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Πρόλογος

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση των εθιμικών

εκδηλώσεων, με έμφαση στο λαϊκό δρώμενο του Λαζάρου, στις ορθόδοξες,

κυρίως, χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου.

Αφορμή για την εκπόνησή της αποτέλεσαν οι προπτυχιακές μου σπουδές στο

Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας, καθώς και η ενασχόλησή μου με τον

χώρο της Βαλκανικής στη διπλωματική μου εργασία στο Μεταπτυχιακό

Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών

(Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας), με θέμα: Διπλωματία και

Πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων στα Βαλκάνια (1800 – 1918).

Καθοριστική ήταν η σύσταση του Καθηγητή μου στο Τμήμα Βαλκανικών

Σπουδών Φλώρινας κ. Κωνσταντίνου Νιχωρίτη να αναλάβω εκπόνηση

διδακτορικής διατριβής, με αντικείμενο τον πολιτισμό των λαών της Βαλκανικής

Χερσονήσου.

Έτσι, από τον Μάρτιο του 2011, άρχισα την έρευνα και την καταγραφή του

υλικού, που αφορούσε στις εθιμικές εκδηλώσεις των λαών της περιοχής,

μελετώντας τη σχετική βιβλιογραφία και αρχειακές πηγές, κυρίως του Κέντρου

Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Στον σεβαστό μου Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Γ. Νιχωρίτη εκφράζω, και από

εδώ, τις εγκάρδιες ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου για την υπόδειξη του

θέματος, την ανάληψη της εποπτείας της εργασίας και την ουσιαστική βοήθειά

του κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Αισθάνομαι, επίσης, την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά τον π. Ειρηναίο

Χατζηεφραιμίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε.

Φλώρινας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και τον κ. Σταύρο

Καμαρούδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του ίδιου Τμήματος, για τη συμμετοχή τους

στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, για το ενδιαφέρον τους και τις πολύτιμες

υποδείξεις τους.

Ευχαριστίες θερμές εκφράζω και στους Καθηγητές: κ. Μιχαήλ Τρίτο, κ.

Μανόλη Βαρβούνη, κ. Χαράλαμπο Μπαμπούνη και κ. Μανόλη Σέργη, για την
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καλοσύνη τους να δεχθούν, με προθυμία, τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή

Κρίσης της διατριβής.

Αθήνα, Οκτώβριος 2015

Λαμπρινή Κων. Κονταξή
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Εισαγωγή

1. Σύντομη ιστορική εξέταση των χωρών της Βαλκανικής Χερσονήσου

Στα τέλη του 20ου αιώνα, ο κόσμος μιλούσε, κατά τον Μαρκ Μαζάουερ, για τα

Βαλκάνια σαν να υπήρχαν ανέκαθεν. «Διακόσια χρόνια νωρίτερα», γράφει, «δεν

είχαν ακόμα γεννηθεί. Οι Οθωμανοί δεν εξουσίαζαν τα Βαλκάνια αλλά τη

«Ρούμελη» τα αλλοτινά εδάφη των «Ρωμαίων», που τα είχαν πάρει από το

Βυζάντιο. Οι μορφωμένοι ορθόδοξοι υπήκοοι του σουλτάνου αυτοαποκαλούνταν

«Ρωμαίοι» ή απλούστερα «χριστιανοί»». 1 Για τους κατοίκους της Δυτικής

Ευρώπης, οι οποίοι ήταν εξοικειωμένοι με τους κλασικούς γεωγραφικούς όρους,

όπως Μακεδονία, Ήπειρος, Δακία και Μοισία, ο όρος «Βαλκάνια» δεν σήμαινε

σχεδόν τίποτε. «Μου γεννήθηκαν πολλές προσδοκίες», έγραφε ένας ταξιδιώτης το

1854, «όταν άκουσα πως επρόκειτο να διαβούμε ένα «Μπαλκάν». διαπίστωσα όμως

πολύ γρήγορα ότι ο ηχηρός αυτός τίτλος σημαίνει απλώς μια ράχη που λειτουργεί ως

υδατοκρίτης, ή ένα διάσελο, χωρίς αυτό να συνεπάγεται απαραίτητα κάποια

μεγαλειώδη ή ρομαντική θέα».2

Ο όρος “Balkan” χαρακτήριζε, αρχικά, την οροσειρά που ήταν γνωστή στους

αρχαιομαθείς Δυτικούς ταξιδιώτες ως «αρχαίος Αίμος» και τη διέσχιζε κάποιος

για να πάει από την κεντρική Ευρώπη στην Κωνσταντινούπολη.3

Μια μικρή ομάδα γεωγράφων είχε διευρύνει, αργότερα, τον όρο ώστε να

σημαίνει ολόκληρη τη Χερσόνησο,4με βάση κυρίως την εσφαλμένη, κατά τον

Μαζάουερ, εντύπωση ότι η οροσειρά των Βαλκανίων εκτεινόταν «απ’ άκρου εις

1 Μark Μαζάουερ, Τα Βαλκάνια, μετάφρ. Κωνσταντίνος Ν. Κουρεμένος, εκδ. Πατάκη,
Αθήνα 2003, σ. 25.

2 Warrington W. Smyth, A year with the Turks, ΝέαΥόρκη, 1854, σ. 169. Πβ. Μαρκ
Μαζάουερ, ό.π., σ. 25-26.

3 Ό.π., σ. 26.
4 «Τι είναι τα Βαλκάνια;», σημειώνει ο Ζωρζ Καστελλάν. «Οι γεωγράφοι απαντούν: μια

χερσόνησος του Μεσογειακού κόσμου, από το νησί των Κυθήρων στο Νότο, μέχρι τον
Δούναβη και τον Σάβο (...). Οικογενειακός αέρας. Χωρίς αμφιβολία, αέρας διάφορων
λαών που, αφού έζησαν μια μακρά κοινή περιπέτεια, κατάφεραν στο τέλος να
δημιουργήσουν, στο εσωτερικό της Ευρώπης, μια ειδική πολιτιστική εποχή...». Ζωρζ
Καστελλάν, Ιστορία των Βαλκανίων (14ος – 20ος αι.), μετάφρ. Βασιλική Αλιφέρη, εκδ.
Γκοβόστης, Αθήνα 1991, σ. 11.
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άκρον» στη νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως τα Πυρηναία σαφώς οριοθετούσαν το

άνω άκρο της Ιβηρικής Χερσονήσου.5

Επίσης, πριν από τη δεκαετία του 1880, δεν υπήρχαν και πολλές αναφορές σε

βαλκανικούς λαούς. «Ο κόσμος της ορθοδοξίας περιλάμβανε Έλληνες και

Σλάβους», σημειώνει ο Μαρκ Μαζάουερ, «και πέρασε καιρός ώσπου να

εμφανιστούν εθνογραφικοί και πολιτικοί διαχωρισμοί ανάμεσα στους ορθόδοξους

πληθυσμούς. Το 1797 ο φλογερός επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής, εμπνευσμένος

από τη Γαλλική Επανάσταση, προέβλεψε την πτώση του σουλτάνου και διακήρυξε

την ανάγκη να ιδρυθεί μια «Ελληνική Δημοκρατία», στην οποία όλοι οι άνθρωποι

«της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογείων Νήσων και της

Βλαχομπογδανίας» θα αναγνωρίζονταν ως πολίτες, παρά τα «διάφορα γένη και

θρησκείες» τους».6

Η κυριαρχία των Οθωμανών, για πέντε, περίπου, αιώνες, στην περιοχή της

Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης, επηρέασε, καθοριστικά, την ιστορική

εξέλιξη των χωρών της Χερσονήσου του Αίμου.7

Η κατάκτηση της Χερσονήσου του Αίμου από τους Οθωμανούς αρχίζει το

1354 με την κατάληψη της Καλλίπολης, μετά τον μεγάλο σεισμό της 2ας Μαρτίου

1354 που συγκλόνισε την περιοχή.

Βέβαια και πριν από το 1354 υπήρχαν σποραδικές εγκατάστασεις Τούρκων στη

Θράκη, αλλά η άλωση της Καλλίπολης και της γύρω περιοχής αποτελεί σταθμό

στην οθωμανική κατάκτηση της Χερσονήσου. Οι Τούρκοι οχύρωσαν αμέσως τις

κατακτημένες πόλεις και κατόρθωσαν να θέσουν κάτω από τον έλεγχό τους όλη

σχεδόν τη Θράκη.8

Η οθωμανική κατάκτηση δεν ήταν αποτέλεσμα μιας ασυγκράτητης ορμής, ούτε

οφείλεται μόνο στην ακαταμάχητη δύναμη των οθωμανικών στρατευμάτων και σε

5 Μark Μαζάουερ, ό.π., σ. 26-27.
6 Μark Μαζάουερ, ό.π., σ. 27-28.
7 Ο όρος «Χερσόνησος του Αίμου», κέρδισε έδαφος, κατά τον Βασίλη Γούναρη, μετά

την Ανατολική Κρίση (1875-78). έως τότε συνυπήρχε με τους όρους «Ανατολή»,
«Ιλλυρική», «Ελληνική» ή «Θρακοελληνική» χερσόνησος, αλλά και με τον όρο
Βαλκανική. Βασίλης Γ. Γούναρης, Τα Βαλκάνια των Ελλήνων. Από το Διαφωτισμό
έως τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, εκδ. Επίκεντρο, σ. 7.

8 Μαρία Νυσταζοπούλου – Πελεκίδου, Οι Βαλκανικοί λαοί. Από την τουρκική κατάκτηση
στην εθνική αποκατάσταση (14ος – 19ος αι.), εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 19912, σ. 18.
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ένα σωστά μελετημένο και σωστά εφαρμοσμένο σχέδιο. Οφείλεται, επίσης, στην

αδυναμία, τη διάσπαση και την έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα στους χριστιανούς

ηγεμόνες. Το Βυζάντιο, η Βουλγαρία, η Σερβία βρίσκονταν σε παρακμή και δεν

μπορούσαν να προβάλουν ουσιαστική και αποτελεσματική αντίσταση.9

Το 1453, έπεσε στα χέρια των Τούρκων η Κωνσταντινούπολη, ύστερα από

αντίσταση δύο και πλέον μηνών, και καταλύθηκε το βυζαντινό κράτος.10 Η άλωση

του μεγάλου αυτού πολιτικού, θρησκευτικού και πνευματικού κέντρου, που

υπήρξε η «αιώνια πόλη του χριστιανισμού», είχε τεράστια απήχηση σε όλη τη

χριστιανοσύνη και μεγάλη συμβολική σημασία. Αν και δεν σήμαινε το τέλος των

τουρκικών κατακτήσεων, σήμαινε, όμως, το τέλος των ελπίδων: εδραίωνε και

οριστικοποιούσε την υποταγή των χριστιανικών λαών της Βαλκανικής

Χερσονήσου στην Οθωμανική αυτοκρατορίας.11

Με την κατάκτηση της Χερσονήσου του Αίμου από τους Οθωμανούς,

επιβλήθηκε ενιαία πολιτική οργάνωση σε όλους τους Βαλκανικούς λαούς.οι

χωριστικές τάσεις, οι αντιθέσεις, τα συμφέροντα και οι διαφορές τους

υποχώρησαν μέσα στο νέο κρατικό πλαίσιο. Ύστερα από πολλούς αιώνες, η

Βαλκανική Χερσόνησος ξαναβρήκε την πολιτική της ενότητα, έχασε, όμως, την

ελευθερία της και τη δυνατότητα ομαλής εξέλιξης και προόδου.12

Η Τουρκοκρατία διήρκησε σχεδόν πεντακόσια έτη στη χερσόνησου του Αίμου

και επηρέασε, καθοριστικά, κατά τη Μαρία Νυσταζοπούλου – Πελεκίδου, την

ιστορική εξέλιξη των λαών της Βαλκανικής. «Η μακροχρόνη υποταγή σ’ έναν ξένο

δυνάστη», παρατηρεί, «-σε ένα λαό ασιατικό που δεν ανήκε στον παλαιό κόσμο της

Ευρώπης και των Βαλκανίων, σε ένα λαό νέο που μόλις πρόσφατα είχε εμφανιστεί

στο ιστορικό προσκήνιο και είχε αναπτύξει πολιτικό βίο – καθήλωσε τις κοινωνικές

δομές, ανέστειλε την πολιτική, πολιτιστική και οικονομική πρόοδο των Βαλκανικών

λαών και απέκοψε τη Βαλκανική Χερσόνησο από την Ευρώπη, όπου φυσιολογικά

ανήκε. Ωστόσο, ο νευραλγικός αυτός χώρος απέκτησε στους χρόνους της δουλείας

πρωταρχική σημασία για τον πολιτικό βίο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. η

9 Ό.π., σ. 19.
10 Το Βυζάντιο, από το 1372, κατά το Ζωρζ Καστελλάν, πλήρωνε φόρο υποτέλειας στο

σουλτάνο, Ζωρζ Καστελλάν, ό.π., σ. 80.
11 Μαρία Νυσταζοπούλου – Πελεκίδου, ό.π., σ. 27.
12 Ό.π., σ. 33.
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κυριαρχία της χερσονήσου επέτρεψε στους σουλτάνους να διαδραματίσουν για

αιώνες σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Ευρώπης».13

Με την τουρκική κατάκτηση αποκαταστάθηκε η πολιτική ενότητα στο χώρο

της Βαλκανικής χερσονήσου, όπως συνέβηκε στους πρώτους αιώνες της

Βυζαντινής αυτοκρατορίας και η Κωνσταντινούπολη έγινε και πάλι το κέντρο της

πολιτικής εξουσίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.14

«Οι Βαλκανικοί λαοί, άλλοτε διασπασμένοι σε πολυάριθμα και ποικιλόμορφα

πολιτικά συγκροτήματα με αλληλοσυγκρουόμενα συνήθως συμφέροντα και πολιτικές

και θρησκευτικές αντιθέσεις», σημειώνει η Μαρία Νυσταζοπούλου – Πελεκίδου,

«βρέθηκαν ξανά μέσα σε ένα ενιαίο πολιτικό πλαίσιο. Αυτή η πολιτική ενότητα, μαζί

με την αντίθεση προς τον ξένο φορέα της εξουσίας, ευνόησε την προσέγγισή τους και

την ανάπτυξη στενών δεσμών ανάμεσά τους. Στη μακρόχρονη περίοδο της δουλείας

οι Βαλκανικοί λαοί ανέπτυξαν σχέσεις πνευματικές και οικονομικές, και άσκησαν

αλληλεπιδράσεις που σφράγισαν τον πολιτισμό τους. Παρά τη διαφορετική

καταγωγή, την ξεχωριστή φυσιογνωμία και την ιδιαίτερη πνευματική έκφραση κάθε

λαού, υπάρχει μια κοινότητα Βαλκανική που είναι φανερή στον τρόπο ζωής, στη

νοοτροπία και σε ποικίλες μορφές υλικού και πνευματικού πολιτισμού».15

Η κοινή αυτή Βαλκανική συνείδηση, το διαβαλκανικό πνεύμα που

καλλιεργήθηκε στα χρόνια της Οθωμανικής κατάκτησης, θεμελιώθηκε, κατά τη

Μαρία Νυσταζοπούλου – Πελεκίδου, πάνω σε ένα κοινό πνευματικό υπόβαθρο:

στη βυζαντινή παράδοση, τη χριστιανική πίστη και τον ελληνικό πολιτισμό.16

Ο Ι.Κ. Χασιώτης θεωρεί ότι η δυναμική παρουσία της Οθωμανικής

αυτοκρατορίας, στους πρώτους αιώνες, και η παθητική, από τα τέλη του 17ου

αιώνα, σε μια από τις καίριες, από γεωοπολιτική άποψη, περιοχές της γης

συντέλεσε στη δημιουργία συνθηκών, οι οποίες επηρέασαν όχι μόνο τη

διαμόρφωση του ιστορικού μέλλοντος των γειτονικών – χριστιανικών και

13 Ό.π., σ. 7. Πβ. Νίκος Γ. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής ιστορίας, μετάφρ.
Αικατερίνη Ασδραχά, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1981, σ. 35.

14 Βλ. σχετικά, Hélène Ahrweiler, L’ ideologie politique del’ Empire byzantin, Paris
1975, σ. 127-128 και Μαρίας Νυσταζοπούλου – Πελεκίδου, “Constantinople contre de
pouvoir et d’ autorite”, Βυζαντιακά 5 (1985), σ. 32.

15 Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι Βαλκανικοί λαοί, ό.π., σ. 8.
16 Βλ. αναλυτικότερα, Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι Βαλκανικοί λαοί κατά τους

Μέσους Χρόνους, Ιωάννινα 1988, σ. 6.
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μουσουλμανικών – λαών, αλλά είχαν αντίκτυπο και στο πολιτικό και οικονομικό

μέλλον χωρών, που, έμμεσα μόνο, συνδέονταν με τα προβλήματα του ανατολικού

χώρου της Μεσογείου.17

Από το 17ο αιώνα, κυρίως, το πρόβλημα των Βαλκανίων άρχισε να απασχολεί,

όλο και περισσότερο, την ευρωπαϊκή πολιτική, παίρνοντας σημαντική θέση στη

διεθνή διπλωματία. Το πρόβλημα αυτό, που από το Συνέδριο της Βερόνας (1822)

καθιερώθηκε να ονομάζεται Ανατολικό Ζήτημα, ήταν, σύμφωνα με τον ορισμό

του Ουίλιαμ Μίλλερ, «το πρόβλημα της πληρώσεως του κενού του

δημιουργουμένου διά της βαθμιαίας εξαφανίσεως της Τουρκικής αυτοκρατορίας

από την Ευρώπη».18

Η ευρωπαϊκή πολιτική, όμως, δεν είχε για στόχο της την απελευθέρωση των

λαών της Βαλκανικής. Καθοριζόταν και περιοριζόταν από τα ζωτικά συμφέροντα

των γειτονικών, κυρίως, κρατών της Αυστροουγγαρίας, Ρωσίας, Βενετίας και

Πολωνίας, αλλά και της Αγγλίας και Γαλλίας, που ενδιαφέρονταν άμεσα, η μία ως

δύναμη ναυτική, η άλλη ως κράτος μεσογειακό, για τη νευραλγική αυτή

περιοχή.19

Ωστόσο, οι συγκρούσεις των ευρωπαϊκών κρατών με τους Τούρκους και οι

διπλωματικές τους επεμβάσεις που έφθειραν το γόητρο και τη δύναμη της

Οθωμανικής αυτοκρατορίας, αν δεν είχαν για στόχο την απελευθέρωση των

κρατών της Βαλκανικής, είχαν αντίκτυπο ευνοϊκό στους υπόδουλους και

συνέβαλαν ουσιαστικά στην προετοιμασία του αγώνα για την απελευθέρωση από

τον τουρκικό ζυγό. Από τη σκοπιά αυτή, οι μακρόχρονοι πόλεμοι ανάμεσα στην

Αυστρία και την Τουρκία, που υπήρξαν δυσμενείς για τη δεύτερη και στους

οποίους έλαβαν μέρος πολλοί Σέρβοι στο πλευρό των Αυστριακών, είχαν άμεσες

17 Ι. Κ. Χασιώτης, Οι Ευρωπαϊκές Δυνάμεις και η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το
πρόβλημα της κυριαρχίας στην Ανατολική Μεσόγειο από τα μέσα του 15ου ως τις αρχές
του 19ου αιώνα, Πανεπιστημονικές παραδόσεις, Θεσσαλονίκη 1979, σ. 1.

18 Ουίλιαμ Μίλλερ, Η Τουρκία καταρρέουσα. Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
από του έτους 1801 μέχρι του 1913, μετάφρ. Σπύρου Π. Λάμπρου, ανατύπωση Ευ. Κ.
Λάζος, εν Αθήναις 1994, σ. 5. Για τις επεμβάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων στα
Βαλκάνια, βλ. περισσότερα: Λαμπρινή Κ. Κονταξή, Διπλωματία και πολιτική των
Μεγάλων Δυνάμεων στα Βαλκάνια (1800-1912), Μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε., Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας, Αθήνα 2009.

19 Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι Βαλκανικοί λαοί. Από την τουρκική κατάκτηση
στην εθνική αποκατάσταση, ό.π., σ. 53.
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επιπτώσεις, ιδιαίτερα στις δυτικές περιοχές της Βαλκανικής, που βρίσκονταν στο επίκεντρο

αυτών των συγκρούσεων.20

Σε όλους τους αιώνες της δουλείας,21 οι λαοί της Βαλκανικής δεν έπαυσαν να

αγωνίζονται εναντίον της Οθωμανικής κυριαρχίας. Ωστόσο, μόλις το 19ο αιώνα

κατόρθωσαν να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό. 22 Και τούτο, γιατί η

απελευθέρωση, αποτέλεσμα πολλών εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων,

απαιτούσε μακρόχρονη προετοιμασία. Όσο και αν η έκβαση των

απελευθερωτικών επαναστάσεων ευνοήθηκε, καίρια, από την παρακμή της

Οθωμανικής αυτοκρατορίας και επηρεάστηκε ουσιαστικά από τη διεθνή

κατάσταση και από τα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων, όσο και αν η

ανεξαρτησία αναγνωρίσθηκε από διεθνείς συμβάσεις, η ελευθερία κατακτήθηκε

με τους αγώνες των λαών της Βαλκανικής.23

Για να καρποφορήσουν, όμως, οι απελευθερωτικοί αγώνες έπρεπε να

προηγηθεί, σε κάθε χώρα, μια διαδικασία μακροχρόνια, ώστε να ωριμάσουν οι

20 Με τη συνθήκη του Κάρλοβιτς (1699), που τερμάτισε των πρώτο αυστροτουρκικό
πόλεμο, οι Οθωμανοί παραχώρησαν την Ουγγαρία και την Τρανσυλβανία στην
Αυστρία και τη Δαλματία στη Βενετία. Ο πόλεμος αυτός διαμέλισε τη Σερβία ανάμεσα
στην Τουρκία και την Αυστρία. Μετά τη συνθήκη του Κάρλοβιτς, παρατηρείται
ομαδική έξοδος των Σέρβων προς την αυτοκρατορία των Αψβούργων. Μαρία
Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι Βαλκανικοί λαοί. Από την τουρκική κατάκτηση στην
εθνική αποκατάσταση, ό.π., σ. 53-54.

21 Η τουρκική κατάκτηση των Βαλκανίων ολοκληρώθηκε σταδιακά. Πενήντα, περίπου,
χρόνια πέρασαν από την πρώτη εγκατάσταση των Τούρκων στη Χερσόνησο της Καλλίπολης,
στα μέσα του 14ου αιώνα, ως την κατοχή των ανατολικών και κεντρικών τμημάτων των
Βαλκανίων. Το δεύτερο στάδιο της τουρκικής εδραίωσης στα Βαλκάνια αρχίζει στα μέσα του
15ου αιώνα. Χρειάσθηκαν σχεδόν τριάντα χρόνια για να κατακτηθούν τα υπόλοιπα ελληνικά
εδάφη της Βαλκανικής χερσονήσου, η Βοσνία, η Ερζεγοβίνη και τα σερβικά εδάφη, που
είχαν μείνει, ως τότε, ελεύθερα. Τα υπόλοιπα δυτικά τμήματα της Χερσονήσου
προσαρτήθηκαν λίγο αργότερα. Νικολάι Τοντόροφ, Η Βαλκανική πόλη. 15ος – 19ος

αιώνας, τ. Α΄, μετάφρ. Έφη Αβδελά, Γεωργία Παπαγεωργίου, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα
1986, σ. 49.

22 Δεν θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στις αρνητικές επιπτώσεις της τουρκικής κατάκτησης,
ούτε σε μια γενική εκτίμηση του αρνητικού ρόλου της Οθωμανικής κυριαρχίας στην
εξέλιξη των λαών της Βαλκανικής. Τα θέματα αυτά έχουν γίνει αντικείμενα
επεξεργασίας πολλών μελετών, που γράφτηκαν σε όλες τις βαλκανικές και στις
κυριότερες ευρωπαϊκές γλώσσες. Βλ. σχετικά, Νικολάι Τοντόροφ, Η Βαλκανική πόλη.
15ος - 19ος αιώνας, τ. Α΄, ό.π., σ. 48.

23 Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι Βαλκανικοί λαοί. Από την τουρκική κατάκτηση
στην εθνική αποκατάσταση, ό.π., σ. 8.
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συνθήκες και να πάρουν οι επαναστάσεις εθνικό, πραγματικά, χαρακτήρα. Αυτή η

διεργασία, αυτή η προπαρασκευή άρχισε, γενικά, στα Βαλκάνια τον 18ο αιώνα˙

τότε, σημειώθηκαν οι πρώτες εκδηλώσεις πνευματικής αναγέννησης και η

αφύπνιση της εθνικής συνείδησης στους περισσότερους Βαλκανικούς λαούς.

Ανάμεσα στην οικονομική και πνευματική ανάπτυξη, στην αφύπνιση της

εθνικής συνείδησης και στις εθνικές επαναστάσεις, που οδήγησαν στην

απελευθέρωση των Βαλκανικών λαών και στη δημιουργία των εθνικών κρατών,

υπάρχει, κατά τη Μαρία Νυσταζοπούλου – Πελεκίδου, απόλυτη ακολουθία και

αλληλεξάρτηση.

«Πρέπει να σημειωθεί», παρατηρεί, «ότι η ιστορική αυτή διαδικασία δεν υπήρξε

όμοια σε όλους τους Βαλκανικούς λαούς: η πνευματική ανάπτυξη και η εθνική

αφύπνιση δεν ήταν ταυτόχρονη, ούτε ακολούθησε την ίδια ακριβώς πορεία, ούτε είχε

την ίδια έκταση και τις ίδιες εκδηλώσεις σε όλες τις Βαλκανικές χώρες. Γι’ αυτό ο

χρόνος της εθνικής αφύπνισης κάθε λαού υπήρξε καθοριστικός για το χρόνο της

εθνικής απελευθέρωσης. Τούτο ακριβώς εξηγεί γιατί πέτυχαν η Ελληνική και η

Σερβική Επανάσταση, που είχαν καθολική λαϊκή συμμετοχή˙ γιατί απέτυχαν οι

πρώτες βουλγαρικές εξεγέρσεις των μέσων του 19ου αι., που υποκινήθηκαν από το

εξωτερικό, χωρίς να έχουν ευρύτερα στηρίγματα στο λαό˙ γιατί καθυστέρησε τόσο η

απελευθέρωση της Αλβανίας».24

Η Σερβική επανάσταση είναι η πρώτη εξέγερση στη χερσόνησο του Αίμου, η

οποία κατέληξε στην εθνική απελευθέρωση της Σερβίας. Η εξέγερση είχε ως

κέντρο το Πασαλίκι του Βελιγραδίου.

Η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια εκδηλώθηκε στη Σουμάδια, το 1804, και

κατέληξε σε εθνική επανάσταση, που, το 1834, οδήγησε στην οριστική

απελευθέρωση του Σερβικού λαού και έθεσε τα θεμέλια για την ίδρυση του

Σερβικού κράτους.25

Οι λαοί, που, το 1918, θα αποτελέσουν ενιαίο κράτος με το όνομα «Βασίλειο

των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων» ήταν χωρισμένοι,ήδη, από τους μέσους

χρόνους σε εθνικές ομάδες – τους Σέρβους, Κροάτες και Σλοβένους – με

24 Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι Βαλκανικοί λαοί. Από την τουρκική κατάκτηση
στην εθνική αποκατάσταση, ό.π., σ. 9-10.

25 Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι Βαλκανικοί λαοί. Από την τουρκική κατάκτηση
στην εθνική αποκατάσταση,ό.π., σ. 89-95.
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διαφορετική πολιτική και πολιτισμική εξέλιξη.26Το 19ο αι., την κρίσιμη εποχή των

εθνικών αγώνων, βρίσκονται ενταγμένοι σε χωριστά πολιτικά συγκροτήματα, με

διαφορετική τύχη και διαφορετικό πολιτικό και κοινωνικό καθεστώς: άλλοι κάτω

από τον τουρκικό ζυγό και άλλοι υπό την αυστροουγγρική κυριαρχία.

Έτσι, εκτός από ένα τμήμα της Σερβίας που είχε αποκτήσει την αυτονομία του,

μετά τη Σερβική επανάσταση, το Μαυροβούνιο, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, χώρες

νοτιοσλαβικές με πληθυσμό, κατά το μεγαλύτερο μέρος, σερβικό, ήταν υπόδουλοι

στους Τούρκους, τυπικά ή ουσιαστικά.

Όλοι αυτοί οι Νοτιοσλαβικοί λαοί, που αισθάνονται συγγενείς μεταξύ τους,

αφού ανήκαν στον ίδιο εθνικό κορμό, θα αγωνιστούν όχι μόνο για την

απελευθέρωσή τους από τον οποιοδήποτε ξένο ζυγό, αλλά και για την εθνική τους

ενότητα.27

Η Ελληνική Επανάσταση άρχισε, επίσημα, στην Πελοπόννησο και στην

ηπειρωτική Ελλάδα, το Μάρτιο του 1821. Οι τοπικοί άρχοντες και οι πλοιοκτήτες

των νησιών ήταν οι πιο διστακτικοί, κατά τη Μαριλέννα Κοππά, γιατί ένιωθαν ότι

είχαν πολλά να χάσουν από την κατάρρευση της οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Καθώς, όμως, το επαναστατικό ρεύμα ήταν πολύ ισχυρό για να αντισταθούν, οι

τοπικοί άρχοντες συμμετείχαν, προσπαθώντας να οικειοποιηθούν το κίνημα και να

εμφανιστούν ως πολιτικοί εκπρόσωποι των Ελλήνων.28

Στην περίοδο 1821 – 1824, η επανάσταση προόδευσε ραγδαία. Τη διετία 1825

– 1827, η επανάσταση θα σωθεί αποκλειστικά, χάρη στην επέμβαση των ξένων

δυνάμεων. Το 1827, η Γαλλία, η Αγγλία και η Ρωσία σχηματίζουν μια τριπλή

συμμαχία, η οποία προσπαθεί να επέμβει στην Πύλη για τη δημιουργία μιας

αυτόνομης περιοχής. Η άρνηση της Πύλης να διαπραγματευθεί προκάλεσε τη

26 Τα κράτη του Βασιλείου των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων, μαζί με το
Μαυροβούνιο και τη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη, θα αποτελέσουν, μετά το Β΄
Παγκόσμιο πόλεμο (1945), την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, η
οποία θα διαλυθεί, ύστερα από την αναγνώριση της Σλοβενίας και της Κροατίας ως
ανεξάρτητων κρατών (Δεκέμβριος 1991-Ιανουάριος 1992), Ειρήνη Λαγάνη, «Σερβία
και Σέρβοι» στο: Θ. Βερέμης (επιμ.), Βαλκάνια. Από το διπολισμό στη νέα εποχή, εκδ.
Γνώση, Αθήνα 1995, σ. 437.

27 Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι Βαλκανικοί λαοί. Από την τουρκική κατάκτηση
στην εθνική αποκατάσταση, ό.π., σ. 171-172.

28 Μαριλένα Κοππά, Η συγκρότηση των κρατών στα Βαλκάνια (19ος αιώνας). Τρεις και
μια περιπέτειες, εκδ. Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα 2002, σ. 111-112.
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ναυμαχία του Ναυαρίνου (20 Οκτωβρίου 1827), κατά την οποία οι στόλοι της

συμμαχίας νίκησαν τον τουρκικό στόλο.29

Τον Φεβρουάριο του 1830, οι Μεγάλες Δυνάμεις υπέγραψαν το Πρωτόκολλο

του Λονδίνου, με το οποίο αναγνωρίζεται μια ανεξάρτητη Ελλάδα, με

κληρονομική μοναρχία.30

Στη Βουλγαρία, το πρώτο βήμα για την εθνική ανεξαρτησία έγινε με τη

φιλολογική και πνευματική αναγέννηση, που άρχισε με τον Παΐσιο Χιλανδαρινό,

αλλά μόλις στα μέσα του 19ου αιώνα γενικεύθηκε  στις ευρύτερες ομάδες. Το

δεύτερο αποφασιστικό βήμα έγινε με τη χειραφέτηση της Βουλγαρικής Εκκλησίας

και την απόσχισή της από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στα 1870 – 1872.

Πολλές επαναστατικές κινήσεις έλαβαν χώρα στη Βουλγαρία για την

απελευθέρωση της χώρας. Η σημαντικότερη, η «Απριλιανή Επανάσταση», όπως

ονομάσθηκε στη βουλγαρική ιστοριογραφία η εξέγερση του Απριλίου του 1876,

με την έκταση που πήρε μέσα στη χώρα, ξεσήκωσε το λαό και έτσι, παρ’ όλες τις

καταστροφές που προκάλεσε, επιτάχυνε τη διαδικασία για την απελευθέρωση της

Βουλγαρίας. Η εθνική αφύπνιση του Βουλγαρικού λαού και ο απόηχος της

βουλγαρικής εξέγερσης που έφτασε στη Ρωσία και στη Δύση, υπήρξαν η απαρχή

για την απελευθέρωση της Βουλγαρίας, που θα πραγματοποιηθεί, χάρη στο

ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877.

Με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (3 Μαΐου 1878), ιδρύθηκε, με

πρωτοβουλία της Ρωσίας, η «Μεγάλη Βουλγαρία». Η ίδρυσή της

προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια σε όλες τις Βαλκανικές Χώρες και

στην Ευρώπη. 31 Η ευρωπαϊκή διπλωματία προσπάθησε να αποκαταστήσει

την ισορροπία δυνάμεων που είχε διαταραχθεί με τη συνθήκη.

Το Συνέδριο του Βερολίνου (13 Ιουνίου – 13 Ιουλίου 1878) έδωσε προσωρινή

λύση, στο, λεγόμενο, Ανατολικό Ζήτημα και ρύθμισε το θέμα του νέου

Βουλγαρικού κράτους. Με τη συνθήκη του Βερολίνου, διαλύθηκε η «Μεγάλη

29 Νίκος Γ. Σβορώνος, ό.π., σ. 67.
30 Μαριλένα Κοππά, ό.π., σ. 116.
31 Η «Μεγάλη Βουλγαρία» είχε έκταση 160.000 τ. χιλιόμ. και περιλάμβανε τη βόρεια και

νότια Βουλγαρία, τη Δυτική Θράκη και όλη τη Μακεδονία και εκτεινόταν από τη
Μαύρη Θάλασσα ως την Αλβανία και από τον Δούναβη ως το Αιγαίο. Μαρία
Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Βαλκανικοί λαοί. Από την τουρκική κατάκτηση στην εθνική
αποκατάσταση, ό.π., σ. 265.
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Βουλγαρία» και η Βουλγαρία έγινε ηγεμονία υποτελής στους Τούρκους, αλλά είχε

το δικαίωμα να εκλέγει η ίδια τον ηγεμόνα της.32

Η πλήρης ανεξαρτησία της χώρας κηρύσσεται το 1908, λίγες ημέρες μετά την

επανάσταση των Νεοτούρκων.33

Ο σπουδαίος Ρουμάνος ιστορικός Iorga θέτει το ερώτημα αν οι Ρουμάνοι είναι

βαλκανικός λαός ή όχι, δεδομένου ότι η εξέλιξή τους διαφέρει ριζικά από αυτή

των λοιπών βαλκανικών χωρών.34

Μέσα στο γενικό επαναστατικό κλίμα που επικρατούσε στην Ευρώπη,

εκδηλώθηκαν, το 1848, στις δύο ηγεμονίες Βλαχία και Μολδαβία,35 αλλά και στην

Τρανσυλβανία, επαναστατικά κινήματα με διπλό χαρακτήρα, κοινωνικό και

εθνικό.36 Οι ηγέτες της επανάστασης επιδίωκαν, δηλαδή, από το ένα μέρος την

κατάργηση της ρωσικής κηδεμονίας και από το άλλο την ένωση όλων των

Ρουμάνων.

Η ένωση και η αυτονόμηση των δύο ηγεμονιών, της Βλαχίας και της

Μολδαβίας, με τη λήξη του Κριμαϊκού πολέμου το 1859, προήλθε από το

εσωτερικό της χώρας, από τη θέληση του Ρουμανικού λαού και δεν

παραχωρήθηκε από ξένους παράγοντες, με συνθήκες, ούτε από την καλή θέληση

των Μεγάλων Δυνάμεων. Η ένωση ενίσχυσε τον αγώνα για την εθνική

απελευθέρωση και είχε αντίκτυπο στην κοινή γνώμη της Ευρώπης.

32 Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Βαλκανικοί λαοί. Από την τουρκική κατάκτηση
στην εθνική αποκατάσταση, ό.π., σ. 266-267.

33 Μαριλένα Κοππά, ό.π., σ. 261.
34 Nikolai Jorga, Histoire s Etats balkaniques jusqu’a 1924, Librairie Universitair, J.

Gabier (επιμ.), Paris 1925, σ. 35.
35 Τα ρουμανικά κράτη, η Μολδαβία και η Βλαχία, ιδρύονται το 1360 και το 1300,

αντίστοιχα. Οι νέοι χριστιανοί πρίγκιπες, γείτονες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οι
Βαλάχοι του Αρκές, της Τργκοβίστε και του Βουκουρεστίου, των τριών πρωτευουσών
που διαδέχονται η μία την άλλη κατά το 14ο και 15ο αιώνα διατηρούν στενούς δεσμούς
με τους Σλάβους των Βαλκανίων, αλλά και με το Βυζάντιο. Όμως, από το 1430 ως το
1450, οι σχέσεις με το Βυζάντιο διακόπτονται, γιατί η ενδιάμεση περιοχή
καταλαμβάνεται από τους Οθωμανούς. Μαριλένα Κοππά, ό.π., σ. 330.

36 Η επανάσταση του Υψηλάντη, που άρχισε στις 21 Φεβρουαρίου 1821, συντονίσθηκε
από την αρχή με μια επαναστατική κίνηση των Ρουμάνων, επικεφαλής της οποίας
ήταν ο Θεόδωρος Βλαδιμηρέσκου, που είχε από την αρχή την πολύπλευρη υποστήριξη
της Φιλικής Εταιρείας. Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι Βαλκανικοί λαοί. Από
την τουρκική κατάκτηση στην εθνική αποκατάσταση, ό.π., σ. 235.
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Οι Μεγάλες Δυνάμεις και ο σουλτάνος αναγκάσθηκαν, στις 11 Δεκεμβρίου του

1861, να αναγνωρίσουν επίσημα το κράτος της Ρουμανίας, με πρωτεύουσα το

Βουκουρέστι.

Η ανεξαρτησία της Ρουμανίας, η οποία περιελάμβανε και τμήμα της νότιας

Βεσσαραβίας και της βόρειας Δοβρουτσάς, οριστικοποιήθηκε με τη συνθήκη του

Βερολίνου (1878). Το 1881, ανακηρύχθηκε το βασίλειο της Ρουμανίας, με πρώτο

βασιλιά το Γερμανό Πρίγκιπα Κάρολο Ι΄.

Η ένωση όλων των Ρουμανικών χωρών ολοκληρώθηκε μόνο μετά τον Α΄

Παγκόσμιο Πόλεμο, με την προσάρτηση της Τρανσυλβανίας, που ως τότε

εξακολουθούσε να ανήκει στην Αυστρία, και με την ανάκτηση της Βεσσαραβίας

και της βόρειας και κεντρικής Μπουκοβίνας, που είχαν παραχωρηθεί στη Ρωσία.37

Ο αλβανικός εθνικισμός ήταν ο τελευταίος που αφυπνίσθηκε και η Αλβανία η

τελευταία βαλκανική χώρα που απελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό και έγινε

ανεξάρτητο κράτος.

Η πρώτη εκδήλωση οργανωμένου αγώνα, που οδήγησε σε ένα πρόγραμμα

αυτονομίας της Αλβανίας, ξεκίνησε από το Σύνδεσμο της Πριζρένης, που

ιδρύθηκε την εποχή του Συνεδρίου του Βερολίνου (1878). Ο Σύνδεσμος πρόσφερε

μεγάλη υπηρεσία στην αλβανική υπόθεση σε οργανωτικό και εθνικό επίπεδο.

Ενοποίησε και διατύπωσε συγκεκριμένα τις διεκδικήσεις του Αλβανικού λαού,

αποτέλεσε ενιαίο φορέα με συγκεκριμένο πρόγραμμα, έθεσε για πρώτη φορά το

θέμα του Αλβανικού έθνους και έκανε γνωστό διεθνώς το αλβανικό ζήτημα.

Στην ανάπτυξη της αλβανικής εθνικής αναγέννησης, μεγάλο ρόλο έπαιξαν οι

αλβανικές παροικίες, που είχαν ιδρυθεί όχι μόνο μέσα στα Βαλκάνια αλλά και σε

άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και στην Αφρική και στην Αμερική.

Η ίδρυση του Αλβανικού κράτους είναι αποτέλεσμα των Βαλκανικών πολέμων

1912 – 13. Στους πολέμους αυτούς οι Αλβανοί, με ομόφωνη απόφαση των

αρχηγών τους, πήραν μέρος στο πλευρό των Τούρκων. Η Σερβία οδήγησε το

στρατό της μέσα από τη βόρεια Αλβανία προς τη θάλασσα, για να θέσει την

Ευρώπη μπροστά σε τετελεσμένο γεγονός. Τούτο ξεσήκωσε την αντίδραση όχι

μόνο των Αλβανών, αλλά και της Αυστροουγγαρίας. Οι Αλβανοί αρχηγοί – οι

37 Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι Βαλκανικοί λαοί. Από την τουρκική κατάκτηση
στην εθνική αποκατάσταση, ό.π., σ. 242-271.
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οποίοι μετά την ήττα της Τουρκίας είχαν διακόψει τις σχέσεις τους με την

Κωνσταντινούπολη – κήρυξαν, σε συνέλευση στον Αυλώνα, στις 28 Νοεμβρίου

1912, την ίδρυση του Αλβανικού κράτους˙ στη διαδικασία αυτή βοήθησαν ενεργά

τα προξενικά όργανα της Αυστρίας.

Με την απελευθέρωση της Αλβανίας και την ίδρυση του Αλβανικού κράτους,

ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την ίδρυση των εθνικών κρατών στη Χερσόνησο

του Αίμου.38

2. Ο κοινός, λεγόμενος, Βαλκανικός πολιτισμός

Ο Μαρκ Μαζάουερ θεωρεί ότι τα Βαλκάνια κατείχαν μιαν ενδιάμεση

πολιτισμική ζώνη ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Ασία – ήταν στην Ευρώπη,

αλλά δεν της ανήκαν. «Οι ταξιδιώτες του δέκατου ένατου αιώνα», σημειώνει, «τη

στιγμή που έμπαιναν στις περιοχές των Οθωμανών ένιωθαν, με πολύ πιο έντονο και

αξιακά φορτισμένο τρόπο απ’ ό,τι οι πρόδρομοί τους, ότι εγκατέλειπαν την Ευρώπη

και πατούσαν το πόδι τους στην Ασία».39

Έχει λεχθεί και υποστηριχθεί από πολλούς ότι οι λαοί τής και Ελληνικής,

λεγόμενης, Χερσονήσου, από ιστορική και πολιτισμική άποψη, αποτελούν μιαν

ενότητα, την οποία ξένοι συγγραφείς ονόμασαν Βαλκανική. Έτσι, ο Strzygowski40

βρίσκει βαλκανική ενότητα στην τέχνη, ο δε E. Schneeweisse41στη λαογραφία.

Και ο ακαδημαϊκός Α. Κεραμόπουλλος στο βιβλίο του με τίτλο: «Τι είναι οι

Κουτσόβλαχοι», παρατηρεί: «Αρκεί ν’ ακούση κανείς διά του ραδιοφώνου την

λαϊκήν μουσικήν των βαλκανικών χωρών, διά να κατανοήση, πώς συγχέεται η

38 Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι Βαλκανικοί λαοί, ό.π., σ. 281-294.
39 Το 1875, ο νεαρός Άρθουρ Έβανς, καθώς στεκόταν στις όχθες του ποταμού Σάβου,

που ήταν το σύνορο ανάμεσα στην Κροατία των Αψβούργων και στην Οθωμανική
Βοσνία, άρχισε να συνειδητοποιεί «σε τι νέο κόσμο βρισκόμασταν», Μαρκ Μαζάουερ,
Τα Βαλκάνια, ό.π., σ. 38.

40 Josef Stzygowski, “Balkankunst”, Revue internat desetu des Balcaniaues, Beograd
1935, έτ. 1ο, τ. 2ος, σ. 21. Πβ. Γεωργίου Α. Μέγα, «Ο λεγόμενος κοινός Βαλκανικός
πολιτισμός. Η Δημώδης ποίησις», Λαογραφία 25 (1967), σ. 418.

41 E. Schneeweisse, “Allgemeines uber das Floklore auf dem Balkan”, στο: Revue
internat des etudes Balcaniques, ό.π., σ. 180 κ.εξ.
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μουσική περιουσία των αντιστοίχων λαών». 42 Επομένως, όχι αβάσιμα, γίνεται

λόγος και για βαλκανική μουσική, βαλκανική ποίηση, βαλκανική αρχιτεκτονική,

και, γενικά, για κοινό βαλκανικό πολιτισμό. Ακόμη, και στις γλώσσες, την

ελληνική, την αλβανική, τη ρουμανική και τη βουλγαρική, ο Maleckiβρίσκει

γενικούς γλωσσικούς χαρακτήρες, νεότερος δε γεωγράφος, ο Ancelδέχεται ότι οι

αμοιβαίες επιδράσεις των λαών της Βαλκανικής κατέληξαν σε

ανθρωπογεωγραφική, σχεδόν, ισοπέδωση.43

Ο Γεώργιος Α. Μέγας υποστηρίζει ότι η ενότητα ή η ομοιομορφία στις

εκδηλώσεις της πνευματικής ζωής και της τέχνης των βαλκανικών λαών

αποδίδεται, εύλογα, από όλους τους μελετητές, στη μακραίωνη συμβίωσή τους

κάτω από την ίδια πολιτική διοίκηση της Ρώμης και του Βυζαντίου, αρχικά, των

Τούρκων σουλτάνων κατόπιν.44

Λίγοι, όμως, θέτουν, κατά τον Γ.Α. Μέγα, το ερώτημα για το ποια είναι τα

κοινά στοιχεία στις εκδηλώσεις αυτές και από πού αυτά προέρχονται. Με άλλες

λέξεις, πώς συναπαρτίσθηκε η μεγάλη αυτή πολιτισμική ενότητα και ποια είναι η

συμβολή καθενός από τους λαούς της Βαλκανικής στη διαμόρφωση του κοινού

αυτού βαλκανικού πολιτισμού; Και ακόμη, μόνο ομοιότητες και συμφωνίες

έχουμε να παρατηρήσουμε στην πνευματική και κοινωνική ζωή των λαών αυτών

ή και διαφορές;45

42 Α. Κεραμοπούλλου, Τι είναι οι Κουτσόβλαχοι;, εν Αθήναις 1939, σ. 67. Πβ. Γεωργίου
Α. Μέγα, «Ο λεγόμενος κοινός Βαλκανικός πολιτισμός», ό.π., σ. 418.

43 Γεωργίου Α. Μέγα, «Ο λεγόμενος κοινός Βαλκανικός πολιτισμός», ό.π., σ. 418, σημ.
5, σημ. 6.

44 Και η Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου υποστηρίζει ότι η κοινή θρησκεία και η
πνευματική κληρονομιά του Βυζαντίου, δημιούργησαν ένα αίσθημα ενότητας και
συνοχής ανάμεσα στους Βαλκανικούς λαούς, παρά τις εθνολογικές διαφορές, το
γεμάτο πολεμικές συγκρούσεις παρελθόν, τις πνευματικές αντιθέσεις και τη διαφορά
πολιτισμικής στάθμης ανάμεσά τους. Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι
Βαλκανικοί λαοί. Από την τουρκική κατάκτηση στην εθνική αποκατάσταση, ό.π., σ. 33.
Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Βυζαντινά θέματα της ελληνικής Λαογραφίας. Η Ρωμαϊκή Γιορτή
των Ρόδων στη Βαλκανική Χερσόνησο, εκδ. Λαογραφία (Παράρτημα), Αθήνα, 1994, σ.
11-95, και Κωνσταντίνος Γ. Νιχωρίτης, Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος. Οι αγώνες
και το έργο τους για την ένταξη των Σλάβων στον Βυζαντινό Πολιτισμό και τα ελληνικά
γράμματα, εκδ. Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 141-154.

45 Γεωργίου Α. Μέγα, «Ο λεγόμενος κοινός Βαλκανικός πολιτισμός», ό.π., σ. 419.
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3. Η επιλογή του θέματος και ο σκοπός της μελέτης

Τα ερωτήματα αυτά αποτέλεσαν το ερέθισμα, θα μπορούσα να πω, για την

ενασχόλησή μου με θέματα του λεγόμενου κοινού βαλκανικού πολιτισμού,

ειδικότερα, με τις εθιμικές εκδηλώσεις στο χώρο της Βαλκανικής και ιδιαίτερα με

το λαϊκό δρώμενο του Λαζάρου.

Τα σημεία συγγένειας που θα παρουσιασθούν, δεν έχουν εξετασθεί αρκετά και

συστηματικά, γιατί, γεγινότερα, δεν υπήρχε, κατά τον Καθηγητή Βάλτερ Πούχνερ,

επιστημονική παράδοση, στη βαλκανική Συγκριτική Λαογραφία.46

Απαραίτητο να επισημανθεί πως την έρευνα δεν θα απασχολήσουν μόνο οι

ομοιότητες και οι συμφωνίες που παρουσιάζει ο Πολιτισμός των λαών της

Βαλκανικής, αλλά και οι, τυχόν, υπάρχουσες διαφορές και παραλλαγές, που

εκπηγάζουν από την ψυχική ιδιοσυστασία κάθε λαού.

Είναι φανερό ότι τα προβλήματα αυτά είναι, κατά το Μέγα, πολύπλοκα και δεν

είναι εύκολο να λυθούν με τις προσπάθειες ενός ή ολίγων ερευνητών.

Ως απάντηση στα προβλήματα αυτά, στο πεδίο της λαϊκής αρχιτεκτονικής,

μπορεί, για παράδειγμα, να θεωρηθεί η συγκριτική μελέτη του Γ.Α. Μέγα, με

θέμα: «Η Ελληνική οικία. Ιστορική αυτής εξέλιξις και σχέσις προς την οικοδομίαν

των λαών της Βαλκανικής».47 Με τη μελέτη του αυτή, ο συγγραφέας κατέδειξε ότι

τα σπίτια των Σλάβων της Βαλκανικής, στα συστατικά τους μέρη διαφέρουν από

την καθαυτό σλαβική οικία και ότι όλη η εξέλιξη, την οποία αυτά παρουσιάζουν,

συντελέσθηκε σε βαλκανικό έδαφος από επιδράσεις των μορφών της οικοδομίας,

που υπήρχαν πριν από την κάθοδο των Σλάβων στη χερσόνησο του Αίμου.48

Το ίδιο συμβαίνει, από άλλη θεώρηση, και για τις οικήσεις στην Αλβανία.49

46 Βάλτερ Πούχνερ, «Παραστατικά Δρώμενα, Λαϊκά Θεάματα και Λαϊκό Θέατρο στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επισκόπηση – Τυπολογία – Βιβλιογραφία», Λαογραφία 32
(1979-1981), σ. 19.

47 Γ.Α. Μέγα, Η ελληνική οικία. Ιστορική αυτής εξέλιξις και σχέσις προς την οικοδομίαν
των λαών της Βαλκανικής, Αθήναι 1949.

48 Γεωργίου Α. Μέγα, «Ο λεγόμενος κοινός Βαλκανικός πολιτισμός», ό.π.,σ. 420.
49 Αν εξαιρεθούν οι απλές, πρωτόγονες μορφές της αλβανικής κατοικίας, οι οποίες, όπως

είναι πιθανό, ανήκουν σε πολύ παλαιές οικιστικές και οικοδομικές συνήθειες, που
κληροδοτήθηκαν στους Αλβανούς από τους αρχαίους Ιλλυριούς και Θράκες, οι λοιποί
σύνθετοι τύποι κατοικίας έχουν εισαχθεί από τους Ηπειρώτες και Μακεδόνες
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Ιδιαίτερα σημαντική για την κατανόηση του κοινού βαλκανικού πολιτισμού

είναι η μελέτη του Γερμανού βυζαντινολόγου K. Dieterich για το βαλκανικό

δημοτικό τραγούδι: K. Dieterich, “Die Volksdichtungder

Balkanländerinihrengemeinsamen Elementem”, Zeitschriftdes Vereinsfur Volksk

unde in Berlin, τεύχ. 2-4 (1904), σελ. 145-155, 272-291, 403-415.

Ο Dieterich δεν αρκέσθηκε στην απλή κατάδειξη των κοινών στοιχείων που

παρουσιάζει η ποίηση των λαών της Βαλκανικής, αλλά ζήτησε, όπου αυτό ήταν

δυνατό, και να καθορίσει το χαρακτήρα τους και να ανεύρει τις πηγές, τις ρίζες

από τις οποίες αναδίνονται οι «χυμοί», που τρέφουν και ζωογονούν την ποίηση

στα βουνά και τους κάμπους της χερσονήσου του Αίμου.

Η εργασία του Dieterich αποτελεί την πρώτη φιλολογική προσπάθεια

συγκριτικής εξέτασης των δημοτικών τραγουδιών των λαών της Βαλκανικής, η

οποία μελετά όχι μόνο τις ομοιότητες, αλλά και τις διαφορές της πνευματικής

ζωής των λαών αυτών.50

Η δική μου ερευνητική προσπάθεια συνιστά, νομίζω, συμβολή στη μελέτη και

την ανάδειξη του λεγόμενου κοινού βαλκανικού πολιτισμού.

Το έθιμο51 είναι, κοινωνική πράξη, σημείο επικοινωνιακό, που εντείνει, όπως η

παροιμία, το αίσθημα του «εμείς» σε μια κοινωνική ομάδα, πολιτισμική

«χειρονομία», που χαρακτηρίζει έναν τόπο ή μια περιοχή.52

Η νεότερη εθιμική λαογραφία δήλωσε πως η έννοια του «εθίμου» δεν έχει,

ακόμη, διελευκανθεί πλήρως από θεωρητική άποψη.

Οι περισσότεροι ορισμοί του εθίμου τονίζουν την αναγκαστική επανάληψη και

τον κοινωνικό έλεγχο που ασκείται μέσα από την τήρηση των εθίμων.53Ο γνωστός

μαστόρους, οι οποίοι, διασχίζοντας την Αλβανία από τον νότο προς τον βορρά δίδαξαν
την οικοδομική τέχνη στους Αλβανούς, καθώς και στους άλλους λαούς της
Βαλκανικής. Γεωργίου Α. Μέγα, «Ο λεγόμενος κοινός Βαλκανικός πολιτισμός», ό.π.,
σ. 420.

50 Γεωργίου Α. Μέγα, «Ο λεγόμενος κοινός βαλκανικός πολιτισμός», ό.π., σ. 4.
51 Ο Μ.Γ. Μερακλής θεωρεί ότι τα έθιμα είναι τα ήθη (αισθήματα, αντιλήψεις,

νοοτροπίες, κλίσεις κ.λπ.), όταν παίρνουν μιαν ορισμένη, σταθερά επαναλαμβανόμενη
τελεστική μορφή. η επανάληψη αυτή σχηματίζει και την παράδοσή τους. Μιχαήλ Γ.
Μερακλής, Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική Συγκρότηση. Ήθη και έθιμα. Λαϊκή τέχνη,
εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 2004, σ. 131.

52 Βάλτερ Πούχνερ, Θεωρητική Λαογραφία. Έννοιες – Μέθοδοι – Θεματικές, εκδ. Αρμός,
Αθήνα 2009, σ. 185.
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κοινωνιολόγος MaxWeber,μίλησε για τα έθιμα ως «σταθερές επαναλήψεις στις

κοινωνικές πράξεις» 54 , ο δε Helge Gerndt υπογραμμίζει πως κάθε έθιμο

αποτελείται από ένα σύστημα πράξεων, στη βάση του οποίου βρίσκονται

ελάχιστες μονάδες εθιμικών πράξεων, οι οποίες είναι επαναλαμβανόμενες,

χρονικά περιορισμένες, από μερικά πρόσωπα τελούμενες ή και απλώς

αποδεχόμενες συμπαγείς διαδικασίες με σημειολογική λειτουργικότητα, που δεν

μπορούν να διαιρεθούν σε, ουσιαστικά, διαφορετικές μονάδες εθιμικών

πράξεων.55

Οι εθιμικές εκδηλώσεις έχουν μιαν ιστορικότητα, μια συνέχεια στο χρόνο, μια

παράδοση˙ είναι δημιουργήματα παραδοσιακών κοινωνιών, που απέκτησαν τη

μορφή εθίμου, λόγω της επανάληψης και της τελεστικής λειτουργίας τους. Ο J.

Duninger θεωρεί ότι η εθιμική δράση και συμπεριφορά είναι μια συλλογική

κοινωνική πράξη, η οποία διατηρείται από την παράδοση, απαιτείται από το έθος,

προτυπώνεται σε έτοιμες μορφές, κλιμακώνεται με τέτοιες μορφές, εκφράζει,

μεταφορικά, ένα εσωτερικό περιεχόμενο και δεσμεύεται λειτουργικά σε κάποια

χρονική στιγμή ή κάποια κατάσταση.56

Στον χώρο της Βαλκανικής χερσονήσου, χώρο, πολιτισμικά, ενιαίο, εν μέρει,

όπως αναφέρθηκε, χωρίς υπαρκτά σύνορα, ανεξάρτητα από γλώσσες, κρατικές

διοικήσεις και εθνοτικές διαρθρώσεις, υπάρχουν εθιμικές εκδηλώσεις, με όμοιες

καταβολές, που φτάνουν μακριά στον χρόνο, αλλά και με όμοιες, περίπου,

τελεστικές λειτουργίες, όπως, για παράδειγμα, «Η διαπόμπευση και ο θάνατος του

Ιούδα» ή «Το κορίτσι της βροχής» (η Περπερούνα) κ.ά.

53 Ό.π., σ. 186.
54 Ο ορισμός στάθηκε αφορμή και για το λαογράφο G. Heilfurth, ο οποίος υποστήριξε

ότι «τα έθιμα δηλώνουν μια σχηματισμένη μορφοποίηση της ύπαρξης και ανήκουν
στα συστατικά στοιχεία και στις συνδετικές δυνάμεις των κοινωνικών συσχετισμών»,
W. Bernsdorf, Worterbuch der Soziologie, Stuttgart 1969. σ. 134 κ.εξ. Πβ. Βάλτερ
Πούχνερ, Θεωρητική Λαογραφία, ό.π., σ. 186.

55 H. Gerndt, Vierberglauf, Klagenfurt 1973, σ. 89.
56 Η μετάφραση είναι περιφραστική και σε μερικά σημεία επεξηγηματική. Βλ. Dunninger J.,

“Brauchtum”, W. Stamler (ed.), Deutsche Pfilologie im Aufrib, τ. Γ ,́ Berlin 1962, στ. 2.575. Ο
ορισμός αυτός αναφέρεται και σε άλλες εργασίες όπως, για παράδειγμα, στον F. Sieber, Deutsch –
Westslawische Beziehungen in Fruhlingsbauchen, Berlin 1968, σ. 231. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ,
Θεωρητική Λαογραφία, ό.π., σ. 188, σημ. 27.
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Πολλές από τις εθιμικές εκδηλώσεις έχουν και το χαρακτήρα του λαϊκού

δρώμενου, που αποτελεί, κατά την Κατερίνα Κακούρη, ένα οργανωμένο ιερό

θέαμα, δραματοποιημένο,57 «δραματοποιημένη ιεροπραξία».58

Τόσο με το έθιμο όσο και με το δρώμενο συγγενεύει, σε μια πρώτη

προσέγγιση, η τελετή, η τελετουργία. 59 Ο Πούχνερ θεωρεί ότι οι όροι έθιμο,

τελετή/τελετουργία και δρώμενο αποκαλύπτονται ως εννοιολογική δέσμη, 60 η

οποία έχει, περίπου, το ίδιο περιεχόμενο, απλώς κάθε εκδοχή υπογραμμίζει ένα

άλλο στοιχείο των συμφραζομένων της και των σημασιολογικών αποχρώσεων και

προέρχονται από διαφορετικές επιστήμες και «χρήσεις».

Βασικό διακριτικό συστατικό των λαϊκών τελετουργιών είναι ο διαβατήριος

χαρακτήρας που παρουσιάζουν. Την έννοια των διαβατήριων εθίμων (rites de

passage) εισηγήθηκε ο λαογράφος Arnold Gennep (1873-1957), εντάσσοντας σ’

αυτά τα έθιμα εκείνα που έχουν θεσπισθεί για να περιχαρακώνουν και να

συνοδεύουν το πέρασμα του ανθρώπου από το ένα στάδιο στο άλλο, από τη μια

57 Κ.Κακούρη, «“Τοτεμισμός” και προϊστορική Θεατρολογία», Εποπτεία 24/25 (1978),
σ. 567-72. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Θεωρητική Λαογραφία, ό.π., σ. 201.

58 Κατερίνα Κακούρη, «Η απαρχή των δραματοποιημένων ιεροπραξιών και των θεατρικών τους
χώρων». Διεύρυνση θεατρικών δραστηριοτήτων και αρχιτεκτονικής, Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο,
Βόλος 1980, σ. 59-104. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ,Θεωρητική Λαογραφία,ό.π., σ. 201.

59 Στο κοινωνιολογικό επίπεδο και από την επιστήμη της ανθρώπινης συμπεριφοράς η τελετή εκλαμβάνεται,
συνήθως, κατά τον Βάλτερ Πούχνερ, στη λειτουργική της διάσταση: ως καθιερωμένη στερεότυπη
συμπεριφορά, που υπηρετεί, με το συμβολισμό της, την ανθρώπινη επικοινωνία στα κοινωνικά της
συμφραζόμενα. Με αυτήν τη διάσταση η έννοια χρησιμοποιείται, συχνά, και στην Εθνολογία και στη
Λαογραφία. Βάλτερ Πούχνερ, Θεωρητική Λαογραφία, ό.π., σ. 196-197. Πβ. Μ.Γ. Βαρβούνης, Λαϊκές
θρησκευτικές τελετουργίες στην Ανατολική και Βόρεια Θράκη, εκδ. Πορεία, Αθήνα 2010, σ. 27-30 και
Μανόλης Γ. Σέργης, Διαβατήριες τελετουργίες στον Μικρασιατικό Πόντο (Μέσα του 19ου αιώνα – 1922):
Γέννηση–Γάμος–Θάνατος, εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα 2007, σ. 22-23.

60 Ως τέτοια εννοιολογική δέσμη επιδέχεται και κοινή αντιμετώπιση (αλλά επιλεκτική χρήση, ανάλογη με τα
εκάστοτε συγκείμενα): δηλώνει ένα σημειωτικό σύστημα κοινωνικών πράξεων, που τηρούν, και στην
επανάληψή τους συνήθως, ένα καθιερωμένο τυπικό, είναι δεσμευτικές (ή και αναγκαστικές) για την
κοινότητα, εντείνουν το συναίσθημα του «εμείς» και παριστάνουν συμβολικά την
ταυτότητα της ομάδας, αναδιαρθρώνουν όλη την κοινωνική πραγματικότητα και είναι,
ωστόσο, πιστοί καθρέφτες των κοινωνικών αξιών που ισχύουν, οπτικές παραστάσεις
της ιδεολογίας μιας μικροκοινωνίας ή και μακροκοινωνίας. Δίπλα στην κοινωνική
διάσταση μπορεί να υπάρχει έντονα η λατρευτική. άλλωστε οι υπερφυσικές ή
μεταφυσικές δυνάμεις είναι για τον λαϊκό άνθρωπο εξίσου κοινωνικές, δηλαδή
υπολογίσιμες και επηρεάσιμες, όπως οι πραγματικά κοινωνικές. ΒάλτερΠούχνερ,
ΘεωρητικήΛαογραφία, ό.π., σ. 203-204.
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κατάσταση στη διαδοχή της, τόσο στην κοινωνική, όσο και στην πνευματική και

θρησκευτική συλλογική ζωή του.

Στο ζήτημα του χαρακτήρα των διαβατήριων, τελετουργιών, εκτός από τον

Gennep επανήλθε και ο Victor Turner (1920-1983).61

4. Μέθοδος εργασίας. Προβλήματα έρευνας

Σε κάθε επιστημονικό κλάδο έχει διαμορφωθεί μέθοδος έρευνας, η οποία είναι

σύμφωνη με τη φύση του θέματος που εξετάζεται και τους σκοπούς που

επιδιώκονται.

Μέθοδος, όπως είναι γνωστό, είναι ο συντομότερος και πιο ασφαλής δρόμος,

που ακολουθεί ο ανθρώπινος νους, για την αναζήτηση της αλήθειας ή τη

μετάδοση αυτής μετά την ανακάλυψή της.62

Σε κάθε, λοιπόν, έργο, που επιχειρείται, απαραίτητη προϋπόθεση της ορθής

εκτέλεσης και κατάταξής του σε αποτελέσματα επιτυχή είναι η επινόηση και η

χρήση της κατάλληλης μεθόδου, η οποία καθορίζεται από την ιδιαίτερη φύση του

αντικειμένου που μελετάται.

Η φύση του αντικειμένου που επέλεξα να μελετήσω καθόρισε και τη

μεθοδολογική διερεύνηση. Εφαρμόσθηκε η οριζόντια συγκριτική μέθοδος, αφού η

έρευνα αφορά σε μια περιοχή, το χώρο της Βαλκανικής, όπου, όπως αναφέρθηκε

και πιο πάνω, υπήρξε ιστορική επαφή των πολιτισμών.

Ο Βούλγαρος μελετητής Νικολάι Οικονόμοφ θεωρεί πως λόγοι γεωγραφικοί

και ιστορικοί συντέλεσαν στην παρουσία μιας πολιτισμικής συγγένειας στα

Βαλκάνια. Είναι ο ρόλος της γέφυρας που έπαιξε ανέκαθεν η Βαλκανική

χερσόνησος, είναι η εμφάνιση των Τούρκων το 14ο αιώνα και η κυριαρχία τους,

από τότε, για πολλούς αιώνες. Έλληνες, Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρουμάνοι και

61 A. van Gennep, Les rites de passage, Paris 1981, σ. 14-17 καιV. Turner, “Betwixt and
between: The liminal period in Rites des Passage”, στον τόμο W.A. Lessa – Ev. Z.
Zogt (eκδ.), Reader in comparative Religion: an Anthropological Approach, New York
1979, σ. 234-243.

62 Χρ. Παπαναστασίου, Μεθοδολογία των μαθηματικών και φυσικών επιστημών, Αθήναι
1947, σ. 25. Πβ. Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Ελληνική Λαογραφία, τεύχ. Α΄,
Πανεπιστημιακές παραδόσεις, εν Αθήναις 1970, σ. 15.
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Αλβανοί, έζησαν, για αιώνες, μέσα στα όρια του οθωμανικού κράτους, και ομάδες

τουρκικού πληθυσμού μετακινούνταν για να εγκατασταθούν σε πολλά σημεία της

Χερσονήσου. Έτσι, άρχισε μια έντονη πολιτισμική ανταλλαγή και στο επίπεδο του

λαϊκού πολιτισμού. Εντύπωση προκαλεί η εκτεταμένη κοινότητα όσον αφορά στη

λαϊκή δημιουργία, όπως εκφράζεται με τις παροιμίες, τα δημοτικά τραγούδια, τις

εθμικές εκδηλώσεις κ.ά.63

Η προσέγγιση είναι διεπιστημονική, όπως το απαιτεί η συγκριτική

μεθοδολογία, ξεκινώντας από τη Φιλολογία, τη Θεολογία, την Κοινωνιολογία των

ηλικιών, τη Λαογραφία,64την Ιστορία.

Ειδικότερα, η ερευνητική προσπάθεια επικεντρώθηκε σε τρία επίπεδα ή

στάδια: α) στη συγκέντρωση του υλικού, μέσα από αρχειακές πηγές και σχετική

βιβλιογραφία, β) στη σύγκριση του υλικού, στην περίπτωση της συγκριτικής

διάστασης, στις ορθόδοξες, κυρίως, χώρες της Βαλκανικής και γ) στην εξαγωγή

των συμπερασμάτων της μελέτης, με τα οποία δίνονται απαντήσεις στα

ερωτήματα – υποθέσεις που τέθηκαν.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας και την οργάνωση – κατάταξη του υλικού,

αντιμετώπισα δύο, κυρίως, προβλήματα.

63 Ο Οικονόμοφ, με τη συγκέντρωση των όμοιων, στους Βαλκανικούς λαούς παροιμιών –
γνωμικών – παροιμιακών εκφράσεων, θέλησε να συμβάλει στη «μελέτη των δεσμών
ανάμεσα στους λαούς αυτούς». Και προτίμησε το λαϊκό αυτό είδος, γιατί «ο τεράστιος
αριθμός κοινών παροιμιών και γνωμικών μιλάει μόνος του για τους μεγάλους
πνευματικούς και πολιτισμικούς δεσμούς ανάμεσα στις χώρες της Βαλκανικής. Η
κοινότητα αυτή οφείλεται όχι μόνο στη γειτονία των λαών, αλλά και στους κοινωνικούς,
οικονομικούς και εμπορικούς δεσμούς τους μέσα στους αιώνες.
Ο Βούλγαρος μελετητής επιμένει στα συγγενικά στοιχεία, παρά το γεγονός, όπως
σημειώνει, ότι υπάρχουν και πολλά στοιχεία πρωτότυπα στη λαογραφία καθεμιάς χώρας.
Τον ενδιαφέρουν, όμως, οι ομοιότητες. Nikolai Ikonomov, Balkanska Narodne Madrost,
usporedici na Balgarski, Srabski, turski, rumanski, gracki i albanski, poslovici i
pogovorski, Sofia 1968, σ. 5 (Έκδοση της Βουλγαρικής Ακαδημίας των Επιστημών). Πβ.
Μ.Γ. Μερακλής, Παροιμίες ελληνικές και των άλλων Βαλκανικών λαών (Συγκριτική
Εξέταση), εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1986, σ. 21-30.

64 Στο πλαίσιο της συγκριτικής Βαλκανιολογίας αρκετά σημαντική θέση είχε πάντα και η
Λαογραφία. Οι μελέτες της Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, της
Ανθρωπογεωγραφίας, της Τοπικής Ιστοριογραφίας αποτελούν, πάντα, σημαντικές πηγές
και για τη Λαογραφία, η οποία εργάζεται, παράλληλα με τις επιδιώξεις των επιστημών
αυτών, συμβάλλοντας, από κοινού, σε μια πολυδιάστατη ανάλυση του πολιτισμού στην
οριζόντια συγκριτική διάσταση, χωρίς να θεωρεί περιττές τις λαογραφικές συλλογές και
τους συλλογείς, τα αρχεία και μουσεία. Βάλτερ Πούχνερ, Θεωρητική Λαογραφία, ό.π., σ.
113.
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Το πρώτο είναι η συγκέντρωση, όσο το δυνατόν περισσότερο, εξαντλητικής

βιβλιογραφίας, που αφορά στο χώρο που εξετάζω, αφού ούτε τα βοηθήματα ούτε

οι πηγές είναι εύκολα προσιτές και, ακόμη, απαιτούν αρκετά μεγάλη

γλωσσομάθεια.

Στην επίλυση του προβλήματος πολύ σημαντική, καθοριστική, θα μπορούσα να

πω, αποτέλεσε το πλούσιο συγγραφικό έργο του καθηγητή Βάλτερ Πούχνερ, ο

οποίος, με τη μοναδική ικανότητα που τον διακρίνει, μελέτησε, διεξοδικά, το

χώρο της Βαλκανικής Χερσονήσου, σε σχέση και με φαινόμενα του λαϊκού

πολιτισμού, με έναν πλούτο διακριβωμένων λεπτομερειών.

Με προβλημάτισε, επίσης, η κατάταξη των θεματικών ενοτήτων στην

οργάνωση της μελέτης, αφού στον τίτλο της προηγούνται οι εθιμικές εκδηλώσεις

και ακολουθεί το λαϊκό δρώμενο του Λαζάρου.

Προτίμησα, ύστερα και από σύσταση της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής να

ακολουθήσω την κατάταξη, όπως αυτή αναφέρεται στον τίτλο της μελέτης και να

συνεχίσω με την εξέταση του λαϊκού δρώμενου του Λαζάρου.

5. Περιεχόμενα

Το κύριο σώμα της εργασίας συγκροτείται από δύο Μέρη, τα οποία

υποδιαιρούνται σε μικρότερες ή μεγαλύτερες ενότητες το καθένα, για την

προσέγγιση των επιμέρους θεμάτων.

Στο Πρώτο Μέρος, δίνονται στην αρχή, συνοπτικά, κοινές εθιμικές

εκδηλώσεις, στις ορθόδοξες, κυρίως, χώρες της Βαλκανικής, τη Ρουμανία, την

ενωμένη πρώην Γιουγκοσλαβία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία, την Ευρωπαϊκή

Τουρκία και τη Μικρασία, την Ελλάδα και την Κύπρο.

Στη συνέχεια, εξετάζονται, διεξοδικότερα, οι εθιμικές εκδηλώσεις – δρώμενα

των Αναστεναρίων, της Περπερούνας και της «Ημέρας της Μαμής».

Στο Δεύτερο Μέρος εξετάζεται, συγκριτικά, το λαϊκό Δρώμενο του Λαζάρου,

όπως αυτό τελείται στον χώρο της Βαλκανικής και της Ανατολικής Μεσογείου. Η

σύγκριση ξεκινά από κειμενική βάση και φτάνει, επαγωγικά, στο πραξιακό

σύστημα των δρωμένων, γύρω από τον ανοιξιάτικο αγερμό των παιδιών, ο οποίος
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συσχετίζεται με το γιορταστικό κύκλο του Πάσχα, αλλά με θετική σχέση προς το

Θείο Δράμα των Παθών.65

Ακολουθούν τα συμπεράσματα της μελέτης και το Παράρτημα, όπου

καταχωρούνται χάρτες της περιοχής που μελετάται και φωτογραφικό υλικό των

εθιμικών εκδηλώσεων και του λαϊκού δρώμενου του Λαζάρου.

65 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, Έθιμα και τραγούδια της Μεσογείου και
της Βαλκανικής, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2009, σ. 66.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Εθιμικές εκδηλώσεις στον χώρο της Βαλκανικής

Όπως αναφέρθηκε στο εισαγωγικό μέρος της μελέτης, στο χώρο της

Βαλκανικής Χερσονήσου, «χώρο πολιτισμικά ενιαίο», υπάρχουν εκδηλώσεις, με

όμοιες καταβολές, που φτάνουν μακριά στον χρόνο, αλλά και με όμοιες, περίπου,

τελεστικές λειτουργίες».66

Στον λαϊκό πολιτισμό της Ρουμανίας, της ενωμένης πρώην Γιουγκοσλαβίας,

της Βουλγαρίας, της Αλβανίας, της Ευρωπαϊκής Τουρκίας, και της Μικρασίας, της

Ελλάδας και της Κύπρου υπάρχουν, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ιστορικές

συγγένειες και, κατά τον Πούχνερ, η παράδοση της λαογραφικής έρευνας σε

εθνικά πλαίσια επιβάλλει την «κάπως τεχνητή διαίρεση της ύλης σε χώρες και

κράτη».67

Η Ρουμανία, η οποία, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της ιστορίας,

αποτέλεσε μια γέφυρα ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή, διαθέτει σε μερικές

περιοχές της, μεγάλο πλούτο παραστατικών εθίμων, εθιμικών εκδηλώσεων.

66 Για πλούσια λαϊκή ιστορία των Βαλκανίων κάνουν λόγο και οι G. Eckert και Π.Ε.
Φορμόζης, οι οποίοι, στην Εισαγωγή του βιβλίου τους, γράφουν: «Στα όρια δύο
ηπείρων, ανάμεσα στις κοσμοϊστορικά σημαντικότατες μοιραίες περιοχές της
Ευρώπης, της Μεσογείου, που βρίσκονται στις δασωμένες χώρες της Κεντρικής
Ευρώπης και τις απέραντες στέπες της Ανατολής, προβάλλουν τα Βαλκάνια σε μια
τόσο πλούσια λαϊκή ιστορία, όσα λίγα μέρης της ευρωπαϊκής ηπείρου, με την οποία
συνδέεται πολιτισμικά και γεωγραφικά η Χερσόνησος ως νοτιοδυτικός προμαχώνας
(...). Από τις πορείες των χωρικών της νεολιθικής εποχής τα Βαλκάνια ήσαν πάντοτε
έδαφος υποδοχής, του οποίου ο χαρακτήρας διαμορφώθηκε από Σκύθες και Έλληνες,
Ρωμαίους, Γερμανούς, Αβάρους, Σλάβους, από την Ενετία και την
Κωνσταντινούπολη, τη Βιέννη ή το Παρίσι. Ενώ σ’ αυτούς οφείλουν τα Βαλκάνια την
εθνική και εξαιρετικά πολύχρωμη εικόνα, άφηναν εντούτοις τα βραχώδη κλεισμένα
βουνά, τις ορεινές περιοχές μακριά από τους συνηθισμένους δρόμους, μαζί με
άκαμπτο συντηρητικό αγροτικό πνεύμα υπόλοιπο αρχαιότατου πολιτιστικού αγαθού
αιώνων και χιλιετιών». Georg Eckert και Π.Ε. Φορμόζη, Μαγεία Βροχής στη
Μακεδονία. Λαογραφικές παρατηρήσεις και πληροφοριακά στοιχεία από την Κεντρική
Μακεδονία και τη Χαλκιδική, μετάφρ. – επιμέλεια Δημήτριος Ι. Θωίδης, εκδ. Αδελφών
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 15.

67 Β. Πούχνερ, «Παραστατικά δρώμενα, λαϊκά θεάματα και λαϊκό θέατρο στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη», Λαογραφία 32 (1979-1981), σ. 307.
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Η χρησιμοποίηση μεταμφιέσεων και ξύλινων προσωπίδων παρατηρείται στη

βάφτιση, στην ημέρα της μαμής, στον γάμο, και κατά την ολονύκτια αγρυπνία

κοντά στο φέρετρο, όταν μεταμφιέζονται δυο άνδρες σε άλογο που το καβαλικεύει

η «γριά». Ο γέρος (mos), που αντιπροσωπεύει τον πρόγονο, γυρίζει με το «άλογο»

και θέλει να το πουλήσει. Η τιμή, όμως, πέφτει όλο και περισσότερο˙ τελικά, ο

γέρος σκοτώνει το άλογο. Αυτή η σκηνή που παίζεται, συνήθως, στο καρναβάλι,

δείχνει εδώ – στον συσχετισμό με τα έθιμα της τελευτής –, κατά τον Πούχνερ, την

αρχαϊκή προέλευση από την προγονολατρία. Τέτοιες σατιρικές σκηνές, δίπλα από

το φέρετρο, παίζονται και σαν unchiassi στη Μολδαβία και ήταν διαδεδομένες στη

Ρουμανία, ήδη, τον 17ο αιώνα.

Μια άλλη σκηνή αρχαϊκής και γονιμολατρικής προέλευσης, που απαντάται,

επίσης, σε πολλές παραλλαγές σε όλη τη Βαλκανική, είναι το “Gogiu”, μια σκηνή

με εικονικό γάμο, φόνο του γαμπρού και νεκρανάσταση, όπου συμμετέχουν δέκα

ως είκοσι μασκαρεμένοι. Επίσης, υπάρχουν ίχνη της σύνθετης σκηνής των

Κουκέρων ή Καλογέρων της Θράκης με το όνομα cuci.68

Ο τύπος του φαιδρού και σατιρικού γέρου βρίσκεται, κατά τον Πούχνερ,

παντού στις βαλκανικές μεταμφιέσεις, ως didiή didiciστη Γιουγκοσλαβία, ως

babusarκαι kuker στη Βουλγαρία, καλόγερος στη Θράκη, Μωμόγερος στον Πόντο

κ.τ.λ. Στη Ρουμανία, ο γέρος εμφανίζεται, τις περισσότερες φορές, μαζί με τη γίδα

(turca, capra, brezaia), η οποία μπορεί να ανοίγει το στόμα της και να πειράζει

τους θεατές, ή να εμφανίζεται σαν ελάφι, κατά τον αγερμό. Μερικές φορές,

«πεθαίνει», όπως η «καμήλα» της Θράκης, η τζαμάλα, ή καταστρέφεται η μάσκα,

μετά τον αγερμό, τελετουργικά.69

Στη Ρουμανία, είναι διαδεδομένος, επίσης, ο χορός της αρκούδας και σαν

meckohoroστη Βουλγαρία, και ως μεταμφίεση της αρκούδας, που χορεύει στον

68 Β. Πούχνερ, «Παραστατικά δρώμενα, λαϊκά θεάματα και λαϊκό θέατρο στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη», ό.π., σ. 312-313. Πβ. M. Zender, Die Frauen maclen im
Februar das Wetter. Dona Ethnologica, FS L. Kretzenbacher, Munchen 1973, σ. 340-
347 και E. Popescu – Sudetz, Pagrants of “Cuci” at Shrovetde in Romania. Viltis 28
(1970), σ. 4-7.

69 Β. Πούχνερ, «Παραστατικά δρώμενα, λαϊκά θεάματα και λαϊκό θέατρο στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη», ό.π., σ. 313. Πβ. O. Buhociu, Le folklore roumain de
printemps, Paris 1957, σ. 252 καιΚ. Βεΐκου–Σεραμέτη, «Επιβάτες». Αρχείον του
Θρακικού Γλωσσικού και Λαογραφικού Θησαυρού 26 (1961), σ. 181-329.
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ρυθμό του ντεφιού του αρκουδιάρη, στην Ελλάδα. Διάδοση σε όλη τη Βαλκανική

γνωρίζει, επίσης, η μεταμφίεση του «Αράπη», ως arapul στα ρουμανικά, arapinστα

βουλγαρικά, arapoyunyστην πρωτοχρονιά των Μωαμεθανών, και ως μεταμφίεση

ακόμη στα γαμήλια έθιμα των Βουλγάρων της Ανατολής.70

Φορείς αυτών των εθιμικών εκδηλώσεων είναι, κυρίως, οργανωμένες ομάδες

από νέους, που ονομάζονται calusarii(με τον γνωστό μιμικό τους χορό) ή Junii

στην Τρανσυλβανία ή και compagnia. Εκλέγουν έναν αρχηγό, vataf, στον οποίο

υπακούουν απόλυτα, αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή των αγερμών στις κύριες

ημερολογιακές γιορτές, τραγουδούν τα κάλαντα71, παραβρίσκονται στους γάμους,

αναγγέλλουν το όνομα του παιδιού στη βάπτιση κ.τ.λ.

Τα παιδιά δίνουν και την παράσταση της «κουκουβάγιας» στα έθιμα της

τελευτής και συμμετέχουν μαζί με τις νέες στο αγροτικό δρώμενο του caloianul,

γνωστό, επίσης, στη Βουλγαρία ως Germanή Skalojan72, που αντιστοιχεί με τα

ελληνικά έθιμα του Ζαφείρη και του Φουσκουδεντριού.

Αποκλειστική θεωρεί ο Πούχνερ τη συμμετοχή των γυναικών στα έθιμα της

Πεντηκοστής: στον χορό της Carabita, στους εκστατικούς χορούς των Ρουσαλίων

στην Ανατολική Σερβία, οι οποίοι συσχετίζονται με τη γιορτή των Ρουσαλίων

στους τάφους (στους Αρωμούνους και στην Ελλάδα), καθώς επίσης και με τους

άγριους αγερμούς, με την ίδια ονομασία, που μοιάζουν πάλι με τον θεσμό των

70 Β. Πούχνερ, «Παραστατικά δρώμενα, λαϊκά θεάματα και λαϊκό θέατρο στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη», ό.π., σ. 313. Πβ. P. Boratav, “The Negro in Turkish
Folklore” Journal of American Folklore 64 (1951), σ. 83-88 και L. Kosswig,
“Hochzeitsgebrauche in Anatolein”, Oriens 13/14 (1960/61), σ. 240-250.

71 Τα θέματα των τραγουδιών των καλάντων είναι, εδώ, σπάνια θρησκευτικά, αλλά
παίρνονται από τον κυνηγετικό βίο, όπως, για παράδειγμα, για το λιοντάρι, το
θαυματουργό ελάφι, τον αετό, το δελφίνι, τον ταύρο κ.τ.λ. Ακολουθούν τα παινέματα
στα διάφορα μέλη της οικογένειας. Η ονομασία «κάλανδα» είναι σε όλη την ορθόδοξη
ΝΑ Ευρώπη, ως τον Καύκασο η ίδια. Προέρχεται από το Βυζάντιο. Β. Πούχνερ,
«Παραστατικά δρώμενα, λαϊκά θεάματα και λαϊκό θέατρο στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη», ό.π., σ. 313-314. Πβ. W. Puchner, “ “Die” “Rogatsiengesell schaften”.
Theriomorphe Maskierungen und adoleszenter Umzugsbrauch in den
Kontinentalzonen des Sudbalkanraums”, Sudost – Forschungen 36 (1977), σ. 129-158.

72 Chr.Vakarelski, Bulgarische Volksunde, Berlin 1969, σ. 329.
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calusarii. Οι κοπέλες παίζουν σημαντικό ρόλο και σε διάφορους χορούς, στα έθιμα

της σοδειάς, και στον αγερμό της περπερούνας (paparudele).73

Στο εσωτερικό της πρώην Γιουγκοσλαβίας, στη μουσουλμανική Βοσνία, στην

ορθόδοξη Σερβία και στη Γιουγκοσλαβική Μακεδονία αισθάνεται κανείς την

άμεση επαφή με τα κεντρικά Βαλκάνια και μπορεί να συγκρίνει, άμεσα, τις

εθιμικές εκδηλώσεις με αντίστοιχες βορειοελλαδικές: για παράδειγμα, η

προσφορά στους νεκρούς λέγεται Koljivo, τα ελληνικά κόλλυβα, το «ποδαρικό»

γίνεται στις 20 Δεκεμβρίου και ο πρώτος που μπαίνει στο σπίτι αυτή την ημέρα

ανακατώνει τη φωτιά, όπως στα ελληνικά κάλαντα των Χριστουγέννων και της

Πρωτοχρονιάς. Πιστεύουν σε Karakondzule (Καλλικάντζαρους), τελούν το

χελιδόνισμα, και οι Λαζαρίνες, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, τραγουδούν τα

κάλαντα του Λαζάρου. Το Πάσχα ανάβουν φωτιές, την Πεντηκοστή γιορτάζουν

τα ruselje(ρουσάλια), στις 24 Ιουνίου τα κορίτσια ρίχνουν τον κλήδονα. Το ίδιο

μοιάζουν και οι μεταμφιέσεις του Δωδεκαημέρου και του Καρναβαλιού. Τα

Χριστούγεννα γυρίζουν οι Koledari (οι καλαντιστές), την Πρωτοχρονιά οι sirovari

(στη Β. Ελλάδα οι σουρβακάροι). Βασική μορφή των μεταμφιέσεων, όπως σε

παρόμοιες εκδηλώσεις από τη Β. Ελλάδα ως την κεντρική Μικρασία, είναι κατά

τον Πούχνερ, ο θηριομορφικός «Αράπης». Σε εποχές ανομβρίας περιφέρεται η

dododle ή prporuse.74

Ο Πούχνερ θεωρεί ότι η συνολική εικόνα του Αλβανικού λαϊκού πολιτισμού

είναι ακόμη κάπως αόριστη. «Υπάρχουν, όμως, ενδείξεις όπως συμπεραίνουμε από

παλαιότερες μελέτες και μελέτες για τον βορειοηπειρωτικό ελληνισμό», σημειώνει,

«ότι σε βασικά σημεία, στον τομέα που εξετάζουμε, δεν διαφέρει πολύ από τον

ηπειρωτικό κι αυτόν της γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας. Τελούνται κοινά έθιμα,

όπως ο αγερμός για το διώξιμο των φιδιών, το σούρβισμα, το χριστόξυλο, ο άγριος

αγερμός του Λαζάρου, με όπλα και μεταμφιέσεις κ.τ.λ.».75

73 Β. Πούχνερ, «Παραστατικά Δρώμενα, Λαϊκά Θέματα και Λαϊκό Θέατρο στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη», ό.π., σ. 314. Πβ. L. Stoica – Vasilescu, “Paparuda”.
Revistadi etnografias I folclor 15 (1970), σ. 375-394.

74 Β. Πούχνερ, «Παραστατικά Δρώμενα, Λαϊκά Θέματα και Λαϊκό Θέατρο στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη», ό.π., σ. 315-316.

75 Ό.π., σ. 316-317.
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Ανάλογες συγγένειες με τον βορειοελλαδικό χώρο στον λαϊκό πολιτισμό

χαρακτηρίζουν, κατά τον Πούχνερ, και το δεύτερο, καθαρά σλαβικό κράτος της

Βαλκανικής, τη Βουλγαρία.76«Ειδικά στον τομέα των εορτολογικών δρωμένων και

παραστατικών εθίμων οι συγγένειες είναι χτυπητές», παρατηρεί ο Πούχνερ. Και

συνεχίζει: «Τόσο τα γνωστά Αναστενάρια (Nestinari) όσο και η τελετή του

Καλόγερου ή Κούκερου την Τυρινή Δευτέρα ήταν κοινά έθιμα στην

τουρκοκρατούμενη Θράκη και η συμμετοχή των πληθυσμών στα έθιμα μεικτή. Η

πυροβασία των Αναστεναρίων αναβίωσε μετά την εγκατάσταση του θρακικού

ελληνισμού στην Ανατολική Μακεδονία, ενώ στο σημερινό βουλγαρικό έδαφος το

έθιμο ατόνισε κάπως. Το σύνθετο δρώμενο του Καλόγερου, που ανακαλύφθηκε και

από τους αρχαιολόγους και χρησιμοποιήθηκε σε πολλές θεωρίες για την απαρχή του

αρχαίου ελληνικού δράματος, είχε άλλη τύχη. Ενώ αναβίωσαν στην Ελλάδα τα

παλιά θρακικά έθιμα του καρναβαλιού: ο Καλόγερος, ο Κούκερος, ο Κιοπέκμπεης ή

Μπέης στην παραδοσιακή τους μορφή, οι Κούκεροι συνεχίζονται μεν να παίζονται

στη Βουλγαρία με πολλή ζωηρότητα, γνώρισαν όμως σημαντική εξέλιξη στη

μεταμφίεση».77

Σημαντικές αναλογίες στις δύο χώρες υπάρχουν και σε άλλες εθιμικές

εκδηλώσεις του εορτολογίου: Τα Χριστούγεννα γυρίζουν οι Koledari ή Vasilicari

ή starci ή escaμε θηριομορφική μεταμφίεση σε άγριους αγερμούς και τραγουδούν

τα κάλαντα. Την Πρωτοχρονιά, γυρίζουν οι survaknici με τη σούρβα από κρανιά

και χτυπούν τον κόσμο. Όλο το Δωδεκαήμερο γύριζαν, παλαιότερα, τα

«ρουσάλια» ή στη Β. Ελλάδα τα «ρουγκάτσια», ένοπλοι όμιλοι παλικαριών που

τραγουδούσαν τα κάλαντα και συγκέντρωναν χρήματα.78

Στις 8 Ιανουαρίου, τελείται το babiden, η ημέρα της μαμής. Τελείται, επίσης, το

χελιδόνισμα, με ειδικό τραγούδι και αγερμό, με ομοίωμα χελιδονιού. Την πρώτη

Μαρτίου βάζουν τη martenica (το Μάρτη) στο χέρι των παιδιών. Με ιδιαίτερα

76 Βλ. Ειδικότερα: M. Arnaudoff, BulgarischeFestbrauche. Leipzig 1917 (Bulgarische
Bibliothke 4). Chr. Vakarelski, Bulgarische Volksunde, Berlin 1969, Chr. Vakarelski,
Etnografia na Bulgarija, Sofija 1974. A. Nicoloff, Bulgarian Folklore, Ohio 1975.

77 Β. Πούχνερ, «Παραστατικά Δρώμενα, Λαϊκά Θέματα και Λαϊκό Θέατρο στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη», ό.π., σ. 317.

78 Βάλτερ Πούχνερ, «Παραστατικά Δρώμενα, Λαϊκά Θέματα και Λαϊκό Θέατρο στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη», ό.π.
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πλούσιο χορευτικό και μουσικό πρόγραμμα γυρίζουν οι Lazaruvane, οι Λαζαρίνες,

το Λαζαροσάββατο (Lazarovden) στη Βουλγαρία.

Στις 24 Ιουνίου, του Αγ. Ιωάννου, τελείται η «Καληνίτσα», που μοιάζει, κάπως,

με τον κλήδονα. Σε εποχές ανομβρίας, το καλοκαίρι, πηγαίνει η peperuda ή dopola

από σπίτι σε σπίτι και ραντίζεται με νερό. Και στη Βουλγαρία, όπως στην

ελληνική Θράκη, γυρίζουν οι καμηλοφόροι dzamalari και χορεύει η mecka (η

αρκούδα) στον ρυθμό του ντεφιού του τσιγγάνου.79

Κατά βάση, και η Ευρωπαϊκή Τουρκία και ο Μικρασιατικός χώρος δεν

διαφέρουν, κατά τον Πούχνερ, τουλάχιστο στα παραστατικά έθιμα, παρόλο το

μουσουλμανικό εορτολόγιο, από τα κεντρικά Βαλκάνια, γιατί η «βάση του

πρωτοβυζαντινού λαϊκού πολιτισμού της Μικρασίας δεν άλλαξε, όπως φαίνεται,

σημαντικά υπό την ισλαμική κυριαρχία (κάλανδα στον Καύκασο, ροσάλια στους

Αρμένιους της Ανατολής), και γιατί συστηματικά μεταφέρθηκαν πληθυσμοί των

Βαλκανίων στην κεντρική και ανατολική Μικρασία, τόσο κατά τους χρόνους του

Βυζαντίου όσο και στην Τουρκοκρατία, πληθυσμοί που διατήρησαν βέβαια τα έθιμά

τους».80

Πλούσια παραδείγματα εθιμικών εκδηλώσεων διαθέτει και η Κύπρος, όπως,

για παράδειγμα, τους ποιητικούς αγώνες των τσιαττισμάτων, τον Κατακλυσμό, το

κάψιμο του Ιούδα και τα παραστατικά δρώμενα της Έγερσης του Λαζάρου, για τα

οποία θα γίνει εκτενής αναφορά στο Δεύτερο Μέρος της μελέτης.81

Ο λαϊκός πολιτισμός του βορειοελλαδικού και Θεσσαλικού χώρου82 συγγενεύει

σε πολλά σημεία, κατά τον Πούχνερ, με αυτόν των χωρών των κεντρικών

Βαλκανίων. Στον τομέα των παραστατικών εθίμων, εθιμικών εκδηλώσεων οι

συγγένειες είναι περισσότερες, παρά οι διαφορές. Κατά τους χειμερινούς

αγερμούς, τα παιδιά γυρίζουν με το «ματσούκι» στο χέρι, που έχει μερικές φορές

και φαλλική σημασία και χτυπούν με αυτό πόρτες, ανακατώνουν τη φωτιά και

προφυλάσσονται από σκυλιά. Στους ανοιξιάτικους αγερμούς περιφέρουν το

79 Βάλτερ Πούχνερ, «Παραστατικά Δρώμενα, Λαϊκά Θέματα και Λαϊκό Θέατρο στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη» ό.π., σ. 318.
80 Ό.π.
81 Ό.π., σ. 319-320.
82 Walter Puchner, «Δρώμενα του εορτολογίου στο θεσσαλικό χώρο», Πρακτικά του Α΄

Θεσσαλικού Συνεδρίου (Καρδίτσα και Τρίκαλα 1978), Θεσσαλικά Χρονικά ΙΓ΄ (1980),
σ. 207-243.
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ανθοστόλιστο καλάθι, ένα ομοίωμα χελιδονιού, τον Σταυρό, την «κούκλα» του

Λαζάρου κ.ά. Συναντάται, στον χώρο αυτό, και το «σούρβισμα». Τα παιδιά

κρεμούν κουδούνια στη μέση τους και κάνουν θόρυβο για να διώξουν τα δαιμόνια

(καλλικάντζαρους) και να ξυπνήσουν τη βλάστηση. Στη Θράκη, την Πρωτομαγιά,

οι γυναίκες κυλιούνται στα χόρτα και πιάνουν το μαγιόξυλο – πήλινο, ξύλινο, ή

φυτικό φαλλό, που χρησιμοποιείται, επίσης, την ημέρα της μαμής.83

Μεταμφιέσεις γίνονται στο Δωδεκαήμερο και στο Καρναβάλι: Οι άνθρωποι

μουντζουρώνονται, φορούν κουρέλια, αισχρολογούν, ντύνονται γυναίκες κ.τ.λ. Τα

μέλη των ένοπλων και άγριων αγερμών λέγονται «ρογκάτσια» ή «ρουσάλια». Από

τους τύπους μεταμφίεσης συναντώνται ο θηριομορφικός Αράπης με κουδούνια,

προβιά και μαυρισμένο πρόσωπο, την καμήλα (ή τζαμάλα στη Θράκη), την

αρκούδα, τη νύφη και τον γαμπρό, τον παπά, τον γιατρό, τη γριά και τον γέρο

κ.τ.λ. Παίζεται ο εικονικός γάμος, ο φόνος του γαμπρού και η νεκρανάστασή του,

η κωμική εξέταση του γιατρού, η ψευδαροτρίωση, η ψεύτικη κηδεία, το

δικαστήριο, κ.ά.

Υπάρχουν και τα καθαρά ευετηριακά δρώμενα, όπως η περπερούνα και ο

Ζαφείρης. Ξεχωριστή θέση στα παραστατικά έθιμα έχουν οι σύνθετες σκηνές του

Καλόγερου, του Κούκερου και του Κιοπέκ – Μπέη. Στις ηπειρωτικές ζώνες της

Ελλάδας, τα παραστατικά έθιμα παρουσιάζουν, κατά τον Πούχνερ, στενή

εξάρτηση από τον φυσικό κύκλο της βλάστησης και έχουν, σχεδόν πάντα, μαγική

ευετηριακή σκοπιμότητα.84

Αντίθετα, στη νότια και νησιωτική Ελλάδα οι εθιμικές εκδηλώσεις

αναπτύσσονται κάπως πιο ελεύθερα, (με δυτική επίδραση μερικές φορές), αν και

εξαρτώνται, συνήθως, πιο στενά από το θρησκευτικό εορτολόγιο του

εκκλησιαστικού έτους. Τα παιδιά γυρίζουν τα Χριστούγεννα, κρατώντας

εκκλησιές από χαρτόνι, καίγεται το ομοίωμα του Ιούδα κατά την Ανάσταση,

τελείται, ακόμη, σε μερικές περιοχές, το «Άρατε πύλας» και στην Πάτμο

αναπαριστάνεται η τελετή του Νιπτήρα. Με φανερή τη δυτική επίδραση

83 Β. Πούχνερ, «Παραστατικά Δρώμενα, Λαϊκά Θέματα και Λαϊκό Θέατρο στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη», ό.π., σ. 320.

84 Ό.π. Για τα δρώμενα στην Ανατολική και Βόρεια Θράκη βλ. περισσότερα Μ. Γ.
Βαρβούνης, Λαϊκές Θρησκευτικές τελετουργίες στην Ανατολική και τη Βόρεια Θράκη,
ό.π., σ. 59-129.
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γιορτάζεται, στα Επτάνησα, το καρναβάλι με μάσκες και χορούς, κηδεύεται στην

Κρήτη το Καρναβάλι από την Κυρά Σαρακοστή κ.τ.λ.85

Αναφέρθηκα, περιληπτικά, σε εθιμικές εκδηλώσεις που τελούνται στο χώρο

της Βαλκανικής Χερσονήσου˙ έχω τη γνώμη ότι έγινε φανερό πως υπάρχουν

αρκετά κοινά ή παρεμφερή σημεία σ’ αυτές.

Θεωρώ, όμως, ότι κάποιες εκδηλώσεις, πέρα από την απλή εξέτασή τους,

θέλουν μιαν εκτενέστερη ανάπτυξη. Αυτό θα γίνει, στη συνέχεια, με τις εθιμικές

εκδηλώσεις των Αναστεναρίων, της Περπερούνας και της Ημέρας της μαμής.

1.1 Τα Αναστενάρια

Τα αναστενάρια 86 είναι παλαιότατη εθιμική θρησκευτική εκδήλωση, που

εντοπίσθηκε, παλαιότερα, στην τουρκοκρατούμενη Ανατολική Θράκη (Ρωμυλία).

Τελούνταν και τελούνται στη γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, με

τους οποίους και κυρίως συνδέονται. Η εκδήλωση μεταφέρθηκε στην περιοχή της

Μακεδονίας, από τους πρόσφυγες, μετά το 1923, στη Βέροια, στο Λαγκαδά, στις

Σέρρες, στη Δράμα, όπου έχει αναβιώσει λατρευτικά και τουριστικά.87

Την εκδήλωση, ως θέμα αξιόλογο, την κατέγραψε και την περιέγραψε πρώτος

ο Αναστάσιος Χουρμουζιάδης, Καθηγητής της Μεγάλης του Γένους Σχολής, σε

λόγο του που εκφωνήθηκε, το 1872, και δημοσιεύθηκε στην Έκθεση της

κατάστασης της Σχολής, κατά το σχολικό έτος 1872 – 1873.

Η περιγραφή του εθίμου από το Χουρμουζιάδη ήταν διεξοδική˙ δεν

προερχόταν, όμως, από προσωπική καταγραφή, αλλά «εξ όσων παρ’ αρχιερέων

και ιερέων και άλλων», μπόρεσε αυτός να μάθει.88 Στην περιγραφή γίνεται λόγος

για ενθουσιασμό και έκσταση, από την οποία καταλαμβάνονται οι πιστοί του

85 Β. Πούχνερ, «Παραστατικά Δρώμενα, Λαϊκά Θέματα και Λαϊκό Θέατρο στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη», ό.π., σ. 320-21.

86 Ο Δημ. Λουκάτος θεωρεί ότι τα «Αναστενάρια» προέρχονται από τη λέξη
«ασθενάρια», που σημαίνει πρόσωπα εκστασιαζόμενα, και όχι από το αναστενάζω.
Δημ. Σ. Λουκάτος, Τα Καλοκαιρινά, εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα 19922, σ. 21.

87 Δημ. Σ. Λουκάτος, ό.π., σ. 21.
88 Γ. Α. Μέγα, «Αναστενάρια και έθιμα της Τυρινής Δευτέρας εις το Κωστή και τα πέριξ

αυτού χωρία της Ανατολικής Θράκης», Λαογραφία 19 (1960), σ. 472.
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Αγίου Κωνσταντίνου. Αυτοί, κρατώντας στα χέρια τους την εικόνα του Αγίου,

χορεύουν, με γυμνά πόδια, με τους ήχους λύρας και τυμπάνου πάνω σε αναμμένα

κάρβουνα μεγάλης φωτιάς που ανάβουν στην πλατεία του χωριού: «Εν δε τω

ενθουσιασμώ αυτών και τη οιστρομανία επί της μεγάλης ανθρακιάς γυμνόποδες επί

τινα λεπτά χορεύουσι ή και ακροποδητοί εις αυτήν ταχέως εισέρχονται και

εξέρχονται, συνεχώς τούτο επαναλαμβάνοντας, ως της ιερότητος αυτών σημείον

δήθεν τρανώτατον. Εν δε τη ταχυποδία και τη οιστρομανία, έτι δε και τη παχυδερμία

των ποδών αυτών δεν καίονται ή και αδιαφορούσι καιόμενοι...89».

Ακολούθησαν, από τότε, αρκετές μελέτες από Έλληνες και ξένους ερευνητές,

οι οποίοι κάνουν λόγο και για τα Βουλγαρικά Αναστενάρια της μέσα Θράκης.

Από καθαρά «λατρευτική» άποψη τα βασικά στάδια και χαρακτηριστικά της

όλης εθιμικής εκδήλωσης των Αναστεναρίων, που είναι, κατά τον Δημ. Σ.

Λουκάτο, γιορτή «διαβατήρια», ηλιακής πυρολατρίας και εποχικών τελετουργιών,

σε πλαίσια αγιολατρικά, είναι, συνοπτικά τα εξής: Επίσκεψη σε αγιάσματα της

περιοχής˙ λιτανεία εικόνων, ιδιαίτερα Κωνσταντίνου και Ελένης˙ εκστασιακός

χορός˙ θυσία ζώου˙ και, τέλος, πυροβασία. Και όλα αυτά σε μια κλειστή

κοινότητα μυημένων, που, κληρονομικά, συνήθως, εκτελούν το «θρησκευτικό»

χρέος ή το ψυχικό «εγκάλεσμα της πυροβασίας». Είναι ή έτσι γίνονται

«αναστενάρηδες», με πάτρωνα τον Άγιο Κωνσταντίνο (και την εικονογραφικά

αχώριστη Αγία Ελένη) και με συντονιστή της λατρευτικής τελετουργίας (και

πειθαρχίας) τον Αρχιαναστενάρη.

Η χρονική έκταση της γιορτής και της προετοιμασίας της ήταν, στην παλαιά

Θρακική κοιτίδα, όπως μας πληροφόρησε ο Χουρμουζιάδης, πολύ μεγαλύτερη

από τη σημερινή. Τα προεόρτια άρχιζαν από τις 2 Μαΐου.90

Ο Γ.Α. Μέγας, στην ανακεφαλαιωτική μελέτη του «Αναστενάρια και έθιμα της

Τυρινής Δευτέρας», δημοσιεύει ειδήσεις, τις οποίες ο ίδιος συνέλεξε με επιτόπιες

λαογραφικές έρευνες σε οικισμούς της Μακεδονίας, όπου κατοικούν πρόσφυγες

89 Αντιμετωπίζοντας το έθιμο των Αναστεναρίων στην ολότητά του ο Χουρμουζιάδης,
θέλησε να δώσει απτά στοιχεία ότι ο σημερινός ελληνικός κόσμος είναι κατευθείαν
απόγονος των αρχαίων, και ότι η θεωρία του Φαλμεράγιερ δεν στέκεται ορθή, όταν
και σήμερα, ακόμη, εμφανίζεται ζωντανόν το έθιμο των αναστεναρίων. Βλ. Αναστ.
Χουρμουζιάδου, «Περί των αναστεναρίων και άλλων τινων εθίμων», Αρχείον του
Θρακικού και Λαογραφικού Θησαυρού, τ. 26 (1961).

90 Δημ. Σ. Λουκάτος, Τα Καλοκαιρινά, ό.π., σ. 22-23.
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από την Ανατολική Θράκη και, κυρίως, από το χωριό Κωστή και παραθέτει

χρήσιμες πληροφορίες από δημοσιεύματα του Βούλγαρου λαογράφου M.

Arnaudow, ο οποίος διεξήγαγε έρευνες, τα έτη 1914 και 1933, σε βουλγαρικά

χωριά, που βρίσκονταν κοντά στο χωριό Κωστή.91

Στις ειδήσεις του ο Μέγας προτάσσει ανέκδοτη περιγραφή των Αναστεναρίων

(«Νεστεναρίων»), στη Βιζύη, από τον ποιητή Γ. Βιζυηνό, που περιέχεται στις

ανέκδοτες σημειώσεις του Ν. Γ. Πολίτη92, η οποία έχει ως εξής:

«Νεστέρια (τα), εκ του νεστενάζω = αναστενάζω, εν Αγίω Ιωάννη Βιζύης, χωρίω

ορεινώ, αποκεκλεισμένω των λοιπών. Μία ή δύο γυναίκες «τις πιάνει ο

Άγιος».Πολλάκις διηγούνται ότι έπιασε και άνδρας, χλευάζονται. Τα νεστενάρια

γίνονται την παραμονήν της εορτής του Αγ. Ιωάννου (7 Ιαν.), ότε εορτάζει η επ’

ονόματι του Αγίου εκκλησία του χωρίου. Αι γυναίκες, τα νεστενάρια, εισέρχονται εις

τον ναόν, βάλλουσαι οξείς στεναγμούς αχ! οχ! λαμβάνουσι την εικόνα του Αγίου,

τετράγωνον το σχήμα και περιβεβλημένην κατά τα άκρα δι’ υφάσματος, όπως

ευκόλως αναρτώσι τα αναθήματά των οι Χριστιανοί. Χορεύουσι, χορεύουσαι τον

άγιον. Εξέρχονται της εκκλησίας, χορεύουσαι περί μεγάλην πυράν, περιπατούσι

γυμνόποδες επί των ανημμένων ανθράκων αναισθητούσαι προς τας αλγηδόνας,

ένεκα της υστερικής των καταστάσεως. Είτα διατρέχουσι παννύχιοι τα δάση

κραυγάζουσαι, επιστρέφουσι δε εις την εκκλησίαν και κραυγάζουσι μανιωδώς

«τάξετε! τάξετε του άγιου να μη μας χαλάση». Οι παρευρισκόμενοι ασθενείς ή

έχοντες μεθ’ εαυτών ασθενείς συγγενείς ή παιδία, τάζουσι άλλος δύο οκάδες λάδι,

άλλος κερί και ούτω καθεξής˙ προσάγουσι δε και τον ασθενή ευχόμενοι να

θεραπευθή. Αίφνης το νεστενάρι εκπέμπει αγρίαν φωνήν: «Δόσε το άδικο πίσω! δος

το!». Περιδεής ερωτά εκείνος ποίον άδικον˙ αλλά το αναστενάρι, απροσεκτούν εις

91 Γ.Α. Μέγα, «Αναστενάρια και έθιμα της Τυρινής Δευτέρας...», ό.π., σ. 475. Πβ.
Χειρόγραφο Λαογραφικού Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών αριθμ. 1104.

92 Στους συνεργάτες του Ν.Γ. Πολίτη συγκαταλέγεται και ο δάσκαλος Κ. Παπαϊωαννίδης
από τη Σωζόπολη της ΒΑ Θράκης. Ο πατέρας της Ελληνικής Λαογραφίας απέδιδε
μεγάλη σημασία στη συνεργασία αυτή, όπως αποδεικνύεται από την τακτική
αλληλογραφία που είχε μαζί του. Σε μία από τις επιστολές του ο Ν.Γ. Πολίτης προς
τον Παπαϊωαννίδη, με ημερομηνία 21 Μαρτίου 1905, αναφέρεται σε πληροφορίες του
Σωζοπολίτη δασκάλου για την τελετή των Αναστεναρίων στο Κωστή και εκφράζει
βαθιά λύπη από την είδηση ότι «η τελετή των Αναστεναρίων εξέλιπεν ήδη,
καταργηθείσα εις πάντα τα χωρία πλην δύο». Γ.Α. Μέγας, «Επιστολή Ν.Γ. Πολίτου
περί των Αναστεναρίων», Λαογραφία 29 (1974), σ. 237.
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αυτό, εξακολουθεί τας κραυγάς: «Δος το να μη σε χαλάση ο άγιος!» και εξάγει

ασυναρτήτους λέξεις. Επειδή δε σπανίως συμβαίνει να έχη όλως καθαράν την

συνείδησιν ο προσερχόμενος, αναμιμνήσκεται αδικίαν τινά, ην διέπραξε και

υπόσχεται να την επανορθώση. Ερωτών δε και περί των κλοπιμαίων κτλ και

χρησμοδοτεί το νεστενάρι, επιτυγχάνουσι δ’ ενίοτε οι χρησμοί, διότι συνδυάζει

γνωστά αυτώ γεγονότα. Βιζυηνός93».

1.1.1. Τα «Νεστενάρια» του Κωστή

Η καταγραφή της τελετής των Αναστεναρίων στο Κωστή πραγματοποιήθηκε

από το Γ.Α. Μέγα, το 1914, με αφηγητή, τον Πουλημένο Δ. Καραμαλλάκη,

κάτοικο του Κωστή, ετών 75.

Παρατίθενται τα σημαντικότερα σημεία της αφήγησης:

«Το Κωστή είχε 330 σπίτια. Ήταν κεφαλοχώρι, ελληνικώτατο χωριό. Βούργαρο

έναν δεν είχε. Εκατόν εικοσιπέντε ζευγάρια είχαμε. Όλοι ζούσαμε απ’ τη γεωργία.

Ήταν τέσσερις ώρες μακριά απ’ το Βασιλικό κι απ’ την Αγαθόπολι. Το Μπροτίβο κι

αυτό ελληνικό χωριό˙ είχε 250 σπίτια. Δυο ώρες ήταν το ένα χωριό από τ’ άλλο.

Του Αγίου Κωνσταντίνου γίνουνταν στο Κωστή μεγάλη πανήγυρη˙ οχτώ μέρες

βαστούσε. Μαζεύουdas τα χωριά όλα, και Βουργάροι με το Βούργαρι, Γραμματίκο,

Μούρτζοβο, Πυργόπλο και Έλληνοι με το Βασιλικό και την Αγαθόπολι. Μα οι

Βουργάροι ήdasτότες πατριαρχικοί, Έλλην’ παπάδες είχανε, ελληνικά γράμματα

είχανε.

Είχαμε τρία ‘κονίσματα του Αγίου Κωνσταντίνου: ένα Τριπορινό, ένα

Καστανιώτικο κ’ ένα Κωτσιανό. Και οι τρεις Άγιο Κωνσταντίνηδες, μα κάθε εικόνα

και το χωριό της.

Τον παλιό καιρό ήταν σε δυο – τρεις μεριές αυτό το χωριό διαμοιρασμένο˙ στο

Τριπόρι ήταν, στην Καστανιά ήταν. Το ‘καψαν, το χάλασαν, και μαζεύ’κας

Καστανιώτες και Τριπορινοί στο Κωστή.

Κονίσματα καθ’ αυτού, όπως είναι της εκκλησίας τα ‘κονίσματα ήdasκι αυτά: ο

Άγιος Κωνσταντίνος κ’ η Αγία Ελένη και ο σταυρός στη μέση (...).

93 Γ. Α. Μέγα, «Αναστενάρια και έθιμα της Τυρινής Δευτέρας...», ό.π., σ. 475-476.
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Η εικόνα σήκωνε χαρίσματα των ανθρώπω˙ είχε τ’ ασήμια˙ δυο τρεις οκάδες,

τέσσερις ασήμια είχε. Ήταν ασημωμένο το ‘κόνισμα όλο. Είχε και ποδιά, ντύσιμο με

πανί. Είχε κανείς ταμένο αλυσίδα, ποδάρι, χέρι˙ κρέμονταν τ’ ασήμια. Είχε και

κουδούνια το ‘κόνισμα˙ πώς φορεί ο δεσπότης τα κουδουνάκια στην μπάντα, έτσι κ’

οι ‘κόνες είχανε.

Τον καιρό που ήτανε το πανηγύρ’ οι νεστενάρηδες θανά τα πάρουν τα

‘κονίσματα ‘πε dην εκκλησία και θανά τα πήγαιναν στο κονάκ’: ένα σπίτ’, το

κονάκ’ των αγίω. Το σπίτ’ είχε βρεθή πο τα παλιά τα χρόνια και το είχαμε κονάκ’.

Σκέτο ένα ‘κονοστάσι ήτανε. Εφτά – οχτώ μέρες το βάσταγαν στο κονάκ’, τα

χαιρετούσαν˙ ήdας πολύ παλιά ‘κονίσματα, πέντε ‘κονίσματα όλο – όλο.

Γίνονταν πρώτα ο αγιασμός στο Αγίασμα του Αγίου Κωνσταντίνου, κει στο πλάι

του χωριού, 5-10 λεπτά. Θανά ‘πολύκ’ η εκκλησία, ο παπάς θανά πάρ’ την εικόνα

του Αγίου Κωνσταντίνου, θανά κάν’ αγιασμό, θανά φωτίσ’, θανά περιχυθούν ο

κόσμος. Ύστερα οι νεστενάρηδες κ’ οι νεστενάρισσες θανά πάρουν τους αγίους, τους

Αγι-Κωνσταντίνηδες και θανά πάνε στ’ αγίασμα και τους χόρευαν τους αγίους. Τους

έπιανε ο άγιος κ’ ύστερα πηγαίνανε στο κονάκ’. Μπροστά είχανε νταβούλια,

γκάιντες, λύρες και χορεύανε. Εκεί θανά πιουν λίγ’ ρακή, θανά χορέψουν με τα

νταβούλια.

Μετά την απόλυση της εκκλησίας σφάζανε κουρμπάν’ δυο τρεις μπουγάδες

σφάζανε και τους μοιράζανε στα σπίτια και τρώγανε όλος ο κόσμος και οι

μουσαφίρηδες˙ είτε τρίω είτε πέντε είτε εφτά χρονώ. Αλλά της εκκλησίας θα ήταν

πέντε χρονώ. Ταμένο άμα είχε κανένας θα ήταν και τρίω χρονώ, αλλά να μην είναι

bouρdiσμένο, αbούρdιστο. Χρώμα ό,τι να τύχ’. Και ο καθείς ό,τι να είχε

ευχαρίστηση και κείνος έκοβε, ένα κοτσ’ και κείνο αbούρdιστο.

Το βράδυ, αποβραδύς, η ώρα δύο αλλατούρκα (=8 μ.μ.) ανάβανε μια φωτιά από

σωρό ξύλα στο αλάν’ μέσ’ στο χωριό, στη μέση. Τα ξύλα ήdας από τ’ αγίασμα, από

τις φράχτες˙το είχαμε φραγμένο και κείνα τα ξύλα, άμα παλαίωναν τα μάζευαν, στ’

αλάν’, αμαξιτές, οχ αμάξια, ξύλα, ξερά, μεσ’ ιές, ξύλο αδρένιο˙ γίνονταν μεγάλη

φωτιά.

Είχε τον άνθρωπό της που την άναβε τη φωτιά: ο ίδιος πάντα. Αυτοί οι

ανθρώποι που ήdας αυτής της δουλειάς, αυτή dη δουλειά θανά καν’ νε. Dη φωτιά
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ένας δυο την ανάβαν, οι ίδιοι. Άμα πέθνησκαν, τα παδιά dους˙ δε bείραζε. Έπρεπε

να είναι άνθρωπος εκεινής της κλήρας.

Μεγάλη φωτιά, στον ουρανό πήγαινε η φλόγα. Δυο τρεις ώρες βαστούσεν η

φωτιά, μα έφερναν όλο ξύλα από τ’ αγίασμα και έριχναν και βαστούσεν η φωτιά μια

βδομάδα που σούρνονταν το πανηγύρ. Έπειτα ήθελε από το κονάκ’ να μαζευτούν

όλοι, άdροι και γυναίκες. Ήθελε να πάρουν τα ‘κονίσματα, το νταγούλ’ μπροστά.

Ένας πρέπ’ και κείνος να είναι πατρογονικό dου, θα βαστά το κερί και το θεμιατό,

κατόπ’ τα κονίσματα με τους ανθρώπους θα έρχουνται. Θα κρατούν τα κονίσματα

και θα χορεύουν. Θα παν’ στη φωτιά εκεί, θα τη διασταυρώσουν. Ένα γόνατο

φωτιά, θε να μπουν οι νεστενάρηδες εκείν’ που τις πιάν’ ο άγιος, θανά περάσουν

παν’ με dη φωτιά σταυρό. Μπροστά θα γεν’ κείνο. Ύστερα θα χόρευαν όξω. Μέσ’

στη φωτιά δε gαίγουdας ‘κείνοι γυμνοί, αξυπόλυτοι μέσ’ στη φωτιά.

Μια – δυο ώρες θα κάν’ αυτή dη δουλειά.

Κει που χόρευαν τους έπιανεν ένα τι, γιατί κιτρίνιζαν, γένουdας κίτριν’,

πέθνησκαν, λιγοθυμούσανε, τρέμανε και φώναζαν ωχ, ωχ, χωχ. Ύστερ θανά πάη

ένας, ο μεγαλύτερος, ο νεστενάρμπασης, να τους αναστήσ’˙ τους θύμιαζε. Δεν

έλεγαν τίποτες, αλλά στους άρρωστους που πήγαιναν εκεί, προφήτευαν: αυτός ο

άρρωστος πρέπ’ να κάνη αυτό και θα γιάνη.

Ο κόσμος εγλεπάνε. ‘Κείνοι που τα πίστευαν διασταυρώνονταν, ‘κείνοι δε dα

πίστευαν γελούσανε. Πα (=πού να) τα θυμηθή κανένας. Διαλύουνταν το παναγύρ’

πάγαιναν τις εικόνες στο κονάκ˙, χόρευαν και κει με τα νταβούλια.

Ήταν μια μεγάλ’ δόξα αυτή. Ήταν μια γεναίκα, του Μουντζούνη. Τέσσερις μέρες

δεν έτρωγε, όλο χόρευε, μέρα και νύχτα, την έπιανε άγιος και έλεγε.

Ενού τσορμπατζή σπίτι ήτανε˙ αυτός απόθανε και στο κατώγι του βγήκε νερό

πολύ. Σηκώθκαν απ’ τη φωτιά και πήγαινε, είπανε:

Εδώ είναι αγίασμα˙ αυτό το σπίτ’ πρέπ’ να παραιτηθή και να γέν’ εκκλησία και

το παράτ’ σαν το σπίτ’ και, αν δε φεύγαμε, θανά το κάν’ νε εκκλησία.

Έπρεπε να γέν’ αυτό το ένθιμο, δεν το παρατούσαν˙ ήταν σωιστικό, κλήρα.

Παλαιά διαθήκ’ ήταν αυτό (...).94

94 «...Και νέοι και παιδιά, και κορίτσια ακόμα, γένουdας νεστενάρια. Το όνομα αυτό
πήγαινε: ο παππούς κ’ ο μπάμπες. Αυτοί βρέθηκαν από γενιά, κληρονομικό πράμα
ήταν αυτό...». Γ. Α. Μέγα, «Αναστενάρια και έθιμα Τυρινής Δευτέρας...», ό.π., σ. 479.
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Αμ’ αρρωστούσε κανένας φώναζαν τις παππούδες και πήγαιναν σπίτ’ (δεν

ήπαιρναν τις αγίοι) και κει που κάθουdας, ένας σκώνουdαν και τσίριζε: αυτό θα

κάν’ αυτός να γιάν’. Να δώσ’ είτε κερί στην εκκλησία είτε εικόνα να κάν’ είτε κουζί

(αρνί) να σφάξ’, κουρμπάν’ να κάν’, είτε ένα ασημικό, για να γιαν’. Ό,τι τον ήλεγαν,

έπρεπε να το κάν’ για να γιαν’. Και αν το είχε τάμα κανένας και το λησμονούσε ή

δεν ήθελε να dοκάν’ και τύχαινε πάλι άρρωστος, το λέγανε, πρέπ’ να το κάν’.

Οι δεσποτάδες κ’ οι τζορμπατζήςδες τ’ απαγόρευαν˙ τους ήρχουdαν σα προσβολή

και δεν το θέλανε. Λοιπόν πήγε ο Δεσπότης και τους είπε: αυτά τα πράματα είναι

ντροπή, να μη τα κάμετε, γιατί η θρησκεία τ’ απαγορεύει και δε bρέπει να τα κάνετε.

Περίεργος για να ιδή πώς τα κάνουνε, έβαλε ένα μαμούκι κ’ έκατσε στο παράθυρο

για να ιδή. Είπανε πως έφυγε ο Δεσπότης, έδωκαν άδεια, άναψαν dη φωτιά. τους

είδεν ο Δεσπότης: φέρτε τους αυτούς τους ανθρώπους που χορεύανε, λέει, να τους

ιδώ να τους μιλήσω. (Ήταν ο Νεόφυτος Γηραντόβου, επίσκοπος του Προκοπίου, του

δεσπότη της Ζόπολης, έβγαινε στον Καζά). Λοιπόν τους φώναξε στο σπίτι, τους

λέγει: «Ε, το κάμετε το πανηγύρι, ε, πλάγιασε κάτω να ιδώ τα πόδια σου». Τον

ρώτησε αν κάηκε, αν πονούσε και δεν πονούσε. Δε καίγουdας, ποιος ξέρει, αγιωτικό

ήταν, διαβολικό ήταν, δε καίγουdας. Τώρα εκείν’ ήλεγαν, πως ήγλεπαν τον Άγιο

Κωνσταντίνο πως βαστούσε ένα ιbρίκι στο χέρι κ’ έχυνε κει που πατούσαν στη

φωτιά και δε καίγουdας.

Πιώτερο οι γυναίκες έχουν πίστη, μεγάλη πίστη σ’ αυτό. Κάποια γυναίκα είχε

ογδόντα εικοσιπεντάρια σπίτι dης και μια άλλη πήγε και της τα κλεψε. «Εγώ, λέει, δε

με πόνεσ’ η καρδιά. Εγώ τα ‘ταξα στον Άγιο Κωσταντίνο, κείνον να τα πλερώση».

Κείνη φοβήθηκε μην πάη ο Άγιος Κωσταντίνος και την τρελάνη και την bεθάνη και

την κάν’ κακό μεγάλο και πήγε και της τα ‘ριξε μεσ’ στο σπίτι dης.

Στο κονάκι και σε καιρό που θανά ‘ρχινίσουνε dο χορό τραγουδούσαν ο κόσμος

και τα στενάρια αυτό το τραγούδι:

Μέσ’ σε πράσινο λειβάδι

κάdαν τρία παλληκάρια,

την ημέρα τρών’ και πίνουν

και το βράδυ κάνουν βίγκλα,

κάνουν βίγκλα και βιγκλίζουν

να βρουν Τούρκο να σκοτώσουν
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και Ρωμιό να ξεσκλαβώσουν.

«Α bρε Τούρκε, γέρο Τούρκε,

πού τη γηύρες τη Ρωμιέσσα;

- Δώκα γρόσια και τη bήρα

και φλουριά κι αγόρασά την.

- Ψέμα, ψέματα σας λέει.

Πε το σπίτι μου, με κλέψε˙

το παιδί μου μέσ’ στη gούνια,

το ψωμί μου μέσ’ στη σκάφη.

Οι τρεις άγιοι αυτοί, τα τρία παλληκάρια (τα εικονίσματα είναι τρία) είχαν τη

δύναμη να γλυτώσουν το gόσμο, τους χριστιανούς πε dη σκλαβιά. Στο χορό

τραγουδούσαν και τούτο:

Ο Κωσταντίνος ο μικρός, ο Μικροκωσταντίνος,

μικρό dον είχ’ η μάννα dου, μικρό d’ αρραβωνιάζει,

μικρό dον ήρθε μήνυμα, να πάη στο σεφέρι.

Νύχτα σελώνει τ’ άλογό, νύχτα το καλλιγώνει,

πηδά καβαλικεύει το σαν άξιο παλληκάρι...

Και αυτό δηλοί ότι ο άγιος Κωσταντίνος γλύτωσε dο gόσμο όλον πε dη σκλαβιά.

Την τελευταία μέρα οι παππούδες με τα ‘κονίσματα τραυούσαν όξω απέ το χωριό

πα στο δρόμο. Ήθελ’ απλώσουν τρία – τέσσερα κόκκινα χαλιά, θανά βάλουν τα

θυμιάματα, τους θυμιατούς πάνω, τα κεριά αναμμένα και τα όργανα να παίζουν. Κι

οι παππούδες θανα κάμουν τα ένθιμάdους, θανά χορέψουν, να τσιρίξουν κι όλος ο

κόσμος θα στέκουdας λόγυρα και ηγλέπανε. Άλλοι πηγαίνανε για σιργιάνι.

Χαιρετούσανε, προσκυνούσανε τα ‘κονίσματα και κει τελείωνε πια το πανηγύρ’. Το

‘καναν για φύλαξη για φύλαξη από κακό πράμα για να μη μπορή να προχωρέψ’

κακό πράμα, είτε χασταλίκ’ είτε βασιλικό πράμα μέσ’ στο χωριό. Άμα έρχουdαν

καμμιά αρρώστεια, θανά γυρίσουν το χωριό πε τα ‘κονίσματα».95

95 Στην ανακεφαλαιωτική μελέτη του Γ.Α. Μέγα ακολουθούν οι αφηγήσεις των: Θεοδ.
Μούτζελου, ετών 60 και Κων. Μπαχάρη, ετών 63 από το Κωστή (1937), στις σελ. 481
- 491, και τα «Νεστέρια» του Μπροντίβου, με αφηγητή τον Αντ. Π. Μποντομτσίδη,
ετών 52.



43

1.1.2. Τα «Νεστενάρια» στα βουλγαρικά χωριά

Ο Πέτρος Slawejkoff, ο οποίος, το 1866, επισκέφθηκε μερικά χωριά, που βρίσκονταν

ανάμεσα στο Βασιλικό και τη Βιζύη, περιγράφει την τελετή των Αναστεναρίων στο

βουλγαρικό χωριό Madschura και το ελληνικό Κωστή, όπως παρακάτω:

«Την εορτήν του Αγίου Κωνσταντίνου τα χωρία αυτά πανηγυρίζουν εις ένα

ωρισμένον τόπον μέσα ή έξω από το χωριό, ανάβουν μια μεγάλη φωτιά από 40-50

αμάξια ξύλα ή έξω από το χωριό, ανάβουν μια μεγάλη φωτιά, τρώγουν και πίνουν

και οι γκάιντες λαλούν. Όταν τα ξύλα καούν και μείνη η καρβουνιά, σηκώνονται

από το τραπέζι, ανάβουν κεριά, σταυροκοπιούνται και προσεύχονται, ενώ καθένας

κρατεί εις το χέρι του ένα εικονισματάκι του αγίου Κωνσταντίνου και της αγίας

Ελένης. Όποιον τώρα, όπως πιστεύουν, τον πιάση ο Άγιος Κωνσταντίνος, αυτός

πηδάει επάνω και κρατώντας στο χέρι το εικόνισμα, σχίζει με το άλλο χέρι τα

φορέματά του, τρέχει, πηδά και χορεύει ξυπόλυτος ή με τις κάλτσες στη φωτιά και,

αφού διασταυρώση μερικές φορές τη φωτιά, τρέχει εις το δάσος ή γυρίζει πίσω στο

σπίτι του.

Στο ταξίδι μου αυτό έφθασα στη Madschuraακριβώς όταν ετοιμαζόταν μια

τέτοια τελετή. Καθώς εκαθήμεθα εις το τραπέζι κοντά στη φωτιά μερικοί επήδησαν

στην αναμμένη ανθρακιά και άρχισαν να χορεύουν πάνω στα κάρβουνα. Εγώ

καθόμουν πλάγι στο νοικοκύρη του σπιτιού, όπου είχα καταλύσει, έχοντας απέναντί

μου την νεαρή γυναίκα του και την μητέρα του. Ενώ εγώ είχα αφαιρεθή

παρατηρώντας αυτούς που χόρευαν στη φωτιά, ο σπιτονοικοκύρης με σκούντησε

ελαφρά και μου ένευσε να κοιτάξω τη γυναίκα του. Αυτή κρατούσε στην αγκαλιά το

παιδάκι της, αλλά, όταν εγώ την κοίταξα, είχε γίνει κιόλα κατάχλωμη και ξερή˙ και

ίδρωτας περιέλουσε το πρόσωπό της. Έπειτα ξαναπήρε ολίγον κατ’ ολίγον το χρώμα

της, και έξαφνα πέταξε το παιδί στην πεθερά της και φωνάζοντας: «του – του – του,

νά τος, του – τού!» πήδησεν επάνω, έτρεξε στη φωτιά και άρχισε να χορεύη μαζί με

τους άλλους, και έπειτα πήγε στο χωριό. Η πεθερά πήρε το παιδί κ’ εμείς εμείναμε

εκεί ως που εσκοτείνιασε.

Αυτοί που τους «πιάνει» ο άγιος Κωσταντίνος και χορεύουν στη φωτιά λέγονται

Nestinari.
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Τέτοιοι αναστενάρηδες ευρίσκονται σ’ ένα χωριό περίπου 10-15 άνδρες,

γυναίκες και παιδία, αλλά όλοι είναι ένα πράμα. Υπήρξεν εποχή όπου το έθιμον

αυτό απηγορεύθη από τας τοπικάς αρχάς τη ενεργεία του Μητροπολίτου

Σωζοπόλεως, αλλά και τότε αυτοί άναψαν φωτιά κρυφά μέσα στις αυλές τους και

εχόρεψαν».96

Και ο Μέγας συνεχίζει:

«Ο M. Arnaudoff, καθηγητής της λαογραφίας εις το Πανεπιστήμιο της Σόφιας,

επισκεφθείς το 1914 το Κωστή και τα πέριξ αυτού βουλγαρικά χωρία ενήργησεν

ευρείαν έρευναν μεταξύ των κατοίκων, τα πορίσματα της οποίας ανεκοίνωσεν εις

την Ακαδημίαν των Επιστημών της Σόφιας και εις δύο δημοσιεύματά του. Κατωτέρω

παραθέτω αποσπάσματα τινα των συγγραμμάτων του Βουλγάρου καθηγητού, κυρίως εκ του

Novi svedenija za Nestenarite (1917) κατά μετάφρασιν του κ. Μενελάου Ζωτιάδου».97

Θεωρώ σκόπιμο να παρατεθούν κάποια από τα αποσπάσματα αυτά, όσα

αφορούν στην τελετή, γενικότερα, και στην περιγραφή της τελετής σε βουλγαρικά

χωριά, γιατί βοηθούν στη συγκριτική εξέταση.

Τη συμπεριφορά των αναστενάρηδων (Nestenari), πριν και μετά το χορό

σχολιάζει στο πρώτο απόσπασμα ο Arnaudoff:

«Προ του χορού οι αναστενάρηδες δεν πίνουν οινοπνευμάτωδη ποτά̇ είναι εν

γένει πολύ εγκρατείς και θα ήτο τελεία πλάνη να σκεφθώμεν ότι έχομεν να κάμωμεν

με ανθρώπους, οι οποίοι έχουν μεθυσθή από κατάχρησιν αλκοόλ, ως ελέχθη υπό

τινός (Silianof) ή ότι μετά τον χορόν γυναίκες και άνδρες ωρμούσαν εν τελεία

αποκτηνώσει εις το δάσος και εκεί επεδίδοντο εις ακατονόμαστα όργια, ως ο αυτός

ισχυρίζεται. Τοιαύτα πράγματα δεν είναι γνωστά ούτε εις τους παλαιοτέρους

συγγραφείς ούτε εις τους πολυαρίθμους νέους μάρτυρας˙ αποδεικνύονται μυθεύματα

ή συκοφαντίαι.98

96 Γ.Α. Μέγα, «Αναστενάρια και έθιμα της Τυρινής Δευτέρας...», ό.π., σ. 493. Πβ. P.R.
Slawejkoff, περ. Gaida III (1986), τεύχ. 12, σ. 194-95 και M. Arnaudoff, Die Bulgarischen
Festbrauche 1917, σ. 50-51.

97 Γ.Α. Μέγα, «Αναστενάρια και έθιμα της Τυρινής Δευτέρας...», ό.π., σ. 393.
98 Και κατά την αφήγηση του Μούτζελου «κει στη φωτιά δεν είχε γεια σου και γεια μου ∙ δεν

έπιναν... ύστερα που ησύχασαν, ύστερα που πάαιναν στο κονάκι θανά καθίσουν να πιουν». Και κατά τον
Κουρτίδη, «Οι αναστενάριοι ήσκουν βίον εν γένει αυστηρότερον και κοσμιώτερον από τους άλλους
συγχωριανούς». Δεν είναι, λοιπόν, πιστευτά τα λεγόμενα από το Χουρμουζιάδη ότι μετά τον χορό στη φωτιά, «τα
Αναστενάρια εις τας οικίας περιέρχονται... οι πάντες δ’ οινοποτούσιν ή οινοπνεύματι μεθύσκονται. Εις δε τας
νυκτερινάς ταύτας επισκέψεις και η ακολασία εμφιλοχωρεί, αυστηρότητα άλλως ή μάλλον διά φόνου της
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Αξιοσημείωτον είναι ότι μερικούς αναστενάρηδες ήδη προ του καθαυτό χορού,

που γίνεται το βράδυ εις την φωτιά της πλατείας, τους «πιάνει ο άγιος» και

μπαίνουν στο τζάκι του αρχιαναστενάρη, πατούν την καρβουνιά και την

ανακατεύουν με τα χέρια. Χαρακτηριστικόν είναι ακόμη ότι μετά τον χορόν στη

φωτιά της πλατείας, ο οποίος τελειώνει περί τα μεσάνυχτα, οι αναστενάρηδες

πηγαίνουν εις το σπίτι του Αρχιαναστενάρη διά να δειπνήσουν, αλλ’ εις το τραπέζι

προσφέρονται μόνο νηστίσιμα φαγητά.

Η «καταληψία» συμβαίνει όχι μόνον την 21 Μαΐου και μόνον εις ημέρας

πανηγύρεων, αλλά και εις άλλας ημέρας και άλλους τόπους. Μερικοί αναστενάρηδες

αισθάνονται την ανάγκην να χορεύουν ολόκληρον τον μήνα Μάιον και όταν ακόμη

ευρίσκονται μακράν του χωρίου των. Εις αυτήν την περίστασιν επιθυμούν να τους

θυμιάζουν. Εάν κανένα τον «πιάση ο Άγιος» και δεν χορέψη στη φωτιά την ώρα που

τον έχει πιάσει αρρωσταίνει επικινδύνως και ημπορεί να πεθάνη.

Κανείς δεν τους εμποδίζει να πηδήσουν τη φωτιά, γιατί φοβούνται˙ πως άλλως

θα χάσουν τα λογικά των. Ένας πλούσιος κάποτε είχεν απαγορεύσει στη θυγατέρα

του, που ήταν αναστενάρισσα, να πάη στην πλατεία όπου οι άλλοι εχόρευαν, αλλά το

κορίτσι το έπιασε πυρετός, εχλώμιανε και άρχισε να βλέπη φαντάσματα σαν τρελλή.

Τότε η μητέρα της άναψε στο σπίτι φωτιά, το κορίτσι την διασταύρωσε δυο τρεις

φορές και έτσι έγινε πάλιν καλά».99

«Ο κοινοτάρχης του χ. Γραμματίκοβο Θεόδωρος Κ. Μπογιατζήεφ», γράφει ο

Arnaudoff, «παρευρέθη εις τους χορούς και τας τελετάς των Αναστενάρηδων εις το

Urgari(Βούλγαρι) την 21 Μαΐου 1907, εις το Κωστή την 21 Μαΐου 1908 και εις το

Μπροντίβο την 27 Ιουλίου 1904. (Εις το Γραμματίκοβο, αμιγές βουλγαρικόν

χωρίον, απέχον τρεις ώρας από το Ούργαρι, δεν υπήρχαν αναστενάρηδες). Όταν το

1907 επήγεν εις την εορτήν του Ούργαρι, οι Ουργαριανοί επερίμεναν την επίσκεψιν

προσβολής της τιμής τιμωρουμένης». Τα λεγόμενα, όμως, για ακολασία και μάλιστα στις επισκέψεις των
Αναστεναρίων «εις τας οικίας των χωρικών», είναι, κατά το Μέγα ανακριβή, όπως και τα
λεγόμενα, περί «οινοποσίας καθολικής αρκετά γενναίας», πριν από τον χορό, από τον
Καθηγητή Κ.Α. Ρωμαίο. Γ.Α. Μέγα, «Αναστενάρια και έθιμα Τυρινής Δευτέρας», ό.π., σ. 493,
σημ. 1. Πβ. Αν. Χουρμουζιάδου, «Περί Αναστεναρίων,ό.π.», Κ.Α. Ρωμαίου, «Λαϊκές λατρείες
της Θράκης...», «Αναστενάρια. Τελετή Τυρινής Δευτέρας», Αρχείον Θρακικού Θησαυρού, τ.
ΙΑ΄, (1944), σ. 78.

99 M. Arnaudoff, Novis vedenija za Nestenarite (1917), ό.π.
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των αναστενάρηδων του Κωστή. Το προηγούμενον έτος αντιθέτως οι Ουργαριανοί

επεσκέφθησαν το Κωστή...».100

Στη συνέχεια, ο Βούλγαρος Καθηγητής αναφέρεται σε γεγονότα της τελετής

στο Ούργαρι, όπως του τα αφηγήθηκε ο κοινοτάρχης του Γραμματίκοβο και

καταλήγει:

«...Στις 12 τα μεσάνυχτα η τελετή ετελείωνε και οι Κωστιανοί αναχωρούσαν, για

να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Τα τύμπανα και οι γκάιντες έπαιζαν και οι

Ουργαριανοί συνώδευαν τους επισκέπτας των έως το μέρος που τους είχαν

προϋπαντήσει. Κατόπιν οι αναστενάρηδες του Ούργαρι επέστρεψαν στο σπίτι του

γέρου Έντσου και εκάθησαν να δειπνήσουν εις το έξω δωμάτιον, όχι στο

παρακκλήσι. Το δείπνον ήταν μόνο σκόρδο και βραστά φασόλια χωρίς λάδι.

Όπως το Ούργαρι, έτσι εγίνετο η τελετή και εις το Κωστή, αλλά στις 21 Μαΐου,

μόλις εβράδυαζε και πριν αρχίσει ο χορός στη φωτιά, οι αναστενάρηδες επήγαιναν

από σπίτι σε σπίτι και άφηναν τις εικόνες να παραμείνουν ολίγο στο σπίτι και τούτο

διά να τους προφυλάγουν από αρρώστεια (...).

Το 1893 ο αφηγούμενος κοινοτάρχης του Γραμματίκοβο έκτιζε ένα μύλο στο

ποτάμι Βελέκα. Όλοι οι εργάται του ήταν Κωστιανοί. Μεταξύ αυτών ήσαν και

αναστενάρηδες, μάλιστα δύο αδέρφια, Δημήτρης και Γιάννης Καραντενιζλήδες. Τον

Μάιον, η αρρώστεια, το πάθος αυτό, τους έπιανε κάθε 2-3 ημέρες. Άμα τους έπιανε,

τους έφερναν σε κεραμίδια αναμμένα κάρβουνα με πολύ θυμίαμα επάνω και τα δυο

αδέρφια ροφούσαν τον καπνό φωνάζοντας ουφ-ουφ. Όσο περισσότερο ροφούσαν,

τόσο περισσότερο ησύχαζαν. Μια βραδειά, διηγείται ο Μπογιατζήεφ, καθώς

πλάγιαζα, άκουσα φωνές και στριγκλιές. Ήταν 8 η ώρα, Μάιος μήνας. Τους είδα να

χορεύουν εκεί στο μύλο φωνάζοντας χου, χου. Οι άλλοι Έλληνες τους έβλεπαν

σκεπτικοί, επρόσεχαν να μη τους ταράξουν˙ κ’ εκείνοι ήσαν χλωμοί σαν

πεθαμένοι... Ο πληροφοριοδότης μου φρονεί ότι το έθιμον αυτό οι Βούλγαροι το

επήραν από τους Έλληνας του Κωστή. Οι Ουργαριανοί οι ίδιοι το

ωμολογούσαν...».101

Στο χωριό, ο Arnaudoff συνομίλησε με τον Στογιάν Κίνωφ, ετών 63, και τον

αγωγιάτη Γ. Δήμωφ, 33 ετών. Ο Κίνωφ του έλεγε: «Χορεύουν στη φωτιά, αλλά

100 M. Arnaudoff, ό.π.
101 M. Arnaudoff, ό.π.
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τίποτε δεν παθαίνουν̇ τα πόδια τους δεν καίονται. Βγαίνουν από τη φωτιά, αλλά

τίποτε δεν παθαίνουν˙ τα πόδια τους δεν καίονται. Βγαίνουν από τη φωτιά και πάλιν

ξαναμπαίνουν˙ χορεύουν μια δυο ώρες, όπως λάχη. Γιατί όμως χορεύουν; Οι

Αναστενάρηδες οι ίδιοι το εξηγούσαν. «Μας σπρώχνει, έλεγαν, στο χορό ο Άγιός

μας και λέγει: χορεύετε!». – Και γιατί οι άλλοι δεν χορεύουν;» τους ερωτούσαν. –

«Αν δεν συθρώνεται, δεν αναγκάζεται, δεν χορεύει κανείς. Δεν είναι θέληση δική

μας, έλεγαν. Πώς μπορεί να χορέψη κανείς, αν κάτι δεν τον σπρώξη;».

Τους έβλεπα που χόρευαν, προσέθεσεν ο γεροντάκος, και αν καμμιά σπίθα

έπεφτε πάνω μου και μ’ έκαιγε, έφευγα τρέχοντας μακριά. Και διηρωτάτο:

«Τι να είναι αυτό, που κάνει μερικούς να χορεύουν;» και εθαυμάζε...

Οι Αναστενάρηδες επροφήτευαν: «Οι Τούρκοι θα φύγουν, οι θρησκείες θα

χωρίσουν, πολύ θα υποφέρουμε, προπάντων εμείς οι Έλληνες». Οι άνθρωποι δεν

επίστευαν και τους έπαιρναν στο ψιλό˙ αλλά υστερνά τα διαπίστωσαν και

επίστευσαν πως όλα ήσαν αληθινά. Ένας Τούρκος, δημόσιος εισπράκτωρ, δεν

επίστευε τους αναστενάρηδες ότι χορεύουν στη φωτιά, έχοντας κάποια ιδιαίτερη

προστασία, και μπήκε στη φωτιά, αλλά κάηκε και τον χειμώνα πέθανε...

Σύμφωνα με τις πεποιθήσεις των κατοίκων της περιοχής, «όσον περισσότερους

αναστενάρηδες τους πιάση ο άγιος και χορέψουν, τόσο πλουσιώτερη εσοδεία θα

έχουν τη χρονιά αυτή και ακούονται πολλοί να χολιάζουν και να παραπονιούνται,

όταν οι αναστενάρηδες που τους έπιασεν ο άγιος είναι ολίγοι. Λέγουν ότι ο Άγιος

Κωνσταντίνος δεν τους αγαπά αυτή τη χρονιά, δεν τους επισκέφθηκε και δεν θα

τους χαρίση καλή εσοδεία».

Ακόμη, οι κάτοικοι πιστεύουν ότι ο χορός είναι και προϋπόθεση για τις

προφητείες. Οι αναστενάρηδες βεβαιώνουν, και οι άλλοι πιστεύουν, ότι δεν

μιλούν από μόνοι τους, αλλά στο όνομα του Αγίου, ο οποίος τους δίνει τη δύναμη

και την αντοχή να χορεύουν στη φωτιά. Η αντοχή στη φωτιά είναι απόδειξη της

προστασίας του Αγίου. Οι αναστενάρηδες τον βλέπουν, το είναι τους είναι γεμάτο

από τον Άγιον, μιλούν με αυτόν είτε αυτός είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος είτε ο

Άγιος Παντελεήμων. «Σφύρα, βρε, να ιδή ο άιος Κωνσταντίνος πώς χορεύω στη

φωτιά», φωνάζει ένας αναστενάρης στον γκαϊντατζή, όταν αρχίζει τον ιδιαίτερο

νεστενάρικο σκοπό. Όταν δε ο Άγιος «πιάση» για καλά τον νεστενάρη, τότε αυτός
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κάνει νόημα, με το χέρι του, στον γκαϊντατζή και στον νταουλιέρη να

σταματήσουν και αρχίζει να προφητεύει στον κόσμο.

Σ’ αυτόν δόθηκε το χάρισμα να γνωρίζει με τι θα θεραπευθεί ένας άρρωστος,

πώς μπορεί να βρεθεί ένα αντικείμενο που χάθηκε, τι πρέπει να γίνει για το καλό

ολόκληρου του χωριού, τι έχει να περιμένει ο λαός στο προσεχές μέλλον κ.τ.λ.

Αυτούς που δεν πείθονται ή δεν πιστεύουν μπορεί να τους τιμωρήσει με την

κατάρα: «Να κουτσαθής, αν δεν κάνης την εικόνα ή δεν την στολίσης με ασήμι

κ.τ.λ.».

Ο Αναστενάρης είναι, συγχρόνως, προφήτης, ιατρός και μάγος.

Οι ίδιοι οι Αναστενάρηδες θεωρούν, κατά τον Arnaudoff, τους εαυτούς τους ως

συνήθεις χριστιανούς̇ υποβάλλονται σε όλες τις εκκλησιαστικές και θρησκευτικές

συνήθειες και κανόνες και, μάλιστα, δείχνουν, σ’ αυτό, μεγαλύτερο ζήλο από

όλους τους άλλους. Βαπτίζονται και μυρώνονται, εξομολογούνται και

μεταλαμβάνουν και θεωρούν ότι τα ήθη και τα έθιμά τους ανήκουν στο ορθόδοξο

δόγμα. Αποφεύγουν τις διενέξεις με τους ιερείς, παρόλο που μερικοί τους

καταδιώκουν. Δεν πίνουνοινοπνευμάτωδη ποτά, παρά μόνο για τη μετάληψη.

«Κατά τα λοιπά είναι, ως και οι συγχωριανοί των, άνθρωποι του αγροτικού

μόχθου», παρατηρεί ο Arnaudoff.

Όσον αφορά στη διάδοση του εθίμου ο Arnaudoff, με βάση τις πληροφορίες

που συγκέντρωσε, γράφει:«Ποία ήσαν τα όρια της περιοχής, εντός της οποίας τ’

Αναστενάρια εκτελούντο, και πότε έπαυσεν η τέλεσίς των εις τούτον ή εκείνον τον

τόπον, δεν θα γνωρίσωμεν ποτέ, διότι στερούμεθα πληροφοριών από το παρελθόν.

Μόνον διά το πρόσφατον και διά την σημερινήν κατάστασιν δυνάμεθα να ομιλώμεν.

Με τας ενδείξεις που έχομεν τα όρια σημειώνονται με μίαν γραμμήν, η οποία

αρχίζει από το Βασιλικόν, προχωρεί προς δυσμάς μέχρι της διασταυρώσεως με τον

ποταμόν Βελέκα, τρέπεται προς νότον διά του MalkoTirnovoκαι BunarHissarκαι

στρέφεται προς ανατολάς μεταξύ Βιζύης και Σαράι, δια να καταλήξη άνω από το

Πόδημα επί του Ευξείνου Πόντου. Εντός αυτής της περιοχής υπάρχουν χωρία, τα

οποία δεν εγνώριζαν ούτε είχαν γνώσιν τινά περί Αναστεναρίων (...). Ούτως εις το

πολύ πρόσφατον παρελθόν και επί των ημερών μας (1914) αναστενάρηδες υπήρχον

εις τα εξής 18 χωρία: α) εις τα καθαρώς ελληνικά Κωστή (300 οικ.), Μπροδίβο

(140), Άγιον Στέφανον (200), Καλαντζά (14), Αησιτζίμ (100), Τρουλιά (100) και
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Ουργάς (100), β) εις τα βουλγαρικά: Ούργαρι (120 οικ.), Μάρτζεβο (45), Βαρβάρα,

Ρέζοβο (=Ρέσβι) (70), Μπλάτσα (115), Ματζούρα (120), Περγόπλοβο (=Πυργόπλο)

(70), Ουρούμ Μπεγλή (170), Γιατρός (=Γέννα) 120 οικ. βουλγαρικαί, 250

ελληνικαί)».102

Βέβαια, ο Arnaudoffθεωρεί ότι το έθιμο δεν είναι το ίδιο παλαιό μέσα στα όρια

της περιοχής αυτής. Σε μερικούς τόπους, είναι κληρονομιά αιώνων, αλλού

εμφανίσθηκε αργότερα, πριν από μερικές γενιές, μόλις. Η τοπική παράδοση,

σχεδόν ομόφωνα, δείχνει ως κοιτίδα του αναστεναρισμού τα ελληνικά χωριά

Κωστή και Μπροντίβο. Αυτό διαπιστώνεται ως αληθινό και επιστημονικά, αλλά

είναι δύσκολο να ειπωθεί από πότε τα Αναστενάρια εμφανίσθηκαν στα

βουλγαρικά χωριά, που βρίσκονται κοντά στα ελληνικά χωριά Κωστή και

Μπροντίβο, αφού μερικά από τα βουλγαρικά είναι πολύ παλαιά και άλλα, όπως το

χωριό Πενακά (=Πινακά) που βρίσκεται ανάμεσα στη Βιζύη και τη Μήδεια είναι

νεότατα.

«...Εις την Θράκην βασιλεύει αληθώς εθνολογικόν χάος», σημειώνει ο

Arnaudoff, «και είναι δύσκολον να χωρισθούν παλαιά και νέα στρώματα. Ποτέ

όμως η ροή των κληρονομηθέντων εις τους τόπους τούτους εθνικών εθίμων δεν

έπαυσε και οι νέοι σύνοικοι απεδέχοντο προθύμως την συγγενεύουσαν προς αυτούς

εις βασικάς αντιλήψεις αρχαίαν παράδοσιν. Έτσι και οι χοροί των Αναστεναρίων,

περιορισμένοι βεβαίως αρχικώς εις μόνους τους Έλληνας κατοίκους, μετεδίδοντο

συστηματικώς και συνεχώς και αφωμοιώνοντο τόσον από τους παλαιούς όσον και

από τους νέους Βουλγάρους αποίκους των μερών αυτών. Εις τούτο συνετέλουν οι

συνήθεις πανηγύρεις των χωρίων και αι συγκεντρώσεις, όπου προσήρχοντο και οι

κάτοικοι των πλησίον συνοικισμών, απ’ όπου με την ταυτότητα των θρησκευτικών

ιδεών και με την δύναμιν του μαγικού αισθήματος και της προκαταλήψεως

μετεδίδοντο και εις τους αποίκους της ιδίας ή άλλης εθνικότητος άγνωστα τέως εις

αυτούς έθιμα...».103

102 Κατά τον Χουρμουζιάδη τα χωριά Ρέσβι, Πυργόπλο, Πινακάς, Πλέτσα, Ματσουράς
ήταν ελληνικά.

103 «Μολονότι και σήμερον παρουσιάζονται αρκετοί αναστενάρηδες», σημειώνει ο
Arnaudoff, «το έθιμον γενικώς ευρίσκεται εις παρακμήν∙ διότι, ενώ άλλοτε εχόρευον
επί της πυράς 10 και 15 πρόσωπα, σήμερον αριθμούνται το πολύ 4-5 εις ένα χωρίον.
Διάφορα χωρία παρουσιάζουν και διάφορον συντηρητικότητα εις αυτήν την
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Ο Arnaudoff θεωρεί το «ισχυρότερο φρούριο» του Αναστερισμού το μεγάλο

ελληνικό χωριό Κωστή˙ ακολουθούν το γειτονικό Μπροντίβο και το βουλγαρικό

Ούργκαρι, όπου, για πρώτη φορά, μεταδόθηκε το έθιμο και κατόπιν στερεώθηκε,

με τακτικές επισκέψεις κατά την 21η Μαΐου. Στα άλλα χωριά, τα Αναστενάρια

εξαφανίζονται όχι τόσο από έλλειψη οπαδών, κατά τον Arnaudoff, όσο από τους

διωγμούς της εκκλησίας.

Ο Βούλγαρος Καθηγητής, ο οποίος παραβρέθηκε, το 1933, στην τελετή των

Αναστεναρίων στο χωριό Vurgari (Βούλγαρι), εξέθεσε τις εντυπώσεις του, για

όσα είδε και άκουσε, στο 4ο Σλαβικό Γεωγραφικό και Εθνογραφικό Συνέδριο, ως

εξής:

«Την 3ην Ιουνίου (=21 Μαΐου), ημέραν καθ’ ήν εώρταζεν η εκκλησία του χωρίου,

μετά την θείαν λειτουργίαν τρία παιδιά, καθαρά ενδεδυμένα έβγαλαν από την

εκκλησίαν τα εικονίσματα των Αναστενάρηδων, εικονίζοντα τους αγίους

Κωνσταντίνον και Ελένην. Αυτά είχαν διατηρηθή εκεί καθ’ όλον το έτος˙ τώρα με

τον «Vekiline» επί κεφαλής (ο Vekiline είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος του θιάσου

των “nestinari”) πηγαίνουν να τας αποθέσουν εις το εικονοστάσιον της “stolnina”

των αναστενάρηδων. Η stolnina είναι ένα μικρό εκκλησάκι, κείμενον εις το βάθος

της δημοσίας πλατείας, όπου εκτυλίσσεται, μόνον κατά τας ημέρας αυτάς, το

μυστήριον των αναστενάρηδων και όπου συνέρχονται όλοι οι χωρικοί, διά να

προσκυνήσουν και να κάμουν προσφοράς». Και ο Arnaudoff συνεχίζει:

«Εδώ οι πιο ηλικιωμένοι αναστενάρηδες, έχοντες επικεφαλής τον

αρχιαναστενάρη, ανάβουν κεριά, καίουν θυμίαμα και προετοιμάζουν την

ιεροτελεστίαν. Αφού συναθροισθή το πλήθος και προσκυνήση τας εικόνας, ο

«γκαϊτατζής» αρχίζει να παίζη μια ειδική νεστενάρικη μελωδία, η οποία με την

συνοδείαν του ιερού τυμπάνου (το οποίον δεν χρησιμοποιείται παρά μόνον αυτήν

την ημέραν, άλλως μένει κρεμασμένο μέσα στην εκκλησούλα) φέρει εις τρομώδη

κατάστασιν τους αναστενάρηδες, οι οποίοι αρχίζουν τώρα να χορεύουν με τα χέρια

υψωμένα και τα μάτια μισοκλεισμένα είτε μέσα στην εκκλησούλα είτε έξω από

αυτήν. Χορεύουν ένα είδος “ratcehuitza” με αρκετά γρήγορα βήματα και μέσα εις

ένα νευρικόν περιβάλλον, το οποίον γεννά μίαν εκστατικήν κατάστασιν. Το πλήθος

περίπτωσιν». M. Arnaudoff, Novisvedenija, ό.π., σ. 66. Πβ. Γ.Α. Μέγα,
«Αναστερνάρια και έθιμα Τυρινής Δευτέρας», ό.π., σ. 502.
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παρευρίσκεται συγκεντρωμένον εις την τελετήν. Κατόπιν οργανώνεται μία πομπή με

τας εικόνας και τον “Vekiline” επί κεφαλής, η οποία διευθύνεται προς την ιεράν

πηγήν, που είναι έξω από το χωριό μέσα στο αρχαίον δάσος. Πηγαίνοντας οι

αναστενάρηδες αρχίζουν και πάλιν να τρέμουν και βγάζουν, όπως και πριν, τις

υστερικές των κραυγές «βαχ-βαχ». Ο ιερεύς του χωρίου, ο οποίος κατά τα άλλα δεν

συμμετέχει καθόλου εις το διαβολικόν δράμα (drame diabolique) τελεί τον

αγιασμόν του ύδατος. Κατόπιν χορεύουν τρεις γύρους ένα τελεστικό χορό,

μοιράζουν ψωμί, πίνουν αγίασμα και εύχονται υπέρ της υγείας των.

Το βράδυ, πριν ακόμη σκοτεινιάση, ανάβουν μια μεγάλη φωτιά εις την κεντρικήν

πλατείαν. Αφού γίνη μία καλή ανθρακιά, κάμνουν με αυτήν ένα κύκλο έως τρία

μέτρα πλατύν. Οι αναστενάρηδες τότε σχηματίζουν μίαν νέαν πομπήν και μετα

εικονίσματα στα χέρια διευθύνονται προς την πλατείαν και αμέσως, αφού πρώτα

κάμουν τον γύρο του παρεκκλησίου των, υπό τους ήχους της γκάιντας και του

τυμπάνου μπαίνουν στην ανθρακιά και την ποδοπατούν μ’ ένα ρυθμικό βήμα επί

πέντε λεπτά της ώρας, βγαίνοντας ενίοτε από τον φλέγοντα αυτόν κύκλον.

Το πλήθος με μεγάλην συγκίνησιν παρακολουθεί την τελετήν κρατώντας την

αναπνοήν του. Πιστεύουν ότι ο άγιος Κωνσταντίνος και η αγία Ελένη προστατεύουν

τους χορευτάς και τους προφυλάσσουν από επικίνδυνα εγκαύματα.

Αφού τελειώση η τελετή πάνω στην ανθρακιά, οι αναστενάρηδες αποσύρονται

στο εκκλησάκι τους, ενώ όλο το πλήθος χορεύει γύρω στη φωτιά. Στο κονάκι

στρώνουν τραπέζι, εις το οποίον παρακάθηνται μόνον οι αναστενάρηδες, οι

προύχοντες του χωριού και εκείνοι που έφεραν δώρα γι’ αυτό το τραπέζι. Κάμνουν

δώρα διά την θεραπείαν ενός αρρώστου, αφού και γενικώς η όλη εορτή γίνεται διά

να έχουν υγείαν και ευφορίαν. Πιστεύουν πως, αν οι αναστενάρηδες δεν κάμουν την

τελετήν των, τίποτε δεν θα πάη καλά στο χωριό (...). Την δευτέραν ημέραν της

εορτής επαναλαμβάνεται η τελετή, την φοράν αυτήν προς τιμήν της Αγίας Ελένης.

Τότε ο γκαϊταντζής και οι αναστενάρηδες κάμνουν τον γύρο του χωρίου,

πηγαίνοντες από σπίτι σε σπίτι και εισάγοντας τας αγίας εικόνας, διά να

διαφυλάξουν την υγείαν».104

104 M. Arnaudoff, Novis vedenija, ό.π., σ. 67-69. Πβ. Γ.Α. Μέγα, «Αναστενάρια και έθιμα
Τυρινής Δευτέρας», ό.π., σ. 504-505.
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Πέντε χρόνια, αργότερα, την 21 Μαΐου 1938, επισκέφθηκε το χωριό Βούλγαρι

η Julie Kazaska, η οποία διετύπωσε τις εντυπώσεις της από την τελετή των

Αναστεναρίων, σε δύο άρθρα, που καταχωρήθηκαν στην “Parole Bulgare”, της

12ης και 19ης Ιουνίου 1938. Συνάντησε και αυτή, όπως και ο Arnaudoff, την baba

Nouna, γερόντισσα 90 ετών, και τις δυο θυγατέρες της. Και τότε, άναψαν φωτιά

στην πλατεία του χωριού, και τότε η γκάιντα και το νταούλι έπαιξαν τον ειδικό

νεστενάρικο σκοπό, αλλά καμιά γυναίκα, κανένας άντρας δεν μπήκε στη φωτιά.

«Το γιατί εξήγησε η γερόντισσα Nouna: οι πιο μεγάλοι χοροί της χρονολογούνται

από τον καιρό που οι «πρωτευουσιάνοι» δεν έρχονταν στο χωριό. «Εχόρευα κάθε

χρόνο, όταν εσείς δεν ήσασταν εδώ», μου είπε καθαρά».105

1.1.3. Ο χαρακτήρας και η προέλευση των Αναστεναρίων

Μετά τις ειδήσεις του για τα Αναστενάρια, ο Καθηγητής M. Arnaudoff, στη

διεξοδική του πραγματεία, με τίτλο svedenija za Nestinarite (1917), αναφέρεται,

γενικώς στον χαρακτήρα τους και, κατόπιν, ερευνά την αρχή και προέλευση του

λατρευτικού τούτου εθίμου της Θράκης, το οποίο, όπως και αυτός παραδέχεται, οι

Βούλγαροι παρέλαβαν από τους Έλληνες.

Ο συγγραφέας παρατηρεί, αρχικά, ότι το έθιμο είναι κατάλοιπο παλαιάς

οργιαστικής λατρείας, η οποία οφείλει την επιβίωσή της, πρώτιστα, στις

θεραπευτικές και μαντικές ιδιότητες, που αποδίδονται στους εκστατικούς λάτρεις

του Αγίου Κωνσταντίνου˙ για τούτο συγκρίνει τους αναστενάρηδες με τους

Δερβίσηδες, τους Σαμάνες και τους μάγους θεραπευτές των πρωτόγονων λαών.

Ορθώς, κατά το Γ.Α. Μέγα, δέχεται ότι σε παλαιότερες εποχές, όταν η τέλεση

της λατρείας των Αναστεναρίων δεν προκαλούσε τον διωγμό των

Εκκλησιαστικών αρχών, η ιδιότητα του αναστενάρη ήταν κληρονομική.

Ο Μέγας θεωρεί ότι, λανθασμένα, ο Arnaudoff δέχεται την παραγωγή της

λέξης νεστενάρης – Nestinari από τη λέξη εστία – ιστιά – την ιστιά – ή νιστιά,

105 Γ.Α. Μέγα, «Αναστενάρια και έθιμα Τυρινής Δευτέρας», ό.π., σ. 505. Πβ. Εφημ.
Parole Bulgare, 12, 19 Ιουνίου 1938.
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(στια = φωτιά), την οποία πρότεινε ο Ν. Βέης, αν και γνωρίζει, ο Arnaudoff, και

την άλλη, μόνη ορθή, ετυμολογία της λέξης από το νεστενάζω = αναστενάζω.106

Νομίζοντας ο Arnaudoff ότι ο χορός πάνω στην ανθρακιά, όπως τον

γνωρίζουμε σήμερα από Έλληνες και Βούλγαρους της Θράκης, δεν βρίσκει,

πουθενά, ικανοποιητική εξήγηση παρά στις λατρευτικές συνήθειες παλαιότερων

και νεότερων Μικρασιατικών αιρέσεων, αποδίδει την αρχή και την προέλευση της

οργιαστικής λατρείας των Αναστεναρίων σε Μικρασιατική επίδραση. Μάλιστα,

σε ενίσχυση της θεωρίας του ο Arnaudoff εκφράζει, κατά το Μέγα, αμφιβολίες

για τη φυλετική καταγωγή των Ελλήνων αναστενάρηδων˙ «φαίνεται», λέγει, «ότι

δεν είναι γνήσιοι Έλληνες και παλαιοί αυτόχθονες, αλλά μέτοικοι εξ Ανατολίας, οι

οποίοι εγκατασταθέντες πλησίον των ελληνικών αποικιών της Αγαθουπόλεως και

του Βασιλικού ταχέως εξηλληνίσθησαν αλλά διατηρούν ακόμη κάτι από τον φυσικόν

τύπον και τα έθιμα των προγόνων των».107

Ο Γ. Α. Μέγας, απαντώντας στις θέσεις του Arnaudoff, θεωρεί ότι είναι

αναληθής ο ισχυρισμός του ότι οι ορθόδοξοι Έλληνες αναστενάρηδες διαφέρουν

από τους υπόλοιπους Έλληνες της Θράκης και στη γλώσσα και στον ανθρώπινο

τύπο, προδίδοντας τη Μικρασιατική τους καταγωγή.

«...Τα μη ελληνικά στοιχεία, όσα εκ Μ. Ασίας μετοικίσθησαν εις την Θράκην»,

παρατηρεί ο Μέγας, «ανήκον εις τους Παυλικιανούς και Μανιχαίους, γνωστούς διά

τας στάσεις και ταραχάς, τας οποίας εδημιούργουν εις τα ανατολικά μεθόρια της

αυτοκρατορίας˙ με τας αιρέσεις όμως τούτων οι κατά τα άλλα ορθόδοξοι Έλληνες

αναστενάρηδες ουδεμίαν απολύτως έχουν σχέσιν».108

Ακολούθως ο Arnaudoff, ξεκινώντας από την προϋπόθεση ότι, προφανώς, στη

δημιουργία του αναστεναρισμού επέδρασε ο Μανιχαϊσμός και η λατρεία του

Μίθρα “του πλέον σοβαρού αντιπάλου του νέου χριστιανισμού”, εξετάζει τα

106 Κατά τον Arnaudoff, ο Βούλγαρος Margaritov τη λέξη nestinari την ετυμολογεί από το
ρήμα αναστενάζω. «Αι τελεταί αυταί», γράφει, «συνωδεύοντο με αναστεναγμούς, οι
οποίοι αποτελούσαν το κυριώτερον, όταν περιήρχοντο εις την έκτασιν. Όταν ήθελαν
να ειρωνευθούν κάποιον αναστενάρην, οι Βούλγαροι των πέριξ χωρίων τον έλεγαν
βαχ-βαχ! τ. ε. αχ-αχ!». Γ.Α. Μέγα, «Αναστενάρια και έθιμα Τυρινής Δευτέρας», ό.π.,
σ. 514, σημ. 3. Πβ. M. Arnaudoff, Novi svedenija za Nestinarite, ό.π., σ. 51.

107 Γ.Α. Μέγα, «Αναστενάρια και έθιμα Τυρινής Δευτέρας», ό.π., σ. 516. Πβ. M.
Arnaudoff, Novi svedenija za Nestinarite, ό.π., σ. 98.

108 Γ.Α. Μέγα, «Αναστενάρια και έθιμα Τυρινής Δευτέρας», ό.π., σ. 516.
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σχετικά με τη λατρεία του και εξαίρει την ευρεία διάδοσή της από τον 2ο π.Χ.

αιώνα σε όλη τη διάρκεια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. «Παρ’ όλον ότι ο Μ.

Κωνσταντίνος έθεσε τέρμα εις την επικράτησιν της λατρείας ταύτης», γράφει, «όμως

ο ίδιος δεν την εξήλειψεν από την ιδικήν του ψυχήν˙ πέντε έτη μετά την Α΄

Οικουμενικήν Σύνοδον, της οποίας, ως γνωστόν, προήδρευσεν, έστησεν εις

περιφανή θέσιν της Νέας Ρώμης το άγαλμα του Ηλίου, επιθυμών να θεωρήται τούτο

ως ίδιον αυτού προσωπικόν άγαλμα και μη αποστέργων να θεοποιήται τούτο και

υπ’ αυτών των Χριστιανών. Τόσον βαθείας είχε τα ρίζας παρά τω λαώ η Μιθραϊκή

λατρεία». Για τούτο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «πιθανώς εις τον

αναστεναρισμόν διατηρούνται εισέτι ωχρά λείψανα ενός παλαιοτέρου κράματος των

θρησκειών, όπου με τα αυτά δικαιώματα προς τον Χριστιανισμόν επιζή η λατρεία

του Ηλίου μετά των μυστηρίων του πυρός».109

Στη συνέχεια, εξετάζοντας, από καθαρά ψυχολογική πλευρά, τους

αναστενάρικους χορούς ο Arnaudoff βρίσκει σ’ αυτούς όλα τα στοιχεία εκείνα

της θρησκευτικής επιδημίας με τα φαινόμενα της προσωπικής ή ομαδικής

υποβολής, της έκστασης και των υπνωτιστικών καταστάσεων, τα γνωστά από

χορευτές του μεσαίωνα, οι οποίοι καταλαμβάνονταν από θρησκευτική μανία.110

Δεν παραλείπει, στο σημείο αυτό, ο Arnaudoff να παραθέσει, σε υποσημείωση

(σελ. 94, σημ. 3), χωρίς να φαίνεται, κατά το Γ. Α. Μέγα, και ότι την αποδέχεται,

τη γνώμη του Η. Σμυρνώφ (1902), ο οποίος στα Αναστενάρια διακρίνει «άμεσον

συνέχειαν της λατρείας του Κωνσταντίνου, η οποία», καθώς λέγει, «είχε συνδεθή

προς τας παλαιοτέρας εορτάς της λατρείας του Θεού Ηλίου – Σαβαζίου –

Διονύσου».111

Με τη γνώμη του Σμυρνώφ συμφωνεί, χωρίς, προφανώς, να τη γνωρίζει ο

καθηγητής Κ. Ρωμαίος, ο οποίος στην πραγματεία του για τα Αναστενάρια

δέχεται ότι «η προσκόλληση των αναστενάρηδων στη φανατική και αποκλειστική

λατρεία των δύο αγίων (Κωνσταντίνου και Ελένης) είναι παλαιά και το πρώτο

109 Γ.Α. Μέγας «Αναστενάρια και έθιμα Τυρινής Δευτέρας», ό.π., σ. 518. Πβ. M.
Arnaudoff, Novi svedenija za Nestinarite, ό.π., σ. 94.

110 Γ.Α. Μέγα, «Αναστενάρια και έθιμα Τυρινής Δευτέρας», ό.π., σ. 519.
111 I. Smirnof, Μελέτη της πολιτιστικής ιστορίας των Νοτίων Σλάβων (ρωσιστί).

UtschenibiazapI. Kazanskago Universiteta, 1902, Kn. 2, 110. Πβ. Γ.Α. Μέγα,
«Αναστενάρια και έθιμα Τυρινής Δευτέρας», ό.π., σ. 519.
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φανέρωμά της σωστό είναι να ζητηθή στην εποχή του μεγάλου ενθουσιασμού των

χριστιανών για τον προστάτη τους αυτοκράτορα και τη φιλικώτατη γι’ αυτούς

μητέρα του. Στην εποχή αυτή και 2-3 αιώνες ύστερα η νέα νικήτρια θρησκεία...

μπορούσε στην ισχύουσα εθνική λατρεία του Θεού και της Θεάς (ενν. του Ηλίου

«που δεν λατρεύονταν μόνος, αλλά σαν Μίθρας (Sol invictus) ή Σαβάζιος

(=θρακικός Διόνυσος) μαζί με τη Μεγάλη Μητέρα σα γιος ή σύζυγος και παράλληλα

με το ζεύγος Άττις και Μ. Μήτηρ (=Μα ή Ρέα, Κυβέλη ή Περσική Αναΐτις (...) να

αντιτάξη το δικό της ζεύγος σαν όμοιο και διαφορετικό». Και καταλήγει στο

συμπέρασμα: «σα να συγκεντρώνεται η σχετική λατρεία στους δύο αγίους, βρήκαμε

με αρκετή πιθανότητα – θρακική λαϊκή παράδοση, κωσταντινάτα – πως η πρώτη

αρχή της αναστενάρικης λατρείας πρέπει να πέφτη στα χρόνια ευθύς μετά το θάνατο

του μεγάλου προστάτη αυτοκράτορα. Ο Φιλοστόργιος μαρτυρεί την εθνική λατρεία

του αγάλματος του Ηλίου – Κωνσταντίνου, τον 5ον αιώνα, και η δυάδα των αγίων

είναι αντίστοιχη με το συνηθισμένο τότε ζεύγος Σαβάζιος ή Ήλιος ή Άττις και

Κυβέλη».112

Ο Γ. Α. Μέγας θεωρεί ότι η συσχέτιση αυτή των Αναστεναρίων με το

Μιθραϊκό μυστικισμό και ιδιαίτερα στη λατρεία του Κωνσταντίνου – Ηλίου,

βασιζόμενη, κυρίως, στην αντίληψη ότι «η σχετική λατρεία συγκεντρώνεται στους

δύο αγίους», τον Κωνσταντίνο και τη μητέρα του Ελένη, έχει το μειονέκτημα ότι

κατεβάζει την αρχή και τη «συγκρότηση» αυτής σε πολύ μεταγενέστερους και,

μάλιστα, χριστιανικούς χρόνους, ήτοι τα μέσα του 4ου μ.Χ. αιώνα, ενώ ο

εκστατικός ενθουσιασμός, που αποτελεί το βασικό της στοιχείο, έχει στη Θράκη

πολύ βαθύτερες ρίζες. Και τα επιχειρήματα, τα οποία χρησιμοποιεί ο Ρωμαίος για

την υποστήριξη της γνώμης του, κατά το Μέγα, δεν είναι ισχυρά.

Είναι αλήθεια ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος μετέφερε από την Τροία πελώριο

άγαλμα του Ήλιου και τοποθέτησε αυτό, το 330, ως άγαλμά του στο Βυζάντιο και

έτσι συνδύασε τη λατρεία του Θεού Ήλιου και τη λατρεία των αυτοκρατόρων.

Ακόμη, η είδηση του Φιλοστοργίου, που, στις αρχές του 5ου αιώνα, έγραψε,

όπως αναφέρθηκε, για απονομή θείας λατρείας στο άγαλμα του Μ. Κωνσταντίνου

και από τους ίδιους τους χριστιανούς, είναι, χωρίς αμφιβολία, αληθινή, αλλά το

112 Κ.Α. Ρωμαίου, «Λαϊκές λατρείες της Θράκης. Αναστενάρια Τελετή Τυρινής
Δευτέρας», ό.π., σ. 78.
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σχετικό κείμενο, όπως αυτό παραδίνεται από τον Φώτιο, εκτός από τους συνήθεις

λατρευτικούς τύπους (θυσίες, λυχνοκαΐες και θυμιάματα), δεν αναφέρει τίποτε,

που να μπορεί να συσχετισθεί με τους εκστατικούς ενθουσιασμούς και χορούς, και

όπως αναφέρει ο Β. Στεφανίδης, πρόκειται για «ατροφικά λείψανα της λατρείας

του τελευταίου εθνικού και πρώτου Χριστιανού αυτοκράτορα». Επομένως, και από

τη μαρτυρία αυτή δεν έχουμε, κατά το Μέγα, κανένα ασφαλές τεκμήριο για άμεση

σχέση της οργιαστικής λατρείας των Αναστεναρίων με τη λατρεία του

Κωνσταντίνου – Ηλίου.113

Ο Αρχιμ. π. Ειρηναίος Ι. Χατζηεφραιμίδης, σε διεξοδική μελέτη του, για το

θέμα παρατηρεί:

«...Μη δυνάμενοι να απορρίψουμε τελείως τις μαρτυρίες των πηγών, μπορούμε

να δεχθούμε ότι ο ανδριάντας αντικατοπτρίζει τους δύο κόσμους που ζει ο

αυτοκράτορας: τον χριστιανικό και τον ειδωλολατρικό. Ζει στο μεταίχμιο αυτών

των δύο κόσμων: του μεν πρώτου που ανατέλλει, του δε δευτέρου που δύει. Ήδη

από το 324 αφίστατο ολοένα και περισσότερο από την ειδωλολατρία και προσήγγιζε

τον Χριστιανισμό.

Αλλ’ αυτό δεν αποκλείει να εξισορροπούσε ο Μ. Κωνσταντίνος – ο συνετός

πολιτικός – μεταξύ των δύο συγχρόνων του   κόσμων, χωρίς βέβαια εκουσίως να

αποτελεί αντικείμενο σεβασμού και «λατρείας» ή να ταυτίζεται με ειδωλολατρικό

θεό.

Ο ίδιος άλλωστε θεωρούσε τον εαυτό του δούλο του Θεού και ουδαμώς

αντικείμενο λατρείας...».114

Κατά τον ακαδημαϊκό Κ. Α. Ρωμαίο, βαθύ γνώστη της αρχαίας θρησκείας,

ορισμένες από τις εκδηλώσεις των Αναστεναρίων παρουσιάζουν ομοιότητα με

αντίστοιχα της διονυσιακής λατρείας. Έτσι, τα επιφωνήματα αχ αχ, ιχ ιχ των

χορευτών είναι, κατά τον Ρωμαίο, «παρόμοιες και, μάλιστα, ομόηχες και

αντίστοιχες φωνές των παλαιών, από όπου βγήκε το τελεστικό και οργιαστικό όνομα

113 Γ.Α. Μέγα «Αναστενάρια και έθιμα Τυρινής Δευτέρας», ό.π., σ. 520-522. Πβ. Β.Κ.
Στεφανίδου, «Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η λατρεία των αυτοκρατόρων», Επετ.
Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 8 (1931), σ. 215 κ. εξ.

114 Αρχιμ. Ειρηναίος Ι. Χατζηεφραιμίδης, Ο Οικιστήρ Μέγας Κωνσταντίνος και ο
ολοπόρφυρος Κίων του φόρου, εκδ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2014, σ. 60-61.
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του Διονύσου, ο Ίακχος – FiFaκχος».115 Επίσης, η εξόρμηση στα βουνά και τα

δάση και οι νυχτερινές εκδρομές και επισκέψεις σε γειτονικά χωριά, η προσπάθεια

των νέων να εμποδίσουν τον άγιο να βγει από το χωριό, έχουν τα ανάλογά τους

στα Νυκτέλια των Μεγάρων και τα Αγριώνια των παλαιών Βοιωτών˙ όλα αυτά,

όμως, είναι εύλογο να ειπωθεί, κατά την άποψη του Ρωμαίου, ότι «ξαναγίνηκαν

από την ίδια πηγή του οργιαστικού ενθουσιασμού και άσχετα με την αρχαία

διονυσιακή λατρεία».116

Ο Γ. Α. Μέγας υποστηρίζει ότι, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε,

έγινε σαφές ότι τα λεγόμενα για καταγωγή της εκστατικής λατρείας των

Αναστεναρίων από τη λατρεία του Διονύσου είναι εσφαλμένα. Τα Αναστενάρια

είναι μορφή χριστιανικού, καθαρά, Μυστικισμού,117 που προήλθε από τη λατρεία

του Αγίου Κωνσταντίνου. Οι αναστενάρηδες της Θράκης είναι άνθρωποι του

λαού, που έχουν τη δύναμη των απλών ψυχών, την έκσταση, το χάρισμα να

υψώνονται σε ένωση και μέθεξη με το Θείο. Αν κάποιες εκδηλώσεις και στοιχεία

της εκστατικής τους λατρείας συμβαίνει να έχουν την αρχή τους στην αρχαία

θρησκεία, αυτό δεν είναι παράδοξο. Τα λατρευτικά έθιμα του ελληνικού λαού

είναι, τα περισσότερα, κατά τον Μέγα, παλαιά, πολύ παλαιότερα των χρόνων του

Χριστού και βασίζονται σε ιδέες και παραστάσεις που ανήκουν στο υπόστρωμα

της θρησκείας και είναι, κατά το πλείστον, μαγικού χαρακτήρα. Ένας λαός

115 Κ.Α. Ρωμαίου, ό.π., σ. 46.
116 Όπ., σ. 46.
117 Το ρεύμα του Μυστικισμού, εκδηλώθηκε το 14ο αιώνα σε ελληνικό έδαφος και

συντάραξε το Βυζάντιο∙ ήταν η λεγόμενη Ησυχία, ήτο ι οι ησυχαστές του Αγίου Όρους
και ο απολογητής τους Γρηγόριος Παλαμάς. Βέβαια, δεν εμφανίσθηκε, κατά το Μέγα,
τότε, για πρώτη φορά ο Ησυχασμός. Το φαινόμενο είναι τόσο παλαιό όσο παλαιός
είναι και ο μοναχισμός. Αλλά το 14 αι., έχουμε επανάνθιση του Ησυχασμού στις
Μονές του Άθω. Στην ουσία, ο Αναστεναρισμός και ο Ησυχασμός έχουν μεγάλες
διαφορές∙ έχουν, όμως, κοινό το σκοπό, που είναι ουσιώδες και πρωταρχικό στοιχείο
της λατρείας.
Σκοπός του Ησυχασμού ήταν «να κατορθώσει ο ασκητής να δει ό,τι οραματίσθηκαν ο
Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος στο όρος Θαβώρ, το άκτιστο φως, τη λάμψη που
διαχύθηκε από τη Μεταμόρφωση του Κυρίου».
Σκοπός και του Αναστενάρη είναι να υψωθεί σε αγιοσύνη, να νιώσει μέσα του τον
Άγιο Κωνσταντίνο, να ενωθεί μ’ αυτόν. Έχουν, βέβαια, και διαφορές. Η
σημαντικότερη διαφορά είναι ότι η μεν Ησυχία είναι μοναχικός μυστικισμός με τέλεια
οργάνωση∙ τα Αναστενάρια είναι κοινωνικός μυστικισμός με τέλεια οργάνωση. Γ.Α.
Μέγα, «Η έννοια και ο χαρακτήρ των αναστεναρίων», Λαογραφία 29 (1974), σ. 11-12.
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ιστορικός, όπως ο ελληνικός ήταν επόμενο και στο καθεστώς της νέας θρησκείας

να διατηρήσει στην τελετουργία πολλών εκδηλώσεων μορφές της αρχαίας,

προσδίδοντας σ’ αυτές νόημα χριστιανικό.118

1.1.4. Η απαγόρευση της τελετής των Αναστεναρίων από τη

Χριστιανική Εκκλησία

Ο Μέγας, όπως πολλοί άλλοι που ασχολήθηκαν με το θέμα, θεωρεί ότι η

απαγόρευση της εκστατικής λατρείας του Αγίου Κωνσταντίνου και ο διωγμός

αντιβαίνει στο πνεύμα της ανοχής και της αγάπης που κήρυξε ο ιδρυτής της

Χριστιανικής Εκκλησίας, είναι αντίθετοι στο πνεύμα της ανεξιθρησκείας που

διέπει την ελληνική κοινωνία και Πολιτεία. 119 «Αναφέρεται ότι εις την Αγίαν

Ελένη, το νέον αυτό κέντρον του Αναστεναρισμού», σημειώνει ο Γ.Α. Μέγας, «ο

ιερεύς, το 1954, εκτελών πιθανώς εντολήν της προϊσταμένης εκκλησιαστικής αρχής,

κατέσχε τας εικόνας των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, που κατ’ έθος

εφυλάσσοντο εις το κονάκι, ως εις ιδιωτικόν εικονοστάσιον εις το σπίτι του

αρχιαναστενάρη. Το πράγμα έφερεν εις απόγνωσιν τον αγαθόν άνθρωπον...».120 Στη

συνέχεια, ο Μέγας αναφέρεται στην αντίδραση της βυζαντινολόγου Άννας

Χατζηνικολάου, η οποία έτυχε να βρίσκεται εκεί και άκουσε το κλάμα και το

πικρό παράπονο του αρχιαναστενάρη: «Ο Κωνσταντίνος θέλει ελευθερία για όλον

τον κόσμο», έλεγε. «Το έθιμον δεν γίνεται έτσι. Τα εικονίσματα έπρεπε να είναι στο

κονάκι. Αφού μας λέν’ ειδωλολάτρες, γιατί δέχτηκαν στην εκκλησία τα εικονίσματά

μας; Γιατί; Γιατί;... Κατασχέθηκε η θρησκεία καμμιά φορά; Γιατί μας πήρανε τα

118 Γ.Α. Μέγα, «Η έννοια και ο χαρακτήρ των αναστεναρίων», ό.π., σ. 16.
119 Στις 3 Ιουνίου 1955, η Αμαριώτου Μαρία δημοσίευσε στην Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»

αξιόλογη άποψη για την τέλεση των Αναστεναρίων και το έθιμο. Ανάμεσα σε πολλά
άλλα έγραφε: «Ώστε κινδυνεύουν και τ’ Αναστενάρια όπως έχουν κινδυνέψει και χαθή
τόσες ζωντανές παραδόσεις! Το πρώτο που αισθάνεται κανείς είναι ανησυχία κι έπειτα
θλίψη (...). παραδόσεις και έθιμα, σφραγίδες ελληνικές γνησιότητας και εθνικής
αθανασίας, που πέρασαν μέσα στη χριστιανοσύνη μας κι ενώθηκαν με τις γιορτές της
ορθοδοξίας, όπως ο Κλήδονας και τ’ Αναστενάρια, ποια ειδωλολατρική ανάμνηση
ξυπνούν στους σημερινούς Έλληνες και τα κυνηγά η μυωπική θρησκοληψία...».

120 Γ.Α. Μέγα, «Η έννοια και ο χαρακτήρ των αναστεναρίων», ό.π., σ. 17.



59

εικονίσματά μας;... Δικά μας πράγματα, παππούδικα, που τα φέραμε από τόση

σκλαβιά. Γιατί να μας τα πάρουν;».121

Και ο Γ.Α. Μέγας καταλήγει: «Είναι θλιβερόν εν μέσω εικοστώ αιώνι να

καταπιέζεται κατά τρόπον αυθαίρετον και βίαιον η θρησκευτική συνείδησις

ανθρώπων κατά Χριστόν θρησκευομένων. Η εμμονή των ανθρώπων αυτών εις

τρόπους λατρείας εκ των προγόνων παραδοθέντας ουδένα βλάπτει και είναι αξία

ανοχής και σεβασμού. Αν η τέλεσις του εθίμου των δεν τυγχάνει δι’ οιουσδήποτε

λόγους της εγκρίσεως της αγίας ημών Εκκλησίας, ο μόνος τρόπος, όπως επιτύχη

αύτη την κατάργησιν του εθίμου είναι τα πνευματικά μέσα, τα οποία και η Ιερά

Σύνοδος συνέστησε, δηλονότι η διαφώτισις αυτών διά της παιδείας και της διδαχής

και όχι ο διωγμός και η βία».122

Την αντίθεσή του στο διωγμό της εκδήλωσης των Αναστεναρίων, από την

Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, διατύπωσε με επιστολή του στο Βήμα, της 25-5-55

και ο Πολυδ. Παπαχριστοδούλου, Δ/ντής του Αρχείου του Θρακικού

Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, παίρνοντας αφορμή από την

παρατήρηση της εφημερίδας, η οποία έχει ως εξής:

«Ομολογούμεν ότι δεν δυνάμεθα να εξηγήσωμεν τα μέτρα, τα οποία λαμβάνει

κατ’ έτος η χωροφυλακή εις Σέρρας και Λαγκαδά κατά τας παραμονάς της τελέσεως

του εθίμου των Αναστεναρίων. Αρχικώς το απαγορεύει και εις το τέλος ευλογεί το

έθιμον. Αν η απαγόρευσις γίνεται διά την τήρησιν της τάξεως, λόγω του

συνωστισμού, που προκαλείται, είναι ευκολώτατον να υποχρεώση τους οργανωτάς

του εθίμου, όπως περιφράσσουν και απομονώνουν τον χώρον της πυροβασίας διά

συρματοπλέγματος, ώστε να μη παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή της τελετής. Η

απαγόρευσις όμως αυτής ή η μετατόπισίς της εις περιχαρακωμένον οικόπεδον, εις

αυλόγυρον π.χ. σχολείου κ.λπ. ισοδυναμεί προς ματαίωσιν και κατάργησιν του

εθίμου».123

121 Αρχείο Θρακικού Θησαυρού, ΙΘ΄ (1954), σ. 327-331.
122 Γ.Α. Μέγα, «Η έννοια και ο χαρακτήρ των αναστεναρίων», ό.π., σ. 17.
123 Ο Πολυδ. Παπαχριστοδούλου, ανάμεσα σε άλλα έγραφε: «Κύριε Διευθυντά. Επιθυμώ να

δώσω μίαν εξήγησιν επί του σημειώματος σας της 25/5/55 διά την τέλεσιν των
Αναστεναρίων. Χθες επανήλθον από τον Λαγκαδάν και την Αγίαν Ελένην Σερρών, όπου
παρηκολούθησα την τέλεσιν του εθίμου. Λοιπόν, ως εξηκρίβωσα, η μόνη αιτία των
δυσκολιών είναι η Μητρόπολις Θεσσαλονίκης. Τις προσπάθειες του Δήμου Λαγκαδά,
όπως τ’ αναστενάρια τελεσθούν δημοσία, εξουδετέρωσεν ο συνταγματάρχης της
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Ο Κώστας Ρωμαίος, καθηγητής της Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

και ακαδημαϊκός, πρόσεξε, ιδιαιτέρως, την τελετουργική υπόσταση των

Αναστεναρίων, αφού σε αυτήν την πτυχή του δρωμένου, εντόπισε, κατά το Μ.Γ.

Βαρβούνη, το κύριο βάρος της περιγραφής του. Την τελετουργική κορύφωση των

πράξεων που συναποτελούν το δρώμενο περιέγραψε, άλλωστε, ο ίδιος γλαφυρά

στην περιγραφή που δημοσίευσε, από την οποία καταφαίνεται ο οριακός και

διαβατήριος χαρακτήρας της όλης τελετουργίας124: «Για πολλήν ώρα μέσα στο

ταπεινό και μισοφωτισμένο κονάκι του Σωτ. Λιούρου γινόταν με μελωδία και χορό

η ψυχική προπαρασκευή των Αναστενάρηδων. Νταούλι δεν υπήρχε στο Λαγκαδά.

Αλλά και ένας γέρος λυράρης, αρκετά αδέξιος, έλειπε έξω από την πόλη και άργησε

περισσότερο από μιάμιση ώρα να έρθη. Δεν υπήρχαν άλλοι επισκέπτες μέσα στο

κονάκι. Είχα έτσι τη μοναδική, όσο και σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσω και να

εξακριβώσω ποια τραγούδια έλεγαν χαμηλόφωνα τέσσερες πέντε μαζί γυναίκες,

αντικαθιστώντας το παίξιμο της λύρας.

Σ’ όλο τούτο το διάστημα οι Αναστενάρηδες χόρευαν, χωρίς όμως ξεσπάσματα,

δείχνοντας μόνο θλιμμένη περίσκεψη και πολλήν ευλάβεια προς τα εικονίσματα.

Συχνά προχωρούσαν χορεύοντας προς το εικονοστάσι, ή για να το θυμιάσουν με το

μικρό λιβανιστήριο, ή για να επαναλάβουν εκεί νέες κατανυκτικές «μετάνοιες».

Το τραγούδι, που λεγόταν από μελαγχολικές φωνές, η έλλειψη του βροντερού

νταουλιού και της επίμονης λύρας, οι πολλές λατρευτικές εκδηλώσεις μέσα σε

καθαρά χριστιανικό πλαίσιο, όλα καθιστούσαν το περιβάλλον πιο υποβλητικό, και

μου αποκάλυπταν με ποιον περίπου τρόπο επί χρόνια κατόρθωνε να διατηρήται

κρυφά το έθιμο χωρίς το βρόντο του νταουλιού, αλλά μόνο με το σιγανό τραγούδι ή

το παίξιμο λύρας, με κατάνυξη και γονατίσματα στο εικονοστάσι και με χορούς

ευλαβικούς. Σε τέτοιες περιστάσεις κρυφής τελετής, ακολουθούσε κάποτε, προς το

Χωροφυλακής κ. Λάγιος, συνταχθείς με την γνώμην του Μητροπολίτου, ότι το έθιμον
είναι βάρβαρον και αντιχριστιανικόν, ειδωλολατρικόν κ.λπ. και ότι πρέπει να
παρεμποδισθή η τέλεσίς του. Και διά να το απαγορεύση, εσοφίσθη να προβάλη την
ανεπάρκειαν του χώρου ωςδικαιολογίαν επιμένων πεισματωδώς να τελεσθούν τ’
αναστενάρια εις το γυμναστήριον ενάμισι χιλιόμετρον μακράν από το κονάκι των
αναστενάρηδων. Η πρότασίς του απερρίφθη ως απαράδεκτος, διότι το έθιμον τελούμενον
εκεί ελάμβανε την μορφήν τσίρκου ή ταυρομαχίας...». Εφημ. «ΤΟ ΒΗΜΑ», 26/5/55. Πβ.
Πολυδ. Παπαχριστοδούλου, «Πώς εμποδίζονται τα Αναστενάρια», Αρχείον του Θρακικού
Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 20 (1955), σ. 361.

124 Μ. Γ. Βαρβούνης, Λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες, ό.π., σ. 109.



61

τέλος, η αναπόφευκτη αποκορύφωση του εκστασιασμού που ζητούσε την εκτέλεση

του τελικού χρέους. Ήταν τούτο ο καθαρμός και η δίοδος «διά πυρός» (η δοκιμασία

του διά πυρός είναι), που την πραγματοποιούσαν με το να σκορπίζουν στο χωμάτινο

δάπεδο του κονακιού τ’ αναμμένα στο τζάκι κάρβουνα και να περνούν πατώντας

πάνω τους, καθαίροντας έτσι τον εαυτό τους και, συνεκδοχικά, τον κύκλο των δικών

τους ανθρώπων και ζώων»125.

Ο Μ. Γ. Βαρβούνης θεωρεί ότι αυτές οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι η

τελετουργική υπόσταση των Αναστεναρίων είναι, ακόμη και σήμερα, κυρίαρχη,

και δίνει τον τόνο που κυριαρχεί στην τέλεση του σημαντικού αυτού ευετηρικού

δρωμένου, που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών και διαφορετικών κλάδων

της επιστήμης126.

1.2. Η Περπερούνα (Dodola)

Στο χώρο της ορθόδοξης Βαλκανικής, την εποχή της άνοιξης, τραγουδιέται ένα

άσμα με την αποκλειστική συμμετοχή των κοριτσιών˙ και εδώ θα υπάρχει, κατά

τον Πούχνερ, η ενδιάμεση θέση του εθίμου, ανάμεσα στις ποιμαντικές πρακτικές

της Εκκλησίας και στις παγανιστικές εκδοχές της λαϊκής πίστης και λατρείας, οι

οποίες εντάσσονται στους εποχικούς κύκλους της χρονιάς, την ανάγκη της

αναβίωσης της βλάστησης και τις στρατηγικές επιβίωσης της κοινότητας σε

κρίσιμη φάση, όπως είναι οι εκτεταμένες περίοδοι ανομβρίας και ξηρασίας την

άνοιξη και ενωρίς το καλοκαίρι, οπότε κινδυνεύει η σοδειά. «Μολοντούτο η

μορφολογία του εθίμου, με τη φυτομορφική μεταμφίεση και τις πράξεις «αναλογικής

μαγείας» για την πρόκληση βροχής», γράφει ο Πούχνερ, «είναι πιο έντονα

φυσιολατρικές και «ειδωλολατρικές» από τον Λάζαρο, αν και το άσμα που

τραγουδιέται απευθύνεται κατευθείαν στον ίδιο το Θεό, είναι δηλαδή λιτανική

παράκληση μόνο που τραγουδιέται από όμιλο κοριτσιών».127

Η μαγική πρόκληση της βροχής, με μιμητικές πράξεις από τη μια πλευρά, και

από την άλλη οι οργανωμένες εκκλησιαστικές δεήσεις και λιτανείες, με πομπές

125 Κ. Ρωμαίος, «Εντυπώσεις από τα Αναστενάρια του 1955», Αρχείο Θρακικού
Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 20 (1955), σ.372 – 373.

126 Μ. Γ. Βαρβούνης, Λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες..., ό.π., σ. 110.
127 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, σ. 167.
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στους αγρούς και εξωκλήσια, κυρίως τις ημέρες πριν από την Ανάληψη, που

τελούνται και για την αποτροπή του χαλαζιού και άλλων ζημιογόνων

μετεωρολογικών φαινομένων, αποτελεί ευρέως διαδεδομένη πρακτική σε όλους

τους αγροτικούς πολιτισμούς της Ευρώπης, σε μια διαχρονική διάσταση που

οδηγεί στα βάθη της ιστορίας. Ωστόσο, μέσα σ’ αυτό το διεθνές δίκτυο

συγγενικών φαινομένων και εκδοχών, οι αγερμοί, όπως αυτός του «κοριτσιού της

βροχής», που τελείται στις ορθόδοξες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που

ονομάζεται, συνήθως, dodolaή περπερούνα, αποτελεί, κατά τον Πούχνερ,

ξεχωριστό πλέγμα εθιμικών εκφάνσεων και αντιμετωπιζόταν πάντοτε έτσι από τη

σχετική έρευνα της Συγκριτικής Λαογραφίας.128

Στις μορφές και παραλλαγές που μπορούσαν να καταγραφούν και να

παρατηρηθούν ως το πρόσφατο παρελθόν, διαφαίνονταν, ακόμη, αδρά, κάποια

υπολείμματα μιας εκκλησιαστικής πρακτικής, η οποία θα μπορούσε, ίσως, να

συγκριθεί με τις ανάλογες παρακλητικές λειτουργικές πομπές και λιτανείες στους

αγρούς της λατινικής Εκκλησίας, ώστε η καθαρά παγανιστική καταγωγή του

αγερμού, όπως την ήθελε η παλαιότερη έρευνα, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα

πιο δυναμικό και διαλεκτικό τύπο εξέλιξης, που να μην αποκλείσει, από πριν,

μορφές και δυνατότητες εκκοσμίκευσης μιας αρχικά χριστιανικής ιερής

τελετουργίας.129

Ο Emil Schneeweis130, το 1935, διαπίστωσε πως το όλο εθιμικό πλέγμα των

δεδομένων, που συγκεντρώθηκαν πριν από το 1900, απαιτεί ακόμη σφαιρική

διαφώτιση, από μια μελέτη, η οποία θα έπρεπε να παρακολουθήσει το ενδιαφέρον

αυτό έθιμο σε όλους τους βαλκανικούς λαούς, τόσο από άποψη ονοματολογίας

όσο και περιεχομένου. Από τότε, έχουν δημοσιευθεί σημαντικές μελέτες, που

δίνουν, κατά τον Πούχνερ, εν μέρει και μια σφαιρική εικόνα σε τοπικό επίπεδο, με

κάποιες ευρύτερες συγκρίσεις, όπως της Domotor131 και του Ujvary132 για την

128 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 168.
129 Το εκφράζει ευθέως ο Vakarelski, σχετικά με το έθιμο του pokrustiή Krstomose (τη

«σταυροφορία»). Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 168-169. Πβ.
Chr. Vakarelski, Bulgarische Volkskunde, Berlin 1969, σ. 331.

130 Schneeweis E., Grundrif des Volksglaubens und Volksbrauches der Serbokroaten,
Celje 1935, σ. 222.

131 T. Domotore / E. Eperjessy, “Dodola and other Slavonic folk – customs in county
Baranya (Hungary)”, Actra Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae 16
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Ουγγαρία133, των Gavazzi134, Schneeweis135, Kuret136, Ristovski137, Kovacevic138,

Muraj139 και Culinovic – Konstantinovic140 για τέως γιουγκοσλαβικές χώρες, των

Pop και Eretescu, καθώς και της Stoica – Vasilescu141για τη Ρουμανία, μελέτες για

την Αλβανία και τη Μικρασία, των Vakarelski142, Dinekov, Benovska, Popov143,

Gencev, Kolev 144 και Samokovlieva για τη Βουλγαρία, Cvetkova και

Stojanov 145 για τη Βεσσαραβία, Μέγα 146 και Πούχνερ 147 για την Ελλάδα. Οι

(1967), σ. 399-408. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 170, σημ.
9.

132 Z.Ujvary, “Une coutume des slaves du sud la “dodola”, Slavica 3 (Debrecen 1963), σ.
131-40.

133 Για την ακρίβεια: για τις σερβικές, κροατικές και ρουμανικές μειονότητες της
Ουγγαρίας.
134 M. Gavazzi, “Das Maskenwesen Jugoslawiens”, Schweizer. Archiv fur Volkskunde 63

(1967), σ. 185-202.
135 E.Schneeweis, Serbokroatische Volkskunde I. Volksglaube und Volksbauch, Berlin

1961, σ. 161-164.
136 N.Kuret, “Frauenbunde und maskierte Frau”, Schweizer Archiv fur Volkskunde 68/69

(1972/73), σ. 334-347.
137 V.Ristovski, “Makedonskite dodolski i drugi obicai i pesni za dozd”, Makedonski

Folklor 19-20 (1977), σ. 37-63.
138 I.Kovacevic, “Dodola-intergrationi pristup proucavanju obicaja”, Glasnik

Etnografskog institute SANU 25 (1976), σ. 67-88.
139 Α. Muraj, “Iz Istrazivanja Zumberka (preperuse, preslice, tara)”, Narodna Umjetnost

24 (1987), σ. 157-176.
140 V.Culionov.Kovacevic, “Dodola-intergrationi pristup proucavanju obicaja”, Glasnik

Etnografskog institute SANU 25 (1976), σ. 67-88.ic – Konstantinovic, “Dodole I
prporuse”, Narodna Umjetnost 5 (1963), σ. 73-96.

141 L.Stoica – Vasilescu, “Paparuda”. Revista di etnografia si folclor 15 (1970), σ. 375-
384.
142 Vakarelski, ό.π., σ. 328.
143 R.Popov, Peperuda i German, Sofija 1989.
144 R.Kolev, “Varianti na obredit Peperuda i German”, Bulgarski Folklor 12/3 (1986), σ.

47-58.
145 P.Stojanov, “Bulgarski narodni pesni i chora o s. Karagac, Juzna Besarabia”, Bulgarski

Folklor 20/1 (1994), σ. 35-59.
146 Γ.Α. Μέγας, Ελληνικαί εορταί και έθιμα της λαϊκής λατρείας, Αθήναι 1956 (ανατύπωση

1979), σ. 180.
147 W. Puchner, Brauchtumserscheinungen im griechischen Jahreslauf und ihre

Beziehungen zum Volkstheater. Theater wissen – schaftlich – Volkskundliche
Querschnit – tstudien zur sudbalkan – Mediterranen Volkskultur, Wien 1977, σ. 41.
Βλ. και Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 172, σημ. 33.
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ρωσικές μελέτες για ολόκληρη τη Βαλκανική έμειναν μάλλον φτωχές από

υλικό.148

Ο Βάλτερ Πούχνερ θεωρεί ότι η γεωγραφική διάδοση της αγροτικής

τελετουργίας για τον τερματισμό της ανομβρίας και την πρόκληση βροχής,

ακολουθεί τα κλιματολογικά, φυσιολογικά και οικολογικά δεδομένα της

νοτιοανατολικής Ευρώπης˙ το έθιμο συναντάται, όπως είναι φυσικό και λογικό,

κυρίως σε ζώνες έντονης αγροτικής οικονομίας (λιγότερο σε ζώνες κτηνοτροφικής

οικονομίας), οι οποίες υποφέρουν περισσότερο από ανοιξιάτικους ή πρώιμους

καλοκαιρινούς καύσωνες και ξηρασίες του ηπειρωτικού κλίματος.149 Ως δεύτερο

κριτήριο της διάδοσης θα μπορούσε να θεωρηθεί η γεωγραφική έκταση της

βαλκανικής Ορθοδοξίας: στην καθολική βορειοδυτική τέως Γιουγκοσλαβία

(Κροατία, Σλοβενία) δεν φαίνεται να είναι γνωστό το έθιμο 150 και εκεί που

εντοπίζεται, τοπικά, έχει, κάπως, διαφορετική μορφολογία.151

Από γεωγραφική άποψη η παρακλητική πομπή του «κοριτσιού της βροχής»

φτάνει στο βορρά ως το τόξο των Καρπαθίων ορέων και την πεδιάδα της

Παννονίας, στη δύση ως τα παράλια της Δαλματίας και την ενδοχώρα τους, στον

νότο ως την Πελοπόννησο, ανατολικά ως τις τέως εκτάσεις κατοίκησης των

Ελλήνων του Πόντου, στα νότια παράλια της Μαύρης Θάλασσας και την

ενδοχώρα, και πιο ανατολικά, ακόμη ως τις νότιες βουνοπλαγιές του

Καυκάσου.152

148 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 172.
149 Στα νότια παράλια του Εύξεινου Πόντου υπάρχουν, αντίθετα, και τελετές δίωξης της

βροχής, πάλι με ένα ομοίωμα, KucKucura ή Κουχτουτέρα, αν και η κουχτουτέρα
περιγράφεται, συνήθως, κατά το Μέγα, αντίθετα, ως έθιμο της μαγικής πρόκλησης
βροχής. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 174, σημ. 42. Πβ. Α.Π.
Παπαδόπουλος, «Νεφοδιώκται», Ημερολόγιο της Μεγάλης Ελλάδος 1927, σ. 269-277
και Γ.Α. Μέγας, «Ζητήματα της Ελληνικής Λαογραφίας», Επετηρίς του Λαογραφικού
Αρχείου 1941-42, τεύχ. 3, σ. 106.

150 M.Gavazzi, “Das Maskehwesen”, ό.π., σ. 198. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική
Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 174, σημ. 43.

151 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 174.
152 Αυτή η, γεωγραφικά, πολύ μεγάλη διάδοση του εθίμου, αρχικά δεν φαίνεται να

συσχετίζεται με μια ορισμένη εθνότητα (στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται, συχνά,
ως «νοτιοσλαβικό» έθιμο), αλλά με τους άξονες εξάπλωσης της Ορθοδοξίας (οι
μικρασιατικές μορφές αναφέρονται στη γνωστή βιβλιογραφία σε ελληνόφωνους
πληθυσμούς). Ο Πούχνερ θεωρεί ότι μπορεί να έχει συμβάλει σ’ αυτή τη διεθνική
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Η πρώτη ιστορική αναφορά του εθίμου στο βαλκανικό χώρο βρίσκεται στην

Descriptio Moldaviae του Dimitrie Cantemir, από τις αρχές του 18ου αιώνα, μαζί

με την αναφορά του σε ένα φαναριώτικο νομοκάνονα του 1765, από το

Βουκουρέστι, όπου, με παραπομπή στις απαγορεύσεις δημόσιων χορών των

γυναικών στην πατερική γραμματολογία και στις πρώτες συνόδους, απαγορεύεται

η λεγόμενη paparuda. 153 Ο Δημήτριος Οικονομίδης, ο οποίος σχολίασε

λαογραφικά την πηγή και την έκδοση, θεωρεί πως πρέπει να πρόκειται για

μεταμφιεσμένη Τσιγγανοπούλα, ξεκινώντας από τον τρόπο, που τελείται, σήμερα,

το έθιμο, πράγμα, ίσως, πιθανό, κατά τον Πούχνερ, αλλά όχι βέβαιο.154 «Έτσι τόσο

από την πρώιμη αναφορά του Cantemir στην Ιστορία της Μολδαβίας όσο και από

την ελληνική νομοθεσία στην παραδουνάβια ηγεμονία της Βλαχίας», παρατηρεί ο

Πούχνερ, «στην epoca fanariotilor, οδηγούμαστε στους Ρουμάνους, αν και οι ίδιοι,

στην εθνογενετική τους αυτοσυνειδησία, βλέπουν τους εαυτούς τους περισσότερο ως

μετακινούμενους βοσκούς παρά ως ριζωμένους αγρότες̇ ωστόσο, δεν μπορεί να

αποκλειστεί καθόλου το γεγονός πως, ανάμεσα στους δουλοπάροικους στα τσιφλίκια

των Φαναριωτών και των ντόπιων βογιάρων, ίσως δούλευαν και Βούλγαροι

αγρότες».155

Η αμφίσημη δυνητικότητα των πιθανών επιχειρημάτων και η

αποσπασματικότητα των διασκορπισμένων πληροφοριών μάλλον δεν επιτρέπει

speculations για την ιστορική ή εθνοτική καταγωγή του εθίμου, το οποίο, πάντως,

φαίνεται να υπάρχει κατά τον 18ο αιώνα, ήδη σε πλήρη μορφολογική εξέλιξη,

αλλά αναγκάζει την έρευνα σε λειτουργική ανάλυση των πιο σύγχρονων μορφών

διάδοση σε ένα, γεωγραφικά, πολύ μεγάλο χώρο, η υψηλή συχνότητα των Τσιγγάνων
στην τέλεση του αγερμού, αν και το φαινόμενο επιδέχεται και άλλη εξήγηση, μιας
δυσλειτουργίας και συρρίκνωσης της τέλεσης του εθίμου, όταν «ημιεπαγγελματίες της
μικροκοινωνίας αναλαμβάνουν τέτοιες «εξυπηρετήσεις», που κανείς δεν θέλει, πια, να
κάνει. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 176-177.

153 «Να μην γίνηται εις το εξής η παπαρούδα, την οποίαν και αυτήν ο ρηθείς κανών
φανερά εμποδίζει, αποφαινόμενος εις το να μη γίνηται δημόσιος χορός γυναικών». Μ.
Φωτεινόπουλος, Νομικόν πρόχειρον (Βουκουρεστίου 1765), εκδ. Π.Ι. Ζέπος, Αθήναι
1959, σ. 43.

154 Βλ. Δημήτριος Οικονομίδης, Βιβλιοκρισία στη Λαογραφία 17 (1958), σ. 675-678.
155 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 179. Πβ. Μανόλης Γ. Σέργης,

Διαβατήριες τελετουργίες στον Μικρασιατικό Πόντο (Μέσα 19ου αιώνα – 1922).
Γέννηση – Γάμος – Θάνατος, ό.π., σ. 19-23.
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του αγερμού, όπου αυτές δηλώνονται στις δημοσιευμένες και καταγραμμένες

πηγές. Δεν έχει πολύ νόημα, επίσης, άλλη μια επισκόπηση των θεωριών περί

μαγείας «αναλογικής», «ομοιοπαθητικής» ή «συμπαθητικής».156

1.2.1. Ημερομηνία τέλεσης του εθίμου και ονομασία

Ο αγερμός του «κοριτσιού της βροχής» ανήκει στα ευκαιριακά έθιμα, που

τελούνται σε ορισμένες καταστάσεις και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

τις φάσεις παρατεταμένης ανομβρίας και ξηρασίας, στην περίοδο ανάμεσα στον

Απρίλιο και τον Αύγουστο. Σε πολλές περιπτώσεις το έθιμο έχει χάσει την

ευκαιριακή του κινητικότητα και έχει προσκολληθεί σε κάποια εορταστική

ημερομηνία του ορθόδοξου εορτολογίου της ανοιξιάτικης και πρώιμης

καλοκαιρινής περιόδου, όπως συνέβηκε και με άλλες μορφές εθίμων, τα οποία,

ουσιαστικά, κατά τον Πούχνερ, δεν συσχετίζονται με το εορτολόγιο του

εκκλησιαστικού έτους.

Στη σταδιακή καθιέρωση σταθερής ημερομηνίας της τέλεσης του αγερμού

παρατηρούνται κάποιες διαβαθμίσεις. Συνήθως, όμως, το ημερολογιακό πλαίσιο

είναι πιο συγκεκριμένα καθιερωμένα: στην Τρανσυλβανία και τους Ρουμάνους

της Ουγγαρίας, την τρίτη Κυριακή, μετά το Πάσχα ή τη δεύτερη Πέμπτη, μετά την

Πεντηκοστή, στην Πελοπόννησο, τη Δευτέρα του Πάσχα, όταν δεν βρέχει, στην

βόρεια Βουλγαρία, σε κάποια Πέμπτη του Απριλίου ή του Μαΐου, την

Πρωτομαγιά στην Εύβοια, του Αγίου Ιερεμία (πρώτη Μαΐου) στους Βουλγάρους

της Βεσσαραβίας, μετά τις 21 Απριλίου στους βλάχους της Σαμαρίνας, στη γιορτή

του Sveti Atanas (Αγίου Αθανασίου, 2 Μαΐου) στη βόρεια Dobrudscha, ανήμερα

του Αγίου Γεωργίου στη βόρεια Βουλγαρία, μερικές ημέρες μετά στην περιοχή

της Βάρνας, ανάμεσα στη γιορτή του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Αθανασίου

(2 Μαΐου) στη βόρεια Θράκη. Οι σταθερές ημερομηνίες της τέλεσης του εθίμου

εμφανίζονται, συσσωρευμένες γεωγραφικά, στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας και

της Βουλγαρίας, ενώ πιο σπάνιες είναι στη Ρουμανία και τις τέως

γιουγκοσλαβικές χώρες.157

156 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, σ. 179
157 Ό.π., σ. 181-182. Πβ. G.Moldovan, A. magyarorszagi romanok, Budapest 1913, σ.

290, M.Arnaudov, Studii vurchu bulgarskite obredi i legendi, τ. Α΄, Sofija 1971, σ.
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Οι ονομασίες158 του αγερμού, που καταγράφηκαν, ανάγονται, βασικά, σε δύο

αρχικές μορφές: dodola και περπερούνα (περπερούδα, περπερούσα, παπαρούνα,

πιπεριά). Η πρώτη ονομασία, dodola, είναι η καθιερωμένη και διαδεδομένη στις

τέως γιουγκοσλαβικές χώρες159 , τη δυτική Βουλγαρία160 , την Αλβανία161 , και

σποραδικά και στη Βόρεια Ελλάδα162, ως εισαγόμενη από το Βανάτο.163

Η δεύτερη ονομασία, περπερούνα (περπερούδα, παπαρούνα, πιπεριά)

παρατηρείται στη Ρουμανία164, τη Βουλγαρία165, την Ελλάδα166, σε Βλάχους και

Αρωμούνους167, υπάρχει σποραδικά και στις τέως γιουγκοσλαβικές χώρες168 και

στην Αλβανία.169

Υπάρχουν και άλλοι τύποι ονοματολογικοί, όπως: λαπατάς και λαπατούσα στη

Θράκη, ladekarice στην Κροατία, rosomanka και rosomankja στην τέως

γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και τη δυτική Βουλγαρία,

prporusaστην τέως Γιουγκοσλαβία, καθώς και κουσκουτέρα, κουσκουκούρα και

κουχκουτούρα στους Έλληνες του Πόντου. Ο Β. Πούχνερ θεωρεί ότι οι

ονοματολογικοί αυτοί τύποι δεν ξεπερνούν την τοπική εμβέλεια συγκεκριμένων

περιοχών.170

175-179, Γ.Α. Μέγας, Ζητήματα Ελληνικής Λαογραφίας, ό.π., τεύχ. 5, σ. 60 και Ι.Γ.
Παπαϊωάννου, «Ιστιαϊκά», Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 1 (1935), σ. 106-137.

158 Για τις ονομασίες του εθίμου, τις μορφολογίες, τις σημασίες και τις ετυμολογίες βλ.
περισσότερα και αναλυτικά στο: Βάλτερ Πούχνερ, Εθνογλωσσικές Μελέτες.
Μορφολογίες – σημασίες – ετυμολογίες, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2013, σ. 141-154.

159 Gavazzi M., “Das Maskehwesen”, ό.π., σ. 178.
160 Arnaudoff M., Die bulgarischen Festbrauche, Leipzig 1917, σ. 65 κ. εξ.
161 M. Tirtja, “Les cultes de l’ agriculture et de l’ elevage chez le people albanais”,

Ethnographie albanaise 9 (1979), σ. 201 κ. εξ.
162 Θ.Δ.Α(θανασιάδης), «Η ντούντουλα», Ημερολόγιο Ανατολικής Μακεδονίας και

Θράκης 1 (1931), σ. 82 κ. εξ.
163 F. Klier, Der Aberglaube im Banat, Wrschatz 1934, (Banater Bucherei 46), σ. 29.
164 A.J.B.Wace – M.S. Thompson, The Nomades of the Balkans, London 1914, σ. 132.
165 Chr. Vakarelski, ό.π., σ. 328.
166 R.Rodd, The customs and the Lore of Modern Greece, London 1892, σ. 133. Πβ.

Βάλτερ Πούχνερ, Εθνογλωσσολογικές Μελέτες, ό.π., σ. 146-149.
167 A.J.B.Wace – M.S. Thompson, ό.π., σ. 132.
168 M. Gavazzi, “Das Maskenwesen”, ό.π., 187 κ. εξ.
169 E. Schneeweis, Grundrib, ό.π., σ. 221.
170 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 185-150. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ,

Εθνογλωσσολογικές Μελέτες, ό.π., σ. 143-154.
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1.2.2. Η Μορφολογία του εθίμου

Η μορφολογία του εθίμου εμφανίζει, κατά τον Πούχνερ, αρκετά ομοιόμορφη

εικόνα, χωρίς ιδιαίτερα μεγάλα περιθώρια για παραλλαγές (όπως και το τραγούδι),

πράγμα που έχει σχέση με την αυστηρή λειτουργικότητα της τελετής, την πίστη ή

την ελπίδα στη μαγική αποτελεσματικότητα των δρωμένων της μίμησης της

βροχής, και με τον αποκλειστικό προσανατολισμό να επιτύχει τον στόχο του: να

τερματιστεί η ανομβρία και να αποτραπεί ο κίνδυνος της καταστροφής της

αγροτικής παραγωγής. Οι φορείς του εθίμου και του αγερμού είναι τις

περισσότερες φορές κορίτσια (σπάνια γυναίκες).171

Συχνά το «κορίτσι της βροχής» είναι ένα ορφανό αγόρι ή κορίτσι, για να

συγκινηθεί ο Θεός, όπως αναφέρεται στην αιτιολόγηση του γεγονότος.

Προϋπόθεση φαίνεται να είναι η φτώχεια του κοριτσιού. Πολύ συχνά, ιδιαίτερα

στις πιο πρόσφατες καταγραφές, τον αγερμό πραγματοποιούν αγόρια ή κορίτσια

τσιγγάνων. Υπάρχουν, ωστόσο, και περιπτώσεις κατά τις οποίες ανύπαντροι νέοι

ντύνονται στα πράσινα και γυρίζουν τραγουδώντας την παράκληση για βροχή. Ο

Κ. Γιαννούτσος, ο οποίος, στις αρχές, περίπου, του 20ου αιώνα, κατέγραψε το

άσμα της Μπαρμπαρούσας, στη Μακρυνεία Αιτωλοακαρνανίας, σημειώνει: «Ανά

τον δήμον Μακρυνείας (του νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας), όπως και αλλαχού

της Ελλάδος, εν ανομβρία ήτο σύνηθες τόδε το έθιμον, όπερ νυν έχει σχεδόν τελείως

εκλείψει. Ενεδύετο τις των πενεστέρων, ως εικός, το εγχώριον χειμερινόν

επανωφόριον (κάπαν) και διά της καλύπτρας αυτού (κατσούλας) περιέβαλλε την

κεφαλήν. Περί τον ούτως ενδυθέντα περιεδένοντο κλάδοι πυκνοί, ώστε ο άνθρωπος

ούτος μετεβάλλετο εις παχύτατον και πολύφυλλον όγκον. Οδηγούμενος δε υπό τινός

άλλου, την συνήθη φέροντος ενδυμασίαν, περιήρχετο τας οικίας και ήδε το

κατωτέρω άσμα. Εκ δε των οικιών κατέχεον κατ’ αυτού άφθονον ύδωρ και έδινον

ευτελή τινα αμοιβήν (χρήματα, ωά κ.τ.τ.)

Μπαρμπαρούσα περπατεί,

τον Θεόν παρακαλεί

171 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 191-192.
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για να ρίξη μια βροχή...»172

Όμως, κατά κανόνα, ολόκληρη η ομάδα της πομπής της περπερούνας έχει

καθαρά γυναικείο χαρακτήρα, όπου ένα μέλος είναι μεταμφιεσμένο και χορεύει. Η

ομάδα του ομίλου που συνοδεύει το «κορίτσι της βροχής» διαφέρει σε μέγεθος και

σύσταση: φτάνει από δύο συνοδούς σε συνολικά είκοσι πρόσωπα. Μερικές φορές,

γυρίζουν και περισσότερες από μία περπερούνες. Σε συρρικνωμένες μορφές το

«κορίτσι της βροχής», κατά τον Πούχνερ, πηγαίνει μόνο του από σπίτι σε σπίτι ή

αντικαθίσταται από κάποια κούκλα.173

Γυναικείο, καθαρά, χαρακτήρα έχει και η ομάδα της συνοδείας της

“Perperuda”, στην τέλεση του εθίμου στον σλαβικό κόσμο, όπως την περιγράφει ο

καθηγητής Κωνσταντίνος Γ. Νιχωρίτης, ο οποίος, σημειώνει: «Μία γιορτή με

κατάλοιπα παγανιστικά είναι η “Perperuda”. Το όνομά της σημαίνει «πεταλούδα»

και προέρχεται από παλιό παγανιστικό έθιμο. Ο εορτασμός της δεν έχει κάποια

συγκεκριμένη ημερομηνία. Τη γιορτάζουν «τον πέτρινο μήνα», όταν έλθουν οι

μεγάλες ξηρασίες. Στον εορτασμό της συμμετέχουν μόνο κοπέλες (περίπου μια

ντουζίνα), ντυμένες μόνο με το παραδοσιακό γυναικείο πουκάμισο και στον

ζωστήρα έχουν διάφορα κλωνάρια και πράσινα φυτά (ζαμπούκο, κισσό, ιτιά). Για

τον ρόλο της “Perperuda” επιλέγεται ένα μικρό κορίτσι (8-12 χρονών) ορφανό ή το

στερνοπαίδι από μια πολυμελή οικογένεια. Η “Perperuda” γυρίζει στα σπίτια από

το μεσημέρι έως το απόγευμα πριν τη δύση του ηλίου, ποτέ μετά.

Όταν μπαίνει στην αυλή ενός σπιτιού, οι κοπέλες παρακαλούν, τραγουδώντας,

τον Θεό, να φέρει βροχή, την ώρα που η “Perperuda” χορεύει κυκλικά σαν πουλί.

Τότε, η σπιτονοικοκυρά βγαίνει με μία κανάτα νερό με λίγο κρασί και τη βρέχει,

αυτή τινάζεται και ραντίζει τους ανθρώπους για υγεία, βροχή και καρποφορία. Η

σπιτονοικοκυρά την ξεπληρώνει με ένα κόσκινο γεμάτο αλεύρι».174

172 Κ. Γιαννούτσος, «Το άσμα της Μπαρμπαρούσας εν Μακρυνεία», Λαογραφία 2
(1910/11), σ. 446 κ. εξ. Πβ. Α. Τζαρτζάνου, «Θεσσαλικά του Τυρνάβου», Θεσσαλικά
Χρονικά 2 (1931), σ. 107, 159.

173 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 193-194.
174 Κωνσταντίνος Γ. Νιχωρίτης, Παγανιστικές λατρείες του σλαβικού κόσμου, εκδ.

Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2013, σ. 2-3. Πβ. Nikov N., “Praznicite na Balgarite s
legend I predanija”, Balgariski Diplomati-ceskipregled, τ. 11-12, εκδ. Balgarski
Bestsebeller – Natsionalen Musej na Balgarskata kniga I politografia, Σόφια 2002.



70

Το υλικό της μεταμφίεσης, σε όλες τις περιπτώσεις, αποτελείται από φύλλα,

κλαδιά, ψιλά ξύλα, πρασινάδες, χορτάρι, λουλούδια, που σκεπάζουν το γυμνό ή

ημίγυμνο σώμα του κοριτσιού σε στρώματα διαφορετικού πάχους. Το γυμνό σώμα

έχει ειδική ιδιαιτερότητα στις μαγικές πράξεις, γιατί πιστεύεται ότι επηρεάζει,

θετικά, την αποτελεσματικότητα των δρωμένων. Αυτή η φυτομορφική

μεταμφίεση μπορεί να καλύψει όλο το σώμα, ώστε μόνο το πρόσωπο να φαίνεται.

Διάφορα φυτά παίζουν σημαντικό ρόλο: ακτέα, πλατανόφυλλα, παπαρούνες,

κλαδιά ιτιάς, ή και καρυδιάς, αγριόκλημα, κλαδιά ακακίας, τσουκνίδες,

λαπαθόφυλλα και διάφορα άλλα, τα οποία δεν είναι πάντα εύκολο, στις ειδικές

τοπικές τους ονομασίες να ταυτιστούν και των οποίων τα μαγικά και

σημασιολογικά συμφραζόμενα, ως προς τη δράση τους, δεν είναι εύκολο να

διαφωτιστούν. Μπορούμε, όμως, να ξεκινήσουμε από τη βασική υπόθεση πως

κάποια σχέση πρέπει να έχουν με την ποθητή και αναμενόμενη βροχή.175

Το δομικό στοιχείο του αγερμού είναι, κατά τον Πούχνερ, σταθερό και

στερεότυπο: το μεταμφιεσμένο ή «ντυμένο» κορίτσι πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι,

τραγουδά (είτε το ίδιο είτε μια ομάδα κοριτσιών που το συνοδεύει) την

παράκληση για βροχή, και χορεύει μπροστά στο σπίτι ή στην αυλή του σπιτιού (η

βουλγαρική λαογραφία διαχωρίζει από την ίδια την παράκληση για βροχή το

«τραγούδι του δρόμου», που τραγουδιέται κατά τον αγερμό)˙ από τις νοικοκυρές

ραντίζεται με νερό, το περιχύνουν με ποτιστήρια (και από τα παράθυρα ή το

μπαλκόνι) ή το περιλούζουν με ολόκληρους κουβάδες, ώσπου να γίνει τελείως

μούσκεμα και να στάζει από παντού νερό, οπότε η ομάδα των κοριτσιών (ή η ίδια

η περπερούνα) λαμβάνει το δώρο (κέρματα, αβγά, τρόφιμα, γλυκά, ξηρούς

καρπούς, αγροτικά προϊόντα, γαλακτοκομικά, αλεύρι, κερί, λιβάνι, αλάτι, κρέας,

ψωμί, λάδι, μεταχειρισμένα ρούχα κ.λπ.).176

Στο πλέγμα αυτό των πράξεων και των δρωμένων προστίθενται και άλλες

πρακτικές της αναλογικής μαγείας, σχετικά με την αναμενόμενη και επιθυμητή

βροχόπτωση ή και με στόχο να «συγκινηθεί» ο Θεός για να στείλει τη βροχή,

πρακτικές που φαίνεται πως έχουν μεγαλύτερο εύρος παραλλαγών: το νερό

χύνεται σε ένα τηγάνι στο κεφάλι του κοριτσιού (ήχος της βροχής), τα κορίτσια,

175 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 194-196.
176 Ό.π., σ. 197-199.
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πριν από τον αγερμό, κάνουν μπάνιο στο ποτάμι, ένας σταυρός ρίχνεται στο νερό,

με φτυάρι φτιάχνουν, κατά το τραγούδισμα, μικρά αυλάκια στο χώμα, για να

φύγει το πολύ νερό, το κορίτσι περιχύνεται από ένα κόσκινο ή χύνει το ίδιο νερό

από το κανάτι, πηγαίνει στη βρύση του χωριού και τραγουδάει για την πρόκληση

βροχής εκεί. Στους Βλαχόφωνους της Βόρειας Ελλάδας την πρόκληση βροχής

αναλαμβάνει το «ζεύγοςτων γέρων» που χορεύει. Αυτές οι μαγικές πράξεις

συνοδεύονται, συχνά, για να είναι πιο αποτελεσματικές, από ανάλογες ευχές και

άλλα ρητά ή από ολόκληρα τραγούδια. Με όλα αυτά τα δρώμενα, πιστεύεται ότι

έχει εξασφαλιστεί η βροχόπτωση, μετά από εύλογο χρονικό διάστημα˙ αν παρ’

όλα αυτά δεν βρέξει, ο αγερμός επαναλαμβάνεται.177

1.2.3. Το τραγούδι της περπερούνας

Πριν από την τέλεση του αγερμού, σε περιόδους παρατεταμένης ανομβρίας και

ξηρασίας, οι κάτοικοι, σε κάποιες κοινότητες, κάνουν και ορισμένες στερεότυπες

ερωτήσεις, που έχουν χαρακτήρα προτρεπτικό για τη διεξαγωγή του εθίμου. Η

περπερούνα έχει επιβιώσει, κατά τον Πούχνερ, και σε παροιμιώδεις εκφράσεις

(για γυναίκες που ντύνονται αφρόντιστα, περπατούν σαν τη χήνα, για κορίτσια

που έχουν γίνει μούσκεμα), σε τοπικούς θρύλους και παραδόσεις,178 καθώς και

στη σατιρική λογοτεχνία.179

Για τους χορούς της dodola, περπερούνας δεν υπάρχουν ειδικές μελέτες, ενώ

για τη μουσική, εκτός από γενικές διαπιστώσεις για τις ελληνικές εκδοχές,

177 Ό.π., σ. 199-200.
178 Για παράδειγμα, στην ελληνική παράδοση της Καληνίτσας, ιστορία θυσίας και

εντοιχισμού, όπως «Το Γεφύρι της Άρτας». Πριν από τον θάνατό της η δωδεκάχρονη
βασιλοπούλα περιφέρεται ανθοστολισμένη σαν την παπαρούνα και οι παριστάμενοι
της τραγουδούν το σχετικό τραγούδι. Σ. Μανίτσας, «Το στοιχειωμένο γεφύρι κ’ η
«Καληνίστα»», Λαογραφία 19 (1960/61), σ. 549 κ. εξ. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ,
Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 201, σημ. 278.

179 Στο σατιρικό περιοδικό «Η αποθήκη του διαβόλου», που εκδόθηκε στην Κεφαλονιά,
στην περίοδο 1855-1862. στο δεύτερο τεύχος, σ. 192 υπάρχει μια «ομολογία πίστεως
της Περπερούνας», Α. Καλογηράς, Η σάτιρα στην Κεφαλονιά, Αθήνα 1946, τ. 2, σ.
104 κ εξ. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ,Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 201, σημ. 279.
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υπάρχουν ενδιαφέροντα αποτελέσματα, έστω μερικά, για τη Βόρεια Βουλγαρία.

Οι μελωδίες είναι απλοϊκές, σχεδόν, πρωτόγονες.180

Ενδιαφέρουσα είναι μια πληροφορία από τη Χαλκιδική ότι η λιτανεία για την

πρόκληση βροχής ψαλλόταν, σύμφωνα με τον τρίτο ήχο της βυζαντινής

εκκλησιαστικής μουσικής, με μια μελωδία που έμοιαζε με το Μεγαλυνάριον,181

της γιορτής της Υπαπαντής της Θεοτόκου. Εδώ, προκύπτουν, κατά τον Πούχνερ,

αδιάψευστα τεκμήρια για το γεγονός ότι το παρακλητικό τραγούδι και η πομπή

του αγερμού για την πρόκληση βροχής ανήκουν σε παλαιότερη ποιμαντική

πρακτική της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Υπάρχουν, εξάλλου, και άλλες τέτοιες

μορφές εκκοσμίκευσης και εκλαΐκευσης εκκλησιαστικών πομπών, όπως, για

παράδειγμα, οι εκκλησιαστικοί αγερμοί του αγιασμού τα Θεοφάνεια, όπου ο

ιερέας ψάλλει το σχετικό τροπάριο, ευλογεί το σπίτι, τα ζώα και τους αγρούς,

συνοδεύονται συχνά ή και έχουν αντικατασταθεί από θορυβώδεις πομπές των

παιδιών που ψάλλουν τα δικά τους κάλαντα, με τα παινέματα στα μέλη της

οικογένειας, με τραγούδια για το διώξιμο των καλικάντζαρων και με την

παράκληση για φιλοδώρημα.182

1.2.3.1. Τα κείμενα του τραγουδιού

Εκτός από την παρακλητική λιτανεία, που τραγουδιέται ως τραγούδι αγερμικό

κατά τη διέλευση της πομπής μπροστά από τα σπίτια, υπάρχουν και «τραγούδια

του δρόμου» ή της μετάβασης, τραγούδια απαντητικά και παρόμοια κείμενα, που

τραγουδιούνται, τα οποία συνοδεύουν, σε ορισμένες περιοχές, την πομπή.

Στη Βουλγατία, σώθηκε και μια λιτανεία για την πρόκληση βροχής, που

ψαλλόταν με την ευκαιρία της «σταυροφορίας» (Krstonose), η οποία διαφέρει από τα

τραγούδια του αγερμού ουσιαστικά μόνο στο σημείο της διαφορετικής θρησκευτικής

εισαγωγής.183

Οι Georg Eckert και Π. Ε. Φορμόζης, έχοντας τη γνώμη ότι λείπουν ειδικές

πειστικές έρευνες, που να εξαντλούν, από πλευράς περιεχομένου, ένα

180 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 201-202.
181 Πρόκειται για ένα σύντομο τροπάριο, που αρχίζει με το: «Μεγάλυνον, ψυχή μου».
182 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 202.
183 Chr. Vakarelski, ό.π., σ. 331. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ.
203.
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συγκεκριμένο χώρο και οι οποίες να κάνουν δυνατή μια πλήρη ιστορικοπολιτική

ανάλυση όλου του εθιμικού συμπλέγματος της περπερούνας, κατέγραψαν το έθιμο

στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και της Χαλκιδικής και δημοσίευσαν το

υλικό της έρευνάς τους στο βιβλίο τους Μαγεία Βροχής στη Μακεδονία. 184

Κρίνεται χρήσιμη η αναφορά σε κάποια παραδείγματα, όπου περιέχονται και

διαφορετικά κείμενα του τραγουδιού.

Στην Επανομή της Δυτικής Χαλκιδικής, σε περίοδο ξηρασίας, καλύπτουν ένα

μικρό ορφανό κορίτσι με φύλλα και παπαρούνες, βάζουν επάνω στο κεφάλι ένα

κόσκινο και το πηγαίνουν, κρατώντας το από το χέρι μέσα στο χωριό. Μπροστά

στην πόρτα κάθε αυλής εμφανίζεται η νοικοκυρά και ρίχνουν αλεύρι και νερό στο

κόσκινο. Η «Περπερούνα» χορεύει εδώ, με σύντομες ρυθμικές κινήσεις επί τόπου,

ενώ οι γυναίκες και τα κορίτσια που τη συνοδεύουν τραγουδούν σε χορό:

Πιρπερού δροσολογάει.

Στα δροσοσταλίσματα.

Για να βρέξ’ ο Θεός νερό.

Για να γίνουν τα σιτάρια,

Τα σιτάρια τα μπαμπάκια,

Του δρουσιού τα παρασπόρια,

Λίμνες, λίμνες τα νερά!

Μπάρες, μπάρες τα κρασιά!

Σύμφωνα με αφήγηση της Χρυσούλας Γιοβάνη (ηλικίας 60 χρόνων) και της

κυρίας Μαρίας Α. Παπαζαχαρίου, η τελετουργία πραγματοποιήθηκε, το 1942, από

τους χωρικούς και το 1943, από πλανόδιους τσιγγάνους.185

Με τον ίδιο, σχεδόν, τρόπο τελείται το έθιμο στην περιοχή της Δυτικής

Χαλκιδικής και ιδιαίτερα στα χωριά Καραμπουρνού – Τσιφλίκι, Γαλαρινό και

Γαλάτιστα και, επίσης, τραγουδιέται το ίδιο τραγούδι με πολύ μικρές διαφορές,

κυρίως προς το τέλος του.186

Στο χωριό Βούδο της Κεντρικής Χαλκιδικής, σε περίοδο ξηρασίας, οι γυναίκες

διοργανώνουν την τελετή της μαγείας της βροχής, που ονομάζεται «Πιπερούνα».

184 Georg Eckert – Π.Ε. Φορμόζη, ό.π., σ. 17.
185 Georg Eckert – Π.Ε. Φορμόζη,ό.π., σ. 19.
186 Ό.π., σ. 19-21.
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Οδηγούν ένα, περίπου, δεκάχρονο ορφανό κορίτσι σε ένα λιβάδι, όπου το

σκεπάζουν με φύλλα κουφοξυλιάς και καλύπτουν το κεφάλι του με ένα μεγάλο

ύφασμα. Έπειτα συνοδεύουν το μικρό από αυλή σε αυλή. Έρχονται οι αγρότισσες

από την πόρτα, ραντίζουν το παιδί με νερό και του δωρίζουν τυρί, αβγά, ψωμί ή

χρήματα. Στη διάρκεια της πομπής τραγουδούν όλοι το πιο κάτω τραγούδι:

Πιπερού δροσολογάει,

Τον Θεό παρακαλάει,

να βρέξ’ η Θεός νερό,

Για να γέν’ τα στάρια μας

Και τα κριθαράκια μας.

Λίμνις, λίμνις το νερό!

Γούβες, γούβες το κεχρί!

Η ίδια τελετουργία καταγράφηκε από τους ερευνητές G. Eckert και Π.Ε.

Φορμόζη στις κοινότητες Άγιο Πρόδρομο, Παλαιόκαστρο, Πολύγυρο, Τσιφλίκι,

Παναγία και Μυριόφυτον (Νέα Όλυνθο).187

Στο Ασβεστοχώρι της Θεσσαλονίκης188, η «Περπερούνα» γιορτάζεται ακόμη

σήμερα. Δύο ή τρεις ηλικιωμένες γυναίκες διαλέγουν ένα φτωχό κορίτσι,

κατάπροτίμηση ένα ορφανό παιδί για την παρουσίαση της τελετουργίας. Αυτό το

αναζητούν, με πολλή μυστικότητα, για να μη μάθει κανείς για ποιο παιδί

πρόκειται και το οδηγούν ξυπόλητο, ντυμένο μόνο με ένα πουκάμισο, στο κοντινό

ποτάμι. Εκεί, ενώ αυτό βρίσκεται μέσα στο νερό, το σκεπάζουν με τέτοιο τρόπο

με κλαδιά και φύλλα, ώστε τα μάτια να κοιτάζουν προς τα έξω. Σ’ αυτή τη

μεταμφίεση το οδηγεί μια από τις ηλικιωμένες γυναίκες μέσα στο χωριό, όπου οι

χωρικοί ραντίζουν το παιδί με νερό και τραγουδούν μαζί το τραγούδι της

«Περπερούνας». Ύστερα από αυτά, το μικρό κορίτσι παίρνει πολλά δώρα. Η

αρχική διατύπωση του τραγουδιού είναι σλαβική. Επειδή, όμως, λίγοι μόνο

ηλικιωμένοι καταλαβαίνουν τη σλαβομακεδονική διάλεκτο, η «Περπερούνα»

τραγουδιέται τόσο στα ελληνικά όσο και στα σλαβομακεδονικά:

187Georg Eckert – Π.Ε. Φορμόζη ,ό.π., σ. 20-25.
188 Στη Θεσσαλονίκη, αναθέτουν να παρουσιάζουν τη μαγεία της βροχής στις ορθόδοξες

τσιγγάνες. Αυτές έντυναν με φύλλα ένα μικρό κορίτσι, το οποίο ονομαζόταν
«Ντούντουλε» (πληθ. «ντουντουλέντες»), πήγαιναν με αυτό στους δρόμους και το
ράντιζαν με νερό. Georg Eckert – Π.Ε. Φορμόζη, ό.π., σ. 26.
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Πιρπερού, πιρπερού κι δροσολογού

Για να βρε, για να βρέξει ο Θεός.

Da rowaiti su sitata

da wii sita gudinata

da wii sita guninata

da sichramat siromatschki.

Siromaschki siratschki,

Rossa, rossa, drob na rossa.

Chej dudule, waj dudule!

Dona rossi setu polji seta semnia

Chej dudule, waj dudule!

(Πιρπερού πιρπερούκι δροσολογού

Για να βρέξει ο Θεός

Χάρισε βροχή, με το κόσκινο,

Για να είναι όλο το χρόνο χορτάτοι,

Για να είναι όλο το χρόνο χορτάτοι,

οι φτωχοί και ορφανοί

Βροχή, βροχή καλή βροχή.

Chej Dudule, waj dudule!

Δώσε βροχή για τα χωράφια, για τη γη

Chej Dudule, waj dudule!)189

Στους Καπουτσίδες (Πυλαία, Στρέφα), ένα καθαρά ελληνικό χωριό, σε περίοδο

ξηρασίας, ζητούν βοήθεια από την «Ντούντουλε», που την ονομάζουν μάγισσα της

βροχής. Το έθιμο τελέστηκε, για τελευταία φορά, την άνοιξη του 1943. Σκέπαζαν

ένα αγόρι με πράσινα φύλλα και κλαδιά, έτσι ώστε να φαίνονται μόνο τα μάτια.

Μετά αυτό χορεύει μέσα στο χωριό, ενώ οι χωρικοί το ραντίζουν με νερό. Τα

άλλα παιδιά τραγουδούν μαζί σε κύκλο:

Allach wersin jamurj ajsin

Βάι ντούντουλε, βάι ντούντουλε!

Δώσε Θεέ, για να έρθει βροχή

189 GeorgEckert – Π.Ε. Φορμόζη, ό.π., σ. 26-27.
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Wai dudule, wai dudule!

Στο τέλος, παίρνουν αβγά, ψωμί, αλεύρι.190

Στη Σίνδο, το πρώην Tekelitsiflik, γιορτάζουν την «Πιπερούνα» το πρωί της

Τετάρτης, μετά το Πάσχα. Καλύπτουν ένα μακρύ ξύλο με φύλλα και στερεώνουν

(σταυρωτά) σ’ αυτό ένα σανίδι, που συμβολίζει ανθρώπινα χέρια. Δύο κορίτσια,

περιτριγυρισμένα από γυναίκες, που τραγουδούν και χορεύουν, μεταφέρουν τη

φιγούρα από σπίτι σε σπίτι. Οι γεωργοί ραντίζουν την κούκλα με νερό και μέλι και

δωρίζουν αλεύρι, αβγά και τυρί, από τα οποία, έπειτα, ψήνουν μια πίτα. Η ξύλινη

φιγούρα ονομάζεται «Ντούντουλο». Τα τελευταία χρόνια, πολλές φορές, την

αναπληρώνουν με πήλινη στάμνα ή μεγάλο κάδο γάλακτος σκεπασμένο με

πρασινάδα.

Στη διάρκεια της πομπής, τραγουδούν ελληνικά – παλαιότερα και στα

σλαβομακεδονικά – τις πιο κάτω μελωδίες:

Περπερούνα ζουρλουγκά,

Ζουρλουγκά και χαίρεται,

Τον Θεό παρακαλεί:

Δος μου, δος μου μια βροχή,

Μια βροχή ψιλή, ψιλή,

για τα στάρια, για τα κριθάρια.

Κι ο γεωργός με το τσαπί,

Καμμιά βλάχα να περνά,

να περνά, να χαίρεται,

Λίμνες, λίμνες το νερό!

Μπάρες, μπάρες το κρασί!

Dudule majka

stredi mori stoi,

na boga simoli,

daimi, daimi bose,

idna sidna rossa,

dana rossi bose

190 Georg Eckert – Π.Ε. Φορμόζη,ό.π., σ. 27-28.
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setaiakoli,

setaWardari.

(Η Μητέρα ντούντουλε

στέκει στη μέση της θάλασσας

παρακαλεί τον Θεό:

δος μου, δος μου, Θεέ,

μια δυνατή βροχή,

για να βρέξει ο Θεός,

για όλη την περιοχή

για όλη τη χώρα του Βαρδάρη).191

Στο Αραπλί, ονομάζουν τη μαγεία της βροχής “Dudule majka” (Ντούντουλα

μητέρα). Σε περίοδο ξηρασίας, ντύνουν ένα φτωχό ορφανό κορίτσι, ηλικίας οχτώ

έως δέκα χρόνων, με φύλλα και βλαστούς κάθε είδους και το περιφέρουν ντυμένο

έτσι μέσα στο χωριό. Μπροστά σε κάθε αυλή, εμφανίζεται η νοικοκυρά στην

πόρτα, βάζει ένα κόσκινο πάνω στο κεφάλι της μικρής και ρίχνει μέσα νερό.

Έπειτα, η «ντούντουλε» παίρνει αλεύρι, αβγά ή τυρί για μια πίτα, όπως, επίσης,

χρήματα, τα οποία προσφέρει στην εκκλησία για λάδι. Η τελετή συνηθίζεται και

σήμερα. Μόνο μέσα στο 1943, πραγματοποιήθηκε τρεις φορές. Το τραγούδι

αποδίδεται στα ελληνικά, εν μέρει δε και σε σλάβικη διατύπωση:

Ρούσα, ρούσα πιπερούσα,

για να βρέξει μια βροχή,

μια βροχή βασιλική

Έι ντούντουλε!

Για να γίνουν τα σιτάρια

τα κριθάρια,

Έι ντούντουλε!

Μπάρες, μπάρες το νερό!

Λιούμπες, λιούμπες το κρασί!

Έι ντούντουλε!

191 Georg Eckert – Π.Ε. Φορμόζη,ό.π., σ. 28-29.
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Dudule majka

stredi mori stoi,

na boga simoli,

daimi, daimi bose,

idna sidna rossa,

dana rossa,

seta Wardari,

seta okulie,

da si chranat

siromaschki,

i siratschki.

(Η Ντούντουλε μητέρα

στέκει στη μέση της θάλασσας,

παρακαλεί τον Θεό

δώσε μου, δώσε μου, Θεέ,

μια δυνατή βροχή,

για να βρέξει,

για όλο τον Βαρδάρη,

για όλον τον κόσμο,

για να φάνε

οι φτωχοί

και τα ορφανά).192

Στο Λαϊνά (λεκάνη Λαγκαδά), σε περίοδο ξηρασίας, ντύνουν ένα μικρό

κορίτσι, τη λεγόμενη «ντουντουλίτσα» ή «περπερούνα», με φύλλα κουφοξυλιάς και

το περιφέρουν, με τη συνοδεία πέντε ή έξι κοριτσιών, μέσα στο χωριό. Η πομπή

σταματά μπροστά σε κάθε σπίτι, οι συνοδοί τραγουδούν και χορεύουν γύρω από

την «ντουντουλίτσα», την οποία ραντίζουν με νερό οι νοικοκυρές. Στο μεταξύ, τα

αγόρια αφήνουν ένα κόσκινο να κυλίσει και παρατηρούν σε ποια πλευρά θα πέσει.

192 Georg Eckert – Π.Ε. Φορμόζη, ό.π., σ. 29-30.
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Αν το κόσκινο ακουμπά το έδαφος, τότε θα βρέξει, διαφορετικά πρέπει να

περιμένουν τη συνέχιση της ξηρασίας. Στη διάρκεια του χορού, ο οποίος μοιάζει

με τον χορό της Καπουτσίδας, τον οποίο έχουν περιγράψει οι Φορμόζης και

Ανδρεόπουλος, τραγουδούν το πιο κάτω τραγούδι:

Ντουντουλίτσα, παρναβίτσα,

Βάι ντουντουλή, βάι ντουντουλή!

Κύριον, βρέξει μια βρουχίτσα,

Και τ’ Θεού τα παρασπόρια,

Λε τα, λε τα περπερούγα,

Περπερού δροσολογούσε,

παρακάλεσε τον Κύριο:

Κύριον βρέξει μια βρουχίτσα

Για να γ’ ένουν τα σιτάρια

και τ’ Θεού τα παρασπόρια,

βάι ντουντουλή, βάι ντουντουλή!

Όπως διηγόταν ένας ηλικιωμένος χωρικός, διάλεγαν πάντοτε φτωχά, αθώα

κορίτσια, επειδή ο Χριστός που αγαπά τα παιδιά, θα τα συμπαθήσει

ευκολότερα.193

Στην Αγία Τριάδα της Δυτικής Χαλκιδικής, οι πρόσφυγες που κατάγονται από

την Οικονομία και το Κρατερό, κοντά στη Σηλυβρία, ακολουθούσαν το έθιμο

στην παλαιά τους πατρίδα. Το ονόμαζαν «Λαπατά» και τραγουδούσαν το πιο κάτω

τραγούδι:

Βρέξε, βρέξε, Κύριε

Να γένουν τα σταράκια

και τα κριθαράκια

κάθε κούρβουλο και βούτι.194

Στους Ταγαράδες (Ταγαρτζίδες), δεν τελείται σήμερα η «Περπερούνα». Ο

Ιερέας Μιχαήλ Κυριάκης από τη Βίγκα, ένα χωριό στην περιοχή των

Δαρδανελίων, είδε την «Περπερούνα» (ή «Παπαρούνα») στην εποχή της νεότητάς

193 Georg Eckert – Π.Ε. Φορμόζη,ό.π., σ. 33.
194 Ό.π., σ. 35.
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του. Σε περίοδο ξηρασίας, γυρνούσε μέσα στο χωριό ένα κορίτσι σκεπασμένο με

φύλλα και καταβρεχόταν από τους χωρικούς, οι οποίοι στέκονταν επάνω στις

στέγες των σπιτιών τους. Στο τέλος, λούζονταν όλοι στο Γρανικό ποταμό, έχοντας

την απόλυτη βεβαιότητα ότι τώρα, σε λίγο, θα έβρεχε. Κατά την πομπή

τραγουδούσαν:

Περπερούνα περπατεί

το Θεό παρακαλεί,

για να βρέξει μια βροχή,

να βραχούν τα σιταράκια

τα κριθαράκια και τα καλαμπουκάκια.

Μετά από αυτό φώναζαν όλοι μαζί: «Αμήν».195

Στα Νέα Φλογητά, των οποίων οι κάτοικοι κατάγονται από το εσωτερικό της

Μικράς Ασίας, η μαγεία της βροχής ονομάζεται «Νυφούλα» ή, τουρκικά,

“gelindjik”, («Γκελιντζίκ») ή «νύφη της βροχής». Ήταν γνωστή σε όλα τα ελληνικά

χωριά της Καππαδοκίας και γιορταζόταν, ακόμη, το Πάσχα του 1943, στα Νέα

Φλογητά, σύμφωνα με τον παλαιό τρόπο και με τη συνοδεία ενός τουρκικού

μελωδικού κειμένου. Ένα φτωχό παιδί, ηλικίας δώδεκα, περίπου, χρόνων, το

σκέπαζαν με κουρέλια, στα οποία στερέωναν κλαδιά και βλαστάρια. Το πρόσωπο

του παιδιού το σκέπαζαν με ύφασμα και επάνω στο κεφάλι του έβαζαν ένα

κόσκινο. Μετά από αυτά, τα παιδιά και οι χήρες το οδηγούσαν μέσα στο χωριό. Οι

χωρικοί το ράντιζαν με νερό, γονάτιζαν και τραγουδούσαν ομαδικά:

Cifischiler yagnur ister,

okuzler saman ister,

oksizler ekmek ister,

ver allahin ver!

(Οι γεωργοί θέλουν βροχή,

Τα βόδια θέλουν άχυρο,

Τα ορφανά θέλουν ψωμί,

Δώσε, Θεέ μου, δώσε!)196

195 George Eckert-Π.Ε. Φορμόζη, ό.π., σ. 36.
196 Ό.π., σ. 39.
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Οι Έλληνες πρόσφυγες από τον Πόντο θυμούνται μέχρι σήμερα τις λιτανείες

της βροχής, οι οποίες στην παλαιά τους πατρίδα είχαν παίξει, προφανώς, μεγάλο

ρόλο. «Με τη βοήθεια του δασκάλου Σεράσημπορέσαμε να συγκεντρώσουμε

πληροφορίες από όλους τους σημαντικούς οικισμούς», γράφουν οι G. Eckert και

Π.Ε. Φορμόζης.197

Στα χωριά Σοούκσοϊ, Πολίτα, Καλίκα, Κιρισχανά και Μεσαρές, κοντά στην

Τραπεζούντα, σε περίοδο ανομβρίας, περιέφεραν στο χωριό ένα ανθρώπινο

ομοίωμα επάνω σε ένα ξύλο. Το σκιάχτρο αυτό ραντιζόταν από τους χωρικούς με

νερό, ενώ το πλήθος τραγουδούσε:

Kuskutera ne isterssin?

Allahtan yagmur ist erim.

Κουσκουτέρα τι θέλεις;

Θέλω από το Θεό βροχή.198

Στην Κερασούντα και την Ορντού (Κοτύωρα), σε περιόδους ανομβρίας, τα

αγόρια συγκέντρωναν παλαιά ρούχα και άχυρο για να κατασκευάσουν από αυτά

μια ανθρώπινη μορφή. Ένα παντελόνι και ένα πουκάμισο γεμίζονταν με άχυρο και

επάνω σ’ αυτό στερεωνόταν ένα απλό κεφάλι, συρραμένο από κουρέλια. Μετά

από αυτά, τοποθετούσαν την κούκλα επάνω σε ένα μακρύ κοντάρι, το οποίο

μεταφερόταν από μεγάλο αριθμό γυναικών, ανδρών και παιδιών μέσα στο χωριό.

Στη διάρκεια της πομπής, το πλήθος τραγουδούσε και κραύγαζε παρακλητικά, ενώ

οι γυναίκες ράντιζαν την «Κουσκουτέρα» με νερό και τραγουδούσαν:

Kuskutera yagmustera,

Allahtan yagmur istera.

(Μουσκεμένη Κουσκουτέρα

Θέλουμε από τον Θεό βροχή)

Όταν κουράζονταν όλοι, πήγαιναν οι νέοι σε μια μοναχική τοποθεσία για να

παραχώσουν το κοντάρι με τη φιγούρα στη γη. Στο τέλος, αφού επαναλάμβαναν

197 Ό.π., σ. 41.
198 GeorgEckert – Π.Ε. Φορμόζη, ό.π., σ. 41.
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το τραγούδι ακόμη μια φορά, η πομπή διαλυόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες ενός

άλλου αφηγητή, το τραγούδι είχε τα πιο κάτω λόγια:

Kuskutera Raistera,

Allahtan yagmur geldi.

((Η) Κουσκουτέρα κινείται

Για να έρθει βροχή από το Θεό)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κατέγραψαν οι G. Eckert και Π.Ε.

Φορμόζης, η ίδια τελετουργία, με κάποιες μικρές διαφορές, τελούνταν και στην

Αργυρούπολη, τα Πλάτανα, το Καρς και την Τιφλίδα, από τους Έλληνες

κατοίκους των πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή.199

«Για τη μαγεία βροχής των Αρομούνιων έχει γίνει σύντομη αναφορά από τους

Weigand, Wace, Thompson, Παπαχατζή και άλλους», γράφουν οι Eckert και

Φορμόζης. «Οι παρακάτω συμπληρωματικές πληροφορίες προέρχονται από

μακεδόνες και ηπειρώτες βλάχους, οι οποίοι διαμένουν προσωρινά στη

Θεσσαλονίκη. Για τις πληροφορίες είμεθα ευγνώμονες, προπαντός στον ποιητή και

Διευθυντή του ρουμανικού σχολείου στη Σαμαρίνα Cuchan Αταία και στη

δεσποινίδα Sofia Pole».200

Στα Γρεβενά, σε περίοδο ξηρασίας καλύπτουν με φύλλα κουφοξυλιάς και

λουλούδια ένα φτωχό κορίτσι, ηλικίας οχτώ ως δώδεκα χρόνων, και το πηγαίνουν

έπειτα ξυπόλυτο με μια χύτρα επάνω στο κεφάλι μέσα στο χωριό. Μπροστά σε

κάθε αυλή, χορεύει η «Παπαρούνα» (ή «Πιπερούνα»), ενώ τα άλλα παιδιά

τραγουδούν την παρακλητική τους προσευχή. Οι χωρικές εμφανίζονται μπροστά

στην πόρτα, ραντίζουν το κορίτσι με νερό και δωρίζουν σ’ αυτό ψωμί, αλεύρι ή

χρήματα. Το τραγούδι, το οποίο τραγουδιέται μόνο στα ελληνικά, έχει τα πιο κάτω

λόγια:

Παπαρούνα περπατεί,

τον Θεό παρακαλεί:

Θεέ μου, δώσε μια βροχή,

μια βροχή καλή, καλή,

199 Georg Eckert – Π.Ε. Φορμόζη, ό.π., σ. 42-44.
200 Ό.π., σ. 47.
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για να γίνουν τα σιτάρια

Και τα καλαμπουκάκια μας.

Στο Νυμφαίο (Νέβεσκα), σε εποχές ξηρασίας, οι βλάχοι κατασκευάζουν μιαν

ανθρώπινη φιγούρα από κουρέλια και άχυρο. Το πρόσωπο σχηματίζεται με ένα

μαντίλι, πάνω στο οποίο είναι ζωγραφισμένο το στόμα, η μύτη και τα μάτια. Μετά

βάζουν επάνω σ’ αυτά μια τούφα άχυρο. Όταν είναι όλα έτοιμα, στερεώνουν την

κούκλα πάνω σε ένα ξύλινο σταυρό και έπειτα την περιφέρουν μέσα στον οικισμό,

όπου τη ραντίζουν με νερό. Τα κορίτσια που συνοδεύουν, στο μεταξύ, τραγουδούν

και μαζεύουν λάδι, αλεύρι και διάφορα τρόφιμα για μια πίτα, την οποία ψήνουν,

από κοινού, την επόμενη ημέρα (Σίρμα Κουρλίνα).

Pipiruna saranda,

chicula catu galiato,

si cati garnustlu di tsiatsiri.

Πιρπιρούνα σαραντά

Κάθε σταγόνα τόσο μεγάλη όσο ένα καζάνι (γεμάτο νερό)

όπως ένα ρεβίθι.

Η τελετουργία της «μαγείας της βροχής» τελείται η ίδια, περίπου, και στα

βλάχικα χωριά  Γραμματικό (Γραμματίκοβο), στο Ρετζίκι και τη Σαμαρίνα.201

Ο καθηγητής Βάλτερ Πούχνερ, ο σημαντικότερος μελετητής του λαϊκού

πολιτισμού των χωρών της Βαλκανικής, και όχι μόνο, στη σημαντική μελέτη του

«Το «κορίτσι της βροχής». Η παράκληση για τερματισμό της ανομβρίας στην

ορθόδοξη παράδοση και τον λαϊκό πολιτισμό», που περιέχεται στο πολύτιμο βιβλίο

του Συγκριτική Λαογραφία Α΄, παραθέτει και δύο παραλλαγές του τραγουδιού της

Περπερούνας στην ελληνική και τη βουλγαρική γλώσσα. 202 Η βουλγαρική

παραλλαγή μεταφράζεται στα ελληνικά:

Ελληνικά

Περπερούνα περπατούσε

το Θεό παρακαλούσε

201 Ό.π., σσ. 47-50.
202 Περισσότερα για τα κείμενα του τραγουδιού της περπερούνας, στις χώρες της

Βαλκανικής, βλ. στο: Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 203-218.
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Θεέ μου βρέξε μια βροχούλα

για τα στάρια, για τις βρίζες

και για τα καλαμπόκια.

Περπερούνα παρακάλα

το Θεό μας για να βρέξει

τους ανθρώπους του να σώσει.

Βουλγαρικά

Hpeperudaη δική μας

γυμνή ξυπόλυτη πάει

και τον Θεό παρακαλάει:

Δώσε, Θεέ, μα δώσε

ψιλή μικρή βροχή

βοήθησέ μας, αγαπητέ Θεέ

ψιλό μικρό σιτάρι

και το κίτρινο καλαμπόκι.

«Με τα παραδείγματα αυτά, το εύρος των παραλλαγών των κειμένων, στους

συσχετισμούς των στερεότυπων στοιχείων, σχεδόν έχει εξαντληθεί», παρατηρεί ο

Πούχνερ. Και συνεχίζει: «Οι τελετουργικές αντιστοιχίες των μεμονωμένων

στοιχείων είναι, χωρίς άλλο, φανερές, οι παραλλαγές στη γλωσσική διατύπωση

όμως είναι περιορισμένες. Τουλάχιστον για τις ελληνικές και βουλγαρικές

παραλλαγές του παρακλητικού τραγουδιού για βροχή, πρέπει να υποτεθεί μια κοινή

καταγωγή».203

Οι σερβικές, κροατικές και ρουμανικές παραλλαγές ακολουθούν, κατά τον

Πούχνερ, αυτό το σχήμα των ελληνικών και βουλγαρικών παραλλαγών. Ο

στερεότυπος σκελετός των μοτίβων είναι ο ίδιος, μόνο οι σημασιολογικά αόριστες

επωδές παίζουν μεγαλύτερο ρόλο. Και αυτές οι παρακλήσεις απευθύνονται στον

ίδιο το Θεό, κάτι που συναντάται αρκετά σπάνια σε άλλα εθιμικά θρησκευτικά

τραγούδια της λαϊκής ευσέβειας.204

203 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 216.
204 Για τέτοιες απαιτήσεις αρμόδιοι, σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες, είναι οι

πολυάριθμοι ορθόδοξοι άγιοι, τους οποίους οι πιστοί τιμούν στη γιορτή τους και
προσπαθούν να τους πείσουν για το δίκαιο των αιτημάτων τους, προς τις υπερφυσικές
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Οι ελληνικές παραλλαγές δεν γνωρίζουν εκκλήσεις για φιλοδώρημα. Σε

μερικές περιπτώσεις ακολουθεί νέα παράκληση για βροχή ή ένα τριπλό Κύριε

ελέησον. Η απουσία της παράκλησης για το φιλοδώρημα (και στις βουλγαρικές

παραλλαγές εκφράζονται μόνο έμμεσα με την υπόδειξη των «ορφανών»)

εξηγείται, κατά μεγάλο μέρος, από τα εκκλησιαστικά συμφραζόμενα της πομπής,

γιατί, κατά τον Πούχνερ, και σε θρησκευτικά κάλαντα, στα οποία συμμετέχει ο

ιερέας (ή συμμετείχε, παλαιότερα, όπως τα κάλαντα των Θεοφανείων) οι

εκκλήσεις αυτές είναι πολύ σύντομες ή απουσιάζουν τελείως).205

Ο Πούχνερ θεωρεί ότι η τυπολογία του «κοριτσιού της βροχής», όσον αφορά

στο περιεχόμενο του παρακλητικού τραγουδιού, στο είδος της μεταμφίεσης, στη

μορφή του αγερμού, στο κοινωνικό στρώμα των φορέων του εθίμου, στη γενική

ονομασία κ.λπ., χαρακτηρίζεται από μια καταπληκτική ομοιομορφία, ίσως και α-

μεταβλητότητα, σε έναν πολύ μεγάλο γεωγραφικό χώρο˙ «κατ’ αυτόν τον τρόπο η

λαϊκή τελετή της dodola/περπερούνα», σημειώνει ο Πούχνερ, «εντάσσεται σ’ εκείνη

τη σειρά των παραδειγμάτων από τον χώρο των δρωμένων, που μαρτυρούν τις

στενές διεθνικές σχέσεις των πληθυσμών της Βαλκανικής, σχέσεις που μόνο με

συγκριτικές μελέτες μπορούν να διαφωτιστούν αποτελεσματικά και πρισματικά.

Ειδικά στο χώρο της Χερσονήσου του Αίμου η συγκριτική μέθοδος, είναι η μόνη που

εγγυάται κάπως βάσιμα σφαιρικά αποτελέσματα, χωρίς τον ακρωτηριασμό της

έρευνας στον περιορισμό της σε στενά εθνικά πλαίσια, η οποία αντιβαίνει ευθέως

στην κοινωνική πραγματικότητα του Βυζαντίου και της Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας, εκείνων δηλαδή των φάσεων του λαϊκού πολιτισμού, που υπήρξαν

καθοριστικές, για τη διαμόρφωση θεσμών, αξιών, πρακτικών συμβίωσης και

συμπεριφορών του παραδοσιακού πολιτισμού μεγάλων πληθυσμιακών στρωμάτων,

που εισέρχονται μόλις κατά τον 19οαιώνα στη φάση της κοινωνικής και

πολιτισμικής οργάνωσης, στο πλαίσιο ενός εθνικού κράτους».206

δυνάμεις, με θυσίες και τάματα. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ.
219.

205 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 214-215.
206 Ό.π., σ. 228.
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1.2.4.Η καταγωγή του εθίμου

Οι G. Eckert και Π.Ε. Φορμόζης έχουν την άποψη ότι ενώ είναι εκτός

αμφιβολίας η μεγάλη ηλικία του εθίμου και της καθολικής παράστασης που

συνδέεται με αυτό, είναι πολύ δύσκολο να συσχετισθεί με ορισμένο κατανοητό

στρώμα πολιτισμού. 207 Οι πιο πολλοί λαογράφοι θεωρούσαν ότι μπορούν να

αναφέρονται σε σλαβικό πολιτισμικό αγαθό, όπου η μεγάλη σημασία της

«Ντόντολα» στα νοτιοσλαβικά έθιμα και η απουσία του εθίμου στη νότια Ελλάδα

χρησιμοποιήθηκαν ως σοβαρά επιχειρήματα. 208 Με την άποψη αυτή

συντάσσονται, περίπου, οι Vaceκαι Thompson, οι οποίοι στη μονογραφία τους για

τους Αρωμούνους, Οι νομάδες των Βαλκανίων, γράφουν:

«Η καταγωγή του εθίμου διεκδικείται από όλες αυτές τις φυλές (Ράτσες.

Ρουμάνους, Σέρβους, Βουλγάρους και Έλληνες, Συγγρφ.). Οι Ρουμάνοι και Βλάχοι

επισημαίνουν ότι Παπαρούνα (Paparuna) και Πιρπιρούνα (Pirpirouna) είναι λέξεις

που απαντώνται, κατά σύμβαση στην γλώσσα τους, και σημαίνουν «παπαρούνα» και

«πεταλούδα», αλλά δεν μπορούν να εξηγήσουν σε τι σχετίζονται οι παπαρούνες και

οι πεταλούδες με τα βροχο-μαγια (rain-charm, μαγεία βροχής, μαγεία). Όσοι

διεκδικούν μια ελληνική καταγωγή, παραβλέπουν ότι εμφανίζεται μόνο στη Βόρειο

Ελλάδα, όπου υπάρχει τόση επιμειξία, και όχι στην Κρήτη και στον νότο και

προσφέρουν (προβάλλουν, προτείνουν, provide) μια ελληνική προέλευση

(derivation) για την Περπερία και την Πορπατήρα και λένε ότι σημαίνει απλώς

πομπή (procession), αλλά είναι δύσκολο να δεχθεί κανείς (hardtosee), γιατί κάθε

πομπή θα έπρεπε να είναι μαγεία βροχής. Στα βουλγάρικα επίσης η λέξη

Πεπερούντα (Peperuda) σημαίνει πεταλούδα, και φαίνεται ότι το έθιμο, αν το όνομά

του είναι κάποιο κριτήριο, είναι πραγματικά Σλαβονικό. Ένας από τους ελάχιστους

παλαιούς Σλαβονικούς παγανιστικούς θεούς των οποίων τα ονόματα είναι γνωστά,

207 Ο περιορισμένος μετασχηματισμός του εθίμου από τη χριστιανική εκκλησία, η οποία,
κατά τους Eckert και Φορμόζη, επιδίωκε, μάταια, να το απωθήσει, μέσα από
παρακλητικές λειτουργίες και λιτανείες στους αγρούς, εκφράζεται και στην εντελώς
«ειδωλολατρική» μορφή της «Περπερούνας», η οποία στη λογοτεχνία έχει ερμηνευτεί
ως προσωποποίηση της γης, ως δαίμονας της βλάστησης κ.λπ. Μπορεί να υποτεθεί ότι
εδώ πρόκειται για τη διάδοχο μιας παλαιάς θεότητας της βροχής, η οποία επιβιώνει,
ακόμη σήμερα με την ονομασία «μητέρα-βροχής», «νύφη βροχής», κ.λπ. GeorgEckert–
Π.Ε. Φορμόζη, ό.π., σ. 55.

208 Georg Eckert–Π.Ε. Φορμόζη, ό.π., σ. 55.
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είναι ο Περούν (Perun),ο Θεός των κεραυνών (ο Κεραυνοθεός, Thunder-God) του

οποίου το όνομα άμεσα υποδεικνύεται από το Πιρπιρούνα (Pirpiruna) και είναι

απολύτως φυσικό ότι θα έπρεπε να σχετίζεται με τη βροχή, ειδικά κατά τη θερινή

περίοδο».209

Με τους Thompson και Vace τείνουν και άλλοι ερευνητές, όπως οι Abbot και

Fischer, στην αποδοχή μιας σλαβικής προέλευσης, ενώ αντίθετα ο Bernard

Schmidt διατηρεί μια προσωπική τελική γνώμη. Όσο εντυπωσιακή και αν φαίνεται

από την πρώτη ματιά αυτή η ερμηνεία, αποδυναμώνεται με σοβαρό αντίλογο

κυρίως με τη διάδοση του εθίμου, το οποίο, με εξαίρεση τα Βαλκάνια, είναι

γνωστό και σε εκτεταμένες περιοχές της Εγγύς Ανατολής και της Βόρειας

Αφρικής και τέλος στους Έλληνες της Μικράς Ασίας, οι οποίοι, όπως είναι

γνωστό, από την άποψη αυτή είναι μέχρι τώρα εντελώς ανεξερεύνητοι, σε χώρες,

λοιπόν, οι οποίες αναμφισβήτητα δεν έχουν ποτέ δεχθεί επίδραση από Σλάβους.

Με βάση, όμως, τα ίδια επιχειρήματα, φαίνεται, επίσης, αδύνατη μια καθαρά

ελληνική προέλευση, όπως θέλει να την υποθέτει ο Πολίτης.210

Κατά τους G. Eckert και Π.Ε. Φορμόζη, στους αρχαίους Έλληνες φαίνεται ότι

δεν ήταν γνωστό το έθιμο, όσο και αν μπορούμε να εμπιστευθούμε τις

περιορισμένες, από την άποψη αυτή, πηγές. Γι’ αυτό, δικαιολογημένα, ο Bernhard

Schmidt σημειώνει: «Αν αυτό το παράξενο έθιμο ήταν κιόλας, γνωστό στην

ελληνική αρχαιότητα ή, αν σε μεταγενέστερη εποχή, πέρασε από το εξωτερικό στη

Θεσσαλία και τη Μακεδονία, οφείλουμε να το αφήσουμε όπως είναι». 211

Ταυτόχρονα, όμως, ο ίδιος τονίζει ότι «γιορταστικές προσευχές για βροχή και

μαγεία βροχής», δηλαδή χωριστά στοιχεία του εθίμου ήταν, οπωσδήποτε, γνωστά

και στην αρχαία Ελλάδα.212

209 A.J.B. Wace/M.S. Thompson, The Nomads of the Balkans, ό.π., σ. 133. Πβ. Georg
Eckert – Π.Ε. Φορμόζη, ό.π., σ. 56.

210 Georg Eckert – Π.Ε. Φορμόζη, ό.π., σ. 57.
211 Bernhard Schmidt, Η λαϊκή ζωή των Νεοελλήνων, Λειψία 1871, σ. 31.
212 Δότες βροχής, εκτός από τον Δία, τον Στρεψιάδη στις «Νεφέλες» του Αριστοφάνη που

αφήνει το νερό του να χυθεί από ένα κόσκινο, ήταν, κυρίως, ο Διόνυσος, του οποίου
το επώνυμο «Ύης» υπενθυμίζει την επιγραφή που βρισκόταν σε σχέση με τα Ελευσίνια
Μυστήρια «Ύε κύε, υπέρκυε». Η παράκληση για βροχή θα έπρεπε, σύμφωνα με αυτά,
να έχει παίξει ρόλο και στη λατρεία της Ελευσίνας Georg Eckert–Π.Ε. Φορμόζη, ό.π.,
σ. 66.



88

Αν και δεν προκύπτουν ασφαλή συμπεράσματα από το γλωσσολογικό υλικό

που χρησιμοποιήθηκε, τότε, χωρίς άλλο, η πολύ πιθανή πελασγική προέλευση της

ονομασίας «Περπερούνα» (από τη λέξη «Πέρρα», ποτάμι, περιοδική ροή νερού, η

οποία παρουσιάζεται και στα ονόματα της πηγής Πειρήνη, κοντά στην Κόρινθο

και του ρυακιού Πείρνα, κοντά στην Κηφισιά), συνηγορεί για σημαντική

προαρχαϊκή ηλικία του εθίμου. Στην ίδια κατεύθυνση, οδηγεί η

ιστορικοπνευματική της θέση, η οποία με τη στενή σύνδεση μαγικών

δραστηριοτήτων με θρησκευτικές παραστάσεις έχει δεχθεί επίδραση στην πίστη

σε πνεύματα βλάστησης και θεότητες βροχής. Με βάση τη διεύρυνση, η οποία

περιλαμβάνει περιοχές με τόσο αρχαϊκή γεωργία, όπως ο χώρος της Βαλκανικής

Χερσονήσου, φαίνεται βέβαιο, κατά τους G. Eckert και Π.Ε. Φορμόζη, ότι η

«Περπερούνα» ανήκε σε έναν πολύ πρώιμο αγροτικό πολιτισμό, ο οποίος, για την

ώρα, δεν είναι ακόμη εύκολο να προσδιοριστεί.213

1.3. Η «Ημέρα της μαμής»

Η μαμή αποτελούσε σημαντικό πρόσωπο της κοινωνίας του χωριού, γεγονός

που γνώρισε και την εθιμική αποτύπωσή του και την τελετουργική ανύψωσή του

στην τελούμενη, ως τις μέρες μας, σε χωριά, κυρίως, της Β. Ελλάδας, «ημέρα της

μαμής» (8 Ιανουαρίου) συσχετισμένη, όχι παράδοξα, και με παράλληλα έθιμα

«γυναικοκρατίας».214

Σε λαϊκό περιοδικό των Αθηνών215, στις 3 Ιανουαρίου 1929, ο Κ. Φαλτάιτς,

γνωστός από τα ηθογραφικά σημειώματά του στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο,

δημοσίευσε περιγραφή της «Ημέρας της μαμμής», με την πληροφορία ότι αυτή

γιορτάζεται στο Κίτρος, το Αμάτοβον, το Σούλοβο, το Κιουρκούτ, το Τσαντιρλί,

τα Κουρφάλια, το Καβακλί και σε άλλα χωριά της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου,

μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών Ελλάδας και Βουλγαρίας (1923),

εγκαταστάθηκαν Έλληνες χωρικοί από την Ανατολική Ρωμυλία.

213 Georg Eckert–Π.Ε. Φορμόζη, ό.π., σ. 67-68.
214 Μιχαήλ Γ. Μερακλής, Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική Συγκρότηση. Ήθη και έθιμα.

Λαϊκή Τέχνη, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 2004, σ. 146.
215 «Μπουκέτο», 3-1-1929. Πβ. Γεωργίου Α. Μέγα, «Έθιμα της ημέρας της Μαμμής», (8

Ιανουαρίου), Λαογραφία 25 (1967), σ. 534.
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«Την ημέραν αυτήν (8ην Ιανουαρίου, εορτήν της Αγίας Δομνής)», σημειώνει,

«στους συνοικισμούς αυτούς δεν θα ιδήτε κανένα άνδρα έξω. Όλοι είναι

κλειδωμένοι στα σπίτια. Οι γυναίκες κυριαρχούν και είναι επικίνδυνο να συναντηθή

κανένας άνδρας στον δρόμο με αυτές». Και συνεχίζει: «Από το πρωί της 8

Ιανουαρίου οι γυναίκες κάθε χωριού βρίσκονται σε συναγερμό. Ντύνονται με τα

καλύτερά των ρούχα και περνούν στο λαιμό τους φλωριά. Αποβραδύς έχουν

ετοιμάσει καλά φαγητά και κρασί και μια μεγάλη πλάκα σαπούνι και με τα εφόδια

αυτά πηγαίνουν στο σπίτι της μαμμής. Η μαμμή περιμένει τις γυναίκες ντυμένη και

αυτή με τα καλύτερά της ρούχα. Κάθε νεοφερμένη πλένει τα χέρια της μαμμής με το

σαπούνι που έφερε και ύστερα της αφήνει το υπόλοιπο του σαπουνιού. Έτσι η μαμμή

εξασφαλίζεται από σαπούνι για όλον τον χρόνο. Έπειτα οι γυναίκες στολίζουν με τα

φλωριά των τη μαμμή, η οποία παρουσιάζεται ούτω χρυσοστόλιστη. Εννοείται ότι

τα φλωριά μετά το τέλος της εορτής επιστρέφονται στας κατόχους των. Έπειτα

αρχίζει το γλέντι. Η μαμμή έχει μαγειρεύσει και αυτή τα φαγητά της. Το τραπέζι

είναι απέραντο. Τα φαγητά ορεκτικά και άφθονα. Το κρασί τρέχει χωρίς τελειωμό

και οι γυναίκες διηγούνται διάφορα ανέκδοτα, που δεν επιτρέπεται να τα ακούση

αυτί ανδρός. Όταν ανάψη το γλέντι, αρχίζει ο χορός. Η μαμμή τραβά εμπρός και

ακολουθούν οι άλλες. Και το γλέντι διαρκώς γίνεται ζωηρότερο. Τις απογευματινές

ώρες η διασκέδασις φθάνει στο κατακόρυφο. Τα τραγούδια των γυναικών χαλούν

τον κόσμο. Το σπίτι της μαμμής εγκαταλείπεται και ο χείμαρρος των γυναικών με τη

μαμμή εμπρός ξεχύνεται στους κεντρικούς δρόμους του χωριού. Ακριβώς τότε

κανένας άνδρας δεν τολμά να φανή εις την αγοράν. Μόνο τα καφενεία είναι

ανοιχτά, και απ’ όλους τους άνδρες μόνο οι καφετζήδες απολαμβάνουν ασυλίας. Ο

χορός, τα τραγούδια, η διασκέδασις συνεχίζονται στην πλατείαν, στην αγορά και στα

καφενεία, τα οποία ανήκουν στις γυναίκες την ημέρα αυτή (...). Αργά το βράδυ οι

γυναίκες γυρίζουν στα σπίτια τους και από την άλλην ημέρα ο άνδρας αναλαμβάνει

πάλι τα κυριαρχικά του επί της γυναικός δικαιώματα».216

Ο Φαλτάιτς πληροφορεί ότι τη γιορτή της μαμμής διατηρούσαν και οι Έλληνες

των Σαράντα Εκκλησιών, της Βιζύης, της Αδριανουπόλεως, του Λουλέ-Μπουργάς

216 Γεωργίου Α. Μέγα, «Έθιμα της ημέρας της Μαμμής», ό.π., σ. 534-535.
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της Ανατ. Θράκης και ότι αυτή «εορτάζεται με φανατισμό σε όλη τη Βουλγαρία,

όπου λέγεται «μπάμπιν ντεν».217

Για τη γιορτή αυτή των γυναικών της Θράκης υπάρχουν, κατά το Γ.Α. Μέγα,

από παλαιότερα, λίγες και ασαφείς ειδήσεις. Η πρώτη, που περιέχεται σε ανέκδοτο

χειρόγραφο του Συμ. Μανασσείδου, κατατεθειμένο στο Ιστορικό Λεξικό της

Ακαδημίας Αθηνών, του έτους 1886, αναφέρεται στα έθιμα των Μαρασίων,

συνοικίας της Αδριανούπολης. Σύμφωνα με αυτή, «αι πελάτιδες των μαιών

φέρουσι προς αυτάς γλυκύσματα και προχύτην πλήρη ύδατος, δι’ ου επιχέουσι και

νίπτεται η μαία. Μετά ταύτα επιστρέψασαι οίκαδε ετοιμάζουσι διάφορα φαγητά και

πίτταν και φέρουσιν αυτά εις την οικίαν της μαίας και κεφαλόδεμα, και εκεί

ευωχούνται. Μεθ’ ο στολίζουσιν αυτήν και αναβιβάσασαι εφ’ αμάξης πομπεύουσιν

αυτήν. Τούτο δε γίνεται την τρίτην ημέραν των Θεοφανίων. Ιστέον δε ότι τα

Μαράσια κατοικούνται υπό ελληνοφώνων και βουλγαροφώνων. Τούτο δ’ έστιν

έθιμον των βουλγαροφώνων. Εκάστη δε πελάτις προσφέρει τη μαία κατά την εαυτής

δύναμιν κεφαλόδεμα ή μανδήλιον ή εμπροσθέλλαν και μίαν πλάκα σαπωνίου. Την δ’

άμαξαν, εφ’ ης πομπεύουσι την μαίαν εστολισμένην ως νύμφην και μεμεθυσμένη,

σύρουσι δύο νέοι εζευγμένοι εις τον ζυγόν και φέρουσιν εις τι φρέαρ και

καταβρέχουσιν αυτήν από κορυφής μέχρι ποδών και συνοδεύουσιν αυτήν άπασαι

μεμεθυσμέναι και μαινόμεναι ως ποτε αι πρόγονοι αυτών μαινάδες. Την δ’ ημέραν

ταύτην επονομάζουσι βουλγαριστί Μπάμπεντεν ήτοι ημέρα των μαιών».218 Κατά τον

Μανασσείδη, τα ίδια δώρα (σαπούνι, ρακή, γλυκύσματα και πανί) προσφέρουν

στη μαμή οι γυναίκες και στο Γιλδερίμ, προάστιο της Αδριανούπολης.

Ο Γ.Α. Μέγας δεν θεωρεί πιθανή την άποψη ότι η γιορτή αυτή τελούνταν από

τους βουλγαρόφωνους κατοίκους των Μαρασίων, μόνο, γιατί αυτή ήταν κοινή

συνήθεια των Ελλήνων και Βουλγάρων της βόρειας Θράκης, που συνοικούσαν.219

Η άλλη είδηση προέρχεται από τη Σωζόπολη και περιέχει τα πιο κάτω ολίγα,

κατά το Μέγα, στοιχεία:

217 Ό.π., σ. 535.
218 Συμ. Μανασσείδου, Έθιμα Μαρασίων, Ιστορικόν Λεξικόν της Ακαδημίας Αθηνών

(Φιλ. Σ. ΚΠ., αριθ. 3796), Αθήνα 1886, σ. 84. Πβ. Γεωργίου Α. Μέγα, «Έθιμα της
ημέρας της Μαμμής», ό.π., σ. 535.

219 Γεωργίου Α. Μέγα, «Έθιμα της ημέρας της Μαμμής», σ. 535.
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«Την 8ην Ιανουαρίου, εορτήν της μαμμής, μεταβαίνουσιν αι μη απολέσασαι έτι

πάσαν ελπίδα τεκνοποιίας γυναίκες προς επίσκεψιν των μαιών της πόλεως, εκάστη

εις την εαυτής, προσφέρουσαι αυταίς σάπωνα και χρήματα».220

Για να μπορέσει να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες για το έθιμο ο

Γ.Α. Μέγας διεξήγαγε ο ίδιος επιτόπια έρευνα, το καλοκαίρι του 1937, σε

οικισμούς της Κεντρικής Μακεδονίας – Νέα Μεσημβρία, Νέα Αγχίαλο,

Πολύκαστρο, Καλίνδοια κ.ά., - όπου έχουν εγκατασταθεί πρόσφυγες από τα

ελληνικά χωριά: Αη-Βλάση, Ραβδά, Ναίμονα, Μπάνας, Τζίμου κ.λπ., που

βρίσκονταν κοντά στον Αίμο. Το υλικό της έρευνας κατατέθηκε στο Λαογραφικό

Αρχείο της Ακαδημίας Αθηνών, με αριθμό χειρογράφου 1104 Α΄-Δ΄.

Πληροφορίες από το χειρόγραφο αυτό δημοσιεύονται πιο κάτω, και αφορούν στα

έθιμα που τελούνταν στη ΒΑ Θράκη, πριν από το 1923, την 8η Ιανουαρίου,

«Ημέρα της μαμμής», η οποία, κοινώς, λεγόταν «μπάμπω-γκιουνού» (από το

τουρκ. gün = ημέρα˙ μπάμπω = γριά, μαμμή). Δύο από τα κείμενα, που

δημοσιεύονται, αναφέρονται στην τέλεση του εθίμου από γυναίκες των

βουλγαρικών χωριών Ερκέτς και Κισλάδερε, όπως τα γνώρισαν Έλληνες έμποροι

από τη Μεσημβρία και την Αγχίαλο, που παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις.221

Της Μπάμπως μέρα

«Κάθε γυναίκα, εκείν’ που τεκνών’, θα πάνε το πρωί στη μαμμή απόνα

σαπουνάκ’ και θα dη χύσ’νε να πλυθή κάθε μια. Μετά θα γυρίσ’νε στα σπίτια τους

και θα ετοιμάσ’ κάθα μια τραπέζ’ διάφορα φαητά: ξυνό λάχανο, ό,τι να ‘ναι˙ άλλη

αυγά, άλλη ψάρια, μιλίνα, και μια πίττα είναι απαραίτητη, αλειμμέν’ με μέλ’ και

κεντημέν’ με μαχαίρ’ και πηρούν’. Το βραδάκ’ θα τα πάρ’νε και θα πάνε στης

μαμμής το σπίτ’. Εκεί θα καθήσ’νε να διασκεδάσ’νε. Έχ’νε κι έναν οργανοπαίχτη.

Χορεύ’νε, πηδούνε, γίν’ται και μασκαράδες. Άdρας δε ζυγών’. Έναν γκαιρό

πήγαιναν οι γυναίκες και στη βρύσ’ κ’ έβρεχαν τη μπάμπω και dο bρόεδρο».222

(Λ.Α. 1104 Α΄, σ. 106-107)

220 Ό.π., σ. 535-536.
221 Ό.π., σ. 536.
222 Πληροφορητής: Αρετή Γιαννάκου-Τσακαλάκη, ετών 39, από χωριό Ναίμονα, περιφ.

Μεσημβρίας. αρ. χειρ. Λ.Α. 1104 Γ΄, σ. 205. Πβ. Γεωργίου Α. Μέγα, «Έθιμα της
ημέρας της μαμμής», ό.π., σ. 536-537.
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«Το πρωί θανά πάμε στη μπάμπω, να dη χύσμε νερό να πλυθή. Θανά σκουπιστή

πε dη bετσέτα, θανά μας κεράσ’ κείν’ ένα ποτήρ’ ρακί κ’ ύστερα θανά πάγ’ καθεμιά

στο σπίτι τς να κάν’ ετοιμασία. Θανά σφάξ’ πουλί, ό,τι ήdανε.

Το βράδ’ θανά πάρ’ το τραπέζι τς (χαμηλό ξύλινο), είτε dο dαβά τς με τα φαγιά.

Θανά πάμε κει πέρα και θανά στρώσ’ με τραπέζια στη σειρά. Τι χαλβάδες, τι

γάλατα, τι ορνιθόπλα, τι μιλίνες, τι πράγματα! Μεγάλ’ ετοιμασία.

Ύστερα θανά φάνε, θανά τραγουδούνε, θανά χορεύνε˙ dη μπάμπω θανά εχ’ νε

πρόοδο, κείνηνα θανά έχ’νε μπροστινή. Είχε και gάιdα.

Κάθα μια θανά στολίσ’ dη μπάμπω με λουλούδια, βασιλικοί, με πράματα.

Ούλες οι γυναίκες μαΐτσα, τραβουδούσανε. Ύστερα θα να πάρ’ η μπάμπω dο

χορό, θανά πάμε στου Θωμά το μαγαζί. Το παιδί τ’ ήdανε, ο Γιώργης, ο Θωμάς πού

να φανή!

Αν φαινόdανε άdρας, τόνε ξύμνωνανε, dον έπαιρναν το καλπάκ’, να dους

κεράσ’. Και μεθούσανε κι όλα. Όλη νύχτα χόρευανε.

Ευκές της μπάμπως: να νείναι γερές, να χαίρ’ dαι, να κάν’ νε παιδιά, να νείναι

καλά...».223

Το Μπάμπω γκιουνού στο Ερκέτς224

«Το μπάμπω γκιουνού στο Ερκέτς, που ήdας οι χοdροί οι Βούργαροι, οι γυναίκες

πήαινανε στη μαμμή. Από την αρχή, άμα έρχοdαν η μέρα αυτή, ήξεραν οι γυναίκες,

έκανανε dην ετοιμασία αποβραδύς. Καθαμιά θανά σφάξ’ από ένα ορνίθ’.

Το λοιπόν άμα έβγαινε ο ήλιος, όλες οι γυναίκες έβανανε στις dαβάδες πο μια

μιλίνα, ένα ορνίθ’ και πίτα ψωμί καθαρή και πο ένα κομμάτ’ σαπούν’, κ’ ένα

πεσκίρ’ καινούργιο. Όταν πήαινανε στη μαμμή, η μαμμή κάdανε στο μαξιλάρ’, σα

βασίλι’σσα.

Άμα πήαινανε τα πράματα, τα έπαιρνε μια γυναίκα, τα σήκωνε. Θα παρ’ ύστερα η

γυναίκα το σαπούν’, θα πάγ’ dη λιεν’ στη μαμμή για να νιφτή. Θα βάλ’ το σαπούν’

στο χέρ’ της μαμμής πάνου, θα πάρ’ το νερό, θα dη χύσ’ νερό να νιφτή, η ίδια η

γυναίκα που πηαίν’. Το λοιπόν θα δώκ’ το πεσκίρ’ να σκουπιστή, και κείνο το

σαπούν’ και το πεσκίρ’ μνήσκ’ δώρο στη μαμμή.

223 Πληροφορητής: Ελένη Λίλαινα, ετών 67, κάτοικος Αηβλάση, περιφ. Μεσημβρίας. Πβ.
Γεωργίου Α. Μέγα, «Έθιμα της ημέρας της μαμμής», ό.π., σ. 542.

224 Βουλγαρικό ορεινό χωριό σε αρκετή απόσταση από τη Μεσημβρία.
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Το έχ’νε ένα καλό συνήθειο κείνο, να πάνε μια φορά dο χρόνο να νίψουνε τα

χέρια της μαμμής, γιατί η μαμμή βάζ’ το χέρι dης στο σώμα της γυναίκας.

Όλες οι γυναίκες το κάν’νε αυτό το συνήθειο, όσες έχ’ στην ενορία τς. Έπειτα

βάζ’νε τραπέζ’, στρών’ νε τσέργες και καθ’ dαι και τρώγ’νε. Πηγαίν’νε και λίγο

κρασί μες στα μπακιράκια. Κατόπ’ το τραπέζ’ στέκ’ όσο να πάγ’ η μαμμή στη βρύσ’.

Στέκεται κατ’, δε dο σκών’νε.

Έχ’νε και doγκαϊdατζή και doπληρών’νε. Πίν’νε, μεθούνε, doγκουdούνε κι όλα,

αστεία λένε, κάν’νε πολλά πράματα. Χορεύν’νε, διασκεδάζ’νε, ώσπου να έρτ’ η

ώρα.

Σκώνται ύστερα και βάζ’νε dη μαμμή παστ’ αμάξ’ και μια γριά ‘κομα, η μαμμή

να μη ‘ναι μονάχ’. Και πολύ dη προφυλάγ’νε, όπως οι φαντάρ’ dο στρατηγό. Έχ’

άλλ’ μάγκες, που πάνε και πολεμούνε να βγάλ’νε τις ρόδες του κάρρου, να πέσ’ η

μαμμή. Κάθα μια έχ’ ένα ξύλο και φυλάγ’νε. Γω φοβήθηκε το μάτ’ μ’ από κείνες.

Άdρες δε bορούνε να σταθούνε˙ γιατί πίν’νε, μεθούνε, πέφτουνε και κάποτες. Οι

άdρες τις μαζεύουνε. Άλλοτες οι άdρες τις δέρνουνε˙ κείνη dη μέρα η γυναίκα δέρν’

dον άdρα, μια μέρα dο χρόνο.

Γω έχω ακούσ’, επί Τουρκίας μια χρονιά, κάποιος τζαντάρ’ς χωροφύλακας,

χτύπ’σε μια γυναίκα, και κείνες πήρανε τα σπαθιά τ’, τα ντουφέκια τ’, τα έσπασανε.

Βάν’νε στη gαρρούτσα dη μαμμή οι γυναίκες, τραυούνε οι ίδιες dη gαρρούτσα,

σκουdούνε τις ρόδες και dη bηαίν’νε στη βρύσ’. Κατεβαίν’ πε dη gαρρούτσα,

βρέχ’νε το κεφάλι τς, τα χέρια τς, dη βάζ’νε πάλε στη gαρρούτσα και dη bηαίν’νε

πάλε στο σπίτι τς̇ dην αφήν’νε κει dη μαμμή και φεύγουνε, καθαμιά στο σπίτι τς.

Το έχ’νε, γιορτάζ’ ώστε η μαμμή. Τελειών’νε όλες οι γιορτές και κατόπ’ ίνεται

αυτή η γιορτή dο χρόνο μια φορά. Το ηύρανε και το έχ’νε να τιμήσ’νε dη μαμμή,

όπως πηγαίν’νε σε μια ονομασία. Κι άμα δγιούνε ξένον άνθρωπο, πηγαίν’νε

ζητούνε δώρο. Άμα δε dους δώκ...

Έχ’νε καθαμιά ένα μπακιράκ’ κρασί με βασιλικό να μοσκίζ’...».225

Της bάbos η μέρα

225 Πληροφορητής: Απόστολος Μανωλόπουλος Κόκκινος, ετών 84, Μεσημβρία. (ΛΑ.
1104 Α΄, σ. 5-8). Πβ. Γεωργίου Α. Μέγα, «Έθιμα της ημέρας της μαμμής», ό.π., σ.
543.
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Έτυχα σε κάποιο χωριό Βουργάρικο, στον Κισλάdερε. Πήγα να συνάξω

βερεσέδες. Ήμανε στο μαγαζί και άκ’σα πο μακριά που έρχουdαν η gάιdα και

κατόπ’ όλες οι γυναίκες και κρατούσανε στα χέρια, τσότρες με κρασί. Είχανε μαζί

και dη μαμμή, ντυμέν’ με διάφορες ενδυμασίες, πισκιούλια, κορδέλες κρέμουdας,

με πούλια χρυσά στο κεφάλ’, ήρτανε στο μαγαζί.

Εγώ αναγκάστ’κα να φύγω. Μόλις θανά φύγω, με πιάν’νε στη bόρτα κι αυτές

ήθελαν να με ρίξ’νε κάτου. Για να γλυτώσω εγώ αναγκάστ’κα και είπα doμπακάλ’

και τις έδωκε δέκα οκάδες κρασί, κ’ έτσ’ γλύτωσα και έφυγα.

Οι άντρες εκείν’ dη μέρα ήdας κρυμμέν’ σ’ όλο το χωριό, δε φαίν’dας.

Εκείν’ η μέρα είναι της γυναίκας γιορτή, μια φορά το έτος, και γλεντίζ’νε και

χορεύ’νε έως το πρωί. Do ρίχν’νε κάτ’ dό drαυούνε, dό χτυπούνε, dό γυμνών’νε,

γιατί είναι μεθυσμένες και δεν ξέρ’νε τι κάν’νε. Κι ό,τι να σε κάν’νε δε ‘ναι

δικαστήριο. Ο ίδιος ο δικαστής δε σε δικάζ’. Σε λέγ’ «είναι το έθιμο».226

1.3.1.Κύρια στοιχεία της εκδήλωσης

Συνοψίζοντας τις ειδήσεις που καταγράφηκαν μπορούν, κατά το Μέγα, να

διακριθούν τα πιο κάτω, κύρια στοιχεία της εθιμικής εκδήλωσης:

1. Κύριο πρόσωπο, γύρω από το οποίο στρέφεται η όλη γιορτή, είναι η μαμή του

χωριού και στην τελετουργία συμμετέχουν μόνο γυναίκες, και, μάλιστα,

γυναίκες που μπορούν να τεκνοποιήσουν. Ακόμη, οι γυναίκες που παίρνουν

μέρος πρέπει να είναι παντρεμένες και όχι χήρες. Αποκλείονται τα ελεύθερα

κορίτσια.

2. Βοηθητικά πρόσωπα: δύο ή τρεις γερόντισσες ως βοηθοί της μαμής,

καλεσμένες από την ίδια.

3. Επίσκεψη των γυναικών στο σπίτι της μαμής και προσφορά δώρων, κυρίως,

πραγμάτων απαραίτητων στο έργο της, όπως: σαπούνι, πετσέτα, μαντήλα, αλλά

και φαγητά, ποτά, γλυκά, χρήματα.

226 Πληροφορητής: Σοφοκλής Χατζηγιάννογλου, ετών 66, Αγχίαλος, (ΛΑ. 1104 Α΄, σ.
34). Πβ. Γεωργίου Α. Μέγα, «Έθιμα της ημέρας της μαμμής», ό.π., σ. 544.
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4. Πλύσιμο των χεριών της μαμής από κάθε γυναίκα που την επισκέπτεται και

ακόμη τέλεση συμβολικών πράξεων, που έχουν σχέση με τον τοκετό: το νερό

χύνεται μαζωμένο πάνω στα χέρια της μαμής για να γεννηθεί γρήγορα το παιδί̇

«ένα κλωνί βασιλικός μέσ’ στο νερό και το νερό θα το χύσ’ πάν στα χέργια έτσ’

χλιαρό, όλο μεμιάς».

5. Στολισμός της μαμής, που κάθεται σε «θρόνο» (σα νύφη, σαν βασίλισσα): Της

βάφουν με κοκκινάδι τα μάγουλα, της βάζουν στο κεφάλι λουλούδια, στον

λαιμό φλουριά κ.λπ. Οι γυναίκες στολίζουν και τις γερόντισσες που

συνοδεύουν τη μαμή.

6. Δείξιμο συμβόλων στις γυναίκες, όπως γεννητικών οργάνων ανδρών και

γυναικείων, πρόχειρα κατασκευασμένων από τις ίδιες.

7. Ευχές της μαμής στις γυναίκες: «Να πολυτεκτήσουν˙ να κά ν’νε πολλά παιδιά˙ να

νείναι γερές, να χαίρ’dαι, να κάν’νε παιδιά, να νείναι καλά».

8. Συμπόσιο των γυναικών στο σπίτι της μαμής, όπως: οινοποσία, άσεμνα

τραγούδια και χοροί, αισχρολογίες, άσεμνα παιγνίδια.

9. Μεταμφιέσεις.

10. Φύλαξη της μαμής. Φρούρηση να μην την κλέψουν οι άντρες.

11. Έξοδος στους δρόμους και χοροί στην πλατεία και τα καφενεία.

12. Αποκλεισμός των ανδρών στο σπίτι˙ εξαναγκασμός αυτών που

συλλαμβάνονταν έξω να προσφέρουν κρασί˙ ξεγύμνωμα αυτών που

δυστροπούν.

13. Πομπή της μαμής που κάθεται σε αμάξι, προς τη βρύση, όπου καταβρέχεται με

πολύ νερό. «Την άμαξαν σύρουσι δύο νέοι εζευγμένοι εις τον ζυγόν».

14. Σκοπός της εθιμικής εκδήλωσης, η απόκτηση παιδιών.227

Από την ανάλυση αυτή των πληροφοριών, που καταθέτει ο Γ.Α. Μέγας, γίνεται

σαφής ο όλος χαρακτήρας της γιορτής της μαμής: είναι «της γυναίκας γιορτή» και

227 Γεωργίου Α. Μέγα, «Έθιμα της ημέρας της μαμμής», ό.π., σ. 544-546.
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αποσκοπεί στην εξασφάλιση της τεκνογονίας από τις γυναίκες, που είναι, γι’ αυτό

ικανές˙ για τούτο και η μαμή, η βοηθός των γυναικών κατά την ώρα του τοκετού,

τιμάται, από αυτές, ως βασίλισσα ή ως θεά Ειλείθυια ή Γενετυλλίς, η οποία

κάθεται σε θρόνο και είναι στολισμένη με χρυσά κοσμήματα και με τα σύμβολα

της αφθονίας «ήτοι αρμαθούς σύκων και άλλων ξηρών καρπών...».228

Ο Γ.Α. Μέγας θεωρεί ότι από τις τελετές της «μέρας της μαμής» μια μόνο έχει

ευετηρικό σκοπό. Αυτή είναι η πομπή προς την πηγή, με τη μαμή καθισμένη πάνω

σε άμαξα και ο «κατακλυσμός» της με νερό.

Ο καθηγητής Βάλτερ Πούχνερ, αιτιολογώντας τις εκδηλώσεις τις αφιερωμένες

στο πρόσωπο της μαμής υποστηρίζει ότι είναι «απόδοση τιμής στη μαμή, τα χέρια

της οποίας μπορούν να αποφασίσουν για ζωή και για θάνατο. Εδώ, το λανθάνον

γυναικείο σύστημα αξιών, που βρίσκεται κάτω από το ανδρικό, αποκτά (αλλά για

μιαν ημέρα μόνο) την κυριαρχία του».229

1.3.2.Η τέλεση του εθίμου στη Βουλγαρία

Η ημέρα της μαμής, όπως αναφέρθηκε, γιορτάζεται το ίδιο και από γυναίκες

βουλγαρικής καταγωγής, της ίδιας βορειοθρακικής περιοχής, την 8η Ιανουαρίου,

με την επωνυμία «μπάμπιν dεν», αλλά οι πληροφορίες, από βουλγαρικές πηγές,

δεν εμφανίζουν την εξέλιξη του εθίμου στη Βουλγαρία. Έτσι, στη Βουλγαρική

Εγκυκλοπαίδεια του Danzof αναφέρεται ότι «την ημέραν αυτήν πολύ πρωί οι

μαμμές πηγαίνουν εις τα σπίτια, όπου έχουν ξεγεννήσει, φέρνουν μέλι ανακατωμένο

με κεχρί και αλείφουν μ’ αυτό τα στόματα, τα μάτια και τα μάγουλα των μικρών

παιδιών, κάτω των 7 ετών, ενώ ακόμη ευρίσκονται στο κρεββάτι τους. Κατά την

διάρκειαν της ημέρας αι γυναίκες που έχουν παιδοκομήσει μέσα στο χρόνο, που

228 Γεωργίου Α. Μέγα, «Έθιμα της ημέρας της μαμμής», ό.π., σ. 547.
229 Walter Puchner, «Normarive Aspekte der Frauenrolle in den exklusiv feminine Riten

des hellenophonen Balkanraums», στοντόμο: Die Sicillung auf dem Balkan (ed. N.
Reiter), Berlin 1987, σ. 133-141. Πβ. Μ.Γ. Μερακλής, Θέματα Λαογραφίας, εκδ.
Καστανιώτη, Αθήνα 1999, σ. 124-130.
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πέρασε, κάνουν μαζί με τα παιδιά τους επισκέψεις στη μαμμή που τις ξεγέννησε κ’

εκεί φιλοξενούνται και διασκεδάζουν».230

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες «Η μαμμή, που δέχεται τας επισκέψεις, παίζει

διάφορα αστεία παιγνίδια, κάνει γκριμάτσες, δείχνει τη γλώσσα κ.τ.λ. Εις αυτάς τας

διασκεδάσεις δεν παρίστανται άνδρες και αι γυναίκες έχουν ελευθερίαν. Δι’ αυτό

λένε: την ημέρα της μαμμής στο σπίτι κελαηδάει η κότα. Μετά το δείπνον η μαμμή

περνάει μάλλινη κλωστή γύρω στο κεφάλι και το πρόσωπο των παιδιών και λέγει

διά τα αρσενικά: βάνω μαλλιά, μουστάκι, γένεια, διά τα θηλυκά παιδιά: βάνω

μαλλιά. Την ημέρα της μαμμής βαφτίζουν στο ποτάμι τις νιόνυφες που παντρεύτηκαν

εκείνο το χρόνο. Συγγενείς του γαμβρού, κουμπάροι, αδέρφια κ.λπ. πηγαίνουν τη

νύφη στο ποτάμι. Όταν φθάσουν εκεί, η νιόνυφη μπαίνει μέσα στο νερό, κάνει το

σταυρό της, ύστερα ξαπλώνεται μέσα στο νερό, πότε στη μια μεριά, πότε στην άλλη,

τρεις φορές. ύστερα πάνε όλοι στο σπίτι της κ’ εκεί τους κερνάει, φιλεί το χέρι τους

και καθένας της προσφέρει κάποιο δώρο».231

Στις ειδήσεις αυτές232 δεν διακρίνεται ο φαλλικός χαρακτήρας της γιορτής των

γυναικών της Βουλγαρίας, στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου και, ακόμη,

φαίνεται, κατά το Μέγα, ότι τη συνήθεια αυτή, όπως και πολλές άλλες, τις

παρέλαβαν από τους Έλληνες που κατοικούσαν εκεί.233

230 Walter Puchner, ό.π., σ. 549. Πβ. Ν. και Η. Ντάντσοφ, Βουλγαρική Εγκυκλοπαιδεία,
Σόφια 1939, σ. 94. λήμμα: Babinden.

231 Γεωργίου Α. Μέγα, «Έθιμα της ημέρας της μαμμής», ό.π., σ. 549. Πβ. Νάιντεν
Γκέροφ, Λεξικόν της βουλγαρικής γλώσσης με εξηγήσεις λέξεων βουλγαρικών και
ρωσικών, Φιλιππούπολις 1895, λήμμα: babinden.

232 Σύμφωνα με παλαιότερη είδηση «η μαμμή κρατεί μαύρη κλωστή αλειμμένη με μέλι
και κεχρί ανακατεμμένα και την κολλάει στο μέτωπο καθενός στο σπίτι και λέγει: Να
είσαι πάντα φρέσκος σαν αυτή την κλωστή! Να παίρνης πάχος σαν αυτό το κεχρί, να
πληθαίνης σαν το μελίσσι στην κυψέλη… Αι γυναίκες που εγέννησαν εκείνο το χρόνο
και άλλες νέες γυναίκες πηγαίνουν στο σπίτι της μαμμής και κάθε μια φέρνει φαγητό,
κρασί και ρακί και όλη την ημέρα εκεί τρώνε, πίνουν και διασκεδάζουν». Γεωργίου Α.
Μέγα, «Έθιμα της ημέρας της μαμμής», ό.π., σ. 549. Πβ. Γ.Κ. Ρακόβσκι, Οδηγός ή
Εγχειρίδιον, Οδησσός 1859, σ. 2 (βουλγ.).

233 Γεωργίου Α. Μέγα, «Έθιμα της ημέρας της μαμμής», ό.π., σ. 549.



98

1.3.3.Η καταγωγή του εθίμου

Σύμφωνα με τη γνώμη που επικρατεί, οι γυναικείες εθιμικές εκδηλώσεις,

γενικά, ήταν, στην αρχή, τελετές ευετηρίας και στη διεξαγωγή τους η γυναίκα

θεωρούνταν, κατεξοχήν, ενδεδειγμένη.234

Διαφορετική άποψη διατύπωσε, κατά το Μέγα, ο RichardWolfram, ο οποίος

στις γυναικείες εκδηλώσεις βλέπει, χωρίς εξαίρεση, οργανώσεις των γυναικών

αντίστοιχες με αυτές των ανδρών, αλλά με διαφορετικό, τελείως, τον κύκλο της

δράσης τους και με ειδικές τις μορφές των εκδηλώσεών τους. Και σε αυτές, όμως,

όπως και στις οργανώσεις των ανδρών, βρίσκει τις σκοτεινές δυνάμεις της

έκστασης, οι οποίες ανάγονται στις συνήθειες της πολύ μακρινής αρχαιότητας.

Ενώ, όμως, οι οργανώσεις των νέων και των ανδρών, ενωμένων λατρευτικά,

ενέχουν σημασία για την πνευματική και την πολιτική ανάπτυξη των λαών, οι

γυναικείες εκδηλώσεις συγκεντρώνονται, κυρίως, γύρω από το κύριο έργο του

φύλου τους, τη μητρότητα. Γι’ αυτό και κύριο θέμα των γυναικείων συναθροίσεων

είναι, κατά το Wolfram235, η εκλογή της μαμής.

Ο Γ.Α. Μέγας θεωρεί ορθότατη τη γνώμη του R. Wolfram ότι στο κέντρο όλων

των γυναικείων εκδηλώσεων βρίσκεται, κυρίως, η γονιμότητα. Υποστηρίζει ότι

στη γιορτή των γυναικών, κυρίως, της Θράκης, στη «γιορτή της μαμής» ο αρχικός

σκοπός του εθίμου είναι φανερός και από την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι

γυναίκες που μετέχουν σ’ αυτή και από τα στοιχεία της πανάρχαιας φαλλικής

λατρείας, τα οποία η «ημέρα της μαμής» διασώζει. Γι’ αυτό κρίνει δικαιολογημένη

τη συνεξέταση της γιορτής αυτής με τις όμοιες, στον χαρακτήρα, γυναικείες

γιορτές των αρχαίων Ελλήνων, όπως τα Θεσμοφόρια, τα Αλώα και τα

Ελευσίνια.236

Έτσι, η γιορτή των γυναικών της Θράκης, που εξετάσθηκε και κατά την οποία

η μαμή επέχει θέση Θεάς Γενετυλλίδας, παρέχει, κατά το Μέγα, όχι απλώς, ένα

νεότερο ανάλογο, κατάλληλο για κατανόηση των όμοιων τελετών της

234 Ό.π., σ. 551.
235 R. Wolfram, “Weiberbunde”, Zeitschrift f Volskskunde N.F., 4 (1933), σ. 137-146. Πβ.

Γεωργίου Α. Μέγα, «Έθιμα της ημέρας της μαμμής», ό.π., σ. 551-52.
236 Ό.π., σ. 552.
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αρχαιτότητας, αλλά αυτό το ίδιο είναι ζωντανό κατάλοιπο από την αρχαία

ελληνική λατρεία.237

Από τους νεότερους μελετητές της «γιορτής της μαμής», ο Μ.Γ. Βαρβούνης

υποστηρίζει ότι το τέλος των εορτασμών και των τελετουργικών εθίμων του

Δωδεκαημέρου σημαδεύεται, στην Ανατολική Ρωμυλία, από τη γιορτή και το

δρώμενο της «Μπάμπως», ή της «ημέρας της μαμής».

«Πρόκειται (...) για ένα δρώμενο», σημειώνει, «με κεντρικό ζητούμενο την

ενίσχυση της γυναικείας γονιμότητας, και δι’ αυτής της ευγονίας και της ευκαρπίας

της φύσης, που τιμά τη μαμή, τη γυναίκα που συνήθως σχετιζόταν και με τους τρεις

μεγάλους σταθμούς της ανθρώπινης ζωής, τη γέννηση, το γάμο (ως προξενήτρα) και

τον θάνατο (ως σαβανώστρα και μοιρολογίστρα), συνόδευε δηλαδή τους

ανθρώπους, κατά την προσφυή έκφραση του Γάλλου λαογράφου Arn.

VanGenner«από το λίκνο στον τάφο». Κι αν έλειπε η μαμή, στη θέση της τιμούσαν

την πιο γριά του χωριού, την μπάμπω, που είχε δει παιδιά και είχε αναθρέψει και τα

παιδιά των παιδιών της, μια έμπρακτη δηλαδή επιβεβαίωση της ποθητής γυναικείας

γονιμότητας».238

Στη συνέχεια, ο Βαρβούνης αναφέρεται στη μεταφορά του εθίμου στις

προσφυγικές κοινότητες της βόρειας Ελλάδας, κυρίως στη Θράκη και τη

Μακεδονία, στις αρχές του 20ου αιώνα «με τις προσφυγιές και τις ανταλλαγές

πληθυσμών».

«Οι αλλαγές των συνθηκών και των όρων ζωής», παρατηρεί, «η εισαγωγή

μηχανικών και χημικών μέσων στις αγροτικές καλλιέργειες και η σχετική

εξασφάλιση της πορείας τους με την μακροπρόθεσμη μετεωρολογική πρόβλεψη

μείωσαν το απρόβλεπτο και την αγωνία των γεωργών, καθιστώντας τα γονιμικά

δρώμενα μη λειτουργικά. Με την πάροδο του χρόνου το θέαμα και όχι οι

συμβολισμοί άρχισαν να παίζουν τον σπουδαιότερο λόγο. Η γονιμική υπόσταση

άρχισε να αποκτά φολκλοριστική μορφή, και η παράσταση του δρωμένου κατέληξε

στη σκηνική του αναπαράσταση».239

237 Ό.π., σ. 556. Πβ. Θ. Μουρράης-Βελούδιος, Ευγονία και άλλα τινά, Αθήνα 1991, σ.
114-15.

238 Μ.Γ. Βαρβούνης, Λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες…, ό.π., σ. 70.
239 Μ.Γ. Βαρβούνης,ό.π., σ. 71.
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Στον βορειοελλαδικό χώρο, οι αλλαγές αυτές σηματοδοτούνται, κατά το Μ.Γ.

Βαρβούνη, από το πέρασμα και την εξέλιξη της μπάμπως στη γυναικοκρατία.

Παλαιότερα, λόγω του μυστηριακά γονιμικού χαρακτήρα του δρωμένου, οι άντρες

δεν συμμετείχαν σ’ αυτό, με εξαίρεση τους οργανοπαίχτες, κυρίως γκαϊτατζήδες,

οι οποίοι διασκέδαζαν τις γυναίκες και ορκίζονταν να μην αποκαλύψουν όσα

έβλεπαν και άκουγαν, στοιχείο που θύμιζε, κατά το Μ.Γ. Βαρβούνη, ανάλογες

απαγορεύσεις αρχαίων μυστηριακών λατρευτικών εκδηλώσεων. Με την πάροδο

του χρόνου, το δρώμενο συνδέθηκε με τον γνωστό μας «ανάποδο κόσμο» του

καρναβαλιού, στα πλαίσια του οποίου γίνονται αλλαγές των καθιερωμένων

κοινωνικών ρόλων. Στο δρώμενο αποδόθηκαν διαστάσεις τουριστικές και

προεκτάσεις φεμινιστικές, για να εξελιχθεί σε ένα θέαμα φολκλοριστικό: οι

άνδρες είναι κλεισμένοι στα σπίτια και οι γυναίκες αναλαμβάνουν, για μια μέρα,

τους ανδρικούς ρόλους στη μικρή κοινωνία του χωριού. Έτσι, οι γυναίκες

περιφέρονται στους δρόμους και στα καφενεία, διασκεδάζουν, χορεύουν, μεθούν

και βωμολοχούν, ενώ οι άνδρες κάνουν όλες τις δουλειές του σπιτιού. Ακόμη και

γυναίκα ντυμένη τροχονόμος εγκαθίσταται στο χωριό, η οποία τιμωρεί με

πρόστιμα τους άνδρες οδηγούς˙ από τα έσοδα των προστίμων διοργανώνεται

βραδινό γλέντι που σηματοδοτεί και το τέλος της γιορτής.240

Ο Μ.Γ. Βαρβούνης θεωρεί ότι ανάλογες καρναβαλικές μορφές υπήρχαν,

παλαιότερα, στην κεντρική Ευρώπη, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, κατά τις

οποίες το καθιερωμένο σύστημα αξιών και εξουσίας ανατρεπόταν για μια μέρα,

προς όφελος των γυναικών. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Βάλτερ Πούχνερ

«το έθιμο... δεν έχει σχέση με υπολείμματα μιας μητριαρχικής κοινωνίας, όπως

προβάλλεται συχνά, αλλά με τον ανάποδο κόσμο του καρναβαλιού». 241 Στις

παραστάσεις της Ημέρας της μαμής που τελούνται σήμερα στην Ελλάδα και στη

Βουλγαρία η γονιμολατρική μαγεία έχει εξαφανιστεί και τη θέση της έχει πάρει η

αποκριάτικη ελευθεριότητα.242

Το δρώμενο της μπάμπως (μαμής) είχε και έχει τις λαϊκές παρωδίες του, με

απόπειρες ανδρών να κλέψουν τη μαμή για να εισπράξουν λύτρα ή με άνδρες που

240 Ό.π., σ. 71-72.
241 Β. Πούχνερ, Λαϊκό θέατρο στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια (συγκριτική μελέτη), Αθήνα

1989, σ. 51. Πβ. Μ.Γ. Βαρβούνης, Λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες…, ό.π., σ. 72.
242 Μ.Γ. Βαρβούνης, Λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες…, ό.π., σ. 72.
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ντύνονται μαμές, στους αστικούς οικισμούς της παλαιάς Θράκης. Ο Πούχνερ,

προσπαθώντας να ερμηνεύσει το ιδεολογικό υπόβαθρο και τις κοινωνικές

καταβολές του δρωμένου, πέρα από τις γονιμικές αξίες και τις μαγικές νοοτροπίες

που υποκρύπτονται, σημειώνει: «Στη λαϊκή πραγματικότητα όλες οι κρίσιμες

στιγμές της ανθρώπινης ζωής βρίσκονται στα χέρια γυναικών: γέννηση, γάμος,

αρρώστια, θάνατος, όλη η λαϊκή ιατρική, μεγάλο μέρος της προφορικής παράδοσης.

Κάτω από το επίσημο πατριαρχικό σύστημα του βαλκανικού λαϊκού πολιτισμού

υπάρχει και ένα άλλο ανεπίσημο – γυναικείο – εξίσου σημαντικό, που εμφανίζεται

σε στιγμές κρίσης στα διαβατήρια έθιμα ή και σε περιόδους της χρονιάς, όπου δεν

ισχύει η καθημερινή τάξη των πραγμάτων, όπως στον ανάποδο κόσμο των

απόκρεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο άκρως πατριαρχικός κόσμος του παραδοσιακού

βαλκανικού λαϊκού πολιτισμού έχει και τις «φεμινιστικές» πτυχές του».243

Γενικότερα, στον παραδοσιακό πολιτισμό των βαλκανικών λαών βρίσκουμε,

κατά το Μ.Γ. Βαρβούνη, τις γυναίκες να έχουν αναλάβει έναν σημαντικό και

ιδιαίτερο ρόλο, ιδίως ως προς την οικογένεια και ως προς τα μαγικά τελούμενα,

που αποσκοπούν στην ενίσχυση της γονιμότητας. Η μπάμπω – ημέρα της μαμής –

αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης, όχι μόνο στην πρωταρχική

της μυστηριακή μορφή, αλλά και στη νεότερη εξέλιξή της με τη μορφή τής,

άγνωστης παλαιότερα, γυναικοκρατίας.

Η μετεξέλιξη του δρωμένου δείχνει καθαρά τις συνέπειες από την προϊούσα

επίδραση του φολκλορισμού στη σύγχρονη παραδοσιακή εθιμική ζωή. «Το παλαιό

λαϊκό έχει πλέον γίνει αναπαράσταση», παρατηρεί ο Βαρβούνης, «κάποτε με τη

φροντίδα συλλόγων ή και της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά την οποία οι τελετές

αναλαμβάνουν πια ρόλο ηθοποιών, φορώντας παλαιές ενδυμασίες προσπαθώντας

να συνδεθούν με τις παλαιότερες πολιτισμικές ρίζες της κοινότητας. Από την

προσπάθεια αυτή δεν λείπουν βέβαια και τα σύγχρονα κοινωνικά και πολτικά˙ έτσι,

το 1995 στους Προσκυνητές της Ροδόπης το μωρό που εικονικά ξεγέννησε η μαμή

βαπτίστηκε τελετουργικά Ειρήνη, για να επικρατήσει ειρήνη στον κόσμο, όπως

χαρακτηριστικά είπαν οι πρωταγωνιστές της παράστασης. Τα παλαιά γονιμικά

μηνύματα προσαρμόζονται σταδιακά στις σύγχρονες κοινές αγωνίες, ώστε το

δρώμενο να ανταποκρίνεται και πάλι στα κοινά ζητούμενα και να απαντά στις

243 Β. Πούχνερ, Λαϊκό θέατρο στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, ό.π., σ. 72-73.
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τρέχουσες αγωνίες, ξορκίζοντας συμβολικά τους ανθρώπινους φόβους, καλύπτοντας

τις ανασφάλειες των τελεστών».244

Ο Μ. Γ. Βαρβούνης έχει την άποψη ότι κοντά στον φολκλορισμό δεν πρέπει να

παραγνωριστεί και η δράση της μόδας, του συρμού. «Πρόσφατη έρευνα στα χωριά

του δήμου Αιγείρου», γράφει, «έδειξε ότι μετά το 1989 το δρώμενο της μπάμπως

εισήχθη σταδιακά στην εθιμική ζωή των κατοίκων με μέριμνα των τοπικών

πολιτιστικών συλλόγων κάθε χωριού, επειδή τελούνταν στη Νέα Κεσσάνη της

Ξάνθης και κρίθηκε ότι ήταν καλό να μεταφερθεί κι εδώ, για ψυχαγωγικούς αλλά

και για τουριστικούς λόγους, αφού η αναπαράστασή του υπολογίζεται ότι θα

προσελκύσει επισκέπτες στο χωριό, τονώνοντας και την οικονομική κίνηση των

καταστημάτων του».245 Έτσι, κατά το Μ.Γ. Βαρβούνη, το δρώμενο, με τη μορφή

της «γυναικοκρατίας», ενσωματώθηκε στην εθιμική ζωή των κατοίκων που

συνεχίζουν και το τελούν μέχρι σήμερα. Με τον τρόπο αυτό αλλάζει και ο χάρτης

της διάδοσης του δρωμένου στο θρακικό χώρο, με ρυθμούς που δείχνουν τις

σύγχρονες διαδικασίες διαχείρισης και αναπαραγωγής της σύγχρονης

πολιτισμικής ταυτότητας.246

Ωστόσο, η τελετή του εθίμου σήμερα στα χωριά της Θράκης δεν είναι μια απλή

φολκλορική αναπαράσταση. Οι κάτοικοι συμμετέχουν σ’ αυτό και διασκεδάζουν,

δεν αισθάνονται ότι απλώς και μόνο πρωταγωνιστούν σε μία θεατρική

παράσταση. «Το παλαιό δρώμενο της μπάμπως», σημειώνει ο Βαρβούνης,

«εξελιγμένο στη μορφή της γυναικοκρατίας, αποτυπώνει τις διαδικασίες μετάβασης

και μετασχηματισμού των παλαιών δρωμένων, που επέζησαν προσαρμοσμένα στις

νέες συνθήκες του τόπου και της εποχής».247

244 Μ.Γ. Βαρβούνης, Λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες, ό. π., σ. 73.
245 Ό.π., σ. 73-74.
246 Ό.π., σ. 74.
247 Ό.π., σ. 74 - 76.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Το λαϊκό δρώμενο του Λαζάρου

2.1. Εκκλησιαστική παράδοση

Τα θαυμαστά γεγονότα της Βηθανίας γύρω από τον «Φίλο του Χριστού», τον

Λάζαρο διηγείται το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στην περικοπή 11, 1-45,

εντοπίζονται σε απόκρυφα κείμενα 248 και έχουν γνωρίσει ευρεία χρήση και

επεξεργασία στη βυζαντινή υμνογραφία και την πατερική ομιλητική, 249 όπου

καθιερώνεται η θεολογική σημασία της Έγερσης του Λαζάρου (suscitatio Lazari),

ως προτύπωση και προάγγελμα της Ανάστασης του Χριστού, της απελευθέρωσης

των προπατόρων Αδάμ και Εύας, από τον Κάτω Κόσμο και της οριστικής

κατάργησης του θανάτου για όλο το ανθρώπινο γένος.250

Στα τυπικά των βυζαντινών λειτουργιών, τα εορτολόγια και τα πανηγυρικά, τα

πιο συχνά κηρύγματα, που αναφέρονται, είναι του Αγίου Ιωάννου του

Χρυσοστόμου, με αρχή των λόγων «Σήμερον εκ νεκρών» και «Ώσπερ μήτηρ

φιλότεχνος», κυρίως, όμως, η ομιλία του Ανδρέα Κρήτης, το 700 μ.Χ., περίπου,

Εις τον τετραήμερον Λάζαρον, που διαβαζόταν το Σάββατο του Λαζάρου.251 Από

την Τετάρτη ως την Παρασκευή της έκτης εβδομάδας της Μ. Τεσσαρακοστής, για

το Πάσχα, διαβάζεται, από την ερμηνευτική του Αγίου Ιωάννου του

Χρυσοστόμου για το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, η περικοπή του Λαζάρου, ύμνοι

και κοντάκια αναφέρονται στις λειτουργίες πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, σε

πολλές παραλλαγές, στο θαύμα της Ανάστασης ως προοίμιο της πασχαλινής

σωτηριολογίας, του τέλους του θανάτου. Έτσι, για παράδειγμα, στο Τριώδιο του

248 Στο Ευαγγέλιο του Νικοδήμου, κεφ. Κ΄. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία
Α΄,ό.π., σ. 67, σημ. 4.

249 Μόνο από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο σώζονται πάνω από είκοσι ομιλίες για το
θέμα, άλλες είναι του Θεοδώρου Στουδίτη, του Πρόκλου, του Αρέθα Καισαρείας, του
Ανδρέα της Κρήτης, του Ιωάννου Ευβοίας κ.ά. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική
Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 67, σημ. 5.

250 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 67.
251 Για τον Ανδρέα της Κρήτης και το κήρυγμα για το Λάζαρο βλ. H.G. Beck, Kirche und

theologische Literaturim byzantinischen Reich, Munchen 1959, σ. 501.
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Εσπερινού της παραμονής διαβάζουμε: «Κύριε, η φωνή σου κατέλυσε του άδου τα

βασίλεια και ο λόγος της εξουσίας σου ήγειρεν εκ τάφου τετραήμερον. Και γέγονεν ο

Λάζαρος της παλιγγενεσίας, προοίμιο σωτήριον». Ή: «...Χαίροις πόλις Βηθανία,

πατρίς η του Λαζάρου. Χαίρετε Μάρθα και Μαρία, αι τούτου αδελφαί. Αύριον γαρ

Χριστός παραγίνεται, ζωώσαι ρήματι, τον τεθνεώτα αδελφόν, ου φωνής ακούσας, ο

πικρός και ακόρεστος Άδης, φόβω τρομάξας και μέγα στενάξας, απολύει Λάζαρον,

κειρίαις εσφιγμένον...252».

Την ανάλογη θέση και έκφρασή του στη βυζαντινή εικονογραφία βρήκε η

σωτηριολογική σημασία του θαύματος της Βηθανίας, το οποίο δεν αναφέρουν οι

συνοπτικοί: Η Έγερσις του Λαζάρου253 απαντά σταθερά στον κύκλο των εικόνων

του Δωδεκάορτου στις εκκλησιαστικές τοιχογραφίες. Ενώ ο πρωτοχριστιανικός

εικονογραφικός τύπος στις κατακόμβες και τις σαρκοφάγους έδειχνε τον Λάζαρο

όρθιο, σε μορφή μικρής μούμιας στο μνήμα (aediculum), αργότερα σε ταφικό

σπήλαιο, και τον Χριστό να πλησιάζει με σηκωμένο ή τεντωμένο χέρι σε

χειρονομία «δείξεως» ή ευλογίας˙ στις μεσοβυζαντινές τοιχογραφίες, εικόνες και

μικρογραφίες των χειρογράφων παρουσιάζονται, ταυτόχρονα, και άλλα στοιχεία

της διήγησης του Κατά Ιωάννη Ευαγγελίου: οι ομάδες Αποστόλων και Εβραίων

που παρακολουθούν, οι αδελφές του Λαζάρου γονατιστές σε προσκύνηση, ένας

252 Απόποίημα του Ανδρέα Τυφλού. Για άλλα σχετικά κείμενα βλ. K. Onasch, Konig des
Alls, Berlin 1952, σ. 58 κ.εξ. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ.
69.

253 Για τη σκηνή της έγερσης του Λαζάρου, η «ερμηνεία της ζωγραφικής» από το Άγιον
Όρος, του Διονυσίου Ιερομονάχου εκ Φουρνά Ευρυτανίας, γραμμένη, βέβαια, πολύ
αργότερα, γύρω στα 1730, αλλά βασισμένη σε πρωιμότερες, ίσως ακόμη και
βυζαντινές σχετικές συλλογές, προβλέπει τα εξής:Βουνόν με δύο κορυφάς και όπισθεν
κάστρον φαινόμενον ολίγον, και Εβραίοι εξερχόμενοι από της θύρας αυτού,
φαινόμενοι ως την μέσην όπισθεν των βουνών κλαίοντες. και έμπροσθεν του βουνού
μνημείον και εις άνθρωπος τραβά εξ αυτού τον λίθον, και ο Λάζαρος ιστάμενος εν
μέσω του μνημείου και άλλος άνθρωπος ξετυλίγων αυτόν. και ο Χριστός άντικρυ
ιστάμενος με το ένα χέρι ευλογεί αυτόν και με το άλλο βαστά χαρτί λέγον. «Λάζαρε,
δεύρο έξω». και όπισθεν του Χριστού οι Απόστολοι και εις τους πόδας του η Μάρθα
και η Μαρία προσκυνούσαι αυτόν.
Η ίδια η περιγραφή δεν αναφέρεται, κατά τον Πούχνερ, και σε πολλές λεπτομέρειες
και είναι ζήτημα, αν πράγματι κάποια υπαρκτή εικονογραφία ανταποκρίνεται σε αυτή
τη γενικόλογη περιγραφή. Βάλτερ Πούχνερ, Ο Λάζαρος στην ορθόδοξη παράδοση και
τον λαϊκό πολιτισμό της Βαλκανικής. Θρησκευτική Λαογραφία Α΄, εκδ. Αρμός, Αθήνα
2015, σ. 96-97. Πβ. Διονύσιος Ιερομόναχος, Ερμηνεία της ζωγραφικής…, εν
Αθήναις,χ.χ. σ. 104-105 και Γ.Α. Σωτηρίου, Το Άγιον Όρος, Αθήναι 1915, σ. 109.
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υπηρέτης που σηκώνει την πλάκα του μνήματος και άλλος που ξετυλίγει τα

«λαζαρώματα» του νεκρού. Είναι πιθανό ορισμένες εικονογραφικές παραστάσεις

να έχουν επηρεάσει άμεσα, δίπλα στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, την υμνολογία και

την ομιλητική, το θρησκευτικό αγερμικό τραγούδι του Λαζάρου.254

Η ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον «τετραήμερο» (quatriduanus) και ως άγιο:

ανεξάρτητα από την κινητή γιορτή του Σαββάτου του Λαζάρου, πριν από την

Κυριακή των Βαΐων, το Μηναίο ορίζει και τη 17η (18) Μαρτίου γιορταστική

ημέρα του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου, ενώ στα συναξάρια και τις αγιολογικές

πηγές αναφέρεται, όπως πιο πάνω αναφέρθηκε, ως ημέρα μνήμης της ανακομιδής

των λειψάνων του από το Κίτιον (σημερινή Λάρνακα) στην Κωνσταντινούπολη

και η 17η (18η) Οκτωβρίου, στοιχείο που αναφέρεται και στα εκτενή κυπριακά

τραγούδια του Λαζάρου, καθώς και η 4η (5η) Μαΐου ως ημέρα μνήμης για τα

εγκαίνια της εκκλησίας του Αγίου Λαζάρου στην Κωνσταντινούπολη. Η

μεταφορά των οστών μπόρεσε να χρονολογηθεί με ακρίβεια (έγινε το 1901/1902),

γιατί σώζονται πανηγυρικές ομιλίες προς τον αυτοκράτορα Λέοντα τον ΣΤ΄ τον

Σοφό, με την ευκαιρία της άφιξης της λαμπρής πομπής της σορού του Αγίου στη

νεόχτιστη εκκλησία του στην Κωνσταντινούπολη.255

Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, ο Λάζαρος, μετά την Ανάστασή Του, για

να αποφύγει την οργή των Αρχιερέων που επιδίωκαν «ίνα και αυτόν αποκτείνωσιν,

ότι πολλοί δι’ αυτόν υπήγον των Ιουδαίων και επίστευον εις τον Ιησούν»,

εγκατέλειψε την Παλαιστίνη και κατέφυγε με τις αδελφές στην παραλιακή πόλη

του Κιτίου, όπου έγινε επίσκοπος Κιτίου˙ έζησε ακόμη τριάντα χρόνια στη

δεύτερη ζωή του και όταν πέθανε, για δεύτερη φορά, τάφηκε στο Κίτιο. Η

θρησκευτική αυτή παράδοση αναφέρεται, για πρώτη φορά, σε ομιλία του Ιωάννου

της Ευβοίας, το 774, ενώ για τα τριάντα χρόνια της δεύτερης ζωής του υπάρχει

θύμηση σε ομιλία του Επιφανίου, τον 4ο αιώνα. Το Μηναίο, στις 17 Οκτωβρίου,

γράφει πως έζησε και τάφηκε στο Κίτιο και στη μαρμάρινη σαρκοφάγο, στην

οποία τοποθετήθηκε το λείψανό του, χαράχθηκε, στην εβραϊκή γλώσσα, η

254 Για την υμνολογία και την ομιλητική βλ. αναλυτικότερα: Βάλτερ Πούχνερ, Ο Λάζαρος
στην ορθόδοξη παράδοση και τον λαϊκό πολιτισμό, ό.π., σ. 36-52.

255 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 70-71.
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επιγραφή: «Λάζαρος ο τετραήμερος και φίλος του Χριστού». 256 Το 890, ο

αυτοκράτορας Λέων ΣΤ΄ ο Σοφός (886-912) μετέφερε το λείψανο στην

Κωνσταντινούπολη. Στον τάφο του Λαζάρου, κτίσθηκε, αργότερα, μικρός ναός, ο

οποίος, κατόπιν, πιθανόν από τον Λέοντα, διευρύνθηκε σε μεγάλο βυζαντινό

ναό.257

Ο τάφος του Αγίου στο Κίτιο, και μετά την ανακομιδή των οστών του στην

Κωνσταντινούπολη, παρέμεινε κέντρο ζωηρής τοπικής λατρείας, που μαρτυρείται

από πολλούς περιηγητές έως και τον 20ο αιώνα.258 Ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός

αναφέρει, τον 18ο αιώνα, πως στις αλυκές υπάρχει, σήμερα ακόμη, ο τάφος του

Λαζάρου, ο οποίος προσκυνάται από πολλούς Κύπριους και ξένους χριστιανούς˙ ο

ναός του «μέγιστος μετεσκευάσθη και επιδιορθώθηκε ευπρεπώς, από τον Γέροντα

Μητροπολίτη Κιτίου Μακάριο, το 1750, περίπου».259 Τα παλαιότερα περιηγητικά

κείμενα και οι εκκλησιαστικές ιστορίες αναφέρονται συχνά, κατά τον Βάλτερ

Πούχνερ, εκτός από την περιγραφή της εκκλησίας και της μαρμάρινης

σαρκοφάγου του Αγίου Λαζάρου, και στο ζήτημα για το ποια από τις δυο

παραδόσεις, η ανατολική ή η δυτική, είναι σωστή: κατά την εξιστόρηση της

παράδοσης της Λατινικής Εκκλησίας, ο Λάζαρος, φεύγοντας με καΐκι από την

Παλαιστίνη, δεν έφτασε στην Κύπρο αλλά στη Μασσαλία, όπου έγινε επίσκοπος,

256 Στην παράδοση αυτή αναφέρεται μια άλλη, της μεταγενέστερης ίδρυσης της ρωσικής
μονής του Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιο Όρος, η οποία αναφέρει ότι ο επίσκοπος
Λάζαρος είχε την επιθυμία να δει με τα μάτια του την Παναγία και να τη φέρει στην
Κύπρο. Η Θεοτόκος του έστειλε επιστολή να της στείλει για τον σκοπό αυτό ένα
πλοίο. Στο ταξίδι από την Παλαιστίνη στην Κύπρο, όμως, μαζί με τον Ιωάννη τον
Θεολόγο και τους Αποστόλους, το πλοίο έπεσε σε θύελλα και θαλασσοταραχή και
εξώκειλε στο Άγιο Όρος, όπου άρχισαν οι απόστολοι να εκχριστιανίζουν τον τοπικό
πληθυσμό. Μόνο, ύστερα από αυτό πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη στην Κύπρο.
Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 72, σημ. 24. Πβ. Επισκόπου
Ευδοκίμου, Διηγήσεις περί του επιγείου βίου της Υπεραγίας Θεοτόκου, εν Αγία
Πετρουπόλει 1869, του ίδιου, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, Μόσχα 1911, σ. 211
(αναφέρεται στον: Ι. Παπαϊωάννου, ο Άγιος Λάζαρος, Λάρνακα 1912, σ. 364 κ.εξ.).

257 Ανδρέας Μιτσίδης, «Ο τάφος και ο ναός του Λαζάρου εν Λάρνακι Κύπρου»,
Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 8 (1966), σ. 61.

258 Σύγχρονη περιγραφή στον: Χρ. Α. Πατσίδη, Ο Άγιος Λάζαρος και η εκκλησία του εις
Λάρνακα, Λάρνακα 1961.

259 Αρχιμανδρίτου Κυπριανού Κουριοκουρινέως, Ιστορία χρονολογική της νήσου
Κύπρου…, εν Βενετία 1788, σ. 351. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄,
ό.π., σ. 72.
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εκδοχή που αναφέρεται στη μεσαιωνική Legenda aurea στο κεφάλαιο για τη

Μαρία Μαγδαληνή και οδήγησε σε κέντρα τοπικής λατρείας, όπως το Autum στη

νότια Γαλλία.260 Με χαιρέκακη λακωνικότητα ο Άγγλος περιηγητής R. Pococke,

ήδη, κατά τον 18ο αιώνα, ανέφερε τα εξής: «Υπάρχει μια μεγάλη αρχαία εκκλησία

στο Λιμάνι (Λάρνακα) αφιερωμένη στον Άγιο Λάζαρο, όπου δείχνουν τον τάφο του˙

είναι ένα μικρό σπήλαιο που προεξέχει του βράχου˙ λέγουν ότι αυτός ο Άγιος, αφού

μπήκε σε βάρκα του Ζόρρα και αφέθηκε στο έλεος της θάλασσας, οδηγήθηκε σε

αυτό το μέρος και έγινε επίσκοπός του. Το σώμα του εκλάπη από τους Γάλλους και

μεταφέρθηκε στη Μασσαλία˙ αλλά οι Γάλλοι λέγουν ότι ήρθε στην ακτή τους ».261

Ο Πούχνερ θεωρεί ότι η ιστορική αλήθεια δεν είναι δύσκολο να βρεθεί: «Μετά

τη λεηλασία της Κωνσταντινούπολης, το 1204», σημειώνει, «πολλά λείψανα αγίων

ταξίδεψαν στη Δύση, γιατί η λατρεία των λειψάνων τους, πέρα από τη θρησκευτική

αξία, είχε ταυτόχρονα σημαντική οικονομική διάσταση.262 Ενώ γύρω στα 1900 η

λατινική εκδοχή συζητιόταν ακόμα, σήμερα, υπό το φως της ανεύρεσης των ομιλιών

για την άφιξη των οστών του Αγίου στην Κωνσταντινούπολη, στις αρχές του 10ου

αιώνα και με βάση απλά γεωγραφικά δεδομένα της Μεσογείου, δεν την υποστηρίζει

κανείς πια στα σοβαρά».263

Με την άφιξη του Λαζάρου στην Κύπρο συνδέεται και η παράδοση για τη

δημιουργία των αλυκών της Λάρνακας, προφορική ιστορία που μαρτυρείται, για

πρώτη φορά, κατά τον Πούχνερ, στο λατινικό Itinerarium Hierosolymitanum του

Βαρθολομαίου de Saligniaco και αναφέρεται και στο κυπριακό θρησκευτικό

τραγούδι του Λαζάρου: μια γερόντισσα αρνήθηκε στον διψασμένο από το ταξίδι

Άγιο τα σταφύλια του κήπου της, λέγοντας πως εκείνη τη χρονιά είχε ξηρασία και

δεν καρποφόρησαν˙ τότε ο Άγιος καταράστηκε τον τόπο να είναι πράγματι

άγονος.

Πρόκειται, προφανώς, για τυπική προφορική παράδοση για την καταστροφή

και ερήμωση ενός, κάποτε, γόνιμου και εύφορου τόπου, που καταγράφεται στα

260 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 73.
261 R. Pococke, A description of the East and some other countries, τ. 2, London 1843-45,

σ. 213. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 73.
262 Την εκδοχή αυτή υποστηρίζει απερίφραστα ο R.H.I. Hamann, “Das

LazarusgrabinAutum”, MarburgerJahrbuchf ur Kunstwissenchaft 8/9 (1936), σ. 132-
328. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 73.

263 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 74.
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τέλη του 16ου αιώνα και αποτελεί ένδειξη για τη ζωντάνια της τοπικής λατρείας

του Λαζάρου. Ο θρύλος αυτός για τη δημιουργία των αλυκών της Λάρνακας είναι

ζωντανός και σήμερα στην Κύπρο. 264 Όπως και μια άλλη παράδοση, που

αναφέρεται, επίσης, σε όλη την Ελλάδα, στα τραγούδια του Λαζάρου, ότι ο Φίλος

του Χριστού, στη δεύτερη ζωή του, υπήρξε «αγέλαστος», γιατί είχε γνωρίσει τα

βάσανα του Κάτω Κόσμου.265

2.2. Το θρησκευτικό τραγούδι και το αγερμικό τραγούδι της άνοιξης

Σε μια τυπολογία των καταστάσεων, στις οποίες τραγουδιέται το τραγούδι του

Λαζάρου, μπορούν να διακριθούν, βασικά, κατά τον Βάλτερ Πούχνερ, δύο

κατηγορίες: α) το τραγούδισμα του τραγουδιού (ή του τροπάριου, στην εκκλησία)

και β) το τραγούδισμα κατά τον αγερμό μπροστά ή μέσα σε κάθε σπίτι. Ενδιάμεση

περίπτωση υπάρχει με τις ψαλμωδίες του ιερέα, όταν αυτός συνοδεύει τα παιδιά

στον αγερμό τους από σπίτι σε σπίτι, περίπτωση που τεκμηριώνεται μόνο στην

Κύπρο και στα Μικρασιατικά παράλια. 266Η πρωτοκαθεδρία της Κύπρου στον

χώρο αυτό, με τον εκτενέστατο τύπο του τραγουδιού, σε μορφή του τροπάριου, σε

εκκλησιαστικό μέτρο και πιο λόγια γλωσσική διατύπωση, συσχετίζεται όχι μόνο

με την τοπική λατρεία του Αγίου Λαζάρου, αλλά και με τη χειρόγραφη και έντυπη

παράδοση των τραγουδιών αυτών, καθώς και με την ύπαρξη των «ποιητάρηδων»,

επαγγελματιών λαϊκών τραγουδιστών, οι οποίοι κερδίζουν τα απαραίτητα για τη

ζωή με το τραγούδισμα θρησκευτικών και άλλων τραγουδιών.267

264 Μ.Ε. Καλοκασίδης, «Η αλυκή της Λάρνακος», Μαθητική Εστία 17 (1957), σ. 54. Πβ.
Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 75, σημ. 31.

265 Η παράδοση αναφέρει πως μόνο μια φορά γέλασε, φιλοσοφικά, όταν είδε κάποιον να
κλέβει ένα πήλινο σκεύος και είπε: «Το ένα χώμα κλέβει το άλλο»! Δημ. Σ. Λουκάτος,
Πασχαλινά και της Άνοιξης, εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα 1980, σ. 45-46 και Βάλτερ
Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 75.

266 Χ.Π.Φαρμακίδης, Κυπριακή Λαογραφία, εν Λεμεσώ 1938, σ. 218 κ.εξ., Μπιμπέλας
Π.Α., Λαογραφικά Κυδωνίων Μοσχονησίων και Γενιτσαχωρίου, Αθήναι 1956, σ. 38.
Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 77, σημ. 37.

267 Δ. Πετρόπουλος, «Οι ποιητάρηδες στην Κρήτη και στην Κύπρο», Λαογραφία 15
(1953/54), σ. 374-400, Κ. Γιαγκουλλής, «Προφορική Θρησκευτική Ποίηση της
Κύπρου μέσα από τις ταπεινές φυλλάδες των Ποιητάρηδων», Πρακτικά Διεθνούς
Συμποσίου Προφορικής Θρησκευτικής Ποίησης της Κύπρου (Λευκωσία, 8 Μαΐου
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Συνήθως, τα τραγούδια του Λαζάρου τραγουδιούνται, σε πολλές περιοχές,

μόνο από κορίτσια.268 Στις Σοφάδες της Καρδίτσας, για παράδειγμα, «κορίτσια ως

20 χρονών, με τα Λαζαρόξυλα στα χέρια και με καλάθια στολισμένα με λουλούδια

γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι, τραγουδώντας τον Λάζαρο. Για βοηθό και προστάτη

από τα σκυλιά και από τις επιθέσεις άλλων μπουλουκιών έχουν κ’ ένα παιδί

συνομίληκο τον σκυλομάγγο. Αυτός πρέπει να είναι όμορφος και δυνατός, για να

προστατεύη τις Λαζαρίνες».269 Στην Επανωμή της Χαλκιδικής «οι Λαζαρίνες κατά

τας Κυριακάς της Σαρακοστής μαζεύουν άγρια λάχανα, με τα οποία κατασκευάζουν

μίαν – δύο πίτας, έπειτα συνέρχονται εις ευρύχωρο σπίτι, όπου φέρουν διάφορα

φαγητά, καθίζουν και τρώγουν, ουδείς δ’ εκ των ανδρών δύναται να παρακαθήση.

Εις το διάστημα τούτο καταγίνονται εις το να συντάσσουν τραγούδια, με τα οποία

στηλιτεύουν άτομα, που έβλαψαν ηθικώς ή υλικώς την κοινότητα του χωρίου των.

Το Σάββατον του Λαζάρου τα κορίτσια αυτά περιφέρονται από οικίας εις οικίαν και

τραγουδούν τα εν λόγω άσματα και χορεύουν διαφόρους χορούς, συμφώνως με τους

σκοπούς των ασμάτων. Λέγουν και άλλα τραγούδια ευχετικά και επαινετικά των

διαφόρων μελών της οικογενείας. Αι νοικοκυραί τους δίνουν αυγά ή μεταλλίκια.

Κατά το βράδυ, έρχονται εις την αγοράν και τραγουδούν όλα τα εν λόγω άσματα

ενώπιον του κόσμου και απέρχονται εις τας οικίας των».270

Ο Λάζαρος,σε όλα τα χωριά του νομού Κοζάνης, είναι έθιμο, στο οποίο

παίρνουν μέρος αποκλειστικά μόνο τα κορίτσια, οι «Λαζαρίνες», που, κατά τη

Βασιλική Βόντσα, είναι, κατά βάση έθιμο των Βαλκανίων και έχει χαρακτήρα

2002), Λευκωσία 2003, σ. 75-124. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄,
ό.π., σ. 76.

268 Μόνο στην Ήπειρο, κατά τον Πούχνερ, τα άσματα τραγουδιούνται από παλικάρια και
άντρες. Το τραγούδισμα συνοδεύεται, μερικές φορές και με χορευτικές κινήσεις ή το
λίκνισμα της κούκλας του Λαζάρου. Μερικές φορές, ρωτούν, στην αρχή, αν
επιτρέπεται να τραγουδούν τον Λάζαρο, ή το άσμα τραγουδιέται εναλλάξ από δύο
ομάδες κοριτσιών. Στην Ήπειρο, το τραγούδι συνοδεύεται από τον ήχο των
κουδουνιών. Βάλτερ Πούχνερ, Ο Λάζαρος στην ορθόδοξη παράδοση και τον λαϊκό
πολιτισμό της Βαλκανικής, ό.π., σ. 186-187.

269 Κ. Αρνής, «Τα τραγούδια της Λαζαρίνας στις Σοφάδες (Θεσσαλίας)», Ελληνική
Επιθεώρηση, Μάιος 1937, σ. 115-116. Πβ. Δ.Β. Οικονομίδης, «Λάζαρος. Λαογραφία»,
Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 8 (1966), σ. 66-67.

270 Δ.Β. Οικονομίδης, «Λάζαρος. Λαογραφία», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια,
ό.π., σ. 67.
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«γυναικονυμφικό».271 Έφηβες κόρες, ντυμένες με παραδοσιακές στολές, βρίσκουν

την ευκαιρία να γυρίσουν στα σπίτια των χωριών, κυρίως, να τραγουδήσουν και

να χορέψουν με έναν ιδιαίτερο τελετουργικό τρόπο, την εποχή της Άνοιξης,272 σε

πολλές περιοχές της Νότιας Βαλκανικής.

Στην Αιανή, το έθιμο των Λαζαρίνων, συνδεδεμένο με τις λατρευτικές γιορτές

της περιόδου του Πάσχα, διαρκεί μια εβδομάδα, από το απόγευμα της

Παρασκευής της προηγούμενης εβδομάδας μέχρι τον Τρανό Χορό των Βαΐων, που

πραγματοποιούνταν μετά τη θεία λειτουργία της Κυριακής. Τα κορίτσια

συγκεντρώνονταν, σε ομάδες στο κονάκι την ημέρα του «φτωχολάζαρ», το

Σάββατο, μια εβδομάδα πριν από το Σάββατο του Λαζάρου, και ξεκινούσαν τις

προετοιμασίες της γιορτής. Κάθε παρέα – συντροφιά αποτελούνταν από τέσσερα,

τουλάχιστον, κορίτσια της ίδιας ηλικίας, 273 γιατί οι Λαζαρίνες έπρεπε να

αποτελούν ζευγάρια μεταξύ τους. Έπειτα, έδιναν όρκο αιώνιας φιλίας και πίστης,

ενώ ένα μικρότερο κορίτσι της γειτονιάς, ηλικίας οχτώ έως δέκα ετών, θα

ακολουθούσε την παρέα με ένα καλαθάκι στο χέρι για να συγκεντρώνει τα αβγά

και τα φιλοδωρήματα των νοικοκυρών.

Την Παρασκευή, παραμονή του Λαζάρου, κοπέλες ηλικίας δώδεκα έως

δεκαοχτώ χρονών, συγκεντρώνονταν στα κονάκια, έφερναν στις νοικοκυρές των

271 Βασιλική Βόντσα, «Οι «Λαζαρίνες» της Αιανής: Ένα γυναικείο έθιμο της περιόδου
του Πάσχα και οι κοινωνικοπολιτικές του προεκτάσεις», Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου
Συνεδρίου: Γυναίκα και παράδοση, Καρδίτσα 2010, σ. 241. Πβ. Δημ. Σ. Λουκάτος,
Πασχαλινά και της Άνοιξης, ό.π., σ. 49.

272 Ο Κώστας Σαχινίδης θεωρεί ότι το έθιμο των Λαζαρίνων και ο χορός που το
συμπληρώνει αποτελούσε, παλαιότερα, μια παγανιστική εθιμοτυπία που ενσωμάτωσε
και διατήρησε το θρησκευτικό στοιχείο της νεκρανάστασης του Λαζάρου. Το στοιχείο
αυτό προσδίδει μια θρησκευτική διάσταση στον χορό και στο όλο δρώμενο, που ως
μια ανοιξιάτικη αγροτική γιορτή, συνέχισε να εμπεριέχει τον γενικότερο συμβολισμό
της νεκρανάστασης της φύσης που ανανεώνεται. Άλλωστε, η χρονική σύνδεση αυτού
του θρησκευτικού γεγονότος της Ανάστασης του Λαζάρου με το δρώμενο, αποτελεί το
μόνο θρησκευτικό στοιχείο που διατηρήθηκε, αφού ο χορός συνέχισε να λειτουργεί
στο περιθώριο της χριστιανικής λατρείας. Κώστας Γ.Σαχινίδης, «Ο χορός ως
λειτουργικό στοιχείο στο δρώμενο των Λαζαρίνων», Χοροστάσι για τον πολιτισμό και
την παράδοση.Τριμηνιαία έκδοση του Κέντρου Ελληνικού χορού και λαϊκού
πολιτισμού, 43 (Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2013), σ. 3.

273 Η ηλικία των Λαζαρίνων αποτελεί σημαντικό κοινωνικό παράγοντα διάκρισης και
καθορίζει αποφασιστικά τη συγκρότηση και τη σύνθεση των ομάδων τους σε
ομοειδείς κατηγορίες ηλικιών.
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σπιτιών φασόλια, ρύζι, αλεύρι ή ακόμη και χρήματα για να μαγειρέψουν για τα

δυο βραδινά ολονύχτια γλέντια των Λαζαρίνων, που θα ακολουθούσαν. 274 Το

μεσημέρι της Παρασκευής, τα κορίτσια επισκέπτονταν τα μισά σπίτια του χωριού

και τα υπόλοιπα το Σάββατο, ανήμερα του Λαζάρου. Η πρώτη επίσκεψη –

προσκύνημα των Λαζαρίνων της Αιανής γινόταν στο «σπίτι» της Παναγιάς, ένα

ναό που βρίσκεται στην πλατεία του χωριού.275

Στη συνέχεια, τα κορίτσια επισκέπτονταν με τη σειρά το σπίτι του ιερέα, του

προέδρου, του δασκάλου και, τέλος, όλα τα άλλα σπίτια του χωριού. Σε κάθε

σπίτι, οι κοπέλες τραγουδούσαν και χόρευαν. 276 Οι στίχοι των τραγουδιών

προσαρμόζονταν, κατά περίπτωση, ανάλογα με τον αποδέκτη, δηλαδή το

νοικοκύρη στου οποίου το σπίτι πήγαιναν οι Λαζαρίνες.277

274 Το δρώμενο των Λαζαρίνων, αναμνηστικό έθιμο του Λαζάρου, που συνδέεται άμεσα
με τον θάνατο και την Ανάστασή Του, είναι, κατά το Δημ. Σ. Λουκάτο, ένα πανηγύρι
νεκρολατρευτικό, εντονότερα βαλκανικό και ορθόδοξο, που δείχνει την ξεχωριστή
προσοχή των λαών μας στην ανθρώπινη προανάσταση του φίλου του Χριστού, που για
εκείνον και τις αδερφές του ο ίδιος ο Δημιουργός καταστρατήγησε τους φυσικούς
νόμους. Δημ. Σ. Λουκάτος, Πασχαλινά και της Άνοιξης, ό.π., σ. 47.

275 Όταν φθάσουν οι Λαζαρίνες μπροστά στην εκκλησία της Παναγίας πιάνονται στον
χορό, ενώ, συγχρόνως, τραγουδούν το τραγούδι του οποίου οι στίχοι θυμίζουν τα
χρόνια της σκλαβιάς, κατά τα οποία οι Τούρκοι δεν άφηναν τους ραγιάδες να
εκτελέσουν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα.
Όταν τελειώσουν το τραγούδι στο προαύλειο, μπαίνουν μέσα στην εκκλησία και
ασπάζονται με ευλάβεια τις Άγιες εικόνες. Μπροστά στην εικόνα του Χριστού, αφού
προσκυνήσουν, ψάλλουν ένα είδος λαϊκού επιταφίου, σε σκοπό πένθιμο, όπως είναι
και το περιεχόμενό του, μοιάζει με πραγματικό μοιρολόγι και θρήνο. Κ.Ε.
Σιαμπανόπουλου, Οι Λαζαρίνες, εκδ. Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Κοζάνης,
Θεσσαλονίκη 1973, σ. 28 κ.εξ.

276 Στους Λαζαριάτικους χορούς, όπως και στις γιορτές της Λαμπρής συνυπάρχουν, κατά
το Μ.Γ. Μερακλή, η ευσέβεια, η υποβολή και η επιβολή με την κοσμική χαρά, η οποία
τελικά κυριαρχεί, και εξελίσσεται σε ένα μεγάλο πανηγύρι. Τα εξωτερικά τους
γνωρίσματα συνιστούν μια ιεροπραξία και προσδιορίζονται από τη σεμνότητα, την
αυστηρή σοβαρότητα και την επιβλητικότητα, καθώς και τη θρησκευτική κατάνυξη.
Γενικά, χορεύονται με έναν ιεροτελεστικό τρόπο που τους μετατρέπει σε μια ομαδική
προσευχή. Μιχαήλ Γ. Μερακλής, Ελληνική Λαογραφία, ό.π., σ. 166-167. Πβ. Κώστα Γ.
Σαχινίδη, ό.π., σ. 4.

277 Βασιλική Βόντσα, ό.π., σ. 238-239.
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Όταν τελείωναν με τα τραγούδια στις αυλές των σπιτιών, συγκεντρώνονταν

στην πλατεία του χωριού, όπου πραγματοποιούσαν τον Τρανό Χορό.278 Σ’ αυτόν

συμμετείχαν μόνο οι ανύπαντρες κοπέλες, κατά ομάδες (μπλίκια). Κάθε μπλίκι,

που έφτανε στην πλατεία του χωριού, τοποθετούνταν στην αρχή του χορού,

τραγουδώντας, πρώτα, το «Τσιντσιρό», ένα, ιδιαίτερα, ενδιαφέρον τραγούδι και

κατόπιν τα υπόλοιπα τραγούδια του χορού. Όταν έφτανε στην πλατεία ένα νέο

μπλίκι, τα υπόλοιπα μπλίκια διέκοπταν το τραγούδι που τραγουδούσαν και έλεγαν

ξανά το «Τσιντσιρό».

Το «τσιντσιρό», που είναι το κεντρικό άσμα του Τρανού Χορού, παρατίθεται σε

διάφορες παραλλαγές από πολλούς μελετητές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το

όνομα του τραγουδιού προέρχεται από τον πρώτο του στίχο «τσιντσιρό γαϊτάνι μ’

κι αργυρό μ’ κουιμπί/έχασα του χαϊμαλί μου, ποια του βρήκατι;».

Η σειρά με την οποία τοποθετούνταν οι Λαζαρίνες στο χορό ήταν η εξής:

Πρώτα, τα κορίτσια ηλικίας 16-18 ετών, τα οποία ήταν σε ηλικία γάμου, με

νυφιάτικη στολή. Έπειτα, κορίτσια ηλικίας 12-16 ετών, τα οποία φορούσαν

νυφιάτικη στολή και τις υφασμένες στον αργαλειό κεντητές ποδιές.

Ακολουθούσαν κορίτσια ηλικίας 10-12 ετών, με φούστες, φουστάνια και ποδιές

διαφόρων χρωμάτων. Στο τέλος του χορού, τοποθετούνταν τα κοριτσάκια ηλικίας

6-10 ετών, με τις καλοκαιρινές στολές.

Όταν νύχτωνε, οι κοπέλες από δώδεκα ετών και άνω πήγαιναν στο κονάκι για

να δειπνήσουν και να ξεκουραστούν. Τα κορίτσια, μάλιστα, ηλικίας 16-18 ετών,

μετά το δείπνο, ψυχαγωγούνταν με τραγούδι και χορό μέχρι τις πρωινές ώρες.

Την επόμενη ημέρα, ανήμερα του Λαζάρου, οι Λαζαρίνες επισκέπτονταν τα

υπόλοιπα σπίτια του χωριού από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Όταν τελείωναν με

τις επισκέψεις, συγκεντρώνονταν και πάλι στην κεντρική πλατεία και ξεκινούσαν

τον Τρανό Χορό, όπως και την Παρασκευή, τραγουδώντας το «Τσιντσιρό» και τα

λοιπά τραγούδια.

278 Ο κοινωνικός σκοπός του χορευτικού εθίμου γίνεται φανερός, κατά τον Κώστα
Σαχινίδη, πιο πολύ στον Τρανό Χορό, αλλά και στις άλλες εθιμικές διαδικασίες, όπως
ήταν οι αγερμοί με τα κάλαντα, οι οποίοι καταλήγουν σε ανάλογες συμβολικές ευχές
στους ιδιοκτήτες του κάθε σπιτιού, που έχουν παιδιά υποψήφια για γάμο. Ειδικότερα,
τόσο στον Τρανό χορό, όπου συγκεντρώνονταν όλες οι κοινωνικές ομάδες της
κοινότητας, όσο και στους αγερμούς, οι μητέρες των υποψηφίων σε γάμο νέων
ανδρών διάλεγαν τη νύφη τους από τις Λαζαρίνες. Κώστα Γ. Σαχινίδη, ό.π., σ. 7.
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Το δρώμενο του Τρανού Χορού με το «Τσιντσιρό» (καλοπλεγμένο γαϊτανάκι)

αποτελούσε το αποκορύφωμα της γιορτής και λάμβανε χώρα, εκ ενέου, το

απόγευμα του Σαββάτου. Η σειρά στον χορό ήταν η ίδια με αυτή της Παρασκευής.

Στον Τρανό Χορό του Σαββάτου μπορούσαν να συμμετέχουν και

αρραβωνιασμένες ή νιόπαντρες, οι οποίες προσχωρούσαν στον χορό, όταν όλα τα

μπλίκια είχαν τραγουδήσει το «Τσιντσιρό» και τοποθετούνταν ανάμεσα στις

νυφιάτικες στολές. Ο Τρανός Χορός ολοκληρωνόταν με τη δύση του ηλίου.

Έπειτα, οι Λαζαρίνες πήγαιναν στο κονάκι για να ξεκουραστούν, να γλεντήσουν

και να προετοιμαστούν για τον Τρανό Χορό των Βαΐων. Ουσιαστικά, το έθιμο

ολοκληρωνόταν με τα ίδια χορευτικά δρώμενα, τον Τρανό Χορό, της Κυριακής

των Βαΐων.279

Η ύπαρξη ομίλων Λαζαρίνων, που με διάφορες τοπικές παραλλαγές γιορτάζουν

το έθιμο του Λαζάρου, μαρτυρείται στον νομό Κοζάνης στον Κρόκο, στη

Λευκοπηγή, τη Ροδιανή, το Λιβαδερό, την Ελάτη, ελληνόφωνα χωριά, αλλά και

σε χωριά προσφυγικά, όπως στον Βαθύλακκο, τη Σκάφη και τον Βατόλακο του

νομού Γρεβενών.280

Στην Ήπειρο, όπως πιο πάνω αναφέρθηκε, το τραγούδι συνοδεύεται από τον

ήχο κουδουνιών. Η εκμάθηση των πολλών επαινετικών τραγουδιών στα μέλη της

οικογένειας κρατά, μερικές φορές, ολόκληρη τη Σαρακοστή, ενώ οι προετοιμασίες

έχουν, όπως αναφέρθηκε, και αυστηρά τελετουργικό χαρακτήρα. Σε άλλες

περιπτώσεις, το σχολείο έχει αναλάβει την οργάνωση, πράγμα που, κάποτε, ήταν

υπόθεση της ενορίας. Οι ομάδες των τραγουδιστριών επισκέπτονταν, συχνά, και

διπλανά χωριά.281

279 Όταν τελειώσουν όλα τα τραγούδια τους, που έχουν σχέση με τις γιορτές του Λαζάρου
και του Πάσχα, εύχονται στις Λαζαρίνες: «Και του χρόνου με γαμπρό» και όλοι οι
κάτοικοι του χωριού γυρίζουν στα σπίτια τους. Εκεί, τοποθετούν, ευλαβικά, στο
εικονοστάσι τους τα Βάια, που πήραν από του παπά το χέρι. Κωνστ. Σιαμπανόπουλου,
«Οι Λαζαρίνες», Ελληνική Ψυχή. Τριμηνιαία Λαογραφική Έκδοση, 1 (Οκτώβριος –
Δεκέμβριος 1971), σ. 2.

280 Βασιλική Βόντσα, ό.π., σ. 240-241.
281 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 77-78. Πβ. Στ. Γκατσόπουλος,

«Η εορτή του Λαζάρου εν Ηπείρω», Ηπειρωτική Εστία 19 (1970), σ. 159-166 και Δημ.
Β. Φούρλα, «Ο «Λάζαρος» στο Νεοχώρι Ναυπακτίας», Λαογραφία 20 (1962), σ. 11-
26.
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2.2.1.Το τραγούδι του Λαζάρου

Το τραγούδι του Λαζάρου είναι, κατά τον Πούχνερ, συνονθύλευμα στοιχείων

ετερογενών από διάφορους τύπους ασμάτων. Ο θρησκευτικός τύπος, ο οποίος

βασίζεται σε μετρική διασκευή της σχετικής περικοπής του Κατά Ιωάννη

Ευαγγελίου, και γνωρίζει, εν μέρει, γραπτή παράδοση, συναντάται μόνο σε

ελληνόγλωσσες περιοχές της Βαλκανικής, με επίκεντρο την Κύπρο και τον

ανατολικό αιγαιοπελαγίτικο χώρο. Στην Ήπειρο, συναντάται ένας πιο σύντομος

υπότυπος του θρησκευτικού τραγουδιού, που προέρχεται, αποκλειστικά, από την

προφορική παράδοση, ο οποίος συνδυάζεται με διάφορους μη θρησκευτικούς

τύπους, δηλαδή, τα λεγόμενα παινέματα στα μέλη μιας οικογένειας ή με καθαρά

αγερμικά τραγούδια, που περιορίζονται στην απαίτηση της «αμοιβής» και

παρακαλούν, στερεότυπα, για το φιλοδώρημα.

Οι δύο αυτές κατηγορίες, σε συνδυασμό με άλλα τραγούδια, ανοιξιάτικα

ερωτικά ή γαμήλια, βρίσκονται σε όλες τις ορθόδοξες περιοχές της

Νοτιοανατολικής Ευρώπης έως τα Καρπάθια όρη και σχετίζονται, μόνο κατ’

όνομα, με τη θρησκευτική γιορτή του Λαζάρου. Εκτός από αυτά, τραγουδιούνται,

κατά τον αγερμό στο Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων, και

άσματα άλλων εκκλησιαστικών εορτών, τα οποία, λόγω της ετεροχρονίας ή

μετωνυμίας, της συρρίκνωσης του λειτουργικού πλαισίου του εθίμου, έχασαν τα

κανονικά εορτολογικά συμφραζόμενα και, ελεύθερα μετακινούμενα,

προσκόλλησαν στη γιορτή του Λαζάρου.282

2.2.1.1. Ο θρησκευτικός τύπος του τραγουδιού

Ο θρησκευτικός τύπος του τραγουδιού του Λαζάρου συναντάται στην

Κύπρο,283 στους Έλληνες της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Καππαδοκίας

282 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 78-79.
283 Θ. Παπαδόπουλος, Δημώδη Κυπριακά άσματα εξ ανεκδότων συλλογών του ΙΘ΄ αιώνος,

Λευκωσία 1975, σ. 99-114. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ.
79, σημ. 54.
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(πριν από το 1922), 284 στους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου, 285 στην

Ανατολική και Βόρεια Θράκη (στην Ευρωπαϊκή Τουρκία και Βουλγαρία,

σήμερα)286 στην Κρήτη, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη

Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, τα νησιά του Ιονίου και τη Βόρειο Ήπειρο

(σημερινή Αλβανία).287 Οι πηγές εκτείνονται χρονολογικά, κατά τον Β. Πούχνερ,

από τα μέσα του 19ου αιώνα έως επιτόπιες έρευνες του πρόσφατου παρελθόντος.

Ο Πούχνερ θεωρεί ότι η γεωγραφική διάδοση, κατά συχνότητα ή αριθμό των

καταγραμμένων τραγουδιών, δίνει την πιο κάτω εικόνα: Κύπρος και Ήπειρος, τα

νησιά του Αιγαίου, και, σε κάποια απόσταση, η Στερεά Ελλάδα. «Με ένα

συνδυασμό κριτηρίων που περιλαμβάνει την έκταση του θρησκευτικού τραγουδιού,

την επιλογή και αλληλουχία των μοτίβων, τη γλωσσική υφολογία, το μέτρο και τη

γεωγραφική πυκνότητα σε ορισμένα κέντρα», σημειώνει ο Πούχνερ, «μπορούν να

διαχωριστούν τέσσερις υπότυποι: 1) Ο κυπριακός υπότυπος, 2) ο ηπειρώτικος

υπότυπος, 3) ο μεικτός αιγαιοπελαγίτικος υπότυπος και 4) συρρικνωμένες και

«ανόητες» μορφές, όπου ο νοηματικός ειρμός έχει αθεράπευτα διαταραχθεί και ο

ιστός των γεγονότων της Βηθανίας έχει χαθεί».288

2.2.1.1.1. Ο κυπριακός υπότυπος

Ο υπότυπος αυτός χαρακτηρίζεται από τη μεγαλύτερη έκταση και την πιο

επεξεργασμένη θεματική, καθώς βασίζεται, κατά τον Πούχνερ, περισσότερο στη

γραπτή παράδοση παρά στην προφορική. Το ύφος της γλώσσας πλησιάζει την

εκκλησιαστική γλώσσα, το μέτρο κινείται ανάλογα με το τραγούδι από

οχτασύλλαβους (με ενδιάμεσους επτασύλλαβους) έως τον δεκαπεντασύλλαβο

284 ΚΕΕΛ αρ. 2093, σ. 1 (Σινασός), Θ.Π. Κωστάκης, Η Ανακού, Αθήνα 1963, σ. 244 κ. εξ.
Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 80, σημ. 55.

285 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 80, σημ. 56.
286 Π.Σ. Σπανδωνίδης, Μελένικος, Θεσσαλονίκη 1931, σ. 60, Δ.Α.Πετρόπουλος,

«Λαογραφία Κωστή Ανατολικής Θράκης», Αρχείον Θρακικού Γλωσσικού και
Λαογραφικού Θησαυρού 5 (1939/40), σ. 225-298. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική
Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 80, σημ. 57.

287 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 80-81.
288 Ό.π., σ. 82-83.
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(«πολιτικό» στίχο).289 Οι στίχοι είναι, συνήθως, χωρίς ομοιοκαταληξία, ενώ σε

μερικές περιπτώσεις υπάρχουν απλές ζευγαρωτές ρίμες. Η αφήγηση των

γεγονότων ακολουθεί αρκετά πιστά τη σχετική ευαγγελική περικοπή,

εμπλουτισμένη με στοιχεία από το Μηναίον, σχετικά με την ανακομιδή των

λειψάνων του Αγίου στην Κωνσταντινούπολη και την ορθόδοξη παράδοση τόσο

την εκκλησιαστική όσο και τη δημώδη290:

Άρχοντες, καλημέρα σας,

καλή γιορτή επάνω σας,

ήλθαν τα Βάγια, ήλθασιν,

κ’ η του Λαζάρου έγερσις˙

5. τ’ άγια πάθη του Χριστού,

αξίως προσκυνήσωμεν

και την λαμπράν ανάστασιν

καλώς να την εφτάξωμεν.

Περικαλώ σας, άρχοντες,

10. να πάρετε υπομονήν

να ξηγηθώ τον Λάζαρον

το πρώτον που ευρέθηκεν

και ύστερον τι έγινεν.

Αρχήν αρτζεύκω (κάνω) το λοιπόν

15. και μόνον αφικράστε μου.

Χριστός επεριπάτησεν

εις τα Ιεροσόλυμα

κ’ εις τα λοιπά περίχωρα

20. και άλλου τι θαμάσια

προ του σταυρού εποίησεν˙

και θαύματα εποίησεν

μεγάλα και παράδοξα

289 Για τη συσχέτιση των δύο μέτρων, τον δεκαπεντασύλλαβο, που χωρίζεται σε
οκτασύλλαβο και επτασύλλαβο, χωρίς ομοιοκαταληξία βλ. Στ. Κυριακίδης, «Τα
παιδιά του δεκαπεντασύλλαβου», Ημερολόγιο της Μεγάλης Ελλάδος 1928, σ. 59-66.
Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 83, σημ. 69.

290 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 83-84.
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κ’ έδειξεν την αλήθειαν

πως είν’ Θεός αληθινός

25. και πάντων τέλειος Θεός.

Πρώτον δείπνον εποίησεν

εις του Λαζάρου την αυλήν˙

και ο Χριστός επέρασεν

τον Ιορδάνην ποταμόν.

30. Μετά τον παγαιμόν Χριστού

ο Λάζαρος ησθένησεν

βαρέως και απέθανεν˙

Χριστός το επρογίγνωσκεν

Λάζαρος και απέθανεν,

35. τους μαθητάς του το ‘λεγεν:

«Ω μαθηταί και φίλοι μου,

σηκούτε να υπάγωμεν

πάλιν εις την Βηθάνιαν,

κι ο φίλος μας ο Λάζαρος

40. σήμερον γαρ κεκοίμηται

τετραμερής εν μνήματι».

Οι μαθηταί, ως ήκουσαν,

τον Λάζαρον εθρήνησαν,

θυμούνται την φιλίαν του

45. και την φιλοξενίαν του˙

τον Ιορδάνην άφησαν,

εις Βηθανίαν έδραμον

ομού με τον διδάσκαλον.

Μάρθα, Μαρία ήκουσαν,

50. αι του Λαζάρου αδελφαί,

πως ο Δεσπότης έφθασεν,

‘ς την χώραν μέσα εμπήκεν˙

χαμαί ‘ς την γην εκλίνασιν

κ’ εκλαύσαν κ’ εθρηνήσασιν,
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55. τους πόδας του ‘φιλήσασιν

και τον Θεόν παρακαλούν:

«Κύριε και διδάσκαλε,

και Δέσποτα πανάγαθε,

ο φίλος σας ο Λάζαρος

60. σήμμερον γαρ κεκοίμηται

τετραμερής εν μνήματι,

και αν εβρίσκεσουν εδώ,

βέβαια δεν θα απέθνησκεν:

«Έχετε πίστιν εις εμέ

65. κ’ εγώ ‘μαι η ανάστασις

και των ανθρώπων η ζωή

και ο πιστεύων εις εμέ

καν αποθάνη ζήσεται».

Αυτοί του απεκρίθηκαν:

70. Πιστεύομέν σε, Κύριε,

πως μέλλεις να αναστηθής

εκεί ‘ς την βασιλείαν σου».

«Εάν ούτως πιστεύσητε,

Λάζαρος αναστήσεται̇

75. μόνο υπάγετε εμπρός,

δείξετέ μου το μνήμαν του».

Τότε αυτές ‘κινήσασιν,

το μνήμαν του εδείξασιν˙

επάνωθεν του μνήματος

80. εστάθηκεν ο Κύριος

και ως Δεσπότης και Θεός

τον Λάζαρον εφώναξεν:

«Λάζαρε, δεύρο έξελθε

ταχέως εκ του μνήματος»

85. και πάραυτ’ ανεστήθηκεν,

ως και τα λαζαρώματα
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‘πο πάνω του ελύθησαν

κ’ επεριπάτησεν ορθός

κ’ επήγεν εις τον οίκον του.

90. Φήμη πολλή εγίνηκεν

εις του Λαζάρου την αυλήν˙

αρχιερείς το ήκουσαν

και οι νομοδιδάσκαλοι,

των Ιουδαίων ο λαός

95. και προς Χριστόν εκάκωσαν˙

συμβούλιον εκάμασιν,

Χριστόν να θανατώσωσιν

και να σταυρώσουσιν αυτόν

συν τούτοις και τον Λάζαρον.

100.Κ’ ο Λάζαρος το ήκουσεν,

ανέβηκεν κ’ εκρύβηκεν˙

και παρευτύς εμίσεψεν

και εις του Γιάφα έφταξεν˙

πλοιάριον γαρ εύρηκεν

105.και παρευτύς εμίσεψεν

κ’ έτρεξεν εις τες αλυκές,

εις ένα μέρος του νησιού

της Κύπρου της εξακουστής,

εις χώραν πανυπέρτιμον,

110.Λάρναξ ονομαζόμενος.

Από το πλοίον έβκηκεν,

‘ς τ’ αμπέλιν εκατέβηκεν˙

εκεί ηύρεν αμπελουργούς,

σταφύλιν τους εζήτησεν

115.να βρέξη το στομάχιν του,

την φλέβαν της καρδούλλας του,

γιατί νερόν δεν είχασιν

εκεί μέσα ‘ς το πέλαγος˙
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εκείνοι οι κακότυχοι,

120.δυστυχισμένοι και πτωχοί,

‘θαρήσαν κ’ ήταν άνθρωπος

αμαρτωλός, ωσάν κι αυτούς,

του είπαν, «εξηράθηκεν,

σταφύλιον δεν έκαμεν»˙

125.και πάραυτα το ‘βλόγησεν

και αλυκή εγίνηκεν

και στέκει ως την σήμμερον

Εκεί γαρ εκατοίκησεν

ο άγιος ο Λάζαρος.

130.Μετά καιρόν γαρ ήλθασιν

οι άγιοι απόστολοι

και τον εχειροτόνησαν

αρχιερέαν νόμιμον

Κιτέων εις τες αλυκές˙

135.τριάντα χρόνους έζησεν

και εκκλησίαν θαυμαστήν

εις τ’ όνομάν του έκτισαν

και λέγουν εις τα ζώντα του

ποτέ του δεν εγέλασεν,

140.γιατ’ είδεν οφταλμοφανώς

τον Άδην και την Κόλασιν.

Το άγιόν του λείψανον

εστείλασιν κ’ επήραν το

εις την Κωνσταντινούπολιν

145.και στέκει ως την σήμμερον.

Κ’ εγώ, που ήλθα σήμμερον

και λέγω σας τα πάθη του

να τον δοξάζετε πολλά

κι εμέν να ‘φχαριστήσετε˙

150.χρόνους πολλούς χαιράμενοι
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κι εσείς και τα παιδιά σας,

η Παναγία κι ο Χριστός

να ‘νι η βοήθειά σας.291

Η παραλλαγή αυτή είναι γραπτή και βρέθηκε, σε χειρόγραφο του 19ου αιώνα, στη

συλλογή του Γεωργίου Λουκά (1843-1925), η οποία περιλαμβάνει και άλλες τρεις

παραλλαγές.292

Ο Β. Πούχνερ διακρίνει στο κείμενο δεκατρείς ενότητες293, τα περιεχόμενα των οποίων

και αναλύει.

Η πρώτη θεματική ενότητα (στίχοι 1-15), περιλαμβάνει τον εορταστικό

χαιρετισμό, το άγγελμα της γιορτής,την αναφορά στα πασχαλινά γεγονότα και την

πρόσκληση για άκουσμα του τραγουδιού με προσοχή.294Η εισαγωγή αυτή υπάρχει

σε παραλλαγές, ανάλογα με την προσωπικότητα του τραγουδιστή, την κατάσταση

στην οποία εκδηλώνεται το τραγούδισμα και τις κοινωνικές λειτουργίες που

εκπληρώνει. Σε κάποιες παραλλαγές μπορεί να λείπει και τελείως ή να

αναπαραγάγει τους συνηθισμένους τύπους εισαγωγής των πρωτοχρονιάτικων

καλάντων ή των Θεοφανίων ή να δώσει μια εκτενή ποιμαντική εξήγηση της

σημασίας της γιορτής.295

Η δεύτερη θεματική ενότητα (στ. 15-32), περιγράφει τα θαύματα του Χριστού

στα Ιεροσόλυμα και τα περίχωρά τους, το συμπόσιο στο σπίτι του Λαζάρου, την

291 Θ. Παπαδόπουλος, Δημώδη Κυπριακά άσματα εξ ανεκδότων συλλογών του ΙΘ΄ αιώνος, ό.π., σ.
110 κ. εξ. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 84-86.

292 Θ. Παπαδόπουλος,, ό.π., σ. 97 κ. εξ.
293 1. Φόρμουλα εισαγωγής. 2. Έκθεση. 3. Η προτροπή του Χριστού προς τους αποστόλους να

πάνε στη Βηθανία. 4. Η προϋπάντηση από τις αδελφές του Λαζάρου έξω από τη Βηθανία. 5. Η
πορεία προς το μνήμα. 6. Η έγερσις του νεκρού. 7. Η εμφάνιση του αναβιωμένου νεκρού. 8. Η
αντίδραση των Εβραίων. 9. Η φυγή στη Λάρνακα. 10. Η παράδοση για τις αλυκές. 11. Η
δεύτερη ζωή του Λαζάρου. 12. Ο θάνατός του και η ανακομιδή των οστών. 13. Επίλογος και
έκκληση για φιλοδώρημα. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 84.

294 Η εισαγωγή φανερώνει, κατά τον Πούχνερ, στη λεπτομέρεια και οργάνωσή της,
συχνά, ημιεπαγγελματικό χαρακτήρα: δίνει, σταδιακά, μια αλληλουχία από εκκλήσεις
για προσοχή, που λειτουργούν, ταυτόχρονα, και ως διαφήμιση για τον τραγουδιστή
(στην Κύπρο, οι ποιητάρηδες χρησιμοποιούν και άλλα μέσα. για παράδειγμα, πωλούν
τυπωμένα φυλλάδια με το κείμενο του τραγουδιού τους) και έχουν σκοπό να
εμποδίσουν τους ακροατές να απομακρύνονται, κεντρίζοντας την περιέργειά τους.
Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 87.

295 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 86-87.
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ασθένεια και το θάνατο του φίλου του Χριστού. 296 Μερικές παραλλαγές

αναφέρονται και ιδιαίτερα στις φιλικές σχέσεις του Λαζάρου με τον Χριστό (Κατά

Ιωάν. 11, 2-3).297

Στην Τρίτη θεματική ενότητα (στ. 33-48), ο Χριστός πληροφορείται τον

θάνατο του φίλου, μιλά σχετικά στους αποστόλους και αποφασίζουν την πορεία

για τη Βηθανία.298

Στην τέταρτη θεματική ενότητα (στ. 48-75), οι αδελφές του Λαζάρου

πληροφορούνται την άφιξη του Χριστού στη Βηθανία, Τον υποδέχονται, φιλούν

τα πόδια Του, εκφράζουν τη σκέψη τους πως αν ήταν εκεί δεν θα είχε πεθάνει ο

αδελφός τους και, ενώ ο Χριστός τις παρηγορεί («Εγώ ειμί η ανάστασις και η

ζωή»), τον διαβεβαιώνουν ότι πιστεύουν σ’ αυτόν.299

Στην πέμπτη θεματική ενότητα (στ. 67-81), ο Χριστός ζητά να του δείξουν το

μνήμα και βαδίζει προς αυτό. Σε μερικές παραλλαγές τονίζεται και το

συναισθηματικό κίνητρο της έγερσης (Κατά Ιωάν. 11, 33), ενώ άλλες φορές

σημειώνεται και η δογματική – θεολογική διαφοροποίηση ότι ο Χριστός, ως

άνθρωπος, κλαίει για τον φίλο του, ως Θεός, όμως, κάνει το θαύμα.300

Η Ανάσταση καλύπτει την έκτη θεματική ενότητα (στ. 82-87)˙ η εντολή του

Χριστού «Λάζαρε, δεύρο έξω» (Κατά Ιωάν. 11, 43), μετατρέπεται, για μετρικούς

296 Η σκηνή του συμποσίου στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο τοποθετείται χρονολογικά πιο
ύστερα (Ιωάν. 12, 1-13), αλλά στους συνοπτικούς βρίσκεται στη σωστή χρονολογική
σειρά. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 87.

297 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 87.
298 Ό.π.
299 Στη σχετική περικοπή του Κατά Ιωάννην Ευαγγελίου ο διάλογος γίνεται ανάμεσα στη

Μάρθα και τον Χριστό, πράγμα που, κατά τον Πούχνερ, αναφέρεται σωστά και σε
ορισμένες παραλλαγές του κυπριακού τραγουδιού. Οι αντιστοιχίες με τα χωρία Κατά
Ιωάν. 11, 21 και 11, 25-27 είναι αρκετά ακριβείς και αυστηρές, ορισμένες δε φορές
αποδίδονται σχεδόν κατά λέξη. Συνήθως, όμως, το ύφος των κειμένων είναι πιο
λαϊκότροπο. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 88.

300 Και λεπτομέρειες από το χωρίο Κατά Ιωάν. 11, 39-40 μπορούν να αναπαραχθούν: η
πέτρα που πρέπει να κυλήσει, για να ανοίξει ο τάφος και η υπόδειξη της Μάρθας πως
ο τετραήμερος, ήδη, «όζει» (μυρίζει). Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π.,
σ. 88-89. Πβ. Θ. Παπαδόπουλος, ό.π., σ. 99 κ. εξ.
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λόγους σε «Λάζαρε, δεύρο, έξελθε» με τη διευκρίνιση, συχνά, «ταχέως εκ του

μνήματος».301

Στην έβδομη θεματική ενότητα (στ. 88-93), ο Λάζαρος εμφανίζεται

σαβανωμένος˙ ξετυλίγουν τις λουρίδες του υφάσματος και ο αναστημένος

πηγαίνει στο σπίτι. Τα τυλίγματα στο Ευαγγέλιο λέγονται «κειρίαι», στα

τραγούδια «λαζαρώματα». Η εμφάνιση του νεκρού προκαλεί φόβο: είναι κίτρινος,

μαύρος και χλομός, ταπεινωμένος και ταλαιπωρημένος από τον Άδη. Σε

περισσότερο λαϊκότροπες παραλλαγές, ο κόσμος, στο σημείο αυτό τον ρωτά να

μάθει τι έχει δει στον Κάτω Κόσμο.302

Στην όγδοη θεματική ενότητα (στ. 93-102), γίνεται αναφορά στην αντίδραση

των Εβραίων στο θαύμα, στο συμβούλιο των αρχιερέων και την απόφασή τους να

θανατώσουν τον Λάζαρο και τον Χριστό (Κατά Ιωάν. 11, 46 κ.εξ.).303

Στην ένατη θεματική ενότητα (στ. 103-113), παρουσιάζεται ο Λάζαρος να

πληροφορείται την απόφαση των Φαρισαίων, να μπαίνει στη βάρκα στη Χάιφα

και να φτάνει στις αλυκές της Λάρνακας. Το όνομα του νησιού της Κύπρου

αναφέρεται, στις περισσότερες παραλλαγές, με ποικίλους επαίνους, ως η

«υπερήφανη» και «ξακουστή» Κύπρος.304

Στη θεματική ενότητα 10 (στ. 114-130), γίνεται διήγηση της προφορικής

παράδοσης για την ερημοποίηση των αλυκών. Εδώ το γλωσσικό ύφος γίνεται πιο

λαϊκότροπο, ακόμη και διαλεκτικό˙ στις πιο σύντομες παραλλαγές ή τις πιο

εκκλησιαστικά «αυστηρές» το μοτίβο μπορεί και να λείπει τελείως.305

Η θεματική ενότητα 11 (στ. 131-144) αναφέρει ότι μετά από χρόνο, οι

απόστολοι είχαν πάει στο Κίτιο (Λάρνακα) και έχτισαν εκκλησία προς τιμήν του

301 Σε ορισμένες παραλλαγές ακολουθεί, κατά τον Πούχνερ, ένα ενδιαφέρον μέρος, που
προϋποθέτει τη γνώση του κεφαλαίου 20 του απόκρυφου Ευαγγελίου του Νικοδήμου,
που περιγράφει τη σκηνή της κατάβασης του Χριστού στον Κάτω Κόσμο, του
συμβουλίου που κάνουν ο Σατανάς με τον Άδη, όταν ο τελευταίος θυμάται με τρόμο
τον Χριστό, ο οποίος, πριν από λίγες ημέρες του άρπαξε την ψυχή του Λαζάρου, με
ένα μόνο λόγο Του. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 89.

302 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 90.
303 Ό.π., σ. 90-91.
304 Ό.π., σ. 91.
305 Ό.π.
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φίλου του Χριστού. Στη δεύτερη ζωή του ο Λάζαρος δεν γέλασε ποτέ, γιατί είχε

δει τους «τρόμους» του Άδη.306

Στη δωδέκατη θεματική ενότητα (στ. 145-148), γίνεται θέμα η ανακομιδή των

λειψάνων του Λαζάρου στην Κωνσταντινούπολη, με εντολή του Λέοντος ΣΤ΄,

όπου βρίσκονται, σύμφωνα με τα τραγούδια, έως σήμερα. Σε κάποια παραλλαγή

υπάρχει και μια αναφορά τοπικού πατριωτισμού: Ο Λάζαρος έκανε πολλά

θαύματα στην εκκλησία του στην Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν λησμόνησε ποτέ

τον λαό της Κύπρου.307

Η τελευταία θεματική ενότητα (στ. 149-153) λειτουργεί ως επίλογος˙

διατυπώνεται η έκκληση να τιμάται η γιορτή της ανάστασης του Λαζάρου, αλλά

να τιμάται και ο τραγουδιστής, ο οποίος εύχεται ευτυχία και ευλογία για τους

ακροατές του, καθώς κάνει και δέηση στον Χριστό και την Παναγία. Σε μερικές

παραλλαγές αναπτύσσεται ολόκληρη αλυσίδα συνειρμών από τα γεγονότα του

Πάσχα έως το απαιτούμενο φιλοδώρημα, ενώ σε άλλες γίνεται επίκληση στη

μεσολάβηση του Αγίου Λαζάρου, για να παρακαλέσει τον Θεό για τη σωτηρία

των αμαρτωλών.308

2.2.1.1.2. Ο ηπειρώτικος υπότυπος

Ο ηπειρώτικος υπότυπος που συναντάται και στα Ιόνια νησιά, 309 τη νότια

Αλβανία, 310 τη Στερεά Ελλάδα, 311 την Πελοπόννησο, 312 τη Θεσσαλία, 313 τη

306 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α, ό.π.
307 Ό.π., σ. 92.
308 Ό.π., σ. 92-93.
309 Νίκου Α. Πακτίτη, Κερκυραϊκά Δημοτικά τραγούδια, εκδ. Ιστορικολαογραφική

Εταιρεία Κερκύρας, Αθήνα 1989, σ. 82.
310 Γρηγόρης Ν. Κατσαλίδας, Δημοτικά Τραγούδια από τη Βόρειο Ήπειρο, επιμέλεια

Γεώργιος Δ. Καψάλης, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2001, σ. 106-107, Αλεξ. Χ.
Μαμμοπούλου, Ήπειρος. Λαογραφικά – Ηθογραφικά – Εθνογραφικά, τ. Α΄, Αθήναι
1961,σ. 140.

311 Δημ. Β. Φούρλα, «Ο «Λάζαρος» στο Νεοχώρι Ναυπακτίας, ό.π., σ. 11-26. Ειρ.
Σπανδωνίδη, Τραγούδια της Αγόριανης (Παρνασσού), Αθήνα 1939, σ. 95.

312 Ε.Κ. Παπαθεοδωρόπουλος, «Τα κάλαντα του Λαζάρου», Αχαϊκά 4 (1940), σ. 14.
313 Α. Τζαρτζάνου, «Θεσσαλικά του Τυρνάβου», Θεσσαλικά Χρονικά 2 (1931), σ. 75 κ.

εξ., Κ. Αρνής, «Τα Τραγούδια της Λαζαρίνας στους Σοφάδες (Θεσσαλίας)», Ελληνική
Επαρχία 30 (1936/37), τεύχ. 355, σ. 115 κ. εξ.
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Μακεδονία, 314 αλλά με ιδιαίτερη συχνότητα, κατά τον Πούχνερ, στην ορεινή

Ήπειρο, 315 δεν έχει λόγια γλωσσικά στοιχεία ούτε αναφορές στην

εκκλησιαστικήπαράδοση˙ ανήκει, σαφώς, στην προφορική παράδοση και δεν

ξεπερνά σε έκταση τους πενήντα στίχους. Οι παραλλαγές του τραγουδιού

χαρακτηρίζονται από δραματική συμπύκνωση και μια πιο ουσιαστική απόδοση

της βιβλικής αφήγησης. Ως μέτρο, τις περισσότερες φορές, χρησιμοποιεί τον

πολιτικό στίχο, αλλά και δεκασύλλαβο ή δεκαεξασύλλαβο, που αποτελείται από

δύο οκτασύλλαβους και φανερώνει εσωτερική ρίμα ανάμεσα στα ημιστίχια. Στα

Ζαγοροχώρια της Ηπείρου, τραγουδούν:

Σήμερα έρχετ’ ο Χριστός,

ο επουράνιος Θεός.

Μέσ’ στην πόλη Βηθανία

Μάρθα κλαίει και Μαρία.

5. Λάζαρο τον αδερφό τους,

τον γλυκό και γκαρδιακό τους.

Τρεις μερούλες τον θρηνούσαν

και τον εμοιριολογούσαν.

Και τη μέρα την τετάρτη

314 Α.Π. Παπαθεοδώρου, Δραμεσίτικα, Αθήνα 1970, σ. 137. Φ. Παπανικολάου, «Οι
Λαζαρίνες», ΜακεδονικήΖωή 35 (1969), σ. 49 κ. εξ., Δ. Παπαδάκης, «Λαογραφία
Αμυνταίου», Αριστοτέλης 1957, τεύχ. 3-4, σ. 73 κ. εξ.

315 Π. Αραβαντινός, Συλλογή των κατά την Ήπειρον δημοτικών ασμάτων, εν Αθήναις
1866, σ. 123, αρ. 155, Ν. Νίτσος, Μονογραφία περί της εν Ηπείρω κόμης Τσαμαντά,
Αθήναι 1926, σ. 147. Χρ. Ι. Σούλης, «Τα τραγούδια του Λαζάρου», Ηπειρωτικά
Χρονικά 2 (1927), σ. 187-190, Χρ. Μ. Μηλιώνης, «Ο Λάζαρος στο χωριό Περιστέρι
του Πωγωνίου», Ηπειρωτική Εστία 3 (1954), σ. 382-389, Φ.Γ. Τριανταφύλλου, «Πώς
γιορτάζεται ο Λάζαρος στην περιφέρεια Ζαγορίου», Ο Φάρος της Βορείου Ελλάδος 2
(Θεσσαλονίκη 1940), σ. 125-129, Κ.Α. Διαμαντής, «Τα τραγούδια του Λαζάρου στη
Νησίστα των Τζουμέρκων», Αιξωνή 1 (1950/51), σ. 137-143, Α.Ν. Παπακώστας,
«Ηπειρωτικά τραγούδια του Λαζάρου», Ηπειρωτική Εστία 8 (1959), σ. 303-307, Ν.Χ.
Ρέμπελης, «Ο Λάζαρος στη Βούρμπιανη προπολεμικά», Κονιτσιώτικα 2 (1923), τεύχ.
13-14, σ. 24-26, Κ.Α. Διαμαντής, «Του Λαζάρου», Σκουφάς 12 (1967), τεύχ. 33, σ.
402, Αθανασίου Χ. Γιάγκα (επιμέλεια), Ηπειρωτικά Δημοτικά Τραγούδια 1000-1958,
Αθήνα χ.χ., σ. 207-213, Νικ. Παπαβασιλείου, Μνήμες από τα παραδοσιακά Λέλοβα
(σημερινό Θεσπρωτικό), περιόδου 1920-40. Λαογραφικά, εκδ. Δημοτ. Βιβλιοθήκης
Δήμου Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδα 1955, σ. 440-441, Κώστας Δημ. Κονταξής, «Ο
Λάζαρος στο Κουτσελιό Ιωαννίνων», Ηπειρωτικά Χρονικά 30 (1992), σ. 249-260.
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10. κίνησ’ ο Χριστός για νάρθη.

και εβγήκεν η Μαρία,

όξ’ από τη Βηθανία,

και μπροστά του γονατίζει

και τα πόδια του φιλεί.

15. «Αν ήσο εδώ, Χριστέ μου,

δεν θα πέθνησκε, Θεέ μου

Λάζαρος ο αδελφός μου,

ο γλυκός και γκαρδιακός μου.

Μα και τώρα γω πιστεύω

20. και καλώτατα το ξέρω

πως μπορείς όταν θελήσης

και νεκρούς να αναστήσεις».

Γλήγορα τότε πήγανε

και τον τάφο του δείξανε.

25. Τότε ο Χριστός εδάκρυσε

και τον Άδη πρόσταξε.

- Άδη, Τάρταρε και Χάρο,

Λάζαρο θε να σου πάρω.

Δεύρο έξω, Λάζαρέ μου,

30. φίλε και αγαπητέ μου».

Και ευθύς από τον Άδη-

α τι άγιο σημάδι!-

Λάζαρος απολυτρώθ’κε,

αναστήθ’κε, ασηκώθ’κε.

35. ζωντανός σαβανωμένος

και με το κερί δεμένος.316

Μαθηταί και Αποστόλοι,

316 Η έκφραση προέρχεται, πιθανόν, από τη λεκτική παρεξήγηση του Κατά Ιωάννη
Ευαγγελίου, όπου αναφέρεται πως ο νεκρός Λάζαρος ήταν ζωσμένος «κειρίαις»
(λαζαρώματα), λέξη που ερμήνευε ο τραγουδιστής. Η έκφραση βρίσκεται και σε άλλα
τραγούδια του Λαζάρου (για παράδειγμα, ΚΕΕΛ 2116, σ. 11, Κρήτη, και ΚΕΕΛ 2272,
σ. 287, Ικαρία). Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 94, σημ. 105.
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ταραχτήκαν τότε όλοι,

- «Δόξα τω Θεώ» φωνάζουν

και το Λάζαρο ξετάζουν.

- «Λάζαρε, για πες μας τ’ είδες

εις τον Άδη που επήγες»

- «Είδα φόβους, είδα τρόμους,

είδα βάσανα και πόνους˙

δόστε μου λίγο νεράκι,

να ξεπλύνω το φαρμάκι

της καρδιάς και των χειλέων

και μη με ρωτάτε πλέον».317

Ο Βάλτερ Πούχνερ, ο σημαντικότερος μελετητής και των λαϊκών δρωμένων

στη Βαλκανική, διακρίνει στο τραγούδι πέντε θεματικές ενότητες, τις εξής: 1)

Εισαγωγή. 2) Έκθεση. 3) Η συνάντηση με τις αδελφές. 4) Η Έγερσις. 5) Η

εμφάνιση του αναστημένου, η ερώτηση του κόσμου για την παραμονή του στον

Άδη και η απάντηση του ανείπωτου.

Η πρώτη θεματική ενότητα (στ. 1-2) ξεκινά, συνήθως, με χαιρετισμό, την

αγγελία της γιορτής, τον ερχομό του Πάσχα ή και της άνοιξης. Η εισαγωγή

δημιουργεί και πρωτότυπους συνειρμούς ανάμεσα στο αγερμικό τραγούδισμα

(χαιρετισμός των πιστών, αγγελία της γιορτής, έκκληση για επίσκεψη στην

εκκλησία) και των βιβλικών γεγονότων της Βηθανίας.318Έτσι, για παράδειγμα,

υπάρχει ολόκληρο «εγερτήριο»: οι χριστιανοί να σηκωθούν για να ακούσουν τα

σπαρακτικά μοιρολόγια των γυναικών για τον Λάζαρο.319

317 Χρ. Ι. Σούλης, «Τα τραγούδια του Λαζάρου», ό.π., σ. 187, κ. εξ.
318 Για μια συνηθισμένη εισαγωγή βλ. Χρ. Ι. Σούλης, ό.π., σ. 187 κ. εξ. («Καλημέρα σας

άρχοντες κ’ εφέτο. και του χρόνου/με τη Λαμπρή, την Πασκαλιά, με τον καλό το
λόγο./σήμερα ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν και τα Βαΐα/ήρθε δεσποτική γιορτή μεγάλη και
Αγία»). Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 95, σημ. 107.

319 Ή και να σηκωθούν να πάνε στην εκκλησία, να δουν με τα μάτια τους τη Μαρία και το
Λάζαρο, ο οποίος ήταν άρρωστος και είχε πεθάνει στην πόλη Βηθανία ή την εξής
τολμηρή συνειρμική σύνδεση: ο ίδιος ο Λάζαρος είχε δώσει εντολή στον τραγουδιστή
να τραγουδήσει στον κόσμο σήμερα τα πάθη του και το θαύμα της ανάστασής του.
Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 95.
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Η θεματική ενότητα 2 (στ. 3-10) αφηγείται τους θρήνους των δύο αδελφών

και το ξεκίνημα του Χριστού για τη Βηθανία. Η «έκθεση» αυτή (εξήγηση της

προϊστορίας του θαύματος) στην προφορική παράδοση του ηπειρώτικου υποτύπου

είναι πολύ περιορισμένη.

Συμπυκνωμένη είναι και η τρίτη θεματική ενότητα (στ. 11-22), που

αναφέρεται στη συνάντηση του Χριστού με τις αδελφές του Λαζάρου και στην

πίστη τους στην ανάσταση. Το βιβλικό «τεταρταίος» ή «τετραήμερος» αποδίδεται

εδώ, κάποτε, με ρεαλιστική παραστατικότητα: τέσσερις μέρες πέρασαν που

«δάγκωσε» τη γη.

Στην τέταρτη θεματική ενότητα (στ. 23-30), ο Χριστός βαδίζει προς τον τάφο

και φωνάζει τον φίλο Του να αναστηθεί (ή διατάζει τον Άδη να αφήσει ελεύθερη

την ψυχή του). Στην ηπειρώτικη παράδοση συναντάται μια πιο λαϊκότροπη μορφή

της βιβλικής εντολής, που απευθύνεται στον νεκρό ως κοιμώμενο.

Το κύριο ενδιαφέρον αυτών των παραλλαγών του θρησκευτικού τραγουδιού

επικεντρώνεται, κατά τον Πούχνερ, στην πέμπτη θεματική ενότητα (στ. 31-48) και

σχετίζεται με την εσχατολογική περιέργεια: ο ερχομός του αναστημένου από τον

Άδη, η εμφάνισή του, η ερώτηση τι είδε στον Κάτω Κόσμο και η απάντησή του

πως είδε «φόβους» και «τρόμους».320Σχετικά με το τι είδε ο Λάζαρος, πραγματικά,

στον Κάτω Κόσμο, υπάρχει πληθώρα μεσαιωνικής εσχατολογικής

γραμματολογίας, απόκρυψης, εν μέρει, καταγωγής, καθώς και πλήθος

θρησκευτικών παραδόσεων του πρόσφατου λαϊκού πολιτισμού από την

προφορική παράδοση.321

Μια αρκετά διαφορετική παραλλαγή, σε έκταση και περιεχόμενο, από τα

Ψαθάκια του δήμου Μαλευρίου της επαρχίας Γυθείου στη Μάνη, που έχει τίτλο

«Ο μεγάλος Λάζαρος», παραθέτει ο Β. Πούχνερ.

Σήμερον έρχετ’ ο Χριστός ‘ς την πόλη Βηθανία

ο ποιητής της κτίσεως, του κόσμου σωτηρία,

να κάμη θαύμα περισσό, Λάζαρον ν’ αναστήση,

ταις αδελφαίς του οπ’ έκλαιγαν να ταις παρηγορήση.

320 Σε άλλες παραλλαγές ο Λάζαρος δίνει και άλλες απαντήσεις στην ερώτηση για
παραμονή του στον Κάτω Κόσμο. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄,ό.π., σ.
97.

321 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 94-98.
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5. Ερχόμενος εν τη οδώ λέγει των μαθητών του,

των αγραμμάτων έδειχνεν ο Κύριος τον σκοπόν του˙

«ο Λάζαρος κεκοίμηται, πάγω να τον ξυπνήσω

και την ουράνιαν ζωήν θε να του την χαρίσω».

Και όταν σίμωσαν κοντά ‘ς τη Βηθανία χώρα,

10. η Μάρθα που το έμαθεν εβγήκε κ’ εθεώρα.

Λέγει τ’ αφέντη: «Πέθανε Λάζαρος ο αδελφός μου,

κάμε κι ανάστησέ τονε ως λυτρωτής του κόσμου».

Να κ’ η Μαρία κ’ έφθασε, ξέπλεγα τα μαλλιά της,

πολύς λαός ακολουθεί και ήρχετο κοντά της.

15. Έπεσε και τον προσκυνά δακρυρροούσα λέγει:

«Αφέντη ανάστησέ τονε κι ο Άδης σένα τρέμει».

Ηρώτησέ την ο Χριστός (τάχα πως δεν γνωρίζει)

«εις τάφον ποιον τον έβαλαν, το σώμα εβρομίζει».

Λέγ’ η Μαρία «αφέντη μου είν’ τώρα τεταρταίος».

20. Και ο Ιησούς εδάκρυσε και πήγαινε δρομαίως

και ως Θεός επρόσταξεν Άδην τον ακόρεστον,

τον δράκοντα τον νοητόν έκαμε κ’ έφριξέ τον.

Ως άνθρωπος ωμίλησε: «Λάζαρε, δεύρο έξω».

Κ’ ευθύς εφάνη ο νεκρός από το μνήμα έξω,

25. και τότε όλοι έφριξαν εις τόσην εξουσίαν,

να κάνη ένας άνθρωπος Θεού τα μεγαλεία.

Και ερωτάν τον Λάζαρον: «Λάζαρε πόθεν ήσουν,

και όσα είδες π’ έπαθες καταλεπτώς διηγήσου,

και πες μας πόθεν έρχεσαι, ποιαις χώραις περιπάτεις,

30. και συ σαν όλους τους νεκρούς εκεί πώς δεν εστάθης;»

Κι ο Λάζαρος ωμίλησε με σιγαλή ομιλία:

«Δώσετέ μου λίγο νερό να βρω παρηγορία,

η γλώσσα μου εκάηκε, τα χείλη μου ψηθήκαν,

από τη λάβρα την πολλή ‘ς την κόλαση που βρήκα,

35. διότι εκεί ‘ς την κόλαση εγώ όπου επήγα,

τον Άδην και τον Τάρταρον όλα εκεί τα είδα˙
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όσοι εκάναν τα κακά, πορνείαις και μοιχείαις,

εκεί είναι οι άθλιοι μέσα εις ταις φωτίαις˙

όσοι φτωχούς εγέλασαν και τους καταφρονούσαν,

40. ελεεινούς ‘ς την κόλαση, πολλά τους τυραννούσαν.

Οι κλέφτες και οι κόλακες κ’ οι στραβοζηγιστάδες

‘ς τον ποταμό τον πύρινο είν’ καταφρονητάδες.

Πραγματευτάδες δόλιοι, το ψέμα σαν αλήθεια,

‘ς το σκότος μέσα βρίσκονται και βράζουν με την πίσσα˙

45. όσοι θόλωναν το κρασί με το νερό αντάμα,

με τον Ιούδα βρίσκονται και πάντα έχουν κλάμα.

Εκεί είδαν τα μάτια μου τους άθλιους φονιάδες,

μετά του Κάιν βρίσκονται και σκούζουνε σαν ραγιάδες˙

εκεί ‘ναι και οι βασιλείς και όσοι είχαν αξία,

50. άρχοντες και αρχόντισαις που ‘χαν περηφανεία˙

αρχιερείς επίσκοποι και ιερείς δεμένοι

‘ς την κόλαση ευρίσκονται καταπεφρονημένοι.

Αυτοί είχαν ‘ς το χέρι τους ψυχάς διά να σώσουν

και το καλό παράδειγμα ‘ς το ποίμνιο να δώσουν

55. κι όσοι πολύ παράτρωγαν σαν χοίροι να θρεφτούσι,

οι δαίμονες ‘ς την κόλαση πολλά τους τιμωρούσι.

Εκείνοι που ετόλμησαν και βρίξαν τους γονείς τους

παντοτεινά ‘ς την κόλαση θα είναι η ψυχή τους˙

κι όσοι παρακροάζονταν ‘ς τους τοίχους για ν’ ακούνε,

60. ελεεινώς οι δαίμονες εκεί τους τυραννούνε.

Εκείνοι που την Κυριακή δεν πήγαν ‘ς εκκλησία

‘ς το σκότος μέσα βρίσκονται με καταφρονησία˙

όσοι έλαβον αφορεσμό και ψεύτικο τον όρκον,

όλους αυτούς τους είδακα ‘ς τον ίδιον τον τόπον.

65. Είναι και άλλοι περισσοί που μετρημό δεν έχουν,

αλλά κι από την κόλαση να βγούνε δεν παντέχουν.

Μη σας πλανά ο διάβολος όλους μικρούς μεγάλους,

φτωχούς, πλουσίους κι άρχοντες και τους μεγαλοσιάνους,
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μετανοήσατε λοιπόν κ’ εξομολογηθήτε,

70. σεις όπου είσθε χριστιανοί διά να λυτρωθήτε,

με δάκρυα, με μετάνοια, με την ελεημοσύνη

και την αγάπη να ‘χετε να βρήτε καλωσύνη.

Η Παναγιά η δέσποινα να ‘ναι βοήθειά σας,

κι ο Λάζαρος ο δίκαιος μέσα ‘ς τη φαμελιά σας.

75. Καλή Λαμπρή Χριστιανοί, καθώς επιθυμείτε,

και με υγείαν και χαράν χρόνους πολλούς να ζήτε».322

Η Αντωνία Ν. Οικονομάκου, η οποία τραγούδησε το τραγούδι, αντλεί τις

εσχατολογικές της γνώσεις από την Αποκάλυψιν της Υπεραγίας Θεοτόκου, «ήτις

κατέβη εις τον Άδη και είδε πώς κολάζονται οι αμαρτωλοί», που είχε δημιουργηθεί

τον 9ο αιώνα και, με διάφορες παραλλαγές, έχει διαχρονική παρουσία στη

θρησκευτική παράδοση της Ορθοδοξίας, σχεδόν έως σήμερα.323

«Οι αμοιβαίες διασυνδέσεις των εκκλησιαστικών  παραδόσεων και των λαϊκών

εσχατολογικών αντιλήψεων», σημειώνει ο Β. Πούχνερ, «τεκμηριώνονται και στην

περίπτωση όπου οι παραδόσεις για τη δεύτερη ζωή του Λαζάρου, τη διάρκειά της

(τριάντα χρόνια) και την ιδιοσυστασία της (αγέλαστος), πέρασαν στην προφορική

παράδοση των θρησκευτικών. Τα τριάντα χρόνια της εκκλησιαστικής παράδοσης

αντικαθίστανται, όμως, στον λαϊκό πολιτισμό από τον πολλαπλά συμβολικό αριθμό

σαράντα:324 «Σαράντα χρόνους έζησε ποτέ του να γελάση/θυμότανε την Κόλασι τον

φοβερό του Άδη»...».325

Στην περιοχή Θεολόγου Αγίων Σαράντα, με το τραγούδι τα παιδιά

καλησπέριζαν, στην αρχή, τους σπιτικούς και ζητούσαν την άδεια να τους

επιτραπεί να τραγουδήσουν την Ανάσταση του Λαζάρου:

Καλήν εσπέραν, καλή βραδιά σας

322 Π.Δ. Σεφερλής, «Ο μεγάλος Λάζαρος (Μάνη)», Λαογραφία 5 (1915), σ. 381-383.
323 Για την αποκάλυψη αυτή στον ορθόδοξο κόσμο βλ. σε επιλογή: J. Malt, “Inferno e

pene infernalinelle raffigurazioni popolari bulgare”, Ricerihe Slavistiche III (1954), σ.
114 κ. εξ., L.Muller, “Die Offenbarung der Gottesmutter uber die Hollenstrafen.
Theologicher Gehalt und dichteriche Form”, Die Welt der Slaven V/I (1961), σ. 26 κ.
εξ. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 101, σημ. 130.

324 Βλ. Γ.Κ. Σπυριδάκης, Ο αριθμός τεσσαράκοντα παρά τοις Βυζαντινοίς και νεωτέροις
έλλησι, Αθήναι 1939.

325 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 101-102.
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Καλώς σας βρήκαμαν, στην αφεντιά σας.

Αν ορίζετε, να σας ειπούμε

για το Λάζαρο που περπατούμε.

5. Ήρθ’ ο Λάζαρος, ήρθαν τα Βάγια

ήρθαν κι οι γιορτές, πο ‘χουν τα άγια.

Ήρθε κι ο Χριστός στη Βηθανία

και συναπαντά Μάρθα και Μαρία.

- Μάρθα, πουν ο Λάζαρος ο ιδικός σου

10. φίλος του Χριστού και αδερφός σου;

- Λέει: αφέντης μας είν’ απεθαμένος

και με τους νεκρούς είν’ ανταμωμένος.

- Δεύρο Λάζαρε και αναστήσου

για να σε ιδούν οι αδερφοί σου.

15. Ω του θαύματος, ορθός εστάθη

από τ’ άμετρα της γης τα βάθη.326

Το τραγούδι του Λαζάρου στο Κουτσελιό, οικισμό του Κάμπου των

Ιωαννίνων, είναι συνθεμένο σε λαϊκή γλώσσα, επηρεασμένη, ελαφρά, από τη

λόγια, αλλά και απλή αφήγηση του Ευαγγελίου, σε δεκαπεντασύλλαβους στίχους:

Χριστιανοί ακούσατε, θαυμάσιο μεγάλο

ν’ από ‘κανεν ο Κύριος, το Λάζαρο και κλαίει.327

Ο Λάζαρος αρρώστησε, αρρώστια πικροτάτη.

Το τι να πούμε, το λοιπόν, μας πέθανε με ταύτη.

5. Η Μάρθα κι η Μαγδαληνή κι η μάνα του Λαζάρου

και του Ιακώβου η αδερφή, η μονογεννημένη,328

326 Γρηγορίου Κατσαλίδα,Η περιοχή Θεολόγου Αγίων Σαράντα, ό.π., σ. 193. Πβ. Αλεξ. Χ.
Μαμμοπούλου, ό.π., σ. 140.

327 Η φράση δεν αναφέρεται σε κάποια ευαγγελική περικοπή. Δεν έχει λογική συνάφεια.
Είναι φράση που τοποθέτησε ο συνθέτης του τραγουδιού άγνωστο γιατί. Ίσως,
θέλοντας να δείξει ότι ο αγαπημένος φίλος του Χριστού θα μπορούσε να αρρωστήσει
«αρρώστια πικροτάτη», μόνο από κάποια μεγάλη πίκρα.

328 Σε λίγες παραλλαγές του τραγουδιού αναφέρονται, εκτός από τη Μάρθα, η
Μαγδαληνή, η μάνα του Λαζάρου και η αδελφή του Ιακώβου της οποίας το όνομα δεν
αναφέρεται. Στην παραλλαγή παραλείπεται το όνομα της Μαρίας της άλλης αδερφής
του Λαζάρου.



133

κλαιγούσαν και θρηνούσανε και τα μαλλιά τους πέφταν.

Βρε να κι ο Κύριος πο ‘ρχεται, εδώ στη Βηθανία,

με τ’ άλογό του παίζοντας,329 με το σταυρό στο χέρι.

10. - Αφέντη μας, Διδάσκαλε και Ποιητά του Κόσμου,

αν ήσουνα εσύ εδώ, θα ‘χα τον αδερφό μου.

- Τον αδερφό σου, το λοιπόν, ήρθα να αναστήσω.

Ο Κύριος εδιάταξε, ο Κύριος διατάζει:

- Για μαζευτείτε όλοι εδώ, όλοι μικροί μεγάλοι.

15. Κι όλοι τον ακολούθησαν, όλοι μικροί μεγάλοι.

- Για δείξτε μου το μνήμα του, για δείξτε μου τον τάφο.

Και του ‘δειξαν το μνήμα του και του ‘δειξαν τον τάφο.

- Φοβούμαι, αδερφάκο μου,330 μην είναι μυρισμένος,

γιατ’ έχει μέρες τέσσερες, που είναι πεθαμένος.

20. Την πέτρα ανασήκωσε, το Λάζαρο φωνάζει:

- Για σήκω, σήκω Λάζαρε και μη βαριά κοιμάσαι.

- Για τράβα, τράβα, φίλε μου, και βάλε με να κάτσω,

να μολογώ τα πάθη μου και τα παράπονά μου.

Σήμερα αναστήθηκα και περπατώ στις πόρτες,

25. όσ’ έχ’ τε γρόσια δώστε τα, φλωριά μην τα λυπάστε.331

Κι ο νοικοκύρης του σπιτιού, χίλια χρόνια να ζήσει

να βλέπει τα παιδάκια του, να χαίρετ’ η καρδιά του.332

Το τραγούδι, μετά την παρότρυνση για προσφορά στα «λαζαρούδια», τα παιδιά

που τραγουδούν το θαυμάσιο γεγονός της ανάστασης του αγαπημένου φίλου του

329 Δημιούργημα του συνθέτη του τραγουδιού είναι και η είδηση ότι ο Χριστός έρχεται
στη Βηθανία «παίζοντας με τ’ άλογό του» και «με το σταυρό στο χέρι». Ο σταυρός έγινε
σύμβολο του Χριστιανισμού ύστερα από τη σταύρωση στο Γολγοθά.

330 Η προσφώνηση «αδερφάκομου» δείχνει την οικειότητα, που υπήρχε ανάμεσα στον
Χριστό και τις αδερφές του Λαζάρου.

331 Ο δημιουργός του τραγουδιού θέλει τον ίδιο τον Λάζαρο να κάνει λόγο για το
«θαυμάσιο μεγάλο», το μεγάλο θαύμα και να παροτρύνει τους ακροατές να
προσφέρουν στα παιδιά που τραγουδούν υλικά αγαθά, «γρόσια» και «φλωριά».

332 Κώστας Δ. Κονταξής, «Ο Λάζαρος στο Κουτσελιό Ιωαννίνων», ό.π., σ. 253-254.



134

Χριστού, εύχονται στον αφέντη του σπιτιού, τον νοικοκύρη και τους δικούς του

Χρόνια πολλά και χαρούμενα.

2.2.1.1.3. Ο αιγαιοπελαγίτικος μεικτός υπότυπος

Στον υπότυπο αυτό συγκεντρώνονται παραλλαγές που προέρχονται από το

χώρο, κυρίως, του Αιγαίου Πελάγους και εμφανίζουν επιδράσεις από τη

λειτουργική γλώσσα της εκκλησίας, αλλά και από χαρακτηριστικά γνωρίσματα

της προφορικής λαϊκής παράδοσης. Δείχνουν να έχουν επηρεαστεί και από την

έντυπη παραγωγή των θρησκευτικών τραγουδιών του Λαζάρου της Κύπρου. Η

έκτασή τους ποικίλλει πολύ – από οκτώ στίχους έως πάνω από εξήντα –, ενώ από

ποιητική άποψη δεν φτάνουν, κατά τον Πούχνερ, τη συμπύκνωση και την

απέριττη δραματικότητα των τραγουδιών που ανήκουν στον ηπειρώτικο υπότυπο:

τους λείπει, συνήθως, η εικονολογική οικονομία, ενώ έντονες και απότομες

αλλαγές του ρυθμού και συχνές υπερβάσεις του μετρικού σχήματος, δημιουργούν

ανήσυχη και ασύστατη υφολογία.333 Ένα παράδειγμα από τη Σάλακο της Ρόδου:

1

Άρχοντες, καλημέρα σας

καλή γιορτή απάνω σας

ήρταν τα Βάγια ήρτασιν

και του Λαζάρου η έγερσις.

2

Τα Άγια Πάθη του Χριστού

αξίως προσκυνήσωμεν

και την Αγίαν του Λαμπράν

καλώς προϋπαντήσωμεν.

3

Παρακαλώ σας, άρχοντες,

να λάβετε υπομονήν

να σας ειπώ τον Λάζαρον

333 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 103.
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το πρώτον πού ευρέθηκε,

το δεύτερον τι έγινε.

4

Αρχήν αρχίζω το λοιπόν

και μόνον αφουκράσθε μου,

Χριστός επεριπάτησεν

εις τα Ιεροσόλυμα

κι εις τα λοιπά περίχωρα.

5

Και θαύματα εποίησε

μεγάλα και παράδοξα

κι έδειξε την αλήθειαν

πως είν’ Θεός αληθινός,

και πάντων τέλειος θεός.

6

Σήμερον έρχεται ο Χριστός,

ο επουράνιος Θεός,

εν πόλει Βηθανία

με κλάδους και βαΐα.

7

Έβγατε παρακαλούμεν,

διά να σας διηγηθούμεν

και να μάθετε τι γίνη

σήμερον στην Παλαιστίνη(ν).

8

Εις την πόλιν Βηθανίαν

Μάρθα κλαίει και Μαρία

Λάζαρον τον αδελφόν τους

τον γλυκύν κι εγκαρδιακόν τους.

9

Τον μοιρολογούν και κλαίουν

τον μοιρολογούν και λέγουν.
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Τρεις ημέρες τον θρηνούσαν

και τον εμοιρολογούσαν.

10

Την ημέραν την Τετάρτην

κίνησ’ ο Χριστός για να ‘ρθη

και εβγήκεν κι η Μαρία

έξω από την Βηθανίαν.

11

Και εμπρός του γονατεί

και τους πόδας του φιλεί,

- αν εδώ ήσο, Χριστέ μου,

δεν θ’ απέθνησκε ο αδελφός μου.

12

Μα και τώρα εγώ πιστεύω

και καλότατα ηξεύρω,

ότι δύνασ’ αν θελήσης,

και νεκρούς να αναστήσης.

13

Λέγε πίστευε Μαρία,

άγωμεν εις τα μνημεία,

και παρευθύς επήγασιν,

τον τάφον του εδείξασιν.

14

Τότε ο Χριστός δακρύζει

και τον Άδην φοβερίζει,

- Άδη, Τάρταρε και Χάρο,

Λάζαρον θα σου τον πάρω.

15

- Δεύρο έξω, Λάζαρέ μου

φίλε και αγαπητέ μου,

και παρευθύς από τον Άδην,
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ως εξαίσιον σημάδι.

16

Λάζαρος απελυτρώθη

ανεστήθη κι εσηκώθη,

ζωντανός, σαβανωμένος

και με το κερί334ζωσμένος.

17

Τότε η Μάρθα κι η Μαρία,

Τότε όλη η Βηθανία,

μαθηταί και Αποστόλοι,

τότε επιστεύσαν όλοι.

18

- Δόξα τω Θεώ φωνάζουν

και τον Λάζαρον ξετάζουν,

- Λάζαρε, πες μας, τι είδες,

εις τον Άδην που επήγες;

19

Είδα φόβους, είδα τρόμους,

είδα βάσανα και πόνους,

δότε μου λίγο νεράκι,

να ξεπλύνω το φαρμάκι

της καρδίας, των χειλέων

και μη μ’ ερωτάτε πλέον.

20

Ως και τα σαβανώματα

ελύθησαν απάνω του

κι επεριπάτησεν ορθός

κι επήγεν εις τον οίκον του.

21

Φήμη μεγάλη γίνεται

εις πόλιν Ιερουσαλήμ,

334 Σχετικά με τη φράση «…με το κερί ζωσμένος», βλ. πιο πάνω, σημ. 119.
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αρχιερείς το ήκουσαν

και οι νομοδιδάσκαλοι,

των Ιουδαίων ο λαός,

το πονηρόν συνέδριον

όπως πιάσωσιν αυτόν

και να τον θανατώσωσιν,

ομού τον Άγιον Λάζαρον.

22

Κι ο Λάζαρος ως το ‘κουσε

πλοιάριον εμίσσευσε

κι επήγεν εις τες Αλυκές,

εις ένα μέρος του νησιού,

εις Κύπρον την περίφημον

Λάρναξ ονομαζόμενον.

23

Οι Άγιοι Απόστολοι

τον εχειροτονήσανε,

Επίσκοπον τον έκαμαν,

τριάντα χρόνους έζησε

και εκκλησίαν έκτισε.

24

Ποτέ του δεν εγέλασε,

διότι οφθαλμοφανώς

είχεν εδεί την κόλασιν

είδε και τον Παράδεισον

και ύστερον απέθανε.

25

Του χρόνου πάλιν να ‘ρτουμε

μ’ υγείαν να σας εύρουμε,

στους οίκους σας χαρούμενοι

κι όλοι να τραγουδούμεν.

Αμήν και εις έτη πολλά
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όξω ψύλλοι και κοριοί

παρά όξω ποντικοί.335

Ως θεματικές ενότητες μπορεί να διακριθούν οι εξής: 1) Εισαγωγή. 2) Η

μετάβαση του Χριστού στη Βηθανία. 3) Η συνάντηση του Χριστού με τις αδελφές

του Λαζάρου. 4) Το θαύμα της ανάστασης του Λαζάρου. 5) Η εμφάνιση του

αναστημένου Λαζάρου. 6) Η φήμη του θαύματος. 7) Ο Λάζαρος στην Κύπρο. 8)

Έκφραση ευχών.

Η πρώτη θεματική ενότητα (στροφ. 1-5) ξεκινά με χαιρετισμό και ανακοίνωση

των εορτών του Λαζάρου, και των Βαΐων, των Αγίων Παθών του Χριστού και

συνιστά προϋπάντηση της Αγίας και Λαμπρής Ανάστασης του Χριστού. Στο

τέλος, γίνεται αναφορά στα θαύματα του Χριστού, στα «μεγάλα και παράδοξα»,

στη διδασκαλία Του, στη φανέρωση της αλήθειας και στην τελειότητά Του ως

αληθινού Θεού. Στη δεύτερη θεματική ενότητα (στροφ. 6-10), γίνεται λόγος για τη

μετάβαση του Χριστού στη Βηθανία, όπου, σύμφωνα με το τραγούδι, τον

υποδέχονται με «κλάδους και βαΐα»η Μαρία, η οποία μαζί με την αδελφή της τη

Μάρθα θρηνεί, τρεις ημέρες, τον αδερφό της «εβγήκε» σε προϋπάντησή Του «έξω

από τη Βηθανία». Στην τρίτη ενότητα (στροφ. 11-13), η Μαρία φιλεί τα πόδια του

Χριστού και, φανερώνοντας την πίστη της, δηλώνει ότι «ηξεύρει καλότατα» ότι

μπορεί, αν θελήση και «νεκρούς να αναστήση». Στην τέταρτη θεματική ενότητα

(στρ. 14-16), περιγράφεται το θαυμαστό γεγονός της ανάστασης του Λαζάρου. Ο

Χριστός «δακρύζει και τον Άδην φοβερίζει», ζητώντας του να δώσει στον Λάζαρο

ζωή, να τον απολυτρώσει. Ο Άδης υποχωρεί στη θεϊκή προσταγή και «αφήνει»

ζωντανό, σαβανωμένο και με το κερί ζωσμένο, τον αγαπημένο φίλο του Χριστού.

Η πέμπτη θεματική ενότητα (στροφ. 17-20) περιγράφει τη συνάντηση του

335 Το άσμα ψάλλουν μαθητές σε όλα τα σπίτια. Ένας μαθητής, ντυμένος όπως τα παιδιά
που υπηρετούν στη λειτουργία ή με λουλούδια αμαράγγου, υποδύεται τον Λάζαρο,
γονατίζει σε κάθε σπίτι, όταν ψάλλουν τα παιδιά, σηκώνεται στη 16η στροφή, όταν
λέγουν: «Λάζαρος απελυτρώθη, ανεστήθη…» και απαντά με το «είδα φόβους…».
Κατά το Χ.Ι. Παπαχριστοδούλου το άσμα θα έχει γίνει από κάποιο παπά και δάσκαλο,
συγχρόνως, γιατί στον καιρό της δουλείας εκείνος οργάνωνε τα κάλαντα του Λαζάρου
και από ό,τι συγκέντρωναν τα «δασκαλόπουλα», κρατούσε τα αβγά και τους μοίραζε
τα χρήματα». Χ.Ι. Παπαχριστοδούλου, «Δημοτικά τραγούδια της Ρόδου», Λαογραφία
19 (1960), σ. 130-132. Πβ. S. Baud-Bovy, Τραγούδια Δωδεκανήσου, Αθήναι 1935, σ.
74-79.
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αναστημένου Λαζάρου με τις αδελφές του και το πλήθος, όλη τη Βηθανία. Ακόμη,

την απάντηση του Λαζάρου στην ερώτηση «τι είδε στον Άδη». «Είδα φόβους, είδα

τρόμους,/είδα βάσανα και πόνους». Η έκτη θεματική ενότητα (στροφ. 21) κάνει

λόγο για την αντίδραση των αρχιερέων, των νομοδιδασκάλων και του λαού των

Ιουδαίων στη φήμη του μεγάλου θαύματος. Η έβδομη θεματική ενότητα (στροφ.

22-24) αναφέρεται στην αναγκαστική μετάβαση του Λαζάρου στην Κύπρο, στις

Αλυκές της Λάρνακας, στη χειροτονία του από τους Αποστόλους σε επίσκοπο και

στη μετέπειτα ζωή του, την τριαντάχρονη, την οποία έζησε χωρίς ποτέ να γελάσει.

Την τελευταία ενότητα (στρ. 25-26) αποτελούν οι ευχές των τραγουδιστών για

πολύχρονη υγεία και χαρά στο σπίτι που επισκέπτονται. Δεν παραλείπουν να

ευχηθούν την απομάκρυνση από το σπίτι των ψύλλων, των κοριών και των

ποντικιών.336

2.2.1.1.4. Συρρικνωμένες μορφές του θρησκευτικού τραγουδιού

Ο Βάλτερ Πούχνερ θεωρεί ότι στις συρρικνωμένες και «ανόητες» μορφές

θρησκευτικού τύπου του τραγουδιού του Λαζάρου, μπορεί κανείς να δει πως ο

ουσιαστικός πυρήνας, που αντιστέκεται περισσότερο στη διάλυση και την

παραμόρφωση, είναι η απάντηση του «ανείπωτου» του Λαζάρου, που δηλώνει το

απερίγραπτο όσων έχει δει και έχει ζήσει στον Άδη. Αυτός ο τύπος («είδα φόβους,

είδα τρόμους, είδα βάσανα και πόνους») συναντάται, ακόμη και σε τραγούδια που

αποτελούνται, πλέον, μόνο από την παράκληση για το φιλοδώρημα «Η απώλεια

συνετού νοήματος και η διάλυση της συνοχής των γεγονότων δεν είναι, στην περίπτωση

αυτή», παρατηρεί ο Πούχνερ, «τόσο επιφαινόμενα της συχνής χρήσης και της

συνακόλουθης φθοράς όσο συνέπειες ενός προοδευτικού «παλιμπαιδισμού» του εθίμου,

σε ορισμένες περιοχές, όπου μόνο τα μικρά παιδιά τελούν πλέον τον αγερμό. Η

διαδικασία αυτής της σταδιακής διάλυσης του τραγουδιού φανερώνεται κυρίως στην

έλλειψη της συνοχής των νοημάτων: μόνο ορισμένοι λογότυποι του αρχικού κειμένου του

τραγουδιού έχουν παραδοθεί (ή έχουν μείνει στη μνήμη των παιδιών), μεμονωμένες

λεκτικές φόρμουλες που συνδυάζονται χωρίς να καλυφθούν τα άλματα και τα νοηματικά

336 Σε παλαιότερους χρόνους, η απομάκρυνση των επιβλαβών εντόμων και των τρωκτικών από
κάθε αγροτικό σπίτι αποτελούσε αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Θεωρούνταν απαραίτητη, λοιπόν,
για το δημιουργό του τραγουδιού η ευχή των παιδιών.
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κενά ή απλώς αραδιάζονται τα σπαράγματα της μνήμης στη σειρά, χωρίς καμιά προσπάθεια

νοηματικής συγκόλλησης. Τέτοιες παραμορφώσεις αφορούν βεβαίως και στη μετρική».337

Σε ορισμένες παραλλαγές δεν αναφέρεται και η Ανάσταση,338ή ο λογότυπος

του ανείπωτου εντάσσεται, χωρίς άλλα συμφραζόμενα, στην ίδια την παράκληση

για το δώρο. 339 Τέτοιες, «ανόητες», κατά τον Πούχνερ, συρρικνώσεις και

παράλογες συμπυκνώσεις σχετίζονται, εν μέρει τουλάχιστον,με τον τρόπο

οργάνωσης και εκτέλεσης των αγερμών: τα παιδιά βιάζονται να επισκεφθούν όσο

γίνεται περισσότερες οικογένειες, για να εισπράξουν το σχετικό φιλοδώρημα και

να προλάβουν άλλες ομάδες παιδιών που έχουν ξεκινήσει με τον ίδιο σκοπό.

Βέβαια, αυτή η γρήγορη εκτέλεση του τραγουδιού δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα

προβλήματα κατανόησης, γιατί, σχεδόν όλοι, γνωρίζουν τη γιορτή και το

περιεχόμενο του τραγουδιού. Όμως, ακόμη και πιο εκτενείς και σύνθετες

παραλλαγές του τραγουδιού δεν είναι απαλλαγμένες από τέτοιες, μερικές ή ολικές

παραμορφώσεις.340

2.2.1.2. Ο «κοσμικός» τύπος του τραγουδιού

Ο Βάλτερ Πούχνερ θεωρεί ότι η διαφοροποίηση ανάμεσα σε ένα θρησκευτικό

και σε ένα «κοσμικό» τύπο του τραγουδιού του Λαζάρου είναι, ως ένα βαθμό,

τεχνητή, αλλά αναγκαία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, στον ελληνόφωνο,

τουλάχιστον, χώρο της Βαλκανικής, μόνο η αφήγηση της Έγερσης του

θρησκευτικού τραγουδιού, μαζί με τα παινέματα σε μέλη της οικογένειας, όπου

337 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 104.
338 Για παράδειγμα, στο τραγούδι που καταγράφηκε στο χειρόγραφο του Κέντρου Ερεύνης της

Ελληνικής Λαογραφίας, με αριθμό 2120 και στη σελίδα 34 κ. εξ., ερωτώνται οι απόστολοι πού
είναι ο αδελφός τους ο Λάζαρος, και εκείνοι απαντούν πως είναι θαμμένος βαθιά στη γη μαζί
με τους άλλους νεκρούς. Και οι επόμενοι στίχοι δεν έχουν νοηματική συνοχή. Το τραγούδι των
δεκατεσσάρων στίχων τελειώνει με το ανείπωτον. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄,
ό.π., σ. 104, σημ. 139.

339 Στο τραγούδι που έχει καταγραφεί στο χειρόγραφο του Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας,
με αριθμό 1479Δ, στη σελίδα 34, ταυτίζεται ο Λάζαρος με τον τραγουδιστή, όταν ζητά από
το νοικοκύρη να του δώσει λίγο νερό να ξεπλύνει από τα χείλη του το πικρό φαρμάκι.
Αμέσως, μετά, ζητά με τον ίδιο τρόπο το φιλοδώρημα. Βλ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική
Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 104, σημ. 140. Για το δώρο βλ. περισσότερα στο: Κώστας Δημ.
Κονταξής, Η ανταλλαγή δώρων στη παραδοσιακή κοινωνία του Πόντου, διδ. διατριβή,
Ιωάννινα 1986. και Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, “Do ut des”, Δωδώνη 16 (1987), σ. 253-265.

340 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 104.
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τραγουδιέται το άσμα, και η παράκληση για το φιλοδώρημα, συναποτελούν το όλο

του τραγουδιού που ακούγεται στους αγερμούς, ενώ στις κεντρικές και βόρειες

ζώνες της Χερσονήσου του Αίμου το βιβλικό μέρος του τραγουδιού έχει χαθεί και

έχει αντικατασταθεί από τραγούδια ανοιξιάτικα και ερωτικά. Σε άλλες

περιπτώσεις, τραγουδούν αποκλειστικά τα παινέματα στα μέλη της οικογένειας

και την παράκληση για το φιλοδώρημα. Δεν υπάρχουν αποδείξεις για την ιστορική

διάσταση αυτού του φαινομένου˙ μόνο υποθέσεις μ πορούν να γίνουν.

Είναι φανερό, πλέον, το γεγονός πως, από άποψη γεωγραφικής διάδοσης των

τύπων, ο θρησκευτικός τύπος του τραγουδιού κυριαρχεί στον ελλαδικό χώρο και

την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ στις κεντρικές βαλκανικές περιοχές υπερτερούν τα

ανοιξιάτικα και ερωτικά τραγούδια του Λαζάρου. Σχετικά με το περιεχόμενο, τη

δομή και τη λειτουργικότητα, μπορούν, κατά τον Πούχνερ να διακριθούν τέσσερις

διαφορετικές κατηγορίες: 1. Παινέματα, 2. Παρακλήσεις για το δώρο, 3.

Ανοιξιάτικα, ερωτικά ή γαμήλια τραγούδια και 4. Άλλες μορφές.341

2.2.1.2.1. Τα παινέματα

Τα παινέματα είναι διάφορα ειδικά τραγούδια σε μέλη της οικογένειας, με τα

οποία επαινείται κάθε κάτοικος του σπιτιού σχετικά με τα ψυχικά και σωματικά

προτερήματα, τον κοινωνικό του ρόλο, την προκοπή στην εργασία του. Τα

κριτήρια αυτών των «ειδικευμένων τραγουδιών» 342 προσδιορίζονται από την

ηλικία, το φύλο και το επάγγελμα του επαινούμενου και εκφράζουν, σε ικανό

βαθμό, το, σε κάθε εποχή, ιδανικό του κοινωνικού αυτού ρόλου. Η ιστορική

διάσταση αυτών των κοινωνικών ιδανικών οδηγεί στην αγροτική κοινωνία της

Τουρκοκρατίας.

341 Ό.π., σ. 105.
342 Για περισσότερα βλ. W. Puchner, “ “Die” “Rogatsiengesell – Schaften”.

Theriomorphe Maskierungen und adoleszenter Umzugsbrauch in den
Kontinentalzonen des Sudbalkanraums”, Sudost – Forschungen 36 (1977), σ. 129-158.
Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Κοινωνιολογική Λαογραφία. Ρόλοι – συμπεριφορές – αισθήματα,
εκδ. Αρμός, Αθήνα 2010, σ. 250-257.
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Αυτά τα τραγούδια δεν γνωρίζουν, σχεδόν καθόλου, ειδικές γεωγραφικές ή και

γλωσσικές διαφοροποιήσεις: είναι διαδεδομένα στην Ελλάδα (Πελοπόννησος,343

Στερεά Ελλάδα, 344 Αιγαίο, 345 Ήπειρος, 346 Ιόνια νησιά, 347 Θεσσαλία, 348

Μακεδονία,349 ελληνικές μειονότητες της Κορσικής350), αλλά και στις χώρες της

τέως Γιουγκοσλαβίας,351 τη Βουλγαρία,352 τη Ρουμανία353 και την Αλβανία354. Οι

343 ΚΕΕΛ, αριθμ. χειρ. 1644 (Αγιο-Βλασίτικα Αχαΐας). Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική
Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 106, σημ. 146.

344 Κ. Μαρίνης, «Το Σάββατο του Λαζάρου», εφημ. Έθνος, 16 Απριλίου 1938, Δ.
Ντούζος, Λαογραφικά ορεινής Ναυπακτίας (Κραβάρων), Αθήναι 1961, σ. 95 κ. εξ. Πβ.
Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 106, σημ. 147.

345 Χ.Ι. Παπαχριστοδούλου, ό.π., σ. 121-122.
346 Β.Ε. Τσιατής, «Ηπειρωτικά έθιμα. Τα κάλαντα του Λαζάρου», Νέα Εστία 61 (1957), σ.

527 κ. εξ., Α.Ν. Παπακώστας, «Ηπειρώτικα τραγούδια Λαζάρου», Ηπειρωτική Εστία 8
(1959), σ. 303-307, Σπ. Α. Μάνος – Κ.Σ. Ραπτόπουλος, Δημοτικά Τραγούδια Ηπείρου,
Αθήνα 1970, σ. 60 κ. εξ., Αθανασίου Χ. Γιάγκα (επιμέλεια), Ηπειρωτικά Δημοτικά
Τραγούδια 1000-1958 μ.Χ., σ. 214-243. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία
Α΄, ό.π., σ. 106, σημ. 149.

347 ΚΕΕΛ, αριθμ. χειρογρ. 353, σ. 5-7 (Λευκάδα). Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική
Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 107, σημ. 150.

348 ΚΕΕΛ, αριθμ. χειρογρ. 1979, σ. 18 (Βερδικούσα Ελασσόνος), ΚΕΕΛ, αριθμ. χειρογρ.
1976, σ. 60 (Τρίκαλα). Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 107, σημ.
151.

349 Ν.Δ. Δαλαμπής, «Περιγραφή του εθίμου «Οι Λαζαρίνες», όπως γίνεται στο χωριό
Πολύφυτο του νομού Κοζάνης», Μακεδονικά 5 (1961-63), σ. 244-252, Κ.Ε.
Σιαμπανόπουλος, Οι Λαζαρίνες, ό.π., σ. 71 κ. εξ., A.Porvasileva, “Lazarskite vo
Kostursko Popolje (Egejska Makedonija)”, Makedonski Folklor 1 (1968), σ. 155-56
(Καστοριά). Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 108, σημ. 152.

350 Ν. Φαρδύς, Ιστορία της εν Κορσική Ελληνικής αποικίας, εν Αθήναις 1888, σ. 178 κ. εξ.
351 Σερβία: Manojlovic K.P., Narodne melodije iz istocne Srbije, Beograd 1953 (SAN,

Muzikoloski institut 60), σ. 100 κ. εξ. (ανατολικήΣερβία), M. Zlatonovic, “Lazaricke
pesme u Vranj i okolini”, Narodni Srpski Folklor 6 (1967), σ. 121-133.

352 P. Eisner, Volkslio der derslawen, Leipzig (1926), σ. 457 κ. εξ., V. Stoin, Narodni pesni ot Timok do vita,
Sofija 1928, σ. 66 κ. εξ., M. Vasileva, Lazaruvane, Sofija 1982, I. Litova-Nikolova, “Dva tipi pripevi v
lazarkite pesni”, Bulgarskija musika 26 (1976), σ. 94-99, E.M. Mincoff, Bulgariam folksongs, Sofija
1945, σ. 65 κ. εξ., M. Arnaudov, “Buenec. Iz istorijata na proletnite obicai I pesni”, Ocerci po bulgarskija
folklor, τ. 2, Sofija 1969, σ. 343-71, Πβ.ΒάλτερΠούχνερ, ΣυγκριτικήΛαογραφίαΑ ,́ ό.π., σ. 109, σημ. 155.

353 E. Moldoveanu-Nestor, “Quelques aspects sur le folklore tradinionel commun aux peuples roumain
et yougoslavies – Lazarul”, Rad XIV Kongresa Saveza folklorista Jugoslavije u Prizren 1967,
Beograd 1974, σ. 355-359, N.Radulescu, “Lazar-o versiune romaneasca a eroului vegetational”,
Revista di Etnografie si Folclor II (1966), σ. 310-339. Για Αρωμούνους και Βλάχους, βλ. P.
Papahagi, “Lazarulla Aromani”, S. Tocilescu (ed), Materialuri folclorice, τ. 2, Bucuresti 1900, σ.
733-736. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α ,́ ό.π., σ. 109, σημ. 156.
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παραλλαγές των τραγουδιών αυτών είναι, κατά τον Πούχνερ, λίγο πολύ

στερεότυπες˙ προσκολλώνται και σε άλλα θρησκευτικά ή αγερμικά τραγούδια του

εορτολογίου, εξαρτώνται, δηλαδή, περισσότερο από την κατάσταση του αγερμού

από σπίτι σε σπίτι και τη λειτουργία τους να αποβλέπουν στο φιλοδώρημα, παρά

από την, κάθε φορά, θρησκευτική γιορτή του εκκλησιαστικού εορτολογίου.

Εντούτοις, ειδικά στη γιορτή του Λαζάρου, εμφανίζεται ένας ιδιαίτερος πλούτος

στο σύνολο των τραγουδιών αυτών (ιδίως όταν τον αγερμό κάνουν τα μεγάλα

κορίτσια), αλλά οι εορτολογικές αφετηρίες ουσιαστικά είναι τυχαίες και

εναλλασσόμενες.355

Το παίνεμα στο νοικοκύρη του σπιτιού είναι ένας κατάλογος εγκωμιαστικός

των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του κοινωνικού ρόλου του ενήλικου άντρα

στην, πατριαρχικά, δομημένη κοινωνία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Για

παράδειγμα, στην Ήπειρο τραγουδούν:

Όσα χορτάρια του Μαγιού και φύλλα έχουν τα δέντρα,

τόσα καλά να δώσ’ ο Θιος εδώ που τραγουδάμε.

Αφέντη μ’, αφεντάκη μου, χίλιες βολές αφέντη,

πολλές βολές αφέντιασες και πάλ’ αφέντης είσαι.

5. Δέκα βαστούν το γρίβα σου, δέκα τον καλιγώνουν

και δέκα σε παρακαλούν: αφέντη καβαλλίκα,

στ’ ασέλλινο, προσέλλινο, στο κάλλιο το πουλάρι,

οπώχ’ ήλιο στο μέτωπο, φεγγάρι στα καπούλια.

Οπίσ’ απ’ τα καπούλια του, τρεις Φραγκοπούλες παίζουν,

10. παίζοντας και χαϊδεύοντας αποκοιμήθ’ αφέντης,

η μια του πήρε τ’ άσπρα του, η άλλη τα φλωριά του,

κι η τρίτη η καλύτερη του πήρε τ’ άλογό του.356

354 R. Sokoli, “Kanget ritual nete Kremtet Victore te populit tone”, Studime filologjike,
Tirane 1964, nu 4, σ. 170κ. εξ., A. Mazon, Documents contes et chansons slaves de l’
Albanie de sud, Paris 1936, σ. 34 κ. εξ. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία
Α΄, ό.π., σ. 109, σημ. 157.

355 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 109-110.
356 Αθανασίου Χ. Γιάγκα (Επιμέλεια), ό.π., σ. 216. Πβ. Γ.Χ. Χασιώτης, Συλλογή των κατά

την Ήπειρον δημοτικών ασμάτων, ό.π., σ. 35 κ. εξ. Δημ. Β. Φούρλα, «Ο Λάζαρος στο
Νεοχώρι Ναυπακτίας», ό.π., σ. 21.
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Στο Νεοχώρι Ναυπακτίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας, αν ο νοικοκύρης είναι

πλούσιος πολύ, με «έχοντα», με χρήματα πολλά, τα «λαζαρούδια» του

τραγουδούν:

Σένα σου πρέπ’, αφέντη μου, στα πούπ’λα να κοιμάσι,

στα πούπ’λα, στα προυσκέφαλα κι στα χρυσά σιντόνια,

να ριμουνίζης τα φλουριά, να κουσκινάς τα γρόσια

κι τ’ απουριμουνίδια σου κέρνα τα Λαζαρούδια.

5. Κέρνα τ’, αφέντη μ’, κέρνα τα, τα νυχτουκουπιασμένα.357

Αν, όμως, ο νοικοκύρης δεν είναι πλούσιος, «παρακατιανός» – και έτσι ήταν οι

περισσότεροι – του τραγουδούν:

Ν’ αφέντη μ’ κι αφιντίτση μου, πέντε βουλές αφέντη,

Πέντε βουλές αφέντιψις κι πάλι αφέντης είσι.

Ν’ απλώσης του χιράκι σου στην αργυρή σου τσέπη

κι αν εύρης άσπρα δώστα μας, φλουριά μην τα λυπάσι

5. κι αν εύρης κι μισόγρουσα, κέρνα τα Λαζαρούδια,

κέρνα τ’, αφέντη μ’, κέρνα τα, τα νυχτουκουπιασμένα.358

Αν ο νοικοκύρης είναι στην ξενιτιά, τα λαζαρούδια τραγουδούν:

Ν’ εδώ, που λείπ’ αφέντης σας πουλύ μακρυά στα ξένα

καλά να πάη, καλά ναρθή, καλά να καζαντίση.

Βαμπάκια να ν’ οι στράτις του, κουκούλια οι δουμουσιές του,

να φέρη τ’ άσπρα στην πουδιά κι τα φλουριά στη μούλα

5. κι η μούλα η χρυσοκάπουλη να φέρ’ του νιο καβάλλα.359

Υπερβολές, σχετικά με τη σωματική ομορφιά και τη χάρη των κινήσεων,

παρουσιάζει το παίνεμα στη νοικοκυρά, η οποία χαρακτηρίζεται από σχεδόν

αριστοκρατική εμφάνιση, σε χτυπητή αντίθεση με την καθημερινή

πραγματικότητα της γυναίκας της αγροτικής κοινωνίας, ανάμεσα σε στάβλο,

κουζίνα και δουλειά στους αγρούς. Στα χωριά των Κατσανοχωρίων του νομού

Ιωαννίνων, για παράδειγμα, τα παιδιά τραγουδούν:

357 Δημ. Φούρλα, «Ο Λάζαρος στο Νεοχώρι Ναυπακτίας», ό.π., σ. 21.
358 Δημ. Φούρλα,ό.π.
359 Ό.π.
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Κυρά ψηλή, κυρά λιγνή, κυρά καγκελοφρύδα,

κυρά μ’ όντας στολίζεσαι, στην εκκλησιά να πάνης,

βάνεις τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι γύρω,

και το σημαίν’ η ανατολή και το ακούει η δύση,

5. κι απ’ εκεί η παράπολη και η μεγάλη πόλη.360

Στο Νεοχώρι Ναυπακτίας, στη νοικοκυρά τη «μικροφαμελίτισσα», με πολλά

παιδιά, τα Λαζαρούδια τραγουδούν:

Καλότυχή μου συ, κυρά, με γυιους, με δυχατέρις,

στέλνεις τους γυιους στα γράμματα, τις κόρις στα κοντίδια.

Γυρίζ’ ου γυιος απ’ του σκουλειό κι η κόρ’ απ’ τα κιντίδια,

Γυρίζνι κι ανταμώνουντι στη μέσ’ απ’ την αυλή σου.

5. Χαμουγιλάει η γι’ αυλούλα σου κι χαίριτ’ η γουνιά σου. 361

Υπερβολές ακούγονται και στο παίνεμα του βοσκού, του «τζιοπάνου»˙ για

παράδειγμα, αναφέρονται αστρονομικοί αριθμοί αναφορικά με το μέγεθος του

επιθυμητού κοπαδιού, τους βοηθούς και τις ποσότητες του γάλακτος. Στο

Κουτσελιό Ιωαννίνων, τα Λαζαρούδια τραγουδούν:

Τζιοπάνε, τζιοπανάκο μου κι άξιο μου παλικάρι,

πο ‘χεις τη μέση γι’ άρματα, τις πλάτες για ντουφέκια.

- Τζιοπάνε, πού ‘ν’ τα πρόβατα, τζιοπάνε πού ‘ν’ τα γίδια;

- Το βλέπεις κείνο το βουνό, πού ‘ναι ψηλό και μέγα;

5. Στον πάτο είν’ τα πρόβατα και στην κορφή τα γίδια,

κι ανάμεσα απ’ τα γιδόπρατα (γιδοπρόβατα) βόσκουν τα αρνοκάτσ’ κα.

Σαν τα μυρμήγκια περπατούν, σαν τα μελίσσια βόγγουν.

Πέντε αρμέγουν το πρωί κι έξι το μεσημέρι

και μες στο λιοβασίλεμα, αρμέγουν δεκαπέντε.

10. Με τ’ άσπρα, με τα κόκκινα και με τα λουλουδάτα,

πο ‘χω φουρτζιάνους δώδεκα και στρούγκες δεκαπέντε.362

360 Κώστας Βασιλείου, Τα ήθη και έθιμα του τόπου μας, Ιστορικά των Κατσανοχωρίων
Ηπείρου, εκδ. Συλλόγου Κατσάνων Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων «Η Αετοράχη»,
Αθήναι 1969, σ. 224.

361 Δημ. Β. Φούρλα, ό.π., σ. 22.
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Στο επαινετικό τραγούδι για το παιδί του σχολείου, παρουσιάζεται το νέο αγόρι

να ενδιαφέρεται, σύμφωνα με το αρσενικό πρότυπο σε μια κοινωνία

ανδροκρατούμενη, από νωρίς για τα κορίτσια. Στα Κατσανοχώρια του νομού

Ιωαννίνων, για παράδειγμα, τραγουδούν:

Κυρά μου τον υγιόκα σου, τον κόκκινο κρασάτον,

για λούστε τον, χτενίστε τον, στον δάσκαλο να πάη,

τον καρτερεί ο δάσκαλος, με μια χρυσή βεργούλα,

τον καρτερεί η δασκάλισσα, με δυο κλωνάρια μόσχο.

5. - Παιδί μου, πούν’ τα γράμματα, παιδί μου πούν’ κι ο νους σου.

- Τα γράμματα είναι στο χαρτί κι ο νους τον είναι πέρα,

πέρα – πέρα κι αντίπερα, πέρα στις μαυρομάτες.

Στις μαυρομάτες, τις ξανθές, τις γαραφολαιμούσες.

Πο ‘χουν τα μάτια σαν ελιές, τα φρύδια σα γαϊτάνι.363

Ένα πλήθος από επαινετικά τραγούδια αναφέρονται στο παλικάρι, στην κόρη

«τηςπαντρειάς», τον πρόεδρο της κοινότητας, τον παπά, το δάσκαλο, τον

ξενιτεμένο κ.λπ. Υπάρχουν και τραγούδια σκωπτικά για νοικοκυρές που δεν

ανοίγουν στα Λαζαρούδια ή δίνουν μικρό φιλοδώρημα. 364 Στην Ήπειρο, για

παράδειγμα, τραγουδούν:

Κυρά μου, γυφτοκόνισσα και ταγαροψειριάρα,

αυτού στη στάχτ’ που κάθεσαι στο γυφτοκόνακό σου

362 Κώστα Δ. Κονταξή, «Η γιορτή του Λαζάρου στο Κουτσελιό Ιωαννίνων», ό.π., σ. 259.
363 Κώστας Βασιλείου, Τα ήθη και έθιμα του τόπου μας, ό.π., σ. 223.
364 Η κατηγορία των τραγουδιών αυτών είναι, κατά τον Πούχνερ, ενδιαφέρουσα, γιατί το

εύρος των αρνητικών αντιδράσεων στην ασυγχώρητη αυτή συμπεριφορά φτάνει από
τον αναθεματισμό, το συμβολικό γκρέμισμα του κεντρικού στύλου του σπιτιού ή της
καπνοδόχου και το χτύπημα της πόρτας, έως λεκτικές προσβολές σε υβριστικά και
σκωπτικά τραγούδια, όπου ψύλλοι, κοριοί, ψείρες, στάχτη και καπνοί παίζουν
σημαντικό ρόλο.Με την άρνηση των κατοίκων να δέχονται τους καλανδιστές ή να
τους αμείβουν αναλόγως ακυρώνεται ένας από τους πιο βασικούς μηχανισμούς της
κοινωνικής ζωής: η αρχή της αμοιβαιότητας και της ανταποδοτικότητας (doutdes),
παραβιάζεται ο άγραφος νόμος του εθιμικού δικαίου και δεν εκπληρώνεται η
χριστιανική προτροπή της ελεημοσύνης σε φάσεις εορτών. Βάλτερ Πούχνερ,
Κοινωνιολογική Λαογραφία, ό.π., σ. 265-266. Για την ανταποδοτικότητα βλ.
περισσότερα στο: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, ό.π.



148

απλώνεις πέντε δάχτυλα και πιάνεις δέκα ψείρες,

πού ‘ναι χοντρές σαν το κεχρί, πλατυές σαν το κριθάρι.

Στο σπίτι όπου κάθεσαι κούκος να μη λαλήσει.365

Τα λαζαρικά παινέματα – τραγούδια καθρεφτίζουν, ουσιαστικά, κατά τον

Πούχνερ, το χώρο των δυνατοτήτων κοινωνικών ρόλων που έχει μια κοινότητα

και δίνει, έμμεσα, μια εξιδανικευμένη εικόνα για τύπους και προσδοκίες

συμπεριφοράς, που συνοδεύουν και προσδιορίζουν κάθε αναφερόμενο κοινωνικό

ρόλο.366

2.2.1.2.2. Η παράκληση για φιλοδώρημα

Τα παρακλητικά αυτά σύντομα τραγούδια έχουν, κατά τον Πούχνερ,

συγκεκριμένη αποκλειστική λειτουργικότητα και δεν παρουσιάζουν κάποια

διαφορά στη γεωγραφική διάδοση ή συχνότητα. «Στίχοι που απαιτούν την

«αμοιβή» αποτελούν συνήθως το τέλος του τραγουδιού (ή και στην αρχή)»,

σημειώνει, «σε πολλές παραλλαγές˙ σε μερικές περιπτώσεις ολόκληρο το τραγούδι

του Λαζάρου αποτελείται από τέτοιους στίχους. Πρόκειται συνήθως για παραλλαγές

που τραγουδούν τα μικρά παιδιά, οι οποίες φτάνουν από την Κύπρο ως την

Ανατολική Θράκη. Έχουν πολύ μικρή έκταση, συχνά είναι συρρικνωμένες και

υποτυπώδεις μορφές εκτενέστερων παραλλαγών από τις οποίες έχει μείνει αυτό που

ενδιαφέρει τα παιδιά άμεσα και περισσότερο: η εισαγωγή, «το καλάθι θέλει αβγά/η

τσέπη κέρματα» και η παράκληση για φίλεμα ή φιλοδώρημα, να συμπαραταχθούν

σωστά για να φύγουν με βαριά καλάθια».367

Στο τραγούδι του Λαζάρου, που τραγουδιέται στο Κουτσελιό Ιωαννίνων, ο

συνθέτης του θέλει την «παράκληση» να εκφράζεται από το στόμα του

αναστημένου Λαζάρου, στο τέλος, περίπου, του τραγουδιού, μαζί με την ευχή για

το νοικοκύρη του σπιτιού.

365 Αθανασίου Χ. Γιάγκα (Επιμέλεια), ό.π., σ. 243. Πβ. Χ. Σούλης, «Τα τραγούδια του
Λαζάρου», ό.π., σ. 187 κ. εξ.

366 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 111, Πβ. Βάλτερ Πούχνερ,
Κοινωνιολογική Λαογραφία, ό.π., σ. 251-252.

367 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 111.
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...Σήμερα αναστήθηκα και περπατώ στις πόρτες

όσ’ έχ’τε γρόσια δώστε τα, φλωριά μην τα λυπάστε

κι ο νοικοκύρης του σπιτιού, χίλια χρόνια να ζήσει...368

Ενταγμένη στο τραγούδι το εγκωμιαστικό του σπιτιού είναι η παράκληση για

φιλοδώρημα και στα χωριά των Τζουμέρκων της Ηπείρου. Τα Λαζαρούδια ζητούν

από την Κυρά να ξυπνήσει τον αφέντη, που κοιμάται με «δώδεκα βαΐτσες», για να

τα φιλέψει:

- Ξύπνα, Κυρά μ’, τις βάιτσες ν’ ανάψουν τα λυχνάρια,

να βγάλουν κόκκινες φωτιές και πράσινες λαμπάδες,

να φέξει τ’ αφεντάκι μας να λύσει τη σακούλα,

να κοσκινίσει το φλουρί, να πέσει το διαμάντι,

5. κι αυτά τα κοσκινίσματα τα παίρνουν οι Λαζάροι.369

Στο επαινετικό τραγούδι για τον παπά, τον«Δέσποτα» είναι ενταγμένη η

παράκληση – παρακίνηση για φιλοδώρημα και στην Αιανή του νομού Κοζάνης.

«Από την εκκλησία της Παναγίας οι Λαζαρίνες κατευθύνονται στου παπά το σπίτι. Η

παπαδιά τις υποδέχεται στην αυλή όπου τραγουδούν και χορεύουν με το τραγούδι:

Απάνου σι τριανταφυλλιά κι κάτου σ’ άγιου κλήμα,

ν’ ικεί κοιμάτι Δέσπουτας μι του χαρτί στου χέρι.

Μι του χαρτί, μι του σταυρό, μι τ’ άγιου Βαγγέλιου.

Κάνας δεν πάει να τουν ξυπνήσ’, κάνας απ’ τους δικούς του.

5. Μόγγ’ η κυρά η Παναϊά πάισι κι τουν ξυπνάει:

- Σήκου παπά μου Δέσπουτα κι μη βαριακοιμάσι,

σήκου να πας στην ικκλησιά, να πης του ιβαγγέλιου,

τα σήμαντρα εβάρεσαν κι οι δικαουχτώ καμπάνες...

κι βάλι του χεράκι σου στουν αργυρό σου τζιόπη...

Η παπαδιά κερνάει τις Λαζαρίνες και τις προσφέρει το καθιερωμένο άβαφο αυγό

και ο παπάς δίνει το φιλοφώρημά του μαζί με την ευλογία του. Εκείνες του φιλούν

το χέρι και φεύγουν χαρούμενες για τα άλλα σπίτια του χωριού...».370

368 Κώστα Δ. Κονταξή, «Η γιορτή του Λαζάρου στο Κουτσελιό Ιωαννίνων», ό.π., σ. 254.
369 Αθανασίου Χ. Γιάγκα (επιμ.), Ηπειρώτικα Δημοτικά Τραγούδια 1000-1958, ό.π., σ.
214.
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Στην περιοχή του Θεολόγου των Αγίων Σαράντα: «Τα παιδιά θίγουν την ψυχή

της γριάς «γερόντισσας» με το τέταρτο τραγούδι, προκαλώντας σ’ αυτή το φόβο του

θανάτου κι απαιτούν απ’ αυτή να τους δώσει «πεντέξ’ αβγά» για να της

συγχωρεθούν οι αμαρτίες:

Μώρη γριά – γερόντισσα/γριά και στοχασμένη

λησμόνησες το θάνατο/δε λες πως θα πεθάνεις.

Για δώσε μας πεντέξ’ αβγά/να συχωρεθεί η ψυχή σου.

Από τους πρόκριτους ή δημογέροντες ή πρωτογέροντες που ‘ταν εκλεγμένοι από

τις κοινότητες και που ασκούσαν εξουσία διοικητική κι αστυνομική μαζί, στον καιρό

της Τουρκοκρατίας, τα παιδιά με το πέμπτο τους τραγούδι, ζητούσαν αβγά και τους

εύχονταν «συγχώρηση της ψυχής τους».

Αφέντη, πρωτογέροντα/και πρωτοτιμημένε

πο ‘χεις τιμή στα Γιάννενα/τιμή στο Σαλονίκι

κι εδώ τριγύρω στα χωριά/έχεις τιμή μεγάλη

για δόσε μας πεντέξ’ αβγά/να συχωρεθεί η ψυχή σου».371

Με την παράκληση – παρακίνηση για φιλοδώρημα παρατηρείται μια κάποια

μετάθεση και αλλαγή των κινήτρων του αγερμού σε μια καθαρά ωφελιμιστική

συμπεριφορά, η οποία συνδέεται, ασφαλώς, με τη γενική υποχώρηση της πίστης

στη (μαγική) αποτελεσματικότητα της επίσκεψης και των ευχών. Στο παλαιό

Σουφλί υπάρχει και ένα τουρκικό παρακλητικό τραγούδι, όπου τα παιδιά του

σχολείου παρακαλούν για τα αβγά, και ο Αλλάχ να τους το ανταποδώσει και να

φέρει γρήγορα το Πάσχα.372

2.2.1.3. Ανοιξιάτικα, ερωτικά και γαμήλια τραγούδια

Ο τύπος του θρησκευτικού τραγουδιού είναι, σχεδόν, άγνωστος, κατά τον

Πούχνερ, στις εσωτερικές ζώνες των κεντρικών Βαλκανίων˙ δεν είναι, όμως,

άγνωστη η γιορτή με το όνομα του Λαζάρου και ο αγερμός, το καλάντισμα με

370 Κωνσταντίνου Ευαγγ. Σιαμπανόπουλου, Οι Λαζαρίνες, ό.π., σ. 44.
371 Γρηγορίου Κατσαλίδα, Η περιοχή Θεολόγου των Αγίων Σαράντα, ό.π., σ. 194-195.
372 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 112.
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χορό και τραγούδισμα. Το τραγούδι, όμως, του Λαζάρου δεν έχει πια χριστιανικά

εορτολογικά συμφραζόμενα, αλλά μόνο εποχικά συγκείμενα, σχετικά με την

αναβίωση της βλάστησης: είναι ανοιξιάτικα, ερωτικά και γαμήλια τραγούδια. Με

ιδιαίτερη ένταση και συχνότητα μαρτυρείται αυτός ο τύπος του τραγουδιού στο

Lazarovden στις ορθόδοξες νοτιοσλαβικές περιοχές της Βαλκανικής στη

Σερβία373, τη Σλαβο-Μακεδονία374, την Αλβανία375, τη Βουλγαρία376, τη νότια

Ρουμανία 377 , στο Βανάτο 378 και τη Βεσσαραβία 379 . Ο Πούχνερ δίνει ένα

παράδειγμα από τη Βουλγαρία,380 σε ελληνική μετάφραση:

Zlata, Λαζαρίνα, ο Λάζαρος θα γυρίσει (στον αγερμό)/

Ο Zmejko την αγάπησε μέχρι την ημέρα του Λαζάρου./

Ο Zmejko στη Zlataλέει: «Zlata, αγάπη μου, Zlata,/

θα με πάρεις ή με κοροϊδεύεις,»/

5. Η Zlata στο Zmejko λέει: «Zmejko, αγάπη μου, Zmejko/

περίμενέ με μέχρι το Λάζαρο./Κοπέλες με καλούν,

τον Λάζαρο να τους πάω»./

Μέχρι να πει η Zlata την κουβέντα/

Τυλίχτηκε σε μια μπόρα, τη Zlat aεξαφάνισε/

10. Τη Zlata σήκωσε επάνω σε γαλάζιους ουρανούς

τη Zlata, και γυρίζουν σαν δύο αετούς./

Η μάνα της Zlata από κάτω λέει:/

373 J. Lazarevic-Golemovic, “Lazarice u Prizzenskon Podgoru”, Glasnik Etnografskog
institute srpsk akademije nanka 2-3 (1953/54), Beograd 1957, σ. 557-563. Πβ. Βάλτερ
Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 113, σημ. 171.

374 M. Antonov, “Lazare-praznika na prolleta I svetjata v Ochrid i struga”, Ustem 2
(1925), σ. 33 (Αχρίδα). Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 113,
σημ. 172.

375 A. Mazon, Documents contes et chansons slaves de l’ Albanie de sud, Paris 1936,
Mustaci, σ. 41 κ. εξ.

376 R. Rakovski, Pokazalec ili rakovodstvo kak da se zapisvat i izdirigat najtari curti
nasego bita..., Odessa 1859, σ. 7. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π.,
σ. 114, σημ. 174.

377 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 115, σημ. 175.
378 Ό.π., σημ. 176.
379 Ό.π., σημ. 177.
380 Ό.π., σ. 115-116.
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«Περίμενε, Zlata, νήστευε μέχρι εννιά ημέρες!»/

Η Zlataδεν ακούει σε ομίχλες σκοτεινές/

15. κ’ έτσι κατάλαβε η Zlataμέχρι εννέα χρόνια/

Νήστευε η Zlata, τον Zamejkoαναθεμάτισε/

και εσύ, Zlata, γριά μάνα.381

Τα τραγούδια αυτού του τύπου δεν είναι εντελώς άγνωστα στην Ελλάδα˙ είναι,

όμως, αρκετά σπάνια. 382 Συνήθως, είναι ενταγμένα, κατά τον Πούχνερ, στο

εθιμικό σύστημα πράξεων και δρωμένων των Lazaruvane (Λαζαρικών), άσχετα,

κατά τα άλλα, με τη θρησκευτική γιορτή. Μερικές φορές, το όνομα του Λαζάρου

εμφανίζεται στην επανάληψη (refrain), ως επιφώνημα στο τέλος του στίχου (ή και

στην αρχή), ή αποκαλούνται έτσι οι Λαζαρίνες ή, ακόμη, και οι άνθρωποι για τους

οποίους τραγουδιέται το άσμα.383 Η ερωτική θεματική αναφέρεται, συχνά, ευθέως,

στον ίδιο τον αγερμό των κοριτσιών στο Lazarovden, μία από τις λίγες ευκαιρίες

των κοριτσιών να εμφανιστούν και να κριθούν από τους ενδιαφερόμενους (νέους,

ηλικιωμένες γυναίκες και άντρες) για την ομορφιά τους, την αναμενόμενη προίκα,

την αντοχή τους τη σωματική στην εργασία, την ικανότητα τεκνοποιίας και την

επιδεξιότητά τους στον χορό και στο τραγούδι.Η λειτουργία αυτού του

«νυφοπάζαρου» θεματοποιείται, κάποιες φορές και στα τραγούδια.384

381 Η «μπόρα» αυτή είναι μάλλον συναισθηματική, και η μητέρα τη συμβουλεύει να την
αντιμετωπίσει με νηστείες. Η Zlataείναι εδώ η buenec, η αρχηγός του αγερμού, που
ντύνεται στα κόκκινα σαν νύφη. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ.
116, σημ. 178.

382 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π.
383 Για παράδειγμα, ένα τραγούδι από τα Χάσια της Μακεδονίας λέει: «Κάποια Λαζαρίνα

έχασε γαϊτάνι/και το βρήκ’ ο Γιάννης/-Δος το, Γιάννη μ’, δος το το γαϊτάνι./Θα σου
φκειάσω κ’λούρα, Λαζαρίνα/γλυκό ζυμωμένη/και καλά ψημένη». Δ. Λουκόπουλος,
«Σύμμεικτα Λαογραφικά Μακεδονίας», Λαογραφία 6 (1917/18), σ. 160, αρ. 21.

384 «Όλες οι παρέες των κοριτσιών ευρίσκονται στους δρόμους», γράφει ο Κωνσταντίνος
Σιαμπανόπουλος. «Το χωριό σείεται από τις χαρούμενες φωνές, τα τραγούδια και τα
γέλια. Οι νοικοκυρές βγαίνουν στα παράθυρα και στις πόρτες των σπιτιών τους για να
καμαρώσουν τις Λαζαρίνες και να ιδούν ποια είναι η καλλίτερη για νύφη του γυιου
τους και οι νέοι του χωριού που ευρίσκονται στους δρόμους, παρακολουθούν τις
όμορφες και λυγερές κοπέλλες, οι οποίες περνούν και χάνονται σαν ξωτικές νεράιδες».
Κωνσταντίνου Ευάγγ. Σιαμπανόπουλου, Οι Λαζαρίνες, ό.π., σ. 40.



153

Στη Ρουμανία, τα λαζαρικά τραγούδια έχουν και κάποια συσχέτιση με ταφικά

έθιμα.385 Σε αυτά ο Λάζαρος είναι «ενιαυτός δαίμων», ήρωας της βλάστησης που

πεθαίνει και ανασταίνεται. Η περιφορά των «λειψάνων» του έχει και αποτρεπτικές

λειτουργίες: να διώξει τα φίδια. Άλλα τραγούδια περιγράφουν πως πήγε στο δάσος

να μαζέψει φύλλα για τα ζώα και εκεί βρήκε βίαιο θάνατο. Οι αδελφές του τον

θρηνούν και τον ενταφιάζουν. Σε άλλα τραγούδια υπάρχει και το μοτίβο του

γαμπρού που παντρεύεται μια νεκρή κόρη. Στο τέλος του τραγουδιού, υπάρχουν

οι συνηθισμένες ευχές. Οι μελωδίες των ρουμανικών λαζαρικών τραγουδιών

μοιάζουν με εκείνες στους θρήνους που τραγουδιούνται στον αγερμό «sulul» για

την πρόκληση βροχής.386

Στη Βουλγαρία, υπάρχει μια παρόμοια συσχέτιση με το θάνατο: σε έναν τύπο

της παραλογής του «Νεκρού Αδελφού» εμφανίζεται ο νεκρός ως Λάζαρος και σε

άλλο ο Λάζαρος συνοδεύεται από τη νεκρή αδελφή του.387

2.2.1.4. Άλλες μορφές τραγουδιών

Εκτός από την κατηγορία των τραγουδιών που δεν έχουν ουσιαστική σχέση με

τη θρησκευτική γιορτή του φίλου του Χριστού, υπάρχουν και περιπτώσεις κατά

τις οποίες άλλα τραγούδια έχουν προσκολληθεί στην εορτολογική αφετηρία του

Σαββάτου του Λαζάρου. 388 Τέτοιες μεταθέσεις αφορούν στην παράκληση για

βροχή («περπερούνα»), στα Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς, στο χελιδόνισμα, στο

385 Αυτό παρατηρείται, μερικές φορές, και στους βουλγαρικούς αγερμούς. Παρατηρείται,
επίσης, και στο δρώμενο των Λαζαρίνων στη Λευκοπηγή Κοζάνης. Κατά τον Κώστα
Σαχινίδη, το δρώμενο των Λαζαρίνων, μαζί με τα άλλα χαρακτηριστικά που έχει,
συγκεντρώνει και όλα εκείνα τα στοιχεία (σοβαρότητα, τελετουργικότητα κ.ά.) που το
εντάσσουν στα νεκρολατρικά – ταφικά έθιμα ή στα έθιμα θανάτου, δεδομένου ότι
πολλές από τις διαδικασίες του είναι νεκρολατρικές τελετουργίες. Οι εθιμικές
διαδικασίες των Λαζαρίνων αρχίζουν με επίσκεψη στους τάφους προσφιλών
προσώπων, τους οποίους στολίζουν με λουλούδια και ακολουθούν συναφή τραγούδια
και χοροί στον χώρο του νεκροταφείου μπροστά στην εκκλησία της Παναγιάς. Βάλτερ
Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 117, σημ. 187 και Κώστα Γ. Σαχινίδη, «Ο
χορός ως λειτουργικό στοιχείο στο δρώμενο των Λαζαρίνων», ό.π., σ. 6.

386 Βάλτερ Πούχνερ,Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ117, σημ.187.
387 Βάλτερ Πούχνερ,Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 117, σημ. 187. Πβ. N. Radulescu,

“Lazar o versiune romaneasca a eroului vegetational”,ό.π.,σ. 319.
388 Βάλτερ Πούχνερ,Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 117.
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μοιρολόγι της Παναγίας, στο τραγούδι των Βαΐων, καθώς και σε διάφορες

παραλογές. «Αυτές οι ετεροχρονίες 389 και εορτολογικές παρατοποθετήσεις,

διαδικασίες σύγχυσης και συρρίκνωσης του πλαισίου κοινωνικής λειτουργικότητας

όλου του εθίμου», παρατηρεί ο Πούχνερ, «δεν σχετίζονται μόνο με ειδικές

περιπτώσεις ντόπιων παραλλαγών, με το συμφυρμό ημερολογιακά κοντινών

γιορτών, ή και με τη σταδιακή εκκοσμίκευση του αγερμού, οπότε οι λανθάνοντες

εποχικοί συμβολισμοί (άνοιξη, βλάστηση κ.λπ.) βγαίνουν κάπως εμφανέστερα στο

φως, αλλά και με τις ανεπίτρεπτες και τελεσίδικες διαδικασίες «παλιμπαιδισμού»

του αγερμού και προχωρημένης απλούστευσης του τραγουδιού, που μετατρέπουν το

έθιμο σε είδος παιδικού παιχνιδιού και οδηγούν στην πλήρη μορφολογική διάλυση

του κειμένου».390 Στην Αστυπάλαια, για παράδειγμα, τα μικρά παιδιά γυρίζουν με

τα λαζαρόψωμα, που απεικονίζουν τη μούμια του Λαζάρου, όπως οι ανάγλυφες

παραστάσεις στις πρωτοχριστιανικές σαρκοφάγους στις κατακόμβες και

τραγουδούν ένα τραγούδι για τον Λάζαρο, ο οποίος κρατούσε ένα ξύλο για να

φέρει το Πάσχα˙ το Πάσχα, όμως, δεν ήρθε, το «χτύπησε» με το ξύλο και ήρθε.391

Ο Πούχνερ θεωρεί «κατάντια» τον αγερμό όταν χρησιμοποιείται ως εύσχημη

πρόφαση επαιτείας, που συρρικνώνει, επίσης, οριστικά το τραγούδι. Σε μερικές

περιπτώσεις, υπάρχουν και δυσεξήγητες εξελίξεις: στα Κύθηρα, για παράδειγμα,

το Σάββατο του Λαζάρου τραγουδούν τα παιδιά δυο ειδών κάλαντα: «της ημέρας»

και «της νύχτας». Για τα υπαρξιακά προβλήματα που αντιμετώπισε ο Λάζαρος στη

δεύτερη ζωή του, θα ρωτήσει η λογοτεχνία της μεταπολεμικής εποχής.392

389 Βλ. και το κεφάλαιο «Μετωνυμία και ετεροχρονία στο: Βάλτερ Πούχνερ, Θεωρητική
Λαογραφία, ό.π., σ. 282-300.

390 «Προτιμώ τον ιατρικό όρο «ετεροχρονία» από τον «ετεροχρονισμό»: ο δεύτερος έχει
αποκλειστικά τη σημασία της καθυστέρησης, δηλαδή, της μετάθεσης σε χρόνο
μεταγενέστερο από τον κανονικό ή προσδοκώμενο», παρατηρεί ο Πούχνερ, «ενώ το
πρώτο αποτελεί αντιδάνειο από τα αγγλικά (heterochrony), που σημαίνει την εμφάνιση
ενός ιστού, οργάνου κ.τ.λ. στον οργανισμό, σε χρονική περίοδο κατά την οποία
συνήθως και φυσιολογικά δεν εμφανίζεται, δηλαδή, δεν έχει την αποκλειστική έννοια
της καθυστέρησης, της μονομερούς μετάθεσης μέσα στο χρόνο, αλλά σημασιοδοτεί
γενικώς την αντικανονική ή απρόσμενη εμφάνιση σε άλλη χρονική στιγμή». Βάλτερ
Πούχνερ, Θεωρητική Λαογραφία, ό.π., σ. 290, σημ. 9.

391 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 119.
392 Βλ. Βάλτερ Πούχνερ,“Λάζαρος του Παντελή Πρεβελάκη και η ελληνική

Παράδοση”.Συμπτώσεις και αναγκαιότητες. Δέκα Θεατρολογικά Μελετήματα”, Αθήνα
2008, σ. 277 – 292.
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2.3.Ο αγερμός του Λαζάρου

Το τραγούδι του Λαζάρου είναι το τραγουδισμένο μέρος μιας ολόκληρης

σύνθετης σειράς από τελετουργικές πράξεις και προετοιμασίες, που κορυφώνονται

στον αγερμό της ομάδας των τραγουδιστών και τραγουδιστριών από σπίτι σε

σπίτι, όπου τραγουδούν το άσμα, με τα κατάλληλα, για κάθε περίσταση, όπως

αναφέρθηκε πιο πάνω, παινέματα, για να πάρουν, συνήθως το – άβαφο ακόμη –

αβγό ή και φιλοδώρημα.

Ενώ στην περίπτωση του τραγουδιού παρατηρήθηκε και μια βαθμιαία

διαφοροποίηση στο περιεχόμενο και την όλη ατμόσφαιρα της γιορτής – από τη

θρησκευτική κατάνυξη στην Κύπρο και τον Ελληνισμό της Ανατολής ως τα

χαρούμενα ερωτικά και ανοιξιάτικα τραγούδια των κεντρικών Βαλκανίων (αν και

στο βορρά εκδηλώνεται και πάλι το θρηνητικό ύφος, αλλά ο Λάζαρος δεν είναι

πλέον μορφή βιβλική) –, στην περίπτωση των αγερμών δεν υπάρχουν τέτοιες

διαχωριστικές γραμμές και η σύγκριση της μορφολογίας και της λειτουργικότητας

των δρωμένων είναι πιο ομοιόμορφη˙ κινείται, κατά τον Πούχνερ, σε κοινό

έδαφος, στη συμβολική γλώσσα των πράξεων.393

Ωστόσο, δεν λείπουν και εδώ οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε απλές και

σύνθετες μορφές αγερμών, με ή χωρίς συμβολικές πράξεις, ακόμη και με

ενσάρκωση του Λαζάρου σε μορφή κούκλας ή ως παράσταση με ζωντανό

άνθρωπο, το Λαζαρόπαιδο. Για παράδειγμα, στην Τζαντώ της Θράκης έκαναν τη

Λαζαρίνα. «Έντυναν ένα μικρό κορίτσι με κόκκινο φουστάνι και κόκκινο ζουνάρι

στη μέση, του έβαζαν στο κεφάλι στεφάνι με λουλούδια και από το στεφάνι

κρέμονταν άσπρες κορδέλες στους ώμους. Κοριτσάκια γύριζαν τη Λαζαρίνα στα

σπίτια και μπρος στο κάθε σπίτι τραγουδούσαν:

Ήλθε ο Λάζαρος

Ήλθαν τα βάγια

πέντε πήτες

πέντε κόκκινα αυγά.

393 Βλ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 121.
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Κι εκείνη χόρευε. Η νοικοκυρά τους έδινε ένα αυγό».394

Ο ανοιξιάτικος αγερμός των παιδιών στο sabbatoantepalmas, με την ειδική

ονομασία του Λαζάρου, κατά τον Πούχνερ, τεκμηριώνεται στην

Κύπρο 395 , την Ελλάδα 396 , τη νότια Αλβανία 397 , την Ευρωπαϊκή

Τουρκία398, τα μικρασιατικά παράλια και την Καππαδοκία 399, την τέως

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 400 , τη Σερβία 401 , τη

394 Ε. Σταμούλη-Σαραντή, «Το Λαζαροσάββατο», Νέα Εστία 47 (1950), σ. 494.
395 Χ.Π. Φαρμακίδης, Κυπριακή Λαογραφία, ό.π., σ. 218 κ. εξ., Α.Λ. Θρασυβούλου, «Το

Σάββατο του Λαζάρου και η Κυριακή των Βαΐων εις το χωρίον Λάπηθον», Λαογραφία
17 (1957/58), σ. 281 κ. εξ., Γ.Ν. Χατζηκωστής, «Το Σάββατο του Λαζάρου και η
Κυριακή των Βαΐων εις χωρία τινά της Πάφου», Λαογραφία 15 (1953/54), σ. 464, Α.Δ.
Παπαχαραλάμπους, Κυπριακά ήθη και έθιμα, Λευκωσία 1965, σ. 182 κ. εξ. Πβ.
Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 121, σημ. 205.

396 Φ.Γ.Τριανταφύλλου, «Πως γιορτάζεται ο Λάζαρος στην περιφέρεια Ζαγοριού», ό.π.,
σ. 125-129, Α. Κουτσομύτης, «Λαογραφικά Νέας Κεσσάνης, Θρακικά Χρονικά 2
(1962), σ. 165-170, Χρ. Μ. Μηλιώνης, «Ο Λάζαρος στο χωριό Περιστέρι του
Πωγωνίου», ό.π., σ. 382-389, Φ. Παπανικολάου, «Οι Λαζαρίνες», ό.π., Β. Πούχνερ,
«Δρώμενα του εορτολογίου στο θεσσαλικό χώρο», Θεσσαλικά Χρονικά 13 (1980), σ.
207-243, Μ.Γ. Βαρβούνης, «Αγερμοί των Θεοφανείων και του Λαζάρου στο
Βελεστίνο», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 25 (1994), σ. 39-47, Κώστα Δ. Κονταξή, «Η
γιορτή του Λαζάρου στο Κουτσελιό Ιωαννίνων», ό.π., σ. 249-261. Πβ. Βάλτερ
Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 123, σημ. 206.

397 Γ. Λίλλης, Βορειοηπειρωτικές σελίδες. Η Λιούντση, Αθήναι 1947, σ. 105 κ. εξ., Α.Χ.
Μαμμόπουλος, Ήπειρος. Λαογραφικά – Ηθογραφικά – Εθνογραφικά, τ. Α΄, Β΄,
Αθήναι 1964, τ. Α΄, σ. 38 κ. εξ., τ. Β΄, σ. 177 κ. εξ., Γ.Α. Μέγας, «Ζητήματα
Ελληνικής Λαογραφίας», Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 3 (1951), σ. 90. Πβ. Βάλτερ
Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 122, σημ. 207.

398 Ε. Καλοκόρδου, «Λαογραφικά Σκοπού Ανατολικής Θράκης», Αρχείον του Θρακικού
Γλωσσικού και Λαογραφικού Θησαυρού 13 (1946/47), σ. 129-192., Ε. Σταμούλη
Σαραντή, ό.π., σ. 494, Φ.Γ. Αποστολίδης, «Ιστορία Τσαντώς Ανατολικής Θράκης»,
Θρακικά 34 (1961), σ. 5-87. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ.
122, σημ. 208.

399 L.M.Arnott, «Σάββατο του Λαζάρου», Νέα Εστία 59 (1956), σ. 562-566, Π.Α.
Μπιμπέλας, Λαογραφικά Κυδωνιών (Αϊβαλή), Μοσχονησίων (Νησί) και
Γενιτσαροχωρίου (Χωριό), ό.π., σ. 38, Ν. Καραράς, Χωριά του Μπουρνόβα, Αθήναι
1958, σ. 34 κ. εξ., Θ.Π. Κωστάκης, Η Ανακού, ό.π., σ. 244 κ. εξ. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ,
Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 122, σημ. 209.

400 G. Michajlova, “Funkcija obrjadovoj odezdu v verennichobycaja chujuznich slavjan”,
Makedoniski Folklor 12 (1973), σ. 67-73, M. Antonov, “Lazare-praznika na prolleta I
svetjata v Ochrid Istruga”, ό.π., σ. 33, A. Malenko, “Lazarski pesni od S. Velgosti,
Ochridsko”, ό.π., σ. 167-169. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 123,
σημ. 210.
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Βουλγαρία402 και τη νότια Ρουμανία403 (και Βεσσαραβία404), ενώ παρόμοιοι

ανοιξιάτικοι αγερμοί των παιδιών πραγματοποιούνται στην Ουγγαρία και την

Κροατία, την ημέρα της Πεντηκοστής, με διάφορες ονομασίες.405 «Η κατάσταση

της έρευνας σχετικά με τους αγερμούς του Λαζάρου», παρατηρεί ο Πούχνερ, «είναι

σχετικά ικανοποιητική: η συγκέντρωση του υλικού και η περιγραφή της μορφολογίας

βρίσκονται σε καλό σημείο, το σύνθετο δρώμενο έγινε επανειλημμένως και

αντικείμενο κοινωνιολογικών, στρουκτουραλιστικών, επικοινωνιολογικών αλλά και

θεατρολογικών μελετών˙ αυτή η όψιμη φάση της θεωρητικοποίησης προκύπτει από

το γεγονός ότι το ίδιο το έθιμο σταδιακά υποχωρεί και έχει εξαφανιστεί τελείως,

π.χ., στα περίχωρα της Αθήνας και του Βουκουρεστίου. Η πομπή από σπίτι σε σπίτι

με το τραγούδισμα του θρησκευτικού ή κοσμικού άσματος του Λαζάρου

πραγματοποιείται την Παρασκευή της έκτης εβδομάδας της Σαρακοστής (παραμονή

του Σαββάτου), κατά το «Σάββατο του Λαζάρου» (Lazarovden)406ή και την Κυριακή

των Βαΐων».407

401 D. M. Djordjevic, “Lazariceu Leskovackoj Moravi”, Rad Kongresa folklorist
Jugoslavije na Bjelasnici 1955 Iu Pulti 1952, Zagreb 1958, σ. 117-124, B.
Dobrnjakovic, Etnologia naroda Jugoslavije, τ. Α΄, Beograd 1960, σ. 199 κ. εξ. Για
περισσότερα βλ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 123, σημ. 211.

402 Δ.Α. Πετρόπουλος «Λαογραφικά Κωστή Ανατολικής Θράκης», Αρχείον Θρακικού
Γλωσσικού και Λαογραφικού Θησαυρού 5 (1939/40), σ. 225-298, Chr. Vakarelski,
Etnografia Bulgarii, Wroclaw 1965, σ. 298 κ. εξ., M. Arnaudov, “Buenec. Iz istorijata na
proletnite obicai i pesni”, Β΄, Sofija 1969, σ. 343κ. εξ., R. Kacarova, “Lazarnica”, Journal
of English folk Dances and song society 2 (1925), σ. 70. Για περισσότερη βιβλιογραφία βλ.
Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 123, σημ. 212.

403 C. Brailoiu / E. Comisel / T. Grismaru, Folclordin Dobrogea, Bucuresti 1978, σ. 17 κ.
εξ., O. Birlea, Folclorul romanesc, Bucuresti 1981, σ. 403 κ. εξ., T. T. Burada, Istoria
teatruluiin Moldova, Bucuresti 1915, σ. 72, H. B. Oprisan, “Njakolko bulgarski
folklorni teatralni projavi v rumunskaja folklor”, Bulgarski Folklor 5/3 (1979), σ. 53-
59. Για περισσότερα βλ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 124, σημ.
213.

404 L.V.Markova, “Nekotozye nabludenija nad rasbitiem Kalendarnych obrjadov u bolga r
mezdureija Pruta i Dnestra”, Izvestija na Etnografska institut i murej 11 (1968), σ.
151-168. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 125, σημ. 214.

405 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 125. Βλ. και σημ. 215.
406 Βλ. τα στατιστικά αποτελέσματα στον W. Puchner, Brauchtumserscheinungenim

griechischen Jahreslauf, ό.π., σ. 117, όπου συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος του
ελληνικού υλικού, συνολικά 213 περιπτώσεις. Το Σάββατο του Λαζάρου ο αγερμός
τελείται σε 131 περιπτώσεις, σε 21, ήδη, την παραμονή, σε δύο περιπτώσεις και κατά
τις δύο μέρες, 27 φορές τελείται την Κυριακή των Βαΐων, σε δύο περιπτώσεις και στις
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Και ο Πούχνερ θεωρεί ότι η γιορτή επικαλύπτεται και συμπίπτει συχνά με τα

Βάγια (Είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα), εξαιτίας της ημερολογιακής

εγγύτητας και του ίδιου, βασικά, (γονιμολατρικού) χαρακτήρα του αγερμού.408 Η

επικάλυψη αυτή εκφράζεται, μερικές φορές, και στο τραγούδι.409

2.3.1. Η ονομασία της γιορτής

Η ονομασία της γιορτής είναι, κατά τον Πούχνερ, αρκετά σταθερή σε όλες τις

αναφερόμενες βαλκανικές γλώσσες: «Λάζαρος» (ή «του Λαζάρου») στα ελληνικά,

Lazarovden, Lazaruvaneστα Βουλγαρικά, 410 Lazar, Lazarul, Lazarelστα

ρουμανικά˙ οι εκτελεστές του αγερμού αποκαλούνται, συνήθως, «Λαζαρίνες»,

αλλά και «λαζαρικά», «λαζάρια», «λαζαρούδισσες», στα ελληνικά, 411 Lazarice,

Lazarkiκ.λπ. στις νοτιοσλαβικές γλώσσες, Lazarica, Lazaritaστα ρουμανικά.412

Στην Ελλάδα, γιορτή και αγερμός ονομάζονται, μερικές φορές

«Πρωτολάζαρος» 413 ή και «Φτωχολάζαρος» 414 , πιο σπάνια «Πλούσιος

δύο μέρες, σε μία περίπτωση και κατά τις τρεις ημέρες. Υπάρχει και η περίπτωση ο
αγερμός να γυρίζει όλη την εβδομάδα («την εβδομάδα του Λαζάρου» ή «βουβή»
εβδομάδα) ή όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Στην Αράχοβα τελείται το
έθιμο την Παρασκευή, γιατί και η Ανάσταση του Χριστού γιορτάζεται την
προηγούμενη της Λαμπρής. Ο Πούχνερ θεωρεί ότι πρόκειται για ψευδο-ορθολογική
εξήγηση, γιατί και τα χειμωνιάτικα κάλαντα συχνά, ήδη, την παραμονή της γιορτής.
Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 126, σημ. 217.

407 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 126.
408 Έτσι, στην περιοχή της Αχρίδας, όπου η Κυριακή των Βαΐων αναφέρεται ως «ημέρα

του Λαζάρου» ή και στη Ρόδο. Βάλτερ Πούχνερ, ΣυγκριτικήΛαογραφία Α΄, ό.π., σ.
127, σημ. 218.

409 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 126 – 127.
410 Η «ημέρα του Λαζάρου» και το έθιμό της μαρτυρείται, κατά τον Πούχνερ, για πρώτη

φορά σε οθωμανικό έγγραφο, που αφορά στο Νευροκόπι, το 1560. Βάλτερ Πούχνερ,
Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 127, σημ. 220. Πβ. St. Andreev, “Osmanoturski
documentot 1560 g. Zaobicaja Lazaruvanev Nevrokop”, Vekove 11/5 (1982), σ. 65-68.

411 Και Λαζαραίους, Λαζαράκια, Λαζαρίτσια σε χωριά της Θράκης. Μερικές φορές, λόγω
της ημερολογιακής εγγύτητας της γιορτής, σε κάποια μέρη, τα κορίτσια ονομάζονται
και «βαΐτσις». Μανόλη Γ. Σέργη, «Έθιμα του Πάσχα από τη Θράκη», Εφημ.
Παρατηρητής της Θράκης (Μ. Παρασκευή 17 Απριλίου 2009), σ. 4.

412 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 127.
413 Στο Διδυμότειχο, για παράδειγμα, λέγεται «προυτουλάζαρος». Ο Πούχνερ θεωρεί ότι

αναφέρεται, ίσως, στον πρώτο αγερμό των μικρών κοριτσιών πριν από τον αγερμό των
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Λάζαρος» 415 . Στη Βουλγαρία, μερικές φορές, χρησιμοποιείται το όνομα του

αρχηγού του αγερμού των κοριτσιών, buenec, για την ονομασία της γιορτής.416

Ενδιαφέρον είναι και το φαινόμενο της μετωνυμίας 417 , αφού το όνομα του

Λαζάρου μεταφέρεται στους εκτελεστές του αγερμού418 , στο τραγούδι419 , στα

μεγαλύτερων. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 127, σημ. 223. Πβ.
Ε. Γραμματίκογλου «Λαογραφικά Πυθίου Διδυμοτείχου», Θρακικά 43 (1969), σ. 196
και Μανόλη Γ. Σέργη, ό.π., σ. 4.

414 Και «Κουφολάζαρους», στην Ήπειρο, και «τριμάριν» στο Ανθοχώρι Βοιωτίας. Ο
«φτωχολάζαρος», κατά τον Πούχνερ δεν σχετίζεται με τη βιβλική παραβολή, αλλά
είναι απλώς ο καημένος που διεγείρει τον οίκτο, γιατί έχει πεθάνει. Βάλτερ Πούχνερ,
Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 128, σημ. 224. Πβ. Κώστα Δ. Κονταξή, ό.π., σ. 252,
και ΛΣ 1804, σ. 14.

415 Στη Λέρο, ο «φτωχός Λάζαρος» είναι ένας προ-αγερμός, που γίνεται ήδη το Σάββατο
της προηγούμενης εβδομάδας, οπότε τα παιδιά γυρίζουν με την εικόνα της Έγερσης
από σπίτι σε σπίτι και τραγουδούν ένα σύντομο τραγούδι. συνήθως, όμως, διώχνονται
με την αιτιολογία πως το Πάσχα είναι ακόμη μακριά. Μόλις το Σάββατο του
«πλουσίου Λαζάρου» λαμβάνουν τα επιθυμητά δώρα (γι’ αυτό ο Λάζαρος αυτός είναι
«πλούσιος»). Εδώ, η ονομασία της γιορτής καθιερώθηκε από την προσμονή των
παιδιών για τα φιλοδωρήματα. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ.
128, σημ. 225.

416 Αυτό συνηθίζεται, κατά τον Πούχνερ, στην Ανατολική Βουλγαρία, όπου αυτή που
σέρνει το χορό των μεγαλύτερων κοριτσιών αποκαλείται έτσι. Αντιστοιχεί, περίπου,
στην Kumica(κουμπάρα) στους δυτικοβουλγαρικούς αγερμούς, η οποία πρέπει να
κρατήσει τελετουργική σιωπή που λύνεται το Πάσχα. Ο Arnaudov θεωρεί πως η
ονομασία της (buenec είναι ένα είδος χορού) δευτερογενώς μόνο προστέθηκε στον
αγερμό. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 128, σημ. 226. M.
Arnaudov, “Buenec”, ό.π., σ. 343 κ. εξ. Για την ονομασία buenec βλ. Z. Julfu,
“Prolenti Bulgarski obicai v selata Volja, Dragului I Kjarna (oblastiljov) –
SRRomanija”, Izvestija na etnograsfkija institur I muzej 15 (1974), σ. 217-238.

417 Το φαινόμενο της μετωνυμίας στις γιορτές του εορτολογίου είναι, κατά τον Πούχνερ,
γνωστό. Για παράδειγμα, «κάλαντα» (ρωμ. Calendae, στις διάφορες βαλκανικές
γλώσσες Koleda, Kolinda, Kolendra κ.τ.λ.) λέγονται τόσο η γιορτή (Χριστούγεννα,
Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια) όσο και ο αγερμός των παιδιών ή αντρών και το τραγούδι τους (ακόμη
και «κάλαντα» του Λαζάρου με τον αγερμό των κοριτσιών). Βλ. το κεφάλαιο «Μετωνυμία και
ετεροχρονία», στο: Βάλτερ Πούχνερ, Θεωρητική Λαογραφία, ό.π., σ. 282-300, ιδίως, σ.
291-94.

418 Ο ορθόδοξος αγερμός των κοριτσιών στο sabbaroantepalmas (Σάββατο του Λαζάρου,
του Λαζάρου, Λάζαρος, lazarovden, lazaruvane, Razar, lazarul, lazarel κ.τ.λ.)
μεταφέρεται, όπως πιο πάνω αναφέρθηκε, και στα κορίτσια και τα αγόρια, που τελούν
το έθιμο (λαζαρίνες, λαζαράκια, λάζαροι, λαζάρια, λάζαρα, lazarice, lazarki, lazarica,
lazarita). Βάλτερ Πούχνερ, Θεωρητική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 292-293.

419 Αναφέρθηκε πιο πάνω πως στις κεντροβαλκανικές, κυρίως, περιοχές το τραγούδι του
αγερμού του Λαζάρου δεν έχει πια σχέση με τη βιβλική Έγερση του Λαζάρου, αλλά
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ψωμιά 420 , στην εικόνα, στο ανθοστολισμένο καλάθι, ακόμη και στα κίτρινα

λουλούδια (σιμιλλούδκα, στην Κύπρο)421, που συμβολίζουν το χρώμα του νεκρού

που αναστήθηκε.422

2.3.2. Η μορφολογία του εθίμου

Το έθιμο του αγερμού του Λαζάρου έχει πλούσια μορφολογία σε παραλλαγές,

γνωρίζει, ωστόσο, κατά τον Πούχνερ, και ορισμένες σταθερές – αν παραβλέψουμε

για μια στιγμή τις αποκλίνουσες από τον κανόνα μορφές (στην Ήπειρο και βόρεια

Ήπειρο, εν μέρει, και στην Ανατολική Θράκη) – που σχηματίζει συνετή δομή, με

συνέχεια και συνοχή. Οι σταθερές αυτές είναι: «η «κυκλική» (μέσα στην

κοινότητα) πομπή από σπίτι σε σπίτι», γράφει ο Πούχνερ, «το τραγούδι και ο χορός,

το φιλοδώρημα (αντιδώρισμα για την επίσκεψη και τις ευχές), η σύσταση της

ομάδας των κοριτσιών, 423 μερικές φορές διαφοροποιημένων κατά ηλικίες, τα

συμβολικά αντικείμενα που περιφέρουν μαζί τους, και σε ορισμένες περιοχές η

ενσάρκωση του ίδιου του τετραήμερου με ή χωρίς δρώμενο της εγέρσεως˙ σε πιο

πρόκειται για ερωτικά ανοιξιάτικα και γαμήλια τραγούδια, όπου «Λάζαρος»
αναφέρεται απλώς στο refrain, ή ως εκφώνημα στο τέλος ή στην αρχή του στίχου.
Βάλτερ Πούχνερ, Θεωρητική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 292-93. Βλ. και Μανόλη Γ. Σέργη,
ό.π., σ. 3.

420 Στην Κάλυμνο τα ψωμιά λέγονται «Αλάζαροι» και μπορεί να έχουν και αστεία
«πρόσωπα». Βλ. ΛΣ, αρ. χειρ. 1838, σ. 156. Για τα ψωμιά βλ., επίσης, Arnott, ό.π., σ. 562
κ. εξ.

421 Χρ. Χατζηιωσήφ, «Σίμιλις και σιμιλλούδιν. (Ένα επίθετο της θεάς της γεωργίας που
επέζησε σ’ ένα κυπριακό φυτώνυμο)», Συμπόσιο Λαογραφίας του Περιοδικού
«Λαογραφική Κύπρος», Λευκωσία 1972, σ. 71-75.

422 Για τα συμβολικά χρώματα στα ελληνικά έθιμα του Λαζάρου βλ. W. Puchner,
Brauchtumserscheinungen im griechischen Jahreslauf, ό.π., σ. 277. Δίπλα στο κίτρινο
υπάρχουν και κόκκινο, άσπρο και πράσινο: στη Μεγάλη Εβδομάδα, λευκό είναι το σάβανο του
Λαζάρου, πράσινο είναι το χρώμα των φυτομορφικών μεταμφιέσεων κατά την άνοιξη. Βάλτερ
Πούχνερ,Συγκριτική Λαογραφία Α ,́ό.π., σ. 128-129. Βλ. και σελ. 129, σημ. 230.

423 «Σε όλους τους αγερμούς της Άνοιξης, άρα και του Πάσχα, δεν έχουμε παρουσία αγοριών»,
παρατηρεί ο Μανόλης Γ. Σέργης, «όπως συνέβαινε με τους αγερμούς του χειμώνα (Δωδεκαημέρου),
αλλά την καταλυτική παρουσία κοριτσιών, για προφανείς λόγους: η ανοιξιάτικη φύση/γη, που
βρίσκεται στην πιο ζωοδότρα στιγμή της, δεν μπορεί παρά να έχει ταυτιστεί στη λαϊκή συνείδηση με
τη γυναίκα στην πιο παραγωγική περίοδο της ζωής της. Μιλώ για τη γνωστή στη
Λαογραφία σχέση μάνας γης – γυναίκας/μήτρας, από τους κόλπους των οποίων
εξέρχεται η ζωή…». Μανόλη Γ. Σέργη, «Έθιμα του Πάσχα», ό.π., σ. 4.
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σύνθετες μορφές πραξιακών συστημάτων έπεται του αγερμού ομαδικός κυκλικός

χορός στην πλατεία του χωριού ή στον αυλόγυρο της εκκλησίας. Αυτά τα βασικά

δομικά στοιχεία μπορούν να διαφωτιστούν στη συνέχεια με παραδείγματα».424

Η δομική βάση του αγερμού του Λαζάρου είναι, κατά τον Πούχνερ, η κυκλική

πομπή από σπίτι σε σπίτι. Στη Ρουμανία η πομπή αυτή έχει χαρακτήρα ξοδιού,

νεκρικής πομπής. Η σειρά των σπιτιών εξαρτάται, μερικές φορές, από την

ιεραρχία της τοπικής κοινωνίας. Στον Ξηρόκαμπο Θεσσαλίας,425 για παράδειγμα,

η πομπή ξεκινάει από το σπίτι του παπά. Στην περιοχή του Τσιαρτσιαμπά της

Κοζάνης, ο όμιλος των κοριτσών, όπως πιο πάνω αναφέρθηκε, πηγαίνει πρώτα

στην εκκλησία, τραγουδά το μοιρολόγι της Παναγίας και, κατόπιν, αρχίζουν τον

αγερμό από το σπίτι του παπά, του δημάρχου και του δασκάλου.426 Στο νομό

Κοζάνης παρασκευάζουν για τις αρχές του χωριού ειδικές πίττες, τις οποίες

μοιράζουν. Αρχίζουν από το σπίτι του παπά, όπου τους υποδέχεται η παπαδιά και

τους φιλεύει. Παλαιότερα, η κόρη του παπά ήλεγχε, αν όλες οι κοπέλες ήταν άξιες

να συμμετέχουν στον αγερμό˙ το κορίτσι που απέρριπταν έπρεπε να ξεντυθεί τη

γιορταστική ενδυμασία και δεν επιτρεπόταν να συμμετέχει στον αγερμό. Ύστερα

η πομπή επισκεπτόταν το σπίτι του δημάρχου και του δασκάλου.427 Στην Αιτωλία,

η πομπή άρχιζε τον αγερμό από το σπίτι του δημάρχου, συνέχιζε, κατόπιν, στα

σπίτια του παπά, του δασκάλου, των γεοκτημόνων και κατέληγε σε σπίτια

βοσκών.428

Η σειρά εξαρτάται, επίσης, και από ωφελιμιστικούς υπολογισμούς

των εκτελεστών, όταν πηγαίνουν πρώτα σε συγγενείς, περιμένοντας πιο

πλούσια φιλοδωρήματα. 429 Ο Πούχνερ θεωρεί ότι το φιλοδώρημα είναι

424 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 129.
425 Αρ. χειρ. ΛΣ 1375, σ. 211 κ. εξ.
426 Κωνσταντίνου Ευαγγ. Σιαμπανόπουλου, Οι Λαζαρίνες, ό.π., σ. 1 και εξ.
427 Ν. Δ. Δαλαμπής, «Περιγραφή του εθίμου «Οι Λαζαρίνες», ό.π., σ. 244 κ. εξ.
428 Κ. Κώνστας, «Λαογραφικά της Αιτωλίας και Ακαρνανίας», Λαογραφία 24 (1966), σ. 300-

342.
429 Στους Έλληνες της νότιας Βουλγαρίας πηγαίνουν πρώτα στους συγγενείς. Στην

περιοχή της Ναυπάκτου, το αναμενόμενο μέγεθος των φιλοδωρημάτων ρυθμίζει τη
σειρά των σπιτιών που επισκέπτονται οι Λαζαρίνες. «Το σπίτι, που θα
πρωτοτραγουδήσουν», γράφει ο Δ. Φούρλας, «το ‘χουν διαλέξει από πριν. Από το
βράδυ ακόμα. Είναι κάποιο συγγενικό τους σπίτι ή και άλλο. Πάντως σπίτι, που
οπωσδήποτε θα τα βάλουν να «τραγουδήσ’νι». Κι όχι μόνο θα τα βάλουν, αλλά και θα
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πράξη τελετουργικής ανταπόδοσης, σύμφωνα με τους κοινωνικούς

νόμους του do ut des (σου δίνω για να μου δώσεις) 430 , για την

επίσκεψη, το τραγούδισμα και τις ευχές431˙ το δώρο αποτελείται, συνήθως,

από αβγά άβαφα432 – αφού βάφονται κόκκινα433 τη Μεγάλη Πέμπτη –, τα οποία

συγκεντρώνονται σε ειδικό ανθοστολισμένο καλάθι.434

Η ομάδα που περιφέρεται με αυτόν τον τρόπο αποτελείται σε σπάνιες

περιπτώσεις από ενήλικες435 ή Τσιγγάνους436, πιο συχνά από παιδιά, αλλά κατά

τα πληρώσουν καλά, θα τους κάνουν «καλό σιφτέ». Κι ένας καλός σεφτές είναι
μεγάλη δουλειά». Δημ. Β. Φούρλα, Ο «Λάζαρος» στο Νεοχώρι Ναυπακτίας. Βλ. και
ΚΕΕΛ, αρ. χειρ. 1903, σ. 194 κ. εξ.

430 Για τον χαρακτήρα και τους μηχανισμούς της ανταπόδοσης στα Κάλαντα Βλ. W.
Puchner, Brauchtumserscheinungen im griechischen Jahreslauf, ό.π., σ. 137 κ. εξ. Πβ.
Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, “Doutdes”, ό.π.

431 Κατά την επίσκεψη στα σπίτια ο όμιλος εκφωνούσε, με το τραγούδι, ευχές, δηλαδή κάλαντα και οι
οικοδεσπότες αντάμειβαν τους καλαντιστές για τις ευχές τους, άρα η βάση αυτής της επίσκεψης
είναι, κατά το Μανόλη Γ. Σέργη, στην ουσία μια ανταλλαγή δώρων: προφορικών από την πλευρά
των καλαντιστών, προφορικών και υλικών από την πλευρά των δεχομένων τις ευχές, των μελών
του σπιτιού. Μανόλη Γ. Σέργη, «Έθιμα του Πάσχα από τη Θράκη», ό.π., σ. 4. Πβ.Κώστας Δημ.
Κονταξής, Η ανταλλαγή δώρων στην παραδοσιακή κοινωνία του Πόντου, ό.π., σ.20.

432 Για στατιστικά αποτελέσματα του είδους και της φύσης του δώρου βλ. W. Puchner,
Brauchtumserscheinungen im griechischen Jahreslauf, ό.π., σ. 131. Αυτά τα
αποτελέσματα φαίνεται πως έχουν γενικότερη ισχύ. Από 213 αγερμούς πριν από το Πάσχα, σε
96 περιπτώσεις δίνουν το αβγό, σε 58 χρήματα, σε 18 ξηρούς καρπούς, σε 16 τρόφιμα, σε 14
λαζαρόψωμα. Στους αγερμούς του Λαζάρου το αβγό είναι ακόμα συνηθέστερο. Βλ. Βάλτερ
Πούχνερ,Συγκριτική ΛαογραφίαΑ ,́ό.π., σ. 130-131, σημ. 235, όπου και σχετική βιβλιογραφία.

433 Υπάρχουν και άλλες δευτερογενείς αιτιολογήσεις γι’ αυτό: Ο Λάζαρος δεν πέθανε από
βίαιο θάνατο. το συμβολικό χρώμα του κόκκινου φυλάσσεται για το Χριστό. Βάλτερ
Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 131, σημ. 236.

434 Στο Νεοχώρι Ναυπακτίας, για παράδειγμα, το καλάθι το στολίζουν με λουλούδια της γης
(αγριολούλουδα) και με λουλούδια από κλαριά (ανθισμένα κλωνάρια). «Την Πέμπτη το
μεσημέρι», γράφει ο Δημ. Β. Φούρλας, «τα Λαζαρούδια κι ο καλαθιάρης μαζώνονται σ’ ένα
από τα σπίτια των κοριτσιών. Βρίσκουν ένα καλάθι, που να μην είναι ούτε πολύ μεγάλο, ούτε
πολύ μικρό, μέτριο, που να βολεύεται και να τους βολεύει. Βρίσκουν κ’ ένα μεταξωτό
καλαματιανό μαντήλι, όχι άλλο. Μ’ αυτό θα ‘χουν σκεπασμένο το καλάθι τους.
Παίρνουν το καλάθι κι όλα μαζί πάνε να μάσουν λουλούδια. Ξέρουν ποια μπαΐρια
(=ακαλλιέργητα, χέρσα χωράφια) και πλάγια έχουν καλά και πολλά λουλούδια και τραβούν
ίσια εκεί. Μαζώνουν λογής, λογής λουλούδια. Παραδέ (=προπαντός) μαζώνουν διαλέτες
(=βιολέτες) και μαργαρίτες, λουλούδια πο ‘χουν φανό (=φιγούρα). Σε λίγη ώρα το καλάθι είναι
γεμάτο…». Δημ. Β. Φούρλα, ό.π., σ. 14.

435 Στη Δυτική Ελλάδα (η οποία με σχετικό σύνορο τον ορεινό όγκο της Πίνδου και τις παραφυάδες του
στην Πελοπόννησο, αποτελεί ιδιαίτερο, ενιαίο γεωπολιτισμικό χώρο) ο αγερμός του Λαζάρου, κατά την
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κανόνα, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, από κορίτσια, πριν ή κατά την εφηβεία437, με

γιορταστική ενδυμασία.438 Η αποκλειστική συμμετοχή κοριτσιών εξηγείται, κατά

τον Πούχνερ, αιτιολογικά σε μια περίπτωση ότι ο Λάζαρος είχε μόνο αδελφές.439

Οι αγερμοί των διαφόρων ομάδων ίδιας ηλικίας μπορεί να πραγματοποιούνται

παράλληλα και ξεχωριστά ή και να πηγαίνουν όλες οι κοπέλες, ανεξάρτητα από

την ηλικία, μαζί. (Πιο σπάνια τεκμηριώνονται και παράλληλοι αγερμοί

αγοριών).440 Στη γιορταστική ενδυμασία ξεχωρίζουν, μερικές φορές, τα κίτρινα

Ελένη Ψυχογιού, τελείται και στο πλαίσιο μιας μουσικής επαιτείας, από ομάδες ανδρών από το β  ́μισό
του 19ου αιώνα, τουλάχιστον, όπως προκύπτει από τις σχετικές γραπτές και προφορικές μαρτυρίες. Ως
τέτοιο ανδρικό δρώμενο τελείται – για τρίτη τουλάχιστον γενιά τελεστών – ο αγερμός του Λαζάρου και
στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας. Βλ. Ψυχογιού Ελένη, «Η πόλη θυμάται αγρυπνώντας. Εαρινά
δρώμενα στη Βόνιτσα. Λατρευτικές πρακτικές και συλλογική μνήμη». Στο: Η Μνήμη του επαρχιακού
αστικού τόπου και τοπίου. Το Αγρίνιο μέχρι τη δεκαετία του ’60. Πρακτικά Συνεδρίου, εκδ. Μεταίχμιο,
Αθήνα 2003, σ. 77-115, ιδίως σ. 79.

436 Σύμφωνα με τις μαρτυρίες το έθιμο της Λαζάρας στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας το
εισήγαγε και το επιτελούσε για χρόνια μαζί με ομάδα ενήλικων καλαντιστών ένας ντόπιος
Γύφτος, κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Η πληροφορία είναι, κατά την
Ψυχογιού, σημαντική τόσο ως προς το οικονομικό, επαιτικό νόημα του αγερμού όσο και
ως προς τη συμβολή της συγκεκριμένης εθνοπολιτισμικής ομάδας, στη διάδοση και τη
μουσική επιτέλεση των εθμίμων μέσα από τα επικοινωνιακά πολιτισμικά δίκτυα
γενικότερα (Ελένη Ψυχογιού, ό.π., σ. 79). Σε περιοχές της Βουλγαρίας το έθιμο, κατά τον
Πούχνερ, τελείται αποκλειστικά από τσιγγάνους. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία
Α΄, ό.π., σ. 131, σημ. 238. Πβ. Vakarelski, Bulgarische Volkskunde, ό.π., σ. 325.

437 Για τον διαχωρισμό στην κατηγοριοποίηση των λαζαρικών αγερμών σε «Μικρά κορίτσια»
και «Κοπέλλες στην ήβη» βλ. W. Puchner, Brauchtumserscheinungen im griechischen
Jahreslauf, ό.π., σ. 129 κ. εξ.

438 Η ενδυμασία της Λαζαρίνας μπορεί, σε μερικές περιπτώσεις, να διαφέρει, κάπως, από τη
συνηθισμένη γιορταστική ενδυμασία. Για περισσότερα βλ. Κωνσταντίνου Ευαγγ.
Σιαμπανόπουλου, ό.π., σ. 27-34.

439 Βάλτερ Πούχνερ, Ο Λάζαρος στην ορθόδοξη παράδοση και τον λαϊκό πολιτισμό της
Βαλκανικής, ό.π., σ. 255. Πβ. L. Arnott, «Το Σάββατο του Λαζάρου», ό.π., σ. 562.

440 Τα τραγούδια των μεγαλύτερων κοριτσιών είναι, συνήθως και εκτενέστερα και πιο
απαιτητικά ως προς την εκμάθηση. Βλ. ΛΣ, αριθμ. χειρογρ. 1509, σ. 218 κ. εξ.
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κεφαλομάντιλα (χρώμα του νεκρού)441, ή και κίτρινα λουλούδια442, που μπορούν

να φέρουν και το όνομα του Λαζάρου.443

Μερικά παραδείγματα μορφής αγερμών στον ελλαδικό χώρο: Στο χωριό

Μεταξάδες της Θράκης, οι Λαζαρίνες (σε άλλα χωριά της Θράκης τις ονομάζουν

Λαζαρίτσες, Λαζαραίους, Λαζαράκια, Λαζαρίτσια) ετοιμάζονται για τη γιορτή,

κατά το Μανόλη Γ. Σέργη, ήδη από την Καθαρή Δευτέρα. Σχημάτιζαν, αρχικά, τις

ομάδες τους τα «μπ’λούκια» τους, τους αγερμούς της Λαογραφίας, με πέντε έως

οχτώ κορίτσια, από 11-15 ετών. Κορίτσια άνω των δεκαπέντε ετών, δεν

«τολμούσαν να γυρίσουν το Λάζαρο, αφού είχαν να αντιμετωπίσουν τη χλεύη των

άλλων γυναικών και όχι μόνο αυτών».444 Όσες κοπέλες θα συμμετείχαν, για πρώτη

φορά, στο δρώμενο και δεν γνώριζαν τα σχετικά τραγούδια (ή τους αντίστοιχους

χορούς) τα μάθαιναν, σε κοινές συγκεντρώσεις, σε σπίτια των κοριτσιών, με την

καθοδήγηση των μητέρων τους.

Ανήμερα της γιορτής, στους Μεταξάδες, με το χάραγμα της ημέρας,

συγκεντρώνονταν στο σπίτι κάποιου κοριτσιού της ομάδας για να ντυθούν, με την

πρέπουσα ενδυμασία: πολύχρωμη φορεσιά, κεντημένη «από πολύτιμα μπρισίμια,

σειρήτια, δαντέλες, πούλιες και χαντρούδια, τα στήθη, τα κεφάλια και τα χέρια τους

στολισμένα με μπουρλιές από χάντρες, φλουριά, πεντόλιρα και ντούπλες, γκερτάνια

του λαιμού ασημένια και χάντρινα, σουργούτσια, τέλια, τρέμουσες, αλυσίδες και

σκουλαρίκια του κεφαλιού, και με δακτυλίδια και γκρίμνιες τζιαμένιες, ασημένιες

και κοκάλινες στα χέρια». Ύστερα από τον τελευταίο έλεγχο της ενδυμασίας τους,

η οικοδέσποινα έβαζε το πρώτο αβγό – δώρο (για καλή αρχή, για να πληθύνουν)

στο ανθοστόλιστο καλαθάκι, έδινε χρήματα (τον παρά) στην κορυφαία της

ομάδας, και τις κατευόδωνε. «Παλαιότερα, είμαι βέβαιος», παρατηρεί ο Σέργης,

441 Στην ανατολική Βουλγαρία τα μικρά κορίτσια χορεύουν μετά από τα μεγάλα. Βάλτερ
Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 133, σημ. 244. Πβ. Vakarelski, Bulgariche
Volkskunde, ό.π., σ. 325.

442 Όπως, για παράδειγμα, στο Παρθένι Ευβοίας. Και στο στολισμό των καλαθιών
κυριαρχούν, σχυνά, τα κίτρινα λουλούδια. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄,
ό.π., σ. 133, σημ. 246. Πβ. ΛΣ, αρ. χειρ. 1458, σ. 49 κ. εξ., και ΛΣ, αρ. χειρ. 1642, σ. 220.

443 Στην περιοχή της Πάφου της Κύπρου και ένα κόκκινο λουλούδι ονομάζεται Λάζαρος. Γ.Ν.
Χατζηκωστής, «Το Σάββατο του Λαζάρου και η Κυριακή των Βαΐων εις χωρία τινά της
Πάφου», ό.π., σ. 463 κ. εξ.

444 Μανόλη Γ. Σέργη, «Έθιμα του Πάσχα από τη Θράκη», ό.π., σ. 4.
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«ότι τα χρήματα απουσίαζαν, αυτά «μπήκαν», αργότερα, στο δρώμενο, όταν ο

εκχρηματισμός της ζωής άρχισε να παίρνει (κι εδώ) υπολογίσιμες διαστάσεις».445

Οι ομάδες των κοριτσιών κατευθύνονταν στην πλησιέστερή τους πλατεία. Εκεί,

κάθε ομάδα χόρευε και τραγουδούσε. Τελικά, κατέληγαν στο σπίτι από όπου είχαν

ξεκινήσει, σχημάτιζαν, δηλαδή, συμβολικό κύκλο. Εκεί μοιράζονταν

ακριβοδίκαια τα χρήματα και τα αβγά. Ο Μανόλης Σέργης θεωρεί ότι όλα όσα

αφορούν στη γιορτή του Λαζάρου, τραγούδια, τελετουργίες, δρώμενα προϋπήρχαν

στη Θράκη πολύ πριν από την εμφάνιση του Χριστιανισμού˙ υποψιάζεται ότι από

το Βυζάντιο και εξής η αγροτική, γονιμική αυτή τελετουργία μεταλλάχθηκε σε

θρησκευτική γιορτή, χωρίς, όμως, να μπορέσει η Εκκλησία να σβήσει το

προαιώνιο «ελληνικό» (=ειδωλολατρικό, παγανιστικό) υπόστρωμα.446

Την άποψη αυτή υποστηρίζει και ο καθηγητής Μ.Γ. Βαρβούνης, ο οποίος

σημειώνει:

«Στο Σκεπαστό της Ανατολικής Θράκης, για παράδειγμα, τα παιδιά που

συγκροτούσαν τον παραδοσιακό αγερμό μεταμφιέζονταν με ζωόμορφες και

θηριόμορφες μεταμφιέσεις, ξεφεύγοντας εντελώς από το θρησκευτικό νόημα της

εορτής και θυμίζοντας τα δωδεκαημερίτικα «Ρουγκατσάρια»: φορούσαν παλιές

μαύρες γούνες και τομάρια ζώων, και μαύρο τσεμπέρι στο πρόσωπο, για να μην

αναγνωρίζονται, ενώ ονομάζονται «καλογερέλλια», αφού η μαύρη μεταμφίεση

παρέπεμπε στους καλόγερους. Το τραγούδι που τραγουδούσαν επέτεινε με λόγο τη

γονιμική και διαβατήρια ταυτότητα της τελετουργίας, καθώς αναφερόταν σε άγρα

καβουριών («τσαγανελλιών») και διατύπωνε ευετηρικές ευχές για την «οριακή»

Μεγάλη Εβδομάδα που ερχόταν».447

Στην Αιανή της Κοζάνης, τα κορίτσια κάθε γειτονιάς, καθώς και φιλενάδες από

διαφορετικές γειτονιές του χωριού, που έχουν τελειώσει το Δημοτικό Σχολείο,

445 Μανόλη Γ. Σέργη, ό.π.
446 Ό.π., 4-6
447 Στην περίπτωση, μάλιστα, αυτή, κατά το Μ. Γ. Βαρβούνη, κυριολεκτεί η θέση του

E.R. Leachγια τις τελετουργίες ως συνδυασμό πράξεων που αποσκοπούν στο «να
γίνουν πράγματα» και πράξεων που στοχεύουν στο «να ειπωθούν πράγματα». Τα
λεκτικά και τα μη λεκτικά στοιχεία που ο E.R. Leach αναγνωρίζει σε μια τελετουργία
είναι εδώ όχι μόνο παρόντα, αλλά και σε απόλυτη συμφωνία και συνεργασία μεταξύ
τους. Μ.Γ. Βαρβούνη, Λαϊκές Θρησκευτικές τελετουργίες στην Ανατολική και τη Βόρεια
Θράκη, ό.π., σ. 191-192. Πβ. E.R. Leach, “Ritual”, στο: D.L. Sills (εκδ.) International
Encyclopedia of the Social Sciences 13, New York: Macmillan, σ. 524-25.
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συγκεντρώνονται σε ένα συγγενικό τους σπίτι την ημέρα του «Φτωχολάζαρ’», μια

εβδομάδα, δηλαδή, πριν από το Σάββατο του Λαζάρου. Εκεί, καθορίζουν το

κονάκι τους και τις άλλες λεπτομέρειες του εθίμου. Κονάκι λέγεται το σπίτι, όπου

θα μείνουν και θα ψυχαγωγηθούν οι Λαζαρίνες της κάθε παρέας, για δυο βραδυές:

το βράδυ της παραμονής του Λαζάρου και το Σάββατο το βράδυ, μέχρι τα

ξημερώματα της Κυριακής των Βαΐων. Στην ολονύχτια αυτή διασκέδαση θα

συμμετάσχουν και κορίτσια σχολικής ηλικίας, που αποτελούν ξεχωριστή παρέα

στο έθιμο, αλλά ανήκουν στην ίδια γειτονιά, καθώς και νέοι του χωριού,

συγγενείς, γνωστοί και φίλοι, καλεσμένοι από τις Λαζαρίνες.448

Κάθε παρέα ή συντροφιά δεν έχει λιγότερα από τέσσερα, τουλάχιστον,

κορίτσια της ίδιας ηλικίας και πρέπει οι Λαζαρίνες της παρέας να αποτελούν

ζευγάρια μεταξύ τους. Η καθεμιά επιλέγει τη συντρόφισσά της449, ίδιας, περίπου,

ηλικίας και αναστήματος και γίνονται ζευγάρι. Δίνουν, ύστερα, την υπόσχεση

όλες μαζί πως θα μείνουν πιστές στην παρέα και αγαπημένες φιλενάδες. Κατόπιν,

επιλέγουν ένα μικρότερο κορίτσι της γειτονιάς, ηλικίας οχτώ ως δέκα χρόνων, το

οποίο θα ακολουθεί την παρέα, με το καλαθάκι στο χέρι για να συγκεντρώσει τα

αβγά και τα άλλα φιλοδωρήματα, που θα προσφέρουν οι νοικοκυρές στις

Λαζαρίνες, όταν θα τις υποδεχθούν στα σπίτια τους την ημέρα των επισκέψεων.

Αφού ρυθμίσουν όλες τις λεπτομέρειες και προγραμματίσουν τη σειρά που θα

ακολουθήσουν στις επισκέψεις των σπιτιών, στήνουν ανάποδα μια πυροστιά,

τοποθετούν πάνω σ’ αυτή αναποδογυρισμένη μια γάστρα, που ψήνουν τις πίτες,

και βάζουν μέσα ένα άγριο λάχανο, το λάπατο και ένα «προσφώλι» (αβγό κλούβιο

που αφήνουν οι νοικοκυρές στις φωλιές για να γεννούν οι κότες). Έπειτα, πηδούν

η καθεμιά, με τη σειρά, πάνω από τα πράγματα για να είναι σιδερένιες, καλά στην

υγεία τους όλο τον χρόνο, αφού πρώτα χορέψουν και τραγουδήσουν. Η κίνηση

επαναλαμβάνεται τρεις φορές. Στην ενέργεια αυτή αποδίδουν μαγική ιδιότητα.

Υπάρχει η πρόληψη πως όποια από τις Λαζαρίνες, στο πέρασμα πάνω από την

πυροστιά και τη γάστρα, εγγίσει τα πράγματα θα κιτρινίσει σαν το κλούβιο αβγό,

448 Κωνσταντίνου Ευαγγ. Σιαμπανόπουλου, ό.π., σ. 24-25.
449 Η δημιουργία μονάδας ανά δύο, που παρατηρείται στις φάσεις προετοιμασίας του

αγερμού, μερικές φορές, συγκεκριμενοποιείται, κατά τον Πούχνερ, στη σημασία των
δύο αδελφών του Λαζάρου της Μάρθας και της Μαρίας. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική
Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 135, σημ. 254.
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το δε σώμα της θα αναδίδει δυσοσμία, θα πρασινίσει σαν το λάπατο, θα μαυρίσει

σαν τη γάστρα και στο τέλος θα πεθάνει. Όταν περάσουν όλες από τα «πράγματα»,

κατεβαίνουν στις «Βρύσες» (φυσικές πηγές κάτω από το κτίριο του σχολείου),

πετούν το αβγό μέσα στις ζίγρες (=βατομουριές) και φεύγουν για να

συνταντηθούν και πάλι στο καθορισμένο «κονάκι», το μεσημέρι της Παρασκευής,

παραμονή της γιορτής του Λαζάρου, αφού, στο μεταξύ, ετοιμάσουν τη στολή της

Λαζαρίνας.450

Η στολή της Λαζαρίνας, η φορεσιά όπως τη λέγουν στην Αιανή, είναι

ιδιόμορφη και διαφορετική για κάθε ηλικία κοριτσιών που συμμετέχουν στο

έθιμο. Η φορεσιά αυτή είναι η «γιορτιάτικη» των κοριτσιών και των νέων

γυναικών όλου του Τσιαρσιαμπά, περιοχής της Κοζάνης.

Την παραμονή του Λαζάρου όλες οι Λαζαρίνες, ομορφοστολισμένες

συγκεντρώνονται στο κονάκι τους. Το μεσημέρι της παραμονής, ξεκινούν τις

επισκέψεις στα σπίτια του χωριού, αρχίζοντας, όπως και πιο πάνω αναφέρθηκε, με

την επίσκεψη στην εκκλησία της Παναγιάς.

Όταν τελειώσουν το τραγούδισμα στο προαύλειο, οι Λαζαρίνες μπαίνουν στην

εκκλησία και ασπάζονται, με ευλάβεια τις άγιες εικόνες. Μπροστά στην εικόνα

του Χριστού, αφού προσκυνήσουν ψάλλουν ένα τραγούδι, που μοιάζει με λαϊκό

επιτάφιο, σε σκοπό λυπητερό, όπως είναι και το περιεχόμενό του, πραγματικό

μοιρολόγι και θρήνος. Όμοιο θρηνητικό άσμα, με διάφορες παραλλαγές,

συναντάται και σε πολλές άλλες περιοχές της πατρίδας μας. Ο Κ. Ευ.

Σιαμπανόπουλος κατέγραψε και το τραγούδι που ψάλλουν, στον ίδιο λυπητερό

σκοπό, «Χάριν συντομίας» σήμερα, οι Λαζαρίνες:

Καλημερά Σου Παναγιά, καλώς τις Λαζαρίνες.

Κάτου στ’ αργυρουστόλισμα, στουν αργυρό τουν τόπου,

ν’ εκεί παιδεύουν του Χριστό, ν’ εκεί τουν τυρραννούνι.

Πέντε καρφιά τουν βάρισαν, τα πέντι αράδα – αράδα.

5. Τα δυο βαρούν στα πόδια του κι τ’ άλλα δυο στα χέρια,

του πέμπτου του φαρμακιρό του κρουν μέσ’ την καρδιά του,

να στάξη αίμα κι νιρό, να λιγουθή η ψυχή του.451

450 Κωνσταντίνου Ευαγγ. Σιαμπανόπουλου, ό.π., σ. 26-27.
451 Ό.π., σ. 27-43.
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Μετά την εκκλησία, επισκέπτονται, με τη σειρά, όπως και πιο πάνω

αναφέρθηκε, το σπίτι του παπά, του Προέδρου, του δασκάλου, και στη συνέχεια,

όλα τα άλλα σπίτια του χωριού. Σε κάθε σπίτι οι Λαζαρίνες τραγουδούν και

χορεύουν. Τα φιλοδωρήματα είναι άβαφα αβγά και χρήματα, που συγκεντρώνει το

μικρότερο, στην ηλικία, κορίτσι της παρέας στο στολισμένο με κορδελλίτσες και

αγριολούλουδα καλάθι.

Τα λαζαριάτικα τραγούδια και τους χορούς μαθαίνουν οι Λαζαρίνες, με την

καθοδήγηση των μεγάλων γυναικών στις ώρες των χειμωνιάτικων νυχτεριών.

Έτσι, όταν φτάσει η γιορτή του Λαζάρου είναι πανέτοιμες και πολύ καλά

προετοιμασμένες στο κάθε τι.452

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελούνταν, παλαιότερα, στο Νεοχώρι Ναυπακτίας ο

«Λάζαρος». γιορταστικά ήταν τα χαρακτηριστικά που περιέχει το έθιμο στη

συγκρότηση της ομάδας, της «παρέας» και την όλη λειτουργία του, όπως τα

αποτύπωσε στην παραστατική καταγραφή του ο Δημ. Β. Φούρλας: «Ο «Λάζαρος»

είναι κυρίως τραγούδι, εγκωμιαστικό τραγούδι, κάλαντα αν θέλετε. Τραγουδιέται την

παραμονή του Λαζάρου, δηλ. την Παρασκευή των Βαΐων», σημειώνει ο Φούρλας.

Και συνεχίζει. «Στο «Λάζαρο» πηγαίνουν μόνο κορίτσια, ποτέ αγόρια.

Τα κορίτσια, που τραγουδούν τον «Λάζαρο», τα λένε Λαζαρούδια. Τα

Λαζαρούδια πρέπει να είναι «δυο ζιουβγάρια», δηλ. τέσσερα, να είναι «σύσκαλα»,

δηλ. να έχουν την ίδια περίπου ηλικία και να μην διαφέρουν πολύ στο ανάστημα και

γενικά στη σωματική τους διάπλαση˙ να είναι «τσ’ πούλες», δηλ. να είναι 12 ως 15

το πολύ χρονών˙ τέλος δεν κάνει να είναι αδέρφια μεταξύ τους.

Η «παρέα» κανονίζεται «απόδιαβα τ’ς τυραπόκριις», δηλ. μόλις μπούμε στη Μ.

Σαρακοστή. Όσα κορίτσια θέλουν να τραγουδήσουν το «Λάζαρο» ψάχνουν να βρουν

παρέα. (...)

Τα κουβεντιάζουν, συμφωνούν κι η παρέα είναι έτοιμη. Γίνονται και δυο και

τρεις τέτοιες παρέες. Σήμερα μόνο μια παρέα γίνεται...».453

Ύστερα από τη συγκρότηση της ομάδας, αρχίζει το «ξόμπλιασμα», η εκμάθηση

των λόγων και του ήχου του τραγουδιού.454

452Κωνσταντίνου Ευαγγ. Σιαμπανόπουλου, ό.π., σ. 24-43.
453 Δημ. Β. Φούρλα, «Ο «Λάζαρος» στο Νεοχώρι Ναυπακτίας», ό.π., σ. 11-12.
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Κάθε παρέα χωρίζεται, από την αρχή, σε δυο ζευγάρια, σύμφωνα με το

«ταίριασμα» των φωνών τους. Τα κορίτσια του κάθε ζευγαριού λέγονται μεταξύ

τους «συντρόφσσις». Στο πρώτο ζευγάρι είναι πάντα οι καλύτερες. Αυτές θα

τραγουδούν πρώτα. Ύστερα, θα τραγουδούν και οι άλλες (το δεύτερο ζευγάρι).

Το «ξόμπλιασμα» βαστά όλη τη Μ. Σαρακοστή και γίνεται σχεδόν κάθε βράδυ.

Πρέπει να το μάθουν καλά. Όπου δεν θυμούνται, «ό,τι δεν ξέρουν», ρωτούν να το

μάθουν. Ρωτούν τις γεροντότερες, «ικειές, π’νια βουλά χρημάτ’σαν Λαζαρούδια κι

ξέρνι». Αυτές θα τους πουν και τι θα λέγουν για τον ένα και τι για τον άλλο.

«Γιατί, βλέπεις, «δε λένι σ’ουλ’νούς τα ίδια λόια», άλλα θα πούνε για τον

νοικοκύρη, άλλα για τη νοικοκυρά, άλλα για τα μικρά παιδιά, άλλα για τα μεγάλα,

άλλα για τους αρρεβωνιασμένους, άλλα για τους νιόπαντρους, άλλο για τον παπά,

άλλο για τον δάσκαλο.

Οι ίδιες πάλι θα τους πούνε και για «ούλα τάλλα», δηλ. τι ευχές θα λένε, όταν θα

πηγαίνουν στα σπίτια, τι, όταν θα φεύγουν, κι άλλες λεπτομέρειες».455

Την τελευταία εβδομάδα, διαλέγουν τον καλαθιάρη. Το καλάθι είναι

απαραίτητο, για να βάνουν μέσα τα αβγά που τους φιλεύουν στα σπίτια. Το

καλάθι το στολίζουν με λουλούδια της γης. «Ώρες πολλές, απόγιομα ολάκερο»,

παρατηρεί ο Φούρλας, «παιδεύονται με το στόλισμα του καλαθιού. Βάνουν όλη την

τέχνη τους, να κάνουν το πιο ομορφοστολισμένο καλάθι. Ένα καλάθι με πολύχρωμα

και φανταχτερά λουλούδια. «Μι λιλούδια απ’ ούλα τα σόια». Ένα καλάθι, που να

«διακρίνιτι» από των αλλωνών. Να το βλέπουν όλοι και να λένε με θαυμασμό:

- Τι γραμμένου καλάθ’! Γεια στα χέρια π’ τό ‘φκιασαν...».456

Μετά το στόλισμα του καλαθιού, κάθε λαζαρούδι πάει στο σπίτι του και

ετοιμάζεται. Λούζεται, χτενίζεται, αλλάζει, σταφνίζεται (ευτρεπίζεται) σαν είναι

να πάει στην εκκλησία. «Ας σημειωθή δε», γράφει ο Φούρλας, «πως ούτε

παλιότερα, ούτε και σήμερα τα Λαζαρούδια κι ο καλαθιάρης φορούν κανένα ειδικό

ένδυμα. Φορούν όμως τα καλά τους, ταγιορτινά τους. Όπως κι ό,τι συνηθίζεται σε

κάθε «εποχή», σε κάθε «καιρό». Τρώνε και «για βράδυ», καληνυχτίζουν τους δικούς

τους και με το σούρουπο έχουν κιόλας γυρίσει στο σπίτι, πο ‘χουν το καλάθι. Πρέπει

454 «Ξομπλιάζω τον Λάζαρο», θα πει: μαθαίνω τον Λάζαρο, μαθαίνω τα «λόγια» και το
«νήχο», το σκοπό του τραγουδιού. Δημ. Β. Φούρλα, ό.π., σ. 12.

455 Δημ. Β. Φούρλα, ό.π., σ. 12.
456 Ό.π., σ. 12-14.
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απόψε να πλαγιάσουν όλα αντάμα στο ίδιο σπίτι και την αυγή να ξεκινήσουν όλα

αντάμα πάλι από το ίδιο σπίτι (...).

- Σ’κουθήτε κι παίρν’ να χαράξ’ φωνάζει καμιά στιγμή η νοικοκυρά. Τα

Λαζαρούδια πετιώνται ολόρθα. Κουμανταρίζονται (=ετοιμάζονται στο άψε σβήσε,

κολατσίζουν κάτι στα πεταχτά (...), κάνουν το σταυρό τους «να πάη καλά η δ’λειά»

και ξεκινούν...».457

Ποτέ δεν αρχίζουν να τραγουδούν τον Λάζαρο από το σπίτι που πλάγιασαν,

ούτε από άλλο δικό τους σπίτι. Θα τα πουν πρώτα στους «ξινότερ’ς» και στ’ άλλα

κοντά στα δικά τους. «Έτσι πάει η σειρά».

Το σπίτι, όπου θα πρωτοτραγουδήσουν, το έχουν επιλέξει από πριν. Από το

βράδυ ακόμη. Κατόπιν, παίρνουν τα σπίτια με τη σειρά και πηγαίνουν σε όλα. «Τα

βάλουν δεν τα βάλουν, πρέπει να πάνε. Αλλοίμονο αν αστοχήσουν (=ξεχάσουν)

κανένα. Μονάχα στα «λυπημένα σπίτια», δηλ. σε κείνα πο ‘χουν πένθος πρόσφατα

(από 2 ή 1 χρόνο και κάτω), δεν πηγαίνουν».

Τα Λαζαρούδια στέκονται όρθια στη μέση και ανά δύο, κάνοντας ένα

ημικύκλιο. Αρχίζουν να τραγουδούν τον Λάζαρο. Τραγουδούν κατά στίχους και

ανά δύο. «Λένε πρώτα τα «λόια τ’ σπιτιού». Ύστερα λέγουν για «τς ανθρώπς τ’

σπιτιού, για τον αφέντη, τη νοικοκυρά, τα παιδιά, τα κορίτσια...».458

Τελειώνοντας το τραγούδι, εύχονται:

«-Α πού χρόνια πουλά κι τ’ χρόν’.

- Φκαριστούμι, να χαίριστι τς γουνέους σας κι τ’ αδέρφια σας κι τ’ χρόν’ να

ματαρθήτι, απαντούν οι νοικοκυραίοι...».

Και η νοικοκυρά δίνει ό,τι «ευχαριστείται» στα Λαζαρούδια. Δίνει λεφτά, δίνει

και μερικά αβγά. Αν δεν έχει λεφτά δίνει περισσότερα αβγά.

«- Τι άλλου θέλτε να σας φλέψουμι;»

Και τους δίνουν μήλα, κάστανα, καρύδια, ξηρά σύκα, ρόιδια, ό,τι έχουν.

Ανάλογα με το τραγούδι που είπαν και τον νοικοκύρη που βρήκαν.

457 Δημ. Β. Φούρλα ό.π., σ. 15-17.
458 Ό.π., σ. 18.
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Όλα τα σπίτια αναθέτουνστα Λαζαρούδια να τραγουδήσουν. «Σήμερα ειδικά

δεν υπάρχει σπίτι που να μην τα βάλη. Το ‘χουν σε καλό να τους τραγουδήσουν το

Λάζαρο», σημειώνει ο Φούρλας.459

Ο ήλιος γέρνει να βασιλέψει. Τα Λαζαρούδια έχουν γυρίσει όλα τα σπίτια του

χωριού. Δεν έχουν αφήσει κανένα. Μόνο τα πέντε δικά τους σπίτια απομένουν.

Πάνε και σ’ αυτά, τραγουδούν και τελειώνουν.

«Η μέρα έχει «τσακίσει» για τα καλά κι ο ήλιος είναι δεν είναι μια «φκέντρα»

πάνω από τη ράχη», γράφει ο Δ.Β. Φούρλας. Και συνεχίζει: «Τα Λαζαρούδια είναι

κατάκοπα (...). Στο τελευταίο σπίτι – δικό τους δα είναι – κάθονται και μοιράζουν.

Αδειάζουν το καλάθι και μετράνε όλα τ’ αυγά (...). Μετράνε και τα λεφτά (...).

Αρχίζει τώρα η μοιρασιά...

- Άι απού χρόνια μας πουλά κι τ’ χρον’ να ματαπάμι, εύχονται μεταξύ τους και

καθένα πάει στο σπίτι του».460

Αγόρια, αλλά και άνδρες συγκροτούν τις παρέες που «τραγουδούν το Λάζαρο»

στην Ήπειρο, στο Ξηρόμερο και τη Ματαράγκα Αιτωλοακαρνανίας και σε

κάποιες άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου.

Στο Κουτσελιό Ιωαννίνων, οι προετοιμασίες άρχιζαν από το απόγευμα της

Καθαρής Δευτέρας.

Τα αγόρια (παλαιότερα και άνδρες), που αποφάσιζαν «να πάνε στο Λάζαρο»,

έβρισκαν την παρέα τους – , το δεύτερο, δηλαδή, αγόρι – και φρόντιζαν να βρουν

μαζί τα κύπρια και να τα «στήσουν», να τα «στυλιώσουν» στη σανίδα. Τα κύπρια

τα δανείζονταν από συγγενείς τους ή γνωστούς των γειτονικών χωριών

Σερβιανών, Ελληνικού και Αβγού, όπου τρέφονταν κοπάδια αιγοπροβάτων.

Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που πλήρωναν και κάποια χρήματα, αν αυτοί

που είχαν τα κύπρια ήταν άγνωστοι.

Τα κύπρια τα «στύλιωναν», τα στήριζαν καλά στις τέσσερις άκρες μιας

τετράγωνης σανίδας διαστάσεων 0,40x0,40, περίπου, σε τρύπες, που άνοιγαν

προσεκτικά.

Αρκετές φορές, στη σανίδα «στύλιωναν» τρία κύπρια και ένα μεγάλο κουδούνι,

τη «μπιμπίκα».

459 Δημ. Β. Φούρλα ό.π.., σ. 19.
460 Ό.π., σ. 25-26.
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Στη μέση της σανίδας, από το κάτω μέρος, έκαναν μια μικρότερη τρύπα για να

στηρίζεται καλύτερα στο ξύλο, το «σκοπ», που ήταν, συνήθως, από κρανιά, ίδιο

και «πελεκημένο», κεντημένο με πολλή φροντίδα. Όσο πιο μεγάλα ήταν τα

κύπρια, τόσο πιο μεγάλη θεωρούσαν την «επιτυχία» τους τα παιδιά.

Στο πάνω μέρος της σανίδας, ζωγράφιζαν σταυρό, εικόνες από την ποιμενική,

κυρίως, ζωή της κοινότητας και, αν μπορούσαν, τη σκηνή της Ανάστασης του

Χριστού, αφού η Έγερση του Λαζάρου είναι προμήνυμα της Μεγάλης

Ανάστασης.

Στο διάστημα που μεσολαβούσε ως το Λάζαρο, τα «Λαζαρούδια» ασκούνταν

στην αποστήθιση του τραγουδιού του Λαζάρου και των άλλων τραγουδιών,

θρησκευτικών και επαινετικών και στην εκμάθηση της μουσικής τους, που είναι

μονότονη, απλή και κοινή για όλα.

Κάθε «σούρουπο», όλες οι παρέες έβγαιναν στις αυλές των σπιτιών ή στις

πλατείες της γειτονιάς, χτυπούσαν, για αρκετή ώρα, τα κύπρια και τραγουδούσαν

τα τραγούδια του Λαζάρου.

Είκοσι, περίπου, ημέρες πριν από τη γιορτή του Λαζάρου είναι του

«Κουφουλάζαρου». Τα Λαζαρούδια τραγουδούν, τότε, τα τραγούδια του Λαζάρου

στα «κουφά», χωρίς να χτυπούν, δηλαδή, τα κύπρια.461

Την Πέμπτη το απόγευμα, προπαραμονή της γιορτής του Λαζάρου462 τα παιδιά

όλων των ομάδων έφευγαν από το απογευματινό μάθημα – οι δάσκαλοι το

επέτρεπαν,– πήγαιναν στις «Μάντρες», το μικρό βουνό που βρίσκεται στα

βορειοανατολικά του χωριού και μάζευαν αμάραντο, κυρίως, το γνωστό

αρωματικό φυτό, αλλά και μανουσάκια και άλλα λουλούδια. το βράδυ, στόλιζαν

τη σανίδα με τα κύπρια και το καλάθι, που ήταν απαραίτητο στην κάθε παρέα για

τη συγκέντρωση των αβγών.

461 Κώστα Δ. Κονταξή, «Η γιορτή του Λαζάρου στο Κουτσελιό Ιωαννίνων», ό.π., σ. 252-
253.

462 Στο Κουτσελιό τραγουδούσαν το «Λάζαρο» την Παρασκευή, παραμονή της γιορτής,
γιατί το απόγευμα της ίδιας μέρας τα Λαζαρούδια πήγαιναν να τραγουδήσουν, το
απόγευμα της Παρασκευής και ανήμερα της γιορτής, το «Λάζαρο» στην πόλη των
Ιωαννίνων.
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Την Παρασκευή,463 παραμονή του Λαζάρου, πολύ πρωί, έσπευδαν οι παρέες

ποια να τραγουδήσει, σε κάθε σπίτι, πρώτη το «Λάζαρο», να περάσει πρώτη από

τα περισσότερα, από όλα, σχεδόν, τα σπίτια του χωριού και να «πει» τον Λάζαρο.

Το ξεκίνημα γινόταν από κάποιο μακρινό σπίτι, από κάποια άκρη του χωριού, για

να γυρίσουν, με τη σειρά, όλα τα υπόλοιπα.

Ένα «λαζαρούδι» κρατούσε το ξύλο και τη σανίδα με τα κύπρια και το άλλο το

καλάθι.

Όλοι οι κάτοικοι του χωριού, μικροί και μεγάλοι, έπρεπε να σηκωθούν πολύ

πρωί, αυτή την ημέρα, και να φάνε κάτι, να βάλουν οτιδήποτε στο στόμα τους, για

να μην τους «τσακίσει», τους χαλάσει τη διάθεση ο Λάζαρος.

Τα Λαζαρούδια απέφευγαν να πάνε σε σπίτια, που πενθούσαν. Αν, χωρίς να

θέλουν ή να γνωρίζουν, έκαναν επίσκεψη σε κάποιο από αυτά, η νοικοκυρά τους

πρόσφερε φιλοδώρημα, χωρίς να τραγουδήσουν.

Σε κάθε σπίτι, το πρώτο τραγούδι, που ανάθεταν στα παιδιά να πουν, ήταν του

Λαζάρου, που κάνει λόγο για το μαρτύριό του στον Κάτω Κόσμο και το γεγονός

της Ανάστασής του.

Κάθε παιδί τραγουδούσε, με σειρά, από ένα στίχο, ενώ το παιδί που είχε

στηρίξει τη σανίδα με τα κύπρια στο ξύλο, την κουνούσε ρυθμικά για να

ακουστούν πένθιμα, σαν λυπητερή καμπάνα. Πένθιμος ήταν και ο σκοπός του

τραγουδιού, αν και τραγουδούσαν ημέρα χαρμόσυνη.

Τελειώνοντας το τραγούδι, η νοικοκυρά έβαζε στο καλάθι δύο αβγά.

Δεύτερο τραγούδι που έπρεπε να ακουστεί σε κάθε σπίτι είναι το τραγούδι των

«Παθών του Χριστού» και τρίτο το τραγούδι του «Χριστού».464

Εκτός από τα τρία αυτά τραγούδια οι νοικοκυρές ανάθεταν στα «Λαζαρούδια»

να πουν και άλλα τραγούδια, που δεν έχουν άμεση – φανερή τουλάχιστον σχέση

με την παραδομένη βιογραφία του Λαζάρου ή με τη Ζωή και τα Πάθη του

Χριστού. Είναι, συνήθως, εύθυμα τραγούδια, επαινετικά και μιλούν για τον μικρό,

το μικρούτσικο, που είναι χαρά και καμάρι της μάνας του, για τον μαθητή, που

463 Η Παρασκευή, παραμονή της γιορτής του Λαζάρου, και το Σάββατο είχαν καθιερωθεί
ως ημέρες αργίας για το σχολείο, κυρίως για τους μαθητές που πήγαιναν στο
«Λάζαρο».

464 Κώστα Δ. Κονταξή, «Η γιορτή του Λαζάρου στο Κουτσελιό Ιωαννίνων», ό.π., σ. 252-
256.
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παραμελεί τα μαθήματά του και αφήνει το νου του να πετά μακριά από τα

γράμματα στις «μαυρομάτες», για το δροσερό παλικάρι, που είναι, πλέον, ώριμο

για γάμο, μιλούν για την ομορφιά της κόρης, που οι χαρές της την κάνουν

ξακουστή στα Γιάννενα και δύσκολη στην εκλογή του καλού της. Δεν είναι

«λαζαρικά», βέβαια, τα τραγούδια αυτά, που τραγουδιούνται την ημέρα του

Λαζάρου, αλλά – όπως επισήμανε και ο W. Puchner – τραγούδια της Άνοιξης, η

οποία, επίσης, και στο Κουτσελιό, γιορτάζεται αυτή την ημέρα.

Η ξενιτιά, τόσο γνωστή στα ηπειρώτικα νοικοκυριά, δεν έμεινε έξω από τον

κύκλο των τραγουδιών, που τραγουδιούνται, στο Κουτσελιό, κατά τον αγερμό του

Λαζάρου: Η ξενιτιά «μαραίνει» τα νιάτα του ξενιτεμένου. Η ελπίδα του γυρισμού

καίει άσβεστη μέσα του. Οι δικοί του, στην προσπάθειά τους να απαλύνουν τον

πόνο του, του στέλνουν ό,τι πολυτιμότερο έχουν. Είναι μακριά, όμως, η ξενιτιά

και όλα «μαραίνονται».

Τα υπόλοιπα τραγούδια που οι νοικοκυρές, κυρίως, αναθέτουν στα παιδιά να

τραγουδήσουν, ανάλογα με την περίσταση, κάνουν λόγο για τη δύσκολη ζωή του

στρατιώτη, για τις χαρές και τις λύπες της ζωής των παντρεμένων, αναφέρονται

στον παπά, υμνούν τη λεβεντιά του «τζιοπάνου», που έχει χιλιάδες πρόβατα και

γίδια και εγκωμιάζουν τον αφέντη, τον καλό νοικοκύρη του σπιτιού.

Στο τέλος κάθε τραγουδιού, τα παιδιά δεν παραλείπουν να τραγουδήσουν την

ευχή:

Εδώ που τραγουδήσαμε, πέτρα να μη ραγίσει

κι ο νοικοκύρης του σπιτιού, χίλια χρόνια να ζήση

να βλέπη τα παιδάκια του, να χαίρετ’ η καρδιά του.465

Κανένα σπίτι δεν ήταν φειδωλό στα αβγά466 τη χαρμόσυνη αυτή ημέρα. Όλοι

έπαιρναν μέρος στη μεγάλη χαρά και ανάθεταν στα Λαζαρούδια να τραγουδήσουν

το τραγούδι του Λαζάρου, των «Παθών του Χριστού», του «Χριστού» ή κάποιο

από τα επαινετικά τραγούδια. Η Ανάσταση του Λαζάρου γιορτάζεται, – όχι τυχαία

–, σε μιαν ώρα που το χώμα της γης αναδίδει τη βλάστηση και τα λουλούδια, ενώ

από τον ουρανό τη ζωογονεί το φως του ήλιου.

465 Κώστα Δ. Κονταξή, «Η γιορτή του Λαζάρου στο Κουτσελιό Ιωαννίνων», ό.π., σ. 256.
466 Για τη γονιμική σημασία του αβγού, που και για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται εδώ,

βλ. Μ.Γ. Μερακλή, Λαογραφικά Ζητήματα, Αθήνα 1989, σ. 254.
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Το απόγευμα της Παρασκευής, παραμονή της γιορτής, τα Λαζαρούδια είχαν

γυρίσει όλα τα σπίτια του χωριού και, αφού, πρώτα, μοίραζαν τα αβγά και τα

χρήματα – λίγα, σχετικά, παλαιότερα – γύριζαν στα σπίτια τους, όπου έτρωγαν,

ξεκουράζονταν, για λίγο, και, βάζοντας τη σανίδα με τα κύπρια στην πλάτη,

ξεκινούσαν, με τα πόδια, για την πόλη των Ιωαννίνων, η οποία απέχει από το

χωριό δέκα χιλιόμετρα. Δεν έπαιρναν μαζί τους το ανθοστόλιστο καλάθι, γιατί

στην πόλη το φιλοδώρημα ήταν μόνο χρήματα (αστικοποίηση του εθίμου).

Κάποιες παρέες σταματούσαν στο ενδιάμεσο χωριό Κατσικά και

τραγουδούσαν το «Λάζαρο» σε σπίτια, που βρίσκονται δεξιά και αριστερά του

επαρχιακού δρόμου.

Αν τα «Λαζαρούδια» έφταναν ενωρίς στα Γιάννενα, γύριζαν, το βράδυ της

Παρασκευής, σε κεντρικά καταστήματα της Καλούτσιανης και τραγουδούσαν,

όπου δέχονταν, τα τραγούδια του Λαζάρου. Περνούσαν τη νύχτα τους σε σπίτια

συγγενών, συνήθως σε σπίτια αδερφών που φοιτούσαν στο Γυμνάσιο ή σε κάποιο

μικρό ξενοδοχείο – πανδοχείο, και την άλλη ημέρα, ημέρα του Λαζάρου, πολύ

πρωί, έπαιρναν, με τη σειρά, τις γειτονιές και την αγορά, προσπαθώντας να πουν

το «Λάζαρο» σε πολλά σπίτια, σχολεία και καταστήματα και να συγκεντρώσουν,

όσο ήταν δυνατό, περισσότερα χρήματα.

Το Σάββατο του Λαζάρου και η πόλη των Ιωαννίνων παρουσίαζε μια εικόνα

ξεχωριστή. Λαζαρούδια από όλα τα χωριά του Κάμπου, κυρίως, γύριζαν από σπίτι

σε σπίτι και τραγουδούσαν τον «Λάζαρο» στον δικό τους, ιδιαίτερο σκοπό και με

διαφορετικά, για κάθε χωριό, λόγια.467

Το μεσημέρι του Σαββάτου, τελείωνε και στα Γιάννενα η γιορτή. Τα

Λαζαρούδια του Κουτσελιού μοίραζαν τα χρήματα που είχαν συγκεντρώσει και

αγόραζαν με αυτά ψάρια για τη γιορτή των Βαΐων, πουκάμισο, παντελόνι και,

ίσως, και σακάκι (αν επαρκούσαν τα χρήματα) για το Πάσχα. Το βράδυ του

Σαββάτου, διανύοντας, πάλι με τα πόδια, τα δέκα χιλιόμετρα της απόστασης

έφταναν στο χωριό, κουρασμένα, αλλά και χαρούμενα. Πριν αποχωριστούν

εύχονταν το ένα του άλλου «και του χρόνου».468

467 Η ιδιαιτερότητα που διέκρινε τα τραγούδια κάθε χωριού, οφείλεται, πιθανόν, στην
κλειστή ζωή κάθε κοινότητας.

468 Κώστα Δ. Κονταξή, «Η γιορτή του Λαζάρου στο Κουτσελιό Ιωαννίνων», ό.π., σ. 260.
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Ως ανδρικό δρώμενο τελείται – για τρίτη τουλάχιστον γενιά τελεστών –, κατά

την Ελένη Ψυχογιού, ο αγερμός του Λαζάρου και στη Βόνιτσα

Αιτωλοακαρνανίας. «Ως ένας ολονύχτιος αναστάσιμος αγερμός», σημειώνει η

Ελένη Ψυχογιού, «κατά τον οποίο ομάδα ανδρών περιφέρεται σε σπίτια της πόλης

και τραγουδά αρθρωτά λατρευτικά άσματα που συναποτελούν ένα ενιαίο μουσικό

και ποιητικό σύνολο, την ομώνυμη Λαζάρα, ξεσηκώνοντας ταυτόχρονα απ’ τον

ύπνο τους καλαντιζόμενους. Το τραγούδι ψάλλεται εδώ με έντονη αναφορά στο ύφος

και την τεχνοτροπία της παραδοσιακής εκκλησιαστικής μουσικής, πράγμα που

συνάδει με τον θρησκευτικό χαρακτήρα της τελετουργίας. Η Λαζάρα – όπως όλα τα

αντίστοιχα εορτάσιμα κάλαντα (Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς κ.λπ.) – περιέχει

στίχους εισαγωγικούς, – που αφορούν – εξαγγέλλοντάς την – τη συγκεκριμένη

χριστιανική γιορτή, λόγω της εορταστικής συγκυρίας του δρώμενου με τη

νεκρανάσταση του Αγίου Λαζάρου».469 Και συνεχίζει η Ψυχογιού: «Ταυτόχρονα,

όμως, οι αρχαϊκοί στίχοι της Λαζάρας, 470 αφορούν και τις πρωτοχριστιανικές

αναστάσιμες δοξασίες, για την ενιαύσια νεκρανάσταση του νεαρού θεού ή δαίμονα

της βλάστησης, οι οποίες σχετίζονται με την εαρινή χρονική συγκυρία που αφορά ο

αγερμός. Με αυτούς αρθρώνονται άλλα σύνολα στίχων που, παραλλασσόμενα κατά

περίπτωση, αφορούν σταθμούς του βίου ή και απευθύνονται στα μέλη της κάθε

οικογένειας ατομικά, επαινώντας τα ή και περιπαίζοντάς τα. Επιπλέον, προβάλλουν

κανονιστικά και ευλογούν την κοινωνική ευταξία, απαξιώνουν τις παραβάσεις και

εκφράζουν ευχές για γονιμότητα, υγεία, καλοχρονιά και ανανέωση, προκαλώντας

469 Ψυχογιού Ελένη, ό.π., σ. 79-80.
470 Ν’ εδώ διαβαίνει ο Λάζαρος, με δώδεκ’ Αποστόλους/και πάλι ξαναγύρισε με

δεκατρείς αγγέλους/Το έλινο προσέλινο το χαλινό μουλάρι/πό’ χ’ την ελιά στο
μάγουλο φεγγάρι στα καπούλια/πίσ’ από τα καπούλια του τρεις Φραγγοπούλες
παίζουν/η μια βαρεί τον ταμπουρά κι η άλλη το μπουζούκι/κι η τρίτη η καλύτερη
παίζει με τον αφέντη…». Ο στίχος με τον εθνοπολιτισμικό όρο «Φραγκοπούλες»
αναπέμπει, κατά την Ψυχογιού, στο Φραγκικό ιστορικό παρελθόν, αλλά κυρίως, όπως
συμβαίνει και με άλλες τέτοιες ομάδες αναδεικνύει την ανάλογη, ως προς τη
συγκεκριμένη κάθε φορά σημασιοδότηση, παραβατική, κατά κανόνα λόγω ετερότητας
(κατά τα συγκεκριμένα πολιτισμικά πρότυπα) συμπεριφορά. Στα λατρευτικά
τραγούδια, όμως, αυτή η εθνοπολιτισμική ετερότητα χρησιμοποιείται και για να
δηλώσει ταυτόχρονα και μεταφυσική ετερότητα, δηλαδή δαιμονικά ή θεϊκά όντα,
αρσενικού ή θηλυκού γένους, με τελετουργικά παραβατική συμπεριφορά. Βλ.
Ψυχογιού Ελένη, ό.π., σ. 94, σημ. 75.
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επί τούτου μαγικά τη δύναμη της αναστάσιμης τελετουργίας και λατρευτικά την

αρωγό παρουσία του θείου ή δαιμονικού προσώπου που αυτή αφορά».471

Οι άνδρες «λαζαριστές» περιηγούνται ολονυχτίς, σε μια μαγική αγρυπνία, όχι

όλα αλλά συγκεκριμένα σπίτια της πόλης, κάνοντας μια τελετουργικά και

κοινωνικά σημαίνουσα επιλογή, δεδομένου ότι το τραγούδισμα της Λαζάρας

απαιτεί πλήρη γνώση της κατάστασης της εκάστοτε καλαντιζόμενης οικογένειας

και όλων των μελών της, αφού το τραγούδισμά της απευθύνεται ειδικά στο

καθένα από αυτά, ως προς το φύλο, την ηλικία, το επάγγελμα και άλλες

κοινωνικές παραμέτρους. Αφορά, δηλαδή, στη σωματική και πνευματική υγεία,

αλλά και το μαγικά δεσμευόμενο, επιθυμητό και πρέπον, προσωπικό και

κοινωνικό παρόν και μέλλον κάθε ατόμου, σχετικά με τον ρόλο του ως ενεργού

μέλους της κοινότητας. Έτσι, η τελεστική ομάδα επισκέπτεται τα σπίτια ντόπιων,

παλαιών και γνώριμων σ’ αυτή Βονιτσιάνων, ψάλλοντας στίχους παμπάλαιους, οι

οποίοι ταιριάζουν στον καθένα χωριστά.472Αυτοί περιμένουν – κοιμισμένοι, κατά

κανόνα – τους καλαντιστές, με αντιφατικά, διφορούμενα συναισθήματα: χαρά και

σεβασμό για την απρόσκοπτη συνέχεια της επιτέλεσης του εθίμου, με την

ευετηρική – ευχετική του σκοπιμότητα, αλλά και δεισιδαιμονικό φόβο και

μεταφυσική αγωνία για την οικογενειακή υγεία και την καλοχρονιά.473

«Ξυπνώντας και εγειρόμενοι με το άκουσμα του τραγουδιού (πράγμα που τους

κάνει να συμμετέχουν μιμοδραματικά στην αναστάσιμη τελετουργία, έστω

ασυνείδητα, ως «θεατές» και τελεστές ταυτόχρονα)», παρατηρεί η Ψυχογιού,

«δέχονται τις ευχές και κερνούν (οι οικοδέσποινες κυρίως) τους καλαντιστές με

471 Ψυχογιού Ελένη, ό.π., σ. 80.
472 Αποφεύγονται τα σπίτια που έχουν πένθος, παρόλο που η Λαζάρα, λόγω του

μαγικοθρησκευτικού χαρακτήρα της δεν θεωρείται «γλεντικό» τραγούδι για ν’ αφορά
στο πένθος και μόνο η αποφυγή αυτή. Άρα η εξαίρεση των πενθούντων έχει να κάνει
κυρίως με την αναστάσιμη, αναγεννητική ουσία της τελετουργίας και το
δεισιδαιμονικό φόβο του θανάτου. Ψυχογιού Ελένη, ό.π., σ. 82, σημ. 28.

473 Όσοι ξένοι ή νεότεροι δεν γνωρίζουν το έθιμο και δεν τους επισκέπτονται οι καλαντιστές, αλλά
ακούν, μέσα στη νύχτα, στον ύπνο τους, την ψαλμωδία, καταλαμβάνονται, σύμφωνα με τις
δηλώσεις τους, από μεταφυσικό δέος. Πάντως, η επίσκεψη των «λαζαριστών», θεωρείται, κατά
την Ψυχογιού, τιμητική, ευλογητική εύνοια και από αυτούς που τη δέχονται, αλλά και από αυτούς
που εξαιρούνται από αυτήν. Ψυχογιού Ελένη, ό.π., σ. 82, σημ. 29.
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ποτά ή γλυκά και οπωσδήποτε αρκετά χρήματα.474 Κατά τις μαρτυρίες, την αγερμική

παρέα των μεσήλικων ή και γερόντων ανδρών συνόδευε – ως την προηγούμενη

γενιά καλαντιστών αλλά και πιο πρόσφατα ενίοτε – ένα νεαρό αγόρι, το οποίο

κρατούσε ένα καλάθι στολισμένο με λουλούδια475 (ρόλο που είχε διαδραματίσει για

χρόνια και ο σημερινός «αρχηγός», ως έφηβος, στην «παρέα» του πατέρα του),

όπου συγκεντρώνονταν τα αβγά που έδιναν τότε, επιπλέον των χρημάτων, ως

αντιδώρισμα οι νοικοκυρές (...). Κουδούνια, που φέρονται ως μουσικά όργανα σε

πολλές λαϊκές τελετουργίες, συνόδευαν ως την προηγούμενη γενιά καλαντιστών και

εδώ τον αγερμό».476

Το τραγούδισμα της Λαζάρας δεν δίνει χαρά στα μέλη της κοινότητας μόνο σε

οικογενειακό και ατομικό επίπεδο, αλλά και σε συλλογικό. Απλώνει τη μαγική

του δύναμη σε όλη την κοιμισμένη, τούτη την ώρα, πόλη και τον χώρο που την

περιβάλλει, καθώς οι καλαντιστές, γυρίζοντας τη διατρέχουν τελεστικά, ενώ η

βροντόφωνη ψαλμωδία διαχέεται παντού. Δένει έτσι μαγικά, ως επωδή και

ευλογεί τους ανθρώπους (καλαντιστές, καλαντιζόμενους και μη, αγρυπνούντες και

κοιμισμένους, παρόντες και ξενιτεμένους), αλλά και ό,τι συνιστά την ίδια την

πόλη ως φυσικό, δομημένο, κοινωνικό, αλλά και ιστορικό περιβάλλον,

ασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχεια, αλλά και την ανανέωση της

κοινότητας.477

474 Σύμφωνα και με την καταγραφή του Σπυρ. Περιστέρη, αλλά και τις σημερινές μαρτυρίες, τα
λουλούδια ήταν στολισμένα πάνω στο καλάθι ή πλεγμένα πάνω σε δύο ξύλα σε σχήμα σταυρού. Το
τελευταίο, παραπέμπει, κατά την Ψυχογιού, στα ανθρωπόσχημα φυτικά και λατρευτικά και σκηνικά
αντικείμενα που κρατούν και χειρίζονται, συμβολικά, σε ανάλογες τελετουργίες στην Ήπειρο και
αλλού. Ψυχογιού Ελένη, ό.π., σ. 83, σημ. 31. Πβ. Σπυρ. Δ. Περιστέρης, «Μουσική και Λαογραφική
Αποστολή εις επαρχίαν Βονίτσης. Βόνιτσα, Θύριον, Μοναστηράκιον Βονίτσης και Καρυά
Λευκάδος», ΚΕΕΛ (1966), χφο, αρ. 3037, σ. 29.

475 Η Ελένη Ψυχογιού, θεωρεί ότι η τελετουργική συμμετοχή του νεαρού αγοριού, πέρα από τη σκηνική
και πρακτική της σκοπιμότητα, συνδέει την ανδρική αυτή τελετουργία με την παιδική, της οποίας η
τέλεση από νεαρά αγόρια έχει να κάνει με τον αναγεννητικό συμβολισμό της. Ψυχογιού Ελένη, ό.π.,
σ. 83.

476 Ψυχογιού Ελένη, ό.π., σ. 83.
477 Η τέλεση της Λαζάρας αποτελεί, κάθε φορά, ένα νέο, ανεπανάληπτο μουσικό γεγονός, μέσα στη

συγκυρία της εκάστοτε ζωντανής προφορικής επιτέλεσης – όπως και κάθε επιτέλεσης – που χάνεται
μετά την τέλεσή του. Μέσα από τη φθορά της μακραίωνης προφορικής παράδοσης, την
κινητικότητα, τις κατά τόπους αλληλεπιδράσεις, τους νεοτερισμούς, την ανάμειξη με χριστιανικά
λόγια και άλλα πολιτισμικά στοιχεία, τα τραγούδια προκύπτουν, συχνά, ως μια αφαιρετική
κωδικοποίηση. Έτσι, παραδίνονται από γενιά σε γενιά, μέσω της ελληνικής γλώσσας, της
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Στη Λαζάρα της Βόνιτσας – κατά την οριακή, κρίσιμη συγκυρία που αυτή

αφορά – προβάλλεται και ευλογείται η επιθυμητή και μαγικά επιδιωκόμενη

«αναπαράσταση» της κοινότητας ως μεταφυσικού – συμβολικού και εγκόσμιου –

κοινωνικού πολιτισμικού συνόλου και επαναπροσδιορίζεται δυναμικά η θέση του

ατόμου εντός της, σε διαλεκτική σχέση με την ιστορία, τη φύση και το σύμπαν.478

Η Ελένη Ψυχογιού, η οποία παρακολούθησε τη Λαζάρα στη χρονική συγκυρία

της γιορτής του Λαζάρου, τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, 21-22

Απριλίου του 2000, αναφέρει πως η τελετουργική περιήγηση διήρκεσε από τις 11

μ.μ. της παραμονής μέχρι τις 7.30 π.μ. του Σαββάτου, ανήμερα της γιορτής. Εκτός

από τον «αρχηγό» Τάσο Λουριώτη, στην ομάδα συμμετείχαν και οι Παντελής

Γιωργαλής, Χρήστος Ντάρδας, Νίκος Μπακογιώργος. Αξιοσημείωτο είναι, ως

προς τη σχέση του εθίμου με τη θρησκευτικότητα, ότι ο τελευταίος – ο νεότερος

της τετραμελούς αγερμικής παρέας – είναι ψάλτης και προορίζεται, μάλλον, για

ιερέας.479

«Ο αγερμός ξεκίνησε από ένα ουζάδικο της κεντρικής πλατείας, στο Παζάρι»,

σημειώνει η Ψυχογιού, «που είχε οριστεί από τον επικεφαλής της ομάδας, ως τόπος

συνάντησης. Εκεί, σ’ ένα από τα τραπέζια που, λόγω εποχής, ήταν έξω, έτυχε να

κάθεται, ως θαμώνας και όχι για το έθιμο, ο Δήμαρχος της πόλης, με τον οποίο

αντάλλαξαν ευχές και αστεϊσμούς. Τα μέλη της ομάδας μπήκαν επίσης – σποραδικά

και όχι σε πομπή – στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, στο ΝΑ άκρο της πλατείας (...)

και προσκύνησαν πριν ξεκινήσουν (...).

Στη συνέχεια ανέβηκαν ανά δύο σε μηχανάκια και ξεκίνησαν την αγερμική

περιήγηση (...).

τελετουργικής μνήμης, αλλά και της αναπαραγωγής τους στο πλαίσιο της συνολικής, κάθε φορά,
επιτέλεσης του δρώμενου. Ψυχογιού Ελένη, ό.π., σ. 83.

478 Μέσα από τα ίδια τα πρόσωπα των καλαντιζόμενων μελών της κοινότητας, συνολικά,
(τα φύλα, την ποικιλία των ηλικιών, των συγγενικών, κοινωνικών και παραγωγικών
ρόλων και σχέσεων) αλλά και μέσα από τον ανάλογο τελετουργικό λόγο που τα αφορά
σχετικά, αναδεικνύεται, ταυτόχρονα, κατά την Ψυχογιού, τόσο η συμβολική, μυθική
πορεία της ζωής του θείου προσώπου και όσων σχετίζονται με αυτήν (προσώπων και
δράσεων) όσο και αντικατοπτριζόμενη, κατά αναλογία, η ζωή των θνητών, καθώς
εμπλέκεται τελετουργικά το θείο με το ανθρώπινο, με λατρευτική – μαγική και
κοινωνικά διδακτική – κανονιστική σκοπιμότητα. Ψυχογιού Ελένη, ό.π., σ. 86.

479 Ψυχογιού Ελένη, ό.π., σ. 93.
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Ο αγερμός τελέστηκε συνολικά χωρίς την παρουσία άλλων συμμετεχόντων, πλην

των καλαντιστών και των κατοίκων του συγκεκριμένου κάθε φορά σπιτιού και

βεβαίως και της γράφουσας».480

Σε πιο σύνθετες μορφές των αγερμών, οι Λαζαρίνες, είτε πηγαίνουν χώρια,

κατά τον Πούχνερ, όπως οι momice(μικρά κορίτσια), mome(κορίτσια) και

godenice(«νύφες», της παντρειάς) σε ορισμένες βουλγαρικές περιοχές, είτε

συναγελάζονται οι ομάδες διαφορετικής ηλικίας σε έναν ενιαίο μεγαλύτερο

αγερμικό σχηματισμό˙ συχνά ακολουθεί χαρούμενο συμπόσιο, στο οποίο

συμμετέχουν όλοι οι εκτελεστές, ή, όπως και πιο πάνω αναφέρθηκε, τελείται

κυκλικός χορός όλων στην πλατεία του χωριού. Επίσης, υπάρχει η συνήθεια, μετά

τον αγερμό, τα κορίτσια να βρίσκονται481 και να μοιράζουν τα φιλοδωρήματα σε

ίσα μέρη μεταξύ τους, όπως αναφέρθηκε και στα πιο πάνω παραδείγματα, είτε να

τα παραδίδουν στην εκκλησία ή τον δάσκαλο, ανάλογα με τον τρόπο οργάνωσης

του αγερμού και το φορέα που είχε αναλάβει την ευθύνη για την εκτέλεση.482

Παρόμοιοι αγερμοί, όπως αυτοί του Λαζάρου, ιδίως κατά το χειμώνα, γίνονται

και για κοινωφελείς σκοπούς.483

2.4. Λαζαριάτικοι χοροί

Ως προς τους χορούς που εκτελούνται με αφορμή τη γιορτή του Λαζάρου, τους

Λαζαριάτικους χορούς, τους οποίους γνωρίζουν τα πολύ μικρά κορίτσια, πρέπει

να παρατηρηθεί πως πρόκειται, αποκλειστικά, για χορούς κυκλικούς ή και

κυκλοειδείς, με σχηματισμό αλυσίδων κ.λπ. Συνήθως, κατά τον Πούχνερ, λείπει

κάθε εκδήλωση αρχηγικής εμφάνισης κάποιας χορεύτριας, η οποία να σέρνει τον

χορό. Επίσης, οι χορευτικές φιγούρες χαρακτηρίζονται από συγκρατημένη

480 Ψυχογιού Ελένη, ό.π., σ. 93.
481 Όπως, για παράδειγμα, τα κορίτσια όλων των ηλικιών στο χωριό Dolno, στη

Βουλγαρία. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 138, σημ. 268.
482 Ο αγερμός στην Αγρό της Κύπρου, για παράδειγμα, όπου τα παιδιά γυρίζουν με τον

ιερέα του χωριού, αποτελεί νεωτερισμό κάποιου δασκάλου από το έτος 1887.
(Παραμένει άγνωστο από πού είχε εκείνος την ιδέα). Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική
Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 138, σημ. 270.

483 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 137-138
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κινησιολογία και μονότονη επαναληπτικότητα. 484 Η εκμάθηση του κοινωνικού

χορού, όπως και η εκμάθηση της γλώσσας, είναι από τα πρώτα βήματα της

ένταξης στην κοινωνία, και έχει έκδηλο συμβολισμό. Η γνώση και η ακρίβεια της

εκτέλεσης των βημάτων, του κειμένου και της μελωδίας του τραγουδιού, όπως και

η ενδυμασία η εορταστική 485 , είναι, κατεξοχήν, σημεία της κοινωνικής

ταυτότητας, της υποταγής στους τύπους του κοινωνικού ρόλου του ανύπαντρου

κοριτσιού, το οποίο, με τον γάμο του, θα περάσει από την ανυπαρξία σε ενεργό

ρόλο της μικρής κοινωνίας, ο οποίος ολοκληρώνεται με την τεκνογονία και την

απόκτηση του status της μητέρας. Ο ελεύθερος αυτοσχεδιασμός των κινήσεων δεν

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του κοινωνικού ρόλου, και έτσι στην

ανατολική Βουλγαρία είναι μόνο ειδικά επιλεγμένα προνομιούχα κορίτσια

(buenec), που σέρνουν τον χορό, ή πεπειραμένες, ακόμη και ηλικιωμένες

γυναίκες. 486 Αυτό, κατά τον Πούχνερ, δεν μαρτυρεί μόνο τον λανθάνοντα

«μυητικό» χαρακτήρα του όλου εθίμου, αλλά και τη διακύβευση της πρώτης

δημόσιας εμφάνισης, όπου, κάτω από το κριτικό βλέμμα των μεγάλων, αλλά και

των νέων που αναζητούν τη μέλλουσα σύντροφό τους, τα κορίτσια παρουσιάζουν

τελετουργικά τον καλύτερο εαυτό τους, με γιορταστική ενδυμασία, τραγούδι και

χορό.

Τα κριτήρια της κρίσης είναι παρθενία, ομορφιά, επιδεξιότητα, αναμενόμενη

γονιμότητα, σωματική αντοχή και προκοπή˙ από τα στολίδια που φορούν μπορεί

να εκτιμηθεί και το ύψος της πιθανής προίκας.487 Αυτή η κοινωνική λειτουργία

484 Η σημαντική θέση του χορού στους αγερμούς αυτούς προκύπτει, κατά τον Πούχνερ,
και από το σύστημα δρωμένων στον Τσιαρσαμπά Κοζάνης. Βάλτερ Πούχνερ,
Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 139, σημ. 274. Πβ. Κωνσταντίνου Ευ.
Σιαμπανόπουλου, ό.π., σ. 80 κ. εξ.

485 Για τη σημειολογία της παραδοσιακής εορταστικής ενδυμασίας βλ. Bogatyrev,
“Costume as a sign”, L. Matejka/L.R. Titunic (eds), Semioties of Art Prague School
Contributions, Cambridge/Mass 1976, σ. 15-19. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική
Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 140, σημ. 276.

486 Chr. Vakarelski, Bulgarische Volksunde, ό.π., σ. 325.
487 Οι speculations για το γάμο ξεκινούν, συνήθως, με την εφηβεία, δηλαδή περίπου από

τα 12 χρόνια, οπότε το κορίτσι αρχίζει να εργάζεται για την προίκα του. Πραγματική
ηλικία του γάμου θεωρείται παραδοσιακά, το 13ο – 16ο έτος ζωής. Ο αγερμός
συνδυάζεται, συχνά, και με μαντικές πράξεις σχετικά με τον γάμο, τα μεγαλύτερα
κορίτσια φορούν νυφικά και σχετικά στολίδια (ιδίως η buenec και η «κουμπάρα» στη
Βουλγαρία). παρατηρείται και η τελετουργική σιωπή, που είναι και στοιχείο της
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της δυνητικής «έκθεσης» της μέλλουσας νύφης στη δημοσιότητα της κοινότητας

και της «θεατρικής» παρουσίασης στη «σκηνή» της πλατείας 488 υπερτερεί της

όποιας «μυητικής», η οποία στις περισσότερες μορφές του αγερμού δεν

τεκμηριώνεται πια.489

Μια ιδιαίτερη θέση κατέχει ο χορός στο δρώμενο των Λαζαρίνων,

αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα λειτουργικά στοιχεία του, αφού

πλαισιώνει τις κυριότερες εθιμικές του διαδικασίες˙ ειδικά στον Τρανό χορό της

Αιανής Κοζάνης συσπειρώνει όλες τις κοινωνικές ομάδες της κοινότητας.

«Γενικότερα, ο χορός, μαζί με άλλα τελετουργικά στοιχεία του δρώμενου»,

σημειώνει ο Κώστας Σαχινίδης, «αποτελεί ένα λατρευτικό τύπο και μέρος της

ανεπίσημης λαϊκής λατρείας του αγροτικού χώρου, που επέζησε στις

εξωεκκλησιαστικές λαϊκές τελετουργίες και διατηρεί μέχρι σήμερα τον συμβολικό

του χαρακτήρα και τη μαγική αγροτική του βάση, ως ένα μέρος των αγροτικών

εκδηλώσεων του λαού».490

Στα τελετουργικά στοιχεία του συγκεκριμένου δρώμενου γίνεται φανερό ότι

μαζί με την ανάσταση του Λαζάρου ή κάτω από αυτήν, υπάρχει, κατά τον Κώστα

Γ. Σαχινίδη, και μια άλλη εκδήλωση που επικαλύφθηκε από μια μεταγενέστερη

αιτιολογία, αλλά που είναι πολύ πλησιέστερη προς την αρχική του σημασία,

επειδή, μέσα από όλες τις χορευτικές και τις άλλες εθιμικές διαδικασίες,

καλλιεργήθηκαν και διευρύνθηκαν οι αντιλήψεις εκείνες που αφορούν στην

ανανέωση της φύσης. Για τον λόγο αυτό, ίσως, ο κύριος φορέας του χορού και του

δρώμενου, όπως και πολλών άλλων παραδοσιακών εκφάνσεων, είναι μόνο οι

γαμήλιας τελετουργίας. Κατά τον Πούχνερ, υπάρχουν και μελετητές που εκλαμβάνουν
όλο τον αγερμό του Λαζάρου ως δοκιμή γαμήλιας τελετουργίας. Βάλτερ Πούχνερ,
Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 141, σημ. 279. Πβ. Ν.Γ. Πολίτης, «Ο γάμος παρά
τοις νεωτέροις Έλλησι», Λαογραφικά Σύμμεικτα 3, Αθήναι 1930, σ. 223 κ. εξ και Chr.
Vakarelski, “Jeux et coutumes theatrales chez les bulgares”, Ethnologia Slavica 1
(1969), σ. 129-142.

488 Τα θεατρικά στοιχεία αυτής της παρουσίασης του εξιδανικευμένου εαυτού μπροστά
στα μάτια των μεγαλυτέρων «θεατών» έχουν υπογραμμιστεί συχνά από τη σχετική
έρευνα. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 141, σημ. 280.

489 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 141, σημ. 280.
490 Κώστα Γ. Σαχινίδη, «Ο χορός ως λειτουργικό στοιχείο στο δρώμενο των Λαζαρίνων»,

ό.π., σ. 3.
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γυναίκες κάθε ηλικίας, αλλά κυρίως οι νέες, ως σύμβολο της γονιμότητας και της

ζωής.491

Από όλα όσα προαναφέρθηκαν προκύπτει ότι το δρώμενο των Λαζαρίνων και ο

χορός αποτελούν κατάλοιπο μιας αρχαιότερης κοινωνικής συγκρότησης, που, ως

βάση, είχε το μητριαρχικό σύστημα, όπου η γυναίκα είχε αυξημένο κοινωνικό

ρόλο, ο οποίος μεγάλωνε ή περιοριζόταν, ανάλογα με την προσφορά της στην

εξέλιξη του γένους.492

Οι Λαζαριάτικοι χοροί είναι ομαδικοί και διατηρούν, σχεδόν αναλλοίωτο, το

χορευτικό κινητικό τους σχήμα, που, όπως πιο πάνω αναφέρθηκε, είναι κυκλικό.

Κατά τον Κώστα Γ. Σαχινίδη, είναι λιτοί χοροί, με αργά και σταθερά βήματα,

χωρίς να στηρίζονται στη χορογραφική εντύπωση, αλλά στην εσωτερικότητα των

χορευτών. Κυρίως, όμως, είναι συρτοί χοροί και διακρίνονται σε τρία διαφορετικά

είδη: Το πρώτο είδος Λαζαριάτικου χορού είναι μια απλή μορφή συρτού χορού,

με συνεχή κίνηση προς τη φορά του κύκλου. Το δεύτερο είδος έχει τα κινητά

στοιχεία του χορού «συρτός στα δύο». Το τρίτο είδος χορού λέγεται «Βαγγελίτσα»,

από το ομώνυμο τραγούδι, και έχει διπλό κινητικό σχήμα, έχοντας ως βάση το

βήμα του χορού «συρτός στα δύο», το οποίο εναλλάσσεται με επιτόπια βήματα

προς το εσωτερικό του κύκλου που γίνονται κατά την επωδό του τραγουδιού.

Οι Λαζαριάτικοι χοροί χορεύονται, κυρίως, πριν ή μετά από τις επισκέψεις των

ομάδων των Λαζαρίνων στα σπίτια της κοινότητας.493

Αποτελούν μέρος της τελετουργίας της γιορτής του Λαζάρου σε χωριά του

νομού Κοζάνης, όπως της Αιανής, της Λευκοπηγής του Κρόκου κ.ά., αλλά με

μικρές διαφορές ως προς το χορευτικό τους βήμα και τα τραγούδια, που

διαφέρουν ακόμη και ως προς τη μελωδία.

Λαζαριάτικοι χοροί χορεύονται, επίσης, και σε άλλες περιοχές της Μακεδονίας

και της Θεσσαλίας, αλλά με πολλές διαφορές, κατά τον Κώστα Γ. Σαχινίδη, ως

προς τα τραγούδια και το βήμα του χορού, όπως στο Ρουμλούκι Ημαθίας, στο

491 Κώστα Γ. Σαχινίδη , ό.π.
492 Αυτή η μητριαρχική καταγωγή του χορευτικού δρώμενου των Λαζαρίνων θα

μπορούσε να παρατηρηθεί, ίσως, κατά τον Σαχινίδη, και σε άλλα έθιμα και χορούς που
φθάνουν μέχρι σήμερα και συνδέονται με μια σειρά από πανάρχαια εθιμικά δρώμενα,
τα οποία, περνώντας μέσα από την αρχαία και βυζαντινή κοινωνική ζωή έφθασαν, με
διάφορες παραλλαγές, ως τις μέρες μας. Κώστα Γ. Σαχινίδη, ό.π., σ. 3.

493 Κώστα Γ. Σαχινίδη, ό.π., σ. 4.
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Μικρό Ελευθεροχώρι και στο Λυκούδι Ελασσόνας κ.α. Στη Βερδικούσα

Ελασσόνας, το Σάββατο του Λαζάρου, Λαζαρίνες ντύνονται με τις τοπικές

ενδυμασίες τους, γυναίκες κάθε ηλικίας και χορεύουν. Όλες οι γυναίκες

συγκεντρώνονται, αρχικά, σε μια γειτονιά και τραγουδούν και χορεύουν, με

κορυφαία την πρώτη του χορού, η οποία τραγουδά μόνη της τους στίχους και οι

υπόλοιπες επαναλαμβάνουν, απευθύνοντας ύμνους στη φύση που ξαναγεννιέται.

Ύστερα από τον κοινό τους χορό, οι Λαζαρίνες περιφέρονται στα σπίτια της

κοινότητας για τα κάλαντα του Λαζάρου και συγκεντρώνουν φιλοδωρήματα. Τα

χρήματα που συγκεντρώνουν, τα διαθέτουν για τους κοινωφελείς σκοπούς του

Μορφωτικού Συλλόγου Βερδικούσας, του οποίου οι Λαζαρίνες είναι ενεργά

μέλη494.

Στο Δρυμό Ελασσόνας, οι Λαζαρίνες, εκτός από το Σάββατο του Λαζάρου,

χορεύουν και την Τρίτη ημέρα του Πάσχα, τον καγκελευτό χορό «Μαρούλια –

Κουβάρια» και το χορό «Κυρα Βερροιώτισσα», ο οποίος χορεύεται και την

Κυριακή των Βαΐων, καθώς και την Κυριακή του Θωμά.495

Το περιεχόμενο των Λαζαριάτικων χορευτικών τραγουδιών συνδέεται, άμεσα,

όπως και πιο πάνω αναφέρθηκε, με το χριστιανικό γεγονός της Ανάστασης του

Λαζάρου, καθώς και με άλλα θέματα της καθημερινής ζωής.

Αν και οι χορευτικοί τύποι των Λαζαριάτικων χορών είναι πολύ λίγοι, ωστόσο,

τα τραγούδια που τραγουδούν και χορεύουν οι Λαζαρίνες είναι πολύ περισσότερα,

αλλά σε περιορισμένο αριθμό. Ειδικότερα, τα τραγούδια του Τρανού χορού, σε

χωριά της Κοζάνης, έχουν έναν ιδιαίτερο μουσικό σκοπό, που διαφοροποιεί το

ρυθμό του συρτού χορού. Τα τραγούδια αυτά χορεύονται και τραγουδιούνται από

τις Λαζαρίνες μόνο κατά την ημέρα του Λαζάρου, την Κυριακή των Βαΐων και

του Πάσχα και σε καμία άλλη περίοδο.496

Όπως και πιο πάνω αναφέρθηκε, οι χοροί των Λαζαρίνων αποτελούν ένα

τελετουργικό μέσο λατρείας, που συνδέεται άμεσα με τον, εν γένει, θρησκευτικό

χαρακτήρα των δρωμένων για δύο, κατά το Σαχινίδη, κύριους λόγους:

Πρώτα, γιατί όλο το εθιμικό δρώμενο είναι αφιερωμένο στο χριστιανικό

επετειακό γεγονός της Ανάστασης του Λαζάρου και εμπεριέχει ένα θρησκευτικό

494Κώστα Γ. Σαχινίδη, ό.π., σ. 4-5.
495 Ό.π., σ. 5.
496 Ό.π., σ. 6.
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συμβολισμό, προμηνύοντας το χαρμόσυνο γεγονός της Ανάστασης του Χριστού.

Ο συμβολισμός, όμως, αυτός προεκτείνεται και στην Ανάσταση της φύσης.

Και δεύτερο, γιατί όλοι οι Λαζαριάτικοι χοροί εκτελούνται, συνήθως, μπροστά

από τις εκκλησίες των κοινοτήτων και συνοδεύονται με την άσκηση

θρησκευτικών καθηκόντων από τις Λαζαρίνες (προσκύνημα της Παναγιάς,

άναμμα κεριών κ.λπ.). Ειδικότερα, στο προαύλιο της εκκλησίας της Παναγιάς,

στην Αιανή της Κοζάνης, γίνεται ο πρώτος χορός των Λαζαρίνων, το μεσημέρι

του Σαββάτου του Λαζάρου, καθώς και ο τρίτος χορός, το πρωί της Κυριακής των

Βαΐων.497

Γενικότερα, όπως προαναφέρθηκε, όλες οι εθιμικές χορευτικές και άλλες

διαδικασίες του δρώμενου των Λαζαρίνων αποτελούν ένα κοινωνικό φαινόμενο

που ανάγεται στην πλέον αρχέγονη κοινωνική οργάνωση, με βάση την περίοδο

της γυναικοκρατίας, στην οποία η γυναίκα – μητέρα ήταν αυτή που καθόριζε τα

του οίκου.

«Τόσο οι χοροί όσο και ολόκληρο το έθιμο», παρατηρεί ο Σαχινίδης, «αφορούν

μια μεγάλη κοινωνική ομάδα της κοινότητας που είναι οι γυναίκες κάθε ηλικίας, οι

οποίες αποτελούν τον κύριο κοινωνικό παράγοντα για την πραγματοποίηση όλων

των εθίμων, από την αρχή ως το τέλος, και οργανώνουν όλες τις εθιμικές

διαδικασίες, αφήνοντας τους άντρες στο περιθώριο. Γι’ αυτό και οι Λαζαριάτικοι

χοροί είναι όλοι γυναικείοι και εμπεριέχουν μια σειρά από κοινωνικές λειτουργίες,

οι οποίες καθορίζονται από εκείνους τους κοινωνικούς παράγοντες, που έχουν

σχέση με το φύλο τους, την ηλικία και τον κοινωνικό τους χώρο αναφοράς.

Ειδικότερα, για την πραγματοποίηση του εθίμου, συγκροτούνται μικρές κοινωνικές

ομάδες (παρέες – μπλίκια) που ταυτόχρονα ακολουθούν μια μεμονωμένη αλλά και

μια καθολική κοινωνική διαδικασία και συμπεριφορά».498

Ο Πούχνερ θεωρεί ότι η ενδεχόμενη και επιθυμητή γνωριμία των δύο φύλων

της νεολαίας μεταξύ τους, ως μέρος της στρατηγικής τής επιβίωσης της

κοινότητας, είναι ιδιαίτερα φανερή στην περίπτωση όπου, σε ένα τελετουργικό

αυστηρό τυπικό, ο φυλαχτής και καλαθιάρης, ως νεαρό παλικάρι στο άνθος της

497 Κώστας Γ. Σαχινίδη, ό.π., σ. 7. Πβ. Βασιλική Βόντσα, «Οι «Λαζαρίνες» της Αιανής:
Ένα γυναικείο έθιμο της περιόδου του Πάσχα και οι κοινωνικοπολιτισμικές του
προεκτάσεις», ό.π., σ. 243.

498 Κώστας Γ. Σαχινίδη, ό.π., σ. 6.
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δύναμης και της ανδροπρέπειάς του, προστίθεται στον όμιλο των κοριτσιών.499

Ίσως, υπάρχει και η ερμηνευτική δυνατότητα να εκληφθεί στην ιδιότητά του ως

«γαμπρού» (σε εξιδανικευμένη μορφή), όπως εκείνος εμφανίζεται στις

χειμωνιάτικες και αποκριάτικες μεταμφιέσεις των δρωμένων τύπου

«θάνατος/ανάσταση» ή «αρπαγή της νύφης» από τον αράπη κ.λπ.

«Σε κάθε περίπτωση, όπως παρουσιάζεται εδώ η νεολαία και στις δύο φυλικές

της εκδοχές με πανηγυρικό τρόπο», σημειώνει ο Πούχνερ, «η τάση για ενδογαμικές

στρατηγικές της παντρειάς στις κλειστές μικροκοινωνίες της Τουρκοκρατίας είναι

δεδομένη και η έκταση της ενδογαμίας δεν ξεπερνούσε συνήθως τη μικροπεριφέρεια

μιας περιοχής. Αυτή η έντονα κοινωνική και κοινοτική λειτουργικότητα του αγερμού

υποχωρεί, στον βαθμό που η κινητικότητα των εκτελεστών αυξάνεται (περισσότερα

χωριά ή μια περιοχή) ή η κλειστή δομή του μικρόκοσμου του χωριού αμβλύνεται

(ναυτιλία, ξενιτιά, επαγγελματικές μετακινήσεις, εσνάφια, μετανάστευση, αστυφιλία

κ.λπ.)˙Χαρακτηριστικά οι διαδικασίες που οδηγούν στη μείωση της κοινωνικής

λειτουργικότητας του αγερμού είναι η συρρικνωτική μετατροπή του σε παιδικό

παιχνίδι, η ψευδολειτουργική αντικατάστασή του από μετακινούμενες

Τσιγγανοπούλες, φτωχούς για επαιτεία και παρόμοια».500 Στις περιπτώσεις αυτές, η

μετάβαση από τον «Λάζαρο» στο «Φτωχό Λάζαρο» συντελείται όχι μεταφορικά,

αλλά στην κυριολεξία, ως τακτική της πρόκλησης του ελέους και της

ελεημοσύνης.501

499 Αυτό επισημαίνεται ειδικά σε ορισμένες πηγές.
500 Το φαινόμενο αυτό δεν παρατηρείται μόνο στο παρόν, αλλά υπήρχε και στο παρελθόν.

ΠαραδείγματααπότηΒόρειαΕλλάδαστο: A.J.B. Wace/M.S. Thompson, The Nomandes
of the Balkans, London 1914, σ. 132. Για τη Βουλγαρία βλ. Βαφειάδου, «Ήθη και
έθιμα Σωζοπόλεως». Λαογραφία 29 (1974), σ. 130, Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική
Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 142-143. Βλ. και σελ. 143, σημ. 287.

501 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 143.
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2.5.Συμβολικά αντικείμενα θεματοποίησης της Ανάστασης του

Λαζάρου

Η Ανάσταση του Λαζάρου δεν θεματοποιείται μόνο με το τραγούδι, αλλά

παρουσιάζεται, κατά τον Πούχνερ, πιο συγκεκριμένα στον αγερμό, με διάφορα

συμβολικά αντικείμενα.

Το πιο συνηθισμένο είναι το ανθοστολισμένο καλάθι, για το οποίο έγινε λόγος

πιο πάνω και το οποίο από τη μια μεριά χρησιμοποιείται ως δοχείο, όπου

συγκεντρώνονται τα αβγά που προσφέρουν οι νοικοκυρές, ενώ από την άλλη, σε

ορισμένα εθιμικά συμφραζόμενα έχει τη σημασία του τάφου ή και του λίκνου του

Φίλου του Χριστού.502

Εκτός από το ανθοστολισμένο καλάθι, υπάρχουν και χρωματισμένα και

στολισμένα «λαζαρόξυλα».

Στους Άγιους Θεοδώρους της Θεσσαλίας, για παράδειγμα, χρωματιστές βέργες,

σε σχήμα σταυρού, μπορούν να αντικαταστήσουν το ομοίωμα του Λαζάρου.503

Στην Ήπειρο, ο Λάζαρος παριστάνεται από ένα «σκιάχτρο», σε φυσικό μέγεθος

ανθρώπου, από δύο διασταυρωμένα ξύλα, όπου στο οριζόντιο – τα δύο χέρια του

– κρέμονται μερικά βαριά κουδούνια, τα οποία χτυπιούνται, σείοντας το

«Λάζαρο», κατά τη διάρκεια του τραγουδιού.504

Ο Γάλλος πρόξενος στα Επτάνησα Saint – Sauveur, περιγράφει μια

ενδιαφέρουσα αστική μορφή της πομπής του Λαζάρου, σε μορφή φλάμπουρου,

502 Αυτή η κάσα/κούνια και μνήμα/λίκνον είναι γνωστή, κατά τον Πούχνερ, στον κόσμο
από τις χριστιανικές τυπολογίες σε εκκλησιαστικό κήρυγμα και βυζαντινή και
μεταβυζαντινή εικονογραφία, εντούτοις μερικές φορές ο «τάφος του Λαζάρου»
μιμείται, πιο συγκεκριμένα, τον ανθοστολισμένο Επιτάφιο της Μεγάλης Παρασκευής.
Πολύ φανερά, στη Βίτσα των Ζαγορίων, βόρεια των Ιωαννίνων, ο Λάζαρος,
φτιαγμένος από δύο σταυρωμένα ξύλα, τοποθετείται σε μια πράσινη βάση από φύλλα
κισσού και στολίζεται με αγριολούλουδα. Με σύρμα φτιάχνεται ένα θολοειδές
κουβούκλιο, όπως στον Επιτάφιο, το οποίο «ντύνεται» με άνθη. Πάνω στο «Λάζαρο»
σε μορφή σταυρού, τοποθετούν και την εικόνα της Ανάστασης του Λαζάρου από την
εκκλησία. Στη βάση του κουβούκλιου ηχούν μικρά κουδούνια. Βάλτερ Πούχνερ,
Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 144-145. Βλ. και σελ. 144, σημ. 291. Πβ. Κακούρη,
Θάνατος – Ανάσταση, ό.π., σ. 28 κ. εξ.

503 ΛΣ. αρ. 1485, σ. 12, Άγιοι Θεόδωροι Θεσσαλίας.
504 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α ,́ ό.π., σ. 14.
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στα τέλη του 18ουαιώνα. Ο «πεφωτισμένος», κατά τον Πούχνερ, παραξενεύεται

από το θέαμα και την καταδικαστέα δεισιδαιμονία και γράφει σχετικά:

«Τις πρώτες μέρες του Απριλίου περιφέρεται στους δρόμους της Κέρκυρας ένα

φλάμπουρο με τη φιγούρα του αναστημένου Λαζάρου, φορτωμένη με χίλια δυο

αστεία στολίδια, μαντήλια, ψεύτικα μαργαριτάρια, πολύχρωμες κορδέλες,

καθρεφτάκια, εικόνες σε κάδρα και κούκλες. Αλλά και ο σημαιοφόρος είναι

ντυμένος παράξενα. Πάνω από τα ρούχα του φοράει μια κόκκινη φούστα, δεμένη με

κομποσκοίνι από καρδέλλες. Κάθε τόσο κοντοστέκεται και χορεύει ζωηρά,

κλωθογυρίζοντας το φλάμπουρο και τραγουδώντας το τραγούδι του Λαζάρου. Μια

άθλια πίπιζα κι ένα ντέφι συνοδεύουν το τραγούδι. Το πλήθος που παρακολουθεί την

παράσταση επαναλαμβάνει την επωδό και συχνά παίρνει μέρος στον υπαίθριο χορό.

Το φλάμπουρο και η συνοδεία του σταματούν μπροστά στα σπίτια των αρχόντων ή

των πλούσιων νοικοκυραίων για το σχετικό φιλοδώρημα. Ένας από τη συντροφιά

μαζεύει τα νομίσματα που πετιούνται από το παράθυρο και τα ρίχνει σ’ ένα κουτί,

αφού προηγουμένως τα δείξει στο φλαμπουριάρη. Δίνοντας μερικά νομίσματα,

μπορείς να ζητήσης από το σημαιοφόρο να χαμηλώση το φλάμπουρο του Λαζάρου.

Αυτός ο γύρος στα σοκάκια της πολιτείας συνεχίζεται μέρες ολόκληρες. Τελικά, όλα

τα στολίδια της σημαίας του Λαζάρου θα τα αγοράσουν διάφοροι ευλαβικοί

χριστιανοί και θα τα κρεμάσουν πάνω από τα προσκέφαλά τους».505

Στα χωριά του Ζαγορίου των Ιωαννίνων, στον «Επιτάφιο του Λαζάρου», με

ανθοστολισμένο κουβούκλιο και κουδούνια, καθώς και στους αγερμούς με το

«σκιάχτρο» του αναστημένου, με τις βροντερές κωδωνοκρουσίες περιφέρεται και η

εικόνα της Έγερσης του Λαζάρου. Επίσης, την περιφέρουν πάνω σε ένα κοντάρι, όπως

περιφέρουν και την «κούκλα» του Λαζάρου, που τον παρουσιάζει ως νεογέννητο.506

Η συνειρμική αντίληψη πως ο αναστημένος Λάζαρος μόνο σε μορφή νέας

γέννησης507 μπορεί, κατά τον Πούχνερ, να ξανάρθει στη ζωή, εκδηλώνεται, χωρίς

505 Κυριάκου Σιμόπουλου, Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα. 1700-1800, τ. Β ,́ εκδ. Στάχυ, Αθήνα
19998, σ. 513. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 148.

506 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α ,́ ό.π., σ. 149.
507 «Στα ορθόδοξα έθιμα στο Σάββατο του Λαζάρου», παρατηρεί ο Πούχνερ, «ο τετραήμερος δεν «όζει»

λόγω της αποσύνθεσης του σώματός του, αλλά εκλαμβάνεται ως ξαναγεννημένος από την αρχή, ως
νεογέννητο. η έγερσή του, ως μετάβαση από την ανυπαρξία στην ύπαρξη είναι μια εκ νέου γέννηση. Σε
ορισμένα εθιμικά συμφραζόμενα αυτήν τη διαλεκτική μεταξύ λίκνου και τάφου, γνωστή στον κόσμο από
την ομιλητική, τα εκκλησιαστικά κηρύγματα και την εικονογραφία, είναι ακόμα έκδηλη: π.χ.
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καμιά αμφιβολία, όταν η «κούκλα» του Λαζάρου «ντύνεται» με ρούχα μωρού και

«λικνίζεται» από τα κορίτσια κατά τη διάρκεια του τραγουδιού.

Το ομοίωμα αυτό κατασκευάζεται, συχνά, από ένα κομμάτι ξύλο ή, ακόμη, πιο

συχνά, από δύο σταυρωμένα ξύλα, στα οποία τυλίγονται λουρίδες από λινό

ύφασμα (φασκιά και «λαζαρώματα») ή ένα άσπρο (βαφτιστικό) πουκάμισο. Άλλος

τρόπος κατασκευής είναι ένα κουβάρι ύφασμα, που μπορεί να πάρει και

μεγαλύτερες διαστάσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις, χρησιμοποιείται και μια έτοιμη

παιδική κούκλα, η οποία «ντύνεται» με βαφτιστικά ή μωρουδίστικα ρουχαλάκια

και στολίζεται με άνθη.508 Και στην περίπτωση αυτή, το κίτρινο συμβολίζει τη

νεκρική εμφάνιση του «νεκρού Λαζάρου».509

Το σύμβολο της «κούκλας» του Λαζάρου υπάρχει όχι μόνο στη νησιωτική και

ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και στη Μικρά Ασία510, στους Σαρακατσάνους511, στην

διαμορφώνεται το μνήμα του Λαζάρου σε μορφή πασχαλινού επιταφίου, αλλά η συνηθισμένη αντίληψη
είναι αυτή του νεογνού (όπως το προτυπώνει ήδη ο εικονογραφικός τύπος της μούμιας), το οποίο
λικνίζεται ως κούκλα από τις λαζαρίνες, ντυμένη με βαφτιστικά, που τη μεταχειρίζονται, λιγότερο ή
περισσότερο απλή ή επεξεργασμένη, ως παιδική κούκλα». Βάλτερ Πούχνερ, Θεωρητική Λαογραφία,
ό.π., σ. 335.

508 Ε.Ι. Μονογιός, Τα Μυκονιάτικα, εν Ερμουπόλη 1927, σ. 49 κ. εξ.
509 Η παιδική φύση του αναστημένου Φίλου του Χριστού, με το συμβολισμό του

μνήματος/λίκνου του καλαθιού για τα αβγά, γίνεται ακόμη πιο έκδηλη, αν το ομοίωμα
του Λαζάρου τοποθετείται στο ίδιο το καλάθι του αγερμού (όπως βάζουν και σε άλλες
περιπτώσεις πριν από τον αγερμό ένα αβγό στο καλάθι να «αβγατίσει» - όμως το αβγό
είναι κατεξοχήν σημείο της Νέας Ζωής), πιάνεται από τα κορίτσια σαν νήπιο στην
αγκαλιά ή λικνίζεται ή λικνίζεται πέρα δώθε δήθεν, να το πάρει ο ύπνος. Βάλτερ
Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 150-151.

510 Στην Ανακού της Καππαδοκίας, ως τα τέλη του 19ου αιώνα. Βάλτερ Πούχνερ,
Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 151, σημ. 335. Πβ. Θ.Π. Κωστάκης η Ανακού, ό.π.,
σ. 244 κ. εξ.

511 Στους Σαρακατσάνους το τελετουργικό του εθίμου είναι σύνθετο. Την παραμονή, ο
ενταφιασμός του Λαζάρου παριστάνεται με μεταμφιεσμένο αγόρι. αντίθετα, η Έγερσις
παριστάνεται με είδωλο και τελείται σε κάθε κονάκι χωριστά. Με δύο σταυρωμένα
ξύλα, ντυμένα με ύφασμα και χρωματιστά κομμάτια ενδυμασίας ή και βαφτιστικά, με
άνθη και φιντάνια κατασκευάζεται η κούκλα του Λαζάρου. Οι τραγουδιστές του
Λαζάρου κρατούν την κούκλα του Λαζάρου, το καλάθι και ένα ομοίωμα με
κουδούνια, το οποίο λειτουργεί ως μουσικό όργανο. Παντού εκδηλώνεται χαρά για την
ανάστασή του. Όταν νυχτώσει, το ομοίωμα καταστρέφεται και ρίχνεται σε
απομακρυσμένη χαράδρα. W. Puchner, Brauchtumserscheinungen im griechischen
Jahreslauf, ό.π., σ. 167. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 152,
σημ. 337.
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κεντρική Βουλγαρία512, και, με κάποια αλλαγή των εθιμικών συγκειμένων, στη

Ρουμανία και στους Έλληνες του Πόντου.513 Η κούκλα buenec στην ανατολική

Βουλγαρία δείχνει, ήδη, κατά τον Πούχνερ, κάποια εξέλιξη προς την έντεχνη

«κούκλα παραδοσιακής ενδυμασίας», όπως και η αντίστοιχη Lazarka από το

Sofijsko, όπου, επίσης, παρατηρείται, πλέον, καθαρά αισθητική βούληση και

ικανότητα στη διαμόρφωσή της.514

Παρόμοια χρήση με τις κούκλες του Λαζάρου έχουν και τα ειδικά ψωμιά, που

ψήνονται το Σάββατο του Λαζάρου για την ψυχή του Φίλου του Χριστού,

περιφέρονται σε αγερμό και μοιράζονται στους ανθρώπους. Στη Βουλγαρία, αυτά

τα γιορταστικά ψωμιά, σημαντικού μεγέθους, σε μορφή μούμιας, ονομάζονται

Kukli, δηλαδή κούκλες και δείχνουν λίγο πολύ τα «λαζαριώματα», τις ταινίες με

τις οποίες τυλίγεται το σώμα του νεκρού˙515 στα Δωδεκάνησα λέγονται «λάζαροι»

και διακρίνονται σ’ αυτούς ορισμένα φυσιογνωμικά στοιχεία του προσώπου.516

Στις περιπτώσεις αυτές, τα λαζαρόψωμα αντικαθιστούν πραγματικά τις «κούκλες»

και τα ομοιώματα στους αγερμούς.517

Στη βουλγαρική, σήμερα, Θράκη, μια τέτοια μικρή μούμια από ψημένο ψωμί,

όπου μόνο τα κυκλικά τυλίγματα στα νεκροσάβανα φαίνονται, σαν

αραβουργήματα, μοιράζονται στο Lazarovden στους γείτονες, και τονίζεται

512 R. Kacarova, “Lazarnica”, Journal of English, ό.π., σ. 70. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ,
Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 152, σημ. 338.

513 Το ομοίωμα «κουχτουτέρα» ραντίζεται με νερό, είτε για να φέρει είτε να διώξει τη
βροχή. αυτό σχετίζεται με το μεταμφιεσμένο στα πράσινα κορίτσι των Βαλκανίων, την
«περπερούνα», η οποία μερικές φορές, αντικαθίσταται και από κούκλα. Βάλτερ
Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 152, σημ. 340. Πβ. M. And,
DancesofAnatolianTurkey, NewYork 1959, σ. 62 και Α.Π. Παπαδόπουλος,
«Νεφοδιώκται», Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος 1927, σ. 269-277.

514 Βάλτερ Πούχνερ, Θεωρητική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 336-337.
515 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 154-155
516 Στην Κέα «η νοικοκυρά ζυμώνει για κάθε παιδί της και τον άντρα της Λάζαρο. Του

κάνει χεράκια, πόδια, κεφαλάκι, μάτια. τα μάτια τα κάνει με μαυρομμάτικα
φασολάκια». Στη Λέρο «ζυμώνουν ψωμάκια μακρουλά με σταυρωμένα χέρια. Τους
βάζουν μοσχοκάρφια και τους κάνουν μάτια. Τα ψήνουν στον φούρνο και τα
μοιράζουν στα παιδιά». Λέγουν και την απευχήν:
Όποια ζυμώση και δε με πλάση
τα χέρια ντης να σπάση.
Δημ. Β. Οικονομίδης, Λάζαρος (Λαογραφία), ό.π., σ. 64-66.

517 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 155.
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ιδιαίτερα πως αυτό γίνεται για τη σωτηρία των ψυχών στον Άδη.518 Εδώ, είναι

φανερή η επίδραση του εικονογραφικού τύπου της μούμιας (της ψυχής, του

νεκρού, του νεογνού), όπου ενώνονται σε ένα σχηματικό «τύπο» τα σάβανα με τα

«φασκιά», το τέλος με την αρχή της ζωής (του Λαζάρου και του Χριστού).

«Λαζαρώνω» σημαίνει ακριβώς αυτό: τυλίγω το νεκρό στα λαζαρώματα.519

2.6.Το παραστατικό δρώμενο του Λαζάρου

Ο Β. Πούχνερ θεωρεί ότι η «Παρουσία» του αναστημένου Λαζάρου στους

αγερμούς μπορεί να αναφέρεται λεκτικά, να δείχνεται με συμβολικά αντικείμενα ή

να παριστάνεται και με ζωντανό «ηθοποιό», το «Λαζαρόπαιδο» σε συμβολική

μεταμφίεση. Η Έγερσις μετατρέπεται, ακόμη, και σε παραστατικό δρώμενο, όταν

η αναβίωση του νεκρού παριστάνεται με το σήκωμα του ξαπλωμένου στο έδαφος.

Αυτή η υποτυπώδης παραστατική σκηνή παρουσιάζεται σε πολλές περιοχές του

Ελλαδικού χώρου και με ιδιαίτερα λαμπρό τρόπο σε χωριά και πόλεις της

Κύπρου.520

Στη Σηλυβρία της Αν. Θράκης, το Λάζαρο υποδυόταν αγόρι, 10-12 ετών, του

οποίου το σώμα σκέπαζαν με λάπατα ή άγρια χόρτα. Κατόπιν, ένας μικρός όμιλος

αγοριών το οδηγούσε από σπίτι σε σπίτι. Κατά τον Μ. Γ. Βαρβούνη, πρόκειται για

μια αρχέγονη μορφή θεατρικού ρόλου, για μια προαισθητική μορφή λαϊκού

θεάτρου, αφού το αγόρι υποδύεται τον νεκραναστώμενο Λάζαρο. Το παιδί

ξαπλώνει στα χόρτα, που μαζί με τα λουλούδια αποτελούν σύμβολα αναγέννησης,

518 Η Ελπινίκη Σταμούλη-Σαραντή σημειώνει: «Το Λαζαροσάββατο με ζυμάρι έπλαθαν
ανθρωπάκια, τους «Λάζαρι». στα μάτια και στον οφαλό έβαζαν από ένα μαύρο πιπέρι
ή μαύρη σταφίδα, τα έψηναν και τα μοίραζαν στη γειτονιά για την ψυχή του Λαζάρου.
Στα σπίτια που είχανε παιδιά έκαναν για το καθένα από ένα «Λάζαρι»». Ελπινίκη
Σταμούλη-Σαραντή, ό.π., σ. 494. Πβ. Μ.Γ. Βαρβούνης, Λαϊκές Θρησκευτικές
τελετουργίες, ό.π., σ. 192-93.

519 Σ’ αυτό το ταπεινό ψωμάκι», γράφει ο Πούχνερ, «εικονίζεται ακριβώς το ίδιο, όπως
στις απεικονίσεις της εγέρσεως στα ανάγλυφα των σαρκοφάγων στις
πρωτοχριστιανικές κατακόμβες: η ελπίδα της Ανάστασης. Η τύχη του Λαζάρου μπορεί
να είναι και η δική μας. Και η αιγυπτιακή μούμια, που αποτελεί το πρωτότυπο της
παράστασης αυτής, δηλώνει την επιθυμητή αθανασία των Φαραώ». Βάλτερ Πούχνερ,
Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 156.

520 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 156-157.
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αλλά και διαβατήρια μέσα για τα νεκρικά έθιμά μας. Τα χόρτα και τα λουλούδια

έχουν εδώ ένα βαθύτατο συμβολικό ρόλο και, ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν τη

νεκρανάσταση, πραγματική και θεατρική.521

Στη Νησίστα της Ηπείρου (Ροδαυγή Άρτας, σήμερα) ένα αγόρι, ντυμένο με

μακριά άσπρη πουκαμίσα, είναι ξαπλωμένο στο έδαφος και σηκώνεται, μόλις ο

Χριστός το καλεί.522

Το δρώμενο για το θάνατο-ανάσταση του Λαζάρου στη Βίτσα των Ιωαννίνων,

ανεξάρτητα από τα μαγικά στοιχεία που, κατά την Κατερίνα Κακούρη, περικλείει,

κυμαίνεται ανάμεσα σε εμβρυϊκή θεατρικότητα και σε έντονο συμβολισμό, όπως

οι Ακολουθίες για το θάνατο-ανάσταση της επίσημης χριστιανικής λατρείας.

«Το τραγικό στοιχείο», σημειώνει, «προβάλλει μέσα από την τραγική εμπειρία

της «Καταβάσεως εις Άδην» θνητού. Η ψαλμωδία-τραγούδι γίνεται με

ερωτοαπόκριση. Και η ερωτοαπόκριση, η στιχομυθία που διαφοροποιεί τον

επικολυρικό λόγο από τον δραματικό, αυτή – κατά τον Αριστοτέλη – άνοιξε το

δρόμο στη θεατρική δημιουργία».523

Στους Σαρακατσάνους, την Παρασκευή, πριν από το Σάββατο του Λαζάρου,

φορούν όλοι πένθος, γιατί ο Λάζαρος πέθανε. Οι γυναίκες φορούν μαύρα

κεφαλομάντιλα, κάθονται στο πάτωμα στα κονάκια τους και σιωπούν. Κάθε

κονάκι περιμένει, ώσπου να έρθει το λαζαρόπαιδο˙ αυτό είναι ένα αγόρι, από 12

έως 18 ετών, φορά άσπρη πουκαμίσα, άσπρο σκούφο, έχει τα χέρια του

σταυρωμένα μπροστά στο στήθος και δεμένα (μιμούμενο την εικονογραφική

παράσταση του νεκρού Λαζάρου). Περιφέρεται από τα «λαζαρούδια», έναν όμιλο

10-12 παιδιών – δύο τον κρατούν, γιατί έχει καλυμμένα τα μάτια. - Στο κονάκι,

ξαπλώνει κάτω, ως νεκρός. Όταν τελειώσει το εκτενές λαζαρικό τραγούδι, τον

βοηθούν να σηκωθεί όρθιος και ο «νεκρός» συνεχίζει τον αγερμό. Επομένως, δεν

πρόκειται για συμβολική αναπαράσταση της Εγέρσεως, αλλά για αναπαράσταση

521 Μ. Γ. Βαρβούνης, Λαϊκές Θρησκευτικές τελετουργίες, ό.π., σ. 192-93. Πβ. Μανόλη Γ.
Σέργη, Έθιμα του Πάσχα, ό.π., σ. 4 και Γ.Α. Μέγας, Ελληνικαί εορταί, ό.π., σ. 141.

522 Κ.Α. Διαμάντης, «Τα τραγούδια του Λαζάρου στη Νησίστα των Τζουμέρκων», ό.π., σ.
137-143.

523 Βλ. περισσότερα, Κατερίνα Ι. Κακούρη, Θάνατος-Ανάστασις (Σε μαγικό-θρησκευτικά
«δρώμενα» της λαϊκής λατρείας της Ηπείρου), εκδ. Βιβλιοθήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας
Αθηνών, αρ. 9, εν Αθήναις 1965, σ. 30.
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του νεκρού, αφού η Έγερσις τελείται το Σάββατο του Λαζάρου, την επόμενη

ημέρα, με ένα ομοίωμα.524

Στη Σαλακό της Ρόδου, το Λαζαρόπαιδο, ντυμένο παπαδοπαίδι, γονατίζει και

σηκώνεται στη στροφή 16 του τραγουδιού του Λαζάρου: «Λάζαρος

απελυτρώθη/ανεστήθη κι εσηκώθη,/ζωντανός, σαβανωμένος/και με το κερί

ζωσμένος/».

Τη στροφή 19, με την απάντηση του ανείπωτου, απάντηση τι έχει δει στον

Άδη, την τραγουδάει το ίδιο το παιδί: «...Είδα φόβους, είδα τρόμους,/είδα βάσανα

και πόνους,/δότε μου λίγο νεράκι/να ξεπλύνω το φαρμάκι/της καρδίας των

χειλέων/και μη με ρωτάτε πλέον/».525

Στη Λάρνακα, το κέντρο της τοπικής λατρείας του Αγίου Λαζάρου, το δρώμενο

της έγερσης παριστάνεται και στην ίδια την εκκλησία του, μετά τη Θεία

λειτουργία, το Σάββατο του Λαζάρου.526 Η περιγραφή της τελετής, την οποία

παραθέτει ο Πούχνερ, είναι της Ohnefalsch – Richterκαι προσδιορίζεται στα τέλη

του 19ου αιώνα, περίπου:

«Η γιορτή στην οποία πρωτοστατεί ο εκάστοτε επίσκοπος Κιτίου αρχίζει από το

άδειο μνήμα του Λαζάρου, μια απέριττη ρωμαϊκή σαρκοφάγο που βρίσκεται στην

κρύπτη κάτω από το εικονοστάσι – το χρυσοποίκιλτο εικονοστάσι της

παλαιοβυζαντινής εκκλησίας του Λαζάρου, και τελειώνει στην Αγία Τράπεζα

μπροστά από το εικονοστάσι. Τα κλαδιά των λαζάρων μεταμορφώνουν την

εκκλησία σ’ ένα τεράστιο ταπέτο. Κατά τη διάρκεια της Θείας λειτουργίας ο

«πρωτοπαπάς» ψιθυρίζει τις ψαλμωδίες του, που επαναλαμβάνει όλη η κοινότητα

στους ίδιους ένρινους τόνους, ενώ ο επίσκοπος στέκεται στο χρυσοποίκιλτό του

θρόνο περιστοιχιζόμενος από αρχιμανδρίτες, εξάρχους και δύο διάκους, που

524 Αγγελική Χατζημιχάλη, Σαρακατσαναίοι, ό.π., σ. 161. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ,
Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 158, σημ. 365.

525 Ι.Παπαχριστοδούλου, «Λαογραφικά Σύμμεικτα της Ρόδου», ό.π., σ. 130 κ. εξ. Πβ.
Κ.Γ. Σπυριδάκη, «Συμβολή εις την μελέτην των ελληνικών παροιμιών», Κρητικά
Χρονικά 11 (1957), σ. 267-276.

526 Στην ανατολική ορθόδοξη εκκλησία η Έγερσις του Λαζάρου δεν γνωρίζει, κατά τον
Πούχνερ, μια ειδική τελετουργική διατύπωση. Το δρώμενο της νεκρανάστασης του
φίλου του Χριστού μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα
αποτελεί τη μόνη εξαίρεση. Βάλτερ Πούχνερ, Ο Λάζαρος στην ορθόδοξη παράδοση,
ό.π., σ. 134. Πβ. V. Saxer, “Lazzari di Betania”, Bibliotheca Sanctorum, τ. 7, Roma
1966, σ. 1135-1149.



194

κρατούν από τρεις αναμμένες λαμπάδες. Ο αέρας γίνεται πιο βαρύς από τα πολλά

θυμιατά και από τις χιλιάδες των αναμμένων κεριών...».527

Στη συνέχεια, η Richterπεριγράφει την τελετουργία που ακολουθείται ως τη

στιγμή που ο μητροπολίτης μαζί με τους ιερείς και την κοινότητα αποσύρονται

στη μεγάλη αίθουσα των δεξιώσεων, τη σάλα του Μοναστηριού του Αγίου

Λαζάρου, όπου, στο μεταξύ, οι επίτροποι της εκκλησίας και οι διάκοι έχουν

ντύσει το ομορφότερο και εξυπνότερο νεαρό αγόρι της περιοχής, το Παιδί του

Λαζάρου, με ένα ένδυμα καμωμένο από κίτρινους λαζάρους, «τα λουλούδια του

Λαζάρου», πλεγμένο από τις καλύτερες γυναίκες της πόλης ειδικά για τη γιορτή.

Και συνεχίζει η Richter: «...Με τη συνοδεία λυπητερών τραγουδιών και πένθιμης

μουσικής, ξαπλώνουν το παιδί στη μέση του μεγάλου δωματίου, πάνω σ’ ένα

κρεβάτι/χαλί καμωμένο από ποικιλόχρωμα λουλούδια και φύλλα. Αυτό μυρίζει

τριαντάφυλλα και πορτοκάλια, λάμπει από τους πορφυρένιους ανθούς της ροδιάς

(...) ενώ γύρω του τρεμοσβήνουν σε ασημένια κηροπήγια με πολλά χερούλια

τεράστιες λαμπάδες από κερί. Ο αρχιερέας διαβάζει το ευαγγέλιο του Λαζάρου, στο

11ο κεφάλαιο του Κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, και όταν φτάσει στο στίχο 43, υψώνει

τη φωνή του, ακριβώς όπως έκανε ο Χριστός: «Όταν αυτός το είπε, φώναξε με

δυνατή φωνή, Λάζαρε έξελθε» (...), τρεις γνωστοί αρχιερείς, που με τη σειρά

τοποθετούν το σταυρό πάνω στο κεφάλι του Παιδιού – Λαζάρου, τον καπνίζουν με

θυμιατό και τον ραντίζουν με αγίασμα από μια δέσμη από μυρτιές, που βούτηξαν

προηγουμένως μέσα στην κούπα με το αγίασμα...».528

Τότε, ο Λάζαρος, το πεθαμένο παιδί ξυπνά και σηκώνεται απότομα, ενώ

γυναίκες τον ραντίζουν με ροδόσταγμα, του ρίχνουν ροδοπέταλα, και βάζουν

μέσα στο στόμα του γλυκό του τριαντάφυλλου και άλλα ζαχαρωτά. Ένας από τους

επιτρόπους του προσφέρει μια γουλιά κρασί και ένα κομμάτι από το ψωμί του

Λαζάρου.

Οι φλογέρες, τα βιολιά και τα λαούτα ακολουθούν και μαζί με τη χορωδία της

εκκλησίας ψάλλουν όλοι, ενώ όλη η κοινότητα συμμετέχει στην ψαλμωδία με μια

φωνή. «Ο Λάζαρος αναστήθηκε», φωνάζει ο κάθε νεοφερμένος.

527 M. Ohnefalsch – Richter, Ελληνικά ήθη και έθιμα στην Κύπρο, μετάφραση – εισαγωγή
– σχόλια και επιμέλεια Άννα Γ. Μαραγκού, Λευκωσία 1994, σ. 73-75.

528 M. Ohnefalsch – Richter, ό.π.
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Οι επίτροποι του ναού και οι τελετάρχες προσφέρουν στους εκλεκτούς

προσκεκλημένους, που παρευρίσκονται μαζί με τις γυναίκες και τις κόρες τους,

κάθε είδους φαγητά και ποτά, φρούτα και ζαχαρωτά και ειδικά εδέσματα στη

μνήμη των πεθαμένων, τα «κόλλυβα» του Λαζάρου. Ταυτόχρονα, ραντίζουν τα

χέρια των παρευρισκομένων στη γιορτή με άφθονο ροδόσταμα και ανθόνερο και

τρέχουν στο τέλος να καπνίσουν τους τιμώμενους με ωραία ασημένια

καπνιστήρια, για να απομακρύνουν το κακό μάτι. Με τον τρόπο αυτό, τελειώνει,

στην αυλή της εκκλησίας του Λαζάρου, η πρώτη τελετή για την ανάσταση του

Λαζάρου.

Η πομπή των προσκυνητών του Λαζάρου και οι τελετάρχες περπατούν, στη

συνέχεια, από το όμορφο ταφικό δωμάτιο προς τα ιδιωτικά σπίτια, κρατώντας

αναμμένα κεριά. Η κάθε νοικοκυρά προσπαθεί να παραβγεί τις άλλες στο

στόλισμα του κρεβατιού του Λαζάρου, στα λουλούδια, στην όμορφη παρουσίαση

των δημητριακών, στην τέχνη της ζαχαροπλαστικής και της μαγειρικής και,

ακόμη, στο καθόλου αμελητέο δώρο για τους παπάδες, που εκφράζεται είτε σε

χρήματα, σε κεριά, μέλι, ψωμιά ή γλυκίσματα, τσιγάρα και καπνό.

Η ίδια τελετή επαναλαμβάνεται παντού, μεγαλύτερη ή μικρότερη, ανάλογα με

την υπόληψη και το κύρος. Μόνο οι πολλοί φτωχοί και αυτοί που δεν μπορούσαν

να φτιάξουν κρεβάτι για το Λάζαρο, μένουν έξω. Η πομπή ακολουθούσε πάντα

ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Η «γιορτή του Λαζάρου», την οποία η Richterαποκαλεί «πρωτότυπη, μισολαϊκή

και μισο-εκκλησιαστική γιορτή», είναι, κατά τον Πούχνερ, ένα λαϊκό δρώμενο,

τελούμενο από το ποίμνιο, δρώμενο, που τελούνταν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο,

σε όλες τις πόλεις της Κύπρου,529 αλλά μόνο στην εκκλησία του Αγίου Λαζάρου

529 Στα χρόνια 1910-1916, στη Λευκωσία ο αγερμός τελούνταν από ιερείς μαζί με παιδιά,
από τα οποία το ένα παρίστανε το «Λάζαρο». Ο «νεκρός» στολίζεται με γιρλάνδες από
μαργαρίτες σε χέρια και πόδια, οι οποίες τοποθετούνται σταυρωτά, όπως περιγράφεται
στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο ΙΙ, 44, και στο κεφάλι φοράει μια διπλή κορόνα από
τέτοια κίτρινα (χρώμα του νεκρού) αγριολούλουδα. Μετά τη λειτουργία του
Σαββάτου, οι ιερείς μαζί με τα παιδιά, επισκέπτονται τα διάφορα σπίτια, όπου οι
ιερωμένοι ψάλλουν το τροπάριο της ημέρας και τα παιδιά τραγουδούν ένα εκτενές
θρησκευτικό τραγούδι για την Έγερση. Το «λαζαρόπαιδο» ξαπλώνει, στο μεταξύ,
ανάσκελα σε ένα μικρό χαλί (τον τάφο του) και παριστάνει το νεκρό. Στο σημείο όπου
το τραγούδι φτάνει στο στίχο όπου ο Χριστός καλεί το νεκρό φίλο του από τον τάφο,
το λαζαρόπαιδο σηκώνεται. Τα παιδιά φιλεύονται.



196

στη Λάρνακα, το επίκεντρο της εκκλησίας του Αγίου Λαζάρου στην Ανατολική

εκκλησία, παριστανόταν αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, στο χώρο της ίδιας της

εκκλησίας˙ μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο οι αγερμοί του Λαζάρου στη

Λάρνακα πραγματοποιούνταν, πλέον, χωρίς το αναστημένο «αγόρι του Λαζάρου»,

και τραγουδούσαν απλώς τα θρησκευτικά κάλαντα της ημέρας. Από πότε τελείται

το παραστατικό δρώμενο της σκηνής της εγέρσεως στην εκκλησία του Αγίου

Λαζάρου είναι άγνωστο.530

Ο Γεώργιος Σπυριδάκης είχε την άποψη πως το δρώμενο της Λάρνακας, μαζί

με τις εθιμικές του λαϊκές παραλλαγές στην Κύπρο, θα μπορούσε να συσχετισθεί

με την πρώτη σκηνή του Κυπριακού Κύκλου των Παθών,531 και να σχηματίσει μια

παράδοση μιας ενδοκυπριακής ή και, γενικότερα, βυζαντινής λειτουργικής

παράστασης της σκηνής της Έγερσης.532

Η ειδική θέση της Κύπρου στη λατρεία του Λαζάρου εξηγείται, κατά τον

Πούχνερ, από την παράδοση της ανατολικής εκκλησίας, πως ο Λάζαρος έζησε τη

δεύτερη ζωή του ως επίσκοπος Κιτίου στη Λάρνακα, την πόλη στις Αλυκές που

γίνεται κέντρο μιας πρώιμης χριστιανικής λατρείας της πρώτης χιλιετίας, όπως και

πιο πάνω αναφέρθηκε.533

Το ίδιο τελείται και στα χωριά της Αμμοχώστου και στην Κερύνεια, Π. Στυλιανού,
«Στοιχεία Θρησκευτικού βυζαντινού Θεάτρου στην Κύπρο», Κυπριακός Λόγος 13
(1981), τεύχ. 73, σ. 73-94 και Χρ. Εξαδακτύλου, «Λαμπριάτικα έθιμα στην περιοχή
της Κερυνείας», Μόρφωσις 26 (1971), τεύχ. 312, σ. 16 κ. εξ. Πβ. Βάλτερ Πούχνερ, Ο
Λάζαρος στην ορθόδοξη παράδοση, ό.π., σ. 139, σημ. 16.

530 M. Ohnefalsch – Richter, ό.π., σ. 73-75 και Βάλτερ Πούχνερ, Ο Λάζαρος στην
ορθόδοξη παράδοση, ό.π., σ. 139-140.

531 Ο Κυπριακός Κύκλος των Παθών, από το 13ο αιώνα ή αρχές του 14ου, είναι ένας
διαλογικός «κέντρων» από παραθέματα της Γραφής (μόνο με τις πρώτες λέξεις του
χωρίου) γύρω από τα χριστολογικά γεγονότα του πασχαλινού κύκλου, ο οποίος
αρχίζει, δογματικά σωστά, με τη σκηνή της έγερσης του Λαζάρου. Αυτή η διάταξη,
αποτελεί, κατά τον Πούχνερ, ένα σενάριο, που προορίζεται χωρίς άλλο για θεατρική
συγκεκριμενοποίηση, το μόνο σε όλη τη βυζαντινή γραμματολογία. Βάλτερ Πούχνερ,
Ο Λάζαρος στην ορθόδοξη παράδοση, ό.π., σ. 141-44. Βλ. και σημ. 21, σ. 141-42. Πβ.
Β. Πούχνερ, Η Κύπρος των Σταυροφόρων και το θρησκευτικό θέατρο του Μεσαίωνα,
Λευκωσία 2004, σ. 71 και εξ.

532 Γ.Κ. Σπυριδάκης, «Επιβιώσεις Λαϊκής Πίστεως, Λατρείας και Τέχνης της Βυζαντινής
περιόδου εις την Βόρειον Ελλάδα», Πρακτικά του 1ου Συμποσίου Λαογραφίας του
Βορειοελλαδικού Χώρου, Θεσσαλονίκη 1975, σ. 235 και εξ.

533 Βάλτερ Πούχνερ, Ο Λάζαρος στην ορθόδοξη παράδοση, ό.π., σ. 156-157.
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2.7. Μορφές παραλλαγών στους αγερμούς του Λαζάρου

Τις μορφές των παραλλαγών στους αγερμούς του Λαζάρου ο Πούχνερ τις

ονομάζει παρεκκλίνουσες μορφές και θεωρεί ότι σ’ αυτές τα παγανιστικά,

φυσιολατρικά και εποχικά συμφραζόμενα είναι και τα πιο έντονα.

«Αναφέρθηκαν οι αντρικοί αγερμοί του Λαζάρου στην Ήπειρο», σημειώνει ο

Πούχνερ, «όπου τα παλικάρια τραγουδούν μια σύντομη εκδοχή του θρησκευτικού

τραγουδιού μαζί με τα παινέματα και την παράκληση για το φιλοδώρημα.534 Ειδικά

οι βορειοηπειρωτικοί αγερμοί, σήμερα σε αλβανικό έδαφος, συμμερίζονται, στη

μορφολογία τους, με τις συνηθισμένες πομπές του Σαββάτου του Λαζάρου μόνο με

την ημερομηνία πλέον: πρόκειται για παραστρατιωτικές οργανώσεις με

θηριομορφικές μεταμφιέσεις και ρεπερτόριο από τυποποιημένους «ρόλους», που

είναι γνωστές από τους παμβαλκανικούς δωδεκαμερίτικους αγερμούς,535 οι οποίοι

εν μέρει τεκμηριώνονται και κατά το καρναβάλι».536

Στη συνέχεια, ο Πούχνερ αναφέρει, παραστατικά, τις πομπές του Λαζάρου

στην περιοχή της Λιούντζης, στις ελληνικές μειονότητες στη νότια Αλβανία, όπως

τις κατέγραψε ο Γ. Λίλλης.537

Και κατά τον Αλ. Χ. Μαμμόπουλο, ξεχωριστή είναι η λαζαρική τελετή στο

Επταχώρι της Λιούντζης, όπου «γίνεται πομπώδης και πρωτότυπη». Για να

534 Στην Αγία Βαρβάρα του νομού Ιωαννίνων τα «λαζαροπαίδια» μαθητές του σχολείου
με έναν αρχηγό, χτυπούν ρυθμικά με τα ματσούκια (με μια κεφαλή στην άκρη, το
«ντομούτσι») στο πάτωμα και συνοδεύουν με αυτόν τον τρόπο (όπως σε άλλα μέρη
της Ηπείρου με τα κουδούνια στο «κωδωνοστάσιο» του «Λαζάρου») την ψαλμωδία.
Μ. Γκατσόπουλος, «Η εορτή του Λαζάρου εν Ηπείρω», ό.π., σ. 159-66. Πβ. Βάλτερ
Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 161, σημ. 373.

535 Στην περιοχή του Αργυροκάστρου (Gjirokaster) τα παιδιά περιφέρονται το Σάββατο,
πριν από την Κυριακή των Βαΐων, με διάφορα όπλα, γιαταγάνια, μαχαίρια και
κουδούνια, στα χωριά: μπροστά ένας μπαϊραχτάρης (Bajraktar), ζωσμένος με κυπριά
και κουδούνια, ο «ντουρντούμης» με σπαθί και κουδούνια, καμπούρηδες και
κουδουνάδες, γαμπρός και νύφη ως μεταμφιεσμένοι, στο τέλος ο γέρος με τη γριά.
Μπροστά στα σπίτια αυτοί οι «Λάζαροι» σταματούν και κάνουν απειλητικό και
δαιμονικό θόρυβο, ύστερα τραγουδούν το τραγούδι του Λαζάρου. Ανώνυμος, «Ο
Λάζαρος στο Αργυρόκαστρο», Μπουκέτο 24 (Απρίλιος 1930). Πβ. Δημ. Β.
Οικονομίδης, «Λάζαρος – Λαογραφία», ό.π., σ. 66, και Γ.Α. Μέγας, Ζητήματα
Ελληνικής Λαογραφίας, τεύχ. 3, ό.π., σ. 90.

536 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 161-162.
537 Γ. Λίλλης, Βορειοηπειρωτικές σελίδες. Η Λιούντζη…, ό.π., σ. 145. Πβ. Βάλτερ

Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 161-163.
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μπορέσουν να περάσουν τα λαζαρούδια από όλα τα σπίτια των επτά χωριών

ετοιμάζονται από την Τρίτη, πριν από το Σάββατο του Λαζάρου. «Από βραδύς ο

όμιλος παιδιών ή και μεγάλων μαζεύεται στο σχολείο του χωριού», γράφει ο

Μαμμόπουλος, «και εκεί μεταμφιέζονται και σχηματίζουν ένα θίασον. Όλοι φορούν

προσωπίδες από χαρτί ή συρμάτινες, τις οποίες έστελναν συγγενείς από την Πόλη.

Τα μέλη του θιάσου, του μασκαρεμένου αποκρηάτικα (τζαμάλικα) είναι κατά

σειράν: Ο Καπετάνιος (πρωτοκαπετάνιος), φουστανελλοφόρος. Ο Ψυχογιός ή

δεύτερος καπετάνιος, φουστανελλοφόρος με γιαταγάνια στο χέρι. Ο Γιατρός με τη

ρεντιγκότα, το ψηλό καπέλλο και το απαραίτητο βαλιτσάκι στο χέρι, συνοδευόμενος

από δυο ασπροντυμένους νοσοκόμους. Ο Γαμπρός και η Νύφη ντυμένοι

γαμπριάτικα και νυφιάτικα. Ο Παληάτσος, παρδαλά ντυμένος, με το χοτζορέ στο

κεφάλι του. Ήταν δε χοτζορές ένας υψηλός χάρτινος πύργος σε σχήμα μιναρέ

χρωματισμένος και ποικιλμένος με ψαλιδισμένα λεπτά χαρτιά και πούλιες λαμπρές

ομορφοστολισμένος. Γύρω απ’ αυτόν στέκονταν τέσσερα παλληκάρια, με

φουστανέλλες και γιαταγάνια στο χέρι, φύλακες άγρυπνοι της ακεραιότητάς του. Ο

Μπαμπα – Σεχ, με άσπρα γένια είδος Άι – Βασίλη. Ο Γέρος κι η Γρηά. Ο Σεϊτάνης

(διάβολος) με τις απαραίτητες αποφύσεις της ουράς του, σημείο της δαιμονικότητας,

κρατώντας ένα τεράστιο λουλά, που έκανε δαιμονικό θόρυβο, και ο Αράπης».538

Τα μέλη του ομίλου πορεύονταν «κατά τη σειρά της περιγραφής». Και συνεχίζει

ο Μαμμόπουλος: «...Ήταν κατάφορτοι με κουδούνια, κύπρους και τροκάνια, που

έφερναν σε σειρές ζωσμένοι στη μέση τους. Μπορεί να φανταστή κανείς τον

ορυμαγδό του πολυανθρώπου αυτού ομίλου, καθώς εβάδιζε έχοντας στη μέση τον

χοτζορέ, που επροστάτευε, όπως προστατεύει ένας στρατός τη σημαία του ή το

στρατηγείο του, από προσβολή άλλου ομίλου, που συχνά προσπαθούσε να κόψη με

μια σπαθιά στα δυο και να αναγκάση έτσι τον όμιλο να παραμερίση κατησχυμένος

και ν’ αφήσει τον νικητή όμιλο να προσπεράση.

Συνήθως στην πολιτισμένη Λιούντζη τέτοια επεισόδια αποφεύγονταν, μα τα αθώα

πειράγματα και η ξεσυνέρια μπορούσαν καμμιά φορά εκεί να οδηγήσουν».539

Από την Τετάρτη το πρωί γυρίζουν με το καλάθι στον αγερμό και τραγουδούν,

στα ελληνικά το τραγούδι του Λαζάρου. Την Κυριακή των Βαΐων, κατά τον Γ.

538 Αλεξ. Χ. Μαμμοπούλου, Ήπειρος, τ. Β΄, ό.π., σ. 177-178.
539 Ό.π.
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Λίλλη, στον αυλόγυρο της εκκλησίας δίνεται η τελευταία παράσταση όλων των

μεταμφιεσμένων μαζί: «Ο καπετάν, ο ψυχογιός του και τα παλικάρια χορεύουν τον

ένοπλο «χορό των σπαθιών», ο μπαμπα – Σεχ παρακολουθεί πάνω στην εξέδρα»,

γράφει ο Λίλλης, «από όπου θα κηρυχθεί τη Λαμπρή, από τον ιερέα, η Ανάσταση:

έχει ανοιγμένο ένα βιβλίο και προσποιείται πως διαβάζει. Ο σεϊτάνης κάθεται

κρυμμένος σε μια γωνιά και περιμένει τη σειρά του. Οι άλλοι παραστέκονται ή

σεργιανούν. Ξαφνικά ακούγεται ένας πυροβολισμός. Ο γέρος πέφτει «νεκρός». Η

γριά τον μοιρολογάει και περιγράφει με συγκινητικά λόγια τις αρετές και τα

προτερήματα του «νεκρού» (με πολλά άλλα υπονοούμενα). Ύστερα φέρνει τον

γιατρό να τον αναστήσει˙ αυτός έρχεται και «εξετάζει» τον νεκρό, ανοίγει το στόμα

του και τον «ταΐζει» με «φάρμακα» (καφέ και ζάχαρη πάνω σ’ ένα χαρτί), χωρίς

αποτέλεσμα. Τότε η γριά απευθύνεται στον μπαμπα – Σεχ, που είναι ένα είδος ιερέα,

αυτός να θεραπεύσει τον «νεκρό». Αυτός όμως τη διώχνει αμέσως, γιατί δεν έχει

χρήματα˙ εκείνη υπόσχεται πως θα τα συγκεντρώσει και τα παλικάρια σηκώνουν το

μπαμπα – Σεχ στα χέρια και τον πηγαίνουν κοντά στον «νεκρό». Εκείνος διστάζει,

υπεκφεύγει, τρέμει, τελικά όμως διαβάζει τα ξόρκια τρεις φορές, στα τέσσερα σημεία

του ουρανού, ώσπου να εμφανιστεί επιτέλους ο σεϊτάνης. Τον διατάζει, με τη

σφυρίχτρα του, να σφυρίξει στο αυτί του γέρου. Αυτός πραγματοποιεί την εντολή και

ο γέρος σηκώνεται αμέσως και πλησιάζει τη γριά με έντονα ερωτικές διαθέσεις.

Αυτή η «ανάσταση» γιορτάζεται με ξέφρενο ενθουσιασμό».540

Ο Πούχνερ θεωρεί ότι τέτοιες «ετεροχρονίες», ημερολογιακές μεταθέσεις

εθίμων μέσα στο εορτολόγιο, που ήταν και μία από τις τακτικές της πρώιμης

μαχόμενης Εκκλησίας, να αφομοιώσει το ειδωλολατρικό εορτολόγιο της

ελληνιστικής εποχής και να του δώσει πιο πνευματικό χριστιανικό περιεχόμενο,

είναι γνωστές και για τους πρωτοχρονιάτικους αγερμούς, τα έθιμα της

Πεντηκοστής ή και της Πρωτομαγιάς.541

«Ως εξήγηση», παρατηρεί ο Πούχνερ, «προσφέρεται στη συγκεκριμένη

περίπτωση του Σαββάτου του Λαζάρου, και η επίδραση ορισμένων στοιχείων από

τους αγερμούς των Βαΐων, λόγω της ημερολογιακής εγγύτητας και των ίδιων

ανοιξιάτικων συμφραζομένων (χριστιανικά μεταμορφωμένων) της αναβίωσης της

540 Λ. Λίλλης, ό.π., Πβ. Αλεξ. Χ. Μαμμοπούλου, ό.π., σ. 180.
541 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 164-165.
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βλάστησης. 542 Τοπικοί συμφυρμοί παρατηρούνται εξαιτίας της ταύτισης των

εκτελεστών του αγερμού (τα κορίτσια) και της σύμπτωσης της εποχής (άνοιξη) και

με τελετουργίες, δεήσεις και λιτανείες, κυρίως όμως μαγικές πρακτικές για την

πρόκληση βροχής σε φάσεις εκτεταμένης ανομβρίας, όπως είναι η περιφορά του

ομοιώματος sululή η τελετή της dragaica στη Ρουμανία, ή η ταφή και ο θρήνος του

germanστη Βουλγαρία, η «δίωξη του δράκοντα» επίσης στη Βουλγαρία, το

μεταμφιεσμένο, πράσινο κορίτσι περπερούνα/dodolaσ’ όλα τα ορθόδοξα Βαλκάνια,

αλλά και άλλοι αγερμοί των κοριτσιών, όπως οι «βασίλισσες» (Kraljice) στη

Σερβία, οι πρωτομαγιάτικοι αγερμοί, το βουλγαρικό έθιμο της sirnica, το μαντικό

έθιμο του κλήδονα, το νοτιοσλαβικό «ζεύγος της βλάστησης», αλλά και οι αγερμοί

της Μεγάλης Παρασκευής με το μοιρολόγι της Παναγιάς, εξαιτίας του

παραλληλισμού των γεγονότων γύρω από τον Λάζαρο και τον Χριστό στον κύκλο

του Πάσχα».543

Στις παραλλαγές αυτές των αγερμών του Λαζάρου φανερώνεται, κατά τον

Πούχνερ, ότι τα ίδια δομικά και συμβολικά στοιχεία μπορούν να μετατεθούν

ελεύθερα μέσα στο σημασιολογικό πλαίσιο της αναβίωσης της φύσης και να

εντοπιστούν και σε τελείως παγανιστικές ημερομηνίες τελετών την εποχή της

άνοιξης. Τα γεγονότα της Βηθανίας, με την Ανάσταση του νεκρού Λαζάρου,

αγαπημένου φίλου του Χριστού, είναι, το ίδιο, ανοιξιάτικα, όπως η κατάργηση

του Θανάτου στην πασχαλινή ανάσταση του Χριστού˙ η χριστιανική θεολογία δεν

απομακρύνθηκε από τη φυσιολογική ροή των εποχών του χρόνου και τις

φυσιολατρικές τελετουργίες που την εκφράζουν και την παριστάνουν συμβολικά.

Έτσι, ο Λάζαρος (όπως και ο Χριστός), του πασχαλινού κύκλου», καταλήγει ο

Πούχνερ, «είναι και ήρωας της βλάστησης, (...) και ως συμβολική ενσάρκωση της

ίδιας της φύσης, έγινε ιδιαίτερα αγαπητός, κι ας τον αναφέρει μόνο ένας

ευαγγελιστής, ο τελευταίος. Ο χλομός ξενιτεμένος από τον Άδη, παρά τα

νεκροσάβανα και τη δυσοσμία, είναι και ο ήρωας των λουλουδιών, η Νέα Ζωή, την

οποία μεταφέρουν οι νεαρές κοπέλες σε όλον τον κόσμο».544

542 Βλ. την περιφορά από βάγια, βαΐνες κ.λπ., στους αγερμούς του Λαζάρου στην Κύπρο.
543 Βάλτερ Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, ό.π., σ. 164-165.
544 Ό.π.
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Συμπεράσματα

Στη μακρόχρονη περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, οι βαλκανικοί λαοί

ανέπτυξαν σχέσεις πνευματικές και οικονομικές και άσκησαν αλληλεπιδράσεις

που σφράγισαν τον πολιτισμό τους. Παρά τις πολλές διαφορές τους, που

οφείλονταν στη διαφορετική καταγωγή, την ξεχωριστή φυσιογνωμία και την

ιδιαίτερη πνευματική έκφραση κάθε λαού, υπάρχει μια κοινότητα βαλκανική, η

οποία έχει κοινά σημεία στον τρόπο ζωής, στη νοοτροπία και σε διάφορες μορφές

υλικού και πνευματικού πολιτισμού.

Σε όλους τους αιώνες της δουλείας, οι λαοί της Βαλκανικής Χερσονήσου δεν

σταμάτησαν να αγωνίζονται εναντίον της οθωμανικής κυριαρχίας. Μόλις, όμως,

το 19ο αιώνα, κατόρθωσαν να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό. Και αυτό, γιατί η

απελευθέρωση, που ήταν αποτέλεσμα πολλών εσωτερικών και εξωτερικών

παραγόντων, απαιτούσε μακρόχρονη προετοιμασία. Όσο και αν η έκβαση των

απελευθερωτικών κινημάτων ευνοήθηκε, καίρια, από την παρακμή της

οθωμανικής αυτοκρατορίας και επηρεάστηκε, ουσιαστικά, από τα συμφέροντα

των Μεγάλων Δυνάμεων, η ελευθερία κατακτήθηκε με τους αγώνες των λαών της

Βαλκανικής.

Η Σερβική επανάσταση είναι η πρώτη εξέγερση στη χερσόνησο του Αίμου, η

οποία κατέληξε στην απελευθέρωση της Σερβίας. Η εξέγερση είχε ως κέντρο το

πασαλίκι του Βελιγραδίου, που, το 1834, οδήγησε στην οριστική απελευθέρωση

του λαού της Σερβίας και έθεσε τα θεμέλια για την ίδρυση του Σερβικού κράτους.

Η ελληνική επανάσταση άρχισε, επίσημα, στην Πελοπόννησο και την

ηπειρωτική Ελλάδα, τον Μάρτιο του 1821. Τον Φεβρουάριο του 1830, οι, τότε,

Μεγάλες Δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, υπέγραψαν το Πρωτόκολλο του

Λονδίνου, με το οποίο αναγνωρίζεται μια ανεξάρτητη Ελλάδα, με κληρονομική

μοναρχία. Είχε προηγηθεί, τον Οκτώβριο του 1827, η ναυμαχία του Ναυαρίνου, η

οποία οδήγησε, με την επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων, στην ανεξαρτησία της

Ελλάδας, με πρώτο κυβερνήτη τον Ιωάννη Καποδίστρια.

Πολλές επαναστατικές κινήσεις πραγματοποιήθηκαν στη Βουλγαρία, για την

απελευθέρωση της χώρας. Η σημαντικότερη, η «Απριλιανή Επανάσταση», όπως

ονομάσθηκε στη βουλγαρική ιστοριογραφία η εξέγερση του Απριλίου του 1876,
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με την έκταση που πήρε μέσα στη χώρα, ξεσήκωσε τον λαό και έτσι, παρόλες τις

καταστροφές που προκάλεσε, επιτάχυνε τη διαδικασία για την απελευθέρωση της

Βουλγαρίας.

Το Συνέδριο του Βερολίνου (13 Ιουνίου – 13 Ιουλίου 1878) έδωσε προσωρινή

λύση στο λεγόμενο Ανατολικό Ζήτημα και ρύθμισε το θέμα του νέου

βουλγαρικού κράτους. Η πλήρης ανεξαρτησία της χώρας κηρύσσεται το 1908,

λίγες ημέρες μετά την επανάσταση των Νεοτούρκων.

Μέσα στο γενικό επαναστατικό κλίμα που επικρατούσε, την περίοδο αυτή,

στην Ευρώπη, εκδηλώθηκαν, το 1848, στις δύο ηγεμονίες Βλαχία και Μολδαβία,

αλλά και στην Τρανσυλβανία, επαναστατικά κινήματα με χαρακτήρα κοινωνικό

και εθνικό. Οι ηγέτες της επανάστασης επιδίωκαν, δηλαδή, από το ένα μέρος την

κατάργηση της ρωσικής κηδεμονίας και από το άλλο την ένωση όλων των

Ρουμάνων. Η ανεξαρτησία της Ρουμανίας, η οποία περιελάμβανε και τμήμα της

νότιας Βεσσαραβίας και της βόρειας Δοβρουτσάς, οριστικοποιήθηκε με τη

συνθήκη του Βερολίνου (1878). Το 1881, ανακηρύχθηκε το βασίλειο της

Ρουμανίας με πρώτο βασιλιά το Γερμανό πρίγκιπα Κάρολο Α΄. Η ένωση όλων των

ρουμανικών χωρών ολοκληρώθηκε, μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με την

προσάρτηση της Τρανσυλβανίας, η οποία, ως τότε, εξακολουθούσε να ανήκει

στην Αυστρία, και με την κατάκτηση της Βεσσαραβίας και της βόρειας και

κεντρικής Μπουκοβίνας, που είχαν παραχωρηθεί στη Ρωσία.

Η ίδρυση του Αλβανικού κράτους είναι αποτέλεσμα των Βαλκανικών πολέμων

1912-13. Οι Αλβανοί αχηγοί των επαναστατών, στη Συνέλευση του Αυλώνα, στις

28 Νοεμβρίου 1918, κήρυξαν την ίδρυση του Αλβανικού κράτους˙ στη διαδικασία

αυτή βοήθησαν ενεργά τα προξενικά όργανα της Αυστρίας.

Με την ίδρυση του κράτους της Αλβανίας, ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την

ίδρυση των εθνικών κρατών στη χερσόνησο του Αίμου, τη Βαλκανική χερσόνησο.

Ο πολιτισμός των λαών της Βαλκανικής παρουσιάζει ομοιότητες και

συμφωνίες, αλλά και διαφορές και παραλλαγές που εκπηγάζουν από την ψυχική

ιδιοσυστασία κάθε λαού.

Το διαβαλκανικό πνεύμα που καλλιεργήθηκε στα χρόνια της οθωμανικής

κυριαρχίας και ενισχύθηκε από την κοινή αντίσταση στον κατακτητή

θεμελιώθηκε, κατά τη Μαρία Νυσταζοπούλου – Πελεκίδου, πάνω σε ένα κοινό
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πνευματικό υπόβαθρο: στη βυζαντινή παράδοση, τη χριστιανική πίστη και τον

ελληνικό πολιτισμό.

Στον χώρο της Βαλκανικής Χερσονήσου, χώρο πολιτισμικά, όπως αναφέρθηκε,

ενιαίο, χωρίς υπαρκτά σύνορα, ανεξάρτητα από γλώσσες, κρατικές διοικήσεις και

εθνοτικές διαρθρώσεις, υπάρχουν εθιμικές εκδηλώσεις, με όμοιες καταβολές, που

φτάνουν μακριά στο χρόνο, αλλά και με όμοιες, περίπου, τελεστικές λειτουργίες,

όπως, για παράδειγμα, «Η διαπόμπευση και ο θάνατος του Ιούδα», ή «Η

περπερούνα», τα “rosalia”, κ.ά.

Οι τελεστικές λειτουργίες ορίζουν τη μελέτη στο πλαίσιο των διαβατήριων

εθίμων ή τελετουργιών της διάβασης (rites of passage), όπως διατυπώθηκαν, στην

αρχή, από τον Arnold van Gennep. Mε τον όρο διαβατήριες τελετουργίες, ο

Gennep όρισε τις τελετουργίες που σχετίζονται με τη μεταβολή της κοινωνικής ή

της υλικής κατάστασης των μελών της κοινότητας.

Πολλές από τις εθιμικές εκδηλώσεις έχουν και το χαρακτήρα του λαϊκού

δρώμενου, που αποτελεί, κατά την Κατερίνα Κακούρη, ένα οργανωμένο ιερό

θέαμα δραματοποιημένο, «δραματοποιημένη ιεροπραξία».

Κατά τους χειμερινούς αγερμούς, τα παιδιά γυρίζουν, με το «ματσούκι» στο

χέρι, που, μερικές φορές, έχει και φαλλική σημασία, και χτυπούν με αυτό πόρτες,

ανακατώνουν τη φωτιά και προφυλάσσονται από τα σκυλιά. Στους ανοιξιάτικους

αγερμούς, περιφέρουν το ανθοστόλιστο καλάθι, ένα ομοίωμα χελιδονιού, το

Σταυρό, την «κούκλα» του Λαζάρου κ.ά.

Μεταμφιέσεις γίνονται στο Δωδεκαήμερο και στο καρναβάλι.

Όλες, σχεδόν οι εθιμικές εκδηλώσεις έχουν στενή εξάρτηση από το φυσικό

κύκλο της βλάστησης και έχουν, σχεδόν πάντα, μαγική ευετηριακή σκοπιμότητα.

Τα Αναστενάρια είναι παλαιότατη εθιμική εκδήλωση, που συνδυάζει τη λαϊκή

λατρεία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, με την προχριστιανική ηλιολατρική

λατρευτική παράδοση, το φαινόμενο της έκστασης και την τελετουργική ακαΐα.

Τα μέλη του ομίλου των Αναστενάρηδων, κρατώντας στα χέρια ορισμένες

λατρευτικές εικόνες των Αγίων, χορεύουν πάνω σε αναμμένα κάρβουνα, με

ευετηρικούς και αποτρεπτικούς σκοπούς, για να εξασφαλιστεί, δηλαδή, πλούσια

σοδειά τη συγκεκριμένη χρονιά και να αποπεμφθεί το κακό, τόσο από τους ίδιους

και τις οικογένειές τους όσο και από ολόκληρη την κοινότητα.
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Στην παλαιότερη, μαρτυρημένη μορφή της, η πυροβασία αυτή τελούνταν από

Έλληνες και Βούλγαρους στην περιοχή του χωριού Κωστή της Ανατολικής

Ρωμυλίας, κοντά στα σημερινά σύνορα Βουλγαρίας και Τουρκίας, αλλά και στη

Μαύρη Θάλασσα. Ενώ, όμως, στη Βουλγαρία το εκστατικό αυτό δρώμενο

(nertinarstvo) εξαφανίσθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, στην Ελλάδα

συνεχίζει να τελείται μετά την αναβίωσή του, παρά την έμπρακτη αντίθεση της

Εκκλησίας.

Αξίζει, εδώ, να σημειωθεί ότι ανάλογοι εκστατικοί χοροί, χωρίς, όμως,

τελετουργική πυροβασία συναντώνται και σε περιοχές της Βουλγαρίας, της

Ρουμανίας και της ανατολικής Σερβίας.

Στον χώρο της ορθόδοξης Βαλκανικής, την εποχή της άνοιξης, τραγουδιέται

ένα άσμα με την αποκλειστική συμμετοχή των κοριτσιών˙ και εδώ, θα υπάρχει η

ενδιάμεση θέση του εθίμου ανάμεσα στις ποιμαντικές πρακτικές της Εκκλησίας

και στις παγανιστικές εκδοχές της λαϊκής πίστης και λατρείας, οι οποίες

εντάσσονται στους εποχικούς κύκλους της χρονιάς, την ανάγκη της αναβίωσης

της βλάστησης και τις στρατηγικές επιβίωσης της κοινότητας, σε κρίσιμη φάση,

όπως είναι οι εκτεταμένες περίοδοι ανομβρίας και ξηρασίας την άνοιξη και ενωρίς

το καλοκαίρι, οπότε κινδυνεύει η σοδειά.

Οι ονομασίες του αγερμού που καταγράφηκαν, ανάγονται, βασικά, σε δυο

αρχικές μορφές: Dodola και Περπερούνα. Η πρώτη ονομασία είναι η καθιερωμένη

και διαδεδομένη στις τέως γιουγκοσλαβικές χώρες, τη δυτική Βουλγαρία, την

Αλβανία, και, σποραδικά, και στη βόρεια Ελλάδα ως εισαγόμενη. Η δεύτερη

ονομασία, περπερούνα (περπερούδα, παπαρούνα, πιπεριά) συναντάται στη

Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, σε Βλάχους και Αρωμούνους˙

παρατηρείται, σποραδικά, και στις τέως γιουγκοσλαβικές χώρες και στην

Αλβανία.

Η μορφολογία του εθίμου εμφανίζει αρκετά ομοιόμορφη εικόνα, χωρίς

ιδιαίτερα μεγάλα περιθώρια για παραλλαγές, όπως και το τραγούδι, πράγμα που

έχει σχέση με την αυστηρή λειτουργικότητα της τελετής, την πίστη ή την ελπίδα

στη μαγική αποκλειστικότητα των δρωμένων της μίμησης της βροχής, και με τον

αποκλειστικό προσανατολισμό να επιτύχει τον στόχο του.
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Το δομικό στοιχείο του αγερμού είναι σταθερό και στερεότυπο: το

μεταμφιεσμένο κορίτσι πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι, τραγουδά, είτε το ίδιο είτε μια

ομάδα κοριτσιών που το συνοδεύει, την παράκληση για βροχή και χορεύει στην

αυλή του σπιτιού. Από τις νοικοκυρές ραντίζεται με νερό, ώσπου να στάζει από

παντού νερό και στο τέλος η ομάδα των κοριτσιών ή η περπερούνα, παίρνει το

δώρο: κέρματα, αβγά, τρόφιμα, γλυκά, ξηρούς καρπούς, αγροτικά προϊόντα,

μεταχειρισμένα ρούχα κ.ά.

Η λαϊκή τελετή της dodola / περπερούνας εντάσσεται σε εκείνη τη σειρά των

παραδειγμάτων από τον χώρο των δρωμένων, που μαρτυρούν τις στενές διεθνικές

σχέσεις των πληθυσμών της Βαλκανικής, σχέσεις που μόνο με συγκριτικές

μελέτες, μπορούν να διαφωτισθούν αποτελεσματικά και πρισματικά. Όσον αφορά

στον χώρο της Χερσονήσου του Αίμου, η συγκριτική μέθοδος, στην εφαρμογή της

σε μορφές του λαϊκού πολιτισμού, είναι η μόνη που εγγυάται, κάπως βάσιμα,

σφαιρικά αποτελέσματα, χωρίς τον περιορισμό της σε στενά εθνικά πλαίσια, η

οποία αντιβαίνει ευθέως στην κοινωνική πραγματικότητα του Βυζαντίου και της

οθωμανικής αυτοκρατορίας, εκείνων των φάσεων, δηλαδή, του λαϊκού

πολιτισμού, που υπήρξαν καθοριστικές για τη διαμόρφωση θεσμών, αξιών,

πρακτικών συμβίωσης και συμπεριφορών του λαϊκού πολιτισμού μεγάλων

πληθυσμιακών στρωμάτων, που, μόλις, τον 19ο αιώνα, εισέρχονται στη φάση της

κοινωνικής και πολιτισμικής οργάνωσης, στο πλαίσιο ενός εθνικού κράτους.

Η μαμή αποτελούσε σημαντικό πρόσωπο της κοινωνίας του χωριού, γεγονός

που γνώρισε και την εθιμική αποτύπωσή του και την τελετουργική ανύψωσή του

στην τελούμενη, ως τις μέρες μας, σε χωριά, κυρίως, της βόρειας Ελλάδας, «Η

μέρα της μαμής» (8 Ιανουαρίου), συσχετισμένη, όχι παράδοξα, και με παράλληλα

έθιμα «γυναικοκρατίας».

Το δρώμενο αυτό, παλαιότερα, τελούνταν σε ελληνικά και βουλγαρικά χωριά

της Μεσημβρίας και της Αγχιάλου, μετά δε την ανταλλαγή των πληθυσμών

συνέχισε να αναβιώνεται σε προσφυγικές κοινότητες, όπως η Μονοκκλησιά

Σερρών κ.ά.

Στην εξέταση, δεν ενδιαφέρει τόσο το πλούσιο συμπόσιο των γυναικών και οι

μεταμφιέσεις τους, κυρίως σε ανδρικά επαγγέλματα, ούτε η πομπή της μαμής στη

βρύση και το τελετουργικό βρέξιμό της. Ενδιαφέρουν, περισσότερο, οι
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τελετουργικές σκηνές στο σπίτι της μαμής, που δείχνουν κάποιον αρχέγονο

χαρακτήρα, όσο και αν έχουν σήμερα, οπωσδήποτε, αλλοιωθεί. Η μαμή

στολίζεται περίεργα με λουλούδια, κρεμμύδια, σταφίδες και σύκα, με χαρούπια

και σκόρδα, κάθεται σε πολυθρόνα και καθεμιά γυναίκα, που φέρνει και δώρα, της

πλένει τα χέρια ή εκτελεί παρόμοια δρώμενα σχετικά με τη γέννηση.

Σήμερα, και στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, ο αρχέγονος ρεαλισμός της

γονιμολατρικής μαγείας έχει εκλείψει και κυριαρχεί η διάθεση της αποκριάτικης

διασκέδασης με όλες τις ελευθερίες της. Η γονιμική άρχισε να αποκτά

φολκλοριστική μορφή και η παράσταση του δρώμενου κατέληξε στη σκηνική του

αναπαράσταση.

Γενικότερα, στον παραδοσιακό πολιτισμό των λαών της Βαλκανικής

Χερσονήσου, οι γυναίκες έχουν αναλάβει, κατά το Μ.Γ. Βαρβούνη, ένα

σημαντικό και ιδιαίτερο ρόλο, ιδίως ως προς την οικογένεια και ως προς τις

μαγικές τελετές, που αποσκοπούν στην ενίσχυση της γονιμότητας.

Η «ημέρα της μαμής» αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης,

όχι μόνο στην πρωταρχική και μυστηριακή μορφή, αλλά και στη νεότερη εξέλιξή

της, με τη μορφή της άγνωστης, παλαιότερα, γυναικοκρατίας.

Το λαϊκό δρώμενο του Λαζάρου, θρησκευτικό τραγούδι και αγερμός,

παρακολουθεί τα έθιμα του Σαββάτου του Λαζάρου, στον ευρύτερο χώρο της

Βαλκανικής Χερσονήσου και της Ανατολικής Μεσογείου: στον ανατολικό

ελληνισμό, τον ελλαδικό χώρο, στην Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τις

πρώην γιουγκοσλαβικές χώρες ορθόδοξης πίστης.

Το τραγούδι του Λαζάρου είναι συνονθύλευμα στοιχείων ετερογενών από

διάφορους τύπους ασμάτων. Ο θρησκευτικός τύπος, που βασίζεται σε μετρική

διασκευή της σχετικής περικοπής του Κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και γνωρίζει, εν

μέρει, γραπτή παράδοση, συναντάται μόνο σε ελληνόγλωσσες περιοχές της

Βαλκανικής, με επίκεντρο την Κύπρο και τον ανατολικό αιγαιοπελαγίτικο χώρο.

Αντίθετα, στις κεντρικές και βόρειες ζώνες της χερσονήσου, το βιβλικό μέρος του

τραγουδιού έχει χαθεί και έχει αντικατασταθεί από τραγούδια ανοιξιάτικα και

ερωτικά. Ο Λάζαρος τοποθετείται στη σειρά των συμβολικά θνησκόντων και

αναστημένων ηρώων της βλάστησης. Σε άλλες περιπτώσεις, τραγουδούν
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αποκλειστικά τα παινέματα στα μέλη της οικογένειας και την παράκληση για

φιλοδώρημα.

Στον θρησκευτικό τύπο του τραγουδιού, με ένα συνδυασμό κριτηρίων που

περιλαμβάνει την έκταση του θρησκευτικού τραγουδιού, την επιλογή και την

αλληλουχία των μοτίβων, το γλωσσικό ύφος, το μέτρο και τη γεωγραφική

πυκνότητα σε ορισμένα κέντρα, μπορούν να διακριθούν τέσσερις υπότυποι: ο

κυπριακός, ο ηπειρώτικος, ο μεικτός αιγαιοπελαγίτικος και ο υπότυπος στον οποίο

ο νοηματικός ειρμός έχει αθεράπευτα διαταραχθεί και έχει χαθεί το περιεχόμενο

των γεγονότων της Βηθανίας.

Συνήθως, τα λαζαριάτικα τραγούδια τραγουδιούνται μόνο από κορίτσια –

Λαζαρίνες η ονομασία τους σε αρκετές περιοχές – τα οποία, πριν, κατά τον

αγερμό και μετά από αυτόν, εκτελούν και τους «λαζαριάτικους» χορούς, που

αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα λειτουργικά στοιχεία του δρωμένου. Είναι

γυναίκες και κυρίως νέες ο κύριος φορέας του δρωμένου του Λαζάρου και των

χορών που το συνοδεύουν, ίσως, επειδή θεωρούνται σύμβολα της γονιμότητας και

της ζωής.

Αγόρια, αλλά και άντρες συγκροτούν τις παρέες που εκτελούν τον αγερμό του

Λαζάρου στην Ήπειρο, κυρίως, στο Ξηρόμερο και την περιοχή της Μακρυνείας

στην Αιτωλοακαρνανία και σε πολύ λίγες άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου.

Η Ανάσταση του Λαζάρου δεν θεματικοποιείται μόνο με το τραγούδι, αλλά

παρουσιάζεται πιο συγκεκριμένα στον αγερμό, με διάφορα συμβολικά

αντικείμενα. Συνηθέστερο είναι το ανθοστολισμένο καλάθι, που χρησιμοποιείται

ως δοχείο συγκέντρωσης των αβγών, που προσφέρουν οι νοικοκυρές, αλλά έχει

και τη σημασία του τάφου, ή και του λίκνου του φίλου του Χριστού, σε ορισμένα

εθιμικά συμφραζόμενα.

Συμβολικά αντικείμενα είναι, επίσης, τα χρωματισμένα και στολισμένα

«λαζαρόξυλα», το φλάμπουρο με το ομοίωμα του αναστημένου Λαζάρου, καθώς

και τα «λαζαρόψωμα» και οι «κούκλες», ομοιώματα του Λαζάρου, που, εκτός από

περιοχές του ελλαδικού χώρου, συναντώνται και στη Βουλγαρία και στη

Ρουμανία.

Η «παρουσία» του Αναστημένου Λαζάρου στους αγερμούς παριστάνεται και

με ζωντανό «ηθοποιό», το «Λαζαρόπαιδο», με συμβολική μεταμφίεση. Η Έγερσις
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μετατρέπεται, ακόμη, και σε παραστατικό δρώμενο, όταν η αναβίωση

παριστάνεται με το σήκωμα του ξαπλωμένου στο έδαφος, σε αρκετές περιοχές του

ελλαδικού χώρου και με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε χωριά και πόλεις της Κύπρου.

Στις μορφές των παραλλαγών στον αγερμό του Λαζάρου, τις οποίες ο Πούχνερ

ονομάζει παρεκκλίνουσες, τα παγανιστικά, φυσιολατρικά και εποχικά

συμφραζόμενα είναι και τα πιο έντονα.

Στις παραλλαγές αυτές φανερώνεται ότι τα ίδια δομικά και συμβολικά στοιχεία

μπορούν να μετατεθούν ελεύθερα μέσα στο σημασιολογικό πλαίσιο της

αναβίωσης της φύσης και να εντοπιστούν και σε τελείως παγανιστικές

ημερομηνίες τελετών την εποχή της άνοιξης.

Τέτοιες «ετεροχρονίες», ημερολογιακές μεταθέσεις εθίμων μέσα στο

εορτολόγιο ήταν, κατά τον Πούχνερ, μία από τις τακτικές της μαχόμενης

Εκκλησίας να αφομοιώσει το ειδωλολατρικό εορτολόγιο της ελληνιστικής εποχής

και να του δώσει πιο πνευματικό χριστιανικό περιεχόμενο.
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Συντομογραφίες

Βλ. βλέπε

Επιμ. Επιμέλεια

ΚΕΕΛ Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών

κ.α.

κ.ά.

και αλλού

και άλλο

κ.εξ.

κ.λπ.

κ.τ.λ

και εξής

και λοιπά

και τα λοιπά

Λαογραφία Λαογραφία. Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

Λ.Σ. Λαογραφικό Σπουδαστήριο Πανεπιστημίου Αθηνών

Μ.Ι.Ε.Τ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

ό.π. όπως παραπάνω

σ. σελίδα – σελίδες

σημ. σημείωση

τόμ. τόμος

χφο χειρόγραφο

χ.χ. χωρίς χρονολογική ένδειξη



210

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α. ΠΗΓΕΣ
 Καράμπελας Παναγ., Κέντρο ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της

Ακαδημίας Αθηνών, αρ. χειρογράφου 1644, Αγιοβλασίτικα Αχαΐας, 1951.
 Παπαγεωργίου Μαίρη, Κ.Ε.Ε.Λ., αρ. χειρογρ. 1976, Τρίκαλα, 1953.
 Παπαπαϊσίου Ελένη, Κ.Ε.Ε.Λ., αρ. χειρογρ. 2093, Σινασσός Καππαδοκίας,

1954.
 Παπασταματίου Χρ., Κ.Ε.Ε.Λ., αρ. χειρογρ. 2337, Σουφλί Έβρου, 1960.
 Περιστέρης Σπύρος Δ., Κ.Ε.Ε.Λ., αρ. χειρογρ. 3057, Επαρχία Βονίτσης

Αιτωλοακαρνανίας, 1966.
 Σπανός Χαράλαμπος, Κ.Ε.Ε.Λ., αρ. χειρογρ. 2272, Ικαρία, 1955.
 Σπυριδάκης Γ., Κ.Ε.Ε.Λ., αρ. χειρογρ. 2248, Αστυπάλαια, 1957.
 Σταματέλλος Ιωάννης, Κ.Ε.Ε.Λ., αρ. χειρογρ. 353, Λευκάδα, 1921.
 Φάκας Γ., Κ.Ε.Ε.Λ., αρ. χειρογρ. 1979, Βερδικούσα Ελασσόνας, 1953.
 Φοιτητές Φιλολογίας, Κ.Ε.Ε.Λ., αρ. χειρογρ. 2116, Κρήτη (Καστέλιον

Κισσάμου, Ρέθυμνο, Ιεράπετρα), 1954.

Β. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ
 Θ.Δ.Α. (Θανασιάδης), «Η ντούντουλα», Ημερολόγιο Ανατολικής Μακεδονίας

και Θράκης 1 (1931), σ. 82-84.
 Αλεξιάδης Αλ. Μηνάς, «Doutdes», Δωδώνη 16 (1987), σ. 253-266.
 Αποστολίδης Φ.Γ., «Ιστορία Τσαντώς Ανατολικής Θράκης», Θρακικά 34

(1961), σ. 5-87.
 Αραβαντινός Π., Συλλογή των κατά την Ήπειρον δημοτικών ασμάτων, εν

Αθήναις 1966.
 Αρνής Κ., «Τα τραγούδια της Λαζαρίνας στις Σοφάδες (Θεσσαλίας)»,

Ελληνική Επιθεώρηση,Μάιος1937, σ. 115-16.
 Arnott L.M., «Σάββατο του Λαζάρου», Νέα Εστία59 (1956), σ. 562-566.
 Βαρβούνης Μ.Γ., «Αγερμοί των Θεοφανείων και του Λαζάρου στο

Βελεστίνο», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 25 (1994), σ. 39-47.
 Βαρβούνης Μ.Γ., «Λαϊκές Θρησκευτικές τελετουργίες στην Ανατολική και τη

Βόρεια Θράκη», εκδ. Πορεία, Αθήνα 2010.
 Βασιλείου Κώστας, Τα ήθη και έθιμα του τόπου μας. Ιστορικά των

Κατσανοχωρίων Ηπείρου, εκδ. Συλλόγου Κατσάνων Αθηνών – Πειραιώς –
Περιχώρων «Η Αετοράχη», Αθήναι 1969.

 Βαφειάδου Βαλασία, «Ήθη και έθιμα Σωζοπόλεως», Λαογραφία 29 (1974), σ.
115-225.

 Baud-Bovy Samuel, Τραγούδια Δωδεκανήσου, Αθήνα 1935.



211

 Βεΐκου-Σερμέτη Κ., «Επιβάτες», Αρχείον του Θρακικού Γλωσσικού και
Λαογραφικού Θησαυρού 26 (1961), σ. 181-329.

 Βόντσα Βασιλική, «Οι «Λαζαρίνες» της Αιανής: Ένα γυναικείο έθιμο της
περιόδου του Πάσχα και οι κοινωνικοπολιτικές του προεκτάσεις», Πρακτικά 3ου

Πανελλήνιου Συνεδρίου: Γυναίκα και παράδοση, Καρδίτσα 2010, σ.237-246.
 ΓιάγκαςΑθανάσιος Χ., (Επιμέλεια), Ηπειρωτικά Δημοτικά Τραγούδια 1000-

1958, Αθήναχ.χ.
 Γιαγκουλλής Κ., «Προφορική Θρησκευτική Ποίηση της Κύπρου μέσα από τις

ταπεινές φυλλάδες των Ποιητάρηδων», Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου
Προφορικής Θρησκευτικής Ποίησης της Κύπρου (Λευκωσία, 8 Μαΐου 2002),
Λευκωσία 2003, σ. 75-124.

 Γιαννούτσος Κ., «Το άσμα της Μαρμπαρούσας εν Μακρυνεία», Λαογραφία 2
(1910/11), σ. 446.

 Γκατσόπουλος Στ., «Η εορτή του Λαζάρου εν Ηπείρω», Ηπειρωτική Εστία 19
(1970), σ. 159-166.

 Γούναρης Βασίλης Γ., Τα Βαλκάνια των Ελλήνων. Από το Διαφωτισμό έως τον
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο,εκδ. Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2007.

 Γραμματίκογλου Ε., «Λαογραφικά Πυθίου Διδυμοτείχου», Θρακικά43 (1969),
σ.196.

 Δαλαμπής Ν.Δ., «Περιγραφή του εθίμου «Οι Λαζαρίνες», όπως γίνεται στο
χωριό Πολύφυτο του νομού Κοζάνης», Μακεδονικά 5(1961-63), σ. 244-252.

 Διαμαντής Κ.Α., «Τα τραγούδια του Λαζάρου στη Νησίστα των Τζουμέρκων»,
Αιξωνή 1 (1950/51), σ. 137-143.

 Eckert Georg – Φορμόζης Π.Ε., Μαγεία βροχής στη Μακεδονία. Λαογραφικές
παρατηρήσεις και πληροφοριακά στοιχεία από την Κεντρική Μακεδονία και τη
Χαλκιδική, μετάφρ. – επιμέλεια Δημήτριος Ι. Θωίδης, εκδ. Αδελφών
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2011.

 Εξαδακτύλου Αρ., «Λαμπριάτικα έθιμα στην περιοχή της Κερυνείας»,
Μόρφωσις 26 (1971), τεύχ. 312, σ. 16-38.

 Ευδοκίμου Επισκόπου, Διηγήσεις περί του επιγείου βίου της Υπεραγίας
Θεοτόκου, εν Αγία Πετρουπόλει1869.

 Ευδοκίμου Επισκόπου, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, Μόσχα 1911.
 Θρασυβούλου Α.Λ., «Το Σάββατο του Λαζάρου και η Κυριακή των Βαΐων εις

το χωρίον Λάπηθον», Λαογραφία 17 (1957/58), σ. 281-283.
 Κακούρη Κ., Θάνατος – Ανάσταση, Αθήνα 1965.
 Κακούρη Κ., «“Τοτεμισμός” και προϊστορική Θεατρολογία», Εποπτεία 24/25

(1978), σ. 567-572.
 Κακούρη Κατερίνα, «Η απαρχή των δραματοποιημένων ιεροπραξιών και των

θεατρικών τους χώρων». Διεύρυνση θεατρικών δραστηριοτήτων και
αρχιτεκτονικής,Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο, Βόλος 1980, σ. 59-104.

 Καλογηράς Α., Η σάτιρα στην Κεφαλονιά, Αθήνα 1946.



212

 Καλοκασίδης Μ.Ε., «Η αλυκή της Λάρνακος», Μαθηματική Εστία 17 (1957),
σ. 54.

 Καλοκόρδου Ε., «Λαογραφικά Σκοπού Ανατολικής Θράκης»,Αρχείο του
Θρακικού Γλωσσικού και Λαογραφικού Θησαυρού 13 (1946-47), σ. 129-192.

 Καραράς Ν., Χωριά του Μπουρνόβα, Αθήναι 1958.
 Καστελλάν Ζωρζ, Η ιστορία των Βαλκανίων, (14ος – 20ος αι.), μετάφρ.

Βασιλική Αλιφέρη, εκδ. Γκοβότσης, Αθήνα 1991.
 ΚατσαλίδαςΓρηγόριος, Η περιοχή Θεολόγου Αγίων Σαράντα (επιμ.) Νίκος Θ.

Υφαντής, εκδ. Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών, Ιωάννινα 1994.
 Κατσαλίδας Γρηγόρης Ν., Δημοτικά Τραγούδια από τη Βόρειο Ήπειρο, (επιμ.)

Γεώργιος Δ. Καψάλης, εκδ. Gutemberg, Αθήνα 2001.
 Κεραμόπουλλος Α., Τι είναι οι Κουτσόβλαχοι;, εν Αθήναις 1939.
 Κοκκώνης Ι.Π., Γεωγραφία στοιχειώδης, μαθηματική, φυσική και πολιτική,

αρχαία και νεωτέρα, Αθήνα 1849.
 Κονταξή Λαμπρινή Κ., Διπλωματία και πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων στα

Βαλκάνια (1800-1918), Διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Π.Τ.Δ.Ε., Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της
Ιστορίας, Αθήνα 2009.

 Κονταξής Κώστας Δ., Η ανταλλαγή δώρων στην παραδοσιακή κοινωνία του
Πόντου, δδ., Ιωάννινα 1986.

 Κονταξής Κώστας Δ., «Ο Λάζαρος στο Κουτσελιό Ιωαννίνων», Ηπειρωτικά
Χρονικά. 30 (1992), σ. 249-260.

 Κοππά Μαριλένα, Η συγκρότηση των κρατών στα Βαλκάνια (19ος αιώνας).
Τρεις και μια περιπέτειες, εκδ. Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα 2002.

 Κουριοκουρινέως Κυπριανού, Αρχιμανδρίτου, Ιστορία χρονολογική της νήσου
Κύπρου..., ενΒενετία 1788.

 Κουτσομύτης Α., «Λαογραφικά Νέας Κεσσάνης», Θρακικά Χρονικά 2 (1962),
σ. 165-70.

 Κυριακίδης Στ., «Τα παιδιά του δεκαπεντασύλλαβου», Ημερολόγιο της
Μεγάλης Ελλάδος 1928, σ. 59-66.

 Κώνστας Κ., «Λαογραφικά της Αιτωλίας και Ακαρνανίας», Λαογραφία 24
(1966), σ. 300-342.

 Κωστάκης Θ.Π., Η Ανακού, Αθήνα 1963.
 Λαγάνη Ειρήνη, «Σερβία και Σέρβοι», στο: Θ. Βερέμης (επιμ.), Βαλκάνια. Από

το διπολισμό στη νέα εποχή, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1995, σ. 435-495.
 Λίλλης Γ., Βορειοηπειρωτικές σελίδες. Η Λιούντζη, Αθήναι 1947.
 Λουκάτος Δημ. Σ., Πασχαλινά και της Άνοιξης, εκδ. Φιλιππότη,Αθήνα 1980.
 Λουκάτος Δημ. Σ., Τα καλοκαιρινά, εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα 19922.
 Λουκόπουλος Δ., «Σύμμειτα Λαογραφικά Μακεδονίας», Λαογραφία 6

(1917/18), σ. 99-168.
 Μαζάουερ Mark, Τα Βαλκάνια, μετάφρ. Κωνσταντίνος Κουρεμένος, εκδ.

Πατάκη, Αθήνα 20034.



213

 Μαμμόπουλος Αλεξ. Χ., Ήπειρος. Λαογραφικά – Ηθογραφικά – Εθνογραφικά,
τ. Α΄, Αθήναι 1961.

 Μανασσείδης Συμ., Έθιμα Μαρασίων, Ιστορικόν Λεξικόν της Ακαδημίας
Αθηνών (Φιλ. Σ. Κ.Π., αρ. 3796), Αθήνα 1886.

 Μανίτσας Σ., «Το στοιχειωμένο γεφύρι κ’ η “Καληνίτσα”», Λαογραφία 19
(1960/61), σ. 549-550.

 Μάνος Σπ. Α. – Ραπτόπουλος Κ.Σ., ΔημοτικάΤραγούδια Ηπείρου, Αθήνα 1970.
 Μαρίνης Κ., «Το Σάββατο του Λαζάρου», εφημ. Έθνος 16 Απριλίου 1938.
 Μέγας Γ.Α., Η ελληνική οικία. Ιστορική αυτής εξέλιξις και σχέσις προς την

οικοδομίαν των λαών της Βαλκανικής, Αθήναι 1949.
 Μέγας Γ.Α., Ζητήματα Ελληνικής Λαογραφίας,Ανάτυπο, Αθήνα 1975.
 Μέγας Γ.Α., Ελληνικαί εορταί και έθιμα της λαϊκής λατρείας, Αθήναι 1956

(ανατύπωση 1979).
 Μέγας Γ.Α., «Αναστενάρια και έθιμα της Τυρινής Δευτέρας εις το Κωστή και

τα πέριξ αυτού χωρία της Ανατολικής Θράκης», Λαογραφία 19 (1960), σ. 473-
533.

 ΜέγαςΓεώργιος Α., «Έθιμα της Ημέρας της Μαμμής», Λαογραφία 25 (1967),
σ. 534-556.

 Μέγας Γ.Α., «Επιστολή Ν.Γ. Πολίτου περί των Αναστεναρίων», Λαογραφία 29
(1974), σ.237.

 Μέγας Γ.Α., «Η έννοια και ο χαρακτήρ των αναστεναρίων», Λαογραφία 29
(1974), σ. 3-18.

 Μερακλής Μ.Γ., Ο σύγχρονος Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός, εκδ. Καλλιτεχνικό
Πνευματικό Κέντρο, «Ώρα», Αθήνα 1973.

 Μερακλής Μ.Γ., Παροιμίες ελληνικές και των άλλων Βαλκανικών λαών
(Συγκριτική εξέταση), εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1986.

 Μερακλής Μ.Γ., Λαογραφικά Ζητήματα, Αθήνα 1989.
 Μερακλής Μ.Γ., Θέματα Λαογραφίας, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1999.
 Μερακλής Μιχαήλ Γ., Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική Συγκρότηση. Ήθη και

έθιμα. Λαϊκή τέχνη, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 2004.
 Μηλιώνης Χρ. Μ., «Ο Λάζαρος στο χωριό Περιστέρι του Πωγωνίου»,

Ηπειρωτική Εστία 3 (1954), σ. 382-389.
 Μίλλερ Ουίλιαμ, Η Τουρκία καταρρέουσα. Ιστορία της Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας από του έτους 1801 μέχρι του 1913, μετάφρ. Σπ. Λάμπρου,
ανατύπωση Ευ. Κ. Λάζος, Αθήνα 1994.

 Μιτσίδης Ανδρέας, «Ο τάφος και ο ναός του Λαζάρου εν Λάρνακι Κύπρου»,
Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 8 (1996), σ. 61-62.

 Μονογιός Ε.Ι., Τα Μυκονιάτικα, εν Ερμουπόλει, 1927.
 Μουρράης – Βελούδιος Ο., Ευγονία και άλλα τινά, Αθήνα 1991.
 Μπιμπέλας Π.Α., Λαογραφικά Κυδωνίων Μοσχονησίων και Γενιτσαχωρίου,

Αθήναι 1956.



214

 Μπούλεϊ Ίον, Ιστορία των Ρουμάνων. Μετάφραση Τσιπριάν-Λουκρέτσιους
Σούτσιου. Θεσσαλονίκη 2008.

 Νίτσος Ν., Μονογραφία περί της εν Ηπείρω κόμης Τσαμαντά, Αθήναι 1926.
 Νιχωρίτης Κωνταντίνος Γ., Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος (Ο πνευματικός

βίος και ο πολιτισμός των Σλάβων), εκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2013.
 Νιχωρίτης Κωνσταντίνος Γ., Παγανιστικές λατρείες του σλαβικού κόσμου, εκδ.

Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2013.
 Νυσταζοπούλου – Πελεκίδου Μαρία,Οι Βαλκανικοί λαοί κατά τους Μέσους

Χρόνους, Ιωάννινα 1988.
 Νυσταζοπούλου – Πελεκίδου Μαρία, Οι Βαλκανικοί λαοί. Από την τουρκική

κατάκτηση στην εθνική αποκατάσταση (14ος-19ος αι.), εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη
19912.

 Ντούζος Ν., Λαογραφικά ορεινής Ναυπακτίας (Κραβάρων), Αθήναι 1961.
 Οικονομίδης Δ.Β., «Λάζαρος. Λαογραφία», Θρησκευτική και Ηθική

Εγκυκλοπαίδεια, τ. 8 (1966), σ. 66-67.
 Ohnefalsch – Richter M., Ελληνικά ήθη και έθιμα στην Κύπρο, μετάφραση –

εισαγωγή – σχόλια και επιμέλεια Άννα Γ. Μαραγκού, Λευκωσία 1994.
 Πακτίτης Νίκος Α., Κερκυραϊκά Δημοτικά τραγούδια, εκδ. Ιστορικολαογραφική

Εταιρεία Κερκύρας, Αθήνα 1989.
 Παμφίλε Τούντορ, Γιορτές των Ρουμάνων (τόμοι α΄-β΄). Ελληνική μετάφραση,

Τσιπριάν-Λουκρέτσιους Σούτσιου, Αθήνα 2012.
 Παπαβασιλείου Νικ., Μνήμες από τα παραδοσιακά Λέλοβα (σημερινό

Θεσπρωτικό), περιόδου 1920-1940. Λαογραφικά, εκδ. Δημοτική Βιβλιοθήκη
Δήμου Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδα 1955.

 Παπαδάκης Δ., «Λαογραφία Αμυνταίου», Αριστοτέλης 1957, τεύχ. 3-4, σ. 73-
78.

 Παπαδόπουλος Α.Π., «Νεφοδιώκται», Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος1927,
σ. 269-277.

 Παπαδόπουλος Θ., Δημώδη Κυπριακά άσματα εξ ανεκδότων συλλογών του ΙΘ΄
αιώνος, Λευκωσία 1975.

 Παπαθεοδώρου Α.Π., Δραμεσίτικα, Αθήνα 1970.
 Παπαϊωάννου Ι.Γ., «Ιστιαϊκά», Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 1 (1935), σ. 106-

137.
 Παπαϊωάννου Ι., Ο Άγιος Λάζαρος, Λάρνακα 1912.
 Παπακώστας Α.Ν., «Ηπειρωτικά τραγούδια του Λαζάρου», Ηπειρωτική Εστία

8 (1959), σ. 303-307.
 Παπαναστασίου Χρ., Μεθοδολογία των μαθηματικών και φυσικών επιστημών,

Αθήναι 1947.
 Παπανικολάου Φ., «Οι Λαζαρίνες», Μακεδονική Ζωή 35 (1969), σ. 49-51.
 Παπαχαραλάμπους Α. Δ., Κυπριακά ήθη και έθιμα, Λευκωσία 1965.
 Παπαχριστοδούλου Πολυδ., «Πώς εμποδίζονται τα Αναστενάρια», Αρχείον του

Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 20 (1955), σ. 160-161.



215

 Παπαχριστοδούλου Χ.Ι., «Δημοτικά τραγούδια της Ρόδου», Λαογραφία 19
(1960), σ. 130-132.

 Πατσίδης Χρ. Α., Ο Άγιος Λάζαρος και η εκκλησία του εις Λάρνακα, Λάρνακα
1961.

 Πετρόπουλος Δ.Α., «Λαογραφικά Κωστή Ανατολικής Θράκης», Αρχείον
Θρακικού Γλωσσικού και Λαογραφικού Θησαυρού 5 (1939/40), σ. 225-298.

 Πετρόπουλος Δ., «Οι ποιητάρηδες στην Κρήτη και στην Κύπρο», Λαογραφία
15 (1953/54), σ. 374-400.

 Πολίτης Ν.Γ., «Περπερούνα», Νεοελληνικά Ανάλεκτα 1 (1870-1872), σ. 368-
384.

 Πολίτης Ν.Γ., «Ο γάμος παρά τοις νεωτέροις Έλλησι», Λαογραφικά Σύμμεικτα
3, Αθήνα 1930, σ. 233-

 Πούχνερ Βάλτερ, «Παραστατικά Δρώμενα, Λαϊκά Θεάματα και Λαϊκό Θέατρο
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επισκόπηση – Τυπολογία – Βιβλιογραφία»,
Λαογραφία 32 (1979 – 1981), σ. 304-364.

 Πούχνερ Β., «Δρώμενα του εορτολογίου στο Θεσσαλικό χώρο»,
ΘεσσαλικάΧρονικά 13 (1980), σ. 207-243.

 Πούχνερ Βάλτερ, Λαϊκό θέατρο στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια (συγκριτική
μελέτη), Αθήνα 1989.

 Πούχνερ Βάλτερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄, Έθιμα και τραγούδια της
Μεσογείου και της Βαλκανικής, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2009.

 Πούχνερ Βάλτερ, Κοινωνιολογική Λαογραφία. Ρόλοι – συμπεριφορές
αισθήματα, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2010.

 Πούχνερ Βάλτερ, Εθνογλωσσολογικές Μελέτες. Μορφολογικές – σημασίες –
ετυμολογίες, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2013.

 Πούχνερ Βάλτερ, Ο Λάζαρος στην ορθόδοξη παράδοση και τον λαϊκό πολιτισμό
της Βαλκανικής. Θρησκευτική Λαογραφία Α΄, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2015.

 Ρέμπελης Ν.Χ., «Ο Λάζαρος στη Βούρμπανη προπολεμικά», Κονιτσιώτικα 2
(1923), τεύχ. 13-14, σ. 24-26.

 Ρωμαίος Κ.Α., «Λαϊκές λατρείες της Θράκης. Αναστενάρια. Τελετή Τυρινής
Δευτέρας», Αρχείον Θρακικού Θησαυρού τ. ΙΑ (1944-45), σ. 29-54.

 Σαχινίδης Κώστας Γ., «Ο χορός ως λειτουργικό στοιχείο στο δρώμενο των
Λαζαρίνων», Χοροστάσι για τον πολιτισμό και την παράδοση, 43 (Απρίλιος –
Μάιος – Ιούνιος 2013), σ. 3-7.

 Σβορώνος Νίκος Γ., Επισκόπηση της Νεοελληνικής ιστορίας, μετάφρ.,
Αικατερίνη Ασδραχά, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 19812.

 Σέργης Μανόλης Γ., Διαβατήριες τελετουργίες στον Μικρασιατικό Πόντο (Μέσα
19ου Αιώνα – 1922), Γέννηση – Γάμος – Θάνατος, εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα 2007.

 Σέργης Μανόλης Γ., «Έθιμα του Πάσχα από τη Θράκη», Εφημ. Παρατηρητής
της Θράκης (Μ. Παρασκευή, 17 Απριλίου 2009), σ. 3-7.

 Σεφερλής Π.Δ., «Ο μεγάλος Λάζαρος (Μάνη)», Λαογραφία 5 (1915), σ. 381-
383.



216

 Σιαμπανόπουλος Κωνστ., Οι Λαζαρίνες, εκδ. Σύνδεσμος Γραμμάτων και
Τεχνών Κοζάνης, Θεσσαλονίκη 1973.

 Σιμόπουλος Κυριάκος, Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα 1700-1800, τ. Β΄, εκδ.
Στάχυ, Αθήνα 19998.

 Σούλης Χρ. Ι., «Τα τραγούδια του Λαζάρου», Ηπειρωτικά Χρονικά 2 (1927), σ.
187-190.

 Σπανδωνίδη Ειρ., Τραγούδια της Αγόριανης (Παρνασσού), Αθήνα 1939.
 Σπανδωνίδης Π.Σ., Μελένικος, Θεσσαλονίκη 1931.
 Σπυριδάκης Γ.Κ., Ο αριθμός τεσσαράκοντα παρά τοις Βυζαντινοίς και νεωτέροις

Έλλησι, Αθήναι 1939.
 Σπυριδάκης Γ.Κ., «Συμβολή εις την μελέτην των ελληνικών παροιμιών»,

Κρητικάχρονικά 11 (1957), σ. 267-276.
 Σπυριδάκης Γεωργ. Κ., Ελληνική Λαογραφία, τεύχ. Α΄, Πανεπιστημιακές

παραδόσεις, εν Αθήναις 1970.
 Σπυριδάκης Γ.Κ., «Επιβιώσεις λαϊκής πίστεως, λατρείας και τέχνης της

βυζαντινής περιόδου εις την βόρειον Ελλάδα», Πρακτικά του Α΄ Συμποσίου
Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού χώρου, Θεσσαλονίκη 1975, σ. 235-262.

 Σταμούλη – Σαραντή Ε., «Το Λαζαροσάββατο», Νέα Εστία 47 (1950), σ. 494.
 Στεφανίδης Β.Κ., «Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η λατρεία των αυτοκρατόρων»,

Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 8 (1931), σ. 215-221.
 Στυλιανού Π., «Στοιχεία Θρησκευτικού βυζαντινού Θεάτρου στην Κύπρο»,

Κυπριακός Λόγος 13 (1981), τεύχ. 73, σ. 73-94.
 Σωτηρίου Γ.Α., Το Άγιον Όρος, Αθήναι 1915.
 Τζαρτζάνος Α., «Θεσσαλικά του Τυρνάβου», Θεσσαλικά Χρονικά 2 (1931), σ.

107-159.
 Τοντόροφ Νικολάι, Η Βαλκανική πόλη 15ος – 19ος αιώνας, τ. Α΄, μετάφρ. Έφη

Αβδελά, Γεωργία Παπαγεωργίου, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1986.
 Τριανταφύλλου Φ.Γ., «Πώς γιορτάζεται ο Λάζαρος στην περιφέρεια

Ζαγορίου», Ο Φάρος της Βορείου Ελλάδος 2 (Θεσσαλονίκη 1940), σ. 125-129.
 Τσιατής Β.Ε., «Ηπειρωτικά έθιμα. Τα κάλαντα του Λαζάρου», Νέα Εστία 61

(1957), σ. 527-532.
 Φαρδύς Ν., Ιστορία της εν Κορσική ελληνικής αποικίας, εν Αθήναις 1888.
 Φαρμακίδης Χ.Π., Κυπριακή Λαογραφία, εν Λεμεσώ 1938.
 Φούρλας Δημ. Β., «Ο «Λάζαρος» στο Νεοχώρι Ναυπακτίας», Λαογραφία 20

(1962), σ. 11-26.
 Φωτεινόπουλος Μ., Νομικόν πρόχειρον (Βουκουρεστίου 1765), εκδ. Π.Ι. Ζέπος,

Αθήναι 1959.
 Χασιώτης Γ.Χ., Συλλογή των κατά την Ήπειρον δημοτικών ασμάτων, εν

Αθήναις 1866.
 Χασιώτης Ι.Κ., Οι Ευρωπαϊκές Δυνάμεις και η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το

πρόβλημα της κυριαρχίας στην Ανατολική Μεσόγειο από τα μέσα του 15ου ως τις
αρχές του 19ου αιώνα, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, Θεσσαλονίκη 1979.



217

 Χατζηεφραιμίδης Ειρηναίος Ι., Αρχιμ., Ο «οικιστήρ» Μέγας Κωνσταντίνος και
ο Ολοπόρφυρος Κίων του Φόρου, εκδ. Αντώνη Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2014.

 Χατζηιωσήφ Χρ., «Σίμιλις και σιμιλλούδιν. (Ένα επίθετο της θεάς της
γεωργίας που επέζησε σ’ ένα κυπριακό φυτώνυμο)», Συμπόσιο Λαογραφίας του
Περιοδικού «Λαογραφική Κύπρος», Λευκωσία 1972, σ. 71-75.

 Χατζηκωστής Γ.Ν., «Το Σάββατο του Λαζάρου και η Κυριακή των Βαΐων εις
χωρία τινά της Πάφου», Λαογραφία 15 (1953/54), σ. 463-464.

 Χατζημιχάλη Αγγελική, Σαρακατσάνοι, Αθήνα 1957.
 Χουρμουζιάδης Αναστ., «Περί των Αναστεναρίων και άλλων τινων παραδόξων

εθίμων και προλήψεων», Έκθεσις της καταστάσεως της Μεγάλης του Γένους
Σχολής κατά το σχολικόν έτος 1872-73, Εν Κωνσταντινουπόλει 1873, σ. 4-29.

 Ψυχογιού Ελένη, «Η πόλη θυμάται αγρυπνώντας. Εαρινά δρώμενα στη
Βόνιτσα. Λατρευτικές πρακτικές και συλλογική μνήμη», στο: Η μνήμη του
επαρχιακού αστικού τόπου και τοπίου. Το Αγρίνιο μέχρι τη δεκαετία του ’60.
Πρακτικά Συνεδρίου, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2003, σ. 77-115.

Γ. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ
 Ahrweiler Helene, L’ idéologie politique de l’ Empire byzantin, Paris 1975.
 And M., Dances of Anatolian, New York 1959.
 Antonov M., “Lazare-praznika na prolleta I svetjata v Ochrid i struga”, Ustem 2

(1925), σ. 33.
 Andreev St., “Osmanoturski document ot 1560 g. za obicaja Lazaruvane v

Nevrokop”, Vekove 11/5 (1982),σ. 65-68.
 Arnaudoff M., Bulgarische Festbrauche. Leipzig 1917 (Bulgarische Bibliothke

4).
 Arnaudoff M., Die bulgarischen Festbrauche, Leipzig 1917.
 Arnaudoff M., “Buenec. Iz istorijata na proletnite obicai i pesni”, Ocerci po

bulgarskija folklor, τ. 2, Sofija 1969, σ. 343-371.
 Arnaudoff M., Studii vurchu bulgarskite obredi i legendi, τ. Α΄, Sofija 1971.
 Beck H.G., Kirche und theologische Literaturim byzantinischen Reich,

Munchen 1959.
 Bernsdorf W., Worterbuch der Soziologie, Stuttgart 1969.
 Birlea O., Folclorul romanesc, Bucuresti 1981.
 Bogatyrev R., “Costume as a sign”, L. Matejka/L.R. Titunic (eds), Semioties of

Art Prague School Contributions, Cambridge/Mass 1976,σ. 15-19.
 Boratav P., “The Negro in Turkish Folklore” Journal of American Folklore 64

(1951), σ. 83-88.
 Brailoiu C./Comisel E./Grismaru T., Folclor din Dobrogea, Bucuresti 1978.
 Buhociu O., Le folklore roumain de printemps, Paris 1957.
 Burada T.T., Istoria teatrului in Moldova, Bucuresti 1915.
 Culionovic – Konstantinovic V., “Dodole I prporuse”, Narodna Umjetnost 5

(1963), σ. 73-96.



218

 Dobrnjakovic B., Etnologia naroda jugoslavije, τ. Α΄, Beograd 1960.
 Djordjevic D.M., “Lazarice u Leskovackoj Moravi”, Rad Kongresa folklorist

Jugoslavije na Bjelasnici 1955 I u Pulti 1952, Zagreb 1958, σ. 117-124.
 Domazetovski P., “Lazarski perni od Drimkol (strusko)”, Makedonski Folklor

7/13(1974), σ. 191-201.
 Domotore T./Eperjessy E.,“Dodola and other Slavonic folk – customs in county

Baranya (Hungary)”, Actra Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae
16 (1967),σ. 399-408.

 Dunninger J., “Brauchtum”, W. Stamler (ed.), Deutsche Pfilologie im Aufrib, τ.
Γ΄, Berlin 1962.

 Eisner P., Volkslioder der slawen, Leipzig 1926.
 Gavazzi M., “Das Maskehwesen Sugoslawiens”, Schweizer. Archiv fur

Volkskunde 63 (1967), σ. 185-202.
 Gennep van Arnold, Les rites de passage, Paris 1981.
 Gerndt H., Vierberglauf, Klagenfurt 1973.
 Hamann R.H.I., “Das Lazarusgrab in Autum”,Marburger Jahrbuch fur

Kunstwissenchaft 8/9 (1936), σ. 132-328.
 Ikonomov Nikolai, Balkanska Narodne Madrost, usporedici na Balgarski,

Srabski, turski, rumanski, gracki i albanski, poslovici i pogovorski, Sofia 1968.
 Jorga Nikolai, Histoire s Etats balkaniques Jusqu’a 1924, Librairie

Universitair, J. Gabier (επιμ.), Paris 1925.
 Julfu Z., “Prolenti Bulgarski obicai v selata Volja Dragului I Kjarna (oblast

iljov) – SR Romanija”, Izvestija na etnograsfkija institur I muzej 15 (1974),σ.
217-238.

 Kacarova R., “Lazarnica”, Journal of English folk Dances and song society 2
(1958), σ.

 Klief F., Der Aberglaube in Banat, Wrschatz 1934.
 Kolev R., “Varianti na obredit Peperuda i German”,Bulgarski Folklor 12/3

(1986),σ. 47-58.
 Kosswig L., “Hochzeitsgebrauche in Anatolein”,Orien13/14 (1960/61), σ. 240-

250.
 Kovacevic I., “Dodola-intergrationi pristup proucavanju obicaja”,Glasnik

Etnografskog institute SANU 25 (1976), σ. 67-88.
 Kuret N., “Frauenbunde und maskierte Frau”,Schweizer Archiv fur Volkskunde

68/69 (1972/73), σ. 334-37.
 Lazarevic-Golemovie J., “Lazarice u Prizzenskon Podgoru”,Glasnik

Etnografskog institute srpsk akademije nanka 2-3 (1953/54),Beograd 1957, σ.
557-63.

 Leach E.R.,“Ritual”, στοD.L. Sills (εκδ.) International Encyclopedia of the
social Sciences 13, New York: Macmillan, σ. 524-25.

 Litova-Nikolova I., “Dva tipi pripevi v lazarkite pesni”, Bulgarskija musika 26
(1976), σ. 94-99.



219

 Mazon A., Documents contes et chansons slaves de l’ Albanie de sud, Paris
1936.

 Malenko A.,“Lazarski pesni od s. Velgosti, Ochridsko”,Makedonski Folklor 1
(1968), σ. 167-169.

 Malt J.,“Inferno e pene infernalinelle raffigurazioni popolari bulgare”, Ricerihe
Slavistiche III (1954), σ. 114.κ.εξ.

 Manojlovic K.P., Narodne melodije iz istocne Srbije, Beograd 1953.
 Markova L.V., “Nekotozye nabludenija nad rasbitiem Kalendarnych obrjadov u

bolga r mezdureija Pruta i Dnestra”,Izvestija na Etnografska institut i murej 11
(1968), σ. 151-168.

 Mincoff E.M., Bulgariam folksongs, Sofija1945.
 Moldovan G., A. magyarorszagi romanok, Budapest 1913.
 Moldoveanu-Nestor E.,“Quelques aspects sur le folklore tradinionel commun

aux peuples roumain et yougoslavies – Lazarul”,Rad XIV Kongresa Saveza
folklorista Jugoslavije u frizren 1967, Beograd 1974, σ. 355-359.

 Muller L.,“Die Offenbarung der Gottesmutter uber die Hollenstrafen.
Theologicher Gehalt und dichteriche Form”,Die Welt der Slaven V/I (1961), σ.
26.

 Muraj A.,“Iz Istrazivanja Zumberka (preperuse, preslice, tara)”,Narodna
Umjetnost 24 (1987), σ. 157-176.

 Nicoloff A., Bulgarin Folklore, Ohio 1975.
 Nikov N., “Praznicitena Balgarites legendiipreda nija”, Balgarski – Diplomati –

ceskipregled, τ. 11-12, εκδ. Balgarski Besteller – Natsionalen Musejna
Balgarskatakniga ipolitografia, Σόφια 2002.

 Νυσταζοπούλου – ΠελεκίδουΜαρία, “Constantinople contre de pouvoir et d’
autorité”, Βυζαντιακά5 (1985), σ. 32-45.

 Onasch K., Konig des Alls, Berlin 1952.
 Oprisan H.B., “Njakolko bulgarski folklorni teatralni projavi v rumunskaja

folklore”, Bulgarski Folklor 5/3 (1979), σ. 53-59.
 Pamfile Tudor, Sărbătorile la români (vol. I-III). Γιορτές των Ρουμάνων

(τόμοι α΄-β΄) Ελληνική μετάφραση, Τσιπριάν-Λουκρέτσιους Σούτσιου, Αθήνα
2012.

 Papafiagi P., “LazarullaAromani”, S. Tocilescu (ed), Materialuri folclorice, τ.
2, Bucuresti 1900, σ. 733-736.

 Pococke R., A description of the East and some other countries, τ.2, London
1843-45.

 Popescu – Sudetz E., Pagrants of “Cuci” at Shrovetde in Romania. Viltis 28
(1970), σ. 4-7.

 Popov R., Peperuda i German, Sofija 1989.
 Porvasileva A., “Lazarskite vo Kostursko Popolje (Egejska Makedonija)”,

Makedonski Folklor 1 (1968), σ. 155-156 (Καστοριά).



220

 Puchner W., “ “Die” “Rogatsiengesell – Schaften”. Theriomorphe
Maskierungen und adoleszenter Umzugsbrauch in den Kontinentalzonen des
Sudbalkanraums”, Sudost – Forschungen 36 (1977), σ. 129-158.

 Puchner W., Brauchtumserscheinungen im griechischen Jahreslauf und ihre
Beziehungen zum Volkstheater. Theater wissen – schaftlich – Volkskundliche
Querschnit – tstudien zur sudbalkan – Mediterranen Volkskultur, Wien 1977.

 Puchner Walter, “Normarive Aspekte der Frauenrolle in den exklusiv feminen
Riten des hellenophonen Balkanraums”, στοντόμοDie Sicillung auf dem Balkan
(ed. N. Reiter), Berlin 1987, σ. 133-141.

 Radulescu N., “Lazaro versiune romaneasca a eroului vegetational”, Revista di
Etnografie si Folclor II (1966), σ. 310-339.

 Rakovski R., Pokazalec ili rakovodstvo kak da se zapisvat i izdirigat najtari
curti nasego bita..., Odessa1859.

 Ristovski V., “Makedonskite dodolski i drugi obicai i pesni za dozd”,
Makedonski Folklor 19-20 (1977), σ. 37-63.

 Rodd R., The customs and the Lore of Modern Greece, London 1892.
 Saxer V., “Lazzari di Betania”, Bibliotheca Sanctorum, τ. 7, Roma1966, σ.

1135-1149.
 Schneeweisse E., “Allgemeines uber das Floklore auf dem Balkan”, στο: Revue

internat des etudes Balcaniques, Beograd 1935, έτ. 1ο, τ. 205.
 Schneeweis E., Grundrif des Volksglaubens und Volksbrauches der

Serbokroaten, Celje 1935.
 Schneeweis E., Serbokroatische Volkskunde I. Volksglaube und Volksbauch,

Berlin 1961, σ. 161-164.
 Sieber, Deutsch – Westslawische Beziehungen in Fruhlingsbauchen, Berlin

1968.
 Smirnof I., ΜελέτητηςπολιτιστικήςιστορίαςτωνΝοτίωνΣλάβων (ρωσιστί),

Utschemidia Zap I. Kazanskago Universiteta, 1902, kn. 2, 110.
 Sokoli R., “Kanget ritual nete Kremtet Victore te populit tone”, Studime

filologjike, Tirane 1964, nu 4, σ. 170.
 Stoica – Vasilescu L., “Paparuda”. Revista di etnografia si folclor 15 (1970), σ.

375-384.
 Stoin V., Narodni pesni ot Timok do vita, Sofija 1928.
 Stojanov P., “Bulgarski narodni pesni i chora o s. Karagac, Juzna Besarabia”,

Bulgarski Folklor 20/1 (1994), σ. 35-59.
 Stzygowski Josef, “Balkankunst”, Revue internat des etudes Balcaniaues,

Beograd 1935, έτ. 1ο, τ. 2ος, σ.
 Turner Victor, “Betwixt and berween: The Riminal period in Rites de

Passages”, στοντόμο: W.A. Lessa – Ev. Z. Vogt (έκδ.), Reader in Compararive
Religion: an Anthropologic al Approach, New York 1974, σ. 234-243.

 Ujvary Z., “Une coutume des slaves du sud la “dodola”, Slavica 3 (Debrecen
1963), σ. 131-140.



221

 Vasileva M., Lazaruvane, Sofija 1982.
 Vakarelski Chr., Etnografia Bulgarii, Wroclaw 1965.
 Vakarelski Chr., “Jeux et coutumes theatrales chez les bulgares”, Ethnologia

Slavica 1 (1969), σ. 129-142.
 Vakarelski Chr., Bulgarische Volksunde, Berlin 1969.
 Vakarelski Chr., Etnografija na Bulgarija, Sofija 1974.
 Zender M., Die Frauen maclen im Februar das Wetter. Dona Ethnologica FSL.

Kretzenbacher, Munchen 1973.
 Zlatonovic M., “Lazaricke pesme u Vranj i okolini”, Narodni Srpski Folklor 6

(1967), σ. 121-133.
 Wace A.J.B. – M.S. Thompson, The Nomades of the Balkans, London 1914.
 Wolfram R., “Weiberbunde”, Zeitschrift f Volskskunde N.F., 4 (1933), σ. 137-

146.

Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
 http://www.phorum.gr/viewtopic.php?t=298843
 http://visaltis.net/2015/01/blog-post_50.html



222

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΧΑΡΤΕΣ

Το έθιμο της Περπερούνας
(Πηγή: http://www.phorum.gr/viewtopic.php?t=298843)



223

Το έθιμο της Περπερούνας
(Πηγή: http://www.phorum.gr/viewtopic.php?t=298843)



224

Το έθιμο της Περπερούνας
(Πηγή: http://www.phorum.gr/viewtopic.php?t=298843)

Το έθιμο της Περπερούνας
(Πηγή: http://www.phorum.gr/viewtopic.php?t=298843)

Αναστενάρια
(Πηγή: http://www.ωisaltis.net/2015/01/blog-post_50.html)



225

Πολύδ. Παπαχριστοδούλου, “Σημειώματα κα παρατηρήσεις στην τέλεση των
Αναστεναρίων, 1952 και 1953, στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης”, Αρχείον του Θρακικού,

Λαογραφικού και Γλωσσολογικού Θησαυρού, τόμ. 18, (1953), σ. 305-331.

Πολύδ. Παπαχριστοδούλου, “Σημειώματα κα παρατηρήσεις στην τέλεση των
Αναστεναρίων, 1952 και 1953, στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης”, Αρχείον του Θρακικού,

Λαογραφικού και Γλωσσολογικού Θησαυρού, τόμ. 18, (1953), σ. 305-331.



226

Πολύδ. Παπαχριστοδούλου, “Σημειώματα κα παρατηρήσεις στην τέλεση των
Αναστεναρίων, 1952 και 1953, στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης”, Αρχείον του Θρακικού,

Λαογραφικού και Γλωσσολογικού Θησαυρού, τόμ. 18, (1953), σ. 305-331.



227

Κωνστ. Σιαμπανόπουλου, “Οι Λαζαρίνες”, Ελληνική Ψυχή, 1ο τεύχ. (Οκτώβριος –
Δεκέμβριος 1971), σ. 75-92.

Κωνστ. Σιαμπανόπουλου, “Οι Λαζαρίνες”, Ελληνική Ψυχή, 1ο τεύχ. (Οκτώβριος –
Δεκέμβριος 1971), σ. 75-92.



228

Ο Λάζαρος στο Κουτσελιό Ιωαννίνων (Πρ. Αρχείο)



229



230

Mark Μαζάουερ, Τα Βαλκάνια



231
Mark Μαζάουερ, Τα Βαλκάνια



232
Mark Μαζάουερ, Τα Βαλκάνια


	Εξώφυλλο
	Περιεχόμενα
	Πρόλογος
	Εισαγωγή
	Μέρος πρώτο
	Μέρος δεύτερο
	Συντομογραφίες
	Βιβλιογραφία
	Παράρτημα

