ΛΑOΓΡΑΦΙΚΑ

Νικλαος Χριστπουλος, Γοργνα

Στην εντητα αυτ ανθολογονται τσσερα κεµενα, τα οποα θα σας βοηθ σουν να γνωρσετε διφορες ψεις του ελληνικο λαϊκο πολιτισµο και να αντιληφθετε την αξα εθµων, παραδσεων και λαϊκν λογοτεχνικν εκφρσεων, πως εναι το δηµοτικ τραγοδι και ο Καραγκιζης. Τις εκδηλσεις του λαϊκο αυτο πολιτισµο σ µερα τις αντιµετωπζουµε συν θως ως ξεπερασµνες και αδιφορες. %σως τα κεµενα της εντητας σας
κνουν να συνειδητοποι σετε πως λα αυτ που σ µερα λµε τι χουν λαογραφικ
ενδιαφρον (δηµοτικ τραγοδια, παραµθια, παροιµες κ..) αποτελοσαν στοιχεα
µιας παλαιτερης, χι µως και τσο µακριν ς εποχ ς και διασζουν τον πολιτισµ, την
ιστορα, τις αξες και την οργνωση της παραδοσιακ ς κοινωνας. Αν αυτς ο παραδοσιακς τρπος ζω ς και σκψης σ µερα σας φανεται αδιφορος, αξζει να αναρωτηθετε µ πως γι’ αυτ ευθνονται οι κυραρχες αξες του σγχρονου καταναλωτικο πολιτισµο, ο οποος στηρζεται στην εικνα, στον ατοµικισµ και στις υλικς απολασεις.

ª π§∆π∞¢∏™ ª ∞§∞∫∞™∏™

O ∆¿ÎË-¶ÏÔ‡Ì·˜
Το ποηµα, που δηµοσιετηκε το 1926 στη δετερη κδοση της συλλογ ς Συντρ µµατα, αναφρεται στο λεβντη του Μεσολογγου Τκη-Πλοµα, µα απ τις ζωηρτερες αναµν σεις της
παιδικ ς ηλικας του ποιητ που γενν θηκε στο Μεσολγγι το 1869. O Μαλακσης γραψε το
ποηµα πολλ χρνια µετ το θνατο του Τκη-Πλοµα. Η λαµπερ του µως ανµνηση απ
το πανηγρι του Αγου Συµεν (Αϊ-Συµιο), που γνεται αν µερα της γιορτ ς του Αγου Πνεµατος, παραµνει ζωνταν , καθς ο ποιητ ς αναβινει την πανηγυριτικη ατµσφαιρα του
παρελθντος, µσα στην οποα δσποζε κποτε ο µεγλος του ξδερφος, το πρτυπο «στην
οµορφι και στην ορµ ».

™τα παιδικ µου χρνια, ο πιο µεγλος

αξδερφς µου µ’ παιρνε µαζ
στα πανηγ"ρια, που #τανε, παρ’ λλος,
πρ$τος στην οµορφι και στην ορµ#.

Τι ωρα ος! Τον θυµο"µαι, αστροβολο"σε*
καβλα στο φαρ * του, βυσσινι
φρµελη* χρυσοκντητη εφορο"σε,
γιουρντνια* απ βεντικα φλουρι.*
Του Καπετν πασ φραε την πλα*
και το χαρµπ * του Μπτσαρη, και δυο,
στου σελαχιο"* του ανµεσα τη σπλα,
πιστλια απ τ’ Αλ# το θησαυρ.
Φουστανελ τσα φραε ζυγιασµνη*
και κλτσες και τσαρο"χια φουντωτ,

* αστροβολοσε: λαµπε σαν στρο * φαρ : λογο * φ ρµελη: γιλκο χρυσοπο κιλτο * γιουρντνια: γιορντνια, περιδραια απ χρυσ νοµ σµατα * φλουρι: χρυσ νοµ σµατα * πλα: δρεπανοειδς σπαθ *
χαρµπ : διακοσµητικ µαχα ρι * σελχι: δερµτινη ζ$νη * ζυγιασµ νη: φτιαγµνη καλ
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Μιλτιδης Μαλακσης

παραγγελι απ’ τα Γιννενα φερµνη,
γαντζο"δια* πρεβεζνικα, ασηµι.
1τσι σιαγµνος, κι χοντας στον $µο
το καριοφ λι,* χα τη και λουρι
στο χρι του, ελαµπδιζε* το δρµο,
χιµ$ντας* απ’ την Π"λη* την πλατι.
Κ’ εγ$, λ γο ξοπ σω του, λο θµπος,
στο γλ#γορο αλογκι µου κι εγ$,
δυνµουν* ναν τον φτνω, κι #µουν σµπως*
να ’χα φτερ, κορµκι αεριν.
Κι ως τρχαµε, θυµµαι, τα κλεισµνα
στο τουνεζ * φεσκι του, σγουρ,
σκρπια τριγ"ρα, φγγανε, σαν να
γνεφκι* απ’ αναµµνη αθηµωνι.*
Κι ως π"ρωνεν ακµα στη φευγλα,
τρικυµισµνος κι λος µες στο φως,
χρυσχυτος µου εφνταζε καβλα,
σαν τον Αϊ-Γι$ργη, λ γο πιο µικρς…

Θεφιλος, O ρως
Μιλτιδης Γιαταγνας

Ω! το λεβντη του Μεσολογγιο" µας,
τον #λιο της αυγο"λας µου ζω#ς!
Και να µετρ$, και να ’ναι, ο Τκη-Πλο"µας,
τριντα τρ α χρνια µες στη γης…
Μ. Μαλακσης, Τα Μεσολογγτικα, Ερµ#ς

* γαντζοδια: κοσµ#µατα µε πρπες # αλυσ δες * καριοφ λι: µακρ"καννο τουφκι * ελαµπδιζε: περνο"σε το δρµο σαν λαµπδα * χιµντας: βγα νοντας ορµητικ * Πλη: στο βρειο τµ#µα του Μεσολογγ ου * δυνµουν: προσπαθο"σα * σµπως: σαν * τουνεζ : τυνησιακ, κκκινο * γνεφκι: συννεφκι (εδ$
µεταφορικ τα µαλλι) * αθηµωνι: θηµωνι, σωρς απ στχυα
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∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈ· Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ ÌÂ ÙÔ ÚﬁÛˆÔ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Î·È ÔÈ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘
·ÔÎ·Ï‡ÙÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·˘Ù‹; ¡· ··ÓÙ‹ÛÂÙÂ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜.

2

∫·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ ÙÈ˜ ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜ ÙË˜ ÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∆¿ÎË-¶ÏÔ‡Ì·, ÔÈ ÔÔ›Â˜
ÂÓÙ˘ˆÛ›·˙·Ó ÙÔÓ ·ÊËÁËÙ‹ ﬁÙ·Ó ‹Ù·Ó ÌÈÎÚﬁ ·È‰›.

3

¶ÔÈÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ Î·È ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÌÔÚÊ¤˜ ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ô ∆¿ÎË-¶ÏÔ‡Ì·˜; °È·Ù› Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÌÔÚÊ¤˜;

4

¢È·‚¿ÛÙÂ ¿ÏÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÚÔÊ‹. ¶ÔÈ· ·ÓÙ›ıÂÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÒÙÔ˘˜
Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜; ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÂÏÈÎ¿ ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹;

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

∞ÊÔ‡ ÚÒÙ· Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÙÂ ÔÈÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ ﬁÏÂÈ˜ ‹ ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·’ ﬁÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ ÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∆¿ÎË-¶ÏÔ‡Ì·, Û¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÙËÓ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ,
‚·ÛÈ˙ﬁÌÂÓÔÈ Î·È ÛÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ Ô˘ ¤¯ÂÙÂ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·ﬁ ÙËÓ πÛÙÔÚ›· Î·È ÙË
°ÂˆÁÚ·Ê›·.

◆

ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹ ÙˆÓ ∫·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙÂ ÙË ÌÔÚÊ‹
ÙÔ˘ ∆¿ÎË-¶ÏÔ‡Ì· ÌÂ ÙËÓ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÊÈÁÔ‡ÚÂ˜ ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÈﬁ˙Ë. ™Â ÌÈ·
¿ÏÏË ÔÌ·‰ÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ÌÔÚÂ› Î¿ıÂ Ì·ıËÙ‹˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÂÓﬁ˜
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ ÛÙÔÏ‹˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ ﬁÏ· Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÛÂ ÌÈ·
·ÓÙÚÈÎ‹ ÊÈÁÔ‡Ú· ÛÂ Ê˘ÛÈÎﬁ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È Ó· ÙËÓ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÙÂ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜.

[26]

¢ π∞ª∞¡∆∏™ ∞ •πø∆∏™

∏ ÕÓÓ· ÙÔ˘ ∫Ï‹‰ÔÓ·
Το παρακτω απσπασµα απ το δι γηµα «Η /ννα του Κλ δονα» αν κει στη συλλογ διηγηµτων του Αξιτη Ξβεργα µε µλι (1994). O συγγραφας ανακαλε στη µν µη του µακριν
συµβντα της παιδικ ς του ηλικας απ την Καβλα των µεταπολεµικν χρνων και τις συν θειες των κατοκων της, κυρως Μικρασιατν προσφγων. Μσα απ το πλ θος των κατοκων
επιλγει τη νεαρ , «αλαφρο0σκιωτη» /ννα. Η /ννα, πως λα τα κορτσια της εποχ ς της, ονειρεεται διαρκς το γµο της, πιστεει λοιπν κθε λαϊκ δοξασα και θιµο που συνδεται µε
την ελπδα εξερεσης κποιου γαµπρο. Με αφορµ τη γιορτ του Κλ δονα, τα γειτονπουλα
την εξαπατον, κνοντς της να αθο αστεο, το οποο χει µως δραµατικ κατληξη.

πο"νιος µ#νας, του Αϊ-Γιαννιο" του Ριζικρη* και φο"ντωναν οι νυχτερινς φωτις,

µε τραγο"δια και χχανα, µσα στο µεθυστικ λαχνιασµα και στη µυρουδι του
καµνου ξ"λου ελευθερ$νονταν τα νειρα κι ανβαιναν ψηλ, πνω απ’ τις στγες
των σπιτι$ν, εκε που καρτερο"σαν το ταξ δι κι η φυγ# των κρυφ$ν πθων και των
φυλακισµνων επιθυµι$ν, να δροσιστο"ν στο αερκι της µαγεµνης ν"χτας, της µο ρας και του θα"µατος.
Και η 9ννα, πρ$τη και καλ"τερη, εκε , να µαζψει ξ"λα για τις φωτις του ξεφαντ$µατος. Πρ$τη να τρξει σε τρεις βρ"σες # τρ α σπ τια που κατοικο"σαν µονοστφανες,* να κουβαλ#σει τ’ αµ λητο νερ, για να ρ ξει µσα τα ριζικρια, σκουλαρ κια,
σταυρο"ς, χντρες # κουµπι:
Κλειδσατε τον Κλ δονα
στ’ Αγιο Γιαννιο τη χρη
κι ποιος εν’ καλορζικος
πρω θα ξενεφνει.*

* Αϊ-Γιννης ο Ριζικρης: Γιορτ# του Κλ#δονα στις 24 Ιουν ου, συνδεδεµνη µε πολλ λαϊκ θιµα. Oι
νοι του χωριο" ανβουν και πηδο"ν φωτις. Τα κορ τσια π νουν το αµ λητο νερ, τραγουδο"ν και επικαλο"νται διφορα µσα, τα οπο α καταγρφονται στο δι#γηµα, για να µθουν το ριζικ τους, ποιον
ντρα δηλαδ# πρκειται να παντρευτο"ν * µονοστ φανες: γυνα κες που χουν παντρευτε µ α φορ και
ζει ο σ"ζυγς τους * θα ξενεφνει: θα φανερωθε
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Για να δει το πρω , κθε φορ, στο ξεκλε δωµα, το ριζικ* της το µα"ρο και σκοτειν:
Ανοξατε τον Κλ δονα
να βγει χαριτωµνος
να βγει νας αγγοραρος*
θερις θεριακωµνος.
Να ρ ξει τ’ ασπρδι του αυγο" στο νερ, να δει η ρµη σχ#µατα και µορφς της
τ"χης της. ∆ε βζω στο λογαριασµ τα κουφτα που µζευε µε τις χο"φτες, λο το
χρνο, απ νυφιτικα κρεβτια και τα ’βαζε στο µαξιλρι της να ονειρευτε παλικρια και καβαλρηδες. ∆εν ξρω τι ονειρευταν εκε να τα βρδια, αλλ συχν την
βλεπα, κτι δευτεριτικα πρωιν, να µασουλει κουφτα, µε µ σος, θαρρ$. Τα δια
και χειρτερα τραβο"σε µε τις φανουρπιτες και τι να της φανερ$σει ο 9γιος, που,
στο κτω κτω, ντρας #ταν κι αυτς και µτια ε χε και γο"στα. 9σε το πσες φορς
γραψε τ’ νοµ της στο γοβκι της ν"φης, για να ψχνει, κθε φορ, να δει αν και
πσο καλοσβ#στηκε, πρµα που σ#µαινε και το γρ#γορο του επερχµενου τυχερο".
Θυµµαι µια φορ, τι καβγς φο"ντωσε, τι τσιρ δα και µαλλιοτρβηγµα πεσε, ταν
λα τα κοριτσπουλα γρψαν το µικρ τους νοµα στην πολ"τιµη νυφιτικη σλα
και δεν µεινε χ$ρος για να χαρξει το δικ της η 9ννα κι πρεπε να το γρψει –γιατ
θα το γραφε οπωσδ#ποτε– στη µικρ# καµρα που, ββαια, #ταν σ γουρο πως δε θα
σβηνταν ποτ. Λες και τις τσες φορς που το ’γραψε πρ$τη αυτ#, στο κντρο του
πατο"µενου, και σβ#στηκε και φαγ$θηκε, ε δε χα@ρι* και προκοπ#.
Ε κοσι τρεις Ιουν ου λοιπν, παραµον# του Αϊ-Γιαννιο" και ττε. Ανψαµε κι εµε ς
στο δρµο µας τρεις φωτις που οι φλγες τους π#γαν ν’ αγκαλισουν τη γειτονι,
ανµεσα σε γλια, ξεφωνητ και καβγδες, φυσικ και τις πηδ#ξαµε πολλς και πολλς φορς, σια και σταυρωτ, και λαχανισαµε και ιδρ$σαµε, καπνιστ#καµε και
τσουρουφλιστ#καµε* στο τσαλο τρεχαλητ µας. Κι αφο" καταλγιασαν τα µορφα
τραγο"δια, τα γεµτα ρωτα και πθο, προσµον# κι ελπ δα για ν"φες και νεριδες,
οµορφονιο"ς και καβαλρηδες, τα κορ τσια του δρµου µας µζεψαν λ γη απ’ τη
ζεστ# ακµα στχτη της φωτις στα πιτα τους, για να τα βλουν πνω στα κεραµ δια των σπιτι$ν τους, να τη δο"νε τ’ στρα της εξα σιας αυτ#ς ν"χτας και να κατεβο"νε οι Μο ρες να τη µοιρνουνε* για να πρει µαντικ# και τελεσµατικ#* δ"ναµη

* ριζικ: µο ρα * αγγοραρος: νος, παλικρι (µεγεθυντικ) * χα%ρι: φελος * τσουρουφλ ζοµαι: κα γοµαι στις κρες * µοιρα νω: καθορ ζω το µλλον (µο ρα) * τελεσµατικ&: δ"ναµη που απορρει απ
την ιεροτελεστ α
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Η Α Ν ΝΑ Τ OΥ Κ Λ Η ∆O ΝΑ

∆ιαµαντ&ς Αξιτης

Θεφιλος, Μγα αρτοποιεον Γεωργου Παναγιτου Κοντοφορναρη

και να σχηµατ σει στην επιφνει της νοµα αρσενικ # να φανερ$σει σηµδι απ
επγγελµα αντρικ. Να ξρουν, δηλαδ#, τι να περιµνουν στα κρυφ και χνοτιασµνα* τους νειρα # στα καλσµατα και τα προξενι που θα ρχονταν. Μζεψε κι η
9ννα πυρωµνη* στχτη σ’ να µεγλο σιν ,* το στα"ρωσε, το φτυσε τρις κι αφο" το
’στρωσε στα κεραµ δια του σπιτιο" της, αποτραβ#χτηκε στην κουρασµνη προσµον#
της, σ γουρη κι αυτ# τη φορ για το α σιον* αποτλεσµα. Εµε ς τ’ αγρια µε ναµε,
φυσικ, κτι παραπνω. Να πο"µε τα δικ µας. Aνειρα και πθοι ασχηµτιστοι
ακµα, µπερδε"ονταν µε σκανδαλις και κατορθ$µατα. Ξ"λινα σπαθι και τενεκεδνιες ασπ δες µπλκονταν µε τα γουρα* στ#θια των κοριτσι$ν που ρχιζαν να σχηµατ ζονται κι ακµα, µε τα απλωµνα γυναικε α εσ$ρουχα της µπουγδας, σχδια για
το µεθαυριαν µας µστωµα,* για τη φυγ# µας στο µορφο και µεθυστικ γνωστο,
µσα απ φ$τα, µουσικς και ιαχς ατλειωτων λεωφρων. Πο" να ’ξερε ο καθνας
µας, ττε, τι δρµο θα τραβο"σε αργτερα, σε ποιους διαδρµους και µονοπτια θα
χανταν της ζω#ς. Πο" να ’ξερα ττε τι, χρνια µετ, θα γυρνο"σα το κεφλι π σω,
µε τση γλ"κα και παρπονο.
Πντως, εκε νο το βρδυ της ξαψης,* ο Αναστσης ο φιρφιρ#ς* #ταν που ριξε
την ιδα, πως τρωγε το βραδιν του, µια φετρα ψωµ βουτηγµνη στο λδι, µε ρ γανη κι αλτι χοντρ µπλικο απ πνω. 1τσι που τα κεραµ δια της 9ννας µπα ναν στο

* χνοτιασµ να: µοναχικ, κρυφ * πυρωµ νη: καυτ# * σιν : στρογγυλ ταψ * α σιον: επιθυµητ, προσδοκ$µενο * γουρα: µικρ, µλις σχηµατισµνα * µ στωµα: ωρ µανση * ξαψη: ψυχικ# νταση, ενθουσιασµς * φιρφιρ&ς: επιπλαιος
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χ$µα και τις πτρες απ’ την πνω µερι του δρµου µας, ο κλ#δονας της δικ#ς της
απλωµνης στχτης #ταν σχεδν στα πδια µας προκλητικς κι ανυπερσπιστος.
Στην αρχ#, µε προφυλξεις τριψε ψ χουλα απ’ το ψωµ του, µετ, µε θρσος κοψε
κοµµτια λαδωµνα και τα ’ριξε στο νυχτεριν σιν των στρων και του ριζικο" της
9ννας της γουρλοµτας.* Κι τσι η τσογλανοπαρα,* µσα σε γλια και συνωµοτικ
σπρωξ µατα, ευχαριστηµνη για το κατρθωµ της και τις αυριανς συνπειες αυτο",
διαλ"θηκε τη ν"χτα εκε νη του Αϊ-Γιαννιο" του Κλ#δονα, του Ριζικρη.
Το πρω , µε ξ"πνησαν ξεφωνητ κι αλαλαγµο :* «Ψωµς… ψωµς… φο"ρναρης,
καλ… Να, ολοφνερο το σηµδι…». Κι η 9ννα µε την πουκαµ σα και χωρ ς τη σκο"πα
στο χρι αυτ# τη φορ, καταµεσ#ς του απτοµου κατ#φορου, κρατο"σε το σιν , το σ#κωνε και το περιφερε κρζοντας να βγει λη η γειτονι, να δει το θα"µα. «Φο"ρναρης,
καλ… Να, ο Αϊ-Γιννης το ’δειξε… Ψωµς… ψωµς… κοιτχτε…» επµενε, να βγουν
οι γειτνισσες και τα γειτονπουλα να δουν µε τα δια τους τα µτια τα κοµµτια του
λαδωµνου ψωµιο" που της στειλε ο 9γιος της βραδις, να πιστψουν αυτ# τη φορ,
για να µην χουν ν’ αµφιβλλουν µετ και να λνε π σω απ’ την πλτη της τα µ"ρια σα.
Πρλαβα και ε δα την Αγαθ#, τη µνα της, µσα στο σπ τι τους να σταυροκοπιται απανωτ. Για το θα"µα ραγες του Αγ ου και να βγει αληθιν # για την αλαφρδα* της κρης της κι ο Θες να βλει το χρι του απ δω και πρα; Ποτ δεν µαθα.
Η µνα µου µο" φνηκε πως βο"ρκωσε. Για το σηµδι του κλ#δονα αυτ#, για τη
συµφορ της γειτνισσας # για τη µακριν# τ"χη των δ"ο αδερφδων µου; Πο" να
’ξερα ττε.
Πντως, η 9ννα µας απ κε νη τη µρα και κθε πρωιν, µετ, καλοντυµνη και
στολισµνη φρεγτα* µε σκουλαρ κια, γιορντνια,* µπακ ρια* κι ,τι λλο ε χε # βρισκε, ξεκινο"σε για ψωµ , πα ρνοντας σβρνα* λους τους φο"ρνους, Αγ ας Βαρβρας, Πεντακοσ ων, Σο"γιολου* και βλε.
Απ Ξνθη και ∆ρµα τη συµµζευαν οι δικο της, αργτερα.
Aταν ρχισαν να τρχουν το κατπι της τα παιδι.
∆. Αξι$της, Ξβεργα µε µλι, Νεφλη

* γουρλοµτα: αυτ# που ανο γει πολ" τα µτια * τσογλανοπαρ α: αλητοπαρα * αλαλαγµο : κραυγς
* αλαφρδα: ευπιστ α, ανοησ α * φρεγτα: ε δος µεγλου και επιβλητικο" πλο ου, εδ$ µεταφορικ * γιορντνια: περιδραια απ χρυσ # ασηµνια νοµ σµατα * µπακ ρια: χλκινα σκε"η µαγειρικ#ς * πα ρνοντας
σβρνα: γυρν$ντας * Αγ α Βαρβρα, Πεντακσια, Σογιολου: συνοικ ες της Καβλας
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∆ιαµαντ&ς Αξιτης

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈ· Ï·˚Î¿ ¤ıÈÌ· Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎﬁ Û‡˙˘ÁÔ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰È‹ÁËÌ·;

2

¶ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙËÓ „˘¯ÔÛ‡ÓıÂÛË ÙË˜ ÕÓÓ·˜, Î¿ÓÔÓÙ·˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÂ
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘.

3

∆Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎﬁ ÌÂ ÙËÓ ÕÓÓ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·ﬁ ¤Ó·Ó ÒÚÈÌÔ ÛÂ ËÏÈÎ›· ·ÊËÁËÙ‹ ˆ˜
ÂÌÂÈÚ›· ÙËÓ ÔÔ›· ‚›ˆÛÂ ÛÙ· ·È‰ÈÎ¿ ÙÔ˘ ¯ÚﬁÓÈ·. µÚÂ›ÙÂ ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Ù· ÛËÌÂ›· Ô˘
‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô Â›Â‰· ÙÔ˘ ¯ÚﬁÓÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ «ÙﬁÙÂ» Î·È ÙÔ «ÙÒÚ·» ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹.

4

∆È ˘·ÈÓ›ÛÛÂÙ·È Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ‰ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜; ™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÛÙËÓ
Ù¿ÍË Û·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ·È‰È¿ÛÙÈÎË˜ «Ï¿Î·˜» ‹ Î¿ÔÈ·˜ ¿ÏÏË˜ Ô˘ Î¿Ó·ÙÂ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÂ Î¿ÔÈÔ ÚﬁÛˆÔ.

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

ƒˆÙ‹ÛÙÂ ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙﬁ˜ Û·˜ Ó· Û·˜ Ô˘Ó
¤ıÈÌ· ‹ Ï·˚Î¿ ‰›ÛÙÈ¯· (Ì·ÓÙÈÓ¿‰Â˜) Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔ ¤ıÈÌÔ ÙÔ˘ ∫Ï‹‰ÔÓ· ‹ ÙÔÈÎ¤˜ ·Ú·‰ﬁÛÂÈ˜, Î·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ Ù· Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÂ Ù· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Û·˜. ∞Ó
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÙÂ ·ÚÎÂÙﬁ ˘ÏÈÎﬁ, ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÙÔ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚·ÙÂ ÛÂ ÌÈ· Û¯ÔÏÈÎ‹ ¤Î‰ÔÛË
‹ Ó· ÙÔ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÙÂ ÛÂ ÌÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ÂÎ‰‹ÏˆÛË. ∑ËÙ‹ÛÙÂ Î·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙË˜
Î·ıËÁ‹ÙÚÈ·˜ ÙË˜ OÈÎÈ·Î‹˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜.
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¡· ’Û·È Î·Ï¿, ‰¿ÛÎ·ÏÂ!
Το παρακτω δι γηµα, που πρωτοδηµοσιετηκε το 1979 και προρχεται απ τη συλλογ
Εφ#βων και µη (1982), συνδεται στεν µε τις σχολικς εµπειρες. Αναφρεται στην αγπη του
φιλολγου για τη λαϊκ παρδοση, στη διδακτικ µεθοδολογα του και στις δραστηριτητες
που αναθτει στους µαθητς του µε σκοπ να εφαρµσουν στην πρξη τις θεωρητικς γνσεις
του µαθ µατος, να ρθουν σε επαφ µε την τοπικ λαϊκ τους παρδοση και να την αγαπ σουν και εκενοι.

¶ ρπερσι που φοιτο"σα σ’ να Γυµνσιο της επαρχ ας µς ε χε ρθει νας νος

φιλλογος µε πολλ# ρεξη για δουλει. Αγαπο"σε πολ" το σχολε ο και τους µαθητς
και βλπαµε τι #θελε να γνωρ σει χι µονχα τους κατο κους του τπου και τα ζητ#µατ τους, αλλ και καθετ που ε χε συµβε στον τπο απ παλι. Με λ γα λγια, #ταν
νας ζωντανς και αξιαγπητος νθρωπος και οι εντπιοι αµσως τον αγπησαν.
Καµι φορ, ταν πηγα ναµε εκδροµ#, βαζε τα παιδι που τον περιτριγ"ριζαν
–και πντοτε τον περιτριγ"ριζαν παιδι– να λνε ιστορ ες διφορες απ τον τπο και
κυρ ως ιστορ ες για το µρος που ε χαµε πει εκδροµ#. Eταν ωρα α µσα στον
καθαρ αρα, στα λουλο"δια και στα φυτ, ν’ ακο"ς τις ιστορ ες αυτς. 1λεγαν τα
διφορα ονµατα των χωραφι$ν, των βρχων, των πηγ$ν, ακµα και των µεγλων
δντρων, κι εγ$ τα κουγα κατπληκτος. 1λεγαν ιστορ ες, παραµ"θια, µορφα ανκδοτα, και προπντων τραγουδο"σαν δηµοτικ τραγο"δια. Αυτο , φ λε µου, ξρανε τη
ρ ζα τους και τη φ"τρα* τους πππου προς πππου, εν$ εµε ς καλ καλ ο"τε τον
παππο" µας δεν ξραµε. Και ο καθηγητ#ς µσα σ’ λα, κι ας λεγε τι ε ναι απ’ την
Αθ#να. Π$ς τα #ξερε τσα πργµατα; Ακµα και τα δια τα παιδι απορο"σαν µε τον
εαυτ τους. Π$ς γινε και τα θυµ#θηκαν λα αυτ, απ πο" τα βγζαν, πτε τα ε χαν
µθει και δεν το ξραν; Τ’ κουγαν, ββαια, να τα λνε οι µεγλοι αλλ µλις τ$ρα,
που χρειστηκε να τα πουν κι αυτο , βλεπαν πως τα ε χαν µθει. Και µλιστα τα
ε χαν µθει λοι τους και τ$ρα παιρναν απ’ αυτ. Σαν νας θησαυρς κρυφς και
αλογριαστος,* που ο ενθουσιασµς ενς ανθρ$που τον ε χε ξυπν#σει.

* φτρα: καταγωγ# (µεταφορικ) * αλογριαστος: αυτς που δεν τον υπολογ ζουν
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O καθηγητ#ς µς λεγε πως αυτ τα πατρογονικ* χουν µεγλη σηµασ α, πρπει
να τα σεβµαστε πολ", να τα προσχουµε σαν τα µτια µας και προπαντς να τα
τηρο"µε. Ε ναι ο λαϊκς µας πολιτισµς, λεγε. Αυτ που µας ταιριζουν απλυτα.
Και σε λ γο καιρ, ταν στο µθηµα των Νων Ελληνικ$ν µπ#καµε στα δηµοτικ
τραγο"δια, ο καθηγητ#ς µας φεγγε πια ολκληρος. Μας φερνε απ το σπ τι του
βιβλ α διφορα, µας διβαζε απ µσα. 1φερνε δ σκους, µαγνητφωνα, σλιντς.
Μλις τελε ωνε το µθηµα του βιβλ ου, µας καµνε προβολς, για να µας δε ξει
τπους, φορεσις, σπ τια, και βαζε σιγαν στο µαγνητφωνο # στο πικπ δ σκους µε
δηµοτικ τραγο"δια ν’ ακο"µε. Μας παρακινο"σε µλιστα ν’ ακολουθο"µε κι εµε ς
σιγοτραγουδ$ντας και δινε αυτς πρ$τος το παρδειγµα. Τα παιδι ξεφοβ#θηκαν
και ξεντρπηκαν. Και µερικ που ε χαν καλ# φων#, ζ#τησαν απ µνα τους να πο"νε
τραγο"δια του τπου. O καθηγητ#ς κατενθουσιστηκε. Μας φνηκε µλιστα για µια
στιγµ# σαν δακρυσµνος, µα σως και να µην #ταν. Aσο τα λλα τραγουδο"σαν, δυο
τρ α παιδι, αγρια και κορ τσια χρευαν το τραγο"δι µες στην τξη σιγαν. Στο
τλος, χειροκροτ#σαµε αυθρµητα και µνο ττε ε δαµε τον καθηγητ# µας κπως
στενοχωρηµνο. «Θ’ ανησυχ#σουµε τους λλους», µας ε πε. Πο" να #ξερε, τι γινταν
προηγουµνως, µε κτι λλους καθηγητς. Τι φασαρ α και τι κακ, κι αυτ χωρ ς
χορο"ς και τραγο"δια.
Και πραγµατικ, βγα νοντας διλειµµα, απ τις ερωτ#σεις που µας καµναν τα
λλα παιδι, διαπιστ$σαµε πως µνο το χειροκρτηµ µας ε χαν ακο"σει. Τους εξηγ#σαµε και µας κο ταζαν κατπληκτοι. «Και δεν κνετε µθηµα;», µας ρωτο"σαν.
«Μθηµα δεν ε ναι αυτ;», τους απαντο"σαµε. «Εσε ς, που κνετε αλλι$τικο µθηµα,
τι ξρετε για δηµοτικ τραγο"δια, σκοπο"ς, ακµα και χορο"ς; Ξρετε αυτ, ξρετε
εκε νο, ξρετε το λλο;», τους αρχ σαµε. ∆εν #ξεραν οι καηµνοι τ ποτα, περιττ να το
πο"µε. Αλλ #ξεραν πολ" καλ απ κατλογο, γριες # φαρµακερς φωνς και τρεµο"λες.
«Να ’σαι καλ, δσκαλε!», του ε πε µια µρα µσα στην τξη νας συµµαθητ#ς µας
που #ταν κοµµτι χωρατατζ#ς* και ε χε το θρρος. «Μας κανες και ξεφοβηθ#καµε.
Εµε ς, εδ$, ντρεπµασταν ως τα τ$ρα για τα τραγο"δια µας και τα εθ µατ µας. Μας
λεγαν πως ε ναι παλιατσαρ ες* και πως, αφο" δεν τα τραγουδο"ν στις ντισκοτκ, δεν
θα ’ναι καλ». «Τι λες, παιδ µου;», ε πε ο δσκαλος και βο"ρκωσε.* Το ε δαµε καθαρ. «Ποιος; Ποιος σας τα λει αυτ; Η παρδοσ# µας! Τα τραγο"δια µας! Τα για των
αγ ων». Και ξαφνικ το πρσωπ του γινε κπως αγριωπ και απµακρο σαν να

* πατρογονικ: πατροπαρδοτα, προγονικ * κοµµτι χωρατατζ&ς: κπως αστε ος * παλιατσαρ ες:
παλι και χρηστα πργµατα * βορκωσε: συγκιν#θηκε, κλαψε
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’βλεπε στα βθη ναν σιχαµερ εχθρ, κποιο τρας. Εµε ς σωπα ναµε, µα νι$θαµε
πως µσα στην ψυχ# µας αποτυπωνταν η σκην# αυτ#.
Σε µερικς µρες, αφο" µας δωσε διφορες οδηγ ες, µας βαλε να µαζψουµε απ
τις γιαγιδες, τους παππο"δες και τις διφορες θε ες, τραγο"δια, παραµ"θια, εθ µατα. Σε λ γο, το τι ρχισαν να φρνουν εκε να τα παιδι, δε λγεται. Eταν τσος ο
ενθουσιασµς που σκορπ στηκε, $στε λο το χωρι αυτ συζητο"σε. «Μπρβο στο
δσκαλο! Αυτς ε ναι δσκαλος!», λεγαν στο καφενε ο. Και το θεωρο"σαν τιµ#
τους, να καθ σει στο τραπζι τους και να τον κερσουν.
Εµε ς, στην τξη, κθε τσο διαβζαµε απ αυτ, απ τη συγκοµιδ#, που ε χαν
φρει τα παιδι, τα συζητο"σαµε και µερικ, µε τη βο#θεια των παιδι$ν, τα γρφαµε
σωσττερα, γιατ ορισµνα παιδι δεν τα ε χαν καταγρψει και τσο πιστ, ε τε γιατ
δεν µπορο"σαν ε τε γιατ #θελαν να κνουν τον εξευγενισµνο. Αν και ο δσκαλος
συνεχ$ς µας τνιζε: «Πιστ, πιστ, σο µπορε τε πιο πιστ. ∆εν ε ναι δικ# σας δουλει να τα διορθ$σετε».
Πντως, η δικ# µου η θση #ταν κπως δ"σκολη. Εµε ς #µασταν ξνοι προς τον
τπο. O πατρας µου δηµσιος υπλληλος. Τ’ αγαπο"σα πολ" αυτ τα πργµατα,
αλλ τι να γρψω κι απ πο"; Τα παιδι µπορο"σαν να τα καταγρψουν ε"κολα, χι
µονχα γιατ ε χαν συγγενικ τους πρσωπα να τους τα πο"νε, αλλ και γιατ τα µισοξρανε κι τσι αµσως τα καταλαβα ναν. Αλλ εγ$ π$ς να µπω τσο γρ#γορα στο
νηµα; Κι τσι, οµολογ$ τι κανα µια µικρ#, υποθτω, πονηρ α, µνο και µνο για να
παρουσισω κι εγ$ κτι στον καθηγητ#. Βρ#κα να λλο, παλι, αναγνωστικ και
αντγραψα αποκε µερικ δηµοτικ τραγο"δια. «Αυτ δεν µπορε να τα ξρει ο καθηγητ#ς», ε πα µσα µου. «Τ$ρα, αυτς, νας ολκληρος καθηγητ#ς, παιδικ βιβλ α θα
θυµται;». Κι τσι τα αντγραψα µε ωρα α καλλιγραφικ γρµµατα. Eταν κτι πολ"
ωρα α δηµοτικ τραγο"δια, καλ"τερα µλλον απ’ αυτ που φερναν τα παιδι.
Aµως µ’ πιασε αρκετ# ανησυχ α, ταν µια µρα ε δα το τετρδι µου, ανµεσα
στ’ λλα, πνω στην δρα. O καθηγητ#ς, σαν #ρθε η σειρ µου, µε κο ταξε κπως
γελαστς και µου λει: «Ωρα α τα τραγο"δια του Νικολου Πολ τη,* που µας φερες.
Κο ταξε, τ$ρα, να µαζψεις και τ ποτε απ το χωρι. Καλ θα σου κνει». Τα λλα
παιδι χαµογελο"σαν, σως και να µην κατλαβαν. Πντως, εγ$ ντρπηκα. Πο" το
κατλαβε µως ο δσκαλος αµσως αµσως;
Αλλ σε λ γο παρηγορ#θηκα, ταν #ρθε η σειρ της εργασ ας ενς λλου παιδιο",
επ σης ξνου, απ την πολιτε α. O καθηγητ#ς πια εδ$ δεν µπορο"σε µε καννα τρπο

* Νικλαος Πολ της: πολ" γνωστς λαογρφος (1852-1921), ο οπο ος συγκντρωσε δηµοτικ τραγο"δια
και εξδωσε τη συλλογ# Εκλογα απ τα τραγοδια του ελληνικο λαο (1918)
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να συγκρατ#σει τη σοβαρτητ του.
«Μα, παιδ µου, τι ε ναι αυτ που φερες; του λει. Εσ" δεν κατλαβες απολ"τως τ ποτα. Κρ µα, στα τσα και
τσα που χουµε πει ως τ$ρα!». Και τι
ε χε γ νει; Παρ’ λα τα µαθ#µατα, τους
χορο"ς και τα τραγο"δια, ο συµµαθητ#ς µας αυτς, που #ταν και ο πιο
φ λος µου –οι πατερδες µας συνδελφοι– ε χε φρει ως δηµοτικ τραγο"δι
να τραγουδκι του µουσικοσυνθτη
Αττ κ,* και συγκεκριµνα εκε νο που
λει: «Την $ρα που περνο"σε τ’ οργανκι». Κι εν$ κρατο"σαµε λοι την
κοιλι µας απ τα γλια, µερικο µλιστα ε χαν πρει να σιγοτραγουδο"ν
«το οργανκι», ο δσκαλος λεγε και
ξανλεγε: «Μα, βρε παιδ µου, απ
πο" και ως πο"; Τουλχιστο να φερνες τη “Μαρ α την Πενταγι$τισσα” #
το “Τκου τκου ο αργαλεις µου” να
πω τα µπρδεψες. Αλλ αυτ “Την
$ρα που περνο"σε τ’ οργανκι”; Απ
Ιωννης Ζαχαρις,
πο" κι ως πο"; Μυστ#ριο µγα!».
Νος καλλιτχνης
«∆εν ε ναι µυστ#ριο δσκαλε. Η
πολιτε α ε χε κνει τσι το παιδ αυτ. Aχι µνο να µην ξρει το λαϊκ πολιτισµ,
αλλ ο"τε να µπορε καν να τον µθει. Και το ξανκανε, δυστυχ$ς, ταν το ξαναπ#ρε».
Γ. Ιωννου, Εφ βων και µη, Κδρος

* Αττ κ: πολ" γνωστς µουσικοσυνθτης στην Αθ#να του µεσοπολµου
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∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈ· ÁÓÒÌË Â›¯·Ó Ù· ·È‰È¿ ÁÈ· Ù· Ï·˚Î¿ ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ· ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘ ÙÔ˘˜; ¶Ô‡ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È
Î·È Ò˜ ÂÎ‰ËÏÒÓÂÙ·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙË˜ ÛÙ¿ÛË˜ ÙÔ˘˜;

2

ªÂ ÔÈÔ˘˜ ÙÚﬁÔ˘˜ Î·ÏÏÈ¤ÚÁËÛÂ Ô ÊÈÏﬁÏÔÁÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ Ï·˚Îﬁ
ÔÏÈÙÈÛÌﬁ Î·È ÙËÓ ÙÔÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ·Ú¿‰ÔÛË;

3

™ÙÔ ‰È‹ÁËÌ· Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ÌÔÓÙ¤Ï· Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜. ¶ÔÈ· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Î·È ÔÈÔ
ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ˆ˜ Î·Ï‡ÙÂÚÔ;

4

O ·ÊËÁËÙ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ﬁÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰˘ÛÎÔÏÂ˘ﬁÙ·Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÂ› ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·
Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË˜ ÙÔ˘ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡. °È·Ù›; ¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙÂ ÙË «ÌÈÎÚ‹ ÔÓËÚ›·» ÙÔ˘;
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◆

∞Â˘ı˘ÓıÂ›ÙÂ ÛÙÔ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜ ‹ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ŒÚÂ˘Ó·˜ ÙË˜
∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ ÙË˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ (™˘ÁÁÚÔ‡ 129 Î·È µ·ÛÈÏÂ›Ô˘ ¢›Ï· 1,
∞ı‹Ó·, ÙËÏ. 210 9344806) Î·È ˙ËÙ‹ÛÙÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚﬁÔ Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË˜ Î·È
Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÁÏˆÛÛÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˙ËÙ‹ÛÙÂ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜, ÙÈ˜ ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ ‹ ÁÓˆÛÙ¿ Û·˜ ÚﬁÛˆ· ÌÂÁ¿ÏË˜ ËÏÈÎ›·˜ Ó· Û·˜ ·ÊËÁËıÔ‡Ó Î¿ÔÈÔ
¤ıÈÌÔ, ‰ÔÍ·Û›·, ·Ú¿‰ÔÛË ‹ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘ ÙÔ˘˜Ø ﬁÏ· ·˘Ù¿ Î·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ Ù· Î·È
Î·Ù·¯ˆÚ›ÛÙÂ Ù· ÛÙÔ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ·Ú¯Â›Ô Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙÂ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜.

◆

∞Ó ˙Â›ÙÂ ÛÂ ¯ˆÚÈﬁ ‹ ÎˆÌﬁÔÏË ÙË˜ Â·Ú¯›·˜, Î·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ ÛÂ Î·Û¤Ù· ‰ËÌÔÙÈÎ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜, ﬁˆ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ ÓÙﬁÈÔ˘˜ Ï·˚ÎÔ‡˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜. ™ÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÔÌ·ÁÓËÙÔÊˆÓ‹ÛÙÂ ÙÔ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓÔ ˘ÏÈÎﬁ Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÌÂ
¿ÏÏÂ˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘˜ ·ﬁ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˘ ¶ÔÏ›ÙË.
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O ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë˜. ŒÓ· ÂÏÏËÓÈÎfi ı¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ
Το µικρ δοκµιο για τον Καραγκιζη, που ο υπερρεαλιστ ς ποιητ ς και ζωγρφος Νκος
Εγγονπουλος γραψε το 1969, χει ως θµα του την καταγωγ και τις ιδιαιτερτητες του ελληνικο θετρου σκιν. Στο παρακτω απσπασµα ο συγγραφας εξετζει κατ’ αρχς τις πιθανς επιδρσεις που δχτηκε ο Καραγκιζης απ χρες της Ανατολ ς, συγκρνοντας κυρως το
ελληνικ µε το τουρκικ θατρο σκιν. Κατπιν αναφρεται στη θεµατολογα, τους ρωες και
τον τρπο της παρστασης του ελληνικο Καραγκιζη, τον οποο θεωρε αντιπροσωπευτικ
και γν σιο εκπρσωπο της ελληνικ ς λαϊκ ς ψυχ ς.

¶ολλο ε ναι οι τποι απ’

που εικζεται* τι προ#λθε
το θατρο σκι$ν. Η Κ να, η
Ιβα,* που φα νεται πως
αυτ το θατρο εξακολουθε
να ακµζει, "στερα η Περσ α, τλος η Τουρκ α. Εγ$
δεν χω δει, ποτ µου, παρσταση ξνου Καραγκιζη.
1χω δει µως πειρες
φιγο"ρες του: γιαβανζικες*
σε µουσε α και τουρκικς,
αυτς που φρνουν συνηθστατα διφοροι περιηγητς
σαν επιστρφουν απ τα
παζρια της Πλης. Ε ναι
φτιαγµνες λλοτε απ δρµατα χοντρ µως διφανα
και χρωµατισµνα, λλοτε
απ χαρτνι µε διτρητες*

Σπυρπουλος – Βασλαρος, Κολλητρια

* εικζεται: πιθανολογε ται * Ιβα νησ της Ινδονησ ας * γιαβαν ζικες: προερχµενες απ την Ιβα * διτρητες: γεµτες τρ"πες
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τις γραµµς των λεπτοµερει$ν του σ$µατος και της φορεσις. Aλες χουν τον ιδιζοντα* ρυθµ της χ$ρας τους: οι γραµµς ε ναι περ πλοκες, οι λεπτοµρειες παραφορτωµνες. 9πω Ανατολ# και Περσ α. Γιατ , το ξαναλω, οι φιγο"ρες του τουρκικο" Καραγκιζη φρνουν εµφανστατη την περσικ# επ δραση και θυµ ζουν, στον προσεκτικ
παρατηρητ#, τις µορφς προσ$πων και αµφισεων,* των περσικ$ν, σως και των αραβικ$ν, αλλ διλου των τουρκικ$ν, µικρογραφι$ν* χειρογρφων.
Oι µορφς του ελληνικο" θετρου σκι$ν χουν µιαν κρα λιττητα, κι οι γραµµς
των λεπτοµερει$ν ε ναι ακριβ$ς µνο οι απαρα τητες. Oι διφοροι τ"ποι ξεχωρ ζουν
απλυτα ο νας απ τον λλο, και το κθε πρσωπο, µε µοναδικ# εξα ρεση τον πολυµελ# χορ των Θεσσαλονικι$ν Εβρα ων, κρατ µιαν απλυτη αυτονοµ α και αυτοτλεια µορφ#ς σο και χαρακτ#ρα. Τ$ρα τα κτ ρια του αναλλο ωτου* σκηνικο": η µεν
καλ"βα, το µνιµο ενδια τηµα* του Καραγκιζη, ε ναι µια ρεαλιστικ#, κατ το µλλον
# #ττον,* αναπαρσταση ερειπ ου. Το δε «σαρι του πασ», παρ’ λα τα µισοφγγαρα που κοσµο"ν τους τρο"λους* του, ε ναι πανοµοιτυπο µε τις παραστσεις κτιρ ων
στη βυζαντιν# ζωγραφικ#, λ.χ. απ’ την αναπαρσταση εκκλησ ας στο µοναδικ ελληνικ ψηφιδωτ που παρµεινε στο εξωτερικ του Αγ ου Μρκου* της Βενετ ας, στο
τ"µπανο* πνω απ την αριστερ# πρτα, µχρι τις µορφς κτιρ ων στις φορητς εικνες* και στα µωσαϊκ, να πο"µε, της Ραβννης,* του Καχρι-Τζαµ και του Μεγλου
Τεµνους* της ∆αµασκο".
Εν$ στο τουρκικ θατρο σκι$ν ο διλογος περιορ ζεται σε µιαν ανταλλαγ# στοχασµ$ν, ευφυολογηµτων* και βωµολοχι$ν* ανµεσα στους δ"ο τυπικο"ς πρωταγωνιστς, τον Καραγκιζη και το Χατζηαβτη, αντ θετα, το ελληνικ θατρο σκι$ν
ε ναι πραγµατικ θατρο, µε διλογο αλλ και ντονη δρση. Αναπαραστσεις επεισοδ ων απ την ταραχ$δη ζω# του #ρω του. Χρησιµοποιε δε ναν τρπο συγγεν#
µε την «Κοµµντια ντελ’ 9ρτε»:* κθε επεισδιο σαφ$ς καθορισµνο, εκ των προτρων, στις γενικς του γραµµς, ερµηνε"εται κθε φορ, ως προς τις λεπτοµρειες, σ"µφωνα µε τον ιδια τερο χαρακτ#ρα και τη διθεση του εκτελο"ντος Καραγκιοζοπα κτη και των βοηθ$ν του. Το «ρεπερτριο»* των επεισοδ ων ε ναι απραντο κι αναρ θµητοι οι συµπρωταγωνιστς κι οι «κοµπρσοι».* Πολλς φορς ο δικς µας Καρα* ιδιζων: ιδια τερος * αµφι σεις: φορεσις * µικρογραφ ες: ζωγραφις στις οπο ες οι µορφς και τα αντικε µενα χουν µικρς διαστσεις * αναλλο ωτο: αυτ που δεν αλλζει µε το πρασµα του χρνου * ενδια τηµα:
κατοικ α * κατ το µλλον & &ττον: περισστερο # λιγτερο * τρολος: οροφ# του κτιρ ου * :γιος Μρκος:
ο κεντρικς νας της Βενετ ας * τµπανο: το στ#ριγµα του τρο"λου στους βυζαντινο"ς ναο"ς * φορητ ς εικνες: µικρς εικνες που µεταφρονται * Ραβ ννα: ιταλικ# πλη * Καχρι -Τζαµ , Μεγλο Τ µενος: θρησκευτικ µνηµε α της ∆αµασκο" * ευφυολογ&µατα: ξυπνες ατκες * βωµολοχ ες: υβριστικ λγια * Κοµµ ντια
ντελ’ :ρτε: ιταλικ θεατρικ ε δος που στηρ ζεται στον αυτοσχεδιασµ * ρεπερτριο: το σ"νολο των ργων
που µπορε να ανεβσει το θατρο * κοµπρσοι: πρσωπα που πα ζουν βοηθητικο"ς # ασ#µαντους ρλους
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Ν κος Εγγονπουλος

γκιζης πα ρνει ρλους δευτερε"οντες και τριτε"οντες ακµη, µχρι του σηµε ου να
ε ναι κι νας απλς θεατ#ς, ταν το «θµα» επεκτε νεται στην περιοχ# των λαϊκ$ν
ιστορικ$ν παραδσεων, και ττε πρωταγωνιστε νας #ρωας ε τε της Επαναστσεως
του ’21, ο Κατσαντ$νης, ο Αθανσιος ∆ικος, ε τε της Αρχαιτητας: ο Μεγ. Αλξανδρος. Αλλ κι ο Αλ# Πασς κι η Κυρ Βασιλικ#,* κι ο… Oθλλος µε τη ∆υσδαιµνα,*
κι λλοι πολλο µπορο"ν να πρωταγωνιστ#σουν επ σης.
O Καραγκιζης µας χει τσεις προς το θεαµατικ, το «Grand Spectacle».* Πολλς
φορς, στο πλ#θος των συνηθισµνων προσ$πων προστ θενται, πνω στην επιφνεια
της οθνης, του «Καραγκιζ-µπερντ», λλο πλ#θος θηρ ων, τερτων, αγγλων, δαιµνων, αµαξ$ν, αρµτων, καραβι$ν, αυτοκιν#των, αεροσττων, αεροπλνων, µχρι την
πολυθρνα του οδοντοϊτρου και το κρεβτι του χειρουργο". Συχν ανβονται και
µυριχρωµα βεγγαλικ, προπντων στο τλος της παραστσεως, στις «αποθε$σεις».
Το δε ατοµικ τραγο"δι µε το οπο ο προαγγλλει την εµφνισ# του πνω στη σκην# το
κθε πρσωπο κποιας σηµασ ας, Βελ# Γκκας, Χατζηαβτης, Νινιος, ΜπαρµπαΓι$ργος, Τουρκοπο"λα, κ.λπ., παραχωρε τη θση του σε φωνητικο"ς χορο"ς.
O Καραγκιζης ε ναι ο γν#σιος θεατρικς εκπρσωπος της λαϊκ#ς ψυχ#ς, των λαϊκ$ν τσεων και διαθσεων, των λαϊκ$ν πθων κι επιθυµι$ν. Με πολλ# κοµψτητα, µε
πολλ# διακριτικτητα, αλλ και µε αρκετ#, εν οτε, δ"ναµη. Μ’ αυτ# τη συν#θεια που
χουµε του «ποιος ε σαι συ και ποιος ε µαι γω», εδ$ που ο καθε ς χει µια τσο βαθι,
και πσο ε"θικτη, συνε δηση της «ανθρωπ νης του αξιοπρεπε ας», κι που στο διο
µρος ε ναι πολ" φυσικ να εµφανισθο"ν, ταυτχρονα, πλι πλι, νας δισεκατοµµυριο"χος εφοπλιστ#ς # µεγαλοβιοµ#χανος και διακσιοι τσοι φουκαρδες, τα επεισδια του Καραγκιζη διατραγωδο"ν* τα µαρτ"ρια του κοσµκη και τις βασανισµνες
του προσπθειες «ναν τα βγλει πρα», «ναν τα ξεκεφαλ$σει».* Ας µη µας γελο"ν οι
µορφς του πασ, των θυγατρων του (οι βεζυροπο"λες), οι αυλικο του (αυλοκλακες) και οι λοιπο που τον ακολουθο"ν. ∆εν ε ναι καννα κατλοιπο,* πως ε ναι
φυσικ να το φανταστε κανε ς, της «προελε"σεως» του Καραγκιζη. Απλο"στατα
συγκαλ"πτουν* τη µορφ# του «κακο" πλουσ ου» του Ευαγγελ ου, του σκληρο", του
καρδου, του φιλργυρου, του ακαταλγιστου, που βασαν ζει τους αδυντους που
ε χαν την ατυχ α να πσουν στα ν"χια του, εν$ πιστε"ει, και το διαλαλε µεγαλφωνα,
πως ε ναι δ καιος και αλνθαστος, αγαθς και πονψυχος! Και της Συνοδε ας του. O
ελληνικς Καραγκιζης ε ναι βαθ"τατα πατρι$της, γν$στης των αρετ$ν και των
παραδσεων της Φυλ#ς. Aµως αδιαφορε για την πατρ δα και την καταγωγ# του
* Κυρ Βασιλικ&: Ηπειρ$τισσα, γυνα κα του Αλ# Πασ * Oθ λλος, ∆υσδαιµνα: βασικο #ρωες στο δρµα
του Oυ λλιαµ Σα ξπηρ Oθλλος * Grand Spectacle: το µεγλο θαµα * διατραγωδον: διεκτραγωδο"ν, αφηγο"νται δ νοντας µφαση στα τραγικ στοιχε α της ιστορ ας * ναν τα ξεκεφαλσει: να τα καταφρει* κατλοιπο: οτιδ#ποτε αποµνει * συγκαλπτουν: κρ"βουν, αποσιωπο"ν κτι σκπιµα
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δυνστη, αρνε ται να του αναγνωρ σει, µε κθε τρπο, οποιαδ#ποτε ειδικ# εθνικτητα και τον απωθε , απλο"στατα, στη γενικ# συνοµοταξ α* των «Το"ρκων». ∆ χως να
ε ναι µισαλλδοξος* # ξενφοβος,* ο Καραγκιζης µας εφαρµζει, µε τον τρπο του,
τη ρ#ση του παλαιο" φιλοσφου: «Να αντιτσσεται η β α στη β α».
Ν. Εγγονπουλος, Ο Καραγκιζης.
=να ελληνικ θατρο σκιν, Lψιλον

* συνοµοταξ α: οµδα, κατηγορ α * µισαλλδοξος: εχθρικς, µε λλειψη ανοχ#ς για κθε αντ θετη
ποψη, θεωρ α # ιδεολογ α * ξενφοβος: εχθρικς µε τους ξνους

∂ƒ°∞™π∂™

1

™Â ÙÈ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÊÈÁÔ‡ÚÂ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ıÂ¿ÙÚÔ˘ ÛÎÈÒÓ ·ﬁ ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙË˜
∞Ó·ÙÔÏ‹˜;

2

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙÔ ÛÎËÓÈÎﬁ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ıÂ¿ÙÚÔ˘
ÛÎÈÒÓ Î·È ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù·;

3

¶Ò˜ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÈ Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘ ﬁÙÈ «ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ı¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ Â›Ó·È
Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ ı¤·ÙÚÔ»;

4

∞ﬁ Ô‡ ·ÓÙÏÂ› Ù· ı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÈﬁ˙Ë Î·È ÌÂ ÔÈÔ˘˜ ÙÚﬁÔ˘˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÙÔ ı¤·Ì· Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ;

5

¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ‰˘Ô ÎﬁÛÌÔÈ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ı¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ Î·È ÔÈ· ÌËÓ‡Ì·Ù· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ô ∫·Ú·ÁÎÈﬁ˙Ë˜ Ì¤Û· ·ﬁ ÙÈ˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ıÂ·ÙÚÔÔÈÂ›;
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ÃˆÚÈÛÙÂ›ÙÂ ÛÂ ÙÚÂÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ∏ ÚÒÙË ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ‰È·ÏﬁÁÔ˘˜ ÁÈ· ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ
¤ÚÁÔ ∫·Ú·ÁÎÈﬁ˙Ë, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û·ÙÈÚ›˙ÂÈ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎ¿ ÙË˜ ÂÈÎ·ÈÚﬁÙËÙ·˜. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ı· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÂÈ, ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹ ÙˆÓ ∫·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎÒÓ, ÙÈ˜ ··Ú·›ÙËÙÂ˜ ÊÈÁÔ‡ÚÂ˜ Î·È ı·
ÂÈÏ¤ÍÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈÎ‹. ∏ ÙÚ›ÙË ÔÌ¿‰· ı· ÂÍ·ÛÎËıÂ› ÛÙËÓ ˘ÔÎÚÈÙÈÎ‹, ÒÛÙÂ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ
ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÈﬁ˙Ë ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÛÂ ÌÈ· Û¯ÔÏÈÎ‹ ÂÎ‰‹ÏˆÛË.
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