέζθνπε ζαπκαηνπξγΫ / κεγΪιν εέλαη ην φλνκΪ
ζνπ….»

14.4. Ο ΘΡΤΛΟ ΣΖ ΚΟΣΔΗΝΖ
Ο επόκελνο ζξύινο «Σεο θνηεηλήο» ζρεηίδεηαη επίζεο κε ην λεξό, απ΄ όηη
θαίλεηαη όρη απιώο σο βαζηθό ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηεο αλζξώπηλεο δσήο, αιιά δηόηη ην
λεξό είρε γηα ηηο πεξηνρέο απηέο ηελ δηθή ηνπ ηζηνξία. Ήηαλ πάληνηε άθζνλν θαη δελ
επαξθνύζε πνηέ.
Ο ζξχινο απηφο Ϋρεη ζην θΫληξν ηεο πξνζνράο ηελ γπλαηθεέα κνξθά, ηελ Αξνπνιέηηζα,
ηελ πξαγκαηηθά θΪηνηθν ηεο πεξηνράο ε νπνέα κε ηα θΪιιε αλνηρηφρξσκε ελδπκαζέα ηεο δέλεη
πΪληνηε ηηο πξαγκαηηθΫο δηαζηΪζεηο ηεο νπζέαο ηεο πεξηνράο. ΜΪιηζηα θαη ε ζξεζθεπηηθά
αληέζηαζε ζηνλ εμηζιακηζκφ ζα βξεη ηνλ πξαγκαηηθφ αληέρηππν ζηελ Αξνπνιέηηζζα. Δ
αληέζηαζε ηεο Αξνπνιέηηζαο εέλαη αμηνδάιεπηε. Γηα λα δαλεέδνληαλ ηελ νκνξθηΪ ηνπο θαη ηα
θΪιιε ηνπο νη αγΪδεο ηνπ Ώξγπξφθαζηξνπ δεηνχζαλ ηνλ γλσζηφ θφξν γΪιαηνο, (διδ λα
βχδαλαλ απηΫο ηα παηδηΪ ηνπο γηα λα γέλνπλ εθεέλα φπσο θη΄ απηΫο). Βέραλ φκσο θαη ηνλ θφξσλ
ησλ δαθξχσλ. ηαλ πΫζαηλε Ϋλαο απφ ηνπο αγΪδεο, Ϋπξεπε λα ηνλ κνηξνινγνχζαλ απηΫο, νη
νπνέεο Ϋιεγαλ μαλΪ ην γλσζηφ κνηξνιφη:- «ζν δΫληξα Ϋρνπλ ηα αιψληα, /ν αγΪ ν κπέξ / ηφζνη
αγΪδεο λα απνκεέλνπλ / ν αγΪ ν κπέξ/ πΫληε δΫθα ηελ εκΫξα ν αγΪ ν κπηξ/ θη εθαηφ ηελ
εβδνκΪδα/ ν αγΪ ν κπέξ». Καη γηα λα εέραλ δΪθξπα θξαηνχζαλ ζηα ρΫξηα ηνπο θαη ζηα καληέιηα
ηνπο απφ Ϋλα μεξνθξφκκπδν
Ο ζξχινο Ϋρεη ζην πεξηερφκελν ηνπ κηα ζθιεξά αληέζεζε (θνληξαζη) . Σν θσο, πνπ
πεξηθιεέεη ζηελ ςπρά θαη ζηελ ελδπκαζέα ηεο ην ζχκβνιν ηεο Αξφπνιεο, ε Αεξνπνιέηηζα
λχθε θαη ην ζθνηΪδη πνπ ηελ ληθΪεη ζηελ βαζηΪ πεγά ηεο θνηεηλάο. ην ζξχιν απηφ ινηπφλ
ε αλζξψπηλε κνξθά εέλαη εηηεκΫλε θαη λνκέδσ φηη ε άηηα ηεο, δελ ζρεηέδεηαη κφλν κε ηελ
ηξαγσδέα πνπ επηθξαηνχζε ζηηο ζρΫζεηο κεηαμχ αλζξψπνπ θαη λεξνχ, φζν κε ην παξΪινγν
πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ επηβεβαέσζε ησλ ζπγθνηλσλνχλησλ πεγψλ: ην θεθαιΪξη ηνπ ΜΫξθν, ην
ΓαιΪδην ΜΪηη ηεο Μπέζηξηζζαο, ηεο θνηεηλάο, ηνπ Οβπξνχ κε ηελ ιέκλε ηεο ΚπξΪ Φξνζχλεο ,
σο Ϋθθξαζε ηεο βνχιεζεο απηνχ ηνπ ηφπνπ γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπλΫρεηαο θαη ηεο
εληαηφηεηαο.
Μηα Αξνπνιέηηζα λεφλπκθε ινηπφλ ζα θαηΫβεη ζηε θνηεηλά, (κεηαμχ ΐΪληζηαο θαη
Γνξαληδάο) φπσο ην ζΫιεη ην Ϋζηκν, αιιΪ θαη ε αλΪγθε, γηα λα πΪξεη λεξφ . Θα ιεζκνλάζεη
φκσο ηνλ αξηζκφ ησλ ζθαιηψλ πνπ ηηο εέρε πεη ε πεζεξΪ ηεο θαη ζα πΫζεη ζην Ϊβπζζν ηεο
πεγάο γηα λα ηελ βξνπλ λεθξά ιέγεο κΫξεο αξγφηεξα, θνξεκΫλε ζηα ιεπθΪ ζηελ ιέκλε ηνπ
Οβπξνχ ιέγν Ϋμσ απφ ην Ώξγπξφθαζηξν. (!)

(ΛΫγεηαη επέζεο όηη Ϋρεη δνθηκαζηεέ κε δηΪθνξνπο ηξόπνπο ε ππόγεηα επηθνηλσλέα ησλ πδΪηηλσλ απνζεκΪησλ
πνπ πην πΪλσ αλαθΫξακε, πσο ηεο ιέκλεο ησλ Ησαλλέλσλ κε ηνλ ΜΪηδηθα ζηε Γιύλα. Ζ δηΪβα ηεο Μπέζηξηζζαο ζην
βνπλό κεηαμύ Γεσξγνπηζαηηνύ θαη Γξόβηαλεο,θιπ Δπέζεο ην επηΫκβξε ηνπ 2002 ζεκεηώζεθαλ κεγΪιεο βξνρνπηώζεηο.
Σα ππόγεηα λεξΪ ηεο πεξηνράο ζην ΓεσξγνπηζΪηη, ζηε Γιύλα, ζηε ΓξΪςε –απρΫλα ηεο Μνπδέλαο- ζηα σθξΪηηθα, ζηε
ΓεξβηηζηΪλε, ζηνλ Οβπξό, ζην ΓαιΪδην ΜΪηη μεπεηΪρηεθαλ από ηα Ϋγθαηα ηεο γεο, μεξλώληαο ρηιηΪδεο θπβηθΪ ραιέθηα θαη
πξνθαιώληαο ηεξΪζηηεο δεκηΫο. Ζ πεγά ζην ΓαιΪδην ΜΪηη, όπνπ ην λεξό Ϋβγαηλε από βΪζνο 40 κΫηξσλ Ϋζηπςε γηα πξώηε
θνξΪ ύζηεξα από 60 ρξόληα θαη ε Ϋμνδνο ηνπ λεξνύ κεηαθΫξζεθε ζε Ϊιιε πεγά πνιύ κηθξόηεξσλ κΫρξη ηόηε δηαζηΪζεσλ
)
14.5. ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΓΩΓΖ ΑΤΣΩΝ
Σα γεσγξαθηθΪ ζηνηρεέα ζηα νπνέα βαζέδνληαη απηνέ νη δχν ζξχινη θαη νη ζρεηηθΫο
παξαιιαγΫο βεβαηψλνπλ αθξΪδαληα φηη εέλαη γΫλλεκα απηνχ ηνπ ηφπνπ φπσο θαη ηηο ζρΫζεηο
ηνπο κε ηνπο αξραένπο ειιεληθνχο κχζνπο . ην ζξχιν ηεο Μπέζηξηζζαο, ά ηνπ θακΫλνπ
ζηνηρεηνχ βξέζθνπκε ηνπσλπκέεο φπσο ην ΐηδΪξη, ην Μεζνπφηακν, ηε Μπέζηξηζζα, ην δξφκν
ηνπ Φηδηνχ, ά ηε σξηΪ, ηελ ΐξέλα, θιπ
ην ζξχιν ηεο Μνλνβέδαο ζπλαληνχκε ην Φνηλέθη, ηελ ΛαθνζηΫξλα, ά ηελ ζηΫξλα ηεο
Μνλνβχδαο, ην ΐνδέλν, ηε Ρέπεζη, ηε ΐξΪληα, ην ΐξσκεξφ, θιπ.
Βπέζεο αλ πξνζΫμνπκε ηνπο ζξχινπο απηνχο ζα δνχκε πφζν Ϋληνλν θαη
πνιχκνξθν εέλαη ην ζηνηρεέν ηεο θαηαζηξνθάο, Ϋλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ Ϋρεη ζπλνδΫςεη σο
θαηΪξα ηνπο Δπεηξψηεο, ηφζν πνπ ν Υακνλη ζηελ πεξηνδεέα ηνπ ζηελ Ήπεηξν ζπλΪληεζε
κφλν εξεέπηα θαη γθξεκέζκαηα.
Έηζη ζπλαληνχκε ηελ Μνλνβχδα πφηε σο ζεξηφ πνπ βγαέλεη απφ ηε ζΪιαζζα θαη πφηε
σο ζεκαδεκΫλε γπλαέθα. ηαλ απηά πιεξνθνξάζεθε ην ζΪλαην ηνπ παηδηνχ ηεο «Ϊξκεμε απφ
ην ζπκφ ηεο ην κνλαδηθφ ηεο βπδέ , ξΪληηζε κ΄ απηφ φινλ ηνλ ηφπν θαη δειεηεξέαζε ηα πΪληα»
Δ εηθφλα ηνπ ζεξηνχ εέλαη επέζεο παξφλ ζε φιεο ηηο εθδνρΫο ησλ δχν ζξχισλ ελψ
ηαπηφρξνλα, ηφζν ε ζΪιαζζα φζν θαη ε Μπέζηξηζζα , φπσο θαη γεληθφηεξα ην λεξφ, ζε θακηΪ
πεξέπησζε δελ εέλαη ζχκκαρνη γηα ηνπο ληφπηνπο θαηνέθνπο.
Βλησκεηαμχ , κηα απφ ηηο παξαιιαγΫο ηνπ ζξχινπ ηεο Μνλνβχδαο καο θΫξλεη ηελ
βαζέιηζζα ζεξηφ λα ρηέδεη ηνέρνπο ζην πακπΪιαην ρσξηφ ηεο ΐφδξηζηαο, εθεέ πνπ εγθαηΫζηεζε
θαη 12 νηθνγΫλεηεο ζην ζεκεξηλφ ΐνδέλν.
Να κε ιεζκνλνχκε φηη θαηά ην ρξνληθφ ηεο Γξπηλνχπνιεο ε πεξηνρή απηή θαζνξίδεη ηα
λνηηναλαηνιηθά ζχλνξα ηεο Γξπηλφπνιεο (ζπγγελεχεη κε ηνπο Μνινζζνχο). Σν ρξνληθφ ιέεη1 φηη θαηά
ηελ ηξίηε επαλίδξπζε ηεο Γξφπνιεο, (578 κΥ,) ηξεηο απφγνλνη ηνπ Άηιαληα , ν Αξγπξφο, ν Κνιφξεο θαη
ν Υξπζφδαινο ρηίδνπλ αληίζηνηρα ηξία θάζηξα ην Αξγπξφθαζηξν, ην Κνινξηηδί θαη ηε Υξπζφδνιε.
(φνλφκαηα θαηνηθεκέλσλ θέληξσλ ηα νπνία ππάξρνπλ θαη ζήκεξα).Σα θηίζκαηα γηα ηα νπνία κηινχκε
ζηελ παξαιιαγή ηνπ ζξχινπ, έξρνληαη ρξνληθά πνιχ πην αξγά απφ ηηο θαηαζηξνθέο ηεο Μνλνβχδαο, ε
νπνία πηζαλφλ λα θαηέζηξεςε εθεί θέληξα ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ πην πάλσ αλαθέξακε . Σν γεγνλφο φκσο
φηη ζην ίδην γεσγξαθηθφ ρψξν επαλέξρνληαη κλήκεο πνιηηηζκνχ θαη ζξχινη ππνγξακκίδνπλ ηελ
ζεκαζία ηεο πεξηνρήο.

Ώλ φκσο πξνζΫμνπκε ηνπο ζξχινπο καο ζα δνχκε φηη ππΪξρνπλ θνηλΪ ζηνηρεέα κε ηελ
αξραέα κπζνινγέα. Σν Ϊινγν ά ν γΪηδαξνο (ηφζν δηαδνκΫλν δψν ζηελ πεξηνρά καο), ην νπνέν
δσξέδεηαη ζην ζηνκΪρη ηνπ ζεξηνχ, καο ζπκέδεη ηνπ Ανχξεην Ίππν, (Ώλ θαη ζηελ πεξέπησζά καο
ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ππεξΪζπηζε θαη φρη γηα θαηΪθηεζε, πΪλησο γηα λέθε επέ ηνπ αληηπΪινπ). Δ
ρξάζε ησλ θνπξπηψλ ζην ζξχιν ηεο Μνλνβχδαο, ε αιιαγά ησλ αιφγσλ θαη ηεο ζηνιάο ζηελ
επφκελε εθδνρά θαη η‟ Ϊιια ζηνηρεέα λέθεο ησλ κηθξφηεξσλ ζηνλ πνιπΪξηζκφ ερζξφ,


ηα δπν απηΪ ρσξηΪ όπσο θαη ζηελ ΚαθαβηΪ ππΪξρνπλ ηύκβνη πνπ πξνεγάζεθαλ ηνπ κπθελατθνύ πνιηηηζκνύ , διδ πξηλ
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Ν. Βεξλέθνο, . Γαζθαιαπνύινπ, ηηο απαξρΫο ηεο λενειιεληθάο ηδενινγέαο, (ην ρξνληθό ηεο Γξόπνιεο) Αζάλα 1999,
ζει 191

απνηεινχλ Ϋλα ζπκπιάξσκα ηνπ Ανχξεηνπ Ίππνπ
θαη ηαπηφρξνλα ζπκπιεξψλνπλ ην
κεγΪιν κάλπκα φισλ ησλ επνρψλ , φηη εδψ επηδάζακε κε ηνλ εξσηζκφ, ηελ ζχλεζε θαη
εμππλΪδα.
ε κηα απφ ηηο πνιιΫο εθδνρΫο ν γΫξνο ζπζηΪδεηαη καδέ κε ην δψν, ζηνηρεέν πνπ καο
θαλεξψλεη ηελ πξΪμε ηεο ζπζέαο γηα λα επηηεπρζεέ ην πνζνχκελν, ζηνηρεέν πνπ καο νδεγεέ ζηε
ζπζέα ηεο ΕθηγΫλεηαο.
Ώθφκα ε ζεκαδεκΫλε Μνλνβχδα κε ην Ϋλα κφλν βπδέ, καο νδεγεέ ζηνλ ζεκαδεκΫλν
Κχθισπα. Σα ηεξΪζηηα βξΪρνη πνπ Ϋξηρλε απφ ην Φνηλέθη ζην ΐξσκεξφ, καο ζπκέδνπλ ηα
βξΪρηα ηνπ Κχθισπα θαηΪ ηνπ ΟδπζζΫα
Σα ζηνηρεέα απηΪ θαη Ϊιια καο νδεγνχλ ζηελ γελεαινγηθά αθεηεξέα ησλ ηδξπηψλ ηεο
Αξπηλνχπνιεο, απφ ηνλ Άηιαληα θαη Ίθηην , θηιΫο εθδησγκΫλεο απφ ηελ Ώζάλα κεηΪ ηνλ
Σξσηθφ πφιεκν, ζχκθσλα κε ηνλ κχζν, αιιΪ θαη καο ζπκέδνπλ θαη ηηο πνιιαπιΫο ζρΫζεηο ησλ
Οκεξηθψλ εξψσλ. Ο Ώηλεέαο ιφγνπ ρΪξε κεηΪ ηελ θαηαζηξνθά ηεο Σξνέαο εγθαηαζηΪζεθε ζην
ΐνπζξσηφ πξηλ αλαρσξάζεη γηα ηελ εγθαζέδξπζε ηεο Ρψκεο
Ξεθηλψληαο ινηπφλ απφ ην γεγνλφο πνπ νη ζξχινη ζην ρψξν καο Ϋρνπλ Ϊκεζε ζρΫζε
κε γεγνλφηα θαη πξαγκαηηθφηεηεο πνπ αγγέδνπλ ηελ ηζηνξέα , ζπκπεξαέλνπκε φηη ν ηφπνο
απηφο φρη απιψο Ϋρεη κηα Ϋληνλε ηζηνξέα , αιιΪ θαη κηα πινχζηα ιανγξαθηθά παξΪδνζε.
ΣΫηνηνπο ζξχινπο, ζχκβνια γηα ηελ δηθά ηνπ αληέζηαζε εέρε πΪληα αλΪγθε απηφο ν ηφπνο
γη΄απηφ πνηΫ δελ Ϋπαςε λα ηα θαιιηεξγεέ . ΏλαθΫξνπκε αθφκα ηνλ ζξχιν ηνπ Ώγένπ ΚνζκΪ,
ησλ δηαθφξσλ κνλαζηεξηψλ θαη ηνπο πην λεφηεξνπο, φπσο εέλαη ν Θχκηνο Λψιεο, θιπ
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15.1.ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ
Δ θαζεκεξηλφηεηα θπιΪεη Ϋμσ ά παξΪιιεια πξνο ηηο επέζεκεο ζηηγκΫο ηεο δσάο, αιιΪ
κΫζα ζηα φξηα κηαο νπσζδάπνηε θαζηεξσκΫλεο θνηλσληθάο ηΪμεο.
ΏπηΪ εέλαη ηα άζε θαη νη ζπλάζεηΫο καο , πνπ δελ Ϋρνπλ αθφκα γέλεη Ϋζηκα, δηφηη ηα Ϋζηκα
παγηψλνπλ θαη μερσξέδνπλ κε ηελ ηειεηνπξγηθά ηνπο ζπλεθηηθφηεηα ηηο επέζεκεο ζηηγκΫο καο.
Μηινχκε γηα Ϋζηκα ηεο γΫλλεζεο ,ηνπ γΪκνπ, ηνπ ζαλΪηνπ , ελψ πνιχ πην ζπΪληα
κηινχκε γηα Ϋζηκα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο .
Σα ήζε απνηεινχλ απφ κηα Ϊπνςε, Ϋλα Ϊκνξθν πιηθφ ζπκπεξηθνξΪο ησλ κειψλ ησλ
θνηλσληθψλ νκΪδσλ . Βέλαη ηα αηζζάκαηα , νη αληηιάςεηο , νη λννηξνπέεο, νη θιάζεηο, θιπ, πνπ
επηθξαηνχλ ζε κηα δεδνκΫλε επνρά. Πρ ηα άζε ελφο ζχγρξνλνπ αζηνχ ραξαθηεξέδεη ε
θαηαλαισηηθά ηΪζε ηνπ , ε ζρεδφλ ε ιαηξεπηηθά ζρΫζε κε ην απηνθέλεην ε ρξάζε
ηππνπνηεκΫλσλ θαγεηψλ, θιπ. ην ρψξν ην δηθφ καο, ην εχθνιν ρξάκα, ε θπγά πξνο
ΒιιΪδα, ε απνκΪθξπλζε απφ ηελ ζπλεζηζκΫλε παξαδνζηαθά δσά, θιπ.
Σν έζηκν απνζπΪ ην πιηθφ απφ ηελ καδηθά ξνά , ην ζπγθξαηεέ, ην απνκνλψλεη, ην
κνξθνπνηεέ, θαη ην επηζεκνπνηεέ.
Σα έζηκα εέλαη ηα άζε φηαλ παέξλνπλ κηα νξηζκΫλε κηα ζηαζεξΪ επαλαιακβαλφκελε
ηειεζηηθά κνξθά. Δ επαλΪιεςε απηά ζρεκαηέδεη θαη ηελ παξΪδνζά ηνπο . Π.ρ . Ο ρσξηΪηηθνο
γΪκνο Ϊιινηε άηαλ κηα ζεηξΪ απφ γακάιηα Ϋζηκα πξνεξρφκελα απφ ζπγθεθξηκΫλα άζε.
Έηζη ιφγνπ ρΪξε ε αληέιεςε γηα ηελ παξζεληΪ θαη ηελ αγλφηεηα ηεο λχθεο πξηλ ην γΪκν δελ
άηαλ κφλν Ϋλαο εζηθφο θαλφλαο ζε δεδνκΫλεο θνηλσληθΫο θαηαζηΪζεηο, αιιΪ ππαγνξεχνληαλ
θαη απφ ηελ εθθιεζέα θαη εέρε κεηαηξαπεέ ζε απαξαέηεην φξν γηα ην γακάιην δεζκφ. Δ
ηειεηνπξγέα δεκφζηαο απφδεημεο ηεο αγλφηεηαο ηεο λχθεο ηελ επφκελε κΫξα ηνπ γΪκνπ
κεηαηξΪπεθε ζε Ϋζηκν.
Ο «έιεγρνο» ινηπφλ ηεο παξζελίαο άξρηζε λα γηλφηαλε κε κηα ηειεηή (πνπ ήηαλ κνξθνπνίεζε
ηεο ζρεηηθήο εζηθήο αληίιεςεο, φηη ε λχθε έπξεπε λα ήηαλ αγλή) ε νπνία ηειεηή θνξπθψλνληαλ κε ηελ
πεξηθνξά, ή ηελ επίδεημε ηνπ καησκέλνπ “ πνπθάκηζνπ “ ηεο λχθεο , κεηά απφ ηελ πξψηε επαθή κε
ηνλ άληξα ηεο , πιαηζησκέλε απφ ππξνβνιηζκνχο, θεξάζκαηα ηνπ πνπθάκηζνπ, θιπ. Σν πνπθάκηζν
απισλφηαλ πάλσ ζε έλα ηξαπέδη , αλάκεζα ζε γιπθά θαη πνηά θάζε ινγήο. Οη πξνζθεθιεκέλνη θαη κε
ζην γάκν έβιεπαλ κε ηα κάηηα ηνπο “ ηελ εζηθή αμία ηεο λχθεο” θαη έπαηξλαλ θαη ην θνιαηζηφ ηνπο .
Υφξεπαλ θαη μαλάξρηδαλ ηηο πηζηνιηέο θαη έηζη κε ηε ζεηξά.

Σν Ϋζηκν απηφ Ϋκπαηλε ζηε ινγηθά ηεο γλσζηάο ξάζεο φηη «ε γπλαέθα ηνπ Καέζαξα δελ
πξΫπεη κφλν λα εέλαη ηέκηα, αιιΪ θαη λα θαέλεηαη ηΫηνηα». Αιδ, εέραλ ζεκαζέα θαη ε νπζέα θαη ε
ηππηθφηεηα. ηε δηΪβα ηνπ ρξφλνπ φκσο απφρηεζε ζεκαζέα ε δεχηεξε Ϋλλνηα , ε επηθΪλεηα, ε
αλΪγθε λα θαέλεηαη ε αγλφηεηα ηεο λχθεο. Έηζη ε νπζηαζηηθά απηά εζηθά αμέα ηεο επνράο,
Ϋραζε ηελ νπζέα ηεο ζηε ζρΫζε κεηαμχ ησλ λεφλπκθσλ θαη ε παξζεληΪ απφρηεζε ηελ ηππηθά
εζηθά αμέα γηα ην θνηλφ. Έπξεπε ινηπφλ απαξαέηεηα λα «Ϋβιεπε» ην θνηλφ ηελ αγλφηεηα ηεο
λχθεο. Βλψ ζάκεξα νη εμειέμεηο αθχξσζαλ θαη ηελ ηππηθά αλαγθαηφηεηα ηνπ εζέκνπ απηνχ


Οη ζεκαηηθΫο πξνζεγγέζεηο ζην ηξέην κΫξνο εέλαη από ηνλ Μ. Μεξαθιά

Θα πξΫπεη ζην ζεκεέν απηφ λα ηνλέζνπκε φηη ε ζρΫζε ηεο θαζεκεξηλάο κε ηελ επέζεκε
δσά , ηνπ άζνπο κε ην Ϋζηκν, εέλαη δηαιεθηηθά, φρη κφλν γηαηέ παξΪγεηαη ην Ϋλα απφ ην Ϊιιν
αιιΪ θαη γηαηέ ην Ϋλα δελ κπνξεέ λα ππΪξμεη ρσξέο ην Ϊιιν.
Βπέζεο νη ιΫμεηο άζε θαη Ϋζηκα αιιεινζπκπιεξψλνληαη λνεκαηηθΪ θαη ηαπηφρξνλα
πεγαέλνπλ καδέ φρη κφλν ζηελ ειιεληθά αιιΪ θαη ζε Ϊιιεο γιψζζεο.
15.2. ΤΓΥΡΟΝΖ ΑΠΟΤΗΑ ΣΩΝ ΔΘΗΜΩΝ
ηα λεφηεξα ρξφληα θαη ππνινγέδεηαη εδψ ε ηζηνξέα κεηΪ απφ ηνλ ΐ‟ Παγθφζκην
Πφιεκν, ε ζρΫζε απηά κεηαμχ ησλ εζψλ θαη ησλ εζέκσλ , δηαηαξΪρηεθε . «Ήζε πΪληα Ϋρεη Ϋλαο
ιαφο», αλαθΫξεη ν Μ. Μεξαθιάο, αιιΪ επηκΫλεη δελ δεκηνπξγνχληαη ηψξα Ϋζηκα , διδ, ηα άζε
δελ δηακνξθψλνληαη , δελ κνξθνπνηνχληαη ζε Ϋζηκα. Σα επηρεηξάκαηα πνπ θΫξλεη ν θ.
Μεξαθιάο ζρεηέδνληαη κε ηελ ξάμε ηεο παξαδνζηαθάο θιεηζηάο δσάο ζηελ αγξνηηθά
θνηλφηεηα γεληθΪ. Βηδηθφηεξα πξΫπεη λα ζεκεησζεέ ε εθκερΪληζε κε ηελ εληππσζηαθά
βειηέσζε θαη αχμεζε ηεο παξαγσγάο Δ ζπγθεθξηκΫλε εμΫιημε νδάγεζε ζηελ αηφλεζε ηεο
παιηΪο “ ιαηξεέαο ηνπ αγξνχ”, εθθξαδφκελε κε Ϋλαλ πινχην παξαζηαηηθψλ εζέκσλ, ηα νπνέα
άηαλ απνηΫιεζκα ηνπ θφβνπ θαη ηεο αβεβαηφηεηαο ηνπ κΫιινληνο. Έλα θφβν, πνπ
πξαγκαηνπνηνχζε , πξνιεπηηθΪ θαη πξνθαηαξθηηθΪ ζην επέπεδν ησλ δξψκελσλ θαη ησλ
παξαζηΪζεσλ κε ν, ηη απνηεινχζε βαζηΪ επρά θαη επηζπκέα .
Μεηαμχ ησλ Ϊιισλ θχξησλ ιφγσλ γηα ηνλ Μεξαθιά ηεο δηαθνπάο ηεο δηαδηθαζέαο
δεκηνπξγέαο λΫσλ εζέκσλ θαη ηελ κεηαβνιά ηεο ζρΫζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ην ρξφλν (Ϊιινηε
ν Ϊλζξσπνο εέρε πεξηζζφηεξν ειεχζεξν ρξφλν, θαζψο επέζεο θαη πεξηζζφηεξν ζπιινγηθφ
ειεχζεξν ρξφλν). ηηο λΫεο ζπλζάθεο νη ζπλδηθαιηζηηθΫο θαη νη Ϊιιεο ζπζπεηξψζεηο ηνπ εέδνπο,
ζηηο ζρΫζεηο ηνπ αλζξψπνπ κε ην ρξφλν πεξηζηαζηαθφ ά κεξηθφ ραξαρηάξα, (ελδηαθΫξνληαη
κφλν γηα ηηο ζπλζάθεο δηαβέσζεο). Άξα δελ Ϋρνπλ θαζνιηθφ ραξαρηάξα, φπσο παξαδνζηαθΪ,
γη΄απηφ θαη δελ παξΪγνπλ Ϋζηκα.
ην ζΫκα απηφ ζα άζεια λα δηαθσλάζνπκε κε ηνλ θχξην Μεξαθιά σο πξνο ην δεχηεξν
ζθΫινο ηνπ ζθεπηηθνχ ηνπ. Βέλαη γεγνλφο φηη δελ δηαπηζηψλεηαη ε δεκηνπξγέα λΫσλ εζέκσλ
αιιΪ απηφ δελ ζα πξΫπεη λα ην εθιΪβνπκε ηεο κεηξεηνέο.
Πξψην:- ά δε παξαδερηάθακε φηη κεηαμχ εζψλ θαη εζέκσλ ππΪξρεη κηα δηαιεθηηθά
ελφηεηα, ζρΫζε. κσο παξαδερηάθακε φηη άζε ππΪξρνπλ ζε θΪζε επνρά, πνπ ζεκαέλεη φηη ζε
κηα δηαιεθηηθά ζρΫζε δελ κπνξεέ λα ππΪξρεη ε κηα πιεπξΪ θαη ε Ϊιιε λα κε ππΪξρεη.
Αεχηεξν . Ώπνδερηάθακε φηη ηα Ϋζηκα δελ εέλαη απνηΫιεζκα κεξηθψλ ρξφλσλ αθφκα
θαη κεξηθψλ δεθΪδσλ ρξφλσλ. Οχηε αζθαιψο κπνξνχκε λα επηδηψμνπκε λα Ϋρνπκε Ϋζηκα ζην
κΫγεζνο ησλ εζέκσλ ηνπ γΪκνπ, γηα ηα νπνέα ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ πιεζπληηθφ θαη ηαπηφρξνλα
απνδερηάθακε φηη εέλαη Ϋλα ζχλνιν απφ κηα ζεηξΪ εζέκσλ. Σελ δεκηνπξγέα λΫσλ εζέκσλ
επέζεο δελ ζα πξΫπεη λα ηελ ζπζρεηέζνπκε κε ηελ απψιεηα ησλ αληηιάςεσλ πνπ ζρεηέδνληαη
κε ηελ αβεβαηφηεηα γηα ην κΫιινλ, ά γεληθφηεξα κε ηελ Ϋιιεηςε ηεο επηζηάκεο. Ίζσο ζα
πξΫπεη λα ζεβαζηνχκε ηελ Ϊπνςε ηεο απψιεηαο ηνπ Ϊθζνλνπ ζπιινγηθνχ θαη θαζνιηθνχ
ρξφλνπ θαη επέζεο ηελ εληαηηθνπνέεζε ηεο δηαδηθαζέαο κεηαβνιάο ησλ εζψλ ηεο ζεκεξηλάο
θνηλσλέαο πνπ δελ αθάλεη πεξηζψξηα γηα ηελ δεκηνπξγέα λΫσλ εζέκσλ. ΏιιΪ φρη φηη δελ
δεκηνπξγνχληαη ζάκεξα λΫα Ϋζηκα
Ώλ αλαθεξζνχκε ιφγνπ ρΪξε ζηνλ ρψξν ηνλ δηθφ καο θαη ζηα λεθξηθΪ Ϋζηκα ζα δνχκε
φηη κε ηελ θαηΪξγεζε ηεο ζξεζθεέαο θαηαξγάζεθαλ θαη κηα ζεηξΪ απφ ζρεηηθΪ Ϋζηκα πνπ εέραλ
ζρΫζε κε ηελ εθθιεζέα. Σν θαζεζηψο φκσο θαηΪιαβε φηη Ϋπξεπε λα θαιχπηνληαλ ην ρξνληθφ
θελφ πνπ Ϋθεξε ε θαηΪξγεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ εζέκσλ δηφηη κπνξεέ λα αληηκεηψπηδε
πξφβιεκα εηδηθΪ φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ ζρΫζε ηεο εθθιεζέαο κε ηελ αλζξψπηλε δσά θαη ηνλ

ζΪλαην. Έηζη πξνΫβε ζε «αληηθαηαζηάζεηο». Σελ παξνπζέα ηνπ παπΪ Ϋιαβε κε ηηο νκηιέεο θαη
ην ξφιν ηνπ ζηελ θεδεέα ν γξακκαηΫαο ηεο θνκκαηηθάο νξγΪλσζεο βΪζεο , ά θΪπνην Ϊιιν
θνκκαηηθφ ζηΫιερνο ά θαη ζπγγελεέο. (πκπεξηθνξΪ πνπ καο ζπκέδεη ηαπηφρξνλα ηα ζπλαμΪξηα,
γη απηφ θαη ν ιαφο ηελ απνδΫρηεθε) Βπέζεο γηα ηελ θΪιπςε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηνχζε ε
ζξεζθεπηηθά παξνπζέα αλαθαιχθζεθε ε παξεγνξηΪ ζηελ πφξηα ηνπ λεθξνηαθεένπ.
ΜεηΪ ην 1990, παξΪ ηελ απνθαηΪζηαζε ηεο ζξεζθεέαο αξθεηΪ απφ ηα Ϋζηκα πνπ
επΫβαιε ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο, φπσο ε παξεγνξηΪ ζην λεθξνηαθεέν, επηβέσζαλ. ΣΫηνηα
παξαδεέγκαηα ζα κπνξνχζακε λα θΫξνπκε πΪξα πνιιΪ αθφκα θαη ζε ζρΫζε κε ην γΪκν ά θαη
ζηα Ϋζηκα ηεο γΫλλεζεο.
Ο θ. Μεξαθιάο αλαθΫξεη επέζεο φηη φρη κφλν δελ δεκηνπξγνχληαη λΫα Ϋζηκα αιιΪ θαη ηα
παιηΪ Ϋζηκα θζέλνπλ . Ώπηφ αζθαιψο εέλαη απνηΫιεζκα ησλ ιφγσλ πνπ αλαθΫξακε
παξαπΪλσ, ην έδην απνηΫιεζκα νδεγεέ θαη ε αιιαγά ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ εζψλ πνπ
δεκηνχξγεζαλ ηα Ϋζηκα πνπ θζεέξνληαη ζάκεξα. (Ώλ θαη απηφ ζα άηαλ ιΪζνο λα ην
παξαδερηνχκε θαη‟ απφιπην ηξφπν δηφηη ηα Ϋζηκα , εέπακε, απνζπνχλ, ζπγθξαηνχλ,
απνκνλψλνπλ, κνξθνπνηνχλ θαη επηζεκνπνηνχλ ηελ νπζέα ησλ εζψλ. Σν θαηλφκελν απηφ
ζεκαέλεη φηη άξζε κηα επνρά , φπνπ ηα άζε ζηξΫθνληαη θαηΪ ησλ εζέκσλ . Χζηφζν θαη ηε
θζνξΪ ησλ παιηψλ ζα πξΫπεη λα ηελ εθιΪβνπκε σο κεηαβνιά ησλ παξαδνζηαθψλ εζέκσλ
θαη πξνζαξκνγά ηνπο ζηελ λΫα ξνά εζψλ.
15.3. ΔΠΗΒΗΩΖ ΣΩΝ ΠΑΛΗΩΝ ΔΘΗΜΩΝ
Έλαο ιφγνο παξαπΪλσ γηα λα κελ εέκαζηε απφιπηε ζηα φζα αλαθΫξεη ν θ. Μεξαθιάο
γηα ηελ απψιεηα ησλ ππαξρφλησλ εζέκσλ Ϊξα θαη ηελ κε δεκηνπξγέα λΫσλ. Βέλαη επέζεο δηθά
ηνπ , αιιΪ θαη Ϊιισλ ιανγξΪθσλ, ε δηαπέζησζε φηη ε δηΪβξσζε ησλ εζέκσλ δελ εέλαη
απνθιεηζηηθΪ ζχγρξνλνη θαηλφκελν. Βέλαη κηα δηαδηθαζέα πνπ Ϋρεη επηζεκαλζεέ θαη ζην
παξειζφλ. Π.ρ ν Γηψξγνο Αξνζέλεο, κηιψληαο ζηα ηΫιε ηνπ ΥΕΥ αηψλα γηα Ϋζηκα ζηελ ΐφξεηα
Βχβνηα, πνπ ηα Ϋβξηζθε παξΪδνμα. ΣΫηνηα άηαλ ην κΪληεκα κε θχιιν ζπθηΪο. χκθσλα κε
ην Ϋζηκν ηα θχιια ζπθηΪο η‟ Ϊθελαλ ηελ λχρηα ζηε ζηΫγε ηνπ ζπηηηνχ. Σελ επφκελε
«εηδηθεπκΫλα» Ϊηνκα ηα «δηΪβαδαλ» θαη κΪληεπαλ αλ ζα πΫζαηλε ά ζα δνχζε θΪπνηνο. ΣΫηνηνπ
εέδνπο φκσο Ϋζηκα ν Αξνζέλεο ηα Ϋβξηζθε “ βαζκεδφλ εθιεέπνπζηλ”.
ην δηθφ καο ρψξν γηλφηαλ κΫρξη αξγΪ ην κΪληεκα κε ηα θνθηαλΫηζηα (ζηελφκαθξα
κπηεξΪ κηθξψλ θχιια ρακφδεληξνπ θπηνχ) ην βξΪδπ ηεο πξσηνρξνληΪο. Σα θχιια ξέρλνληαλ
ζηε κπξνχζηα αλαθΫξνληαο θαη απφ Ϋλα φλνκα κΫινπο ηεο νηθνγΫλεηαο. Ώπφ ηελ δχλακε ηνπ
πξαηζαιέκαηνο «καληεχνληαλ» θαη ε ηχρε ηνπ θΪζε κΫινπο ηεο νηθνγΫλεηαο.
ΠΪλησο φκσο ε δηΪβξσζε ησλ εζέκσλ εέλαη ηδηαέηεξα αξγά , έζσο φκσο φρη ηφζν αξγά
φζν ε δεκηνπξγέα ησλ λΫσλ εζέκσλ . Σν ζΫκα φκσο εέλαη αξθεηΪ ζρεηηθφ. ΜΪιηζηα ζα πξΫπεη
λα κηιάζνπκε γηα αληηζηΪζεηο ηεο παξαδνζηαθάο εζηκηθάο δσάο πνπ ηηο ζπλαληνχκε θαη
ζάκεξα.
Ο θ Μεξαθιάο θΫξλεη Ϋλα παξΪδεηγκα απφ ηελ παηδηθά ηνπ ειηθέα. ηαλ ηελ πξψηε ηνπ
Μαξηένπ θΪζε ρξφλνπ, κφιηο Ϋπεθηε ε λχρηα , ηα κηθξΪ παηδηΪ ηνπ ρσξηνχ ηνπ Ϋπαηξλαλ κηθξΪ
κπξνχηδηλα γνπδηΪ θαη ηα ρηππνχζαλ θσλΪδνληαο “ μσ ςάινη θαη θνξηνέ, κΫζα ΜΪξηεο θαη
Λακπξά”. Σα κηθξΪ παηδηΪ ινηπφλ λφκηδαλ φηη άηαλ αθξηβψο ην Ϋζηκν απηφ πνπ Ϋδησρλε ηνπο
ςάινπο θαη ηνπο θνξηνχο απφ ηα ζπέηηα ηνπο. κσο θαη φηαλ νη ςάινη θαη νη θνξηνέ δηψρηεθαλ
κε δηΪθνξα εληνκνθηφλα, ηα παηδΪθηα θΪζε πξψηε Μαξηένπ ζα Ϋβγαηλαλ ζηνπο δξφκνπο κε ηα
γνπδΪθηα ηνπο . Σελ αληέζηαζε απηά κπνξνχκε λα ηελ δνχκε αθφκα θαη ζηα θνπδνπλέζκαηα
ηεο 25-εο Μαξηένπ φπνπ κεηΪ απφ ηελ επαλΪζηαζε ηνπ 1821 ηα θνπδνπλέζκαηα ζα εέραλ θαη
Ϋλα Ϊιιν θέλεηξν λα αληηζηΫθνληαλ ζηε δηΪβα ηνπ ρξφλνπ,- ην γεγνλφο φηη απνηΫιεζαλ θαη ην
ζχλζεκα ηνπ μεζεθσκνχ. Άξα κπνξνχκε λα πνχκε φηη απηά ε αληέζηαζε
ζεκαέλεη

ζπγθξΪηεζε ησλ εζέκσλ θαη φηαλ δελ ππΪξρεη ην απαξαέηεην πιαέζην εζψλ πνπ ην γΫλλεζε.
ΤπΪξρεη ινηπφλ εθηφο απφ ηελ νπζέα ησλ εζέκσλ θαη ε γνεηεέα ηνπο, ην θαηλνκεληθφ πιαέζην, ε
επηθΪλεηα πνπ ηα ζπληεξεέ, θΪηη αζθαιψο πνπ δελ απνπζηΪδεη νχηε ζάκεξα
Ο Ώπζηξηαθφο ιανγξΪθνο R Wolfram , ν νπνένο αζρνιάζεθε κε ηελ θαηΪζηαζε ησλ
εζέκσλ ζηελ επνρά ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ ΥΥ αηψλα, πηζηεχεη ζηελ θιάζε ησλ αλζξψπσλ λα
πιΪζνπλ «λΫεο κνξθΫο» εζέκσλ. Αέλεη Ϋλα παξΪδεηγκα απφ ην 1953. Έμη βηνκάραλνη
εξγαδφκελνη, (ην ζεκεηψλνπκε απηφ, άηαλ απφ βηνκεραληθά πεξηνρά), εέραλ ζρεκαηέζεη κηα
νξεηβαηηθά νκΪδα. ε κηα αλΪβαζε φκσο δχν απφ απηνχο ζθνηψζεθαλ. ηελ θεδεέα , κπξνο
απφ ηα θΫξεηξα νη θέινη ηνπο θξαηνχζαλ ην ζθνηλέ θαη ην γΪληδν ηεο αλαξξέρεζεο. Σν ζθνηλέ
ην Ϊθεζαλ ζηνλ ηΪθν , αθνχ πξηλ ην θξΪηεζαλ Ϋηζη ψζηε ε κέα πιεπξΪ λα εέλαη πΪλσ ζην
θΫξεηξν θαη νη Ϊιινη ζηα ρΫξηα ηνπ θαζελφο γηα λα δεέμνπλ Ϋηζη ηελ ζπλΫρεηα ηεο θηιέαο ηνπο κε
Ϋλαλ πξσηφηππν ηξφπν, πνπ φκσο μερχζεθε απζφξκεηα .
ΣΫηνηεο πεξηπηψζεηο πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ πιαζκαηηθά ηΪζε ηεο αλζξψπηλεο ιατθάο
ζπλεέδεζεο εέλαη πΪξα πνιιΫο. Σα παξαδεέγκαηα απηΪ φκσο κΪο Ϋξρνληαη κεκνλσκΫλα θαη ην
πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη εέλαη φηη δελ ζπκπιεξψλνπλ πξΪγκαηη ην θελφ απφ ηελ απψιεηα
ησλ παιηψλ εζέκσλ , πνπ λα ηα ραξαθηεξέδεη ε ζηαζεξφηεηα θαη νη κνξθνινγηθΫο λνκνηΫιεηεο
ησλ παξαδνζηαθψλ εζέκσλ .
15.4. ΦΟΛΚΛΟΡΗΜΟ
Βπεηδά ινηπφλ Ϋζηκα ηνπ παξαδνζηαθνχ εέδνπο δελ γέλνληαη ζάκεξα , ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ ςπρνινγηθΪ θαζνξηζκΫλε θαη εθδεισκΫλε θιέζε ηνπ αλζξψπνπ πξνο ην παξειζφλ,
παξαηεξεέηαη, θπξέσο κεηΪ απφ ηελ δεθαεηέα ηνπ 50‟, θαη ζηηο αλεπηπγκΫλεο θπξέσο ρψξεο, ην
θαηλφκελν ηνπ ΦΟΛΚΛΟΡΗΜΟΤ, δειαδά ηεο αλαβέσζεο θαηΪ ηερλεηφ ηξφπν ησλ παιηψλ
κνξθψλ δσάο, ηδηαέηεξα εθεέλσλ πνπ κπνξεέ λα παξαζηαζνχλ ζαλ Ϋλα ζΫκα.
Σν θαηλφκελν απηφ θαηαλνεέ ηελ παξΪδνζε ζαλ Ϋλα Ϊζξνηζκα απφ βηνκεραληθΪ
θιηζΫ θαη κηα “αηξαμηφλ γηα ηνπο ηνπξέζηεο“, ζε κηα εθαξκνζκΫλε ιανγξαθέα ε νπνέα Ϋξρεηαη
λα εθπιεξψζεη ηελ πξαγκαηηθά λνζηαιγέα ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ γηα ηελ ιανγξαθέα ά γέλεηαη γηα
κφδα.
15.5. ΜΤΘΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΟ
ΤπΪξρνπλ θαη εηδηθΫο πεξηπηψζεηο λνζηαιγέαο θαη κπζνπνέεζεο ηνπ παξειζφληνο,
φπσο εέλαη ε πεξέπησζε ησλ εθπαηξηζκΫλσλ ά ησλ ππνδνπισκΫλσλ πιεζπζκψλ . Ο
ειιεληθφο ιαφο δνθέκαζε ηΫηνηεο εκπεηξέεο . ηνπο ΜηθξαζηΪηεο πξφζθπγεο, Ϋζηκα δνμαζέεο ,
πξνιάςεηο , δεηζηδαηκνλέεο‟ ιεηηνπξγνχζαλ θαη σο Ϋλαο κχζνο πνπ ζπλεέρε θαη ζπλΫλσλε ηα
κΫιε ηεο νκΪδαο Έγηλαλ κηα γιψζζα πνπ ηνπο μερψξηδε απφ ηνπο Ϊιινπο , ηνπο
νκφγισζζνπο, φηαλ απηνέ εθδάισλαλ κηα δηΪζεζε απνμΫλσζεο πξνο ζ΄ απηνχο . Οη
πξφζθπγεο ηεο ΜηθξΪο Ώζέαο ην 1922 , νη πξφζθπγεο ηεο Κχπξνπ κεηΪ ην 1974 θιπ, ζε
ηΫηνηεο ζπλζάθεο δηΫζσζαλ κε αθξέβεηα ζηελ κλάκε ηνπο ηελ παξΪδνζε ηνπ ηφπνπ ηνπο ,
αθφκα θαη φηαλ νη ζπλζάθεο θαη ε πξφνδνο ζηα κΫξε φπνπ πάγαλ ζα Ϋπξεπε λα εέρε θΪλεη ην
αληέζεην. Σν θαηλφκελν απηφ ινηπφλ ζεσξεέηαη κπζνπνέεζε ηνπ παξειζφληνο θαη εέλαη Ϋλαο
ηξφπνο αληέζηαζεο ζηηο θαιΪ νξγαλσκΫλεο θνηλνηηθΫο νκΪδεο πξνο ηελ κλάκε ηεο ηδηαέηεξεο
παηξέδαο ηνπο. Σαπηφρξνλα, ά δε δΫρνληαη λα αθνκνησζνχλ, ά νη ζπλζάθεο πνπ ηνπο
πξνζθΫξνληαη γηα επηβέσζε δελ εέλαη ηθαλνπνηεηηθΫο.
ΚΪηη δηαθνξεηηθφ ζπκβαέλεη κε ηελ δηθά καο θπγά.

15.6. ΔΘΗΜΗΚΟ ΚΑΗ ΑΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ
Σα άζε θαη ηα Ϋζηκα νξέδνπλ, φπσο βιΫπνπκε, αμέεο, ζρΫζεηο, ζπκπεξηθνξΫο. Ώπνηεινχλ
ινηπφλ απηΪ Ϋλα εέδνο θαλφλσλ θαη λφκσλ πνπ ππνρξεψλεη ηα κΫιε κηαο ζπγθεθξηκΫλεο
θνηλσλέαο λα ηα ζεβαζηεέ θαη εθαξκφζεη. Ώπνηεινχλ κηα κνξθά δηθαένπ πνπ κπνξνχκε λα ην
νλνκΪζνπκε εζηκηθφ δέθαην γηα λα ην δηαθξέλνπκε απφ ην λνκνζεηεκΫλν δέθαηνπ ελφο
νξγαλσκΫλνπ θξΪηνπο ά ην αζηηθφ δέθαην.
Έλαο απφ ηνπο πξψηνπο πνπ αζρνιάζεθαλ κε ην εζηκηθφ δέθαην, άηαλ ν Γεξκαλφο
θηιφζνθνο ηνπ δηθαένπ ζηνλ ΥΕΥ αηψλα Φξεηδεξέθνο ΚΪξνινο ληε αβηλγθλχ, ν νπνένο
επεξεαζκΫλνο απφ ηνλ Δεγθει δέδαζθε φηη ηα πλεπκαηηθΪ Ϋξγα, εέλαη Ϋξγα νιφηεηαο‟ Ϊξα θαη
ην δέθαην δελ εέλαη απζαέξεην δεκηνχξγεκα ηνπ λνκνζΫηε, αιιΪ πξντφλ ηνπ πλεχκαηνο ηνπ
ιανχ. ΚαηΪ ηνλ αβηλγθλχ θΪζε ιαφο εέρε ηελ δηθά ηνπ ςπρά , ην δηθφ ηνπ πλεχκα , πνπ
εθδειψλεηαη ζηε ζπλεέδεζε ηεο θνηλσλέαο θαη απνηππψλεηαη ζην δέθαην, ην νπνέν Ϋηζη
απνρηΪεη Ϋλα ραξαρηάξα εζληθφ. χκθσλα κε ηνλ αβηλγθλχ, ηα Ϋζηκα πνπ δηαπιΪζνληαη απφ
ηελ θνηλσλέα θαηΪ ελζηηθηψδε θαη αζπλεέδεην ηξφπν, απνηεινχλ ηελ πην γλάζηα πεγά ηνπ
εζληθνχ δηθαένπ .
Δ ζεσξέα απηά εέλαη φκνηα απνιχησο κε ηελ ζεσξέα ηνπ ινγηνηαηηζκνχ , πνπ απνδφζεθε
ζηνπο Έιιελεο λνκηθνχο ηνπ ΥΕΥ αηψλα. Ο ειιεληθφο αζηηθφο θψδηθαο απνηΫιεζε ην
απνθνξχθσκα “ηεο ηζρχνο ηνπ ειιεληθνχ ινγηνηαηηζκνχ”. Ώπηφ επαιεζεχηεθε θαη ζηελ πξΪμε
.
Ννκέδσ φκσο φηη εθεέλν πνπ καο αθνξΪ εκΪο Ϊκεζα εέλαη δνχκε ηψξα πνπ ελψλεηαη θαη
πνπ ζπγθξνχεηαη ην εζηκηθφ δέθαην κε ην αζηηθφ. Σν 1829 ζηελ ΒιιΪδα ζπγθεληξψλνληαλ
απφ ηηο δεκνγεξνληέεο πιεξνθνξέεο γηα ηα θαηΪ ηφπνπο λνκηθΪ Ϋζηκα , κε ηελ πξννπηηθά
ζπληΪμεσο λφκσλ , ηνπ αζηηθνχ δηθαένπ ηνπ λΫνπ ειιεληθνχ θξΪηνπο . Ο Καπνδέζηξηαο εέρε
ζθφπηκα παξαιεέςεη ζε ζρεηηθφ δηΪηαγκα ηνπ 1828, λα αλαθΫξεη ηα Ϋζηκα σο πεγά ηνπ
ηζρχνληνο δηθαένπ θαη αθνινχζεζε ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ Πξνζσξηλψλ ΠνιηηεπκΪησλ, ην
νπνέν εέρε επηθξαηάζεη θαηΪ ηελ ΒπαλΪζηαζε . Σν θαζεζηψο απηφ δελ αλαγλσξέδεη ηα Ϋζηκα σο
πεγά ηνπ δηθαένπ . Χζηφζν απηΪ ζπλΫρηδαλ λα ηζρχνπλ θφληξα ηνπ λνκηθνχ πιαηζένπ ηεο
ρψξαο. ΜεηΪ ηε δνινθνλέα ηνπ Καπνδέζηξηα, ην ζχληαγκα ηνπ 1832 φξηδε ην αληέζεην,
δειαδά ην ζεβαζκφ ηνπ εζηκηθνχ δηθαένπ απφ ην λνκηθφ ζχζηεκα ηνπ θξΪηνπο.
Έηζη φκσο εθαξκφδνληαλ Ϋζηκα , πνπ φρη κφλν παξνπζέαδαλ παξαιιαγΫο απφ ηφπν
ζε ηφπν, αιιΪ άηαλ θαη δηαθνξεηηθνχ εέδνπο , εληειψο αλφκνηα , βαζηδφκελα ζε εληειψο
αληέζεηεο λνκηθΫο αξρΫο θαη ζπζηάκαηα. Ώιινχ έζρπε π.ρ ην ζχζηεκα ηεο θνηλνθηεκνζχλεο
ησλ ζπδχγσλ, αιινχ ην ζχζηεκα ηεο πξνέθαο. ΚΪπνπ
ηελ παηξηθά πεξηνπζέα ηελ
θιεξνλνκνχζαλ ηα αγφξηα ελψ ηελ κεηξηθά ηα θνξέηζηα, θΪπνπ επηθξαηνχζαλ έζηα δηθαηψκαηα
θιεξνλνκηΪο
Λνηπφλ ε αληέζεζε απηά ιχλεηαη φηαλ ην εζηκηθφ δέθαην νχηε αξλεέηαη εληειψο, νχηε
απνηειεέ πιάξσο ην θξαηηθφ λνκηθφ πιαέζην, αιιΪ φηαλ ην εζηκηθφ δέθαην γέλεηαη ζεβαζηφ
αθνκνηψλνληΪο ην, πξΪγκα φκσο πνπ δελ απνθιεέεη ηελ δπλαηφηεηα λα Ϋξζεη θαη ζε αληέζεζε
καδέ ηνπ.
ΦΫξλνκε αθφκα Ϋλα παξΪδεηγκα. ΠνιιΫο θνξΫο ζηελ Ώιβαλέα ηα ρξφληα κεηΪ ην 1990
αθνχγεηαη ε Ϊπνςε «λα εηζαρζεέ ζηε ρψξα Ϋλα δπηηθφ πξνρσξεκΫλν λνκηθφ πιαέζην θαη λα
ςεθηζηεέ. κσο ε πξφηαζε απηά δελ πξνρσξΪεη εθηφο ησλ Ϊιισλ θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζα
πξνζθξνχεη ζηελ αληέζηαζε ηνπ ληφπηνπ εζηκηθνχ δηθαένπ. Χζηφζν ην λνκηθφ απηφ πιαέζην Ϋηζη
θαη αιιηψο, κεηαθΫξεη ην εζηκηθφ δέθαην ηεο ρψξαο θαηαγσγάο .
Χζηφζν ππΪξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ην εζηκηθφ δέθαην κπνξεέ λα ιεηηνπξγάζεη
παξΪιιεια κε ην αζηηθφ. ηελ Ώιβαλέα εέλαη γλσζηνέ κεξηθνέ ηΫηνηνη θψδηθεο . Ο πην γλσζηφο
θαη νινθιεξσκΫλνο εέλαη «Ο Καλφλαο ηνπ ΛΫθ Νηνπγθαγθέλη». Γλσζηφο εέλαη επέζεο « Ο

θαλφλαο ηνπ θεληΫξκπεε» θαζψο θαη «Ο θαλφλαο ηνπ Εληξέδ νχιη», κε δξΪζε ζηελ πεξηνρά
ηνπ Κνπξβειεζηνχ, ζην Νφην ηεο ρψξαο.
πσο αλαθΫξακε φηαλ κηιάζακε γηα ηελ ηζηνξέα ηεο αιβαληθάο ιανγξαθέαο, «Ο
θαλφλαο ηνπ ΛΫθ Νηνπγθαγθέλη» απνηειεέ Ϋλα λνκηθφ κΫζν ξχζκηζεο ηεο δσάο ζε
ζπγθεθξηκΫλε κηθξά θνηλσλέα ζην ΐνξΪ ηεο Ώιβαλέαο. Ώπηφο δελ Ϋρεη ζάκεξα λνκηθά ηζρχ,
δειαδά δελ αλαγλσξέδεηαη απφ ην θξΪηνο, φκσο κπφξεζε θαη επηβιάζεθε, γη΄απηφ θαη νη
ζπλΫπεηεο απφ ηελ εθαξκνγά ηνπ Καλφλα εέλαη θαηαζηξνθηθΫο γηα ηηο ζπγθεθξηκΫλεο πεξηνρΫο
ηεο Ώιβαλέαο, ηφζν ην ρεηξφηεξν φηαλ νη ξπζκέζεηο ηνπ έδηνπ ηνπ Καλφλα δελ ζΫβνληαη θαη
παξαβηΪδνληαη.
ε ζρΫζε κε ηελ ειηθέα ηνπ θψδηθα αλαθΫξεηαη φηη πξφθεηηαη γηα ηνλ Μεζαέσλα.
Ώιβαλνέ κειεηεηΫο πηζηεχνπλ φηη ζηνλ Καλφλα ζπλαληνχληαη θαη ζηνηρεέα απφ ηνλ Κψδηθα ηνπ
Ενπζηηληαλνχ.
«Ο Καλφλαο ηνπ ΛΫθ Νηνπγθαγθέλη» απνηειεέηαη απφ κεξηθΪ θεθΪιαηα:- Πξφθεηηαη
ζπλνιηθΪ γηα 12 βηβιέα.
Σν πξψην βηβιέν ξπζκέδεη ηε ζΫζε θαη ηηο ζρΫζεηο ηεο θνηλφηεηαο κε ηελ εθθιεζέα.
Σν δεχηεξν αθνξΪ ηελ νξγΪλσζε ηεο νηθνγΫλεηαο
Σν ηξέην βηβιέν αθνξΪ ην γΪκν.
Σν ηΫηαξην βηβιέν αθνξΪ ηελ νηθέα θαη ηελ πεξηνπζέα.
Σν πΫκπην βηβιέν εέλαη αθηεξσκΫλν ζηελ εξγαζέα,
Σν Ϋθην ζρεηέδεηαη κε ηα δνζέκαηα.
Σν Ϋβδνκν κε ηα δηθαηψκαηα ιφγνπ, (φξθνπ)
Σν φγδνν κε ηελ ηηκά,
Σν Ϋλαην αζρνιεέηαη κε ηηο δεκηΫο θαη ηηκσξέεο,
Σν δΫθαην αζρνιεέηαη κε ηηο αλαπνδηΫο. θιπ

ΥΤΕ
ΚΤΚΛΟ ΣΖ ΕΩΖ
Α. Ζ

ΓΔΝΝΖΖ

16.1. ΣΑ ΓΗΑΒΑΣΖΡΗΑ ΔΘΗΜΑ-ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ
Σα ηειεζηηθΪ νηθνγελεηαθΪ Ϋζηκα παξνπζηΪδνληαη Ϋληνλα ζηελ παγθφζκηα Λανγξαθέα,
επεηδά νη νηθνγΫλεηα δηαηεξεέ ην ζπλεθηηθφηεξν θαη ηνλ πην ζπλαηζζεκαηηθφ δεζκφ ηεο
αλζξψπηλεο δσάο. ζν βαζχηεξν εέλαη ην ζπλαέζζεκα ηεο ζηνξγάο ηφζν ηζρπξφηεξνο γέλεηαη
ν θφβνο θαη νη πξνθπιΪμεηο πνπ ιακβΪλνληαη γηα ηελ δηαηάξεζε ηνπ δεζκνχ. Ο θφβνο νδεγεέ
ζηελ δεηζηδαηκνλέα, νη πξνθπιΪμεηο ζηελ καγεέα θαη ην ζξεζθεπηηθφ αέζζεκα, ζηε ζετθά
ιαηξεέα θαη ζηελ επηδάηεζε ηεο ζετθάο πξνζηαζέαο.
Ώληέζηνηρα , ην αέζζεκα ηεο ηθαλνπνέεζεο θαη ηεο ραξΪο νδεγεέ ζηα ενξηαζηηθΪ Ϋζηκα
θαη ζηα ζξεζθεπηηθΪ επραξηζηάξηα .
Δ ζηνξγά πξνο ην λΫν παηδέ, ε Ϋγλνηα γηα ην λΫν αληξφγπλν , θη ε αλεζπρέα γηα ηελ
κεηαζαλΪηηα ηχρε ηνπ λεθξνχ , Ϋρνπλ δεκηνπξγάζεη ζε φινπο ηνπ ιανχο , Ϋλα πιάζνο εζέκσλ
γχξν απφ ηνπο ηξεηο ζηαζκνχο ηνπ θχθινπ ηεο δσάο , ά ηεο αλζξψπηλεο δσάο , ηα νπνέα ζα
επηδηψμνπκε λα δνχκε ζηεο ζπλΫρεηα, ζε νηθνγελεηαθΪ , αιιΪ θαη θνηλσληθΪ πιαέζηα .
Πξνζδηνξέδνπλ , αιιΪ θαη αληηκεησπέδνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ παξνπζηΪδνληαη θαηΪ ηελ
θξέζηκε κεηΪβαζε απφ ηελ κηα θαηΪζηαζε ζηελ Ϊιιε.
Ο ΓΪιινο ιανγξΪθνο Ώrnold van Gennep, ζηα 1909, γηα λα απνδψζεη ηα ηδηαέηεξα
ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ εζέκσλ απηψλ ρξεζηκνπνέεζε ηνλ φξν “rites de passage”. Σν 1911 ν
ΏδακΪληηνο Ώδακαληένπ ρξεζηκνπνέεζε
ζηελ ειιεληθά Λανγξαθέα αληέζηνηρα ηνλ φξν
«δηαβαηάξηα Ϋζηκα» (ά κεηαβαηάξηα). Σνλ δαλεέζηεθε απφ ηελ αξραέα ειιεληθά γξακκαηεέα
(Θνπθπδέδε, Ξελνθψλ, θ.α) , αιιΪ θαη ζπλδπΪδνληαο ηνλ κε ηνλ γαιιηθφ φξν. Ώξγφηεξα ηνλ
ρξεζηκνπνέεζε θαη ν η. Κπξηαθέδεο , ν νπνένο κΪιηζηα ηνλ Ϋθαλε θαη πην νηθεέν .
πσο αλαθΫξακε θφβνο γηα ην λεφηεξν, ε επρά γηα ηελ επφδσζά ηνπ θαη ε ςπρνινγέα
πξνιεπηηθάο θπξηαξρέαο , εέλαη ηα βαζχηεξα θέλεηξα πνπ γελλνχλ ζηνλ Ϊλζξσπν ζε φια ηα
πιΪηε ηεο γεο , ηελ απηφκαηε αλαπαξαγσγά ησλ δηαβαηεξέσλ εζέκσλ .
Αηαβαηάξηα ινηπφλ Ϋζηκα εέλαη φζα θαη ζε νπνηνλδάπνηε ρψξν ( νηθνγελεηαθφ,
θνηλσληθφ, εθθιεζηαζηηθφ , πνιηηηθφ, ζηξαηησηηθφ), αθνινπζνχκε κε παξαδνζηαθφ ηξφπν γηα λα
πεξΪζνπκε κε θαινχο νησλνχο απφ ηελ κηα θαηΪζηαζε ζηελ Ϊιιε, (πνηνηηθά αιιαγά), λα
εθβηΪζνπκε ηελ ηχρε, (καγηθΪ), ά λα παξαθαιΫζνπκε ηνλ ζεφ (ζξεζθεπηηθΪ) λα επινγάζεη ηελ
λΫα πεξένδν. ια απνβιΫπνπλ ζηε λΫα απφ δσ θαη πΫξα θαηΪζηαζε , πψο ζα Ϋξζεη νκαιά
θαη ζα ζπλερηζηεέ απηά αδηαηΪξαθηε.
Αηαβαηάξηεο εέλαη ζηελ αζηηθά δσά νη γηνξηΫο κε ηα γελΫζιηα , νη ρνξνέ γηα ηελ
ελειηθέσζε ησλ θνξηηζηψλ, νη νλνκαζέεο, ηα εγθαέληα ησλ επηρεηξάζεσλ , νη εγθαηαζηΪζεηο

πξπηΪλεσλ, θιπ. Αηαβαηάξηα ζηελ πνιηηηθά εέλαη ε νξθσκνζέα ηεο θπβΫξλεζεο, ε Ϋλαξμε ησλ
θνηλνβνπιέσλ.
Αηαβαηάξηξεο δελ εέλαη φκσο κφλν νη ξεπζηΫο ρξνληθΫο ψξεο ησλ θαηαζηΪζεσλ θαη
αιιαγψλ . Βέλαη θαη νη ελαξθηάξηεο εξγαζέεο ησλ αξρηηεθηνληθψλ θηηζκΪησλ , ην επέθνβν
πΫξαζκα κηαο γΫθπξαο, (γη΄απηφ θαη ηνπνζεηνχληαη ζηελ εέζνδφ ηνπο πξνζθπλεηΪξηα).
Βέλαη αθφκα θαη ηα ηζηνξηθΪ πεξΪζκαηα θΪησ απφ αςέδεο πνπ εθπξνζσπνχλ ηνλ
ζξέακβν θαη ηελ αλαλεσηηθά δχλακε. Βλ‟ νλφκαηη απηάο ηεο καγηθάο ηδηφηεηαο, Ϋζηελαλ ηηο
αςέδεο ησλ ζξηΪκβσλ νη Ρσκαένη ζηξαηεγνέ θαη ηηο ζπλαληνχκε ζηελ Βπξψπε κΫρξη ηα ρξφληα
ηνπ ΐνλαπΪξηε.
Σα κεηαβαηηθΪ απηΪ Ϋζηκα , ηφζν ζηελ γΫλλεζε, φζν θαη ζηνλ γΪκν θαη ηνλ ζΪλαην,
αιιΪ θαη φπνπ αιινχ δηαπηζηψλνληαη, δηαθξέλνληαη απφ ηξέα
ζηΪδηα πνπ εέλαη , ν
απνρσξηζκόο,(ρσξηζκόο) ην μεπξνβόδεκα θαη ε έλσζε (ελζσκάησζε).
ηα Ϋζηκα ηεο γΫλλεζεο ηα ηξέα απηΪ ζηΪδηα ηα ζπλαληνχκε: Ώπνρσξηζκφο ηα Ϋζηκα
ζρεηηθΪ κε ηελ εγθπκνζχλε κΫρξη ηνλ ηνθεηφ. Ξεπξνβφδεκα ηα Ϋζηκα ζρεηηθΪ κε ηνλ ηνθεηφ,
ε ελζσκΪησζε ζρεηέδεηαη κε ηα Ϋζηκα ελζσκΪησζεο ηνπ λενγΫλλεηνπ ζηε δσά θαη ηελ
θνηλσλέα.
16.2. ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ Ω ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ ΣΖ ΤΝΔΥΗΖ ΣΖ ΕΩΖ
Σα παηδηΪ άηαλ θαη εέλαη , ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο , ε πξνυπφζεζε ηνπ γΪκνπ .
Οη Ϊλζξσπνη παληξεχνληαλ θαη παληξεχνληαη γηα λα θΪλνπλ παηδηΪ . Σα ζπλαηζζάκαηα πνπ
πξνεγνχληαη ηνπ γΪκνπ, δελ γλψξηζαλ πνηΫ , σο θέλεηξν , ηελ θαζνιηθφηεηα πνπ γλψξηζε ε
ζθνπηκφηεηα ηεο ηεθλνπνέεζεο . Άιισζηε Ϋρνκε λα θΪλνπκε εδψ κε ηελ έδηα ηελ
πξνυπφζεζε ηεο ζπλΫρηζεο ηεο δσάο . Δ θπζηνινγηθά απηά αλαγθαηφηεηα χπαξμεο θαη
ζπλΫρηζεο ηεο δσάο, κΫζσ ηεο ηεθλνπνέεζεο , ζπλνδεχνληαλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ κηα ζεηξΪ
Ϋζηκα θαη ηειεηνπξγέεο .
Βέλαη γλσζηΪ ηδηαέηεξα Ϋζηκα θαη ζεζκνέ απνπνκπάο ηεο ζηεέξαο γπλαέθαο , ά ηεο
παληξεηΪο απφ ηνλ Ϊληξα κηαο δεχηεξεο γπλαέθαο , ζε κνλνγακηθνχο γΪκνπο, κε ηελ
πξνυπφζεζε κφλνη φηη ζα ηνπ εμαζθΪιηδε παηδηΪ .
Δ αλαγθαηφηεηα θαη ν ςπραλαγθαζκφο ηεο ηεθλνπνηάζεηο νδεγνχζε ζπρλΪ ζε αθξαέεο
ζπκπεξηθνξΫο εηο βΪξνο ηεο γπλαέθαο: ε νξηζκΫλα κΫξε ν παπΪο δελ δΫρνληαλ πξφζθνξν
απφ Ϊηεθλεο γπλαέθεο. ΄Δ νη γπλαέθεο δελ δαλεέδνληαλ πξνδχκη απφ ηελ ζηεέξα γπλαέθα, θιπ.
Βέλαη γεγνλφο φηη ε γπλαέθα πιάξσλε ην ηέκεκα ηεο αηεθλέαο ζε κηα αλδξνθξαηηθΪ
δνκεκΫλε θνηλσλέα, φπνπ νχηε ζθΫςε κπνξνχζε λα γέλεη γηα επηζηάκε.
πσο φκσο αλαθΫξακε, ε Ϋιιεηςε ησλ επηζηεκνληθψλ ιχζεσλ πξνο δηΪθνξα
θαηλφκελα θαη πξνβιάκαηα ζε ζρΫζε κε ηελ ηεθλνπνέεζε , αληηκεησπέδνληαλ κε ηελ
δεκηνπξγέα δηαθφξσλ ηειεηνπξγηψλ ζε κνξθά εζέκσλ , σο κηα ειπέδα απνηειεζκαηηθφηεηαο.
ε Ϋλα ηΫηνην πιαέζην εέλαη επμάγεην φηη ην καγηθφ πιαέζην ησλ εζέκσλ ηεο γΫλλεζεο
Ϊξγεζε λα αρξεζηεπηεέ. ΜΪιηζηα ζε αξθεηΫο πεξηνρΫο , αθφκα θαη ζηα ρσξηΪ καο, παξΪ ηελ
παξνπζέα ηεο επηζηάκεο θαη ηεο ηαηξηθάο, ηα ζρεηηθΪ παξαδνζηαθΪ Ϋζηκα ππΪξρνπλ αθφκα θαη
ζάκεξα.
Έηζη δσληαλά παξακΫλεη αθφκα θαη ζάκεξα ε πέζηε ζην «δάιεκα». Σν δάιεκα δελ
εέλαη ηέπνηε Ϊιιν παξΪ θΪηη πνπ επηζπκνχζε λα θΪεη ά Ϋγθπνο. ΒπηζηεκνληθΪ εέλαη
απνδεηγκΫλν φηη θαηΪ ηελ εγθπκνζχλε ε Ϋγθπνο γπλαέθα Ϋρεη αλΪγθε απφ επηπιΫνλ δηαηξνθά
θαη βηηακέλεο. ηηο γλσζηΫο ζπλζάθεο θηψρεηαο, ε αλΪγθε ηδηαέηεξεο δηαηξνθάο άηαλ πην Ϋληνλε
θαη εθδειψλνληαλ ζηελ Ϋγθπν κε ηηο δηΪθνξεο επηζπκέεο γηα μερσξηζηΪ θαγεηΪ θαη Ϊιιεο
λνζηηκηΫο. Ήηαλ θαη εέλαη επέζεο δεδνκΫλε ε εηνηκφηεηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβΪιινληνο,
αιιΪ θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξηβΪιινληνο γηα λα εθπιεξψζνπλ ηηο επηζπκέεο απηΫο.

Γηα λα κε πξνθαιΫζνπλ κΪιηζηα ηελ Ϋγθπν, Ϋθηαλαλ ζην ζεκεέν λα κε Ϋηξσγαλ κπξνζηΪ ηεο
ά λα κε κηινχζαλ κπξνζηΪ ηεο γηα δηΪθνξα νξεθηηθΪ θαγεηΪ ε θξνχηα πνπ ζα πξνθαινχζε
δπζκελά θαηΪζηαζε γηα ηελ Ϋγθπν. Δ ζπγθεθξηκΫλε ζπκπεξηθνξΪ δειψλεη ην ελδηαθΫξνλ ηεο
θνηλσλέαο γηα ηελ επηηπρά Ϋθβαζε ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηελ θνηλσληθνπνέεζε απφ απηά ηελ
ζηηγκά ηνπ αλακελφκελνπ βξΫθνπο. Ώθξηβψο ε ζπγθεθξηκΫλε ζπιινγηθά επηζπκέα νδεγεέ ζην
Ϋζηκν γηα ηελ εθπιάξσζε ησλ επηζπκηψλ ηεο Ϋγθπνο. Σν Ϋζηκν ηαπηφρξνλα επηβΪιιεηαη ζην
πεξηβΪιινλ ηεο Ϋγθπνο κε ηελ γλσζηά ινγηθά εθεχξεζε πνπ ιΫεη φηη «ζε πεξέπησζε πνπ
δελ ηθαλνπνηεζεέ ην δάιεκα ηεο Ϋγθπνο γπλαέθαο ηφηε ε αλεθπιάξσηε επηζπκέα ζα
απνηππσζεέ σο κηθξά ε κεγΪιε θνθθηλσπά ά καχξε θειέδα ζε θΪπνην ζεκεέν ηνπ δΫξκαηνο
ηνπ κειινληηθνχ παηδηνχ .
Χζηφζν παξΪ ην γεγνλφο φηη ε ηαηξηθά δέαηηα βνεζΪεη ζηελ απνηειεζκαηηθά απνθπγά
ηνπ δειΫκαηνο, ην Ϋζηκν ζπλερέδεη λα δέλεη Ϋληνλα ην παξφλ ηνπ.
Έλα Ϊιιν παξΪδεηγκα απνηειεέ ε ρξάζε ηνπ « θξαηεηάξα». Χο θξαηεηάξαο ρξεζέκεπε
ζπλάζσο κηα θφθθηλε πΫηξα , ά απγφ απφ καχξε θφηα , βακκΫλν πξηλ απφ ηελ ΜεγΪιε ΠΫκπηε
θαη αθεκΫλν ζην εηθνλνζηΪζη εθηΪ ρξφληα. Δ Ϊηεθλε γπλαέθα ην θξαηνχζε ζηελ καζρΪιε ηεο
γηα αξθεηφλ θαηξφ κΫρξη πνπ λα κπνξνχζε λα ηεθλνπνηνχζε.
Αηαπηζηψλνληαη εδψ δχν πξΪγκαηα . Πξψην εέλαη ν ςπρνινγηθφο εμαλαγθαζκφο,
απνηΫιεζκα ηνπ πηζηεχσ ζρεηηθΪ κε ηελ καγηθά δχλακε ηνπ θξαηεηάξα, πνπ κπνξεέ λα
πξνθαινχζαλ ζηελ Ϊηεθλε γπλαέθα ηελ γνληκνπνέεζε. Αεχηεξν, δηαπηζηψλεηαη ε αξρατθά
ζθΫςε γηα ηελ αλαινγέα ε νπνέα , θαηΪ ηελ Ϊπνςε απηά, δηΫπεη ηνλ θφζκν φιν. Έηζη ε καγηθά
δχλακε ηνπ θξαηεηάξα νθεέιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην απγφ απνηειεέ ζχκβνιν ηεο δσάο, ελψ
ην θφθθηλν ρξψκα ηνπ ζπκβνιέδεη ην αέκα. Δ αλαινγέα Ϋγθεηηαη ζην φηη ην απγφ απνηειεέ ηνλ
ππξάλα κηαο λΫαο δσάο, ελψ ην θφθθηλν ην ρξψκα ηνπ αέκαηνο , πνπ ζα κεηαθεξζεέ ζηελ
κάηξα ηεο κΪλαο γηα λα ζηεξεσζεέ ε δσά.
ην έδην ζπκπΫξαζκα , νδεγνχκαζηε κειεηψληαο θαη ηηο κεηαγελΫζηεξεο πνηεηηθΫο
κεηαθνξΫο ζηα ζρεηηθΪ Ϋζηκα πνπ αθνξκάζεθαλ απφ αξρατθΪ πηζηεχσ γηα πξαγκαηηθΫο
κεηαθνξηθΫο πξαρηηθΫο.
« Καη αλ δερηνχκε, ιΫεη ν Μεξαθιάο, - φηη ν αξρατθφο Ϊλζξσπνο , ά ν αξρατθΪ
ζπκπεξηθεξφκελνο Ϊλζξσπνο δελ δξα κε ζπλεέδεζε κηαο πνηεηηθφηεηαο, ππΪξρνπλ
πεξηπηψζεηο φκσο πνπ ε πνηεηηθφηεηα εέλαη θαλεξά» . ΏλαθΫξεη γη΄ απηφ ηα ζρεηηθΪ
ηειεηνπξγηθΪ ηεο νλνκαηνζεζέαο, φπνπ ην λενγΫλλεην ζα «βγΪιεη» ην φλνκα θΪπνηνπ
παππνχ, ά θΪπνηνπ Ϊιινπ ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ πνπ ρΪζεθε πξφσξα έζσο. Σν
ζπγθεθξηκΫλν Ϋζηκν ζηεξέδεηαη ζηελ αξρατθά πέζηε ζχκθσλα κε ηελ νπνέα ν Ϊλζξσπνο πνπ
πΫζαηλε επαλΫξρνληαλ μαλΪ, αιιΪ ζε Ϊιινλ ηφπν θαη ρξφλν. Έηζη ινηπφλ, ε παξΪδνζε γηα ην
«βγΪιζηκν ηνπ νλφκαηνο» εέλαη πνηεηηθφο ηξφπνο εθαξκνγάο ηεο αξρατθάο πέζηεο.
ΏλαθΫξνπκε αθφκα ηελ ρξάζε δηαθφξσλ βνηΪλσλ ηεθλνγνλέαο ά αξξελνγνλέαο , φπσο
επέζεο Ϊιιεο δνμαζέεο:- ν θφβνο ηεο λχρηαο, ην ηακπνχ ησλ ζαξΪληα εκεξψλ , ά ηελ πέζηε
ζηηο κνέξεο πνπ πξνθαζφξηδαλ ηελ ηχρε ησλ λενγΫλλεησλ .
Δ ρξάζε ζπλεηξκηθψλ κεζφδσλ , ε πξνζθπγά ζε πέζηεο , φπσο νη πξναλαθεξφκελεο ,
ζηΪζεθαλ δπζκΪρεηεο απφ ηελ επηζηάκε θαη ιφγσ φηη επηζεκαέλεηαη θαη ζ΄ απηΫο, ζε κηθξφ ά
κεγΪιν βαζκφ, ε παξνπζέα επηζηεκνληθψλ ζηνηρεέσλ, ηα νπνέα νθεέινληαη ζηελ καθξφρξνλε
εκπεηξέα θαη πξαρηηθά παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζέαο αλαπαξαγσγάο ηεο έδηαο ηεο δσάο.
Σέπνηε φκσο δελ αλαηξεέ ηνλ θαλφλα : Οη καγηθΫο πξαρηηθΫο ππνρσξνχλ εθεέ φπνπ
εηζΪγεηαη ε επηζηάκε.
16. 3. Ο ΚΟΜΟ ΣΖ ΜΑΜΖ

Δ κακά ινηπφλ απνηεινχζε ην ζεκαληηθφ πξφζσπν ηεο θνηλσλέαο ηνπ ρσξηνχ, γεγνλφο
πνπ γλψξηζε θαη ηελ εζηκηθά απνηχπσζε ηνπ ζε ηεινχκελε σο ηηο κΫξεο καο « γηνξηά ηεο
κακάο» , ζηηο 8 ΓελΪξε, θπξέσο ζηε βφξηα ΒιιΪδα.
ΚαζνδεγεηηθΪ ζεκεέα γηα ηελ νξγΪλσζε Ϋξεπλαο πΪλσ ζην ζΫκα
- ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο κακάο. (ζχκθσλα κε ηφπν θαη ρξφλν)
- ν πξνβιεκαηηζκφο κακά - γηαηξφο κΫρξη ηηο κΫξεο καο
- Βηδνπνέεζε (ζηε ΑεξβηηζηΪλε γηα λα κε κΪζεη, νχηε λα ελνριεζεέ ε γεηηνληΪ, ε κακά
εηδνπνηνχληαλ κε ηξεηο πΫηξεο πΪλσ ζηελ ζθεπά ηνπ ζπηηηνχ ηεο)
-Σν λεξφ ζην ζηφκα. Δ κακά, Ϋιεγε επρΫο θαη ηαπηφρξνλα Ϋξηρλε πΪλσ ζηελ Ϋγθπνο
λεξφ θξχν (ην νπνέν δΫζηαηλε ζην ζηφκα ηεο )
Σν έζηκν απηφ καο νδεγεί ζηελ πξαρηηθή ηεο
λνζειείαο κε βεινληζκφ πνπ
εθαξκφδνληαλ ζηελ Κίλα θαη ζε άιιεο αζηαηηθέο ρψξεο. χκθσλα κε ηελ πξαρηηθή απηή ηνλ
αζζελή ηνλ έζπαηλαλ κε βειφληα ζε θάπνηα ζεκεία λεπξηθψλ θφκβσλ αλαγθάδνληαο ην
λεπξηθφ ζχζηεκα λα αληηδξάζεη πξνο ζεξαπεία. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε
ρξεζηκνπνηνχληαλ ην λεξφ γηα λα άιιαδε εληειψο, αιιά απφηνκα ε ςπρνζχλζεζε ηεο
έγθπνο. (ΦΫξηε Ϊιια παξαδεέγκαηα πνπ δηεπθφιπλαλ ηε δνπιεηΪ ηεο κακάο γηα εχθνιν θαη
πεηπρεκΫλν ηνθεηφ. Ση κΫξνο εέρε ζ΄απηΫο ηηο κΫζνδεο ε επηζηάκε .
-ΒπρΫο πνπ ιΫγνληαλ
-Ο ξφινο ηνπ ζπδχγνπ θαη ησλ Ϊιισλ πξνζψπσλ , θαηΪ ηνλ ηνθεηφ
Σν αθαινθφςηκν θαη ε απνιχκαλζε κε ζθξνχκπν. (ιηβΪλη, θακΫλα παιηνπΪπνπηζα,
θιπ) (βιΫπνκε απνιχκαλζε κε κΫζα θακΫλα ζηε θσηηΪ ( ε θσηηΪ απνιπκαέλεη αιιΪ θαη
δηψρλεη ην θαθφ)
- Σν ζπαξγΪλσκα, ε ζακαξέηζα, ηα θπιαρηΪ . Άιιεο πξνθπιΪμεηο ( ηα λχρηα, ηα καιιηΪ,
ην πξψην δφληη)
-ην δσκΪηην ηεο ιερψλαο θαη ν ξφινο ηεο αλακκΫλεο θσηηΪο ά ηνπ θπζηθνχ θσηφο, νη
κνέξεο
-Οη επηζθΫπηεο θαη ην λενγΫλλεην, ά ην λενγΫλλεην θαη ην κΪηηαζκα
-Σν ζαξαληΪεκεξν
-Σα δψξα (κπνθαλέθηα) νη επρΫο , ηξαπΫδη
Σηε Χηκάξα θαηά ηε γέλλεζε , κεηά ηελ ηαρηνπνίεζε ηεο ιερψλαο ςήλνληαη ηεγαλίηεο θη
αξρίδεη ν ρνξφο. ην πξψην ινχζηκν ξίρλνπλ λνκίζκαηα ζην λεξφ κε ηελ επρή ην βξέθνο λα
είλαη θαιφηπρν . Φπζηθά ε ραξά είλαη κεγαιχηεξε φηαλ ην βξέθνο είλαη αγφξη. Σελ ηξίηε κέξα
γίλεηαη ε γηνξηή ηεο «κπνπθνπβάιαο», (ηεο άδπκεο θνπινχξαο) πνπ ζπάδεηαη κεηά ηνλ
εζπεξηλφ απφ δχν αγφξηα δίπια ζην καμηιάξη ηνπ λενγέλλεηνπ. Δδψ βάδνπλ ραξηηά θαη βηβιία
ζε πεξίπησζε πνπ είλαη αγφξη θαη θισζηέο, βειφλεο θαη κεηαμσηά , φηαλ είλαη θνξίηζη.
Αθνινπζεί γιέληη κε πίηεο θαη θξαζηά (Μπνθαλίθηα θαη ιερσληθά) Σελ λχρηα ηεο ίδηαο κέξαο
αθήλνπλ γιπθά θαη θαγεηά ζην δσκάηην γηαηί απηή ηελ λχρηα έξρνληαη νη Μνίξεο Η ιερψλα
ζα βγεη ζηελ απιή ηελ 8-ε κέξα θαη έμσ απφ ην ζπίηη κεηά ζαξάληα εκεξψλ γηα λα ιάβεη ηελ
επρή ηεο εθθιεζίαο1
16.4. Ζ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ
Βπλφεην άηαλ ψζηε νη ζηνηρεηψδεηο θξνληέδεο απνιχκαλζεο, ηαηξηθάο, θιπ. γηλφηαλ γηα
ηελ απνθπγά ηεο κεγΪιεο ζλεζηκφηεηαο ησλ βξεθψλ , αιιΪ θαη ησλ καλΪδσλ ηνπο. ηηο
1

Κώζηαο Χαηδεαλησλίνπ, Χηκάξα ην άπαξην θάζηξν ηεο Β. Ζπείξνπ. Αζήλα 2002, ζει 20-21

Ϊζιηεο ζπλζάθεο δηαβέσζεο θαη αλππαξμέαο ηεο ηαηξηθάο πεξέζαιςεο, ε πξνζπΪζεηα
απαιιαγάο απφ ηελ ζλεζηκφηεηα δελ απφδηλε ηα πνζνχκελα απνηειΫζκαηα. Δ θαηΪζηαζε
απνγνάηεπε θαη εμαγξέσλε ηνλ Ϊλζξσπν κε απνηΫιεζκα ε αληέδξαζά ηνπ λα πνηθηινχζε
αλΪινγα.
Έηζη ιφγνπ ρΪξε φηαλ κεηΪ απφ Ϋλα παηδέ ζηελ νηθνγΫλεηα πΫζαηλαλ φια η΄ Ϊιια, ηφηε
απηφ ην θνβΫξηδαλ πσο ζα ην Ϋθαηγαλ ζην θνχξλν. ΜΪιηζηα Ϊλαβαλ ην θνχξλν, Ϋβαδαλ ην
παηδέ ζην ελδηΪκεζν θαη ηνπ θψλαδαλ: «Θα θαο η΄ αδΫξθηα ζνπ ά ζα θαο παμηκΪδηα;» θαη
εθεέλν απαληνχζε, φηη ζα Ϋηξσγε παμηκΪδηα.
Οη νηθνγΫλεηεο ζηηο πεξηνρΫο φπνπ εέραλ αιιαμνπηζηάζεη , φηαλ ζπλΫβαηλε λα Ϋραλαλ
Ϋλα κεηΪ ην Ϊιιν κεξηθΪ παηδηΪ, ην επφκελν πνπ ζα αθνινπζνχζε ηνπ Ϊιιαδαλ ην φλνκα απφ
κνπζνπικαληθφ πνπ απαηηνχζε ε λΫα ζξεζθεέα ηνπο, ζε ρξηζηηαληθφ πνπ πξφζηαδε ε
παξΪδνζε.
Άιινο ηξφπνο, εληειψο φκσο πξαρηηθφο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζλεζηκφηεηαο άηαλ
ε πνιπηεθλέα. Έηζη κΫζα απφ ηελ πνιπηεθλέα δηαηεξνχληαλ ν ζρεηηθΪ ηθαλνπνηεηηθφο
αξηζκφο παηδηψλ, Ϊξα
ζρεηηθΪ αληηκεησπέδνληαλ ε ζλεζηκφηεηα. Δ πνιπηεθλέα άηαλ
ηαπηφρξνλα επινγεκΫλε θαη απφ ηελ εθθιεζέα, αθνχ ηα παηδηΪ ζχκθσλα κε ηελ Υξηζηηαληθά
πέζηε ηα Ϋδηλε ν Θεφο θαη άηαλ κεγΪιε ακαξηέα λα καηαέσλε θαλεέο ηΫηνηεο δσξεΫο. Δ Ϊπνςε
απηά πεξηΫθιεηε ηαπηφρξνλα θαη ηελ παξεγνξηΪ γηα ηελ απψιεηα ησλ βξεθηθψλ δσψλ , διδ
εθφζνλ άηαλ ζΫιεκα ζενχ ψζηε Ϋλα παηδέ λα Ϋξζεη ζηε δσά, ζΫιεκα ζενχ άηαλ θαη ν ζΪλαηφο
ηνπ
Δ πνιπηεθλέα ππνρψξεζε δηφηη κε ηελ παξνπζέα ηεο επηζηάκεο ππνρψξεζε θαη ε
ζλεζηκφηεηα θαη ηαπηφρξνλα ε νηθνλνκηθά ηθαλφηεηα απφ θνηλνχ κε ηνλ θνηλσληθφ παξΪγνληα
Ϋπαημαλ ηνλ δηθφ ηνπο ξφιν πξνο ηελ κεέσζε ηεο πνιπηεθλέαο.
εκεηψλνπκε φηη ζηα παιηΪ ηα ρξφληα θησρνέ πνπ Ϋβιεπαλ φηη ηα νηθνλνκηθΪ ηνπο
πεξηζψξηα δελ ηνπο επΫηξεπαλ ηελ αχμεζε ηεο νηθνγΫλεηαο , επηρεηξνχζαλ λα πεξηνξέζνπλ
βέαηα απηά ηελ αχμεζε αςεθψληαο ηηο απζηεξΫο θπξψζεηο θαη απαγνξεχζεηο ηεο εθθιεζέαο.
( Οη θπξψζεηο θαη πνηλΫο πΪλησο ζηελ γπλαέθα πνπ «Ϋραλε ηα παηδηΪ» θαη΄ απηφλ ηνλ ηξφπν,
άηαλ ακνιφγεηεο).
Χζηφζν ν Ϊλδξαο εέρε δηθαέσκα λα παληξεπηεέ δεχηεξε θαη ηξέηε γπλαέθα ηφζν ζε
πεξέπησζε πνπ δελ απνρηνχζε παηδέ, αλεμΪξηεηα πνηνο εέρε ην θηαέμηκν , φζν θαη φηαλ ε
γπλαέθα πΫζαηλε θαηΪ ηνλ ηνθεηφ ά ηελ εγθπκνζχλε.
Ο δεχηεξνο ά θαη ηξέηνο γΪκνο Ϋθεξλε ζηελ νηθνγΫλεηα ηα εηεξνζαιά αδΫξθηα ηελ
κεηξηΪ κΪλα, θιπ. Οη θαηαζηΪζεηο απηΫο δεκηνπξγνχζαλ Ϋλα νμχ ςπρνινγηθφ πξφβιεκα θαη
Ϋκπαδαλ ην ζεζκφ ηεο νηθνγΫλεηαο ζε ακθηζβάηεζε.
16.5. Ζ ΤΗΟΘΔΗΑ.
Δ αηεθλέα αληηκεησπέδνληαλ θαη κε ηελ πηνζεζέα. ΠαξΪιιεια φκσο κε ηηο λνκηθΫο
δηαδηθαζέεο ππάξραλ θαη ηα ζρεηηθΪ Ϋζηκα λνκηκνπνέεζεο.
ηηο φιεο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ πηνζΫηεζε παηδηνχ βαζηθφο παξΪγνληαο άηαλ ν
Ϊληξαο. Ο έδηνο θαηΪ ηελ πηνζΫηεζε ζα Ϋπξεπε λα πεξλνχζε απφ ην καλέθη ηνπ ην παηδέ πνπ
ζα πηνζεηνχζε. Σν καλέθη άηαλ Ϋλα εηδηθφ θαηαζθεχαζκα , πνιχ αλνηθηφ ζην ηΫινο πνπ
ζηΫλεπε πξνο ηελ Ϊιιε Ϊθξε θαη ζπκβφιηδε Ϋηζη ηελ θέλεζε ηεο γΫλλαο (ΠξνζΫρνπκε : εέλαη ν
Ϊληξαο πνπ πεξλΪεη ην βξΫθνο ζην καλέθη κ΄ απηά ζπκβνιηθά θέλεζε γΫλλαο, Ϋζησ θαη
αληέζηξνθα, ελψ ηαηξηΪδεη ζηελ γπλαέθα). Ώπηφ γηλφηαλ ζε αξθεηΪ κΫξε ζηελ ΒιιΪδα. Δ θέλεζε
ηνπ Ϊλδξα δηαζψδεη Ϋλα παιηφηεξν Ϋζηκν , ην νπνέν ν Ν. Πνιέηεο νλφκαζε «αξξελνινρεέα». Δ
επηθξαηΫζηεξε εξκελεέα ηνπ εζέκνπ εέλαη φηη θαηΪ ηελ κεηΪβαζε απφ κεηξηαξρηθΪ ζε

παηξηαξρηθΪ ζράκαηα ηεο θνηλσληθάο δσάο, ν Ϊληξαο κε ηελ θέλεζε απηά απηνβεβαηψλνληαλ
γηα ην δηθαέσκα ηεο παηξφηεηαο.
Άιισζηε ε ηειεηά απνηεινχζε
θαη κηα λνκηθν-εζηκηθά επηθχξσζε απηνχ ηνπ
δηθαηψκαηνο . Με αιιΪ ιφγηα απνηειεέ πξνζπΪζεηα ηνπ Ϊλδξα λα ζηαζεέ ηζΪμηνο θαη αληΪμηνο
ηεο γπλαέθαο θαη ζηνλ ηνκΫα γΫλλεζεο.
(Νενειιεληθέο επηβηψζεηο ηνπ εζίκνπ:- ηελ ψξα ηνπ ηνθεηνχ σο απφερνο ζπκκεηνρήο
ηνπ άλδξα ζηνλ ηνθεηφ είλαη ε ρεηξνλνκία ηνπνζέηεζεο ζηελ θνηιηά ηεο έγθπνο ξνχρν ηνπ
άλδξα.).
ΠΪλησο ε πηνζεζέα δελ άηαλ απιψο Ϋλαο ηξφπνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αηεθλέαο,
αιιΪ ηαπηφρξνλα θαη Ϋλα κΫζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζλεζηκφηεηαο.
16. 6. Ζ ΔΚΘΔΖ
Ώπνηειεέ Ϋλαλ αθφκα ηξφπν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζλεζηκφηεηαο. ΄ απηφ καο
νδεγνχλ θαη ηα δηΪθνξα νλφκαηα φπσο Πνχινο, Πνχισ, θιπ πλΫβαηλε φηαλ ζε κηα
νηθνγΫλεηα δελ ππάξραλ δπλαηφηεηεο λα κεγαιψζνπλ φια ηα παηδηΪ θαη ν ζΪλαηφο ηνπο άηαλ
ζέγνπξνο . Σφηε Ϋλα απφ ηα παηδηΪ απηΪ « πνπιηφληαλ» εηθνληθΪ. Ώπηφ ζεκαέλεη φηη ην παηδέ
δέδνληαλ ζε Ϊιιε νηθνγΫλεηα, ε νπνέα ά δελ εέρε παηδηΪ, ά εέρε θαιχηεξεο δπλαηφηεηεο λα ην
κεγαιψζεη. χκθσλα κε ην Ϋζηκν ν παηΫξαο Ϋβγαηλε κε ην παηδέ ζην δξφκν θαη ν πξψηνο πνπ
ηχραηλε λα πεξΪζεη ζα άηαλ ν λΫνο παηΫξαο ηνπ παηδηνχ.
Δ Ϋθζεζε εθαξκφδνληαλ θαη γηα ην βΪπηηζκα. ηαλ κηα ζπγθεθξηκΫλε νηθνγΫλεηα δελ
εέρε λνπλφ ά θνπκπΪξν, ά ζε πεξέπησζε πνπ άζειε λα αιιΪμεη λνπλφ, ά θνπκπΪξν , δηφηη ε
ππΪξρνπζα θνπκπαξηΪ εέρε ζηαζεέ Ϊηπρε γηα ηελ νηθνγΫλεηα, ηφηε Ϋλαο ηξφπνο αιιαγάο ηεο
θνπκπαξηΪο άηαλ ν ηξφπνο Ϋθζεζεο ηνπ κηθξνχ παηδηνχ . Έηζη ν παηΫξαο ηνπ αβΪπηηζηνπ
παηδηνχ ζα Ϋβγαηλε καδέ ηνπ ζην ζηαπξνδξφκη, ά εθεέ απ΄ φπνπ κπνξεέ λα ηχραηλε λα
ζπλαληνχζε ηελ επηζπκεηά λΫα θνπκπαξηΪ θαη ν πξψηνο πνπ ζα πεξλνχζε ζα άηαλ ν λνπλφο
ηνπ παηδηνχ. Σνλέδνπκε επέζεο φηη ζχκθσλα κε ην Ϋζηκν ηνπ ρψξνπ καο ε νηθνγΫλεηα εέρε
ζπρλΪ Ϋλαλ λνπλφ – θνπκπΪξν γηα φια ηα βαπηέζηα θαη γΪκνπο
16. 7. ΣΟ ΒΑΠΣΗΜΑ
εκαέλεη ζσξΪθηζε γηα λα ζσζεέ θΪπνηνο απφ ην θαθφ. ηα Ϋζηκα απηΪ αζθαιψο δελ
αλαθεξφκαζηε ζηα θαζεαπηνχ εθθιεζηαζηηθΪ, παξΪ ην γεγνλφο πνπ γλσξέδνπκε φηη κεξηθΪ
ζρεηηθΪ Ϋζηκα κπνιηΪζηεθαλ ζηα ρξηζηηαληθΪ εθθιεζηαζηηθΪ Ϋζηκα απφ ηελ πξν ρξηζηηαληθά
πεξένδν.
Υηππεηφ είλαη ην παξάδεηγκα κε ηελ πεξηθνξά ηνπ λενβαπηηδφκελνπ γχξσ απφ ηελ
θνιπκβίζξα. Σν έζηκν αλάγεηαη ζην εηδσινιαηξηθφ έζηκν ηεο πεξηθνξάο ηνπ λενγέλλεηνπ γχξσ
απφ ηελ εζηία, Η Υξηζηηαληθή πίζηε ην πηνζέηεζε εξκελεχνληαο ην σο ηελ εκπέδσζε ηεο
πίζηεο ηνπ λενβαπηηδφκελνπ ζην ζεφ απφ ηα ηέζζεξα ζεκαία ηνπ νξίδνληα.
ΚαζνδεγεηηθΪ ζεκεέα γηα ηελ νξγΪλσζε Ϋξεπλαο πΪλσ ζην ζΫκα
-Σν βΪπηηζκα, πφηε θαη πνπ γηλφηαλε (εθθιεζέα ά ζην ζπέηη)
-Καλνληθφ ά αλαγθαζηηθφ βΪπηηζκα (αλαγθαζηηθφ βΪπηηζκα φηαλ ην λενγΫλλεην
θηλδχλεπε λα πεζΪλεη θαη Ϋπξεπε λα πΪξεη ην ιΪδη ηεο εθθιεζέαο γηα λα εέρε ηελ δπλαηφηεηα
λα πάγαηλε ε ςπρά ηνπ ζηνλ παξΪδεηζν.
-Ο λνπλφο, ν ξφινο ηνπ

-Σα βαπηηζηηθΪ νλφκαηα ε αλαγγειέα ηνπ νλφκαηνο απφ ην λνπλφ ζηελ κεηΫξα, ε νπνέα
ζε αξθεηΪ κΫξε ηχραηλε λα κελ πάγαηλε ζηα βαπηέζηα ηνπ πηνχ ηεο
-Σα βαπηηζηηθΪ ξνχρα θαη ε ιανγξαθέα ηνπ εκπνξεένπ ηνπο (θνπθΫηα, καξηπξηθΪ,
θεξηΪ,) - Άιια δψξα θαη γεχκαηα, θιπ
16.7. ΣΑ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΖΛΖΚΗΑ.
Δ παηδηθά ειηθέα απνηειεέ ηνλ ζπνπδαηφηεξν ζπλερηζηά ησλ ιατθψλ εζέκσλ θαη
παξαδφζεσλ. Ώπηφ δηφηη
α- ην παηδέ παξαθνινπζεέ κε ελδηαθΫξνλ θαη εληππσζηΪδεηαη απφ ηα μερσξηζηΪ
εζηκηθΪ θαη αθεγάζεηο ησλ κεγΪισλ ,
β.- νη κεγΪινη δηαηεξνχλ πνιιΪ ΫζηκΪ ηνπο γηα ρΪξε ηνπ παηδηνχ θαη
γ.- πνιιΪ απφ ηα Ϋζηκα πνπ «αρξεζηεχνληαη» , βξέζθνπλ «αλζξσπνινγηθφ»
θαηαθχγην ζηα παηρλέδηα ησλ κηθξψλ.
Να κε ιεζκνλνχκε αθφκα φηη εέλαη ε ειηθέα φπνπ αξρέδεη ε Ϋληαμε ηνπ κηθξνχ ζηελ
πνιηηηζηηθά θαη εζληθά ηαπηφηεηα ηεο νκΪδαο. Βπέζεο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε παηδηθΪ δσά
απνηειεέ κηθξνγξαθέα ά ππφκλεζε ηεο θπζηθάο αλζξψπηλεο δσάο , γη΄απηφ θαη ε
αλζξσπνινγέα ηε ρξεζηκνπνηεέ ζαλ ζχγρξνλν δεέγκα ησλ παιαηφηεξσλ κνξθψλ δσάο ζηηο
δηΪθνξεο θπιΫο θαη ηφπνπο.
Υσξέδνπκε ηα θεθΪιαηα ηεο παηδηθάο ιανγξαθέαο ζηα παξαθΪησ.
1 - Νεπηαθά πεξένδνο. Ώλαηξνθά απφ ηελ κεηΫξα ά απφ ηελ γηαγηΪ. (ΥνξΫκαηα,
πεξπαηάκαηα, ρΪδηα, κηκηθά δηδαζθαιέα ιφγνπ θαη ελεξγεηψλ, παηδηθψλ ιΫμεσλ
θαη
ρεηξνλνκηψλ. Θξεζθεπηηθά κχεζε, πξνζεπρΫο. Σηκσξέεο θαη θνβάκαηα. Ώπαγνξεχζεηο (κε....)
θιπ.
2 - Πξνζρνιηθά πεξένδνο. Πξσηνβνπιέεο ησλ παηδηψλ ζην ιφγν , ζην πεξπΪηεκα θαη
ζην παηγλέδη. Δ πξψηε θνηλσλέα ησλ παηδηψλ. Ώπαζρνιάζεηο, γισζζηθά εθπαέδεπζε, παηγλέδηα.
3 - Πξψηε ζρνιηθά πεξένδνο. Φπρνινγηθά εηνηκαζέα απφ ην ζπέηη . Νηχζηκν, ζΪθεο,
βηβιέα, καζεηηθΪ ζχλεξγα . ΒπηκΫιεηα θαη ζπηηηθΪ δψξα . ρνιηθΫο ηηκσξέεο θαη ακνηβΫο .
ΣξαγνπδΪθηα θαη «εμεηΪζεηο».
4 Γεληθά ζρνιηθά ιανγξαθέα Οκαδηθά ςπρνινγέα θαη αιιειεγγχε: - Κπξψζεηο ησλ
καξηπξηΪξεδσλ. αηηξνγξαθέα ζηνλ πέλαθα ά ζηα ηεηξΪδηα. ηνηράκαηα θαη θεξδνθφξα
παηγλέδηζα. ΠαιαηΫο ζρνιηθΫο ηηκσξέεο, ζρνιηθΪ ηξαγνχδηα θαη παξσδέεο. Σν ζρνιηθφ ζΫαηξν.
Έζηκα ηνπ ηΫινπο ηνπ ζρνιηθνχ Ϋηνπο, θιπ.
5 - ΒμσζρνιηθΪ θαη επαγγεικαηηθΪ Ϋζηκα ησλ παηδηψλ (παηγλέδηα, θπλάγη, θνιχκπη,
ηερληθΪ θαηαζθεπΪζκαηα κηθξνεπαγγΫικαηα, ζεηεέα ζηηο εθθιεζέεο εζηκηθά πξσηνβνπιέα ζηηο
γηνξηΫο) θιπ
ΛανγξαθηθΪ ησλ παηγληδηψλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ
Σν θεθΪιαην απηφ αλαθΫξεηαη απφ ηελ πξψηε ζρνιηθά ειηθέα σο ηελ εθεβηθά
ελειηθέσζε , απφ ηα κηθξΪ κνλαρηθΪ παηγλέδηα ησλ λάπέσλ σο ηηο ζχγρξνλεο κΪρεο ησλ
πνδνζθαηξηθψλ αγψλσλ . ια εέλαη παηδηθΪ κε ην ξάκα κΫζα παέδσ θαη ην νπζηαζηηθφ παηδέ.
Δ θηινινγέα ηνπ παηγληδηνχ σζηφζν εέλαη αξθεηΪ κεγΪιε επεηδά Ϋρεη πνιιΪ ζηνηρεέα λα
καο δψζεη απφ ηελ ηζηνξέα ηε γιψζζα , ηελ ςπρνινγέα θαη ηελ θνηλσληνινγέα . Δ ιανγξαθέα
εμεηΪδεη ην εζηκηθφ θαη ςπραγσγηθφ κΫξνο ηνπ παηρληδηνχ θαη ζπγθξέλεη ηελ θπζηθά παξνπζέα
ηνπ ζηηο πξσηφγνλεο θαη ζηηο παηδηθΫο θνηλσλέεο.
Οη αξραένη Ϋιιελεο αμηνιφγεζαλ θαη αλζξσπηζηηθΪ ην παηγλέδη , κε ηελ αλΪδεημά ηνπ ζε
αζιεηηθά ηειεέσζε θαη Ϊκηιια θαη εέραλ πΪληα ζηελ ζθΫςε ηνπο ην αμέσκα: « Ννπο πγηάο ελ

ζψκαηη πγηά». ην ζεκεέν απηφ ιφγνπ ρΪξε κπνξνχκε λα αλαθΫξνπκε ηελ εκπεηξέα ησλ
Άγγισλ νη νπνένη γηα ηελ θαιιηΫξγεηα ηεο νκαδηθάο ζπλνράο θαη αγσληζηηθφηεηαο, εθεχξαλ ηα
ζρνιεέα ιηηνχ-δσξηθνχ ηχπνπ, (ηα παηδηΪ καθξηΪ απφ ηνλ ρψξν ηεο νηθνγΫλεηαο. ΄ απηφ
αξκφδεη θαη ε αλαθΪιπςε ηνπ πνδνζθαέξνπ) .
Σα παηγλέδηα κπνξνχκε λα ηα ρσξέζνπκε ζε: - αηνκηθΪ παηγλέδηα, δεπγαξσηΪ παηγλέδηα.
νκαδηθΪ θηιηθΪ, νκαδηθΪ αγσληζηηθΪ θαη αλδξηθΪ αζιάκαηα.

ΥΤΕΕ
Β.

Ο ΓΑΜΟ

17.1. ΓΔΝΗΚΔ ΔΚΣΗΜΖΔΗ
Ο γΪκνο εέλαη απφ ηα θεληξηθΪ ζΫκαηα ηεο Λανγξαθέαο, αιιΪ θαη απφ ηα πην
πξνζθηιΫζηεξα. Αελ ππΪξρεη ζρεδφλ ζπιινγά ιανγξαθηθνχ πιηθνχ, απφ εξαζηηΫρλεο θαη κε ,
πνπ λα κε πεξηΫρεη ηα Ϋζηκα ηνπ γΪκνπ .
Σα Ϋζηκα ηνπ γΪκνπ δηαθξέλνληαη γηα κηα ιακπεξά επηθΪλεηα θαη ηαπηφρξνλα Ϋλα
κεγΪιν θνηλσληθφ βΪζνο
Σα γακάιηα Ϋζηκα εέλαη δηαβαηάξηα Ϋζηκα . ΑηαθΫξνπλ απ΄ φια η΄ Ϊιια δηαβαηάξηα Ϋζηκα
δηφηη Ϋρνπκε Ϋλαλ δηπιφ θχθιν ησλ δηαβαηεξέσλ θΪζεσλ, διδ απφ ηελ πιεπξΪ ηεο λχθεο θαη
απφ ηελ πιεπξΪ ηνπ γακπξνχ.
Ο Υσξηζκφο: ηελ πιεπξΪ ηεο λχθεο ζπκπεξηιακβΪλεη ηα Ϋζηκα κΫρξη ηελ ζηηγκά πνπ
ζα δνχκε ηελ απνρψξεζε ηεο λχθεο απφ ην ζπέηη ηεο. ηελ πιεπξΪ ηνπ γακπξνχ ηα Ϋζηκα
κΫρξη ηελ απνρψξεζε ηνπ γακπξνχ απφ ηνπο δηθνχο ηνπ γηα λα πΪεη λα πΪξεη ηε λχθε.
Σν μεπξνβφδηζκα: ηελ πιεπξΪ ηεο λχθεο ζπκπεξηιακβΪλνληαη ηα Ϋζηκα πνπ
ζπλνδεχνπλ ηε λχθε απφ ην ζπέηη ηεο κΫρξη ηελ εθθιεζέα. ηελ πιεπξΪ ηνπ γακπξνχ
ζπκπεξηιακβΪλνληαη ηα Ϋζηκα πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ γακπξφ κΫρξη λα ελσζεέ κε ηελ λχθε
(ζηεθαλσζεέ) επέζεο ζηελ εθθιεζέα. Ο δξφκνο ηνπ εέλαη Ϋηζη καθξχηεξνο αθνχ ζα πΪεη θαη ζην
ζπηηηθφ ηεο λχθεο. (πξνζΫρνπκε φκσο φηη παξαδνζηαθΪ, κεηΪ ηνλ ρσξηζκφ απφ ηνπο δηθνχο
ηεο ε λχθε δελ «παξαδέδεηαη» ζην γακπξφ. Ώπηφο ζα ηελ «παξαιΪβεη» κεηΪ ηα ζηΫθαλα ζηελ
εθθιεζέα.
ην ζεκεξηλφ αζηηθφ γΪκν ηφζν ε λχθε φζν θαη ν γακπξφο μεπξνβνδνχληαη απφ ην
ζπέηη ηνπο γηα λα θζΪζνπλ νη δχν ζην θνηλφ ζεκεέν , ηελ εθθιεζέα, φπνπ ν γακπξφο
ππνδΫρεηαη ηελ λχθε κε ηελ πεξέθεκε αλζνδΫζκε, ηελ νπνέα ε λχθε δελ ζα ηελ θξαηάζεη
αιιΪ ζα ηελ παξαδψζεη ακΫζσο ζηελ φπνηα ηπρεξά ηελ πηΪζεη
Δ Ϋλσζε ά ελζσκΪησζε: Πξφθεηηαη γηα
ην δεπγΪξσκα θαη ην μεθέλεκα ηεο λΫαο
ζπδπγηθάο δσάο. Καη εδψ Ϋρνπκε δπν θΪζεηο. Δ πξψηε ζρεηέδεηαη κε ην ζηεθΪλσκα ζηελ
εθθιεζέα θαη ε Ϊιιε κε ην μεπΫδεκα ηεο λχθεο ζην ζπέηη ηνπ γακπξνχ θαη ε ζηΫςε κε επηηπρέα
ηνπ γΪκνπ
Σα Ϋζηκα ηνπ γΪκνπ απνηεινχλ Ϋλαλ επξχ θχθιν . Βπεθηεέλνληαη ζε κεξηθΫο θΪζεηο θαη
θαιχπηνπλ Ϋλα κεγΪιν ρξνληθφ δηΪζηεκα . Βπέζεο ζπκπεξηιακβΪλνπλ φιεο ηηο δνκΫο κηαο
ζπγθεθξηκΫλεο θνηλσληθάο νκΪδαο ζην επέπεδν ησλ ζρΫζεσλ πνπ ν ζεζκφο ηεο νηθνγΫλεηαο
Ϋρεη κε ηηο Ϊιιεο θνηλσληθΫο θαηεγνξέεο πνπ απαξηέδνπλ απηάλ ηελ θνηλσληθά νκΪδα.
Οη παξαδνζηαθΫο ιανγξαθηθΫο πξνζεγγέζεηο ζην ζΫκα ηνπ γΪκνπ κΫλνπλ ζπλάζσο ζην
επέπεδν ηεο ηειεηνπξγέαο, ηνπ εζέκνπ . Δ ζεζκηθά δηΪζηαζε κφλνλ Ϋκκεζα θαη πεξηζσξηαθΪ
απαζρνιεέ ηνπο κειεηεηΫο. Αελ γέλεηαη δειαδά ζπζηεκαηηθά πξνζπΪζεηα ζχλδεζεο ησλ
εζηκηθψλ κε ηα θνηλσληθΪ δεδνκΫλα ησλ ηειεηνπξγηψλ κε ηηο θνηλσληθΫο δνκΫο θαη ζρΫζεηο.
17.2. ΠΡΟΞΔΝΗΑ - ΤΝΟΗΚΔΗΟ
Δ ζπγθεθξηκΫλε θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά βΪζε , ζηελ νπνέα εδξΪδεηαη ν ειιεληθφο
παξαδνζηαθφο γΪκνο , πξνυπνζΫηεη ην ζπλνηθΫζην σο κηα επέζεκε αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ
ησλ γνλΫσλ ( θαηεμνράλ ηνπ παηΫξα ) ζην ζρεκαηηζκφ ηεο νηθνγΫλεηαο ησλ παηδηψλ ηνπο . Οη

εμαηξΫζεηο , αθφκα θαη φηαλ παξνπζηΪδνπλ γεληθφηεξε δηΪδνζε ζε κηα ζπγθεθξηκΫλε πεξηνρά
(φπσο ά απαγσγά ζηελ Κξάηε ά ν Ϋξσηαο), δελ αλαηξΫπνπλ ηνλ θαλφλα
Σν ζεκαληηθφηεξν πξφζσπν ζηνλ δεζκφ απηφ άηαλ ν πξνμελεηάο . ΚΪπνπ γπλαέθα,
θΪπνπ Ϊλδξαο. ε νξηζκΫλεο πεξηνρΫο άηαλ μερσξηζηΪ αλαγλσξηζκΫλα πξφζσπα. ΚΪπνπ
αιινχ φρη. Γχξσ απφ ην πξφζσπν ηνπ πξνμελεηά, ππΪξρνπλ επέζεο ζπγθεθξηκΫλα Ϋζηκα,
Σα νπνέα ιεηηνπξγνχζαλ σο δηΪθνξεο πξνιεπηηθΫο θαη καγηθΫο πξΪμεηο γηα ηελ απνθπγά ηνπ
θαθνχ, διδ πνπ εέραλ ζηφρν λα κε πεηχρεη ε πξνμεληΪ, αιιΪ θπξέσο γηα ην αληέζεην , λα
πεηχραηλε ε πξνζπΪζεηα.
Σν πξνμεληφ μεθηλνχζε νπζηαζηηθΪ θαη ηππηθΪ απφ ηελ πιεπξΪ ηνπ κειινληηθνχ
γακπξνχ. Ο πξνμελεηάο ζα Ϋπξεπε λα άηαλ Ϋλαο θαιφο Ϊλζξσπνο απφ ζηαζεξά νηθνγΫλεηα.
Ο έδηνο λα εέρε πξνθφςεη ζηελ νηθνγΫλεηΪ ηνπ, αιιΪ θαη λα εέρε κεξηθΫο ηνπιΪρηζηνλ επηηπρέεο
ζηα δεπγΪξηα πνπ Ϋδελε. Έπξεπε επέζεο λα γλψξηδε θαη ηελ εζηκηθά ζπκπεξηθνξΪ.
Σαπηφρξνλα ζα Ϋπξεπε λα γλψξηδε θαιΪ ηνπο επαέλνπο πξνο ηελ λχθε γηα ην γακπξφ.
Έηζη ζε θΪπνηεο πεξηνρΫο φηαλ ν πξνμελεηάο ζα επηζθΫπηνληαλ ην ζπέηη ηεο κΫιινπζαο
λχθεο Ϋπξεπε λα θξαηνχζε Ϋλα αλακκΫλν θαλΪξη ην νπνέν δελ ζα ζβάλνληαλ ζε φιε ηελ
επέζθεςά ηνπ. ΚΪπνπ αιινχ αθφκα θαη ζην δηθφ καο ρψξν, ζα πάγαηλε ζην ζπέηη θαη ζα
ξσηνχζε ζπλζεκαηνινγηθΪ, « Με ρσξΪεη ε πφξηα ζαο!», πξνεηδνπνηψληαο Ϋηζη ηελ νηθνγΫλεηα
γηα ην ζθνπφ ηεο επέζθεςεο. Ο πξνμελεηάο ά ε πξνμελάηξα , πΫξα απφ ην αλακκΫλν θαλΪξη,
ρξεηΪδνληαλ λα κεηακθηΫδνληαλ, (καγηθφο ηξφπνο γηα ηελ απνθπγά ηνπ θαθνχ θαη ηελ δξΪζε
βιαπηηθψλ δπλΪκεσλ) , ά θνξνχζαλ παξΪηαηξεο θΪιηζεο γηα λα κελ καηηαζηεέ ε
πξνζπΪζεηα.
Γηα λα πξνθχςεη αλΪινγν απνηΫιεζκα θνιινχζε ηα δΪρηπια ηνπ ρεξηνχ κε αγηνθΫξη, ά
ζπληαέξηαδαλ πξΪγκαηα πνπ αιιεινζπκπιεξψλνληαη ζηε ρξάζε ηνπο , κε ηελ έδηα πΪληα
πξφζεζε ηνπ αλαινγηθνχ ζεηηθνχ απνηειΫζκαηνο: « ΐΪιε ζθνχπα θαη θαξΪζη/ πξνμεληφ λα κε
ραιΪζεη».
Δ ζπκθσλέα, ην πξνμεληφ, ηεξνχληαλ κπζηηθά. Οπφηε πεηχραηλε ραηξεηέδνληαλ κε
ππξνβνιηζκνχο. ηε ζπλΫρεηα «κε ην πΪηεκα ησλ ζπηηηψλ» αλνέγνληαλ ηα ζπέηηα γηα επρΫο.
Μπζηηθά σζηφζν ηεξνχληαλ θαη ε απνηπρέα γηα λα κε «αθνπζηνχλ ιφγηα», ηφζν γηα ηελ
θνπΫια φζν θαη γηα ην παηδέ.
Ώπφ ηα πξψηα πνπ Ϋπξεπε λα ζπδεηεζνχλ θαη λα ιπζνχλ ζηα κηιάκαηα ησλ
πξνμεληψλ , άηαλ ε πξνέθα . ΜεξηθΫο θνξΫο ν πξνμελεηάο παξΫδηλε ακΫζσο απφ ηελ πξψηε
θηφιαο θΪζε θαη κηα πξφρεηξε ζεκεέσζε γηα ηα πξνηθψα (μψθπιιν, μσθχιιη, θαηνχξα), πνπ
αξγφηεξα , ζηνπο αξξαβψλεο , ηελ Ϋζθηδαλ γηα λα ζπληαρηεέ ην ηαρηηθφ πξνηθνζχκθσλν. ην
ρψξν καο έζρπε πεξηζζφηεξν ε πξνθνξηθά ζπκθσλέα πνπ γηλφηαλ κεηαμχ ησλ παηεξΪδσλ,
αιιΪ θαη κε ηελ κεζνιΪβεζε ηνπ πξνμελεηά.
ηελ πξψηε θηφιαο θΪζε ησλ πξνμεληψλ , εθφζνλ ηα πξΪγκαηα εμειέζζνληαλ ζεηηθΪ,
γηλφηαλε θαη κηα επηβεβαέσζε ηεο ζπκθσλέαο κε θαηαβνιά ελφο ρξεκαηηθνχ πνζνχ ην
ιεγφκελν θΪπαξν. ην ρψξν καο ζεσξνχληαλ θαπαξσκΫλε θνπΫια εθεέλε γηα ηελ νπνέα εέρε
δνζεέ ν ιφγνο γηα επηθεέκελε αξξαβψλα. Σν ξφιν ηνπ θαπΪξνπ , σο κηα εζηκηθά επηθχξσζε
ηνπ λΫνπ δεζκνχ, απφ κΫξνο ηνπ γακπξνχ άηαλ ηα δψξα
ΚαζνδεγεηηθΪ ζεκεέα γηα ηελ νξγΪλσζε Ϋξεπλαο πΪλσ ζην ζΫκα
-Ώπφ πνπ μεθηλνχζε ε γλσξηκέα.
-Σν πξνμεληφ ζην ρψξν καο θαη νη ζπλζάθεο πνπ ππαγφξεπαλ.
-Οη ειηθέεο ησλ λΫσλ δεπγαξηψλ
-Ο ξφινο ηεο κειιφλπκθεο θαηΪ ην πξνμεληφ θαη ησλ γνλΫσλ ηεο
-Δ πξνέθα, πνηνο Ϋθαλε πξνέθα θαη ηη πεξηεέρε

-Άιιεο καγηθΫο ελΫξγεηεο
-Σν πΪηεκα ηνπ ζπηηηνχ
17.3. ΟΗ ΑΡΡΑΒΩΝΔ
Δ πεξένδνο ησλ αξξαβψλσλ πεξηιακβΪλεη ηελ πεξένδν απφ «ηε ζχλαςε ηεο
ζπκθσλέαο» θαη ην πΪηεκα ησλ ζπηηηψλ, κΫρξη ηνπο αξξαβψλεο θαη απφ ηνπο αξξαβψλεο
κΫρξη ην γΪκν. Δ πξΪμε ησλ αξξαβψλσλ ζρεηέδεηαη κε ην γηνξηαζηηθφ Ϋζηκν ην νπνέν θεξχηηεη
αθφκα κηα θνξΪ ηελ απφθαζε γΪκνπ κε ηελ εθδάισζε ραξΪο θαη γηνξηάο. Ώπνηειεέ κηα
επθαηξέα πξνζθνξΪο δψξσλ πξνο ηε λχθε θαη αληέζηξνθα, δεκφζηαο εκθΪληζεο ηνπ λΫνπ
δεχγνπο, κηα επθαηξέα θαιχηεξεο γλσξηκέαο θαη «πξφθιεζεο Ϋξσηα» κεηαμχ ηνπο.
Σν ρξνληθφ δηΪζηεκα ησλ αξξαβψλσλ κπνξνχζε λα ζεσξεζεέ θαη εμειηρζεέ θαη ζε
πεξένδν ςπρηθάο θαη εζηθάο δνθηκαζέαο, ηδέσο γηα ηελ θνηλσληθΪ κεηνλεθηηθφηεξε ζε ζρΫζε κε
ηνλ Ϊληξα, γπλαέθα, αιιΪ ηαπηφρξνλα γηα λα εμνπδεηεξψζεη πηζαλΫο ελΫξγεηεο επέβνπισλ
ερζξψλ θαη αληηδάισλ.
Καη φιε ε πεξένδνο κΫρξη ηνλ αξξαβψλα θαη απφ ηνλ αξξαβψλα κΫρξη ηνλ γΪκν (φρη
κφλν νη αξξαβψλεο σο πξΪμε), εζηκηθΪ ζεσξνχληαλ επέζεο θαη σο πεξένδνο θαιχηεξεο
γλσξηκέαο θαη εξσηΪ.
Ώπφ ηελ ζηηγκά φκσο πνπ ν γΪκνο ζεσξνχληαλ Ϋλα ζεκαληηθφ γεγνλφο φρη κφλν γηα
ηνπο λεφλπκθνπο , αιιΪ γηα φιε ηελ νηθνγΫλεηα, ηφηε ε πεξένδνο ησλ αξξαβψλσλ
απνθαζέδνληαλ ιακβΪλνληαο ππφςε
θαη Ϊιινπο παξακΫηξνπο. Οη παξΪκεηξνη απηνέ
ζρεηέδνληαλ κε ηελ ρξνληθά πεξένδν θαη ηηο εξγαζέεο πνπ εέρε λα αληηκεησπέζεη ε θΪζε
νηθνγΫλεηα, ηα ρξνληθΪ πεξηζψξηα πνπ ρξεηΪδνληαλ ε νηθνγΫλεηα ηεο λχθεο λα εθπιεξψζεη ην
πξνηθνζχκθσλν, απφ ην πφζν απεέρε ρξνληθΪ ε πεξένδνο γηα ηνλ πηζαλφ μεληηεκφ ηνπ
γακπξνχ νχησο ψζηε λα κπνξνχζε λα απνρηνχζε παηδέ, θιπ Ο ρξφλνο ηνπ γΪκνπ, διδ ε
δηΪξθεηα ρξφλνπ ησλ αξξαβψλσλ θαζνξέδνληαλ επέζεο απφ ηνπο γνλεέο , κε πνηθηιέα
εθαξκνγψλ , ιακβΪλνληαο ππφςε ηνπο πξναλαθεξφκελνπο παξακΫηξνπο.
Οη αξξαβψλεο σζηφζν ραξαθηεξέδνληαλ απφ
Ϋλαλ απζηεξφ εζηκηθφ θψδηθα
ζπκπεξηθνξΪο πνπ Ϋπξεπε λα πξνζΫμνπλ θαη εθαξκφζνπλ νη αξξαβσληαζκΫλνη.
ην ρψξν καο ν γακπξφο ζα εέρε ην δηθαέσκα λα κπεη ζην ζπέηη ηεο λχθεο κφιηο
παηηφληαλ ηα ζπέηηα. Οη επηζθΫςεηο δελ επηηξΫπνληαλ λα άηαλ ζπρλΫο . ην γακπξφ δελ
επηηξΫπνληαλ λα κεέλεη κφλνο κε ηελ αξξαβσληαζηηθηΪ. Μπνξνχζε λα Ϋβγαηλε κε ηε
αξξαβσληαζηηθηΪ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, αιιΪ πΪληνηε κε ηε ζπλνδεέα ηξέηνπ, πνπ άηαλ νηθεέν
πξφζσπν απφ ηελ πιεπξΪ ηεο λχθεο. ηελ αξξαβσληαζηηθηΪ απαγνξεχνληαλ λα
επηζθΫπηνληαλ ην κειινληηθφ ηεο ζπέηη.
ηε ΜΪλε απφ ηελ ζηηγκά πνπ θιέλνληαλ ε ζπκθσλέα αξξαβψλσλ, απαγνξεχνληαλ
ζηνλ αξξαβσληαζηηθφ λα κπαέλεη ζην ζπέηη ηεο λχθεο , ά θαη λα κηιΪεη καδέ ηεο , ψζπνπ λα γέλεη
ν γΪκνο. Σφζν ρεηξφηεξα άηαλ ηα πξΪγκαηα γηα ηελ αξξαβσληαζηηθηΪ.
Σελ ζθιεξά αληηκεηψπηζε ηεο λχθεο πνπ ηνικΪεη λα δξαζθειάζεη ην θαηψθιη ηνπ
ζπηηηνχ ηνπ αξξαβσληαζηηθνχ ηεο , Ϋζησ θαη γηαηέ εέλαη ζθνησκΫλνο, καο ην καξηπξΪεη ην
παξαθΪησ ηξαγνχδη γηα κηα ΜαληΪηηζα.
Φηχζηε ηε θαη ξνκπψζηε ηε
θαη ξνκπσκΫλε πΫζηε ηε,
πνπ „ ξζε ζην ζπέηη αβιφεηε
δέρσο θνπκπΪξν θαη παπΪ
δέρσο ηα ζηεθαλψκαηα
θαη δέρσο ιΪδη λα ρηνπζεέ
λα ην παηάζεη ε ληφλπκθε.

Δ ζθιεξφηεηα απηά νθεέιεηαη ζηε ρξηζηηαληθά πέζηε γηα ηελ ηάξεζε ηεο αγλφηεηαο ηεο
λχθεο πξηλ ην γΪκν.
Σν Ϋζηκν σζηφζν δελ άηαλ ζηα έδηα κΫηξα ζε φιεο ηηο πεξηνρΫο θαη ζε φιεο ηηο επνρΫο.
Σν έδην κπνξνχκε λα πνχκε θαη γηα ηηο δηθΫο καο πεξηνρΫο . Έηζη πρ. ζηελ ΚΪησ Αξφπνιε,
πξηλ απφ πνιιΪ ρξφληα, δεθαεηέεο ηνπ 60-70, ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, φηαλ ζε Ϊιιεο
πεξηνρΫο νη παξαδνζηαθνέ θαλφλεο άηαλ ηζρπξνέ, φρη κφλν επηηξΫπνληαλ επηζθΫςεηο ζηα
ζπέηηα ν Ϋλαο ηνπ Ϊιινπ αιιΪ ν γακπξφο κπνξνχζε λα θνηκεζεέ θηφιαο κε ηελ λχθε .
ε φιε απηά ηελ δηΪξθεηα ν γακπξφο Ϋβξηζθε ηελ επθαηξέα λα πξνζθΫξεη δψξα ζηελ
λχθε αιιΪ θαη ε λχθε ζην γακπξφ θαη ζηνπο ζπγγελεέο ηνπ , έζσο γηα λα δεέμεη Ϋηζη φηη άηαλ
ηθαλά λα θξαηάζεη ην δηθφ ηεο θαηλνχξγην ζπηηηθφ
ΚαζνδεγεηηθΪ ζεκεέα γηα ηελ νξγΪλσζε Ϋξεπλαο πΪλσ ζην ζΫκα
-Υξφλνο πνπ επηιΫγνληαλ γηα ηνπο αξξαβψλεο,
-Πνηνη θαινχληαλ,
-ηα δψξα,
-ηα θεξΪζκαηα,
-νη επρΫο,
-ηα ηξαγνχδηα.
17.4. ΟΗ ΣΔΛΔΣΔ

ΣΟΤ ΓΑΜΟΤ

Οη κΫξεο ηνπ γΪκνπ
Ο γΪκνο εέλαη θαηΪ ηελ παξΪδνζε Ϋλα πνιπάκεξν γηνξηαζηηθφ γεγνλφο. Δ εκΫξα πνπ
επηιΫγεηαη γηα ην απνθνξχθσκα ησλ γακάιησλ εθδειψζεσλ εέλαη ζπλάζσο ην Ϊββαην Κχξηαθν κΫρξη ηε ΑεπηΫξα, αιιΪ πνηΫ δελ εέλαη Σξέηε ά ΣεηΪξηε.
Θα ζεσξάζνπκε κΫξεο ηνπ γΪκνπ ηελ πεξένδν απφ ηε ΑεπηΫξα πξηλ ηελ Κπξηαθά ηνπ
γΪκνπ κΫρξη ηελ ΠΫκπηε κεηΪ ην γΪκν.
Οη πξνεηνηκαζέεο γηα ην γΪκνο Ϊξρηδαλ παξαδνζηαθΪ ηελ ΑεπηΫξα φηαλ πάγαηλαλ η΄
αιΫζκαηα γηα ην γΪκν ζην κχιν ηνπ ρσξηνχ. (ρξεηΪδνληαλ αλαιφγσο κΫρξη100 θηιΪ).
Σελ Σξέηε γέλνληαλ δηΪθνξεο δνπιεηΫο, θπξέσο θαζαξηφηεηαο.
Σελ ΣεηΪξηε νη έδηεο θνπΫιεο πάγαηλαλ θαη Ϋπαηξλαλ ην Ϊιεζκα απφ ην κχιν Σν βξΪδπ
ηεο ΣεηΪξηεο ν λνηθνθχξεο πνπ πΪληξεπε παηδέ , εηδνπνηνχζε ηνπο καραιηψηεο ηνπ φηη ηελ
απξηαλά, διδ, ηελ ΠΫκπηε «βγΪδεη μχια» θαη ηνπο θαινχζε λα θΫξνπλ απφ Ϋλα θφξησκα.
Σελ ΠΫκπηε ην πξσέ ε κΪλα ηνπ γακπξνχ μεπξνβνδνχζε ηηο θνπΫιεο ηνπ καραιΪ γηα
μχια. ην ζπέηη ηεο λχθεο γεκέδνληαλ θαη ηαθηνπνηνχληαλ ην «γηνχθη», ηελ πξνέθα πνπ ζα
Ϋπαηξλε καδέ ηεο ε λχθε, θαζψο θαη ηα πεζθΫζηα, ηα δψξα γηα ηελ νηθνγΫλεηα θαη ηνπο
ζπγγελεέο ηνπ γακπξνχ. Σελ ΠΫκπηε γέλνληαλ θαη ηα θαιΫζκαηα κΫζα ζην ρσξηφ θαη ηα
γεηηνληθΪ, απφ κηθξΪ παηδηΪ κε ηνλ γλσζηφ παξαδνζηαθφ ηξφπν. (ΠξνθνξηθΪ θαη κε ηελ
ζηΪκλα κε ην θξαζέ, ηα γιπθΪ ά ηα θξνχηα) Σν βξΪδπ ηεο ΠΫκπηεο πηΪλνληαλ ην πξνδχκη γηα
ηα ηζνπξΫθηα, ηηο θαξβΫιεο θαη ηηο θνπινχξεο
Σελ Παξαζθεπά ην πξσέ θνχθηδαλ ηα ςσκηΪ. Βπηζεσξνχληαλ απφ ηελ πιεπξΪ ηνπ
γακπξνχ ην γηνχθη ηεο λχθεο.
Σν Ϊββαην εηνηκΪδνληαλ ην θιΪκπνπξν ά ην κπατξΪθη . ε νξηζκΫλεο πεξηνρΫο ην
Ϊββαην ην βξΪδπ Ϊξρηδε ν γΪκνο ζην ζπέηη ηεο λχθεο.

ΜεηΪ ηελ Κπξηαθά θαη ηε ΑεπηΫξα ά ηελ Σξέηε ε λχθε ζα πάγαηλε γηα λεξφ, ( ζηε
Αξφπνιε άηαλ Ϋλαο ηξφπνο επέδεημεο γηα ηελ έδηα κε ηε δεχηεξε ζηνιά ηεο, ελψ γεληθψο ην
Ϋζηκν απνηειεέ ηελ απνθαηΪζηαζε ηεο πξψηεο ζρΫζεο ηεο λχθεο κε ην εθηφο λΫνπ ζπηηηνχ
πεξηβΪιινληνο) Σελ ΠΫκπηε γέλνληαλ ηα πηζηξφθηα , διδ ε λχθε θαη ν γακπξφο καδέ κε
θΪπνηνπο ζπγγελεέο ηνπ γακπξνχ θηινμελνχληαλ ζην ζπέηη ηεο λχθεο. Γπξέζκαηα Ϋθαλαλ
ζηνπο λεφλπκθνπο θαη Ϊιια ζπγγεληθΪ πξφζσπα θαη ησλ δχν. Σν θΪζε Ϋζηκν αλαπηχζζνληαλ
κΫζα απφ ζπγθεθξηκΫλν θχθιν ηξαγνπδηψλ θαη ζξεζθεπηηθν –καγεπηηθΫο ελΫξγεηεο θαη πξΪμεηο
πγθεθξηκΫλνο άηαλ θαη ν ξφινο ησλ δηαθφξσλ πξνζψπσλ θαηΪ ηηο πξνεηνηκαζέεο γηα
ην γΪκν θαη θπξέσο ηελ εκΫξα ηνπ γΪκνπ. Έηζη Ϋρνπκε ηνπο παξαλχκθνπο, (θνπκπΪξνη,
λνπλνέ), ηνπο παξΪγακπξνπο, (κπξαδΫξεδεο, βιΪκεδεο, ά Ϊιια ζεκαληηθΪ πξφζσπα θνληΪ
ζην γακπξφ).
17.5. ΣΑ ΔΘΗΜΗΚΑ ΤΜΒΟΛΑ
Οη ηειεηΫο απηΫο ραξαθηεξέδνληαη απφ κηα ζεηξΪ Ϋζηκα πνπ γεληθψο απνηεινχλ ην γΪκν.
Κχξηεο εθδειψζεηο ηεο βδνκΪδαο πξηλ απφ ην γΪκν άηαλ : 1.- ηα θαιΫζκαηα, 2.- ε
εηνηκαζέα ηνπ θιΪκπνπξνπ (κπατξΪθη). 3.- ε παξαζθεπά ησλ ςσκηψλ θαη Ϊιισλ δπκαξηθψλ.
4.- ε πξνεηνηκαζέα θαη Ϋθζεζε ηεο πξνέθαο. 5 .- ν ζηνιηζκφο ηνπ λπθηθνχ ζαιΪκνπ. 6.- ηα
δψξα ηνπ γακπξνχ. 7.- ην ζηφιηζκα ηεο λχθεο θαη ηα ινπηξΪ ηνπ γακπξνχ, 8.- ηα ζθαρηΪ
θιπ.
Ση εέλαη ην θιΪκπνπξν. Έλα πνιπζάκαλην ζχκβνιν. πκβνιέδεη ηελ ζαιεξφηεηα θαη ηελ
θαξπεξφηεηα . Βέλαη δΫληξν ηερλεηφ πνπ θνξηψλνληαλ κε εξσηηθνχο ζπκβνιηζκνχο. ηηο
Ϊθξεο Ϋβαδαλ ιεκφληα, ξφηδα, κάια. ηελ θνξπθά ηνπνζεηεέηαη ν ζηαπξφο, ν νπνένο κπνξεέ λα
ππάξρε κΪιηζηα θαη ζην παλέ πνπ βΪδνληαλ ζην θιΪκπνπξν.
Σν θιΪκπνπξν απνηεινχζε ηελ βαζηθά πξνυπφζεζε γηα ην αέζην μεθέλεκα θΪζε
γακάιηαο δξαζηεξηφηεηαο , άηαλ γηνξηαζηηθά θαη γακάιηα ζεκαέα (απφ ην εέδνο ηνπ
πθΪζκαηνο πνπ θξεκνχζαλ : Ϋλα θνκκΪηη απφ ην λπθηθφ θνπζηΪλη, ά καληέιη, ά θφθθηλν
χθαζκα, θφθθηλν καιιέ) ΣΫινο θνξηέδνληαλ θαη κε παηξησηηθφ λφεκα θξεκψληαο ηελ εζληθά
ζεκαέα.
Εδηαέηεξε ζεκαζέα Ϋρεη ε παξνπζέα ηνπ θφθθηλνπ ρξψκαηνο ηδηαέηεξα ζηελ πεξηνρά πνπ
νξέδεηαη ζηελ Κχπξν, ΜηθξΪ Ώζέα, ΘξΪθε θαη Μαθεδνλέα. Σν ζπλαληνχκε φκσο θαη ζηελ
πεξηνρά καο. Έηζη ζηελ Πνιχηζηαλε , φηαλ ην δεχγνο πάγαηλε ζηελ εθθιεζέα, πέζσ απφ ηελ
λχθε ππάξρε κηα θφθθηλε νκπξΫια ε νπνέα πεξηζηξΫθνληαλ γηα λα κε ραιΪζεη ν άιηνο ηελ
νκνξθηΪ ηεο λχθεο..
Δ εηνηκαζέα ησλ ςσκηψλ απνηεινχζε έζσο ηελ θχξηα θαη ζεκαληηθφηεξε εθδάισζε ,
ηνπιΪρηζηνλ πξηλ απφ ηελ ζηΫςε . Μ΄ απηά Ϊξρηδε νπζηαζηηθΪ ά πξν ηνπ γΪκνπ εβδνκΪδα. Με
ηα ςσκηΪ ηειεέσλε , Ϋθιεηλε ν θχθινο ( Ϊιεζκα, αλΪπηαζκα πξνδπκηνχ θαη δχκσκα). ην γΪκν
ην ςσκέ απνρηΪ πνιιΫο ρξάζεηο κΫρξη θαη ην θΫξαζκα ζηελ βξχζε , φπνπ ζα θαηΫβαηλε ε
λχθε ηελ επφκελε ηνπ γΪκνπ. Αελ εέλαη Ϊζρεην κε ηελ ζεκαζέα πνπ Ϋδηλαλ ζηα γακάιηα ςσκηΪ
ην γεγνλφο φηη Ϋπξεπε λα ηα δπκψλνπλ ακθηζαιά θνξέηζηα θαη πξσηνζηΫθαλεο γπλαέθεο.
Γπλαέθεο πνπ δελ εέραλ δνθηκΪζεη αθφκα ηελ ζηΫξεζε ηνπ ζαλΪηνπ αλαιΪβαηλαλ
σζηφζν θαη ηηο Ϊιιεο εξγαζέεο . Σν ζηξψκα πρ, ηεο λχθεο ην γΫκηδε κηα ηπρεξά παληξεκΫλε.
ΠΪλσ ζην ζηξψκα θπινχζε ηξέα κηθξΪ ηπρεξΪ παηδηΪ ησλ νπνέσλ δνχζαλ θαη νη δχν γνλεέο
ηνπο .
Καη ηελ πνκπά ηεο πξνηθνπαξΪδνζεο φξηδαλ απζηεξΫο πξνυπνζΫζεηο θπξέσο σο
πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ αιφγσλ

Σα δψξα δελ Ϋιεηπαλ νχηε ηελ βδνκΪδα απηά θαηεμνράλ ηνπ γακπξνχ πξνο ηελ λχθε .
Ο Πνιέηεο ηα ζπλδΫεη κε ηελ αξραέα ζπλάζεηα ηεο εμαγνξΪο ηεο λχθεο πνπ επηβέσζε σο ηελ
λεφηεξε επνρά κε εμαζζεληζκΫλεο κνξθΫο.
Εδηαέηεξε ζεκαζέα εέραλ ηα ακπληηθΪ Ϋζηκα πνπ ζπλφδεπαλ θΪζε πξΪμε, κΪιηζηα ε
καγηθά ηνπο δηΪζηαζε θφξηηδε πεξηζζφηεξν αηζζεκαηηθΪ ην ζχλνιν ησλ εζέκσλ Έηζη πρ. ζην
ζηνιηζκφ ηεο λχθεο δελ πξνεέρε ηφζν ν θαιισπηζκφο ηεο φζν ε ζσξΪθηζε ηεο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ θαθνχ. Δ ζσξΪθηζε απηά ζα γηλφηαλ αζθαιψο κε δηΪθνξνπο ηξφπνπο.
Ώπηφ ζπλΫβαηλε θαη κε ην γακπξφ, κσο ν θαιισπηζκφο ηνπο κε ηηο ζηνιΫο ηεο εκΫξαο
απνηεινχζε θαη ηελ αθξαέα Ϋθθξαζε ηεο πνιπηΫιεηαο θαη ηεο νκνξθηΪο .
ΚαζνδεγεηηθΪ ζεκεέα γηα ηελ νξγΪλσζε Ϋξεπλαο πΪλσ ζην ζΫκα
- Γέλνληαη Ϋξεπλεο γηα ηα Ϋζηκα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηηο πξναλαθεξφκελεο πξΪμεηο
- Παξαθνινχζεζε ησλ δχν θχθισλ εζέκσλ (ζην ζπέηη ηνπ γακπξνχ θαη ζην ζπέηη ηεο
λχθεο) θαη ηα αληέζηνηρα ηξαγνχδηα
Άιια ζεκεέα
-Σν θΪιεζκα θαη ε ζπκκεηνρά ηνπ θνπκπΪξνπ.
-Σν ζηφιηζκα ηνπ γακπξνχ θαη ηεο λχθεο θαη νη θαηΪ ρξνληθά πεξένδν ελδπκαζέεο
-Σν μεθέλεκα ηνπ γΪκνπ ζηα αληέζηνηρα ζπέηηα, ν ξφινο ηνπ κνηξνινγηνχ
-Σν μεπξνβφδηζκα ηνπ γακπξνχ θαη ηεο λχθεο
-Σα θαλέζθηα,(δψξα)
-Σν πΪξζηκν ηεο λχθεο
-Οη επφκελεο κΫξεο
17.6 ΜΔΣΑΞΤ ΠΑΡΑΛΟΓΟΤ ΚΑΗ ΛΟΓΗΚΖ
πσο βιΫπνπκε , ε παξαδνζηαθά εζηκνηαμέα ησλ ηειεηνπξγηψλ ηνπ γΪκνπ εδξΪδεηαη
ζε ιεηηνπξγέεο κηαο αξρατθάο ζθΫςεο πνπ επηδέσθε ηελ αλαηξνπά ηνπ θαθνχ θαη ηελ πξφθιεζε
ηνπ θαινχ κε εμσηεξηθφ, ζπλεηξκηθφ ηξφπν, κΫζα ζ‟ Ϋλα αλεμΪληιεην σο πξνο ηηο εθαξκνγΫο
ηνπ ζχζηεκα αλαινγηψλ ην εξψηεκα πσο δηαηεξάζεθε ν ηξφπνο απηφο ζθΫςεσο, ζρεδφλ
Ϊζηρηνο, σο ηα λεφηεξα ρξφληα , πξΫπεη λα παξαηεξεζεέ φηη απνθαζηζηηθφ ξφιν Ϋπαημε ε
γνεηεέα ηνπ ηειεηνπξγηθνχ ζηνηρεένπ απηνχ θαζεαπηνχ. Ώπηά ε ιακπεξά επηθΪλεηα ιεηηνχξγεζε
θαη επηθξΪηεζε αλεμΪξηεηα απφ ην ππνθξππηφκελν ηδενινγηθφ πεξηερφκελν, ην νπνέν
κΪιηζηα ζε πΪξα πνιιΫο πεξηπηψζεηο
ιεζκνλάζεθε
θαη παξεξκελεχηεθε. Λνηπφλ
δηαπηζηψλεηαη θαη ζηελ πξνθεηκΫλε πεξέπησζε ε ηΪζε πξνο ηελ επηθΪλεηα ησλ γακάιησλ
εζέκσλ, ηφζν ην πεξηζζφηεξν φηαλ δηαθξέλνπκε ζ΄απηΪ ηδηαέηεξε ιακπξφηεαη.
ηα λεφηεξα ρξφληα , ηφζν ν γΪκνο φζν θαη ηα έδηα ηα Ϋζηκα ζρεηηθΪ κ΄ απηφλ
ζηεξέδνληαη ζε ιχζεηο πνπ θαλεξψλνπλ νξζνινγηζηηθά πξνζαξκνγά ζε αληηθεηκεληθΫο
θνηλσληθν-νηθνλνκηθΫο ζπλζάθεο. Βέπακε πην πΪλσ φηη ν ρξφλνο πφηε ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ
ν γΪκνο πξνυπφζεηε κηα ζεηξΪ απφ παξΪγνληεο νη νπνένη δελ εέραλ δηφινπ εζηκηθφ ραξαθηάξα,
παξΪ κφλν αληηθεηκεληθφ θαη νξζνινγηθφ.
Δ δηαηάξεζε ινηπφλ εζέκσλ πνπ πεγΪδνπλ απφ αξρατθΫο ζθΫςεηο θαη λννηξνπέεο,
αιιΪ πνπ ζπληεξνχληαη θαη ζε ζεκεξηλΫο ζπλζάθεο πνπ θπξηαξρεέ ε νξζνινγηθά ζθΫςε
(επεηδά απφρηεζαλ κηα ιακπεξά επηθΪλεηα) , απνηειεέ ην παξΪινγν ησλ εζέκσλ ηνπ γΪκνπ.
17.7. ΘΔΑΣΡΗΚΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΠΡΑΞΔΩΝ

Μηιάζακε γηα ηελ θαηαλνκά ησλ ξφισλ ζην γΪκν, πνπ ζεκαέλεη φηη , ιφγσ ζεβαζκνχ
ηεο παξΪδνζεο , αιιΪ θαη ιφγσ βνχιεζε « γηα λα βγεη θαιΪ ν γΪκνο», ππΪξρεη κηα
ζθελνζεζέα. Ώπηφ ζεκαέλεη ηαπηφρξνλα φηη ππΪξρνπλ θαη παξαιιαγΫο , κεηαθέλεζεο ζθελψλ ,
Ϋζησ θαη επηκΫξνπο, νη νπνέεο φκσο πΪληα ζΫβνληαη ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη αξρΫο ηεο
παξΪδνζεο , θαζψο θαη ην εζηκηθφ πεξηερφκελνπ ηνπ γΪκνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε ψζηε φια λα
πΪλε θαιΪ.
Να πΪξνπκε γηα παξΪδεηγκα ηηο ζθελΫο πνπ ζηεξέδνληαη ζην ζχκβνιν ηνπ ςσκηνχ , ά
ηεο θνπινχξαο. Σηο έδηεο απηΫο ζθελΫο ζε δηαθνξεηηθΫο πεξηνρΫο ζα ηεο ζπλαληάζνπκε ζε
δηαθνξεηηθΪ ζεκεέα δηεμαγσγάο ηνπ γΪκνπ. ΒζηκηθΪ φκσο εκπεξηΫρνπλ ηνλ έδην ζθνπφ ( ηελ
εκπΫδσζε ηεο αθζνλέαο θαη ηεο πξνθνπάο).
ε θΪπνηεο πεξηνρΫο ζηελ ΒιιΪδα ην θΪιεζκα γηλφηαλε ην αββαηφβξαδν, φπνπ φιν
ην ρσξηφ Ϋβγαηλε θαη ρφξεπε ζην κεζνρψξη γχξν απφ Ϋλα ςσκέ. ΜεηΪ ην ρνξφ Ϋθνβαλ ην ςσκέ
θαη ην κνέξαδαλ. ηηο δηθΫο καο πεξηνρΫο ε λχθε θαηΪ ην μεπΫδεκα παέξλεη ηελ θνπινχξα θη΄
αθνχ ηειΫζεη ηα Ϋζηκα ηεο ζηαχξσζεο ηεο εμψπνξηαο ζα ζπΪζεη ηελ θνπινχξα θαη ζα ηε
κνηξΪζεη , ά ζα ηε ξέμεη ζην θνηλφ. Βέπακε επέζεο φηη αιινχ ε λχθε ηελ εκΫξα πνπ πεγαέλεη γηα
λεξφ δέλεη ζηα παηδηΪ πνπ ζπλαληΪεη ζην πεγΪδη θνκκΪηηα θνπινχξαο, (ζε καο θαξακΫιεο ά
Ϊιια γιπθΪ) .
Με ηνλ έδην ηξφπν ζα δνχκε πσο κεηαθηλνχληαη ζε δηαθνξεηηθΪ ζεκεέα δηεμαγσγάο ηνπ
γΪκνπ έδηεο ζθελΫο , νη νπνέεο εζηκηθΪ πεξηΫρνπλ ηελ έδηα ζα ιΫγακε ηδΫα
Σελ ζεαηξηθφηεηα φκσο ζην γΪκν κπνξεέ ηαπηφρξνλα λα ηε ζπλαληάζνπκε θαη ζε
πξΪμεηο νη νπνέεο ελψ δελ Ϋρνπλ κηα θαζαξΪ εζηκηθά απνζηνιά πεξηερνκΫλνπ, (ακπληηθνχ ε
επρεηηθνχ), απνρηνχλ ξφιν γηα λα θηηΪμνπλ ην θΫθη ησλ πξνζθεθιεκΫλσλ. ηελ νπζέα Ϋρνπκε
θαζαξΪ ζεαηξηθά παξΪζηαζε. Πξφθεηηαη γηα ηελ παξΪζηαζε ηνπ «ΣζηΫινπ» θαη ηα γΫιηα πνπ
πξνθαιεέ ε νκΪδα ηνπ.
Οη παξαπΪλσ δηαπηζηψζεηο θαη πνιιΫο Ϊιιεο ζε φια ηα γακάιηα Ϋζηκα θαη ηνπ θχθινπ
ηεο δσάο, φρη απιΪ καο απνδεηθλχνπλ φηη ε δηαδηθαζέα εθηΫιεζεο ηνπο εέλαη ραιαξά, αθφκα θαη
ζε κηα ζπγθεθξηκΫλε πεξηνρά, αιιΪ, θη απηφ Ϋρεη πεξηζζφηεξν ζεκαζέα, ηα Ϋζηκα απηΪ
ζηξΫθνληαη πξνο ηελ επηθΪλεηα, φρη πξνο ηελ νπζέα.
17.8 ΓΑΜΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΜΤΘΗ
Σηο ζρΫζεηο απηΫο ζα πξΫπεη λα ηηο δνχκε ζε κεξηθΪ πιΪλα.
ΤπΪξρεη πξψηα , φπσο ζην γΪκν αιιΪ θαη ζηα παξακχζηα ραιαξά, αιιΪ ειεγρφκελε
δνκά . ΏλαθΫξακε πην πΪλσ φηη ρσξέο λα παξαβηΪδνληαη νη βαζηθνέ θαλφλεο ηεο παξΪδνζεο
θαη ησλ ηειεηψλ ππΪξρεη κεηαθέλεζε ζθελψλ φπσο θαη ζηα παξακχζηα, απφ θαηξφ ζε θαηξφ
θαη απφ ιαφ ζε ιαφ.
Σν παξακχζη πνιιΫο θνξΫο μεθηλΪεη , ά θαηαιάγεη , φζνλ αθνξΪ ην πεξηερφκελν ηνπ,
απφ γΪκν ά ζε γΪκν.
ΏλαθΫξνπκε αθφκα ην Ϋζηκν ηνπ παπνπηζηνχ ζην γΪκν, καο νδεγεέ ακΫζσο ζην
γλσζηφ κνηέβν ηνπ παγθνζκένπ παξακπζηνχ ηεο ηαρηνπνχηαο ,θιπ
17.9. Ζ ΔΘΗΜΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ
ΣΡΑΓΟΤΓΗΩΝ ΣΟΤ ΓΑΜΟΤ
Θεσξεηηθά πξνζΫγγηζε


ηεξέδεηαη ζε παξαηεξάζεηο ηνπ Βαζέιε ΝηηζηΪθνπ

Ο φξνο « γΪκνο» παξαπΫκπεη ζε δχν ηαπηφρξνλα Ϋλλνηεο. Πξψηνλ ζην ζεζκφ ηεο
λφκηκεο Ϋλσζεο δχν αηφκσλ δηαθνξεηηθνχ θχινπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θΪζε
θνηλσλέαο θαη, δεχηεξν , ζηελ εζηκηθά
δηαδηθαζέα , ζηελ ηειεηνπξγέα κε ηελ νπνέα
δηεθπεξαηψλεηαη θαη επηθπξψλεηαη απηά ε Ϋλσζε.
Ώξθεέ λα μεθχγνπκε Ϋζησ θαη γηα ιέγν απφ ηελ γλσζηά πξαρηηθά ηεο πεξηγξαθηθάο
πξνζΫγγηζεο ησλ γακάιησλ εζηκηθψλ ηειεηψλ θαη λα πξνζπαζάζνπκε λα αλαδεηάζνπκε ην
λφεκα ζε φιεο απηΫο ηηο ηειεηνπξγέεο , ζ΄ φιν ην ηππηθφ ηεο ηΫιεζεο ηνπ εζέκνπ , ην νπνέν ζε
ηειηθά αλΪιπζε Ϋρεη ζπκβνιηθφ πεξηερφκελν , θαη ηφηε ζα πξνθχςεη ρσξέο ηδηαέηεξε δπζθνιέα
ην ππφβαζξν ησλ θνηλσληθψλ ζρΫζεσλ ζηα πιαέζηα ησλ νπνέσλ γελληνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ
ηα Ϋζηκα .
Ο έδηνο ν νξηζκφο ηνπ εζέκνπ, φπσο αλαθΫξακε, σο απνθξπζηΪιισζε εζψλ κηαο
θνηλφηεηαο ά κηαο θνηλσλέαο, νδεγεέ ζηελ αλαδάηεζε ησλ γελεζηνπξγψλ αηηηψλ ησλ θαλφλσλ
ζπκπεξηθνξΪο αηφκσλ ά νκΪδσλ πνπ βεβαέσο δελ βξέζθνληαη Ϋμσ απφ ηε δνκά θαη ηε
ιεηηνπξγέα ησλ έδησλ ησλ θνηλσληθψλ νληνηάησλ.
Ο γΪκνο ινηπφλ , θαη΄ αξράλ, σο εζηκηθά εθδάισζε εληΪζζεηαη ζηελ θαηεγνξέα ησλ
δηαβαηεξέσλ ηειεηψλ θαη ζεκαηνδνηεέ ηελ κεηΪβαζε δχν αηφκσλ απφ κηα θνηλσληθά
θαηεγνξέα θαη ζΫζε ζε κηα Ϊιιε . ηελ παξαδνζηαθά θνηλσλέα ε κεηΪβαζε απηά εέλαη έζσο ε
πην θξέζηκε , αθνχ Ϋλαο απφ ηνπο ζηνηρεηψδεο θνηλσληθνχο δηαρσξηζκνχο ζην πιαέζην ησλ
θνηλνηάησλ Ϋρεη σο θξηηάξην ηνλ γΪκν . Δ θνηλσληθά ζΫζε ησλ αηφκσλ πνπ παληξεχνληαλ
Ϊιιαδε ξηδηθΪ θαη απφ απηά ηελ αιιαγά απνξξΫνπλ κηα ζεηξΪ απφ θαηλνχξγηα δηθαηψκαηα
θαη ππνρξεψζεηο, κηα λΫα ζπκπεξηθνξΪ .
Χο δηαβαηάξηα ινηπφλ ηειεηά ν γΪκνο παξνπζηΪδεη ηελ γλσζηά ηξηκεξά δνκά, πξΪγκα
πνπ ζεκαέλεη φηη ην Ϋζηκφ νινθιεξψλεηαη ζε ηξέα ζηΪδηα ζην θαζΫλα απφ ηα νπνέα ηεινχληαη
αλΪινγεο ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ ηειεζηηθΫο πξΪμεηο.
Ώο δνχκε ινηπφλ ηα ηξέα απηΪ ηειεζηηθΪ ζηΪδηα κΫζα απφ ζηνηρεέα ηνπ επεηξψηηθνπ
γΪκνπ. εκεηψλνπκε σζηφζν φηη ε θΪζε ηειεζηηθά πξΪμε ζην γΪκν ζπλνδεχεηαη απφ
αλΪινγα ηξαγνχδηα , πνπ ζεκαέλεη φηη αθξηβψο κΫζα απφ ηνλ ζπκβνιηζκφ απηφ πξνθχπηεη
φιν ην θνηλσληθφ ππφβαζξν θαη πεξηερφκελν ησλ εζέκσλ ηνπ γΪκνπ .
Πξψην: Σν πην θαέξην ζεκεέν θαηΪ ην πξψην ζηΪδην, ηνπ απνρσξηζκνχ ηεο λχθεο
εέλαη βΫβαηα ε ζηηγκά πνπ εηνηκΪδεηε λα βγεη απφ ην ζπέηη ηεο . Ώπηά ε θέλεζε ζην ρψξν εέλαη
θνξηηζκΫλε ζπκβνιηθΪ (θαηΪ ζπλΫπεηα θαη ηειεζηηθΪ) , ζεκαηνδνηψληαο θαη ηελ θέλεζε ζην
ρξφλν, ηνλ θνηλσληθφ ρξφλν. Βέλαη ε θέλεζε πξνο λΫα θΪζε ζηε δσά ηεο.
« Ο ζξάλνο» ηνπ μερσξέζκαηνο
ΚαηΪ ην μεθέλεκα ινηπφλ ηεο λχθεο, ηα ηξαγνχδηα πνπ ιΫγνληαη εέλαη κνηξνιφγηα. Βέλαη
ελδεηθηηθφ ην γεγνλφο φηη πνιιΪ απ΄ απηΪ ιΫγνληαλ θαη ζηηο θεδεέεο αλχπαληξσλ θνξηηζηψλ
θαηΪ ηελ Ϋμνδν απφ ην ζπέηη. Σελ έδηα ζηηγκά ιΫγνληαλ επέζεο θαη ηξαγνχδηα πνπ ζρεηέδνληαλ
κε Ϋλαλ Ϊιιν ρσξηζκφ , - ηελ μεληηηΪ. Δ ηΫηνηνπ εέδνπο αληέδξαζεο νθεέινληαη αθξηβψο ζηηο
ππΪξρνπζεο ζρΫζεηο . Οη θιεηζηΫο νηθνγελεηαθΫο θαη ζπγγεληθΫο δνκΫο , ην Ϊγλσζην πνπ
πεξέκελε ηελ κΫιινπζα λχθε, νη θξνπζθΫο κΫζα απφ ζπκθΫξνληα, Ϋθαλαλ ψζηε ν
απνρσξηζκφο λα αληηκεησπέδνληαλ σο Ϋλαο πξαγκαηηθφο ζξάλνο. Σα ηξαγνχδηα απηΪ
απνηεινχλ επέζεο εμσηεξέθεπζε ησλ ζπλαηζζεκΪησλ ηεο λχθεο. ΠΫξα φκσο απ΄ απηφ, σο
δξψκελν βνεζΪεη ζηελ έδηα ηελ δηεθπεξαέσζε ηεο ηειεηνπξγέαο , αθνχ ζπλάζσο ην ηξαγνχδη
δελ πεξηγξΪθεη απιψο απηφ πνπ ζπκβαέλεη αιιΪ πξνηξΫπεη ηα Ϊηνκα λα πξνβνχλ ζ΄απηΪ
πνπ ην Ϋζηκν νξέδεη.

Χζηφζν φκσο δελ απνθιεένληαη ηα έδηα ηξαγνχδηα θαη ζην ζπέηη ηνπ γακπξνχ. Δ
αηκφζθαηξα εδψ θνξηέδεηαη ζπγθηλεζηαθΪ κΫζα ζε λφηεο ζξάλνπ ζε δχν ζηηγκΫο: φηαλ αξρέδεη
ν γΪκνο, φηαλ πΫθηεη ην πξψην ηξαγνχδη, κεισδέα, θιπ ηελ Κπξηαθά ηνπ γΪκνπ θαη φηαλ ν
γακπξφο ζα θχγεη απφ ην ζπέηη γηα λα πΪεη λα πΪξεη ηελ λχθε. Σν έδην ηζρχεη θαη γηα ηελ
πιεπξΪ ηεο λχθεο .
Αεχηεξν:Ο γΪκνο σο ην πην ζεκαληηθφ γεγνλφο ηεο δσάο , θνξηηζκΫλν ηδηαέηεξα
ζπγθηλεζηαθΪ , εηδηθΪ ζηελ παξαδνζηαθά νηθνγΫλεηα, Ϋθεξλε πνιχ θνληΪ ηα απφληα
ζπγγεληθΪ πξφζσπα ηεο νηθνγΫλεηαο, ηφζν ηνπ γακπξνχ φζν θαη ηεο λχθεο. Βπέζεο ζα
πξΫπεη λα ηνλέζνπκε φηη Ϋλα κεγΪιν κΫξνο ηεο νηθνγΫλεηαο ηχραηλε λα άηαλ ζηελ μεληηηΪ.
ΠνιιΫο θνξΫο ηχραηλε ψζηε ε μεληηηΪ λα απνηεινχζε πξνυπφζεζε ηνπ έδηνπ ηνπ γΪκνπ, νπφηε
εέλαη ινγηθφ ψζηε λα ππΪξρεη Ϋλαο παξαιιειηζκφο κεηαμχ ησλ ηξαγνπδηψλ πνπ κηινχλ γηα ην
ρσξηζκφ ηεο μεληηηΪο θαη ην ρσξηζκφ θπξέσο ηεο λχθεο απφ ηελ νηθνγΫλεηΪ ηεο.
Έηζη ινηπφλ αθφκα θαη ζάκεξα ν πξψηνο ζθνπφο πνπ ζα παέμεη ζηελ Ϋλαξμε ηνπ γΪκνπ
ε ιατθά νξράζηξα εέλαη Ϋλα κνηξνιφη, ην νπνέν ζα κεηαηξαπεέ ζηελ ζπλΫρεηα ζην γλσζηφ
πξνηξεπηηθφ ηξαγνχδη πξνο ην θαθφ.
« ‟ απηΪ ηα ζπέηηα ηα ςειΪ/ πΫηξα λα κελ ξαΎζεη.
θαη ν λνηθνθχξεο ηνπ ζπηηηνχ ρέιηα ρξφληα λα δάζεη»
ηε ΓξΪβα, ζηα ΡηδΪ, θαη ζηε Αξφπνιε αθφκα ηξαγνπδνχλ ην ηξαγνχδη:
«Κιαηλ΄ νη πΫηξεο ηα ιηζΪξηα
θιαηλ ηνλ θΏτκφ
Έθιαηγα θαη εγψ ν θΏτκΫλνο
Σνλ μερσξηζκφ».
ην ζεκεέν ηνπ απνραηξεηηζκνχ ηεο λχθεο ην ζφη ηεο ηξαγνπδνχζε, αιιΪ θαη
ηξαγνπδΪεη αθφκα εθεέ πνπ κπνξεέ . Υαξαθηεξηζηηθφ εέλαη φηη δηαδξακαηέδεηαη Ϋλαο Ϋληνλνο
δηΪινγνο κεηαμχ ηεο λχθεο θαη φισλ ησλ ζεκαληηθψλ πξνζψπσλ θνληΪ ηεο. Ώζθαιψο ν
δηΪινγνο απηφο δηεμΪγνληαλ κΫζσ ησλ εξκελεπηψλ ησλ ηξαγνπδηψλ πνπ ζπλάζσο
πξνυπΪξρνπλ , αιιΪ θαη πνπ απηφζρεδηΪδνληαη .
«Βπράζνπ κε παηΫξα κνπ,
ηψξα ζην θέλεκΪ κνπ
θαη ζην μερψξηζκΪ κνπ .
Βπράζνπ κε , παηΫξα κνπ
ζην δξφκν ηνλ θαηλνχξγην
θαη ζχληξνθν δηθφ κνπ
Βπράζνπ κε αδΫξθηα κνπ ...
επράζνπ κε μαδεξθνχιεο κνπ ....
(φπσο πην πΪλσ)
- Γηα Ϊληε θφξε κ‟ Ϊληε
θαη ηελ επρά καο λα ρεηο
ν Θεφο λα ζε πξνθφςεη
θη ε ΠαλαγηΪ ε γξακκΫλε.
-Ώθάλσ καλνχια κνπ
αθάλσ γεηα παηΫξα
Ϋρεηε γεηα αδεξθΪθηα κνπ

θαη ζεηο δηθνέ θαη μΫλνη
εγψ πΪσ ζην ζπέηη κνπ
θαη ζηα πεζεξηθΪ κνπ»
ζηελ κΪλα ηεο λχθεο ηξαγνπδνχζαλ:
« Άζπξε θΪηαζπξε πΫξδηθα
πνπ εέρα ζηελ απιά κνπ
θη άξζε μΫλνο πεληΪμελνο
άξζε θαη κνπ ηελ πάξε
θη απφκεηλα ζην ζπέηη κνπ
ζαλ θαιακηΪ ζηνλ θΪκπν»

]

Άιιε θηιελΪδα κε ηε ζεηξΪ ηεο κε ςειά θσλά ιΫεη:
«Πνπ πΪο , πνπ παο κσξ θφξε κνπ /ζηγΪ - ζηγΪ κε πΪζν;
Βδψ θιαέεη ν παηΫξα ζνπ / δελ κπνξψ λα ηνλ ζσπΪζσ.
-Ση Ϋρεη ν παηΫξαο κνπ πνπ θιαέεη/ θαη κε παξαπνλεχεη»
„Δ
«Κξχςε κε , κΪλα, θξχςε κε / λα κελ κε πΪξεη ν μΫλνο.
- Ση λα ζε θξχςσ θφξε κνπ/ Βζχ ηνπ μΫλνπ εέζαη
ηνπ μΫλνπ ξνχρα θφξεζεο/ ηνπ μΫλνπ δαρηπιέδη!»
ΐιΫπνπκε ινηπφλ κΫζα απφ ηε ρξάζε ηνπ φξνπ «μΫλνο», πφζν Ϊγλσζηνη άηαλ κεηαμχ
ηνπο νη λεφλπκθνη ζην μεθέλεκα ηεο λΫαο δσάο. ηελ πεξηνρά ηνπ Πσγσληνχ, γξΪθεη ζην
βηβιέν ηνπ ν Κ. ηφληεο απφ ηα Υηέζκαηα, ζηνλ νπνέν αλαθΫξεηαη ν ΐαζέιεο ΝηηζηΪθνο, νη
ζπγγελεέο ηεο λχθεο ηελ θξαηνχζαλ ζθηρηΪ « γηα λα κελ ηελ πΪξνπλ νη μΫλνη» . Οχηε ηνλ
γακπξφ Ϊθελαλ νη ζπγγελεέο λα απιψζεη ρΫξη ζηελ λχθε γηα λα ηελ ηξαβάμεη Ϋμσ. ΜΫρξη
αξγΪ ζηηο δηθΫο καο πεξηνρΫο ε ζηηγκά απνρσξηζκνχ ηεο λχθεο απφ ηελ νηθνγΫλεηα ηεο
κεηαηξΫπνληαλ ζε ζθελΫο πξαγκαηηθνχ ζξάλνπ, ηφζν πνπ πηζηεχνληαλ φηη πξαγκαηηθΪ, ηφζν
ε λχθε , φζν θαη νη ζπγγελεέο δελ άζειαλ λα ηελ αθάζνπλ λα θχγεη απφ ην ζπέηη ηεο. Βδψ δελ
πξφθεηηαη γηα Ϋζηκν, αιιΪ γηα πξαγκαηηθφ πφλν θαη φρη απιψο ιφγσ ηεο πνηνηηθάο αιιαγάο ζηε
δσά, αιιΪ ιφγσ ηνπ αγλψζηνπ γηα ηελ πεξαηηΫξσ δσά ηεο λχθεο, ΜΪιηζηα απνηεινχζε
εέδεζε ζε πεξέπησζε πνπ κηα λχθε Ϋθεπγε απφ ην ζπέηη ηεο ρσξέο λα θιΪςεη. Γηα ηελ
επέιπζε ηεο θαηΪζηαζεο επελΫβαηλε ν παηΫξαο ηεο λχθεο, ά θΪπνην Ϊιιν πξφζσπν κε
θχξνο. ΜΫζα ζηελ πιεκκχξα ησλ δαθξχσλ Ϊξρηδε ην ηξαγνχδη ηνπ απνραηξεηηζκνχ.
«Έβγα θφξε κ‟ Ϋβγα, απφ ηελ απιά ζνπ.
Ϋβγα π‟ ηελ απιά ζνπ, ζχξε ζηελ δηθά ζνπ.»
Οη γπλαέθεο ζπλΫρηδαλ :
«ΐγαέλσ κΪλα, βγαέλσ, κε κε παξαπαέξλεηο
λ‟ απνραηξεηάζσ κΪλα θαη παηΫξα
ηα θαιΪ κνπ αδΫξθηα , ηα πξσηαμαδΫξθηα»
ηαλ ε λχθε θαηΫβαηλε ζηελ απιά θαη Ϊξρηδε λα ραηξεηΪ ηνπο δηθνχο ηεο θηιψληαο ηνπο
ην ρΫξη νη γπλαέθεο ηξαγνπδνχζαλ :

«Ση θαθφ ζαο Ϋθαλα , ψξε, θαθΫο γεηηφληζζεο
θαη κε μερσξέζαηε απφ ηε καλνχια κνπ.
Ση θαθφ ζαο Ϋθαλα , ψξε θαθΫο γεηηφληζζεο
θαη κε μερσξέζαηε απφ ηνλ παηΫξα κνπ
Ση θαθφ ζαο Ϋθαλα σξΫ θαθΫο γεηηφληζζεο
θαη κε μερσξέζαηε απφ ηα αδεξθΪθηα
Ση θαθφ ζαο Ϋθαλα, ψξε θαθΫο γεηηφληζζεο
εγψ γηα μχια πΪαηλα θαη ζαο εγψ ζαο Ϋθξηλα
Βγψ ζηελ βξχζε πΪαηλα θαη ζαο εγψ ζαο Ϋθξηλα.»
Οη ζπρλΫο επαλαιάςεηο
πνπ παξαηεξνχληαη ζην ηξαγνχδηζκα απνηεινχλ
ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ ζξελεηηθψλ εζηκηθψλ εθδειψζεσλ . Χζηφζν παξαηεξεέηαη κΫζα απφ
απηΫο ηηο επαλαιάςεηο λα ππΪξρεη ν Ϋληνλνο δηΪινγνο γηα λα καο θΫξνπλ θνληΪ φρη κφλν
ςπρνινγηθΪ κνηέβα πνπ καο ζπκέδνπλ ζξάλνπο, αιιΪ θαη ηνλ θχθιν ησλ ζπγγεληθψλ
πξνζψπσλ πνπ θζΪλεη κΫρξη ηα πξψηα μαδΫξθηα. Σαπηφρξνλα ζα πξΫπεη λα πξνζΫμνπκε φηη
ελψ πιεζηΪδεη ν ρξφλνο ηνπ απνρσξηζκνχ νη Ϋληνλνη ηφλνη ζξάλνπ λα ρΪλνληαη θαη λα
αληηθαζέζηαληαη κε θΪπνηα Ϊιια πξαγκαηηθΪ θνηλσληθΪ κνηέβα πνπ πφηε δηθαηνινγνχλ ηελ
λχθε θαη πφηε ηεο ππνδεηθλχνπλ ηελ λΫα θνηλσληθά ηεο ζΫζε.
Δ απνθιηκΪθσζε ησλ Ϋληνλσλ ζπγθηλάζεσλ ζην μεπξνβφδηζκα
ην δεχηεξν ζηΪδην , ηεο δηΪβαζεο, ζπλερέδνληαη ηα ζξελεηηθΪ ηξαγνχδηα , αιιΪ
ζπλάζσο δέλνπλ γξάγνξα ηε ζΫζε ηνπο ζε αθεγεκαηηθΪ πνπ ζπρλΪ Ϋρνπλ επηθφ
πεξηερφκελν. Δ δηΪβαζε γέλεηαη Ϋηζη θαη απφ ζπλαηζζεκαηηθά Ϊπνςε πΫξαζκα θαζψο
βνεζΪεη ζηελ απνθιηκΪθσζε ηνπ ζξάλνπ θαη πξνζαξκφδεηαη ζην ραξαρηάξα απηνχ ηνπ
ζηαδένπ ην νπνέν εέλαη πεξηπαηηηθφ . Σν ςέθη εέλαη ζε θέλεζε, ζε δξφκν. Ο δξφκνο ζε
παξαπΫκπεη ζε δεκφζην ρψξν διδ ζπκκεηνρά Ϋζησ θαη κε ηελ Ϋλλνηα ηεο ζΫαζεο απφ ηελ
επξχηεξε θνηλφηεηα. ΜΪιηζηα ζηα δηθΪ καο ρσξηΪ ην ςέθη ζα πεξλνχζε θαη πεξλΪεη αθφκα απφ
ην κεζνρψξη φπνπ ζα παξακεέλεη γηα κεξηθΫο ψξεο. Ώπηφ ζεκαέλεη απφ ηελ κέα φηη ε
ζπκκεηνρά φιεο ηεο θνηλφηεηαο ζην αμηνζεκεέσην απηφ γεγνλφο (επηβνιά ηεο ζπιινγηθάο
ζπκπεξηθνξΪο ηεο θνιεθηέβαο απφ ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο) θαη ηαπηφρξνλα εέλαη Ϋλαο
ηξφπνο λα πξνρσξάζεη ιέγν ε λχρηα ε νπνέα ζα πξΫπεη λα αληηκεησπηζηεέ κε θαγνπφηη, πνπ
αζθαιψο εέλαη αδχλαην φηαλ πξφθεηηαη γηα δηαθφζηα θαη ηξηαθφζηα Ϊηνκα.
Δ δηΪβαζε Ϊξρηδε ζπλάζσο κε ηα παξαθΪησ ηξαγνχδηα.
«Μηα Παξαζθεπά θη Ϋλα Ϊββαην βξΪδπ
κΪλα κ‟ Ϋδησρλε απφ ην ζπηηηθφ κνπ
θη ν παηΫξαο κνπ θη απηφο κνπ ιΫεη θεχγε,
Φεχγσ θιαέγνληαο , θεχγσ παξαπνληψληαο.
ΐξέζθσ Ϋλα δεληξέ, δεληξέ θππαξέζζη
ζηΫθσ θαη ην ξσηψ , ζηΫθσ θαη ην μεηΪδσ
-δΫμνπκε δεληξέ δΫμνπκε θππαξέζζη
γηαη‟ εέκαη Ϋξκε παληΫξεκε θαλΫλαο δελ κε ζΫιεη»
(ΠξνζΫρνπκε εδψ ηνλ ηειεπηαέν ζηέρν κε πφζν Ϋληαζε αλαγλσξέδεη ηελ κνλαμηΪ ηεο
λχθε, αλεμΪξηεηα πνπ πεξηβΪιιεηαη απ΄ ηφζν πνιχ θφζκν θαη εέλαη ην θεληξηθφ πξφζσπν ηεο
εκΫξαο
΄Δ , ν Γ. Καηζαιέδαο καο αλαθΫξεη Ϋλα Ϊιιν ηξαγνχδη.
«Έβγα θφξε κ‟ Ϋβγα/ εβγ απ‟ ηηο απιΫο ζνπ
εβγ‟ απ‟ ηηο απιΫο ζνπ/ ζχξε ζηηο δηθΫο ζνπ

-Βπράζνπ κε παηΫξα/ ηψξα ζην θέλεκΪ κνπ
ηψξα ζην θέλεκΪ κνπ/ ζην μεπξνβφδηζκΪ κνπ .
-ξΪ θαιά παηδέ κνπ/ ηψξα ζην θέλεκΪ ζνπ
Σψξα ζην θέλεκΪ ζνπ/ ζην μεπξνβφδηζκΪ ζνπ
Βπράζνπ κε κσξ κΪλα/ ηψξα ζην θέλεκΪ κνπ
θη αθνινπζνχζε:
‟ ηνχηεο ηηο απιΫο/ ζ‟ ηνχηεο ηηο πφξηεο,
άιηνο Ϋιακςε/ θη αεηφο εκπάθε
πΫξδηθ Ϊξπαμε / θαη πέζσ βγάθε.» (πξνζΫρνπκε εδψ πσο θξέλνληαη δηθΫο ηεο,
ηεο λχθεο , νη δχν απιΫο)
ηε ζπλΫρεηα
ην ςέθη κπνξεέ λα Ϋπηαλε δηΪθνξα , Ϊιια ιηγφηεξν Ϊκεζα θαη
ζπλαηζζεκαηηθΪ θνξηηζκΫλα ηξαγνχδηα κε επηθφ ά ιπξηθφ πεξηερφκελν. ΏλαθΫξνπκε ιφγνπ
ρΪξε :
«Ο βαζηιηΪο κε βαζηιηΪ θη ν Ράγαο κε ηνλ Ράγα
νη δχν ζε δπν θνπβΫληηαδαλ , ζε ηξεηο ζπκπεζεξηΪδνπλ
Ο βαζηιηΪο παληξεχεη γην θαη ν Ράγαο ζπγαηΫξα
φινλ ηνλ θφζκν ηνλ θαιεέ, ζηε γε ζηελ νηθνπκΫλε.
Σν Αηγελά δελ ηνλ θαιεέ , πνπ εέλαη ληακαρηΪξεο,
λα πνπ ζθνηψλεη ηνπο γακπξνχο θαη παέξλεη ηηο λπθΪδεο
Ώπηφο ζε πεέζκα ηφβαιε , ζ‟ Ϋλα πνιχ ζηθιΫηη
ΠΪεζε θαη ηνπο θαξηΫξεζε ζε ηξέρηλν γηνθχξη…..» θιπ, θιπ.
ά:
«Πάγαηλα ην δξφκν, δξφκν/ κσξ γπαιΫληα θξνπζηαιιΫληα
ΐξέζθσ κηα κειηΪ ζην δξφκν/ πνπ „ηαλ θνξησκΫλε κάια.
Κη Ϊπισζα λα πΪξσ Ϋλα / -κε κνπ παέξλεηε ηα κάια
Σα ‟ρεη ν αθΫληεο δπγηαζκΫλα/ θαη βαξηΪ ινγαξηαζκΫλα ….»
Ή
«ΣξΫρνπλ ηα λεξΪ / ηξΫρνπλ νη βξχζεο
ηξΫρνπλ ηα παηδηΪ / λα δνπλ ηελ λχθε
θη νη γεηηφληζζεο / λα ηε ξσηάζνπλ ....»
Κνξχθσζε απηάο ηεο νξηαθάο θΪζεο απνηειεέ ε ζηΫςε, ηα ζηΫθαλα, κηα ηειεηνπξγέα
πνπ γέλεηαη ζηελ εθθιεζέα, (κε εμαέξεζε παιηφηεξα ηνπο ζθεληηΫο, λνκΪδεο θηελνηξφθνπο) ,
κε βΪζε ηνλ εθθιεζηαζηηθφ θαλφλα . Εδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ παξνπζηΪδεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνέν
ζπλδΫνληαη νη εθθιεζηαζηηθΫο κε ηηο εζηκηθΫο ηειεηνπξγέεο ζ΄ Ϋλα Ϊξηηα νξγαλσκΫλν ηειεζηηθφ
ζχλνιν . Πξφθεηηαη γηα Ϋλα «εχκνξθν» , φπσο ζα Ϋιεγε ν . Κπξηαθέδεο, πΪληξεκα ησλ
εζηκηθψλ ιατθψλ παξαδφζεσλ κε ην ηππηθφ ηεο εθθιεζέαο. Βέλαη ραξαθηεξηζηηθφ, γηα
παξΪδεηγκα πσο ιΫμεηο φπσο « εθθιεζέα» «ΐαγγΫιην», θιπ΄ Ϋρνπλ ελζσκαησζεέ ζηα
ηξαγνχδηα ηνπ γΪκνπ
«- Βθθιεζνχια θνπλησηά
δΫμνπ απηΪ ηα ληφπαληξα
ηα ζηδεξνθΫθαια...»
Σν παξαπΪλσ ηξαγνχδη ιΫγνληαλ θπζηθΪ κφιηο πιεζέαδαλ ζηελ εθθιεζέα ελψ φηαλ
Ϋβγαηλαλ ηξαγνπδνχζαλ:
«Σ‟ Ϊθνπζεο θπξΪ λχθε,
ηη ιΫεη ην ΐαγγΫιην
ηη κνινγΪεη ην γξΪκκα

Σέκα ηνλ πεζεξφ ζνπ
ηέκα ηελ πεζεξΪ ζνπ
Γηα λα ζαη ηηκεκΫλε
ζηνλ θφζκν μαθνπζκΫλε......»
« Σα ιΫσ ηεο λχθεο γηα λα η΄ αθνχζεη ε πεζεξΪ»
Σν ζηΪδην ηεο δηΪβαζεο νινθιεξψλεηαη φηαλ ην ςέθη θηΪλεη ζην ζπέηη ηνπ γακπξνχ,
νπφηε αξρέδεη ην ηξέην ζηΪδην, - ηεο ελζσκΪησζεο , ηεο λχθεο κε ην λΫν ζπηηηθφ.
Σα ηξαγνχδηα ηνπ δξφκνπ , ηεο επηζηξνθάο απφ ηελ εθθιεζέα πξνο ην ζπέηη ηνπ
γακπξνχ εέλαη θαηΪ θχξην ιφγν επαηλεηηθΪ θαη επρεηάξηα, αιιΪ θαη γλσκηθΪ-πξνηξεπηηθΪ γηα ηελ
λχθε.
ΚαηΪ ην ηξέην ζηΪδην ην ηξαγνχδη ζπλερέδεη λα επηηειεέ ζεκαληηθΫο ιεηηνπξγέεο
επηθνηλσλέαο ησλ δχν ζπγγεληθψλ νκΪδσλ πνπ ζπκπεζΫξηαζαλ θαζψο θαη ππνβνάζεζεο ηεο
δηεθπεξαέσζεο ησλ εζηκηθψλ πξΪμεσλ. Γηα παξΪδεηγκα, φηαλ Ϋθηαλε ην ςέθη ζην ζπέηη ηνπ
γακπξνχ, νη ζπγγελεέο ηνπ γακπξνχ πνπ δελ εέραλ πΪεη ζηελ εθθιεζέα ηξαγνπδνχζαλ:
«πκπΫζεξνη γηαηέ αξγάζαηαλ, γηαηέ βξαδηΪζαηαλ..»
θη νη Ϊλδξεο πνπ Ϋθεξλαλ ηελ λχθε απαληνχζαλ
«Οχηε αξγάζακε νχηε βξαδηΪζακε
ηελ λπθνχια καο θαιΪ ηελ θΫξακε»
ά
«Μαο αξγάζαλε θη αξγάζακε
εέραλ ηελ ηζεξγα ζην λεξφ θη αξγάζακε , θη αξγάζακε»
ε
«Δ λχθε καο καο Ϊξγεζε , λα κΪζεη ηα πξνηθηΪ ηεο
εέρε θαζΫιεο θιεηδσηΫο θη αδέπισηα ζαγηΪθηα….»
Σν ςέθη θαζψο πιεζέαδε ηελ πφξηα Ϋιεγε ηξαγνχδηα πξνηξεπηηθΪ γηα ηελ λχθε θαη ηε
πεζεξΪ, σο δχν πιεπξΫο κε ηδηαέηεξε επαθά θαη ζρΫζε κΫζα ζην ζπέηη, Ϊιιν ηφζν φηαλ
ππνινγέδνληαλ φηη ν Ϊληξαο ηεο ζχληνκα ζα ηαμέδεπε. Σν πεξηερφκελν απηψλ ησλ ηξαγνπδηψλ
εθηφο απφ ηνλ πξνηξεπηηθφ, επαηλεηηθφ θαη πεξηγξαθηθφ ξφιν εέρε ηαπηφρξνλα Ϋλαλ θαζαξΪ
θνηλσληθφ, φπσο αλαθΫξακε, ξφιν.
πρ.
«Έβγα καλνχια ηνπ γακπξνχ
θαη πεζεξΪ ηεο λχθεο
γηα λα δερηεέο ηελ πΫξδηθα
πσο ζεηΫηαη πσο ιπγηΫηαη
πσο θξπθνθακαξψλεη
Έβγα κΪλα πεζεξΪ
λα δερηεέο ηα ληφγξακπξα
κνλαρφλ ηνλ Ϋζηεηιεο
δεπγαξΪθη ζνπ „ξρεηαη........»
΄Δ ηα γλσζηΪ ηξαγνχδηα πνπ πεξηγξΪθνπλ ηα Ϋζηκα γηα ην μεπΫδεκα ηεο λχθεο θαη ηα ηΪκαηα
πξνο απηά απφ ηελ πεζεξΪ, ηνλ πεζεξφ θαη η΄ Ϊιια ζπγγεληθΪ πξφζσπα ηνπ γακπξνχ. Σν
Ϊιεηκκα ηνπ αλσθιηνχ ηεο εμψπνξηαο κε ην κΫιη ,φπνπ γηλφηαλε Ϋλαο ζηαπξφο. θιπ. ια
ινηπφλ εέραλ Ϋλα θαζαξΪ εζηκηθφ ραξαρηάξα πνπ ζπλνδεχνληαλ κε ηξαγνχδηα θαη εέραλ επέζεο
Ϋλαλ θνηλσληθφ ραξαρηάξα. ια ηνπο επηδηψθνπλ λα ζπκέζνπλ ζηελ λχθε αιιΪ θαη ζηελ Ϊιιε
ζρεηηθά πιεπξΪ Ϋλα εζηθφ, ζεηηθφ γηα ηελ επνρά πεξηερφκελν θαη ηαπηφρξνλα κηα αξκφδνπζα
ζπκπεξηθνξΪ

Βέλαη επέζεο ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε λχθε πνηΫ δελ ηξαγνπδΪεη ε έδηα , αιιΪ ηξαγνπδνχλ
γηα ινγαξηαζκφ ηεο νη Ϊιινη. Σν θαηλφκελν δελ ζπλδΫεηαη κνλΪρα κε ηελ κπεηηθά ζησπά, κε
ηνλ ζπκβνιηθφ ηειεηνπξγηθφ ζΪλαην ηεο λχθεο (λα ζπκεζνχκε φηη ηεο ζθΫπαδαλ ην πξφζσπν,
ά αιινχ ηεο ζθξΪγηδαλ αθφκα θαη ηα κΪηηα), αιιΪ θαη κε ηηο έδηεο ηηο θνηλσληθΫο δνκΫο πνπ
ζπληζηνχλ ην πιαέζην ησλ ζρΫζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξΪο ησλ αηφκσλ . Δ λχθε δελ άηαλ
κφλν ηππηθΪ βνπβφ πξφζσπν, αιιΪ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ ζρΫζεσλ , ππφ ηελ Ϋλλνηα
φηη δελ εέρε ιφγν ζηα φζα γηλφηαλ θαη ηελ αθνξνχζαλ Ϊκεζα.
Ώζθαιψο απηφ πνπ αλαθΫξακε δελ εέλαη εληειψο απφιπην. Σαπηφρξνλα φκσο ζα
πξΫπεη λα ηνλέζνπκε φηη νη θνηλσληθΫο πηπρΫο ηνπ ηξαγνπδηνχ ηνπ γΪκνπ δελ εέραλ ζηφρν
κφλν ηελ λχθε, αιιΪ θαη ην γεληθφηεξν πεξηβΪιινλ θαη ηδηαέηεξα ηελ θξνληέδα γηα Ϋλα αέζην
κΫιινλ

ΥΤΕΕΕ
Γ. ΣΑ Ν Δ Κ Ρ Η Κ Α
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18.1. Ζ ΓΖΗΝΖ ΔΛΞΖ ΣΟΤ ΘΑΝΑΣΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ ΣΟΤ
ΤπΪξρεη ν λφκνο ηεο γάηλεο Ϋιμεο ηνπ ζαλΪηνπ θαη δελ ελλνεέηαη εδψ κφλν ε
αλαπφθεπθηε ιχζε ησλ ζσκΪησλ , ηελ επηζηξνθά ηνπο ζην ρψκα . Βλλνεέηαη θαη
αλαπφζπαζηε απ΄ απηφ ην γεγνλφο, ζθΫςε ηνπ ζαλΪηνπ : ηελ ζπλεέδεζε φηη ζα πεζΪλνπκε.
Χζηφζν θαη εδψ
παξαηεξνχληαη
γεληθεχζεηο ζπκπεξηθνξψλ
θαη ζηΪζεσλ ,
πξνζδηνξηδφκελεο απφ ηηο θνηλσληθΫο θαηεγνξέεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη θαηεμνράλ, απφ ηηο
επνρΫο. Σν ζΪλαην δελ ηνλ αληηκεησπέδνπλ φινη νη Ϊλζξσπνη , φισλ ησλ επνρψλ κε ηνλ έδην
ηξφπν.
ΤπΪξρνπλ Ϊλζξσπνη, νη νπνένη μεπΫξαζαλ ην ζΪλαην ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ. Σν
ζπκπΫξαζκα απηφ δελ αθνξΪ κφλν κεξηθΫο αηνκηθΫο πεξηπηψζεηο, νη νπνέεο ππΪξρνπλ
πΪληα, αιιΪ πεξηπηψζεηο νη νπνέεο δηακνξθψζεθαλ καγηθΪ επεξεαδφκελεο
απφ ηηο
ηζηνξηθΫο ζπλζάθεο.
ηηο αξρΫο ηνπ ρέιηα νθηαθφζηα, ν ΓΪιινο πξφμελνο ζηα ΕσΪλληλα, Πνπθεβέι,
πεξηγξΪθεη πψο ζε νξηζκΫλα ρσξηΪ ηεο Δπεέξνπ επηθξαηνχζε ε αληέιεςε πσο ηα
«ζαλαηηθΪ» ηα Ϋζηειλε ν Θεφο . ΠξνζπΪζεηεο πξφιεςεο θαη πξνζηαζέαο γηα ην ιφγν απηφ
κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ παξεκβΪζεηο θαηΪ ηε βνχιεζε ηνπ Θενχ. Βέρακε Ϋηζη , ζε φιε ηελ
πεξένδν 1746 -1771, ζπλερεέο εμΪξζεηο επηδεκηψλ θαη ηαπηφρξνλε αλΪπηπμε ηνπηθψλ
ιαηξεηψλ ζεξαπφλησλ αγέσλ.
πλΫβαηλε Ϋηζη δηφηη ε Οζσκαληθά Ώπηνθξαηνξέα ε νπνέα ζε κεγΪιν βαζκφ
νηθνδνκάζεθε πΪλσ ζην δεκνγξαθηθφ θελφ πνπ Ϊθεζε ζηα ΐαιθΪληα ε κεγΪιε παλψιεο ηνπ
14νπ αηψλα, δελ εέρε νχηε ηνλ 18ν αηψλα ζΫιεζε λα νξγαλψζεη ζεζκνχο πξφιεςεο θαηΪ ησλ
αζζελεηψλ, θΪηη πνπ ζηελ ππφινηπε Βπξψπε
εθαξκφζζεθαλ
νη κεγΪιεο ηαηξηθΫο
αλαθαιχςεηο πνπ Ϊιιαμαλ ηε κνξθά ηεο αλζξσπφηεηαο θαη νδάγεζαλ ζηελ πξσηνθαλά
δεκνγξαθηθά Ϋθξεμε ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 20 νπ αηψλα 1
ΏλαθΫξνπκε επέζεο ηνλ ζΪλαην αλΪκεζα ζηνπο θιΫθηεο επέ Σνπξθνθξαηέαο. Δ ζηΪζε
ησλ θιεθηψλ απΫλαληη ζην ζΪλαην Ϋρεη εληππσζηΪζεη ηνλ C. FAURIEL, ν νπνένο αθηΫξσζε
ζηελ εηζαγσγά ηεο γλσζηάο Ϋθδνζεο ηνπ ησλ ειιεληθψλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ ηδηαέηεξεο
ζειέδεο ζ΄απηφ ην ζΫκα . « θαγΪξη»,- ζπζέα θαη αγσληζηηθά πξνζθνξΪ,- άηαλ γηα ηνπο
ΚιΫθηεο ν λεθξφο ζηελ κΪρε. «ςνθέκη» άηαλ φπνηνο πΫζαηλε ζην θξεβΪηη. ΏλΪινγα
αληηκεηψπηζαλ νη πξψηνη ρξηζηηαλνέ κΪξηπξεο ηνλ ζΪλαην κε ηελ ζπλαξπαζηηθά πέζηε ηνπο
(Άγηνη αξΪληα) , ά αθφκα νη αγσληζηΫο ηεο εζληθάο αληέζηαζεο.
Εδηαέηεξα αηζηφδνμε εέλαη ε ζηΪζε ηνπ ιεγφκελνπ πξσηφγνλνπ αλζξψπνπ απΫλαληη
ζην ζΪλαην . ρΫηηδε θαη εμέζσλε ηνλ ζΪλαην κε ηελ δσά, γηαηέ εθιΪκβαλε ην αλζξψπηλν ζψκα
σο αλΪινγν ηνπ θπηνχ πνπ ζπΫξλεηαη θαη θπηξψλεη ζηνλ αηψληα επαλεξρφκελν θχθιν ησλ
εηάζησλ επνρψλ . Ο αγξφηεο ησλ ηζηνξηθψλ θαη εθπνιηηηζκΫλσλ ιαψλ , ζπνξΫαο θαη
ζεξηζηάο ζηελ γεσξγηθά ηνπ απαζρφιεζε , δηαηάξεζε επέζεο γηα πνιχ θαηξφ ηνλ εζηζκφ
ηεο ζπλζεψξεζεο ησλ δχν αληηζΫησλ θαηλνκΫλσλ , ηνπ ζαλΪηνπ θαη ηεο δσάο ,- σο δχν κΫξε
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ηεξέδεηαη ζε ζεκαηηθΫο πξνζεγγέζεηο ζην Μ. Μεξαθιά
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κηαο ελφηεηαο , ζε αληέζεζε κε ηνλ αζηφ , πνπ εέλαη έζσο,- ηδέσο ν ζχγρξνλνο , -ην πην
ηξνκνθξαηεκΫλν πιΪζκα απΫλαληη ζην ζΪλαην.
Εδηαέηεξε ζεκαζέα ιακβΪλεη ν ζΪλαηνο ζηνλ Μεζαέσλα φηαλ νη Ϊλζξσπνη θνβφηαλ ηνλ
ζΪλαην πΪξα πνιχ θαη φινη ηνπο ηελ δσά Ϋπξεπε λα πξνεηνέκαδαλ ηελ ςπρά ηνπο γηα ηελ
ζηηγκά απηά θαη ηελ κεηΫπεηηα πνξεέα ηεο
Ώζθαιψο ν λεφηεξνο αγξφηεο δελ εέλαη ν πξσηφγνλνο ηζαγελάο. Έρεη αθνκνηψζεη ,
αιινχ πεξηζζφηεξν θη αιινχ ιηγφηεξν,- αλΪινγα κε ην επέπεδν αλΪπηπμεο ηεο θνηλσλέαο θαη
ηνπ ρψξνπ,- κηα καθξαέσλε ηζηνξηθά πεέξα, Ϋρεη θη απηφο ζπλεέδεζε ηνπ νξηζηηθνχ αθαληζκνχ
ηνπ ζε πξνζσπηθφ θαη αηνκηθφ επέπεδν δηα ηνπ ζαλΪηνπ, θαηαξγψληαο βαζκεδφλ ηελ
κεηαθπζηθά πέζηε.
18.2. Ζ ΠΡΑΞΖ ΣΟΤ ΘΑΝΑΣΟΤ ΚΑΗ Ζ ΔΘΗΜΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ
Ο ζΪλαηνο εέλαη θπζηνινγηθφο θαη αηθληδηαζηηθφο.
ηαλ ν ζΪλαηνο δελ εέλαη μαθληθφο, διδ, αλακΫλεηαη , γχξσ ζην κειινζΪλαην
ζπγθεληξψλνληαη φινη νη ζπγγελεέο θαη «ηνλ πεξηκΫλνπλ» . ΚξπθΪ απ΄ απηφλ εηνηκΪδνπλ ην
ζπέηη γηα θεδεέα. Ώθαηξνχληαη αθφκα θαη ζάκεξα νη θαζξΫθηεο, ηα ξαδηφθσλα νη ηειενξΪζεηο.
Αηακνξθψλεηαη ην ζπέηη γηα ηελ φιε ηειεηνπξγέα ηεο θεδεέαο , ν ρψξνο φπνπ ζα ηνπνζεηεζεέ ε
ζσξφο, ν ρψξνο ππνδνράο γηα ηηο γπλαέθεο, γηα ηνπο Ϊλδξεο. πγθεληξψλνληαη κΪιηζηα θαη ηα
απαξαέηεηα γηα ην γεχκα, θιπ. Μεξηθνέ ειηθησκΫλνη Ϋρνπλ επέζεο Ϋηνηκα ηα ξνχρα γηα «ην
ηειεπηαέν ηνπο ηαμέδη», γηα « θεέλε ηελ ψξα», γηα ηελ « ηειεπηαέα ηνπο θαηνηθέα». (φπσο
βιΫπνπκε δελ ρξεζηκνπνηεέηαη πνηΫ ε ιΫμε «ζΪλαηνο», ε ιΫμε απηά κεηαηξΫπεηαη ζε ηακπνχ.
ε ηακπνχ κεηαηξΫπεηαη ν ζΪλαηνο εηδηθΪ φηαλ πξφθεηηαη λα εηδνπνηεζνχλ θΪπνηα ζπγγεληθΪ
πξφζσπα) Δ θπιαγκΫλε ζην ζεληνχθη θνξεζηΪ ππάξρε γηα δπν ιφγνπο. Πξψην γηαηέ ν έδηνο ν
κειινζΪλαηνο επΫιεγε ηα ξνχρα γηα ηελ ζηεξλά απηά εκΫξα θαη δεχηεξν γλψξηδε πνιχ θαιΪ
φηη ξνχρα δελ ππάξραλ λα ηα Ϋβξηζθαλ ηελ ηειεπηαέα εκΫξα, εθφζνλ Ϋπξεπε λα εέλαη επέζεο
θαη θαηλνχξγηα
Εδηαέηεξε ζεκαζέα δέλεηαη «ζηελ ψξα πνπ βγαέλεη ε ςπρά». ΚνληΪ ζην κειινζΪλαην
Ϋρεη θζΪζεη ν παπΪο γηα ηελ ζπγθεθξηκΫλε δνμνινγέα ά θαη γηα ην ηειεπηαέν θνηλψλεζκα αλ
εέλαη δπλαηφ. ΜεηΪ ζπγθεληξψλνληαλ νη πην θνληηλνέ Ϊλζξσπνη γηα λα ηνπ βξεζνχλ θνληΪ θαη
λα ηνπ πΪξνπλ ηελ επρά ηνπ. ΜΪιηζηα ν κειινζΪλαηνο πηΫδεηαη ζπλερψο γηα λα δψζεη ηελ
επρά ηνπ .
ε πεξέπησζε πνπ δελ μεςπρΪεη εχθνια , ηφηε θνληΪ ηνπ πεγαέλεη Ϋλα πνιχ ζπγγεληθφ
πξφζσπν κε ην νπνέν ν κειινζΪλαηνο εέρε ηδηαέηεξα θαιΫο ζρΫζεηο. Οη ηαιαηπσξέεο ζην
μεςχρηζκα ζρεηέδεηαη, ζχκθσλα κε Ϋζηκα, κε ην γεγνλφο φηη ν κειινζΪλαηνο Ϋρεη θΪκεη
ακαξηέεο.
ε κεξηθΫο πεξηνρΫο , φηαλ ε επηζαλΪηηα αγσλέα παξαηεέλνληαλ , πέζηεπαλ φηη εέρε
αδηθάζεη ζηε δσά θαη γηα λα ηνλ βνεζνχζαλ ηνπ Ϋβαδαλ ζην ζηάζνο κηα δπγαξηΪ γηα λα
δπγηζηνχλ νη ακαξηέεο ηνπ. Ώπηφ γηλφηαλ θπξέσο ζηηο πθΪληξηεο δηφηη πέζηεπαλ φηη Ϋθιεβαλ
καιιηΪ απφ ηνλ αξγαιεηφ. ηελ Κξάηε , ζχκθσλα κε παιηφηεξεο πιεξνθνξέεο, φπνηνο
μεζηξαιηθψλεη, (βγΪδεη ηα ζηξαιέθηα , διδ, ηηο πΫηξεο πνπ ρσξέδνπλ ηα ζχλνξα ησλ ρσξαθηψλ
δελ μεςπρΪεη εχθνια γη΄απηφ θαη θΪησ απφ ην πξνζθΫθαιν ηνπ βΪδνπλ Ϋλα ζηξαιέθη θαη
μεςπρΪεη.)
Μφιηο ζπκβεέ απηφ θαη ακΫζσο κεηΪ ηα πξψηα απζφξκεηα μεζπΪζκαηα ζπγθέλεζεο,
εηνηκΪδνληαλ ν λεθξφο. Θα ηνλ Ϋπιελαλ, κΪιηζηα ζην λεξφ ξέρλνπλ αθφκα θαη θξαζέ, εθηφο
απφ κπξσδηθΪ θαη ηελ ρξάζε ηνπ ζηαπξνχ, ζα ηνλ θνξνχζαλ θαη αθνχ ζα ηνπ θηηΪρλαλε ην
ζΪβαλν, απφ εηδηθΫο γπλαέθεο, ζα ηνλ ηνπνζεηνχζαλ ζην μπινθξΫβαην, (εηδηθφ μχιηλν θξεβΪηη,
κπΪζη, θιπ ζην νπνέν ηνπνζεηεέηαη ν λεθξφο πξηλ κπεη ζην θΫξεηξν, κηζά ψξα πξηλ απφ ην

«βγΪιζηκν» απφ ην ζπέηη) κε ην θεθΪιη πξνο Ώλαηνιά. Ώλ εέλαη κΫξα ηφηε ζα ρηππάζεη ε
θακπΪλα θαη κπνξεέ λα αξρέζεη ην κνηξνιφη. Ώλ εέλαη λχρηα δελ κνηξνινγνχλ , απιψο
εηδνπνηνχληαη νη ζπγγελεέο θαη θΪζνληαη γχξσ απφ ηνλ λεθξφ κΫρξη λα ιαιάζνπλ ηα πξψηα
θνθφξηα, διδ, μεκεξψζεη
18.3. ΣΑ ΜΟΗΡΟΛΟΓΗΑ
ΛΫγνληαη ζε φινπο ηνπο λεθξνχο, αιιΪ θπξέσο ζε λΫνπο. Βέλαη απηνζρΫδηα ιφγηα ζε
κνξθά ζηέρσλ ά φρη, πνπ ιΫγνληαη κε Ϋλαλ ηδηαέηεξν ζπγθηλεηηθφ ηξφπν, φπνπ ηα ιφγηα
ρΪλνληαη κΫζα ζε νδπλεξνχο ηφλνπο ηεο θσλάο. Σα ιφγηα εέλαη θπξέσο επαηλεηηθΪ.
ΏλαθΫξνληαη νη αξεηΫο ηνπ εθιεηπφληα, αιιΪ θαη νη ζρΫζεηο ηνπ κε ην Ϊηνκν πνπ κνηξνινγεέ, ά
επέζεο θαη ηα πΪζε ηνπ. Οη επαλαιάςεηο, θπξέσο ηα επηθσλάκαηα κε επέθεληξν ην φλνκα ηνπ,
ά αλαθΫξνληαο ηε ζπγθεθξηκΫλε ζρΫζε, παηΫξα, κεηΫξα, αδεξθφ θιπ, απνηειεέ φρη κφλν ηελ
ηαπηφηεηα ηνπ κνηξνινγεηά / ζηξαο, αιιΪ θαη εέλαη Ϋλαο ηξφπνο ψζηε εθεέλνο πνπ κνξνινγεέ λα
ζπγθεληξσζεέ γηα λα βξεη Ϊιια ιφγηα , ά λα αιιΪμεη ζΫκα κνηξνινγηνχ.
Μνηξνινγνχλ θπξέσο γπλαέθεο , θιαέλε κε ιφγηα σζηφζν θαη Ϊληξεο. Αελ θξαηεέηαη
ζεηξΪ ζην κνηξνιφη. ΜνηξνινγΪεη κηα γπλαέθα ά πνιιΫο καδέ, εμαξηΪηε απηφ θαη απφ ηελ ζΫζε
θαη ηελ ειηθέα ηνπ λεθξνχ . Σα κνηξνιφγηα ζηακαηνχλ φηαλ ε ζσξφο βγαέλεη απφ ην ζπέηη θαη
πεγαέλεη ζηελ εθθιεζέα θαη φηαλ βγαέλεη απφ ηελ εθθιεζέα κΫρξη ην λεθξνηαθεέν. ην
λεθξνηαθεέν ηα κνηξνιφγηα μαλαξρέδνπλ κΫρξη ηελ ψξα πνπ αξρέδεη ε εληαθέαζά ηνπ.
Έηνηκα κνηξνιφγηα ζπαλέδνπλ. ( Ο ΐηδπελφο ζην εζνγξαθηθφ δηάγεκα «Σν ακΪξηεκα ηεο
κεηξφο κνπ» καο αλαθΫξεη ζπγθεθξηκΫλα πσο ε πξσηαγσλέζηξηα ζην δηάγεκα, ζεβφκελε ηελ
παξΪδνζε, παξΪγγεηιε ζε Ϋλα γχθην ην κνηξνιφγη ηεο γηα ηνλ ρακΫλν Ϊλδξα ηεο) Αελ
ππΪξρνπλ αθφκα νχηε επαγγεικαηέεο κνηξνινγέζηξεο. Σπραέλεη φκσο πνιιΫο θνξΫο πνπ νη
καλΪδεο καζαέλνπλ ηηο θφξεο ηνπο λα κνηξνινγνχλ , ά ηνπο ιΫλε ηα ιφγηα πνπ ζΫινπλ λα
αθνπζηνχλ γη΄ απηΫο φηαλ απηΫο πεζΪλνπλ.
Βπαγγεικαηέεο κνηξνινγέζηξεο ρξεζηκνπνηνχζαλ απφ ηελ Αξφπνιε κφλν νη κπΫεδεο
θαη νη αγΪδεο . ηαλ πΫζαηλαλ νη κπΫεδεο θαη νη αγΪδεο ηνπ ΏξγπξνθΪζηξνπ, γηα λα δεέμνπλ
φηη γη΄ απηνχο πνλνχζαλ θαη νη Αξνπνιέηεο ηζηθηζέδεο ηνπο, αιιΪ ηαπηφρξνλα γηα λα δεέμνπλ
φηη πξφθεηηαη γηα κηα κεγΪιε απψιεηα, Ϋπαηξλαλ κνηξνινγέζηξεο απφ ην ρσξηφ Καινγνξαληδά.
Οη κνηξνινγέζηξεο απηΫο ινηπφλ κνηξνινγνχζαλ ειιεληθΪ θαη Ϋιεγαλ αληέ επαηλεηηθΪ ιφγηα ,
θαηΪξεο. ΄Έλα απ΄ απηΪ ηα κνηξνιφγηα Ϋιεγε:
«ζα δΫληξα Ϋρεη η΄ αιψλη / Ο αγΪ ν κπηξ (Δ επσδά επαλαιακβΪλνληαλ ζε
θΪζε ζηέρν)
ηφζνη κπΫεδεο λα πνκεέλνπλ
ΠΫληε δΫθα ηελ εκΫξα
θαη εθαηφ ηελ εβδνκΪδα….»
Γηα λα πξνθαιΫζνπλ δΪθξπα θξαηνχζαλ κΫζα ζην καληάιη Ϋλα θξεκκχδη .
΄ηαλ φκσο ιΫκε φηη δελ ππάξραλ Ϋηνηκα κνηξνιφγηα απηφ δελ ζεκαέλεη φηη ηα πΪληα
άηαλ απηνζρΫδηα. Τπάξραλ ζην πιαέζην απηφ δεδνκΫλα ηφζν ε κεισδηθά γξακκά, φζα θαη
θιηζΫ επηθσλεκΪησλ , ά αθφκα θαη νιφθιεξα θνκκΪηηα κνηξνινγηψλ πνπ δαλεέδνληαλ
πεξηζηαζηαθΪ.
18.4. ΟΗ ΠΑΡΖΓΟΡΗΔ

Σελ εκΫξα ηεο θεδεέαο θαλεέο δελ πάγαηλε γηα δνπιεηΪ. Σν Ϋζηκν απηφ δηαηεξάζεθε
αθφκα θαη επέ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο, παξΪ ην γεγνλφο πνπ νη πηΫζεηο άηαλ ηεξΪζηηεο ψζηε
νη δνπιεηΫο λα κε ζηακαηνχζαλ . Τπάξρε επέζεο θαη πεξηνξηζκΫλε Ϊδεηα .
ινη νη ζπγρσξηαλνέ, αιιΪ θαη απφ ηα γεηηνληθΪ ρσξηΪ πάγαηλαλ λα παξεγνξάζνπλ . Οη
παξεγνξηΫο πνπ ιΫγνληαλ κεηαμχ ησλ Ϊιισλ άηαλ . «αο Ϊθεζε δσά». «Καιά δχλακε»,
«Καιά ππνκνλά», «Να δάζεηε εζεέο» ( φηαλ απεπζχλνληαλ ζε πνιχ ζπγγεληθφ πξφζσπν) θαη
«Να δάζνπλ ηα παηδηΪ ηνπ» ( φηαλ απεπζχλνληαλ ζε Ϋλα καθξηλφ πξφζσπν) «ε θαιφ λα ζαο
εξρφκαζηε», θιπ. ηαλ πεγαέλεη θΪπνηνο γηα παξεγνξηΪ, πεγαέλεη πξψηα ζην λεθξφ, κε ηνλ
νπνέν θΪζνληαη νη γπλαέθεο. Ώθνχ θΪλεη ην ζηαπξφ ηνπ, ππνθχπηεη θπιΪεη ηελ εηθφλα πνπ εέλαη
βαικΫλε πΪλσ ηνπ, ην ρΫξη θαη ην κΫησπν ηνπ λεθξνχ, αθάλεη ζ΄ απηφλ ινπινχδηα ιΫγνληαο
κνπξκνπξηζηΪ φηη θξέλεη θαηΪιιειν, πνπ εμαξηΪηαη απφ ηελ ζρΫζε κε ηνλ λεθξφ, ά απφ ην
θιέκα πνπ επηθξαηεέ. πλάζσο ιΫλε: «Δ ψξα ε θαιά.... » ηΪδε. «ΜΪο Ϋθπγεο......» ηΪδε, ε
πεξέπησζε πνπ θαη ν παξεγνξεηάο Ϋρεη ρΪζεη πνιχ ζχληνκα θΪπνηνλ ζπγγελά απεπζχλεηαη
ζηνλ λεθξφ ιΫγνληαο ηνπ « Να κνπ θηιάζεηο ηνλ ...» , ά «Να κνπ ηνλ πξνζΫρεηο ηνλ....» ηελ
ζπλΫρεηα αληακψλεη θαη παξεγνξΪεη ηνπο ππνινέπνπο πνπ βξέζθνληαη ζην ρψξν αξρέδνληαο
απφ ηνλ πην θνληηλφ ηνπ ζπγγελά. ΜεηΪ ζα πΪο λα παξεγνξάζεηο θαη ηνπο Ϊληξεο πνπ
θΪζνληαη ζε Ϊιιν ρψξν, αιιΪ ζην έδην ζπέηη
ΤπΪξρνπλ δχν πεξηπηψζεηο: Μπνξεέ πξψηα λα παξεγνξάζεηο ηα ζπγγεληθΪ πξφζσπα
θαη κεηΪ ηνπο Ϊιινπο πνπ θΪζνληαη εθεέ. Ή παξεγνξΪο κφλν ηνπο ζπγγελεέο θαη ηνπο
ππνινέπνπο ηνπο αθάλεηο. ε καο ζπλεζέδεηαη ε πξψηε πεξέπησζε .
ηελ πεξηνρά ηεο Αξφπνιεο Ϊληξεο θαη γπλαέθεο θΪζνληαη ζην έδην ζπέηη κΪιηζηα
πνιιΫο θνξΫο δελ θΪζνληαη νχηε ρψξηα. Δ παξνπζέα ηνπ θαζελφο ζηελ θεδεέα , διδ, ζε φιεο
ηηο ζρεηηθΫο ηειεηνπξγέεο, ζρεηέδεηαη, ά εμαξηΪηαη απφ ηηο ζρΫζεηο ηφζν κε ηνλ λεθξφ φζν θαη κε
ηελ νηθνγΫλεηΪ ηνπ θαη ην πεξηβΪιινλ ηνπ . Σν ζηελφ πεξηβΪιινλ ηνπ, κΪιηζηα θαη θέινη, ζρεδφλ
δελ θεχγνπλ απφ θνληΪ ηνπ,( ζχκθσλα κε ην Ϋζηκν ν λεθξφο πξΫπεη ηνπιΪρηζηνλ λα θαζέζεη
24 ψξεο ζην ζπέηη ηνπ. Ώπηφ νπζηαζηηθΪ ζρεηέδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ν ρξφλνο απηφο εέλαη
νξηαθφο γηα ηελ πηζαλά επαλαθνξΪ ζηε δσά ) Οη πην καθξηλνέ πεγαέλνπλ κεξηθΫο θνξΫο λα
παξεγνξάζνπλ. Μφιηο ην πιεξνθνξνχληαη, θαηΪ ηελ θεδεέα θαη ακΫζσο κεηΪ ηελ θεδεέα.
Μπνξεέ λα κεέλνπλ ά φρη ζην γεχκα , αιιΪ κπνξεέ λα πΪλε μαλΪ ηηο επφκελεο κΫξεο ζην ζπέηη
κε πΫλζνο.
Παιηφηεξα πάγαηλαλ γηα παξεγνξηΪ θαθΫ, ξαθά, δΪραξε, ξχδη. Δ παξεγνξηΪ αθάλνληαλ
ζην Ϊηνκν πνπ αζρνινχληαλ κε ηα θεξΪζκαηα, ά κε ηελ εηνηκαζέα ηνπ γεχκαηνο κεηΪ ηελ
θεδεέα.
άκεξα νη παξαδνζηαθΫο παξεγνξηΫο Ϋρνπλ αληηθαηαζηαζεέ απφ ηα ζε εέδνο, κε
ρξάκαηα.
18.5. ΣΑ ΚΔΡΑΜΑΣΑ
Κεξλνχλ θπξέσο πξψηα ξαθά, ηζέπνπξν θαη κεηΪ θαθΫ. Ο θαθΫο θαηΪ παξΪδνζε
βγαέλεη αθνχ εληαθηαζηεέ ν λεθξφο ζην ζπέηη κεηΪ απφ ηελ επηζηξνθά απφ ηελ θεδεέα. Ο
θαθΫο δέλεηαη ζε φινπο φζνπο πΪλε λα παξεγνξάζνπλ ζην ζπέηη, ελψ ζε εθεέλνπο πνπ ζα
θαζέζνπλ γηα γεχκα ζεξβέξεηαη θαθΫο κεηΪ ην γεχκα. ηα ρξφληα καο ζπλεζέδεηαη ν θαθΫο θαη
κφιηο πΪεη θΪπνηνο λα παξεγνξάζεη πξηλ βγεη ε ζσξφο απφ ην ζπέηη. Σνλ θαθΫ ηνλ ζεξβέξνπλ
ρσξέο πηαηΪθη, δεέγκα θη απηφ φηη ππΪξρεη θαηΪζηαζε ζιέςεο.
Σν ηζέπνπξν ζα ζπλνδΫςεη ηνπο παξεπξηζθφκελνπο θαη θαηΪ ην γεχκα σο Ϋλα κΫζσ
πνπ δέλεη ηελ επθαηξέα λα απεπζπλζνχλ νη παξεγνξηΫο. ( ηελ νπζέα , αλ θαη δελ ην απαγνξεχεη
θαλεέο θαη ζην ηξαπΫδη ηνπνζεηνχληαη καδέ κε ηα πνηάξηα θαη κπνπθΪιηα, ν θαζΫλαο πέλεη ιέγν.
πκβαέλεη φκσο
λα παξαγέλεηαη κε ην πνηφ, θπξέσο φηαλ πξφθεηηαη γηα Ϋλα ειηθησκΫλν

«πνπ ηνλ εέρε μερΪζεη ν Θεφο» θαη ν ζΪλαηνο ζεσξεέηαη ιχηξσζε γηα φινπο). Σζέπνπξν
ζεξβέξνπλ θαη ζηηο γπλαέθεο. ηηο κΫξεο καο γηα ηηο γπλαέθεο ζεξβέξνπλ αλαςπθηηθΪ.
ην ρσξηφ Καινγνξαληδά ηεο ΚΪησ Αξφπνιεο αιιΪ θαη ζε Ϊιια ρσξηΪ, ζχκθσλα κε
επηηφπηα Ϋξεπλα, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν λεθξφο δελ εέλαη λεαξάο ειηθέαο, θαηΪ ηα κεζΪλπθηα ζε
φινπο πνπ μελπρηνχλ βγΪδνπλ ινπθνχκηα θαη Ϊιια γιπθΪ. Πηζαλφλ λα δψζνπλ θΪπνηεο
ελΫξγεηεο ζ΄ απηνχο πνπ μελπρηνχλ ελψ εέλαη γλσζηά ε θνχξαζε θπξέσο ζε μελχρηηα ζιέςε.
ΜεηΪ ηελ θεδεέα , «ην ρσκαηηζκφ» , φπσο ιΫκε ζηα ρσξηΪ καο, ζηελ εέζνδν ηνπ
λεθξνηαθεένπ Ϋλαο Ϊληξαο απφ ηελ νκΪδα εληαθέαζεο, ζπγγελάο ά κε, πξνζθΫξεη ζηνπο
παξεπξηζθφκελνπο (θαηΪ παξΪδνζε ) αληέδεξν, βξαζκΫλν ζηΪξη, ηζέπνπξν θαη θαξακΫια. Σν
ηζέπνπξν πέλνπλ φιε απφ ην έδην κπνπθΪιη. ηηο εκΫξεο καο παξαηεξεέηαη ε ηππνπνηεκΫλε
παξνπζέα ηνπ ζηαξηνχ θαη ηνπ αληέδεξνπ, φπνπ θαη ην Ϋλα θαη ην Ϊιιν πεξηΫρεη κΫζα
γιπθαληηθΪ .
Δ ζηαδηαθά παξνπζέα ηνπ γιπθνχ, καδέ κε ην βηνινγηθφ ξφιν, αληηθαηΪζηαζε ζεξκέδσλ,
Ϋρεη ζρΫζε κε ην λφεκα ηεο απαιιαγάο απφ ηε ζιέςε.
18.6. Ζ ΑΞΗΑ ΣΟΤ ΘΔΑΜΑΣΟ
Ώλ ζηα λεθξηθΪ Ϋζηκα Ϋρνπκε , φπσο θαη ζηα γακάιηα θνξπθψζεηο ηεο ηειεηνπξγέαο ,
ηνχην απηφκαηα ζεκαέλεη πσο ππΪξρεη θαη εδψ ε Ϋμαξζε ηνπ ζεΪκαηνο . ΠξΪγκαηη ην θνηλφ
Ϋδεηρλε θαη δεέρλεη κεγΪιν ελδηαθΫξνλ γηα ηελ θεδεέα σο ζΫακα. Καη κφλν φιε απηά ε
ζπγθΫληξσζε πιάζνπο ζηελ θεδεέα, ε πξνζνρά λα εέλαη πιπκΫλνη, θαινληπκΫλνη, λα
πξνζΫρνπλ ηα ιφγηα θαη ηελ ζπκπεξηθνξΪ ηνπο, απνηειεέ εηθφλα ζεΪκαηνο.
Μηα ηΫηνηα ζπκπεξηθνξΪ απνηειεέ Ϋλδεημε ζεβαζκνχ γηα ηνλ λεθξφ αιιΪ θαη γεληθφηεξα
γηα ηελ δσά . Χζηφζν ζα πξΫπεη λα ηνλέζνπκε αθφκα φηη νη θεδεέεο ρξεζέκεπαλ γηαηέ φρη θαη
ρξεζηκεχνπλ πνιιΫο θνξΫο θαη σο αθνξκά γηα ην μεθέλεκα λΫσλ δεζκψλ. Πξηλ απφ αξθεηΫο
δεθαεηέεο νη θεδεέεο, φπσο θαη ηα παλεγχξηα ρξεζέκεπαλ ψζηε λα βγνπλ απφ ηα ζπέηηα ηνπο
ηα θιεηζκΫλα θνξέηζηα πνπ πξννξέδνληαλ γηα αξξαβψλεο. Δ θεδεέα ρξεζέκεπε σο κΫξνο λα
δνπλ, ά λα ηα δνπλ ηα αγφξηα.
ΤπΪξρνπλ πεξηπηψζεηο κΪιηζηα πνπ ηα δαθξπζκΫλα κΪηηα λΫσλ ράξσλ λα Ϊγγηδαλ
θαη λα αγγέδνληαλ απφ κΪηηα παιηθαξηψλ γηα λα θαηαιάμνπλ ζε επλντθφ ρξφλν ζε ζηΫθαλα ά
ζε εξσηηθΫο πεξηπΫηεηεο. Εδνχ θαη νη γλσζηΫο παξνηκέεο θαη ηξαγνχδηα γηα ηηο ρεέξεο.
Ο ΓΪιινο πεξηεγεηάο Pitton de Tournefort πνπ πεξηεγάζεθε ηελ ΒιιΪδα ζηα ηΫιε
ηνπ 17-νπ αηψλα, δηαπέζησλε πσο « ε θεδεέα απνηειεέ κεγΪιν θνηλσληθφ γεγνλφο θαη ιατθφ
ζΫακα». ηελ Μχθνλν εέρε παξαθνινπζάζεη ηελ θεδεέα ηεο γπλαέθαο ελφο πξνεζηνχ. Σνλ εέρε
εληππσζηΪζεη ην γεγνλφο φηη ηα θνκςφηεξα θαη πινπζηφηεξα ξνχρα νη Βιιελέδεο ηα θνξνχζαλ
ζηηο θεδεέεο « γηα λα επηδεέμνπλ ηα ζΫιγεηξΪ ηνπο». « Έιακπαλ αλΪκεζα ζηα ινχζα ηνπο ,
αιι΄ απηφ δελ εκπφδηδε λα θιαέλε» Λνηπφλ ε θεδεέα φρη κφλν πξνζθΫξεη ζΫακα αιιΪ απνηειεέ
θαη αθνξκά γηα αλΪινγεο επηδεέμεηο
Καη ν ζπνπδαένο πεξηεγεηάο ηνπ 16-νπ αηψλα Pierre Belon Ϋθαλε ζρεηηθΫο
παξαηεξάζεηο: « ηαλ πεζΪλεη θΪπνηνο , ζπγθεληξψλνληαη θη απφ ηελ απγά νη γπλαέθεο
αξρέδνπλ λα νπξιηΪδνπλ , λα ζηεζνδΫξλνληαη, λα μεζρέδνπλ ηα καγνπιΪ ηνπο κε ηα λχρηα , λα
ζνπξνκαδηνχληαη, Ϋηζη πνπ ζπαξΪδεη ε ςπρά ζνπ λα ηηο βιΫπεηο . ηηο γπλαέθεο δελ
επηηξΫπεηαη λα απνθαιχπηνπλ ην πξφζσπφ ηνπο Ϋμσ απφ ην ζπέηη γη΄απηφ νη φκνξθεο
πεξηκΫλνπλ κε ιαρηΪξα ηελ επθαηξέα ηνπ κνηξνινγηνχ γηα λα δεέμνπλ ηα θΪιιε ηνπο ΄ απηΫο
ηηο πεξηπηψζεηο ην θνξέηζη κπνξεέ λα βγεη απφ ην ζπέηη . Γηα ηνπο Ϊλδξεο ην κνηξνιφη εέλαη
κεγΪιε επραξέζηεζε γηαηέ κπνξεέ λα βιΫπνπλ κε ηελ Ϊλεζά ηνπο ηηο γπλαέθεο θαη ηηο
ζπγαηΫξεο ησλ γεηηφλσλ.....»

18.7. Ζ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΔΚΚΛΖΗΑ
Δ εθθιεζέα δηδΪζθεη ηελ αζαλαζέα θαη ηελ δεχηεξε παξνπζέα. Ώθφκα θαη ε
«εζραηνινγέα» ζηα ζρεηηθΪ ζξελεηηθΪ ηξαγνχδηα ά θαη κνηξνιφγηα εέλαη επεξεαζκΫλε απφ ηελ
ρξηζηηαληθά δηδαζθαιέα . Σα πξΪγκαηα φκσο εέλαη πην ζχλζεηα . Ο Υξηζηηαληθφο Άδεο δελ εέλαη
ηφζν ιπηξσηηθφο , φζν εέλαη ζσθξνληζηηθφο. Αελ εέλαη ηφζν ν ηφπνο ησλ αζψσλ , πνπ
απνιακβΪλνπλ ηελ αηψληα ιχηξσζε , φζν εέλαη ν ηφπνο ησλ ακαξησιψλ , πνπ πιεξψλνπλ
γηα ηηο ακαξηέεο ηνπο .
Ώπηά ε θαηΪ θΪπνηνλ ηξφπν παιηλσδνχζα δηδαζθαιέα, πνπ θΪλεη λα ειπέδεηο , φηη
ληθάζεθε ν ζΪλαηνο, αιιΪ θαη ζπγρξφλσο ζε απειπέδεη, Ϋρεη επεξεΪζεη ηελ ιατθά ζθΫςε
αλΪινγα. Ήδε ε επηζαλΪηηα αγσλέα ιΫγεηαη ςπρνξξΪγεκα, ςπρνκΪρεζκα, αγθνκΪρεκα ,
ραξνπΪιεκα, αγγειφθξνπζκα, θιπ.. Βέλαη ε ζηηγκά ηεο εζρΪηεο θξέζεο : « ληαο ςπρνκαρεέ ν
Ϊλζξσπνο, πεξλΪεη απφ εθηΪ δηθαζηάξηα , κα χζηεξα εέλαη ην πην δχζθνιν. Βθεέ απνθαζέδεηαη
πνηνο ζα θεξδέζεη ηελ ςπρά, ν δαέκνλαο ά ν Ϊγγεινο».
Άγγεινο θπξένπ θαηεβαέλεη λα ηνπ πΪξεη ηελ ςπρά. Ο Ϊξξσζηνο ηνλ ζσξεέ θαη ζηακαηΪ
ην βιΫκκα ηνπ ζε Ϋλα ζεκεέν. Κη αλ άηαλ θαιφο ζ΄ φιε ηνπ ηελ δσά βιΫπεη άκεξν Ϊγγειν θαη
ρακνγειΪεη θαη απηφο θη αληέζηξνθα . (Βέλαη ζηε νπζέα ε ζπκπεξηθνξΪ ηνπ κειινζαλΪηνπ πξηλ
μεςπράζεη)
Οπσζδάπνηε κπνξνχκε λα ππνζηεξέμνπκε φηη κε ηελ παξΫκβαζε ηεο εθθιεζέαο
Ϋγηλε κηα κεηαηφπηζε ησλ ιατθψλ δνμαζηψλ απφ ην ελδνθνζκηθφ θαη γάηλν ζην κεηαθπζηθφ.
Σφζν ην πεξηζζφηεξν φηαλ κεηαμχ ηνπ ζψκαηνο θαη ςπράο πνπ θαηΪ ηελ εθθιεζέα ζπλζΫηνπλ
ηνλ Ϊλζξσπν ε εθθιεζέα ελδηαθΫξεηαη γηα ηελ ςπρά , απφ ηελ ηχρε ηεο νπνέα κεηΪ ηνλ ζΪλαην
απνθαζέδεηαη ε πνξεέα ηεο αζαλαζέαο ηνπ αλζξψπνπ .
18.8. Ζ ΜΑΓΔΗΑ
Σν πην θπζηθφ ζα άηαλ , ψζηε ε καγεέα λα Ϋρεη πεξηπηπρζεέ γχξσ θαη κΫζα ζηνλ θφζκν
απηφλ ησλ λεθξηθψλ εζέκσλ . Κη Ϋηζη Ϋγηλε πξΪγκαηη,. ΤπΪξρεη σζηφζν κηα δηαθνξΪ ζε ζρΫζε
κε ην καγηθφ πιαέζην πνπ ηπιέγεη ηα Ϋζηκα θαη ηηο δνμαζέεο ηνπ γΪκνπ . Ο γΪκνο πξφθεηηαη λα
θξηζεέ , εέλαη κηα ππφζεζε , ηελ ψξα πνπ ηειεέηαη θαη ηειεηνπξγεέηε, ηεο νπνέαο ε αέζηα ά ε
απαέζηα Ϋθβαζε ζα θαλεέ ζην κΫιινλ . Ο ζΪλαηνο, αληέζεηα, Ϋρεη θξηζεέ .
Έηζη ηα πην πνιιΪ καγηθΪ λεθξηθΪ Ϋζηκα απνβιΫπνπλ ζην λα εκπνδηζηεέ ε εμΪπισζε
ηνπ ζαλΪηνπ θαη ζην κΫιινλ , ζηα Ϊιια κΫιε ηεο νηθνγΫλεηαο .
Έρεη πΪλησο δχν θαηεπζχλζεηο . Πξψηνλ αθνξΪ αθξηβψο απηφ πνπ αλαθΫξακε πην
πΪλσ, (ε απνηξνπά ηεο επΫθηαζεο ηνπ ζαλΪηνπ ζην ζπγγεληθφ πεξηβΪιινλ) θαη δεχηεξν ην
κΫιινλ ηεο ςπράο ηνπ λεθξνχ.
ΟπζηαζηηθΪ ηα Ϋζηκα απηΪ αθνξνχλ θπξέσο ηελ απνκΪθξπλζε απφ ηνλ λεθξφ, «ην
ρΪξν». ΏλαθΫξνπκε ιφγνπ ρΪξε ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ θαη ην ξέμηκν πέζσ ηνπ λεξνχ ακΫζσο
κεηΪ ηελ θεδεέα, ηφζν ζην ζπέηη ηνπ λεθξνχ φζν θαη ζην έδην ην ζπέηη ηνπ θαζελφο. Δ πξνζνρά
πνπ δεέρλεηαη γηα λα κελ πΪο ακΫζσο απφ ηελ θεδεέα ζην ζπέηη ζνπ, εηδηθΪ ζε ζπέηη μΫλνπ . Δ
θαηαζηξνθά πξνζσπηθψλ αληηθεηκΫλσλ ηνπ λεθξνχ, ά ε εγθαηΪιεηςε ηνπο γηα 40 εκΫξεο Ϋμσ
ζηε θχζε. Σν θξεβΪηη, ηα ξνχρα, ηα εξγαιεέα κε ηα νπνέα αληηκεησπέζηεθαλ φιεο νη εξγαζέεο
αθάλνληαη επέζεο 40 εκΫξεο εθηφο ζπηηηνχ ,θιπ.
Υαξαθηεξηζηηθφ εέλαη επέζεο λα ηνλέζνπκε φηη
ν απνρσξηζκφο απφ ηνλ λεθξφ
γέλνληαλ ζηαδηαθΪ , κΫζσ ησλ εζέκσλ φπσο ηα ηξέηα , ηα ελληΪ, ηα ζαξΪληα, ηα ρξφληα θιπ.
(Να ζπκεζνχκε εδψ φηη θαη ζην γΪκν Ϋηζη ζπκβαέλεη εθφζνλ ππΪξρνπλ ηα γλσζηΪ
γπξέζκαηα πνπ αξρέδνπλ ηελ πξψηε ΠΫκπηε κεηΪ ην γΪκν)

Έζηκα γηα ηελ πξνζηαζέα ηεο ςπράο ηνπ λεθξνχ εέλαη , ην πιχζηκν αθφκα θαη κε θξαζέ,
ην αλΪκα ηνπ εηθνλέζκαηνο , ηα αλακκΫλα θεξηΪ εηδηθΪ θαηΪ ην κλεκφζπλν, ην θχιαγκα ηνπ
λεθξνχ ηελ χζηαηε λχρηα ζην ζπέηη ηνπ, ν ηξφπνο ηνπνζΫηεζάο ηνπ ζην δσκΪηην, ε
πξνζηαζέα γηα λα κελ πεξΪζνπλ πΪλσ ηνπ, αθφκα θαη ζηελ νξνθά ηνπ ζπηηηνχ γΪηεο, εηδηθΪ
καχξε γΪηα θαη δαηκνληζζεέ ε ςπρά ηνπ, θιπ.
Έλα ηΫηνην Ϋζηκν γηα ηελ ςπρά ηνπ λεθξνχ, εέλαη θαη ηα γεχκαηα ηελ εκΫξα ηεο
θεδεέαο, ζηα ζαξΪληα θαη ηα ρξφληα. Ώλ πξνζΫμνπκε θαιΪ εδψ ππΪξρνπλ ιεπηνκΫξεηεο νη
νπνέεο πξΫπεη λα ζεβαζηνχλ απ΄ φινπο. Ώθφκα θαη απηνέ πνπ δελ κπνξνχλ λα αληΫμνπλ ηνλ
πφλν ππνρξενχληαη λα θΪλε . Ώπηφ ζεκαέλεη ηαπηφρξνλα φηη ε δσά ζπλερέδεηαη. Βέλαη επέζεο
Ϋλαο ηξφπνο λα ζπληεξεζνχλ ηα εμαληιεκΫλα ζψκαηα ησλ ζπγγελψλ απφ ηε ζιέςε θαη ηηο
θσλΫο. Σν γεχκα εέλαη απιφ κε δχν θαγηΪ, εμαξηΪηε απφ ηελ πεξηνρά. Υξεζηκνπνηεέηαη θπξέσο
θνπηΪιη θαη αξρέδεη κε ηζέπνπξν θαη θαηαιάγεη κε ηνλ θαθΫ. ην ηξαπΫδη θΪζεηαη κνλφο αξηζκφο
θαη ν αξηζκφο ησλ ηξαπεδηψλ πνπ ζηξψλνληαη εέλαη επέζεο κνλφο . Σν ηξαπΫδη ζηξψλεηαη
επέζεο ζην δσκΪηην ηνπ λεθξνχ . ε θΪζε ηξαπΫδη πνπ ζηξψλεηαη εέλαη θαη Ϋλα θνληηλφ
πξφζσπν ηνπ λεθξνχ . Σν πξψην ηξαπΫδη επινγεέηαη απφ ηνλ παπΪ.
18.9. ΣΟ ΠΔΝΘΟ
ΒμαξηΪηαη θπξέσο απφ ηελ ειηθέα θαη ηελ ζΫζε ηνπ εθιεηπφληα ζηελ νηθνγΫλεηα. Σα
παιηφηεξα ρξφληα θαη ζηελ εηδηθΪ θιεηζκΫλε θνηλσλέα ην πΫλζνο άηαλ βαξχ θαη δηαξθνχζε
πΪξα πνιχ. ε πεξέπησζε πνπ ν εθιεέπνληαο άηαλ λΫνο, ηφηε ην πΫλζνο δηαξθνχζε επέζεκα
κΫρξη θαη ηξέα ρξφληα γηα Ϋλα επξχ θχθιν κΫζα ζηελ νηθνγΫλεηα θαη ζπγγΫλεηα. Σα πην θνληηλΪ
πξφζσπα κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ ζα Ϋπξεπε λα ηνλ ζπκνχληαη κε ηα κνηξνιφγηα ζε
ζπγθεθξηκΫλεο εκεξνκελέεο ά φηαλ γηα ηνπο ππνινέπνπο ππάξρε θΪπνηα γηνξηά. Ή αθφκα
φπνηε ηχραηλε λα πΫζαλε θΪπνηνο Ϊιινο, ηφηε νη ζπγγελεέο ηνπ Ϋζηελαλ θαη ζην δηθφ ηνπο
λεθξφ κνηξνιφη, θΪηη ην νπνέν ζπλαληνχκε θαη ζάκεξα. Τπάξραλ θαη πξφζσπα πνπ
ζεσξνχληαλ ραξνθακΫλα θαη δελ Ϋβγαηλαλ πνηΫ απφ ην πΫλζνο. ηελ Αξφπνιε θαη ζην
ΐνχξθν ηΫηνηεο πεξηπηψζεηο ζεσξνχληαλ ν ζΪλαηνο ηνπ παηδηνχ γηα ηελ κεηΫξα ά ηνπ Ϊλδξα
γηα ηε γπλαέθα πνπ ζπρλΪ αλΪγθαδε αληέζηνηρα ηηο γπλαέθεο λα καπξνθνξνχληαλ γηα φιε ηνπο
ηελ δσά .
Δ Ϋλδεημε ηνπ πΫλζνπο εέλαη ην καχξν ρξψκα. Σα ζπέηηα Ϋβαδαλ ζηελ εμψπνξηα Ϋλα
νξζνγψλην καχξν παλέ θαη νη Ϊλδξεο Ϋδελαλ ζην ρΫξη ηνπο επέζεο Ϋλα νξζνγψλην καχξν
παλέ. Σαπηφρξνλα Ϋκελαλ (θη Ϊξρηζαλ μαλΪ) αμχξηζηνη γηα 40 κΫξεο. Γεληθψο θαηΪ ην πΫλζνο
νη Ϊλζξσπνη ηεέλνπλ πξνο ηνλ αζθεηηζκφ.
ΏλαθΫξεηαη φηη νη ζπρλνέ ζΪλαηνη θαη ην ζπλερηδφκελν πΫλζνο Ϋρνπλ νδεγάζεη ηηο
γπλαηθεέεο ελδπκαζέεο ζηελ Ήπεηξν ζηα κνπληΪ θαη καχξα ρξψκαηα. Υαξαθηεξηζηηθφ εέλαη
απηφ πνπ αλαθΫξεηαη γηα ηελ πεξηνρά ηεο ΛακπνπξηΪο. ΛΫλε φηη ε πεξηνρά γηα λα αληηκεησπέζεη
ηηο αλΪγθεο δηαβέσζεο Ϋζηειιε ζπλερψο κε πιεξσκά λΫνπο ζηνλ Σνπξθηθφ ζηξαηφ. Λνγηθφ
εέλαη λα ππάξραλ θαη πνιιΪ ζχκαηα πνπ πξνθαινχζαλ απαλσηφ πΫλζνο γεγνλφο πνπ
καχξηζε εληειψο ηελ γπλαηθεέα θνξεζηΪ.
ηε Αξφπνιε ην Ϊζπξν καληάιη ησλ γπλαηθψλ θαέλεηαη φηη εέλαη ην κφλν πνπ Ϊληεμε
ζηελ πέεζε ηνπ πΫλζνπο θαη κεηαηξΪπεθε φρη κφλν ζε ζχκβνιν απηάο ηεο αληέζηαζεο αιιΪ θαη
ζην ζεκεέν δηΪθξηζεο ησλ νηθνγελεηψλ κε πΫλζνο θαη εθεέλσλ ρσξέο πΫλζνο.
Τπνρξεσηηθφ ην πΫλζνο θαη γηα πνιινχο ζπγγελεέο ηνπ λεθξνχ εέλαη ην ζαξαληΪεκεξν.
ηνλ πξψην ρξφλν ε νηθνγΫλεηα απαιιΪζζεηαη απφ ην γηνξηαζκφ φισλ ησλ Ϊιισλ γηνξηψλ,
αθφκα θαη ην ΠΪζρα, ηα Υξηζηνχγελλα θαη ηηο Ϊιιεο νλνκαζέεο , ά απηΪ ζα γηνξηΪδνληαη κε
εηδηθφ ηξφπν. Πρ ηα απγΪ ηελ ΠαζραιηΪ βΪθνληαη κε Ϊιιν ρξψκα, θπξέσο κπιε.

18.10. Ο ΦΟΒΟ ΓΗΑ ΣΟΤ ΝΔΚΡΟΤ
Πφζν θνβνχληαλ νη δσληαλνέ ηνπο πεζακΫλνπο; ΠΪξα πνιχ. Εδέσο ζηελ επνρά
αθξηβψο πνπ άηαλ Ϋθδειε ε αηζηνδνμέα απΫλαληη ζην ζΪλαην , φπσο πην πΪλσ πεξηγξΪςακε
. Ίζσο απηά ε αληηθαηηθά ζπκπεξηθνξΪ δειψλεη ζην βΪζνο ηελ απνπζέα ηεο επηζηεκνληθάο
αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκΫλνπ ηνπ ζαλΪηνπ.
Ο Νηθφιανο Πνιέηεο αθηΫξσζε ζηηο «Παξαδφζεηο ηνπ», δπν νκΪδεο: «Νεθξνέ θαη
ςπρΫο» θαη «βξηθφιαθεο», πνπ ζεκαέλεη φηη ελψ απφ ηελ κηα κεξηΪ δελ απνθιεέεηαη ε
επεξγεηηθά εκθΪληζε ηνπ λεθξνχ (αηζηνδνμέα ηνπ ζαλΪηνπ), απφ ηελ Ϊιιε δξνχζε ν παληθφο
γηα ηνλ επηθέλδπλν λεθξφ εκθαληδφκελν, ζπλάζσο κε ηελ κνξθά ηνπ βξηθφιαθα. ΐξηθφιαθεο
γέλνληαλ θαηΪ θαλφλα φζνη Ϋθαλαλ πνιιΫο ακαξηέεο . Γη΄ απηφ θαη πεζαέλνληαο δελ
αλαπαχνληαλ ε ςπρά ηνπο αιιΪ Ϋβγαηλε απφ ηνλ ηΪθν θαη γχξηδε ά γπξέδεη ζηα κΫξε φπνπ
ζχρλαδαλ δσληαλνέ. ΐξηθφιαθεο γέλνληαλ επέζεο θαη φζνη θνλεχνληαλ.
Ο πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ απνθπγά ηνπο άηαλ ην θΪςηκν ηνπ
εληαθηαζκΫλνπ λεθξνχ κε αζβΫζηε.

ΜΔ ΡΟ

ΣΔΣΑΡΣΟ

ΣΑ ΔΘΗΜΑ ΚΑΗ ΟΗ ΓΗΟΡΣΔ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΠΟΥΔ
Σν ηξέην απηφ κΫξνο εέλαη αθηεξσκΫλν ζηα άζε θαη ηφζν ζηελ ΒιιΪδα
φζν θαη ζην ρψξν καο πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ηηο επνρΫο ηνπ ρξφλνπ.
Γηα λα πεξΪζεη Ϋλαο ρξφλνο, ε Γε πξΫπεη λα θΪλεη Ϋλα νιφθιεξν ηαμέδη γχξν απφ ηνλ
Ήιην , αιιΪδνληαο ζπλερψο ζΫζεηο θαη αζηεξηζκνχο. ηαλ φκσο αθνχζεηο απφ ην ζηφκα ηνπ
ιανχ ηελ ιΫμε «Υξόλνο», ρσξέο λα ζπλνδεχεηαη απφ θακηΪ Ϊιιε ιΫμε ά επηζηεκνληθφ φξν,
πνπ λα πξνζδηνξέδεη θαιχηεξα ηελ ζπγθεθξηκΫλε ρξνληθά δηΪξθεηα , ηφηε δελ ελλνεέ ην έηνο,
αιιΪ ηελ απεξαληνζχλε ηνπ ρξφλνπ. ΚαηΪ ηελ ιατθά παξΪδνζε απηφο ν ρξφλνο ζεσξεέηαη ν
θαιχηεξνο γηαηξφο γηα λα γεηΪλεη θΪζε πιεγά θαη λα επηβεβαηψζεη θΪζε ακθηζβεηνχκελν.
Έηζη εμεγεέηαη φηαλ αθνχκε λα ιΫλε: « Ο ρξφλνο εέλαη γηαηξφο θαη ιεζκνλεηάο», «ν
ρξφλνο εέλαη μεραζηΪξεο», «ν ρξφλνο θΪλεη ην παηδέ λα ιεζκνλάζεη ηελ κΪλα» , «ν ρξφλνο
θΫξλεη ηηο ραξΫο, ν ρξφλνο θαη ηα γΫιηα».
ην έδην πιαέζην κε βΪζε ηελ ζπγθεθξηκΫλε Ϋλλνηα ηεο ιΫμεο ρξόλνο, Ϋρνπκε θαη ηηο
πνιιΫο επρΫο : «θαη ηνπ ρξφλνπ δηπιφο», «θαη ηνπ ρξφλνπ ζην ζπέηη ζνπ», « θαη ηνπ ρξφλνπ κε
πγεέα» „ φπσο θαη ηηο πνιιΫο θαηΪξεο: «ηνλ θαθφλ ζνπ ρξφλν» ά «ηνλ θαθφ ζνπ ηνλ θαηξφ», «
ηνπ ρξφλνπ λα κε εέζαη» ά «ηνπ ρξφλνπ λα εέζαη αιινχ»
Ξεθηλψληαο απφ ην γεγνλφο φηη ν θΪζε ρξφλνο απνηειεέ κηα δηαβαηάξηα ζηηγκά ζηε δσά
ηνπ ιανχ , (σο επαλαιεπηηθνέ θχθινη) αληηκεησπέδεηαη κε ηηο ζπγθεθξηκΫλεο επηθπιΪμεηο. Αέλεη
φκσο πεξηζζφηεξε ζεκαζέα θαη θνβΪηαη ηνλ εξρνκφ ηνπ δίζεθηνπ ρξφλνπ ( απφ ηα ιαηηληθΪ
bisextus), απηνχ πνπ Ϋρεη 366 κΫξεο
Ο ιαφο ηνλ απνθαιεέ θαη «γξνπζνχδηθν». Πηζηεχεη φηη ζ΄ απηΫο ηηο ρξνληΫο πνπ Ϋξρνληαη
κηα θνξΪ ζε ηΫζζεξα ρξφληα , πιαθψλνπλ φιεο νη ζπκθνξΫο θαη νη δπζηπρέεο, ζενκελέεο,
αξξψζηηεο, ζαλαηηθΪ. Ο ιαφο απνθεχγεη ζηηο ρξνληΫο απηΫο κεγΪιεο νηθνγελεηαθΫο απνθΪζεηο,
κεγΪια ηαμέδηα , γΪκνπο, αγνξΫο θαη κνηξαζηΫο πεξηνπζηψλ, θιπ.
Ώπηφ ην επηβεβαηψλνπλ θαη νη παξαθΪησ ζηέρνη απφ ηελ παξαινγά «ΜΪλα κε ηνπο ελληΪ
πηνχο θαη ηελ κηα ηεο θφξε» :
Καη ζαλ ηελ επαληξΫςαλε ηελ Ώξεηά ζηα μΫλα,
Κη εκπεέθε ρξφλνο δέζερηνο θαη κάλεο νξγηζκΫλνη
Κη Ϋπεζε ην ζαλαηηθφ θ΄ νη ελληΪ αδεξθνέ πεζΪλαλ
Κη Ϋκελε ε κΪλα κνλαρά ζαλ θαιακηΪ ζηνλ θΪκπν.
Ο ρξφλνο , ζχκθσλα κε ηηο αιιαγΫο πνπ δΫρεηαη ε θχζε, ρσξέδεηαη ζε ηΫζζεξηο επνρΫο:
ζην Υεηκψλα, ηελ Άλνημε, ην Καινθαέξη θαη ην Φζηλφπσξν , πνπ παξηζηΪλνληαη ζαλ ηξεηο γηνη
θαη κηα θφξε δέρσο ηαέξη. Να δνχκε ηη ιΫλε νη παξαθΪησ ζηέρνη:
ΣΫζζεξα
(γχξηδε γνξγΪ!)
ηΫζζεξα αδΫξθηα ην ρνξφ Ϋμσ ζηνπο θΪκπνπο ζΫξλνπλ
πηαζκΫλα ρΫξη, ρΫξη
ηνπ γΫξνπ- Υξφλνπ ηα παηδηΪ,
πνπ „ λαη η΄ αγφξηα νκνξθηαλνέ θη ε θφξε δέρσο ηαέξη.


Σα ζΫκαηα ζην κΫξνο απηόο ζηεξέδνληαη ζηηο εθδόζεηο «ιανγξαθέα –παξΪδνζε ηνπ Γεκάηξε ..ΛνπθΪηνπ

Κη ε θφξε
(θνέηαμε νκνξθηΫο!)
πξψηε ηξαγνπδΪεη: «Σνπο θΪκπνπο ινπινπδέδσ
θαη ηα θιαδηΪ θνπληψλσ,
ηνπ ΠΪζρα θΫξλσ ηηο ραξΫο,
ζηεο λχρηαο κΫζα ηε δξνζηΪ κ΄ Ώτδφληα μεθαληψλσ.»
Σν πξψην
(κΪλα κνπ γιπθηΪ!)
ην πξψην αγφξη ηξαγνπδεέ: « ζθαιέζηε ηα βηβιέα,
ζηηο εμνρΫο λα πΪκε,
λα δξνζηζηνχκε ζηα λεξΪ,
ζηνλ έζθην ηεο γεξνκνπξηΪο ηα πσξηθΪ (θξνχηα), λα θΪκε.»
Καη η΄ Ϊιιν
(θξΪηα ην ρνξφ!)
θαη η΄ Ϊιιν αγφξη ηξαγνπδεέ: «Ο ηξχγνο ηψξα αξρέδεη
κε ραξσπΪ ηξαγνχδηα‟
ζηαθχιηα εθεέ, ζηαθχιηα δσ‟
παηεέηε, Ϊληξεο, ζηνπο ιελνχο (παηεηάξη ζηαθπιηψλ) , ηξπγΪηε ,
θνπεινχδηα!»
Σν ηξέην
(α κα ηε ραξΪ!)
ην ηξέην ιΫεη: « κσο εγψ ηα παξακχζηα θΫξλσ
ηξηγχξσ ζηα καγθΪιηα
καδέ κε θΪζηαλα ςεηΪ,
Ϊγην ΐαζέιε θΫξλσ εγψ, εγψ θαη πνξηνθΪιηα.»

ΥΕΥ
Ο ΥΔΗΜΩΝΑ.
Δηζαγσγή.
Με ηνπο ηξεηο κάλεο ηνπ : ηνλ ΑεθΫκβξε, ηνλ ΓελΪξε θαη ηνλ ΦιεβΪξε, ν Υεηκψλαο,
ζσξηΪδεη ζηα βνπλΪ φια ηνπ ηα ρηφληα, πλέγεη ηνπο θΪκπνπο κε βξνρΫο θαη αλνέγεη δηΪπιαηα
ηηο πφξηεο φισλ ησλ αγΫξεδσλ ( κε ηνλ πην ζπλεζηζκΫλν ηνλ θπξ βνξηΪ), θνπζθψλεη θαη
αγνξεχεη ηηο ζΪιαζζεο θαη ηα πΫιαγα.
ηε θαληαζέα ηνπ ιανχ ν Υεηκψλαο παξηζηΪλεηαη ζαλ Ϋλαο γΫξνο κε Ϊζπξα γΫληα θαη
καιιηΪ, ληπκΫλνο θαιΪ κε κηα θΪπα , κε θξχδηα ιεπθΪ θαη πξφζσπν θαηζνπθηαζκΫλν.
ΚαηεβΪδεη ηνπο ηζνπΪλεδεο ζηα ρεηκΪδηα, αδεξθψλεη ηα μχια ζηε ζηηα θαη βΪδεη
αηΫιεησηα παξακχζηα.
Οη αγξφηεο ζα θιεηζηνχλ ζηα ζπέηηα θαη ζα βΪινπλ κπξνο ηηο ρεηκεξηλΫο εξγαζέεο πνπ
πεξηνξέδνληαη ζηα ζπέηηα, πιεθηΪ, πθαληηθΪ, θιπ.
Σα ρηφληα θαη ηα θξχα ηνπ Υεηκψλα θΪλνπλ θαιφ ζηα ζπαξηΪ . ΛΫλε νη δεπγέηεο: «Υηφλη
ηνπ ΑεθΫκβξε, ρξπζΪθη ηνπ Καινθαηξηνχ» , θη αθφκα « ΐαξχο Υεηκψλαο, δεζηφ Καινθαέξη» ά
«ΐαξπρεηκσληΪ, θαινθαηξηΪ»
Ο Υεηκψλαο θΫξλεη αθφκα θαη ηηο πην πνιιΫο γηνξηΫο θαη Ϋζηκα γεγνλφο πνπ νθεέιεηαη
απφ ηελ κηα ζηνλ απεξηφξηζην ειεχζεξν ρξφλν θαη απφ ηελ Ϊιιε ζηελ αληέιεςε ηνπ
αλζξψπνπ λα πξνζηαηεπηεέ απφ ηα θαθΪ θαη λα ζπκβΪιιεη θη΄απηφο ζηε λέθε ηεο Άλνημεο
πΪλσ ζηνλ Υεηκψλα δηφηη ην ζθνηΪδη ( νη κηθξΫο κΫξεο θαη νη κεγΪιεο λχρηεο) θαη ην θξχν
ελψλνληαη κε ηα θαθΪ θαη δαηκνληθΪ πλεχκαηα θαη θΪλνπλ θπξέαξρν ην θαθφ επέ ηνπ θαινχ.
19.1. ΣΑ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΣΩΝ ΥΔΣΗΚΩΝ ΓΗΟΡΣΏΝ .
ΣΟ ΓΩΓΔΚΑΪΜΔΡΟ
ΟλνκΪδνπκε « Ασδεθαάκεξν» ά « ΑσδεθΪεκεξν» (Ϋηζη ην ιΫλε θαη νη Ϊιινη Υξηζηηαληθνέ
ιανέ : les Douze Jours, The Twelve Days , i Dodici Giorni,) ηελ πεξένδν ησλ δψδεθα (ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα 13) εκεξψλ , απφ ηα Υξηζηνχγελλα σο ηα Φψηα. Βέλαη Ϋλλνηα ρξνληθά θαη
δεηζηδαηκνληθά πνπ ηελ μΫξνπλ θαη ηελ ρξεζηκνπνηνχλ φρη κφλν νη Έιιελεο απφ ηα βπδαληηλΪ
ρξφληα αιιΪ θαη Ϊιινη ρξηζηηαληθνέ ιανέ απφ ηνλ κεζαέσλα.
Βέλαη αζθαιψο κΫξεο κε γηνξηαζηηθά ζπλΫρεηα θαη δηαθνπά εξγαζέαο . Παιηφηεξα άηαλ
ραξαθηεξηζηηθφο ν θνηλφο δεηζηδαηκνληθφο θφβνο γηα λπρηεξηλΪ θαη παξΪμελα φληα θαη
αζηξηθΫο επηδξΪζεηο , πνπ Ϋθηαλαλ σο ηηο θαληαζηψζεηο ησλ ΚαιηθΪληδαξσλ, ησλ
Λπθαλζξψπσλ, θαη ηνπ αλνέγκαηνο ηεο ηχρεο καο ζηνλ Οπξαλφ.
ηα παξαδνζηαθΪ Ϋζηκα ηεο πεξηφδνπ ηνπ Ασδεθαάκεξνπ (Υξηζηνχγελλα -ΠξσηνρξνληΪΦψηα), ζπλαληψληαη κε παξαδνζηαθά Ϋληαζε Ϋζηκα εηδσινιαηξηθΪ καδέ θαη ρξηζηηαληθΪ, πνπ
ζπκπνξεχνληαη θαηΪ ηελ κεηαβαηηθά απηά ψξα ηνπ Ϊθξνπ Υεηκψλα πξνο ηελ αηζηφδνμε
Άλνημε . ια εέλαη δεκΫλα κε ηνλ θπζηθφ δχζθνιν ρξφλν πνπ πεξηβΪιιεη ηνλ Ϊλζξσπν, αιιΪ
ζηεξέδνληαη θαη ζηελ ζξεζθεπηηθά πξνζηαζέα πνπ ζπλάζσο απηφο αλαδεηεέ.
Σεινχληαη γεληθΪ κε ηξεηο επηζπκεηΫο ζθνπηκφηεηεο :

α.- λα ραξνχλ νη Ϊλζξσπνη ηε κεηΪβαζε απφ ηελ ρεηκσληΪηηθε πεξένδν θαη ην ζθνηΪδη
ζην αλνημηΪηηθν θσο θαη ζηε βιΪζηεζε (ρεηκεξηλΫο ηξνπΫο ηνπ Ήιηνπ ζηηο 21 Αεθεκβξένπ)‟
β.- λα εμαζθαιέζνπλ ηελ επηπρέα γηα ηνλ λΫν ρξφλν πνπ Ϋξρεηαη‟
γ. - λα ηνλψζνπλ ην ζξεζθεπηηθφ θαη νηθνγελεηαθφ αέζζεκα , ηδηαέηεξα κε ηηο
εθθιεζηαζηηθΫο αιιΪ θαη ζπηηηθΫο ηειεηΫο ησλ ΥξηζηνπγΫλλσλ, ηνπ Ώτ-ΐαζέιε θαη ησλ
Φψησλ.
Ο πξψηνο ζθνπφο επηδηψθεηαη κε ηηο πξαζηλΪδεο (νκνηνπαζεηηθά καγεέα ), κε ην
ρξηζηνπγελληΪηηθν δΫληξν (εζηκηθΪ ινγηθφ θη φηαλ δελ εέλαη θπζηθφ), κε ηνπο πνιχρξσκνπο
θσηηζκνχο, ηελ αλακκΫλε εζηέα , ην θπλεγεηφ ησλ ΚαιηθΪληδαξσλ1 θαη ηνλ αγηαζκφ ησλ
πδΪησλ, (νπφηε μεζαξξεχνπλ θαη ηα θαξΪβηα λα ηαμηδΫςνπλ).
Ο δεχηεξνο ζθνπφο δεηεέ ηελ πξαγκΪησζά ηνπ κε ηα θΪιαληα ηηο επρΫο θαη ηα δψξα,
ηα ηπρεξΪ παηγλέδηα, ηηο βαζηιφπηηεο, ηα γιπθέζκαηα ,θιπ.
Ο ηξέηνο (λεψηεξνο ρξηζηηαληθφο) ζθνπφο εθαξκφδεηαη κε ηηο λπρηεξηλΫο αθνινπζέεο
ησλ ΥξηζηνπγΫλλσλ θαη ησλ Φψησλ , κε ηελ σξαέα παξαδνζηαθά ςαιηηθά θαη χκλνπο, αιιΪ
θαη κε ηηο νηθνγελεηαθΫο ζπγθεληξψζεηο , ηα θαγεηΪ θαη ηηο ηειεηΫο ηεο εζηέαο ά ηνπ ηξαπεδηνχ.
19.2.ΣΑ ΓΗΑΒΑΣΖΡΗΑ ΔΘΗΜΑ ΚΑΗ ΣΟ ΓΩΓΔΚΑΪΜΔΡΟ .
Ο θφβνο γηα ην λεφηεξν, ε επρά γηα ηελ επφδσζά ηνπ θαη ε ςπρνινγέα πξνιεπηηθάο
θπξηαξρέαο , εέλαη ηα βαζχηεξα θέλεηξα πνπ γελλνχλ ζηνλ Ϊλζξσπν ζε φια ηα πιΪηε ηεο γεο
, ηελ απηφκαηε αλαπαξαγσγά ησλ δηαβαηεξέσλ εζέκσλ .
Αηαβαηάξηα ινηπφλ Ϋζηκα εέλαη φζα θαη ζε νπνηνλδάπνηε ρψξν ( νηθνγελεηαθφ,
θνηλσληθφ, εθθιεζηαζηηθφ , πνιηηηθφ, ζηξαηησηηθφ), αθνινπζνχκε κε παξαδνζηαθφ ηξφπν γηα λα
πεξΪζνπκε κε θαινχο νησλνχο απφ ηελ κηα θαηΪζηαζε ζηελ Ϊιιε , λα εθβηΪζνπκε ηελ ηχρε,
(καγηθΪ), ά λα παξαθαιΫζνπκε ηνλ ζεφ (ζξεζθεπηηθΪ) λα επινγάζεη ηελ λΫα πεξένδν. ια
απνβιΫπνπλ ζηε λΫα απφ δσ θαη πΫξα θαηΪζηαζε , πψο ζα Ϋξζεη νκαιά θαη ζα ζπλερηζηεέ
απηά αδηαηΪξαθηε.
Αηαβαηάξηα Ϋζηκα ζπλαληάζακε φηαλ παξαθνινπζάζακε ηα Ϋζηκα ηνπ θχθινπ ηεο
δσάο. Αηαβαηάξηεο εέλαη θαη ζηελ αζηηθά δσά νη γηνξηΫο κε ηα γελΫζιηα , νη ρνξνέ γηα ηελ
ελειηθέσζε ησλ θνξηηζηψλ , νη νλνκαζέεο, ηα εγθαέληα ησλ επηρεηξάζεσλ , νη εγθαηαζηΪζεηο
πξπηΪλεσλ, θιπ. Αηαβαηάξηα ζηελ πνιηηηθά εέλαη ε νξθσκνζέα ηεο θπβΫξλεζεο, ε Ϋλαξμε ησλ
θνηλνβνπιέσλ.
Αηαβαηάξηεο δελ εέλαη φκσο κφλν νη ξεπζηΫο ρξνληθΫο ψξεο ησλ θαηαζηΪζεσλ θαη
αιιαγψλ . Βέλαη θαη νη ελαξθηάξηεο εξγαζέεο ησλ αξρηηεθηνληθψλ θηηζκΪησλ , ην επέθνβν
πΫξαζκα κηαο γΫθπξαο, ( ζξχινη, ζηνηρεηΪ , γη΄απηφ θαη ηνπνζεηνχληαη ζηελ εέζνδφ ηνπο
πξνζθπλεηΪξηα). Βέλαη αθφκα θαη ηα ηζηνξηθΪ πεξΪζκαηα θΪησ απφ αςέδεο πνπ εθπξνζσπεέ
ηνλ ζξέακβν θαη ηελ αλαλεσηηθά δχλακε. Με ηελ ηδηφηεηα απηάο ηεο καγηθάο Ϋζηελαλ ηηο
1

Γηα ηελ δεηζηδαηκνληθά πξνΫιεπζε ησλ ΚαιιηθΪληδαξσλ ζηελ ΔιιΪδα, Ϋρνπλ δηαηππσζεέ δηΪθνξεο ζεσξέεο, από ηηο
νπνέεο νη δύν εέλαη αμηνπξόζεθηεο. α- όηη νη ΚαιιηθΪληδαξνη Ϋκεηλαλ ζηελ κλάκε ηνπ Ϋζλνπο από ηνπο καζθαξεκΫλνπο
ησλ βπδαληηλώλ ρξόλσλ , πνπ ηνύηεο ηηο κΫξεο άηαλ ειεύζεξνη γηα λα ελνρινύλ ηνπο πνιέηεο (βι. Ν.Γ.Πνιέηε,
Παξαδόζεηο, κΫξνο Β’ , 1904 ζει 1275 θαη Φ, ΚνπθνπιΫ , ΚαιιηθΪληδαξνη, πεξηνδηθό , Λανγξαθέα, ηεπ. 7, Αζάλα 1923,
ζει 324-5) θαη β- όηη νη ΚΪιιηθΪληδαξνη ζπκβνιέδνπλ ηνπο λεθξηθνύο δαέκνλεο, ηνπο αξραένπο Κάξεο ά Νεθπδαέκνλεο
πνπ ηελ πεξένδν απηά ηνπ Υεηκώλα θαη ησλ ηξνπώλ ηνπ Ζιένπ αλΫβαηλαλ , ζύκθσλα κε ηηο ειιεληθΫο δνμαζέεο, ζηε γε
(βι. Κ.Α. Ρσκαένπ , ΜηθξΪ κειεηάκαηα, Θεζζαινλέθε 1955, ζει 264-296)

πσο αλαθΫξακε θαη ζε Ϊιιν ζεκεέν ηνπ βηβιένπ, ηνλ όξν ησλ «δηαβαηεξέσλ εζέκσλ», ρξεζηκνπνέεζε ζηελ ειιεληθά
Λανγξαθέα ν ΑδακΪληηνο Αδακαληένπ ην 1911. Σνλ δαλεέζηεθε από ηελ αξραέα ειιεληθά γξακκαηεέα (Θνπθπδέδε,
Ξελνθώλ, θ.α) , αιιΪ θαη ζπλδπΪδνληαο ηνλ κε ηνλ γαιιηθό όξν “rites de passage” ηνλ νπνέν εέρε πξσηνδώζεη θαη
εξκελεύζεη ν ΓΪιινο ιανγξΪθνο Αξλόιλη βαλ ΕηελΫπ , ην 1909. Αξγόηεξα ηνλ ρξεζηκνπνέεζε θαη ν η. Κπξηαθέδεο , ν
νπνένο κΪιηζηα ηνλ Ϋθαλε θαη πην νηθεέν .

αςέδεο ησλ ζξηΪκβσλ νη Ρσκαένη ζηξαηεγνέ θαη ηηο ζπλαληνχκε ζηελ Βπξψπε κΫρξη ηα ρξφληα
ηνπ ΐνλαπΪξηε.
Να επαλΫιζνπκε φκσο ζηελ ακεζφηεηα ησλ δηαβαηεξέσλ εζέκσλ κε ην δσδεθαάκεξν.
Βέλαη γλσζηφ φηη πέζσ απφ ην ζξεζθεπηηθφ πεξηερφκελν ηεο θΪζε γηνξηάο ηνπ Ασδεθαάκεξνπ
ππΪξρεη θαη ην πιαηχηεξα πξσηφγνλν θαη αλζξσπνινγηθφ. ΚαηΪ ηα Υξηζηνχγελλα πεξλΪκε
απφ ηελ κηα ειηαθά πεξένδν ζηελ Ϊιιε , απφ ηνλ πξνρσξεκΫλν Υεηκψλα ζηελ ππνςέα ηεο
Άλνημεο (ιΫκε αλΪζαλε ε εκΫξα)
Σελ ΠξσηνρξνληΪ ζα κπνχκε ζην λΫν δσδεθΪκελν , κηα ζπκβαηηθά Ϋλαξμε ηνπ
πεξηνδηθνχ ρξφλνπ . Σα Φψηα ( κηα γηνξηά κε εμαηξεηηθά ζεκαζέα γηα ηνπο Έιιελεο ) , ζα
πεξΪζνπκε ζηελ εχθνιε πεξένδν ησλ ηαμηδηψλ, αθνχ ηα λεξΪ καδέ κε ηνλ αγηαζκφ ηνπο ζα
γέλνπλ εζπρφηεξα θΪησ απφ ηελ κηθξφηεξε λχρηα.
ηνηρεέα πνπ ζεκαδεχνπλ ηα δηαβαηάξηα Ϋζηκα ηνπ Ασδεθαάκεξνπ.
Σα θάιαληα. Βέλαη κηα ηξαγνπδηζηά επρά, κηα δηαβαηάξηα επσδά γηα ην λΫν ρξφλν
φπνηα κΫξα θη αλ γέλνληαη . Οη Ϊλζξσπνη ηα δΫρνληαη κε επραξέζηεζε . Σα θηινδσξάκαηα δελ
πξΫπεη λα ζεσξνχληαη απφ ηηο δχν πιεπξΫο σο ακνηβά εξγαζέαο, αιιΪ κηθξνεμαγνξΪ ησλ
επρψλ πνπ ζα πΪξεη θαλεέο.
Σα ξεβεγηόλ. Έρνπλ ηελ ζεκαζέα ηεο δηαβαηάξηαο εγξάγνξζεο , πΪλσ απφ ηελ
θξέζηκε ζηηγκά ηεο αιιαγάο. πσο ζε κηα επηθέλδπλε πξαγκαηηθφηεηα δελ αθάλνπκε ηνλ
ερζξφ λα καο πηΪζεη ζηνλ χπλν , Ϋηζη θαη ζηηο ψξεο ησλ «κεηαθπζηθψλ» αιιαγψλ μελπρηνχκε
παξαθνινπζψληαο ηελ ηχρε καο . Ώπνηεινχλ ινηπφλ
ην βαζχηεξν λφεκα
ηεο
ΥξηζηνπγελληΪηηθεο αγξππλέαο (Υξηζηνχγελλα θαη ΠξσηνρξνληΪ) κε ηελ πξνζζάθε ησλ
ηπρεξψλ παηγληδηψλ.
Ζ βαζηιόπηηα. Έλα «πεξηπαηεηηθφ» Ϋζηκν κεηαμχ ησλ Βιιάλσλ πνπ θαιχπηεη φινλ
ηνλ πξψην κάλα θαη απνηειεέ θνιθινξηθά ππνρξΫσζε ζπιιφγσλ θαη ππεξεζηψλ. Βθεέλν ην
μερψξηζκα ησλ κεξηδέσλ ζε ζεέα θαη αλζξψπηλα πξφζσπα δεέρλεη ηελ γεθχξσζε αλΪκεζα
ζηνπο παιηνχο θαη λεψηεξνπο, ηελ ζηάξημε ησλ ειπέδσλ καο γηα ην λΫν ρξφλν..
Οη ζπκβηψζεηο εζέκσλ ζην Ασδεθαάκεξν
ην δηΪζηεκα ησλ εκεξψλ ηνπ Ασδεθαάκεξνπ παξαηεξεέηαη, ζχκθσλα κε ηηο δνμαζέεο
ησλ ιαψλ , κηα θπξηαξρέα ησλ θαθψλ πλεπκΪησλ ζηελ γε , πνπ αλαγθΪδεη ηνπο αλζξψπνπο ,
ηδέσο ηηο λχρηεο , λα πεξηνξέδνληαη, φζν κπνξνχλ πεξηζζφηεξν ζηα ζπέηηα ηνπο γχξσ απφ ηελ
πξνζηαηεπηηθά εζηέα ηνπο, πνπ ηελ ηηκνχλ ζρεδφλ εηδσινιαηξηθΪ .
ΚαηΪ ηα Ϋζηκα απηΪ νη ΚαιηθΪληδαξνη ζηελ ΒιιΪδα, νη μσηηθΫο , ά ηα μσηηθΪ, ζε καο, νη
ιπθΪλζξσπνη, νη δξΪθνληεο θη νη κΪγηζζεο ζηνπο μΫλνπο ιανχο, εέλαη νη θπξέαξρνη ηεο λχρηαο
πνπ ερζξεχνληαη ,-ε δειεχνπλ- ηελ νηθνγελεηαθά δσά, πνιηνξθνχλ ζρεδφλ ηα ζπέηηα ησλ
αλζξψπσλ θαη ραέξνληαη λα κνιχλνπλ θΪζε εέδνο απφ ηελ ηξνθά θαη ηελ ελδπκαζέα ηνπο.
ΓεληθΪ νη δνμαζέεο απηΫο αλεβαέλνπλ ζηα ΡσκατθΪ ρξφληα , ηφηε πνπ γχξσ απφ ηηο
ρεηκσληΪηηθεο ηξνπΫο ηνπ άιηνπ γηφξηαδαλ , ηηο ΚαιΫλδεο, ηα ΐνηΪ, θιπ θαη θαληΪδνληαλ νη
Ϊλζξσπνη, φηη νη δπλΪκεηο ηνπ ρεηκψλα θαη ηνπ ζθνηαδηνχ πΪιεπαλ κε πεέζκα θαη δελ άζειαλ
λα ππνηαρζνχλ ζηνλ «αάηηεην Ήιην»
Δ Υξηζηηαληθά εθθιεζέα ηνπνζΫηεζε κΫζα ζηηο 12 απηΫο κεηαβαηηθΫο εκΫξεο ηηο ηξεηο δηθΫο
ηεο γηνξηΫο .-Υξηζηνχγελλα, Άγην ΐαζέιεην θαη Φψηα. Ο ιαφο πξνζαξκφζζεθε ακΫζσο ζην
πλεχκα ηνπο , πεξηκΫλνληαο λα απαιιαγεέ απφ ηα δαηκνληθΪ φρη κνλΪρα κε ην θσο ηνπ
Διένπ αιιΪ θαη κε ηε γΫλλεζε ηνπ Υξηζηνχ θαη ησλ Ώγηαζκφ ησλ λεξψλ .

΄ζν λα πεξΪζνπλ απηΫο νη κΫξεο νη πξνθπιΪμεηο πνπ παέξλνληαη εέλαη απζηεξΫο.
Αελ Ϋρεη θαλ ζεκαζέα αλ βξηζθφκαζηε ζε κηα επνρά κνληΫξλα θαη κεραληθά , ε νπνέα ζΫιεη λα
ζηεξέδεηαη ζηελ ινγηθά . Σν ππνζπλεέδεην καο θξαηΪεη ζαλ Ϋζηκα ηηο δεηζηδαηκνλέεο απηΫο.
Αηαπηζηψλεηαη εληνλφηεξα ζε εθεέλεο ηηο πεξηνρΫο θαη ρσξηΪ πνπ ν ιαφο ζπλερέδεη ηελ θπζηθά
ηνπ δσά . ΥξεηΪδεηαη φκσο λα μΫξνπκε θαη λα πεξηγξΪςνπκε ηα Ϋζηκα απηΪ, φρη κφλν γηα λα
αλαγλσξέζνπκε ηελ ηζηνξέα θαη ηελ πνιηηηζκηθά ηαπηφηεηα καο αιιΪ θαη σο κηα πξνζπΪζεηα
γηα ηελ αλαδσνγφλεζά ηνπο.
Πξώην θαη βαζηθφ ζηνηρεέν εέλαη ν εμνξθηζκόο ή επιόγεζε ηνπ ρξνληθνύ
πεξάζκαηνο απφ ην παιηφ ζην λεψηεξν ζηΪδην: απφ ην ιέγν θσο ηνπ θζηλνπσξηλνχ
ειηνζηαζένπ ζην πεξηζζφηεξν ηνπ ρεηκεξηλνχ, απφ ηελ μεξαΎια ηνπ νινθιεξσηηθνχ πεζέκαηνο
ησλ θχιισλ
θαη ηεο γάηλεο ζηεηξφηεηαο, ζηελ ειπηδνθφξα αλαβιΪζηεζε, απφ ηηο
δηαςεπζκΫλεο ειπέδεο ηνπ παιηνχ ρξφλνπ, ζηηο πηζαλφηεξεο επηηπρέεο ηνπ εξρφκελνπ.
ια εέλαη αλαγελλεηηθΪ θαη απηά ηελ ζεκαζέα παέξλεη ε γηνξηά ηεο γΫλλεζεο ηνπ
Υξηζηνχ. Ώλαγελλεηηθφ εέλαη θαη ην ηΫινο ηνπ Ασδεθαάκεξνπ κε ηνλ αγηαζκφ ησλ πδΪησλ.
ΏιιΪ πνιχ πην πξηλ απφ ηα ρξηζηηαληθΪ ζχκβνια , ν ρσξηθφο Ϊλζξσπνο , ν αγξφηεο ά
ν βνζθφο, θξνληηζηάο πΪληα θαη ηεο θπηηθάο θαη δσηθάο δηαηξνθάο φισλ ησλ αλζξψπσλ , θνβΪηαη θαη ειπέδεη, απφ ηελ θΪζε κεηαβαηηθά ψξα . Οη αξραένη Έιιελεο Ϋθαλαλ δηαβαηάξηεο
ζπζέεο φηαλ ζα πεξλνχζαλ Ϋλαλ πνηακφ. (Σα ζηξαηεχκαηα πξνΫβαηλαλ κΪιηζηα ζε επέζεκεο
ζπζέεο -ΕθηγΫλεηα). Ώξγφηεξα νη Ϊλζξσπνη Ϋθαλαλ ην ζηαπξφ πξηλ πεξΪζνπλ κηα γΫθπξα ά
ζηάλνπλ πξνζθπλεηΪξηα – εηθνλέζκαηα .
Έηζη θαη φηαλ θηΪζνπκε ζηηο θξέζηκεο ψξεο ά ηηο πεξλνχκε απηΫο , (νη αξραένη θαη
λεψηεξνη) θΪζε ιαφο δεηνχλ πΪληα ηελ εμαζθΪιηζε ηεο γεξνζχλεο θαη ηεο επηβέσζεο , φζν
θαη ηνλ πινπηηζκφ θαη ηελ επηπρέα. Γη΄ απηφ ε παξαπνκπά ζε εζηκηθΫο ελΫξγεηεο θαη ιφγνπο
πνπ δελ εέλαη πΪξα ακπληηθά κέηξα γηα ηελ εμαζθΪιηζε ησλ πξναλαθεξνκΫλσλ, εέλαη
δηθαηνινγεκΫλεο.
Γεύηεξν. Οη παξαγσγηθνί καγηθνζξεζθεπηηθνί ζηόρνη . Δ θχζε άηαλ πΪληα ην
ιεηηνπξγηθφ πεξέβιεκα ηεο αλζξψπηλεο δσάο. Ώπφ ηελ θχζε θαη ην πεξηβΪιινλ μεθέλεζαλ θαη
εδξΪδνληαη νη πνιηηηζκνέ, νη ζξεζθεέεο θαη ηα Ϋζηκα.
Γλσξέδνπκε απφ ηνπο πξνρξηζηηαληθνχο ρξφλνπο
φηη ζε εηδηθνχο ζενχο ά ζε
ππεξθπζηθΫο Μνέξεο αλΫζεηαλ νη Ϊλζξσπνη ηελ ειπέδα θαη ηελ πξνζηαζέα ησλ επηκΫξνπο
δξαζηεξηνηάησλ ηνπο . Μφλν πνπ θξφληηδαλ , κε αιΪζεηα απφ ηα θπζηθΪ θαηλφκελα εκπεηξέα
, λα ζπληαηξηΪδνπλ ηηο πξνζθνξΫο θαη ηηο πξνζεπρΫο ηνπο κε ηηο θαέξηεο ψξεο ηεο παξαγσγάο
θαη ηεο ζπγθνκηδάο. Με Ϋλα ιφγν Ϋρνπλ θσδηθνπνηάζεη ηελ πεέξα ηνπο ζε κεηεσξνινγηθΫο
παξνηκέεο θαη ξπζκέδνπλ αιΪζεηα ηηο εξγαζέεο ηνπο κε ηηο γηνξηΫο (ζξεζθεπηηθΫο).
Ώπηφ ηζρχεη θαη ζάκεξα ηφζν γηα ηνπο αγξφηεο φζν θαη γηα ηνπο αζηνχο αλεμΪξηεηα
κΪιηζηα απφ ηελ ηερληθά θαη ηερλνινγηθά πξφνδν, αθφκα θαη ηελ κεηεσξνινγηθά πξφγλσζε
θαη πιεξνθφξεζε γηα ηνλ θαηξφ.
ηηο πφιεηο πνπ δελ ππΪξρεη ε Ϊκεζε επέδξαζε ηεο θχζεο γηα ηελ παξαγσγά
ππΪξρνπλ εξγνζηΪζηα, ηξΪπεδεο θαη Ϊιιεο ππεξεζέεο νη νπνέεο θη΄ απηΫο πξνζδνθνχλ ζηελ
αέζηα «παξαγσγά», Ϊξα εέλαη θη΄ απηΪ ππφ ηελ επηξξνά ηΫηνησλ εζέκσλ
Σξίην. Ζ νηθνγελεηαθή ή πξνζσπηθή θξνληίδα γηα πγεία, πινύην θαη επηπρία.
Οη θέλδπλνη ηεο δσάο απφ ηελ πνιχ πξψηκε ειηθέα ηεο αλζξσπφηεηαο άηαλ ζπρλνέ θαη
κεγΪινη . Δ ζχκεζε ησλ θηλδχλσλ εξρφηαλ εληνλφηεξε ζηηο ζηηγκΫο ζηαζκφ ηνπ θχθινπ ηεο
δσάο. Σν γεγνλφο πξνθαζνξέδεη
ηφζν ηα Ϋζηκα ηνπ καληΫκαηνο
ζηηο γηνξηΫο ηνπ
δσδεθαάκεξνπ φζν θαη ηα ακπληηθΪ Ϋζηκα ηελ έδηα πεξένδν ηα νπνέα ζα ηα δνχκε ζηε
ζπλΫρεηα.
19.3. ΣΑ ΔΘΗΜΑ ΣΩΝ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΩΝ

ηελ εζηκηθά παξΪδνζε ηνπ ηφπνπ καο απνθαιεέηαη θαη σο «Μηθξφ ΠΪζρα». ρεηέδεηαη
κε ηελ ζεκαζέα ηεο γΫλλεζεο ηνπ ζεαλζξψπνπ πνπ ζεκαδεχεη ηελ ειπέδα πξνο ηελ Ϋθβαζε
ηνπ θσηφο, ηεο Άλνημεο, ηεο βιΪζηεζεο θαη γεληθΪ ηεο αηζηνδνμέαο.
Ο ζεβαζκφο γηα ηελ γΫλλεζε ηνπ Υξηζηνχ ζηνλ ηφπν καο άηαλ κεγΪινο θαη
εθδειψλνληαλ κε Ϋζηκα πνπ ζπλερέδνληαλ κεξηθΫο βδνκΪδεο. Βπέ 40 εκΫξεο ζε θΪζε ζπέηη
απαγνξεχνληαλ νη εξγαζέεο πνπ πξνθαινχζαλ ζφξπβν, φπσο άηαλ ην ηζφιηζκα ηνπ
θαιακπνθηνχ ά Ϊιιεο βαξηΫο δνπιεηΫο, ην ιαλΪξηζκα, ν αξγαιεηφο, θιπ, χκθσλα κε ηα Ϋζηκα
ηνπ ηφπνπ ζπλΫβαηλε Ϋηζη δηφηη δελ Ϋπξεπε λα αλεζπρνχζε ε ΠαλαγηΪ ε νπνέα άηαλ ιερψλα.
Οη Ώιιαγγέηεο θαη ηα θνπινχξηα.
Δ γηνξηαζηηθά αηκφζθαηξα ζηνλ ηφπν καο αξρέδεη απφ ηηο 23 Αεθεκβξένπ κε ηηο
Αιιαγγίηεο θαη ηα θνπινύξηα. ηελ νηθνγελεηαθά εζηέα θαη παξνπζέα φιεο ηεο νηθνγΫλεηαο ε
λνηθνθπξΪ ζε κηα «γεξά θσηηΪ» βΪδεη λα θαεέ «ε καχξε πιΪθα» (εηδηθά καχξε πΫηξα πνπ
αληΫρεη πςειΫο ζεξκνθξαζέεο ρσξέο λα ζπΪζεη), ελψ εέρε πξνεηνηκαζηεέ ην δπκΪξη ηε καχξε
πιΪθα ζα ςΫλνληαλ ρσξέο ιΪδη νη ηεγαλέηεο πνπ ιεγφηαλε αιιαγγέηεο ά δηαθνξεηηθΪ ην ξνπηέ
ά ην ζπΪξγαλν ηνπ Υξηζηνχ. (Σν Ϋζηκν καο νδεγεέ ζε κηα πξνεηνηκαζηηθά εζηκηθά πξΪμε γηα
ηελ αλακελφκελε γΫλλεζε)
Δ καχξε πιΪθα απνηειεέ Ϋλα αθφκα δεέγκα ησλ ζρΫζεσλ ησλ εζέκσλ απηψλ κε ηηο
πξσηφγνλεο θαηαζηΪζεηο καγεηξΫκαηνο ( ην βνξΪ ηεο Ώιβαλέαο αθφκα θαη ζάκεξα
καγεηξεχνπλ ζε πάιηλα δνρεέα ηΫηνηα βαζηθΪ θαγεηΪ γηα ηελ νηθνγΫλεηα φπσο ηα θαζνχιηα . Σα
δνρεέα θηηΪρλνληαη απφ ηνπο έδηνπο ηνπο θαηνέθνπο. Βπέζεο , ιφγσ ηάξεζεο ηεο παξΪδνζεο
αιιΪ θαη ιφγσ λνζηηκηΪο , ηα πάιηλα δνρεέα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην καγεέξεκα ζπΪλησλ
θαγεηψλ θαη ζηηο ζχγρξνλεο θνπδέλεο). Ώξγφηεξα ε καχξε πιΪθα αληηθαηαζηΪζεθε κε ην
κεηαιιηθφ ζηλί . Βπεηδά φκσο ην δπκΪξη θνιινχζε θαη ην κΫηαιιν δελ Ϋδηλε ηελ έδηα λνζηηκηΪ,
ρξεζηκνπνηάζεθε θαη ην ιΪδη.
Σν δπκΪξη γηλφηαλ φπσο εθεέλν γηα ηηο ζπλεζηζκΫλεο ηεγαλέηεο, φκσο δελ πεξηεέρε
ηέπνηε Ϊιιν, εθηφο απφ ην αιεχξη θαη ιέγν αιΪηη. Ήηαλ απζηεξΪ λεζηέζηκεο. ηε κΫζε ηεο
ηεγαλέηαο ζρεκαηέδνληαλ Ϋλαο θχθινο κε πην Ϋληνλα ρξψκαηα θαη δηΪθνξεο θηγνχξεο.
πλΫβαηλε Ϋηζη δηφηη ζηελ θακΫλε καχξε πιΪθα ε λνηθνθπξΪ Ϋξηρλε ην πγξφ δπκΪξη πξηλ ην
αλνέμεη κε ην θαιακέδη, Ϊξα ππάξρε δηαθνξΪ ζην ςάζηκν θαη ε ζπγθεθξηκΫλε επηθΪλεηα ηεο
πιΪθαο φπσο θαη ε ζεξκνθξαζέα δεκηνπξγνχζαλ ηηο δηΪθνξεο θηγνχξεο. Σν ζράκα ιΫγνληαλ
θνιπκβύζξα, φπνπ «εηδηθεπκΫλνη» Ϊλζξσπνη, θπξέσο γπλαέθεο κπνξεέ λα «δηΪβαδαλ» ηελ
ηχρε ηεο νηθνγΫλεηαο, ά ηνπ λΫνπ Ϋηνπο πνπ αλακΫλνληαλ. Δ ζπγθεληξσκΫλε νηθνγΫλεηα γχξσ
απφ ηε θσηηΪ Ϋηξσγε δεζηΫο αιιαγγέηεο , νη νπνέεο απφ ην ςάζηκν ζηελ καχξε πιΪθα άηαλ
αξθεηΪ λφζηηκεο. Σηο ππφινηπεο ε λνηθνθπξΪ ηηο θξαηνχζε γηα ηελ εκΫξα ηεο γΫλλεζεο ηνπ
Υξηζηνχ .
Δ πιΪθα ζα Ϋβγαηλε απφ ηε θσηηΪ κε ηηο «νξθαλΫο» Αειαδά ην ηειεπηαέν δπκΪξη
κνηξΪδνληαλ ζε κεξηθΫο κηθξΫο ηεγαλέηεο νη νπνέεο ςΫλνληαλ φιεο καδέ. ΏπηΫο ιΫγνληαλ
νξθαλΫο.
Σελ εκΫξα ησλ ΥξηζηνπγΫλλσλ νη αιαγγέηεο ζεξβέξνληαλ κε ζηξφπη ζαλ γιχθηζκα.
Μπνξεέ λα ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη ηελ εκΫξα ηνπ Ώτ ΐαζέιε, ά ηνπ ΐαζηιηνχ.
Ώθνχ Ϋβγαηλε απφ ηελ ζηηα ε πιΪθα, ζηε ζηΪρηε ςΫλνληαλ θνπινχξεο πνπ ιΫγνληαλ
«θφιεληα». Σα κΫιε ηεο νηθνγΫλεηαο Ϋηξσγαλ ηα θνπινχξηα ζπλνδεχνληαο κε δηΪθνξα Ϊιια
πξνζθΪγηα. ΛεηηνπξγηθΪ εέραλ ηνλ έδην πξννξηζκφ φπσο ηα θΪιαληα γη΄απηφ θαη ην φλνκΪ ηνπο
πηζαλφλ λα εέλαη κηα παξαιιαγά.

Αελ ζπλεζέδνληαλ θαη ηφζν πνιχ ην Ϋζηκν ηεο θνπινχξαο πνπ θφβνληαλ ζηαπξσηΪ ά
φζα ηα κΫιε ηνπ ζπηηηνχ , πΪλσ ζηελ νπνέα ξέρλνληαλ ειαηφιαδν θαη μχδη.
Δ θσηηΪ ηνπ Ασδεθαάκεξνπ θαη ηα θαθΪ πλεχκαηα.
ηελ αληηπαξΪζεζε κεηαμχ θαινχ θαη θαθνχ ε θσηηΪ σο ην ζηνηρεέν πνπ θαέεη ηα πΪληα
ζπκβνιέδεη ηαπηφρξνλα ηελ βνχιεζε ψζηε ε νπζέα ηνπ Ήιηνπ, ην θσο θαη ε δΫζηε, λα κε
εηηεζεέ ιφγσ ηεο πνζνηηθάο θαη πνηνηηθάο αλσηεξφηεηαο ηνπ θαθνχ (ζθφηνπο ζπλ ην θξχν) ηνπ
Υεηκψλα θαη εθθξΪδεη ηαπηφρξνλα ηελ αλζξψπηλε αγσλέα Ϋλαληη ηεο Ϋθβαζεο ηνπ θαθνχ.
Δ θσηηΪ αλΪβεη ζηηο 25 Αεθεκβξένπ ζε νηθνγελεηαθά ηειεηά, διδ, ζην ζπέηη Ϋρεη
ζπγθεληξσζεέ φιε ε νηθνγΫλεηα θαη ε λνηθνθπξΪ ζα πεη ηηο αλΪινγεο επρΫο.
Βδψ ζπλδπΪδνληαη ηαπηφρξνλα δπν ζπκβνιηθΪ ζηνηρεέα ε ιαηξεέα ηεο θσηηΪο θαη ηεο
νηθνγελεηαθάο εζηέαο ( νηθνγελεηαθά ελφηεηα) κε ηελ Ϊκπλα απφ ηα δαηκνληθΪ φληα. Δ θσηηΪ ζα
θξαηάζεη κΫρξη ηα Φψηα γηα λα δηψρλεη ηα θαθΪ πλεχκαηα.
ην ρψξν καο ηα θαθΪ πλεχκαηα ρσξέδνληαλ ζε δπν θαηεγνξέεο. ηηο μσηηθΫο ά μσηηθΪ
πνπ ζεσξνχληαλ εηδσινιαηξηθΪ ( εέραλ ρΪζεη ηελ δχλακά ηνπο θαη δελ άηαλ πνιχ θαθΪ. ΚαηΪ
ηα ιεγφκελα ηα μσηηθΪ ζπλφδεπαλ, ηηο γπλαέθεο πνπ πάγαηλαλ γηα λεξφ ά ζην κάιν λσξέο ην
πξσέ, ά φπνηνλ Ϋβξηζθαλ Ϋμσ ηελ λχρηα. ηΫθνληαλ καθξηΪ δελ θνβνχληαλ ην ζχκβνιν ηνπ
ζηαπξνχ, φκσο δελ κπνξνχζαλ λα θΪλνπλ θΪπνην ζπγθεθξηκΫλν θαθφ, απιψο κπνξεέ λα
θνξφηδεπαλ απηνχο πνπ ζπλφδεπαλ. Έιεγαλ κΪιηζηα φηη κπνξεέ θΪπνηνο λα ηα Ϋβιεπε θηφιαο ά
λα Ϊθνπγε ηε θσλά ηνπο).
ΚαηΪ ηα έδηα ιεγφκελα ζπλερέδνπλ λα βγαέλνπλ θαη ζάκεξα.
Δ δεχηεξε θαηεγνξέα άηαλ ηα δαηκνληθΪ πλεχκαηα. ΚαηΪ ηελ ιατθά παξΪδνζε, ηα
πλεχκαηα απηΪ εέραλ ηελ έδηα δχλακε κε ην Υξηζηφ. Ώπιψο ηελ πεξένδν ηνπ Ϊθξνπ Υεηκψλα
απνρηνχζαλ κεγαιχηεξε δχλακε. Γη΄ απηφ θαη ηα ακπληηθΪ κΫηξα ελαληένλ ηνπο άηαλ
κεγαιχηεξα. Σν ζπέηη «αζθαιέδνληαλ» ελψ ε θσηηΪ θΪζνληαλ αλακκΫλε. ΛακβΪλνληαλ κΫηξα
ψζηε ηα δαηκνληθΪ πλεχκαηα λα εκπνδέδνληαλ θαη φηαλ πξνζπαζνχζαλ λα Ϋκπαηλαλ απφ ην
ηδΪθη, (πξνζΫρνπκε εδψ φρη κφλν ηελ δπλαηφηεηα επηθνηλσλέαο ηνπ θαπλνδφρνπ κε ηελ λχρηα,
αιιΪ θαη ην καχξν ρξψκα), Ϋβαδαλ Ϋλαλ θφζθηλν, ά κηα θξεζΪξα. Σν Ϋζηκν ιΫεη φηη νη δαέκνλεο
απαζρνινχληαλ λα κεηξάζνπλ ηηο ηξχπεο ηνπ θφζθηλνπ , αιιΪ κπεξδεχνληαη ά δελ κπνξνχλ
λα πνπλ ηνλ ζξεζθεπηηθφ αξηζκφ «ηξέα», (ζε καο θαη ζηελ ΚεθαινληΪ)
(Ο θφζθηλνο ζηελ
νπζέα εέρε Ϋλαλ θαζαξΪ πξαρηηθφ ιεηηνπξγηθφ ξφιν. ΠξνζηΪηεχε ην ζπέηη απφ ηηο πηζαλΫο
ζπέζεο πνπ κπνξεέ λα μεπεδνχζαλ ηελ λχρηα απφ ηελ αλακκΫλε θσηηΪ) .
ηελ ΚεθαινληΪ επέζεο νη λνηθνθπξΫο Ϋπαηξλαλ Ϋλα δαπιέ απφ ηελ ρξηζηνπγελληΪηηθε
θσηηΪ θαη Ϋθαλαλ γχξσ απφ ην ζπέηη ζηαπξνχο γηα λα εκπφδηδαλ ηα θαθΪ πλεχκαηα λα
πιεζέαδαλ ηελ εζηέα (ηα θαθΪ πλεχκαηα εδψ ιΫγνληαλ «παγαλΪ», θΪηη πνπ καο νδεγεέ ζε
παγαληζηηθΫο δνμαζέεο)
Βπεηδά επέζεο ηα δαηκνληθΪ πλεχκαηα κπνξνχζαλ λα κπνπλ ζην ζπέηη ζπλνδεχνληαο
θΪπνηνλ πνπ γχξηδε εθεέ κε ην ζθνηΪδη , εθεέλνο πξηλ κπεη Ϋπξεπε ά λα Ϊλαβε Ϋζησ Ϋλα
ηζηγΪξν ά κφιηο Ϋκπαηλε λα πάγαηλε θαηεπζεέαλ ζηε θσηηΪ.
Βθηφο απφ ηελ νηθνγελεηαθά θσηηΪ ππάξραλ θαη νη ζπιινγηθΫο θσηηΫο ησλ
ΥξηζηνπγΫλλσλ πνπ Ϊλαβαλ θπξέσο ηα παηδηΪ θαη νη λΫνη. Βέραλ ηνλ έδην ζθνπφ. ΜΪιηζηα ζ΄
απηΫο ξέρλνληαλ γηα λα θανχλ θφθαια απφ δψα κε ην ζθεπηηθφ φηη θαέγνληαλ ν δαέκνλαο.
(Έλα Ϋζηκν ην νπνέν ζπλαληνχκε θαη ηελ εκΫξα ησλ κεγΪισλ απνθξηψλ (θαξλαβΪιηα) ,
θαζψο θαη ηελ ιακπξά , «ην κεγΪιν ΠΪζρα»)
(Να ζπκίζνπκε εδψ φηη κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο ζξεζθείαο ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο
δαλείζζεθε ηηο θσηηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ηηο κεηέθεξε ρξνληθά απφ ην Γεθέκβξε ζην

Ννέκβξε , γηα λα γηνξηάζεη κε ηα εζηκηθά θαη βαζηά ξηδσκέλα ζχκβνια απηά ηηο δηθέο
θνκκνπληζηηθέο γηνξηέο.)
Άιιεο θξνληέδεο:
- θΪζε αλζξψπηλν αληηθεέκελν ρξάζεο Ϋπξεπε λα Ϋκπαηλε ην βξΪδπ ζην ζπέηη
- θΪζε εέδνπο Ϋξηδαο γθξέληαο θαη θαζαξέαο, Ϋπξεπε λα απνθεχγνληαλ (κε θΪλεηο ην
ραηέξη εθεέλνπ, -ιΫλε θαηΪ παξΪδνζε. Με ην ηακπνχ απηφ ελλννχλ ηνλ δαέκνλα)
Σν ΥξηζηνπγελληΪηηθν δΫληξν ( ε ζεκαζέα ηνπ θαξαβηνχ)
Βέλαη γλσζηφ φηη ην Ϋζηκν ηνπ ΥξηζηνπγελληΪηηθνπ ΑΫληξνπ δελ εέλαη ειιεληθφ . Πξηλ απφ
δχν αηψλεο (αξρΫο ηνπ δεθΪηνπ ελΪηνπ αηψλα) δελ άηαλ θαλ επξσπατθφ . Πεξηνξέδνληαλ ζηηο
γεξκαληθΫο ρψξεο θαη ζηηο ζθαλδηλαβηθΫο απ΄ φπνπ θαη θαηΪγεηαη ην επξσπατθφ Ϋζηκν.
Υξεζηκνπνέεζαλ ην Ϋιαην θαη ην πεχθν, αιιΪ θαη Ϊιια βεινλφθπιια δΫληξα, ηα νπνέα
άηαλ Ϊθζνλα ζηα κΫξε ηνπο.
Όζηεξα απφ ηηο γεξκαληθΫο ρψξεο πΫξαζε ζηε Γαιιέα , ζηελ Ώγγιέα, ζηελ
Ώπζηξννπγγαξέα θαη ζηε Ρσζέα. Πάγε θαη ζηελ Ώκεξηθά θαη Ϋγηλε ζάκεξα Ϋλα παγθφζκην ζε
ρξηζηηαληθνχο θαη κε ιανχο αιιΪ θαη κε θαζαξΪ εκπνξηθΫο ζθνπηκφηεηεο.
ηελ ΒιιΪδα ην πξψην ΥξηζηνπγελληΪηηθν δΫληξν ην Ϋζηεζαλ νη ΐαπαξνέ ην 1833 ζηα
ΏλΪθηνξα ηνπ ζσλα , πξψηα ζην Ναχπιην θαη κεηΪ ζηε Ώζάλα. ΜαδηθΪ εηζάρζε κεηΪ ηνλ
Αεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν.
Σα πξψηα ΥξηζηνπγελληΪηηθα δΫληξα ζηάλνληαλ ζηα ζπέηηα καδέ κε ηηο ξέδεο. ΜεηΪ
ρξεζηκνπνηάζεθαλ κφλν θΪπνηα θισλΪξηα ελψ ζάκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλΪ νη
απνκηκάζεηο απηψλ ιφγσ ησλ αληηδξΪζεσλ ησλ νηθνινγηθψλ νξγαλψζεσλ.
Αελ κπνξεέ θαλεέο λα ακθηζβεηάζεη ην γεγνλφο φηη ην Ϋζηκν απηφ ζαλ ζΫακα θαη
ζπκβνιηζκφ ζρεηέδεηαη κε ην κάλπκα ηεο αλαβιΪζηεζεο, ηεο δσάο θαη ηεο ειπέδαο θαη
απνηειεέ πεγά ραξΪο γηα ηα παηδηΪ. Σαπηφρξνλα , ην πξΪζηλν, ηα θαληαρηεξΪ θψηα θαη
ζηνιέδηα θαζψο θαη δψξα , δέλνπλ ζηελ νηθνγΫλεηα δσληΪληα θαη δεζηαζηΪ. ηα παηδηΪ δέλνπλ
ηελ ηδηαέηεξε ραξΪ ηνπ «κεηαθπζηθνχ» δψξνπ πνπ ην βιΫπνπλ λα ηνπο Ϋξρεηαη πΪλσ ζην
δΫληξν , ζαλ «θαξπφο».
Σα δψξα ζηελ ΒιιΪδα άηαλ ζπλδεκΫλα κε ηελ ΠξσηνρξνληΪ , Ήηαλ επέζεο ζπκβνιηθΪ
θαη ζρεηέδνληαλ απιψο κε ηελ πξφθιεζε ηεο ηχρεο θαη ηα Ϋθεξλε ν Ώτ ΐαζέιεο . „κσο επεηδά
ηα δψξα βηνκεραλνπνηάζεθαλ θαη Ϋγηλαλ Ϊθζνλα , ην εκπφξην βηΪδεηαη λα ηα δηαζΫζεη γη΄απηφ
θαη κεηαθΫξζεθαλ ηα Υξηζηνχγελλα.
Οη πεξηβαιινληηθΫο νξγαλψζεηο καδέ κε ηηο αληηδξΪζεηο ηνπο γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ
πεξηβΪιινληνο απφ ηελ θαηαζηξεπηηθά ζπκθνξΪ κε ηελ θνπά ησλ ειΪησλ , πξφηεηλαλ πξψηα
ηελ θαηΪξγεζε ηνπ εζέκνπ θαη ζηε ζπλΫρεηα ηελ αληηθαηΪζηαζά ηνπ κε «θαξάβη». Σν θαξΪβη
Ϋρεη ζρΫζε κε ηα εζηκηθΪ ησλ ΥξηζηνπγΫλλσλ αθνχ ηα παηδηΪ ζε δηΪθνξα λεζηΪ ιΫλε ηα
θΪιαληα θξαηψληαο ζηα ρΫξηα ζηνιηζκΫλα θαξΪβηα. κσο ελψ ην δΫληξν, Ϋζησ θαη πιαζηηθφ,
ζεκειηψλεη ηελ βαζηΪ Ϋλλνηα ηεο εζηέαο θαη ηεο νηθνγΫλεηαο, ην θαξΪβη αληηζΫησο εέλαη
ςπρνινγηθΪ απνθεληξσηηθφ . Βέλαη ην ζχκβνιν ηνπ ηαμηδηνχ καθξηΪ απφ ηελ νηθνγΫλεηα.
Σα ΥξηζηνπγελληΪηηθα θΪιαληα.
πσο αλαθΫξακε ηα Ϋζηκα αξρέδνπλ απ΄ ηελ παξακνλά ην πξσέ. Σα παηδηΪ αξρέδνπλ
λα ιΫλε ηα θΪιαληα απφ ζπέηη ζε ζπέηη. Σφζν ηα ΥξηζηνπγελληΪηηθα θΪιαληα, φζν θαη ηνπ Ώτ
ΐαζέιε ζάκεξα δελ Ϋρνπλ ζηακαηάζεη ζηελ γλσζηά ιατθά παξΪδνζε. Έρνπλ γέλεη «επέζεκα»

Ϋζηκα εθφζνλ ηα παηδηΪ κε ηα ηξηγσλΪθηα ηνπο ά ζπλνδεπφκελα κε νξράζηξεο ζα ραηξεηάζνπλ
φιεο ηηο επέζεκεο θξαηηθΫο αξρΫο. ΜΪιηζηα γηα ηΫηνηεο πεξηπηψζεηο, φπσο εέλαη ν Πξφεδξνο ηεο
Αεκνθξαηέαο , ν Πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο θαη Ϊιινη αλψηαηνη ζεζκνέ ζην ζηξαηφ,
δηθαηνζχλε, παλεπηζηάκηα, δηπισκαηηθΫο αξρΫο, θιπ, επηιΫγνληαη μερσξηζηΫο θαη γλσζηΫο
ρνξσδέεο.
Καιάλ εκΫξα Ϊξρνληεο θη αλ εέλαη ν νξηζκφο ζαο,
Υξηζηνχ ηελ ζεέαλ γΫλλεζηλ λα εηπψ ζη΄ αξρνληηθφ ζαο.
Υξηζηφο γελλΪηαη ζάκεξνλ ελ΄ ΐεζιεΫκ ηε πφιεη.
Οη νπξαλνέ αγΪιινληαη ραέξε ε θηάζηο φιε.
Βλ ησ ζπηιαέσ ηέθηεηαη, ε θΪηλε ησλ αιφγσλ,
Ο ΐαζηιεχο ησλ Οπξαλψλ θη ν πνηεηάο ησλ φισλ.
Πιάζνο αγγΫισλ ςΪιινπζη ην «Αφμα ελ Τςέζηνηο»
Πξψηε ηνλ αμηψλεηαη ε ησλ πνηκΫλσλ πέζηηο.
Οη παξαπΪλσ ζηέρνη απνηεινχλ ηα βαζηθΪ θΪιαληα ησλ ΥξηζηνπγΫλλσλ, πξνεξρφκελα
επέζεκα απφ ηελ εθθιεζέα. Ώζθαιψο δελ απνθιεένληαη θαη Ϊιια κε θαζαξΪ ηνπηθφ θαη εζηκηθφ
ραξαθηάξα
Δ νηθνγελεηαθά ζπγθΫληξσζε θαη ηα κελχκαηα ζηηο « ρξνληΪξεο απηΫο εκΫξεο»
ΠΫξα φκσο απφ ηηο δεηζηδαηκνλέεο απηΫο , Ϊζρεηα αλ εέλαη ηζηνξηθΫο ά κεηαθπζηθΫο ,
θξχβεηαη θαη ε παιηΪ αγσλέα ηνπ αλζξψπνπ γηα ηνλ ρεηκψλα θαη γηα ηα ζθνηΪδηα, πνιχ
πεξηζζφηεξν φηαλ αθνχκε ηελ επρά Υξηζηφο γελλΪηαη /ην θσο απμαέλεη θαη ην ζθνηεηλφ
κηθξαέλεη!
Ώζθαιψο ηελ εκΫξα ησλ ΥξηζηνπγΫλλσλ, καδέ κε ηελ νηθνγελεηαθά ραξΪ, γέλνληαλ
ηξηθνχβεξην γιΫληη ζην ρνξνζηΪζη ηεο εθθιεζέαο ά ζην κεζνρψξη
19.4. ΣΑ ΔΘΗΜΑ ΣΖ ΠΡΩΣΟΥΡΟΝΗΑ
Ο απνραηξεηηζκφο ηνπ παιηνχ θαη ην θαισζφξηζκα ηνπ θαηλνχξγηνπ ρξφλνπ εέλαη Ϋζηκν
ζνξπβψδεο πνπ Ϊξρηζε απφ ηα ΡσκατθΪ ρξφληα θαη δηαηεξάζεθα ζηα ΐπδαληηλΪ θαη ζηα
λεψηεξα ΒπξσπατθΪ ρξφληα. (Ο ζφξπβνο πξνθαιεέ ην αέζζεκα ηεο ζηγνπξηΪο θαη ηεο
απηφπεπνέζεζεο)
Σα βαζηθΪ κελχκαηα πνπ κεηαθΫξνπλ ηα Ϋζηκα ηεο εκΫξαο εέλαη απηΪ ηεο ειπέδαο θαη ηεο
ηχρεο.
Σν βξΪδπ ηεο ΠξσηνρξνληΪο ζηηο 31 Αεθεκβξένπ εέλαη απαξαέηεηε ε δηαθνζκεηηθά
πξαζηλΪδα . Δ δνθηκαζέα γηα ηελ ηχρε ηνπ κΫηξνπ ηεο νηθνγΫλεηαο θαη ησλ δψσλ γέλεηαη κε
δηΪθνξα θχιια ξέρλνληαο ηα ζηε «κπξνχζηα». ηελ πεξηνρά καο ξέρλνληαλ θχιια απφ Ϋλα
ρακφδεληξν κε νινπξΪζηλα κπηεξΪ θχιια πνπ ιΫγνληαλ «Κνθηαλέηζηα»
Οη πξνεηνηκαζέεο γηα ην γηνξηηλφ ηξαπΫδη ηεο ΠξσηνρξνληΪο θνξπθψλνληαη κε ηε
κπζηηθφηεηα ηνπ λνκέζκαηνο ζηε βαζηιφπηηα.
(Πξνζέρνπκε εδψ ην γεγνλφο φηη παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ θαζεζηψηνο λα αθαηξέζεη
ηηο ζξεζθεπηηθέο νλνκαζίεο ηεο εκέξαο (ηνπ Ατ Βαζίιε), δελ κπφξεζε λα βξεη άιιν φλνκα γηα ηε
βαζηιφπηηα)

ια ηα Ϋζηκα απνβιΫπνπλ ζηελ φζν πην γηνξηηλά αηκφζθαηξα ππνδνράο ηνπ λΫνπ
ρξφλνπ. Βηδηθά ζΫζε θαηΫρνπλ ηα ηπρεξΪ παηγλέδηα. (ΜΫξα γηα ηελ ηξΪπνπια πνπ ζάκεξα
επηηξΫπεηαη θαη ζηα παηδηΪ)
Σελ εκΫξα ηεο ΠξσηνρξνληΪο νη λνηθνθπξΫο παξαηεξνχλ κε ζρνιαζηηθφηεηα ην Ϊηνκν
πνπ ζα παηάζεη πξψην ην ζπέηη. πλάζσο πξνζθαινχληαη επέκνλα λα παξνπζηαζηνχλ κηθξΪ
παηδηΪ δνθηκαζκΫλα γηα ην «θαιφ πνδαξηθφ». (Σν αλ εέλαη αγφξη ά θνξέηζη, απηφ εμαξηΪηαη απφ
ηηο εηδηθΫο πξνζδνθέεο πνπ κπνξεέ λα Ϋρεη γηα εθεέλε ηε ρξνληΪ ε ζπγθεθξηκΫλε νηθνγΫλεηα.
ΠΪλησο δελ πξΫπεη λα πεξΪζεη απαξαηάξεην ην γεγνλφο πνπ μαλΪ αλαδεηεέηαη ε αγλφηεηα ηνπ
παηδηνχ γηα ην «θαιφ πνδαξηθφ») . Σα παηδηΪ σζηφζν ζα επηζθεθηνχλ ηελ εκΫξα απηά αξθεηΪ
ζπέηηα γηα λα πΪξνπλ σο αληακνηβά ησλ αγλψλ επρψλ ηνπο δψξα πνπ νη λνηθνθπξΫο
εηνηκΪδνπλ απφ πξηλ . ΜΪιηζηα ζε θΪπνηα ρσξηΪ νη λνηθνθπξΫο θΪλνπλ πνδαξηθφ κε Ϋλα αξλέ
ά θαηζέθη.
(Σν έζηκν επηζθέςεσλ κεκνλσκέλσλ παηδηψλ ζηα ζπίηηα ηεο γεηηνληάο , θαιιηεξγήζεθε
ηδηαίηεξα ζηελ πεξίνδν θαηάξγεζεο ζξεζθείαο. Γελ έρνπκε ινηπφλ νκαδηθή επίζθεςε θαη
θάιαληα (νχηε απηή ηελ εκέξα νχηε θαη ηηο πξνεγνχκελεο), αιιά επηζθέςεηο παηδηψλ πνπ ιέλε
απιψο επρέο.)
Παξαηεξεέηαη επέζεο ζρεδφλ κε θαλαηηζκφ πνην ζα εέλαη ην πξψην Ϊηνκν, (εθηφο ηεο
νηθνγΫλεηαο) πνπ ζα αληηθξέζεη θαλεέο ηελ πξψηε κΫξα ηνπ ρξφλνπ.
Οη αιιεινεπρΫο ηελ ψξα αιιαγάο ηνπ ρξφλνπ θαη ζε θΪζε πξΪμε θαη επαθά απνηειεέ
Ϋθθξαζε ηεο δσληαλάο επηζπκέαο γηα Ϋλα αέζην ρξφλν. (Καη ηελ εκΫξα απηά φπσο ην ΠΪζρα
θαηαξγνχληαη νη ζπλεζηζκΫλνη ραηξεηηζκνέ. Αελ ππνιεέπνληαη φκσο νη πξΪμεηο ραηξεθαθέαο
(κΫρξη θαη κΪγηα) πξνο ηνπο αλζξψπνπο ησλ νπνέσλ θΪπνηνη Ϊιινη δελ ηνπο ζΫινπλ ην θαιφ
ά ζΫινπλ λα ηνπο εθδηθεζνχλ.
Οη επηζθΫςεηο ζηα ζπέηηα ησλ ζπγγελψλ θαη ησλ θέισλ απνηειεέ Ϋλα ραξαθηεξηζηηθφ
Ϋζηκν γηα ηα ρσξηΪ θαη ηηο πεξηνρΫο καο θαη εθδειψλεη Ϊκεζα ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θιεηζηψλ
παξαδνζηαθψλ θνηλσληψλ καο, αιιΪ θαη ηελ αλΪγθε ζχζθημεο ησλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ
δηαθφξσλ ζπγγεληθψλ νκΪδσλ.
Πξνο ην έδην πξνζβιΫπεη ζάκεξα θαη ε θνπά ηεο πέηαο ηεο θνηλφηεηαο, κηαο
ζπγθεθξηκΫλεο νκΪδαο- επαγγεικαηηθάο, ειηθέαο, θνηλάο θαηαγσγάο, θιπ πνπ γέλεηαη θαηΪ ηε
δηΪξθεηα φινπ ηνπ πξψηνπ κάλα ηεο λΫαο ρξνληΪο. ην ρψξν καο ην Ϋζηκν κπαέλεη δεηιΪ θαη
μεθέλεζε κε ηελ πξσηνβνπιέα ησλ θνηηεηψλ ηνπ ηκάκαηνο ειιεληθψλ ζην Παλεπηζηάκην
ΏξγπξνθΪζηξνπ. Βέλαη φκσο αξθεηΪ δηαδνκΫλν ζηηο θνηλφηεηΫο καο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν.
Σελ εκΫξα απηά φπσο θαη ηηο επφκελεο, ζρεδφλ κΫρξη ηα Φψηα, ηα ηξαπΫδηα εέλαη
κνλέκσο ζηξσκΫλα κε κεδΫδεο. ηα ζπέηηα κπαηλνβγαέλνπλ ζπλερψο επηζθΫπηεο. Ώπφ θΪζε
νηθνγΫλεηα κΫλεη θΪπνηνο ζην ζπέηη γηα λα ηηκάζεη ηνπο θέινπο, ελψ νη ππφινηπνη επηζθΫπηνληαη
θη απηνέ Ϊιια ζπέηηα. ΏξγΪ ην βξΪδπ ηεο πξψηεο εκΫξαο ηνπ ρξφλνπ ά θαη απφ ην
πξνεγνχκελν βξΪδπ (εμαξηηφληαλ πφηε ην ρσξηφ ζα Ϋβξηζθε νξράζηξα) μεθΪλησλε ην γιΫληη.
Σα θΪιαληα
Ώπνηεινχλ ηελ παηδηθΪ ζπκθσλέα ηεο ινγηθάο ησλ εζέκσλ ηεο ΠξσηνρξνληΪο.
ΑηαθνξεηηθΪ απφ εθεέλα ησλ ΥξηζηνπγΫλλσλ δηαθξέλνληαη γηα ηελ πνηθηιέα ηνπο γεγνλφο πνπ
Ϋρεη ζρΫζε κε ηηο ηνπηθΫο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηαπηφρξνλα κε ηνπο αλζξψπνπο θαη ζεζκνχο πνπ
απεπζχλνληαη.
Σα πην γλσζηΪ πνπ ιΫγνληαη εέλαη:
ΏξρηκεληΪ θη αξρηρξνληΪ, ςειά καο δεληξνιηβαληΪ
Κη αξρά θαιφο καο ρξφλνο εθθιεζηΪ κε η΄ Άγην Θξφλν.
Ώξρά πνπ βγάθελ ν Υξηζηφο ζαλ Άγηνο θαη Πλεπκαηηθφο

ηε γε λα πεξπαηάζεη θαη λα καο θαινθαξδέζεη.
Άγηνο ΐαζέιεο Ϋξρεηαη απφ ηελ Καηζαξεέα,
ΐαζηΪεη ιηβΪλη θαη θεξέ, ραξηέ θαη θαιακΪξη ……
ΜεηΪ απφ απηά ηελ εηζαγσγά, ε νπνέα θη απηά πνηθέιιεη ζε δηΪθνξεο παξαιιαγΫο
αξρέδνπλ νη Ϋπαηλνη θαη ηα εγθψκηα πξνο ηηο λνηθνθπξΫο θαη ηνπο λνηθνθχξεδεο. Σα εγθψκηα
απηΪ αξρέδνπλ κε ηνπο εξσηφηξνπνπο γηνχο, Ϋλα ζρεδφλ βπδαληηλφ παέλεκα .
Σα παηλΫκαηα θαη νη εηδηθΫο επρΫο ππΪξρνπλ γηα θΪζε πεξέπησζε θαη ιΫγνληαη φπσο
εέπακε αλαιφγσο κε ηελ θαηΪζηαζε πνπ ζπλαληνχλ απηνέ πνπ ιΫλε ηα θΪιαληα γηα λα
θαηαιάμνπλ κε ηελ επγεληθά απαέηεζε ακνηβάο :
-Αψζηε θη εκΪο ηνλ θφπν καο φ‟ ηα εέλ‟ ν νξηζκφο ζαο
θη ν Ϊγηνο ΐαζέιεηνο λα εέλαη βνεζφο ζαο.
Ή, φπσο ιΫλε ζηα ρσξηΪ:
Αψζε καο θαη ηνλ θφθθνξν, δψζε καο θαη ηελ θφηα,
Αψζε καο θαη ην κπνλακΪ, λα πΪκε ζ΄Ϊιιε πφξηα.
Με ηδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ εέλαη ηα θΪιαληα πνπ ζπλαληνχκε ζηελ πεξέπησζε απηά ζην
ρσξηφ ΑεξβηηζηΪλε.
Ο Ώτ ΐαζέιεο θαη ηα δψξα.
ηαλ αθφκα ζηελ ΒιιΪδα ηα Υξηζηνχγελλα γηνξηΪδνληαλ κε ιαηξεπηηθά απηνηΫιεηα ,
ρσξέο λα αλαθαηεχνληαη κε ηα γεληθφηεξα Ϋζηκα ηνπ ΝΫνπ Υξφλνπ, ν Ώτ ΐαζέιεο άηαλ Ϋλαο
θαζαξΪ πξσηνρξνληΪηηθνο Ϊγηνο , θΪηη αλΪκεζα ζηνλ πξαγκαηηθφ ΕεξΪξρε ηεο Καηζαξεέαο θαη
ζ΄ Ϋλα πξφζσπν ζπκβνιηθφ ηνπ Βιιεληζκνχ, πνπ μεθηλνχζε απφ ηα βΪζε ηεο ειιεληθάο Ώζέαο
, θη΄ Ϋθηαλε ηελ έδηα κΫξα ζε φια ηα πιΪηε ηνπ Βιιεληζκνχ, απφ ηνλ Πφλην , σο ηα ΒθηΪλεζα
θαη απφ ηελ Ήπεηξν κΫρξη ηελ Κχπξν. Ξεθηλνχζε ζαλ κεζαησληθφο πεδνπφξνο ακΫζσο χζηεξα
απφ ηα Υξηζηνχγελλα, κε ην ξαβδέ ζην ρΫξη θαη πεξλνχζε απφ ηνπο δηΪθνξνπο ηφπνπο,
θαιφβνινο πΪληα θαη θνπβεληηΪδνληαο κε φζνπο ζπλαληνχζε. Αελ θξαηνχζε θνθέλη ζηελ
πιΪηε , νχηε ζαθέ θνξησκΫλν κε δψξα νχηε Ϋιθεζξν . Βθεέλν πνπ Ϋθεξλε ζηνπο αλζξψπνπο
άηαλ πεξηζζφηεξν ζπκβνιηθφ :- ε θαιά ηχρε ηδηαέηεξα θη ε ηεξαηηθά επινγέα ηνπ.
Σα αγηνβαζηιηΪηηθα θΪιαληα παξνπζηΪδνπλ θαη δηαθνξΫο ζηελ πεξηγξαθά ηνπ Ϊγηνπ
πνπ εγθσκηΪδνπλ. Φαέλεηαη φηη ζηα βπδαληηλΪ ρξφληα άηαλ πεξηζζφηεξν ζξεζθεπηηθΪ θαη
επαηλνχζαλ ηνλ Ϊγην ΐαζέιε ζαλ πξαγκαηηθφ ΕεξΪξρε, εμηζηνξψληαο ηελ αληέζηαζά ηνπ ζηηο
ηφηε αμηψζεηο ηνπ παξαβΪηε Ενπιηαλνχ. Όζηεξα πΫξαζαλ ζηε γλσζηά ζθελά ηνπ
γξακκαηηδνχκελνπ Ώτ ΐαζέιε , πνπ Ϋξρεηαη απφ ηελ Καηζαξεέα θαη ζην ηΫινο μΫραζαλ ηελ
ηδηφηεηα θαη ηελ παηξέδα ηνπ θαη ηνλ Ϋθακαλ απιφ δεπγνιΪηε, πνπ ηνλ ζπλΪληεζε ζηε Γε ν
Υξηζηφο, φηαλ θαηΫβεθε γηα επινγεηηθά πεξηνδεέα.
Σελ εηθφλα ηνπ Ώτ ΐαζέιε πνπ βιΫπνπκε ζάκεξα ηελ Ϋθεξε απφ ηελ Βπξψπε ν Pere
Noël. Ώπηφο Ϋθηηαμε ηνλ Ώτ ΐαζέιε κε ηα θφθθηλα βαζηιηθΪ ξνχρα, κε ηηο κπφηεο ηνπ
θαινβνιεκΫλνπ λνηθνθχξε , πεδφο κε ην θνθέλη ζηελ πιΪηε ά μαπισκΫλνο ζε Ϋιθεζξν, κε
ρηφληα θαη κε γΫληα θΪηαζπξα. Ώπηφο ν Ώτ ΐαζέιεο ινηπφλ θαηΪρηεζε ηνλ θφζκν ηελ ζηηγκά
πνπ ν Ϊγηνο ηεο Καηζαξεέαο άηαλ ΜηθξαζηΪηεο , κειαςφο θαη πΫζαλε κφιηο 50 ρξφλσλ.
19.5. ΣΑ ΦΩΣΑ.
Σξέηε γηνξηά κΫζα ζην 12-άκεξν εέλαη ηα Θενθάληα ά ηα Φψηα πνπ καδέ κε ηελ
εκΫξα ηνπ Ώγηαζκνχ θαη ηνπ Ώη ΓηΪλλε θΪλνπλ Ϋλα ηξηάκεξν γηνξηάο ησλ λεξψλ . Ο αγηαζκφο,
Ϋηζη κΪιηζηα φπσο γέλεηαη κε απφηνκν εμαθνληηζκφ απφ ηνπο παπΪδεο πνπ βνπηνχλ ρινεξΫο

πξαζηλΪδεο θαη Ϊλζε κΫζα ζην επινγεκΫλν λεξφ, εέλαη κηα πξΪμε θαζαξκνχ, πνπ πΪεη λα
απνδηψμεη απφ ηε θχζε θΪζε δαηκνληθφ ά θΪζε αληέπαιν ζηνηρεέν ηνπ Υεηκψλα,
πξνβΪιινληαο ηα πξψηα ζεκΪδηα φηη πιεζηΪδεη ε Άλνημε θαη κεγαιψλεη αηζζεηΪ ε κΫξα
Σα Ϋζηκα ηεο εκΫξαο απηάο Ϋρνπλ ζρεδφλ εθθιεζηαζηηθφ, ζξεζθεπηηθφ ραξαρηάξα .
ΠαξΪηαπηα φκσο ζα πξΫπεη λα πξνζΫμνπκε φηη θΪησ απφ ηελ ζθηΪ ησλ εθθιεζηαζηηθψλ
ηειεηψλ ππΪξρνπλ Ϋζηκα πνπ απνβιΫπνπλ ζε κηα καγηθνζξεζθεπηηθά ζηεξΫσζε ά θαη
βειηέσζε ησλ θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ηεο δσάο ησλ αλζξψπσλ.
Παξακνλά ησλ Θενθαλέσλ, φια εηνηκΪδνληαη αιιΪ θαη αξρέδνπλ . ηελ εθθιεζέα ςΪιιεηε
ε αθνινπζέα ησλ ΜεγΪισλ Χξψλ (πνιχ ρΪξακα, γηα λα βγεη ν παπΪο λα αγηΪζεη) . ΜεηΪ
Ϋξρεηαη ν ΜεγΪινο Ώγηαζκφο , κε ινγνηερληθφηαηεο επρΫο θαη πνηεηηθνχο χκλνπο. Δ επιφγεζε
ησλ πδΪησλ γέλεηαη ηελ εκΫξα απηά κφλν ζηελ εθθιεζέα πΪλσ ζε ζηνιηζκΫλε απφ θιαδηΪ
κηθξνεμΫδξα, φπνπ Ϋρνπλ ζπγθεληξψζεη ηα αγγεέα κε ην λεξφ. ΜεηΪ ζα βγεη ν ΠαπΪο κε ηνλ
αγηαζκφ απηφ θαη ζα πεξΪζεη ζηα ζπέηηα θαη φια ηα θηέξηα ηεο ελνξέαο ηνπ . ινη πξνζθΫξνπλ
ηνλ νβνιφ ηνπο , ζπλάζσο θΫξκαηα ηα νπνέα ξέρλνπλ ζην λεξφ . Σνλ παπΪ ζπλνδεχεη Ϋλαο
βνεζφο ηνπ. Δ εκΫξα εέλαη λεζηέζηκε.
( ην ρψξν καο ην ξΪληηζκα γέλεηαη απφ ηνπο έδηνπο ηνπο αλζξψπνπο, αιιΪ θαη απφ ηνλ ηεξΫα.
Γέλεηαη φκσο ηελ εκΫξα ησλ Θενθαλέσλ θαη φρη κηα κΫξα λσξέηεξα. Σελ εκΫξα απηά φινη
παέξλνπλ αγηαζκΫλν λεξφ απφ ηελ εθθιεζέα)
Δ γηνξηά ησλ Θενθαλέσλ.
Ξερσξέδεη κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ «νιφθσηα» απφ ηηο δχν Ϊιιεο. ηελ πξσηλά ιεηηνπξγέα
γέλεηαη γεληθφο εθθιεζηαζκφο. Οη ηεξεέο βΪδνπλ εμαέξεηα Ϊκθηα . Ο λαφο εέλαη ζηνιηζκΫλνο κε
πξαζηλΪδεο θαη ε εμΫδξα ηνπ αγηαζκνχ φζν πην εληππσζηαθά.
ΜεηΪ ηηο κεγΪιεο επρΫο , θιάξνο θαη εθθιεζέαζκα βγαέλνπλ καδέ κε πνκπά ζην
χπαηζξν πξνο ηελ πιεζηΫζηεξε ζΪιαζζα, πνηΪκη , πεγά, πεγΪδη , βξχζεο. Βθεέ ξέρλνπλ ην
ζηαπξφ, δηαβΪδνληαο ην ΒπαγγΫιην ά ςΪιινληαο ην « ελ΄ ΕνξδΪλε» . Νεαξνέ θνιπκβεηΫο
ξέρλνληαη ζην λεξφ γηα λα πηΪζνπλ ην ζηαπξφ. ηνλ θνιπκβεηά πνπ παέξλεη ην ζηαπξφ δέλεηαη
Ϋλα δψξν, πηζαλφλ ζε ρξάκαηα. Παιηφηεξα ηνλ πεξηΫθεξαλ ζαλ ληθεηά θαη κΪδεπαλ ρξάκαηα
γηα ινγαξηαζκνχ εθεέλνπ ά γηα θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο.
Δ εκΫξα απηά ζεκαδεχεη θαη ην μεζΪξξεκα ησλ θαξαβηψλ γηα ηα πξψηα ηνπο ηαμέδηα.
(ζεκεηψλνπκε φηη εέλαη ε πξψηε καδηθά Ϋμνδνο, ζα αθνινπζάζνπλ ηα ΚαξλαβΪιηα, ε Καζαξά
ΑεπηΫξα γηα λα πΪκε ζηε Λακπξά, ηελ ΏλΪζηαζε)
Δ εκΫξα ηνπ Ώτ ΓηΪλλε.
Βέλαη ε ζχλαμε ησλ πηζηψλ γηα λα ηηκάζνπλ ηνλ πξσηαγσληζηά ηεο πξνεγνχκελεο
εκΫξαο θαη γηνξηάο.
19.6. ΠΑΡΟΗΜΗΔ ΓΗΑ ΣΟΤ ΣΡΔΗ ΜΖΝΔ ΣΟΤ ΥΔΗΜΏΝΑ
ΑεθΫκβξεο:
-

ΑεθΫκβξεο Υξηζηνχ γΫλλεζε θαη θαιφο καο ρξφλνο
Σν ηξαγνχδη κε ηνλ Σξχγν, ην ΑεθΫκβξε παξακχζη
Ο Ώτ Νηθφιαο αζπξέδεη ηα γΫληα ηνπ
Ώπ΄ ηα ΝηθνιαβΪξβαξα αξρέδεη θαη ν Υεηκψλαο

- Πέζσ κπξνο ηνπ Υξηζηνχ ε θαξδηΪ ηνπ Υεηκψλα
- Υηφλη ηνπ Αεθεκβξηνχ ρξπζΪθη ηνπ Καινθαηξηνχ
- ΑεθΫκβξεο καο επιΪθσζε , ην θξχν καο θαξκΪθσζε
- ΥεηκσληΪηηθε γΫλλα , θαινθαηξηλά ραξΪ
- Γχξσ, γχξσ ηνπ Υξηζηνχ ε θνξπθά ηνπ Υεηκψλα
- «Πφηε,- εέπαλ ηνπ ΐιΪρνπ,- θξχσζεο. ΛΫεη :
«Οκπξφο πέζσ ηνπ Υξηζηνχ , ηνπ γΫξν Νηθνινχ»
- Υσξέο θνππηΪ θαη Ϊξκελα Άγηε Νηθφια βφεζα
- Ώγηα ΐαξβΪξα κέιεζε θη ν Ϊββαο απινάζε
«ΜΪδσρηε μχια θη Ϊρεξα θαη ζχξηε θαη ζην κχιν
Ση Άγην Νηθφιαο Ϋξρεηαη , ηα ρηφληα θνξησκΫλνο»
ΓελΪξεο:
-

Ο ΓελΪξεο θαη αλ γελλΪηαη , ηνπ Καινθαηξηνχ ζπκΪηαη
Σνπ ΓελΪξε ην ΦεγγΪξη, άιηνο ηεο εκΫξαο κνηΪδεη
Ο ιαγφο θαη ην πεξδέθη θη ν θαθφο ν λνηθνθχξεο ην ΓελΪξε ραέξνληαη
ΓελΪξε κάλα θιΪδεπε, θεγγΪξη κε θνηηΪδεηο.
Σν ΓελΪξε ην δεπγΪξη δηΪβνινο ζε λα ην πΪξεη
ΓελΪξε ΚαιαληΪξε, ηα θνξέηζηα ζνπ πνπ ηα ΄ρεηο ζηα ζνιφζηαρηα θξπκκΫλα;
Υηφλη πΫθηεη ην ΓελΪξε, ραξΫο ζΪλ΄ηνλ ΏισλΪξε.

ΦιεβΪξεο:
- νπ „παλε ΦιεβΪξε βξΫμε θη αιεζκφλεζεο λα πΪςεηο
- Ώλ θαθηψζεη θη αλ ζπκψζεη κεο΄ ην ρηφλη ζα καο ρψζεη
- ΦιεβΪξεο θη αλ θιεβέζεη , θαινθαέξη ζα κπξέζεη

ΥΥ
Ζ ΑΝΟΗΞΖ
Δηζαγσγή.
ΜεηΪ απφ ην Υεηκψλα , ν θαηξφο παξΪ ηα εκπφδηα, θαισζπλεχεη θαη ηξαβΪεη γηα ηελ
«θφξε πνπ δελ Ϋρεη ηαέξη», ηελ Άλνημε. Σελ νλφκαζαλ Ϋηζη ιΫλε, γηαηέ αξρέδνπλ λα αλνέγνπλ ηα
δΫληξα, ηα βνπλΪ θαη νη πιαγηΫο γηνκέδνπλ ξνδΪκη . ινο ν ηφπνο ινπινπδηΪδεη θαη εκεξεχεη.
Οη ηζειηγθΪδεο γπξέδνπλ ζηα αγαπεκΫλα ηνπο βνπλΪ (ηελ ζπγθεθξηκΫλε ηζηνξηθά
πεξένδν ζεκΪδεπε θαη ηελ Ϋμνδν ησλ θιεθηψλ ζηα γηνπξνχζηα ηνπο) θαη νη δεπγέηεο
μαλαζπκνχληαη ην αιΫηξη θαη ην βνπθΫληξη, ην φξγσκα ,ην δηβφιηζκα θαη ηηο ζπνξΫο.
Οη ηξεηο κάλεο ηεο Άλνημεο, ν ΜΪξηεο, ν Ώπξέιεο θαη ν ΜΪεο, εέλαη νη πην θαινέ κάλεο
ηνπ ρξφλνπ. ηελ ηξέκελε απηά πεξένδν κΫζα ζην ζετθφ θφξθν εγθπκνλεέ φιε ε θχζε θη
απνθνξπθψλεηαη ε γνληκνπνέεζε ησλ ινπινπδηψλ.
Σελ πεξένδν ηεο Άλνημεο Ϋρνπκε θαη ηνλ θχθιν ησλ ζεκαληηθψλ γηνξηψλ ηνπ
Βπαγγειηζκνχ ηεο Θενηφθνπ, 25 ΜΪξηε, ηνπ Ώτ Γηψξγε, 23 Ώπξέιε θαη ηνπ ΠΪζρα

20.1. ΠΑΥΑΛΗΝΑ ΚΑΗ ΣΖ ΑΝΟΗΞΖ.
Σα Ϋζηκα ηεο πεξηφδνπ ζπλδΫνληαη νπζηαζηηθΪ κε ην ΠΪζρα. Ώξρέδνπλ κε ηηο ηξεηο
βδνκΪδεο ηεο ΏπνθξηΪο. ΠεξηιακβΪλεη ηηο ηξεηο βδνκΪδεο πξηλ απφ ηελ Καζαξά ΑεπηΫξα. Απν
βαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ εέλαη α.- ε απνθνπά ηεο θξενθαγέαο πνπ απνθνξπθψλεηαη κε ηελ
Καζαξά ΑεπηΫξα θαη ζπλερέδεηαη κε ηελ ΜεγΪιε αξαθνζηά . β.- νη δηαζθεδΪζεηο θαη νη
κεηακθηΫζεηο πνπ γέλνληαη απηΫο ηηο ηξεηο βδνκΪδεο θαη θνξπθψλεηαη κε ηελ ΜεγΪιε Ώπφθξηα
θαη ην ΚαξλαβΪιη .
Σν θαξλαβΪιη πξνΫξρεηαη απφ ηα ιαηηληθΪ carnem levare πνπ ζεκαέλεη εμαθαλέδσ ην
θξΫαο, διδ εέλαη ζπλψλπκν κε ηελ απφθξηα . Σν θαξλαβΪιη Ϋρεη εηδσινιαηξηθφ ραξαθηάξα. Σν
μεθΪλησκα ηελ εκΫξα απηά ζεκαδεχεη Ϋλα αθφκα απνθαζηζηηθφ βάκα γηα ηνλ εξρνκφ ηεο
Άλνημεο. Σν καζθΪξεκα πΫξα απφ ηελ εηδσινιαηξηθά θιεξνλνκηΪ, δεέρλεη σζηφζν φηη ζηε
ραξΪ ηνπο νη Ϊλζξσπνη γηα ηελ λέθε επέ ηνπ Υεηκψλα , ηνπ ζθνηαδηνχ, εέλαη αθφκα
επηθπιαθηηθνέ.
Ώπνηεινχλ θπξέσο ζηελ χπαηζξν Ϋλα ηξφπν θαη κΫζσ γηα λα πιάμνπλ ηηο θαθΫο
ζπλάζεηεο, πξφζσπα θαη λννηξνπέεο.
ην ρψξν καο ηα θαξλαβΪιηα κε ηελ ζεκεξηλά ιακπξφηεηα, δελ άηαλ ηδηαέηεξα
δηαδνκΫλα . κσο δελ ππνιεέπνληαλ ηα απνθξηΪηηθα παηρλέδηα. Έλα απφ απηΪ άηαλ ην
πηΪζηκν ηνπ απγνχ απφ ηα κΫιε ηεο νηθνγΫλεηαο ά απφ κηα παξΫα. ΠΪλσ ζηελ εζηέα κε Ϋλα
ξΪκκα θξεκνχζαλ Ϋλα βξαζκΫλν απγφ. Γχξσ-γχξσ θΪζνληαλ φια ηα κΫιε ηεο νηθνγΫλεηαο ά
ηεο ζπγθεθξηκΫλεο παξΫαο. Ο κεγαιχηεξνο Ϋξηρλε ην απγφ πξνο κηα ζπγθεθξηκΫλε
θαηεχζπλζε θαη ν θαζΫλαο πξνζπαζνχζε λα πηΪζεη ην απγφ κε ην ζηφκα. Σν παηρλέδη
ζπλερέδνληαλ κΫρξη πνπ θΪπνηνο λα ην Ϋπηαλε θαη λα ζεσξνχληαλ ληθεηάο. Ήηαλ Ϋλα παηρλέδη
πνπ ηαπηφρξνλα εληΪζζνληαλ ζηα παηρλέδηα πξφθιεζεο ηεο ηχρεο, αιιΪ θαη Ϋλα Ϋζηκν πνπ
εέρε ζρΫζε κε ηελ εζηέα θαη ηελ νηθνγΫλεηα, πξηλ απηά ζθνξπέζεη . (Σνπ Ώτ Γηψξγε ζεσξνχληαλ
κΫξα ηαμηδηψλ, κηζεκνχ θιπ)

Σα θαξλαβΪιηα εκθαλέζηεθαλ μαλΪ ζην ρψξν καο ην 1992 ζηε ΑεξβηηζηΪλε. Ώπφ ηφηε
νξγαλψλνληαη θΪζε ρξφλν.
ηελ εηάζηα νξγΪλσζά ηνπο δηαπηζηψλεηαη φηη εληειψο απζφξκεηα πξνθχπηεη Ϋλα
θεληξηθφ κνηέβν. ΤπΪξρεη πΪληα ζην θΫληξν ηεο πξνζνράο ε λχθε θαη ν γακπξφο, φκσο δελ
παξαιεέπνληαη θαη νη ζθελΫο γηα δηΪθνξα ζΫκαηα πνπ αλεζπρνχλ ηελ κηθξά απηά θνηλσλέα θαη
κνηέβα απφ ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο.
Σν Ϊιιν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θαξλαβαιηψλ ηεο ΑεξβηηζηΪλεο, εέλαη ε πξνζπΪζεηα λα
κεηαθεξζνχλ απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ ζε φιε ηελ πεξηνρά ηεο Αξφπνιεο γηα λα πξνθαιΫζνπλ θαη
εθεέ ηελ αηκφζθαηξα ηνπ θαξλαβαιηνχ .Σν απφγεπκα γπξέδνπλ ζην ρσξηφ θαη αθνχ
νινθιεξσζνχλ νη «θαξλαβαιηθΫο ζθελΫο» , φπνπ καζθαξεκΫλνη θαη κε παέδνπλ ηνπο ξφινπο
ηνπο ζε Ϋλαλ θνηλφ ρψξν θαη θΪςνπλ ηνλ θαξλΪβαιν, μελπρηνχλ ζε παλεγχξη.
ΒληππσζηΪδεη ε ζπκκεηνρά.
20.2. Ζ ΑΡΑΚΟΣΖ
Να δνχκε πξψηα ην λφεκα ηεο ιΫμεο «αξαθνζηά»
(απφ ην εθθιεζηαζηηθφ
Σεζζαξαθνζηά) ζεκαέλεη 40 εκΫξεο πξηλ απφ ηελ κεγΪιε ΐδνκΪδα (παιηφηεξα ε λεζηεέα
Ϊξρηδε απφ ηελ ΣεηΪξηε ηεο Πξψηεο βδνκΪδαο θαη φρη απφ ηελ ζεκεξηλά Καζαξά ΑεπηΫξα .
Οπφηε εέρακε 6 εβδνκΪδεο
Υ 7 εκΫξεο = 42, κεένλ 2 εκΫξεο = 40 κΫξεο ρσξέο λα
ινγαξηΪδεηαη ε ΐδνκΪδα ησλ Παζψλ . Ο αξηζκφο απηφο ζπκπέπηεη θαη κε ηελ λεζηεέα ηνπ
Υξηζηνχ ζηελ Ϋξεκν. ΏιιΪ ην «αξαθνζηά» Ϋραζε κε ηνλ θαηξφ ηελ αξηζκεηηθά ΫλλνηΪ ηνπ
θαη ζεκαέλεη θΪζε λεζηεέα.
ΛανγξαθηθΪ ε αξαθνζηά ηνπ ΠΪζρα εέλαη ε κεγαιχηεξε θαη ε απζηεξφηεξε.
ΠαξηζηΪλεηαη κΪιηζηα πξνζσπνπνηεκΫλε θαη ζαλ γπλαέθα κε εθηΪ πφδηα (7 βδνκΪδεο σο ην
ΠΪζρα) Σελ θηηΪρλνπλ ζπλάζσο απφ ραξηφλη . Σελ παξαγεκέδνπλ κε πνχπνπια , ηελ θξεκνχλ
ζην ηαβΪλη θαη θΪζε βδνκΪδα πνπ πεξλΪεη ηεο θφβνπλ θαη απφ Ϋλα πφδη.
Πξψηε κΫξα ηεο ΜεγΪιεο αξαθνζηάο εέλαη ε Καζαξή Γεπηέξα πνπ ηε ιΫλε Ϋηζη γηαηέ ν
Υξηζηηαλφο θαζαηξεέηαη θαη δηαηξνθηθΪ. ηακαηΪ θΪζε θξεΪηηλν θαγεηφ θαη αξρέδεη ηα λεζηέζηκα .
ΐγαέλεη ζηελ χπαηζξν , αθξηβψο γηα λα ηνλψζεη ηελ Ϋλλνηα ηνπ θαζαξκνχ θαη ηεο αιιαγάο. Οη
λνηθνθπξΫο θαζαξέδνπλ («μαξηαέλνπλ») ηα ζθεχε ηνπ ζπηηηνχ θαη ηεο θνπδέλαο. Ώθφκα θαη ην
ςσκέ δπκψλεηαη λεζηέζηκν.
Δ Ϋμνδνο ζηελ χπαηζξν δέλεη βΫβαηα αθνξκά γηα ςπραγσγηθΫο δηαζθεδΪζεηο πνπ απφ
ην Ϋλα κΫξνο εέλαη ζπλΫρεηα ηνπ ρζεζηλνχ Καξλαβαιηνχ θαη απφ ην Ϊιιν δνθηκαζηηθά Ϋλαξμε
ηεο λεζηεέαο, πνπ πξνρσξεέ φκσο ζηελ θπζηθά παξφξκεζε γηα θξαζνπφζηα κε νξεθηηθνχο
ζαξαθνζηηαλνχο κεδΫδεο (Κνύινπκα), κε ρνξνχο θαη γηα ηα παηδηΪ κε ηελ ππαέζξηα ραξΪ ησλ
ραξηαεηψλ
Οη ηξεηο πξψηεο Ϋπεηηα εκΫξεο ηεο «Καζαξάο ΐδνκΪδαο» εέλαη απφ ηηο απζηεξφηεξεο
ηεο φιεο λεζηεέαο θαη νλνκΪδνληαη ηξηάκεξν. Μεξηθνέ ηηο θξαηνχλ κε θαλαηηζκφ θαη αζθεηηθά
απνρά απφ ην θαγεηφ θαη ην πνηφ, κε κφλν ιέγν λεξφ πξηλ απφ ην βαζέιεκα ηνπ Διένπ.
Να κε μερλνχκε φκσο θαη ηελ παξνηκηαθά δηαπέζησζε φηη «ν ΜΪξηεο δελ ιεέπεη απφ ηελ
ζαξαθνζηά» Οη 50 ζπλνιηθΪ εκΫξεο ηεο εέλαη λα ηνλ πεξηιΪβνπλ . ΄Έρνπκε ινηπφλ θαη απφ
ηνλ ΜΪξηε γηνξηΫο
εέηε ΠαγαληζηηθΫο (ηελ ΠξσηνκαξηηΪ, -παιηΪ πξσηνρξνληΪ) εέηε
ζξεζθεπηηθΫο ηδηαέηεξα ηνπ Βπαγγειηζκνχ, πνπ μερσξέδεη θαη γηα ηελ Βζληθά ζεκαζέα ζηελ
ΒιιΪδα.
Ο Υαξηαεηφο

Δ ειιεληθά Καζαξά ΑεπηΫξα εέλαη ην απνθνξχθσκα ηεο απαζρφιεζεο κηθξψλ θαη
κεγΪισλ κε ηνπο ραξηαεηνχο. Δ θνηλά Ϋμνδνο ησλ αλζξψπσλ ζηα «Κνχινπκα» Ϋθακε
κηθξνχο θαη κεγΪινπο λα παέξλνπλ καδέ ηνπο ην ραξηηθφ απηφ ζχλεξγν ηεο ππαέζξνπ
παηγλέδη, λα ραέξνληαη αληαγσληζηηθΪ θαη λα ην Ϋρνπλ θΪκεη Ϋζηκν ππθλφ ηεο Καζαξάο
ΑεπηΫξαο.
΄ιεο νη παιηΫο καξηπξέεο καο ιΫλε φηη ην παηγλέδη ηνπ ραξηαεηνχ άηαλ πηφηεξα κηα
παηδηθά δηαζθΫδαζε ηεο εμνράο Ϊζρεηε απφ ηηο γηνξηΫο.
Έηζη νη κπξληνέ ζπκνχληαη ηα « ΣζεθΫληα» νη Κσλζηαληηλνππνιέηεο ηνπο
«νπηζνπξκΪδεο» νη Πφληηνη « ηα πνπιηΪ» νη Θξαθηψηεο ηα « πεηΪθηα» νη Βιιαδηθνέ ηνλ αεηφ,
ηνπο κχινπο ηελ ςαιέδα, ηα Ϊζηξα, θιπ
Σν έδην γηλφηαλε θαη γέλεηαη θαη ζάκεξα ζηηο δηΪθνξεο δπηηθΫο ρψξεο.
Αχν ιφγηα γηα ηελ δηεζλά ηζηνξέα θαη ηε θχζε ηνπ παηγληδηνχ.
Βέλαη Ϋλαο πξφγνλνο ησλ ζεκεξηλψλ δηαζηεκφπινησλ , κηα πξνζπΪζεηα ηνπ ηφηε
αλζξψπνπ πξνο ηνλ πΫξαλ απφ ηελ επηθΪλεηα ηεο γεο ρψξν , φπνπ δεηνχζε λα ζηεέιεη Ϋλα
κάλπκα εθφζνλ ν έδηνο δελ κπνξνχζε λα πΪεη.
Κιαζηθά εέλαη ε ζεσξέα , πψο νη ραξηαεηνέ εέλαη επηλφεζε ησλ αλαηνιέηηθσλ ιαψλ
(ΚηλΫδσλ, ΓηαπσλΫδσλ, θιπ), νη νπνένη ηνπο ζπζηεκαηνπνέεζαλ ζε πνηθηιέεο θαη ηνπο Ϋδσζαλ
δψζεο κνξθΫο ( ςΪξηα, πνπιηΪ, δξΪθνληεο, δαέκνλεο κΪζθεο), ηνπο ρξεζηκνπνέεζαλ ζε
καγηθΫο ψξεο θαη ζε εμνξθηζηηθΫο ελΫξγεηεο θαη ζε ζξεζθεπηηθΫο εθδειψζεηο. Άιινη Ϋδελαλ ζ΄
απηνχο Ϋλα ραξηέ κε γξακκΫλεο ηηο αξξψζηηεο θαη ηηο ζπκθνξΫο θαη ηηο Ϊθελαλ λα θχγνπλ ,
καθξηΪ. Άιινη Ϋζηειλαλ πξνο ηα πΪλσ ηηο επρΫο θαη ηηο επηζπκέεο θη Ϊιινη πξνζΪξκνδαλ
κηθξΫο θινγΫξεο γηα λα ζθπξέδνπλ θαη λα δηψρλνπλ ηα θαθΪ. Άιινη ηΫινο Ϋζηειλαλ νκαδηθΪ
ηνπο αεηνχο ζηνλ νπξαλφ ιΫγνληαο επρΫο, θΪλνληαο ηελ πξνζεπρά θαη Ϋςαιιαλ χκλνπο.
Καη ε ειιεληθά αξραηφηεηα δελ Ϋιεηςε απφ ηελ πξσηνβνπιέα ηεο αεξνηερληθάο ηνπ
ραξηαεηνχ. Παξαδέδεηαη φηη ν αξρηκεραληθφο Ώξρχηαο ηνπ ΣΪξαληνο ρξεζηκνπνέεζε ζηελ
αεξνδπλακηθά ηνπ ηνλ αεηφ. ΤπΪξρεη επέζεο ζε ειιεληθφ αγγεέν ηεο θιαζηθάο επνράο ,
παξΪζηαζε θφξεο πνπ θξαηΪεη ζηα ρΫξηα ηεο κηθξά ιεπθά ζαΎηα Ϋηνηκε λα πεηΪμεη.
Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ άηαλ ην παλέ εθφζνλ ην ραξηέ δελ εέρε αθφκα
αλαθαιπθηεέ.
αθεέο εηδάζεηο γηα ηελ παξνπζέα ηνπ Υαξηαεηνχ ζηα λεφηεξα ρξφληα Ϋρνπκε κηα
γεξκαληθά ηνπ 1450 θαη κηα ηζπαληθά ηνπ 1606. ηε δεχηεξε Ϋλαο θιάξνο ζην εκεξνιφγην ηνπ
αλαθΫξεη φηη ηνλ ρξεζηκνπνέεζαλ ην ΠΪζρα ζαλ παηρλέδη ραξΪο.
20.3. Ο ΜΑΡΣΖ ΚΑΗ ΣΟ ΥΔΛΗΓΟΝΗΜΑ
ΜΪξηεο , ΏλνημηΪηεο, ΐαγγειηψηεο, Φπηεπηάο, εέλαη ηα ιατθφηεξα νλφκαηα ηνπ ΜΪξηε.
παιηφηεξα άηαλ ν πξψηνο κάλαο ηνπ ρξφλνπ θαη ε πξσηνκεληΪ ηνπ άηαλ πξσηνρξνληΪ. Σνλ
εέραλ νη Ρσκαένη πξηλ πξνζδηνξέζνπλ ηνλ ΓελΪξε γη΄απηφ θαη απφ ηνλ επηΫκβξην κΫρξη ηνλ
ΑεθΫκβξην νη κάλεο ιΫγνληαη 7νο, 8νο, 9νο, θαη 10νο, ΜΫρξη ηνλ 10ν αηψλα ζπλΫρηζαλ θαη νη
ΐπδαληηλνέ λα γηφξηαδαλ ηελ πξψηε Μαξηένπ κε πνκπΫο, ρνξνχο θαη δψξα.
ΠαξαδνζηαθΪ ππνιεέκκαηα, εέλαη φπσο ζα δνχκε ηα « ρειηδνλέζκαηα»
Ο ΜΪξηεο εέλαη ν πξψηνο κάλαο ηεο Άλνημεο γη΄απηφ θαη ζηελ αγξνηηθά δσά ηνλ
πξνζΫρνπλ πνιχ . ην λνηθνθπξηφ ηνπ ζπηηηνχ γέλνληαη επνρηθνέ θαζαξηζκνέ κΪιηζηα κε
επσδΫο:
΄Έμσ ςχιινη θαη θνξηνέ
κΫζα νη λνηθνθπξηνέ

ά
΄Ομσ ΚνπηζνθιΫβαξε
λαξηεη ν ΜΪξηεο κε ραξΪ
Οη κεηΫξεο δΫλνπλ ηελ εκΫξα απηά ζηα ρΫξηα ησλ παηδηψλ Ϋλα βξαρηφιη απφ
πνιχρξσκεο θισζηΫο, πνπ ην ιΫλε « ΜΪξηε» ά « ΜαξηηΪηηθν». Βέλαη γεληθφηεξα Ϋλα καγηθφ
πξνθχιαγκα « γηα λα κε ηα καπξέζεη ν Ήιηνο» Σν πεξέδεκα απηφ ηα παηδηΪ ζα ην θξαηάζνπλ
κΫρξη ην ΠΪζρα, φπνπ ζα ην θΪςνπλ κε ηελ ιακπΪδα ηεο ΠαζραιηΪο, ελψ ηα θνξέηζηα ζα ην
αθάζνπλ πΪλσ ζε κηα ηξηαληαθπιιηΪ
Γηα ηελ παιηΪ Ώζάλα αλαθΫξεηαη φηη ηελ ΠξσηνκαξηηΪ , ε λνηθνθπξΪ ηνπ ζπηηηνχ
Ϋπαηξλε ακέιεην λεξφ απφ ην πεγΪδη θαη ξΪληηδε κε επρΫο ην ζπέηη θαη ηα πξφζσπα ηεο
νηθνγΫλεηαο. Ώιινχ φπσο ζηελ Ήπεηξν δεηνχζαλ ηελ εκΫξα απηά λα κεηαδψζνπλ ηελ
Ϊλζεζε θαη ηελ γεξνζχλε κε ρηππάκαηα. (Έπαηξλαλ κηα βΫξγα απφ αλζηζκΫλε θαξπδηΪ θαη
ρηππνχζαλ ηνπο δηθνχο ηνπο λα ηνπο κεηαδψζνπλ δχλακε θαη πγεέα.)
Ώθφκα θαη θΪιαληα ιΫγνληαλ
ηελ Κξάηε ηελ Ϋρνπλ φπσο ηελ ΠξσηαπξηιηΪ θαη παέδνπλ ν Ϋλαο κε ηνλ Ϊιινλ
ιΫγνληαο ςΫκαηα
Σν Υειηδφληζκα φκσο πνπ πξνΫξρεηαη απφ ηελ ειιεληθά αξραηφηεηα εέλαη ην πην
ραξαθηεξηζηηθφ Ϋζηκν ηεο πξσηνκαξηηΪο
Σα παηδηΪ θηηΪρλνπλ Ϋλα μχιηλν νκνέσκα ηεο ρειηδφλαο , ηελ θΪλνπλ αξζξσηά, (λα θηλεέ ην
ζψκα ηεο:- Μαθεδνλέα, Θεζζαιέα ΜΪλε, ΑσδεθΪλεζνο) , θξαηνχλ θαη Ϋλα θαιΪζη γηα λα
καδεχνπλ απγΪ θαη γπξέδνπλ απφ ζπέηη ζε ζπέηη ηξαγνπδψληαο κε «ηξνρατθά» δσεξφηεηα
Ήξζε άξζε ρειηδφλα
άξζε θαη Ϊιιε κειηδφλα
θΪζηζε θαη ιΪιεζε
θαη γιπθΪ θειΪεδεζε
ΜΪξηε ΜΪξηε κνπ . θαιΫ,
θαη ΦιεβΪξε θνβεξΫ,
ζΪιαζζα επΫξαζα
θαη ζηεξηΪ δελ μΫραζα, θιπ.
Σν ηξαγνχδη δελ εέλαη κφλν αλαγγειηηθφ αιιΪ ηα παηδηΪ δέλνπλ ζηελ λνηθνθπξΪ θχιια
θηζζνχ λα ηα ζθνξπέζεη ζην θνηΫηζη θαη ηνπο δέλεη απγΪ απφ ηηο θφηεο ηεο
Βδψ δελ κπνξνχκε λα κε πξνζΫμνπκε φηη ν ΜΪξηηνο γελλΪεη κηα δπζπηζηέα γηα ηηο
κεηεσξνινγηθΫο ηνπ πξνζΫζεηο, (θπζηθΫο θαη κεηαθπζηθΫο αθνχ εέλαη κεηαβαηηθφο θαη
ζπλνξηαθφο κε ηνλ ΦιεβΪξε).
Εζρχεη απηφ εηδηθΪ γηα ηηο πξψηεο κΫξεο επεηδά θπξηαξρνχλ ζην λπρηεξηλφ πεξηβΪιινλ
θΪπνηεο ζειπθΫο θζνξνπνηΫο ππΪξμεηο , «νη Αξέκεο» πνπ ελνρινχλ ζαλ ηα δαηκνληθΪ ηνπ 12
άκεξνπ ηα αλζξψπηλα αγαζΪ θπξέσο ηα ξνχρα θαη ηα μπιηθΪ.
Ώο κε ιεζκνλάζνπκε αθφκα θαη ην ιατθφ αλΫθδνην «ΜΪξηεο γδΪξηεο παινπθνθΪθηεο».

20.4. Ζ ΓΗΟΡΣΖ ΣΩΝ ΑΓΗΩΝ ΑΡΑΝΣΑ
9 Μαξηένπ
χκθσλα κε ην ζπλαμΪξη ηνπο, ζηξαηηψηεο ηνπο ζπλΫιαβαλ ηα ηειεπηαέα ξσκατθΪ
ρξφληα ζηε εβΪζηεηα ηεο Ώξκελέαο γηα ηελ ρξηζηηαληθά ηνπο ηδενινγέα θαη ηνπο βαζΪληζαλ .
Σνπο Ϋξημαλ, ζχκθσλα κε κηα εθδνρά ζε θξχα ιέκλε λα μεπαγηΪζνπλ. Έλαο κφλν νιηγνςχρεζε
θαη Ϋηξεμε λα δεζηαζεέ ζην θνληηλφ ινπηξφ. Ο θξνπξφο ζην κεηαμχ ζαπκΪδνληαο ηνπο
ρξηζηηαλνχο , πάξε ηε ζΫζε ηνπ ιηγφςπρνπ θη Ϋηζη νη 39 κΪξηπξεο Ϋγηλαλ πΪιη 40.
Οη ΄Άγηνη αξΪληα ηηκψληαη πνιχ απφ ηελ εθθιεζέα θαη απφ ηελ ιατθά παξΪδνζε
Γλσζηνέ θαη ζηνπο θαζνιηθνχο. ΐαθηηζηηθΪ νλφκαηα ηεο εκΫξαο εέλαη ηα αξΪληεο , αξΪληνο,
αξαληάο, αξΪλησ, καδέ θαη ην φλνκα κΪξαγδσ, επεηδά Ϋλαο απφ ηνπο κΪξηπξεο
νλνκαδφηαλ κΪξαγδνο. Βδψ νθεέιεηαη θαη ην φλνκα ηεο πφιεο Ώγέσλ αξΪληα. Γηα ηελ
εληνλφηεξε πξνβνιά ηεο γηνξηάο Ϋρνπλ επηδξΪζεη ιανγξαθηθΪ , ε γεσξγηθά επνρά θαη ν
αξηζκφο ησλ αγέσλ.
ΐξηζθφκαζηε ζηνλ αλνημηΪηηθν ρξφλν ησλ φςηκσλ θαιιηεξγεηψλ , θαζψο θαη ηεο
εηνηκαζέαο ησλ θνπθνπιηψλ γηα ηνπο κεηαμνζθψιεθεο . Οη γεσξγνέ ζεσξνχλ ηε γηνξηά
ρξνληθφ ζεκεέν γηα ην θχηεκα ησλ δαξδαβαηηθψλ θαη νη κεηαμνχδεο πεγαέλνπλ ζηελ εθθιεζέα
λα ιεηηνπξγάζνπλ θαη λα επινγάζνπλ ηνλ ζπφξν ησλ θνπθνπιηψλ.
Ώπφ ηελ Ϊπνςε ηνπ αξηζκνχ εέλαη γλσζηφο ν θαιφο θαη πινπηνθφξνο ζπκβνιηζκφο
ηνπ «ζαξΪληα». ιεο νη αγξνηηθΫο εξγαζέεο εέλαη θαιφ λα γέλνληαη ζάκεξα , ζηξνγγπιεκΫλεο
ζε 40. Οη γεσξγνέ ζπκβνπιεχνπλ : « 40 θΪε, 40 πηεο θαη 40 κεηαθχηεπε». Οη θνπΫιεο πξΫπεη
λα θιψζνπλ 40 θισζηΫο , νη λνηθνθπξΫο λα θΪλνπλ πέηα κε 40 δηαθνξεηηθΪ ιΪραλα θαη λα
ζπεέξνπλ βαζηιηθφ λα γέλεη
ζαξαληφθισλνο. Μπνξνχζαλ λα θΪλε θαη λα πηνπλ
ζαξαληαπιΪζηα αιιΪ Ϋπξεπε λα ζπκεζνχλ λα θΪκνπλ θαη 40 ςπρηθΪ.. Ώμηνζεκεέσηε εέλαη
επέζεο ε δνμαζέα φηη ηελ εκΫξα απηά θηλδπλεχεη θαλεέο απφ 40 θηλδχλνπο πνπ πξΫπεη λα
θπιΪγεηαη . πκβνιηθφο επέζεο ν αξηζκφο 40 γηα θΪζε αθζνλέα .

20.5. Ζ ΜΔΡΑ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟΤ
Βέλαη ζξεζθεπηηθά γηνξηά γηα ηνπο νξζφδνμνπο θαη εζληθά ηαπηφρξνλα γηα ηνπο Ϋιιελεο
. « Ο Βπαγγειηζκφο ηεο Θενηφθνπ». Βέλαη απφ ηα γξαθηθφηεξα επεηζφδηα ηεο ζετθάο
παξνπζέαο ζηε γε . Ο αγγειηνθφξνο ηνπ ζενχ Γαβξηάι αλαθνέλσζε ζηελ εθιεθηά Κφξε ηε
ζεέα ελζΪξθσζε. Καη ην ζΫκα απηφ Ϋρεη γέλεη απφ ηα πην αγαπεκΫλα ζηε ρξηζηηαλνζχλε .
Σν ραξνχκελν πεξηερφκελφ ηεο Ϋθακε ψζηε επεηδά ζπλάζσο ζπκπέπηεη κε ηελ Μ.
αξαθνζηά , λα Ϋρεη ε γηνξηά απηά ειεπζεξέα θαγεηνχ , ηνπιΪρηζηνλ ζηελ ςαξνθαγέα θαη ζην
ιΪδη θαη νηλνπνζέα .
ηελ ΒιιΪδα, ε ηζηνξηθά ζχκπησζε ηνπ κεγΪινπ γεγνλφηνο ηεο αξράο ηεο Βζληθάο
ΒπαλΪζηαζεο ησλ Βιιάλσλ ην 1821, Ϋρεη δψζεη ζηε γηνξηά θαη κηα ζπκβνιηθά απφ ην
«Βπαγγειέδεζηε» ζεκαζέα .
Βέλαη ε κφλε εζληθά γηνξηά πνπ Ϋρεη πεξΪζεη κε ηελ επέδξαζε θαη ησλ παηδηψλ ζηελ
ςπρά θαη ζηε βαζχηεξε αλαγλψξηζε ηνπ ιανχ .
Σηο επέζεκεο εθθιεζηαζηηθΫο ηειεηΫο θαη ηηο ζρνιηθΫο εθδειψζεηο , ηηο ιακπαδεθνξέεο
, ηηο πνκπΫο , ηνλ ζεκαηνζηνιηζκφ θαη ηηο εξσηθΫο ζεαηξηθΫο παξαζηΪζεηο, ν ειιεληθφο ιαφο
ηηο ζεσξεέ παξαδνζηαθΪ πηα θαζηεξσκΫλεο .
ΠαξΪιιεια φκσο Ϋρνκε θαη επνρηθΪ ιανγξαθηθΪ ζηνηρεέα ηεο Γηνξηάο, πνπ εέλαη:
1.
Σν δηψμηκν ησλ δνπδνπληψλ θαη εξπεηψλ , κε καγηθΫο ελΫξγεηεο . Υηππνχλ ηα θνπδνχληα , ά
θαηζαξνιηθΪ κε ηελ επσδά:

- μσ ςχιινη, πνληηθνέ
κΫζα πινχηε θαη ραξΪ
ά
- ΐγΪηε θέδηα θαη γνπζηΫξεο
θη άξζε ηνπ Βπαγγειηζκνχ,
ζα ζαο θφςνπλ ηα θεθΪιηα
λα ζαο ξέμνπλ ζηα πεγΪδηα!
2
Δ κεηαθέλεζε ησλ λνκΪδσλ θηελνηξφθσλ απφ ηα ρεηκΪδηα πξνο ηα ςειφηεξα κΫξε.
Σν έδην ζπλΫβαηλε, ιΫλε θαη κε ηνπο θιΫθηεο , νη νπνένη ηελ εκΫξα ηνπ επαγγειηζκνχ
μαλΪβγαηλαλ ζην βνπλφ.
3.
Οη κειηζζνηξφθνη, πξσηνβγΪδνπλ ζάκεξα ηα κειέζζηα ζηελ χπαηζξν.
4.
Οη λνηθνθπξΫο ηεξνχλ ζεβαζηηθΪ ηελ αξγέα ηεο εκΫξαο , θαη νχηε δνπιεχνπλ ,νχηε
ζθνππέδνπλ.
Γξαθηθφηαηνο εέλαη Ϋλαο «παξνηκηφκπζνο» απφ ηνλ θπηηθφ θφζκν, πνπ ιΫγεηαη γηα ηελ
εκΫξα ηνπ Βπαγγειηζκνχ: - « Ϋρε γεηα . καλνχια καο», ιΫλε ηα ζηΪρπα ζηε γε μεπεηψληαο ην
κπφη ηνπο γηα λα κεζηψζνπλ. « ΠΪκε, ηεο ιΫλε, λα καο θΪλε νη ιχθνη» (Ϊλζξσπνη) - «ην θαιφ
λα πΪηε», ηνπο απαληΪεη ε κΪλα γε . « θη‟ αλ νη ιχθνη ζαο ηξψλε, εγψ ηξψσ ηνπο ιχθνπο»
20.6. ΛΑΕΑΡΗΚΑ ΚΑΗ ΣΩΝ ΒΑΪΩΝ
Σν «ΛαδαξνζΪββαην» καδέ
κε ηα
« ΐΪγηα», εέλαη ζε φιε ηελ ΒιιΪδα Ϋλα
πξναλΪθξνπζκα « Λακπξάο». ΘΪλαηνο πνπ ππφζρεηαη αλΪζηαζε, δελ απνηειεέ πΫλζνο. Σνλ
«ΛΪδαξν» , εηνηκΪδνπλ απνβξαδέο ηα παηδηΪ θαη νη λνηθνθπξΫο, κε ζρεκαηηθΪ νκνηψκαηα θαη
ρξψκαηα απφ παληΪ θαη θνξδΫιεο, ά κε δπκΪξη λεζηέζηκν, πνπ ζα ςεζεέ ζαλ αλζξσπφκνξθν
ηζνπξΫθη
Σνλ εληππσζηαζκφ ηνπ απφ ηελ αλΪζηαζε ηνπ ζπλΪλζξψπνπ ΛαδΪξνπ Ϋρεη δεέμεη ν
ειιεληθφο ιαφο θαη ζηα αθεγεκαηηθΪ ζηηρνπξγάκαηα (θΪιαληα-κνηξνιφγηα) πνπ Ϋρεη ζπλζΫζεη
γηα ηελ εκΫξα απηά
Βλ ηε πφιε ΐεζαλέα
ΜΪξζα θιαέεη θαη Μαξέα
ΛΪδαξν ηνλ αδεξθφ ηνπο
ηνλ γιπθχ θαη γθαξδηαθφ ηνπο.
ηξεηο εκΫξεο ηνλ ζξελνχζαλ
θαη ηνλ εκνηξνινγνχζαλ
Σελ εκΫξα ηελ ΣεηΪξηε
θηλεζ΄ ν Υξηζηφο γηα λα „ξηεη
θαη εβγάθελ ε Μαξέα
εμ΄ απφ ηε ΐεζαλέα:
- «αλ εδψ άζνπλ, ΥξηζηΫ κνπ
δε ζα πΫζλεζθε ν αδεξθφο κνπ‟

κα θαη ηψξα εγψ πηζηεχσ,
θαη θαιφηαηα εμεχξσ
φηη δχλαζ‟ αλ ζειάζεηο,
θαη λεθξνχο λα αλαζηάζεηο».
ΛΫεη - «Πέζηεπε , Μαξέα,
Ϊγσκελεη εηο ηα κλεκεέα».
Σφηε ν Υξηζηφο δαθξχδεη
θαη ηνλ Άδε θνβεξέδεη:
-Άδε, ΣΪξηαξε θαη ΥΪξν
ΛΪδαξν ζε λα ζνπ πΪξσ
-Αεχξν Ϋμσ ΛΪδαξΫ κνπ
θέιε θαη αγαπεηΫ κνπ
Καη επζχο απφ ηνλ Άδε
- ηη εμαέζην ζεκΪδηΛΪδαξνο απειπηξψζε,
αλεζηάζε θη εζεθψζε
δσληαλφο, ζαβαλσκΫλνο
θαη κε ην θεξέ δσζκΫλνο.
Πεο καο, ΛΪδαξε, ηη εέδεο
εηο ην Άδε πνπ επάγεο
-Βέδα θφβνπο, εέδα ηξφκνπο
εέδα βΪζαλα θαη πφλνπο.
Αψζηε κνπ ιέγν λεξΪθη
λα μεπιχλσ ην θαξκΪθη
ηεο θαξδηΪο ,ησλ ρεηιΫσλ,
θαη κε κε ξσηΪηε πιΫνλ
Σα παηδηΪ γπξέδνπλ απφ ηελ παξακνλά (Παξαζθεπά) ην πξσέ ζηα ζπέηηα ά ζηα γχξσ ρσξηΪ
θαη θξαηψληαο Ϋλα ζπκβνιηθφ νκνέσκα ηνπ ΛαδΪξνπ, ά αλαπαξηζηΪλνληαο νιφζσκε ηελ
αλΪζηαζε ηνπ, ά ρηππψληαο κεγαινθνχδνπλα ( ζε θηελνηξνθηθΫο πεξηνρΫο φπσο ζηελ
΄Ήπεηξν), ςΪινπλ ηα ηξαγνχδηα ηνπ ΛαδΪξνπ , πνπ ην πξψην κΫξνο εέλαη ηζηνξηθφ ηεο γηνξηάο
θαη ην δεχηεξν νηθνγελεηαθΪ παηλΫκαηα.
ηηο δηθΫο καο πεξηνρΫο ηα απφβξαδα νκΪδεο παηδηψλ ζηφιηδαλ Ϋλα θαιΪζη κε ινπινχδηα
ά δηΪθνξεο πξαζηλΪδεο θαη πεξλνχζαλ ζπέηη ην ζπέηη . ε πεξέπησζε πνπ δελ Ϋιεγαλ
ηξαγνχδηα ζα Ϋιεγαλ ζηηο λνηθνθπξΫο δηΪθνξεο δάζελ ραξκφζπλεο εηδάζεηο πνπ αθνξνχλ
Ϊκεζα ηελ νηθνγΫλεηα , νη νπνέεο κπνξεέ αζθαιψο λα άηαλ θαη απαηειΫο. Σν κεγαιχηεξν
«ζηραξέθη», άηαλ λα πάγαηλεο ζε νηθνγΫλεηα κε παηδέ θαληΪξν θαη λα Ϋιεγεο φηη «άξζε κε
Ϊδεηα». Έπαηξλαλ ζπλάζσο απγΪ , ρξάκαηα ά θαη θαξακΫιεο.
ε, Ϊιιεο πεξηνρΫο ηεο ΒιιΪδαο ( Α. Μαθεδνλέα, Θεζζαιέα, ηεξεΪ , Πεινπφλλεζν) ηνλ
ΛΪδαξν ηνλ ιΫλε Λαδαξέλεο, (θνξέηζηα).
Ο ΛΪδαξνο , σο αλζξψπηλε κνξθά εέλαη νηθεέν πξφζσπν ζηελ ειιεληθά ιανγξαθέα
θαη αλαθΫξεηαη ζπρλΪ ζηηο παξαδφζεηο θαη ζηηο παξνηκέεο .ΛΫλε γη΄ απηφλ φηη δελ γΫιαζε πνηΫ
κεηΪ ηελ αλΪζηαζε (αγΫιαζηνο ΛΪδαξνο ) γηαηέ εέρε δεη θφβνπο θαη ηξφκνπο ζην Άδε . Μφλν
κηα θνξΪ γΫιαζε φηαλ εέδε Ϋλαλ Ϊλζξσπν λα θιΫβεη Ϋλα πάιηλν ζθεχνο θαη εέπε θηινζνθηθΪ:
«Σν Ϋλα ρψκα θιΫβεη ην Ϊιιν». Βέλαη επέζεο γλσζηΫο νη θξΪζεηο. « Με ηελ θσλά θαη ν
ΛΪδαξνο», «ΞαλαδσληΪλεςε ζαλ ν ΛΪδαξνο!» θιπ.
Κπξηαθά ησλ ΐαΎσλ

Σε ιΫμε «βατν» ηελ Ϋρεη πΪξεη ε νξζφδνμε εθθιεζέα απφ ηνλ Βπαγγειηζηά ΕσΪλλε, πνπ
ζεκεηψλεη φηη κεηΪ ηελ αλΪζηαζε ηνπ ΛαδΪξνπ , φηαλ ν Εεζνχο πάγαηλε ζηα Εεξνζφιπκα .... «
φρινο πνιχο ..... Ϋιαβνλ ηα βατα ησλ θνηλέθσλ»
Σελ Κπξηαθά απηά φιεο νη εθθιεζέεο ζηελ ΒιιΪδα εθνδηΪδνληαη κε κηθξφθιαδα απφ
δΪθλε ά ειηΪ ( ά Ϊιιν ληθεηάξην θπηφ), θαζψο θη απφ θνηληθφθιαξα πνπ ηα θαιιηεξγνχλ
επέηεδεο ζηνλ πεξέβνιν ηνπο νη ηεξεέο θαη αθνχ ηα επινγάζνπλ ζηελ ιεηηνπξγέα, ηα κνηξΪδνπλ
ζηνπο πηζηνχο.
Σελ πξνκάζεηα ησλ θιαδηψλ γηα ηα βΪγηα ζε κεξηθνχο ειιεληθνχο ηφπνπο , ηελ
αλαιαβαέλνπλ εζεινληηθΪ γηα ην θαιφ ηεο ηεθλνπνηέαο ηνπο, νη ληφπαληξεο γπλαέθεο. Φνξνχλ
πξΪζηλα θαη θφθθηλα ρξψκαηα, εηνηκΪδνπλ θνηλφ θαγεηφ εμνράο θαη πΪλε ζην ιφγγν γηα ηα
δαθλφθιαξα. „ ηαλ ηα καδΫςνπλ, ζηάλνπλ ρνξφ κε ζπζρεηηζκΫλα ηξαγνχδηα θαη ρηππνχλ
ειαθξΪ ηελ πιΪηε ε κηα ηεο Ϊιιεο.
Σελ Κπξηαθά πεγαέλνπλ φινη καδέ ζηελ εθθιεζέα κε ηα γηνξηηλΪ ηνπο, θαη νη ληφγακπξνη
κε ηα γακπξηΪηηθα . Ο παπΪο ζα ηηκάζεη ηδηαέηεξα απηνχο. Σν βΪγην ν θαζΫλαο ζα ην πΪεη ζην
ζπέηη ηνπ θαη κ΄απηφ ζα ρηππάζνπλ ειαθξΪ φια ηα αληηθεέκελα, θπηΪ δψα, θιπ
20.7. Ζ ΠΡΩΣΑΠΡΗΛΗΑ
Ο Ώπξέιηνο (απφ ηνλ Ρσκατθφ κάλα Aprilis, πνπ ζάκαηλε επνρηθφ Ϊλνηγκα), εέλαη ν πην
ελδεηθηηθφο κάλαο ηεο Ϊλνημεο , πνπ θπξηαξρεέ, σο πξνο ηελ αλζνθνξέα ,πην πνιχ αθφκα θαη
απφ ην ΜΪε πνπ Ϋρεη ηε θάκε. Δ πξσηνκεληΪ ηνπ εέλαη δηαβαηάξηα γη΄απηφ θη φινη ζρεδφλ ηελ
αληηκεησπέδνπλ ακπληηθΪ κε ην πξσηαπξηιηΪηηθν ςΫκα πνπ ζπκβνιηθΪ ζα μεγειΪζεη ηνλ θΪζε
επέθνβν δαέκνλα ( ά ερζξφ) θαη ζα δψζεη ηελ επηπρέα, ηδηαέηεξα ζηνλ ληθεηά ηεο ςεπδνινγέαο .
Βέλαη θαη ηα ςεπδνινγάκαηα απηΪ Ϋλα εέδνο καγηθάο πΪιεο γηα ηελ επηθξΪηεζε ηνπ
θαινχ, φπσο Ϋηζη ζπκβνιηθΪ παιαηζηηθφ εέλαη θαη ην ηζνχγθξηζκα ησλ απγψλ ηνπ ΠΪζρα, ε ηα
αλνημηΪηηθα αζιάκαηα.
Δ παξνπζέα ηνπ Ώπξηιν-ΜΪε ζηηο παξνηκέεο θαη ηελ ιπξηθά πνέεζε εέλαη Ϊθζνλε.
20.8. ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖ ΛΑΜΠΡΖ
ΠξνΫθηαζε θαη Ϋληνλε βέσζε ηεο αξαθνζηάο εέλαη ΒβδνκΪδα ησλ Παζψλ , πνπ Ϋρεη
φια ηα ζηνηρεέα κηαο ζηαδηαθάο ζπκπφξεπζεο θαη ζπκπαξΪζηαζεο ησλ πηζηψλ ζηελ
πνιπαθεγεκΫλε απφ ηνπο ΒπαγγειηζηΫο καξηπξηθά πεξηπΫηεηα ηνπ ΑαζθΪινχ ηνπο. Δ
εθθιεζέα Ϋρεη πξνεηνηκΪζεη θαη δεέρλεη δξακαηηθΪ θαη πνξεπηηθΪ ηελ πεξηπΫηεηα απηά .
΄Έρεη ξπζκέζεη ηηο αθνινπζέεο , λα δηαδΫρνληαη ε κηα ηελ Ϊιιε πξνπαξαζθεπαζηηθΪ ,
αξρέδνληαο απφ ηηο πξνθεηηθΫο , ζαλ ππνζάθεο, νκηιέεο ηνπ κειινζαλΪηνπ Υξηζηνχ, (ΣεηΪξηε
–κπζηηθφ Αεέπλν) πξνρσξψληαο ζηελ πξνδνζέα θαη ηε ζχιιεςε, πεξηγξΪθνληαο ηελ κεγΪιε
δέθε απφ ηνπο γξακκαηεέο θαη ηνλ ΠηιΪην θαη θηΪλνληαο ζηε ζηαχξσζε (ΠΫκπηε), ζηελ
απνθαζάισζε θαη ηαθά (Παξαζθεπά) θαη ζηε βΫβαηε πξνζδνθέα ηεο ΏλΪζηαζεο. (Δ
ΏλΪζηαζε ζηελ ΒιιΪδα ζπλνδεχεηαη απφ κηα ζεηξΪ παξαδφζεηο θαη Ϋζηκα πνπ ζην θΫληξν ηεο
πξνζνράο Ϋρνπλ ην ζφξπβν, ηελ ιΪκςε, ηε θσηηΪ)
Ώζθαιψο εκεέο δελ ζα θαζέζνκε λα δνχκε ζε ιεπηνκΫξεηεο ηηο πινχζηεο ηειεηΫο ηεο
βδνκΪδαο απηάο κΫρξη ηελ Λακπξά. Θα δνχκε φκσο θΪηη ην ηδηαέηεξν,- φπσο εέλαη
Σα ειιεληθΪ θαη μΫλα ζχκβνια ηεο ΠαζραιηΪο.
Σν α π γ ν Βέλαη παγθφζκηα ζρεδφλ ε ρξάζε ηνπ ζηνλ ρξηζηηαληθφ θφζκν, ηηο κΫξεο
απηΫο . Οη εξκελεέεο πνπ δέλνληαη γηα ηελ πξνηέκεζά ηνπ θαη κΪιηζηα ζε ρξψκα θφθθηλν εέλαη

πνιιΫο . Τπνζηεξέδνπλ φηη ην απγφ αθνχ εέλαη πεγά δσάο, ζπκβνιέδεη θαη ζηα ρξηζηηαληθΪ
ρξφληα ν, ηη θαη ζηα παιηΪ : -ηελ αλαλΫσζε ηεο δσάο θαη ηελ επεκεξέα .
Γηα ην ρξψκα ηνπ ιΫγεηαη φηη ζπκέδεη ην αέκα ηνπ Υξηζηνχ, εέηε πξνρξηζηηαληθνχο
ζαλΪηνπο ζεψλ, εέηε ην αέκα εβξατθνχ πξνβΪηνπ (φπσο είλαη γλσζηφ ην Πάζρα ήηαλ ζεκαληηθή
γηνξηή γηα ηνπο Δβξαίνπο. Σν πξφβαην ήηαλ έλα απφ ηα δψα πνπ ζθάδνληαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε
γηνξηή. Δπίζεο είλαη γλσζηή ε πξνθεηεία φηη ν Υξηζηφο ζα ζηαπξσλφηαλ ηξεηο κέξεο πξηλ απφ
ην Πάζρα θαη ζα αλαζηαίλνληαλ αλήκεξα ηνπ Πάζρα) .
ΏιιΪ εέλαη θνηλά θαη ε ιατθά παξΪδνζε γηα ην παξΪμελν Ϊθνπζκα πνπ εμεγεέ ην
θφθθηλν ζηα ΠαζραιηλΪ απγΪ. ηαλ εέπαλ «Υξηζηφο αλΫζηε» , θαλεέο δελ πέζηεςε. Μηα γπλαέθα
πνπ θξαηνχζε ζην θαιΪζη απγΪ εέπε : «Ώιεζψο αλΫζηε, φηαλ φκσο ηα απγΪ ζην θαιΪζη απφ
Ϊζπξα γέλνπλ θφθθηλα» θαη σο εθ ηνπ ζαχκαηνο Ϋγηλαλ
ΤπΪξρεη φκσο γηα ην Ϋζηκν ησλ απγψλ θαη ε νξζνινγηζηηθά εξκελεέα : ΚαηΪ ηε
αξαθνζηά λεζηεχνπλ φινη θαη γη΄απηφ ηα απγΪ πεξηζζεχνπλ . Βέλαη θηφιαο ε επνρά πνπ νη
θφηεο ηα γελλνχλ κε αθζνλέα . Ση ζα ηα Ϋθαλαλ ηφζα απγΪ νη λνηθνθπξΫο; Γηα ην ιφγν απηφ ηα
θχιαγαλ γηα ην ΠΪζρα θαη φηαλ Ϋβξηζθαλ επθαηξέα ηα Ϋθαλαλ δψξα-ακνηβά ζηα παηδηΪ: ηελ
ΠξσηνκαξηηΪ, ηνπ ΛαδΪξνπ, θαη ηελ Μ. ΠΫκπηε . ΏιιΪ πην πνιχ ηελ εκΫξα ηεο Λακπξάο . Σα
απγΪ άηαλ ην πην πξφρεηξν θαγψζηκν θαγεηφ .
Σα Ϋβαθαλ φκσο θφθθηλα γηα λα ζπκέζνπλ ηελ ΏλΪζηαζε ηνπ Κπξένπ, ά πην ζσζηΪ ηελ
λέθε ηνπ θπξένπ πΪλσ ζηελ ακαξηέα. Σελ έδηα λέθε ζπκέδεη θαη ην ηζνχγθξηζκα ησλ απγψλ,
αλεμΪξηεηα πνπ θαηΪ ην ιατθφ Ϋζηκν ν ληθεηάο παέξλεη ην απγφ ηνπ εηηεκΫλνπ.
Ο ηξφπνο βαθάο (ζην ρψξν καο) γηλφηαλ θπξέσο κε θινχδεο απφ θξεκκχδηα. (Μαδέ κε
ηα απγΪ Ϋβξαδαλ θαη ηηο θινχδεο απφ ζηεγλΪ θξεκκχδηα). Έλαο Ϊιινο ηξφπνο άηαλ ηα
βαιαλέδηα. Ώιινχ θαη κε θινχδεο ελφο δΫληξνπ,- ΓεσξγνπηζΪηη).
Οη βηνκεραληθΫο βαθΫο αληηθαηΫζηεζαλ ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο, ιφγσ ηεο
ππεξνράο ηφζν ζην νκνηφκνξθν φζν θαη ζην γπαιηζηεξφ θφθθηλν ρξψκα. ΜΫρξη ηελ δεθαεηέα
ηνπ ελελάληα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα νη Υξηζηηαλνέ Ϋβαθαλ ηα απγΪ κε βηνκεραληθΫο
κπνγηΫο. Ώπφ Ϋξεπλα πνπ Ϋγηλε δηαπηζηψζεθε φκσο φηη ζην πεξηερφκελφ ηνπο ππάξραλ
επηδάκηα γηα ηελ αλζξψπηλε πγεέα ζπζηαηηθΪ ζηνηρεέα. Σφηε ινηπφλ νη βηνκεραληθΫο θφθθηλεο
κπνγηΫο αληηθαηαζηΪζεθαλ απφ κπνγηΫο ηξνθέκσλ.
Οη νξζφδνμνη Υξηζηηαλνέ Ϋβαθαλ ηα απγΪ ηνπ ΠΪζρα θφθθηλα. ην ρψξν καο ηα κπιε
βαθφηαλ ζε νηθνγΫλεηεο κε πΫλζνο . ΜΪιηζηα κπνξεέ λα ηα ζηφιηδαλ θηφιαο κε δηΪθνξα
μφκπιηα. Δ πνιπρξσκέα πνπ δηαπηζηψλεηαη ζάκεξα ζηα απγΪ ηνπ ΠΪζρα πξνΫξρεηαη απφ ηε
Αχζε θαη ηνπο θαζνιηθνχο. ΠΪλησο ζηα παζραιηλΪ ηξαπΫδηα ησλ νξζνδφμσλ ππΪξρνπλ θαη
ζάκεξα δπν πηΪηα κε απγΪ. Έλα κε ηα θφθθηλα θαη ην Ϊιιν κε ηα πνιχρξσκα απγΪ ην νπνέν
εθηφο ησλ Ϊιισλ ιακβΪλεη ρψξα ζην παζραιηλφ ηξαπΫδη θαη γηα αηζζεηηθνχο ιφγνπο. ΠΪλησο
ην θφθθηλν ζεσξεέηαη ην ρξψκα ηεο δσάο.
Δ Ϋλλνηα ηνπ δψξνπ θπξηαξρεέ ζην Ϋζηκν ησλ απγψλ θαη κΪιηζηα ησλ κεγΪισλ πξνο
ηνπο κηθξνχο , ά ησλ πινπζέσλ πξνο ηνπο θησρνχο.
Ώπηά ηελ Ϋλλνηα ηνπ ενξηαζηηθνχ δψξνπ αθνινχζεζαλ ζηα λεφηεξα ρξφληα ηα
δαραξνπιαζηεέα θη‟ Ϋθηαζαλ ζηα πνηθέια θαηαζθεπΪζκαηα ησλ απγψλ απφ θαξακΫια θαη
ζνθνιΪηα ά ζηα ραξηνλΫληα θαη βαθειέηηθα ζάκεξα. Ώπφ ην απγφ μεπάδεζαλ Ϋπεηηα πιάζνο
ζπγγεληθΪ ζχκβνια.
2. Ο ι α γ ν ο Σνλ βξέζθνκε θη΄ απηφλ ζηα παηγλέδηα θαη ζηα δψξα ηνπ ΠΪζρα, αιιΪ
δελ εέλαη γλσζηφο απφ ειιεληθά παξΪδνζε . ΄Ήξζε απφ ηελ Απηηθά Βπξψπε.
3. Οη θ α κ π α λ ε ο ζν θη αλ ζθεθηφκαζηε ηηο θακπΪλεο ζαλ ειιεληθφ θαη νξζφδνμν
ζχκβνιν ε επηθξΪηεζε ηνπο ζηελ Παζραιηλά ζθελνγξαθέα νθεέιεηαη
πην πνιχ ζε
ΒπξσπατθΫο παξαδφζεηο

4. Σν α ξ λ έ Ώπηφ εέλαη ζχκβνιν ειιεληθφ. Αελ απνθιεέεηαη φκσο λα Ϋρεη ζρΫζε κε ηελ
εβξατθά παξΪδνζε ηεο εμφδνπ απφ ηελ Ϋξεκν ηελ έδηα ρξνληθά πεξένδν. Σν ζθαρηφ, θπξέσο
αξλέ, επεηδά δελ εέραλ ηελ δπλαηφηεηα λα ην ιηαλέζνπλ ην Ϋςελαλ νιφθιεξν.
Σν Ϋζηκν απηφ επέζεο κπνξεέ λα θαηΪγεηαη απφ πην πξσηφγνλεο θαηαζηΪζεηο ηεο
αλζξψπηλεο θνηλσλέαο, φπνπ ε δηαηξνθά γηλφηαλ ζε θπζηνινγηθΫο θαηαζηΪζεηο. Δ Ϋμνδνο
θαηΪ ηελ εκΫξα ηνπ ΠΪζρα ζηε θχζε, πνπ ζπκβνιέδεη ηελ ηειηθά θαη απνθαζηζηηθά λέθε ηεο
Άλνημεο επέ ηνπ Υεηκψλα, πηζαλφλ λα θιεξνδφηεζε σο Ϋζηκν θΪηη πνπ παιηφηεξα άηαλ κηα
θαζεκεξηλφηεηα.
5. Σα θ ε ξ η α θαη ηα π π ξ ν η ε ρ λ ε κ α η α . Βέλαη θη΄ απηΪ ζχκβνια ειιεληθΪ . Σα
θεξηΪ εέλαη εθθιεζηαζηηθΪ, καδέ θαη θνζκηθΪ . Κνζκηθφ εέλαη ηδέσο ην κΫξνο πνπ αθνξΪ ηηο
θνξδΫιεο
6. Σν η ζ ν π ξ ε θ η εέλαη ν εμειηγκΫλνο ηξφπνο ηεο Λακπξνθνπινχξαο ά ηνπ
Λακπξνςσκηνχ
Σελ εκΫξα ηνπ ΠΪζα δηεμΪγνληαη θαη δηΪθνξα παηρλέδηα θαη αγψλεο , φπσο εέλαη ε
ηππαζέα, ν δξφκνο , ηα δηΪθνξα πεδάκαηα, Ϊικα χςνπο, ιηζνβνιέα, Ϊξζε βαξψλ θιπ, ηα
νπνέα φια Ϋρνπλ ζρΫζε κε ην ζχκβνιν ηεο λέθεο ηνπ Υξηζηνχ κε ηελ ΏλΪζηαζε, κηα λέθε ηελ
νπνέα ηελ ζπλαληνχκε ηαπηφρξνλα θαη ζηε θχζε.
Άιιεο δχν γηνξηΫο πνπ ζπκπεξηιακβΪλνληαη ζηα ΠαζραιηλΪ θαη ηεο Άλνημεο εέλαη θαη ε
γηνξηή ηεο Αλάιεςεο θαη ηεο Πεληεθνζηήο πνπ ζεσξεέηαη θαη ε ηειεπηαέα κΫξα πνπ ιΫκε ην
Υξηζηφο ΏλΫζηε.
Οη ιανγξαθηθνέ ραξαθηάξεο ηεο ζεκαληηθάο γηα ηνλ ειιεληθφ θφζκν γηνξηάο ηεο
Ώλαιάςεσο, εέλαη πνιιαπινέ. Ώξρέδνπλ απφ ηε ζξεζθεπηηθά γλψζε ηνπ ζαπκαζηνχ
γεγνλφηνο ηεο Καηλάο Αηαζάθεο θαη θζΪλνπλ ζε επνρηθΪ Ϋζηκα, λαπηηθΪ, θηελνηξνθηθΪ πνπ
πεξηΫρνπλ επέζεο δνμαζέεο θαη ελΫξγεηεο, ζρεηηθΫο κε ηνλ θφζκν ησλ λεθξψλ. Σν ζΫκα ηεο
ΏλΪιεςεο ζρεηέδεηαη κε ηελ ιατθά αληέιεςε, πνπ ζπλαληνχκε θαη ζηελ Καηλά Αηαζάθε, φηη 40
κΫξεο κεηΪ ην ζΪλαην ε ςπρά ηνπ λεθξνχ εέλαη ειεχζεξε λα θπθινθνξεέ αλΪκεζα ζηνπο
δσληαλνχο θαη ζηνπο νηθεένπο. Σν έδην θαη ν Υξηζηφο, ν νπνένο κε ηελ αλΪζηαζά ηνπ
απειεπζΫξσζε ηηο ςπρΫο, 40 κΫξεο κεηΪ πεξηθΫξεηαη αθφκα ζηε γε.
ΜεηΪ ην 40 άκεξν ε ςπρά ηνπ θΪζε ζλεηνχ εέλαη πηθξακΫλε, αιιΪ νη δσληαλνέ νηθεένη ηεο
ηε βνεζνχλ λα βξεη ην δξφκν πξνο ηνλ παξΪδεηζν θαη ηελ εζπρέα ηεο. «ΐγΪλνπλ ηα
αξΪληα».
ΚΪλνπλ ηξηζΪγην. Πεγαέλνπλ ζην λεθξνηαθεέν αλΪβνπλ θεξηΪ ζηνλ ηΪθν,
ζπγθεληξψλνληαη ζην ζπέηη ζηξψλνπλ γεχκα ά θΪλνπλ θηιαλζξσπέεο γηα ηελ ζπγρψξεζε θαη
αλΪπαπζε ηεο ςπράο ηνπ λεθξνχ ηνπο.
α. Ο ιαφο Ϋρεη πξνζΫμεη ην ρξφλν ησλ 40 εκεξψλ πνπ πΫξαζαλ απφ ηελ ΏλΪζηαζε
σο ηελ ΏλΪιεςε ηνπ Υξηζηνχ. ηε δηΪξθεηα απηά θπιΪεη ά αλαλεψλεη ν, ηη πξνΫξρεηαη απφ ην
ΠΪζρα, ςΪιεη γηα ηειεπηαέα θνξΪ ην «Υξηζηφο ΏλΫζηε» ηξψεη παζραιηλΪ θαγεηΪ θαη ζην ηΫινο
γηνξηΪδεη ηελ εκΫξα ηεο Ώλαιάςεσο θιεέλνληαο ηνλ θχθιν ηνπ ΠΪζρα κε ηα εμάο: ΞαλαβΪθεη
ειΪρηζηα απγΪ γηα ην «θαιφ» „ θαέεη ηηο δΪθλεο θαη ηα ινπινχδηα, πνπ Ϋρεη απφ ην ΠΪζρα΄
πηζηεχεη φηη αλ θαηξνθπιαθηάζεη ηα κεζΪλπρηα ζα δεη ηνπο νπξαλνχο πνπ αλνέγνπλ γηα λα
πεξΪζεη, (αλαιεθζεέ) ν Υξηζηφο. Οη πην Ϊμηνη θαη πην πηζηνέ βιΫπνπλ Ϋλα θσο ζηνλ νπξαλφ.
β. Δ κΫξα ηεο Ώλαιάςεσο εέλαη κεηαβαηηθή. Πεξλνχκε απφ ηελ Άλνημε ζην ζΫξν, ε
γεληθφηεξα απφ ην Υεηκψλα ζην Καινθαέξη. Οη δΫζηεο ηνπ Καινθαηξηνχ, κε ηα ελνριεηηθΪ
Ϋληνκα, κε ηελ μεξαζέα θαη ηηο ηξνπΫο ηνπ Διένπ, εέλαη θνληΪ. Γη΄ απηφ κε ηελ επινγέα ηεο
γηνξηάο νη ππαέζξηνη βξέζθνπλ ηελ επθαηξέα λα θΪκνπλ καγηθΫο ελΫξγεηεο θαη λα μνξθέζνπλ ην
πηζαλφ θαθφ. ΏλΪβνπλ θσηηΫο, φπνπ κΪιηζηα ξέρλνπλ θαη μεξνδΪθλεο απφ ηελ ΏλΪζηαζε θαη

ηηο πεδνχλ ιΫγνληαο: «Να θανχλ νη ςχιινη, λα θανχλ νη πνληηθνέ, λα θανχλ θαη ηα θνπλνχπηα»
(κεηαθπζηθΪ θαη θΪζε θαθφ)
Οη πξαθηηθνέ γηαηξνέ βγαέλνπλ ζηελ χπαηζξν θαη καδεχνπλ δηΪθνξα ζεξαπεπηηθΪ
βφηαλα. ΤπΪξρεη ηαπηφρξνλα κηα παξεηπκνινγέα αλΪκεζα ζηελ Ϋλλνηα ηεο ιΫμεο «αλΪιεςε»
κε ηελ Ϋλλνηα ηεο αινηθάο. ηαλ φκσο ν ιαφο ιΫεη φηη «πσο αλαιάθζεθε ν Υξηζηφο λα
αλαιεθζνχλ θαη ηα θαθφ απφ πΪλσ κνπ» , ηφηε πιεζηΪδεη ηελ πξαγκαηηθά Ϋλλνηα ηεο
ΏλΪιεςεο.
ηα θηελνηξνθηθΪ ε κΫξα ηεο Ώλαιάςεσο ζεσξεέηαη «πιεζεξά», ά «γαιαηεξά». Καινχλ
ηνλ παπΪ ζηηο ζηΪλεο, ζθΪδνπλ αξληΪ θαη ρχλνπλ ην πεξέζζην γΪια ζηε γε γηα λα
πξνθαιΫζνπλ ηελ γνληκφηεηΪ ηεο.
Δ εκΫξα ηεο Ώλαιάςεσο ζεσξεέηαη ε πξψηε κΫξα ηνπ Καινθαηξηνχ θαη ν ιαφο ηεο
ππαέζξνπ επηηξΫπεη ηελ θΪζνδν ζηε ζΪιαζζα, ά επηβΪιεη ζε φια ηα κΫιε ηεο νηθνγΫλεηαο ην
ινχζηκν ,θιπ.
20.9. ΜΑΖ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΠΡΩΣΟΜΑΓΗΑ
Σνλ ΜΪε απφ ην ζηφκα ηνπ ιανχ ζα ηνλ αθνχζεηο κε πνιιΪ νλφκαηα :
«ΣξηαληαθπιιΪ», «ΠξΪζηλν» , Λνπινπδφ», «Καινκάλα», «ΚεξαζΪξε» .
ηελ αξραηφηεηα, ηνλ κάλα απηφ νη Ώζελαένη γηφξηαδαλ ηα «Θαξγάιηα» , διδ ηα
γελΫζιηα ηνπ ζενχ ηνπ θσηφο Ώπφιισλα θαη ηεο ζεΪο ηνπ θπλεγηνχ ηεο Άξηεκεο.
Σν φλνκΪ ηνπ ν ΜΪεο πνιινέ ιΫλε πσο ην πάξε απφ ηελ κεηΫξα ηνπ Βξκά ηελ Μαία ,
πνπ πξνζηΪηεπε ηελ γνληκφηεηα θαη αχμαηλε ηνπο θαξπνχο. Ο ΜΪεο κπαέλεη ζηελ θαξδηΪ ηνπ
ιανχ δξνζεξφο, κπξηΪλζηζηνο, παηρληδηΪξεο, αηζηφδνμνο, νλεηξφπιαζηεο, θαξδηνζκέρηεο,
εξαζηάο, θαη δσνδφηεο.
Σνλ ΜΪε γηνξηΪδεηαη θαηΪ ηδηαέηεξν θαη εζηκηθφ ηξφπν ε ΠξσηνκαγηΪ.
Βέλαη γλσζηφ φηη ε εξγαηηθά ΠξσηνκαγηΪ πξνηΪζεθε ζηελ Ώκεξηθά , ην 1888 απφ ηελ
America federation of Labour , θαη πξαγκαηνπνηάζεθε ην 1890, κε ην ΑηεζλΫο πλΫδξην
Βξγαηψλ, ζην ΐεξνιέλν.
κσο ε ΠξσηνκαγηΪ ησλ ειιεληθψλ ιατθψλ παξαδφζεσλ , φπσο γηνξηΪδεηαη απφ ηα
παιηΪ σο ηα λεφηεξα ρξφληα , εέλαη Ϋλα θξΪκα ζηνηρεέσλ θαη επηδξΪζεσλ , πνπ θξαηνχλ απφ
ηα θΪζε εέδνπο Ώλζεζηάξηα ησλ αξραέσλ Βιιάλσλ , ησλ Ρσκαέσλ, θαη ησλ ΐπδαληηλψλ θαη
θζΪλνπλ ζηηο λενειιεληθΫο γηνξηΫο ηεο Άλνημεο , απφ ηελ ΠξσηνκαξηηΪ σο ηνλ ΜΪε. Ο
θεληξηθφο Ϊμνλαο ησλ ζηνηρεέσλ απηψλ εέλαη ε αλζξψπηλε ραξΪ γηα ηελ Άλνημε , ε
απζφξκεηε ιαηξεέα γηα ηελ βιΪζηεζε νη καγηθΫο ελΫξγεηεο γηα ηελ ηειεέσζά ηεο θαη ε
πξνζπΪζεηα κεηΪιεςεο απφ ηηο δπλΪκεηο ηεο . ΠΪλσ ζηηο θαηεπζχλζεηο απηΫο ζηάξημαλ νη
αηψλεο θαη νη ιανέ ηηο θπζηνιαηξηθΫο αλνημηΪηηθεο γηνξηΫο ηνπο , πνπ αιιΪδνπλ κφλν
εκεξνκελέα .
Δ παξαδνζηαθά γηνξηά ζεκαδεχεηαη απφ λΫα καδηθά γηνξηαζηηθά Ϋμνδν. ε πνιιΪ
κΫξε, λεαξΪ θνξέηζηα ληπκΫλα κε ηα γηνξηηλΪ μεθηλνχλ λσξέο ην πξσέ γηα ηηο βξχζεο λα
πηΪζνπλ ην ακέιεην λεξφ ηεο ΠξσηνκαγηΪο. ην δξφκν ηνπο θφβνπλ ινπινχδηα πνπ θξχβνληαη
αθφκα ζην αρλφκαπξν πΫπιν ηεο λχρηαο θαη κ΄ απηΪ ζηνιέδνπλ , ακέιεηεο , ιαγάληα θαη
βξχζεο καδέ.
Ώθνχ πΪξνπλ ην λεξφ γπξέδνπλ ζηα ζπέηηα γηα λα πηΪζνπλ αθφκα ηελ νηθνγΫλεηα ζην
ζηξψκα. Με ην ακέιεην λεξφ πιΫλνληαη ζηε ζπλΫρεηα φινη θαη χζηεξα ηξψλε απφ Ϋλα
γιχθηζκα γηα λα πεξΪζεη θαιΪ ν κάλαο.
ηε Αξφβηαλε ηελ εκΫξα απηά ν λνηθνθχξεο ηνπ ζπηηηνχ πεγαέλεη πξστ-πξστ λα
καδΫςεη ηνλ «ΜΪε», ην ινπινχδη ηνπ ρακνζθαθηνχ (θαζθφκεινπ) θαη αθνχ θΪλεη κ΄απηφ Ϋλαλ

πιερηφ ζηαπξφ ηνλ πεγαέλεη ζην ζπέηη θαη ηνλ βΪδεη ζηελ πφξηα ά ζε θΪπνην Ϊιιν εκθαλέζηκν
κΫξνο ηνπ ζπηηηνχ.
Δ ΠξσηνκαγηΪ πΪλσ απφ φια ινγαξηΪδεηαη απφ φινπο ζαλ ηελ πην θαηΪιιειε κΫξα
ηνπ ρξφλνπ γηα κάγηα. χκθσλα κε ην Ϋζηκν δελ πηΪλνπλ ηα κΪγηα ηεο εκΫξαο απηάο κφλν
εθεέλνπο πνπ Ϋρνπλ γηα θπιαρηφ ην θεθΪιη κηαο νρηΪο . Ώλ κΪιηζηα ην θπιαρηφ πεξηΫρεη θεθΪιη
θαηζνπινρηΪο ( πξφθεηηαη γηα ην θαξκαθεξφ θέδη νρηΪ, ην νπνέν θΫξεη ζην θεθΪιη Ϋλα
θαηζνχιη), ηφηε ηα καγηθΪ φρη κφλν δελ πηΪλνπλ αιιΪ δηαιχνληαη κΫρξη πνπ κπνξεέ λα ηα
ππνζηεέ εθεέλνο πνπ ηα θΪλεη .
Σα ακπληηθΪ Ϋζηκα ηεο ΠξσηνκαγηΪο κεηαμχ ησλ βνζθψλ
ΠνιιΪ εέλαη ηα Ϋζηκα ηεο ΠξσηνκαγηΪο θπξέσο ακπληηθΪ ζηνπο βνζθνχο.
Οη πξνβαηΪξεδεο πηζηεχνπλ φηη ηελ θνληνραξαπγά ηεο εκΫξαο απηάο πΪλε ζην
θνπΪδη ηνπο γπλαέθεο πνπ δε ζΫινπλ ηελ πξνθνπά ηνπο θαη ζθνπγγέδνπλ ηελ πξσηλά δξνζηΪ.
(Πηζηεχεηαη φηη παέξλνπλ ηελ δξνζηΪ θαη ηελ πξνθνπά ηνπ θνπαδηνχ).
Σν κεγΪιν θαθφ κπνξεέ λα ην θΪλεη ε κΪγηζζα ε νπνέα ζε πεξέπησζε πνπ πεηΪμεη ζην
θνπΪδη κΪγηα ηελ ψξα ηνπ καληξηνχ , ηφηε αιέκνλν γηα ηνλ πξνβαηΪξε.
Γη΄απηφ ν πξνβαηΪξεο ηελ ψξα απηά Ϋρεη ηα κΪηηα ηΫζζεξα κάπσο πιεζηΪζεη θαλεέο ην
θνπΪδη.
Άιινη ηελ ψξα πνπ βγΪδνπλ ηα πξφβαηα απφ ην καληξέ ηα ρηππνχλ κε θαξπδφθπιια
γηα λα θΫξνπλ ηα γαιΪξηα πεξηζζφηεξν γΪια.
Ο ΜΪεο ζεσξεέηαη θαηΪ ηελ ιατθά παξΪδνζε θαη « δειηΪξεο», «παξαμεληΪξεο»,
κΪιηζηα θαη «θαθφο». ΠαξΪ ην γεγνλφο φηη θΫξλεη ζηε θχζε φια ηα θαιΪ πηζηεχεηαη φηη δελ
θΫξλεη θαινηπρέα ζην ζπέηη , φηη εέλαη «θαθνθΫξηεο» θαη « αλαπνδνθνπβαιεηάο» γη΄απηφ θαηΪ
παξΪδνζε δελ παληξεχνληαλ ηνλ ΜΪε. Έιεγαλ κΪιηζηα φηη « Σα γατδνχξηα παληξεχνληαη ηνλ
ΜΪε»
Οη ΜαγηΪηηθεο βξνρΫο ζεσξνχληαη θαηαζηξνθά, γη΄απηφ θαη αλαθΫξεηαη ε παξνηκέα.
«ηνλ θαηαξακΫλν ηφπν κάλα ΜΪε βξΫρεη»
Αελ εέλαη επέζεο ηπραέν πνπ ζηηο ηξεηο ΜαΎνπ εέλαη θαη ε γηνξηά ηεο Ώγέαο Μαχξαο . Έλα
φλνκα πνπ θπηεχεη ζηελ ςπρνινγέα ηνπ ιανχ « καχξα πξναηζζάκαηα» . Δ γηνξηά απηά Ϋρεη
ηδηαέηεξε ζεκαζέα γηα ηηο γπλαέθεο νη νπνέεο απνθεχγνπλ θΪζε εξγαζέα .
Βπέζεο θΪζε παξαγσγά ηελ εκΫξα απηά, θπξέσο απφ ηνπο πξνβαηΪξεδεο, πεγαέλεη
ζηνπο θησρνχο.
20.10. 21 Μαΐνπ – Ζ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΓΗΟΡΣΖ ΣΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΚΑΗ ΔΛΔΝΖ
Βέλαη κηα γηνξηά βπδαληηλΪ ειιεληθά, πνπ απιψλεηαη ζε ηζηνξηθφ βΪζνο, απφ ηνλ πξψην
ρξηζηηαλφ απηνθξΪηνξα θαη ηε κεηΫξα ηνπ‟ θαη ζε θνηλσληθφ πιΪηνο , κε ην πιάζνο ησλ
βαθηηζηηθψλ νλνκΪησλ , πνπ θακαξψλνπλ λα γηνξηΪδνπλ ηελ θαινθαηξηλή πιΫνλ απηά
παξαδνζηαθά εκΫξα.
1. Οη νλνκαζηηθΫο γηνξηΫο ζηελ ΔιιΪδα απνκΫλνπλ κηα πξνζσπηθά ηηκά , πνπ από ηα
παηδηθΪ ρξόληα ζηεξεώλεη ηελ αηνκηθά θαη κεηΪ ηελ θνηλσληθά απηνπεπνέζεζε .
ΓηαθΫξεη κΪιηζηα από ηα μεληθΪ γελΫζιηα , αθνύ ην όλνκα ζπλδΫεη ηαπηόρξνλα ηελ
νληόηεηα ηνπ αηόκνπ κε ηνλ ηηκώκελν Ϊγην θαζώο θαη κε Ϋλαλ ζπλώλπκν πξόγνλν.
Ζ γηνξηά απηά απνρηΪεη ηδηαέηεξε ζεκαζέα γηα ηελ «ππνηηκεκΫλε» γπλαέθα.
2. Σν όλνκα Κσλζηαληέλνο, Ϋρεη ιαηηληθά ξέδα. Έγηλε ειιεληθόηαην ζηα βπδαληηλΪ
ρξόληα, κΪιηζηα εξσηθό θαη ιπηξσηηθό κε ηε ζπζέα ηνπ ηειεπηαένπ Παιαηνιόγνπ

(1453), θη αθόκα Ϋλα από ηα ζπκβνιηθόηεξα αθξηηηθΪ νλόκαηα κε ηδηαέηεξε απάρεζε
ζηελ θηινινγηθά ιανγξαθέα θαη ινγνηερλέα.
ΗζηνξηθΪ θαη ζπλαμαξηθΪ, ν Ϊγηνο Κσλζηαληέλνο, άηαλ ν πξώηνο Ρσκαένο
απηνθξΪηνξαο, πνπ απνδΫρηεθε ηελ λΫα ζξεζθεέα- ηνλ ρξηζηηαληζκό, ύζηεξα από
313 ρξόληα δησγκώλ . Σν 330 ζεκειέσζε ην ξσκην-βπδαληηλό ζθΫινο ηνπ
απΫξαληνπ θξΪηνπο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. Ζ δπλαηόηεηα απηά ησλ ρξηζηηαλώλ
λα αζθνύλ ειεύζεξα ηε ιαηξεέα ηνπο, λα ρηέδνπλ λανύο θαη λα ζπγθαινύλ
πλόδνπο, Ϋδσζε ζηνλ έδην ην όλνκα ηνπ Ηζαπόζηνινπ, όπσο θαη ζηε κεηΫξα ηνπ ,
ηελ ΔιΫλε πνπ παξόηη ην νκεξηθό όλνκΪ ηεο, άηαλ βαζύηαηε ρξηζηηαλά θαη πάγε ε
έδηα ζηνπο ¨Άγηνπο Σόπνπο , λα αλαδεηάζεη ην ζηαπξό, ην ζύκβνιν απηό ηεο λέθεο
ηνπ γηνπ ηεο θαη ηεο λΫαο ζξεζθεέαο ηνπ θξΪηνπο.
Δ εηθφλα ησλ αγέσλ κε ηα απηνθξαηνξηθΪ ζηΫκκαηα θαη κε ηνλ κεγΪιν ηαπξφ
αλΪκεζΪ ηνπο εέλαη εληππσζηαθά . Γηα ηνλ έδην ιφγν θαη ηα λνκέζκαηα πνπ θφβνληαλ
παιηφηεξα κε ηελ έδηα ζηνιά ά θαη κε παξφκνηα παξΪζηαζε, ηα πεξέθεκα « θσζηαληηλΪηα»,
εέραλ θαηΪ ηελ ιατθά αληέιεςε καγηθά δχλακε.
ΜαγηθΫο θαη αζηξνινγηθΫο ηδηφηεηεο παέξλεη θαη ρξνλνινγηθΪ , ε γηνξηά απηά. Σνλ άιην
θαη η΄ αζηΫξηα «ηνπ Άγένπ Κσλζηαληέλνπ» ηα θνηηΪδνπλ αιιηψηηθα νη Ϊλζξσπνη, θπξέσο ηεο
ππαέζξνπ. Φνβνχληαη λα αληηθξέζνπλ ηε λπρηεξηλά Πνχιηα, πνπ ηψξα αλαηΫιιεη ζηνλ
νξέδνληα, «κε ηνπο γεκέζεη ζην πξφζσπν πνχιηεο» (παλΪδεο) , ελψ αληέζεηα νη θνπΫιεο
θαινχλ ηνλ πξσηλφ άιην λα ηνπο δψζεη θαινθαηξηλά νκνξθηΪ.
20.11. ΠΑΡΟΗΜΗΔ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΜΖΝΑ ΣΖ ΑΝΟΗΞΖ
ΜΪξηεο:
- Σα ιφγηα ζνπ εέλαη ςεχηηθα ζαλ ηνπ ΜΪξηε ην ρηφλη
φπνπ ην ξέρλεη απνβξαδχο θαη ην πξσέ ην ιηψλεη
- Σα παιηΪ παινχθηα θαέεη θαη θαηλνχξγηα πΪεη θαη θΫξλεη
- ΜΪξηεο γδΪξηεο θαη θαθφο παινπθνθΪθηεο
- Πνηνο Ϋρεη θφξε αθξηβά, ηνπ ΜΪξηε άιηνο κελ ηε δεη
- ΚΪιιην ΜΪξηεο ζηα δαπιηΪ, πΪξα ζηα πξνζειηαθΪ
- ΜΪξηεο Ϋβξερε , Θεξηζηάο ραέξνληαλ
- Ξχια θχιαγε ην ΜΪξηε λα κε θΪςεηο ηα παινχθηα
- Ο ΜΪξηεο ν πεληΪγλσκνο, πΫληε θνξΫο ερηφληδε
Καη πΪιη ην κεηΪλησζε πσο δελ εμαλαρηφληζε
- Ο ΜΪξηεο ην πξσέ ην ςφθεζε θαη σο ην βξΪδπ ην βξφκηζε
- Λεέπεη ν ΜΪξηεο απφ ηε αξαθνζηά;
- Ο ΜΪξηεο βξΫρεη, πνηΫ κε πΪςεη
- Ώπφ ΜΪξηε θαινθαέξη θαη απφ Ώχγνπζην Υεηκψλα
- Ο ΜΪξηεο θαη ρΪδηα θΪλεη, πφηε θιαέεη πφηε γειΪεη
- Ο ΜΪξηεο θαη αλ ερηφληζε , γξάγνξα ζα καπξηζεη
- Ο ΜΪξηεο θαη ζαλ Ϋβξερε , γξάγνξα ζα θξαηάζεη.
- Σνλ ΜΪξηε θαη αλ ηνλ αγαπΪο θέιν λα κελ ηνλ θΪλεηο.
- Με ζε γειΪζεη ν ΜΪξηεο ηελ απγά θαη ρΪζεηο ηελ εκΫξα
- Ο θαιφο ν ΜΪξηεο ζηα θΪξβνπλα θαη ν θαθφο ζηνλ άιην.
Ώπξέιεο:

- Ώλ βξΫμεη ν ΜΪξηεο δπν λεξΪ θη Ώπξέιεο Ϊιιν Ϋλα
ραξΪ ζε εθεέλνλ ηνλ δεπγΪ πν΄ρεη ζηε γε ζπαξκΫλα
- Ώλ βξΫμεη ν ΜΪξηεο δπν λεξΪ θη Ώπξέιεο πΫληε δΫθα
Να δεηο ηνλ θνληνθξέζαξν πσο ζηξέβεη ην κνπζηΪθη,
Να δεηο θαη ηηο αξρφληηζζεο πσο ςηινθξηζαξέδνπλ.
Να δεηο θαη ηε θησρνινγηΪ πσο ςηινθνζθηλΪεη
- Ώπξέιεο θΫξλεη ηε δξνζηΪ, θΫξλεη θαη ηα ινπινχδηα
- Ο Ώπξέιεο Ϋρεη ηα ρΪδηα θη ν ΜΪξηεο ηα δαπιηΪ.
ΜΪεο:
-

ΜΪεο πεληαδεέιηλνο θαη πΪιη δεέιη ζΫιεη
ΜΪεο Ϊβξερηνο, ηξπγεηάο ραξνχκελνο
ηνλ θαηαξακΫλν ηφπν ην ΜΪε κάλα βξΫρεη
ληαο Ϋπξεπε δελ Ϋβξερε θαη ν ΜΪεο ραιαδψλεη
Σψξα εέλαη ΜΪεο θαη Άλνημε , ηψξα εέλαη Καινθαέξη
Ο ΜΪεο ξέρλεη ηε δξνζηΪ θαη ν Ώπξέιεο ηα ινπινχδηα
Σνλ ΜΪε θξαζέ κε πέλεηαη θαη χπλν κε αγαπΪηε
Σσλ λαπηηθψλ νη γπλαέθεο ΜαγηΪπξηιν ρεξεχνπλ
ΜΪεο Ϊβξερηνο, κνχζηνο Ϊκεηξνο
Ο ΜΪεο θηηΪρλεη ηα ζπαξηΪ θαη ν ΜΪεο ηα ραιΪεη

ΥΥΕ
ΣΑ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΑ
Δηζαγσγή.
Σα «ΚαινθαηξηλΪ», (φπσο θαη ηα «ΦζηλνπσξηλΪ») εληειψο δηαθνξεηηθΪ απφ ηα
«ΥξηζηνπγελληΪηηθα θαη ησλ γηνξηψλ» θαη ηα «ΠαζραιηλΪ θαη ηεο Άλνημεο», δελ παξνπζηΪδνπλ
ζπζηεκαηηθνχο θχθινπο ενξηαζκψλ ά πην ζσζηΪ δελ Ϋρνπλ ζεκαληηθΫο θαη γεληθΫο θεληξηθΫο
γηνξηΫο (πιελ ηελ 15ε Ώπγνχζηνπ), αιιΪ Ϋρνπλ Ϋλα πνιχκνξθν ηνπηθφ ραξαρηάξα θαη
επεθηεέλνληαη ρξνληθΪ απφ ηνλ ΜΪε κΫρξη ηνλ Ώχγνπζην, (ά θαη κΫρξη ηνλ ΑεθΫκβξε). Οη
λενειιεληθΫο γηνξηΫο ηνπ Καινθαηξηνχ ζπκπέπηνπλ επέζεο κε ηηο αξραέεο, δηφηη ε ζξεζθεπηηθά
θαη ε εζηκηθά ιαηξεέα ζηεξέρηεθαλ πΪληα ζηελ έδηα ηε Φχζε θαη ην Κιέκα.
Οη νκαδηθΫο ιαηξεέεο θαη γηνξηΫο, ηδηαέηεξα ηηο θαινθαηξηλΫο ψξεο, ρΪξηδαλ θαη ραξέδνπλ
ηελ ζπλΪζξνηζε ζηα παλεγχξηα θαη ηηο αλζξψπηλεο επαθΫο , ζπλδπαδφκελα κε ηελ εκπνξηθά
ζπλαιιαγά θαη ηελ πνιηηηζηηθά αιιειεπέδξαζε.
ηεξηδφκελνο ζηηο κεηεσξνινγηθΫο εκπεηξέεο ν ειιεληθφο ιαφο ρσξέδεη πξαθηηθφηεξα
ηνλ ρξφλν ζε Υεηκψλα θαη Καινθαέξη . Γλσζηά πΪλσ ζ΄απηφ ε κελνινγηθά παξνηκέα : «Ώπφ
Ώχγνπζην Υεηκψλα θαη απφ ΜΪξηε Καινθαέξη» . Δ δηαπέζησζε θαέλεηαη ιέγν βηαζηηθά σο πξνο
ην Υεηκψλα, αιιΪ Ϋξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ε Ϊιιε δηαπέζησζε γηα ηνλ Οθηψβξην πνπ ηνλ
ραξαθηεξέδεη «κηθξφ Καινθαέξη».
Χζηφζν ζπλερέδεη λα κΫλεη πΪληα έδηα ε αηψληα ιαρηΪξα ησλ αλζξψπσλ, θπξέσο ησλ
αγξνηψλ γηα ηελ «θαινθαηξηΪ», πνπ ηελ πεξέκελαλ ζαλ απνιχηξσζε απφ ηελ πεληρξά
ζηΫγαζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο γχξσ απφ ην ηδΪθη. Λαρηαξνχζαλ λα πξσηνρνξΫςνπλ ζην
θαξλαβΪιη, λα ζθνξπηζηνχλ ζηηο δνπιεηΫο γηα λα μαλαρνξΫςνπλ ηε Λακπξά θαη λα
μαλαβιΫπνληαη πηα ειεχζεξα ζηα παλεγχξηα ησλ κνλαζηεξηψλ φιν ην Καινθαέξη, κΫρξη ηνλ
Ώτ Αεκάηξε.
Σν Καινθαέξη επέζεο, δελ κπνξεέ λα ελλνεζεέ ρσξέο ηα πνιιΪ θξνχηα , αιιΪ θαη
ρσξέο ηηο πνιιΫο εξγαζέεο θαη εηδηθΪ ην ζΫξηζκα ηνπ ζηαξηνχ, πνπ καδέ κε ηνλ ηξχγν
ζεσξνχληαη πξαγκαηηθνέ πφιεκνη.
21.1. ΜΗΚΡΟΓΗΟΡΣΔ ΚΑΗ ΠΟΛΛΔ ΓΟΤΛΔΗΔ
Ο Ενχληνο γη΄απηφ ιΫγεηαη δηαθνξεηηθΪ Θεξηζηάο (ά Θεξηάο ζην ρψξν καο) ζηνλ Πφλην
ηνλ ιΫλε θαη Κεξαζηλφ δηφηη ηφηε σξηκΪδνπλ ηα θεξΪζηα (φπσο θαη ζηελ Ώιβαληθά Qershor).
Σνλ ιΫλε θαη Πξσηνγηνχλε ζε ζρΫζε κε ηνλ Ενχιην ν νπνένο ζαλ νκφερνο νλνκΪζηεθε
Αεπηεξνγηνχλεο . Βέλαη θαη κάλαο νπζηαζηηθάο πξνζδνθέαο γηα ην πξψην ςσκέ. «ΜΪξηεο
Ϋβξερε, Θεξηζηάο ραέξνληαλ».Γη απηφ ηελ θαξδηΪ ηνπ Ενχλε απνηεινχλ νη κηθξνγηνξηΫο.
Καζεαπηνχ ηα θαινθαηξηλΪ Ϋζηκα αξρέδνπλ κε ηνπο ζεξηζκνχο.
Σα Ϋζηκα απηΪ ζρεηέδνληαη κε ηηο πην ηξνθνδφηξηεο απαζρνιάζεηο ησλ γεσξγψλ απφ
ηα πεξηγξαθηθΪ ρξφληα ηνπ Δζηφδνπ: ΄ απηφ ηνλ θαηξφ δελ πξΫπεη λα θνηκΪζαη ην πξσέ. Οη
νηθνγΫλεηεο κεηαθΫξνληαη ζηνλ θΪκπν, αθφκα θαη ηα λενγΫλλεηα. Γηα ηελ πεξένδν απηά
απνθεχγνληαλ νπζηαζηηθΪ νη γΪκνη θαη νη γΫλλεο.
ε Ϋζηκν Ϋρνπλ κεηαηξαπεέ θαη ε δηνξγΪλσζε ηεο δνπιεηΪο, φπσο επέζεο νη ππφινηπεο
πξΪμεηο ακπληηθνχ πεξηερνκΫλνπ γηα ηελ πξνζηαζέα ηεο παξαγσγάο θαη ηελ πξφθιεζε ηεο

ηχρεο γηα θαιχηεξε ζνδηΪ ηνπ ρξφλνπ. Δ αλεζπρέα γηα ηελ ζπγθνκηδά ηεο παξαγσγάο
ζχληνκα θαη ρσξέο απψιεηεο απαηηνχζε θηλεηνπνέεζε φισλ θαη ε καδηθφηεηα απηά καδέ κε
ηνπο ξπζκνχο ηεο δνπιεηΪο απνηεινχζαλ απφ ηα πην γξαθηθΪ ζεΪκαηα θαη εκπλεχζεηο
ηΫρλεο.
Ώπαξαέηεηε ε παξνπζέα ηεο ζξεζθεέαο. Γη΄ απηφ ζηνλ ηξφπν πσο ζα Ϊξρηδε ην ζΫξηζκα
ηνπ αγξνχ πξνβιΫπνληαλ «ην ζηαχξσκΪ» ηνπ πξηλ ηνλ ζεξέζνπλ.
ΥξεηΪδνληαλ επέζεο θαη ε γξάγνξε ζπγθνκηδά, αιιΪ θαη ε εξγαζέα λα κελ
κεηαηξΫπνληαλ ζε βαξεηφ δπγφ. Γηα ην ιφγν απηφ πξνβιΫπνληαλ δηΪθνξα παηρλέδηα πνπ
Ϋθαλαλ απνηειεζκαηηθά θαη κε θνπξαζηηθά ηελ ζθιεξά δνπιεηΪ ηνπ ζΫξνπ. Έλα ηΫηνην παηγλέδη
άηαλ απηφ ηνπ δξεπαληνχ. (κηα εθδάισζε ηΫρλεο ζηε ρξάζε ηνπ δξεπαληνχ, φπνπ γηα λα
θεξπρηεέ θΪπνηνο ληθεηάο Ϋπξεπε λα Ϋβγαδε ηνλ αληέπαιφ ηνπ απφ ηε ζΫζε ηνπ, διδ, λα
ζΫξηδε θαη ηελ γξακκά πνπ αλαιΪβαηλε ν αληέπαιφο ηνπ λα ζεξέζεη.) Σν έδην απνηΫιεζκα
επηδέσθε θαη ην παηρλέδη κε «ηνλ ιαγφ θαη ηνλ θπλεγφ».
Υαξαθηεξηζηηθφ γηα λα πεηχραηλαλ ηελ Ϊθζνλε ζνδηΪ εέλαη θαη ην Ϋζηκν κε «ηα γΫληα»
ηνπ αθΫληε, πνπ δελ άηαλ ηέπνηε Ϊιιν παξΪ Ϋλα θνκκΪηη αζΫξηζην ρσξαθηνχ. Βπέζεο κε ηα
πγηΫζηαηα ζηΪρπα θηηΪρλνληαλ ηα «ρηΫληα» θαη ηα «θαιΪζηα». ΠιΫθνληαλ κε επηδεμηφηεηα απφ
εηδηθνχο κΪζηνξεο θαη κ΄ απηΪ ζηφιηδαλ ηα ζπέηηα. Πεξηζζφηεξν ηνπνζεηνχληαλ ζηα
νηθνγελεηαθΪ εηθνλέζκαηα γηα λα επινγάζνπλ ηελ παξαγσγά.
ΚΪηη απαξαέηεην ζηνπο παιηνχο ζεξηζκνχο , αιιΪ θαη ζηνπο ζεκεξηλνχο ησλ κεραληθψλ
κΫζσλ άηαλ ε ζπκβνιηθά ζχκεζε ηνπ αφξαηνπ ΒπεξγΫηε, πνπ ρΪξηζε ηελ θαιά ζνδεηΪ. Σν
Ϋζηκν ζπκέδεη ην πλεχκα ησλ «απαξρψλ» ζηνλ αξραέν ειιεληθφ θφζκν, διδ, ηεο πξνζθνξΪο
ελφο κηθξνχ κΫξνπο απφ ηα γεσξγηθΪ θαη ηα θηελνηξνθηθΪ ζηνπο ζενχο.
ηνλ έδην θχθιν εζέκσλ ζπκπεξηιακβΪλνληαη θαη ηα ζρεηηθΪ κε ηα αισλέζκαηα, Ϋζηκα
πνπ νπζηαζηηθΪ αλάθνπλ ζην βαζχ Καινθαέξη. Ώζθαιψο ηδηαέηεξε αιιΪ θαη κεγαιφπξεπε εδψ
εέλαη ε εηθφλα πνπ δεκηνπξγεέηαη ζηα αιψληα, κε ηηο γλσζηΫο ζθελΫο, αιιΪ θαη ηαπηφρξνλα κε
ηηο δεηζηδαηκνλέεο γηα ηελ παξαγσγά.
21.2. ΟΗ ΓΗΟΡΣΔ ΚΑΗ Ζ ΣΟΠΗΚΖ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΑ ΣΟΤ
Σνπ Ώτ ΓηΪλλε ηνπ Κιάδνλα
Ώπφ ηηο κεγαιχηεξεο ζξεζθεπηηθΫο γηνξηΫο ηνπ Ενχλε εέλαη ηνπ Ώτ ΓηΪλλε ηνπ Κιάδνλα,
24 Ενπλένπ. ΠαξΪιιεια πξνο ηε ζξεζθεπηηθά ζεκαζέα ηεο (γελΫζιηα ηνπ Πξνδξφκνπ), ε γηνξηά
απηά εέλαη απφ ηηο εηδσινιαηξηθφηεξεο . Λαηξεχεηαη κε παιηΪ ππνζπλεέδεηε εζηκνινγέα, Ϋρνληαο
ππφςε ηνλ Ήιην ζηηο ζεξηλΫο ηνπ ηξνπΫο. ΏλΪβνληαη δηαβαηάξηεο θαη θαζαξηάξηεο θσηηΫο
(θαέγεηαη θαζεηέ πνπ εέρε ζηεγλψζεη θαη άηαλ Ϊρξεζην, αθφκα θαη νη αγξνέ), γηα ηνλ θξέζηκν
ρξφλν. Ώζθνχληαη κε ηειεηνπξγηθά δεμηνηερλέα ε καληεέα θαη ε καληηθά. ΒθβηΪδεηαη ζρεδφλ ε
θαιά ηχρε, επηδηψθεηαη ε θαιά πγεέα θαη ην ζσκαηηθφ θΪιινο θιπ.
Οη θσηηΫο ηνπ Ώτ ΓηΪλλε , (φηαλ ζΫινπκε λα πεξηγξΪςνπκε ηηο κεγΪιεο δηαζηΪζεηο κηαο
ππξθαγηΪο ιΫκε φηη Ϋγηλε ηνπ Ώτ ΓηΪλλε) εέλαη ππξνιαηξηθΪ εληζρπηηθΫο ηνπ δσνγφλνπ ειηαθνχ
θσηφο, ν νπνένο, ηψξα ζηηο ηξνπΫο ηνπ Διένπ ηαιαληεχεηαη αλεζπρεηηθΪ. ( Ο ιαφο πηζηεχεη
φηη ηψξα, κε Ϋλα θαπληζκΫλν γπαιέ ά κε Ϋλα καχξν παλέ κπνξεέ λα δεη θαλεέο «ηηο αδπλακέεο»
ηνπ Ήιηνπ επεηδά επηζηξΫθεη ζηελ κεησκΫλε πνξεέα ηνπ πξνο ην Υεηκψλα) ΐιΫπνπκε ινηπφλ
απφ πφζν λσξέο ν ιαφο αξρέδεη θαη ζθΫθηεηαη ηνλ Υεηκψλα πνπ ηνλ πεξηκΫλεη.
ΐαζηθφ εζηκηθφ ζηνηρεέν ηελ εκΫξα ηνπ Ώτ ΓηΪλλε εέλαη ε καληηθά θπξέσο γηα ηα λΫα
θνξέηζηα. ηεξέδεηαη ζηελ κεηαβαηηθά ψξα ησλ ηξνπψλ ηνπ Διένπ θαη φπσο ε ΠξσηνρξνληΪ,
ζεσξεέηαη επθαηξηαθά γηα ηελ δνθηκαζέα ηεο ηχρεο. Δ ιΫμε Ϋρεη κεέλεη απφ ηελ αξραέα

«θιάδνλα» πνπ ζάκαλε – ιφγν ή άθνπζκα νησληζκνχ - θαη σο ξάκα θιπδσλίδσ (ν) –καη =
καληεχνκαη.
Σνπ Ώγένπ Πλεχκαηνο
Δ ζπγθεθξηκΫλε γηνξηά εθηφο απφ ην φηη γηνξηΪδεηαη κε κεγαινπξΫπεηα απφ ην
παλειιάλην, Ϋρεη ηδηαέηεξε ζεκαζέα γηα ην ρψξν καο, δηφηη ζπλδΫεηαη κε Ϋλα απφ ηα πην γλσζηΪ
θαη ηζηνξηθΪ κνλαζηάξηα ζε φιν ην ζεκεξηλφ Νφην ηεο Ώιβαλέαο θαη ηηο παξακεζφξηεο
ειιεληθΫο πεξηνρΫο. Πξφθεηηαη γηα ην δνμαζκΫλν κνλαζηάξη ηεο Ώγέαο ΣξηΪδνο ζηελ ΠΫπειε.
Σν κνλαζηάξη ιεηηνπξγνχζε θΪζε κΫξα κε ηξεηο παπΪδεο θαη νη πξνζθπλεηΫο
μεπεξλνχζαλ θαζεκεξηλΪ ηνπ πελάληα.
Βέρε ειΪρηζηε δηθά ηνπ πεξηνπζέα, φκσο άηαλ αηξΪληαρηα ζξνληαζκΫλν ζηελ ςπρά ηνπ
ιανχ. Σν κνλαζηάξη άηαλ ην ηακεέν βνάζεηαο θαη ε επεξγεηηθά ζηΫγε ηνπ θησρνχ αδηαθξέησο
ζξεζθεέαο θαη ζηΫγε θΪζε νδνηπφξνπ . Σαπηφρξνλα θαη ε θΪζε νηθνγΫλεηα άηαλ αθηεξσηάο ζην
κνλαζηάξη. Ώπφ ηνπο πξψηνπο αθηεξσηΫο άηαλ θαη νη αγΪδεο. Ο θαζΫλαο ινηπφλ Ϋπξεπε λα
«πξνζθΫξεη θαη λα θΪλεη θαιΪ κε ηελ Ώγέα ΣξηΪδα».
Σν παλεγχξη ηεο Ώγέαο TξηΪδαο θξαηνχζε ηΫζζεξηο εκΫξεο. ΚΪζε κΫξα άηαλ νξηζκΫλα ηα
ρσξηΪ πνπ ζα γηφξηαδαλ. ΥηιηΪδεο θφζκνο εξρφηαλ απφ ηε Αξφπνιε, ην Πσγψλη, ην ΐνχξθν,
ην ΑΫιβηλν, απφ ην Μπακπνχξη θαη ηνλ ΣζακαληΪ. «ΜΫρξη αξγΪ ηηο εκΫξεο ηνπ παλεγπξηνχ
Ϋπεθηαλ ηα ζχλνξα, αλαθΫξεη ν Ώ. Υ. Μακφπνπινο1, ζην βηβιέν ηνπ «Ήπεηξνο», ΜνλΫηξεο θαη
πφζηα ηεο Αξφπνιεο, Ϊζπξεο νκπφιηεο απφ ην Πσγψλη , πνιχρξσκα θεληηζκΫλα καληάιηα
απφ ην ΐνχξθν, αλΫβαηλαλ ηα ζηελΪ κνλνπΪηηα, ελψ ηηο γχξσ- γχξσ ππθλΫο ιφρκεο δελ ηηο
Ϋζθηδε νχηε θέδη.»
ΚΪησ απφ ηα δΫληξα ζηάλνληαλ νη ςεζηαξηΫο φπνπ ςΫλνληαλ δεθΪδεο ζθαρηΪ. Υνξνέ
θαη ηξαγνχδηα δνλνχζαλ ηνλ ηφπν.
ΠξακαηεπηΫο θαη Ϋκπνξνη Ϋθαλαλ εκπνξηθΫο πξΪμεηο . Ώιινχ άηαλ νη ιατθνέ ηερλέηεο κε
ηα εθζΫκαηΪ ηνπο ηεο ηΫρλεο ηνπ μχινπ, ηεο μπινγιππηηθάο. Πην πΫξα ραιηΪ, ηζΫξγεο,
θινθΪηεο , κπαηαλέεο ηεο λεξνηξνπβάο, θαζψο θαη φια ηα βηνηερληθΪ πξντφληα απαξαέηεηα γηα
ηελ επνρά. Γη΄ απηφ θαη ζάκεξα γηα λα ραξαθηεξέζνπκε ηελ αθζνλέα ζε γιΫληη θαη παλεγχξη,
ιΫκε: «Έγηλε ΠΫπειε»
ην κνλαζηάξη άηαλ εγθαηεζηεκΫλν θαη βξεθνθνκεέν , έζσο ην κνλαδηθφ ζηελ Ώλαηνιά.
ηΫγαδε παηδηΪ ηα νπνέα νη νηθνγΫλεηεο δελ κπνξνχζαλ λα ηα κεγαιψζνπλ , αιιΪ θαη βξΫθε –
θαξπνέ ηεο ακαξηέαο γπλαηθψλ πνπ γηα δηΪθνξνπο ιφγνπο , θπξέσο επεηδά νη Ϊληξεο ησλ άηαλ
ζηελ μεληηηΪ , παξαζηξαηνχζαλε.
ην κνλαζηάξη ηεο Ώγέαο ΣξηΪδαο ζηεγΪδνληαλ επέζεο θαη ην πξσηφγνλν
ζσθξνληζηάξην γηα ηελ ζεξαπεέα ησλ «ςπρηθψλ λνζεκΪησλ». Βξρφηαλ αζζελεέο κΫρξη θαη
απφ ηελ Ώπιψλα θαη ηελ ΠξΫβεδα. ΥσξηζηΪ νη Ϊλδξεο-ρσξηζηΪ νη γπλαέθεο. Τπάξμαλ δπν
θαηεγνξηψλ . Οη «άζπρνη» θαη νη επηθέλδπλνη ζρηδνθξελεέο. Οη πξψηνη πάγαηλαλ θΪζε πξσέ
ζηελ εθθιεζέα φπνπ δηαβΪδνληαλ γη΄ απηνχο εηδηθΫο επρΫο.
Σνπο δεχηεξνπο ηνπο Ϋθιεηλαλ ζηα ζθνηεηλΪ θειηΪ φπνπ ηνπο Ϊθελαλ δεκΫλνπο
ρεηξνπφδαξα ζηα θνχηζνπξα κΫρξη λα ζπλΫξζνπλ. Βδψ ζα πξΫπεη λα αλαδεηάζνπκε ηηο ξέδεο
θαη ηεο παξνηκέαο –θαηΪξαο « ζα ζε πΪσ ζηα θνχηζνπξα ηεο ΠΫπειεο»
Σν 1959, φηαλ ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο κε ηνπο δηθνχο ηνπ ηξφπνπο είρε θαηνξζψζεη
λα επηβιεζεί, ν Δ. Υφηδα γηα λα δνθηκάζεη ηελ δηθή ηνπ ηζρχ, επηζθέθηεθε ηελ εκέξα ηεο Αγίαο
Σξηάδαο ην γεηηνληθφ κε ηελ Πέπειε ρσξηφ, ηε Βφδξηζηα. Οη άλζξσπνη ηνπ Υφηδα θαηφξζσζαλ
θαη ράιαζαλ ην παλεγχξη γηα αξθεηνχο, φρη φκσο γηα φινπο.

1
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Αξγφηεξα φηαλ ν Υφηδα θαηάξγεζε ηελ ζξεζθεία, ζρεδφλ εμαθάληζε
ην κνλαζηήξη
ηεο Αγίαο Σξηάδαο. Λφγσ ηεο επηβιεηηθήο ζέζεο πνπ είρε εγθαηάζηεζε εθεί ζηξαηησηηθή
κνλάδα. Αξγφηεξα ηελ εκέξα ηεο επίζθεςεο ζηε Βφδξηζα ηελ κεηέηξεςε ζε γηνξηή ηνπ ρσξηνχ
απηνχ, αιιά φρη ηεο Πέπειεο δηφηη εχθνια κπνξεί λα ζχκηδε ζην ιαφ ηελ εκέξα ηνπ Αγίνπ
Πλεχκαηνο.
ήκεξα, παξά ηηο πξνζπάζεηεο είλαη δχζθνιε ε επαλφξζσζε ηεο δφμαο ηνπ
κνλαζηεξηνχ, ελψ δελ απνπζηάδνπλ νη πξνζπάζεηεο.
Σεο Ώγέαο Μαξέλαο θαη ηνπ Πξνθάηε Διέα
Άιιε γηνξηά ζεκαληηθά κε ηδηαέηεξν βΪξνο ζην ρψξν καο εέλαη ηεο Ώγέαο Μαξέλαο (17
Ενπιένπ) θαη ηνπ Πξνθάηε Διέα (20 Ενπιένπ) .
Ο πξνθάηεο Διέαο σο Ϊγηνο ησλ βνπλψλ θαηΫρεη ζεκαληηθά ζΫζε ζηηο δηθΫο καο
πεξηνρΫο γηα δχν βαζηθνχο ιφγνπο. Πξψην γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξνθάηε θαη δεχηεξν δηφηη
Ϋιεγρε ηηο θνξπθΫο ησλ βνπλψλ ζε κηα πεξηνρά πνπ άηαλ ζπλερψο απεηιεκΫλε απφ
δηΪθνξνπο ερζξνχο. Βέλαη απηφο ν ιφγνο πνπ ζρεδφλ θΪζε ρσξηφ Ϋρεη θαη απφ κηα εθθιεζέα
αθηεξσκΫλε ζηνλ Πξνθάηε Διέα. ΜεηΪ ηελ θαηΪξγεζε ηεο ζξεζθεέαο ε ζηξαηεγηθά ηνπο ζΫζε
κεηΫηξεςε ηνπο λανχο απηνχο ζε ζηξαηησηηθΪ ηκάκαηα
Σεο Ώγέαο Παξαζθεπάο
ην ρψξν καο, θπξέσο ζηε Αξφπνιε, ηδηαέηεξε κνξθά αγέαο κΫρξη θαη ζαπκαηνπξγά
εέλαη ε Άγηα Παξαζθεπά (26 Ενπιένπ). ΠνιιΫο θαηεγνξέεο αλζξψπσλ δηεθδηθνχλ δηθά ηνπο ηελ
Άγηα Παξαζθεπά.. Βηδηθά εέλαη ε δηεθδέθεζε απφ ηνπο νδεγνχο ηεο Ώγέαο Παξαζθεπάο ζην
ΣεξηρΪηη. ΜΪιηζηα θαη φηαλ ε ζξεζθεέα άηαλ απαγνξεπκΫλε, νη νδεγνέ πνπ πεξνχζαλ ζην
ζεκεέν απηφ επεηδά δελ επηηξΫπνληαλ λα Ϋθαλαλ ηνλ ζηαπξφ ηνπο, θφξλαξαλ σο εηδηθφ ηξφπν
Ϋθθξαζεο ηεο ιαηξεέαο.
άκεξα Υξηζηηαλνέ θαη ΜνπζνπικΪλνη αδηαθξέησο ζΫβνληαη θαη θΪλνπλ πξνζθνξΫο
ζηελ Ώγέα Παξαζθεπά ζην ΣεξηρΪηε. ΚαηΪ ηα ιατθΪ Ϋζηκα πηζηεχεηαη φηη ζπδεέ κε ηνπο
αλζξψπνπο, κΫρξη πνπ κΪιηζηα θαλεξψλεηαη θαη θΪλεη φηαλ ρξεηΪδεηαη ηα δηθΪ ηεο ζαχκαηα.
Πηζηεχεηαη επέζεο φηη φζν πξνζηαηεπηηθά εέλαη ηφζν απζηεξά εθδειψλεηαη θαηΪ εθεέλσλ πνπ
ζπκπεξηθΫξνληαη απξεπψο πξνο ηελ ζξεζθεέα.
Σνπ αγένπ ΚνζκΪ
Άιιε ζεκαληηθά ηνπηθά γηνξηά εέλαη ηνπ αγένπ ΚνζκΪ (24 Ώπγνχζηνπ). Πεξέεξγν εέλαη ην
γεγνλφο φηη ελψ ν ΚνζκΪο ν Ώηησιφο ζεσξεέηαη ν θαηεμνράλ φςηκνο Ϊγηνο θαη εζλνκΪξηπξαο
γηα ηελ Ήπεηξν, θπξέσο γηα ην βφξεην ηκάκα ηεο, κε Ϊκεζε ζπκβνιά ζην ζεσξεηηθφ θαη
ηδενινγηθφ νπινζηΪζην δηαηάξεζεο ηεο πέζηεο θαη ηνπ γΫλνπο θαη κε απνδεδεηγκΫλν ζηελ
πξΪμε Ϋξγν αληέζηαζεο θαη δηαθσηηζκνχ ησλ νκφζξεζθσλ θαη νκνγελψλ ζηελ πεξηνρά θαηΪ
ηεο Σνπξθνθξαηέαο, ζάκεξα ε κλάκε πεξέ απηνχ θαη ην Ϋξγν ηνπ Ϋρεη ακβιπλζεέ ζην
απξνρψξεην.
Σεο Μεηακφξθσζεο ηνπ σηεέξσο
εκαληηθά εέλαη επέζεο γηα ην ρψξν καο ε γηνξηά ηεο Μεηακφξθσζεο ηνπ σηεέξσο , (6 Ώπγνχζηνπ). Οη πξναλαθεξφκελεο γηνξηΫο γηνξηΪδνληαη κε εηδηθά επιΪβεηα ζην ρψξν ην δηθφ

καο κε ηε ζπκκεηνρά ιανχ φρη κφλν απφ ηε ζπγθεθξηκΫλε θνηλφηεηα αιιΪ απφ φιεο ηηο
πεξηνρΫο. ΜΪιηζηα ζηηο γηνξηΫο απηΫο, θπξέσο ζηηο 6 Ώπγνχζηνπ πνπ ζπγγελεχεη κε ηελ 15 ε
Ώπγνχζηνπ, επηζηξΫθνπλ θαη πνιινέ μεληηεκΫλνη.
Δ ζχληνκε αλαθνξΪ ζηηο παξαπΪλσ γηνξηΫο απνηεινχλ Ϋλα ζπγθεθξηκΫλν παξΪδεηγκα
γηα ην πσο απνρηνχλ ηνλ πνιχκνξθν ηνπηθφ ραξαρηάξα κε ρξνληθά επΫθηαζε απφ ηνλ Ενχλην
κΫρξη θαη ηνλ Ώχγνπζην..
21.3. Ζ 15ε ΑΤΓΟΤΣΟΤ – Ζ ΓΗΟΡΣΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΟΥΑΡΖ
Πξφθεηηαη γηα Ϋλαλ ενξηαζηηθφ θχθιν, θαζαξΪ ειιεληθφ θαη νξζφδνμν. Σελ Κνέκεζε ηεο
Παλαγέαο. ΓηνξηΪδνπλ θαη νη θαζνιηθνέ. Οη Έιιελεο θαη νη Οξζφδνμνη δηαθνξεηηθΪ απφ ηνπο
θαζνιηθνχο, δελ γηνξηΪδνπλ απιψο ηελ 15ε Ώπγνχζηνπ, αιιΪ Ϋλαλ θχθιν πνπ αξρέδεη ζηελ
πξψηε Ώπγνχζηνπ κε ηηο «Παξαθιάζεηο» ( νλνκΪδνληαη ε ζεηξΪ ησλ θαζεκεξηλψλ αθνινπζηψλ
πνπ ςΪιινληαη η΄ απνγεχκαηα ά ηα βξΪδηα ησλ δχν εβδνκΪδσλ ηνπ Αεθαπεληαχγνπζηνπ)
θαη ηα «Αεθαπεληέζκαηα» .
Σελ εκΫξα ηεο 15εο Ώπγνχζηνπ νη εθθιεζέεο πνπ γηνξηΪδνπλ εέλαη ζπρλφηαηεο ζηα
λεζηΪ, ζηα βνπλΪ θαη ζηνπο θΪκπνπο. ΜΫζα ζηνλ παξαγσγηθφ θαη θαξπνθφξν Ώχγνπζην θαη
χζηεξα απφ ηελ δεθαπελζάκεξε λεζηεέα, ε γηνξηά ηεο Παλαγέαο κνηΪδεη κε ΠΪζρα.
Σαπηφρξνλα ζεσξεέηαη θαη ε θνξσλέδα ησλ γηνξηψλ ηνπ Καινθαηξηνχ, αθνχ κεηΪ κπαέλνπκε
ζην Φζηλφπσξν.
Σν γεγνλφο ηεο θνέκεζεο, ζαλΪηνπ ηεο Παλαγέαο, δελ δεκηνπξγεέ πΫλζηκε αηκφζθαηξα.
Ώπηφ δηφηη εθηφο απφ ηηο άξεκεο θαη γεξαζκΫλεο ζπλζάθεο , ε ΜεηΫξα ηνπ Υξηζηνχ ,
«ΜεηΫζηελ πξνο ηελ δσά» . ΑηαθνξεηηθΪ απφ ηνπο θαζνιηθνχο ζηνπο νπνένπο ε Παλαγέα
αλειάθζε νιφζσκε ζηνλ Οπξαλφ, ζηνπο Οξζνδφμνπο ε Παλαγέα πΫξαζε απφ ζλεηφ ζΪλαην
θαη ηαθά θαη παξΫδσζε ηελ ςπρά ηεο ζην Υξηζηφ.
« Όηαλ , ιέεη ην ζπλαμάξη ηεο, ν Χξηζηόο απνθάζηζε λα πάξεη καδί ηνπ ηελ Μεηέξα ηνπ ,
ηεο έζηεηιε ηξεηο θνξέο λσξίηεξα ηνλ άγγειό ηνπ λα ηεο ην πεη . Δθείλε ραξνύκελε πνπ ζα
ζπλαληνύζε ην παηδί ηεο , πήγε πξώηα ζην Όξνο ησλ Διαίσλ λα πξνζεπρεζεί, όπνπ ηα δέληξα
έγεηξαλ λα ηε ραηξεηήζνπλ . Γύξηζε ζην ζπίηη ηεο , ζθνύπηζε , εηνίκαζε ην θξεβάηη ηεο θαη όζα
λεθξηθά ζα ηεο ρξεηαδόηαλε (πξνζέρνπκε πώο ηα ίδηα έζηκα ζπλαληνύκε θαη ζην ζάλαην
ζπλεζηζκέλσλ αλζξώπσλ, θπξίσο ηελ θύιαμε ησλ ζαλαηηθώλ –ξνύρσλ,- από ηνπο παξήιηθεο),
άλαςε θεξηά θαη θάιεζε γείηνλεο θαη ζπγγελείο λα παξεπξίζθνληαλ ζην ζάλαηό ηεο. Όηαλ νη
γπλαίθεο άξρηζαλ ηα θιάκαηα ε Παλαγία ηηο παξεγόξεζε όηη «θαζόινπ δελ ζα μερλνύζε ηνλ
θόζκν».
Αθνύζηεθε έπεηηα βξνληή θαη ζύλλεθα ζθέπαζαλ ην ζπίηη όπνπ εκθαλίζζεθαλ νη καζεηέο
ηνπ Χξηζηνύ. Ζ Μεηέξα Παλαγία , έηνηκε έπεζε ζηελ θιίλε ηεο θαη παξέδσζε ην πλεύκα. (ηηο
ζρεηηθέο εηθνλνγξαθίεο παξηζηάλεηαη ε λεθξή Παλαγία θαη ν Χξηζηόο παξόλ θξαηάεη ην πλεύκα
ηεο ζαλ κηθξό παηδί.
Σνλ αλζξώπηλν ζάλαην ηεο Παλαγίαο ηνλ ζπλαληνύκε θαη ζην έζηκν ηνπ ελληάκεξνπ ή
ησλ ελληά . Μάιηζηα ζε κεξηθέο πεξηνρέο ε 23ε Απγνύζηνπ ζεσξείηαη θαη γηνξηάδεηαη σο ε
πξαγκαηηθή κέξα ηεο Κνίκεζεο ηεο Μεηέξαο ηνπ Χξηζηνύ.
Σελ έδηα εκΫξα γηνξηΪδεη θαη ην κνλαζηάξη ηεο σξνλεηΪο ζην λνκφ Ώγέσλ αξΪληα.
ιε ε πεξηνρά ησλ Ώγέσλ αξΪληα θαη Αειβέλνπ , απφ ηα ΓηΪλλελα, ηνπ ΦηιηΪηεο, ηελ
ΠαξακπζηΪ θαη ηελ ΚΫξθπξα ζπγθεληξψλνληαλ ζην παλεγχξη ηνπ κνλαζηεξηνχ ηεο Κνέκεζεο
ηεο Θενηφθνπ ζηε σξνλεηΪ. Εδηαέηεξε ζεκαζέα εέρε θαη εδψ ε νξγΪλσζε ηνπ παδαξηνχαγνξΪο, θαζψο θαη ηα ηΪκαηα ησλ αγΪδσλ απφ ηελ Κνλέζπνιε θαη ην ΑΫιβηλν. Σν παλεγχξη

ζπλερέδνληαλ κεξηθΫο κΫξεο κεηΪ ηελ
δηαζθΫδαδαλ νη βηνιηηδάδεο απφ ην ΑΫιβηλν.

ζεέα ιεηηνπξγέα.

Σνπο ρηιηΪδεο πξνζθπλεηΫο

Σελ έδηα πεξένδν, (1-12 Ώπγνχζηνπ) Ϋρνπκε θαη ηα «Μεξνκήληα», φπνπ νη αγξφηεο
κπνξνχλ λα κειεηάζνπλ ηελ θαηξηθά ζπκπεξηθνξΪ ηνπ θΪζε κάλα ηνπ ρξφλνπ, αξρέδνληαο
απφ ηνλ Ώχγνπζην, παξαθνινπζψληαο ηηο ιεπηνκΫξεηεο ηνπ θαηξνχ θΪζε εκΫξαο σο
αληηζηνηρέα κε θΪζε κάλα. (Άιιε κηα πεξέπησζε ινηπφλ πνπ ν ιαφο ελψ δεη ηηο δεζηΫο
απγνπζηηΪηηθεο εκΫξεο αλεζπρεέ γηα ην ρξνληθφ κΫιινλ.)
21.4. ΠΑΡΟΗΜΊΔ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΜΖΝΑ ΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΟY
Ενχλεο:
-

Ώπφ ην ζΫξνο σο ηηο ειηΫο, δελ απνιεέπνπλ νη δνπιεηΫο
Ώπ΄, αξράο ηνπ Θεξηζηά, ηνπ δξεπαληνχ καο ε γηνξηά
Σν ηξαγνχδη ηνπ Θεξηζηά , ε ραξΪ ηνπ αισληζηά

Ενχιεο:
-

Σνλ ΏισλΪξε Ϋβξερε ζηνλ πνηηζκΫλν ηφπν
Πνπ κνπρηΪεη ηνλ Υεηκψλα , ραέξεηαη ηνλ ΏισλΪξε
Σεο Άγηαο Μαξέλαο ξνχγα θαη ηα΄ Ώτ ΛηΪ ζηαθχιη
Καη ηα‟ Άγηνπ Παληειεάκνλα γηνκΪην ην θνθέλη
Υηφληζε κεο΄ ην ΓελΪξε , λα νη ραξΫο ηνλ ΏισλΪξε
Σνλ ΏισλΪξε δνχιεπε θαιφλ Υεηκψλα λα‟ ρεηο

Ώχγνπζηνο:
-

Καιά ιαβηΪ ηνλ Ώχγνπζην θαη γΫλλα ην ΓελΪξε
πνηνο θηιΪεη ηνλ Ώχγνπζην, ηνλ ΜΪε ζεξέδεη κφλνο
Ήξζε ν Ώχγνπζηνο, πΪξε ηελ θΪπα ζνπ
Ώχγνπζηε θαιΫ κνπ κάλα, λα ΄ζνπλ δπν θνξΫο ην ρξφλν
Μπάθε ν Ώχγνπζηνο ε Ϊθξε ηνπ Υεηκψλα
(Σνλ Ώχγνπζην) παχεη ν θησρφο ην δεηιηλφ θη ν Ϊξρνληαο ηνλ χπλν
Να ΄ζαη θαιΪ ηνλ Ώχγνπζην πνπ „ λαη παρηΫο νη κχγεο
Σνλ Ώχγνπζην ηνλ ραέξεηαη φπνηνο Ϋρεη λα ηξπγάζεηο
Πεξέ ηεο πγεέαο ηνλ Ώχγνπζην ξψηα
Σνπ Ώπγνχζηνπ ηα πεληΪιηηξα ηνλ ΜΪε αλαδεηνχληαη
Σα‟ Ώπγνχζηνπ ηα βνξηΪζκαηα Υεηκψλα αλαζπκνχληαη
Ο Ώχγνπζηνο θαη ν Σξχγνο δελ εέλαη θΪζε κΫξα
Σ΄ Ώπγνχζηνπ νη δξέκεο ζηα παληΪ θαη ηνπ ΜΪξηε ζηα μχια.
ΜαθΪξη ζαλ ηνλ Ώχγνπζην λα „ ηαλ νη κάλεο φινη
Σ΄ Ώπγνχζηνπ ην λεξφ αξξψζηα ζηνλ ειηνθαξπφ
Θεφο λα θπιΪεη ηα ιηφδεληξα απ΄ηνπ Ώπγνχζηνπ ην λεξφ
Σα΄Ώπγνχζηνπ θαη ηνπ γελαξηνχ ηα δπν ρξπζΪ θεγγΪξηα

ΥΥΕΕ
ΣΟ ΦΘΗΝΟΠΩΡΟ
Δηζαγσγή
Σν Φζηλφπσξν, ιΫμε ειιεληθά αξραηφηαηε . εκαέλεη ηελ επνρά πνπ θζέλνπλ ηα
θξνχηα, πνπ ηειεηψλνπλ ά πνπ Ϋξρεηαη κεηΪ απφ ηα θξνχηα . Βέλαη κηα πεξένδνο κειαγρνιηθά ,
επεηδά πιεζηΪδεη ν Υεηκψλαο . ΛατθΪ ην φλνκΪ ηνπ ην ζπλαληνχκε θαη σο Υεηκφπσξν,
(Υεηλφπσξν ζε καο), Μνζφπσξν, Φηκφπσξν , ηεξλνθαέξη, θιπ
Ο παξαγσγφο κε ζθΫπε ηε θχζε , δελ παχεη ζε φιεο ηηο επνρΫο λα θνβΪηαη ά θαη λα
ειπέδεη γηα ηε ζνδεηΪ ηνπ. Γη΄ απηφ θαη φιν πξνζΫρεη θαη παξαθαιεέ , εμεπκελέδεη ά θαη δνμΪδεη
ηνπο αγένπο , γηα λα ηνπ δψζνπλ , ην ιηγφηεξν, Ϋλα Υεηκψλα άζπρν, αρξΫσην θαη ρνξηαζηηθφ.
Έηζη κπνξεέ λα εμεγάζεη θαλεέο ηελ ππθλά ιαηξεπηηθά ζρΫζε ηνπ ιατθνχ αλζξψπνπ κε
ηνπο πξνζηΪηεο αγένπο ηεο επνράο, απφ ηνπο νπνένπο πεξηκΫλεη κε δεκνθξαηηθά πξαγκαηηθΪ
εκπηζηνζχλε , ηελ ζηνξγηθά θξνληέδα γηα ηε ζνδεηΪ ηνπ.
Μειεηψληαο ηα παιηφηεξα Ϋζηκα, ε Λανγξαθέα αλαδεηεέ θαη ηε βηνινγηθά ζθνπηκφηεηΪ
ηνπο πνπ Ϋζσδε θαη δηαηεξνχζε , ςπρηθΪ ηνπιΪρηζηνλ , ηζνξξνπεκΫλεο ηηο παιηφηεξεο γελεΫο
θαη κπνξεέ λα δηδΪμεη θαη ζε καο ην ρξπζφ κΫηξν ηνπ θαηξνύ θαη ηνπ ηξόπνπ, ςπραγσγίαο
θαη δνπιεηάο πνπ βνεζΪεη ηνλ Ϊλζξσπν λα εέλαη αιεζηλφηεξνο.
22.1. ΔΘΗΜΑ ΜΔ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΓΑΗΔ, ΓΗΟΡΣΔ, ΟΝΟΜΑΣΑ.
Χζηφζν βηαζηάθακε ιέγν φηαλ εέπακε φηη απφ Ώχγνπζην - Υεηκψλα, δηφηη θαη ν
επηΫκβξεο ζπλερέδεη ην Καινθαέξη , παξΪ ην γεγνλφο φηη νη κΫξεο κηθξαέλνπλ . Μπαέλνληαο
ζην Φζηλφπσξν ελλννχκε φηη πξνρσξνχκε κΫζα απφ ην επηΫκβξε λα ζπλαληάζνπκε
πξψηα ην Οθηψβξε ηνλ νπνέν ν ιαφο ηνλ απνθαιεέ « κηθξφ Καινθαέξη» γηα λα θηΪζνπκε ζηνλ
ΝνΫκβξε πνπ εέλαη ν πξαγκαηηθφο πξνΪγγεινο ηνπ Υεηκψλα.
Οη γεσξγηθΫο απαζρνιάζεηο ηνπ επηΫκβξε (ηξχγνο, ζπγθνκηδΫο) θαη ηνπ Οθηψβξε,
(ζπνξΫο θαη πξψηα ιηνκαδψκαηα) , εέλαη αθφκα ππαέζξηεο. Μφλεο αλεζπρέεο ε πξσηλά δξνζηΪ,
ε κηθξά εκΫξα θαη νη ζπρλΫο λεξνπνληΫο.
Οη εθθιεζηαζηηθΫο γηνξηΫο
θαη νη αγξνηηθΫο εξγαζέεο
Ϋδηλαλ
παιηφηεξα ην
ραξαθηεξηζηηθφ φλνκα ησλ κελψλ , κΫζα ζην ρξφλν.
Ο επηΫκβξεο
Ο επηΫκβξηνο εέλαη Ϋβδνκνο κάλαο ηνπ ρξφλνπ ζην κελνιφγην ησλ Ρσκαέσλ . Βέλαη
σζηφζν γλσζηφο θαη απφ ηηο γηνξηΫο ηνπ αιιΪ θαη ηηο εξγαζέεο. Έηζη ηνλ ζπλαληνχκε θαη κε ην
φλνκα Σξχγνο θαη ΐεληεκΪο (βελδεκΪ - ηξχγνο θαη θΪζε ζπγθνκηδά) ά θαη πνξηΪξεο, ά θαη
ζξεζθεπηηθΪ κε ην φλνκα ηνπ ηαπξνχ .
Γηα ην επηΫκβξε ζηελ ιατθά παξΪδνζε επηθξαηνχλ δχν απφςεηο . Δ κέα εέλαη
θαιφβνπιε θαη βιΫπεη ηνλ κάλα απηφ θνξησκΫλν κε φια ηα αγαζΪ ν νπνένο δέλεη ηα ρξνληθΪ
πεξηζψξηα λα εηνηκαζηνχλ νη Ϊλζξσπνη γηα ην Υεηκψλα.
Δ Ϊιιε εέλαη θαθφβνπιε θαη βιΫπεη ην επηΫκβξε σο κάλα πνπ θΫξλεη ηηο απφηνκεο
δξνζηΫο, ηα θξχα , ηηο πνιιΫο δνπιεηΫο, ηηο κχγεο απφ ηα ζηαθχιηα θαη ηηο ζθνηνχξεο

ΐαζηθά απαζρφιεζε ηνπ επηΫκβξε παξακΫλεη ν ηξχγνο πνπ καο ζπκέδεη ην Θεξηά θαη
ηνλ ΏισλΪξε . ηνπο δχν εθεέλνπο κάλεο δέλνληαλ ε κΪρε γηα ηελ εμαζθΪιηζε ηνπ ςσκηνχ. Σν
επηΫκβξε δέλεηαη ε κΪρε γηα ηελ εμαζθΪιηζε ησλ πνηψλ, ηνπ θξαζηνχ σο ε Ϊιιε βαζηθά
φςε ηεο δηαηξνθάο ηνπ ιανχ ζηνπο αηψλεο.
Ο ηξχγνο εέλαη φρη απιψο κηα θνπξαζηηθά εξγαζέα αιιΪ ηαπηφρξνλα γεκΪηε Ϋζηκα. Δ
αληηκεηψπηζε ηεο ζθιεξάο απηάο εξγαζέαο γέλεηαη κε ρνξνχο θαη ηξαγνχδηα. Ο ηξχγνο
θαλνληθΪ Ϊξρηδε αθνχ πεξνχζε ηνπ ηαπξνχ,(14 επηεκβξένπ). ΜΪιηζηα ν ηξχγνο γηλφηαλε
θαηΪ γεηηνληΪ ά ζφη , διδ κηα ζπγθεθξηκΫλε γεηηνληΪ , ά Ϋλα ζφη ηξπγνχζε κε ηε ζεηξΪ ηα
ακπΫιηα θΪζε λνηθνθχξε. Ώπηφ βνεζνχζε πΪξα πνιχ ψζηε ε παξαγσγά λα κε εέρε δηαθνξΪ
ρξφλνπ θαηΪ ηελ επεμεξγαζέα ηεο . Καη εδψ νη δνπιεηΫο άηαλ ρσξηζκΫλεο
Ώζθαιψο ηα ηξαγνχδηα , νη επρΫο , ν ζηαπξφο θαη ηα δηΪθνξα Ϊιια Ϋζηκα ακπληηθνχ
ραξαρηάξα αιιΪ θαη γηα ηελ εμαζθΪιηζε πεξηζζφηεξεο παξαγσγάο «ηνπ ρξφλνπ», άηαλ θΪηη
απαξαέηεην.
Βπέζεο ην ζπέηη ηνπ θΪζε λνηθνθχξε εέρε ην βξΪδπ γηνξηά κε φινπο ηνπο ηξπγεηΫο,
ζηνπο νπνένπο ππαγνξεπφηαλ λα κε πηνπλ λεξφ αιιΪ κφλν θξαζέ, κνχζην, ηζέπνπξν, ρπκφ. Οη
επρΫο πνπ ιΫγνληαλ άηαλ « ΚαιΪ κπεξεθΫηηα!» , «θαινπΪηεηα!» θαη «θαιφπηνηα!».
Ώπφ ηα ζηαθχιηα δελ Ϋπαηξλαλ κφλν ην θξαζέ αιιΪ θαη ην ηζέπνπξν. Σν θξαζέ Ϋρεη
ηδηαέηεξε δηαδηθαζέα θαη δελ κπνξεέ λα θΪλεη θαιφ θξαζέ νπνηνζδάπνηε . Σν ηζέπνπξν, ε ξαθά
, βγαέλεη αθνχ ζηακαηάζεη «ην βξΪζηκν» ά θαη αξγφηεξα. Μφιηο ηειεηψζεη ην βξΪζηκν ηα
ζηαθχιηα ηα ζθαιέδνπλ ζρνιαζηηθΪ δηφηη ζε πεξέπησζε πνπ πΪξεη αΫξα ζα μηλέζνπλ. Ώθνχ
πεξΪζνπλ 40 εκΫξεο ηα αλνέγνπλ . Σξαβνχλ ην θξαζέ θαη αθνχ ην «ζάξνπλ», ην γπξέδνπλ
ζπλερψο απφ Ϋλα ζε Ϊιιν δνρεέν γηα λα θηηαρηεέ θαιχηεξα, ην ζθξαγέδνπλ ζε μχιηλα δνρεέα ζε
ζθνηεηλφ θαη θξΫζθν κΫξνο. , ηη απνκΫλεη βγαέλεη ηζέπνπξν.
Γέλνληαη επέζεο θαη πνιιΪ γιπθΪ απφ ην ρπκφ ησλ ζηαθπιηψλ, απηΪ πνπ ιΫγνληαη
κνπζηνγιπθά. ΣΫηνηα εέλαη ην (κνπζηνκΫιη) πεηηκέδη ά ην πηθκέδη φπσο ην ζπλαληνχκε ζην
ρψξν καο, νη κνπζηφπηηεο , ηα ζνπηδνχθηα, θιπ
(Σα ζνπηδνπθΪθηα γέλνληαη θαη΄απηφλ ηνλ ηξφπν. ε Ϋλα ξΪκκα αξκαζηΪδνληαη θαξχδηα
φζν εέλαη ην βΪζνο ηνπ δνρεένπ φπνπ βξέζθεηαη ην κνχζην. Σν ξΪκκα κε ηα θαξχδηα
βνπηηΫηαη ζην κνχζην , φπνπ Ϋρεη πξνζηεζεέ θαη κΫιη ά θαη Ϊιια κπξσδηθΪ, θαη βγαέλεη Ϋμσ.
Μφιηο ην κνχζην ζηεγλψζεη πΪλσ ζηα θαξχδηα μαλαβνπηηΫηαη. Ώπηφ ζπλερέδεηαη πνιιΫο θνξΫο
κΫρξη πνπ απνρηάζεη Ϋλα πΪρνο. ηε ζπλΫρεηα θφβεηαη ζε κηθξΪ θνκκΪηηα θαη ζεξβέξεηαη σο
γιπθφ, φπσο ην ζνπηδνχθη ά ην θνθνξΫηζη.)
Ο επηΫκβξεο εέλαη θαη πξσηνκήλαο ηνπ εθιεζηαζηηθνύ ρξόλνπ . Οη πνιινέ
ε
θΪηνηθνη ηνπ Πφληνπ θνέηαδαλ γηα ηελ 1 επηΫκβξε ην θαιφ πνδαξηθφ. ηα ΑσδεθΪλεζα
νλνκΪδνπλ ηελ εκΫξα αξρηρξνληΪ. ηελ ΚΪξπαζν νη λνηθνθπξΫο ξαληέδνπλ κε αγηαζκφ φιν ην
ζπέηη θιπ.
Μαδέ κε ηηο 9-10 κηθξνγηνξηΫο , Ο επηΫκβξεο Ϋρεη θαη ηηο κεγΪιεο ζεκαληηθΫο γηνξηΫο
πνπ εέλαη «Σν γελεζιέσλ ηεο Τ. Θενηφθνπ», -8. επηεκβξένπ, ηνπ ηαπξνχ ( Δ παγθνζκέσο
χςσζε ηνπ ηαπξνχ, - 14 επηεκβξένπ), θαη ηνπ Ώτ ΓηΪλλε ηνπ Θενιφγνπ –(26. επηεκβξένπ).
Ώζθαιψο ηδηαέηεξε ζΫζε ζηα ΛανγξαθηθΪ ηνπ επηΫκβξε θαηΫρεη ε ιανγξαθέα ηνπ
ζρνιεένπ. Σα ζρνιεέα Ϊλνηγαλ ( θαη ζπλερέδνπλ λα αλνέγνπλ ηελ επφκελε ηνπ ηαπξνχ )
Ο Οθηψβξεο
Ο Οθηψβξεο, (φγδννο κάλαο ζχκθσλα ην εκεξνιφγην ησλ Ρσκαέσλ) ζεσξεέηαη κάλαο
ηνπ νξγψκαηνο θαη ηεο ζπνξΪο. Σνλ ιΫλε θη «Ώγηνδεκάηξε» ά «ΏτδεκεηξηΪηε» , -γηνξηά ηνπ
Ώγένπ Αεκεηξένπ (26.Οθησβξένπ)

Δ βαζηθά Ϋγλνηα άηαλ ε πξφβιεςε ηνπ θαηξνχ θαη ε ζπνξΪ. Έιακπε ην κεγαιεέν ηνπ
αιεηξηνχ θαη γεληθφηεξα ηνπ δεπγαξηνχ. ΥξεηΪδνληαλ φκσο λα ζπλεγνξάζεη θαη ν θαηξφο. Ώλ
δελ ζεκεηψλνληαλ πξσηνβξφρηα γηα λα καιΪθσλε ε γεο δελ κπνξνχζε λα κπεη ην αιΫηξη.
«Ώλ βξΫμεη ν Οθηψβξεο θαη ρνξηΪζεη ε γε
Πνχιεζε ην ζηΪξη ζνπ θαη αγφξαζε βφδηα
Ώλ δελ ρνξηΪζεη ν Οθηψβξεο ηε γε
Πνχιεζε ηα βφδηα θαη αγφξαζε ζηΪξη», Ϋιεγαλ ζηελ Κχπξν.
ην ρψξν καο ιΫλε γηα ηε ζπνξΪ ηνπ ζηαξηνχ. «ΛαζπνγθπιηζΫκε θαη θφξθν
αγθαιηαζΫκε».
Χζηφζν ηελ εκΫξα πνπ ζα βγεη ν ζπφξνο απφ ην ακπΪξη ε λνηθνθπξΪ δελ θΪλεη λα
δαλεέζεη νχηε αιεχξη, νχηε αιΪηη.
ε κεξηθΪ κΫξε ν ζπφξνο ζπλνδεχνληαλ κε Ϊιινπο θαξπνχο, θαξχδηα, ακχγδαια,
κάια, αριΪδηα , γηα επθαξπέα. Βπέζεο ξΪληηδαλ ηνλ λνηθνθχξε κε λεξφ θαη Ϋιεγαλ φηη «φπσο
ηξΫρεη ην λεξφ λα ηξΫρεη θαη ην βέν». ΠνηΫ ε ζπνξΪ δελ γηλφηαλ θαθά κΫξα, φπσο ζεσξεέηαη
απφ πνιινχο ε Σξέηε.
Μεηαμχ ησλ νιέγσλ κηθξψλ ζξεζθεπηηθψλ γηνξηψλ δηαπξΫπεη ε εθεέλε ηνπ Ώτ Αεκάηξε .
Θεσξεέηαη
απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αγένπο ζηελ ΒιιΪδα θαη
ζηνπο νξζφδνμνπο
ξσζνβαιθαληθνχο ιανχο. Δ θαηαγσγά ηνπ εέλαη απφ ηελ Θεζζαινλέθε θαη γηα ηελ πφιε απηά
Ϋρεη δηπιά ζεκαζέα, φπσο θαη ε 25ε Μαξηένπ (απειεπζεξψζεθε αθξηβψο ηελ εκΫξα απηά απφ
ηνπο Σνχξθνπο ην 1912)
ΛανγξαθηθΪ ζηνηρεέα ηεο γηνξηάο ηνπ Ώγένπ Αεκεηξένπ εέλαη ε δηαβαηάξηα επνρηθά
ψξα ηεο ( απφ ην γεληθφ θαινθαέξη πξνο ηνλ θιεηζηφ ρεηκψλα).
Σελ εκΫξα απηά αλνέγνληαη ζπλάζσο ηα θαηλνχξγηα θξαζηΪ ηελ νηθνγΫλεηα Ϋδηλε ηε
ραξΪ ηεο ζπγθΫληξσζε ζηελ εζηέα. (γηα ην ιφγν απηφ ν Άγηνο Αεκάηξεο «ηζαθψλεηαη» κε ηνλ
Ώτ Γηψξγε, δηφηη ν πξψηνο ηνπ ιΫεη φηη εγψ ζπγθεληξψλσ ηελ νηθνγΫλεηα θαη εζχ ηελ ζθνξπέδεηο)
Οη θνηλφηεηεο Ϋβγαδαλ ηελ δεκνγεξνληέα. Οη κηθξνέ θαξαβνθχξεδεο Ϋβγαηλαλ ζηε ζηεξεΪ. ην
εκπφξην Ϋκπαηλαλ νη ρεηκεξηλΫο πξνκάζεηεο.
Ώζθαιψο εέλαη πΪξα πνιιΪ ηα Ϋζηκα ηεο θαζφδνπ ησλ θνπαδηψλ απφ ηα ζεξηλΪ
βνζθνηφπηα ζηα ρεηκΪδηα.
Ο ΝνΫκβξεο
ια ζα θιεέζνπλ γηα ηελ επνρά απηά κε ην ρεηκσληΪηηθν Φζηλφπσξν, - ην ΝνΫκβξε, ηνλ
βαζηθφ πξνΪγγειν ηνπ Υεηκψλα. Σνλ ιΫλε ζηνλ ηφπν καο θαη ΣαμηΪξρε –ΏμηΪξρε , ιφγσ ηεο
γηνξηάο ησλ Σαμηαξρψλ, - (8 Ννεκβξένπ). Σνλ ιΫλε αθφκα θαη ΐξνρΪξε γηα ηηο πνιιΫο ηνπ
βξνρΫο, Νηαζηά , γηα ηα ηειεπηαέα νξγψκαηα, Παρληζηά, επεηδά ηα δψα κπαέλνπλ ζηελ πΪρλε, ά
αθφκα θαη ΏγηαληξηΪ, απφ ηνλ Ϊγην ΏληξΫα ηνπ ηΫινπο (30 – Ννεκβξένπ).
Σα Ϋζηκα ζην ρψξν καο ζρεηέδνληαη κε ηελ ζπγθνκηδά ηνπ θαιακπνθηνχ, κσο δελ
ππνιεέπνληαη ηα Ϋζηκα γηα ηελ ζπγθνκηδά ηεο ειαηνπαξαγσγάο κΫρξη θαη ηελ εμαζθΪιηζε ηνπ
λΫνπ ιαδηνχ , ά θαη ηελ πξνεηνηκαζέα ησλ ειηψλ σο βαζηθφ πξνζθΪγη γηα ην Υεηκψλα
Ώπφ ηηο ζξεζθεπηηθΫο γηνξηΫο ζπκέδνπκε : - Σσλ αγέσλ Ώλαξγχξσλ –ΚνζκΪ θαη
Αακηαλνχ, (1. Ννεκβξένπ), ησλ Σαμηαξρψλ, - (8 Ννεκβξένπ), ηνπ Ώγένπ Νεθηαξένπ,- (9
Ννεκβξένπ) , ηνπ Ώγένπ ΜελΪ,- (11. Ννεκβξένπ), ηεο Ώγέαο Ώηθαηεξέλεο, - (25 Ννεκβξένπ), ηνπ
Ώγένπ ΏλδξΫα, -(30 Ννεκβξένπ).
22.2. ΠΑΡΟΗΜΗΔ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΜΖΝΑ ΣΟΤ ΦΘΗΝΟΠΩΡΟΤ .

επηΫκβξεο:
-

Σνπ ηαπξνχ ζηαχξσλε θαη δΫλε
Σνπ ηαπξνχ θνέηα θαη η΄ Ώτ Γηψξγε μεθνέηα
Σνπ ηαπξνχ ζηαχξσλε θαη ζπΫξλε
Σνπ ηαπξνχ θαη ζηαχξσλε ηνπ ηαπξνχ θαη δΫλε
Σνλ Σξπγεηά η΄ ακπεινπξγνχ πΪλε ραιΪιη νη θφπνη
Σνλ επηΫκβξε ηα ζηαθχιηα ηνλ Οθηψβξε ηα θνπδνχληα
Ώλ έζσο βξΫμεη ν Σξπγεηάο, ραξΪ ζηνλ ηπξνθφκν

Οθηψβξεο:
-

πνηνο ζπΫξλεη ηνλ Οθηψβξε Ϋρεη νθηψ ζεηξΫο ζην αιψλη
Οθηψβξεο θαη δελ Ϋζπεηξεο θαξπφ πνιχ δελ παέξλεηο
Σ΄ Ώτ ΛνπθΪ ζπεέξε θνπθηΪ
Ώτ ΑεκεηξΪθε κνπ κηθξφ θαινθαηξΪθη κνπ

ΝνΫκβξεο:
-

Σνλ ΝνΫκβξε θαη ΑεθΫκβξε θχηεπε θαηαβνιΪδεο
Ο ΝνΫκβξεο ζαλ Ϋξζεη ηα γνκΪξηα κΫζα θιεέλεη
πνηνο ζπΫξλεη ηνλ ΝνΫκβξε νχηε ζπφξν δελ ζα πΪξεη
ηαλ Ϋξζεη ν ΝνΫκβξεο ζηγνκπαέλεη ν Υεηκψλαο

ΜΔΡΟ

Π Δ Μ Π Σ Ο

ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ ΓΟΜΔ
Δ Λανγξαθέα ζην κΫηξν πνπ ελδηαθΫξεηαη φρη κφλν γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηε ζπιινγά θαη
ηελ πεξηγξαθά ησλ ιατθψλ πνιηηηζκηθψλ θαηλνκΫλσλ, αιιΪ θαη γηα ηελ εξκελεέα ηεο,
ππνρξενχηαη λα εμεηΪζεη ηα θνηλσληθΪ ζχλνια εληφο ησλ νπνέσλ γελλΪηαη θαη εμειέζζεηαη
ηνλ αληηθεέκελφ ηεο – ν Λατθφο Πνιηηηζκφο.
Υσξέο ηνλ ζπζρεηηζκφ κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν, ε εξκελεέα ησλ δηαθφξσλ εθδειψζεσλ
ηνπ ιατθνχ ά παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ ζα άηαλ αξθεηΪ δχζθνιε.
Ώπηφ πνπ ζθνπεχνπκε ζην ζπγθεθξηκΫλν κΫξνο ηνπ βηβιένπ εέλαη λα ζπλδΫζνπκε ην
ζΫκα ηνπ πνιηηηζκνχ, απηνχ πνπ απνθαινχκε «ιατθφ» ά «παξαδνζηαθφ» κε ηελ θνηλσλέα, κε
ηηο δνκΫο θαη ηηο ζρΫζεηο πνπ ηε ραξαθηεξέδνπλ.
ΠξΫπεη φκσο λα επηζεκΪλνπκε ην γεγνλφο φηη δελ κπνξνχκε λα πξνζεγγέζνπκε ην
πξφβιεκα εμεηΪδνληαο ηνλ πνιηηηζκφ (ιατθφ ή παξαδνζηαθφ) σο έλα επίπεδν, ηηο θνηλσληθέο
δνκέο σο έλα άιιν επίπεδν θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο σο ζρέζεηο κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ
επηπέδσλ έζησ θαη αλ ζεσξεζνχλ ηα δπν απηά επίπεδα έλα θνηλσληθφ ζχλνιν.
ε πεξέπησζε πνπ εμεηαζηεέ θαη΄απηφλ ηνλ ηξφπν ην ζΫκα ηφηε καο παξαπΫκπεη ζηνλ
πξνβιεκαηηζκφ πνπ πξνΫθπςε κΫζα απφ ηελ καξμηζηηθά ζεσξέα πεξέ «βΪζεο» θαη
«επνηθνδνκάκαηνο».1 κσο ηα δπν απηΪ ραξαθηεξηζηηθΪ εέλαη εκθαλέζηκα απηνλνκεκΫλα θαη
αλάθνπλ ζηηο βηνκεραληθΫο θνηλσλέεο.(εκεηψλνπκε φηη ζ΄απηΫο δηαπηζηψλεηαη Ϋληνλε
απφζπξζε ηνπ ιατθνχ ά παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ.)
Ώπφ ηελ Ϊιιε πιεπξΪ ζηηο πξνβηνκεραληθΫο θνηλσλέεο , φπνπ αθφκα θαη ε νηθνλνκέα
απνηειεέ κΫξνο ηεο φιεο θνηλσληθάο ζπγθξφηεζεο , κΪιηζηα θαη σο ζηνηρεέν ηνπ πνιηηηζκνχ κε
φιε ηε ζεκαζέα ηεο ιΫμεο, εέλαη εκθαλά ε παξνπζέα ησλ ιατθψλ εζέκσλ ζε θΪζε νηθνλνκηθά
θαη ινηπά δξαζηεξηφηεηα. Βδψ ινηπφλ, ην ζράκα «βΪζε – επνηθνδφκεκα» δελ ηζρχεη. Γη΄απηφ
θΪζε πξνζπΪζεηα εθαξκνγάο ηνπ πξνζθξνχεη ζε ηεξΪζηηα πξνβιάκαηα ζεσξέαο θαη
κεζφδνπ γηα ηελ εξκελεέα ησλ θαηλνκΫλσλ ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ. Σφζν ην πεξηζζφηεξν φηαλ
φρη κφλν ζηηο πξνβηνκεραληθΫο θνηλσλέεο αιιΪ θαη ζάκεξα, ε νηθνλνκέα δελ κπνξεέ λα κε
ζεσξεζεέ ζηνηρεέν ηνπ πνιηηηζκνχ κε ηελ επξχηεξε ζεκαζέα ηνπ φξνπ. Ώπ΄ απηά ηελ νπηηθά
γσλέα ην ζράκα «βΪζε- επνηθνδφκεκα» ζηηο πξνβηνκεραληθΫο θνηλσλέεο ρΪλεη ην λφεκΪ ηνπ .
Σα ζπγθεθξηκΫλα πξνβιάκαηα κεζνδνινγέαο
Δ ζχιιεςε φκσο ηνπ πνιηηηζκνχ (θαη ζην πιαέζην απηφ θαη ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ), σο
ελφο επηπΫδνπ πΪλσ απφ ηηο θνηλσληθΫο θαη νηθνλνκηθΫο δνκΫο, ζπληΫιεζε γεληθΪ ζηελ


ηεξέδεηαη ζε ζεσξεηηθΫο πξνζεγγέζεηο ηεο Κνηλσληνινγηθάο Λανγξαθέαο θαη ηνλ Βαζέιε ΝηηζηΪθνπ
ύκθσλα κε ηελ ζεσξέα απηά νη παξαγσγηθΫο δπλΪκεηο θαη νη παξαγσγηθΫο ζρΫζεηο ζην θΪζε ζύζηεκα ζρεκαηέδνπλ
ηελ νηθνλνκηθά «βάζε» ηεο θνηλσλέαο. ΠΪλσ ζ΄ απηά ηε «βΪζε» πςώλεηαη ην ζύζηεκα ηνπ «επνηθνδνκήκαηνο» πνιηηηθνέ ζεζκνέ θαζώο θαη κνξθΫο ηεο θνηλσληθάο ζπλεέδεζεο- εζηθά , επηζηάκε, ζξεζθεέα, θηινζνθέα κε Ϋλα ιόγν
πνιηηηζκόο. Με ηελ αιιαγά ηεο «βΪζεο» αιιΪδεη θαη ην «επνηθνδόκεκα» . κσο ην «επνηθνδόκεκα δελ εέλαη εληειώο
παζεηηθό αιιΪ θη΄ απηό επηδξΪεη ζηελ εμΫιημε ηεο «βΪζεο».
1

θαζηΫξσζε κηαο απηφλνκεο πξνζΫγγηζάο ηνπ, ε νπνέα κΫρξη ηφηε αγλννχζε εληειψο ηε ζρΫζε
κε ηα Ϊιια «επέπεδα» ηνπ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ. Έηζη ελψ ε καξμηζηηθά ζχιιεςε ηνπ
πξνβιάκαηνο εέδε ηε κειΫηε ηνπ πνιηηηζκνχ ζηελΪ ζπλδεκΫλε ά πξντφλ ηεο «βΪζεο», ζε
Ϊιιεο ζρνιΫο επηθξΪηεζε ε αληέιεςε φηη ν πνιηηηζκφο κπνξεέ λα κειεηεζεέ θαη εξκελεπηεέ
ρσξέο ηε ζπζρΫηηζά ηνπ κε ηηο θνηλσληθΫο δνκΫο. (απφ ην Ϋλα ζην Ϊιιν Ϊθξν)
λησο, ηα δεηάκαηα ηεο εξκελεέαο ησλ πνιηηηζκηθψλ θαηλνκΫλσλ , ησλ εηδψλ ηνπ
ιατθνχ πνιηηηζκνχ, δελ απαζρφιεζαλ ζε κεγΪιν βαζκφ ηελ παξαδνζηαθά Λανγξαθέα αθνχ
νη ζηφρνη ηεο άηαλ εληειψο δηαθνξεηηθνέ. Ώλαδεηνχζαλ ην ηζηνξηθφ πεξηερφκελν - ηελ ηζηνξηθά
θαηαγσγά ησλ θαηλνκΫλσλ γηα ηελ ππνγξΪκκηζε ηεο ηδηαέηεξεο εζληθάο ηαπηφηεηαο θαη φρη
ηελ θνηλσληθά ηνπο ιεηηνπξγέα, ζην θνηλσληθφ ηνπο λφεκα.
Δ Βιιεληθά Λανγξαθέα , ηνπιΪρηζηνλ ζηα πξψηα ζηΪδηα δηακφξθσζάο ηεο σο
επηζηεκνληθνχ θιΪδνπ, απνηειεέ Ϋλα παξΪδεηγκα επηζηάκεο πνπ πεξηνξέζηεθε ζ΄απηφ πνπ
απνθαινχλ «πνιηηηζηηθφ επνηθνδφκεκα» φζνλ αθνξΪ ηελ παξαδνζηαθά θνηλσλέα Με
απνηΫιεζκα λα εκπνδέζεη Ϋλαλ νπζηαζηηθφ δηΪινγν γηα ηε ζρΫζε απηνχ ηνπ πνιηηηζκνχ κε ηηο
θνηλσληθΫο δνκΫο. Οθεέιεηαη απηφ ζην γεγνλφο φηη θαη ε ειιεληθά Λανγξαθέα ζηνπο
πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο πξνζδηνξέζηεθε ζηνπο ζηφρνπο απφδεημεο ηεο εζληθάο ζπλΫρεηαο.
ην πιαέζην απηφ αλαπηχρζεθε θαη ε ιεκκαηνγξαθηθή κΫζνδνο ε νπνέα θαηαηεκΪρηδε
πεξαηηΫξσ ην αληηθεέκελν ηνπ πνιηηηζκνχ θαη νδεγνχζε ζηνλ πεξαηηΫξσ απνθιεηζκφ ηεο
νιηζηηθάο ζχιιεςεο ηνπ θαηλνκΫλνπ.
ιεο απηΫο νη αδπλακέεο ηεο παξαδνζηαθάο Λανγξαθέαο εληνπέζηεθαλ κε απνηΫιεζκα
νη λεφηεξνη ιανγξΪθνη θαη ζηελ ΒιιΪδα, λα βαδέδνπλ ζάκεξα πξνο ηελ ζπγθξφηεζε κηαο λΫαο
Λανγξαθέαο ε νπνέα αλαδεηΪεη κηα Ϊιιε ζρΫζε κε ηελ Εζηνξέα θαη ηελ Κνηλσληνινγέα , κε ην
ηζηνξηθφ θαη ην θνηλσληθφ πιαέζην ησλ θαηλνκΫλσλ πνπ κειεηΪ. Κχξηνη πξσηαγσληζηΫο
αλαδεέρηεθαλ ν ΜηρΪιεο Μεξαθιάο, ε Άιθεο Κπξηαθέδνπ – ΝΫζηνξνο, ν ΐαζέιεο ΝηηζηΪθνο, θα.
ΘεσξεηηθΪ θαη κεζνδνινγηθΪ εξγαιεέα
Γηα ηελ πξνζΫγγηζε θαη΄ απηφλ ηνλ ηξφπν ησλ ιανγξαθηθψλ θαηλνκΫλσλ - σο νξγαληθφ
κΫξνο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη φρη σο απνηΫιεζκα ά ζπλΫπεηα απηψλ - ε Λανγξαθέα
επηθαιεέηαη θαη ηε ζπκβνιά ηξηψλ Ϊιισλ επηζηεκψλ : 1. ηεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο ε νπνέα
βνεζΪεη ζηελ ππΫξβαζε ηεο εμειηθηηθάο γξακκηθάο ζεψξεζεο ησλ θαηλνκΫλσλ θαη ζηελ
θαηΪθηεζε κηαο πξαγκαηηθάο ηζηνξηθάο κεζνδνινγέαο , εθεέλεο δειαδά πνπ πξνσζεέ ηε
ζχιιεςε ηνπ θνηλσληθνχ γέγλεζζαη κε αιεζηλνχο ηζηνξηθνχο φξνπο πνπ δελ αξθεέηαη ζηελ
αιιεινπρέα ησλ γεγνλφησλ αιιΪ αλαδεηΪ ηηο δνκηθΫο θαη αηηηαθΫο ζρΫζεηο πνπ θξχβνληαη πέζσ
απφ απηΪ, 2. ηεο Κνηλσληνινγίαο ε νπνέα κε ηελ ζεψξεζε ηεο κεγΪιεο θιέκαθαο ηεο
θνηλσλέαο βνεζΪεη ζηε ζχιιεςε ησλ επξχηεξσλ θνηλσληθψλ ζπλφισλ σο νξγαληζκψλ κε
ζπγθεθξηκΫλεο δνκΫο θαη ιεηηνπξγέεο θαη 3. ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ε νπνέα ζηελ
νπζέα εέλαη εθεέλε πνπ κπνξεέ λα Ϋρεη κηα πην θαζνξηζηηθά ζπκβνιά δηφηη εέλαη αθξηβψο ε
επηζηάκε πνπ αζρνιεέηαη κε ηηο κηθξΫο θιέκαθεο θαη κε ηηο θΪζε εέδνπο «παξαδνζηαθΫο»
θνηλσλέεο μεθηλψληαο αξρηθΪ κε ηηο πξσηφγνλεο.
«Βθεέλν ινηπφλ πνπ παξνηξχλνπκε, γξΪθεη ν ΝηηζηΪθνο1, εέλαη ε ζηξνθά ζηηο
θνηλσληθΫο δνκΫο ζην πιαέζην ησλ νπνέσλ Ϋρεη ηζηνξηθΪ δηακνξθσζεέ θαη εμειηρζεέ απηφ πνπ
γλσξέδνπκε σο ιατθφ πνιηηηζκφ θαη δεχηεξνλ λα πεηχρνπκε κηα ζπγθεθξηκΫλε πξνζΫγγηζε
απηψλ ησλ δνκψλ ε νπνέα θηινδνμεέ λα ζπκβΪιιεη κεηαμχ ησλ Ϊιισλ θαη ζηελ πξφιεςε
ελφο ρΪζκαηνο πνπ ηεέλεη λα δηακνξθσζεέ γηα δηΪθνξνπο ιφγνπο αλΪκεζα ζηε Λανγξαθέα θαη
ηελ Κνηλσληθά Ώλζξσπνινγέα.»
1
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Χο πξψηε πξνζΫγγηζε παξακΫλεη ε αλέρλεπζε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ πνπ
νδεγεέ αιΪλζαζηα ζηελ αλαδάηεζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ αθφκα θαη ζηα πιαέζηα κηαο
δηαρξνληθάο πξνζΫγγηζεο. Δ απνηχπσζε ησλ θνηλσληθψλ ζρΫζεσλ ζην ρψξν ζεκαέλεη
ηαπηφρξνλα θαη ηελ ηζηνξηθά ηνπο θαηαγξαθά κΫζα ζ΄ απηφλ.

ΥΥΕΕΕ

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ ΓΟΜΔ
23.1. Ζ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ
Δ νξγΪλσζε ηνπ ρψξνπ ζεκαδεχεη ηελ πνιηηηζκηθά δξαζηεξηφηεηα κηαο θνηλσλέαο. Δ
πνιηηηζκηθά δξαζηεξηφηεηα, ππφ ηελ νπηηθά απηά γσλέα, εδξΪδεηαη ζηελ δηαιεθηηθά ζρΫζε
αλζξώπνπ – θύζεο. Ο Ϊλζξσπνο παξΪγεη πνιηηηζκφ ζηελ πξνζπΪζεηΪ ηνπ λα νηθεηνπνηεζεέ
ην θπζηθφ πεξηβΪιινλ. ην πιαέζην απηφ πνιηηηζκόο είλαη ν, ηη παξάγεη κηα θνηλσλία από
ηελ ζηηγκή ηεο εκθάληζήο ηεο από ηελ ζηηγκή πνπ παξάγεη ηζηνξία.
Δ θχζε θαζψο δακΪδεηαη απφ ηνλ Ϊλζξσπν - θνηλσληθφ σλ, - θνηλσληθνπνηεέηαη . Δ
ηζηνξέα ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλέαο εέλαη κηα δηαξθάο παξΫκβαζε ζηηο θπζηθΫο δηαδηθαζέεο. Σν
θπζηθφ ηνπέν πνπ θηινμελεέ ηελ αλζξψπηλε θνηλσλέα απνηειεέ ην πιαέζην ηεο δξαζηεξηφηεηΪο
ηεο , αιιΪ θαη ην πεδέν επΫκβαζεο. Ώπηφ θΫξλεη ζαλ απνηΫιεζκα ηελ Ϋληαμε ηνπ ηνπένπ ζηνλ
ζπλνιηθφ πνιηηηζκφ Ϋηζη ψζηε ε έδηα ε θχζε σο Ϋλα βαζκφ λα ρΪλεη ηελ «θπζηθφηεηΪ ηεο»
θαη λα απνηειεέ κΫξνο ηνπ πνιηηηζκνχ. Σαπηφρξνλα Ϋρνπκε θαη ηελ ππνηαγά ησλ ιεηηνπξγηψλ
ηεο θχζεο ζην πνιηηηζκηθφ γέγλεζζαη .
Σα δπν γέλε ηνπ Ηθίηνπ θαη ηνπ Άηιαο πνπ εθδηώρηεθαλ από ηνπο Αζελαίνπο κεηά ηνλ
ηξσηθό πόιεκν, αλαθέξεη ην ρξνληθό ηεο Γξόπνιεο, ηαμηδεύνληαο πξνο ην βνξά βξήθαλ
θαηαθύγην ζηελ Ήπεηξν ζε ηόπν έξεκν θαη αθαηνίθεην « Δπεηδή ήηαλ ν ηόπνο εθείλνο θαη ν
θάκπνο όινο γεκάηνο από δξύτα - δέλδξα , εμ΄ απηώλ δ΄ σλόκαζαλ θαη ηελ πόιηλ ηελ νπνίαλ
έθηηζαλ Γξπτλόπνιηλ»
ην ρξνληθό ηεο Γξόπνιεο δηακνξθώλεηαη έηζη ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζην ρώξν θαη ζην
ρξόλν . Ζ θελή θνηιάδα ηνπ Γξίλνπ είλαη ρώξνο μέλνο θαη «αλ-νηθείνο», άγξηνο θαη θπζηθόο.
Απνηειεί άθξν θελό αλζξώπσλ θαη αδηάζεην, αλάκεζα ζηνλ ηόπν ηνπ Άιβα (Μπεξάηη –
Δικπαζάλη) θαη ζηνλ ηόπν ησλ Μνινζζώλ . Ζ άθημε θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ Αζελαίσλ
επνίθσλ κεηαηξέπεη ην ρώξν ζε ηόπν, ην μέλν ζε δηθό, ην αλ-νηθείν ζε νηθείν, ην άγξην θαη
θπζηθό ζε πνιηηηζκέλν» (από ην ρξνληθό ηεο Γξόπνιεο)
Έρνληαο ππφςε θαη ηελ πεξηγξαθά απηά θαηαιαβαέλνπκε πσο ηα νηθνινγηθΪ
ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ πεξηβΪιινληνο φιν θαη πην ειαζηηθΪ ππαγνξεχνπλ δπλαηφηεηεο ρξάζεο
θαη ιεηηνπξγνχλ φιν θαη ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθΪ γηα ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαζψο
αλαπηχζζεηαη ε ηερλνινγέα. Ώπηφ ζεκαέλεη φηη αθφκα θαη απφ ηηο πην πξψηκεο θΪζεηο ηνπ
πνιηηηζκνχ δελ κπνξνχκε λα κηινχκε γηα κνλνζάκαληνπο νηθνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη
θαζνξηζκνχο ζηελ πνιηηηζκηθά δξαζηεξηφηεηα. ΑεδνκΫλνπ φηη ε ζπγθεθξηκΫλε θνηλσληθά
νκΪδα αμηνπνηεέ ηα πιηθΪ ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ νηθνζπζηάκαηνο, ε νηθνινγέα θαηΪ θΪπνηνλ
ηξφπν ππαγνξεχεη δπλαηΫο πξνζαξκνγΫο ζηηο δηΪθνξεο κνξθΫο θνηλσληθάο ζπγθξφηεζεο ,
αιιΪ κε θαλΫλαλ ηξφπν δελ θαζνξέδεη ηελ θνηλσληθά πξαγκαηηθφηεηα ζηε βΪζε κηαο
απζηεξάο αηηηαθάο ζρΫζεο.
Πρ ζηε Γξόπνιε αμηνπνηνύκε ηελ πέηξα γηα λα ρηίζνπκε δηάθνξα θηίξηα όκσο απηό δελ
ππαγνξεύεη ηελ νξγάλσζε ζε θνηλόηεηεο θαηά δηαθνξεηηθό ηξόπν από ηελ πεξηνρή ηνπ
Θενιόγνπ.

Ώπηφ ζεκαέλεη φηη νη νηθνινγηθΫο ζρΫζεηο πνπ ραξαθηεξέδνπλ ηηο θνηλσλέεο εέλαη
πξντφληα ηεο « θνηλσληθήο ινγηθήο» θαη φρη αληέζηξνθα. Σν ζπκπΫξαζκα απηφ απνξξέπηεη
θΪζεηα ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ νηθνινγηθνύ ληεηεξκηληζκνύ. Δ ζπγθεθξηκΫλε ζεσξέα Ϋρεη
αθεηεξέα ζηηο ζρΫζεηο κεηαμχ ηεο νηθνινγέαο θαη ηεο νηθνλνκηθν-θνηλσληθάο νξγΪλσζεο
ζηνπο λνκαδηθνχο πιεζπζκνχο φπνπ ε απηά ε νξγΪλσζε άηαλ Ϊκεζε εμαξηεκΫλε απφ ην
θπζηθφ πεξηβΪιινλ. Σελ έδηα εμΪξηεζε θαη ζρΫζε Ϋρεη βΪιεη ζηε βΪζε ηεο, ζε κηα πξψηε θΪζε
θαη ε ζεσξέα ηεο Κνηλσληθάο Ώλζξσπνινγέαο.
Ο ρψξνο ινηπφλ, εέλαη ην πιαέζην ιεηηνπξγέαο κηαο θνηλσλέαο πνπ ππαγνξεχεη κε ηελ
κνξθνινγέα ηνπ θαη ην πιηθφ ηνπ, ηξφπνπο πξνζαξκνγάο. ε ηΫηνην ζεκεέν ζπκβαέλνπλ απηΫο
νη πξνζαξκνγΫο πνπ ν ρψξνο θαη νη ζπγθεθξηκΫλεο θνηλσληθΫο δνκΫο απνρηνχλ κηα ζεκαληηθά
δηΪζηαζε κε Ϊκεζε ζρΫζε φρη κφλν κε ηελ πνιηηηζκηθά ηαπηφηεηα ζε ηνπηθφ επέπεδν κηαο
θνηλσληθάο νκΪδαο, αιιΪ
θαη κε ηελ εζληθά ηεο νληφηεηα. (ρεηέδεηαη απηφ κε ηελ
ηδηαηηεξφηεηα πνπ επηβΪιεη ν ρψξνο ζην ζπγθεθξηκΫλν θνηλσληθφ ζχλνιν , θαζψο θαη ζηνλ
πνιηηηζκφ πνπ απνηππψλεηαη απφ γεληΪ ζε γεληΪ νξηνζεηψληαο Ϋηζη ην πιαέζην ηεο
θαηαγσγάο βΪζε απηψλ ησλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ) Σαπηφρξνλα εέλαη θαη πεδέν ππνδνράο
ηνπ πνιηηηζκνχ απφ ηνλ νπνέν ην πεξηβΪιινλ επεξεΪδεηαη ηφζν ζηα κνξθνινγηθΪ ηνπ
ραξαθηεξηζηηθΪ, φζν θαη ζ΄ απηΫο ηηο νηθνινγηθΫο ηζνξξνπέεο.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε ζηάζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θνκκνπληζηηθνύ θαζεζηώηνο απέλαληη
ζηα δάζε θαη ζηα δέληξα ζηηο πεξηνρέο καο . εκεηώζεθε κηα ρσξίο πξνεγνύκελν
απνρέξζσζε , πνπ ρηππά έληνλα ην κάηη ηνπ ζεκεξηλνύ επηζθέπηε όηαλ δηαζρίδεη ηα
ειιελναιβαληθά ζύλνξα . Γύν ηκήκαηα ελόο εληαίνπ νηθνινγηθνύ ρώξνπ είλαη ζήκεξα ζε
αληίζεζε .ην ειιεληθό κέξνο έρνπκε θαηάθπηνπο ιόθνπο (άζηθην νηθνινγηθά πεξηβάιινλ),
ζην αιβαληθό έλα εληειώο απνγπκλσκέλν ηνπίν. Ζ παξέκβαζε ζην αιβαληθό κέξνο δελ ήηαλ
κόλν απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο γηα πεξηζζόηεξε θαιιηεξγήζηκε γε, αιιά θαη ηεο πξνζπάζεηαο
επηβνιήο θνηλσληθνύ θαη πνιηηηθνύ ειέγρνπ . Δπδηάθξηηεο είλαη γηα ηνπο Γξνπνιίηεο θαη νη
αιιαγέο ζηηο νηθνινγηθέο ηζνξξνπίεο όπνπ ζην ειιεληθό κέξνο ε βξνρή ηα θαινθαίξηα έθζαλε
κέρξη ην ειιεληθό κέξνο θη΄ απηό ιόγσ ηεο άθζνλεο βιάζηεζεο
πκπεξαέλνληαο ζα ιΫγακε φηη ε νηθεηνπνέεζε ηεο θχζεο, ε ρξάζε ηνπ ηνπένπ, εέλαη
πνιηηηζκηθΪ θαηλφκελα θαη σο ηΫηνηα δηΫπνληαη απφ πνιηηηζκηθνχο θαλφλεο.
23.2. Ζ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ
ΣΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ
ηαζεξΪ θαη κεηαβαιιφκελα πνιηηηζκηθΪ ζηνηρεέα.
ΚΪζε κνληΫιν νξγΪλσζεο ηνπ ρψξνπ αληηζηνηρεέ ζε ζπγθεθξηκΫλεο ζπλζάθεο
νηθνλνκηθάο θαη θνηλσληθάο δσάο. ηαλ νη δεχηεξεο αιιΪδνπλ ε νξγΪλσζε ηνπ ρψξνπ
αλαπξνζαξκφδεηαη. Έηζη θΪλνληαο κηα ηζηνξηθά επηζθφπεζε ζα δνχκε φηη ν ΥΤΕΕΕ αηψλαο
απνηειεέ κηα ζεκαληηθά πνηνηηθά αιιαγά ζηελ θνηλσληθά νξγΪλσζε ηεο Απηηθάο Βπξψπεο
φπνπ ε βηνκεραληθά επαλΪζηαζε θΫξλεη θαη΄ επΫθηαζε θαη ηελ νξγΪλσζε ησλ θξαηψλ –
εζλψλ, αιιΪ θαη ηελ «παγθνζκηνπνέεζε», ιφγσ ηεο
αλαγθαηφηεηαο πψιεζεο ησλ
εκπνξεπκΪησλ πξνεξρφκελσλ απφ ηελ εμεηδηθεπκΫλε βηνκεραληθά παξαγσγά.
Σελ έδηα πεξένδν ζηελ πεξηνρά ησλ ΐαιθαλέσλ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνράο εμνπζέαδε ε
Οζσκαληθά Ώπηνθξαηνξέα. Δ βηνκεραληθά επαλΪζηαζε δελ εέρε αξρέζεη αθφκα. Ο βαζηθφο
κεραληζκφο πνπ δΫζπνδε ζηελ νηθνλνκηθά ηνπο δσά άηαλ : νη νηθνλνκέα ησλ παδαξηψλ θαη
ησλ ζηλαθηψλ (δειαδά κηα θιεηζηά ά εκέθιεηζηε παξαγσγά θαη εκπνξηθά ζπλαιιαγά).
Σν ΠΑΕΑΡΗ (bazar, carsi, bezistan), θαηαιάκβαλε έλα ζπγθεθξηκέλν αζηηθό ρώξν,
κέζα ζηνλ νπνίν ζπγθεληξώλνληαλ νη κόληκεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη νη

εβδνκαδηαίεο
ή νη επνρηθέο εκπνξνπαλεγύξεηο. Οη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
πξνζδηνξίδνληαλ απζηεξά από ζπληερληαθνύο θαλνληζκνύο θαη από ηελ άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο πνπ εθρσξνύζαλ νη αξρέο ηνπ παδαξηνύ.
ε κεγάιν βαζκό , ε κε δπηηθνεπξσπατθή πόιε δνκείηαη θαη θηίδεηαη κε θέληξν
αλαθνξάο ην παδάξη. Γη΄ απηό θαη δελ είλαη δηόινπ ηπραίν ην γεγνλόο όηη αθόκα θαη ζήκεξα
ζηελ ειιεληθή δηάιεθην ηεο Οπθξαλίαο νη πόιεηο ιέγνληαη «κπαδάξηα», όπσο θαη ζηνλ δηθό
καο ρώξν αθνύκε ηνπο παιηόηεξνπο πνπ ιέλε όηη «ζα θαηεβνύλε ζην παδάξη» αληί ζηελ πόιε..
Παδάξη ιέλε αθόκα θαη ην κεζνρώξη ηνπ ρσξηνύ . Σελ ίδηα θαηαγσγή έρεη θαη ε παξνηκία
πνπ ιέεη: «Ση γπξεύεη ε αιεπνύ ζην παδάξη». Όπσο επίζεο κέρξη αξγά,- δεθαεηία ηνπ 70΄,- νη
δηθέο καο πεξηνρέο, θπξίσο ε Πάλσ Γξόπνιε, αλαγλώξηδαλ σο δηθό ηνπο θέληξν
εκπνξίνπ(παδαξηνύ) ην Γέιβηλν αληί ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ. Όπσο αθόκα είλαη δηαδνκέλα
ζήκεξα ηα επνρηθά εκπνξηθά παδάξηα.
Βπέζεο ηα ρνξηαξηαζκΫλα κνλνπΪηηα ησλ θαξαβαληψλ , ηα εγθαηαιειεηκκΫλα ρΪληα
θαηΪ κάθνο παιηψλ νδηθψλ αξηεξηψλ (ζε καο ΑεξβηηζηΪλεο, Γεσξγνπηζαηηνχ, Αειβηλαθένπ
πνπ ζπλδΫνληαη κε λεψηεξε ρΪξαμε ηνπ νδηθνχ Ϊμνλα Ώπνισλέαο -Νηθφπνιεο) , ά ηα πΫηξηλα
γεθχξηα, εέλαη επέζεο ζηνηρεέα νξγΪλσζεο ηνπ ρψξνπ κηαο θνηλσλέαο φπνπ νη ζρΫζεηο
παξαγσγάο αλάθνπλ ζηελ θιεηζηά
θνηλσλέα. Ώπηφ ζεκαέλεη φηη
ε δηαθέλεζε ησλ
εκπνξεπκΪησλ ραξαθηεξέδεηαη απφ ρακειφ ηερλνινγηθφ επέπεδν. Σα ζηνηρεέα δηαθέλεζεο ησλ
αγαζψλ ζε θΪζε ηζηνξηθά πεξένδν εέλαη νη κεηαβιεηΫο εθεέλεο πνπ θαζνξέδνπλ ηελ
νξγΪλσζε ηνπ ρψξνπ θαη ηελ απνηχπσζά ηνπ ζηα νηθηζηηθΪ κνληΫια 1
Με ηνλ ίδην ηξόπν κπνξνύκε λα εμεγήζνπκε γηαηί ηελ ίδηα πεξίνδν έρνπκε ηδηαίηεξε
αλάπηπμε , θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή θαη νηθνλνκηθή ησλ θνηλνηήησλ ζε νξεηλέο πεξηνρέο, όπσο
Πνιύηζηαλε, Γξόβηαλε, σηήξα , Θενιόγν, Λεζηλίηζα, θιπ. Σα θέληξα απηά αλαπηύζζνληαη
ζε κηθξόηεξεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ηα αξραηόηεξα θέληξα- πόιεηο. θαη ηαπηόρξνλα βξίζθνληαη
ζε πην νξεηλά ζεκεία (ελ΄ ζύγθξηζε ιόγνπ ράξε κε ηελ Αληηγόλεηα).
Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ε δόκεζή ηνπο αληαπνθξίλνληαλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
απηνδηνηθνύκελεο θνηλόηεηαο, νηθνλνκηθά θαη δηνηθεηηθά, πνπ ππαγόξεπαλ ε απηόλνκε
εμαζθάιηζε ησλ αλαγθώλ δηαηξνθήο θαη ε κόληκε απόζηαζε θαη αληίζεζε κε ηελ θεληξηθή
νζσκαληθή εμνπζία, θαζώο θαη ε ζπλερήο αλάγθε πξνζηαζίαο, (αμηνπνηώληαο ην νξεηλό ηνπίν
θαη πεξηβάιινλ). Σαπηόρξνλα όληαο γεσγξαθηθά ζε κεηαβαηηθά πνιηηηθά ζεκεία (κεηαμύ
Αλαηνιήο θαη Γύζεο) , κπόξεζαλ λα αλαπηύμνπλ δνκέο πνπ αληαπνθξίλνληαλ ζ΄απηό ην
γίγλεζζαη κε απνηέιεζκα λα πεηύρνπλ δηαθνξεηηθό επίπεδν αλάπηπμεο θαη πνιηηηζκνύ.
Ζ ζεκεξηλή θαηάξξεπζε απηώλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θέληξσλ, όπσο όιεο ηεο πεξηνρήο
ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλόηεηαο νθείιεηαη επίζεο ζην γεγνλόο όηη κπήθε ηέξκα ζηελ
ππαγνξεπκέλε θιεηζηή θαη κνλόπιεπξε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο πνπ ππαγόξεπζε ην
θνκκνπληζηηθό θαζεζηώο, θαζώο θαη ζηε βίαηε πξνζθόιιεζε ζε έλαλ πνιηηηζκό πνπ ηόζν
ηδενινγηθά όζν θαη εζληθά ήηαλ γηα ηελ πεξηνρή μέλνο..
Χζηφζν ε αλέρλεπζε ηνπ ηνπένπ κηαο πεξαζκΫλεο επνράο θαη ν εληνπηζκφο ησλ
βαζηθψλ ζηνηρεέσλ νξγΪλσζεο ηνπ ρψξνπ κπνξεέ θΪιιηζηα λα ρξεζηκνπνηεζεέ γηα ηελ
αλαζχζηαζε ηνπ ζπλνιηθνχ ηζηνξηθνχ πεξηβΪιινληνο. Ο εληνπηζκφο , θαηαγξαθά θαη κειΫηε
ιφγνπ ρΪξε ησλ ραληψλ , απνηειεέ κηα ζηεξεά βΪζε κειΫηεο ηεο ζπλνιηθάο ηζηνξηθάο
πξαγκαηηθφηεηαο ηεο επνράο φρη κφλν ζε φηη αθνξΪ ηηο ζρΫζεηο παξαγσγάο αιιΪ θαη ηελ έδηα
ηελ πνιηηηζκηθά δηαδηθαζέα, ηελ πνιηηηζκηθά αηκφζθαηξα ηεο επνράο.

πσο εέδακε ε νηθεηνπνέεζε ηεο θχζεο, ε ρξάζε ηνπ ηνπένπ, εέλαη πνιηηηζκηθΪ
θαηλφκελα θαη σο ηΫηνηα δηΫπνληαη απφ πνιηηηζκηθνχο θαλφλεο. Χζηφζν ηα ζηνηρεέα πνπ
1
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απαξηέδνπλ ηελ νξγΪλσζε ηνπ ρψξνπ αζθαιψο κεηαβΪιινληαη . κσο ππΪξρνπλ θΪπνηα
ζηνηρεέα πνπ κΫλνπλ ζηαζεξΪ ά κεηαβΪιινληαη ζε πνιχ αξγφ ξπζκφ. Πρ νη νδηθΫο αξηεξέεο, ηα
ρΪληα, ην παδΪξη, ην ζπέηη , νη μελψλεο (μελνδνρεέα ζάκεξα), νη βξχζεο εέλαη ζηνηρεέα πνπ
αληΫρνπλ ζε κεξηθΪ ζπζηάκαηα νξγΪλσζεο ηεο παξαγσγάο θαη ησλ κνξθψλ νξγΪλσζεο ηεο
έδηαο ηεο δσάο. Σα ζηαζεξΪ απηΪ ζηνηρεέα, ηα νπνέα ηαπηφρξνλα εέλαη θαη πνιηηηζκηθΪ
θαηλφκελα, γηα λα αληΫμνπλ ζην ρξφλν εέλαη αλαγθαζκΫλα λα βειηηψλνπλ ζπλερψο ηνλ
ιεηηνπξγηθφ ηνπο πξννξηζκφ.
ΠνιηηηζκηθΪ θαηλφκελα δελ εέλαη φκσο κφλν ηα ζηνηρεέα πνπ αλαθΫξακε ηα νπνέα
δΫρηεθαλ ηελ παξΫκβαζε ηεο θνηλσλέαο. Θα κπνξνχζακε λα ππνζηεξέμνπκε φηη πνιιΪ
ζηνηρεέα θαη θαηλφκελα ηα νπνέα εθ΄ πξψηεο φςεσο κνηΪδνπλ λα εέλαη θπζηθΪ, απνηεινχλ ζηελ
νπζέα ζηνηρεέα πνιηηηζκνχ. Ώο πΪξνπκε ην παξΪδεηγκα ηνπ δέληξνπ. Ώπνηειεέ Ϋλα θπζηθφ
ζηνηρεέν. κσο ε ρξάζε ηνπ δΫληξνπ απφ ηνλ Ϊλζξσπν απνηειεέ κηα πνιηηηζκηθά δηαδηθαζέα.
Δ πνιηηηζκηθά δηΪζηαζε ηεο ρξάζεο ηνπ δΫληξνπ δελ Ϋγθεηηαη κφλν ζην φηη ν Ϊλζξσπνο κπνξεέ
λα ην αμηνπνηάζεη ά λα ην θπηΫςεη γηα βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο, αιιΪ θαη ζε πην εμεηδηθεπκΫλεο
θνηλσληθΫο, πνιηηηζκηθΫο ζξεζθεπηηθΫο αθφκα θαη εζληθΫο ρξάζεηο.
Σν δΫληξν δέπια ζε κηα βξχζε θαη ζε Ϋλα δξφκν απνρηΪεη ακΫζσο Ϋλα κφληκν
πνιηηηζκηθφ ξφιν γηα φιεο ηηο επνρΫο, φπσο επέζεο ην θππαξέζζη ζηηο εθθιεζέεο θαη ζηα
λεθξνηαθεέα Ϋρεη απνρηάζεη κφλν ζξεζθεπηηθφ ιεηηνχξγεκα. Σν έδην κπνξνχκε λα πνχκε θαη
γηα ηα βαθνχθηθα δΪζε, φπσο αθφκα γηα ηνλ πιΪηαλν ζην θΫληξν ηνπ επεηξψηηθνπ ρσξηνχ,
φπσο ην δΫληξν σο ζχλνξν δπν ρσξαθηψλ .
Κάζε ρσξάθη ζηνλ θάκπν ηεο Γξόπνιεο θαη ηνπ Βνύξθνπ, είρε από έλα ζθηεξό δέληξν ην
νπνίν θαηά παξάδνζε έδηλε θαη ην όλνκα ηνπ αγξνύ. Ήηαλ θνξησκέλν κε θξνύηα. Χξεζίκεπε
γηα μεθνύξαζε ησλ αλζξώπσλ ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο θαη ησλ δώσλ ζε άιιεο. Σύραηλε λα
ήηαλ δίπια ζε έλα δξόκν, ζε έλα εμσθιήζη, λα είρε πιάη κηα βξύζε ρξεζηκεύνληαο ζηνπο
δηαβάηεο γηα μεθνύξαζε θαη αλαλέσζε ησλ δπλάκεσλ.
23.3. ΣΑ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΩΖ
ΣΟΤ ΥΏΡΟΤ ΚΑΗ Ζ ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ
πσο αλαθΫξακε ν ρψξνο θαη νη ζπγθεθξηκΫλεο θνηλσληθΫο δνκΫο απνρηνχλ κηα
ζεκαληηθά δηΪζηαζε κε Ϊκεζε ζρΫζε φρη κφλν κε ηελ πνιηηηζκηθά ηαπηφηεηα ζε ηνπηθφ
επέπεδν κηαο θνηλσληθάο νκΪδαο, αιιΪ θαη κε ηελ εζληθά ηεο νληφηεηα. Τπνγξακκέζακε
κΪιηζηα φηη απηφ ζρεηέδεηαη κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα πνπ επηβΪιεη ν ρψξνο ζην ζπγθεθξηκΫλν
θνηλσληθφ ζχλνιν , θαζψο θαη ζηνλ πνιηηηζκφ πνπ απνηππψλεηαη απφ γεληΪ ζε γεληΪ θαη ηελ
απνηχπσζε ηεο θαηαγσγάο βΪζε απηψλ ησλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ.
Βκεέο γηα λα εξκελεχζνπκε απηφ πνπ ιΫκε ζα πΪξνπκε ππφ ζπδάηεζε ην ζηνηρεέν ηνπ
«δΫληξνπ» σο θπζηθφ ζηνηρεέν πνπ απνρηΪεη φρη κφλν κηα κφληκε πνιηηηζκηθά δηΪζηαζε αιιΪ
θαη κηα κφληκε ζρΫζε κε ηελ εζληθά νληφηεηα.
Σν δΫληξν ζηελ ειιεληθά παξΪδνζε, φπσο ζεκεηψλεη ν ΐαζέιεο ΝηηζηΪθνο, 1 «θαηΫρεη
ζεκαληηθά ζΫζε απφ ηελ Ϊπνςε ηεο ζπκβνιηθάο ηνπ ιεηηνπξγέα»
Σν αθφινπζν πνέεκα ηνπ ΏλδξΫα ΓαξκπαιΪ δελ εέλαη απιψο δεέγκα ην πψο ην δΫληξν
σο ζηνηρεέν ηεο θχζεο απνηειεέ Ϋλα ζχκβνιν ινγνηερληθάο θαη πνηεηηθάο Ϋκπλεπζεο πνπ ην
κεηαηξΫπεη ζε πνιηηηζηηθφ ζηνηρεέν, αιιΪ πνπ ην ζπλδΫεη Ϊκεζα κε ηελ εζληθά ηαπηφηεηα:
Έλα δέληξν ./ γύξσ - γύξσ απ΄ ηελ θαιύβα, μέλα ρσξάθηα,/ γύξσ - γύξσ απ΄ ηα
ρσξάθηα μέλα θνπάδηα./ Έλα δέληξν, πνπ θπηεύακε έμσ ζηελ απιή καο ,/ ήηαλ γηα λ΄
αθνπκπάεη ε αγξνηηά ην δξεπάλη ηεο / λα ζθαξθαιώλεη εθεί ςειά ην θαινθαίξη ην ίδην /
λα ξίρλεη έλα θξνύην ώξηκν/ ζηα ρέξηα ηνπ παηδηνύ ζνπ, / έλα δέληξν πνπ θπηεύακε/ ήηαλ
1

Βαζέιε Γ. ΝηηζηΪθνο, ΛανγξαθηθΪ εηεξόθιεηα, Αζάλα 1997, ζει. 74.

γηα λα ηακπνπξσζνύκε, λα κε καο πάξεη ν άλεκνο./ Σν μεξίδσλαλ θη απηό, θη έκελε κηα
άδεηα γνύξα ζηελ απιή καο ,/ θη έκεηλε κηα άδεηα γνύξα ζηελ ςπρή καο , / πνπ πήγαηλε
θαη θύηξσλε ην παξάπνλν… Μα ν ηόπνο καο επέκελε πσο θάηη κέλεη./ Μέλεη ιίγν ρώκα,
/ηόζν πνπ ε δσή κπνξεί λα απιώζεη ην ξηδάξη ηεο , λα θηηάμεη έλα ρνξνζηάζη. Κη αθόκα
έλα ραξάθσκα γηα λα ηακπνπξσζείο… Κη εκείο επηκέλακε / θη ε αληνρή καο γίλνληαλ /
πιαηάληα ξηδηκηά ζηηο αθξνπνηακηέο ….» ( «Παηδηά ηνπ ήιηνπ, Σίξαλα 1989, ζει 61-66)
Βδψ ινηπφλ Ϋρνπκε Ϋληνλε ηελ ηδΫα ησλ νιφπιεπξσλ ζρΫζεσλ κηαο θνηλσληθάο νκΪδαο
κε ηε γε, πνπ καο κεηαθΫξεη ην ζχκβνιν, ζηελ πξνθεηκΫλε πεξέπησζε ηνπ θπζηθνχ ζηνηρεένπ –
ην δΫληξν. Σν «ξέδσκα» ζεκαέλεη βαζηθΪ κηα ζπκβνιηθά ηαχηηζε κε ηνλ ηφπν θαη δηεθδέθεζε
θαη΄ επΫθηαζε ηεο εζληθάο ηαπηφηεηαο. Δ γελεαινγηθά ζρΫζε Ϊιισζηε δειψλεηαη κε ηε ιΫμε
«ξέδα» θαη ν ζπγθεθξηκΫλνο γελεαινγηθφο ζρεκαηηζκφο (πξαγκαηηθφο ε κπζνινγηθφο) κε ηε
ιΫμε «δΫληξν». Άιισζηε, φπσο πην πΪλσ αλαθΫξακε, ε κπζνινγηθά γελεαινγηθά ξέδα ηνπ
νλφκαηνο ηεο Αξφπνιεο Ϋρεη μαλΪ ζρΫζε κε ην «δΫληξν». ελψ ζπκβνιηθΪ νη δπν
πξναλαθεξφκελεο ιΫμεηο Ϋρνπλ ζεκαληηθά ζΫζε ζηελ πξνθνξηθά θαη ηελ ινγνηερληθά
παξΪδνζε κε ηνπο αγψλεο θαηΪ ηνπ μεξηδσκνχ.
Ώο δνχκε επέζεο θαη πσο αληΫδξαζε ην θαζεζηψο Υφηδα ζην πνιηηηζηηθφ ζηνηρεέν ηνπ
δΫληξνπ θαη ηελ εζληθά ηαχηηζε ηνπ Έιιελα ηεο Ώιβαλέαο
Σν «δΫληξν», εέπακε, δεκηνπξγεέ ζην ρψξν καο κηα ζρΫζε κε ηελ δηαθνξεηηθά ηαπηφηεηα
ησλ αλζξψπσλ πνπ ην θνηλσληθνπνηνχλ. Βθφζνλ φκσο ε ηαπηφηεηα απηά άηαλ αζπκβέβαζηε
κε ηελ ζπγθεθξηκΫλε ηδενινγέα ηνπ θαζεζηψηνο, ηφηε άηαλ ινγηθά ε θαηαζηξνθά ηνπ. (Μηα
πξαρηηθά πνπ ζε νδεγεέ ζηηο πξαθηηθΫο ησλ ηζηθιηθΪδσλ ζηνλ ζεζζαιηθφ θΪκπν. Βδψ νη
θνιέγνη ζπλΪδνληαλ ηα κεζεκΫξηα θΪησ απφ ηα ζθηεξΪ δΫληξα. Γηα λα απνηξΫςνπλ νη
ηζηθιηθΪδεο πηζαλΫο εμεγΫξζεηο ησλ θνιέγσλ πξνεξρφκελεο απφ ηΫηνηνπ εέδνπο ζπλΪμεηο,
Ϋθνβαλ ηα δΫληξα.)
ηε δηθά καο ζπγθεθξηκΫλε πεξέπησζε φρη κφλν ζεσξεηηθΪ αιιΪ θαη πξαθηηθΪ νη
αγξφηεο, θαηΪ ηηο ψξεο μεθνχξαζεο θΪησ απφ ηνλ έζθην ησλ παξαδνζηαθψλ δΫληξσλ θΪζε
αγξνχ, Ϋκελαλ εθηφο ηνπ θνκκαηηθνχ ειΫγρνπ. Σαπηφρξνλα νη ψξεο απηΫο, Ϋζησ θαη δχν ά ηξεηο,
δελ κπνξνχζαλ λα πεξΪζνπλ ρσξέο ηελ πξνζΫγγηζε ηεο ιανγξαθηθάο παξΪδνζεο, θΪηη ην
νπνέν ην θαζεζηψο δελ επηζπκνχζε.
Γη΄απηφ κε αθνξκά ηελ ζπζηεκαηνπνέεζε ηνπ θΪκπνπ Ϋθνςε φια ηα ζθηεξΪ δΫληξα κε
απνηΫιεζκα νη αγξφηεο λα κε κπνξεέ λα ζπγθεληξψλνληαη φινη καδέ.
23.4. Ο ΔΞΑΝΘΡΩΠΗΜΟ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΑΗ Ζ ΚΑΣΟΗΚΗΑ - ΤΝΟΗΚΗΜΟ
Ο θνηλσληθφο ραξαθηάξαο ηεο αλζξψπηλεο δσάο θαζηζηΪ ηελ θαηνηθέα , ηνλ νηθηζκφ
ηζηνξηθή θαηεγνξία. Χζηφζν ε πξσηφγνλε πξΪμε ηεο απνκφλσζεο θαη ζηνηρεηψδνπο
δηακφξθσζεο ελφο κηθξνχ ρψξνπ γηα θαηνέθεζε απνηειεέ εθηφο ησλ Ϊιισλ παξΪγνληα
δηακφξθσζεο ηεο Ϋλλνηαο ηνπ ρψξνπ ζηελ αλζξψπηλε ζπλεέδεζε. ΜΫζα ζην ραψδε θφζκν ν
Ϊλζξσπνο νξέδεη ην ρψξν ηνπ , ηνλ νπνέν θαη δηακνξθψλεη θαηΪ ηηο θνηλσληθΫο ηνπ αλΪγθεο,
απνθηψληαο ζπλΪκα Ϋλα ζηαζεξφ ζεκεέν αλαθνξΪο γηα ηελ νξγΪλσζε ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ
. Ο Leroi- Gouhan πξνζδηφξηζε νξζΪ ην θαηλφκελν σο εμεκέξσζε ή εμαλζξσπηζκό ηνπ
ρψξνπ. Ο εμαλζξσπηζκφο ηνπ ρψξνπ γέλεηαη κε φξνπο θνηλσληθάο ζπλεέδεζεο θαη φρη αηνκηθάο,
εθθξΪδεη ηφζν ηα ραξαθηεξηζηηθΪ θνηλσληθάο ζπγθξφηεζεο ηεο νκΪδαο φζν θαη ηελ
θνζκναληέιεςε θαη ηε ζηΪζε πξνο ηε θχζε.
Δ κνξθά θαη ε εζσηεξηθά δηαξξχζκηζε ηνπ ζπηηηνχ αληηθαηνπηξέδνπλ ηφζν ηε δνκά , ηε
ιεηηνπξγέα θαη ηηο εζσηεξηθΫο ζρΫζεηο ηεο νηθνγΫλεηαο φζν θαη ηηο αμέεο πνπ δηΫπνπλ ηε δσά
ηεο. ρεηέδεηαη κε ηελ γεληθφηεξε θνηλσληθά νξγΪλσζε θαη ηηο αληηιάςεηο γηα ηελ θνηλσλέα θαη
αληέζηξνθα,- κε ηηο αληηιάςεηο ηεο ζπγθεθξηκΫλεο θνηλσλέαο γηα ηελ νηθνγΫλεηα. ρεηέδεηαη

επέζεο κε ηηο αλΪγθεο απηψλ πνπ ζα θαηνηθάζνπλ εθεέ θαη ην ξφιν πνπ δηαδξακαηέδεη ην θΪζε
κΫινο ζηελ νηθνγΫλεηα, αιιΪ εθηφο απηάο. Σαπηφρξνλα εθηφο απφ ηηο ιεηηνπξγηθΫο αλΪγθεο
εμππεξεηεέ θαη ηηο θνηλσληθΫο θαη αηζζεηηθΫο αμέεο ηεο νκΪδαο
Πξώηα- πξώηα ε απνκόλσζε θαη ε νξηνζέηεζε ελόο κηθξνύ ρώξνπ γηα θαηνίθεζε
ζπλδέεηαη κε ηειεηνπξγίεο ζπλπθαζκέλεο κε ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο γηα ηνλ θόζκν θαη ηε
θύζε. ηνλ ειιαδηθό ρώξν, όπσο θαη ζηνλ δηθό καο ρώξν, δηαζώδνληαη κέρξη ζήκεξα έζηκα
θαζαγηαζκνύ νηθηζκώλ ή νηθεκάησλ πνπ παξαπέκπνπλ ζε αξρέγνλεο αληηιήςεηο γηα ηελ
νξγάλσζε ηνπ ρώξνπ , Ζ πεξηάξνζε (ην γθαίληαζκα) ρσξηώλ απνηειεί επξέσο δηαδνκέλν
έζηκν ζηελ ειιεληθή παξάδνζε πνπ ζπληζηά
νπζηαζηηθά ηνλ θαζαγηαζκό
ηνπ
εμαλζξσπηζκέλνπ ρώξνπ.
Σν γθαίληαζκα ζπληζηά ζε κηα ηειεηνπξγηθή πεξηάξνζε ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ νηθηζκνύ κε
δώα ηα νπνία ζην ηέινο ζπζηάδνληαη θαη ζάβνληαη ζε ζεκεία νξηνζεηηθήο γξακκήο .
Απώηεξνο ζθνπόο ηνπ εζίκνπ δελ είλαη κόλν ε καγηθή ελέξγεηα γηα λα ζηεξεώζεη ν
νηθηζκόο, (πνπ καο νδεγεί ζην αξραίν έζηκν ηεο ζπζίαο ηεο Ηθηγέλεηαο) αιιά θαη ε απνηξνπή
ησλ θαθώλ.
Σα ιανγξαθηθά δεδνκέλα ηνπ ειιαδηθνύ ρώξνπ παξέρνπλ παξαδείγκαηα πεξηάξνζεο όπνπ
ν θύθινο νξηνζεηείηαη κε μύιηλνπο ζηαπξνύο (γλσζηή ε ζξεζθεπηηθή αληίιεςε γηα ηηο
απνηξεπηηθέο ηνπ ηδηόηεηεο ηνπ θαθνύ), νη νπνίνη κπήγνληαλ ζηα γύξσ από ην ρσξηό
πεξηθαλέζηεξα ζεκεία. Έρνπκε ινηπόλ έλα δηπιό έζηκν ηεο ζπζίαο θαη ηα καγηθνζξεζθεπηηθά
έζηκα θαζαγηαζκνύ .
Ο Άγηνο Κνζκάο, όπσο θαη ζε άιιν ζεκείν έρνπκε κηιήζεη, πηνζέηεζε ην έζηκν απηό
ζηεξηδόκελν ζηηο απνηξεπηηθέο ηδηόηεηεο ηνπ ζηαπξνύ θαη παξόηξπλε ηνπο ρξηζηηαλνύο ηεο
πεξηνρήο λα πεξηδώλνπλ θπθιηθά θαη ζηαπξσηά κε εμσθιήζηα ηεο θνηλόηεηέο ηνπο σο
ακπληηθά ζηεξίγκαηα θαηά ησλ πνιιώλ θηλδύλσλ πνπ δηέηξεραλ επί Σνπξθνθξαηίαο.
Σν ζπέηη σο ζηνηρεέν πνπ αληηζηνηρεέ θνηλσληθΪ ζηελ εζηηαθά νκΪδα, εθθξΪδεη επέζεο
ην δηαρσξηζκφ ηεο εζηηαθάο νκΪδαο ζε ζρΫζε κε ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα . Ο δηαρσξηζκφο
απηφο αληηζηνηρεέ ζην δπαδηθφ ζράκα «εκείο θαη νη άιινη» πνπ κε δηΪθνξεο κνξθΫο δηΫπεη ηηο
θνηλσληθΫο ζρΫζεηο.
Ο απζηεξφο δηαρσξηζκφο ηνπ ζπηηηνχ κε ηνλ Ϋμσ θφζκν εθθξΪδεηαη νηθηζηηθΪ κε
πςεινχο απιφηνηρνπο ά κε κηα ππξγηθά κνξθά ηνπ έδηνπ ηνπ νηθάκαηνο. Ώληηθαηνπηξέδεη φκσο
ζπγθεθξηκΫλεο ηζηνξηθΫο θαη θνηλσληθΫο ζπλζάθεο (πνιΫκνπο, πεηξαηεέεο, ιεζηεέεο, εζηθΫο αξρΫο
θαη ζεζκνχο. Δ νρχξσζε ηνπ ζπηηηνχ ζε θΪπνηεο πεξηνρΫο ζπλδΫεηαη κε ηα Ϋζηκα απηνδηθέαο.)
Σνλ Απξίιην ηνπ 2002 κηα αιβαληθή εθεκεξίδα πεξηέγξαθε ηνλ πύξγν ηεο νηθνγέλεηαο
Χαθιηατ ζηελ πόιε Σξνπόγηα ζην βνξά ηεο Αιβαλίαο. Ζ νηθνγέλεηα είρε ράζεη ζηε βεληέηα 4
από ηα πέληε αγόξηα ζε ζπγθξνύζεηο πνπ κόλν ζε ηαηλίεο κπνξείο λα δεηο. Δθείλεο ηηο
εκέξεο
κηα από ηηο θόξεο ηεο νηθνγέλεηαο είρε εθδηθεζεί ζθνηώλνληαο δύν από ηνπο
αληηπάινπο ηεο νηθνγέλεηάο ηεο . Ο πύξγνο ινηπόλ είλαη πεξηθπθισκέλνο από πςειά ηείρε
ηεζζεξάκηζη κέηξσλ. Πάλσ από απηνύο πςώλεηαη ζπξκαηόπιεγκα δπόκηζη κέηξσλ. ε θάζε
γσλία ηνπ απιόηνηρνπ ππάξρεη από κηα νρπξσκέλε ζέζε θξνπξνύ, ελώ ηα παξάζπξα ηνπ
δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ νξόθνπ είλαη πξνζαξκνζκέλα κόλν γηα πόιεκν.
ην δηθό καο ρώξν, θπξίσο ζηε Γξόπνιε, Πσγώλη θαη ηα Ρηδά, ηα ζπίηηα επίζεο
πεξηθξάδνληαη κε ςειά ηείρε . Έλδεημε ηνπ ηξόπνπ δηαβίσζεο, αιιά θαη ησλ πξνζπαζεηώλ
γηα λα θξύςνπλ ν, ηη ππάξρεη εληόο ηνπ ζπηηηνύ, ηελ πξνθύιαμε από ηνπο θιέθηεο, αιιά θαη
ηηο γπλαίθαο από ην μέλν κάηη. Οθείιεηαη απηό θαη ζην γεγνλόο όηη ην ηνπίν πξνζθέξεη ην
πιηθό . Πξνέρεη όκσο ε αληίιεςε δηόηη ζηελ πεξηνρή ηνπ Βνύξθνπ δελ παξαηεξνύκε ην ίδην
θαηλόκελν αθνύ θαηά παξάδνζε ηα ζπίηηα εθεί ήηαλ κόλν θαιύβεο θαη ππήξρε εμνινθιήξνπ
εμάξηεζε ησλ θαηνίθσλ από ηνπο κπέεδεο.

Δ θαηνηθέα , ν νηθηζκφο , ν δνκεκΫλνο ρψξνο γεληθΪ , ελδηαθΫξνπλ ηελ Κνηλσληθά
Λανγξαθέα αθνχ, φπσο Ϋγηλε θαλεξφ, δελ εθθξΪδνπλ απιΪ κηα ζρΫζε αλΪκεζα ζηνλ
Ϊλζξσπν θαη ην πιηθφ αληηθεέκελν , αιιΪ ζρΫζεηο κεηαμχ αλζξψπσλ πνπ δηακεζνιαβνχληαη
απφ απηΪ ηα πιηθΪ αληηθεέκελα. Πξφθεηηαη δειαδά γηα θνηλσληθΫο ζρΫζεηο. Χζηφζν ε
Κνηλσληνινγία ηνπ Υώξνπ , σο Ϋλαο θιΪδνο ηνκάο αλΪκεζα ζηελ Κνηλσληνινγία θαη ηελ
Αξρηηεθηνληθή Ϋρεη ζπκβΪιεη αξθεηΪ ζηελ εμηρλέαζε ηεο ζρΫζεο θνηλσλέαο - ρψξνπ.
ΠξΫπεη επέζεο λα μαλαηνλέζνπκε φηη νη θνηλσληθΫο ζρΫζεηο δελ απνηππψλνληαη κφλν
ζπγρξνληθΪ ζην ρψξν, αιιΪ ε ππνδνρά αιιεπΪιιεισλ θΪζεσλ ηεο θνηλσληθάο εμΫιημεο
κΫζα ζην ρξφλν εγγξΪθεηαη επέζεο ζην ρψξν. Βέλαη απηφ πνπ ν ΜηρΪιεο Μεξαθιάο
απνθΪιεζε νξηδφληηα θαη θΪζεηε παξΪζηαζε ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ζην ρψξν.
Ο δνκεκέλνο ρώξνο σο απνηύπσζε θνηλσληθώλ ζρέζεσλ αιιά θαη σο παξάγνληαο
αλαπαξαγσγήο απηώλ ησλ ζρέζεσλ , απαζρόιεζε ηνπο πξώηνπο εζλνιόγνπο ζηηο κειέηεο
ηνπο πάλσ ζηνπο ιανύο κε πξσηόγνλν πιηθό πνιηηηζκό. Έλαο από ηνπο πξώηνπο
αλζξσπνιόγνπο , ν γλσζηόο Μόξγθαλ , ην 1881, πξνζέγγηζε θνηλσληνινγηθά ηνπο νηθηζκνύο
ησλ ηζαγελώλ ηεο Ακεξηθήο .ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία κειέηεζε ηνπο ηύπνπο ησλ νηθηώλ θαη
ηα δεκόζηα νηθήκαηα ηεο θνηλσληθήο ηνπο δσήο, ζπγθεθξηκέλα ησλ θνηλνγακηθώλ
παξαδόζεώλ ηνπο θαη ησλ εζίκσλ θηινμελίαο.
Σν ζχζηεκα ζπγγΫλεηαο κηαο θνηλφηεηαο επεξεΪδνπλ ηελ νξηνζΫηεζε ηνπ νηθηαθνχ
ρψξνπ . πλάζσο ε ιεηηνπξγέα δηεπξπκΫλσλ ζπγγελεηαθψλ νκΪδσλ δεκηνπξγεέ κηθξΫο
νηθηζηηθΫο θιέκαθεο φπνπ εληΪζζνληαη νη επηκΫξνπο νηθέεο . ΄ απηΫο ηηο πεξηπηψζεηο αλΪκεζα
ζηελ νηθέα θαη ηελ θνηλφηεηα κεζνιαβεέ κηα κεζαέα νηθηζηηθά θιέκαθα πνπ κπνξεέ λα
νλνκΪδεηαη καραιάο, γεηηνληά, θιπ
«Θα πξνζζέζνπκε πσο νη νηθηζκνί απηνί , ηόζν νη κεγαιύηεξεο «ρώξεο, αλαθέξνπλ νη Ν
Βεξλίθνο θαη . Γαζθαιόπνπινπ1 , όζν θαη ηα κηθξά ρσξηά απνηεινύληαλ από γεηηνληέο
ζύκθσλα κε έλα κεζαησληθό πξόηππν ζπγθαηνίθεζεο ζπγγελεηαθώλ νκάδσλ θαη
ζπληνπηηώλ» πνπ δηαθαίλεηαη αθόκα θαη ζήκεξα ζηελ εζσηεξηθή δνκή πνιιώλ δηθώλ καο
ρσξηώλ
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ΥΥΕΤ
Ζ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
24.1. ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ
Ο φξνο θνηλόηεηα εγεέξεη νξηζκΫλα ζεκειηψδε εξσηάκαηα, σο πξνο ηηο Ϋλλνηεο πνπ
κπνξεέ λα πξνζιΪβεη. Σα εξσηάκαηα δελ πξνθχπηνπλ κφλν
ιφγσ ηνπ εθΪζηνηε
επηζηεκνληθνχ θαη ηζηνξηθνχ πιαηζένπ αιιΪ, Ϋρεη απνηειΫζεη θαη απνηειεέ αληηθεέκελν
ηδενινγηθάο θαη πνιηηηθάο ρξάζεο ζε δηΪθνξα θνηθσληθν-πνιηηηθΪ πιαέζηα.
άκεξα γηα παξΪδεηγκα γέλεηαη πνιχ ζπρλΪ ιφγνο γηα ηελ θνηλόηεηα απφ Ϋλα επξχ
θΪζκα θνξΫσλ θαη θηλάζεσλ. Πνιηηηθνέ θχθινη , θηλάζεηο ελαιιαθηηθάο ςπρηαηξηθάο, νηθνιφγνη ,
ηξνβαδνχξνη ηεο θνηλσληθάο δηακαξηπξέαο θαη πνιινέ Ϊιινη ρξεζηκνπνηνχλ κε δηΪθνξνπο
ηξφπνπο ηελ θαηεγνξέα ά ηελ Ϋλλνηα θνηλόηεηα , δέλνληαο κΪιηζηα , αλΪινγα κε ηελ
πεξέπησζε θαη κηα ηδηαέηεξε ζπλαηζζεκαηηθά θφξηηζε, πνπ εκθαλέδεηαη επζΫσο αλΪινγε
πξνο ην βαζκφ αιινηξέσζεο, ζηελ νπνέα πξνζθΫξεηαη ζπρλΪ σο αληέδνην.
Μηα πξψηε δηαπέζησζε πξνβΪιιεη Ϋλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Ϋλλνηαο θνηλόηεηα
, ην νπνέν ηελ πξνζδηνξέδεη θαη εηπκνινγηθΪ. Σν «θνηλόλ», απηό πνπ ελώλεη έλα ζύλνιν
αλζξώπσλ , εέλαη απηφ πνπ πξνζδηνξέδεη γελεηηθΪ ηελ θνηλφηεηα θαη πνπ βΫβαηα ζεκειηψλεη
ην ηδενινγηθφ ππφβαζξν αληηπαξΪζεζεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ Ϋλλνηα ηεο
αιινηξέσζεο (αιιφηξην) , ε νπνέα ηεέλεη λα θαηαζηεέ ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζχγρξνλεο
αηνκνθεληξηθάο θνηλσλέαο.
ηελ πνιηηηθή ζθελά ε Ϋλλνηα θνηλόηεηα απνηΫιεζε ηε βΪζε γηα ηελ αλΪπηπμε ελφο
ξεχκαηνο γλσζηνχ κε ην φλνκα «θνηλνηηζκόο» . Σν ξεχκα απηφ πξνβΪιιεη ηε ζεκαζέα ηεο
παξαδνζηαθάο αγξνηηθάο θνηλφηεηαο σο πξφηππνπ θνηλσληθάο ζπγθξφηεζεο κπξνο ζηελ
επαπεηινχκελε απνζχλζεζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ , απνζχλζεζε ε νπνέα απνδέδεηαη ζηε
βαζηΪ ξάμε ησλ δνκψλ θαη ηελ αιινπξφζαιιε κεηΪβαζε ζε ζχγρξνλεο κνξθΫο νξγΪλσζεο
πνπ γλσξέδνπλ νη θνηλσληθνέ ζρεκαηηζκνέ. Βθηφο φκσο απφ ην δάηεκα ησλ θνηλσληθψλ θαη
νηθνλνκηθψλ δνκψλ , νη θνηλνηηζηΫο δέλνπλ ζηελ παξαδνζηαθά αγξνηηθά θνηλφηεηα θαη ζην
«ήζνο» (ηνπ νπνένπ θχξην ραξαθηεξηζηηθφ εέλαη ε ζπιινγηθφηεηα θαη ε θνηλσληθά αιιειεγγχε)
δέλνπλ ινηπψλ ηδηαέηεξε Ϋκθαζε .
ηελ ςπρηαηξηθή ρξεζηκνπνηεέηαη αθξηβψο ζην πιαέζην ησλ ζρΫζεσλ πνπ δηΫπνπλ
ηελ θνηλσληθά δσά κηαο κηθξάο θνηλφηεηαο κε Ϋληνλα ηα ζηνηρεέα ηεο θνηλσληθάο ζπλνράο θαη
ζπλεχξεζεο. Δ ζπγθεθξηκΫλε θνηλφηεηα ζεσξεέηαη σο πεδέν απνθαηΪζηαζεο ηεο ςπρηθάο
πγεέαο, ζην κΫηξν πνπ ηα αέηηα ηεο αζζΫλεηαο εληνπέδνληαη ζην θνηλσληθφ πεξηβΪιινλ. Βδψ ε
θνηλσληθά δσά αληηπαξαηέζεηαη ζηελ απνκφλσζε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ θνηλσληθά απνδνρά .
ηελ νηθνινγία δέλεηαη Ϋκθαζε ζηελ θνηλφηεηα κηθξάο θιέκαθαο θαη ηζνξξνπεκΫλεο
ζπλχπαξμεο κε ην θπζηθφ πεξηβΪιινλ, θΪηη πνπ ππνηέζεηαη φηη ηζρχεη ζηελ παξαδνζηαθά
θνηλσλέα.
ηελ ηέρλε επαλΫξρεηαη δηαξθψο ην αέηεκα ηεο απνθαηΪζηαζεο ηεο ζπληξνθηθφηεηαο
κΫζα ζηε κνλαμηΪ ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ.
ια ηα παξαπΪλσ θαη Ϊιια πνπ δελ αλαθΫξνληαη , απνδέδνπλ σο Ϋλα ζεκεέν
ζπκπιεξσκαηηθΫο Ϋλλνηεο ηνπ φξνπ «θνηλφηεηα» , φπσο θνηλσληθά ζπλνρά, αιιεινγλσξηκέα,
αιιειεγγχε, ζπληξνθηθφηεηα , ζπιινγηθφηεηα, απηΪξθεηα, θνηλσληθά θαη νηθνινγηθά

ηζνξξνπέα,θιπ. Ο θνηλσληθφο ηζηφο εκπεξηΫρεη θαη ηηο αληηζΫζεηο, αιιΪ δηακνξθψλεηαη θαη
εμειέζζεηαη ρΪξε ζ΄ απηΫο ηηο αληηζΫζεηο.
Χζηφζν απηφ πνπ πξΫπεη λα ππνγξακκηζηεέ εέλαη ην γεγνλφο φηη ε θνηλόηεηα
απνηειεί κηα ηζηνξηθή θαηεγνξία. Χο ηΫηνηα πξΫπεη λα αληηκεησπέδεηαη ζηα φξηα ηνπ
θνηλσληθν-πνιηηηθνχ πιαηζένπ , ηνπ ηφπνπ θαη ρξφλνπ ζηνλ νπνέν εκθαλέδεηαη θαη ιεηηνπξγεέ.
Ώπφ ηηο εηζαγσγηθΫο απηΫο παξαηεξάζεηο θαέλεηαη πσο ε ηζηνξηθά εμΫιημε , φζνλ
αθνξΪ ηελ θνηλφηεηα , ζεκαέλεη κηα πνξεέα απνζχλζεζεο θαη απνδπλΪκσζεο. Εδηαέηεξα ζην
δπηηθφ θφζκν, νη θνηλσλέεο ηνπ ΥΤΕΕΕ θαη ΥΕΥ αηψλα, αξρέδνπλ λα βηψλνπλ ηελ απψιεηα κηαο
πξαγκαηηθφηεηαο - ηηο θνηλσληθΫο θαηαζηΪζεηο ηνπ Μεζαέσλα νπφηε ε θνηλφηεηα δηαδξακΪηηδε
ζπνπδαέν ξφιν. Δ εμΫιημε εέλαη ζπλΫπεηα ησλ κεγΪισλ αικΪησλ ηεο ηερλνινγηθάο πξνφδνπ,
πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηελ Ϋλαξμε κηαο λΫαο επνράο , ηεο βηνκεραληθάο, θαη πνπ ζην επέπεδν ηεο
θνηλσληθάο ζπγθξφηεζεο Ϋκειιε λα επηθΫξεη βαζηΫο αλαθαηαηΪμεηο.
Δ αλΪπηπμε ηεο βηνκεραλέαο ζάκαλε ζε πξψηε φςε ηελ ζπγθΫληξσζε κεγΪισλ
πιεζπζκηαθψλ φγθσλ απφ ηνλ αγξνηηθφ ρψξν ζηα αζηηθΪ θΫληξα, γεγνλφο πνπ Ϋπιεμε ηνλ
αγξνηηθφ θφζκν. αλ απνηΫιεζκα ν θνηλσληθφο ηζηφ ζηνλ νπνέν ζηεξέρηεθε επέ αηψλεο ν
αγξνηηθφο θνηλσληθφο ζρεκαηηζκφο θαηΪξξεπζε . ΑηαζπΪζηεθε νη νηθνγΫλεηα, αηφλεζαλ νη
ζπγγελεηαθΫο ζρΫζεηο κε απνηΫιεζκα λα αθκΪζεη ε έδηα ε θνηλφηεηα. ΣειηθΪ αθνινχζεζε κηα
αχμνπζα εμΪξηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ απφ ηα αζηηθΪ θΫληξα, φπνπ βεβαέσο
ζπγθεληξψλνληαη θαη φιεο νη κνξθΫο εμνπζέαο, πξΪγκα πνπ νδεγεέ ζε πιάξε θνηλσληθά
απνδπλΪκσζε θαη πνιηηηζκηθά ππνηαγά ηεο ππαέζξνπ.
24.2. ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ
Δ ιηκκαηνγξαθηθά πξνζΫγγηζε ησλ ιανγξαθηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ θαηλνκΫλσλ ηεο
παξαδνζηαθάο θνηλσλέαο πνπ θπξηΪξρεζε ζηελ κεζνδνινγέα ηεο ειιεληθάο Λανγξαθέαο ,
εέπακε φηη πξφζεμε σο αληηθεέκελφ ηεο ηελ θνηλόηεηα. Έρνληαο φκσο βαζηθφ ζηφρν ηελ
απφδεημε ηεο ελφηεηαο θαη ηεο ζπλΫρεηαο ζε ηφπν θαη ρξφλν , (ζηα πιαέζηα ηνπ εζλνθεληξηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο επηζηάκεο ηεο Λανγξαθέαο), ε κΫζνδνο απηά απφζπαζε κε ηνλ Ϋλα ά
ηνλ Ϊιιν ηξφπν ηα ιανγξαθηθΪ θαηλφκελα απφ ηα θνηλσληθΪ πιαέζηα εκπνδέδνληαο ηελ
αλΪδεημε ηεο θνηλφηεηαο σο ην νιηθφ πιαέζην ιανγξαθηθψλ θαηλνκΫλσλ.
Παξάξηεκα 1.
ηα κέζα ηνπ ΥΤΙΙΙ αηψλα , 1750 φηαλ είρε εδξαησζεί ε δεχηεξε Σνπξθνθξαηία θαη
ήηαλ θαηάδειε ε πνιεκηθή παξαθκή ηεο Βελεηίαο, αξρίδνπλ αλάκεζα ζηνπο
νξζνδφμνπο ηεο Νφηηαο Βαιθαληθήο νη ηδενινγηθέο δηεξγαζίεο εθείλεο πνπ
αλαδεηνχλ πξννπηηθέο γηα ηελ δηακφξθσζε ελφο κέιινληνο γηα ην Ρνπκ Μηιέη διδ
ην Γέλνο ησλ Ρσκαίσλ1.
δήηεκα ην νπνίν κπνξνχζε λα εμειηρζεί πξνο δπν
θαηεπζχλζεηο Η πξψηε πξνζθέξνληαλ ζαλ πξννπηηθή θαη ιεηηνπξγηθή έληαμε ησλ
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ΚαηΪ ηα 1700 ε ιΫμε «Βπδαληηλόο» άηαλ ηειεέσο Ϊγλσζηε . Σν επέζεκν όλνκα ηεο εζλόηεηαο γηα ηνπο
Έιιελεο άηαλ
ην – ξνπκ κηιέη -. Οη Ϊλζξσπνη ιΫγνληαλ ξσκαίνη , ξνπκένη, Ρσκέγνη, Ρσκηνί. Οη
πεξηζζόηεξνη κηινύζαλ ειιεληθΪ θαη γλώξηδαλ όηη εέραλ πΪξεη ηε γιώζζα ηνπο από ηνπο αξραένπο Έιιελεο.
Ζ ρώξα ηνπο άηαλ γλσζηά από πνιύ παιηΪ σο Ρσκαλία. Με ηελ νλνκαζέα Ρσκαλία ηε γλώξηδαλ θαη νη
Βελεηνί όηαλ θαηέιαβαλ ην Ϋλα ηΫηαξηό ηεο ζηα 1204 , γη΄απηό θαη ην Ναύπιην πάξε ην όλνκα Napoli di
Romania. Με ηε ζεηξΪ ηνπ θαη ν βαζηιηΪο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο άηαλ βαζηιηΪο ησλ Ρσκαίσλ

ηνπηθψλ ζπγγελεηαθψλ νκάδσλ πνπ ην απαξηίδνπλ ζηηο θξαηηθέο εμνπζίεο , κέζα
απφ ζεζκηθνχο εθπξνζψπνπο.
Η δεχηεξε θαηεχζπλζε ήηαλ εθείλε πνπ νδεγνχζε ζηελ πξνζρψξεζε ηνπ
γέλνπο ζε κηα απφ ηηο ρξηζηηαληθέο δπλάκεηο , θάηη πνπ αληηθεηκεληθά ζπλνδεχνληαλ
απφ ηνλ εμεπξσπατζκφ
Η δεχηεξε ηάζε κεηαηξάπεθε ζε θπξίαξρε. Δίλαη απηφο ν ιφγνο πνπ νη ιφγηνη
ηεο επνρήο δελ κηινχλ πηα γηα ηνπο βαζηιείο ησλ Ρσκαίσλ θαη ηνλ απηνθξάηνξα
ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, επεηδά νη ρξηζηηαλνί ζηελ επνρή θαη ζηα κέξε εθείλα δελ
έβιεπαλ πηα « θακκίαλ δχλακηλ εηο ην Ρσκατθφλ Βαζζίιεηνλ», - φπσο αλαθέξεη ην
ρξνληθφ ηεο Γξφπνιεο. Γηεθδηθνχλ φκσο κέζα απφ ην ιφγν πνπ δηαηππψλνπλ ,
ηνπηθά πξνλόκηα θαη ηνπηθνύο ήξσεο.
Απφ ηα κέζα ηνπ 1700 ε αλαδήηεζε ηέηνησλ πξννπηηθψλ εζηηάζηεθε ζην
αλαγεληαζηαθό «λενθιαζηθό» ειιεληθό κνληέιν πνπ ζεκαίλεη αλαδήηεζε
δπλαηνηήησλ δεκηνπξγίαο κηαο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ γηα ηελ «αλάζηαζε
ηνπ Γέλνπο» κέζα από ηελ πξνθνπή, ηα γξάκκαηα θαη ηηο ηέρλεο (ηε ρξήζε ηεο
λέαο ηερλνινγίαο ηεο επνρήο)
 ΄απηή αθξηβψο ηελ ηδενινγία νθείιεηαη θαη ν ζπλδπαζκφο ζηελ Διιάδα ησλ
δχν αληίξξνπσλ ηδενινγηθψλ ηάζεσλ ζηε Γχζε:- ηνπ Δπξσπατθνχ Ρνκαληηζκνχ
απφ ηελ κηα θαη ηνπ Γηαθσηηζκνχ απφ ηελ άιιε. Μπόξεζε δειαδή λα αγλνήζεη
ηνλ επηζηεκνληθό εμειηθηηθό, ππεξεζληθό ζηόρν ηνπ Δηαθσηηζκνύ ,
πξνβάιινληαο ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζε κηα αληίιεςε θαζαξά
ξνκαληηθή ηεο Ιζηνξίαο
Σελ ζηηγκή πνπ αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη ε ηζηνξηθή ζπλείδεζε ησλ Διιήλσλ,
ηα δχν ζπζηαηηθά ηνπ ειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ ( ηα θψηα πνπ ήξζαλ απφ ηελ Γαιιία
θαη ε ξνκαληηθή έλλνηα ηνπ έζλνπο πνπ δεκηνπξγήζεθε θάησ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο
ηζηνξηθέο ζπλζήθεο ) βξίζθνληαη ζε άκεζε ζρέζε
κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ
θιήζεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ νη Έιιελεο ηεο επνρήο ην πξόβιεκα εκείο θαη νη
αξραίνη (αληί ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ εκείο θαη νη μέλνη – ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ίδξπζεο
ησλ εζλψλ θξαηψλ) ( Ο Αιί Παζάο ησλ Ισαλλίλσλ ζα έιεγε ζηνπο Έιιελεο ηεο
επνρήο ηνπ 1819 «Δζείο νη Έιιελεο κπξε θάηη κεγάιν έρεηε ζην θεθάιη ζαο . Γελ
βαθηίδεηαη πηα ηα παηδηά ζαο Γηάλλε , Πέηξν Κψζηα, παξά Λεσλίδα, Θεκηζηνθιή,
Αξηζηείδε) (Μηα πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ νπνία απνξνχλ ζήκεξα νη Έιιελεο ηεο
Νφηηαο Ηπείξνπ θαη γεληθφηεξα ζηελ Διιάδα κε ηα αξραία αλζξψπηλα νλφκαηα ζηε
Βφξεην Ήπεηξν. Απφ ηφηε πνπ ζρεκαηίζηεθε ε Βφξεηνο Ήπεηξνο θαη θπξίσο κεηά ηελ
θαηάξγεζε ηεο ζξεζθείαο θαη ηελ πξνζπάζεηα απνθνπήο ησλ ηζηνξηθψλ ξηδψλ ησλ
απηφρζνλσλ εδψ Διιήλσλ, απηνί γηα λα δηαηεξήζνπλ άζηθηε ηελ επαθή κε ηελ
θαηαγσγή ηνπο, θαηαπηάζηεθαλ απφ ηελ απφδνζε αξραίσλ νλνκάησλ ζηα παηδηά
ηνπο )
Ο ηνπηθφο απηφο παηξησηηζκφο , ν νπνίνο ζα ιέγακε γέλλεζε ή απνηέιεζε ηε
βάζε ηεο λενειιεληθήο ηδενινγίαο ηεο επνρήο εθθξάδεηαη κε ην ελδηαθέξνλ ησλ
ινγίσλ γηα ηελ γλψζε ηνπ ηφπνπ ηνπο,- γηα ηελ ρσξνγξαθία θαη ηελ ηνπνγξαθία
ηνπ . Η πξνζέγγηζή ηνπ έγηλε κέζα απφ έλα Λανγξαθηθό επίπεδν (πνπ ππαγφξεπε
κεηαμχ ησλ άιισλ ε αλαγθαηφηεηα απφδεημεο ηεο ζπλέρεηαο κεηαμχ αξραίσλ θαη
ζχγρξνλσλ Διιήλσλ) θαη ζηεξίρηεθε ζηνλ θνηλνηηζκό, - ζηελ έξεπλα δειαδή ηεο
θνηλόηεηαο (σο βαζηθό ηξόπν νξγάλσζεο ηεο ηόηε ειιεληθήο θνηλσλίαο)
Αλαδεηνχκε ην μεθίλεκα απηφ ζηελ Ήπεηξν δηφηη εδψ ζπλαληηνχληαη νη γιψζζεο
θαη ππάξρεη ε επαθή κε ηελ άιιε Δπξψπε. Δδψ ζπλαληηνχληαη νηθνλνκηθνί ζεζκνί
(παδάξη, πξακαηεπηάδεο, πνπ αξγφηεξα ζα επηδηψμνπλ λα γίλνπλ έκπνξνη) πνπ

δηακεζνιαβνχλ αλάκεζα ζην ηνπηθφ επίπεδν θαη ζην θεληξηθφ Οζσκαληθφ θξάηνο .
Δδψ αθξηβψο πνπ νη δηάθνξεο θνηλφηεηεο , αιιά θαη ε άιιε Δπξψπε, κηινχλ
δηαθνξεηηθέο γιψζζεο ζε ζρέζε κε ηελ επίζεκε γιψζζα ηεο Απηνθξαηνξίαο, δεηνχλ λα ηππψζνπλ ηα δηθά ηνπο βηβιία ζηελ ειιεληθή , ζηα δηθά ηνπο επίζεο
ηππνγξαθεία, (Μνζρφπνιεο), ζπάδνληαο έηζη θαη ην κνλνπψιην ηεο Βελεηίαο θαη
ηεο άιιεο Δπξψπεο.
Να κε ιεζκνλνχκε επίζεο φηη ζηελ ίδηα πεξηνρή πξνυπήξραλ «νη θψδηθεο ηεο
ρψξαο ,νη νπνίνη κηινχζαλ γηα θάζε παιηά ηνπο ππφζεζε θαη γηα ηα ζχλνξά ηνπο»
(θπξίσο ζχλνξα εληφο εθθιεζηαζηηθήο ελνξίαο ή κεηξφπνιεο), απφ ηα νπνία ζηα
κέζα ηνπ ΥΤΙΙΙ αηψλα , πεξάζακε ζηε ζχληαμε γελεαινγηθψλ ρξνληθψλ. θνπφο
ηνπο φπσο αλαθέξακε , ήηαλ λα δείμνπλ πσο ήηαλ ληφπηνη ή πσο ηα γέλε ηνπο
βξίζθνληαλ εθεί πξν πνιιψλ αηψλσλ.
«Έλαο πεληάγισζζνο θφζκνο πνπ θαηνηθνχζε θαη θπθινθνξνχζε ζην
γεσγξαθηθφ ρψξν πνπ μεθηλάεη απφ ηελ Υηκάξα θαη πάεη κέρξη ηνλ Πιαηακψλα θαη
ηε Βέξνηα . ΄ απηφλ αλήθεη επίζεο θαη ε πξσηνβνπιία νξγάλσζεο ελφο επξχηαηνπ
ειιεληθνχ απειεπζεξσηηθνχ θηλήκαηνο θαηά ην 1807-1808. Έλα επαλαζηαηηθφ
θίλεκα ζην νπνίν είρε πξνζππνγξάςεη γηα λα ζπκκεηάζρεη φιε ε πεξηνρή ηεο
Γξφπνιεο θαη Αξγπξνθάζηξνπ»1
ηελ πεξίπησζε ησλ ρξνλνγξάθσλ ηεο Ηπείξνπ , εχθνια κπνξνχκε λα
θαηαιάβνπκε φηη ν πξψηνο ζηαζκφο θαη ε πξψηε πεγή έκπλεπζεο ζηάζεθε ε
ζπγγξαθή θαη ε έθδνζε ηεο Γεσγξαθίαο ηνπ Ηπεηξψηε Μειεηίνπ Μήηξνπ (αξρέο ηνπ
1700). Σν δεχηεξν νξφζεκν ζρεηίδεηαη κε ην γεσγξαθηθφ έξγν ησλ δχν Θεζζαιψλ
ιφγησλ πνπ έκεηλαλ ζηελ ηζηνξία κε ην φλνκα νη Γεκεηξηείο. Αζθαιψο ηδηαίηεξε
εθηίκεζε αλήθεη ζηνπο Θεφδσξν Καβαιηψηε (1718-1797) , ηνλ εβαζηφ Λενληηάδε
θαη ηνπο άιινπο δαζθάινπο πνπ γηα κηζψ θαη πεξηζζφηεξν αηψλα δεκηνχξγεζαλ ηελ
ιφγηα παξάδνζε ηεο Μνζρφπνιεο ηδξχνληαο ζ΄ απηή θαη ην πξψην ηππνγξαθείν
εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο.
Έηζη αλ ζηελ ηζηνξηθή βηβιηνγξαθία είλαη δηάρπηε ε άπνςε φηη ε ειιεληθή
θνηλφηεηα ππήξμε ε θηβσηφο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ησλ εζληθψλ ηδεσδψλ
θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία, ε Ήπεηξνο απνηέιεζε ηελ ςπρή απηήο ηεο θηβσηνχ.
Γεθάδεο ρξφληα αξγφηεξα, ζηα πιαίζηα ηεο αζηηθνπνίεζεο πνπ ζπλνδεχηεθε
απφ ηα γλσζηά θαηλφκελα ηεο εγθαηάιεηςεο
ηεο ππαίζξνπ, εκθαλίζηεθαλ
ζπκκεξηδφκελα ηάζεο ξνκαληηθήο ελαηέληζεο ηνπ παξειζφληνο , δηαηήξεζεο ησλ
πνιηηηζηηθψλ θαηαβνιψλ ππφ ην γλσζηφ ζχλζεκα « επηζηξνθή ζηηο ξίδεο» . Μέζα ζ΄
απηή ηελ ηάζε επηζηξνθήο πξνο ηα πίζσ ζεκεηψζεθε καδηθή ζπγγξαθή βηβιίσλ
ηζηνξηθφ-ιανγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα ην ρσξηφ θαηαγσγήο.
Παξφκνην θαηλφκελν ζα ζπλαληήζνπκε ζην ρψξν καο ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 70 θαη
80 φηαλ ην θαζεζηψο Υφηδα έδσζε ηελ νδεγία θαηαγξαθήο ησλ ηζηνξηθψλ θαη ησλ
ρσξηψλ καο. Βαζηθφο ηνπο ζηφρνο φκσο ήηαλ ε απφδεημε ησλ ξερψλ ειιεληθψλ
ξηδψλ ησλ ρσξηψλ καο- κέρξη θαη ηελ απφδνζε αιβαληθήο θαηαγσγήο, φπσο κε ηα
ρσξηά Φξάζηαλε θαη Ληνχγθαξε, θαη ε πιήξε ηαχηηζε ησλ θαηνίθσλ ηνπο κε ην
ηδενινγηθφ θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο.
ε φιεο απηΫο ηηο πεξηπηψζεηο ( ζηελ ζπγγξαθά ρξνληθψλ θαη ζηελ κειΫηε απηψλ) δελ
ππάξμε κηα νιηζηηθά πξνζΫγγηζε ζηα ιανγξαθηθΪ θαηλφκελα ζαλ απηά πνπ εηζάγαγε ε
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ζεσξέα ηνπ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΜΟΤ πνπ λα εξεπλνύζε ηελ θνηλόηεηα σο πεδίν γέλλεζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ ιανγξαθηθώλ θαηλνκέλσλ.
Ώλαπφθεπθηε ζπλΫπεηα ησλ αλζξσπνινγηθψλ κειεηψλ γηα ηελ ειιεληθά θνηλφηεηα
άηαλ ε παξαγθψληζε ηεο ηζηνξέαο. Οη θνηλφηεηεο παξνπζηΪδνληαλ ζε ρξφλν κεδΫλ ζαλ λα
άηαλ α- ηζηνξηθΫο.
Ζ θνηλόηεηα σο εληαέν ζχλνιν απνηΫιεζε κνλΪδα κειΫηεο γηα ηελ Κνηλσληθή
Αλζξσπνινγία ε νπνέα ζε αληέζεζε κε ηελ παξαδνζηαθά επηζηάκε ηεο Λανγξαθέαο Ϋζηξεςε
ην βιΫκκα ηεο απφ ηα επέ κΫξνπο ζηνηρεέα ζην νιηθφ ζχζηεκα θαη σο ηΫηνην αληηκεηψπηζε
ηελ θνηλσλέα ηνπ ρσξηνχ.
Οη αλζξσπνινγηθΫο κειΫηεο ησλ ειιεληθψλ ρσξηψλ αξρέδνπλ λα εκθαλέδνληαη απφ
ηελ δεθαεηέα ηνπ 60΄ απφ αγγινζΪμνλεο εξεπλεηΫο. Σν βηβιέν Vasilika1 εέλαη ζπγθεθξηκΫλα ε
πξψηε εξγαζέα ζηελ ΒιιΪδα ζηα πιαέζηα απηνχ ηνπ ξεχκαηνο θαη απνηειεέ ην θιαζηθφ
εγρεηξέδην γηα ηνπο θνηηεηΫο ηεο Κνηλσληθάο Ώλζξσπνινγέαο ζε δηεζλΫο επέπεδν. Σαπηφρξνλα
απνηΫιεζε ηελ απαξρά κηαο παξΪδνζεο πνπ Ϋρεη δψζεη ζεκαληηθΫο κειΫηεο κηθξνθνηλσληψλ
θαη σο κΫζνδν πηνζεηεέηαη επέζεκα απφ ηε ΛΏΟΓΡΏΦΕΏ.
Χζηφζν ε ηζηνξία θαη ηα επξχηεξα ζπζηάκαηα ζρΫζεσλ πξνβΪιινπλ φιν θαη
πεξηζζφηεξν σο απαξαέηεηεο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θνηλφηεηαο ηνπ ρσξηνχ.
ΒπηπιΫνλ νη θνηλσληθνέ κεηαζρεκαηηζκνέ πνπ γλσξέδνπλ νη θνηλφηεηεο ηηο ηειεπηαέεο
δεθαεηέεο , νδεγνχλ αλαγθαζηηθΪ ηνλ κειεηεηά ζηελ Ϋλλνηα ηφζν ηεο θνηλσληθήο δνκήο (ε
νπνέα εέλαη θαηαλνεηά θαη ζα δνχκε ζηε ζπλΫρεηα) όζν θαη ηεο ΓΟΜΟΠΟΗΖΖ . Δ Ϋλλνηα
ηεο δνκνπνίεζεο
ζπλδΫεηαη κεζνδνινγηθΪ κε ηελ θαηεγνξέα ηνπ δνκηθνύ ρξόλνπ
(stuctural time). Ο δνκηθόο ρξόλνο εέλαη ν ρξφλνο γΫλλεζεο θαη δηΪξθεηαο ησλ δνκψλ , ν
νπνένο εθηφο απφ ηελ πξνζΫγγηζε απηψλ (ησλ δνκψλ) ππαγνξεχεη θαη ηελ ηζηνξηθφηεηα ζηε
κειΫηε ηεο θνηλφηεηαο.Έρνπκε ινηπφλ κηα θΪζεηε θαη νξηδφληηα ζπλζεηηθά κειΫηε ηεο θνηλφηεηαο.
(ε νδεγεέ ζηε κειΫηε ησλ παξαδνζηαθψλ κηθξνθνηλσληψλ κΫζα απφ ηελ αλζξσπνινγηθά
πξνζΫγγηζε , ζχκθσλα κε ηελ νπνέα ηα ζπζηαηηθΪ ζηνηρεέα βξέζθνληαη ζε ιεηηνπξγηθά
αιιεινζχλδεζε θαη ειιειεπέδξαζε . ΚΪζε ραξαθηεξηζηηθφ κηαο ηΫηνηαο θνηλσλέαο εέηε εέλαη
ζεζκφο εέηε εέλαη παξαγσγηθά δξαζηεξηφηεηα, ά θαλφλαο ζπκπεξηθνξΪο, θιπ, πεξηγξΪθεηαη
θαη αλαιχεηαη σο κΫξνο ηεο ζπλνιηθάο θνηλσληθάο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ απνηειεέ Ϋλαλ
ιεηηνπξγηθΪ απηΪξθε νξγαληζκφ.)
Δ Ϋλλνηα ηεο θνηλφηεηαο αθνξΪ:
- ηελ νηθηζηηθή , θνηλσληθό-νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή πξαγκαηηθόηεηα ηελ νπνία

εθθξάδεη.
- ηελ αίζζεζε , ηελ ηδέα ελόο θνηλνύ «αλνίθεηλ»,

Σα δχν απηΪ ζπζηαηηθΪ ζηνηρεέα δηακνξθψλνληαη ζε ζπγθεθξηκΫλεο θνηλσληθΫο δνκΫο
θαη ζρΫζεηο νη νπνέεο αληηζηνηρνχλ θαη ζ΄ έλα ζπγθεθξηκέλν ΖΘΟ πνπ δηέπεη ηελ
θνηλσληθή δσή. Σν θνηλσληθό (ζπιινγηθό) ΖΘΟ, πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ αμηώλ,
θαλόλσλ θαη ηξόπσλ ζπκπεξηθνξάο ηνπ εζηθνύ γεληθά πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο
ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο.
Σν ζπιινγηθό ήζνο απνηειεέ αξθεηΪ ζεκαληηθφ παξΪγνληα γεληθΪ γηα ην θνηλνηηθφ
γέγλεζζαη θαζψο εδξΪδεηαη ζηηο ππΪξρνπζεο δνκΫο θαη ζρΫζεηο , αιιΪ κε ηελ ζεηξΪ ηνπ
επαλαδξΪ ζ΄ απηΫο ζπκβΪιινληαο ζηελ αλαπαξαγσγά ηνπο θαη θαη΄ επΫθηαζε ζηελ
αλαπαξαγσγά ηνπ φινπ ζπζηάκαηνο σο ελφο ηδηαέηεξνπ πνιηηηζκηθνχ ζπλφινπ .
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Μηα ηΫηνηα πξνζΫγγηζε ( διδ νη αμέεο πνπ δελ κπνξεέ λα γέλνπλ θαηαλνεηΫο παξΪ
κφλν ζε ζρΫζε πξνο ηνπο ζεζκνχο θαη ζε αληηζηνηρία πξνο ηηο θνηλσληθέο δνκέο )
αζθαιψο θαη βνεζΪεη λα θαηαλνάζνπκε θαη εξκελεχζνπκε ην θαηλφκελν αλΪπηπμεο ελόο
πλεύκαηνο θνηλόηεηαο ην νπνίν έρεη απνδείμεη όηη κπνξεί λα επηβηώζεη αθόκα θη΄
όηαλ ην « πιηθό» ηζνδύλακό ηνπ – ν θνηλφο νηθηζκφο, ην ρσξηφ,- έρεη εμαθαληζηεί.
24.3. Ζ ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ

ΓΟΜΖ

ΓεληθΪ φηαλ ζηηο θαζεκεξηλΫο καο ζπλνκηιέεο αλαθεξφκαζηε ζην ρσξηφ , ην
θαληαδφκαζηε
ζε αληέζεζε κε ν, ηη ηζρχεη γηα ηελ πφιε , σο κηα κηθξά θνηλσλέα
αιιεινγλσξηκέαο, κηα ζπκβησηηθά νκΪδα, κε Ϋληνλα ηα ζηνηρεέα ηεο θνηλσληθάο ζπλνράο θαη
αιιειεγγχεο πνπ βαζέδνληαη ζε νηθνγελεηαθΫο, ζπγγελεηαθΫο (πξαγκαηηθΫο ά πιαζκαηηθΫο)
ζρΫζεηο. Μηα κηθξά θνηλσλέα πνπ δελ ραξαθηεξέδεηαη απφ ηελ αιινηξέσζε ηνπ αζηηθνχ
ηξφπνπ δσάο (διδ, απνδΫρεηαη θαη ηηο ζρΫζεηο γεηηλέαζεο) πνπ ζεκαέλεη φηη ππΪξρεη ζηελά
επαθά κε ηε θχζε θαη ην ζπλΪλζξσπν.
Πνιχ πην πξηλ απφ ηελ εκθΪληζε
ηεο Κνηλσληνινγέαο θαη ηεο Κνηλσληθάο
Ώλζξσπνινγέαο, ην ζράκα απηφ εθθξΪζηεθε κε πνηθέινπο ηξφπνπο. Ώ λαθΫξνπκε ζπγθεθξηκΫλα
ηξεηο απ΄ απηνχο: α. νηθνγελεηνθξαηηθά – αηνκνθεληξηθά θνηλσλέα. β. ε θνηλσλέα βαζηζκΫλε απφ
ηελ κέα ζηε ζπγγΫλεηα θαη απφ ηελ Ϊιιε ζηε γεηηλέαζε (θνηλσλέα ησλ ζπγγελψλ ζε αληέζεζε
κε ηελ θνηλσλέα ησλ πνιηηψλ ) θαη γ. ζηελ θνηλσλέα πνπ ζηεξέδεηαη ζηελ νξγαληθά θαη
κεραληθά αιιειεγγχε (πξαγκαηηθΫο ά πιαζκαηηθΫο ζρΫζεηο) 1
ην πιαέζην απηφ νη επηηφπηεο Ϋξεπλεο θαη κειΫηεο πνπ Ϋγηλαλ απφ ηα πξψηα θηφιαο
ρξφληα κε ηελ κΫζνδν ηεο Κνηλσληθάο Ώλζξσπνινγέαο ζε «πξσηφγνλεο» θνηλσλέεο
δηαπέζησζαλ φηη ε «ινγηθά» ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο ζράκαηνο άηαλ πνιχ δηαθνξεηηθά απφ
εθεέλε ηνπ δπηηθνχ «αλαπηπγκΫλνπ» θφζκνπ, κε θαλεξφ ην απνηΫιεζκα φηη νη λφκνη πνπ
δηΫπνπλ ηε ιεηηνπξγέα ησλ δπηηθψλ πνιηηηζκΫλσλ ζπζηεκΪησλ δελ έζρπαλ γηα ηηο
«πξσηφγνλεο» θνηλφηεηεο.
Βθεέλν πνπ πξαγκαηηθΪ ζεσξάζεθε , κΪιηζηα ζε κεγΪιν βαζκφ ζηεξΫσκα, άηαλ ε
δηαπέζησζε φηη ε ζπγγΫλεηα θαηΪ θαλφλα Ϋπαηδε Ϋλαλ θπξέαξρν ξφιν ζηε ξχζκηζε ησλ
θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζρΫζεσλ ζ΄ απηΫο ηηο θνηλσλέεο . Ώπηφ ζεκαέλεη φηη νη
θνηλσληθΫο ιεηηνπξγέεο άηαλ ελζσκαησκΫλεο ζηηο ζπγγελη θΫο ζρΫζεηο θαη θαζνξέδνληαλ απφ ηηο
δνκΫο ζπγγΫλεηαο.
Μηα ηΫηνηα αλαθΪιπςε Ϋζεζε , φπσο άηαλ θπζηθφ, ζε ακθηζβάηεζε ηε γεληθά ηζρχ
ησλ ζεσξηψλ ζρεηηθΪ κε ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο νηθνλνκέαο , νη νπνέεο ζεσξέεο
θαηαθηνχζαλ δηαξθψο Ϋδαθνο ζηε δπηηθά ζθΫςε . (θπξέσο κε ηε ζεσξέα ηνπ Μαξμηζκνχ)
ε κηα αδηαθνξνπνίεηε αγξνηηθά θνηλφηεηα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε
θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ηεο ζπγθξφηεζε ηαπηέδεηαη κε ηηο δνκΫο ζπγγΫλεηαο . Ο φξνο
«αδηαθνξνπνέεηε» παξαπΫκπεη βΫβαηα ζηελ θνηλφηεηα ζε επνρΫο πνπ δελ Ϋρνπλ ζεκεησζεέ
Ϋληνλεο επηδξΪζεηο απφ ηνλ Ϋμσ θφζκν. Λεηηνπξγνχζε σο απηαξθΫο νινθιεξσκΫλν ζχζηεκα κε
ηζρπξά ηθαλφηεηα επηβέσζεο ρσξέο ζεκαληηθΫο εμαξηάζεηο απφ ηνλ εμσηεξηθφ παξΪγνληα
Ο εζλνινγηθφο» ηεο ραξαθηάξαο ηεο θνηλφηεηαο

Έλα Ϊιιν ζηνηρεέν πνπ πξΫπεη λα ζεκεηψζνπκε γηα ηελ ειιεληθά θνηλφηεηα , εέλαη «ν
εζλνινγηθφο» ηεο ραξαθηάξαο, (μεθηλψληαο απφ ηελ νκνηνγΫλεηα ά κε , κε βΪζε ηελ
ζπγγελεηαθά θαηαγσγά). Δ δηΪθξηζε αλΪκεζα ζηα «εζλνινγηθΪ» νκνηνγελά θαη αλνκνηνγελά
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ρσξηΪ αληηζηνηρεέ ζην ζράκα παιαηά - λέα ρσξηά θαη σο Ϋλα ζεκεέν ζην ζράκα νξεηλά –
πεδηλά ρσξηά.
Ώπνηεινχλ ακηγεέο «εζλνινγηθΪ» ελφηεηεο, κε ηελ Ϋλλνηα φηη νη πιεζπζκνέ ηνπο Ϋρνπλ
θνηλΪ εζλνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ θαη βΫβαηα ηελ αέζζεζε ηεο θνηλάο θαηαγσγάο, εθεέλεο νη
θνηλφηεηεο κε βαζηΫο ηζηνξηθΫο ξέδεο θαη αθκά ζηα ρξφληα ηεο νζσκαληθάο θπξηαξρέαο πνπ
δελ εξεκψζεθαλ. ( Πνιχηζηαλε , Αξφβηαλε, ΥηκΪξα, Λεζηλέηζεο,θιπ)
Σα λενζχζηαηα ρσξηΪ ησλ πεδηλψλ πεξηνρψλ , πνπ ηδξχζεθαλ θαηΪ Ϋλα κεγΪιν
κΫξνο κε καδηθΫο κεηαθηλάζεηο πιεζπζκψλ απφ ηα νξεηλΪ πξνο ηα πεδηλΪ , παξνπζηΪδνπλ
ζπλάζσο κηθηφ πιεζπζκηαθφ ραξαθηάξα. Αηαηεξνχλ εζσηεξηθνχο δηαρσξηζκνχο ζηε βΪζε ηεο
θαηαγσγάο θαη ηεο αέζζεζεο ηεο δηαθνξΪο. Οη εζλνηνπηθΫο απηΫο νκΪδεο πνπ ζπληδξχνπλ ηηο λΫεο
θνηλφηεηεο , εγθαζέζηαληαη ζε μερσξηζηΫο γεηηνληΫο (καραιΪδεο) . Δ θΪζε γεηηνληΪ δηαηεξεέ
ζρεδφλ ηηο ζπγγεληθΫο δνκΫο. Χο ηδηαέηεξεο νκΪδεο κεηαθπηεχνπλ εδψ κνξθΫο θνηλσληθψλ
ζρΫζεσλ θαη λννηξνπηψλ πνπ ραξαθηάξηδαλ ηηο θνηλφηεηεο πξνΫιεπζε ηνπο . Οη δηαρσξηζκνέ
εθθξΪδνληαη έζσο θαη γηα καθξφ ρξνληθφ δηΪζηεκα, αξθεηΪ Ϋληνλα, ζε δηΪθνξεο εθδειψζεηο
ηνπ θνηλνηηθνχ βένπ, θαζψο θαη ζηηο θνηλσληθΫο θαη πνιηηηθΫο αληηπαξαζΫζεηο θαη δηεθδηθάζεηο..
ηγΪ-ζηγΪ φκσο ε δηαθνξνπνέεζε ησλ νκΪδσλ κε βΪζε ην θξηηάξην
θαηαγσγάο
εμαζζελέδεηε παξαρσξψληαο ηε ζΫζε ζε επξχηεξεο δηεξγαζέεο νκνηνγελνπνέεζεο εληφο ηεο
λΫαο θνηλφηεηαο. Έηζη αλ θαη νη δηαθνξεηηθφηεηεο ζπληεξνχληαη κε ηελ αλαπαξαγσγά ησλ
ππαξρνπζψλ δνκψλ θαη ζρΫζεσλ, πΪληα βΪζε θνηλφηεηαο, θαιιηεξγεέηαη Ϋλα λΫν θνηλνηηθφ
άζνο θαη λΫεο πνιηηηζκηθΫο αμέεο.
Παξάξηεκα 2.
Αλαθεξφκελνη ηψξα ζπγθεθξηκέλα ζηηο δηθέο καο θνηλφηεηεο ζα ιέγακε φηη ,
απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθέο επεηξψηηθεο θνηλφηεηεο. Μπνξνχκε λα ηηο ρσξίζνπκε
ζε δπν θαηεγνξίεο. ε νξεηλέο θαη πεδηλέο. Οη νξεηλέο θνηλφηεηεο ιφγσ ησλ γλσζηψλ
ζπλζεθψλ πνπ αλαιχζακε , απνηεινχλ παξαδνζηαθά ακηγείο «εζλνινγηθέο»
ελφηεηεο, κε επδηάθξηηεο ηηο δηαθνξεηηθφηεηεο κεηαμχ ηνπο σο επαθφινπζν ηεο
απηφλνκεο εμειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ππαγφξεπε ε θιεηζηή παξαδνζηαθή
θνηλσλία.
Οη πεδηλέο θνηλφηεηεο, απφ πξηλ θαη θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία, ιφγσ ησλ
αλαγθαζηηθψλ θαη βίαησλ κεηαθηλήζεσλ παξνπζηάδνπλ ζπλερψο κηα ζχλζεζε κηθηνχ
πιεζπζκνχ.
Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο φκσο εκθαλίδεηαη έληνλα ε αιιειεγγχε εληφο
θνηλφηεηαο θαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζε δχν ζεκαληηθά ζπζηαηηθά επίπεδα:- ην
ζξεζθεπηηθφ
ζπλπθαζκέλν κε ην εζληθφ. Σν ζπγθεθξηκέλν αίζζεκα είλαη
απνηέιεζκα ηεο αληηπαξάζεζεο ζηνπο φξνπο πνπ επηδηψθεη λα επηβάιεη ε Σνπξθνθξαηία
γηα εζληθή ππνηαγή θαη αιιαμνπηζηία .
Η ίδηα αληηπαξάζεζε ζπλερίζηεθε θαη κεηά ην 1913. Η δηνηθεηηθή απνθνπή
απφ ηνλ εζληθφ θνξκφ εθ θχζεσο ηφλσζε ηελ εζσηεξηθή αιιειεγγχε ηεο θνηλφηεηαο
ησλ Διιήλσλ ζην εζληθφ επίπεδν. Πξψηα σο αληίδξαζε θαηά ηεο θεληξηθήο
εμνπζίαο πνπ επηδίσθε ηελ εζληθή αιινηξίσζε ηνπ πιεζπζκηαθνχ ζπλφινπ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηαο κε εζληθή δηαθνξεηηθφηεηα θαη δεχηεξν θαηά ησλ κπέεδσλ
θαη αγάδσλ. Οη δεχηεξνη, (κπέεδεο θαη αγάδεο) είραλ επσθειεζεί απφ ηελ
Σνπξθνθξαηία ηελ αγξνηηθή γε σο αληακνηβή γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο πξνο ηελ ίδηα.
Σηο ίδηεο ππεξεζίεο, ηηο νπνίεο ππαγφξεπαλ ηα πξνλφκηα αιιά θαη ε δηαθνξεηηθή
εζληθφηεηα θαη ζξεζθεία, πξνζέθεξαλ ζην λενζχζηαην αιβαληθφ θξάηνο θαη ζηνπο
ζθνπνχο ηνπ πξνο ηελ ειιεληθή θνηλφηεηα. Με ηε ζεηξά ηνπο
απηνί είραλ
κεηαηξέςεη ηελ πιεηνςεθία ησλ αγξνηηθψλ νηθνγελεηψλ θαη θνηλνηήησλ ζε

ηζηθηζίδεο θαη είραλ ππαγνξεχζεη ζρέζεηο παξαγσγήο ππνηαγήο θαη άγξηαο
εθκεηάιιεπζεο)
Η ζπγθεθξηκέλε αληηπαξάζεζε εθδειψζεθε θαηά έληνλν ηξφπν θαη ζηελ
νηθηζηηθή δφκεζε ησλ θνηλνηήησλ καο . Η θάζε θνηλφηεηα πεξηηξηγπξίδεηαη απφ
εμσθιήζηα θαη κνλαζηήξηα. (είπακε φηη ηα ιανγξαθηθά δεδνκέλα ηνπ ειιαδηθνχ
ρψξνπ παξέρνπλ παξαδείγκαηα πεξηάξνζεο φπνπ ν θχθινο νξηνζεηείηαη κε
μχιηλνπο ζηαπξνχο (γλσζηή ε ζξεζθεπηηθή αληίιεςε γηα ηηο απνηξεπηηθέο ηδηφηεηεο
ηνπ ζηαπξνχ), νη νπνίνη κπήγνληαλ ζηα γχξσ απφ ην ρσξηφ πεξηθαλέζηεξα ζεκεία. Σελ
πεξίνδν ηνπ Αγίνπ Κνζκά ην έζηκν απφρηεζε λέα ιεηηνπξγηθφηεηα:- ηελ πξνζηαζία
ηνπ Γέλνπο απφ ηηο απεηιέο ηεο επνρήο κέζσ ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζπκβφισλ ,
εθφζνλ ζηελ νξζφδνμε πίζηε είρε βξεη θαηαθχγην θαη ζηήξηγκα ην Γέλνο θαη
εθφζνλ είπακε ε θνηλφηεηα απνηέιεζε ηελ θηβσηφ ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη
ησλ εζληθψλ ηδεσδψλ θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία)
ην εζσηεξηθφ δηαθαίλεηαη
ε χπαξμε ζην θέληξν ηνπ ρσξηνχ
ηνπ
ΜΔΟΥΩΡΙΟΎ φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ε εθθιεζία, ην ζρνιείν, ε βξχζε ή ην πεγάδη
θαη δηάθνξεο θνηλνηηθέο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο . Κπθιηθά ππάξρνπλ νη
καραιάδεο πνπ απαξηίδνληαη απφ ζπγγεληθέο θαη κε νκάδεο.
ηηο παξαδνζηαθέο νηθηζηηθέο δνκέο ησλ ρσξηψλ καο είλαη ζπάληεο νη
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νηθεκάησλ . Απηφ φκσο ηζρχεη κέρξη ηφηε πνπ νη θνηλφηεηέο
καο βγαίλνπλ απφ ην δηθφ ηνπο απηνηειέο ζχζηεκα χπαξμεο ησλ θιεηζηψλ
θνηλσληψλ, αλνίγεη ν δξφκνο γηα ην εκπφξην θαη ά ιιεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά
θπξίσο ν δξφκνο ηεο μεληηηάο .
Μεηά ην 1944, ε παξέκβαζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ήηαλ ηέηνηα πνπ
δηαηάξαμε ηηο παξαδνζηαθέο θνηλσληθέο δνκέο πνπ ραξαθηήξηδαλ ηελ θνηλφηεηά καο .
Έηζη ε νξγαληθή αιιειεγγχε , ή ζπγγεληθέο ζρέζεηο, γεληθψο νη παξαδνζηαθέο δνκέο
αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο ζρέζεηο πνπ ην θάζε άηνκν απνρηνχζε κε ηελ επηηφπηα θαη
θεληξηθή ηδενινγηθή αξρή. Η ζρέζε απηή πξνθαζφξηδε θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ
αηφκνπ ζηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα φζν θαη παξάμελν θαλεί απηφ θαη απνηέιεζε βαζηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θνηλσληθνχ ήζνπο. Σν ηδενινγηθνπνηεκέλν θνηλσληθφ ήζνο ππφ
ην βαζηθφ αίηεκα ηεο ζνζηαιηζηηθήο νκνηνγελνπνίεζεο δελ είλαη φηη ζπάξαμε κφλν ηηο
δηαθνξεηηθφηεηεο εληφο ησλ θνηλνηήησλ αιιά νδήγεζε ζηελ ηζνπέδσζε απηψλ σο
ζχλνιν.
Σαπηφρξνλα ε εζσηεξηθή αιιειεγγχε ζηεξίρηεθε φρη ζηελ αληηπαξάζεζε σο
πξντφλ ηεο εμειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο κηαο θνηλφηεηαο ή θνηλσληθήο νκάδαο, αιιά
ππφ ηελ αξρή ηεο πάιεο ησλ ηάμεσλ , αξρή ε νπνία ραξάθσζε θαη ηελ ίδηα ηελ
νηθνγέλεηα.
Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε απνηειεί ε θνηλφηεηα ηεο Γξφβηαλεο, έλα απφ ηα
ρσξηά πνπ απνηέιεζε ζηνπο αηψλεο ην βαζηθφ ειαηήξην γηα φιε ηελ πεξηνρή ζε ζέκαηα
εθπαίδεπζεο θαη εζληθήο αιιειεγγχεο.
Καηά ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν ν νηθηζκφο ηεο θνηλφηεηαο πνπ ζεκάδεπε
ηαπηφρξνλα ην γεληθφηεξν θνηλσληθφ ήζνο θαηαζηξάθεθε, αθνχ θάεθαλ πεξηζζφηεξα
απφ 250 ζπίηηα. Πξηλ αθφκα θαιά -θαιά εγθαζηδξπζεί ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο
εθδηψρηεθαλ κε ηνπο γλσζηνχο ηξφπνπο βίαο φινη νη αληηθξνλνχληεο ηνπ, (ζηελ
νπζία φινη νη εζληθφθξνλεο ). Σν άγξην θπλήγη ζπλερηζηηθέ κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 80
ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα.
Παξάιιεια κε ηνπο δησγκνχο , ην θαζεζηψο απνξξφθεζε πξνο ηηο πφιεηο
φιε ηελ αθξφθξεκα ζηειερψλ ησλ ρσξηνχ (αθνχ ππνινγίδεηαη φηη απνθνίηεζαλ ζηα
αιβαληθά παλεπηζηήκηα πάλσ απφ 170 Γξνβηαλίηεο θαη κφλν 15 απ΄ απηνχο

εξγάζηεθαλ ζην ρσξηφ ή ζηελ πεξηνρή).. Σα πιήγκαηα δησγκνχ αθνξνχζαλ σζηφζν
ηνπο άλδξεο αθήλνληαο ζην ρσξηφ θνξίηζηα «ζηγκέλσλ» νηθνγελεηψλ ή δσληνρήξεο.
Οη αλάγθεο εθπιεξψζεθαλ κε μελφθεξηνπο γακπξνχο πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο
δελ αληαπνθξίλνληαλ νχηε ζην ήζνο, νχηε ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηηο ππάξρνπζεο
ελδνγακηθέο θνηλσληθέο δνκέο θαη ζρέζεηο ηεο Γξφβηαλεο. Λεηηνπξγνχζαλ φκσο
απνηειεζκαηηθά ζην λα πεηχρνπλ νη λέεο επηβαιιφκελεο δνκέο ηδενινγηθήο
αιιειεγγχεο .
Η δηαδηθαζία απηή νδήγεζε ζηελ πιήξε απψιεηα ηνπ γλσζηνχ θνηλσληθνχ
ήζνπο ηεο θνηλφηεηαο, αιιά θαη ζπλνιηθήο ηζρχο. ήκεξα ην ρσξηφ απηφ απφ 1650
θάηνηθνπο ην 1912 θαη 650 θάηνηθνπο ην 1990, έρεη κφιηο 120 γέξνληεο .
Με ην λέν ηξφπν «ζνζηαιηζηηθήο» νξγάλσζεο
ηεο παξαγσγήο νη
παξαδνζηαθέο βηνηερλίεο ησλ θνηλνηήησλ θαηαξγήζεθαλ. ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο
ηνπ 60΄ ε έλσζε κεξηθψλ θνηλνηήησλ ζε γεσξγηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο έθεξε ζην
πξνζθήλην ηνπο ελσκέλνπο γεσξγηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο. αλ απνηέιεζκα νη
βηνηερλίεο ησλ θνηλνηήησλ θαη πνιιέο άιιεο θνηλνηηθέο ππεξεζίεο , ζπγθεληξψζεθαλ
ζην θέληξν ησλ ελσκέλσλ γεσξγηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ.
Η πξνζπάζεηα ζνζηαιηζηηθήο ελνπνίεζεο
ζπκπεξηέιαβε αθφκα έλα
ζεκαληηθφ ζηνηρείν δηάθξηζεο
ησλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ κεηαμχ ηνπο θαη ησλ
ειιεληθψλ πεξηνρψλ απφ ηηο ππφινηπεο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ ηξφπν δφκεζεο ηεο
ηδησηηθήο θαηνηθίαο. Σν θαζεζηψο είρε θαηνξζψζεη λα επηβάιεη ην ίδην κνληέιν
ζπηηηνχ ζε φιε ηελ αιβαληθή χπαηζξν, ην γλσζηφ ζπίηη ηχπνπ «Δικπαζάλη», ζε
γσληαθή κνξθή κε δπν ππλνδσκάηηα, κηα κηθξή θνπδίλα θαη ε βεξάληα ζην
εζσηεξηθφ ηεο γσλίαο. Σαπηφρξνλα ε θσηνγξαθία πνξηξαίην ηνπ αξρεγνχ είρε
αληηθαηαζηήζεη ην εηθφληζκα ζρεδφλ ζε φια ηα ζπίηηα ησλ Διιήλσλ
Σελ ίδηα πνξεία αθνινχζεζε θαη ε απζεληηθή δηνίθεζε ηεο θάζε θνηλφηεηαο, Οη
ζπγθεληξσηηθέο θάζεηεο ζρέζεηο πνπ επέβαιε ε θεληξηθή εμνπζία ελνπνίεζαλ ζε έλα
πξψην ζηάδην ην ξφιν ησλ παξαδνζηαθψλ δηνηθήζεσλ ησλ θνηλνηήησλ,
θαηαξγψληαο ηελ ηδηνκνξθία θαη απζεληηθφηεηα θάζε θνηλφηεηαο. Σαπηφρξνλα φκσο
αιινηψζεθε θαη ε έλλνηα ηεο παξαδνζηαθήο θνηλφηεηαο
Με ηελ δεκηνπξγία
ησλ ελσκέλσλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ησλ ελσκέλσλ
ζπλεηαηξηζκψλ αλψηεξνπ ηχπνπ, θαη θαη ΄επέθηαζε ησλ «ιατθψλ εμνπζηψλ ησλ
ελσκέλσλ ρσξηψλ»
φιεο νη αξκνδηφηεηεο δηνίθεζεο ηεο
θνηλφηεηαο
απνξξνθήζεθαλ απφ ηελ ελσκέλε εμνπζία ησλ ελσκέλσλ
ρσξηψλ . Η
ζπγθεληξσηηθή δηνίθεζε απνηεινχληαλ απφ ην γλσζηφ ηξίγσλν ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ
έζηεθαλ ε ελσκέλε ιατθή εμνπζία θαη ην πξνεδξείν ηνπ γεσξγηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ. Ο
ηξίηνο πφινο, ν γξακκαηέαο ηνπ Μππξνχ ηνπ γεσξγηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ είρε ππφ ηελ
επίβιεςε ηε βάζε ηνπ ηξηγψλνπ. Σν ηξίγσλν ζρεδίαδε θαη νξγάλσλε φιε ηελ


Οη ελσκΫλνη γεσξγηθνέ ζπλεηαηξηζκνέ κεηΪ ηνπο γεσξγηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο ησλ θνηλνηάησλ απνηεινύλ ην δεύηεξν
ζηΪδην νξγΪλσζεο ηεο αγξνηηθάο παξαγσγάο ζηελ Αιβαλέα. Σν ηξέν ζηΪδην απνηεινύλ νη ελσκΫλνη γεσξγηθνέ
ζπλεηαηξηζκνέ αλώηεξνπ ηύπνπ. Ζ δηαθνξΪ Ϋγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη νη δεύηεξνη ρξεκαηνδνηνύληαλ από ην θξΪηνο γηα ηελ
εγγύεζε ησλ νηθνλνκηθώλ δεηρηώλ ηνπο. Σν επόκελν θαη ηειεπηαέν ζηΪδην ζεσξνύληαλ νη θξαηηθΫο γεσξγηθΫο επηρεηξάζεηο
Ζ έδξπζε ησλ ελσκΫλσλ γεσξγηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ αλώηεξνπ ηύπνπ, άηαλ νδεγέα ηνπ ΤΗ πλεδξένπ ηνπ Κνκκνπληζηηθνύ
Κόκκαηνο 1-7 Ννεκβξένπ 1971 Οη πξνεηνηκαζέεο εέραλ αξρέζεη από ην ΓελΪξε ηνπ 1971 θαη ζεσξνύληαλ λΫα εμΫιημε
ζηνπο κΫρξη ηόηε ελσκΫλνπο γεσξγηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο ε Ϋλσζε ησλ νπνέσλ εέρε αξρέζεη από ην 1960. Από ηνπο 50
ηΫηνηνπο ζε όιε ηελ ην 1975 Αιβαλέα ηξεηο ζπγθξνηάζεθαλ ζηελ ειιεληθά κεηνλόηεηα. εκεηώλνπκε όηη νη πεξηνρΫο ηεο
ειιεληθάο κεηνλόηεηαο ζπκπεξηιακβΪλνληαλ πξώηεο ζε θΪζε κεηαξξύζκηζε, όρη απιώο γηα πξνπαγΪλδα αιιΪ δηόηη
εθαξκόδνληαλ ρσξέο αληηδξΪζεηο, απνηειεζκαηηθΪ θαη ππνδεηγκαηηθΪ θαη γηα ηνπο ππνινέπνπο.

Ο δεύηεξνο ππξάλαο ηνπ θνκκνπληζηηθνύ θόκκαηνο, κεηΪ ηελ θνκκαηηθά νξγΪλσζεο βΪζεο ηνπ ρσξηνύ, πνπ
ζπκπεξηιΪκβαλε κηα ζπγθεθξηκΫλε πεξηνρά ά Ϋλαλ ζπγθεθξηκΫλν γεσξγηθό ζπλεηαηξηζκό.

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη
ήηαλ
επζπγξακκηζκέλν κε ηηο νδεγίεο ηνπ επφκελνπ ζπγθεληξσηηθνχ θξίθνπ ζην λνκφ γηα
ηελ εθαξκνγή ηεο θεληξηθήο πνιηηηθήο.
Παξάιιεια ζηηο πην θαίξηεο ζέζεηο ρηίδνληαη αλάινγα θηίξηα, γξαθεία ηνπ
θφκκαηνο , ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ηεο ιατθήο εμνπζίαο, πνιηηηζηηθά
θέληξα , απνζήθεο , ζηξαηψλεο θαη άιια ακπληηθά έξγα. Απφ ηελ κία απνηεινχζαλ
ζηέγε γηα ηηο λέεο απηέο δηνηθεηηθέο δνκέο θαη απφ ηελ άιιε εθθξάδαλε ζπκβνιηθά
ηελ λέα εμνπζία , ε νπνία επηδίσθε λα επηβάιεη ηελ δηθή ηεο ινγηθή ζηε δφκεζε ηνπ
ρψξνπ, αιιά ππφ έλα εληαίν ζε φιε ηε ρψξα πξφηππν.
Με ηα λέα δεδνκέλα απφ ηελ κηα είρακε ηελ αιινίσζε ηεο παξαδνζηαθήο
θιεηζηήο θνηλφηεηαο. Απφ ηελ άιιε ην θαζεζηψο ηεξνχζε αζθπρηηθά θιεηζηέο ηηο
λέεο, δηεπξπκέλεο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο κε ηερλεηά θαη
απζαίξεηα κέηξα θαη κέζα.
Δίρε επίζεο θαηνξζψζεη ψζηε νη θιεηζηέο ειιεληθέο πεξηνρέο λα κελ είραλ
ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. ην λνκνχ Αξγπξνθάζηξνπ ε θάζε ειιεληθή πεξηνρή γλψξηδε
ιίγα πξάγκαηα γηα ην ηη ζπλέβαηλε ζηηο άιιεο. Σελ ίδηα ζηηγκή νη ειιεληθέο πεξηνρέο
ζην Γέιβηλν θαη Αγίνπο αξάληα ήηαλ ζρεδφλ άγλσζηεο απ΄ απηέο ζην
Αξγπξφθαζηξν θαη αληίζηξνθα. Μάιηζηα ην θαζεζηψο είρε θαιιηεξγήζεη ην αίζζεκα
αλσηεξφηεηαο ησλ ειιεληθψλ πεξηνρψλ ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ έλαληη απηψλ ησλ
Αγίσλ αξάληα θαη Γειβίλνπ ζε ηέηνην ζεκείν πνπ θαη νη γάκνη ήηαλ πεξηνξηζκέλνη ή
ζρεδφλ αλχπαξθηνη κεηαμχ ηνπο. Σν θαζεζηψο φκσο δελ έπαπε λα θαιιηεξγήζεη θαη
ππνθηλήζεη θάζεηεο ζρέζεηο ησλ ειιεληθψλ πεξηνρψλ κε ηηο αιβαληθέο δνκέο. 
Η έληαμή ηεο ζε έλα επξχηεξν ζρήκα έθαλε πην εχθνιε ηελ απψιεηα ηεο
παηξνπαξάδνηεο εζηκηθήο αληίζηαζεο θαη πην εχθνιε ηελ δηνρέηεπζε νκνηφκνξθσλ κε
φιε ηελ αιβαληθή επηθξάηεηα ηξφπσλ νξγάλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο,
ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη λέσλ «ζνζηαιηζηηθψλ εζψλ θαη εζίκσλ».

24.4. Ζ

ΤΓΓΔΝΔΗΑ

ηα δχν πξναλαθεξφκελα ζεκεέα , νη ζρέζεηο ζπγγέλεηαο ή νη ζπγγεληθέο δνκέο
πξνΫθπςαλ ζεκειηψδεο παξΪγνληαο θνηλσληθάο ζπγθξφηεζεο ζηελ παξαδνζηαθά θνηλσλέα.
Σαπηφρξνλα , παξφιν πνπ ε απνζχλζεζε ησλ επξχηεξσλ ζπγγεληθψλ δνκψλ εέλαη Ϋλα
γεγνλφο , ε ζπγγΫλεηα σο ζρΫζε θαη άζνο ά ηδενινγέα, εμαθνινπζεέ λα επεξεΪδεη ηηο
θνηλσληθΫο ζρΫζεηο ζηελ θνηλφηεηα ζε πνιιΪ επέπεδα.
Δ Ϋλλνηα ηνπ φξνπ
Ση ελλννύκε κε ηνλ όξν ζπγγέλεηα. Δ ζπγγΫλεηα κπνξεέ λα νξηζηεέ σο δεζκνέ
αέκαηνο θαη γΪκνπ ά αθξηβΫζηεξα σο ζχζηεκα θνηλσληθψλ δεζκψλ πνπ βαζέδνληαη ζηελ


Μόιηο ην θαζεζηώο αλαηξΪπεθε , ην 1990-91 θαη ηα απζαέξεηα κΫηξα ησλ θιεηζηώλ θνηλνηάησλ δηαιύζεθαλ , ηόηε ε
πέεζε 50 ρξόλσλ όζνλ αθνξΪ ηα απζαέξεηα κΫηξα επηβνιάο ησλ θιεηζηώλ θνηλνηάησλ θαη θιεηζηάο θνηλσλέαο θαζώο θαη
όισλ ησλ Ϊιισλ κΫηξσλ πνπ νδεγνύζαλ ζηελ αιινέσζε ηεο εζληθάο ηαπηόηεηαο , εθδειώζεθε κε θπγά πξνο ηελ ΔιιΪδα.
Ζ ΔιιΪδα απνηΫιεζε γηα ηνπο Έιιελεο ηεο Αιβαλέαο όρη απιΪ ηελ Ϋιμε ηνπ εζληθνύ πόινπ, αιιΪ θαη ηε ρώξα
πςειόηεξνπ νηθνλνκηθνύ θαη βηνηηθνύ επηπΫδνπ. Σελ Ϊξλεζε ηνπ θνκκνπληζηηθνύ θαζεζηώηνο ηελ ζπλΫδεζε κε ηελ
Ϊξλεζε όηη θαζεηέ αιβαληθό δεκηνπξγώληαο ζεκαληηθΫο απνζηΪζεηο. Υηύπεζε ηελ πόξηα ηεο ΔιιΪδαο γηα λα ηνπ
αλνέμεη, πηζηεύνληαο ζηελ απηαπόδεηθηε αιάζεηα όηη άηαλ αλάθεη ζην έδην Ϋζλνο θαη απνγνεηεύηεθε.

αλαγλψξηζε γελεαινγηθψλ ζρΫζεσλ , διδ απηψλ πνπ απνξξΫνπλ απφ λφκηκε Ϋλσζε
αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ηελ γΫλλεζε παηδηψλ. Δ ηδΫα φηη ε ζπγγΫλεηα απνηειεέ Ϋλα
ζεκαληηθφ δεζκφ εθθξΪδεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο.
Πνιινέ ηχπνη θνηλσληθψλ νκΪδσλ Ϋρνπλ ηελ ζπγγΫλεηα σο ζπλεθηηθφ παξΪγνληα.
Άιιεο νκΪδεο νηθνλνκηθάο ά πνιηηηθάο θχζεο ζπρλΪ ζηεξέδνληαη ζηε ζπγγΫλεηα ζε κεγΪιν
βαζκφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηΪ ηνπο θαη απφ ζρΫζεηο ζπγγΫλεηαο πεγΪδνπλ εζηθΫο αμέεο
πνιχ Ϋληνλνπ ραξαθηάξα.
Μηα δνκηθά αλαδάηεζε κε ζηφρν ηελ αλαζχζηαζε ηεο αγξνηηθάο παξαδνζηαθάο
θνηλφηεηαο ππφ ην πξέζκα ηνπ δνκηθνύ ρξόλνπ ζα θαηΫιεγε ζ΄ Ϋλαλ θνηλσληθφ νξγαληζκφ ,
ζ΄ Ϋλα φιν ην νπνέν απνηειεέηαη απφ ηελ πξαγκαηηθή ζπγγέλεηα (αηκαηηθή ή εμ’
αγρηζηείαο ζπγγέλεηαο) θαη ηελ πιαζκαηηθή ζπγγέλεηα. Οη δπν πξαγκαηνπνηνχληαη κε
θαζαγηαζκΫλνπο θνηλσληθνχο δεζκνχο . Οη δεζκνέ απηνέ φηαλ δελ εέλαη αηκαηηθήο ή εμ’
αγρηζηείαο ζπγγέλεηαο, εέλαη δέρσο Ϊιιν δεζκνέ πνπ «κηκνχληαη» ην άζνο ηεο , - δεζκνί
πιαζκαηηθήο ζπγγέλεηαο (θνπκπαξηΪ, αδειθνπνέεζε) . Οη δεχηεξεο, σο ζρΫζεηο εθηφο ησλ
νξέσλ ηεο πξαγκαηηθάο ζπγγΫλεηαο, Ϋρνπλ ζεσξεζεέ « ελαιιαθηηθΫο θνηλσληθΫο δνκΫο» .
Τπαγνξεχνληαη απφ αλΪγθεο θνηλσληθάο ζπλνράο θαη αιιειεγγχεο θαη επηζθξαγέδνληαη
θαηΪ θαλφλα κε ηειεηνπξγέεο θαζαγηαζκνχ Ϋηζη ψζηε λα εμηζψλνληαη εζηθΪ κε ηηο
πξαγκαηηθΫο ζπγγεληθΫο ζρΫζεηο. ΜΪιηζηα ζε νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο απνρηνχλ κεγαιχηεξε
δχλακε .

Δ πλεπκαηηθά ζπγγΫλεηα.
ΏλαθΫξακε φηη εθεέ πνπ δελ επαξθεέ ε αηκαηηθά ζπγγΫλεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνέεζε ηνπ
απαηηνχκελνπ επηπΫδνπ ηζρχο θαη ζπλνράο , θαιιηεξγεέηαη ε πλεπκαηηθά ζπγγΫλεηα πνπ εέλαη
θπξέσο δπν εηδψλ: ΚΟΤΜΠΑΡΗΑ θαη ΑΓΔΛΦΟΠΟΗΖΖ .
Δ θχξηα κνξθά πλεπκαηηθάο ζπγγΫλεηαο εέλαη ε θνπκπαξηά. Ζ θνπκπαξηά εέλαη
Ϋλαο θνηλσληθφο δεζκφο αλΪκεζα ζε θνηλσληθΫο νκΪδεο, ν νπνένο ζεκειηψλεηαη ζ΄Ϋλα
ρξηζηηαληθφ κπζηάξην, - ην βΪπηηζκα ά ην γΪκν.
Δ θνηλσληθά ρξάζε κηαο ζρΫζεο πνπ βαζέδεηαη ζε εθθιεζηαζηηθφ θαλφλα εέλαη θαηαθαλάο.
Δ ζρΫζε εέλαη θαη΄αξράλ αηνκηθά, αθνξΪ διδ, ηνλ κπνχκελν θαη ηνλ αλΪδνρν. Ώπφ
θνηλσληθά Ϊπνςε κπνξνχκε λα πνχκε φηη αθνξΪ θπξέσο νκΪδεο , ηηο δχν πνπ εκπιΫθνληαη , νη
νπνέεο κΫζσ ηεο θνπκπνπξηΪο ζπλΪπηνπλ Ϋλα εέδνο θνηλσληθάο ζπκαρέαο.
Δ δφκεζε ησλ ζρΫζεσλ θνπκπαξηΪο αθνινπζεέ ηα πξφηππα ηεο νηθνγελεηαθάο
νξγΪλσζεο θαη ηνπ ζπζηάκαηνο ζπγγΫλεηαο θΪζε θνηλφηεηαο.
Μπνξνχκε εδψ λα αλαιχζνπκε ηελ ζεκαληηθή αιιαγή πνπ δέρηεθε ν
ζεζκφο ηεο θνπκπνπξηάο ζην ρψξν καο κεηά ην 1990. Η αλάγθε γηα λα
απνρηήζνπκε ζπκκαρίεο γηαηί φρη θαη νηθνλνκηθά ζηεξίγκαηα, νδήγεζε ζρεδφλ
ζηελ θαηάξγεζε ηεο παξαδνζηαθήο αξρήο πνπ έιεγε φηη ε θάζε νηθνγέλεηα έρεη
απφ έλα θνπκπάξν ν νπνίνο θαη βαθηίδεη θαη παληξεχεη φια ηα παηδηά ηεο
νηθνγέλεηαο, κάιηζηα θαη θιεξνλνκνχληαλ απφ γεληά ζε γεληά. αλ απνηέιεζκα
αλαδεηήζεθαλ φρη κφλν δηαθνξεηηθνί θνπκπάξνη, αιιά θαη εθηφο θνηλφηεηαο
κέρξη κάιηζηα θαη ηελ Κχπξν. Καλείο σζηφζν δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ην
γεγνλφο φηη ε θνπκπαξηά κεηαηξέπεηαη ζε ηζρπξφ κέζν δεκηνπξγίαο θαη
αλάδεημεο πνιηηηθψλ , νηθνλνκηθψλ θχθισλ θαη επηπέδσλ.
Ζ αδειθνπνηία δελ Ϊληεμε ζην ρξφλν φπσο ε θνπκπαξηΪ, Δ ζηΪζε ηεο εθθιεζέαο άηαλ
σο πξνο απηφ θαζνξηζηηθά. Δ ΕεξΪ χλνδνο θάξπμε ηελ αδειθνπνηέα εθθιεζηαζηηθφ

παξΪπησκα ηξεηο θνξΫο (1859,1862,1863), απεηιψληαο ηνπο παξαβΪηεο ηεξεέο κε απζηεξΫο
ηηκσξέεο.
Σν Ϋζηκν ζεσξεέηαη αλαηνιηθάο πξνΫιεπζεο θαζψο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν εκθαλέδεηαη κεηΪ
ηηο θαηαθηάζεηο ηνπ Μ. ΏιΫμαλδξνπ. ε αξραέα θεέκελα ην Ϋζηκν ζπλαληΪηαη ζηνπο Λπδνχο θαη
ηνπο θχζεο. ην ΐπδΪληην εγθξέλεηαη επέζεκα απφ ηελ εθθιεζέα θαη ελζσκαηφλεηαη ζηνλ
Βθθιεζηαζηηθφ Καλφλα.
ΏξρηθΪ ε ηειεηνπξγέα, βΪζε ηεο νπνέαο ζπλΪπηνληαλ νη αδειθνπνηέεο, ζπλέζηαηε
θπξέσο ζηελ θνηλσλέα αέκαηνο. Με ηελ εμΪπισζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ αληηθαζέζηαηαη απφ Ϊιιεο
ζπκβνιηθΫο πξΪμεηο φπσο αληαιιαγά ξνχρσλ , πεξηπινθά καιιηψλ θαη θπξέσο απφ κηα
ηεξνηειεζηέα ζηελ εθθιεζέα.
ην ρψξν καο αλ θαη ζάκεξα ην θαηλφκελν εέλαη εληειψο πεξηνξηζκΫλν, ε αδειθνπνηέζε
πξαγκαηνπνηνχληαλ θπξέσο κε αέκα, Ϋζηκν ην νπνέν ζπλαληΪηαη θαη κεηαμχ ησλ αιβαλψλ θαη
νδεγεέ Ϋηζη ζηνπο πξνρξηζηηαληθνχο θαηξνχο.
Δ αηκαηηθά ζπγγΫλεηα θαη ε ζπγγΫλεηα γΪιαηνο
Δ αηκαηηθή ζπγγέλεηα εέλαη απνηΫιεζκα ηεο βηνινγηθάο αλΪγθεο ηεο θνηλσληθάο
αλαπαξαγσγάο . Δ θνηλσλέα σζηφζν ζηε δηαδηθαζέα εμαζθΪιηζεο ηεο ζπλΫρεηαο, ζηελ νκΪδα
παξΪ θαη πΫξα απφ ην ζΪλαην, ιεηηνπξγεέ εληφο ζπγθεθξηκΫλσλ θαλφλσλ .
Σα λΫα Ϊηνκα πνπ γελληνχληαη ζηελ νκΪδα ελειηθηψλνληαη θαη εληΪζζνληαη θνηλσληθΪ
κε νξηζκΫλεο πΪγηεο αξρΫο φπσο θαη δηαδΫρνληαη θαη θιεξνλνκνχλ πιηθΪ αγαζΪ.
1.Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνέν Ϋλα Ϊηνκν απνθηΪ ζΫζε ζε κηα ζπγγεληθά νκΪδα θαιεέηαη
ΚΑΣΑΓΩΓΖ.
2. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνέν απνθηΪ status θαη πξνλφκηα θαιεέηαη ΓΗΑΓΟΥΖ.
3. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνέν απνθηΪ πιηθΪ αγαζΪ θαιεέηαη ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ
Δ απφθηεζε ησλ αλσηΫξσλ κπνξεέ λα γέλεηαη κΫζν ηνπ ελόο από ηνπο δύν γνλείο ή
θαη ησλ δύν γνλέσλ . Δ θαηαγσγή θαη ε δηαδνρή εέλαη γεληθΪ κνλνγξακκηθή.
Δ
θιεξνλνκηά κπνξεέ λα εέλαη δηπινγξακκηθή.
ηαλ γέλεηαη κΫζσ κηαο πιεπξΪο έρνπκε ΜΟΝΟΠΛΔΤΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ
ηαλ γέλεηαη κΫζσ θαη ησλ δπν πιεπξψλ Ϋρνπκε ΑΜΦΗΠΛΔΤΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ.
Ζ ζπγγέλεηα είλαη θαηά θαλόλα ΑΜΦΗΠΛΔΤΡΗΚΖ. Ώπηά εέλαη δχν εηδψλ: από αίκα θαη
από γάια. Ώπφ αίκα ζεσξεέηαη ε ζπγγΫλεηα από ηνλ παηέξα θαη απφ γάια ε ζπγγΫλεηα από
ηελ κάλα.
ην ζχζηεκα απηφ Ϋρνπκε ηελ παηξνπιεπξηθόηεηα θαη κεηξνπιεπξηθόηεηα . Ο
δηαρσξηζκφο απηφο ζπληζηΪ κΪιινλ ζηελ Ϋκθαζε ζηελ κέα ά ζηελ Ϊιιε πιεπξΪ σο πξνο
κεξηθΪ πξΪγκαηα, αιιΪ φρη θαηΪ απνθιεηζηηθφ ηξφπν.
ΤπΪξρνπλ φπσο αλαθΫξακε θαη νη φξνη : Μνλνγξακκηθόο θαη Γηπινγξακκηθόο.
Υξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο αλαθνξΪο ζε κηα γξακκηθά ζπλΫρεηα ηεο νκΪδαο θαη ηε
κεηαβέβαζε δηαθφξσλ δηθαησκΪησλ θαη ππνρξεψζεσλ.
ΤπΪξρνπλ αθφκα θαη νη φξνη : παηξνγξακκηθή θαη κεηξνγξακκηθή.
Δ πξψηε
ππνδεηθλχεη ηελ ζπγγΫλεηα θαηΪ κάθνο ηεο γξακκάο ηνπ παηΫξα. Δ δεχηεξε ππνδεηθλχεη ηε
ζπγγΫλεηα θαηΪ κάθνο ηεο γξακκάο ηεο κεηΫξαο
ην πιαέζην απηφ κπνξνχκε λα κηιάζνπκε θαη γηα ηελ ζπκκεηξηθή ζπγγέλεηα, ε νπνέα
δελ εέλαη ηέπνηε Ϊιιν παξΪ κηα αλαθνξΪ ζην γελεαινγηθφ κάθνο ηεο θΪζε πιεπξΪο, διδ, ηφζν
απφ ηελ κΪλα φζν θαη απφ ηνλ παηΫξα.
Σν ΓΫλνο θαη ε εμΫιημε ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηεο ζπγγΫλεηαο

Οη Ϋξεπλεο θαη ζπγθξηηηθΫο κειΫηεο πνπ Ϋρνπλ γέλεη αλΪ ηνλ θφζκν θαη θαιχπηνπλ φιν
ην θΪζκα ηεο θνηλσληθάο εμΫιημεο , θαηαιάγνπλ ζηελ γεληθά παξαηάξεζε , φηη παξΪ ηελ
πνιπκνξθέα ησλ ζπζηεκΪησλ ζπγγΫλεηαο , ππΪξρεη κηα ζπλνιηθά ηΪζε . Καζψο νη θνηλσλέεο
εθζπγρξνλέδνληαη απνθηνχλ νινΫλα θαη πεξηζζφηεξν
ακθηπιεπξηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ,
θαηλφκελν πνπ ζπλνδεχεη ηελ απηνλφκεζε ηεο ππξεληθάο νηθνγΫλεηαο απφ επξχηεξα πιαέζηα
ζπγγΫλεηαο..
ηελ ΒιιΪδα , παξφηη ην θπξέαξρν ζχζηεκα εέλαη ε ζπκκεηξηθή ακθηπιεπξηθόηεηα,
ην θαηλφκελν ηεο κεγαιύηεξεο βαξύηεηαο ηεο αξξελνγνληθήο πιεπξάο εέλαη επξΫσο
δηαδνκΫλν ραξαθηεξηζηηθφ. Ώπηφ ηζρχεη θαη γηα ηνλ ηφπν καο θαη ν θαζΫλαο κπνξεέ λα θΫξεη
πνηθηινηξφπσο αξθεηΪ παξαδεέγκαηα .
Δ παηξνγξακκηθά ηζηνξέα αξθεηψλ εζλνηνπηθψλ νκΪδσλ ζπκπαγνχο ραξαθηάξα εέλαη
θαηλφκελν πνπ Ϊξρηζε λα θζέλεη απφ ηνλ 19 ν αηψλα . Πξφθεηηαη γηα ηελ νξγΪλσζε ηχπνπ
γέλνπο.
Σν γέλνο ζπληζηΪ γεληθΪ Ϋλα ζψκα αλζξψπσλ πνπ κνηξΪδνληαη θνηλΪ δηθαηψκαηα
θαη θνηλΫο ππνρξεψζεηο . Ώπνηειεέηαη ζπλάζσο απφ πΫληε σο δΫθα γελεΫο
Σν γέλνο σο κηα δνκηθά θαηαζθεπά κπνξεέ λα πξνΫιζεη θαη απφ κηα δηαδηθαζέα
δηαθιΪδσζεο. Έηζη φηαλ νη γελΪξρεο δχν ά ηξηψλ κηθξψλ γελώλ θαηαγξΪθνληαη ζαλ αδΫξθηα
, ηφηε πξνθχπηεη Ϋλα θαη κφλν κεγΪιν γέλνο κε εζσηεξηθή ηεξαξρία κεηαμύ κεγάισλ θαη
κηθξώλ αδεξθώλ. πκβαέλεη φκσο θαη ην αληέζεην. Αιδ απφ έλα κεγάιν γέλνο λα
πξνΫιζνπλ γελεαινγηθΪ ηκάκαηα ζε μερσξηζηνχο νηθηζκνχο.
Αελ γέλεηαη ιφγνο γηα ηελ χπαξμε ηΫηνηαο νξγΪλσζεο ζε αλαπηπγκΫλεο θνηλσλέεο .
ΜΪιηζηα θαη εθεέ πνπ ππΪξρνπλ έρλε ηνπο, φια βξέζθνληαη ππφ πιάξε απνδηνξγΪλσζε.
Ώπελαληέαο πην ζηαζεξά ππάξμε ε θαηεγνξέα ηεο δηεπξπκέλεο θαη απιήο νηθνγέλεηαο. Οη
πξψηεο ζεσξνχληαη παηξηαξρηθέο θαη ηζηνξηθΪ απνηΫιεζαλ Ϋλαλ ζεκαληηθφ θξέθν πνπ
νδάγεζε ζηε ζεκεξηλά εμΫιημε ηεο θνηλσλέαο.
«Οη παιηφηεξεο γελεέο δνχζαλ θαηά νηθνγέλεηεο παηξηαξρηθέο . Με ηνλ παηέξα θαη ηελ
κεηέξα δνχζαλ φια ηα αξζεληθά παηδηά . Οη θνπέιεο έθεπγαλ κεηά ην γάκν. Έηζη, ιέεη ν Α.
Μακφπνπινο1 έβιεπεο ζπρλά ηνπο γνλείο θαη νθηψ αγφξηα παληξεκέλα , 9 δεπγάξηα, ρψξηα ηα
παηδηά ησλ παηδηψλ θαη θακηά θνξά θαη δεχηεξα μαδέξθηα, Ήηαλ ινηπφλ κεγάια «ηδάθηα» κε
25-30 άηνκα»
Ώπφ ηελ ζπλερά δηεχξπλζε ηνπ γΫλνπο ζε ζρΫζε κε ην ρψξν θαη ην ρξφλν, ζπγθξνηεέηαη
κηα ζπιινγηθά ελφηεηα ε νπνέα ηδενινγηθΪ κπνξεέ λα ραξαθηεξέδνληαλ θπιεηηθή θνηλσλία .
αλ βαζηθφ ηεο ραξαθηεξηζηηθφ εέλαη ε εθκεηΪιιεπζε ζπιινγηθΪ ησλ πφξσλ κηαο
ζπγθεθξηκΫλεο γεσγξαθηθάο πεξηνράο πνπ ηε δηεθδηθνχλ ζαλ θνηλά Παηξέδα.
ΏπηΫο εέλαη νη ιεγφκελεο θπιέο ή θάξεο ά κπνξεέ αθφκα λα ηηο ζπλαληάζνπκε θαη σο
γέλε. ην ΐνξΪ ηεο Ώιβαλέαο ζπλαληνχκε αθφκα θαη ζάκεξα ηελ νξγΪλσζε ηεο θνηλσλέαο
θαη΄ απηφλ ηνλ ηξφπν ά ηνπιΪρηζηνλ κε βαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ απηάο ηεο νξγΪλσζεο
Δ ζπγθξΪηεζε ζάκεξα ηνπ φξνπ θπιή θαη θπιεηηθή θνηλσλία, δελ ζρεηέδεηαη κε ηηο
παιηΫο
θάξεο , αιιΪ κε ηηο θνηλσληθΫο νξγαλώζεηο κεγάισλ νκάδσλ θαηαγσγήο .
ΠαξΪιιεια ρξεζηκνπνηεέηαη φξνο έζλνο θαη εζλνηηθή νκάδα γηα λα πεξηγξΪςνπκε κηα
θνηλφηεηα ε νπνέα απηνπξνζδηνξέδεηαη κΫζα απφ κηα ζπγθεθξηκΫλε πνιηηηζκηθά ηαπηφηεηα.
24.5. Ο ΓΑΜΟ
Ο βαζηθφο παξΪγνληαο γηα ηελ χπαξμε, ηε ζπλΫρεηα θαη ηελ αλαπαξαγσγά ηεο
ζπγγΫλεηαο εέλαη ν γΪκνο . Ο γΪκνο πΫξα απφ ην φηη απνηειεέ ηελ ζεκειέσζε κηαο λΫαο
1

Α. Μακφπνπινο «Γηα ηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ», Αζήλα 1961,ζει 65,

νηθνγΫλεηαο απνηειεέ θαη κηα λΫα κνξθά αληαιιαγάο κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ ζπγγεληθψλ
νκΪδσλ , κηα ζρΫζε ακνηβαηφηεηαο, Ϋλα εέδνο θνηλσληθάο ζπκκαρέαο αλΪκεζΪ ηνπο .
Ο γΪκνο απνηΫιεζε, επέζεο απφ ηελ αξραηφηεηα κΫρξη θαη ηηο εκΫξεο καο, Ϋλα κΫζν γηα
ηελ επέηεπμε ζπκκαρηψλ θαη εηξάλεπζεο κεηαμχ δηαθφξσλ θχισλ , ιαψλ θαη βαζηιεέσλ. Βέλαη
γλσζηά ε ζπγθεθξηκΫλε αλαθνξΪ πνπ θΪλεη ην ρξνληθφ ηεο Αξφπνιεο
ζηε ζχλαςε
ζπγγεληθψλ ζρΫζεσλ ησλ Ώζελαέσλ θηεηφξσλ ηεο Αξφπνιεο κε ηνπο γεέηνλΫο ηνπο, ηνπο
Άιβνπο παληξεχνληαο ζηαπξσηΪ απφ ηξέα αγφξηα θαη θνξέηζηα απφ ηελ θΪζε αληέζηνηρε
πιεπξΪ.
Δ αγρηζηεέα εέλαη κηα θνηλσληθά ζρΫζε πνπ ζεκειηψλεηαη ζε κηα γακάιηα αληαιιαγά
κεηαμχ
δχν ζπγγεληθψλ νκΪδσλ,
νη νπνέεο δελ ζπλδΫνληαη κεηαμχ ηνπο κε Ϊιιε
αλαγλσξηζκΫλε κνξθά ζπγγΫλεηαο
Δ αλαδάηεζε ζπδχγσλ δηακνξθψλεη Ϋλα δέθηπν «δπλΪκεη ζπκπεζΫξσλ» απφ ην νπνέν
ηειηθΪ επηιΫγεηαη ην Ϊηνκν κε θξηηάξην φρη κφλν ηηο αξεηΫο ηνπ αιιΪ θαη ηηο θνηλσληθΫο
πξνζφδνπο πνπ κηα ηΫηνηα αληαιιαγά ζα θΫξεη ζηελ νκΪδα επλντθφηεξε ζΫζε ζηελ επξχηεξε
θνηλσληθά νκΪδα .
ΚΪζε νηθνγΫλεηα αλαδεηεέ ζπκπεζΫξνπο κε αλψηεξε θνηλσληθά ζΫζε γηα ηηο θφξεο ηνπ,
(θαηλφκελν ηφζν δηαδνκΫλν ζην ρψξν καο ). Οθεέιεηαη φρη κφλν ζην γεγνλφο βειηέσζεο ηεο
ζπγγΫλεηαο θαη ηεο θνηλσληθάο εμΫιημεο , αιιΪ ηαπηφρξνλα εθθξΪδεη θαη ηελ αλαγθαζηηθά
ππνηαγά ηεο γπλαέθαο.
Έρνπκε σζηφζν ην ελδνγακηθό θαη εμσγακηθό ζχζηεκα. Σν πξψην αθνξΪ ην γΪκν
εληφο ηεο θνηλφηεηαο. Σν δεχηεξν εθηφο ηεο θνηλφηεηαο. ην ρψξν ππΪξρεη δηπιά δπζθνιέα λα
θαζνξέζνπκε πην ζχζηεκα ππεξΫρεη. Οθεέιεηαη ζην γεγνλφο φηη πξψηα ζα πξΫπεη λα
θαζνξέζνπκε ηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο, διδ γηα πηα θνηλφηεηα πξφθεηηαη ηελ εζληθά, ηελ
ζξεζθεπηηθά, ά ηελ θνηλσληθά - θνηλφηεηα –ρσξηφ.
Δ δεχηεξε δπζθνιέα νθεέιεηαη ζην γεγνλφο φηη εέλαη δχζθνιν λα εμαθξηβσζεέ πηα ηΪζε
εέλαη επηθξαηΫζηεξε. ΠΪλησο κπνξνχκε λα αλαθΫξνπκε κηα ραξαθηεξηζηηθά πεξέπησζε
επηθξΪηεζεο ηνπ ελδνγακηθνχ ζπζηάκαηνο. Πξφθεηηαη γηα ην ρσξηφ ΚξξΪ ζηελ ΠΪλσ
Αξφπνιε.

Παξάξηεκα 3.
ύκθσλα κε ηνπο ληόπηνπο κύζνπο ηνπ ρώξνπ νη εμσγακηθέο αγρηζηείεο ήηαλ εθείλεο
πνπ θξάηεζαλ πάληα αλνηθηνύο ηνπο δίαπινπο επηθνηλσλίαο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο.
Αλ όκσο αθόκα θαη επί ηνπξθνθξαηίαο πνπ ζεσξείηαη θαη ε πεξίνδνο κεγαιύηεξεο
αληηπαιόηεηαο νη δίαπινη απηνί επηθνηλσλίαο ιεηηνπξγνύζαλ ππό ίζνπο όξνπο, ή πην ζσζηά
κε ειιεληθό θαη νξζόδνμν ππόζηξσκα θαη ρξεζίκεπζε ηαπηόρξνλα σο κέζν γέλλεζεο
λεσηεξηζκώλ θαη ιίθλσλ επαλαζηάζεσλ θαη ειεπζεξίαο,  ζην δηθηαηνξηθό θαζεζηώο ήηαλ
κέζσ αθνκνίσζεο ηνπ ειιεληθνύ ζηνηρείνπ.



ύκθσλα κε ην κύζν έδξπζεο ηεο Γξόπνιεο , γηα λα ζηεξηώζεη θαιύηεξα ε ζπκκαρέα κε ηνπο ληόπηνπο θαηνέθνπο ζην
βνξΪ απηάο, ηξέα αγόξηα θαη ηξέα θνξέηζηα από ηα σξαηόηεξα ηνπ γΫλνπο ηνπ Ηθέηνπ , Ϋλαο από ηνπο πξώηνπο θηάηνξεο ηεο
Γξόπνιεο, παληξεύηεθαλ κΫζα ζην γΫλνο ηνπ Άιβα (ληόπηα θπιά πηζαλόλ ζην ζεκεξηλό ΜπεξΪηη, ά ΔικπαζΪλη) θαη
αληέζηξνθα (ΒιΫπε Ν. Βεξλέθνο & . Γαζθαιόπνπινπ, ηηο απαξρΫο ηεο Νενειιεληθάο Ηδενινγέαο, ην ρξνληθό ηεο
Γξόπνιεο, Αζάλα 1999, ζει 1820
Δπέ ηνπξθνθξαηέαο νη ηνύξθνη ηνπ ΑξγπξνθΪζηξνπ, Ϋπαηξλαλ ηηο Γξνπνιέηηζζεο καλΪδεο λα ζειΪζνπλ ηα παηδηΪ
ηνπο γηα λα γέλνπλ θη΄ απηΪ όκνξθα θαη ηθαλΪ όπσο απηΫο. (βιΫπε Ν. Κ. Παπαδόπνπινπ , Ζ Γξόπνιηο ηεο Βνξεένπ
Ζπεέξνπ, Αζάλα 1976, ζει 73).
ΚαηΪ ηελ επέ ηόπνπ παξΪδνζε , ζην Αξγπξόθαζηξν ά Ληκπόρνβν, όηαλ πΫζαηλε Ϋλα κπΫεο ά αγΪο νη νηθνγΫλεηεο
ηνπο Ϋπαηξλαλ Γξνπνιέηηζζεο κνηξνινγέζηξεο λα ηνπο κνηξνινγάζνπλ . ΑπηΫο γηα λα βγΪινπλ δΪθξπα θξαηνύζαλ καδέ

Οη κηθηνί γάκνη αλαπηύρζεθαλ ηδηαίηεξα κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο ζξεζθείαο. Οθείιεηαη
απηό ζην γεγνλόο όηη ε πιύζε εγθεθάινπ κε ηελ θνκκνπληζηηθή ηδενινγία, είρε θαηαθέξεη λα
παξακεξίζεη ζε κεγάιν βαζκό κεηαμύ ησλ ειιελνξζόδνμσλ ην αηώλην ηνίρνο πνπ εκπόδηδε ην
γάκν κε αιιόζξεζθν. Σν θαζεζηώο έδεηρλε όηη ελδηαθέξνληαλ γηα κηα ηέηνηα εμέιημε. «Αλ κηα
θνπέια κεηνλνηηθή αγαπάεη έλα αγόξη αιβαλό, αο ην παληξεπηεί, απηό είλαη δηθό ηεο δηθαίσκα,
έηζη όπσο γηα όινπο ηνπο άιινπο πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο»1
Σν εμαζζελεκέλν ζύζηεκα παξαδνζηαθώλ εζηκηθώλ αξρώλ δελ κπνξνύζε λα αληηδξάζεη
νύηε απέλαληη ζην λέν ζύζηεκα «ζνζηαιηζηηθώλ εζηκηθώλ αξρώλ» , νύηε ζηελ αλάγθε
απαιιαγήο από ηελ εμαληιεηηθή δνπιεηά θαη από ηηο δύζθνιεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θπξίσο γηα
ηηο γπλαίθεο ζην ρσξηό. «12 κήλεο ν ρξόλνο 13 θνπζηάηεο εκείο ζηνλ θάκπν», έιεγαλ νη
Γξνπνιίηηζζεο . αλ απνηέιεζκα ηα δειεπηά θνξίηζηα ησλ ειιεληθώλ πεξηνρώλ ,
παληξεύνληαλ κε νπνηνλδήπνηε ηύρεη, αξθεί λα ήηαλ από ηελ πόιε. «Ζ πόιε ε Φιηκπόιε»,
ήηαλ ην ζύλζεκα γηα ηηο λεαξέο Διιελίδεο κέρξη αθόκα θαη ηελ δεθαεηία ηνπ 80’ . Σν 1975,
ζύκθσλα κε ηνλ ιεμίαξρν ηνπ δήκνπ Σηξάλσλ, Βεληακίλ Σδαβάξα «ζε 2.465 δεισκέλνπο
γάκνπο 309 έγηλαλ κεηαμύ κνπζνπικάλσλ θαη νξζνδόμσλ , 19 κεηαμύ νξζνδόμσλ θαη
θαζνιηθώλ θαη 30 κεηαμύ θαζνιηθώλ θαη κνπζνπικάλσλ»2

24.6 Ζ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ
Μεζνδνινγηθά πξνζΫγγηζε
Καη΄ αξράλ ζα πξΫπεη λα ζεκεησζεέ φηη ν φξνο νηθνγέλεηα ρξεζηκνπνηεέηαη ζηελ
θαζεκεξηλά γιψζζα κε πνιιΫο Ϋλλνηεο αθφκα θαη ζην πιαέζην ηεο ζπγγΫλεηαο. Έηζη
ηνπο θξεκκύδη ελώ ηα ιόγηα ησλ κνηξνινγηώλ άηαλ θαηΪξεο όπσο: ζα αιώληα Ϋρεη ην αιώλη/ ηόζνη αγΪδεο λα πνκεέλνπλ/ ν
αγΪ ν κπέξ . ΠΫληε δΫθα ηελ εκΫξα/ θαη εθαηό ηελ εβδνκΪδα/ ν αγΪ ν κπέξ....
Δπέ δηθηαηνξηθό θαζεζηώο, νπθ νιέγεο θνξΫο, νη θνκκαηΪξρεο γηα λα βειηηώζνπλ ηελ θζαξκΫλε ξΪηζα ηνπο
Ϊιιαδαλ ζην καηεπηάξην ηα παηδηΪ ηνπο κε ειιελόπνπια. ε κεξηθΫο πεξηπηώζεηο απηό ην γλώξηδαλ θαη νη γνλεέο ηνπο
αιιΪ δελ κπνξνύζαλ λα αληηδξΪζνπλ, επεηδά γλώξηδαλ ηα δεηλΪ πνπ ηνπο πξόζκελαλ ζε αληέζεηε πεξέπησζε.
1
Δ. Υόηδα, Οκηιέα ζηελ γξακκαηεέα ηεο Κεληξηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Κνκκνπληζηηθνύ Κόκκαηνο Αιβαλέαο, 5 ΜΪε 1969.

θνπζηΪηεο, αιβαληθά ιΫμε δαλεηζκΫλε από ην ζηξαηό, ζεκαέλεη αγξνηηθά εμόξκεζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε κεξηθώλ
εξγαζηώλ καδέ γηα κεξηθΫο βδνκΪδεο κΫρξη θαη κάλεο.

ηε ιατθά παξΪδνζε ηεο Γξόπνιεο ε Γξνπνιέηηζζα απνηειεέ ην ζύκβνιν πνπ θξΪηεζε δσληαλά ηελ ζξεζθεπηηθά θαη
εζληθά ηαπηόηεηα. ηελ πεξένδν ηνπ νινθιεξσηηθνύ θαζεζηώηνο όκσο ε δσά ηεο άηαλ εμαληιεηηθά. ΔξγΪδνληαλ κΫρξη θαη
18 ώξεο ηελ εκΫξα.. ελώ Ϋπξεπε λα θξνληέζεη θαη ηελ νηθνγΫλεηα ζε αλύπαξθηεο ζπλζάθεο θαζαξηόηεηαο θαη δηαηξνθάο.

Σόζν απνγνεηεπηηθά άηαλ ε δσά ζην ρσξηό πνπ ηα θνξέηζηα αλ δελ Ϋθεπγαλ ζηελ πόιε, πξνηηκνύζαλ ην εληνκνθηόλν
πνπ ιΫγνληαλ Φιηκπόιη, ην νπνέν ζε ζπκππθλσκΫλνη κνξθά άηαλ ζαλαηεθόξν θαη γηα ηνλ Ϊλζξσπν
2
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ρξεζηκνπνηεέηαη ηφζν γη΄απηφ πνπ απνθαινχκε ζηνηρεηψδε νηθνγΫλεηα, φζν θαη γηα επξχηεξεο
ζπγγεληθΫο νκΪδεο πνπ θΫξνπλ ην έδην επέζεην.
ΓεληθΪ κπνξνχκε λα ππνζηεξέμνπκε κε βεβαηφηεηα φηη ε νηθνγΫλεηα πξνυπνζΫηεη Ϋλα
δεζκφ γΪκνπ νπνηαζδάπνηε κνξθάο (κηα θαηΪ θΪπνηνλ ηξφπν αλαγλσξηζκΫλε Ϋλσζε δχν
αηφκσλ αληηζΫηνπ θχιινπ). Οη ζρΫζεηο πνπ ζπλδΫνπλ ηα κΫιε κηαο νηθνγΫλεηαο εέλαη ζρΫζεηο
γΪκνπ, διδ αέκαηνο ά θαη πηνζεζέαο.
Δ εμειεγθηηθά ζεσξέα
δηαπηζηψλεη φηη ζηελ πνξεέα εμΫιημεο ηνπ αλζξψπνπ σο
θνηλσληθφ σλ, ε νηθνγΫλεηα αθνινχζεζε κηα πξννδεπηηθά ηξνρηΪ κεξηθψλ ζηαδέσλ. ΠΫξαζε
απφ ηελ πξσηφγνλε ειεπζεξνγακέα , κΫζσ ηνπ νκαδηθνχ γΪκνπ , ζηελ κεηξηαξρέα θαη απφ ηελ
κεηξηαξρέα ζηελ παηξηαξρέα γηα λα θζΪζεη ζηελ ηειεηνπνέεζε ηνπ ζεζκνχ , ζηελ πςειφηεξε
πλεπκαηηθά Ϋθθξαζε ηεο νηθνγΫλεηαο,- ηελ κνλνγακηθή ζπδπγηθή νηθνγέλεηα.
ΒληΪζζνληαο φκσο ην δάηεκα ππφ ην πξέζκα ηεο ζπγθξηηηθάο κεζφδνπ θαη ηνπ
κεραληζκνχ ηεο Παγθφζκηαο Πξνφδνπ, ζα δνχκε φηη δελ εμΫηαζε ηελ εμΫιημε ηεο νηθνγΫλεηαο
κΫζα απφ ηηο εζσηεξηθΫο δνκηθΫο αηηηαθΫο ζρΫζεηο πνπ απνηεινχλ ηα πξαγκαηηθΪ ειαηάξηα
εμΫιημεο ηεο νηθνγΫλεηαο. Δ ζπγθεθξηκΫλε κΫζνδνο ζηΪζεθε ζηελ αληηπαξΪζεζε, (ζηελ νπζέα
δηρνηφκεζε) κεηαμχ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ νξγΪλσζεο ηεο νηθνγΫλεηαο θαη ηνπ ηξφπνπ
νξγΪλσζεο ηεο νηθνγΫλεηαο ζηελ εθβηνκεραληζκΫλε Αχζε.
πσο αλαθΫξακε , ηφζν ε ζπγγΫλεηα φζν θαη ε νηθνγΫλεηα
απνηεινχλ ηελ
«παληνδπλακέα» ζηελ θνηλσληθά νξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα ησλ πξσηφγνλσλ κΫρξη θαη
πξνβηνκεραληθψλ θνηλσληψλ , (αθνχ νη ζπγγεληθΫο (νηθνγελεηαθΫο) ζρΫζεηο ιεηηνπξγνχζαλ σο
παξαγσγηθΫο
ζρΫζεηο
θαη νη ξφινη
πνπ αλαιΪκβαλαλ ζην ζχζηεκα παξαγσγάο
πξνζδηνξέδνληαλ απφ ηηο ηεξαξρέεο πνπ ραξαθηάξηδαλ ην ζχζηεκα ζπγγΫλεηαο.) .
Ώπηφ ζεκαέλεη φηη ε πνξεέα ηεο νηθνγΫλεηαο αθνινχζεζε απφ ηελ κηα πιεπξΪ ηνλ
ηξφπν
νξγΪλσζεο
ησλ παξαγσγηθψλ ζρΫζεσλ ζηελ εμειεγθηηθά ηνπο πνξεέα ,
πξνζδηνξέδνληαο απφ ηελ Ϊιιε, ηελ δνκά ηεο έδηαο ηεο θνηλσλέαο.
Δ νπηηθά απηά γσλέα, διδ ησλ παξαγσγηθψλ ζρΫζεσλ, ζηελ αξρά απιψο σο
ιεηηνπξγέα θαη κεηΪ σο ζρΫζεηο δνκψλ, απνηΫιεζε ηε βΪζε δχν αληέζηνηρσλ κεζφδσλ : - ηελ
ζρνιή ηνπ Λεηηνπξγηζκνύ (ε νπνέα Ϋξρεηαη λα ακθηζβεηάζεη ηελ ςεπδφ-ηζηνξηθά γξακκηθά
ζεψξεζε ηεο νηθνγΫλεηαο θαη ρξεζηκνπνηεέ σο κΫζσ πξνζΫγγηζεο ηεο ηζηνξέαο ηεο
νηθνγΫλεηαο αθξηβψο
ηηο δηαρξνληθΫο δνκΫο ηεο ) θαη ηελ κέζνδν ηεο Κνηλσληθήο
Αλζξσπνινγίαο .
Οη δηεπηζηεκνληθΫο κειΫηεο ησλ ηειεπηαέσλ δεθαεηηψλ επηδέσμαλ ηελ αλαηξνπά
πνιιψλ ζρεκΪησλ ηνπ παξειζφληνο γηα λα αλαπηχμνπλ ηα δηθΪ ηνπο ζράκαηα.
Κχθινο αλΪπηπμε - εζηηαθά νκΪδα
Έλα απφ απηΪ ηα ζράκαηα εέλαη θαη ε αλΪπηπμε ησλ ελλνηψλ ηνπ θύθινπ αλάπηπμεο
θαη ηεο εζηηαθήο νκάδαο. Καη νη δχν αλάθνπλ ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία. Σν ζράκα
ζηΪζεθε θαζνξηζηηθφ ζηελ αλΪπηπμε ησλ νηθνγελεηαθψλ κειεηψλ.
Οη δχν Ϋλλνηεο εέλαη ηαπηφρξνλα ζπλδεδεκΫλεο κεηαμχ ηνπο δηαιεθηηθΪ. Ώπηφ ζεκαέλεη φηη
θΪζε «εζηηαθά νκΪδα» πεξλΪεη απφ Ϋλαλ θχθιν αλΪπηπμεο κΫζσ ηεο δηαδηθαζέαο
αλαπαξαγσγάο (απφ ηελ δεκηνπξγέα ηεο νηθνγΫλεηαο ζηελ αχμεζά ηεο κε ηελ γΫλλεζε
παηδηψλ , κΫρξη ηελ ηειηθά ηεο δηΪιπζε.) Ώπηφ ζπκβαέλεη φηαλ ηα παηδηΪ απνρσξέδνληαη απφ
ηνλ βαζηθφ θνξκφ δεκηνπξγψληαο λΫεο
κνλΪδεο (εζηηαθΫο νκΪδεο), νη νπνέεο ζα
αθνινπζάζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο λΫνπο θχθινπο αλΪπηπμεο.
Δ ζΫζε απηά ινηπφλ φρη κφλν πνπ πξνζδηνξέδεη ηνλ θχθιν αλΪπηπμεο , αιιΪ
ζπιιακβΪλεη θαη ηελ ηδΫα ηεο θέλεζεο ζην εζσηεξηθφ πεδέν ηεο εζηηαθάο νκΪδαο ηελ νπνέα

ζπλδΫεη κε ηελ επξχηεξε θνηλσλέα ππνζηεξέδνληαο φηη ε δηΪξθεηα ηνπ θχθινπ θαζνξέδεηαη απφ
ηηο εμσηεξηθΫο ζρΫζεηο.
ΐνάζεζε
επέζεο νπζηαζηηθΪ
ζηελ ππΫξβαζε
ηεο αληέζεζεο (ζράκαηνο)
«δηεπξπκέλεο- ππξεληθήο νηθνγέλεηαο».
Βζηηαθά νκΪδα θαη νηθνγΫλεηα
Μαο επηηξΫπεη επέζεο λα θΫξνπκε ηε ζπδάηεζε ζηηο Ϋλλνηεο «εζηηαθά νκΪδα» θαη
«νηθνγΫλεηα» . Δ εζηηαθά νκΪδα εέλαη ζηελ νπζέα κνλάδα ζπγθαηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο
ηεο νηθηαθήο νηθνλνκίαο νξγαλσκΫλεο θαηΪ ηΫηνηνλ ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιέδεη ζε κηα
ζπλΫρεηα ηα απαξαέηεηα πιηθΪ θαη πνιηηηζηηθΪ κΫζα γηα ηελ δηαηάξεζά ηεο θαη ηελ θνηλσληθά
ηεο αλαπαξαγσγά.
Δ βηνινγηθά αλαπαξαγσγά εέλαη ππφζεζε ελφο δεχγνπο - ππξάλα . Ο ηξφπνο κε ηνλ
νπνέν απηά θνηλσληθνπνηεέηαη απνηειεέ ππφζεζε ηεο εζηηαθάο νκΪδαο. Αιδ, ε εζηηαθά νκΪδα
απνηειεέ θαηΪ θΪπνηνλ ηξφπν ηνλ δηακεζνιαβεηηθφ θξέθν αλΪκεζα ζηελ ζηνηρεηψδε
νηθνγΫλεηα θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαέζην. Ο πξνβιεκαηηζκφο απηφο ζΫηεη σο Ϊκεζε
ππφζεζε ηελ αλαδάηεζε ηεο Ϋλλνηαο ηεο νηθνγΫλεηαο. (ΏλαθΫξακε πην πΪλσ φηη ε νηθνγΫλεηα
πξνυπνζΫηεη
Ϋλα δεζκφ γΪκνπ
νπνηαζδάπνηε κνξθάο
(κηα θαηΪ θΪπνηνλ ηξφπν
αλαγλσξηζκΫλε Ϋλσζε δχν αηφκσλ αληηζΫηνπ θχιινπ). Οη ζρΫζεηο πνπ ζπλδΫνπλ ηα κΫιε
κηαο νηθνγΫλεηαο εέλαη ζρΫζεηο γΪκνπ αέκαηνο ά θαη πηνζεζέαο.)
Ώληέζεηα ε εζηηαθά νκΪδα κπνξεέ λα πεξηιακβΪλεη κΫιε ηα νπνέα απφ Ϊπνςε
ζπγγΫλεηαο κπνξεέ λα εέλαη Ϊζρεηα κεηαμχ ηνπο, φπσο πρ, ππεξΫηεο θιπ.
Δ παξαπΪλσ δηαπέζησζε καο νδεγεέ ζην ζπκπΫξαζκα φηη νη δχν Ϋλλνηεο ελψ ζε
νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο κπνξεέ λα ηαπηέδνληαη δελ εέλαη ην έδην πξΪγκα. Αηφηη κηα εζηηαθά
νκΪδα κπνξεέ λα απνηειεέηαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζηνηρεηψδε νηθνγΫλεηα, φπσο επέζεο
κΫιε ηεο έδηαο νηθνγΫλεηαο κπνξεέ λα κε βξέζθνληαη θΪησ απφ ηελ έδηα ζηΫγε. (κεηαλΪζηεπζε)
Δ Ϊξζε ηεο ζχγρπζεο κεηαμχ εζηηαθάο νκΪδαο θαη νηθνγΫλεηαο καο νδεγεέ ζηελ
ππΫξβαζε ηεο Ϊιιεο αληέζεζεο κεηαμχ ηεο απιήο θαη δηεπξπκέλεο νηθνγέλεηαο.
Ώπιά θαη δηεπξπκΫλε νηθνγΫλεηα
Δ δηεπξπκΫλε νηθνγΫλεηα πξνθχπηεη φηαλ θαζπζηεξεέηαη ε θΪζε ηεο δηΪζπαζεο ηεο
απιάο νηθνγΫλεηαο πνπ απνηειεέ ηνλ αξρηθφ ππξάλα . Δ θαζπζηΫξεζε κπνξεέ λα πξνθχςεη γηα
νπνηνλδάπνηε ιφγν . Σαπηφρξνλα δελ εέλαη πεξηζηαζηαθά , αιιΪ θαηΪ θΪπνηνλ ηξφπν
ζεζκνζεηεκΫλε.
Δ θαζπζηΫξεζε ηεο δηΪζπαζεο κηαο νηθνγΫλεηαο (ε νηθνγΫλεηα κΫλεη ελσκΫλε κεηΪ ηνλ
γΪκν ησλ παηδηψλ) νθεέιεηαη θπξέσο ζε νηθνλνκηθνχο ιφγνπο ά ζε ιφγνπο αζθΪιεηαο ζε
αληέμνεο θαηξηθΫο ζπγθπξέεο..
(Δ δηεπξπκΫλε νηθνγΫλεηα παχεη λα ππΪξρεη σο ζεζκφο φηαλ θαζηεξψλεηαη ε απηφκαηε
κεηΪ ην γΪκν απνρψξεζε ησλ παηδηψλ, κε ζθνπφ ηελ ζπγθξφηεζε λΫσλ αλεμΪξηεησλ
λνηθνθπξηψλ.
Χζηφζν φκσο , αληέ λα κηινχκε ζάκεξα γηα δχν αληέζεηνπο ηχπνπο νηθνγελεηαθάο
νξγΪλσζεο νξέδνπκε ηελ απιά θαη δηεπξπκΫλε νηθνγΫλεηα σο απνθξπζηαιιψζεηο
δηαθνξεηηθψλ ξπζκψλ ζηνλ θχθιν αλΪπηπμεο ηνπ έδηνπ ζεζκνχ. Ζ δηεπξπκέλε
εέλαη
επΫθηαζε ηεο απιήο κΫζσ ηεο αλαπαξαγσγάο, ελψ ε απιά πξνθχπηεη απφ ηελ ηειηθά
δηΪζπαζε ηεο δηεπξπκΫλεο
πκπεξΪζκαηα

Πξνζπαζάζακε ζην ζεκεέν απηφ λα θΪλνπκε κηα ζπλνπηηθά παξνπζέαζε φισλ ησλ
εκπεηξηθψλ κειεηψλ γηα ηελ νηθνγΫλεηα . ηε ζπλΫρεηα ζα επηδηψμνπκε λα εμΪγνπκε κεξηθΪ
ζπκπεξΪζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηΫο ηηο κειΫηεο .
1.
πλνςέδνληαο ηα πνξέζκαηα απφ εζλνγξαθηθΪ δεδνκΫλα θαηαιάγνκε φηη
πξψηα΄ απ΄ φια αλαηξΫπεηαη ην γξακκηθφ δηρνηνκηθφ ζράκα παξειζφλ- δηεπξπκΫλε / παξφλ
– ππξεληθά νηθνγΫλεηα. Αιδ, δελ κπνξνχκε λα κηιΪκε γηα κηα γεληθά θαη νκνηνγελά κεηΪβαζε ,
αιιΪ γηα δηαθνξνπνηεκΫλε θαηΪζηαζε αλΪ πεξηνρΫο θαη ειαζηηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ. Ο ξπζκφο
ηνπ θχθινπ αλΪπηπμεο πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλΪγθεο ηεο νκΪδαο πνπ πξνζδηνξέδνληαη απφ
ηηο ζπλζάθεο ιεηηνπξγέαο ηεο .
2.
Δ δηεπξπκΫλε νηθνγΫλεηα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν , φπσο θαη ζηηο δηθΫο καο
πεξηνρΫο, κΪιινλ νχηε ζην παξειζφλ ππάξμε ν θπξέαξρνο ηχπνο νηθνγΫλεηαο .
Σελ ζπλαληνχκε θπξέσο ζηηο «πνιεκηθΫο» θνηλσλέεο , φπσο ζηε ΜΪλε, ζηηο λνκαδηθΫο
θνηλσλέεο, φπσο ζηνπο αξαθαηζηαλΫνπο θαη ΐιΪρνπο, φπσο θαη ζε Ϊιιεο αγξνηηθφ –
θηελνηξνθηθΫο θνηλσλέεο φπσο θαη ζηνλ δηθφ καο ρψξν, φπνπ εθηφο απφ ηηο αλΪγθεο θαη
θαιχηεξεο δπλαηφηεηεο δηαρεέξηζεο ηεο νηθνλνκέαο ηεο νκΪδαο, ππάξραλ θαη νη ζπγθπξέεο ηεο
αλαζθΪιεηαο.
3.
Δ ηχρε ηεο δηεπξπκΫλεο νηθνγΫλεηαο ζπλδΫεηαη Ϊκεζα κε ηελ ηχρε ηεο
θνηλφηεηαο . Έρεη παξαηεξεζεέ φηη ζε πεξένδεο απνδπλΪκσζεο ηεο θνηλφηεηαο ζεκεηψλεηαη
ελδπλΪκσζε ηεο δηεπξπκΫλεο νηθνγΫλεηαο θαη αληέζηξνθα.
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ΑΡΓΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ
ΤΝΘΔΣΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΣΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ
ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ

Τ Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ
-

Δ ΠΟΤΑΔ ΣΧΝ ΛΏΟΓΡΏΦΕΚΧΝ ΘΒΜΏΣΧΝ ΣΔΝ ΏΡΥΏΕΏ ΒΛΛΏΑΏ
ΛΏΟΓΡΏΦΟΕ ΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΥΡΕΣΕΏΝΕΚΧΝ ΚΏΕ ΐΤΓΏΝΣΕΝΧΝ ΥΡΟΝΧΝ
Δ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΛΏΟΓΡΏΦΕΏ ΤΣΒΡΏ ΏΠΟ ΣΔΝ
ΏΛΧΔ ΣΔ ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟΤΠΟΛΔ

-

ΤΗ

ΟΕ ΞΒΝΟΕ ΠΒΡΕΔΓΔΣΒ – ΛΏΟΓΡΏΦΟΕ
Δ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΛΏΟΓΡΏΦΕΏ ΣΏ ΠΡΧΣΏ ΥΡΟΝΕΏ ΜΒΣΏ ΣΔΝ ΏΠΒΛΒΤΘΒΡΧΔ
Δ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΛΏΟΓΡΏΦΕΏ ΏΠΟ ΣΟ 1850-1890
ΡΟΜΏΝΣΕΚΟ ΠΡΟΟΕΜΕΟ
ΠΡΟΒΠΕΣΔΜΟΝΕΚΔ ΦΏΔ
ΠΡΧΣΟΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΦΑΖ.
ΛΏΟΓΡΏΦΕΚΔ ΜΒΘΟΑΟ
Ο ΝΕΚΟΛΏΟ ΠΟΛΕΣΔ ΚΏΕ Δ ΤΓΚΡΕΣΕΚΔ ΜΒΘΟΑΟ
Δ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΛΏΟΓΡΏΦΕΏ ΏΠΟ ΣΟ 1918 Χ ΣΟ ΐ‟ ΠΏΓΚΟΜΕΟ ΠΟΛΒΜΟ
Ο ΣΕΛΠΟΝ ΚΤΡΕΏΚΕΑΔ ΚΏΕ Δ ΕΣΟΡΕΚΔ ΜΒΘΟΑΟ
Δ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΛΏΟΓΡΏΦΕΏ ΜΒΣΏ ΏΠΟ ΣΟ 1945

Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΑΛΒΑΝΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ
-

ΟΗ ΠΡΧΣΔ ΔΗΓΖΔΗ
Ζ ΑΛΒΑΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΣΑ ΡΟΜΑΝΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ
Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΧΝ ΑΛΒΑΝΧΝ ΛΟΓΗΧΝ
ΔΝΣΟ ΥΧΡΑ ΠΡΟ ΣΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ (Μέηθν,
Πξεληνύζη,ΓηνπκπΪλη, Νηέλε, Γθεηζηόβη,θιπ)
ΣΟ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΞΔΝΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΛΒΑΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ
Ζ ΑΛΒΑΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1912 – 1944
Ζ ΑΛΒΑΝΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΟΗ ΔΘΗΜΗΚΟΗ ΚΧΓΗΚΔ
Ζ ΑΛΒΑΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΜΔΣΑ ΣΟ 1944

ΤΗΗ Ζ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ Ο ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΑΛΒΑΝΗΑ
-

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ
ΔΝΗΑΗΟ ΥΧΡΟ - ΚΟΗΝΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ- ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΤΝΔΥΔΗΑ
ΣΑ ΟΡΗΑ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ
ΔΘΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΤΝΘΔΖ
ΜΑΡΣΤΡΗΔ ΣΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΤΠΟΣΡΧΜΑΣΟ
ΟΗ ΗΣΟΡΗΚΔ ΦΑΔΗ ΑΛΛΑΓΖ ΣΧΝ ΗΟΡΡΟΠΗΧΝ
Ζ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΟΜΜΟΤΝΗΣΗΚΖ ΗΓΔΟΛΟΓΗΑ
ΚΟΜΜΟΤΝΗΣΗΚΟ ΚΑΘΔΣΧ ΚΑΗ ΛΑΨΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΣΖΝ Δ.Δ. ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ
ΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΖΜΔΡΑ

ΜΔΡΟ

ΓΔΤΣΔΡΟ

ΦΕΛΟΛΟΓΕΚΔ

ΤΗΗΗ
-

ΛΏΟΓΡΏΦΕΏ

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ - ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΣΑΣΑΞΖ
ΓΗΑ ΜΗΑ ΠΟΗΖΣΗΚΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΣΡΑΓΟΤΓΗΟΤ
ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΣΔΥΝΖ Χ ΖΜΔΗΧΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ Χ ΤΝΘΔΣΟ ΖΜΔΗΧΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ Χ ΤΝΘΔΣΟ ΖΜΔΗΧΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ
ΟΗ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΣΖ ΜΔΛΧΓΗΑ ΣΖΝ ΖΠΔΗΡΟ
ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΤΠΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ
ΟΗ ΟΡΟΗ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΛΑΨΚΟΤ ΠΟΗΖΣΖ–ΔΡΜΖΝΔΤΣΖ
ΣΟΗΥΔΗΧΓΖ ΠΟΗΖΣΗΚΑ ΖΜΔΗΑ
ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΣΡΑΓΟΤΓΗΧΝ

ΗΥ Ο ΚΤΚΛΟ ΣΩΝ ΑΚΡΗΣΗΚΩΝ ΣΡΑΓΟΤΓΗΩΝ
-

ΣΟ ΘΔΜΑ ΚΑΣΑΓΧΓΖ

ΓΡΑΜΜΑΣΟΛΟΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΑΚΡΗΣΖ
ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΣΗΥΟΤΡΓΗΑ

-

Υ

ΟΗ
-

ΥΗ

ΠΑΡΑΛΟΓΔ

ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
ΘΔΜΑ ΚΑΣΑΓΧΓΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΛΟΓΏΝ
Ζ επηβέσζε ησλ ηξηώλ νκεξηθώλ ζεκαδηώλ

ΣΑ ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ ΣΖ ΞΔΝΗΣΗΑ
-

ΥΗΗ

Ζ ΞΔΝΗΣΗΑ Χ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΖ «ΜΟΗΡΑ» ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ
ΣΑ ΔΗΚΟΝΟ-ΔΚΦΡΑΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΣΑ
-

ΥΗΗΗ
-

ΥΗΤ
-

Η ΣΟΡΗΚΑ

ΓΔΝΗΚΔ ΔΚΣΗΜΖΔΗ
Ο ΚΤΚΛΟ ΣΧΝ ΘΡΤΛΧΝ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ
ΣΑ ΚΛΔΦΣΗΚΑ
ΣΑ ΗΣΟΡΗΚΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΑΛΒΑΝΗΑ

ΑΛΛΑ ΔΗΓΖ ΣΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ
ΣΑ ΞΟΡΚΗΑ - ΟΗ ΔΠΧΓΔ
ΔΤΥΔ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΔ
ΣΑ ΑΗΝΗΓΜΑΣΑ
ΟΗ ΠΑΡΟΗΜΗΔ
ΔΤΣΡΑΠΔΛΔ ΓΗΖΓΖΔΗ – ΑΣΔΗΟΛΟΓΖΜΑΣΑ
ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΗΑ

ΜΤΘΟΗ ΚΑΗ ΘΡΤΛΟΗ
ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ
Ο ΘΡΤΛΟ ΣΖ ΜΟΝΟΒΗΕΑ
ΣΟ ΘΔΡΗΟ ΣΖ ΜΠΗΣΡΗΑ
Ο ΘΡΤΛΟ ΣΖ ΚΟΣΔΗΝΖ
ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΓΧΓΖ ΑΤΣΧΝ

ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ
ΒΘΕΜΕΚΔ

ΛΏΟΓΡΏΦΕΏ

ΥΤ ΖΘΖ ΚΑΗ ΔΘΗΜΑ
-

ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ
ΤΓΥΡΟΝΖ ΑΠΟΤΗΑ ΣΧΝ ΔΘΗΜΧΝ
ΔΠΗΒΗΧΖ ΣΧΝ ΠΑΛΗΧΝ ΔΘΗΜΧΝ
ΦΟΛΚΛΟΡΗΜΟ
ΜΤΘΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΟ

-

ΔΘΗΜΗΚΟ ΚΑΗ ΑΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ

ΥΤΗ

ΚΤΚΛΟ ΣΖ ΕΩΖ

Ζ

ΓΔΝΝΖΖ

-

ΣΑ ΓΗΑΒΑΣΖΡΗΑ ΔΘΗΜΑ-ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ
ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ Χ ΠΡΟΩΠΟΘΔΖ ΣΖ ΤΝΔΥΗΖ ΣΖ ΕΧΖ
Ο ΚΟΜΟ ΣΖ ΜΑΜΖ
Ζ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ
Ζ ΤΗΟΘΔΗΑ
Ζ ΔΚΘΔΖ
ΣΟ ΒΑΠΣΗΜΑ
ΣΑ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΖΛΖΚΗΑ

ΥΤΗΗ
-

ΥΤΗΗΗ
-

Ο ΓΑΜΟ
ΓΔΝΗΚΔ ΔΚΣΗΜΖΔΗ
ΠΡΟΞΔΝΗΑ - ΤΝΟΗΚΔΗΟ
ΟΗ ΑΡΡΑΒΧΝΔ
ΟΗ ΣΔΛΔΣΔ ΣΟΤ ΓΑΜΟΤ
ΣΑ ΔΘΗΜΗΚΑ ΤΜΒΟΛΑ
ΜΔΣΑΞΤ ΠΑΡΑΛΟΓΟΤ ΚΑΗ ΛΟΓΗΚΖ
ΘΔΑΣΡΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΠΡΑΞΔΧΝ
ΓΑΜΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΜΤΘΗ
Ζ ΔΘΗΜΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ
ΣΡΑΓΟΤΓΗΧΝ ΣΟΤ ΓΑΜΟΤ

ΣΑ Ν Δ Κ Ρ Η Κ Α

ΔΘΗΜΑ

Δ ΓΔΕΝΔ ΒΛΞΔ ΣΟΤ ΘΏΝΏΣΟΤ ΚΏΕ ΟΕ ΠΏΡΏΛΛΏΓΒ ΣΟΤ
Ζ ΠΡΑΞΖ ΣΟΤ ΘΑΝΑΣΟΤ ΚΑΗ Ζ ΔΘΗΜΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ
ΣΑ ΜΟΗΡΟΛΟΓΗΑ
ΟΗ ΠΑΡΖΓΟΡΗΔ
ΣΑ ΚΔΡΑΜΑΣΑ
Ζ ΑΞΗΑ ΣΟΤ ΘΔΑΜΑΣΟ
Ζ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΔΚΚΛΖΗΑ
Ζ ΜΑΓΔΗΑ
ΣΟ ΠΔΝΘΟ
Ο ΦΟΒΟ ΓΗΑ ΣΟΤ ΝΔΚΡΟΤ

ΜΔ ΡΟ

ΣΔΣΑΡΣΟ

ΣΏ ΒΘΕΜΏ ΚΏΕ ΟΕ ΓΕΟΡΣΒ ΚΏΣΏ ΣΕ ΒΠΟΥΒ

ΥΗΥ
-

Ο ΥΔΗΜΩΝΑ
ΣΑ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΥΔΣΗΚΧΝ ΓΗΟΡΣΏΝ .
ΣΟ ΓΧΓΔΚΑΨΜΔΡΟ
ΣΑ ΓΗΑΒΑΣΖΡΗΑ ΔΘΗΜΑ ΚΑΗ ΣΟ ΓΧΓΔΚΑΨΜΔΡΟ
ΣΑ ΔΘΗΜΑ ΣΧΝ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΧΝ

-

ΥΥ
-

ΥΥΗ
-

ΣΑ ΔΘΗΜΑ ΣΖ ΠΡΧΣΟΥΡΟΝΗΑ
ΣΑ ΦΧΣΑ
ΠΑΡΟΗΜΗΔ ΓΗΑ ΣΟΤ ΣΡΔΗ ΜΖΝΔ ΣΟΤ ΥΔΗΜΏΝΑ

Ζ ΑΝΟΗΞΖ
ΠΑΥΑΛΗΝΑ ΚΑΗ ΣΖ ΑΝΟΗΞΖ.
Ζ ΑΡΑΚΟΣΖ
Ο ΜΑΡΣΖ ΚΑΗ ΣΟ ΥΔΛΗΓΟΝΗΜΑ
Ζ ΓΗΟΡΣΖ ΣΧΝ ΑΓΗΧΝ ΑΡΑΝΣΑ
Ζ ΜΔΡΑ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟΤ
ΛΑΕΑΡΗΚΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΒΑΨΧΝ
Ζ ΠΡΧΣΑΠΡΗΛΗΑ
ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖ ΛΑΜΠΡΖ
ΜΑΖ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΠΡΧΣΟΜΑΓΗΑ
21 Μαΐνπ – Ζ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΓΗΟΡΣΖ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΚΑΗ ΔΛΔΝΖ
ΠΑΡΟΗΜΗΔ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΜΖΝΑ ΣΖ ΑΝΟΗΞΖ

ΣΑ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΑ
ΜΗΚΡΟΓΗΟΡΣΔ ΚΑΗ ΠΟΛΛΔ ΓΟΤΛΔΗΔ
ΟΗ ΓΗΟΡΣΔ ΚΑΗ Ζ ΣΟΠΗΚΖ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΑ ΣΟΤ
Ζ 15ε ΑΤΓΟΤΣΟΤ – Ζ ΓΗΟΡΣΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΟΥΑΡΖ
ΠΑΡΟΗΜΊΔ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΜΖΝΑ ΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΟY

ΥΥΗΗ ΣΟ ΦΘΗΝΟΠΩΡΟ
-

ΔΘΗΜΑ ΜΔ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΓΑΗΔ, ΓΗΟΡΣΔ, ΟΝΟΜΑΣΑ
ΠΑΡΟΗΜΗΔ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΜΖΝΑ ΣΟΤ ΦΘΗΝΟΠΧΡΟΤ

ΜΔΡΟ

ΠΔΜΠΣΟ

ΛΏΨΚΟ ΠΟΛΕΣΕΜΟ ΚΏΕ ΚΟΕΝΧΝΕΚΒ ΑΟΜΒ

ΥΥΗΗΗ
-

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ ΓΟΜΔ
Ζ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΥΧΡΟ
Ζ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ
ΣΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ
ΣΑ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΖ
ΣΟΤ ΥΏΡΟΤ ΚΑΗ Ζ ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ
Ο ΔΞΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΚΑΗ Ζ ΚΑΣΟΗΚΗΑ - ΤΝΟΗΚΗΜΟ

ΥΥΗΤ Ζ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
-

ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ
ΘΔΧΡΖΣΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ
Ζ ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΟΜΖ
Ζ ΤΓΓΔΝΔΗΑ
Ζ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ

ΑιεμηΪδεο ΜελΪο Αι. Διιεληθά θαη Γηεζλάο επηζηεκνληθά νλνκαηνζεζέα ηεο
Λανγξαθέαο , Αζάλα 1988
Άπεηξνο, Θεζπξσηηθό Ϋληππν,η.1,1998
Βαθαιόπνπινο Απόζηνιν. Ηζηνξέα ηνπ λΫνπ Διιεληζκνύ, Θεζζαινλέθε, ηόκνο, Η, 1968
ΓαιηΪλε ΜελΫιαν. Ζ εζληθά αληέζηαζε ηεο Διιεληθάο Μεηνλόηεηαο ζηελ
Αιβαλέα (1940-1944), Αζάλα 2000
EΒΓΟΜΑΓΑ, ηεύρνο 16, ΗσΪλληλα 1887
Έβεξη ΔληνπΪξλη. ειέδεο εκεξνινγένπ, Αζάλα 1996
Ήπεηξνο ζεώλ, αλζξώπσλ θαη εξώσλ, Αζάλα 2001
Ηλζηηηνύην Ζπεηξσηηθώλ κειεηώλ, Ζπεηξώηηθα δεκνηηθΪ ηξαγνύδηα, Αζάλα 1958
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