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Η παρούσα έρευνα διερευνά ζητήματα ταυτότητας στη περιοχή της Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα στο
χωριό Μεσημέρι Έδεσσας. Πιο ειδικά, θα εστιάσει στις πολιτικές διαστάσεις της γλωσσικής και ενσώματης
επιτέλεσης και θα επικεντρωθεί στις κοινωνικές περιστάσεις και τις πολιτισμικές πρακτικές, κατά τις οποίες,
τόσο η γλώσσα, όσο και ο χορός, αποτελούν μορφές κοινωνικής δράσης και προσλαμβάνονται ως στοιχεία
ατομικής και/ή συλλογικής ταυτότητας. Ακόμη, διερευνά τις δραστηριότητες του πολιτιστικού συλλόγου
«Αριστοτέλη» και τους λόγους που παράγει ως ένα θεσμικό όργανο για το ίδιο το χωριό καθώς και για τη
γλώσσα και τις ενσώματες πολιτισμικές πρακτικές. Η γλώσσα αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα στους
τρόπους με τους οποίους κατασκευάζονται οι υποκειμενικότητες των ανθρώπων του Μεσημερίου. Ο στόχος
της παρούσας εθνογραφικής μελέτης είναι να αναδειχθούν οι τρόποι με τους οποίους οι Μεσημεριώτες που
αυτοπροσδιορίζονται ως «εντόπιοι» κατανοούν το κυρίαρχο ελληνικό εθνικό αφήγημα αλλά και πως αυτοί
διαφαίνονται μέσα από την ενσώματη δράση και την επιτελεστικότητα. Μέσα από μια αναστοχαστική
διαδικασία η μεθοδολογία της έρευνας μου εστιάζει στη θέση (positionality) που είχα ως γηγενής
ανθρωπολόγος στο πεδίο, και τους τρόπους με τους οποίους τα συναισθήματα και οι αισθήσεις μέσα από τη
θέαση της «οικείας ξένης» και «εντόπιας» ανθρωπολόγου,
ανθρωπολογικής γνώσης.

συμβάλλουν στην παραγωγή της

Summary
This research focuses, primarily, on the identification processes of the villagers who live in Mesimeri, a village
next to the city of Edessa in Northern Greece. More specifically, it will focus on the political dimensions of
linguistic and embodied performance. Further, it will concentrate on the social circumstances and cultural
practices in which both language and dance are forms of social action and are perceived as ways of presenting
individual and / or collective identity categories. It also examines the activities of the “Aristotelis”, the village's
Cultural Association as well as the discourses that it produces regarding the village and the subjectivities of
the people of Mesimeri, their language and their cultural practices. Language can be a determining factor in
the construction of the identities of the subjects. My aim is to understand the relationship between the ways
locals perceive the dominant national narratives and the ways they perform the linguistic and other cultural
practices. Through the lens of reflexivity, the methodology of this ethnographic research focuses on the
positionality - my position as a native anthropologist in the field - but also on the modalities that feelings and
sensations, through the lens of the “intimate-foreigner”and native anthropologist, contribute in the ways the
anthropological knowledge is produced.

Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή
«Tα δικά μας»

Το καλοκαίρι του 2016, λίγο πριν ξεκινήσω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές, βρισκόμουν κρατώντας συντροφιά
στη γιαγιά μου σε μια αφιλόξενη αίθουσα νοσοκομείου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εκεί νοσηλευόταν και μια
άλλη ηλικιωμένη κυρία η οποία καταγόταν, όπως και η γιαγιά μου, από την Έδεσσα. Για πολλή ώρα δεν
παρακολουθούσα τη συζήτηση τους μιας και είχα προσηλωθεί στο βιβλίο το οποίο διάβαζα, ώσπου τις άκουσα
να υψώνουν τον τόνο της φωνής τους και η συζήτηση να αποκτά αναπάντεχα μεγάλο ενδιαφέρον. Τότε, άκουσα
τη γιαγιά μου να δηλώνει με στόμφο, «Τα δικά μας τα εντόπια δεν ταιριάζουν με τα Βουλγάρικα, πόσες φορές
το έχω πει!» ,ενώ η κυρία στο απέναντι κρεβάτι συμφώνησε παθιασμένα.
Στο δωμάτιο όμως βρισκόταν και ο παππούς μου ο οποίος κατάγεται και διαμένει μόνιμα στις Σέρρες μαζί με τη
γιαγιά μου, στον οποίο φάνηκε μάλλον παράδοξη η τελευταία δήλωση καθώς αποκρίθηκε «Μισό λεπτό βρε
Ντόρα, αφού το καλοκαίρι που ήρθαν κάτι φίλοι από τη Βουλγαρία στο χωριό, μια χαρά τους καταλάβαινες!». Η
γιαγιά μου όμως βιάστηκε να τον διαψεύσει, λέγοντας ότι τα «Βουλγάρικα» είναι «πολύ βαριά» και δηλώνοντας
κάπως αμήχανα πως μετά βίας τα καταλάβαινε. Η διαφωνία συνεχίστηκε για λίγα λεπτά, ενώ εγώ, από τη γωνία
στην οποία βρισκόμουν, συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή πως η επιτόπια έρευνα μου είχε κατά κάποιο τρόπο
μόλις ξεκινήσει και πως το θέμα της εργασίας μου βρισκόταν ακριβώς μπροστά μου και γρήγορα έβγαλα από
την τσάντα το εθνογραφικό μου σημειωματάριο.

Είναι γεγονός πως όταν πραγματοποιείς μια επιτόπια έρευνα που αφορά την οικογένεια σου, το χωριό σου, με
λίγα λόγια μια «ανθρωπολογία οίκοι», ξεκινάς να παρατηρείς πράγματα που ποτέ πριν δεν είχαν ιδιαίτερη
σημασία. Η επιτόπια έρευνα μου, που έλαβε χώρα στο χωριό μεσημέρι Έδεσσας, ξεκίνησε επίσημα ενάμισι χρόνο
μετά, στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών μου, το Φεβρουάριο του 2018.

Λίγο πριν ξεκινήσω τη διπλωματική μου εργασία όμως, στη χώρα και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα ξέσπασαν
εντάσεις καθώς το θέμα της ονομασίας της γειτονικής χώρας ως «Βόρεια Μακεδονία» προτάθηκε με στόχο να
λυθεί η μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών.Στις 12 Ιουνίου 2018 στο ορεινό χωριό Ψαράδες της
Φλώρινας που βρίσκεται στην περιοχή των Πρεσπών, από όπου και πήρε το όνομά της, υπογράφηκε η Συμφωνία
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των Πρεσπών1. Οι αντιδράσεις ήταν ποικίλες και το θέμα πρωταγωνιστούσε σε όλα τα ΜΜΕ καθημερινά για
αρκετό καιρό2.
Εν μέσω αυτής της κατάστασης , συνειδητοποίησα πως η θέση μου στο πεδίο ως ανθρωπολόγος, τη δεδομένη
χρονική στιγμή, θα είναι αρκετά περίπλοκη. Ήξερα πως η συγκυρία στην οποία βρισκόμουν θα δυσκόλευε αρκετά
την έρευνα μου, αλλά παράλληλα μου δινόταν η ευκαιρία υπό αυτές τις συνθήκες, να αντιληφθώ το κλίμα αυτού
του αναβρασμού που περιέγραφαν διάφορες εθνογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό που βρήκα στο διαδίκτυο και
σε άρθρα στο παρελθόν. 3

Πηγαίνοντας στο πεδίο πίστευα πως οι άνθρωποι θα μου μιλήσουν πιο εύκολα καθώς η καταγωγή μου είναι απο
εκεί. Όπως όμως προείπα η συγκυρία ήταν παράλληλα υπέρ αλλά και κατά μου. Σε ένα τόσο μικρό τόπο,
σκεφτόμουν, πως είναι δυνατόν τα κομμάτια του παζλ να μοιάζουν τόσο παράταιρα; Οι αντιθέσεις στις
αφηγήσεις , τόσο στο περιεχόμενο όσο και στον τρόπο της αφήγησης, ήταν τόσο έντονες από τη μια αυλή στην
άλλη, που μου φαινόταν αρχικά ακατανόητο. Καθώς ήρθα αντιμέτωπη με πολλές σιωπές, με τη ντροπή και
αφηγήματα που κατασκευάστηκαν από τους ίδιους τους κατοίκους για να “χωρέσουν” ως αταίριαστοι στο
“κανονικό”, τα κομμάτια αυτού του παζλ άρχισαν να συνδέονται.

Ενώ συναντάμε πολυπληθείς έρευνες στη περιοχή της Μακεδονίας η πόλη της Έδεσσας και ιδιαίτερα το χωριό
Μεσημέρι παραμένει ένα ανεξερεύνητο πεδίο. 4. Η ανθρωπολογική έρευνα στη Μακεδονία ξεκινάει το 1990
έχοντας ως κύριο πεδίο έρευνας τη Φλώρινα. Διάφοροι ανθρωπολόγοι πραγματοποίησαν έρευνες στη περιοχή
η οποία αποτέλεσε πόλο έλξης για τους ερευνητές. Με κύριο άξονα τις διαδικασίες συγκρότησης του έθνους
κράτους μερικοί από αυτούς εστίασαν στο τρόπο με τον οποίο συγκροτείται η ομοιότητα και η διαφορά μεταξύ
των διάφορων ομάδων στη περιοχή ( Cowan 1990, Καρακασίδου 1993) ενώ άλλοι ασχολήθηκαν με τη συμβολική
σημασία του συνόρου και τα φυσικά και συμβολικά όρια που θέτει μεταξύ των ανθρώπων και των ομάδων (Ηart

1

Πρόκειται για μια διακρατική συμφωνία που συνομολογήθηκε ανάμεσα στην Ελληνική Δημοκρατία και τη Δημοκρατία της
Βόρειας Μακεδονίας, και έγινε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών με σκοπό την επίλυση του ζητήματος της ονομασίας της τελευταίας.
Η Συμφωνία αντικατέστησε την Ενδιάμεση Συμφωνία του 1995 και κατήργησε τη συνταγματική ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας
και την προσωρινή ονομασία πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, μετονομάζοντας και αναγνωρίζοντας καθολικά τη
χώρα ως Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. H ψήφιση της συμφωνίας προκάλεσε αντιδράσεις και στις δύο χώρες, τέθηκε σε ισχύ και
μετονόμασε επίσημα τη χώρα σε Βόρεια Μακεδονία στις 12 Φεβρουαρίου 2019 (CNN 2019).
2

«Η διαδικασία δημιουργίας της συνθήκης των Πρεσπών από τις κυβερνήσεις Αθηνών και Σκοπίων, υπήρξε ο καταλύτης στο να
ξεθαφτεί το ξεχασμένο έως τότε, τσεκούρι του πολέμου που καλά έκρυβαν οι μεγάλες μάζες πολιτών των δύο αυτών χωρών, τουλάχιστον
για μία περίπου δεκαετία. Το ζήτημα της ονομασίας της γείτονος σε καμία περίπτωση δεν είναι νέο, μία ουσιαστική διεργασία επίλυσής
του (με τους οποιουσδήποτε όρους από τις εμπλεκόμενες πλευρές) όμως είναι πρωτόγνωρη, ακριβώς λόγω του ότι επειδή εντάσσεται στα
λεγόμενα ‘’εθνικά θέματα’’, η οποιαδήποτε παρέκκλιση από την κυρίαρχη αφήγηση (της εκάστοτε χώρας) μπορεί να αποβεί εξαιρετικά
επιζήμια για όσες φωνές διατρανώνουν το ανάστημά τους, παλεύοντας να αντιταχθούν στην επικρατούσα νόρμα.» (Καραμπουρνιώτης
2019).
3

Την περίοδο μεταξύ 1992-5 ξεκίνησε μια έντονη εκστρατεία από την πλευρά της Ελλάδας ώστε να εμποδίσει την Π.Γ.Δ.Μ, η
οποία διεκδικούσε το όνομα «Μακεδονία». Η Ελλάδα υποστήριξε πως το όνομα αυτό ανήκει αποκλειστικά στα βόρεια εδάφη της
επικράτειας της, που προσαρτήθηκαν στο ελληνικό κράτος μετά το 1912-1913 (Cowan,2000:1)
4

Σημαντική παρόλα αυτά είναι η εθνογραφική έρευνα της Μαρίας Γιαννησοπούλου που πραγματοποιήθηκε στην Αλμωπία
(Γιαννησοπούλου,1998).
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1999, Vereni 1996). Ακόμη, κάποιοι ερευνητές μελετώντας την πολιτικοποίηση του πολιτισμού μέσα από το
πρίσμα των παραδοσιακών χορών ανέδειξαν τον τρόπο με τον οποίο άτομα και συλλογικότητες διαχειρίζονται
τις ταυτότητες τους (Manos 2001). Αξίζει επίσης να αναφερθούν και οι έρευνες σχετικά με τις μεταναστευτικές
κοινότητες Φλωρινιωτών στο εξωτερικό που υποστηρίζουν ότι εκπροσωπούν τις θέσεις της Μακεδονικής
μειονότητας στη περιοχή (Danforth 1995).
Η γλώσσα , τα “εντόπια”, ήταν εξ αρχής ένα από τα κεντρικά μου ερευνητικά ζητήματα. Η προσωπική μου σχέση
με τη γλώσσα μεγαλώνοντας, καθώς και το ότι δεν κατάφερα ποτέ να τη μιλήσω ή να την καταλάβω, συνδυαστικά
με τις εθνογραφίες που διάβαζα για την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, με έκανε να διερωτηθώ ποια είναι
σήμερα η εθνογραφική πραγματικότητα στο Μεσημέρι. Μέσα από τις ιστορίες και τα παραμύθια με τα οποία
μεγάλωσα γνώρισα και βίωσα το συναισθηματικό δεσμό που είχε και έχει η οικογένεια μου με τη γλώσσα καθώς
και τη σημασία της για το χωριό. Αν και έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες που αφορούν ζητήματα
ταυτότητας στην περιοχή της Μακεδονίας, λίγα έχουν ειπωθεί σχετικά με την ιδιαίτερη σημασία της γλώσσας καθώς και της επιτελεστικής της διάστασης - η οποία συμβάλλει στη διαμόρφωση των εθνικών, εθνοτικών και
άλλων κοινωνικών ταυτοτήτων στην περιοχή.

Μιλώντας με τους ανθρώπους στο χωριό αυτό που μου έγινε εύκολα αντιληπτό ήταν ότι αισθάνονται
“παρατημένοι”. Καθώς μου διηγούνταν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, τα παράπονα -όπως για το δρόμο που
ενώνει την Θεσσαλονίκη με την Έδεσσα καθώς και άλλα ζητήματα-, σχεδόν πάντα έστρεφαν το βλέμμα αλλού η
εξέφραζαν το θυμό τους. Καθώς όμως η κουβέντα προχωρούσε αντιλήφθηκα πως αυτή η πικρία, η ντροπή και η
σιωπή είναι άμεσα συνυφασμένες με την εθνικιστική ρητορική, η οποία τους αποκλείει. H ευρύτερη περιοχή της
Έδεσσας ανήκει στις περιοχές που θεωρούνται «παραμεθόριες», δηλαδή δίπλα στα σύνορα. Τέτοιες περιοχές
συχνά αναφέρονται ως «ακριτικές», όρος πολιτικά φορτισμένος καθώς παραπέμπει στην υπεράσπιση των
εθνικών εδαφών και τη φύλαξη των συνόρων. Ακόμη ανήκει στις περιοχές εκείνες που προσαρτήθηκαν στο
ελληνικό κράτος μετά το 1912 και η εθνογραφική της πραγματικότητα και «ανομοιομορφία» προκάλεσε στο
παρελθόν ιδιαίτερη ανησυχία στο ελληνικό κράτος. Ήταν και είναι γεγονός πως για τους ανθρώπους που ζουν σε
αυτή την πραγματικότητα τίποτα δεν είναι δεδομένο, τα πάντα και διαρκώς πρέπει να αποδεικνύονται
(Γιαννησοπούλου, 1998: 335). Το ίδιο το ανθρωπολογικό μου πεδίο, το Μεσημέρι με οδήγησε να αναζητήσω
αυτούς τους συσχετισμούς, μέσα από τις πρακτικές και τους μύθους που εξιστόρησαν οι Μεσημεριώτες μπροστά
μου.

Είναι σημαντικό να κατανοήσει κανείς αρχικά, πως στο προεθνικό περιβάλλον των Βαλκανίων οι σημερινές
κατηγορίες δεν υφίσταντο και πως αυτές δημιουργήθηκαν στη διαδικασία συγκρότησης των εθνικών
υποκειμένων. Όπως αναφέρει και η Μαρίκα Ρόμπου-Λεβίδη

«…Ο μετασχηματισμός της ετερότητας σε

ομοιότητα αφορούσε κυρίως τη μετάβαση από τις κοινότητες των μιλλέτ σε διακριτές υποδιαιρέσεις συλλογικής
ένταξης. Αυτές οι νέες κατηγορίες αποτέλεσαν μέρος του εθνικού όλου και προσδιορίστηκαν – ή
αυτοπροσδιορίστηκαν – στη βάση των πολιτισμικών, γλωσσικών, θρησκευτικών, εθνοτικών, τοπικών ή άλλων
κριτηρίων.» (Ρόμπου-Λεβίδη,2017:18).
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Έτσι, οι συνομιλητές μου συχνά αναφέρονται σε ανθρώπους αποδίδοντας χαρακτηρισμούς όπως «Πόντιος»
«Βλάχος», «Πρόσφυγας», «δικός μας», «εντόπιος» κλπ. Όσον αφορά στον όρο της εντοπιότητας – με τον οποίο
αυτοπροσδιορίζονται - ,υιοθετήθηκε από τους γηγενείς για να υπερασπιστούν τη γη η οποία βρέθηκε στο κέντρο
του ανταγωνισμού μετά την έλευση των προσφύγων στην περιοχή το 1922 (Ρόμπου- Λεβίδη,2017:54). Ψήγματα
αυτού του ανταγωνισμού μεταξύ ντόπιων και προσφύγων συνάντησα ακόμη κατά τη διάρκεια της έρευνας μου
καθώς φαίνεται και όσον αφορά αυτή την πτυχή, οι «εντόπιοι» να αισθάνονται αδικημένοι από το ελληνικό
κράτος 5. Από το 1912 έως και το 1926 ζούσαν ακόμη Μουσουλμάνοι στην ευρύτερη περιοχή της Έδεσσας,
(Γιαννησοπούλου 1998:334) ενώ έπειτα αυτοί αντικαταστάθηκαν από τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία τη
Θράκη και τον Πόντο. Oι σχέσεις μεταξύ των πολιτισμικών ομάδων εξαρτώνται από τη εκάστοτε ιστορική
συγκυρία. Όπως φάνηκε όμως και μέσα από την παρούσα εθνογραφική μελέτη, υπό αυτές τις συνθήκες ο
αυτοπροσδιορισμός εκφράζεται συχνά με όρους καταγωγής6..

Ο στόχος μου στην παρούσα έρευνα ήταν να διερευνηθούν οι τρόποι θέασης και δράσης των ανθρώπων του
Μεσημερίου που βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι και σε σύγκρουση με την “ιδεατή” απάλειψη οποιασδήποτε
ετερότητας υπονομεύει την εθνική ομοιογένεια. Καθώς, μέσα από τη σκοπιά του εθνικισμού η μονογλωσσία και
η ομοιομορφία είναι ο τελικός στόχος, το ελληνικό κράτος επιχείρησε και τελικά πέτυχε σε μεγάλο βαθμό την
αφομοίωση των πολιτισμικών ομάδων στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας.

Αυτή η «συγχώνευση» όμως δεν αφορά μόνο την ενσωμάτωση με πολιτικοοικονομικούς όρους αλλά στην ουσία
αλλάζει τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους αλλά και πως τους
αντιλαμβάνονται οι «άλλοι» ενώ παράλληλα στο επίπεδο της καθημερινής ζωής καταστρέφει τον τοπικό
πολιτισμό , τη γλώσσα και τη ζωή των ανθρώπων, ξεριζώνοντας οικογένειες και δημιουργώντας σιωπές.
(Κarakasidou,1993 :4). Γι’ αυτό και οι άνθρωποι με τους οποίους μίλησα αναφέρθηκαν σε αυτή τη συνθήκη - η
οποία ως πολύ σημαντική αποτελεί και το επίκεντρο αυτής της έρευνας - με εκφράσεις όπως «πολιτισμική
γενοκτονία» ή «χάσαμε τη γλώσσα μας» , «το κράτος μας έχει ξεχασμένους» και «τώρα αυτά δε τα τραγουδούν
πια».

Από «τα πάνω» αυτή η «απειλητική» για το κράτος ανομοιομορφία αντιμετωπίστηκε μέσα από μια ουσιοκρατική
σκοπιά, κατηγοριοποιώντας τις υποτιθέμενα «διαφορετικές» ομάδες από το φαντασιακά πολιτισμικά
ομοιογενές όλο, αντιμετωπίζοντας τες ως πάγιες και μονοδιάστατες. Στην παρούσα μελέτη διερευνάται η
συνομιλία των υποκειμένων με τον κρατικό μηχανισμό, καθώς η δράση τους δεν αντιμετωπίστηκε σαν μια

5

Θα χρησιμοποιώ τον όρο εντόπιοι καθώς οι ίδιοι επιλέγουν να αυτοπροσδιορίζονται με αυτόν τον τρόπο γνωρίζοντας και έχοντας
υπόψη παρόλα αυτά πως ο όρος αυτός έχει επίσης πολιτικές συνδηλώσεις καθώς συνδέει μια φαντασιακά ομοιογενή ομάδα με τη γη
ενώ παράλληλα θεωρείται περισσότερο «ουδέτερος». Επιπλέον, το ίδιο ισχύει και για τη γλώσσα , τα «εντόπια».
6
H Μαρία Γιαννησοπούλου αναφέρει χαρακτηριστικά πως η εν λόγω κοινωνία «…παρόλη την εξάρτηση και την υπαγωγή στο εθνικό
κέντρο, συγκροτεί την «κοινότητα» στο συμβολικό και πραγματικό, δηλαδή θεσμικό, επίπεδο. Εκφράζεται με όρους καταγωγής και
προέλευσης. Αφορά στο βαθμό ελληνικότητας και εντοπιότητας των κατοίκων, στη φυσιογνωμία της κοινωνίας τους.»
(Γιαννησοπούλου,1998:334).
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παθητική αναπαραγωγή της πραγματικότητας. Αντιθέτως, εστίασα στο πως συμμορφώνονται η αντιστέκονται
μέσω του λόγου ή μέσω εξωλεκτικών πρακτικών, συνδιαμορφώνοντας έτσι τις εκάστοτε «πραγματικότητες» της
κοινωνικής ζωής.

Εστιάζοντας στα ερωτήματα που προέκυψαν πριν και μετά την πρώτη επαφή μου με το πεδίο, μέσα από μια
αναστοχαστική σκοπιά στη παρούσα μελέτη κατέγραψα την εθνογραφική πραγματικότητα που συνάντησα
φτάνοντας, ξανά και ως ανθρωπολόγος, για πρώτη φορά στο χωριό μου έχοντας ως αφετηρία τις θεωρητικές
μελέτες που πλαισίωσαν την παρούσα εθνογραφική μελέτη που θα αναλυθούν στο δεύτερο κεφάλαιο. Το τρίτο
κεφάλαιο εστιάζει στη μεθοδολογία της εθνογραφικής έρευνας όπου εστιάζω στη θέση (positionality) που είχα
ως ανθρωπολόγος στο πεδίο και τους τρόπους με τους οποίους τα συναισθήματα και οι αισθήσεις μέσω μιας
αναστοχαστικής διαδικασίας συμβάλλουν στην παραγωγή της ανθρωπολογικής γνώσης. Το τέταρτο κεφάλαιο
αφορά το χωριό Μεσημέρι, το πεδίο της έρευνας μου που αποτελεί παράλληλα και τον τόπο καταγωγής μου,
όπου αναφέρομαι στην συμβολική διάσταση του χώρου και επιχειρώ να σκιαγραφήσω εκτενέστερα την
εθνογραφική πραγματικότητα του χωριού, υπό το πρίσμα της αλληλεπίδρασης των κατοίκων με αυτό, ως η
αρένα που επιτελούνται οι πολιτισμικές πρακτικές. Στο πέμπτο κεφάλαιο εστιάζω στη σημασία της γλώσσας όσον
αφορά στους τρόπους ταύτισης των Μεσημεριωτών καθώς και στην επιτελεστική της διάσταση. Το έκτο
κεφάλαιο εστιάζει σε εξωλεκτικές πρακτικές, με λίγα λόγια στο χορό και το τραγούδι ως πρακτικές που τα
υποκείμενα χρησιμοποιούν για να «κατασκευάσουν» την κοινωνική πραγματικότητα, να συνομιλήσουν με τους
ηγεμονικούς λόγους και να προβάλλουν αντίσταση ή υποταγή μέσω της εμπρόθετης δράσης τους. Στο κεφάλαιο
επτά αναλύεται επαρκώς ο ρόλος του συλλόγου όσον αφορά τη συνδιαμόρφωση της τοπικής πραγματικότητας
όπου ως επίσημο θεσμικό όργανο στο χωριό υιοθετεί τον εθνικιστικό λόγο, τον αναπαράγει και παρουσιάζει μια
συγκεκριμένη ταυτότητα του χωριού προς τα έξω χρησιμοποιώντας εργαλειακά τον πολιτισμό.

Μέσα από την παρούσα εθνογραφική μελέτη γίνεται αντιληπτό πως μια πολιτισμική ομάδα όπως οι «ντόπιοι»
δεν αποτελούν μια συμπαγή ομάδα αλλά υπάρχουν εσωτερικές διαφωνίες και διαφοροποιήσεις απορρίπτοντας
έτσι τις όποιες ουσιοκρατικές προσεγγίσεις. Οι άνθρωποι με τους οποίους ήρθα σε επαφή είχαν ο καθένας τη
δική του ιστορία, τη δική του ιδιαίτερη ερμηνεία της πραγματικότητας. Το ιστορικό παρελθόν, εγγεγραμμένο στη
μνήμη της κοινότητας συγκρουσιακό και απρόβλεπτο ξεπηδούσε σε κάθε συζήτηση, κάθε τραγούδι κάθε σιωπή.
Οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια αγωνία να απαλλαγούν από όλα αυτά που τους έκαναν να είναι οι «ύποπτοι»
πολίτες, ενώ παράλληλα με νοσταλγία προσπαθούν να ανασύρουν μνήμες και να τα κρατήσουν ζωντανά μέσα
από τις αφηγήσεις τους. Μέσα από αυτές τις αφηγήσεις και αφήνοντας το πεδίο να με οδηγήσει ήρθα
αντιμέτωπη με την απαιτητική και παράλληλα εντυπωσιακή πολυπλοκότητα της εθνογραφικής πραγματικότητας
που ως μια «ανυποψίαστη ανθρωπολόγος» καλέστηκα να καταγράψω.

Κεφάλαιο 2 : Θεωρητικές αφετηρίες
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Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας μου βρέθηκα στο σπίτι ενός ηλικιωμένου ζευγαριού για να
συζητήσουμε, όπως τους είπα, για τη ζωή τους στο χωριό. Η συνέντευξη δεν ήταν προγραμματισμένη. Στην
πραγματικότητα, μια συγγενής μου, μου ζήτησε να την ακολουθήσω, καθώς πίστευε ότι εκεί θα βρω τις
πληροφορίες που θέλω.

Χτυπήσαμε την πόρτα και ενώ είχαμε βρεθεί εκεί απρόσκλητες, προς έκπληξη μου, η ηλικιωμένη κυρία
χαμογέλασε μας είπε να περάσουμε μέσα και αμέσως έσπευσε να φέρει γλυκό του κουταλιού. Ο άντρας της
καθόταν στο σαλόνι και, σε αντίθεση με τη γυναίκα του, έδειχνε καχύποπτος σχετικά με την επίσκεψη μας. Όταν
άρχισα να κάνω ερωτήσεις σχετικά με τους χορούς που χόρευαν στο χωριό τα παλαιότερα χρόνια, εκείνος μου
απάντησε πως δεν θυμάται τίποτα και πως ο μόνος χορός που θυμάται να χορεύει στο παρελθόν, είναι το
ζεϊμπέκικο. Η συγγενής μου τον κοίταξε συνωμοτικά και γέλασε. Η γυναίκα καθόταν ακριβώς απέναντι μου και
ενώ σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης απηύθυνα το λόγο και στους δύο, εκείνη κρεμόταν από τα χείλη του και
τον κοιτούσε ανυπόμονα και ελαφρώς επικριτικά.

Kατά τη διάρκεια της συζήτησης, η συγγενής μου επενέβαινε ανά διαστήματα στη κουβέντα, προσπαθώντας να
βοηθήσει την κατάσταση και παροτρύνοντας τον άντρα να μιλήσει, με τον οποίο φάνηκε να είχε αρκετή
οικειότητα. Ξαφνικά, ενώ εγώ συνέχιζα να κάνω ερωτήσεις – και προσπαθώντας να ανακτήσω τον έλεγχο της
συζήτησης - σχετικά με τα τραγούδια και τους χορούς που χόρευαν στο χωριό, η γυναίκα σηκώθηκε όρθια και
άρχισε να τραγουδάει στα εντόπια χτυπώντας τα δάχτυλα της και χορεύοντας στραμμένη προς τον άντρα της.
«Έλα αυτό δε το θυμάσαι;» του είπε περιμένοντας υπομονετικά να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της. Εκείνος
συνέχιζε να ισχυρίζεται ότι δε θυμάται ποίο είναι το τραγούδι, παρά τις παροτρύνσεις της να τραγουδήσει μαζί
της, και τότε η γυναίκα άρχισε να χορεύει ακόμη πιο έντονα στριφογυρνώντας στη μέση του δωματίου, γελώντας
και κοιτάζοντας με στα μάτια.

Πως μπορούμε όμως να αναλύσουμε τις δύο παραπάνω αντιδράσεις και ποιες είναι οι πληροφορίες που
μπορούμε να αντλήσουμε από το παραπάνω συμβάν; Η εκκωφαντική σιωπή του άντρα και η δυναμική με την
οποία η γυναίκα χόρεψε μπροστά μας το «αγαπημένο» τους τραγούδι, όπως είπε, είναι δύο εξίσου σημαντικές
εθνογραφικές πληροφορίες. Μέσα από τις κινήσεις των χεριών του, το βλέμμα του που κοιτούσε προς τα κάτω,
τη στάση του σώματος του, προσπαθούσε να μου δείξει – η μάλλον καλύτερα να επιτελέσει - μια δική του εκδοχή
της πραγματικότητας. Αντίστοιχα η γυναίκα, μέσα από αυτή τη μικρή «παράσταση» στο σαλόνι του σπιτιού τους
εκείνο το απόγευμα , χορεύοντας και τραγουδώντας μπροστά σε μια «ξένη», μου «αφηγήθηκε» τη δική της
εκδοχή. Όπως ανέφερε και ο Αμερικανός κοινωνιολόγος Erving Goffman «Ο κόσμος, στην πραγματικότητα, είναι
ένας γάμος» ορίζοντας την επιτέλεση ως «όλη τη δράση ενός συγκεκριμένου συμμέτοχου σε μια συγκεκριμένη
περίσταση η οποία έχει ως στόχο να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο οποιονδήποτε από τους άλλους
συμμετέχοντες» (Goffman,1956:23,8).
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Σε όλη τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκα μπροστά σε αρκετά παρόμοια περιστατικά. Μέσα από το χορό, το
τραγούδι, ένα αστείο, την αφήγηση ενός τοπικού μύθου ή μιας ιστορίας οι άνθρωποι του χωριού μου
αφηγήθηκαν το παρελθόν, το παρόν και τις δικές τους πραγματικότητες. Η δυναμική μιας τέτοιας επιτελεστικής
συμπεριφοράς βρίσκεται στο γεγονός, ότι διαμέσου αυτής οι άνθρωποι συχνά προσπαθούν να αλλάξουν τους
«τρόπους σκέψης» των άλλων ανθρώπων(Goodman,2005:165).

Στις ανθρωπολογικές μελέτες που έχουν γραφτεί ανά τον κόσμο οι ερευνητές/τριες περιγράφουν συνεχώς
δραματικά επεισόδια τα οποία μας υποδεικνύουν τις βασικές αξίες των πολιτισμών τους οποίους μελετούν.
Σύμφωνα με τη θεωρία του Μπουρντιέ, που εισήγαγε τη θεωρία της πρακτικής και τόνισε τη καίρια σημασία της
στην κοινωνική αναπαραγωγή μέσω της δράσης, τα δρώντα υποκείμενα μέσω του habitus (έξη) έχουν μια
αίσθηση του πως να συμπεριφερθούν στην καθημερινή ζωή(Λελεδάκης,2006:435). Η προδιάθεση αυτή που έχει
το δρών υποκείμενο είναι εγγεγραμμένη στο σώμα, όπως τονίζει και ο Κανάκης Λελεδάκης «είναι δηλαδή
«πολιτική μυθολογία πραγματωμένη , ενσωματωμένη, μετασχηματισμένη σε μόνιμη προδιάθεση , σε διαρκή
τρόπο του στέκεσθαι, ομιλείν, βαδίζειν και ως εκ τούτου αισθάνεσθαι και σκέπτεσθαι.» (Λελεδάκης,2006:436).
Αναφερόμενος σε «προδιαθέσεις» (έξεις) ο Μπουρντιέ, δεν στόχευε στο να καθιερώσει ένα μοντέλο όπου οι
δράσεις των ατόμων είναι προκαθορισμένες , αντίθετα υποστήριξε πως τα habitus οριοθετούν τις πιθανές
δράσεις των ατόμων αλλά δεν καθορίζουν ποτέ απόλυτα τα υποκείμενα τα οποία δρουν. Ο στόχος της ίδιας της
έννοιας «έξη» ήταν συνεπώς να αμφισβητήσει τα δυαδικά σχήματα του παρελθόντος (Λελεδάκης,2006:437).

Οι ανθρωπολόγοι, απέρριψαν πολλούς από τους δυϊσμούς και τις διχοτομήσεις του παρελθόντος, όπως δομήλειτουργία ή υποκείμενο-αντικείμενο αλλά όπως τονίζει ο Geertz δύο άλλοι βασικοί όροι ήρθαν στο προσκήνιο,
το «κείμενο» και η «επιτέλεση» (Turner and Bruner,1986:377). Έτσι, σταδιακά όλο και περισσότερες εθνογραφίες
χρησιμοποίησαν τον όρο της «επιτέλεσης» σαν θέμα αλλά και ως τη μεθοδολογία της έρευνας τους. Επιπλέον, η
ίδια η εθνογραφική μέθοδος , ο τρόπος που «κάνουμε» ανθρωπολογία μπορεί να προσληφθεί ως επιτέλεση.
Σταδιακά, η προσοχή στράφηκε από το να αντιλαμβανόμαστε την επιτέλεση ως ένα συγκεκριμένο συμβάν , στο
να θεωρηθεί ο φακός μέσα από τον οποίο βλέπουμε τον τρόπο που διεξάγουμε την εθνογραφική έρευνα
(Conquerwood,2009:1).

Οι θεωρητικοί της επιτέλεσης υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε μια πολιτισμική πρακτική
πάντα το κάνουν έχοντας τα δικά τους ενδιαφέρονται και σκοπιμότητες και με αυτό τον τρόπο αυτή μετατρέπεται
σε μια επιτέλεση και όχι σε μια πράξη σε επανάληψη και αυτό που έχει σημασία στην παραπάνω διαπίστωση
είναι, ότι τα υποκείμενα διαχειρίζονται τις ευκαιρίες που τους δίνονται σε μια τέτοια συνθήκη (Howe,2000:63).
Στην ανθρωπολογία , η έννοια της επιτέλεσης έχει αποδοθεί ως , στην πιο απλοϊκή μορφή της, «το να κάνεις
κάτι» ή για παράδειγμα το να επιτελείς μια θεραπευτική μέθοδο ή το ρόλο σου σε μια κοινωνική συνθήκη όπως
ένα πανηγύρι. Όταν ο Turner (1995) εισήγαγε την έννοια του «κοινωνικού δράματος» η επιτέλεση συνδέθηκε
νοηματικά με τις τροπικότητες έκφρασης των δρώντων υποκειμένων. Έτσι , μέσα από αυτή την οπτική, τα
υποκείμενα που επιτελούν τους εκάστοτε ρόλους εγγράφουν στο σώμα τους το κοινωνικό δράμα . Η επιτέλεση,
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είναι μια συνειδητή απόδοση ενός ρόλου που επιλέχθηκε από τα εκάστοτε υποκείμενα και έχει ως προϋπόθεση
την αλληλεπίδραση με τους «άλλους» ,όποιοι και αν είναι αυτοί. Είναι αυτή η επικοινωνιακή της διάσταση που
συνδέει την επιτέλεση με την ενσώματη δράση και με αυτό το τρόπο μια επιτελεστική πράξη μπορεί να κάνει τη
διαφορά σε μια κοινωνική συνθήκη. Η αποτελεσματικότητα μια τέτοιας πράξης επιτυγχάνεται ακριβώς μέσα από
μία αισθητά ενσώματη δράση όπως ένας δραματικός μονόλογος, μια χειρονομία, ένας δημόσιος λόγος ή ένας
χορός (Strathern,Stewart,2008:68).

Για παράδειγμα, σε μια συζήτηση που είχα με μια συνομιλήτρια μου, μου αφηγήθηκε έναν τοπικό μύθο σχετικά
με την ονομασία του χωριού. Σύμφωνα με τον μύθο το χωριό πήρε το όνομα του από τον ίδιο τον Μέγα
Αλέξανδρο. Ενώ γνώριζα, τόσο εγώ όσο εκείνη, ότι το γεγονός αυτό δε μπορεί παρά να μην είναι πραγματικότητα
, όταν μου αφηγήθηκε την ιστορία ήταν σαν να βλέπω να εκτυλίσσεται μπροστά μου μια μικρή θεατρική
παράσταση. Η γυναίκα αφηγούνταν την ιστορία σαν να τη ζούσε εκείνη τη στιγμή και μάλιστα άλλαζε την
τονικότητα και τη χροιά της φωνή της ανάλογα με το ποίο ρόλο υποδύονταν στους διαλόγους. Μέσα από αυτή
την ιστορία και τον επιτελεστικό χαρακτήρα της αφήγησης της, κατασκευάζει τη δική της εκδοχή της
«ελληνικότητας» του χωριού. Μέσα από αυτό το παράδειγμα, είναι περισσότερο διακριτό πως η επιτέλεση είναι
και πάντα ήταν, ένας τρόπος μέσω του οποίου οι κυρίαρχες ιδεολογίες επικοινωνούνται και προωθούνται.
(Goodman και Gay,2000:2)

Στο σημείο αυτό θα αναφερθώ επιγραμματικά στις απαρχές της έννοιας της επιτέλεσης όπως εισήχθη αρχικά
από τον J. Austin και μετέπειτα από τον Derrida και την Butler. Με το έργο τους ο J.Derrida και η J. Butler
συνέδεσαν την διαδικασία της επιτέλεσης με αυτή της κατασκευής της ταυτότητας (Butler 1993, Derrida 1991).
Για τον J.Derrida όσα λέμε και γνωρίζουμε βασίζονται και έχουν αναφορά στο παρελθόν και όχι στη δεδομένη
στιγμή στην οποία λέγονται. Σύμφωνα με τον J.Derrida η δύναμη της επανάληψης μιας δήλωσης είναι αυτή που
σε βάθος χρόνου της δίνει τη δυνατότητα να κατασκευάζει μια πραγματικότητα. Σύμφωνα με το παραπάνω, η
επιτελεστική διάσταση της γλώσσας έχει εξουσιαστικό χαρακτήρα καθώς και κοινωνική και πολιτική
δύναμη(Derrida,2000:466-568). Έτσι, ο μύθος που μου αφηγήθηκε η συνομιλήτρια μου σχετικά με την
προέλευση του ονόματος του χωριού , που έμοιαζε άρτια κατασκευασμένος και έτοιμος για να «παρουσιαστεί»,
αντλεί τη δυναμική του μέσα από την επανάληψη και εμπεριέχει πολιτικά και κοινωνικά νοήματα τα οποία η
ίδια η αφηγήτρια θέλει να επικοινωνήσει.

Η Butler εισήγαγε την έννοια της επιτέλεσης του φύλου με σκοπό να υποδείξει τη διαδικασία μέσα από την οποία
οι έμφυλες ταυτότητες κατασκευάζονται . Οι έμφυλες ταυτότητες, σύμφωνα με την Butler, κατασκευάζονται
μέσα από τους λόγους που παράγονται για το φύλο και τη σεξουαλικότητα και δεν υπάρχει χωρίς αυτούς. Έτσι,
χρησιμοποίησε τον όρο της αναφορικότητας (citationality), τον οποίο εισήγαγε ο J.Derrida με σκοπό να τονίσει
πως η νόρμα του βιολογικού φύλου υφίσταται στο βαθμό που «αναφέρεται» ως μια τέτοια νόρμα , αλλά επίσης
αντλεί τη δυναμική της μέσα από τις αναφορές που επιβάλλει (Butler,1993:1-23, 121-139 και 223-242).
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Ποια είναι όμως η σχέση της συγκρότησης των κοινωνικών ταυτοτήτων με την έννοια της «επιτέλεσης»; Όπως
έχει αναφέρει ο Bauman , η ταυτότητα είναι μια αναδυόμενη κατασκευή αποτέλεσμα μιας ρητορικής και
ερμηνευτικής διαδικασίας στην οποία οι αλληλεπιδρώντες επιλέγουν στοχευμένα

μέσα από κοινωνικά

συγκροτημένα «ρεπερτόρια» και κατασκευάζουν τις ταυτότητες τους, τις οποίες αναπαράγουν κάθε φορά στον
εκάστοτε συνομιλητή ή συνθήκη (Bauman,2000:2).

Η επιτέλεση των κοινωνικών ταυτοτήτων μπορεί να παρομοιαστεί με μία παράσταση στην οποία οι «ηθοποιοί»,
τα δρώντα υποκείμενα, επιτελούν ρόλους και αλληλεπιδρούν με τους θεατές με στόχο να επικοινωνήσουν
μηνύματα. Έτσι, ουσιαστικά, οι κοινωνικές ταυτότητες κατασκευάζονται μέσα από αυτή την παραστασιακή
επιτέλεση τους και δεν υπάρχουν έξω από αυτήν. Σύμφωνα με τον Goffman, το να είσαι μακριά από το μέρος
που επιτελείται η παράσταση σημαίνει ότι είσαι μακριά από εκεί που η πραγματικότητα επιτελείται
(Goffman,1956:23).Μέσα από κοινωνικές περιστάσεις όπως μια Γιορτή Τσίπουρου , όπου λαμβάνουν χώρα
πολλές διαφορετικές επιτελέσεις την ίδια στιγμή , μπορεί κανείς να αντιληφθεί τους κυρίαρχους λόγους που
αναπαράγονται και αντιμάχονται στη δεδομένη περίσταση.

Είναι σημαντικό να εξετάσουμε τις πεποιθήσεις τα όνειρα και τις φιλοδοξίες των ανθρώπων που συμμετέχουν
σε αυτές τις επιτελεστικές πράξεις (Freeland και Crain,2005:22) και αυτός ήταν ο στόχος μου κατά τη διάρκεια
αυτής της έρευνας. Οι άνθρωποι πολλές φορές επιτέλεσαν σε κλειστό χώρο τις ταυτότητες τους μπροστά μου με
το σώμα ή τη γλώσσα. Προσπάθησαν να μου αλλάξουν την άποψη, αυτή που υπέθεταν ότι έχω, μέσα από
αφηγήσεις, και μύθους ακόμη και τραγουδώντας. Έτσι, βρέθηκα στα σπίτια των ανθρώπων μιλώντας μαζί τους
για όλα αυτά τα θέματα και θα μπορούσε κανείς να πει ότι κάθε φορά παρακολουθούσα μια νέα παράσταση
που λάμβανε χώρα διαφορετικές μικρές σκηνές που κατέληγαν σε μια μεγαλύτερη, την πλατεία του χωριού, τη
στιγμή που ένα γεγονός λάμβανε χώρα. Εγώ, έμοιαζα να είμαι απλά μια τυχαία θεατής, όμως στην
πραγματικότητα το «έργο» το οποίο εκτυλίσσονταν μπροστά μου, παιζόταν μόνο για μένα. Άλλωστε όπως
σημειώνουν και οι Turner , είναι εντυπωσιακό πόσο φυσικά οι άνθρωποι μπορούν να φερθούν «τελετουργικά»
αν τους δώσεις τα κατάλληλα κίνητρα και αιτίες (Τurner και Turner,1982:38).

2.1 Πολιτικοποίηση του πολιτισμού
H επιτέλεση όμως μπορεί να γίνει, όπως εξήγησα παραπάνω, μέσα από πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Κατά
την επίσκεψη μου στο σύλλογο Αριστοτέλη, θυμάμαι να βγάζω φωτογραφίες από το έντονο γαλάζιο λογότυπο
που βρίσκονταν πάνω από την πόρτα ,το οποίο σε «βομβάρδιζε» με αρχαιοελληνικούς συμβολισμούς μέσα από
τη γραμματοσειρά και την ίδια την προτομή του Αριστοτέλη που απεικόνιζε. Όταν μπήκα μέσα στην κύρια
αίθουσα, είδα σύμβολα όπως σημαίες , φωτογραφίες ηρώων της επανάστασης του 1821, ηρώων του
Μακεδονικού Αγώνα και κυρίως του Παύλου Μελά, φωτογραφίες από το χωριό , χειροποίητα υφάσματα,
επιστολές , διακρίσεις κ.α. Τα πάντα σε αυτό το δωμάτιο ήταν έτοιμα για να φωτογραφηθούν τοποθετημένα
πίσω από τζαμαρίες ή σε κάδρα. Ο πολιτισμός, μέσα από αυτές τις τροπικότητες γίνεται το όχημα μέσα από το
οποίο οι εκάστοτε κοινωνικές ομάδες αποζητούν την αναγνώριση(Goodman,2005:2-3).
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Τα υποκείμενα επιτελώντας τις ταυτότητες τους χρησιμοποιώντας πρακτικές όπως, η γλώσσα, ο χορός, το
τραγούδι, ή τα αντικείμενα του υλικού πολιτισμού στοχεύουν στο να ικανοποιήσουν τις δικές τους σκοπιμότητες
και επαναδιαπραγματεύονται τους κυρίαρχους λόγους. Αντίστοιχα, οι λόγοι που παράγονται από «τα πάνω»,
χρησιμοποιούν την έννοια του πολιτισμού για τις δικές τους πολιτικές σκοπιμότητες.
Σύμφωνα με την παλιά οπτική (old idea of culture), οι πολιτισμοί είναι οριοθετημένοι με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά (checklist), απαράλλαχτοι στο χρόνο που αποτελούνται από πανομοιότυπα και
ομογενοποιημένα υποκείμενα. Η νέα ιδέα του πολιτισμού (new idea of culture) υποστήριξε πως ο πολιτισμός
είναι μια διαδικασία όπου άνθρωποι τοποθετημένοι σε διάφορα κοινωνικά στρώματα διαπραγματεύονται, ώστε
να κυριαρχήσουν έναντι σε άλλους και δεν είναι ποτέ ένα ομοιογενές συμπαγές όλον. Στην ηγεμονική του
διάσταση όμως ο πολιτισμός συνέχισε να αναπαριστάται ως ένα αντικείμενο όπως και στην παλιά ιδέα. (Wright,
1998:8-10)

H Suzan Wright διαχώρισε δύο κυρίαρχες ιδέες για τον πολιτισμό στην ανθρωπολογία. Η πρώτη, η παλιά ιδέα,
εξίσωνε «ένα πολιτισμό» με μια ομάδα ανθρώπων, ο οποίος μπορούσε να οριοθετηθεί και είχε συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά και τη νέα ιδέα όπου ο πολιτισμός δεν είναι ένα πράγμα αλλά μια πολιτική διαδικασία όπου οι
άνθρωποι ανταγωνίζονται για την εξουσία ώστε να ορίσουν έννοιες κλειδιά όπως και τον ίδιο τον «πολιτισμό»
(Wright,1998:14). Ο χορός η γλώσσα, το τραγούδι, είναι σημαντικές πολιτισμικές πρακτικές μέσα από τις οποίες
συγκροτούνται οι ταυτότητες των υποκειμένων και ως τέτοιες λειτουργούν σε πολλές περιστάσεις ως εργαλείο,
διαμέσου της εμπρόθετης δράσης, σε ατομικό η συλλογικό επίπεδο.

Στην περίπτωση των Μεσημεριωτών , η πολιτισμική διαφορά θεωρείται , όχι απλώς μη αρεστή, αλλά
“επικίνδυνη” και οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται συχνά τον πολιτισμό σύμφωνα με την παλιά ιδέα του, όπως
επιτάσσει ο ηγεμονικός λόγος του κράτους. Μάλιστα το Μεσημέρι , όντας το μόνο χωριό στη περιοχή, όπως
λέγεται, που δεν είχε στο παρελθόν «σλάβικη ονομασία», προσλαμβάνεται από μερικούς κατοίκους και κυρίως
μέλη του συλλόγου, ως κάποιου είδους σύμβολο της «ελληνικότητας» στην περιοχή. Θα μπορούσε κανείς, όπως
πολύ εύστοχα ανέφερε ένας συνομιλητής μου, να πει πως «στο χωριό παίζεται συνεχώς ένα παιχνίδι του ποιος
είναι περισσότερο έλληνας», ενώ κάποιος/α που τραγουδάει για παράδειγμα τραγούδια με λόγια, όχι στα
ελληνικά, θεωρείται ύποπτος/η. Όπως περιγράφει και η Jane Cowan μέσα από το παράδειγμα των Αυστραλών
Αβοριγίνων που διεκδικούν την αναγνώριση τους με απώτερο στόχο την «πολιτισμική συνέχεια» , τα υποκείμενα
με αυτό τον τρόπο βρίσκονται εγκλωβισμένα στις απαιτήσεις μιας μη ρεαλιστικής «αυθεντικότητας» και πάντα
με τρόπο που η τελευταία δε θα προσβάλλει τις ευαισθησίες της πλειοψηφίας, δείχνοντας ούτε παραπάνω ούτε
λιγότερη πολιτισμική διαφορά(Cowan,2006:17).

Ειδικότερα, στην περιοχή της Μακεδονίας, ο κρατικός μηχανισμός ανησυχώντας για την εθνική ομοιογένεια και
την ασφάλεια των συνόρων , έβαλε ως στόχο την αφομοίωση και τον έλεγχο των πολιτών που θεωρήθηκαν
διαφορετικοί από το σύνολο. Στο κλίμα της πολυπολιτισμικότητας που επικράτησε διεθνώς, η εσωτερική
ανομοιογένεια της Μακεδονίας θεωρήθηκε κάτι που πρέπει να διασωθεί και αυτό οδήγησε στο ονοματίζονται
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άκριτα οι εκάστοτε πολιτισμικές ομάδες ως «μειονότητες». Αυτή η άκριτη κατηγοριοποίηση ουσιαστικά
συνεπάγεται μια διαφορά από τον πολιτισμό της πλειοψηφίας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αντιλήψεις των
ανθρώπων για τις ταυτότητες τους ή οι τρόποι με τους οποίους αντιλαμβάνονται τις έννοιες «ομοιότητα» και
«διαφορά» (Cowan,2000:10).Στο ίδιο πλαίσιο , διαμέσου των συλλόγων η συνθήκη αυτή επικράτησε και σε
άλλες περιοχές της Ελλάδας όπου πολλά πολιτισμικά σωματεία και σύλλογοι ενθάρρυναν και αναπαρήγαγαν
έναν εθνικιστικό λόγο , προάγοντας έναν ανταγωνιστικό εθνικισμό ως λόγο της τοπικής κοινότητας
(Gintidis,2012:45).

Στο Μεσημέρι οι άνθρωποι παρόλη τη συστηματική προσπάθεια για αφομοίωση και τη δράση του τωρινού
συλλόγου όπου μέσω του κράτους ενδυναμώνει αυτή τη ρητορική αντιλαμβάνονται με πολλούς διαφορετικούς
τρόπους το «ανήκειν» στο ελληνικό έθνος κράτος. Η «ελληνικότητα» τους είναι μια εκδοχή της ταυτότητας τους
που πάντα φροντίζουν να τονίσουν παρόλα αυτά η τοπική τους ταυτότητα , η εντοπιότητα, είναι εξίσου
σημαντική. Μέσα από τις ρωγμές , ακόμη και κάτω από την ομπρέλα της «ιδανικής» ομοιογένειας , είναι εμφανής
η νοσταλγία τους για το παρελθόν.

Όπως ανέφερα και παραπάνω, αυτό συμβαίνει διότι τα υποκείμενα δεν είναι εγκλωβισμένα να δρουν σύμφωνα
με τις «προδιαθέσεις» τους , αλλά αντιθέτως συχνά μέσω στρατηγικών που χρησιμοποιούν
επανανοηματοδοτούν τις εκάστοτε πολιτισμικές πρακτικές. Το ίδιο ισχύει και για τη γλώσσα που στην
συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε εργαλειακά και θεωρήθηκε απειλή και την φαντασιακή εθνική
ομοιογένεια. Όπως αναφέρει και η Jane Cowan στη μελέτη της για το Σοχό ,“Μετά το 1930 αυτές οι
πολυγλωσσικές μορφές και πρακτικές , στο βαθμό που αφίσταντο γλωσσικά από τις καθιερωμένες ελληνικές
μορφές και πρακτικές, αντιμετωπίζονται με δυσπιστία από τα άτομα που δρουν μέσα σε αυτά τα ηγεμονικά
πλαίσια. Και τούτο διότι εμφανίζονται ασυμβίβαστες με τις αλληλοαποκλειόμενες κατηγορίες του εθνικιστικού
λόγου και, επομένως, φαίνονται αντιθετικές και ασυμβίβαστες με τη διακηρυγμένη εθνική ταυτότητα όσων τις
χρησιμοποιούν.» (Cowan,2011:586).

Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκαν οι απόψεις για τη γλώσσα καθώς και η επιτελεστική της διάσταση αλλά και
η αξία της δεικτικής σημάνσεως. Σε πολλές περιστάσεις οι συνομιλητές/τριες μου άλλαζαν γλωσσικό κώδικα
μπροστά μου απρόσμενα. Μάλιστα, μια από τις πληροφορήτριες μου, μου είχε πει χαρακτηριστικά, «αχ αν
ήξερες τα εντόπια, πιο καλά θα στα έλεγα!». Όπως παρατηρεί και ο Τσιτσιπής, αυτό που δηλώνει πως μια τέτοια
εναλλαγή κωδίκων ενέχει μια επιτελεστική διάσταση είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται, η ικανότητα δηλαδή
να κρατούν το ενδιαφέρον του ακροατηρίου. Συνεπώς, «η επιτέλεση αποτελεί έναν ιδιαζόντως στοχαστικό τρόπο
επικοινωνίας, διότι θέτει τον παραγόμενο λόγο σε προβολή, σε έκθεση στα μάτια της κοινότητας. Από τη φύση
της λοιπόν η επιτέλεση καθιστά δυνατή την απαγκίστρωση του κειμένου από το συμφραζόμενο του,
μετατρέποντας το σε είδος προς θέαση. Αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη να παρουσιάσει κάτι ασκεί τρόποντινά μια κυριαρχική φωνή (authoritative voice)» (Τσιτσιπής,2004:139-140).
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Στη μελέτη του για τους Arizona Tewa o Kroskrity, σημειώνει πως οι συνομιλητές του διατείνονταν ότι, η γλώσσα
τους είναι η ιστορία της ζωής τους. Έτσι και οι Μεσημεριώτες, όταν στις συζητήσεις μας έριχναν σταδιακά τις
άμυνες τους, συνήθως κατέληγαν σε φράσεις όπως «Είναι η γλώσσα μας , εμείς αυτή βρήκαμε από τους γονείς
μας , δεν ρωτήσαμε γιατί, αυτή ξέραμε» (Kroskrity,1998:104)

Αυτός ο απολογητικός τόνος που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι όταν μιλούν για τη δική τους γλώσσα, τα εντόπια,
οφείλεται φυσικά στο εθνικό αφήγημα περί ομοιογένειας όπου στα έθνη κράτη δεν υπάρχει χώρος για τη
πολιτισμική διαφορά και η γλώσσα ως πολιτισμικό στοιχείο πολιτικοποιείται. Σύμφωνα και με τον Handler,
“Θεωρητικά η εξατομικευμένη ύπαρξη ενός έθνους - η ζωή του, η πραγματικότητά του - ορίζεται από την
οριοθέτηση, τη συνέχεια και την ομοιογένεια που εμπεριέχουν την ποικιλομορφία. Θεωρητικά, ένα έθνος είναι
οριοθετημένο (..) στο χώρο και στο χρόνο : στο χώρο, από το απαραβίαστο των συνόρων του και την αποκλειστική
υπακοή των μελών του, στο χρόνο από τη γέννησή του ή το ξεκίνημα του στην ιστορία. Θεωρητικά, η εθνική
οντότητα είναι συνεχής: στο χρόνο λόγω της αδιάλειπτης ιστορίας της, στο διάστημα από την ακεραιότητα της
εθνικής επικράτειας. Θεωρητικά, η εθνική ταυτότητα ορίζεται από μια ομοιογένεια που περιλαμβάνει την
ποικιλομορφία: ωστόσο, τα μεμονωμένα μέλη του έθνους μπορεί να διαφέρουν, αλλά μοιράζονται ουσιώδη
χαρακτηριστικά που συνιστούν την εθνική τους ταυτότητα -η ομοιογένεια παρακάμπτει τη διαφορά”
(Ηandler,1988:6).

Στο ίδιο πλαίσιο πολιτικοποιήθηκαν και πολιτισμικές πρακτικές όπως ο χορός. Υιοθετώντας την έννοια της
«πρακτικής» όπως την εισήγαγε ο Bourdieu (Ortner,1984 :126-166) ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζουμε το χορό και
τη μουσική ως πρακτικές εγκλωβισμένες στο σχήμα της δομής-δράσης , αντιθέτως εκλαμβάνουμε αυτές τις
πρακτικές ως «μια δυναμική διαδικασία, ιστορικά προσδιορισμένη και υποκείμενη σε κοινωνικές και πολιτικές
χειραγωγήσεις και διαπραγματεύσεις» (Νιτσιάκος,2003:88). Μέσα από το χορό μπορούμε να μελετήσουμε τον
τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται οι έμφυλες ταυτότητες ,οι σχέσεις εξουσίας και η κοινωνική
πραγματικότητα με τον τρόπο που μελετήθηκαν και από την Jane Cowan στην έρευνα της στο Σοχό
Θεσσαλονίκης( 1990). Στο ίδιο πλαίσιο , ο Ιωάννης Μάνος (2002) ανέδειξε με ποιους τρόπους τα άτομα
χρησιμοποιούν εργαλειακά το χορό, όπου λειτουργεί ως μια χειραγωγήσιμη πολιτισμική πρακτική,
εξυπηρετώντας τις δικές τους σκοπιμότητες.

Μέσα από πολιτισμικές πρακτικές όπως ο χορός οι Μεσημεριώτες/τισες , διαμέσου της δράσης αμφισβητούν
τον ηγεμονικό λόγο ή τον αποδέχονται. Παρατηρώντας τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σε συνθήκες όπως
ένα πανηγύρι χορεύουν, ουσιαστικά μπορεί να γίνουν αντιληπτοί οι τρόποι με τους οποίους κατασκευάζουν τις
δικές τους υβριδικές ταυτότητες. Χορεύοντας, οι άνθρωποι διαπραγματεύονται και παράλληλα προσπαθούν να
«ελέγξουν» συμβολικά μια συνεχώς εναλλασσόμενη και ουσιαστικά άνιση σχέση με τον κόσμο έξω από την
κοινότητα τους (Strokes,1994:17). Επιπλέον, παίρνοντας ως παράδειγμα τις κινήσεις , τις φιγούρες των χορευτών,
όπως έχει παρατηρηθεί, μπορεί να υποθέτουμε πως είναι φιγούρες που έχουν έναν θεατρικό χαρακτήρα αλλά

18

έχουν επίσης πολιτικό καθώς κατακτούν το χώρο και την προσοχή διασχίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη σκηνή
(Bosse,2007:31).
Σε πολλές περιπτώσεις βρέθηκα αντιμέτωπη με την αποσιώπηση από συνομιλητές/τριες της οποιαδήποτε
γνώσης χορών που θεωρήθηκαν από το ελληνικό κράτος πως απειλούν την συνοχή του. Αποκρύπτοντας ή
μεταποιώντας στοιχεία του πολιτισμού τους οι άνθρωποι τονίζουν την ομοιότητα ενάντια στη διαφορά. Αυτό
συχνά οδηγεί σε εσωτερικές αντιθέσεις καθώς παράλληλα αντιλαμβάνονται αυτά τα πολιτισμικά στοιχεία ως
κομμάτι της τοπικής τους ταυτότητας (Ρόμπου-Λεβίδη,2017:75).

Η ονοματοδοσία των χορών όπως θα αναφερθεί και παρακάτω στο σχετικό κεφάλαιο, η διάκριση τους σε χορούς
της Μακεδονίας , της Ηπείρου , της Θράκης κλπ, αποτελεί ένα από τα παραδείγματα για τους τρόπους με τους
οποίους αντιλαμβανόμαστε τον πολιτισμό. Όπως σημειώνει και ο Χρήστος Παπακώστας, στη μελέτη του για τη
ρόμικη μουσική και το χορό στην Ηράκλεια Σερρών, «δεν μπορούμε να μιλάμε για αυθεντικά, καθαρά και
ανόθευτα μουσικά κομμάτια ή γένη. Το θρακικό, το βλάχικο, το ποντιακό και τα άλλα είναι ρευστές και ελαστικές
κατηγορίες που νοηματοδοτούνται διαφορετικά κάθε φορά και εξαρτώνται πάντα από το πλαίσιο
αναφοράς»(Παπακώστας,2013:37).

Η γλώσσα εκφράζει εξουσιαστικές σχέσεις , και αυτός/αυτή που τη χρησιμοποιεί κάθε φορά κατέχει και
διαφορετικό βαθμό εξουσίας. Οι λέξεις αλλάζουν νόημα ανάλογα του ποιος/α της χρησιμοποιεί κάθε φορά σε
ποια συνθήκη καθώς η γλώσσα είναι αναμφίβολα συνδεδεμένη με την κοινωνική ζωή (Thomson,1991:1). Oι
χοροί μέσω της ονοματοθεσίας συνέδεσαν συγκεκριμένες κινήσεις με συγκεκριμένες πολιτισμικές ομάδες του
ελληνικού κράτους και η εκάστοτε ποικιλομορφία θεωρήθηκε απλώς μια παραλλαγή της «ελληνικότητας»
(Μάνος, 2017:188). Μέσα από αυτές τις διαδικασίες όπως η ονοματοθεσία στοιχειοθετείται η ομοιότητα και η
διαφορά ενώ παράλληλα μέσω της γλώσσας και της επιτελεστικής της διάστασης

οι ηγεμονικοί λόγοι

εγκαθιδρύονται, ενώ παράλληλα αυτοί που ονοματίζουν κατέχουν τη συμβολική εξουσία (Μάνος, 2017:190191). Συνεπώς, ο τρόπος με τον οποίο επέλεγαν οι συνομιλητές/τριες μου να ονοματίσουν τους χορούς κάθε
φορά αποτελούσε μια σημαντική εθνογραφική πληροφορία.

Παρατηρείται έτσι η τάση να αντιλαμβανόμαστε τον πολιτισμό με εδαφοποιημένους όρους. Οι πολιτικές
οντότητες όπως τα έθνη-κράτη έχουν εδαφοποιημένο και οριοθετημένο χαρακτήρα κάτι που δεν ισχύει για τον
πολιτισμό (Mamdani,2002:767). Συνεπώς, ο πολιτισμός, δεν μπορεί να οριστεί ως κάτι άχρονο και
προκαθορισμένο όπως ένα φυσικό φαινόμενο που κάποιος μπορεί να περιγράψει, αλλά είναι αυτό που οι
άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι είναι και όπως έχει γίνει ξεκάθαρο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον πολιτισμό
με πολλούς διαφορετικούς τρόπους (Borofsky κ.α . 2001:443).

Μέσα από επιτελεστικές πρακτικές όπως ο χορός, το τραγούδι η γλώσσα μπορούμε να σκιαγραφήσουμε τους
τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον πολιτισμό. Μέσα από τον φακό της επιτέλεσης
παρατηρούσα όσα οι άνθρωποι λένε ότι κάνουν, αλλά κυρίως τους τρόπους με τους οποίους επιλέγουν να
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δρουν. Παράλληλα βρισκόμουν και η ίδια στο δικό τους φακό , καθώς μια «ξένη» από το χωριό κατέγραφε τη
ζωή τους.

Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία
Πριν από μερικά χρόνια, ενώ ακόμη βρισκόμουν στο προπτυχιακό επίπεδο των σπουδών μου, βρέθηκα να
ταξιδεύω μαζί με μια φίλη και την οικογένεια της για τα Γιάννενα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι γονείς της με
ρώτησαν από που κατάγομαι. Όταν απάντησα ότι η μητέρα μου είναι από την Έδεσσα, αμέσως με ρώτησαν αν
είναι «ντόπια» και αν μιλάει αυτή τη γλώσσα. Σε όλα τα παραπάνω απάντησα θετικά, μα ήδη ,είχα αρχίσει να
αισθάνομαι λίγο περίεργα. Τότε, προς έκπληξη μου, με ρώτησε αν η μητέρα μου είναι «βουλγάρα». Ο τόνος της
φωνής της έκρυβε μια καχυποψία και μια ελαφρώς σαρκαστική διάθεση. Τη στιγμή εκείνη θυμάμαι πως ένιωσα
μπερδεμένη και μην έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με το θέμα ακόμη, δεν ήξερα τι να απαντήσω. Δεν
ήταν μόνο η δήλωση της που με εξέπληξε – ενώ αυτή ήταν η πρώτη φορά που ήρθα αντιμέτωπη με ένα τέτοιο
σχόλιο-αλλά και η αμήχανη θέση στην οποία βρέθηκα ξαφνικά, να προσπαθώ να δικαιολογήσω την καταγωγή
μου ή να αποδείξω την «ελληνικότητα» μου.

Εκείνη τη στιγμή, που αδιαμφισβήτητα βρέθηκα σε μια θέση άμυνας , κλήθηκα να υπερασπιστώ κάτι που για
μένα μέχρι τα είκοσι μου χρόνια ήταν αυτονόητο. Ξαφνικά, μέσα σε εκείνο το αυτοκίνητο, ταξιδεύοντας προς τα
Ιωάννινα, μετά από αυτή την ερώτηση βρέθηκα να αμφιβάλλω για την ταυτότητα μου. Σκεπτόμενη το παραπάνω
συμβάν αρκετά χρόνια μετά , έχοντας πλέον γνώση ότι τα έθνη αποτελούν κατασκευή και πως η ομοιογένεια και
η μονογλωσσία είναι κάτι φαντασιακό που επιτάσσει ο εθνικιστικός ηγεμονικός λόγος, συνειδητοποίησα πως το
συναίσθημα που βίωσα εκείνη τη στιγμή ήταν καθοριστικής σημασίας για τη στάση που κράτησα όταν βρέθηκα
στο πεδίο. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι πως, έστω και σε ένα πολύ μικρό βαθμό , κατάφερα μέσω της
ενσυναίσθησης να φανταστώ τις συνθήκες επισφάλειας που βιώνουν ακόμη και σήμερα οι άνθρωποι στο
Μεσημέρι. Η «ελληνικότητα» τους είναι συνεχώς υπό αμφισβήτηση , και οι πρακτικές τους ,γλωσσικές ή μη, είναι
συνεχώς υπό επιτήρηση.

3.1 Η «ιθαγενής - ξένη»: Ανθρωπολογία οίκοι

Περιστάσεις όπως οι παραπάνω με οδήγησαν στην απόφαση να ασχοληθώ με το χωριό της μητέρας μου
ερευνητικά στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας, τόσο λόγο ερευνητικού ενδιαφέροντος όσο και
προσωπικού. Σε όλη την παιδική μου ηλικία, μέσα από τα δικά μου μάτια , το να μιλάς για παράδειγμα μια
γλώσσα διαφορετική , δεν ήταν κάτι προβληματικό καθώς η γιαγιά μου με μεγάλωσε με παραμύθια που έλεγε
στα εντόπια ή την άκουγα να μιλάει στο τηλέφωνο μια γλώσσα που δεν ήταν τα ελληνικά. Όταν τη ρώτησα να
μου εξηγήσει, «ε αυτά μιλάμε στο χωριό μάικα», Εικόνα 2 : Εγώ στο πεδίο. Πίσω μου εκτυλίσσεται η
μου
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είπε

και

ήταν

αρκετό.

Επιπλέον, γιορτή τσίπουρου στην κεντρική πλατεία του χωριού.

επισκεπτόμουν το χωριό αρκετά συχνά με την οικογένεια μου και μέσω με της μητέρας μου , η οποία μεγάλωσε
εκεί, ανέπτυξα μια ιδιαίτερη συναισθηματική σχέση με το μέρος αυτό.

Όταν ξεκίνησα την έρευνα , στην πρώτη μου κιόλας επίσκεψη κατάλαβα πως καλούμαι να κάνω κάτι που ενώ
φαινομενικά είναι εύκολο ,δεν ήταν. Στην πραγματικότητα, μετά τον θάνατο ενός σημαντικού για μένα
συγγενικού προσώπου από το χωριό ,είχα να επισκεφθώ το Μεσημέρι περίπου πέντε χρόνια. Η επιστροφή στο
χωριό, ήταν για μένα μια έντονη συναισθηματική διαδικασία ενώ η έρευνα μου για τη γλώσσα της γιαγιάς και
της μητέρας μου, που ποτέ δε κατάφερα να μάθω, έκανε τα πράγματα ακόμη πιο περίπλοκα.

Σε μία από τις πρώτες μου συνεντεύξεις, ένα μακρινό συγγενικό μου πρόσωπο με το οποίο δεν διατηρούσα
επαφές, άρχισε να μου διηγείται ιστορίες για τη γιαγιά μου. Σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης με κοιτούσε στα
μάτια και πολλές φορές μου μιλούσε ακόμη και στα εντόπια, σαν να καταλάβαινα τι μου έλεγε. Η σχέση που
αναπτύχθηκε μεταξύ μας, οι μνήμες μου από το χωριό, έδωσαν μια ξεχωριστή οπτική στο εθνογραφικό υλικό
μου και μου επέτρεψαν να γνωρίσω το χωριό αλλά και τον εαυτό μου μέσα από έναν διαφορετικό δρόμο.

Κατά την παραμονή μου στο πεδίο, θα περιέγραφα την εμπειρία μου σαν ένα τρενάκι σε λούνα - παρκ, μερικές
φορές ένιωθα ενθουσιασμό και νοσταλγία, άλλες απογοήτευση και φόβο και μερικές φορές τα συναισθήματα
που είχα και η προσωπική σχέση με το πεδίο, με κατέβαλλαν εντελώς. Η θέση μου ως ερευνήτρια στο πεδίο
όμως, λόγο αυτής της συναισθηματικής εμπλοκής, ήταν αρκετά σύνθετη. Δεν ήταν λίγες οι φορές που
επηρεάστηκα έντονα συναισθηματικά, θύμωσα ή συγκινήθηκα. Ως ανθρωπολόγος στο πεδίο έπρεπε σαφώς να
κρατήσω τις απαραίτητες αποστάσεις από αυτό, η θέση μου όμως αύξησε εν μέρη το βαθμό δυσκολίας. Η
θετικιστική οπτική σχετικά με τη θέση του/της ανθρωπολόγου στο πεδίο (positionality) διατείνονταν πως ο/η
ανθρωπολόγος που δεν είναι ιθαγενής έχει περισσότερα πλεονεκτήματα καθώς ο πρώτος/η αντιμετωπίζει τον
κίνδυνο να μεροληπτεί και συνεπώς να μην μπορεί να παρατηρεί και να ερμηνεύει με το σωστό τρόπο,
διχοτόμηση που αργότερα διαψεύστηκε (Banks 1998,Merton 1978,Naples 1996 στο Chavez 2008:474). Η θέση
μου στο πεδίο, καταγόμενη από το χωριό, αλλά παράλληλα όχι απαραίτητα απόλυτα εξοικειωμένη με τους
πολιτισμικούς κώδικες, ήταν σίγουρα ιδιαίτερη αλλά ταυτόχρονα βοηθητική.

Για παράδειγμα, σε κάθε μου συνέντευξη ή συζήτηση ή ακόμη συμμετοχική παρατήρηση έπρεπε να είμαι αρκετά
προσεκτική, όχι μόνο επειδή αυτά τα οποία ρωτούσα θεωρήθηκαν πολλές φορές «ευαίσθητα θέματα» –ενώ
παράλληλα γνώριζα ότι οι κινήσεις μου παρακολουθούνται από τους τοπικούς φορείς- αλλά επιπλέον το γεγονός
ότι φιλοξενούμουν από συγγενικά μου πρόσωπα σήμαινε αυτόματα ότι η οποιαδήποτε «λάθος» κίνηση
ενδεχομένως έκανα θα είχε περισσότερες επιπτώσεις γι’αυτούς. Παράλληλα όμως , το όνομα της οικογένειας
μου, μου επέτρεπε να κάνω ερωτήσεις σε ορισμένες περιστάσεις ,που ενδεχομένως μια άλλη ή ένας άλλος
ανθρωπολόγος στη θέση μου δε θα μπορούσε να κάνει τόσο εύκολα ή και καθόλου.
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H θέση του/της ιθαγενούς ανθρωπολόγου στο πεδίο έχει χαρακτηριστεί και με τον όρο total insider όπου οι
ερευνητές/τριες ταυτίζονται με τους συνομιλητές/τριες τους ως προς τη φυλή , την τάξη την εθνικότητα ή έχουν
βιώσει διάφορες εμπειρίες μαζί ή ανήκουν στην ευρύτερη οικογένεια και ως partial insider, όπου ταυτίζονται με
τους συνομιλητές σε ορισμένα μόνο σημεία (Chavez, 2008:475).

Για παράδειγμα σύμφωνα με τον Banks (1998), η θέση του ανθρωπολόγου καθορίζεται από το που έλαβε χώρα
η κοινωνικοποίηση του μεγαλώνοντας και την απόσταση του από τους πολιτισμικούς κώδικες τους οποίους
μελετά. Σύμφωνα με τη άποψη του , ο indigenous insider χαίρει σημαντικού πλεονεκτήματος οικειότητας ενώ ο
indigenous outsider έχει απορρίψει αυτούς τους πολιτισμικούς κώδικες παρόλη την καταγωγή του ή την
ανατροφή του και έχει μικρότερη οικειότητα σε σύγκριση για παράδειγμα με τον external-insider που έχει
κοινωνικοποιηθεί έξω από την κοινότητα αλλά γνωρίζει τους πολιτισμικούς της κώδικες (Chavez,2008:475).

Έτσι, η θέση (positionality) του/της ανθρωπολόγου στο πεδίο δεν είναι μια στατική αλλά μια δυναμική
διαδικασία - και ως τέτοια επιδέχεται συνεχώς διακυμάνσεις και αλλαγές - που βιώνεται με διαφορετικό τρόπο
από τους εκάστοτε δρώντες (Naples,1996 :140). Παρόλη την ιδιαιτερότητα της θέσης μου στο πεδίο η επιτόπια
έρευνα που διεξήγαγα στο Μεσημέρι κατατάσσεται στις μελέτες της ανθρωπολογίας οίκοι. Όπως περιγράφει και
η Γκέφου-Μαδιανού η ανθρωπολογία οίκοι , είναι η μελέτη ενός οικείου προς την/τον ανθρωπολόγο πολιτισμού,
που βρίσκονται στον στενό του κύκλο (εργασιακό , συγγενικό κλπ), ή στον ευρύτερο χώρο όπου ζει και
δραστηριοποιείται (1998) ενώ σύμφωνα με τον Banks, θα μπορούσα να θεωρηθώ indigenous-outsider.

H οπτική ενός/μίας ανθρωπολόγου, όπως στην περίπτωση μου, «από τα μέσα» παρέχει αρχικά μια σειρά από
πλεονεκτήματα όπως έχει αναλυθεί και από άλλες ανθρωπολόγους που βρέθηκαν σε παρόμοια θέση με τη δική
μου (Altorki και El –Sohl, 1998) όπου προσπάθησαν να γίνουν αποδεκτές στο πεδίο υπερτονίζοντας τις
ομοιότητες τους με τους ανθρώπους με τους οποίους μελετούσαν ενώ παράλληλα, ως ιθαγενείς ανθρωπολόγοι,
έπρεπε να «βρουν» τη διαφορά ώστε να δημιουργηθεί μια απόσταση (Webber,1998:186).

Μελέτες σχετικά με τη μεθοδολογία της έρευνας, όπου θέτουν τον προβληματισμό τους επάνω στο ζήτημα, και
ταυτόχρονα περιγράφουν τους περιορισμούς που συνεπάγεται αυτή η «οικειότητα» με το πεδίο καθώς μπορεί
να δημιουργήσει προβλήματα όπως υποστήριξαν, κατά τη διάρκεια της ανάλυσης του εθνογραφικού υλικού
κατά κύριο λόγο εξαιτίας της έντονης εξοικείωσης του/της ερευνητή/τριας με το πεδίο.(Spradley 1979:50,
Hastrup 1998:355-356). Όπως ανέφερα όμως παραπάνω , η θέση μου στο πεδίο ήταν μια δυναμική και όχι
στατική διαδικασία με μη ξεκάθαρα και προκαθορισμένα όρια και ως εκ τούτου δεν μπορεί να κατανοηθεί με
αυτούς τους όρους.

Η ανθρωπολογία «από τα μέσα» προσφέρει στην/στον ανθρωπολόγο το πλεονέκτημα μιας πολυπρισματικής
οπτικής (Γκέφου-Μαδιανού,2011:26), ενώ στη δική μου περίπτωση διευκόλυνε την πρόσβαση μου στο πεδίο και
σε πληροφορητές/τριες κλειδιά. Παρόλα αυτά, το να κερδίσω την εμπιστοσύνη των Μεσημεριωτών δεν ήταν σε
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καμία περίπτωση απλά θέμα καταγωγής, καθώς αυτή δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση ή εισιτήριο στον κόσμο
του πολιτισμικά κοντινού «άλλου» (Πέτρου,2018:7).
Αναφορικά με το πως αντιλαμβάνομαι εγώ τη θέση μου στο πεδίο, σίγουρα αποτελεί πρόκληση λόγω του ότι
πολλές φορές ένιωθα ταυτόχρονα «ξένη» και «οικεία». Η καταγραφή όμως, μέσω μιας αναστοχαστικής
διαδικασίας όλων αυτών των συναισθημάτων και των δυσκολιών που συναντάει ένας/μία ανθρωπολόγος στο
πεδίο, θεωρώ πως μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας, μέσω της οποίας
παράγεται η ανθρωπολογική γνώση.

Η επιτόπια έρευνα δεν παύει να είναι η κατεχοξήν μέθοδος της ανθρωπολογίας, παρόλα αυτά όταν η
ανθρωπολογία ξεκίνησε να γίνεται «οίκοι» μελετώντας περισσότερο πολυδιάστατες καταστάσεις, όπου
βρίσκονται αντιμέτωποι με ζητήματα στα οποία καλούνται να πάρουν θέση – όπως και στη δική μου περίπτωση
σχετικά με το Μακεδονικό ζήτημα - και περιβάλλοντα προέκυψε η ανάγκη για νέες αναστοχαστικές μεθόδους
έρευνας. (Γκέφου-Μαδιανού,2009:18).

Ο αναστοχασμός μπορεί να ιδωθεί ως ο δρόμος προς μια πιο ριζοσπαστική συνείδηση του εαυτού, όταν
πρόκειται για τις πολιτικές διαστάσεις της εκάστοτε επιτόπιας έρευνας και τον τρόπο με τον οποίο παράγεται η
γνώση. Άλλοι παράγοντες μπορεί να είναι το φύλο η εθνικότητα, η ταξική διάσταση ή η ηλικία, οι οποίοι
επηρεάζουν τον τρόπο που ο/η ερευνητής/τρια δρα στο πεδίο. Ο αναστοχασμός είναι μια συνεχόμενη
κατάσταση αυτό - διερεύνησης και πολιτικής συνειδητοποίησης. (Οkely και Callaway,1992 :33)

3.2 Συναισθήματα στο πεδίο

Όπως αναφέρει και ο Michael Jackson , ο οποίος έβλεπε εφιάλτες κατά τη διάρκεια της έρευνας του για τους
Kuranko, όσο βρισκόμουν στο Μεσημέρι για να πραγματοποιήσω την επιτόπια έρευνα μου , με είχε καταβάλει
το άγχος ότι δεν ήμουν αντάξια μιας τέτοιας έρευνας, πως δε θα καταφέρω να τα βγάλω πέρα, λόγο του ότι
εξαρτιόμουν σε μεγάλο βαθμό από τις διασυνδέσεις μου στο πεδίο, το γεγονός ότι δεν ήξερα τα «εντόπια» σε
αρκετές περιστάσεις με δυσκόλευε αρκετά, ενώ παράλληλα ένιωθα αποξενωμένη και μόνη περιστοιχισμένη από
ανθρώπους που δεν γνώριζα παρόλο που αυτοί, λόγο της καταγωγής μου, ορισμένες φορές φέρονταν σαν να με
ξέρουν. (Davies και Spencer,2010:41). Η καταγραφή των συναισθημάτων αυτών που βίωνα στο πεδίο θα
εμπλούτιζε περισσότερο την ανθρωπολογική μελέτη μου για την εθνογραφική πραγματικότητα του χωριού του
Μεσημερίου, αλλά επίσης θα έριχνε φως και στην διαδικασία με την οποία παράγεται η ανθρωπολογική γνώση
(Davies και Spencer,2010:9).

Από το 1970-1980 και μετά πραγματοποιείται μια στροφή στην ανθρωπολογία όπου έγινε μια προσπάθεια να
δοθεί περισσότερο βάρος στα «συναισθήματα» τα οποία έπρεπε πλέον να θεωρούνται μέρος της μεθοδολογίας
των ανθρωπολόγων. Έτσι, εμφανίζονται μια σειρά από έρευνες στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όπου δίνουν
έμφαση στα υποκείμενα και την διυποκειμενικότητα. Όπως για παράδειγμα, στο Reflections of Fieldwork in
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Morocco (Rabinow:1977) όπου ο ανθρωπολόγος περιγράφει ένα περιστατικό που βίωσε κατά την επιτόπια
έρευνα του και τον οδήγησε στο να εκφράσει συναισθήματα θυμού προς τον πληροφορητή κλειδί του,
διακινδυνεύοντας έτσι τη μεταξύ τους σχέση. Όπως τονίζει, σε άλλη περίπτωση μπορεί αυτό να είχε αποβεί
μοιραίο, όμως αυτή η «ρήξη» βοήθησε τη μεταξύ τους σχέση καθώς στην πραγματικότητα αυτή του η αντίδραση,
ή όπως τη χαρακτήρισε η «ακροσφαλής διπλωματία», είναι μια συνήθης πρακτική στο Μαρόκο
(Rabinow,1977:49). Στην δική μου περίπτωση , σε πολλές περιστάσεις εξέφρασα συναισθήματα νοσταλγίας ή
χαράς σχεδόν χωρίς να το σκεφτώ, για παράδειγμα όσον αφορά ένα γνωστό παραμύθι που προσπαθούσα χρόνια
να ανασύρω από τη μνήμη μου και με βοήθησε σε αυτό μια από τις πληροφορήτριες μου, η οποία μετά από
αυτή μου την αντίδραση ένιωσε πιο οικεία απέναντι μου και στο τέλος μου ζήτησε η ίδια να ξανασυναντηθούμε.

Το ζήτημα που προέκυψε από τις εθνογραφίες της προηγούμενης περιόδου ήταν πως, ενώ η
«αντικειμενικότητα» προσφέρει σωστά αποτελέσματα έρευνας, τα υποκείμενα της έρευνας συχνά
αντικειμενικοποιούνται. Έτσι από το ’80 και έπειτα δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στον αναστοχασμό (reflexive turn)
και υποστηρίχθηκε πως τα συναισθήματα στο πεδίο δεν απομακρύνουν τον ερευνητή/ρια από την επιστημονική
αλήθεια αλλά αντίθετα συμβάλλουν σημαντικά στην παραγωγή της ανθρωπολογικής γνώσης. Τα συναισθήματα
του ερευνητή/ριας στο πεδίο μπορούν να τον φέρουν πιο κοντά με την κοινωνία και τα υποκείμενα τα οποία
μελετούν καθώς όπως τόνισε και ο Rosaldo (1980) τα συναισθήματα μπορούν να είναι το πρίσμα μέσα από το
οποίο αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τη διαφορά.(Davies και Spencer,2010:9-11)

Πολλές φορές βρέθηκα σε μια μετέωρη κατάσταση όπου ένιωθα «οικεία» ή «ξένη» στο πεδίο, παρόλη την
καταγωγή μου από το χωριό. Τα συναισθήματα ομοιότητας ή διαφοράς που βίωσα είναι πολυπαραγοντικά. Για
παράδειγμα , αισθανόμουν περισσότερο οικεία όταν συζητούσα με άτομα του ίδιου φύλου , ενώ πολλές φορές
αυτό αντιστρεφόταν από τις πολιτικές απόψεις που μπορεί να με έκαναν να νιώθω πιο οικεία με ένα άτομο του
αντίθετου φύλου. Τα συναισθήματα μου άλλαζαν ανάλογα με το συνομιλητή/τρια, το χώρο της συνέντευξης, τις
πολιτικές απόψεις, το φύλο, την ηλικία κλπ. Τα πολλά συναισθήματα ομοιότητας και διαφοράς με τον «άλλον»
που βιώνει ο ερευνητής/τρια στο πεδίο, φανερώνουν τη μεταβαλλόμενη φύση της εθνογραφικής συνάντησης,
όπου δεν υπάρχουν σταθερές κοινωνικές θέσεις ή αποστάσεις. (Roben και Sluka,2007:444).

3.3 Η ανυποψίαστη ανθρωπολόγος

Όπως αναφέρει και ο Michael Agar, η εθνογραφία είναι εν μέρει μια «κοινωνική επιστήμη» με ερωτηματολόγια
, μεταβλητές κλπ, αλλά ο/η εθνογράφος τρώει μαζί με τους ανθρώπους, περνάει χρόνο μαζί τους, και στο τέλος
ίσως έχει καταφέρει να τους καταλάβει. Εν τω μεταξύ, παλεύει με την παρεμβολή του/της δικού του/της τρόπου
σκέψης, τα συναισθήματα και τους τρόπους συμπεριφοράς(Agar,1980:6).

Όσο βρισκόμουν στο Μεσημέρι βίωσα ενσώματα αυτές τι εμπειρίες. Για παράδειγμα όλο το Πάσχα πήγαινα
σχεδόν καθημερινά στην εκκλησία , κάτι που στην προσωπική μου ζωή ποτέ δε θα έκανα λόγο πεποιθήσεων.
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Όσο βρισκόμουν στην εκκλησία βρέθηκα αντιμέτωπη με το εξής πρόβλημα : δεν γνώριζα τους κώδικες
συμπεριφοράς σε ένα τέτοιο χώρο όσον αφορά για παράδειγμα το ντύσιμο, το μακιγιάζ , τη στάση σώματος και
την ίδια την λειτουργία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κάθομαι με το λάθος τρόπο , δηλαδή με τα πόδια
σταυρωμένα, και η κυρία που καθόταν δίπλα μου να μου χτυπάει το πόδι εξηγώντας μου ότι απαγορεύεται ή να
με κοιτάζουν περίεργα λόγο του ότι φορούσα κόκκινο κραγιόν σε ημέρα που για τους πιστούς είναι πένθος. Οι
συγγενείς μου διασκέδαζαν με τη συμπεριφορά μου, που ομολογουμένως ήταν ιδιαίτερα κωμική. Μέσα από
όλο αυτό όμως επέτρεψα στους συνομιλητές μου να γίνουν οι δάσκαλοι, να μου μάθουν πράγματα και αυτή
είναι η συνταγή της επιτυχίας. Αυτή είναι και η ουσία της εθνογραφίας, αντί να συλλέγουμε δεδομένα από τους
ανθρώπους, πρέπει να τους αφήνουμε να μας διδάξουν (Spradley,1979:4).

Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας και των συνεντεύξεων, αντιμετώπισα ακόμη
και εχθρική συμπεριφορά, όταν αναφερόμουν στο θέμα της γλώσσας. Το πιο άβολο για εμένα όμως, ήταν πως η
πλειοψηφία των συνεντεύξεων μου έλαβαν χώρα μέσα στα σπίτια των ίδιων των ανθρώπων με τους οποίους
μιλούσα. Μεθοδολογικά αυτό ίσως σε κάνει να γνωρίζεις τον/την συνομιλητή/τρια σου καλύτερα, παρόλα αυτά
σε περιστάσεις που το κλίμα δεν είναι καλό ή υπάρχει καχυποψία προς το πρόσωπο σου, είναι πραγματικά
δύσκολο. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην πρώτη γνωριμία τόσο οι συνομιλητές όσο και η/ο
ερευνήτρια/της αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον με φόβο και αναζητούν να μάθουν ποιοι είναι οι στόχοι και οι
επιθυμίες του ανθρώπου που έχουν απέναντι τους (Spradley,1979:80). Κατά την διάρκεια της έρευνας υπήρχαν
πληροφορητές/τριες που με ρωτούσαν τι ψηφίζω, «με ποιον είμαι», προσπαθώντας να εκμαιεύσουν
πληροφορίες για την έρευνα μου και τους στόχους μου.

Όσο περνούσε ο καιρός κατάλαβα πως η κάθε μου κίνηση, όχι απαραίτητα λεκτική, παρατηρείται. Για
παράδειγμα, σε μία από τις συνεντεύξεις μου αρνήθηκα ευγενικά να φάω το κέρασμα που μου προσέφεραν,
περίπου τρεις φορές, ώσπου στο τέλος αναγκάστηκα να το φάω διότι η συνοδός μου, μου έκανε νόημα ότι πρέπει
να το κάνω αν δε θέλω να τους προσβάλλω. Στο Μεσημέρι, όπως και σε άλλα μέρη της Ελλάδας το να αρνηθείς
το κέρασμα είναι σαν να αρνείσαι τη φιλοξενία. Αυτό ήταν κάτι που δεν έλαβα υπόψη από πριν ή τουλάχιστον
δεν είχα αντιληφθεί τη σημασία του για την ομαλή διεξαγωγή της συνέντευξης μου.

Επιπλέον, πολλές φορές αναγκάστηκα να πιω αλκοόλ και μάλιστα ιδιαίτερα δυνατό τσίπουρο, ενώ δεν είχα καμία
διάθεση ή ήμουν πολύ κουρασμένη για να το αντέξω. Όπως όμως λέει και ο Nigel Barley, “Είχα αποφασίσει από
νωρίς να ακολουθήσω την πολιτική του να πίνω εγχώρια μπίρα, παρά τις αδιαμφισβήτητα φρικιαστικές
λεπτομέρειες που συνδέονταν με τη διαδικασία παρασκευής της (…) , την ξαναγέμισαν και μου την έδωσαν. Όλοι
ανεξαιρέτως με κοίταζαν λάμποντας από προσδοκία. Δεν υπήρχε άλλη λύση: την κατέβασα ολόκληρη και
εξέπνευσα ηχηρά την ικανοποίηση μου». (Barley,2005:101-102). Παρόμοια, οι συνομιλητές μου και
συγκεκριμένα οι άντρες, περίμεναν από μένα να πιω τσίπουρο κάθε φορά που τύχαινε να υπάρχει στο τραπέζι.
Δυστυχώς , το τσίπουρο υπήρχε σχεδόν πάντα στο τραπέζι. Φαίνεται να έβρισκαν ιδιαίτερα διασκεδαστικό μια
γυναίκα να πίνει τσίπουρο και ακόμη πιο διασκεδαστικές τις εκφράσεις μου μετά από κάθε ποτήρι ενώ για μένα
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αυτή η συνθήκη έμοιαζε με κάποια πρακτική μύησης στη καθημερινή ζωή του χωριού. Το ενδιαφέρον είναι πως
οι γυναίκες δεν συνηθίζουν να πίνουν ιδιαίτερα ή τουλάχιστον αυτές τις ποσότητες και ιδιαίτερα σε δημόσιο
χώρο, επομένως ένιωθα παράξενα που μου ζητήθηκε να συμπεριφερθώ έτσι , αλλά αυτή η πτυχή χρήζει
μεγαλύτερης διερεύνησης.

Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας μου , προσπάθησα σταδιακά να χρησιμοποιώ όλο και περισσότερες
αισθήσεις όταν βρισκόμουν στο πεδίο. Μια από αυτές ήταν η ακοή. Όπως προανέφερα δεν γνωρίζω τη γλώσσα
που στο Μεσημέρι ονομάζουν «εντόπια». Στην αρχή, όντας μη εξοικειωμένη με το άκουσμα της δυσκολευόμουν
να εντοπίσω όταν κάποιος/α τη μιλούσε λίγο πιο πέρα. Όσο περνούσε ο καιρός γινόταν όλο και πιο εύκολο, αν
και συνέχιζα να μην καταλαβαίνω. Μπορεί να μη γνώριζα τη γλώσσα όμως το άκουσμα της και μόνο αποτέλεσε
εθνογραφική πληροφορία. Για παράδειγμα, ένα απόγευμα καθόμουν με δύο ηλικιωμένες κυρίες στην αυλή του
σπιτιού τους, η οποία είναι κοινή αυλή για τέσσερα-πέντε σπίτια. Ενώ συζητούσαμε, από το επάνω μπαλκόνι
άκουγα να ομιλούνται τρεις διαφορετικές γλώσσες , τα ελληνικά , τα εντόπια και τα αλβανικά, από τρεις
συνομιλητές. Ενώ πάσχιζα να συνεχίσω την άτυπη συζήτηση με τις δύο κυρίες παράλληλα δε μπορούσα παρά να
ακούω ταυτόχρονα τι συνέβαινε στο επάνω μπαλκόνι. Όπως μου εξήγησε μια συγγενής μου αργότερα, ο κύριος
που μιλούσε αλβανικά εργάζεται σαν εποχιακός εργάτης εδώ και πολλά χρόνια στο χωριό και έχει καταγωγή από
την Αλβανία και έτσι έχει μάθει τα εντόπια. Θεωρώ αυτή τη πληροφορία σημαντική, καθώς αναδεικνύει μέσω
μιας διαφορετικής μεθόδου, εθνογραφικές πληροφορίες σχετικά με τη γλωσσική χρήση και αλλαγή.

Επιπλέον, θεωρώ χρήσιμο να αναφέρω πως σχεδόν όλες μου οι συνεντεύξεις έγιναν με «ακροατήριο». Για να
εξηγήσω τι εννοώ, ελάχιστες ήταν οι φορές που μια συζήτηση διεξαγόταν με εμένα και έναν ή μία μόνο
συνομιλητή/τρια απέναντι μου. Συνήθως, οι άνθρωποι οι οποίοι με σύστηναν με οδηγούσαν και στο αντίστοιχο
σπίτι – που παρεμπιπτόντως πηγαίναμε ακάλεστοι και μερικές φορές απλώς σπρώχναμε την εξώπορτα και
μπαίναμε μέσα- και καθόντουσαν μαζί μου καθόλη τη διάρκεια της συνέντευξης. Δε δίσταζαν δε να κάνουν και
οι ίδιοι ερωτήσεις στους/στις συνομιλητές/τριες μου. Εκτός αυτού, στο σπίτι που διεξαγόταν η συζήτηση μπορεί
να βρίσκονταν και άλλα συγγενικά πρόσωπα. Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό αισθανόμουν συνεχώς πως
παρουσιάζω κάποιο θεατρικό σκετς διότι, πολύ απλά, είχα συνεχώς θεατές. Αυτό συχνά μου δημιούργησε
εμπόδια τα οποία έπρεπε να περάσει λίγος καιρός για να ξεπεράσω. Για παράδειγμα , μπορεί το εν λόγο κοινό
να διέκοπτε την αφήγηση του συνομιλητή μου ή να διαφωνούσαν μεταξύ τους σε κάποιο σημείο οπότε να
ξεχνούσαν εντελώς την ερώτηση που είχα κάνει. Σε αυτό το σημείο ο ρόλος του/της ανθρωπολόγου είναι να
κατευθύνει τη συζήτηση αφού όπως είναι φυσικό οι πληροφορητές/τριες δεν είναι εξοικειωμένοι/ες εξ αρχής με
τον τρόπο που διεξάγεται μια εθνογραφική έρευνα.

Αυτό που θέλω να τονίσω είναι πως σε μια συζήτηση με τρία ή παραπάνω άτομα συχνά υπάρχουν διαφωνίες ή
ο ένας συμπληρώνει την αφήγηση του άλλου βοηθώντας τον/την να θυμηθεί έτσι, εκτός του ότι πολλές φορές
για μερικά λεπτά ξεχνούσαν την παρουσία μου και η συζήτηση κυλούσε φυσικά , η όλη διαδικασία ήταν ιδιαίτερα
γόνιμη. Από όποια οπτική και να το δούμε , οι συνεντεύξεις μου αποτελούσαν μια μικρή παράσταση που κάποιοι
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ήθελαν να παρακολουθήσουν για να μάθουν πράγματα που ποτέ πριν δεν ενδιαφέρθηκαν να μάθουν , ή να
συμμετέχουν ώστε να διαμορφώσουν τον λόγο που θα παράγω εγώ για το χωριό τους ή απλώς γιατί κάτι
ενδιαφέρον συνέβαινε μετά από καιρό στο χωριό.

Οι συνομιλητές/τριες μου έπαιζαν τη δική τους παράσταση. Δεν ήταν πάντα εμφανές , όμως ήταν πιο εύκολα
διακριτό όταν βρίσκονταν πολλοί μαζί στον ίδιο χώρο και προέτρεπε ο ένας τον άλλον να μου τραγουδήσει ή να
χορέψει ή να σιωπήσει. Κι εγώ από τη μεριά μου όμως έμπαινα σε «ρόλους» καθώς προσπαθούσα να
προσαρμοστώ στις συνθήκες ενώ πολλοί από αυτούς συχνά προσπαθούσαν να μάθουν σε μια Μεσημεριώτισα,
πως να φέρεται σαν «αληθινή Μεσημεριώτα», όπως λένε. Συμπερασματικά, σε όλη αυτή τη διαδικασία η θέση
μου στο πεδίο, η καταγωγή μου δηλαδή από το χωριό, πολλές φορές και παρόλες τις παγίδες που κρύβει μια
τέτοια συνθήκη, ξεκλείδωσε πόρτες που δεν θα άνοιγαν διαφορετικά.

Κεφάλαιο 4
Κεφάλαιο 4: Το Μεσημέρι Έδεσσας

H πολιτισμική διάσταση του χώρου και ο διάλογος με το παρελθόν
Το χωριό Μεσημέρι βρίσκεται μόλις 4 χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Έδεσσας, ενώ απαριθμεί περίπου 1000
κατοίκους. Ο δρόμος από την Έδεσσα για το χωριό με το αυτοκίνητο είναι μια διαδρομή περίπου πέντε λεπτών,
ενώ στην είσοδο του χωριού βρίσκεται ένα μεγάλο πλατάνι. Ο δρόμος που οδηγεί στην κεντρική πλατεία του
χωριού είναι ανηφορικός με αρκετά απότομες στροφές, πολύ σύντομα όμως βρίσκεσαι στην πλατεία όπου
υπάρχουν επίσης επιβλητικά πλατάνια και λίγα μικρά μαγαζιά εστίασης, όπως το τσιπουράδικο «η Σιβηρία» ή το
εστιατόριο «ο Πλάτανος». Η πλατεία είναι περιτριγυρισμένη από μαγαζιά, ένα περίπτερο και το κτήριο της
κοινότητας που παλαιότερα στη θέση του βρισκόταν μια κατοικία.

Το Μεσημέρι αποτελεί μια τυπική αγροτική κοινότητα7 όπου οι κάτοικοι της , από το παρελθόν μέχρι και σήμερα
ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη γεωργία και την
κτηνοτροφία. Η παραγωγή τους αποτελείται κυρίως από
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Εικόνα 3 :. Μεσημέρι Έδεσσας. Κεντρική πλατεία
του χωριού. Φεβρουάριος 2018

«Όλες οι οικογένειες στο χωριό ασχολούνταν με τη γεωργία και τη κτηνοτροφία. Τα ζώα κατσίκες, γελάδια και πρόβατα – όχι πολλά ίσα
ίσα για να τρέφουν την οικογένεια. Τα σπίτια τότε ήταν διώροφα , στον επάνω όροφο ήταν η οικογένεια και στον κάτω ήταν τα ζώα,
μέσα στο σπίτι. Το σπίτι μη φανταστείς δύο οντάδες , στον έναν καθόντουσαν οι γέροι στον άλλον οι νέοι με τα παιδιά τους. Κοιμόνταν
όλοι μαζί και για κρεβάτια είχαν στρώματα από άχυρα. Τραπέζι είχαν ένα χαμηλό χωρίς πόδια και οι νύφες μαγείρευαν σε ένα καμαράκι
για να μη λερώνεται ο οντάς. Οι άντρες έφευγαν το πρωί και πήγαιναν να βοσκήσουν τα ζώα και να φροντίσουν το μπαχτσέ , γύριζαν το
βράδυ. Για φωτισμό είχαν λάμπες από πετρέλαιο. Οι γυναίκες καθάριζαν το σπίτι και την αυλή και μετά έκαναν τα υφαντά ή έπλεκαν
κάλτσες και φανέλες για το χειμώνα με το μαλλί από τα ζώα που είχαν στο κατώι. Κάθε Μάιο ήταν το κούρεμα. Γινόταν μεγάλο πανηγύρι
γιατί μάζευαν τα πρόβατα όλου του χωριού , είχαν από λίγα πρόβατα όλοι. Και έφτιαχναν γαλατόπιτα ρυζόγαλο και έψηναν αρνιά. Το
μαλλί οι γυναίκες όλο το καλοκαίρι το ζεματούσαν, το έπλεναν, το έγνεθαν για να το κάνουν κλωστή για τα υφαντά, τις φλοκάτες και τα
ρούχα τους. Νερό δεν υπήρχε σε κάθε σπίτι, ήταν βρύσες έξω από το χωριό, η γκουλέμα, η στουγιάνκα, η μαλέτσκα .Ήταν τόπος
συναντήσεων και κουτσομπολιού για τις γυναίκες. Τα ρούχα τα έπλεναν στα καζάνια ενώ τα χοντρά κιλίμια και φλοκάτες στο ποτάμι.»
Το παράθεμα προέρχεται από ένα «σημείωμα» που μου έγραψε η πληροφορήτρια μου η Μαρία με δική της πρωτοβουλία στο οποίο
έδωσε τον τίτλο : «Η καθημερινότητα στο χωριό». Ο πατέρας της Μαρίας ο «Βουιτσάκης» ήταν κτηνοτρόφος ενώ η ίδια μεγάλωσε στο
Μεσημέρι και σήμερα είναι 52 ετών και ζει στο Στενίμαχο Νάουσας.
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κεράσια και ροδάκινα, ενώ στο παρελθόν οι παραγωγικές τους δραστηριότητες εμπλουτίστηκαν από τη
παραγωγή μεταξιού. Επιπλέον, πολλοί κάτοικοι στο παρελθόν μετανάστευσαν για να εργαστούν στο εξωτερικό
με προορισμό την Αμερική, τη Βραζιλία αλλά και την Ευρώπη. Τα χωράφια βρίσκονται λίγο έξω από το χωριό και
οι Μεσημεριώτες παράγουν πλέον κατά κύριο λόγο κεράσια. Την άνοιξη του 2018 η συγκομιδή των κερασιών
δεν ήταν προσοδοφόρα λόγο των αντίξοων καιρικών συνθηκών. Σε μια συζήτηση μου με την Τίικα για την φετινή
σοδειά, μου αποκρίθηκε αποκαρδιωμένη πως «τα κεράσια φέτος τα μάζεψε ο Θεός». Αυτή της η απάντηση
καθώς και η εμπειρία μου στο πεδίο, με έκαναν να υποψιαστώ πως αυτό το “φίλτρο” ερμηνείας αναδυκνείει την
ιδιαίτερη σημασία της θρησκείας για την ταυτότητα του χωριού.

Η συγκομιδή των κερασιών διαρκεί περίπου ένα με δύο μήνες κατά τη διάρκεια των οποίων οι κάτοικοι και ιδίως
οι άντρες είναι αρκετά απασχολημένοι και λείπουν αρκετές ώρες από τα σπίτια τους και,στην πραγματικότητα,
γίνεται από τους κατοίκους του χωριού σε συνεργασία με εποχικούς εργάτες από την Αλβανία. Αυτή είναι μια
πρακτική που υιοθετήθηκε τα τελευταία χρόνια καθώς πολλοί νέοι και νέες φεύγουν από το χωριό και δεν
ακολουθούν το επάγγελμα του/της αγρότη/αγρότισσας, επομένως χρειάζονται επιπλέον εργατικά χέρια. Οι
περισσότεροι κάτοικοι και ιδίως οι γυναίκες είναι δυσαρεστημένοι με αυτή την εξέλιξη και φαίνεται να
διακατέχονται από ξενοφοβικά αισθήματα. Η παρουσία των εργατών από την Αλβανία τους δημιουργεί
ανασφάλεια καθώς ,όπως λένε «ξένους στο χωριό ποτέ δεν είχαμε» ή «δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις αργά στο
χωριό όπως παλιά». Αυτό όμως είναι ενας γενικός κανόνας, καθώς οι Μεσημεριώτες/τισσες θεωρούν “δικό τους”
μόνο κάποιον/α που είναι όπως λένε “εντόπιος”, και ανάλογα την περίπτωση, απο το χωριό ή και την ευρύτερη
περιοχή της Έδεσσας. Έτσι η έννοια του όρου περιπλέκεται αρκετά.

Οι κάτοικοι του Μεσημερίου, αλλά και της
ευρύτερης

περιοχής,

αυτοπροσδιορίζονται ως «εντόπιοι». Ο
όρος αυτός όπως έχει αναλυθεί, έχει
πολιτική

χροιά

«ουδέτερος»

και

καθώς

θεωρείται

συνδέει

τους

ανθρώπους με τη γη, παίρνοντας ως
δεδομένο ότι αυτοί βρίσκονταν πάντα
εκεί, ριζωμένοι, μια λαϊκή αντίληψη που ο
εθνικισμός χρησιμοποίησε εργαλειακά
(Νιτσιάκος,2003:86).

Επιπλέον

ο

αυτοπροσδιορισμός «εντόπιοι» απέκτησε Εικόνα 4 :. Φωτογραφία από το προσωπικό μου αρχείο, εγώ
μεγαλύτερες διαστάσεις όταν οι κάτοικοι με τα ξαδέρφια μου την Πρωτομαγιά στα χωράφια του
της Μακεδονίας ήρθαν σε επαφή με άλλες “Βουιτσάκη”. Μάιος 1997
πολιτισμικές ομάδες μετά την περίοδο του Μεσοπολέμου (Γούναρης,2017:16). Οι πολιτισμικές ομάδες των
προσφύγων και των εντόπιων θεωρήθηκε ότι αντιπαραβάλλονται παρόλα αυτά έχει παρατηρηθεί πως αυτό

28

οφείλεται στην πολιτικοποίηση των πολιτισμικών τους στοιχείων καθώς, όπως γνωρίζουμε, την εποχή της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας αυτού του είδους οι κατηγοριοποιήσεις δεν υφίστανται, ενώ η έννοια της
«εντοπιότητας» έχει τις ρίζες της στο αίσθημα ανασφάλειας που προκαλεί η άφιξη νέων ομάδων σε μια περιοχή
(Γούναρης,1997:44).

Το ενδιαφέρον είναι πως, παρόλο που οι Μεσημεριώτες αυτοπροσδιορίζονται ως εντόπιοι, από πολλούς άκουσα
να μου λένε ότι το χωριό δημιουργήθηκε όταν, διωγμένοι από τον Αλή Πασά, οι πρόγονοι τους ήρθαν από την
Ήπειρο. «Στο χωριό ήμασταν μόνο εντόπιοι», μου έλεγαν κατηγορηματικά. Μάλιστα με πληροφόρησαν ότι η
πρώτη Πόντια νύφη ήρθε στο χωριό μετά το 1960 και αναγκάστηκε να μάθει την εντόπια γλώσσα ώστε να
μπορέσει να γίνει μέρος της κοινότητας τους. Αυτός είναι και ο μόνος γάμος που αναφέρεται όταν θέλουν να
τονίσουν, πως οι μεικτοί γάμοι στο χωριό αποτελούσαν εξαίρεση στο παρελθόν. Σήμερα όμως τα πράγματα είναι
σαφώς διαφορετικά και οι μεικτοί γάμοι συνηθίζονται. Το να ζεις στο Μεσημέρι σημαίνει να είσαι δεμένος/η με
τον χώρο , τους μύθους , τις πρακτικές και τις ιστορίες του χωριού καθώς αυτές είναι που συνθέτουν την ιδιαίτερη
ταυτότητα του. Και οι ιστορίες αυτές είναι σχεδόν πάντοτε συνδεδεμένες με το χώρο.

Στο χωριό, όπως και οπουδήποτε αλλού, υπάρχουν ορισμένα
σημεία στο χώρο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το
παρελθόν, τις πολιτισμικές και θρησκευτικές πρακτικές και
επομένως έχουν συμβολική αξία όπως για παράδειγμα η
Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, τα «μνήματα» (για τα οποία
ποτέ δεν έχω ακούσει να χρησιμοποιούν τη λέξη νεκροταφεία
καθώς οι “μνήμες” από το παρελθόν είναι αναπόσπαστο
κομμάτι της ζωής τους) η μεγάλη βρύση (η οποία βρίσκεται έξω
από την εκκλησία και αποτελούσε σημείο συνάντησης), η μικρή
βρύση που βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό, το μοναστήρι της
Αγίας τριάδας, το εξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου και τέλος η
πλατεία.

Εικόνα 5 : Ο πληροφορητής μου, ο
Αυτό που μου προκάλεσε εντύπωση είναι, πως η Εκκλησία του “Κουλιμίν”, όπως τον φωνάζουν, μου
χωριού, τα μνήματα και το σχολείο είναι κυριολεκτικά το ένα δείχνει έγγραφα αποδεικτικά (κατόπιν
δικής του πρωτοβουλίας) της θητείας του
δίπλα στο άλλο. Αυτό γενικά δε συνηθίζεται , παρόλα αυτά το
στα ΤΕΑ και στη μάχη στο Γράμμο και Βίτσι.
χωριό έχει καεί στο παρελθόν κατά τη διάρκεια της γερμανικής

κατοχής και πολλά από τα κτήρια ξανακτίστηκαν με αποτέλεσμα η πολεοδομία του να αλλάξει. Περπατώντας
μέσα από την αυλή του σχολείου καταλήγεις σε ένα κατηφορικό μονοπάτι που σε οδηγεί στα “μνήματα”, ενώ
από την αυλή του σχολείου βλέπεις, ακριβώς από πάνω, την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων η οποία βρίσκεται
σε απόσταση αναπνοής από την πλατεία. Αυτό ακριβώς το σημείο είναι και το κέντρο του χωριού, εκεί που όλα
συνέβαιναν και συμβαίνουν. Eίναι η “αρένα” όπου όλα γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης και
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επανακαθορίζονται μέσα από επιτελεστικές πολιτισμικές πρακτικές, όπως θα δούμε πιο αναλυτικά στο επόμενο
κεφάλαιο.

Η καταστροφή του χωριού κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής φαίνεται να αποτελεί ορόσημο για τους
κατοίκους. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, πως σε οποιαδήποτε συζήτηση που έκανα μαζί τους , η πληροφορία αυτή
πάντα ερχόταν στο προσκήνιο καθώς τη θεωρούσαν ιδιαίτερα σημαντική. Τα δημόσια κτήρια όπως το σχολείο
και η εκκλησία κάηκαν ολοκληρωτικά και το μόνο που απέμεινε ήταν μερικά σπίτια. Οι κάτοικοι τότε
αναγκάστηκαν να διαφύγουν στην Έδεσσα και στα γύρω χωριά όπου διέμεναν προσωρινά σε συγγενείς και
φίλους τους μέχρι να καταφέρουν όλοι μαζί να ξανακτίσουν το χωριό. Η απώλεια των συμβολικών τόπων είναι
αδιαμφισβήτητα τραυματική για τη μνήμη των Μεσημεριωτών,
καθώς έχασαν όλα όσα γνώριζαν8. Επιπλέον, φαίνεται πως οι
μνήμες αυτές λειτουργούν ως ενοποιητικές δυνάμεις για την
κοινότητα και αυτό μου έγινε ξεκάθαρο κυρίως επειδή οι ίδιοι
τόνιζαν στην αφηγήσεις τους πως ο ένας βοηθούσε τον άλλον,
ώστε να καταφέρουν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους στο χωριό.
Έτσι οι δεσμοί της κοινότητας ενδυναμώθηκαν μέσα από αυτά
τα γεγονότα, ενώ η αφήγηση τους εμπεριέχει μια επιτελεστική
διάσταση που συντηρεί και ανανεώνει αυτούς τους δεσμούς
στο παρόν.

Το παρελθόν όμως είναι ζωντανό και όσον αφορά τον εμφύλιο πόλεμο , που άφησε πίσω του άσχημες μνήμες
και δίχασε τους κατοίκους. Μέχρι και σήμερα , το «στίγμα» που άφησε ο εμφύλιος πόλεμος στις οικογένειες
είναι εμφανές. Μια συνομιλήτρια μου αναφέρει χαρακτηριστικά : Έτσι έφυγαν …οι υπόλοιποι ήταν όλοι
κρυμμένοι μέσα. Και κορίτσια είχαν πάρει από το χωριό μας… Σκοτώθηκαν δε ξαναγύρισαν, να η Περού ήταν
αρραβωνιασμένη με τον Σταύρο. γι αυτό οι οικογένειες έτσι έχουν μεταξύ τους ένα δέσιμο, μια συγγένεια.. Ήτανε
αρραβωνιασμένοι. Έμπαιναν που λες κάθε βράδυ …στο σπίτι μας (εννοεί τους ανταρτες) πόσες φορές μπήκαν
….και μια φορά είχαν αδειάσει το σεντούκι μας άνω κάτω και το είχανε γεμίσει με χαρτοφάκελα και οι φάκελοι
είχαν όλοι μια μαύρη γραμμή. Και λέω γιατί αυτή η μαύρη γραμμή; Ε αυτή η μαύρη γραμμή είναι επειδή δε
ξέρουν να γράψουν τα ονόματα, ποιος σκοτώθηκε.
(…) Φοβόμασταν πολύ, από το χωριό έπαιζαν διπλό παιχνίδι το Εικόνα 6 : Τυπικό διώροφο σπίτι στο
πρωί με τους αντάρτες το βράδυ με τους άλλους, η κάρφωναν Μεσημέρι, το συγκεκριμένο σπίτι δεν
τους δίπλα τους. Και γι’αυτό το χωριό μας είχε διχαστεί και κατοικείται μόνιμα πλέον. Η εξωτερική
ακόμη υπάρχει αυτή η έχθρα, ενώ λέω δεν πρέπει, μα πέρασαν
τόσα χρόνια ….να τα ξεχάσουμε να μονιάσουμε! Και ο άλλος

8

σκάλα και οι δύο όροφοι υπάρχουν
σχεδόν σε όλα τα σπίτια στο Μεσημέρι.

Το ίδιο αναφέρει και ο Χ. Παπακώστας για την Ηράκλεια (Τζουμαγιά) Σερρών (Παπακώστας,2013 :106).
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που πρόδωσε ήθελε άραγε να προδώσει;! Και έτσι έμειναν οι Βούλγαροι και οι Έλληνες κι εγώ ήμουν η
Βουλγάρα…

Οι προσωπικές ιστορίες των ανθρώπων και της οικογένειας τους, αποτελούν έναν διαφορετικό τρόπο θέασης
των γεγονότων, που δε συμφωνεί με την ιστορία και στέκεται ως ανάχωμα στις αφομοιωτικές δυνάμεις του
εθνικισμού (Michailidis, 2000:70). Η συνομιλήτρια μου, μου μίλησε με πολύ πόνο για όσα πέρασε ο πατέρας της
και η μητέρα της ενώ ακόμη και σήμερα νιώθει πως το στίγμα την ακολουθεί και πιστεύει όπως μου είπε με
παράπονο πως «όλα αυτά τα μέρη ήταν κάποτε Μακεδονία» Οι άνθρωποι στο χωριό έμαθαν να σιωπούν και να
μη μιλούν γι ‘αυτά τα θέματα καθώς τους φέρνουν ακόμη και σήμερα σε συγκρούσεις ,ενώ τα τραύματα του
παρελθόντος είναι ακόμη ανοιχτά. Είναι χαρακτηριστικό πως μιλώντας με μια συγγενή μου κατα τη διάρκεια
ενός περιπάτου μας στο χωριό μου ανέφερε “Εμείς μ’ αυτούς δε μιλάμε” ενώ την επόμενη στιγμή αντάλλαζαν
ευχές για τις γιορτές. Το να ζεις στο μικρό αυτό χωριό , το Μεσημέρι, σημαίνει ακόμη να ζεις με τις αντιθέσεις,σε
ένα συγκρουσιακό παρόν όπου το παρελθόν είναι πάντα ζωντανό και ξεπροβάλλει σε κάθε ευκαιρία, ενώ το
ανήκειν είναι καθημερινά διαπραγματεύσιμο.

Όπως αναφέρει και ο Ανδρέας Γερολυμάτος -αναφερόμενος βέβαια στην πολιτισμική ομάδα των εντόπιων με
τον όρο «σλαβόφωνοι» - πολλοί από τους κατοίκους της Μακεδονίας που ασκούσαν αυτές τις πολυγλωσσικές
πρακτικές προσχώρησαν στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αναζητώντας υποστήριξη καθώς το ΚΚΕ είχε
αναγνωρίσει τη μακεδονική αυτοδιάθεση το 1920. Η ενέργεια αυτή ήταν απόρροια της πολιτικής των
γιουγκοσλάβων κομμουνιστών οι οποίοι άσκησαν επιρροή στο ελληνικό κομμουνιστικό κόμμα για δικά τους
συμφέροντα, πράξη που ενίσχυσε την ιδέα πως η πολιτισμική ομάδα των εντόπιων ήταν οι επικίνδυνοι ξένοι
(Γερολυμάτος,2004,184). Έτσι, το να ήταν κανείς αντάρτης ή αντάρτισσα, στιγμάτιζε και στιγματίζει έως και
σήμερα στο χωριό την οικογένεια και τους απογόνους αυτών των ανθρώπων. “Να τα ξεχάσουμε!”, όπως
αναφώνησε αγανακτισμένη και η συνομιλήτρια μου που αναζητά ακόμη τη πραγματική συμφιλίωση μεταξύ των
χωριανών και γέρασε με τον πόνο που φέρει το στίγμα της “διαφοράς” με το οποίο έμαθε να ζει και να ερμηνεύει
μέσα απο τους μύθους .

Όπως σημειώνει και ο Νίκος Δεμερτζής , «Ο εμφύλιος πόλεμος βιώθηκε πρωταρχικά ως συνάθροιση
προσωπικών τραυματικών εμπειριών, οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν σε ένα ενιαίο συμβολικό σύμπαν. Το
τραγικό γεγονός βιώθηκε ως ένα διαρκές σοκ που συνοδεύτηκε από μούδιασμα και σιωπή, έναν κοινό αμυντικό
μηχανισμό τόσο των συλλογικοτήτων όσο και των ατόμων. Αν αυτό το άθροισμα προσωπικών δεινοπαθειών είχε
συζητηθεί φανερά, είχε αναγνωριστεί και σημασιοδοτηθεί στη δημόσια σφαίρα και αν είχε γίνει αντικείμενο
ανοικτής αντιπαράθεσης θα καθίστατο περίπτωση ‘πολιτισμικού τραύματος’. (Δεμερτζής,2011:89).

Στο Μεσημέρι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως το μετεμφυλιακό τραύμα είναι ζωντανό μέχρι και σήμερα
και σε πολλές περιπτώσεις αναδύεται στην επιφάνεια. Για πολλούς κατοίκους της Μακεδονίας που μιλούσαν την
εντόπια γλώσσα ο εμφύλιος πόλεμος αποτέλεσε την «τελευταία πράξη» καθώς μετά από αυτή την ήττα όλες οι
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ελπίδες τους καταρρίφθηκαν ενώ οι ίδιοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα πάντα και να διαφύγουν εκτός της
χώρας τους. Παρόλες τις προστριβές που περιέγραψα όμως , το χωριό ως κοινότητα θεωρεί την αλληλεγγύη ως
υπέρτατη αξία αφού σύμφωνα με μύθους και πραγματικές ιστορίες που μου αφηγήθηκαν, από το παρελθόν
μέχρι σήμερα στάθηκαν δεμένοι στις προκλήσεις. Η θρησκεία και η πίστη, η αλληλεγγύη, οι πολιτισμικές
πρακτικές και οι μύθοι , ήταν τα ιδιαίτερα συστατικά που εξομάλυναν της αντιθέσεις και ένωναν τους κατοίκους
του χωριού στις δύσκολες στιγμές.

4.1 Η θρησκεία , η φύση και η πολιτισμική διάσταση του χώρου
Το Πάσχα βρέθηκα στο χωριό καθώς πραγματοποιούσα την επιτόπια έρευνα μου. Όταν πήγα στην εκκλησία τη
μεγάλη Πέμπτη, ώστε να παρακολουθήσω τη λειτουργία συνειδητοποίησα πόσο σημαντική είναι αυτή η
διαδικασία για την ενδυνάμωση των δεσμών της κοινότητας. Αρχικά, παρατήρησα πως εκτός από ανθρώπους
μεγαλύτερης ηλικίας στην εκκλησία βρίσκονταν και πάρα πολλοί νέοι και νέες αλλά και παιδιά από το χωριό. Η
εκκλησία αποτελούσε το σημείο συνάντησης και μέσο κοινωνικοποίησης για τους κατοίκους του χωριού. Σήμερα
αυτή η συνθήκη έχει αλλάξει με την μετακίνηση προς το αστικό κέντρο να είναι πολύ εύκολη, όμως οι
θρησκευτικές πρακτικές παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικές για το σύνολο της κοινότητας.
Την ημέρα της ανάστασης, μετά το τέλος της λειτουργίας, οι
Μεσημεριώτες επισκέπτονται τα «μνήματα». Έτσι, μετά την
ανάσταση πήρα κι εγώ το δρόμο προς τα νεκροταφεία
κρατώντας ένα κόκκινο αυγό, καθώς επιβάλλεται να
επισκεφθείς τους νεκρούς προγόνους και να τους αφήσεις
ένα αυγό. Το θέαμα αδιαμφισβήτητα μου προκάλεσε δέος,
καθώς έβλεπα τον κόσμο να κατεβαίνει από την εκκλησία
προς τα νεκροταφεία κρατώντας κεριά που έλαμπαν στον
ολοσκότεινο ουρανό , τηρώντας απόλυτη σιγή ως σεβασμό
προς τους νεκρούς που αναπαύονται. Για άλλη μια φορά ,
μέσα από αυτή την πρακτική φαίνεται πως, το «δίνω» και
«παίρνω» είναι κομβικές έννοιες που αντικατοπτρίζουν τον

Εικόνα 7 : Η πρακτική του ξεματιάσματος στο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κοινότητα. Οι νεκροί
Μεσημέρι γίνεται βυθίζοντας σταυρουδάκια πρόγονοι προστατεύουν τους εν ζωή συγγενείς τους, με
σε νερό.
αντάλλαγμα τη φροντίδα του «μνήματος», με λίγα λόγια τον
καθαρισμό του αλλά και τον δαμασμό της φύσης που
βρίσκεται γύρω του ,καθώς και την επίσκεψη τους σε πολιτισμικές πρακτικές, όπως η παραπάνω. Κατά κάποιον
τρόπο , μέσω αυτών των πρακτικών και πεποιθήσεων, τόσο κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας όσο και σε
προσωπικό επίπεδο, πάντα αισθανόμουν πως οι νεκροί είναι ακόμη μέλη αυτής της κοινότητας.
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Οι Μεσημεριώτες στην πλειοψηφία τους είναι πολύ θρησκευόμενοι άνθρωποι που πιστεύουν σε δεισιδαιμονίες
και μύθους ενώ η σχέση τους με το περιβάλλον είναι καθοριστική. Άλλωστε, πρέπει να λάβουμε υπόψη, πως την
περίοδο ακόμη της σταδιακής ανάπτυξης εθνικιστικών αισθημάτων στην περιοχή της Μακεδονίας , όπου η
σερβική , βουλγαρική ελληνική ταυτότητα σταδιακά σφυρηλατούνταν, η θρησκεία για τους αγροτικούς
πληθυσμούς της περιοχής αποτελούσε το σημαντικότερο παράγοντα διαφοροποίησης ή ομοιότητας
(Gerolimatos,2004:181). Έτσι, αποτελούσε ένα πυρηνικό κομμάτι της ταυτότητας της κοινότητας η οποία ως μια
δυναμική διαδικασία και όχι παγιωμένη ή αναλλοίωτη στο χρόνο, σήμερα έχει μεταβληθεί σημαντικά. Παρόλα
αυτά φαίνεται ξεκάθαρα πως τα θράυσματα αυτού του ιδιαίτερου ανήκειν στο ελληνικό κράτος και παλαιότερα
στην οθωμανική επικράτεια είναι φανερά στο παρόν από όπου έπιασα η ίδια το νήμα.

Όταν οι Μεσημεριώτες μιλούν για την εκκλησία, το ξωκλήσι και το μοναστήρι του χωριού δείχνουν να είναι πολύ
περήφανοι και συνήθως γνωρίζουν να σου πουν διάφορες ιστορίες μεταφυσικού χαρακτήρα. Σήμερα οι νεοτεροι
γνωρίζουν όλες αυτές τις ιστορίες και αν και τις αντιμετωπίζουν με μερική καχυποψία, μεσω μιας φανερά
επιτελεστικής αφήγησης σε μένα, την οικεία ξένη, τις αφηγούνταν σαν να είναι αλήθεια.

Ο Άγιος Αθανάσιος, το εξωκλήσι του χωριού είναι και ο σημαντικότερος άγιος που προσωποποιείται αρκετά
συχνά και μάλιστα θεωρείται θαυματουργός. Η Τίικα μου είπε τα εξής:

Ο Άγιος Θανάσης, πήγανε πάνω στο λόφο και έψαχναν που να το κάνουν (το εκκλησάκι) και είδαν έναν σπίνο
και έναν κορυδαλλό που έπιναν νερό…. και λένε για να είναι τα πουλάκια εκεί και να πίνουν νερό, δεν έχει βρέξει,
κάτι έχει εκεί, πάμε να δούμε. Όταν πήγαν κοντά σαν πηγάδι ξετρύπωσε το νερό προς τα πάνω …και είπανε
θαύμα θεού. Εδώ πρέπει να το κτίσουμε το εκκλησάκι. Το έκαναν το εκκλησάκι και το νερό χάθηκε…

Στο μύθο που μου εξιστόρησε η Τίικα βλέπουμε πως η φύση συνδέεται άμεσα με το θρησκευτικό στοιχείο και ο
φόβος προς αυτή προσωποποιείται, όπως και ο σεβασμός. Στις αγροτικές κοινωνίες, όπως είναι και το Μεσημέρι,
ο άνθρωπος έχει μια διαφορετική σχέση με τη φύση, ενώ η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων δεν είναι γι΄αυτόν
κάτι δεδομένο, έτσι η φύση θεοποιείται και αντιμετωπίζεται με δέος, κάτι που αντικατοπτρίζεται στις εθιμικές
και θρησκευτικές πρακτικές. (Νιτσιάκος,1997:47) Αυτό γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρο από φράσεις όπως η
παρακάτω, «αν τάξεις κάτι στον άγιο Αθανάσιο πρέπει να το κάνεις, γιατί θα έρθει στον ύπνο σου να στο
ζητήσει». Σήμερα αν και οι νέοι μιλούν για τον άγιο με έντονο σεβασμό, αντιλήψεις όπως αυτές δεν βρίσκονται
τόσο έντονα στο προσκήνιο καθώς οι δεισιδαιμονίες θεωρούνται ασύμβατες με τη νεωτερικότητα, αλλά και οι
ίδιες οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες έχουν μεταβληθεί.

Το εξωκλήσι του αγίου Αθανασίου βρίσκεται στα όρια της κοινότητας καθώς είναι έξω από το χωριό , σε υψηλό
σημείο και δίπλα στα χωράφια που οι κάτοικοι του χωριού καλλιεργούν. Θεωρείται γενικά πως ο Άγιος
Αθανάσιος προστατεύει τους «τσοπάνηδες». Είναι γενικά γνωστό, πως τα εξωκλήσια αποτελούν έναν από τους
τρόπους με τους οποίους μια κοινότητα οριοθετείται καθώς διασφαλίζουν τον κοινοτικό χώρο και εκφράζουν
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τον καθαγιασμό του και τον εξαγνισμό της συνοριακής ζώνης, η οποία ως τέτοια θεωρείται επικίνδυνη ενώ το
φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως «ζώσιμο» και εκφράζει τον καθαγιασμό και την περιχαράκωση του χώρου στον
οποίο χτίστηκε η κοινότητα (Νιτσιάκος,1997:47-48). Το χωριό είναι κυριολεκτικά κυκλωμένο από το εξωκλήσι,
την εκκλησία και τη Μονή της Αγίας Τριάδας που σήμερα ονομάζεται μοναστήρι Τίμιου Σταυρού.

Επιπλέον, οι κάτοικοι του χωριού συνδέουν τον άγιο με ένα φυσικό στοιχείο, το νερό. Έτσι, πιστεύουν, πως άμα
ο άγιος θυμώσει θα τους πνίξει φουσκώνοντας το ποτάμι που περνάει από το χωριό. Έτσι, οι πολιτισμικές
πρακτικές που αφορούν τον άγιο μπορούν να ερμηνευτούν ως μια προσπάθεια να εξευμενιστεί η φύση ενώ
τέτοιου είδους μύθοι είναι ένδειξη έντονης ενοχής απέναντι στη φύση για την εκμετάλλευση της
(Νιτσιάκος,1997:47).Πίσω από αυτές τις αφηγήσεις μπορούμε να διακρίνουμε κρυμμένα νοήματα και να
αποκωδικοποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν ή λειτουργούσαν οι κοινωνικές σχέσεις στο χωριό.
Έτσι, για παράδειγμα, γίνεται αντιληπτό πόσο σημαντική ήταν για το χωριό η ισότιμη ανταλλαγή αγαθών στο
παρελθόν, πρακτική που στο παρόν δεν νοηματοδοτείται με τους ίδιους τρόπους σε ένα καπιταλιστικό σύστημα.
Ακόμη διακρίνουμε τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν πως αναδύονται μέσα από τις αφηγήσεις οι άτυποι
κανόνες και τα όρια που αντικατοπτρίζονται και ενδυναμώνονται μέσω αυτών των πεποιθήσεων και των
πολιτισμικών πρακτικών που επιτελούνται.

Αυτό το κεφάλαιο αποτελεί μια προσπάθεια να εισάγω τους/τις αναγνώστες/τριες στην εθνογραφική
πραγματικότητα ενός μικρού χωριού στη βόρεια Ελλάδα. Σκιαγραφώντας την καθημερινότητα του χωριού, το
χώρο και την πολιτισμική του διάσταση, τη θρησκεία που αποτελεί ενοποιητικό παράγοντα αλλά και φίλτρο
ερμηνείας, καθώς και την κοινωνική μνήμη η οποία είναι ζωντανή και αναζωπυρώνει το τραύμα του εμφυλίου
στο παρόν, προσπάθησα να αποκρυσταλλώσω τη ζωή σήμερα στο Μεσημέρι.

Το Μεσημέρι αποτελεί σίγουρα πρόκληση για μια/έναν ανθρωπολόγο. Στην αρχή τίποτα δε μοιάζει να βγάζει
νόημα καθώς τα κομμάτια του παζλ θα είναι πάντα λειψά εάν δεν συμπεριλάβουμε το πιο σημαντικό : τη
γλώσσα. Το κομμάτι αυτό του παζλ , σύμβολο της διαφοράς που συνεχίζει να αντιμετωπίζεται από το κυρίαρχο
εθνικό αφήγημα σαν κάποια “εκκρεμότητα”, θα αναλυθεί εκτενώς μέσα από τις αφηγήσεις των Μεσημεριωτών
σε επόμενο κεφάλαιο.

Kεφάλαιο 5 : Το τραγούδι και ο χορός ως επιτέλεση
Το να χορεύεις είναι σαν να δημιουργείς ένα γλυπτό το οποίο είναι ορατό μόνο για μια στιγμή.
-Erol Ozan-

Όπως ήδη ανέλυσα επαρκώς στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας, κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας μου,
αντιμετώπισα δυσκολίες όσον αφορά τις πληροφορίες που έψαχνα σχετικά με τους χορούς και τα τραγούδια
που χρησιμοποιούνταν από τους ανθρώπους στις μουσικοχορευτικές περιστάσεις. Κάθε συνομιλητής/τρια που
ερχόμουν σε επαφή ήταν μια αχαρτογράφητη περιοχή για εμένα καθώς δεν ήξερα πως θα αντιδράσει στις
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ερωτήσεις μου ή αν θα μπορέσω να τους αποσπάσω πληροφορίες όσον αφορά τους χορούς και τα τραγούδια
της περιοχής. Στην πορεία όμως ανακάλυψα μία ερώτηση κλειδί. Η ερώτηση που έκανα στους συνομιλητές/τριες
μου για να ανοίξω την κουβέντα αλλά και για να βολιδοσκοπήσω την κατάσταση ήταν η ερώτηση : «Χορεύετε;».

Υπήρχαν περιπτώσεις που η απάντηση που έλαβα ήταν, πως οι χοροί του χωριού είναι η «Στάνκενα», η
«Γκάιντα», το «Μουλάεβο», η «Λένα Μόμα», η «Πουσιτνίτσα» ή το «Άνοιξε Ελένη την πόρτα», με λίγα λόγια τους
χορούς που ήδη γνώριζα έστω ονομαστικά, καταγόμενη και η ίδια από το χωριό. Άλλες φορές όμως, μου
απαντούσαν πως χόρευαν φοξ τροτ , ταγκό , βαλς ,συρτό ή ζειμπέκικο, μήλο μου κόκκινο και το Μακεδονία
ξακουστή. Πρέπει να παραδεχτώ ότι στην αρχή οι απαντήσεις αυτές με αποπροσανατόλισαν αρκετά . Για να
λύσω το πρόβλημα μου ρώτησα μερικά συγγενικά μου πρόσωπα, που ταυτόχρονα είναι και πληροφορήτριες
μου, αν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτές, περιορίστηκαν στο να γελάσουν κοροϊδευτικά και μου εξήγησαν πως «φυσικά
και δεν ισχύει!». Η ονοματοδοσία των χορών, όπως έχει παρατηρηθεί αντανακλά τον εθνικό λόγο και όπως
αναφέρει ο Ιωάννης Μάνος « ο χορός έγινε αντικείμενο καταγραφής , απομακρύνθηκε και απομονώθηκε από το
κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούσε μέχρι τότε και τροποποιήθηκε για να ταιριάζει στα δόγματα της
εθνικής ιδεολογίας» (Μάνος,2004 : 62). Ο τρόπος με τον οποίο οι Μεσημεριώτες ονοματίζουν κάθε φορά τους
χορούς αντανακλά τον κυρίαρχο εθνικό λόγο που έχουν υιοθετήσει ή τον αμφισβητούν.
Μετά τη σύσταση των πολιτιστικών συλλόγων και των χορευτικών ομάδων ,όπου λαμβάνει χώρα και η
διδασκαλία τους , οι χοροί απέκτησαν εθνικές συνδηλώσεις. Στην περιοχή της Έδεσσας όπου οι πολυγλωσσικές
πρακτικές αποτελούσαν –και αποτελούν έως και σήμερα αν και σε μικρότερο βαθμό – την εθνογραφική
πραγματικότητα της περιοχής , η αναφορά στους χορούς με μη ελληνικούς όρους θεωρήθηκε προβληματική και
έτσι έπαψε η δημόσια χρήση τους ενώ οι μη ελληνικοί όροι αποδόθηκαν στα ελληνικά (Μάνος,2017:192-193).
Επιπλέον, οι χοροδιδάσκαλοι/ες στην Ελλάδα αναμόρφωσαν τους χορούς δομικά, υποδεικνύοντας ουσιαστικάκαι κατέχοντας συνεπώς μια εξουσιαστική συμβολική θέση-τους τρόπους με τους οποίους χορεύονται οι χοροί,
προσαρμόζοντας τους σε αυτό που υποδείκνυε το ελληνικό κράτος, καθώς ο χορός θεωρήθηκε ο σύνδεσμος της
αρχαιότητας που ενδυνάμωνε τη λογική της «συνέχειας», την οποία επικαλείται η εθνική ιδεολογία (Λουτζάκη
1999 :1 ,Μάνος 2017:191) Έτσι, ο
ρόλος των χοροδιδασκάλων λόγο
της εξέχουσας σημασίας του χορού
θεωρείται καθοριστικός .
Το

πως

επιλέγει

κανείς

να

ονοματίσει τους χορούς αποκτά
συνδηλώσεις

που

δημιουργήσουν

μπορεί

διαμάχες.

να
Όπως

αναφέρει και ο Ιωάννης Μάνος , «Τα
ονόματα που προκύπτουν από τη
διαδικασία

αυτή
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ταυτότητες και τρόπους πρόσληψης
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χώρα στη πλατεία του χωριού, από το αρχείο του συλλόγου
Αριστοτέλη.

των ονοματιζόμενων . Το να ονοματίζει κανείς, σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να ασκεί εξουσία και έλεγχο σε
αυτό.» (Μάνος,2017:191).
Ιδιαίτερα μετά το 1990 , όπου ξέσπασε η διαμάχη μεταξύ του ελληνικού κράτους με την τότε πΓΔΜ, σχετικά με
το όνομα «Μακεδονία», οι ονομασίες των χορών απέκτησαν και πάλι πολιτικές συνδηλώσεις. Στο βωμό των
αντιμαχόμενων εθνικισμών οι χοροί χρησιμοποιήθηκαν εκατέρωθεν, τόσο από το ελληνικό κράτος όσο και το
πολιτικό κόμμα Ουράνιο Τόξο που δημιουργήθηκε εκείνη την περίοδο, εργαλειακά με στόχο την εγκαθίδρυση
μιας φαντασιακής ομοιογένειας και την κατασκευή της διαφοράς αντίστοιχα(Μάνος,2017:193).
Στο παράδειγμα του Μεσημερίου , ο Λεωνίδας μου ανέφερε πως η δασκάλα χορού που έχουν στο σύλλογο “είναι
καλή αλλά κι αυτή καμιά φορά κοιτάζει με γλυκά μάτια προς τα πάνω” (αναφερόμενος στα γειτονικά κράτη της
Βουλγαρίας και της Βόρειας Μακεδονίας). Ο Λεωνίδας θεωρεί ότι οι χοροδιδάσκαλοι φέρουν μεγάλο μερίδιο
ευθύνης στη «σωστή μεταλαμπάδευση του πολιτισμού» χωρίς «εξωτερικές επιρροές» . Είναι φανερό πως ο
Λεωνίδας αντιλαμβάνεται τον πολιτισμό σαν κάτι σταθερό, αμετάβλητο στο χρόνο και εδαφοποιημένο, ενώ
παράλληλα υιοθετώντας τον ηγεμονικό λόγο του εθνικού κράτους έχει διαμορφώσει την υποκειμενικότητα του,
ώστε να συμμορφώνεται στις προϋποθέσεις ομοιογένειας που αυτό θέτει. Θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε
μέσα από τα λόγια του Λεωνίδα, ότι προσλαμβάνει το ρόλο του , και κατ’επέκταση το ρόλο του συλλόγου , ως
του «πολιτισμικού διαμεσολαβητή» (Καρακασίδου, 1997:98), ,όπου έχει αναλάβει να εδραιώσει τον ηγεμονικό
λόγο του εθνικού κράτους.

Συζητώντας με την Ματίνα πρώην μέλος του συλλόγου – υπό την προηγούμενη προεδρία- και χορεύτρια μου
ανέφερε πως σε μια συμμετοχή του χορευτικού του χωριού στην Ιταλία, η ορχήστρα έπαιζε το «Λένα Μόμα» και
χόρευαν όλοι μαζί, με τη χορευτική ομάδα, που είχε έρθει από τη Βουλγαρία. Αυτό, όπως παραδέχτηκε, της
προξένησε μεγάλη εντύπωση και της γέννησε ερωτήματα . Ακόμη, η Ματίνα θυμάται πως σε μια άλλη
παρουσίαση του χορευτικού, σε μια εκδήλωση που συμμετείχαν στα Γιάννενα, είχαν λογομαχήσει με το
χορευτικό ενός άλλου χωριού της Έδεσσας, τα μέλη του οποίου τους αποκάλεσαν «άβουλους» γιατί δεν χόρευαν
τα τραγούδια με λόγια, υπονοώντας πως αποποιούνται την τοπική τους ταυτότητα. Η Ματίνα ένιωθε
μπερδεμένη μετά από αυτά τα συμβάντα όπως μου εξομολογήθηκε, αλλά προτιμάει να μη συζητά αυτά τα
θέματα.

Όμοια, και στη συζήτηση μου με τον Λεωνίδα ,όταν συζητούσαμε για τους χορούς της περιοχής και καθώς
σημείωνα τα ονόματα τους στο εθνογραφικό μου σημειωματάριο, όταν ανέφερε το χορό ως «Λένα Μόμα»
σχεδόν αμέσως μου είπε «όχι, αυτό σβήστο, το χορεύουν και πάνω». Ο ηγεμονικός λόγος έχει ενσωματωθεί
πλήρως από τον Λεωνίδα και μάλιστα είναι ένθερμος υπερασπιστής του, παρόλα αυτά μέσα από τις ρωγμές της
κυρίαρχης εθνικής ιδεολογίας, διακρίνουμε αναντιστοιχίες στα λεγόμενα του. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι
Μεσημεριώτες έχουν αναπτύξει τους δικούς τους αντι-λόγους (counterdiscourses) ώστε να αποδείξουν στους
“παλαιοελλαδίτες”, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει μια συνομιλήτρια μου, και το κράτος την “ελληνικότητα”
τους.
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Στο χωριό όμως πριν μερικά χρόνια ο Σύλλογος, υπό άλλη προεδρία, δεν ήταν τόσο αυστηρός, όσον αφορά τα
τραγούδια. Μάλιστα, όπως πληροφορήθηκα από τα πρώην μέλη του συλλόγου πολλές φορές κατηγορήθηκαν
πως δεν είναι «αρκετά Έλληνες». Ο πρώην πρόεδρος του συλλόγου μου εξήγησε πως ο ίδιος δεν είχε πρόβλημα
να ακούγονται τα τραγούδια με λόγια , όμως πολλοί κάτοικοι του χωριού τους κατηγόρησαν για «ανθελληνικές
πρακτικές» έτσι αποφάσισαν να υποχωρήσουν. Σήμερα, υπό την προεδρία του καινούργιου συλλόγου δεν
ακούγονται ποτέ τα συγκεκριμένα τραγούδια με λόγια στο χωριό, δηλαδή τα τραγούδια με μη ελληνικό στίχο.
Έχοντας παραβρεθεί όμως σε εκδηλώσεις του χωριού με ζωντανή ορχήστρα , παρατήρησα πως τα τραγούδια με
ελληνικό στίχο παίζονται με λόγια.

Η Παναγιώτα που είναι περίπου 50 ετών, στη συζήτηση μας παρατηρεί και αναφέρει μια διαφορά στο πως
λεγόταν ένας τοπικός χορός και πως λέγεται σήμερα αλλά επιμένει να χρησιμοποιεί την ονομασία που
χρησιμοποιούσε στο παρελθόν. Το πως «ονομάζει» κάθε φορά ένας συνομιλητής/τρια μου τους χορούς,
ειδικότερα σε μια τέτοια συνθήκη, είναι ένας τρόπος επιτέλεσης , με την έννοια ότι κρύβει από πίσω νοήματα
και ιδεολογίες. Σύμφωνα και με την Λουτζάκη ,«Το όνομα ή τα ονόματα του χορού ή των μελωδιών, το
περιεχόμενο των τραγουδιών, το πραγματικό ή αιτιολογικό ή συμβολικό πλαίσιο εκτέλεσης, τα χορευτικά
σχήματα, η χορευτική και κοινωνική συμπεριφορά των ανθρώπων που παίρνουν μέρος στην (εκ)τέλεση του
χορού μπορούν να γίνουν αφορμή να του αποδοθούν διάφορες σημασίες και ερμηνείες που εξαρτώνται στην
έκβασή τους από τον ορίζοντα και τα ενδιαφέροντα του ανθρώπου που τις επιχειρεί και από την περιρρέουσα
ατμόσφαιρα και τα μεγάλα επίκαιρα θέματα κάθε εποχής.» (Λουτζάκη,1999 : 5).

Ακριβώς μετά την αναφορά της στο χορό Πατρούνκενα η Παναγιώτα σπεύδει να συμπληρώσει πως στο χωριό
υπάρχει ένα Ηρώο στη περιοχή της μικρής βρύσης (μαλέτσκα βόντα), το οποίο μνημονεύει το θάνατο των πέντε
Μακεδονομάχων καταγόμενων από το Μεσημέρι. Η αναφορά αυτή δεν είναι καθόλου τυχαία και ενέχει μια
έντονη επιτελεστική χροιά. Δεν νιώθει καμία συστολή να αναφερθεί σε έννοιες η πράγματα «με το όνομα τους»,
όπως λέει, δηλαδή στα εντόπια, παρόλα αυτά θέλει να τονίσει, πως αυτό δεν αποκλείει την ίδια και το χωριό της
από το εθνικό αφήγημα. Οι λέξεις Πατρούνινα και Πατρούνκενα δε φαίνεται να διαφέρουν ιδιαίτερα σε έναν
εξωτερικό παρατηρητή , γι αυτήν όμως φαίνεται να έχει σημασία καθώς με αυτό τον τρόπο αντιστέκεται στην
άκριτη ομογενοποίηση με άλλες κοινότητες “εντόπιων” στην Ελλάδα (όπως για παράδειγμα στη Φλώρινα) και
θέλει να αναδείξει την ιδιαίτερη τοπική ταυτότητα του χωριού της και της ευρύτερης περιοχής της Έδεσσας.

Αντίστοιχα στη συζήτηση που είχα με την «Τέτα Γ.» και την ανιψιά της, είναι ευδιάκριτος ο διαφορετικός τρόπος
με τον οποίο «θυμούνται» το παρελθόν.

Γ: Οι χοροί είναι το χασάπικο το συρτό
Α: Αυτό που το χόρευαν εδώ η Πουσιτνίτσα;
Γ: Ναι ε Πουσιτνίτσα το λέγαμε εμείς αλλά….
Α: Αφού έτσι το λέγαμε εμείς, τι κακό είναι; Δε κατάλαβα…
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Γ: Όχι όχι….
Α: Εγώ το θυμάμαι όλο ακόμα! Που εγώ έφυγα κιόλας από εδώ
Γ: Ναι ναι …βέβαια αυτά τραγουδούσαμε…
Α: Τη Λένα Μόμα
Γ: Ναι ναι (γέλασε αμήχανα) τη Λένα Μόμα..
Α: Θυμάμαι τα πανηγύρια στο χωριό που χορεύαμε και σκέψου πόσο μικρή ήμουν… τη γκάιντα…
Γ: Ναι τη γκάιντα, συρτό καλαματιανό χασάπικα, βαλς, ταγκό… διάφορους χορούς χορεύαμε τι ωραία χρόνια …

Η «Τέτα Γ.» γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μεσημέρι όπου ζει μέχρι και σήμερα ενώ η Άννα μεγάλωσε στο χωριό
και ζει πλέον μόνιμα στη Θεσσαλονίκη .Στην αρχή της κουβέντας μας ,απαντούσε με μεγάλη αμηχανία και κάποιο
ίχνος φόβου στις ερωτήσεις μου , προς το τέλος όμως μου είπε ότι στεναχωριέται πολλές φορές που χάνεται
εντελώς η γλώσσα τους .

Στην παραπάνω συζήτηση παρατηρούμε έναν διάλογο μεταξύ δύο γυναικών ,που κατάγονται από το Μεσημέρι,
που ονοματίζουν τους χορούς με διαφορετικό τρόπο κάτι που όπως ανέφερα αντανακλά τους λόγους που έχουν
ενσωματώσει. Οι Μεσημεριώτες/τισσες, όπως και « Οι Σοχιανοί υποστηρίζουν με πάθος ότι ανήκουν στην
ελληνική εθνική κοινότητα και είναι αφοσιωμένοι σ’αυτήν. Ωστόσο ορισμένοι από τους τρόπους με τους οποίους
εκφράζουν την αίσθηση του ανήκειν στην τοπική τους κοινότητα εμπεριέχουν σύμβολα και πρακτικές που οι
εκτός κοινότητας συχνά θεωρούν ξένες και μπορεί έτσι να εκληφθούν ως μη ελληνικές ενδείξεις ετερότητας.
Αναπόφευκτα, οι εχθρικές και καχύποπτες απόψεις των ξένων ασκούν συνεχή επίδραση στις τοπικές πρακτικές
(Cowan,1998 :613).

Όπως υποστηρίζει ο Παπακώστας, οι λεγόμενοι εντόπιοι χοροί ή όπως χαρακτηρίζονται αλλού «βουλγάρικοι»
(για παράδειγμα από τους Ρομά της Ηράκλειας Σερρών) , χορεύονταν στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας
και πριν περίοδο της κατοχής (1940-1944), ωστόσο, είναι πιθανόν να προστέθηκαν –προερχόμενοι από άλλες
περιοχές εκτός των σημερινών εθνικών συνόρων- νέοι χοροί και τραγούδια κατά αυτή την περίοδο. Στου
«ελληνικούς χορούς» όπως παρατηρεί, εντάσσονται τα συρτά και καλαματιανά χωρίς να κατονομάζονται-και στη
περίπτωση του Μεσημερίου ισχύει το ίδιο- που προωθήθηκαν οπότε και εγκαθιδρύθηκαν στο συλλογικό
φαντασιακό μέσω του ραδιοφώνου την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά(Παπακώστας,2013:268).

Σε άλλες περιπτώσεις οι απαντήσεις που πήρα σχετικά με τα τραγούδια και τους χορούς του χωριού ήταν
περισσότερο φορτισμένες ιδεολογικά. Για παράδειγμα στη συζήτηση μου με την Λία μια γυναίκα 85 ετών και τη
νύφη της , που ζουν μόνιμα στο Μεσημέρι, μου είπαν τα εξής:

Εγώ : Τι χορούς χορεύατε;
Λ: Κανονικοί (δική μου υπογράμμιση) χοροί όχι αυτά που χορεύουν σήμερα
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Ν: Κανονικοί κατάλαβες; Δηλαδή μαμά πες που μου έλεγες στο σχολειό που μαθαίνατε; Αυτά τί είναι, λέει, που
τα φέρανε εδώ πέρα τώρα;.
Λ: Μακεδονία
Ν: Μακεδονία ξακουστή που δε τη χορεύουν τώρα.
Λ: Μήλο μου κόκκινο
Ν: Μήλο μου κόκκινο. Αυτά, αυτά.

Στην παραπάνω συζήτηση η Λία αρνείται κατηγορηματικά ότι οι χοροί που χορεύονται ακόμη και σήμερα -ακόμη
και χωρίς λόγια – είναι οι χοροί του Μεσημερίου και της γύρω περιοχής. Χορούς όπως η «Γκάιντα», η
«Πουσιτνίτσα» , το «Μουλάεβο» , η «Στάνκενα» δεν χόρεψε ποτέ, όπως λέει. Δεν είναι τυχαίο που η θεία Λία
επιλέγει να αναφέρει τους συγκεκριμένους χορούς όπως είναι προφανές. Το “μήλο μου κόκκινο” είναι ένας
χορός που μαθαίναμε στο σχολείο επομένως εγκεκριμένος από του υπουργείο παιδείας ως μέρος του εθνικού
μας πολιτισμού ενώ το “Μακεδονία Ξακουστή” έχει επίσης μεγάλη συμβολική αξία καθώς ταυτίζεται με τις
εθνικές εορτές και τη διαμάχη των εκατέρωθεν εθνικισμών για τη το όνομα. Οι χοροί αυτοί λοιπόν θεωρούνται
“κανονικοί” , σε αντίθεση με τους χορούς με σλαβικές ονομασίες που «ήρθαν» στο χωριό από κάπου αλλού.
Τέλος, κλείνει τη συζήτηση μας με τη φράση « Όλοι τα ίδια χορεύουμε» με την οποία θέλει να τονίσει πως στο
Μεσημέρι όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα χορεύουν τους ίδιους χορούς, με λίγα λόγια αναπαράγει τον
ηγεμονικό λόγο περί ομοιογένειας και αντιλαμβάνεται τη διαφορά ως κάτι προβληματικό και επικίνδυνο.

5.1 Τραγουδώντας χωρίς λόγια
Στις κοινωνικές περιστάσεις όπου παρευρέθηκα, όπως για παράδειγμα το «Άναμμα της φωτιάς» ή η «Γιορτή
Τσίπουρου» , τα τραγούδια παίζονταν από τις ορχήστρες χωρίς λόγια με εξαίρεση εκείνα από άλλες περιοχές της
Ελλάδας που έχουν ελληνικό στίχο. Πραγματοποιώντας μια έρευνα στο διαδίκτυο και χρησιμοποιώντας
βιντεοσκοπημένο υλικό από παράλληλες εκδηλώσεις σε χωριά της περιοχής παρατήρησα πως κατά κύριο λόγο
τα τραγούδια παίζονται από τις ορχήστρες με λόγια. Στο Μεσημέρι όμως ο σύλλογος απαγορεύει ρητά να
ακουστούν λόγια στις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις.
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Οι κυρίαρχες απόψεις σχετικά με τα λόγια των
τραγουδιών -όπως προέκυψε μέσα από τις
συνεντεύξεις μου- της περιοχής μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν σε τρεις. Η πρώτη είναι πως
τα τραγούδια αυτά δεν πρέπει να ακούγονται με
λόγια

,γιατί

προκαλούν

διαμάχες

και

αμφισβητούν την ελληνικότητα του χωριού. Η
δεύτερη άποψη που άκουσα είναι πως υπήρχαν
τραγούδια του χωριού στην εντόπια γλώσσα,
που όμως οι περισσότεροι έχουν ξεχάσει και δε
θυμούνται να είχαν τίτλους, ενώ υποστηρίζουν

Εικόνα 9 : Γιορτή τσίπουρου, Μεσημέρι Έδεσσας

πως τα σημερινά τραγούδια που μπορεί να
ακούγονται στα πανηγύρια δεν είναι ίδια με

αυτά που τραγουδούσαν στο παρελθόν. Η τρίτη άποψη είναι ότι τα τραγούδια του χωριού ήταν τραγούδια όπως
το «μήλο μου κόκκινο» και το «Μακεδονία ξακουστή», με λίγα λόγια η ολική άρνηση ότι στο χωριό
τραγουδούσαν στο παρελθόν τραγούδια με μη ελληνικό
στίχο.

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν απόψεις ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να τραγουδάνε σε ιδιωτικούς
περιχαρακωμένους χώρους (επομένως να δρουν ανάλογα με την περίσταση) ,αλλά ποτέ δημόσια καθώς
φοβούνται τον κοινωνικό στιγματισμό, ή άνθρωποι οι οποίοι έχουν ενσωματώσει στην αφήγηση τους τον εθνικό
λόγο. Στη δεύτερη περίπτωση, οι απόψεις αυτές αφορούν ανθρώπους κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας που δεν
έχουν πρόβλημα να μιλήσουν γι’αυτά τα θέματα καθώς δεν αντιλαμβάνονται τις υβριδικές τους ταυτότητες σαν
κάτι προβληματικό. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η γιαγιά μου η οποία θυμάται πως τραγουδούσε πολύ,
όταν ήταν νέα, γυρνώντας από το εργοστάσιο στην Έδεσσα με τις άλλες γυναίκες για να μη φοβούνται στη
διαδρομή. Παρόλα αυτά έχει ξεχάσει πλέον όλα τα τραγούδια. Στην τρίτη κατηγορία απόψεων ανήκουν φυσικά
οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε ολική άρνηση σχετικά με την ιδιαίτερη πολιτισμική τους ταυτότητα, είτε
αυτό αφορά τη γλώσσα είτε τους χορούς και τα τραγούδια. Αυτοί οι πληροφορητές/τριες συνήθως δεν μου
έλεγαν απολύτως τίποτα και περιορίζονταν σε μονολεκτικές απαντήσεις ή ακόμη χειρότερα σε επιθετικές
συμπεριφορές. Υπήρχαν και μερικοί/ες από αυτούς όμως που στο τέλος παραδέχονταν με δισταγμό έστω, ότι
μιλούσαν ή μιλούν ακόμη τη γλώσσα.

Στην ευρύτερη περιοχή της Έδεσσας τα τραγούδια παίζονται ακόμη με λόγια με μερικές εξαιρέσεις. Για
παράδειγμα, όταν μια εκδήλωση αποκτά τουριστικό χαρακτήρα , τα τραγούδια εκτελούνται μόνο οργανικά, ενώ
όταν φύγουν οι επισκέπτες, η ορχήστρα παίζει τα τραγούδια με λόγια. Το Μεσημέρι όμως αποτελεί την
«εξαίρεση στον κανόνα», όπως μου ανέφερε και ένας πληροφορητής μου που μου εξήγησε ότι σταμάτησε να
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πηγαίνει στα πανηγύρια του χωριού λόγο της επιβολής του συλλόγου να παίζονται τα τραγούδια μόνο με
μουσική. Θεωρεί επίσης ότι το υπόλοιπο χωριό υιοθέτησε ή αποδέχτηκε αυτή την επιβολή από φόβο.
Στη συνομιλία μου με τον Λεωνίδα που παρέθεσα και παραπάνω, συζητήσαμε για αυτό το θέμα καθώς, όπως
πληροφορήθηκα, είναι κατηγορηματικά ενάντιος στο να παίζονται σήμερα τα τραγούδια με λόγια.

«Πάμε τώρα στα σημερινά, αυτό το πράγμα που υπήρχε εδώ στη περιοχή ..σιγοβράζει σιγόβραζε φτάσαμε το
‘85,’ 90 και ξεκινά η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και δημιουργείται το κράτος των Σκοπίων. Μακεδόνες αυτοί
και καλά , βλέπουν ότι δε μπορούν να χτυπήσουν το ελληνικό κράτος στην ιστορία γιατί δεν υπάρχει μια
επιγραφή που να γράφει σλάβικα, μέγας Αλέξανδρος κλπ. Άσχετα αν παραμύθιασαν τον κόσμο. Και κοιτάν να
χτυπήσουν στον πολιτισμό …και ξεκινά το μεγάλο κακό για την περιοχή μας . Τι σημαίνει τον πολιτισμό …δύο,
τρεις ορχήστρες τις πληρώνουν …βασικά γίνονται πυρήνες αν έχεις ακούσει το ουράνιο τόξο και τέτοια
καταλαμβάνουν θέσεις που δε πρέπει, χοροδιδάσκαλοι που δε πρέπει χοροδιδάσκαλοι που τα έχουν πάρει,
πρόεδροι συλλόγων και ξεκινάμε σιγά σιγά …την πολιτισμική γενοκτονία των εντοπίων της περιοχής, αλλάζουμε
τα τραγούδια , ξεχαστήκαν τα εντόπια τραγούδια που τραγουδούσαν οι γιαγιάδες και οι προγιαγιάδες και δε
παίζονται από καμία ορχήστρα πλέον.

Δεν τα τραγουδάμε αυτά μόνο μουσική ,αυτά που τραγουδιούνται τώρα δεν έχουν καμία σχέση με τη παράδοση
του τόπου. Εγώ να σου πω την αλήθεια ασχολούμαι με αυτό το πράγμα πέντε χρόνια. Έχω κατέβει στην εταιρεία
μακεδονικών σπουδών το έχω ψάξει έχω μιλήσει με αντίθετους στην άποψη. Ε ….και ξεκινάμε αλλάζουμε
τραγούδια, αλλάζουμε μουσικές, βγαίνει η γκάιντα από τους χορούς, τους εδώ, αρχίζουμε αλλάζουμε -σε πολλά
χωριά επιρρεπή σε αυτά -τις στολές… δηλαδή αυτό που βλέπουμε στα χορευτικά δεν έχουν καμία σχέση με αυτά
που φορούσαν οι γιαγιάδες μας. Όλα είναι μέρος της προπαγάνδας των Σκοπίων, θέλουν να μας παρουσιάσουν
όμοιους τους. Υπάρχουν άνθρωποι που πήραν πολλά λεφτά για να γίνει αυτή η δουλειά. Αυτό έχει γίνει μέσα
στα τελευταία 20 χρόνια. Τώρα το κλείνεις το τηλέφωνο.»

Ο Λεωνίδας στο παραπάνω απόσπασμα υποστηρίζει ότι με την εργαλειακή χρήση του πολιτισμού
εξομαλύνθηκαν οι πολιτισμικές διαφορές μεταξύ της περιοχής της Μακεδονίας και της Βόρειας Μακεδονίας με
σκοπό την προπαγάνδα. Ακόμη τονίζει πως τα τραγούδια , οι φορεσιές και η μουσική σήμερα δεν έχουν καμία
σχέση με το παρελθόν του χωριού. Έτσι έχει ασκήσει «βέτο» στο σύλλογο σχετικά με τα τραγούδια απειλώντας
μάλιστα πολλές φορές ότι θα φύγει. Σήμερα στο Μεσημέρι τα τραγούδια που δεν είχαν ελληνικό στίχο
εκτελούνται αποκλειστικά οργανικά .

Μετά την παγίωση των εθνικών συνόρων στις περιοχές της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την
επακόλουθη ενδυνάμωση του εθνικού αισθήματος , οι κοινότητες των συνοριακών περιοχών έπρεπε να
επιλέξουν μία και μόνο εθνικότητα την οποία έπρεπε να επιτελούν και μέσω των γλωσσικών πρακτικών , του
τραγουδιού , του χορού , των ονομάτων (Cowan,593:1998 ). Από το παραπάνω απόσπασμα γίνεται αντιληπτό με
ποιους τρόπους, μέσω των κυρίαρχων λόγων κατασκευάζονται οι διαφορές και πως η μουσική και τα τραγούδια
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ως σημαντικός δείκτης ταυτότητας αποτελεί πεδίο διαμάχης σε περιστάσεις όπως τα πανηγύρια όπου μέσω του
χορού και του τραγουδιού οι ταυτότητες επιτελούνται, σύνορα , φυσικά ή συμβολικά , κατασκευάζουν τις
διαφορές μεταξύ περιοχών που συνορεύουν ή τις αμβλύνουν, ενώ το να συναντάμε ένα τραγούδι όπως για
παράδειγμα το «Λένα Μόμα» ή αλλιώς «Κόρη Ελένη» ακριβώς το ίδιο στη Βουλγαρία θεωρείται προβληματικό
έως και απειλή για την εθνική ταυτότητα.

Ο Λεωνίδας στη συζήτηση που είχαμε σε ένα δημοφιλές καφέ μέσα στην πόλη της Έδεσσας – στο σημείο αυτό
να αναφέρω ότι απέφυγε να συναντηθούμε στο χωριό – χρησιμοποίησε πολλές φορές τη λέξη “πολιτισμός”. Το
περιεχόμενο που δίνει ο Λ. σε αυτόν τον όρο αντλείται από τους ηγεμονικούς λόγους τους οποίους και
αναπαράγει , με λίγα λόγια νοηματοδοτεί τον πολιτισμό ως κάτι αμετάβλητο στο χρόνο , με καθορισμένα
χαρακτηριστικά που, αυτό που η Suzan Wright έχει περιγράψει ως «παλιά ιδέα του πολιτισμού» . Η άποψη αυτή
που επικρατούσε παλαιότερα στην ανθρωπολογία, σχετικά με τον πολιτισμό, έχει πλέον απορριφθεί και η έννοια
του πολιτισμού έχει επανανοηματοδοτηθεί με καινούργιους τρόπους , η «παλιά ιδέα για τον πολιτισμό
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως στο δημόσιο λόγο (Wright,1998 : 8).
Παρακάτω παραθέτω το δεύτερο απόσπασμα από τα προηγούμενα μέλη του συλλόγου όπου συζητάμε γι’αυτά
τα ζητήματα.
Γ :Να σου πω κι εγώ δεν είμαι τόσο υπέρ του πολύ με λόγια … Υπάρχουν και 5-6 τραγούδια αγάπης …
Π: Μα και από τα δικά μας χρόνια μόνο μουσική έπαιζε …δεν είχε λόγια
Μ: Τις προάλλες που μαγείρευα στη γειτονιά της μαμάς μου άκουσα από πίσω ο Βασιλάκης που έπλενε το
αυτοκίνητο μουσική και αχ…τέρμα! Και λέω ρε παιδιά τι γίνεται εδώ πέρα …Εγώ δε καταλάβαινα, τι έλεγε το
τραγούδι. Λέει η θεία μου …α εδώ έχουμε τέτοια κάθε μέρα
Π: Το βαπτιστικό μου τα ξέρει, όλα τα τραγουδά
Εγώ : Τι τραγούδια;
Μ: Τα σκοπιανά, να αυτά που λέμε…
Γ: Κοίταξε είναι στα σλαβικά τα δικά μας γιατί η γλώσσα ταιριάζει με αυτούς εκεί, αλλά λένε άλλα…
Εγώ : Άρα τα παιδιά τραγουδάνε χωρίς να ξέρουν τη γλώσσα;
Γ: Σε μεγάλο βαθμό δε ξέρουν.
Και γιατί πιστεύετε ότι θέλουν να τα μάθουν;
Π: Στη γλώσσα ήμουν υπέρ κι εγώ… γιατί λέω οι Βλάχοι πως τα μιλάνε…. να μιλάμε και τα δικά μας τα ντόπια…
Μ: Αυτή η γλώσσα είναι γηγενής πια, τη βρήκαμε από τους παππούδες μας δεν έχει κάποιο σκοπό.. άλλα μετά
μπαίνουν άλλοι μέσα…
Γ: Δε ξέρουν ιστορία καθόλου τα παιδιά. Πάντως, τώρα έχει δοθεί εντολή από τη διοίκηση του συλλόγου όχι
λόγια.
Φ: Και καλύτερα έτσι….

Τα τραγούδια χαίρουν διαφορετικής αντιμετώπισης από τη γλώσσα . Η γλώσσα θεωρείται «γηγενής» και αυτή η
εδαφοποίηση της αυξάνει τη συμβολική της αξία καθώς όπως είναι γνωστό η ονομασία «εντόπιοι» και
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επακόλουθα η «εντόπια γλώσσα» συνδέεται άρρηκτα με τη γη στην οποία κατοικούσαν και τους διαφοροποιεί
από άλλες εθνοτικές ομάδες όπως τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν μετά το 1920 στην περιοχή από τον
Πόντο ή τη Μικρά Ασία. Αντίθετα τα τραγούδια θεωρούνται το εργαλείο της προπαγάνδας του κράτους της
Βόρειας Μακεδονίας και μάλιστα αναφέρονται σε αυτά ως «Σκοπιανά».

Αυτό που αναδεικνύεται από τις συνεντεύξεις που πήρα σχετικά με το χορό και τα τραγούδια, είναι πως στο
χωριό συναντάς πολλές διαφορετικές απόψεις, πολλές φορές ακόμη και στο ίδιο σπίτι. Όταν επισκέφθηκα το
σπίτι ενός ηλικιωμένου ζευγαριού , το όνομα των οποίων δε θα αναφέρω σκόπιμα , άρχισα να κάνω μερικές
ερωτήσεις για το χορό και τα τραγούδια. Ο κύριος Θοδωρής μου απάντησε πως οι άντρες χόρευαν ζεμπέκικο
και πως δε θυμάται πολλά πράγματα. Η γυναίκα του η Ελένη όμως τον παρότρυνε να μιλήσει ενώ στο τέλος
άρχισε να μας τραγουδάει και να χορεύει ένα τραγούδι. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που άκουσα να μου
τραγουδούν στα εντόπια από την αρχή της επιτόπιας έρευνας μου. Η συστολή του κύριου Θοδωρή όμως σχετικά
με το θέμα ήταν φανερή μέχρι και το τέλος της συζήτησης μας.

Σχετικά με τις περιστάσεις στις οποίες ακούγονται ακόμη τραγούδια συζήτησα και με δύο νέους, μέλη του
συλλόγου, που παρ όλες τις πιέσεις που δέχονται από τον Λεωνίδα , αφού κέρδισα ως ένα βαθμό την
εμπιστοσύνη τους, μου μίλησαν ανοιχτά σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί. Ο Γιάννης μου είπε :
«Είναι υποκρισία γιατί ο ίδιος που στα πανηγύρια θέλει να τα χορεύουμε στα μουγκά στο γάμο του μπορεί να
παίζουν όλα τα τραγούδια κανονικά. Γενικά στους γάμους ακούγονται, αλλά και στα γύρω χωριά, στα πανηγύρια
Σε πολλά ας πούμε, περιμένουν απλά να φύγουν οι τουρίστες και μετά τα ακούνε κανονικά. Στο πανηγύρι
φλάουτο και Μήλο μου κόκκινο και στους γάμους Στάνκενα με λόγια» (γέλια)

Ο Γιάννης μου εξήγησε πως σε μια συνθήκη όπως τα πανηγύρια που προσελκύει τουρίστες τα τραγούδια δε
παίζονται ποτέ με λόγια ενώ αντίθετα σε μια συνθήκη με πιο κλειστό χαρακτήρα, όπως ο γάμος, μπορεί κανείς
να ακούσει τραγούδια με στίχο κανονικά. Θυμάται ακόμη «ιστορικούς» όπως λέει καβγάδες που έγιναν σε χωριά
της περιοχής όπως για παράδειγμα, όταν στη χορευτική ομάδα του χωριού Κερασιά απαγορεύτηκε να χορέψει
το το «Μουλάεβο» διότι ο πρόεδρος του συλλόγου του χωριού, όπου επρόκειτο να παρουσιάσουν τους χορούς
,το απαγόρευσε. Τέλος ο Γιάννης εξέφρασε ένα παράπονο σχετικά με τις ορχήστρες που το χωριό καλεί στις
εκδηλώσεις και θεωρεί πως εάν παίζονταν τα τραγούδια και καλούσαν τον Κωσταράκη όπως τα υπόλοιπα χωριά
της περιοχής, δε θα ήταν «μόνοι τους».

Για την Τίικα, τα τραγούδια δεν πρέπει να ξεχαστούν και γι’αυτό οι ερωτήσεις που της έκανα στη συνέντευξη
ήταν στην πραγματικότητα ελάχιστες, ήθελε να μου πει όσα θυμόταν, να τα καταγράψω. Έτσι μου είπε τις
ιστορίες για τις οποίες μιλούσαν τα τραγούδια που διηγούνταν την καταπίεση και τη βία που δέχτηκαν οι
εντόπιοι την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αυτό θα ήταν μάλλον κάτι
συνηθισμένο σαν πληροφορία, στο Μεσημέρι όμως όχι. Τα “πολιτικά μηνύματα” των τραγουδιών θεωρούνται
“επικίνδυνα” εκείνη όμως δεν φοβήθηκε να μου μιλήσει, γιατί για την ίδια τίποτα δεν είναι υπό αμφισβήτηση.
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Μέσα από αυτές τις ιστορίες επαναδιαπραγματεύεται κατά κάποιον τρόπο τις ταυτότητες και συμβολικά
αντιστέκεται στην άκριτη ομογενοποίηση και τη λήθη λόγο του φόβου και του πολιτικού ή κοινωνικού
στιγματισμού που υπέστησαν οι εντόπιοι. Σίγουρα, η εξορία του πατέρα της στα Μπίτολα – από όπου και δεν
επέστρεψε ποτέ-και της μητέρας της στο νησί του Άγιου Ευστράτιου παίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο που
διαμορφώθηκε η υποκειμενικότητα της. Η Τίικα κατασκευάζει μέσα από τις ιστορίες, τους μύθους καταγωγής
και τα τραγούδια ενδιάμεσους χώρους. Όπως αναφέρει και η Μαρίκα Ρόμπου-Λεβίδη «Μπροστά στις κρατικές
πολιτικές εξελληνισμού, οι ντόπιοι ως συλλογικότητα είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με ένα σοβαρό δίλημμα : να
εγκαταλείψουν το τραγούδι στη γλώσσα τους ή να βρουν ένα τρόπο συμβιβασμού με την ηγεμονική γλώσσα.»
Στην περίπτωση του Μεσημερίου όμως ισχύει μάλλον το πρώτο.

Στη συνάντηση μας η Γεωργία μου είπε πως ένα από τα τραγούδια που λέγανε στους γάμους ήτανε το «Άνοιξε
Ελένη την πόρτα»
Γ: «Αυτό που το λένε «ουτφόρι λένκο μπράτνιτσα» που το χορεύουν και ακόμη το συνεχίζουν είναι : Ελένη άνοιξε
τη πόρτα σου για να μπω... ακόμη το λένε ναι… μπράτνιτσα είναι η πόρτα ….ουτφόρι είναι να την ανοίξεις ..μπες
με

το

δεξί

το

χέρι…

με

το

νυφικό

σου…"

Το άνοιξε Ελένη την πόρτα φαίνεται να είναι από τα λίγα τραγούδια που μεταφράστηκαν και διασώθηκαν και,
όπως με έχουν πληροφορήσει ,τραγουδιέται ακόμη στους γάμους. Ο γάμος τελείται σε έναν περιχαρακωμένο
ιδιωτικό χώρο επομένως η συνθήκη είναι διαφορετική από ότι σε ένα πανηγύρι, έτσι πολλές φορές παίζονται
ελεύθερα τα τραγούδια με λόγια από τις ορχήστρες.

Μέσα από τα παραπάνω εθνογραφικά παραδείγματα αναδεικνύονται οι τρόποι με τους οποίους τα υποκείμενα
χρησιμοποιώντας τα τραγούδια και τους χορούς ως τοπικές πολιτισμικές πρακτικές και μέσα επιτέλεσης των
ταυτοτήτων τους ,επηρεάζονται από την καχύποπτη εξωτερική ματιά του ηγεμονικού εθνικιστικού λόγου και
βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση με τις πολιτικές του κράτους. Τα υποκείμενα αντιστέκονται ή
αναπαράγουν τους ηγεμονικούς λόγους μέσω της εμπρόθετης δράσης τους. Είναι ,παρόλα αυτά, φανερή η
αγωνία τους σχετικά με του λόγους που παράγονται γι’αυτούς και παρόλο που πλέον δεν τίθεται κάποιο θέμα
αμφισβήτησης – τουλάχιστον επίσημα- της ελληνικότητας τους , αισθάνονται ακόμη «επικίνδυνοι πολίτες»
(Πανουργιά, 2013).

Επιπλέον, μέσα από τις συζητήσεις μου με τους Μεσημεριώτες και τις Μεσημεριώτισες αναδείχθηκε ακόμη
περισσότερο πως ένα θεσμικό όργανο του κράτους όπως ο σύλλογος καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο
πραγματοποιούνται οι πολιτισμικές πρακτικές και παράλληλα θέτει τα όρια σχετικά με το τι είναι ή τι δεν είναι
«ελληνικό». Ακόμη , προσπάθησα να αναδείξω με ποιους τρόπους η ονοματοθεσία των χορών αποτέλεσε και
αποτελεί το μέσο, ,ως γλωσσική επιτέλεση, με το οποίο το κράτος εγκαθιδρύει τον ηγεμονικό λόγο περί
ομοιογένειας με στόχο να εξαλείψει τη διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο τραγούδια και χοροί που οι άνθρωποι στο
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παρελθόν απολάμβαναν και αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κοινωνικής τους ζωής, σήμερα τα
απαρνιούνται και περιορίζονται μόνο στην φολκλορική αναπαράσταση τους καθώς είναι , κατά τον ηγεμονικό
λόγο του κράτους περί ελληνικότητας, δείκτες μιας άλλης ταυτότητας μη αποδεκτής και επικίνδυνης, ως προς
την επιθυμητή ομοιογένεια.

Κεφάλαιο 6 : Πολιτιστικός σύλλογος «Αριστοτέλης»:
«Ο πολιτισμός επί σκηνής»
6.1 Το άναμμα της φωτιάς

Στο Μεσημέρι στις 23

Δεκεμβρίου

συνηθίζουν να ανάβουν μια μεγάλη
φωτιά στο κέντρο της πλατείας όπου
μόλις πέσει ο ήλιος το χωριό μαζεύεται
γύρω από τη φωτιά και υπό τη μουσική
της ορχήστρας χορεύει τραγούδια της
περιοχής. Το έθιμο λέγεται «κόλιντα
μπάμπω» που κατά την ερμηνεία των
κατοίκων του χωριού σημαίνει κάλαντα
γιαγιά. Τα Χριστούγεννα βρισκόμουν στο

Εικόνα 10 : Φωτογραφία από την εκδήλωση "Άναμμα της
Φωτιάς" ή αλλιώς "Κόλιντα Μπάμπω"

χωριό με στόχο να παρακολουθήσω από κοντά την «αναβίωση εθίμου» όπως συνηθίζουν να αποκαλούν την
εκδήλωση.

Όταν παραβρέθηκα στην εκδήλωση κατάφερα να συζητήσω λίγο με τον Λεωνίδα σχετικά με το έθιμο. Ο Λεωνίδας
μου έδωσε την ερμηνεία ότι η φωτιά αυτή έχει σκοπό να ζεστάνει το θειο βρέφος όλο το βράδυ . Μια άλλη
ερμηνεία, όπως λέει, είναι ότι ήταν η τελευταία μέρα του χειμερινού ηλιοστασίου και το έθιμο έχει τις ρίζες του
«πολύ παλιά στην αρχαιότητα» όπως είπε εμφατικά, υπερτονίζοντας με αυτό τον τρόπο την ελληνικότητα του.
Ο Λεωνίδας με ρώτησε μάλιστα σχετικά με την πορεία της εργασίας μου και ζήτησε να μάθει τί γνώμη έχει ο
καθηγητής μου για το χωριό και τις πρακτικές του, μέχρι στιγμής. Η αλήθεια είναι πως περίμενα αυτή την
ερώτηση. Φαίνεται πως ο Λεωνίδας διακατέχεται από μια έντονη ανησυχία σχετικά με αυτά που θα γράψω για
το χωριό και τους κατοίκους του. Του απάντησα πως η εργασία πηγαίνει αρκετά καλά και πως το χωριό φαίνεται
πως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ιστορικό και ανθρωπολογικό. Τότε, ο Λεωνίδας έκανε μια παύση και στάθηκε στη
λέξη ιστορία:
- Ποιος σου είπε όμως εσένα την ιστορία;
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- Ορίστε;
- Να προσέχεις από που ακούς την ιστορία γιατί υπάρχουν κάποιες κακές εκδοχές (είπε και γέλασε ειρωνικά
υπονοώντας έμμεσα την ύπαρξη μιας και μοναδικής σωστής εκδοχής).
- Δεν μου την είπε κάποιος συγκεκριμένα , μιλάω με τους ανθρώπους γι’αυτά που έχουν ζήσει εδώ , αυτό
εννοούσα
- Μάλιστα
- Πως πάει φέτος η διοργάνωση είσαι ευχαριστημένος;
- Ναι δόξα το θεό μια χαρά εντάξει καλά είναι

Όπως φαίνεται και από την παραπάνω συζήτηση ο Λεωνίδας τρέφει μια ιδιαίτερη ανησυχία για τις ερμηνείες
που επιδέχονται τα έθιμα του χωριού, τις γλωσσικές πρακτικές, και κυρίως για τα τραγούδια και τις ιστορίες που
μου αφηγήθηκαν οι κάτοικοι. Στο
πλαίσιο κατανόησης της “επινόησης”
της παράδοσης (Hobsbawm,1983:1)
ως μιας δυναμικής διαδικασίας όπου
οι ταυτότητες και τα πολιτισμικά όρια
επαναδιαπραγματεύονται
μπορούμε

να

συνεχώς

κατανοήσουμε

την

έντονη αυτή ανησυχία του Λεωνίδα.
Ακόμη,

γίνονται

εύληπτες

οι

εσωτερικές διαφοροποιήσεις εντός της
κοινότητας

Εικόνα 10 : Η συγκέντρωση των ξύλων πριν την έναρξη της
εκδήλωσης

απέναντι

στην

αντικειμενικοποίηση του πολιτισμού
αλλά και η σημασία της εξωτερικής

επιρροής στους τρόπους με τους οποίους οι Μεσημεριώτες αντιλαμβάνονται τις ταυτότητες τους (GefouMadianou,1998:414).

Πρέπει να αναφέρω, πως παρόλη τη συγγένεια μας, ο Λεωνίδας δυσκολεύτηκε πολύ να με εμπιστευτεί, και κατά
τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας μου δε φαίνεται να κατάφερα να κερδίσω ποτέ πραγματικά την εμπιστοσύνη
του, ίσως μόνο να του ξέφυγαν κάποιες πιο προσωπικές του απόψεις κάποιες στιγμές. Η εντύπωση που μου
δημιουργήθηκε από τις συζητήσεις μας είναι πως ανησυχεί ιδιαίτερα για τους λόγους που θα παράγω σχετικά
με το χωριό στην εργασία μου. Ακόμη , μου είναι ξεκάθαρο πως προσπάθησε αρκετές φορές να με κατευθύνει και με αυτό εννοώ πως θα ήθελε να μιλήσω με συγκεκριμένους ανθρώπους από την Έδεσσα και όχι από το χωριό,
που ενστερνίζονται τις δικές του απόψεις, δηλαδή το κυρίαρχο εθνικιστικό αφήγημα. Το πιο σημαντικό γι΄αυτόν
όμως είναι, ότι πρέπει να γίνει φανερό πως το χωριό είναι «αμιγώς ελληνικό» και αυτό δεν παρέλειπε να το
αναφέρει σε κάθε μας κουβέντα.
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Ο σύλλογος τοποθέτησε στην είσοδο του χωριού ένα μεγάλο πανό για την εκδήλωση «κόλιντα μπάμπω» , στο
οποίο η φράση ήταν γραμμένη μέσα σε εισαγωγικά, ενώ καλεσμένη ήτανε η ορχήστρα «Λεχοβίτικη Κομπανία»,
από τη Φλώρινα. Τι σημαίνουν όμως τα εισαγωγικά στο πανό – τόσο μεταφορικά όσο και πραγματικά- για την
“αυθεντικότητα” του εθίμου; Είναι οι πρακτικές και οι συνδηλώσεις ίδιες με το παρελθόν; Η απάντηση είναι όχι.
Ακόμη και αν το συμβολικό φορτίο όμως διαφέρει αυτό δεν αναιρεί πως καμία παράδοση δεν είναι “αυθεντική”
άρα η αυθεντικότητα παύει να αμφισβητείται. Το ενδιαφέρον μου εστιάζει αντίθετα στους τρόπους με τους
οποίους οι Μεσημεριώτες/τισσες διαπραγματεύονται μέσα από αυτες τις πολιτισμικές πρακτικές τις ταυτότητες
και τα όρια σε σχέση με τους ηγεμονικούς λόγους.

Έχοντας πραγματοποιήσει συμμετοχική παρατήρηση και σε άλλα πανηγύρια στο παρελθόν αυτό που
παρατήρησα στην αρχή της εκδήλωσης, είναι πως δε χόρευε κανείς μέχρι που η δασκάλα χορού του συλλόγου
ξεκίνησε το χορό με δύο χορεύτριες του συλλόγου, όπως ακριβώς έγινε και στη γιορτή τσίπουρου που
παρακολούθησα τον Οκτώβρη για την οποία θα συζητήσω παρακάτω . Η δασκάλα του χορευτικού δεν κατάγεται
από το χωριό ,ενώ παράλληλα μέσα από αυτή τη συνθήκη μπορούμε να αντιληφθούμε με ποιον τρόπο μια
πολιτισμική πρακτική μετατρέπεται σε μια παραστασιακή επιτέλεση της οποίας το περιεχόμενο , δηλαδή οι
χοροί, έχουν διδαχθεί μέσα σε μια αίθουσα και τα υποκείμενα δεν την έχουν βιώσει απαραίτητα μέσα από μια
διαδικασία μύησης. Όπως είχα παρατηρήσει στο παρελθόν όπου είχα παρεβρεθεί σε πανηγύρια σε άλλες
περιοχές της Ελλάδας, συνήθως ο πρώτος χορός είτε ξεκινούσε από κάποιον μεγαλύτερο άντρα του χωριού ή
από κάποιον επιφανή στην κοινότητα ή ακόμη απλώς από ανθρώπους του χωριού. Μέσα από τους συλλόγους,
οι χοροί και τα τραγούδια ως πολιτισμικές πρακτικές γίνονται προϊόν διδασκαλίας της παραδοσιακότητας και,
όπως αναφέρει και η Μαρίκα Ρόμπου-Λεβίδη «Ως ένα βαθμό η μαθητεία και η μύηση ,που είναι στενά δεμένες
με την έννοια της πολιτισμικής οικειότητας, αντικαταστάθηκαν από την εκμάθηση μέσα από τη διδασκαλία.”
(Ρόμπου-Λεβίδη ,2017 :104).

Σιγά σιγά η πλατεία του χωριού γέμισε ασφυκτικά κόσμο ιδιαίτερα στο σημείο που ο Σύλλογος πουλούσε και
μοίραζε δωρεάν φαγητά και ποτά όπως φασολάδα, κρέας και τσίπουρο ή κρασί. Παρόλα αυτά η παρέα χωριανών
με τους οποίους βρισκόμουν εκεί μου είπε πως φέτος δεν έχει τόσο κόσμο. Δε μπορούσα να φανταστώ πως θα
χωρούσε αυτή η μικρή πλατεία ακόμη περισσότερο κόσμο καθώς ήδη αισθανόμουν πως η ατμόσφαιρα ήταν
αποπνικτική, έτσι πραγματικά απόρησα με την απογοήτευση τους, ενώ ταυτόχρονα συνειδητοποίησα πως
πρόκειται για ένα τουριστικό συμβάν με τον πολιτισμό στο προσκήνιο. Η εργαλειακή αυτή χρήση του πολιτισμού
με στόχο τόσο την αποδοχή των υποτιθέμενα “αυθεντικών” πολιτισμικών πρακτικών που μεταλλάσσονται ώστε
να εγκολπωθούν στο κυρίαρχο εθνικό αφήγημα είναι και αυτή μια διαπραγμάτευση, με δύσκολους όμως όρους,
σε ένα χωριό όπως το Μεσημέρι.

Όσο περνούσε η ώρα, ο κόσμος άρχισε να χορεύει πιο πολύ και ο κύκλος του χορού γύρω από τη φωτιά
μεγάλωνε, μέχρι που έγινε διπλός και τριπλός. Τα παιδιά του χωριού- για να γίνω πιο ακριβής τα αγόριαπετούσαν κατά διαστήματα ξύλα στη φωτιά για να την κρατήσουν αναμμένη όλο το βράδυ μέχρι και το επόμενο
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πρωί . Η ορχήστρα «λεχοβίτικη κομπανία» έπαιζε ασταμάτητα, παρόλα αυτά κάνα δυο φορές γύρισα
ξαφνιασμένη το κεφάλι μου όταν μέσα στα τραγούδια της περιοχής, τα οποία ακούγονταν χωρίς λόγια, ξαφνικά
άκουσα τραγούδια όπως το «μήλο μου κόκκινο» αλλά κυρίως σάστισα όταν άκουσα την ορχήστρα να παίζει ένα
τραγούδι που ακούγεται στους τίτλους αρχής μιας τηλεοπτικής σειράς. Η παρέα μου άρχισε να γελάει , ο κόσμος
όμως γενικά φάνηκε ενθουσιασμένος. Το τραγούδι της τηλεοπτικής σειράς , που ανέφερα παραπάνω, είναι ένα
τραγούδι που όλοι – ξένοι και χωριανοί – μπορούν να τραγουδήσουν χωρίς δισταγμούς ενώ απευθύνεται στη
γλώσσα των πολλών . Ακόμη , τραγούδια όπως το «μήλο μου κόκκινο» παρουσιάζουν μια άλλη εκδοχή της
ταυτότητας των κατοίκων του χωριού που ο σύλλογος θέλει να προβάλλει. Όπως τονίζει και ο Ιωάννης Μάνος
«Επιπρόσθετα, τέτοια χορευτικά γεγονότα αποκαλύπτουν περίπλοκες κοινωνικές ταυτότητες και θέτουν
θεωρητικά ερωτήματα για τη φύση του ατόμου και των πληθυσμιακών κατηγοριών, αλλά και για το ρόλο της
ατομικής διαμεσολάβησης και δράσης στη διαδικασία της δημιουργίας του εθνικού κράτους.» (Μάνος,2004:55).
Η φωτιά έκαιγε και δυνάμωνε όλο και περισσότερο και ο χορός συνεχίστηκε μέχρι τις δύο το βράδυ που ο κόσμος
άρχισε να φεύγει. Κανονικά, όπως με πληροφόρησαν, κάθε χρόνο η εκδήλωση κρατάει περισσότερο μέχρι τις
πρώτες πρωινές ώρες, όμως φέτος η επόμενη μέρα ήταν εργάσιμη.

Υπήρχε όμως και κάτι άλλο που έκανε , όπως μου είπαν, τη φετινή εκδήλωση να διαφέρει από τις προηγούμενες.
Μέχρι και τη περσινή χρονιά οι νέοι τις περιοχής φόρτωναν ξύλα με τα τρακτέρ και έφταναν μέχρι την πλατεία.
Συνηθίζονταν τα ξύλα για τη μεγάλη φωτιά να τα μαζεύουν τα παιδιά του χωριού και να βρίσκονται εκεί οι
αγρότες με τα τρακτέρ τους σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Πέρυσι όμως, η αποθήκη ενός σπιτιού λίγα μέτρα
μακριά από την πλατεία πήρε φωτιά και ο ιδιοκτήτης κατηγόρησε τα παιδιά. Κάποιοι μου είπαν πως ο σύλλογος
δε μπήκε μπροστά όπως έπρεπε να προστατέψει τα παιδιά, ενώ άλλοι ισχυρίστηκαν πως ο σύλλογος μάζεψε
λεφτά για τη δίκη. Το σημαντικό όμως είναι πως φέτος τα ξύλα για τη φωτιά τα μάζεψε ο σύλλογος και η
εκδήλωση στήθηκε αποκλειστικά από τα μέλη του. Τα παιδιά αρνήθηκαν να βοηθήσουν ή να συμμετέχουν με
οποιονδήποτε τρόπο. Σχετικά με αυτή την εξέλιξη φαίνεται πως για κάποιους από τους κατοίκους που μίλησα
σχετικά με το θέμα, το έθιμο έχασε ένα μέρος της αίγλης του.

Αυτή η “εκδήλωση” σταδιακά αποκόπτεται από τα νοήματα που τις δίνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι που “κάνουν”
τον πολιτισμό. Στη θέση τους , έρχονται να εγκαθιδρυθούν άλλες συνδηλώσεις και μέσω αυτων των
επιτελεστικών διαδικασιών να προβληθούν χαρακτηριστικά που “κολακεύουν” την εθνική “ομοιογένεια”, της
δίνουν σώμα και βάζοντας την “επί σκηνής” να καταναλωθεί ως τουριστικό δρώμενο και έτσι να “χωρέσει” στο
ελληνικό εθνικό αφήγημα. Ίσως λοιπόν, τα εισαγωγικά στο πανό, “κόλιντα μπάμπω, τελικά να λειτουργησαν ως
προοικονομία γι’αυτό που επρόκειτο να καταγράψω το ίδιο βράδυ γύρω από τη φωτιά.

6.1 Η έννοια της παράδοσης : «Μορφωτικός και πολιτιστικός σύλλογος Αριστοτέλης»

Όπως έγινε αντιληπτό και από τα παραπάνω , κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας μου, επισκέφθηκα το
σύλλογο Αριστοτέλη και μίλησα με παλαιότερα και νέα μέλη του, αλλά και με κατοίκους του χωριού σχετικά με
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τη λειτουργία του, καθώς με ενδιέφερε να μάθω τι γίνεται κατανοητό από τους κατοίκους ως πολιτισμική
ταυτότητα του χωριού και με ποιους τρόπους αυτή κατασκευάζεται με απώτερο στόχο να παρουσιαστεί ,ή πιο
σωστά να επιτελεστεί, επί σκηνής(Goodman,2005:3).

Mία από τις πληροφορήτριες μου κατά τη διάρκεια μιας άτυπης συζήτησης μας σχετικά με την συμμετοχή της
στη χορευτική ομάδα του συλλόγου στο παρελθόν, προσφέρθηκε να μου δείξει μια μαγνητοσκοπημένη
παρουσίαση, που πραγματοποίησαν στο Σουφλί στο «3ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Λαογραφίας και Παράδοσης» το
2010. Στο dvd που έβαλε στο φορητό υπολογιστή μου είχαν καταγράψει μια αναπαράσταση μιας εθιμικής
πρακτικής το «πιάσιμο του προζυμιού», που συνέβαινε πέντε ημέρες πριν το γάμο. Οι χορεύτριες του συλλόγου
ντυμένες με τις φορεσιές τους, πραγματοποίησαν μια αναπαράσταση του εθίμου ενώ παράλληλα ο αφηγητής
εξηγούσε στους θεατές τι ακριβώς συνέβαινε, ενημερώνοντας τους πως αυτή η πρακτική «μέσα της βαθιά κρύβει
το θρησκευτικό αίσθημα σε πολύ έντονο βαθμό».

Την ημέρα αυτή στο σπίτι της νύφης και του γαμπρού «πιάνουν το προζύμι», ενώ κατά προτίμηση αυτό πρέπει
να συμβαίνει από μια γυναίκα που βρίσκεται στο στενό συγγενικό κύκλο από την πλευρά του πατέρα, της οποίας
κανένας συγγενής δεν πρέπει να έχει φύγει από τη ζωή. Καθώς ο αφηγητής εξηγούσε στους θεατές τι ακριβώς
παρακολουθούσαν, οι γυναίκες ετοίμαζαν ζωντανά το σκηνικό φέρνοντας στη σκηνή τα απαραίτητα σκεύη για
την αναπαράσταση του εθίμου. Ο αφηγητής περιέγραφε τη διαδικασία και παράλληλα εξηγούσε στους θεατές
τους συμβολισμούς της, ενώ ενδιάμεσα οι κοπέλες χόρευαν τον «γαμήλιο σκοπό», έναν συρτό χορό που η νύφη
χόρευε με της φίλες της.

Οι Μεσημεριώτες/τισες μέσα από συνθήκες όπως η παραπάνω, φαίνεται να αντιλαμβάνονται πως αυτές οι
πολιτισμικές πρακτικές θεωρούνται «παραδοσιακές» και ως τέτοιες πρέπει να «διασωθούν» (Handler,1988:55).
Όπως όμως αναφέρει και ο Handler στη μελέτη του σχετικά με τον εθνικισμό και την πολιτικοποίηση του
πολιτισμού στο Quebec, μια επαρχία του Καναδά , η κοινωνική πραγματικότητα δεν παραμένει σταθερή και
αναλλοίωτη στο χρόνο αλλά αλλάζει διαρκώς και οι ερευνητές/τριες δεν πρέπει να παίρνουν ως δεδομένη μια
τέτοια σταθερότητα όταν μελετούν την αλλαγή, αντιθέτως πρέπει να διερευνούν τους τρόπους με τους οποίους
αυτή συμβαίνει και πως οι άνθρωποι την αντιλαμβάνονται (Handler,1988:57). Κατά τη διάρκεια της
αναπαράστασης του γαμήλιου εθίμου ο αφηγητής άφηνε να εννοηθεί ότι αυτές οι πρακτικές συνεχίζονται από
το παρελθόν μέχρι και σήμερα αναλλοίωτες, στην πραγματικότητα όμως οι γάμοι και τα έθιμα έχουν αλλάξει και
μάλιστα τέτοιες πρακτικές αντιμετωπίζονται με νοσταλγική διάσταση από πολλούς/ες Μεσημεριώτες/τισες
αφού όπως λένε «οι γάμοι δεν είναι πια όπως παλιά, τώρα κάνουνε μοντέρνα πράγματα».

Oι ανθρωπολόγοι και οι ιστορικοί μελέτησαν πρόσφατα την αναζωπύρωση των πολιτισμικών πρακτικών και
παραδόσεων στην Ευρώπη (Boissevain 1992, Hobsbawm και Ranger 1983, Manning 1983, Turner 1982).
Συζητώντας αυτά τα ζητήματα προέκυψαν οι έννοιες του «παραδοσιακού» και του μοντέρνου», όπου γενικά
θεωρήθηκαν συμπαγείς και αμετάβλητες ιδιαίτερα μέσα στο πλαίσιο του έθνους κράτους (Sant Cassia,2000:281).
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Όπως έχει παρατηρηθεί από πολλούς συγγραφείς, και στην περίπτωση της Ελλάδας η παράδοση
χρησιμοποιήθηκε εργαλειακά ως μέσο ομογενοποίησης και εξάλειψης της διαφοράς (Δέλτσου 2004,Ηertzfeld
2002, Karakasidou 1993, Μάνος 2010, Σκουτέρη Διδασκάλου 1995). Σε συνοριακές περιοχές μάλιστα , σύμφωνα
και με την πρόσφατη καταγραφή της εθνογραφικής πραγματικότητα της περιοχής, οι σύλλογοι εκφράζουν
έντονα εθνικιστικά αισθήματα, ενώ ο λόγος περί τοπικού χορού κυριαρχεί (Μάνος 2010). Οι σύλλογοι
αλληλεπιδρούν με την τοπική και υπερτοπική εξουσία διεκδικώντας οικονομική στήριξη, θέσεις εργασίας,
προβολή πέρα από το τοπικό επίπεδο κ.α. Αντίστοιχα, τα μέλη του πολιτικού συστήματος εξασφαλίζουν ψήφους,
ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται η εισδοχή ιδεών από τα πάνω. Πιο ειδικά στη Μακεδονία, όπως αναφέρει και η
Μαρίκα Ρόμπου-Λεβίδη, «Η διαπαιδαγώγηση του τοπικού πληθυσμού σε συγκεκριμένα πρότυπα
παραδοσιακότητας και η προβολή του πολιτισμού προς τα έξω ως ιδεοτυπικά «μακεδονικού» και «ελληνικού»
αποτέλεσε βασικό στοιχείο των πολιτισμικών πολιτικών που χαράσσονταν από τα πάνω» (Ρόμπου-Λεβίδη,
2017:166).

Στην Ελλάδα, η σύσταση και δράση των συλλόγων είναι προϊόν της νεωτερικότητας και σχετίζεται εμφανώς με
την φαντασιακή αντίληψη που καλλιεργήθηκε για ένα αυθεντικό παρελθόν το οποίο αντιμετωπίζεται με
νοσταλγική διάθεση, την οποία έντονα συνάντησα στις αφηγήσεις των συνομιλητών/τριών μου. Μετανεωτερικά,
οι πρακτικές τους προχώρησαν σε μια υπερτοπική και παγκόσμια προβολή της παράδοσης μετατρέποντας τη σε
προϊόν προς κατανάλωση.

6.2 Ο λόγος του συλλόγου στο Facebook και στα έντυπα
Ο σύλλογος Αριστοτέλης διατηρεί τα τελευταία χρόνια ιστοσελίδα στο Facebook, όπου στην καρτέλα «σχετικά
με» αναφέρει τα εξής:
«Ο Σύλλογος μας ιδρύθηκε το 1983. Έχει 4 χορευτικά τμήματα, που συμμετέχουν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις
του χωριού μας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Το μεγάλο τμήμα, ( τμήμα εμφανίσεων), συμμετέχει σε
εκδηλώσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στις εγκαταστάσεις του συλλόγου μας λειτουργεί έκθεση
φωτογραφίας καθώς και λαογραφικό μουσείο. Ο "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" διοργανώνει πολλές επιτυχημένες
δραστηριότητες, οι οποίες είναι: Μνημόσυνο Μακεδονομάχων και τον Μαραθώνιο δρόμο, Γιορτή Αγίου
Αθανασίου, Γιορτή Τσίπουρου και Άναμμα Φωτιάς (Κόλιντα Μπάμπω).»
Ακόμη και αυτή η μικρή παράγραφος μας παρέχει μια συμπυκνωμένη εκδοχή της επιτελεστικής διάστασης αλλά
και του φορκλορικού χαρακτήρα της έννοιας της παράδοσης και αυτό μπορεί να εντοπιστεί σε φράσεις όπως
«λαογραφικό μουσείο» και «επιτυχημένες δραστηριότητες». Όταν διάβασα την παράγραφο αναρωτήθηκα γιατί
ένα μνημόσυνο για πεσόντες μακεδονομάχους συγκαταλέγεται στις «επιτυχημένες εκδηλώσεις». Ο λόγος είναι
πως το μνημόσυνο αυτό έχει τόσο μεγάλη συμβολική αξία και αποτελεί «παράσημο» ελληνικότητας για το χωριό
που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάει την εθνική του ταυτότητα.
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Ο σύλλογος Αριστοτέλης έχει μοιράσει στο χωριό ένα έντυπο μέσα στο οποίο εμπεριέχεται και ένα cd που
αναπαράγει ακριβώς όσα βρίσκονται και σε έντυπη μορφή. O τίτλος του εντύπου είναι «Μνήμες και εικόνες από
το Μεσημέρι Έδεσσας» ενώ στο εμπροσθόφυλλο υπάρχουν φωτογραφίες από το παρελθόν και το παρόν του
χωριού. Συγκεκριμένα μπορούμε να δούμε φωτογραφίες ανθρώπων του χωριού σε διάφορες φάσεις όπως από
αγροτικές δραστηριότητες , ντυμένους με στρατιωτικές στολές, από στιγμές της καθημερινής ζωής, ενώ τέλος το
πάζλ συμπληρώνει μια πρόσφατη φωτογραφία χορευτών και χορευτριών του συλλόγου από κάποια εκδήλωση.
Ανοίγοντας το έντυπο , στην πρώτη σελίδα υπάρχει μια φωτογραφία από το πλατάνι που βρίσκεται στην είσοδο
του χωριού, καθώς και μια φωτογραφία του χωριού από ψηλά.

Στη δεύτερη σελίδα, ο τότε δήμαρχος της Έδεσσας έχει συντάξει ένα εισαγωγικό σημείωμα όπου μεταξύ άλλων
αναφέρεται στο μνημόσυνο των Μακεδονομάχων «υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των επτά ηρώων
Μακεδονομάχων κατοίκων του Μεσημερίου, που δολοφονήθηκαν σε ενέδρα στις 2 Φεβρουαρίου το 1905 από
βούλγαρους κομιτατζήδες» ενώ τονίζει κλείνοντας πως «αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αποτελούν πρότυπο και
λαμπρό παράδειγμα για τους νέους του χωριού, που στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε σήμερα, θα πρέπει
παραμερίζοντας το προσωπικό όφελος, να συνεχίσουν να αγωνίζονται για το καλό του τόπου τους.» Στις δύο
Φεβρουαρίου μάλιστα λαμβάνει χώρα και μια εκδήλωση μνήμης τα τελευταία χρόνια. Σε πρώτη ανάγνωση, η
ίδια μου δε θυμάμαι να έχω ακούσει ιστορίες ή να έχω προσωπικές αναμνήσεις από μια τέτοια εκδήλωση στο
παρελθόν. Η θεσμική μνήμη όμως στο παρόν φαίνεται πως εστιάζει έντονα εκεί. Ποιες είναι όμως οι
συνδηλώσεις αυτής της μνημόνευσης και προτροπής του πρώην Δημάρχου;
Μέσα από αυτό το εισαγωγικό σημείωμα μπορούμε να διακρίνουμε νομίζω και τα παρακάτω λόγια του Benedict
Anderson που δίνουν την απάντηση, «Δεν θα βρει κανείς πιο παραστατικά εμβλήματα της σύγχρονης
κουλτούρας του εθνικισμού από τα κενοτάφια και τα μνημεία του Αγνώστου Στρατιώτη»(Anderson,1997 :31).
Όμοια, τα λόγια του δημάρχου τονώνουν τα εθνικά αισθήματα των κατοίκων του Μεσημερίου, ωστόσο τους
υπενθυμίζουν το χρέος τους προς το έθνος στο οποίο πρέπει να παραμένουν αφοσιωμένοι παραμερίζοντας το
προσωπικό όφελος. Ακόμη, μέσα από το παραπάνω παράθεμα, γίνεται ακόμη πιο εύληπτη η σχέση μεταξύ του
κράτους και των συλλόγων που λειτουργούν πάντα σύμφωνα με τις προσταγές του κυρίαρχου εθνικού
αφηγήματος.

Το εν λόγω έντυπο χρηματοδοτήθηκε από προγράμματα της
ευρωπαϊκής ένωσης σε συνεργασία με το ελληνικό κράτος. Στο
έντυπο περιέχονται φωτογραφίες που συγκεντρώθηκαν από
οικογένειες του χωριού και έτσι το φωτογραφικό υλικό έχει δομηθεί
ανά οικογένεια. Ακόμη, υπάρχουν φωτογραφίες από διάφορες
πολιτισμικές πρακτικές των κατοίκων στο παρελθόν, οι οποίες

Εικόνα 11 : Το σημερινό λογότυπο

εξωτικοποιούνται έντονα (Sant Cassia,2000) ,ενώ στο πίσω μέρος σε του συλλόγου. Η γραμματοσειρά, η
ένα ξεχωριστό παράθεμα βρίσκονται φωτογραφίες από διάφορες προτομή του Αριστοτέλη,ι οι
εκδηλώσεις στις οποίες έχει λάβει μέρος η χορευτική ομάδα του δάφνες καθώς και η χρωματική
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παλέτα που επιλέχθηκε για το
λογότυπο εμπεριέχουν
συμβολισμούς.

συλλόγου. Τέλος, το έντυπο κλείνει με έναν παρόμοιο τρόπο με αυτόν που εισήγαγε τον αναγνώστη ο Δήμαρχος
,με μια φωτογραφία του μνημείου των Μακεδονομάχων υπενθυμίζοντας το «ένδοξο» παρελθόν – μέσα από το
οποίο επιβεβαιώνεται τρόπον τινά η ελληνικότητα των ντόπιων του Μεσημερίου οι οποίοι πολέμησαν με τη ζωή
τους για το έθνος κράτος, επομένως είναι μέρος του, παρόλη τη γλωσσική ετερότητα -και υπονοώντας το χρέος
που τους αναλογεί για το μέλλον.
Το έντυπο αυτό, στο σύνολο του, μου έδωσε μια πραγματικά διαυγή εικόνα για το αφήγημα του “ποιό είναι το
Μεσημέρι”. Οι εικόνες και ο τρόπος που προβάλλονταν, οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν με βοήθησαν να
ξεδιαλύνω το κουβάρι και να κατανοήσω αυτή την “πολυφωνία“ θέασης του πολιτισμού που διακρίνει το
Μεσημέρι καθώς και το πως οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για τον πολιτισμό από τα πάνω μπορούν να
χρησιμοποιηθούν εργαλειακά εκατέρωθεν για να τονίσουν η να αμβλύνουν τη διαφορά.

6.3 Οι χώροι, τα αντικείμενα του υλικού πολιτισμού και τα σύμβολα
Κατά την πρώτη επίσκεψη μου στο σύλλογο, εκείνο το οποίο παρατήρησα, μπαίνοντας στον προαύλιο χώρο του
σχολείου, όπου βρίσκεται το κτήριο, είναι ότι όλα τα σημαντικά κτήρια του χωριού βρίσκονται σχεδόν στο ίδιο
σημείο. Η αυλή του σχολείου βρίσκεται ουσιαστικά ανάμεσα στα νεκροταφεία του χωριού και την εκκλησία, ενώ
έξω από την εκκλησία βρίσκεται η παλιά βρύση που αποτελούσε σημείο συνάντησης αλλά και σημείο όπου
επιτελούνταν οι χοροί για τους κατοίκους στο παρελθόν. [Φωτογραφία]

Επάνω στο πέτρινο κτήριο του παλιού σχολείου όπου στεγάζεται και ο σύλλογος είναι τοποθετημένη η ταμπέλα
του, της οποίας το λογότυπο μου προκάλεσε ιδιαίτερη
εντύπωση. Το ζήτημα φυσικά δεν είναι απλώς αισθητικό
αλλά κατά κύριο λόγο αναφέρομαι στους διάφορους
συμβολισμούς που μπορεί διακρίνει κανείς σε αυτή την
επιγραφή. Στο λογότυπο απεικονίζεται μια προτομή του
Αριστοτέλη σε γαλάζιο φόντο, περιστοιχισμένη από δάφνες
ενώ στην κορυφή της υπάρχει μια μικροσκοπική Ελληνική
σημαία που επάνω της δεσπόζει το χρυσό αστέρι της
Μακεδονίας. Τέλος, στο κάτω μέρος αναγράφεται το εξής
ρητό «ΕΣΤΙΝ ΟΥΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

Το λογότυπο μιας εταιρείας, μιας επιχείρησης ή ενός
συλλόγου όπως στην προκειμένη περίπτωση, είναι ο

Εικόνα 12 : Η κύρια αίθουσα όπου
πραγματοποιούνται οι πρόβες της
χορευτικής ομάδας του συλλόγου. Στους
τοίχους βλέπουμε ως εκθέματα διάφορες
φωτογραφίες από το ιστορικό παρελθόν
του χωριού.
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καθρέπτης της, με λίγα λόγια είναι ο τρόπος που
αυτοπαρουσιάζεται προς τα έξω. Οι σύλλογοι όμως -είναι
σημαντικό να αναφέρω σε αυτό το σημείο- είναι ένα
θεσμικό όργανο του κράτους. Διαπίστωσα έτσι , σχεδόν
από την πρώτη στιγμή, πως η «ελληνικότητα» του χωριού

είναι η ταυτότητα που ο σύλλογος θεωρεί σημαντικό να προβάλλει. Η προτομή του Αριστοτέλη , το αρχαίο ρητό
καθώς και τα σύμβολα που απεικονίζονται στην επιγραφή, παραπέμπουν στη λογική της ιστορικής συνέχειας και
στο μύθο της καταγωγής. Άλλωστε, η ιστορία είναι το ζωτικό στοιχείο της οικοδόμησης του εθνικού αφηγήματος
και γι’ αυτό και χαίρει τέτοιας εξέχουσας προσοχής. Ωστόσο, η εργαλειακή χρήση της ιστορίας έχει και μια
περισσότερο πραγματιστική διάσταση, καθώς αφενός προσελκύει τον τουρισμό και αφετέρου μπορεί να
αξιοποιηθεί πολιτικά(Handler,1988:17).

Η πρώτη μου επίσκεψη στο σύλλογο έγινε κατόπιν μιας συνέντευξης που είχα με τον Λεωνίδα ένα από τα μέλη
του συλλόγου. Ο Λεωνίδας έκανε ένα τηλεφώνημα σε δύο άλλα μέλη του συλλόγου και τους ζήτησε να μου
ανοίξουν την πόρτα για να μπορέσω να δω τις φωτογραφίες ,τις στολές και τα βιβλία που υπάρχουν μέσα. Κάτι
που αξίζει να αναφερθεί είναι πως, ενώ εγώ ποτέ δεν ανέφερα πως θέλω να τραβήξω φωτογραφίες από τα
εκθέματα στο σύλλογο, ο Λεωνίδας και άλλοι πληροφορητές/τριες είχαν είδη προαποφασίσει ότι χρειάζεται
οπωσδήποτε να το κάνω και μάλιστα αυτό είπε και στους δύο άντρες που θα αναλάμβαναν να με υποδεχτούν
στο κτήριο. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα περισσότερο σαν τουρίστρια παρά σαν ερευνήτρια καθώς το όλο σκηνικό
θύμιζε περιήγηση σε αξιοθέατα και ο ενθουσιασμός τους ήταν αξιοσημείωτος. Όλα όσα συνιστούν τον υλικό
πολιτισμό του χωριού βρίσκονται εκεί, στις μεγάλες αίθουσες του παλιού σχολείου, έτοιμα να φωτογραφηθούν.
Ο χώρος που στεγάζεται ο σύλλογος είναι αρκετά εκτενής και είναι ευδιάκριτο ότι αυτοί οι χώροι είχαν όντως
κάποια χρησιμότητα στο παρελθόν. Μάλιστα ο χώρος του σχολείου διαθέτει ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια για
να μπορεί να φιλοξενήσει χορευτικές ομάδες που επισκέπτονται το χωριό από άλλα μέρη της Ελλάδας , κάτι που
κατά κύριο λόγο συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα όμως, παρουσιάζει μια εικόνα εγκατάλειψης
[Φωτογραφία] καθώς ο χώρος είναι σχετικά άδειος και σύμφωνα με αφηγήσεις που άκουσα έχει μεγάλη
διαφορά από το «μικρό μουσείο» που μου περιέγραψαν οι πληροφορητές/τριες μου. Οι φορεσιές δεν
αποτελούν εκθέματα πλέον, αντιθέτως βρίσκονται κλεισμένες σε μια μεγάλη ντουλάπα, ο περίφημος αργαλειός
απουσιάζει και οι φωτογραφίες βρίσκονται διάσπαρτες στο χώρο ο οποίος είναι αξιοσημείωτα άδειος. Στο
γραφείο υπάρχουν κρεμασμένες στους τοίχους κάποιες διακρίσεις του συλλόγου και φωτογραφίες από τη
συμμετοχή του σε εκδηλώσεις στο εξωτερικό και σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.
Όπως κοιτούσα τα εκθέματα, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου επίσκεψης στο σύλλογο παρατήρησα ότι , τη
στιγμή που εγώ παρατηρούσα τα εκθέματα οι συνομιλητές μου παρατηρούσαν εμένα , εντυπωσιασμένοι από
την παρουσία μου στο χώρο. Μια γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη είχε έρθει και κοιτούσε τα εκθέματα στο σύλλογο
τους , έτσι τόσο εγώ όσο και ο πολιτισμός
βρισκόμασταν επί σκηνής (Goodman,2005:2).
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Εικόνα 15 : Κάδρο αναρτημένο στο
γραφείο του Συλλόγου.

Εικόνα 14: To πάνω
μέρος της ανδρικής
φορεσιάς. Από τη
συλλογή του Συλλόγου
Αριστοτέλη.

Εικόνα 17: Εργασία των
παιδιών του χωριού
αναρτημένη στην είσοδο
της Κοινότητας του χωριού.

Εικόνα 16 : Το καπέλο που φορούν οι γυναίκες
στο κεφάλι , μέρος της γυναικείας φορεσιάς.

Εικόνα 18 : Μία εκδοχή της
γυναικείας φορεσιάς.

Εικόνα 20 : Φωτογραφίες από το γραφείο του συλλόγου.

Εικόνα 19 : Κάλτσες , μέρος της ανδρικής φορεσιάς

6.4 Οι εκδηλώσεις
Οι δράσεις του συλλόγου σήμερα είναι κατά κύριο λόγο η διοργάνωση της γιορτής τσίπουρου στις αρχές του
Οκτώβρη, η γιορτή του Αγίου Αθανασίου στις 4 Μαΐου και το άναμμα της φωτιάς, ή αλλιώς το έθιμο «Κόλιντα
Μπάμπω», στις 23 Δεκεμβρίου. Εκτός αυτών των εκδηλώσεων το χορευτικό σχήμα του συλλόγου συμμετέχει και
σε εκδηλώσεις άλλων χωριών τις περιοχής. Μερικές εκδηλώσεις που μου ανέφεραν ότι παρευρέθηκαν ως
καλεσμένοι ήταν το «Παιδικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Αγίου Τρύφωνα Γουμένισσας», εκδηλώσεις του
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δήμου Έδεσσας φιλανθρωπικού χαρακτήρα όπως «Χορεύοντας για τη ζωή» , στην ετήσια παρέλαση για την
απελευθέρωση της Έδεσσας , στα «Ποζαρίτικα» που διεξάγονται στα λουτρά Πόζαρ

ενώ μου έδειξαν

φωτογραφίες και από το «Πανελλήνιο Πολιτιστικό αντάμωμα» στη Θράκη.
Μέλος του συλλόγου και χορεύτρια ήταν η ξαδέρφη μου, η Ματίνα η οποία πολλές φορές μου έχει εξιστορήσει,
πως στήθηκε με πολύ κόπο αυτό το «μικρό μουσείο» με τις φορεσιές, τον αργαλειό και τις παλιές φωτογραφίες
που μάζεψαν από τους κατοίκους του χωριού. Μάλιστα η Ματίνα συνηθίζει να μου λέει πως ο σύλλογος, όσο
ήταν ακόμη μέλος και η ίδια, ως χορεύτρια ήταν «πολύ οργανωμένος» σε σχέση με άλλους συλλόγους της
περιοχής. Η Ματίνα εννοεί πως, όταν συμμετείχε η ίδια ως χορεύτρια ,συνήθιζαν να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις
στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα σε ένα φεστιβάλ χορού στην Ιταλία –για το οποίο σχεδόν όλοι δείχνουν να
είναι ιδιαίτερα περήφανοι- αλλά γενικότερα ήταν πιο «δραστήριοι» όπως ανέφερε . Σήμερα γι’αυτή ο σύλλογος
έχει αποτύχει, όπως μου είπε κάπως διστακτικά, καθώς περιορίζεται απλά στο να διοργανώνει τις δύο βασικές
εκδηλώσεις που γίνονται στο χωριό και να συμμετέχει σποραδικά σε εκδηλώσεις άλλων χωριών. Όταν άλλαξε η
προεδρία του συλλόγου, μαζί της άλλαξε και ο δάσκαλος, που η χορευτική ομάδα ακολούθησε σε έναν άλλο
σύλλογο στην Έδεσσα9.

Εικόνα 21 Πλακέτα από τη συμμετοχή του συλλόγου σε
εκδήλωση στην Ιταλία.

Ένας σύλλογος διαμορφώνει όμως και τον
τρόπο κατά τον οποίο πραγματοποιούνται οι
διάφορες πολιτισμικές πρακτικές στο χωριό.

Ένα χορευτικό γεγονός για παράδειγμα μπορεί να καταγραφεί και να αποκοπεί από το κοινωνικό του
συμφραζόμενο και με αυτό τον τρόπο μετατρέπεται σε «πράγμα» που αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη και
οριοθετημένη κοινωνική ομάδα που παρουσιάζεται επί σκηνής, δηλαδή επιτελείται από τους ανθρώπους σαν
ένα θεατρικό έργο(Handler,1988:16). Για παράδειγμα, στο Μεσημέρι συνήθιζαν να γιορτάζουν την ημέρα πριν
τη «γιορτή της Παναγίας» δηλαδή στις 14 Αυγούστου, και διοργάνωναν ένα πανηγύρι στο εξωκλήσι του χωριού
τον Άγιο Αθανάσιο που βρίσκεται σε ένα ύψωμα, λίγο έξω από το χωριό. Πολλές φορές ρώτησα για ποιόν λόγο
δε γίνεται πλέον αυτό το πανηγύρι αλλά στην πραγματικότητα κανείς δεν ήξερε να μου απαντήσει με σιγουριά.
Η πιο συνηθισμένη απάντηση που πήρα ήτανε πως το πανηγύρι σταμάτησε να γίνεται γιατί οι άντρες έπιναν
πολύ και γινόντουσαν φασαρίες ή επειδή έχουν πεθάνει κάποιοι άνθρωποι εκεί και το θεωρούν μάλλον
κακοτυχία. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι στο χωριό έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια μια
καινούργια γιορτή, η «Γιορτή Τσίπουρου». Αν λοιπόν το ζήτημα ήταν η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ το να
καθιερωθεί μια τέτοια γιορτή μοιάζει κάπως οξύμωρο. Άλλωστε όπως τόνισε η Μ.:

9

Σκόπιμα δεν θα αναφέρω περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς επικρατεί ένα έντονο κλίμα ανταγωνισμού όσον αφορά
την παλιά και νέα διοίκηση του συλλόγου στο οποίο βρέθηκα κυριολεκτικά στη μέση αφού έπρεπε να αποκρύπτω τις
συναντήσεις μου
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- Ο άντρας μου γαμπρός στο χωριό, που
είναι από τον Στενίμαχο Νάουσας, πάντα
με κορόιδευε και έλεγε : Μ. εσείς από που
και ως που κάνετε τέτοια γιορτή αφού δεν
έχετε καν αμπέλια. Βλέπεις στο δικό του το
χωριό είχε ανέκαθεν πολλά αμπέλια . Εσείς
μου λέει , με ένα τσαμπί αμπέλια ο
καθένας, γιορτή τσίπουρου πώς κάνετε;
Ερχόμενος κάποιος «ξένος» στο χωριό να
παρακολουθήσει τη γιορτή, του δίνεται
αυτόματα η εντύπωση πως αυτό είναι ένα

Εικόνα 22 Ο πάγκος όπου ο σύλλογος μοίραζε φαγητό και
ποτό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Κόλιντα Μπάμπω».

«παραδοσιακό έθιμο» του Μεσημερίου.
Αυτή η γιορτή μάλιστα όπως έμαθα από
συζητήσεις μου με τους κατοίκους του
χωριού είναι και η πιο σημαντική
εκδήλωση που διοργανώνει ο σύλλογος
Αριστοτέλης. Όπως λένε χαρακτηριστικά:
«τώρα μια γιορτή τσίπουρου κάνουν και
αυτό είναι».
Τέτοιες
παράδοσης

πρακτικές
ενσαρκώνουν

επινοημένης
αξίες

και

τροπικότητες οι οποίες επαναλαμβάνονται
και συνεπάγονται μια άρρηκτη σχέση με το
παρελθόν (Ηobsbawm,1983:1).Φυσικά, με
το πέρασμα των χρόνων τίποτα δε μένει
αναλλοίωτο, τα έθιμα, οι γιορτές και τα
πανηγύρια που απoτελούν πολιτισμικές
πρακτικές του χωριού είναι δυναμικές

Εικόνα 23 Τα τραπέζια όπως στήθηκαν στη "Γιορτή Τσίπουρου"
και το μπουκαλάκι με το τσίπουρο το οποίο φέρει το λογότυπο
του συλλόγου. Το τσίπουρο που εμπεριέχεται μέσα είναι
αμφίβολο αν προέρχεται από το χωριό, σύμφωνα με τους
συνομιλητές μου.

διαδικασίες που αλλάζουν περιεχόμενο,
όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση,
όπου δημιουργήθηκε ένας θεσμός εξ
ολοκλήρου νέος για το χωριό που δεν είχε
καμία σχέση με τις λατρευτικές ή

πολιτισμικές πρακτικές αλλά είναι, θα έλεγα, περισσότερο εμπορικός και εξυπηρετεί διαδικασίες
διαπραγμάτευσης από τη μεριά των κατοίκων καθώς και εξάλειψης της διαφοράς από τα πάνω.
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Στις

14

Οκτωβρίου,

παραβρέθηκα

στη

«γιορτή

τσίπουρου» ώστε να καταγράψω το γεγονός και να
καταλάβω καλύτερα το ρόλο του συλλόγου σε αυτές τις
εκδηλώσεις, αλλά αντίστοιχα και την ανταπόκριση των
κατοίκων του χωριού. Οι ετοιμασίες ξεκινάνε από νωρίς
το πρωί και στην πλατεία του χωριού ο σύλλογος στήνει
πολλά πλαστικά τραπέζια και καρέκλες που στο καθένα
επάνω τοποθετείται ένα μικρό μπουκαλάκι τσίπουρο με
το λογότυπο του συλλόγου.
Ερχόμενος

κάποιος

«ξένος»

στο

χωριό

να

παρακολουθήσει τη γιορτή, του δίνεται αυτόματα η
εντύπωση πως αυτό είναι ένα «παραδοσιακό έθιμο» του
Μεσημερίου ενώ όπως ανέφερα παραπάνω η γιορτή
έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια και μάλιστα το
τσίπουρο που βρισκόταν εμφιαλωμένο σε μικρά
μπουκαλάκια επάνω στα τραπέζια , ντυμένα με το
λογότυπο του συλλόγου, δεν είναι τσίπουρο που
παράγεται στο χωριό ,αλλά αγοράζεται από αλλού, όπως Εικόνα 12 : Γιορτή Τσίπουρου.
μου είπε γελώντας ο Τ. Αυτή η γιορτή μάλιστα όπως έμαθα από συζητήσεις μου με κάποιους κατοίκους του
χωριού είναι και μία από τις κύριες εκδηλώσεις που διοργανώνει ο σύλλογος Αριστοτέλης. Όπως λένε
χαρακτηριστικά: «τώρα μια γιορτή τσίπουρου κάνουν και αυτό είναι».
Παρακολούθησα όλη την εκδήλωση καθισμένη σε ένα πεζούλι που είναι κτισμένο γύρω από τον πλάτανο, που
βρίσκεται στην κεντρική πλατεία και γύρω του λαμβάνουν χώρα όλες 10οι εκδηλώσεις με εξαίρεση τη γιορτή στο
εξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου. Η αλήθεια είναι πως επέλεξα αυτή τη θέση διότι, αφενός μου έδινε μια καλύτερη
οπτική και αφετέρου, επειδή το να καθίσω απλώς μόνη μου σε μια καρέκλα ήταν πρακτικά αδύνατο. Συνηθίζεται
τα τραπέζια να «πιάνονται» ανά οικογένειες ή παρέες και πολλά από αυτά ήταν ήδη κρατημένα ενώ ένα
συγγενικό μου πρόσωπο με πληροφόρησε ότι το να κάτσουμε απλώς τέσσερα άτομα σε ένα τραπέζι χωρίς να
κάνουμε μεγάλη κατανάλωση είναι «ντροπή»11. Αυτό μου προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση και αντιδρώντας
αυθόρμητα της απάντησα :
- «Μα είναι το χωριό σου»
- «Δεν έχει σημασία, πρέπει σήμερα να βγάλουν χρήματα, θα τους στερήσουμε το τραπέζι;»

10

Είναι γενικά σύνηθες τα πλατάνια να βρίσκονται στις κεντρικές πλατείες των χωριών στη γύρω περιοχή και να αποτελούν
σημαντικά δέντρα καθώς προσφέρουν μεγάλη σκιά , ζουν πολλά χρόνια άρα συνδέονται με αναμνήσεις και συχνά αναφέρονται στις
αφηγήσεις των ανθρώπων. Μάλιστα σε ένα διπλανό χωριό με αφορμή το στρώσιμο της κεντρικής πλατείας με τσιμέντο όπου οι αρχές
ήθελαν να κόψουν τον πλάτανο , οι γηραιότεροι του χωριού έλεγαν : « Άμα είναι να κόψετε τον πλάτανο , τσιμέντο να γίνει η πλατεία»
και οι αρχές τους απαντούσαν : «Μα τσιμέντο θα γίνει!» . Το παραπάνω έχει καθιερωθεί σαν τοπικό ανέκδοτο στην περιοχή και δείχνει
τη σημασία αυτών των δέντρων για τους ανθρώπους .
11
Το αίσθημα της ντροπής και ο φόβος είναι συναισθήματα που συνάντησα αρκετά συχνά στο πεδίο κατά τη διάρκεια της
επιτόπιας έρευνας μου στο χωριό. Το «τι θα πει ο κόσμος» φαίνεται να κυριαρχεί στον τρόπο που μου μιλούσαν ή εξέφραζαν τις
απόψεις τους για διάφορα θέματα και η εικόνα στη δημόσια σφαίρα ,η αλλιώς η «τιμή», φαίνεται να είναι βαρύνουσας σημασίας.
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Την ώρα που γίνονταν οι ετοιμασίες
κατάφερα να μιλήσω λίγο με τον Κώστα
ένα από τα μέλη του συλλόγου. Τον
ρώτησα σχετικά με την εκδήλωση και
τη συμμετοχή του κόσμου καθώς όπως
πληροφορήθηκα, την ημέρα αυτή στη
γιορτή έρχονται κυρίως «ξένοι». Ο
Κώστας μου είπε πως δεν στηρίζει όλο
το χωριό την εκδήλωση και κατά την
άποψη του με αυτή την στάση δείχνουν
πως «δε θέλουνε την πρόοδο και την
επιτυχία του συλλόγου».
Το ίδιο πρωί, κάνοντας μια μικρή βόλτα
στο χωριό συνάντησα ανθρώπους
κυρίως μεγάλους – πάνω από 50- σε
ηλικία οι οποίοι μου είπαν ότι έχουν
χρόνια να πάνε στη γιορτή. Αυτό αρχικά
μου έκανε εντύπωση σκεπτόμενη πως
το χωριό είναι σχετικά μικρό και η Εικόνα 13 : Γιορτή Τσίπουρου.
εκδήλωση γίνεται στην πλατεία,
δηλαδή σε πολύ μικρή απόσταση από τα περισσότερα σπίτια. Όμως αναστοχαζόμενη όσα είχα ήδη ακούσει στις
συζητήσεις που έκανα το προηγούμενο διάστημα κατάλαβα, πως οι γιορτές και τα πανηγύρια στο χωριό
σχετίζονται με τις θρησκευτικές πρακτικές και αυτός είναι ο λόγος που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τους ίδιους.
Η γιορτή τσίπουρου δεν αποτελεί μια τέτοια πρακτική και όπως ανέφερα προηγουμένως είναι μια γιορτή που
καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια. Για αρκετούς κατοίκους η γιορτή αυτή δεν έχει ιδιαίτερη συμβολική αξία,
αφού ούτε σχετίζεται με τη θρησκεία , ούτε έχει τις ρίζες της στο παρελθόν και τέλος δεν έχει άμεση συνάφεια
με την αγροτική παραγωγή του χωριού. Για τους νεότερους πάντως, φαίνεται η γιορτή αυτή να έχει μεγαλύτερη
αξία καθώς προσελκύει κόσμο στο χωριό από τη γύρω περιοχή και από την Έδεσσα και το χωριό κατα κάποιον
τρόπο διαφημίζεται, κάτι που δείχνει να τους ευχαριστεί.

Στην γιορτή ήταν καλεσμένες οι χορευτικές ομάδες της Φλαμουριάς (Ποτς) και του Μαυροβουνίου. Την
εκδήλωση άνοιξε η ομιλία της δασκάλας του χορευτικού σχήματος του συλλόγου που ευχαρίστησε τους
συλλόγους και τις χορευτικές ομάδες των χωριών που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση για τη στήριξη τους καθώς
και τον κόσμο που συμμετείχε στη γιορτή. Ιδιαίτερα, ευχαρίστησε τον πρωτοχορευτή και δάσκαλο του
Μαυροβουνίου για την «όρεξη» του και το έργο που επιτελεί στην περιοχή του. Η αλήθεια είναι πως αρχικά
περίμενα ότι θα μιλήσει ο πρόεδρος του συλλόγου ή κάποιο άλλο μέλος αλλά τελικά η μόνη που εκφώνησε λόγο
ήταν η δασκάλα χορού. Ο λόγος της κράτησε μόλις τρία λεπτά, ενώ δεν ειπώθηκε κάτι σχετικά με τη φύση αυτής
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της γιορτής ή για το τσίπουρο και την παραγωγή του και πριν κλείσει την ομιλία της ευχαρίστησε το χορευτικό
της Φλαμουριάς και του Μαυροβουνίου.

Τα δύο χορευτικά σχήματα χόρεψαν το ένα μετά το άλλο ντυμένα με τις φορεσιές τους. Σχετικά με τις
«παραδοσιακές φορεσιές», στην πραγματικότητα οι φορεσιές που φοράει το χορευτικό του Μεσημερίου δεν
θυμίζουν εκείνες που συνήθιζαν να φορούν στο παρελθόν, αντίθετα είναι γυαλιστερές και σε χρώματα που τότε
–όπως με πληροφόρησε η Χαρά- δεν υπήρχαν στις ενδυμασίες τους. Συγκεκριμένα οι φορεσιές περιορίζονταν
χρωματικά στο καφέ και το μαύρο. Αργότερα, πληροφορήθηκα πως η φορεσιά που φορούσε το χορευτικό του
Μαυροβουνίου είναι «κανονικά» η στολή της Επισκοπής Νάουσας.
Το χορευτικό του συλλόγου του χωριού προς απογοήτευση μου δεν χόρεψε, διότι όπως πληροφορήθηκα έπρεπε
να βοηθήσει στο στήσιμο της εκδήλωσης, αλλά και κατά τη διάρκεια τα μέλη του μοίραζαν ποτά και φαγητά
στον κόσμο. Αρχικά χόρεψε το χορευτικό της Φλαμουριάς και έπειτα το χορευτικό του Μαυροβουνίου. Και τα

Εικόνα 14 : H χορευτική ομάδα του Μαυροβουνίου.

δύο χορευτικά χόρεψαν αποκλειστικά
χορούς «της περιοχής»12. Αυτό όμως

που φάνηκε να εντυπωσιάζει το κοινό ήταν οι φιγούρες του πρωτοχορευτή και δάσκαλου του χορευτικού του
Μαυροβουνίου, o οποίος εκτελούσε τους χορούς με ιδιαίτερη θεατρικότητα κατακτώντας τη σκηνή με τις
επιβλητικές του κινήσεις .
Αργότερα, ο κόσμος σηκώθηκε να χορέψει ενώ τον πρώτο χορό ξεκίνησε η δασκάλα με κάποια από τα μέλη του
χορευτικού σχήματος του συλλόγου . Η συμμετοχή του κόσμου ήταν πραγματικά μεγάλη και σε λίγα λεπτά
σχηματίστηκαν τρεις ομόκεντροι κύκλοι χορευτών. Η ορχήστρα που έπαιζε μουσική στη γιορτή ήταν το σχήμα «
χάλκινα ηχοχρώματα» η οποία όπως πληροφορήθηκα είναι από τη Φλώρινα. Στόχος αυτών των εκδηλώσεων
είναι η ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας όπως μου περιέγραψαν μέλη του συλλόγου, παρόλα αυτά η ορχήστρα
που εκτελούσε τα μουσικά κομμάτια δεν ήταν από την περιοχή της Έδεσσας.
Η γιορτή τσίπουρου δεν αποτελεί μια πολιτισμική πρακτική που όλοι οι κάτοικοι ακολουθούν η εγκρίνουν.
Αποτελεί μια αρκετά πρόσφατη καθιερωμένη πλέον εκδήλωση που όμως δεν συνδέεται με τη θρησκεία ή με το
παρελθόν. Επιπλέον φέρνει έντονα στην επιφάνεια το παράδοξο της παράδοσης. Για παράδειγμα το τσίπουρο
δεν ήταν ποτέ “παραδοσιακό” ποτό του Μεσημερίου και το χωριό δεν παράγει κατά βάση το συγκεκριμένο ποτό.
Όμως- όπως παρατηρεί και η Γκέφου- Μαδιανού (Γκέφου- Μαδιανού,1998) στο παράδειγμα των Αρβανίτικων
κοινοτήτων και της ρετσίνας ως ποτό που που έγινε τελικά ευρέως αποδεκτό σε όλη την Ελλάδα ως μέρος της
“παράδοσης” σαν δείκτης ομοιότητας και αποδοχής - το τσίπουρο ίσως αποτελεί για τους Μεσημεριώτες ένα
διαπραγματευτικό “όπλο”. Οι παραδόσεις θα εφευρεθούν και τα τραγούδια δεν θα ακούγονται με λόγια. Ίσως
τότε να ελπίζουν πως μπορούν να αποτελούν μέρος της φαντασιακά “άσπιλης” “ελληνικής” παράδοσης.

6.5 Οι απόψεις των μελών του συλλόγου και των κατοίκων του χωριού

12
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Σχετικά με τους χορούς και την κατηγοριοποίηση τους συζήτησα επαρκώς σε προηγούμενο κεφάλαιο.

Όπως ανέφερα παραπάνω, λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης, είχα την ευκαιρία να μιλήσω σύντομα με ένα
από τα μέλη του συλλόγου. Με τον Λεωνίδα είχαμε ήδη συναντηθεί πριν δύο μήνες για να μου πει κάποια
πράγματα σχετικά με το σύλλογο και το χωριό. Ο Λεωνίδας είναι συγγενής μου, έτσι η επαφή μαζί του έγινε
σχετικά εύκολα αλλά όπως πληροφορήθηκα είναι αρκετά καχύποπτος και θα δυσκολευόμουν μάλλον, σε άλλη
περίπτωση, να τον πείσω να μου μιλήσει.

Κανονίσαμε λοιπόν να πάμε για καφέ στην Έδεσσα στο πιο κεντρικό μαγαζί της πόλης. Νωρίτερα όμως είχα
προτείνει στον Λεωνίδα να έρθει στο σπίτι των συγγενών μου, στο οποίο φιλοξενούμαι κατά τη διάρκεια της
επιτόπιας έρευνας μου, αλλά αρνήθηκε . Αυτό μου έκανε εντύπωση μιας και όπως ανέφερα είμαστε συγγενείς,
αλλά αργότερα μου έγινε ξεκάθαρος ο λόγος αυτής του της επιλογής. Σχεδόν αμέσως ξεκινήσαμε να μιλάμε για
τους στόχους του συλλόγου ενώ καθόλη τη διάρκεια της συζήτησης με κοιτούσε διερευνητικά. Επιπλέον, η
τονικότητα της φωνής του μου θύμισε αυτή της διδασκαλίας μέσα σε μια σχολική αίθουσα.

Λεωνίδας : «...Ο στόχος όπως τον ονειρεύομαι εγώ είναι να προστατεύσει (δική μου υπογράμμιση) τα ήθη και τα
έθιμα του χωριού μου και συνάμα να κάνει κινήσεις ώστε να βοηθηθεί το χωριό, οι κάτοικοι του και τα παιδιά
του συλλόγου. Μέσω του συλλόγου να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να δοθεί βοήθεια σε κάποιες
οικογένειες. Να ανοίξει λίγο το μυαλό, γιατί συνεργασίες δε κάνουν με άλλους συλλόγους. Κατά καιρούς έχουν
δημιουργηθεί κάποιες συνεργασίες αλλά κι αυτές είναι για λίγα πράγματα, ε συνήθως έκανε συνεργασίες για
ένα λεωφορείο, να πάνε κάπου, να ανταλλάξουν στολές ….στα πανηγύρια που μας καλούν και τους καλούμε κι
εμείς. Ναι, η συνεργασία δεν είναι καλή λέξη. Σαν αλληλοβοήθεια ας πούμε…»

Ο Λεωνίδας, καθόλη τη διάρκεια της συζήτησης, μιλούσε σε ορισμένα σημεία κάπως χαμηλόφωνα και με ένα
συνωμοτικό ύφος. Μάλιστα, μου ζήτησε δύο φορές να κλείσω το μαγνητόφωνο μου γιατί όπως είπε αυτά που
θα έλεγε «δεν είναι για να ακουστούν παραέξω» . Ο Λεωνίδας. βγήκε πρώτος στη ψηφοφορία για τη θέση του
προέδρου στο σύλλογο, όμως δεν δέχτηκε τη θέση και παρέμεινε απλώς μέλος. Η γνώμη του φαίνεται να έχει
ιδιαίτερη βαρύτητα παρόλο που ο λόγος δεν μου είναι ξεκάθαρος. Ο Λεωνίδας μου είπε ότι το χωριό Μεσημέρι
είναι το μόνο «ελληνικό» χωριό της περιοχής ενώ τα άλλα χωριά της Έδεσσας τα θεωρεί «βουλγαροχώρια».
Γι΄αυτόν δεν είναι τυχαίο ότι το Μεσημέρι είναι το μόνο χωριό που δεν είχε ποτέ- όπως όλοι αναφέρουν- «άλλο»
όνομα. Ακόμη ,θεωρεί πως το κράτος έχει την πόλη της Έδεσσας «παρατημένη» από πολλές απόψεις. Ο
Λεωνίδας. υποστηρίζει πως αυτό οφείλεται στη στάση των κατοίκων της Έδεσσας αφού όπως μου είπε:
«Το κράτος μας έχει ξεχασμένους εδώ, κοίτα το δρόμο για την Έδεσσα πως είναι... χάλια. Θεωρείς πως αυτό είναι
τυχαίο ; Καθόλου! Αλλά καλά μας κάνει , αφού βλέπεις και αυτοί είναι προδότες , κοιτάζουν με γλύκα προς τα
πάνω. Άμα είσαι βούλγαρος τι θα σου κάνει το κράτος; Και το ίδιο ισχύει και για πολλούς χοροδιδασκάλους που
κάνουν τα γλυκά μάτια με αυτούς πάνω και αλλοιώνουν τις παραδόσεις μας και κάνουν προπαγάνδα. Και η δικιά
μας η δασκάλα του συλλόγου είναι καλή αλλά κι αυτή πολλές φορές κάνει λάθη»
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Τη συνομιλία μου με τον Λεωνίδα διέκοψε ένας γνωστός του που καθόταν στο διπλανό τραπέζι. Ο Πάνος. είναι
21 χρονών και παίζει κλαρίνο σε μια γνωστή ορχήστρα της περιοχής. Ο Λεωνίδας με σύστησε στον Πάνο και του
ζήτησε την άποψη του σχετικά με τα «ευαίσθητα» ,όπως είπε, ζητήματα για τα οποία συζητούσαμε προ ολίγου.
Δε θα αναφέρω σκόπιμα το όνομα της ορχήστρας, παρόλα αυτά έχει ενδιαφέρον η καταγραφή των απόψεων
ενός νέου μουσικού από την περιοχή, καθώς και ο τρόπος που παρεμβαίνει στη συζήτηση μας μετά από την
προτροπή του Λεωνίδα. Ο Πάνος προφανώς συμμερίζεται τις απόψεις του Λεωνίδα σχετικά με τα τραγούδια και
δήλωσε με ιδιαίτερη υπερηφάνεια πως όταν τον καλούν να παίξει σε ένα χωριό ή μια εκδήλωση ξεκαθαρίζει από
πριν, ότι δεν πρόκειται να ακουστούν τραγούδια με λόγια, παρά μόνο στα ελληνικά .
«Έχει τύχει μάλιστα να σηκωθώ να φύγω» ,μου είπε με νευρικότητα, «αν θέλουν να ακούγονται αυτά τότε να
καλέσουν άλλο σχήμα , δεν με ενδιαφέρει καθόλου».

Όση ώρα μιλούσε ο Πάνος δεν μπορούσα παρά να σκεφτώ, ότι η κατάσταση γύρω από τα ζητήματα του
πολιτισμού στην περιοχή είναι ιδιαίτερα πολωμένη. Η ίδια η λέξη πολιτισμός φαίνεται να τους προκαλεί
σύγχυση, αφού ο καθένας δίνει σε αυτή άλλο περιεχόμενο, ενώ πάντα φαίνεται να κυριαρχεί ο φόβος να
χαρακτηριστεί κάτι «δικό τους» ως «μη ελληνικό», ή ακόμη χειρότερα, «βουλγάρικο» και «σκοπιανικό» . Η σκέψη
μου πήγε στα λόγια του Γιάννη, που είχα συναντήσει μόλις τρείς ώρες πριν στο σύλλογο :
«Το χωριό, όπως λένε, είναι το μόνο που δεν καλεί ορχήστρα να παίζει τα τραγούδια ενώ όλα τα άλλα χωριά
τριγύρω καλούν και μάλιστα έχουν και πολύ κόσμο και οι σύλλογοι βγάζουν και λεφτά, δεν καταλαβαίνω γιατί
είναι κακό....»
Ο Γιάννης είναι επίσης νέος σε ηλικία ,αλλά δεν μοιράζεται τις ίδιες απόψεις με τον Λεωνίδα και τον Πάνο , θα
ήθελε να μπορεί να τραγουδήσει στα πανηγύρια και γι΄αυτόν η γλώσσα, τα τραγούδια και οι χοροί είναι μέρος
της πολιτισμικής κληρονομιάς του χωριού του και έχουν συμβολική και συναισθηματική αξία. Έτσι βρίσκονται
συνέχεια σε διαφωνίες μεταξύ τους και το κλίμα στο σύλλογο, όπως με πληροφόρησε με κάποια αμηχανία, δεν
είναι πολύ καλό.

Πριν ακόμη επισκεφθώ το σύλλογο για να συζητήσω με τα άτομα που δρουν σήμερα εκεί θεώρησα χρήσιμο,
στην αρχή κιόλας της επιτόπιας έρευνας μου στο χωριό, να συναντήσω τη προηγούμενη διοίκηση του συλλόγου
για την οποία είχα ακούσει ήδη πολλά. Κατά γενική ομολογία η προηγούμενη διοίκηση του συλλόγου έκανε
πολλά πράγματα . Έτσι, αποφάσισα να βρω κάποιους /ες από αυτούς για να μπορέσω έπειτα να κάνω κάποιες
συγκρίσεις, σχετικά με την πορεία του συλλόγου, αλλά και να καταλάβω ποιες είναι οι διαφορές που οδήγησαν
στο να αποχωρήσουν μαζικά το προηγούμενο χορευτικό, αλλά και τα διοικητικά μέλη.
To σπίτι της Τασίας δεν είναι πολύ μακριά από το σπίτι των συγγενών όπου φιλοξενούμουν, έτσι εγώ με μια θεία
μου και μια άλλη κυρία ξεκινήσαμε να περπατάμε κατευθυνόμενες προς την έξοδο του χωριού. Όταν φτάσαμε,
η Τασία μας περίμενε στην πόρτα. Μπήκαμε στο σπίτι και καθίσαμε αμέσως για καφέ. Στο Μεσημέρι το να βρεθώ
μόνη με έναν συνομιλητή/τρια κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα έλεγα ότι είναι σχεδόν απίθανο όπως θα
συζητήσω εκτενέστερα και στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας. Οι Μεσημεριώτες, συνηθίζουν να μαζεύονται σε
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σπίτια ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες, οπότε σχεδόν όλες οι συνεντεύξεις μου γίνοται υπό τη μορφή μιας
συζήτησης με δύο ή και περισσότερα άτομα.

Στην προκειμένη περίπτωση στο σπίτι ήμασταν ήδη τέσσερις. Η Τασία ήτανε διοικητικό μέλος στο σύλλογο
Αριστοτέλη παλιότερα και όπως λέει – αλλά το ίδιο υποστηρίζουν και οι φίλες της- έκαναν πολλά πράγματα.
Δείχνει μια απογοήτευση όμως για την τωρινή κατάσταση του συλλόγου :

Τ: - Δεν έχουν πλέον ούτε χορευτικό ούτε τίποτα ,κάνουν μια γιορτή τσίπουρου από υποχρέωση και αυτό ήτανε...
Εγώ: - Εσείς πότε ήσασταν πρόεδρος;
Τ: - Δεκατρία χρόνια χρόνια περίπου;
Εγώ: - Πολλά.
Τ: - Κάναμε πολλά και στα Σκόπια πήγαμε και στα Μπίτολα και στην Ιταλία... Με το χορευτικό.

Αργότερα στη συζήτηση μπήκε και ακόμη ένας πρώην πρόεδρος του συλλόγου, ο Γιάννης. Μάλιστα έφερε μαζί
του φωτογραφίες και ένα βιβλίο που είχε γράψει μια κυρία με καταγωγή από το Μεσημέρι, σχετικά με την
ιστορία και τα έθιμα το χωριού, το οποίο μου χάρισε. Ο Γιάννης μου μίλησε πιο αναλυτικά σχετικά με τα έργα
που έκανε ο σύλλογος, όσο ήταν ακόμη μέλος. Μάλιστα , μου είπε πως όσο ήταν ακόμη πρόεδρος ένας υπουργός
τους έδωσε αρκετά λεφτά με την προϋπόθεση πως θα έχτιζαν καινούργιο σχολείο και πως γενικά το κράτος τους
στήριξε οικονομικά.

Μέσα από αυτές τις αφηγήσεις γίνεται ακόμη πιο ευδιάκριτος ο τρόπος με τον οποίο το κράτος χρησιμοποιεί
εργαλειακά τον πολιτισμό μέσω των πολιτιστικών συλλόγων. Στην περιοχή της Έδεσσας το ζήτημα του
πολιτισμού προκαλεί συνεχώς μια αμηχανία, αν θα μπορούσα να το θέσω έτσι, ή ακόμη χειρότερα έντονες
διαμάχες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως μέσω ενός θεσμικού οργάνου όπως ένας σύλλογος, η κυρίαρχη
ιδεολογία του κράτους ενδυναμώνεται και η πολιτισμική ταυτότητα ενός χωριού όπως το Μεσημέρι
«κατασκευάζεται» σύμφωνα με μια ουσιοκρατική αντίληψη και οι οποιεσδήποτε αποκλείσεις από αυτή την
παγιωμένη αντίληψη θεωρούνται προβληματικές. Ένα παράδειγμα είναι η ιστορία που μου αφηγήθηκε η Ματίνα
πρώην μέλος του συλλόγου και μέλος του χορευτικού.

«Θυμάμαι είχαμε πάει να χορέψουμε σε μια άλλη πόλη εδώ κοντά και μας είχε δοθεί οδηγία ότι δε θα
χορέψουμε τραγούδια με λόγια για να μη γίνει καμιά φασαρία , ξέρεις τώρα…Ε λοιπόν εκεί ήταν και ένα
χορευτικό από ένα άλλο χωριό και άρχισαν να μας λένε: Μα καλά εσείς τι είστε άβουλοι; Αυτά είναι τα τραγούδια
μας, εσείς δεν έχετε δηλαδή άποψη; Κάνετε ότι σας λένε;. Πραγματικά δηλαδή δε ξέρεις πώς να φερθείς»
Το παραπάνω παράδειγμα δείχνει πως ο εθνικισμός και το κυρίαρχο αφήγημα για την ταυτότητα, επιδρά στους
ανθρώπους και στις μεταξύ τους σχέσεις σε μια συνθήκη όπως η παραπάνω. Η διοίκηση του συλλόγου ενός
χωριού μπορεί να μην έχει πρόβλημα με το να ακούγονται τα τραγούδια με λόγια, ενώ ενός άλλου να το θεωρεί
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αυτές τις πρακτικές προβληματικές και ως απειλή. Αυτό συνέβη και με τη προηγούμενη διοίκηση στο χωριό
Μεσημέρι όπως χαρακτηριστικά είπε ο Γιάννης :
«Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω και θέμα με τα τραγούδια, καλά είναι, τελικά όμως είπαμε να μην ακούγονται, έτσι όπως
λέει και ο καινούργιος σύλλογος, που είναι πιο Έλληνες από εμάς» (γέλια)

Στη συζήτηση μου με κάποια άλλα μέλη του σημερινού συλλόγου διαπίστωσα πως δε συμφωνούν καθόλου με
τον Λεωνίδα που, όπως φαίνεται, επιβάλλει τις απόψεις του στα υπόλοιπα μέλη. Στην αρχή, ήταν σίγουρα κάπως
επιφυλακτικοί και περιορίστηκαν στον να μου αφηγηθούν απλώς ότι είχα ήδη διαβάσει στο έντυπο που έχει
μοιράσει ο σύλλογος στους κατοίκους του χωριού, κατά κάποιο τρόπο λοιπόν, μια κατασκευασμένη αφήγηση
που διαμορφώθηκε με το πέρασμα του χρόνου.
Στη συνέχεια όμως κάνοντας μια απλή συζήτηση μαζί τους μου εξέφρασαν ανοιχτά τις απόψεις τους σχετικά με
τη γλώσσα και τα έθιμα του χωριού. Στο σύλλογο υπάρχουν διαφωνίες που έχουν να κάνουν κυρίως με το θέμα
των τραγουδιών. Ο λόγος είναι, ότι ένα από τα μέλη του συλλόγου δεν επιτρέπει να ακουστούν τα τραγούδια και
όπως είπε χαρακτηριστικά «μας βάζει το πιστόλι στον κρόταφο απειλώντας ότι θα φύγει». Επίσης όπως
ισχυρίζεται ο Γιάννης , το μέλος αυτό έχει συνάψει συνεργασία με την «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη , κάτι με το οποίο τα υπόλοιπα μέλη
φαίνεται να διαφωνούν.

Όταν τον ρώτησα τι σημαίνει αυτό πρακτικά, ο Γιάννης δίστασε πολύ να μου απαντήσει. Από τα συμφραζόμενα
όμως κατάλαβα πως ο ΠΟΠΣΜ ασκεί κάποια επιρροή επάνω στο Σύλλογο Μεσημερίου, κυρίως όσον αφορά
πολιτικά ζητήματα. Στη συνέχεια, μου είπε ότι ο πρόεδρος του ΠΟΠΣΜ άσκησε κάποιες πιέσεις: «Μας είπε να
γραφτούμε γιατί θα μας λένε Σκοπιανούς!». Με στόχο να μάθω λίγα παραπάνω πράγματα για τον ΠΟΠΣΜ
επισκέφθηκα τη σελίδα που έχουν στο διαδίκτυο. Στην αρχική κιόλας σελίδα, όπου φαίνεται το λογότυπο,
διέκρινα αμέσως με ποιον τρόπο έχει επηρεάσει ιδεολογικά το σύλλογο Αριστοτέλη η εγγραφή του σε αυτή την
ομοσπονδία. Στο λογότυπο τους αναγράφεται ακριβώς η ίδια φράση «Εστίν ουν Ελλάς και η Μακεδονία» ενώ
απεικονίζονται και σύμβολα όπως η ελληνική σημαία ,το αστέρι της Βεργίνας ακόμη και οι δάφνες. Τα δύο
λογότυπα είναι σχεδόν ίδια με μόνη διαφορά την προτομή του Αριστοτέλη που απεικονίζεται στο λογότυπο του
συλλόγου του Μεσημερίου.

Μπαίνοντας στην καρτέλα «Στόχοι» διάβασα τα εξής :

1. Η γνωριμία, η συνεργασία και η αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των μελών των συμμετεχόντων σωματείων.
2. Η διαφύλαξη (δική μου υπογράμμιση) της γνήσιας Μακεδονικής Παράδοσης, ως αναπόσπαστο κομμάτι της
Ελληνικής Παράδοσης, από αλλοιώσεις, ξένες προσθήκες και σφετερισμό, με την καταγραφή, την διάσωση και
την προβολή της ιστορίας και της αυθεντικής λαϊκής παράδοσης (ήθη, έθιμα, χοροί, τραγούδια, ενδυμασίες κλπ).
3. Η υπεράσπιση του ονόματός μας, ως Μακεδόνων και της ονομασίας της ιδιαίτερης πατρίδας μας από ψευδόαλυτρωτικές επιβουλές ξένων κέντρων εκτός Ελλάδος.
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4. Η συνεργασία με τις ομοειδείς οργανώσεις των Ελλήνων άλλων γεωγραφικών περιοχών, εντός και εκτός
Ελλάδος, αλλά και των ομογενειακών οργανώσεων σε όλον τον κόσμο
Διαβάζοντας τα παραπάνω θυμήθηκα τα λόγια του Λεωνίδα, «Ο στόχος όπως τον ονειρεύομαι εγώ είναι να
προστατεύσει (δική μου υπογράμμιση) τα ήθη και τα έθιμα του χωριού μου» και μου έγινε ξεκάθαρη η επιρροή
που ασκεί ο ΠΟΠΣΜ στον ίδιο και κατά συνέπεια – λόγο της θέσης εξουσίας που κατέχει – στον σύλλογο
Αριστοτέλη. Όπως τονίζει και Μαρίκα – Ρόμπου Λεβίδη «Στο ευρύτερο πλαίσιο της Ελλάδας η δημιουργία και η
λειτουργία των συλλόγων συνδέεται με την έννοια της νεωτερικότητας. Ειδικότερα, αφορά τη διαχείριση της
ετερότητας μέσα από τη θεώρηση της λαογραφίας που αντιμετωπίζει τον πολιτισμό των προκαπιταλιστικών
αγροτικών κοινωνιών σαν διακριτή κοινωνική συνθήκη και ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο.» (Ρόμπου-Λεβίδη,
2017 :157).

Ακόμη, κάτι που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι στην καρτέλα «ποιοι σύλλογοι μπορούν να γίνουν μέλη»
αναγράφονται τα εξής
1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή ενός πολιτιστικού Συλλόγου στην ΠΟΠΣΜ είναι να διατηρεί στις
τάξεις του (έστω και κάποιο ποσοστό) ντόπιους γηγενείς Μακεδόνες. Ως ντόπιοι γηγενείς Μακεδόνες
χαρακτηρίζονται οι Έλληνες αυτόχθονες κάτοικοι της Μακεδονίας.
2. Να αποδέχεται εγγράφως τους στόχους της ΠΟΠΣΜ και να συνεργάζεται με τους υπόλοιπους συλλόγους/μέλη
για την ολοκλήρωσή τους.

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο, ότι ένας πολιτιστικός σύλλογος είναι ένα θεσμικό όργανο, το οποίο μάλιστα σε
περιπτώσεις όπως η συγκεκριμένη, συνάπτει συμφωνίες και εντάσσεται σε μεγαλύτερους συλλόγους
ακολουθώντας έτσι μια συγκεκριμένη πολιτική γραμμή και επιλέγοντας την πολιτισμική ταυτότητα του χωριού
που θα παρουσιαστεί προς τα έξω. Αυτό μας κάνει να αναρωτηθούμε, κατά πόσο η ταυτότητα που προβάλει ο
σύλλογος ως ταυτότητα του χωριού ανταποκρίνεται στον τρόπο που οι κάτοικοι του αντιλαμβάνονται τα
πράγματα;

Μέσα από τις παραπάνω συνεντεύξεις , την επιτόπια έρευνα μου στο σύλλογο Αριστοτέλη, τις πολιτισμικές
πρακτικές που παρακολούθησα, το έντυπο, επιχειρώ να σκιαγραφήσω τους τρόπους με τους οποίους ο
πολιτισμός χρησιμοποιείται εργαλειακά , αντιμετωπίζεται ως «πράγμα», ενώ ο ρόλος των συλλόγων επηρεάζει
τον τρόπο με τον οποίο επιτελούνται οι πολιτισμικές πρακτικές αλλά και οι γλωσσικές πρακτικές στο χωριό. Ο
ηγεμονικός λόγος του κράτους διαχέεται μέσω των συλλόγων και αυτό γίνεται εμφανές όχι μόνο μέσα από τα
λόγια των ανθρώπων αλλά και μέσα από πρακτικές όπως ο χορός ή το τραγούδι , μέσα από σιωπές και
αντιδράσεις που δείχνουν φόβο ή θυμό, ανασφάλεια ή σιγουριά. Αυτό δε σημαίνει πως τα υποκείμενα
συμμορφώνονται άκριτα με τους ηγεμονικούς λόγους , αντιθέτως μέσα από τις ρωγμές τους επιτελώντας το
απροσδόκητο, τους αμφισβητούν.
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Περιγράφοντας όσα έλαβαν χώρα σε αυτές τις κοινωνικές συνθήκες αλλά και τις απόψεις των ανθρώπων σχετικά
με αυτές τις πρακτικές προσπάθησα να αναδείξω πως αυτές δεν είναι τίποτα άλλο παρά δυναμικές διαδικασίες
μέσα από τις οποίες η κοινότητα επαναδιαπραγματεύεται τους λόγους που παράγονται γι’αυτή,
ενδυναμώνοντας παράλληλα τους δεσμούς της και επιτελώντας τις ταυτότητες της σε ατομικό και συλλογικό
επίπεδο. Όπως αναφέρει και ο Βασίλης Νιτσιάκος, οι εθιμικές πρακτικές είναι πολιτισμικές πρακτικές «…μέσω
των οποίων η κοινότητα διαχειρίζεται το παρελθόν και το παρόν της , ανασυγκροτείται στο συμβολικό επίπεδο
και ενσωματώνει στην παράδοση της στοιχεία των σύγχρονων εξελίξεων με ένα δυναμικό τρόπο.»
(Νιτσιάκος,2003:87).

Κεφάλαιο 7: Αφηγήσεις για τη γλώσσα
Στο Μεσημέρι σήμερα περπατώντας στο δρόμο περνώντας από την πλατεία θα ακούσει κανείς κατά βάση να
ομιλούνται τα ελληνικά. Αυτή η συνθήκη όμως δεν είναι απόλυτη καθώς όπως είπε και ένας συνομιλητής μου ,
«το πρωί στο καφενείο μπορείς να ακούσεις τους γηραιότερους του χωριού να μιλάνε τα εντόπια και μόλις
μεσημεριάσει και ο κόσμος αλλάξει, στον ίδιο χώρο, οι νεότεροι μιλάνε ελληνικά.» Τι συμβαίνει όμως μέσα στα
σπίτια, ή στους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους; Σε εκδηλώσεις και γιορτές; Το πρωί ή το βράδυ, μπροστά σε
“ξένους” ή μέσα στην κοινότητα;

Σε αυτό το κεφάλαιο επιχειρώ να σκιαγραφήσω την πολυδιάστατη εθνογραφική πραγματικότητα του μικρού
αυτού χωριού, καθώς και τα νοήματα που αναδύονται μέσα από αυτές τις πολυγλωσσικές πρακτικές των
κατοίκων του. Τι συνέβαινε στο παρελθόν και τι ισχύει σήμερα; Ποιες είναι οι ιδεολογίες των κατοίκων για τη
γλώσσα και πως επηρέασαν οι ιστορικές συνθήκες και ο εθνικιστικός λόγος τη γλωσσική χρήση στο Μεσημέρι;
Σήμερα στο Μεσημέρι η ομιλία της εντόπιας γλώσσα έχει αποκτήσει , αν και όχι αποκλειστικά, αρνητικές
συνδηλώσεις καθώς φαίνεται να έχει υιοθετηθεί το εθνικιστικό αφήγημα όπου η γλώσσα είναι συνυφασμένη με
την εθνική ταυτότητα και η όποια απόκλιση θεωρείται προβληματική. Πριν την εμφάνιση των εθνών κρατών
όμως, στην πραγματικότητα της οθωμανικής περιόδου, οι ταυτότητες ταξινομούνταν με διαφορετικούς τρόπους
και η γλώσσα δεν ήταν συνυφασμένη με την εθνική ταυτότητα (Cowan,1998 :585). Καθώς οι πολυγλωσσικές
αυτές πρακτικές απειλούσαν την εθνική ομοιογένεια , που επιτάσσει την υιοθέτηση μιας εθνικής γλώσσας , στη
διάρκεια αυτού του αιώνα και ιδιαίτερα μετά το 1930 , αυτοί που τις χρησιμοποιούσαν αντιμετωπίστηκαν με
καχυποψία για τα εθνικά τους αισθήματα (Cowan,1998:586).

Στην καθημερινότητα της κοινωνικής ζωής οι διάφορες γλωσσικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τους
ανθρώπους αποτελούν δείκτες των κοινωνικών ταυτοτήτων τους, ενώ παράλληλα οι ίδιοι οι ομιλητές αλλά και
οι παρατηρητές τους, προσπαθούν να ερμηνεύσουν, να εκλογικεύσουν και να δικαιολογήσουν αυτές τις
γλωσσικές ποικιλίες, δημιουργώντας έτσι γλωσσικές ιδεολογίες για να κατανοήσουν τη γλωσσική
ετερότητα(Irvine και Gal, 2000 :37). Η γλώσσα δεν αποτελεί μια αυτόνομη οντότητα αλλά πρέπει να
αντιμετωπίζεται ως πρακτική, όπου σύμφωνα με τον Bourdieu, ως τέτοια μπορεί να αποκτήσει αρνητικές
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συνδηλώσεις, εάν το περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα είναι αρκετά διαφορετικό από εκείνο στο οποίο
αντικειμενικά ανήκει(Bourdieu,1977:78). Στην περιοχή της Μακεδονίας οι γλωσσικές συμπεριφορές
επηρεάστηκαν άμεσα από τις ιδεολογίες της Δύσης, όπου ουσιοκρατικά ταύτιζαν φαντασιακά μια γλώσσα που
είχε έμφυτες, φυσικές διασυνδέσεις με μια περιοχή ή ένα έθνος, θυμίζοντας έντονα τον Ηerder ( Irvine και
Gal,2000:60).

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας μου συνειδητοποίησα πως συχνά αυτά τα οποία αφηγούνται
οι άνθρωποι για τη γλώσσα διαφέρουν με αυτά που κάνουν . Η επιτελεστική διάσταση της γλώσσας αποτέλεσε
ένα από τα κύρια αναλυτικά μου εργαλεία καθώς όπως αναφέρει και ο Λουκάς Τσιτσιπής, «Η επιτέλεση αποτελεί
έναν ιδιαζόντως στοχαστικό τρόπο επικοινωνίας, διότι θέτει τον παραγόμενο λόγο σε προβολή, σε έκθεση στα
μάτια της κοινότητας.» (Τσιτσιπής,2004:139). Η συμβολική διάσταση μιας τέτοιας επιτελεστικής πράξης, όπως
για παράδειγμα η αλλαγή κώδικα που έγινε κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης μου με δύο κυρίες που
αφηγήθηκαν ένα αστείο, όπως αναλύει ο Pierre Bourdieu (1991) , εμπεριέχει μια κυρίαρχη φωνή (authoritative
voice) αυτού που πραγματοποιεί αυτή την επιτέλεση διότι κατέχει τον έλεγχο και διαχειρίζεται αυτό το
συμβολικό κεφάλαιο. Έτσι πολλές φορές, σε συζητήσεις που βρέθηκα όταν συζητούσα για τη γλώσσα και
βρισκόμουν σε μια παρέα, ξαφνικά και με μια διάθεση ιλαρότητας οι άνθρωποι άλλαζαν κώδικα μπροστά μου
και επιτελούσαν αυτή την πτυχή των ταυτοτήτων τους ενώ οι διάφοροι λόγοι που αναδύονταν για τη γλώσσα
διαπλέκονταν και αντικρούονταν συνεχώς.

Οι απόψεις που συνάντησα για τη γλώσσα ήταν ποικίλες και πολύπλευρες και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν
ως παγιωμένες αντιλήψεις ή να ομαδοποιηθούν. Οι τοπικές προσλήψεις των πολυγλωσσικών πρακτικών που
υιοθέτησαν οι κάτοικοι στο παρελθόν ή συνεχίζουν μέχρι και σήμερα είναι διαφορετικές ανάλογα με τον
συνομιλητή/τρια και την περίσταση. Για παράδειγμα, σε περιστάσεις που η οικειότητα ήταν μεγαλύτερη μεταξύ
εμού και των συνομιλητών/τριών μου δεν δυσκολεύονταν τόσο να μου εκφράσουν τις απόψεις τους για τη
γλώσσα, σε αντίθεση με άλλες όπου υπήρχε αμηχανία μέχρι και αμυντική στάση γύρω από το ζήτημα.
Κάτι που αξίζει να ανφερθεί είναι πως οι Μεσημεριώτες χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα συχνά την τοπική εκδοχή
των ονομάτων για τοπωνύμια και ακόμη περισσότερο για όρους συγγένειας ή για ονόματα. Για παράδειγμα είναι
σχεδόν απίθανο ή τουλάχιστον σπάνιο να ακούσεις να αποκαλείται μια θεία ως «θεία» και όχι ως «τέτα». Ακόμη
και από άτομα ηλικίας κάτω των 30 που δεν μιλούν τη γλώσσα, προσφωνήσεις όπως η «τέτα» χρησιμοποιούνται
αποτελούν τον κανόνα. Όπως αναφέρει και η Καρακασίδου(1993:24), δεν είναι ασήμαντο φυσικά το γεγονός
πως το σύστημα συγγένειας των εντόπιων ,διαφέρει από το ελληνικό καθώς για παράδειγμα ο αδερφός της
μητέρας δηλαδή ο θείος εκ μητρός ονομάζεται «βούιτσας» , «τέτα» είναι η θεία εκ πατρός «βούινα» είναι η
γυναίκα του θείου εκ μητρός, «στρίνκα» η γυναίκα του αδερφού του πατέρα κ.ο.κ. Eπιπλέον, μπορεί κανείς να
ακούσει τόσο τις ελληνικές εκδοχές των ονομάτων όσο και τις εντόπιες όταν αναφέρονται σε κάποιο πρόσωπο,
όπως για παράδειγμα η Τίικα που το βαπτιστικό της είναι Χρυσάνθη, η Γκία που το βαπτιστικό της είναι
Ευαγγελία κ.ο.κ. Σχετικά με τα τοπωνύμια των διπλανών χωριών όπως η Κερασιά, η Φλαμουριά, ο Άγρας ή η
Καρυδιά, κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται η ελληνική ονομασία τους, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δε
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γνωρίζουν ή ότι ποτέ δε χρησιμοποιούν την εντόπια εκδοχή ανάλογα με την περίσταση και το/τη
συνομιλητή/τρια.

Στην αρχή της έρευνας μου οι πολύπλοκες απόψεις σχετικά με τη γλώσσα και τις πρακτικές του χωριού μου
προκαλούσαν μεγάλη ανασφάλεια, καθώς δε μπορούσα να ξεμπλέξω το κουβάρι των διάφορων αφηγήσεων και
απόψεων για να μπορέσω να εμβαθύνω περισσότερο στην εθνογραφική πραγματικότητα που θα εγκολπώνει
όλες αυτές τις αφηγήσεις.. Έπειτα όμως, μου έγινε ξεκάθαρο πως η πολυπλοκότητα του πεδίου μου οφείλεται
αφενός στο ιστορικό του «φορτίο» και αφετέρου – όπως σημειώνει και η Jane Cowan- «πρέπει να κατανοηθούν
ως συνεχή προϊόντα αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις τοπικές πρακτικές που εμφορούνται από τις τοπικές
αντιλήψεις και στις κρατικές πολιτικές που διαπνέονται από θεμελιωδώς διαφορετικές και ασυμβίβαστες
αντιλήψεις.» (Cowan,1998:613).

Για παράδειγμα, σε πολλές από τις συζητήσεις που έκανα στο χωριό αναφέρθηκε ο όρος «διάλεκτος» για να
περιγράψει τη γλώσσα. Όπως όμως δηλώνει και το πολύ γνωστό ρητό του γλωσσολόγου Μαξ Βάινραϊχ «γλώσσα
είναι μια διάλεκτος με στρατό και ναυτικό», έτσι ο χαρακτηρισμός μιας γλώσσας ως διάλεκτο έχει πάντα πολιτική
χροιά. Ο Γ. για παράδειγμα μου είπε πως «Τα εντόπια είναι διάλεκτος δεν είναι γλώσσα με γραφή, είναι
προφορική .Έχει μέσα τα δικά μας, τα σλάβικα, τα τούρκικα, είναι κράμα.» Από την άλλη, άλλη συνομιλήτρια μου
δεν ανέφερε ποτέ τον όρο διάλεκτος αλλά πάντα έλεγε “η γλώσσα μας” είτε για να σημειώσει κάτι θετικό είτε
κάτι με αρνητικές συνδηλώσεις.

Η συμβολική αξία μιας γλώσσας, σύμφωνα με το κυρίαρχο αφήγημα, κρίνεται από το εάν έχει γραφή και γίνεται
αντιληπτό πως ο ηγεμονικός λόγος διαπλέκεται με τις τοπικές αντιλήψεις. Επιπροσθέτως, αυτό που παρουσιάζει
ενδιαφέρον σε αυτό το σημείο είναι πως ο Γ. αναφέρεται στα ελληνικά ως «τα δικά μας». Σε πολλές από τις
συζητήσεις που έκανα αναφέρθηκε επίσης η λέξη «κράμα». Ο όρος αυτός που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν
έχει κάποια σημασία, όπως κατάλαβα στην πορεία. Ο χαρακτηρισμός της γλώσσας ως κράμα έχει πιθανόν στόχο
να την απεδαφοποιήσει και να την αποδεσμεύσει από κάποια εθνική συνδήλωση. Με αυτόν τον τρόπο τα
εντόπια είναι μια γλώσσα που δεν ανήκει πουθενά , δεν ταυτίζεται με κάποιο εθνικό κράτος και το μόνο στοιχείο
που της προσδίδεται είναι αυτό της τοπικότητας, ενώ πολλές φορές επιχειρούν να τη συνδέσουν με την ελληνική
χαρακτηρίζοντας την ως διάλεκτο ή ακόμη να μειώσουν την αξία της τονίζοντας πως δεν είχε ποτέ γραφή. Oι
Μεσημεριώτες , υποβαθμίζουν με αυτούς τους τρόπους τη γλώσσα τους κατασκευάζοντας έτσι μια «εξωτερική
φωνή» (outsiders voice) που είναι συνυφασμένη με τις απαιτήσεις που επιβάλλονται σε αυτούς από τα πάνω
(Τsitsipis,1997:105).

Όπως αναφέρει η Mαρία Γιαννησουπούλου στη έρευνα που πραγματοποίησε στην Αλμωπία τη δεκαετία του
1990, τα εντόπια ήταν ακόμη η γλώσσα επικοινωνίας σε ιδιωτικό και δημόσιο χώρο σε συνδυασμό με τα
ελληνικά. Μέσα από τις αλλαγές κώδικα ανάλογα με τη συνθήκη οι άνθρωποι ενέτασσαν σε δύο διαφορετικές
σφαίρες την εθνική τους ταυτότητα και τη πολιτισμική τους ιδιαιτερότητα ενώ όπως σημειώνει ιδιαίτερα σε
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χώρους όπως το καφενείο το χωριό το σπίτι τα εντόπια κυριαρχούν. Αποτελούν όπως λέει το «χώρο του
συναισθήματος» (Γιαννησοπούλου,1998:363). Η χροιά της φωνής , η κινησιολογία οι εκφράσεις, όλα δείχνουν
και στο Μεσημέρι πως τα εντόπια συνδέονται με τα συναισθήματα και την πολιτισμική οικειότητα
(Herzfeld,2006).

Στο Μεσημέρι οι κάτοικοι συνεχίζουν να μιλούν τα εντόπια , ιδιαίτερα όσον αφορά τις ηλικίες 60 και πάνω και
πιο συγκεκριμένα στον ιδιωτικό χώρο ή στο καφενείο. Μπορούμε όμως να μιλάμε πλέον για τελικούς ομιλητές,
καθώς οι νεότεροι - 40-60 ετών - έχουν αρχίσει να τα ξεχνούν και οι ακόμη νεότεροι τα γνωρίζουν αποσπασματικά
αντιμετωπίζοντας τα κατά κύριο λόγο σαν «πράγμα» -αντικειμενοποιώντας τη γλώσσα- που έμεινε από το
παρελθόν, τη «γλώσσα των παππούδων» τους ή ακόμη χιουμοριστικά. Αυτοί οι ομιλητές δρουν στο εύθραυστο
όριο μεταξύ του χωριού, του τοπικού και του υπερτοπικού κατασκευάζοντας έναν «εξωτερικό λόγο» για τη
γλώσσα που τους αποστασιοποιεί από αυτή(Tsitsipis,1997:118). Συχνά τη “διηγούνται” σαν κάποια ιστορία ή
ανέκδοτο, σαν “κάτι” έξω από αυτούς.

Αναμφίβολα τα «εντόπια», είναι η γλώσσα του συναισθήματος , συνδέεται με το παρελθόν , με τους προγόνους
και αντιμετωπίζεται νοσταλγικά. Λόγο του στίγματος που ακολουθεί αυτή τη γλώσσα όμως, πολλοί αρνούνται
ότι τα μίλησαν ποτέ , άλλοι δεν κρύβουν την αλήθεια αλλά κρατούν αποστάσεις λόγο φόβου ενώ άλλοι με
υπερηφάνεια επιτελούν αυτή τη στιγματισμένη πτυχή της πολιτισμικής τους ταυτότητας.
Στη συνέχεια, παραθέτω τους διαλόγους με τις συνομιλήτριες μου και τις αφηγήσεις για τη γλώσσα, όπως
αποτυπώνονται μέσα από τις ιστορίες , τα έμμεσα και άμεσα οδυνηρά βιώματα καταπίεσης τους στο παρελθόν
, τα οποία διαμορφώνουν τις ιδεολογίες σχετικά με τις γλωσσικές πρακτικές. Μέσα από τις διηγήσεις τους
αποτυπώνεται ακόμη καλύτερα η αλληλεπίδραση του ηγεμονικού λόγου του κράτους με τις τοπικές αντιλήψεις
και πρακτικές όπως και η ατομική δράση αλλά το σημαντικότερο ίσως είναι πως αφενός γίνεται φανερή η
ποικιλία των απόψεων σχετικά με τη γλώσσα και αφετέρου πως οι πολυγλωσσικές αυτές πρακτικές έχουν άλλο
νόημα για τους ανθρώπους «μέσα» από την κοινότητα και άλλο για τους «έξω», που συχνά τις πολιτικοποιούν.

7.1 Ντόρα
Η Ντόρα είναι 76 ετών και μένει μόνιμα στο Πετρίτσι Σερρών, όπου μετακόμισε από τη Θεσσαλονίκη πριν
περίπου δεκαπέντε χρόνια. Μεγάλωσε στο Μεσημέρι Έδεσσας και από μικρή δούλευε ως μοδίστρα και ως
εργάτρια στο εργοστάσιο μεταξιού στην Έδεσσα.

Όσο ακόμη ζούσε στο Μεσημέρι δε μιλούσε πολύ τα εντόπια, όπως λέει, γιατί δούλευε στην Έδεσσα, και δεν
ήθελε να την κοροϊδεύουν. Η μητέρα της στο σπίτι προτιμούσε να μιλάει εντόπια, όμως ο πατέρας της ήθελε τα
παιδιά του να μάθουν ελληνικά και τη μάλωνε. Το βράδυ που γυρνούσε από το εργοστάσιο με τις φίλες της , από
την πόλη της Έδεσσας πίσω στο χωριό με τα πόδια, τραγουδούσαν στα εντόπια για να μη τις κυριεύει ο φόβος.
Τώρα, μου είπε, δε θυμάται τίποτα πια, όλα τα έχει ξεχάσει, αλλά της άρεσε πολύ να τραγουδάει. Μεγαλώνοντας
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θυμάται και τα κορίτσια που έκανε παρέα ήταν κυρίως από την Έδεσα , έτσι δε μιλούσε τα εντόπια για να μη την
“κοροϊδεύουν”.

Η αφήγηση της Ντόρας αναδεικνύει την περιπλοκότητα των προσλήψεων για τις γλωσσικές πρακτικές στο
Μεσημέρι. Το στίγμα την ακολουθεί τόσο στο αστικό περιβάλλον όσο και στο ίδιο της το χωριό. Στην πόλη έμαθε
να μη μιλά τα εντόπια γιατί “ντρεπόταν” ενώ στο χωριό όταν μιλούσε τα ελληνικά θεωρούταν “ξένη” απο μέλη
της κοινότητας. Η ίδια αρνείται όποιο συναισθηματικό δεσμό με τη γλώσσα και θεωρεί πως το να μη τη μιλάς
σου έδινε ευκαιρίες ανέλιξης ενώ η γλώσσα του χωριού της , φανερά στιγματισμένη της δημιουργούσε
προβλήματα. Παρόλα αυτά, μιας και η Ντόρα είναι η γιαγιά μου γνωρίζω πως, όταν αναφέρεται σε αυτή πάντα
σχεδόν γελάει και είτε τη διακωμωδεί είτε απλώς μοιράζεται μια παιδική ανάμνηση όπου εκεί η γλώσσα
λειτουργεί σαν μια γέφυρα με το παρελθόν και το χωριό της.

Ντόρα : «Στο χωριό παρόλα αυτά αν δε μιλούσες τα εντόπια σε κορόιδευαν, μια μέρα περπατούσα στο δρόμο
στο χωριό και χαιρέτησα μια γριά , της μίλησα ελληνικά ,εκείνη γύρισε και μου είπε “Αααα μεγάλωσε αυτηνής η
δουλειά της τώρα , δε μιλάει τα δικά μας”, κοροϊδευτικά!»

Όπως φαίνεται από το παραπάνω απόσπασμα, η γλώσσα ήταν σημαντικός δείκτης ταυτότητας και το να μιλάς
ελληνικά στο χωριό μάλλον χαρακτηριζόταν ως υπεροψία. Επιπλέον, είναι φανερό πως η Ντόρα έχει
κατασκευάσει μια «εξωτερική φωνή» αυτή του «ξένου» , η οποία την αποστασιοποιεί από την κοινότητα μέσω
της υποβάθμισης της γλώσσας «του χωριού» αλλά και της επιτέλεσης της γλωσσικής της επάρκειας στα ελληνικά
και με αυτό τον τρόπο, μη θεωρώντας τη γλώσσα αυτή ως «δική της» της επιτρέπεται να διαπραγματεύεται τα
όρια (Τsitsipis,1997:109). Η Ντόρα ήθελε να μιλάει ελληνικά και όπως διατείνεται δεν της άρεσαν τα εντόπια ,τα
θεωρούσε κατώτερη γλώσσα , τη γλώσσα του χωριού. Στο σχολείο , όπως μου είπε, τα παιδιά ποτέ δε μιλούσαν
εντόπια μπροστά στο δάσκαλο γιατί φοβόντουσαν πολύ. Στο διάλειμμα όμως, τα αγόρια πειράζονταν με βρισιές
στα εντόπια και αν τους έπιανε ο δάσκαλος έτρωγαν ξύλο.

Αργότερα η Ντόρα παντρεύτηκε και μετανάστευσε στη Γερμανία για να εργαστεί. Εκεί πλέον δε μιλούσε με
κανέναν τα εντόπια, παρά μόνο ελληνικά και αργότερα γερμανικά. Κάποτε, θυμάται ,ήρθε στη Γερμανία ο
μεγάλος αδερφός της με τη γυναίκα του που είναι από τη Βραζιλία.
Ντόρα : «Η Τέρη είχε
ζήσει λίγο στο χωριό, και πως τα κατάφερε, πολύ γρήγορα η Βραζιλιάνα έμαθε τα εντόπια . Όταν ήρθαν στη
Γερμανία με τον αδερφό μου όποιον Έλληνα συναντούσαμε του μιλούσε στα εντόπια .Και ο αδερφός μου της
είπε, ‘Εεεε Τέεερη δε τα μιλάνε όλοι οι Έλληνες αυτά’ (γέλια) ».

Αυτή είναι μια από τις αγαπημένες μου ιστορίες που άκουγα για τη θεία Τέρη από μικρή ,ενώ παράλληλα έχει
ιδιαίτερη αξία η φράση του άντρα της «δε τα μιλάνε όλοι οι Έλληνες αυτά» , διακωμωδώντας την άγνοια της
αλλά παράλληλα καταδεικνύοντας κάτι σημαντικό : Δεν μιλάνε όλοι οι Έλληνες τα εντόπια ή «αυτά» όπως τα
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χαρακτήρισε, αλλά κάποιοι τα μιλάνε, και σχεδόν ειρωνικά μπορούμε να δούμε πως μέσα από την οπτική μιας
γυναίκας από τη Βραζιλία η γλώσσα αυτή αποκτά εντελώς διαφορετικές συνδηλώσεις όπως και η ίδια η έννοια
της «ελληνικότητας».
Ντόρα : “Όλες οι νύφες που παντρεύτηκαν στο Μεσημέρι αναγκάστηκαν να μάθουν τα εντόπια ακόμη και η Τέρη
που ήταν από τη Βραζιλία.”

Το να μιλάς τη γλώσσα ήταν σημαντικό τόσο για να γίνεις αποδεκτή/ος από την κοινότητα, όσο και γιατί υπήρχαν
άνθρωποι που δε μίλησαν ποτέ ελληνικά στο χωριό, μέχρι που πέθαναν. Kαι ο άντρας της Ντόρας όμως, όταν
ήρθε να της ζητήσει σε γάμο δυσκολεύτηκε πολύ καθώς μιλούσαν συνεχώς μπροστά του εντόπια και εκείνος δεν
καταλάβαινε. Μάλιστα θυμάται πως η μητέρα της δε τον συμπαθούσε καθόλου στην αρχή, επειδή ήταν «ξένος»
και τον φώναζε με το παρατσούκλι «πουτουμόλκου» ,που σημαίνει σιγανό ποταμάκι. Ο Βασίλης όμως έμαθε
γρήγορα τα εντόπια καθώς όταν ήταν μικρός αναγκάστηκε στις Σέρρες, όπου ζούσε, να πάει κάποια χρόνια σε
βουλγαρικό σχολείο επί βουλγαρικής κατοχής καθώς το χωριό του βρίσκονταν στην επιτηρούμενη ζώνη.

Η Ντόρα διαφωνεί με τον Βασίλη, σε μια προσπάθεια να διαφοροποιηθεί , καθώς εκείνος πιστεύει ότι τα εντόπια
με τα «βουλγάρικα» δε μοιάζουν καθόλου. Εκείνος όμως της λέει ότι όταν είχαν εργάτες από τη Βουλγαρία στο
σπίτι εκείνη μιλούσε μαζί τους κανονικά. Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι πληροφορητές/τριες μου αρνούνται
κατηγορηματικά την οποιαδήποτε ομοιότητα της γλώσσας τους με τα «βουλγάρικα» ενώ παράλληλα πολλές
φορές οι ίδιοι μέσα από αφηγήσεις αμφισβητούν αυτή τους τη θέση. Στο Μεσημέρι και ευρύτερα στην Έδεσσα
δε συνηθίζεται ο χαρακτηρισμός «βουλγάρικα» για την εντόπια γλώσσα ,όπως μπορεί να συνέβαινε σε άλλες
περιοχές, ενώ μπορεί να ακούσεις και το χαρακτηρισμό της ως «εντόπια», «Μακεδονικά»(Karakasidou,1993:3)
ή «τα δικά μας».

Αυτό που φαίνεται έκδηλα και μέσα από το παράδειγμα της Ντόρας, είναι πως η γλώσσα αποτελούσε κριτήριο
αποκλεισμού η αποδοχής απο την κοινότητα καθώς και έξω από αυτή. Η ίδια βιώνει τη σύγκρουση, ενώ η
πολυπλοκότητα αυτού του τόπου, φαίνεται στην αφήγηση της. Πότε αρνείται πως έχει σχέση με τη γλώσσα της
, πότε την υπερασπίζεται και πότε μιλάει στα εγγόνια της γι’αυτή και χαίρεται με τις ιστορίες που μοιράζεται
έστω και με ένα τρόπο κωμικό.

7.2 Μαρία
H Μαρία γεννήθηκε το 1964 στο Μεσημέρι και σήμερα ζει και εργάζεται στο Στενίμαχο Νάουσας. H μητέρα της
ζει ακόμη στο Μεσημέρι, ενώ ο πατέρας πέθανε πριν μερικά χρόνια. Και οι δύο της γονείς μιλούσαν τα εντόπια,
έτσι, όπως μου εξήγησε, από μικρό παιδί άκουγε αυτή την «εντόπια διάλεκτο».

Από τα δυο μου χρόνια άκουγα αυτή τη διάλεκτο τα εντόπικα …όλοι γύρω μου μιλούσαν τα εντόπικα ,τα ελληνικά
ήταν για το σχολείο. Εκεί μάθαμε ελληνικά. Και οι παππούδες και όλο το χωριό μιλούσε εντόπικα - στην πορεία,
μέσα στο δημοτικό και εμείς τα παιδιά μεταξύ μας μιλούσαμε αυτή την εντόπικη γλώσσα, η οποία ήταν μια
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γλώσσα, ένα κράμα, από πολλούς κατακτητές που πέρασαν ίσως από την Ελλάδα, γιατί έχει λέξεις μέσα πάρα
πολλές τούρκικες, έχει λέξεις σλάβικες, έχει τα πάντα .

Στη πορεία πήγαμε στο γυμνάσιο φύγαμε λίγο από το χωριό, παρόλα αυτά η γλώσσα συνέχισε να είναι η κυρία
γλώσσα του χωριού. Δηλαδή και στη δεκαετία του ‘70 μιλούσαν εντόπικα. Πέρασαν τα χρόνια έφυγα στο λύκειο
η γλώσσα συνεχιζόταν, έτσι με όλους τους συγγενείς μιλούσα εντόπικα . Όχι ότι δεν ήξεραν οι άνθρωποι
ελληνικά, ήξεραν αλλά θεωρούσαν ότι αυτή ήταν η γλώσσα ,ήταν πιο εύκολη μεταξύ τους για να συνεννοηθούνε.
Και την πέρασαν σε εμάς χωρίς γραφή, χωρίς τίποτε, μέχρι και η προφορά στα εντόπικα είναι αυτή που είχαν και
εκείνοι. Δεν ξέρουμε να γράφουμε εντόπικα, εεε … μεγαλώσαμε φύγαμε από το χωριό η γλώσσα συνεχιζόταν
και τώρα ακόμη που πηγαίνω στο χωριό μιλάμε εντόπικα, όχι βεβαία όπως παλιά…

Αυτό που γίνεται αμέσως αντιληπτό από το παραπάνω απόσπασμα είναι πως η Μαρία άλλοτε αναφέρεται στα
εντόπια ως γλώσσα και άλλοτε πάλι ως διάλεκτο. Ο χαρακτηρισμός μιας γλώσσας ως διάλεκτο εμπεριέχει
ουσιαστικά μια πολιτική δήλωση. Η Μαρία όταν χρησιμοποιεί το χαρακτηρισμό «διάλεκτος» εννοεί της
ελληνικής γλώσσας και αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει κατά τη διάρκεια
της επιτόπιας έρευνας μου. Η ίδια όπως και πολλοί συγχωριανοί της, δεν ξέρει πως να χειριστεί το ζήτημα και
συχνά οι κυρίαρχοι λόγοι αναδύονται μέσα από τις αντικρουόμενες απόψεις της. Ο φόβος του στιγματισμού, σε
συνδιασμό με το ιστορικό φορτίο, την πολιτισμική οικειότητα και τη συναισθηματική διάσταση περιπλέκει και
εδώ τα πράγματα.

Τα κυρίαρχα αφηγήματα για τη γλώσσα υιοθετούνται και αναπαράγονται από τους κατοίκους του χωριού και
καθώς είναι παραπάνω από ένα εντοπίζεται στα λόγια τους μια «σύγχυση» για τον εξωτερικό παρατηρητή . Οι
περισσότεροι όμως, αυτό που θέλουν να τονίσουν είναι πως , άσχετα με τα αφηγήματα , αυτοί μεγάλωσαν με
αυτή τη γλώσσα μέσα στα σπίτια τους, τη μιλούσαν οι γονείς τους και οι γονείς των γονιών τους, τονίζοντας με
λίγα λόγια τη συναισθηματική της διάσταση και τη σημασία που είχε για την κοινότητα του χωριού αυτή η
γλώσσα. Άλλοι πάλι αποφεύγουν να συζητήσουν μαζί μου ή και γενικώς αυτό το θέμα.

Σύμφωνα με το κυρίαρχο εθνικό αφήγημα περί ομοιογένειας η γλώσσα συνδέεται με την εθνική ταυτότητα και
έτσι οι κάτοικοι του Μεσημερίου αισθάνονται πως η «ελληνικότητα» τους αμφισβητείται διαρκώς. Οι ίδιοι
υιοθετώντας αυτό το κυρίαρχο αφήγημα, παγιδευμένοι μέσα σε αυτή την οπτική, αισθάνονται μπερδεμένοι
σχετικά με τη γλώσσα που μιλούσαν στο χωριό καθώς αυτή δε μπορεί να ταυτιστεί με το εθνικό κράτος στο οποίο
ζουν και αντιμετωπίζουν το θέμα με αμηχανία.

Όταν τους ρωτούσα

σχετικά με τη γλώσσα, πάντα αισθάνονταν την ανάγκη να μου εξηγήσουν από πού προέρχεται – αν και δεν
ρώτησα ποτέ κάτι τέτοιο- με έναν τόνο μερικώς απολογητικό.
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Η ιστορία σχετικά με τη σταδιακή μείωση της χρήσης της γλώσσας και την υιοθέτηση της ελληνικής ως κύριας,
που μου αφηγήθηκε η Μαρία είναι παρόμοια με όλες τις υπόλοιπες που άκουσα, παρόλα αυτά σε αυτό που
διαφέρει είναι στο ότι η ίδια ισχυρίζεται πως η γλώσσα συνεχίζει να ομιλείται και θα συνεχίσει στο μέλλον.
…Τώρα αναβιώνει δε ξέρω γιατί και πως αλλά ακούω μικρά παιδιά να τα μιλάνε. Και όταν ρώτησα μου είπαν ότι
ποτέ δε χάθηκε και τα μικρά παιδιά τα μιλούσαν πάντα μεταξύ τους. Η γλώσσα ήταν είναι και θα συνεχίσει να
είναι γλώσσα του χωριού Μεσημερίου. Δεν εξαφανίζεται όχι, έχω άμεση σχέση εγώ με το χωριό συνεχεία εκεί
είμαι με συγγενείς και φίλους όλοι μιλάμε εντόπικα πάλι ..όχι βεβαία όπως μιλούσαμε τη δεκαετία του 70’ αλλά
μιλάμε όλοι και σε όλες τις ηλικίες παρακαλώ. Μπορεί για πλάκα μερικοί , αλλά εγώ βλέπω τώρα και η μάνα μου
τώρα που την έχω εδώ άρρωστη, κάποιες μέρες της μιλώ στα εντόπικα και στα εντόπικα πιο πολύ με
καταλαβαίνει. Πραγματικά προσπαθούν να τη βγάλουν προς τα έξω (τη γλώσσα) …αυτά τα παιδιά, πάλι από τον
περίγυρο τους τα έμαθαν, που σημαίνει ότι δε σταμάτησαν ποτέ να μιλιούνται.
-Λογικά όμως θα ξέρουν λίγα πράγματα όπως έχω μάθει (;)
-Όχι μια χαρά τα ξέρουν! Έχει τύχει να είμαι στα μνήματα και ξέρεις πως είναι η αυλή του σχολειού και τα
παιδάκια που παίζουν μπάλα μεταξύ τους εντόπικα μιλάνε και όχι μονό ας πούμε στο ‘χτυπά τη μπάλα’, μιλάνε
κανονικά που θα πάμε μετά π.χ.…. όχι συνέχεια αλλά ακούς 10 προτάσεις να μη σου πω οι μισές είναι στα
εντόπικα. Τώρα σου είπα ,όχι όπως παλιά, το 70’.

Όπως διαπίστωσα κι εγώ τα εντόπια συνεχίζουν να ομιλούνται μέσα στα σπίτια , ακόμη και στο καφενείο κατά
κύριο λόγο από τους ηλικιωμένους. Τα μικρότερα παιδιά , ακούνε τις γιαγιάδες και τους παππούδες τους να
μιλάνε τη γλώσσα και προσπαθούν να μάθουν κάποιες λέξεις ή φράσεις. Δε νομίζω όμως ότι μπορούμε να
χαρακτηρίσουμε αυτά τα παιδιά ως ομιλητές της γλώσσας καθώς δε θα μπορούσαν εύκολα να
πραγματοποιήσουν έναν ολοκληρωμένο διάλογο. Για μερικούς, τα εντόπια μαζί με τα ελληνικά είναι ακόμη η
γλώσσα της καθημερινότητας όμως καθώς οι ηλικιωμένοι του χωριού σταδιακά φεύγουν από τη ζωή , τέτοιου
είδους ομιλητές όλο και λιγοστεύουν.
Η αισιοδοξία της Μαρίας ότι η γλώσσα δε χάνεται οφείλεται κυρίως στο συναισθηματικό δεσμό που έχει
αναπτύξει με αυτή. Ο πατέρας της, της μιλούσε κυρίως τα εντόπια μέχρι που πέθανε αν και ήξερε και ελληνικά
και έτσι έχει συνδέσει τη γλώσσα αυτή μαζί του. Η μητέρα της που βρίσκεται στη ζωή μιλάει ακόμη τα εντόπια
και η ίδια ενώ στη καθημερινότητα της χρησιμοποιεί πλέον τα ελληνικά κάνει προσπάθειες να μη ξεχάσει
εντελώς να μιλάει τη γλώσσα των γονιών της.

Ακόμη, όπως αναφέρει στο παραπάνω απόσπασμα κάποιοι στο χωριό μιλάνε τη γλώσσα «για πλάκα». Αυτή τη
διαπίστωση έκανα κι εγώ όταν μίλησα με νεότερους σε ηλικία ομιλητές οι οποίοι όταν μιλούσαν μπροστά μου,
γελούσαν και μέσω αυτής της επιτελεστικής τους πράξης μου έδειχναν τις ικανότητες τους ενώ παράλληλα
διατηρούσαν μια απόσταση από τους ευφραδείς ομιλητές. ‘Όπως έχει παρατηρήσει και ο Τσιτσιπής μελετώντας
τους τελικούς ομιλητές της αρβανίτικης γλώσσας , οι τελικοί ομιλητές διατηρούν μια απόσταση από τη γλώσσα
η οποία ενδυναμώνει μια τάση αντικειμενικοποίησης ενώ αντίθετα οι μεγαλύτεροι και καταρτισμένοι ομιλητές

72

προσφέρουν τις γνώσεις τους , τουλάχιστον σε μια συνθήκη όπου αυτό θεωρείται αποδεκτό και δεν νιώθουν
πως απειλούνται(Tsitsipis,1997:113).

Παρόλη την άρνηση των περισσότερων συνομιλητών/τριών μου, οποιασδήποτε ομοιότητα της γλώσσας τους με
τα «Βουλγάρικα» ή ακόμη και με τα «Σκοπιανά» όπως τα ονομάζουν, η Μαρία μου αφηγήθηκε τα εξής :
Κοίταξε να δεις ο θείος μου τότε που τον πήρανε οι αντάρτες ήταν 16 χρόνων μιλούσε εντόπικα από εδώ ακόμα,
τώρα εκεί (στα Σκόπια) δε ξέρω τι έγινε αλλά όταν ήρθε μετά από τόσα χρόνια εξορίας μιλούσε σα να μη πέρασε
μια μέρα. Δε ξέρω άμα θυμόταν απ’ τα 16 η αν έμαθε εκεί. Τα παιδιά του όμως που γεννήθηκαν και έζησαν εκεί
και με τα 4 παιδιά μια χαρά μιλούσαμε. Κάποια λέξη ίσως εγώ τους έλεγα ότι δε κατάλαβα, μετά έλεγα εγώ τη
λέξη τη δικιά μας και καταλάβαιναν τι έλεγα. Το τραπέζι, ας πούμε, εμείς εδώ το λέμε «τραπέζντα» αυτοί το
λέγανε κάπως αλλιώς άλλο πράγμα εντελώς, μετά της το έλεγα, αυτή καταλάβαινε.
Βουλγάρικα έχεις ακούσει;

Έχω ακούσει φυσικά ειδικά όταν δούλευα εδώ κάτω στα χαλιά και ερχόταν φορτίο από έξω με φώναζαν εμένα
για να συνεννοηθώ με τους οδηγούς . Είναι δύσκολο όμως πολύ βαριά και η προφορά τους και οι λέξεις τους.
Επειδή όμως ήξερα τα εντόπικα βοηθούσα παραπάνω. Δηλαδή, όταν με φώναξαν να βοηθήσω και πήγαινα εγώ
και μιλούσαμε και συνεννοήθηκα εγώ και είπα στο Βούλγαρο «ναι μεν εξυπηρετώ αλλά…» και μου απατάει στα
βουλγάρικα «πρέπει να σου δώσει πιο πολλά λεφτά» (το λέει και στα βουλγάρικα). Το αφεντικό μου κατάλαβε
τι είπα (γελάει), γιατί ήταν εντόπιος από τον Άι Γιώργη. Η εντόπιση γλώσσα είναι κράμα έχει τα πάντα. Τα
βουλγάρικα τα καταλαβαίνω αλλά πρέπει να μιλά αργά ο συνομιλητής γιατί έχουν και άλλες λέξεις.

Αυτό που προκύπτει από τα παραπάνω είναι πως στην πραγματικότητα ένας καταρτισμένος/η ομιλητής/τρια
μπορεί να συνεννοηθεί έστω έως ένα βαθμό με κάποιον ο οποίος μιλάει τη βουλγαρική γλώσσα ή τη γλώσσα της
Βόρειας Μακεδονίας. Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες και διαφορές, όμως ο ισχυρισμός πως οι δύο γλώσσες δεν
παρουσιάζουν καμία ομοιότητα είναι περισσότερο ένα αφήγημα παρά η πραγματικότητα. Αυτό οφείλεται, όπως
ανέφερα και σε άλλο σημείο, στο γνωστό χαρακτηρισμό ως «Βούλγαρων» των εντόπιων κατοίκων της
Μακεδονίας από τους λεγόμενους «παλαιοελλαδίτες». Ακόμη όμως και αν η σύγκριση της γλώσσας τους με τη
βουλγαρική τους δυσαρεστεί , πολλές φορές η χρηστική αξία της όταν βρίσκονται σε μια συνθήκη όπου μπορούν
να την αξιοποιήσουν τους προσφέρει μια ικανοποίηση. Όταν ο συνομιλητής και η συνθήκη αλλάζει, όπως στο
παραπάνω απόσπασμα, προσδίδεται στη γλώσσα μια άλλη αξία και η ντροπή μετατρέπεται σε μια χρήσιμη
δεξιότητα.

Συνολικά η Μαρία έχει ένα δέσιμο με τη γλώσσα που με σθένος υπερασπίζεται. Ταυτόχρονα έχοντας
ενσωματώσει το κυρίαρχο εθνικιστικό αφήγημα περί ανωτερότητας του ελληνικού πολιτισμού αντιμάχεται σε
οποιαδήποτε ταύτιση της γλώσσας του χωριού της με άλλους εθνικισμούς ενώ σε πρακτικό επίπεδο αυτό δεν
φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα αλλά προτέρημα. Συχνά στρέφεται εναντίων άλλων εθνοτικών ομάδων ή
εθνικισμών κατηγορώντας τους για το στιγματισμό των εντόπιων ως άξεστους και “καθυστερημένους” ενώ ο
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ρόλος του κράτους και της εξουσίας λείπει σχεδόν εντελώς από την αφήγηση της. Μέσα από το παράδειγμα της
μπορούμε να δούμε πως το στίγμα μεταφέρθηκε σε νεότερες γενιές και πως ανάλογα με τη συνομιλήτρια τα
κομμάτια του παζλ διαμορφώνουν μια άλλη εικόνα.
.

7.3 Λία
Υπήρχαν και περιστάσεις όπου οι άνθρωποι με αντιμετώπισαν με μεγάλη καχυποψία. Μια από αυτές ήταν και η
επίσκεψη στο σπίτι της «θείας Λίας». Στη θεία Λία με συνόδεψε μια από τις συνομιλήτριες μου η Δήμητρα η
οποία με σύστησε σε πολλούς ανθρώπους του χωριού. Το σπίτι της βρίσκεται λίγο πιο κάτω από το σπίτι στο
οποίο με φιλοξενούσαν οι συγγενείς μου, μόλις δύο αυλές παρακάτω. Η αλήθεια είναι πως δε μας περίμεναν και
αυτό με έκανε να νιώσω άβολα, παρόλα αυτά η Δήμητρα με άνεση χτύπησε απλά την πόρτα και ζήτησε να
μιλήσουμε με τη θεία Λία“για το χωριό”. “Εσύ που είσαι μεγαλύτερη θα θυμάσαι πιο πολλά να πεις στο κορίτσι”
της είπε η Δήμητρα, αφού μας προσκάλεσαν μέσα και με σύστησε, δίνοντας πάντα την απαραίτητη έμφαση στην
καταγωγή μου.

Τις θείες στο χωριό συνήθως τις προσφωνούν ως “τέτα” παρόλα αυτά τη Λία την προσφωνούν ως “θεία”. Αυτό,
όπως ανακάλυψα σε δεύτερο χρόνο, μπορεί να αποτελέσει κάποιου είδους προοικονομία σχετικά με τις απόψεις
αυτής της ηλικιωμένης χωριανής που μίλησα τις πρώτες μόλις μέρες της έρευνας μου.Με λίγα λόγια το να μην
αποδέχεσαι αυτή την προσφώνηση είναι κι αυτό ένα ψήγμα, μια εθνογραφική πληροφορία του αφηγήματος που
θα ακολουθήσει.

Όπως προείπα, δεν επρόκειτο για κάποιο προγραμματισμένο ραντεβού, απλώς εγώ με τη συνοδό μου χτυπήσαμε
την πόρτα του σπιτιού και ρωτήσαμε αν θα μπορούσαμε να κάνουμε μερικές ερωτήσεις για το χωριό. Στα δικά
μου μάτια, αυτή η συμπεριφορά είναι κάπως αδιάκριτη όμως όταν ρώτησα τη συνοδό μου εάν θα πρέπει να
τηλεφωνήσουμε πρώτα, γέλασε περιπαιχτικά, υπονοώντας πως φαίνεται ότι δεν γνωρίζω τους κώδικες του
χωριού, αφού μένω στην πόλη. Έτσι, πήγαμε στο σπίτι της θείας Λίας χωρίς κάποια πρόσκληση. Παρόλα αυτά
αυτή η ξαφνική “εισβολή” , είχε πιθανόν ως αποτέλεσμα να ενταθεί η καχυποψία για τους σκοπούς μου.
Στη συζήτηση που ακολουθεί συμμετέχω εγώ που κάνω τις ερωτήσεις, η θεία Λία ενώ η νύφη της και ο γιος της
παρεμβαίνουν στην κουβέντα.
Θεία Λία: -Είμαι από εδώ πάντα εδώ έμενα εδώ γεννήθηκα… αλλά πήγα και στο Βέλγιο πήγα με το γιο μου…
ανθρακωρύχος ο πατέρας.
Εγώ: -Εσείς τα εντόπια τα μιλούσατε;
Νύφη: Δε μου λες εσύ αυτό το βιβλίο γιατί το γράφεις;
Εγώ: -Δεν είναι βιβλίο είναι εργασία.
Νύφη: -Για τη γλώσσα;
Εγώ: -Όχι αποκλειστικά, είναι για τους χορούς τη γλώσσα τα έθιμα του χωριού, γενικότερα…
Νύφη: -Σαν τι την γράφετε τη γλώσσα; Πως τη λέτε;
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Εγώ: -Τα εντόπια όπως τα λέει το χωριό δηλαδή.
Νύφη: -Όχι γιατί... διγλωσσία το λένε άλλοι έτσι; Γιατί βγήκε από που;
Εγώ: -Εγώ δεν είμαι γλωσσολόγος. Ούτε ασχολούμαι αποκλειστικά με αυτό. Δεν ψάχνω να βγάλω κάποιο
συμπέρασμα .
Νύφη: -Όχι και δε χρειάζεται. Γιατί και εγώ έχω διαβάσει. Εγώ βλάχα είμαι απλώς έχω ένα βιβλίο που τα γράφει
στα ελληνικά και στα…. πως τα λένε τα άλλα…
Γιος: - Άσε το κορίτσι να ρωτήσει το πήρες μονότερμα (γελάνε όλοι κάπως αμήχανα).
Νύφη: -Εγώ διαβάζω συνέχεια, ήταν οι 3 νομοί που τα μιλούσαν λέει αυτό το βιβλίο: Έδεσσα Φλώρινα
Καστοριά… τώρα πως ήρθε και γιατί ήρθε…
Το κλίμα στο σαλόνι που έλαβε χώρα η παραπάνω συνέντευξη ήταν αρκετά αρνητικό. Όπως γίνεται αντιληπτό
από τα παραπάνω η θεία Λία δε μίλησε σχεδόν καθόλου, ενώ η νύφη της παρενέβη αρκετές φορές ώστε να
καθοδηγήσει τη συζήτηση. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό από το απόσπασμα είναι η ένταση της
στιγμής , η καχυποψία προς το πρόσωπο μου και η αμηχανία που ένιωσα ως νέα ανθρωπολόγος χωρίς ιδιαίτερη
εμπειρία .

Η συνέντευξη αυτή, μία από τις πρώτες που πραγματοποίησα στο χωριό, με αποθάρρυνε αρκετά καθώς η θεία
Λία μου είπε πολύ λίγα πράγματα και για πρώτη φορά συνειδητοποίησα ότι η ροή των ερωτήσεων μου είναι
προβληματική καθώς τα ζητήματα αυτά είναι για μερικούς/ες «ευαίσθητα». Έτσι, αυτή ήταν η τελευταία φορά
που αναφέρθηκα τόσο σύντομα στη ροή της συζήτησης στη γλώσσα. Η θεία Λία αρνείται ότι μίλησε ποτέ εντόπια
ότι τραγούδησε ή χόρεψε ποτέ κάτι άλλο εκτός από το “Μακεδονία ξακουστή” ή το “μήλο μου κόκκινο” και ότι
γενικά το χωριό μιλούσε αυτή τη γλώσσα, τα εντόπια. Ήταν αποφασισμένη να μη μου μιλήσει, κι εγώ εξίσου
αποφασισμένη να αποκρυπτογραφήσω αυτές τις πεισματικές σιωπές.

Εκείνο το χειμωνιάτικο απόγευμα κατάλαβα την αξία αυτής της μικρής μας συζήτησης, ακόμη και της αμηχανίας
που μου προκάλεσε σε αυτό αρχικό στάδιο της έρευνας μου η στάση τους. Η νύφη της θείας Λίας με
αντιμετώπισε με μεγάλη καχυποψία και προσπάθησε να κατευθύνει τις ερωτήσεις μου ή να τις προσπεράσει,
καθώς όπως είπε έχει διαβάσει σε κάποια βιβλία ότι στην περιοχή οι κάτοικοι είναι δίγλωσσοι και αυτό φαίνεται
να τη δυσαρεστεί. Είναι χαρακτηριστικό πως δε μας άφησε ούτε ένα λεπτό μόνες με τη θεία Λέα και πως
κατεύθυνε και της δικές της απαντήσεις. Σαν να φοβόταν μήπως ανακαλύψω κάτι, μιλώντας μου μέσα από ένα
πέπλο ντροπής και θυμού.
Ο λόγος που παράγεται από την ακαδημαϊκή κοινότητα ή τα μέσα, έχει - όπως και ο λόγος του κράτους -,τις
επιπτώσεις του στις ζωές των ανθρώπων καθώς παράγει επίσης ιδεολογίες για τη γλώσσα και τις πρακτικές που
οι ίδιοι αναπαράγουν η απορρίπτουν. Η ανησυχία της νύφης της θείας Λίας για το τι θα γράψω στην εργασία
μου δεν είναι κατά τη γνώμη μου παράλογη, αν λάβουμε υπόψη μας αυτή τη συνθήκη. Μια λέξη στα εντόπια
δεν άκουσα από τη θεία Λία όσο ήμουν εκεί καθισμένη δίπλα της, ενώ αυτό που μου έμεινε στο τέλος ήταν αυτή
η φράση της : “ Εγώ, είμαι Ελληνίδα! ”.
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7.4 Άννα και Μαρίκα
Με την Άννα μιλήσαμε σχετικά με τα σχολικά της χρόνια και της αναμνήσεις από το χωριό τις οποίες μου
διηγήθηκε με μεγάλη νοσταλγία. Η Άννα είναι σήμερα 52 ετών, έφυγε από το χωριό όταν πήγαινε γυμνάσιο και
μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη μαζί με την οικογένεια της, παρά τη θέληση της. Μεγάλωσε με τη γιαγιά τον
παππού της και τους θείους της καθώς οι γονείς της είχαν φύγει μετανάστες στη Γερμανία. Εκείνη αγάπησε πολύ
το χωριό, μεγάλωσε εκεί και δεν ήθελε να φύγει.

Έτσι, προς μεγάλη της λύπη, έχασε σταδιακά την επαφή με τη γλώσσα. Δεν μπορεί να μιλήσει όμως μπορεί να
καταλάβει μια συζήτηση και ίσως να απαντήσει με λίγες λέξεις. Πιστεύει όμως, πως εάν έμενε για ένα
ικανοποιητικό χρονικό διάστημα πάλι στο χωριό η γλώσσα της, «θα γυρνούσε» όπως είπε, που σημαίνει θα
μπορούσε να ξαναμιλήσει με άνεση. Η Άννα αποτελεί μια από τις μη καταρτισμένες ομιλήτριες της γλώσσας
καταλαβαίνει όμως σε σημαντικό βαθμό. Θυμάται πιο εύκολα τις παροιμίες και τα τραγούδια η μεμονωμένες
φράσεις που έμειναν σαν ανέκδοτα της οικογένειας ή του χωριού. Καμιά φορά της φεύγει όμως ακόμη καμιά
λέξη, κυρίως όταν αφορά το φαγητό. Τα σχολικά της χρόνια τα θυμάται καλά και έτσι μου διηγήθηκε την
παρακάτω ιστορία :
- Όταν ήμουν μικρή είχαμε γράψει μια έκθεση στο σχολείο «ο θείος μου» και αυτή η έκθεση -.τη δασκάλα μας
τη λέγανε κ. Έλλη, η οποία ήταν Εδεσσαία και είχε γνώση της κατάστασης και της γλώσσας ρε παιδί μου- και αυτή
η έκθεση ήταν η αφορμή να τους μαζέψει όλους στο σχολείο γιατί κάποια παιδιά είχαν γράψει -αντί ο θειος μου
ο Γιάννης- γράψανε ο «Μπάιτσας μου», (γελάει) η οποία ήταν η προσφώνηση του θείου, που ήταν ο αδελφός
του πατέρα, και φώναξε η δασκάλα όλους τους γονείς στο χωριό ή τους παππούδες μας, γιατί πολλοί ήμασταν
με τους παππούδες, αφού οι γονείς μας έλειπαν στο εξωτερικό..
- Δηλαδή πολλοί είχανε φύγει στο εξωτερικό ;
- Ναι οι πιο πολλοί στο Βέλγιο και λίγοι στη Γερμανία. Και τους είπε, «Τι γλώσσα μιλάτε στο σπίτι ;» και είπαν
«Ελληνικά κ. Έλλη», και λέει αυτή «Τι ελληνικά ,γιατί τότε γράφουν στα εντόπια τα παιδιά και δε μπορούμε να
συνεννοηθούμε ;» Και τους είχε κάνει παρατήρηση. Εμένα προσπαθούσαν οι παππούδες μου να μη μου μιλάνε
όταν απευθύνονταν σε μένα ,αλλά μεταξύ τους όμως μιλούσαν εντόπια συνέχεια και όλο το χωριό. Ακόμη και
στην Έδεσσα πήγαινες, στην Έδεσσα έτσι (έμφαση) , στο παζάρι, και τα ελληνικά που άκουγες ήταν ελάχιστα.

Η Άννα θα ήθελε να μιλούν ακόμη στο χωριό τη γλώσσα της και δηλώνει πως είναι περήφανη για την
ιδιαιτερότητα του τόπου της. Ακόμη και στο αστικό κέντρο, την Έδεσσα άκουγες εντόπια όπως μου εξιστόρησε
και πιο πολύ στο παζάρι όπου πήγαινε με τη γιαγιά της. Η αποσιώπηση των τραγουδιών και της γλώσσας είναι
μια συνθήκη που τη θλίβει πολύ. Άλλωστε, οι αγαπημένοι της άνθρωποι στο χωριό, “όλοι τα μιλούσαν” όπως
λέει, και ιδιαίτερα η θεία της η Μαρίκα.

Η Μαρίκα είναι 73 χρονών και ζει μόνιμα στην Έδεσσα εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που οι Γερμανοί έκαψαν
το χωριό και το σπίτι τους στο Μεσημέρι δεν ήταν πλέον κατοικήσιμο. Όπως μου αφηγήθηκε, αυτή πάντα
μιλούσε τη γλώσσα και ακόμη και τώρα όταν της δίνεται η ευκαιρία, τη μιλάει.
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-Τότε μιλούσανε όλοι εντόπικα;
-Ναι και ελληνικά αλλά περισσότερο εντόπικα….
-Είχαμε μια γειτόνισσα μετά στην Έδεσσα έλεγε αμάν πια σας βαρέθηκα με τα βουλγαρικά σας
-Και της λέω ….και εσείς με τα τουρκικά σας; Ήταν πρόσφυγες …
-Πότε σταματήσατε να μιλάτε;
-Στο σχολείο εδώ που ήρθα... όλο ελληνικά μιλούσα…. μόνο η μαμά και ο μπαμπάς… εδώ η γιαγιά μου η μαμά
μου…. μιλούσαμε και τα 2. Μετά δε μπορούσαν στο χωριό όποιος μιλούσε τον κυνηγούσαν… πρώτα βλέπαμε
χωροφύλακες και τρέχαμε… μετά ήταν λίγο καλύτερα.

Είναι γενικά γνωστό ότι οι χωροφύλακες που διόριζε το κράτος στην περιοχή ήταν από άλλες περιοχές της
Ελλάδας, σύμφωνα και με τις αφηγήσεις πολλών συνομιλητών/τριών μου. Ο εθνικισμός, στην προσπάθεια να
αφομοιώσει και να εξαλείψει τη διαφορά, υφαρπάζει τον έλεγχο των ισχυρών συμβόλων και εικόνων από την
οικογένεια και την τοπική κοινότητα και αυτό έρχεται εις πέρας μέσω οργανισμών όπως είναι ο στρατός, η
αστυνομία, η θρησκεία ή το σχολείο (Karakasidou,1993:6). H Μαρίκα μου ανέφερε ακόμη πως στο σχολείο
φοβόντουσαν το δάσκαλο και δε μιλούσαν μπροστά του τα εντόπια. Αυτή όμως ακόμη τα μιλάει με τις φίλες της
στο τηλέφωνο γιατί της αρέσει και δε θέλει να τα ξεχάσει.

Κατα τη διάρκεια της κουβέντας μας οι δύο γυναίκες αντάλλασσαν συνεχώς αστεία και αναμνήσεις ενώ σε
κάποια στιγμή μίλησαν μεταξύ τους στα εντόπια. Η Μαρίκα ήθελε να παρακινήσει την Άννα να θυμηθεί,
κοιτώντας τη στα μάτια και μιλώντας της. Η Άννα φάνηκε να καταλαβαίνει όσα έλεγε η Μαρίκα, παρόλα αυτά δε
μπορούσε να ακολουθήσει. Η επαφή της με τη γλώσσα σε καθημερινό επίπεδο έχει χαθεί χρόνια. Οι δύο αυτές
περιπτώσεις των γυναικών είναι παραδείγματα ανθρώπων που ο συναισθηματικός τους δεσμός με τη γλώσσα
είναι ισχυρός και προσπαθούν ακόμη να μη ξεχάσουν εντελώς και δεν εσωτερικεύουν το στίγμα του κυρίαρχου
εθνικιστικού αφηγήματος.

Κεφάλαιο 8 : Τέτα Τίικα
“Μας σκοτώνει η γλώσσα”
Κατά τη διάρκεια μιας επιτόπιας έρευνας είναι φορές που νιώθεις τρομερά άτυχη και χαμένη είναι όμως κάποιες
φορές που μετά από μια πραγματικά καλή συνέντευξη νιώθεις ότι βρίσκεσαι στο σωστό δρόμο και τότε νιώθεις
ευγνωμοσύνη. Έτσι αισθάνθηκα όταν, για καλή μου τύχη, βρέθηκα με την «Τίικα». Το Τίικα βγαίνει από το
Χρυσάνθη όμως κανείς δε τη φωνάζει έτσι, για τους συγγενείς και για πολλούς άλλους είναι η «Τέτα Τίικα», που
σημαίνει θεία Τίικα. Η Τίικα μεγάλωσε στο χωριό με τις αδελφές της όμως ο πατέρας της βρέθηκε όταν ήταν
ακόμη μικρή στην εξορία καθώς θεωρήθηκε αντάρτης και διέφυγε στα Μπίτολα. Η μητέρα της κατέληξε σε
εξορία στον Άη Στράτη, όπως μου εξιστόρησε. Ο πατέρας της δε γύρισε ποτέ και εκείνη κατάφερε δύο φορές
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ακόμη να τον δει σε όλη του τη ζωή. Οι χωριανοί και κυρίως η προγιαγιά μου η Μαρία μεγάλωσαν την Τίικα και
τις αδερφές της που είχαν μείνει ορφανές σε πολύ μικρή ηλικία.

Η Τίικα είναι μια γυναίκα μεγάλη σε ηλικία ,που πιστεύει πολύ στο Θεό γι’αυτό καθημερινά μπορείς να τη
συναντήσεις στην Εκκλησία , της αρέσει να λέει ιστορίες πραγματικές και μη και να συζητάει για το παρελθόν
και τη ζωή στο χωριό. Επειδή, κατά κάποιον τρόπο, έχουμε μια μακρινή συγγένεια αποφάσισα να την καλέσω
στο σπίτι της θείας μου, όπου φιλοξενούμουν τον καιρό που πραγματοποιούσα την επιτόπια έρευνα, ώστε να
συζητήσουμε. Ήρθε κατά τις τέσσερις το απόγευμα, λίγο πριν πάει στην εκκλησία, ντυμένη στα μαύρα και έκατσε
δίπλα μου. Άρχισε να μιλάει σχεδόν αμέσως με ενθουσιασμό, χωρίς να χρειάζεται να κάνω πολλές ερωτήσεις και
μέσα σε τέσσερις ώρες μου αφηγήθηκε την ιστορία της ζωής της αλλά και πράγματα που έμαθε από τους γονείς
της για το χωριό. Όταν της είπα πως θα ήθελα να μάθω περισσότερα για τη ζωή στο χωριό ξεκίνησε να μου
αφηγείται αυτή την μικρή ιστορία σχετικά με την ονομασία «Μεσημέρι».

«Ο Μέγας Αλέξανδρος ξεκίνησε με τα άλογα από την Πέλλα να πάνε στη Φλώρινα και όταν έφτασαν εδώ , τότε
δεν ήταν αυτοί οι δρόμοι, έκοψαν δρόμο, ήταν μεσημεριάτικη ώρα και έπαιζαν στη βρύση κάτι παιδιά… στη
κεντρική πλατεία είχε μια βρύση …Μια βρύση και ένα νερό που συνέχεια έτρεχε. Και τώρα υπάρχει αλλά έχει
στεγνώσει.

Έκατσαν εκεί να ξεκουραστούν και να φάνε λίγο (οι στρατιώτες) ,και τα ρωτάει τα παιδάκια που έπαιζαν ..το
χωριό μας τότε ήτανε… νομάδες λέγεται; Πέντε, δέκα σπίτια εκεί και παραπέρα γιατί βλέπεις πως είναι…
κατηφόρες… και όπου έβρισκαν πιο ίσιο… το ένα σόι εδώ το ένα σόι εκεί…. γειτονιές αλλά ξεχωριστές όχι
ενωμένες. Και το κεντρικό ήταν εδώ. Και ρωτάει ο Μέγα Αλέξανδρος τα παιδάκια … από που είστε παιδάκια; Δεν
ήξεραν! Μιλούσαν αυτήν την εντόπια τη γλώσσα που έχουμε! Ελληνικά δεν ήξεραν ενώ ο Μ. Αλέξανδρος μιλούσε
ελληνικά. Λέει στους αξιωματικούς μιλήστε τους εσείς μήπως εμένα ντρέπονται. Μιλάνε κι αυτοί και απαντάνε
τα παιδάκια στη γλώσσα τη δίκια μας: Τι μας ρωτάει τι μας λέει;

Κοιτιούνται, δε ξέρουν… Τέλος πάντων σαν είδε ο Μ. Αλέξανδρος ότι δεν μπορεί να βγάλει άκρη ,πιέστε λέει λίγο
νεράκι φάτε, ξεκουραστείτε, έδωσε λένε και στα παιδιά... και έφυγαν. Όταν μετά από μια εβδομάδα 15 μέρες,
πως τυχαίνει πάλι να είναι εδώ μεσημέρι …και λέει πάλι στα παιδιά …τώρα εκείνα ήταν… άλλα ήταν; Πως το λένε
το χωριό σας; Που να ξέρουν κι αυτά… αναρωτιούνται στα εντόπικα. Βρε πως σας λένε εμένα με λένε Αλέξανδρο.
Ε αφού δεν απαντούσαν τα παιδιά λέει ¨Λοιπόν αυτό το χωριό θα το ονομάσουμε Μεσημέρι, για να ξέρουμε που
βρισκόμαστε» Και γι ‘αυτό και δεν το άλλαξαν όταν ήρθαν οι πρόσφυγες και ο Μεταξάς άλλαξε όλα τα ονόματα...
Ήθελε η εντόπικη γλώσσα να χαθεί! Εγώ σου λέω πως ξεκίνησε το χωριό… Και το έκαναν μεσημέρι για να
θυμούνται ότι έφτασαν εδώ δύο φορές και δεν συνεννοήθηκαν.

Η παραπάνω ιστορία της Τίικας σχετικά με το από που προήλθε η ονομασία του χωριού παρουσιάζει μεγάλο
ενδιαφέρον. Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να αναφέρω πως υπάρχουν πολλές εκδοχές για το από που πήρε το
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χωριό την ονομασία του και η συγκεκριμένη είναι από τις πιο δημοφιλείς. Αυτό που κάνει αυτή την ιστορία να
διαφέρει όμως από τις υπόλοιπες είναι πως, παρόλο το παραμυθικό στοιχείο, η Τίικα μας αφηγείται και μια δική
της εκδοχή της πραγματικότητας. Στο χωριό αυτό οι άνθρωποι μιλούσαν τα εντόπια και δεν καταλάβαιναν
ελληνικά 13. Δεν είναι δυνατό να μεταφέρω εδώ την τονικότητα της φωνής ή το ύφος της –αυτοί είναι άλλωστε
και οι περιορισμοί του γραπτού λόγου- μπορώ όμως να αναφέρω πως η φωνή της δε κόμπιαζε καθόλου, τα
μάτια της δε κοίταξαν στιγμή στο πάτωμα και πως ο λόγος της έρεε αβίαστα σε όποια γλώσσα και αν μου
μιλούσε.

Στην ιστορία αυτή, ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος έδωσε στο χωριό την ονομασία Μεσημέρι περνώντας από εκεί
με τα στρατεύματα του, έτσι , κανείς δε μπορεί να αμφισβητήσει την «ελληνικότητα» αυτού του μέρους. Το
σημαντικό όμως είναι, πως ο Μέγα Αλέξανδρος και τα παιδάκια δε μιλούσαν την ίδια γλώσσα στην ιστορία, αλλά
αυτό δεν παρουσιάζεται σαν προβληματικό στοιχείο. Αντίθετα , νομίζω πως η Τίικα με αυτό τον τρόπο μας έδειξε
πως το να μιλάς εντόπια δεν συνδέεται απαραίτητα με μια άλλη εθνική ταυτότητα και πως οι άνθρωποι έχουν
πολλές ταυτότητες που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Συνεχίζοντας μου μίλησε για τις «ρίζες» του χωριού :

… Είναι πολύ παλιό το χωριό αλλά απλώς μας σκοτώνει η γλώσσα (δική μου υπογράμμιση) δεν έχουμε γραφή.
Η δικιά μας γλώσσα δεν έχει γραφή... για να μείνουνε… τα γράφαν ύστερα, σαν έγιναν πλέον ελληνικά αρχίσαμε
να μαθαίνουμε τα ελληνικά . Και ο Μεταξάς δεν ήθελε , όποιος μιλούσε αυτή …τη «βουλγάρικη» μας έλεγαν...
ενώ με τους Βούλγαρους δεν ταιριάζουμε εμείς.. ενώ η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη ταιριάζουν, εμείς δεν
ταιριάζουμε… πολύ σπάνια καμιά λέξη να ταιριάξει με τους Βούλγαρους. Και λέω δεν είναι βουλγάρικα, μη λέτε
βουλγάρικα …είναι η εντόπια ,η μακεδονική μας η γλώσσα!
Μα δε γράφεται μου λένε …Ε μα δεν είχε γραφή ήταν αγράμματοι οι άνθρωποι δεν ήξεραν να γράφουν.

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει γραπτή μορφή της γλώσσας τους , όπως χαρακτηριστικά αναφέρει τους «σκοτώνει»
γιατί οι ιστορίες για το χωριό περνούσαν από στόμα σε στόμα έτσι με τα χρόνια παραποιήθηκαν και για την ίδια
η ιστορία του χωριού της είναι ιδιαίτερα σημαντική. Θα μπορούσε να επιλέξει μια οποιαδήποτε άλλη λέξη όμως
επέλεξε να χρησιμοποιήσει το ρήμα «σκοτώνει». Η επιλογή αυτή δίνει μια άλλη βαρύτητα στα λόγια της. Η
έλλειψη γραπτής μορφής αυτής της γλώσσας δεν είναι απλά μια ατυχής συνθήκη, την καθιστά «αδύναμη» και
σαν επακόλουθο η έλλειψη ιστορικών στοιχείων μάλλον δυσκολεύει την κατασκευή του αντίλογου ενάντια στο
κυρίαρχο εθνικό αφήγημα περί μιας επίσημης εθνικής γλώσσας, της ελληνικής. Το γεγονός όμως ότι μια γλώσσα
δεν έχει γραπτή μορφή δεν σημαίνει ότι είναι υποδεέστερη σε σχέση με τις άλλες. Όπως τόνισε και ο Άντερσον
οι εθνικές γλώσσες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των εθνικισμών του 19ου αιώνα
(Anderson,1983:69).

13

Το γεγονός ότι το χωριό είναι το μόνο που δεν έχει «άλλη» ονομασία όπως για παράδειγμα η Φλαμουριά που λεγόταν Πότς ή η
πόλη της Έδεσσας Βοδενά καλύπτεται θα έλεγα από ένα «πέπλο μυστηρίου» που ο καθένας δίνει γι’αυτό τη δική του ερμηνεία. Έτσι ,αν
αποφασίσεις να διερευνήσεις παραπάνω το ζήτημα θα ακούσεις τέσσερις – πέντε ιστορίες και άλλες τόσες διαφορετικές εκδοχές τους.
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Επιπλέον , η Τίικα αναφέρεται στο γνωστό χαρακτηρισμό των «άλλων» για τη γλώσσα τους ως «βουλγάρικη». Η
ίδια διαφωνεί κάθετα καθώς όπως λέει με τους Βούλγαρους δεν «ταιριάζουνε» που σημαίνει πως γλωσσικά
εντοπίζει διαφορές. Ακόμη και αν στη πραγματικότητα αυτές οι δύο γλώσσες έχουν κοινά στοιχεία για την ίδια
αυτή η σύγκριση είναι ουσιαστικά προσβλητική (και στην πραγματικότητα έχει πολύ αρνητικές συνδηλώσεις
που υπονοούν την αμφισβήτηση της “ελληνικότητας” των χωριών αυτών) ακριβώς γιατί σύμφωνα με τη δική της
οπτική, η γλώσσα δεν ταυτίζεται απαραίτητα με κάποια άλλη εθνική ταυτότητα. Άλλωστε στο προεθνικό
παρελθόν των Βαλκανίων, η γλώσσα δεν ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για ανήκει κανείς σε μια «εθνοτική
ομάδα» (Cowan,1998:591).

Η περίοδος του Μεταξά αναφέρεται σχεδόν πάντα από τους μεγαλύτερους σε ηλικία κατοίκους του χωριού
καθώς αποτελεί ορόσημο στην σταδιακή αλλαγή της χρήσης της γλώσσας και μια μαύρη κηλίδα στις σχέσεις της
τοπικής κοινωνίας με το ελληνικό κράτος. Επί Μεταξά, άλλωστε, άλλαξαν όλα τα τοπωνύμια χωριών και περιοχών
στα ελληνικά.
Παρακάτω θα παραθέσω την ιστορία που μου αφηγήθηκε σχετικά με την απαγόρευση της χρήσης της εντόπιας
γλώσσας την περίοδο του Μεταξά. Η ιστορία αυτή μας δίνει μια πολύ γραφική περιγραφή για το πως
αντιλαμβάνεται η ίδια τα πράγματα.

Τίικα: -Τους τιμωρούσαν λέει; Και μια παροιμία ,όχι παροιμία γεγονός! Τότε δεν πήγαιναν στην Έδεσσα όπως
τώρα για ψώνια ..ότι έχανε στο σπίτι κανένα λάδι ίσως αγόραζαν, και πάλι λάδι λίγο πράμα γιατί έσπερναν
σουσάμι, ελιές δεν είχαμε, ούτε ηλιόσπορο και σουσάμι όμως πολύ στο χωριό και πιο πολύ λίπος απ τα
γουρούνια άλλα τους έλειπε το ρύζι το πετρέλαιο οι μπογιές για να βάψουν γιατί όλα ήταν υφαντά στο σπίτι τα
κάναμε! Και ρούχα και πράγματα. Και χρειαζόντουσαν οι μπογιές . Και πήγαιναν στις 15 μέρες ας πούμε μια
φορά με το γαϊδουράκι ο ένας με τον έναν τον τορβά, ο άλλος με τον άλλον και αν ήθελε καμία γειτόνισσα από
τέσσερα – πέντε πράγματα μες τον τορβά . Ξέρεις τι είναι ο τορβάς ε; Η τσάντα η υφαντή! Τα κρεμούσαν στα ζώα
και ερχόμασταν. Και μια μέρα έτυχε ο κλήρος να πάνε δυο φίλοι που δεν ήξεραν καθόλου ελληνικά! Και ήξεραν
μόνο εμείς, νία , νία θα πει εμείς….. και τρίτα , εμείς οι τρεις . Και λένε… μα να αγοράσουμε φασόλια πως θα
πούμε… ε φασούλι φασόλια. Και το τύπωσαν τώρα και πηγαίνουν προχωράνε για την Έδεσσα βρίσκουν κάποιον
πεθαμένο σκοτωμένο, ε ήταν ακόμη από τους Τούρκους, είχανε μείνει απομεινάρια, ή από τους Βούλγαρους
γιατί κι αυτοί καιρό ήταν στη Μακεδονία… Βρίσκουν λοιπόν ένα άνθρωπο πεθαμένο σκοτωμένο …όχι από το
χωριό, και άρχισαν να τον έκλαιγε στα εντόπικα «αχ ο καημένος ποιος να τον σκότωσε και από που είναι πως να
ειδοποιήσουμε» …κατά τύχη περνά κάποιος χωροφύλακας.

Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των προσώπων της ιστορίας, την οποία μου αφηγείται :

Χωροφύλακας: -Τι κάνετε εδώ; Ποιος τον σκότωσε;
Και οι τρεις μαζί: -Εμείς!
Αυτοί νόμιζαν ποιος τον βρήκε ρώτησε… εμείς είπαν.
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Χωροφύλακας: -Ποιοι εσείς;
Και οι τρεις μαζί: -Οι τρεις
Χωροφύλακας: -Ααα εσείς οι τρεις μαλώσατε; γιατί;
Και οι τρεις μαζί: -Για μια οκά φασόλια
Τρεις λέξεις ήξεραν (γέλια) εμείς οι τρεις για μια οκά φασόλια. Βρε τους ρωτάει τους ξαναρωτάει, αυτοί τις ίδιες
λέξεις. Τους πάνε στην αστυνομία, τους ρωτάει ο αστυνόμος:
Αστυνόμος: -Γιατί τον σκοτώσατε τον άνθρωπο ποιος τον σκότωσε τι σας έκανε;
Και κοιτιούνται πάλι και λένε
Και οι τρεις μαζί: «Εμείς»
Αστυνόμος: «Βρε ποιοί εσείς πέστε μου γιατί;»
Και οι τρεις μαζί: «Εμείς οι τρεις για μια οκά φασόλια»

Ήθελαν να αγοράσουν μια οκά φασόλια οι άνθρωποι αυτό ήθελαν. Τους περίμεναν από εδώ από το χωριό να
έρθουν ρωτούσε η μια γυναίκα την άλλη «ήρθε ο άντρας σου;”, - “Όχι” - “Τι θα κάνουμε;» Δε ξέρουν και
ελληνικά… Τι να έκαναν πήγαν στον παπά και στον δάσκαλο. Τότε αυτοί ήξεραν, μπορεί σπασμένα να ήταν αλλά
μπορούσαν να συνεννοηθούν!

Και λένε στον παπά και στο δάσκαλο: «κάτι έπαθαν δε γύρισαν». Πήγαν λοιπόν στην αστυνομία και ρώτησαν για
τρείς χωριανούς που έφυγαν από το χωριό για να ψωνίσουν τρόφιμα. Μήπως πιάσατε κανέναν μήπως τους
βρήκατε πουθενά μήπως έμπλεξαν σε καμιά φασαρία; Λέει ο αστυνόμος:
Αστυνόμος: «Εμείς τους έχουμε»
Χωριανοί: «Γιατί;»
Αστυνόμος: «Γιατί σκότωσαν έναν άνθρωπο»
Χωριανοί: «Ε πως λέει αυτοί δε πειράζουν ούτε μυρμήγκι άνθρωπο σκότωσαν;»
Αστυνόμος: «Ε αφού τους ρωτάμε ποιος τον σκότωσε λένε εμείς οι τρεις για μια οκά φασόλια»
Γελάνε οι δικοί μας… κατάλαβαν τι έγινε αμέσως.
Χωριανοί: Αχ κυρ αστυνόμε μεγάλη μπλόφα… δε ξέρουν οι άνθρωποι ελληνικά! Μόνο τα μακεδονικά τα ξέρουν
αυτά τα εντόπια… ε να κι εμείς βλέπεις ότι δε σου μιλάμε καθαρά ελληνικά αλλά συνεννοούμαστε! Δε ξέρουν οι
άνθρωποι είναι εντελώς αγράμματοι ούτε γράμμα ξέρουν ούτε να μιλήσουν»
Κατεβαίνουν κάτω σαν τους βλέπουν λένε στα εντόπια:
Οι τρεις τους: «Αμάν κυρ δάσκαλε αμάν πάτερ»
Χωριανοί: «Τι κάνανε;»
Οι τρεις τους: «Βρήκαμε έναν σκοτωμένο στο δρόμο και θέλαμε να βοηθήσουμε μας ρωτάει ο χωροφύλακας του
λέμε αλλά δε καταλαβαίνουνε»
Πάτερ: «Αυτοί καταλαβαίνουν εσείς δε καταλαβαίνετε».(γέλια) Αυτοί σας ερωτάνε ποιος τον σκότωσε και εσείς
λέτε εμείς!»
(Μου λέει μια έκφραση στα εντόπια).
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Αν ήξερες τα εντόπικα θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε καλύτερα (γελάει)
Ντόρα: «Έτσι λέγαμε, λέει, έτσι λέγαμε;» (γελάει)
Τίικα: «Και βλέπετε», λέει, «κύριε αστυνόμε δε ξέρουν οι άνθρωποι ελληνικά…»
Εγώ: Τόσο πολύ φοβόντουσαν να μιλήσουν;
Τίικα: -Έτρωγαν ξύλο από τον Μεταξά… Πολύ υπόφεραν… μα δεν ήξεραν να μιλήσουν ελληνικά, πως να
μιλήσουν;
Εγώ: Και πως έμαθαν λες, σιγά σιγά;
Τίικα: Ε ο φόβος τους έκανε να μάθουνε. Σε όλα τα χωριά, όχι μόνο στο δικό μας και στην Έδεσσα πέθαναν οι
άνθρωποι και δεν ήξεραν ελληνικά!

Την ιστορία αυτή μου την αφηγήθηκε με μια χιουμοριστική χροιά, όμως στο τέλος τα λόγια της έκρυβαν ένα
εύλογο παράπονο. Μέσα από αυτή την ιστορία μπορούμε να καταλάβουμε τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι
άνθρωποι του χωριού ακόμη και όταν έπρεπε να πραγματοποιήσουν εμπορικές συναλλαγές με το κοντινότερο
αστικό κέντρο την Έδεσσα καθώς και το συλλογικό τραύμα που αναδυκνείει μέσα από το μύθο της Τίικας.
Στο χωριό, όπως μου είπε, μεταξύ τους μιλούσαν μόνο τα «δικά τους» και δεν υπήρχε πρόβλημα , όταν έπρεπε
να κατέβουν όμως στην Έδεσσα και να μιλήσουν με κάποιον κρατικό φορέα όπως για παράδειγμα σε αυτή την
ιστορία, την αστυνομία, τα πράγματα ήταν διαφορετικά (βλ. επίσης Γιαννησοπούλου,1998:363). Η ιστορία έχει
φυσικά σημαντικές ιστορικές ανακρίβειες, αλλά όπως προείπα η αξία της έγκειται στην οπτική γωνία που μας
δίνει για την κατάσταση σχετικά με τη γλώσσα και τη χρήση της μέσα στην κοινότητα του χωριού και έξω από
αυτή. Ακόμη μας επικοινωνεί τα συναισθήματα, τη ντροπή και το φόβο, έτσι μπορούμε να συναισθανθούμε και
να κοιτάξουμε από τη δική της σκοπιά το βίωμα τους.

Μπορεί το χωριό να απέχει μόλις πέντε λεπτά με το αυτοκίνητο από την Έδεσσα και δεκαπέντε περίπου με τα
πόδια, η χρήση της γλώσσας όμως επηρεάζεται ανάλογα με το συνομιλητή και την εκάστοτε συνθήκη και οι
ερμηνείες που επιδέχονται οι πολυγλωσσικές πρακτικές διαφέρουν για τους «μέσα» και «έξω» από την
κοινότητα. Η γλώσσα φυσικά ομιλούνταν και μέσα στην ίδια την πόλη της Έδεσσας καθώς πολλοί
συνομιλητές/τριές μου έχουν αναφέρει πως το παζάρι ήταν ένα μέρος που όλοι στο παρελθόν μιλούσαν τα
εντόπια. Ακόμη μέσα στην πόλη της Έδεσσας συμβίωναν άνθρωποι που μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες και
διαλέκτους και έχει ενδιαφέρον να παραθέσω σε αυτό το σημείο τον παρακάτω διάλογο μεταξύ εμού, της Τίικας
και δύο γυναικών ώστε να γίνει αντιληπτό πως η γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας αλλά και ως κομμάτι του
πολιτισμού μιας ομάδας θέτει όρια αλλά παράλληλα τα αμφισβητεί:

(Oι υπογραμμίσεις στον παρακάτω διάλογο είναι δικές μου)
Εγώ: Εδώ στο χωριό μιλούσαν τα εντόπια έτσι; Και τα γύρω χωριά;
Τίικα: Ναι. Μόνο εντόπικα ναι, δεν είχαμε ξένους! Ούτε Βλάχους ούτε πόντιους ούτε Θρακιώτες...
Εγώ: Και η Έδεσσα;
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Tίικα: Και η Έδεσσα βεβαία, έπειτα που ήρθαν οι προσφυγές για να μη λέμε πόντιοι γιατί ήρθαν και από αλλού.
Έτσι χώρισε στα τρία η Έδεσσα ,ένα κομμάτι είχανε οι Βλάχοι γιατί σχεδόν ντόπιοι και Βλάχοι είναι το ίδιο…
Εγώ: Γιατί το λες αυτό;
Tίικα: Ε γιατί άλλο Βλάχοι άλλο εντόπιοι... οι Βλάχοι ήσαν κι αυτοί Μακεδόνες… αλλά μιλάνε τα βλάχικα όπως κι
εμείς τα εντόπικα... Κι αυτοί δεν έχουν όμως γραφή… και οι Βλάχοι δεν έχουνε γραφή. Άλλα έχουν τη γλώσσα
τους!
Ματίνα: Ούτε οι πόντιοι!
Tίικα: Ε οι πόντιοι δικαιολογούνται ότι είναι αρχαία ελληνικά! Και πολλές λέξεις πράγματι μοιάζουν! Εγώ με τη
συννυφάδα πολλές φορές νευριάζω. «Βρε Ντόρα αφού λες η γλωσσά σας είναι αρχαία ελληνικά πες κάτι, γράψε
μου κάτι…» μου απαντάει «Εεεμ δε ξέρω..» «Ε τότε τι λες είναι αρχαία ελληνικά!». Κι εμείς εδώ έχουμε τη
γλωσσά μας δεν έχουμε γραφή… δεν έχουμε μακεδονικά γράμματα πως να το πούμε... είναι η ομιλία!
Ν: Οι Βλάχοι τραγουδάμε κιόλας τους χορούς τους στα βλάχικα, εδώ οι δικοί μας τραγουδούσαν κάποτε;
Tίικα: Τραγουδούσαν ναι ήταν και τα όργανα αλλά τραγουδούσαν στα εντόπια… οι Βλάχοι βλέπεις… η γλώσσα
τους είναι ελεύθερη.

Αυτό που μπορεί να γίνει αντιληπτό από το παραπάνω απόσπασμα είναι πως η Τίικα εντοπίζει πολιτισμικές
διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των εντόπιων με τους Πόντιους και τους Βλάχους με κύριο γνώμονα τη γλώσσα,
ή μάλλον τις αντιλήψεις γύρω από αυτή. Αρχικά, με τη λέξη «ξένους» φαίνεται να χαρακτηρίζει οποιονδήποτε
δε μιλούσε τα εντόπια και θέτει με αυτόν τον τρόπο τα όρια μιας κοινωνικής ομάδας ,όχι αποκλειστικά του
χωριού. Ακόμη πιο ενδιαφέρον, είναι το γεγονός πως «Βλάχοι και εντόπιοι είναι σχεδόν το ίδιο» κατά τη άποψη
της, καθώς και οι Βλάχοι μιλούν τη δική τους γλώσσα και ενώ δεν έχουν ούτε αυτοί γραφή όπως λέει «την έχουν»
τη γλώσσα τους, δηλαδή τη μιλούν .

Ακόμη πιο αξιοσημείωτο είναι πως η Τίικα χρησιμοποιεί τη λέξη δικαιολογούνται σχετικά με την ποντιακή
γλώσσα και τη χρήση της. Η ποντιακή γλώσσα λοιπόν, έχει το μεγαλύτερο κύρος συμβολικά -επειδή μοιάζει με
τα αρχαία ελληνικά - και από τις τρεις γλώσσες που αναφέρθηκαν. Τα ποντιακά θεωρούνται μέρος της ελληνικής
παράδοσης από το ελληνικό κράτος και αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό από την προώθηση των πολιτιστικών
συλλόγων σε όλη την Ελλάδα(Γιαννησοπούλου,1998:363). Έτσι, μια γλώσσα όπως η ποντιακή που
ενσωματώνεται άνετα στο εθνικό αφήγημα δεν αντιμετωπίζεται ως προβληματικό στοιχείο μιας εθνοτικής
ομάδας ή απειλή για το κράτος και τη συνοχή του. Αυτό φαίνεται να εκνευρίζει τη Τίικα που ζήτησε από την
συννυφάδα της να της γράψει κάτι ώστε να αποδείξει ότι είναι ίδια με τα αρχαία ελληνικά. Με αυτό τον τρόπο
θέλει να δείξει πως το γεγονός ότι η γλώσσα που μιλάνε στο χωριό της δεν έχει γραφή ή δεν μοιάζει με τα αρχαία
ελληνικά δε σημαίνει απολύτως τίποτα. Είναι μια γλώσσα «δική τους» , που πότε αναφέρεται σε αυτή ως
«εντόπια» ή «εντόπικα» και πότε ως «μακεδονικά».

Σε όλες τις συνεντεύξεις ρώτησα τι συμβαίνει σχετικά με τη χρήση της γλώσσας σήμερα . Η πλειοψηφία των
κατοίκων του χωριού μου απάντησε πως η γλώσσα «χάνεται» κάποιοι όμως διαφωνούν και πιστεύουν ότι η
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γλώσσα «ζει» ακόμη και μάλιστα αναφέρουν πως τα μικρά παιδιά ενδιαφέρονται να μάθουν. Η Τίικα μου
ανέφερε τα εξής:
Εγώ: -Εσύ τη θυμάσαι ακόμη τη γλώσσα;
Τίικα: -Ναι τη μιλώ άλλα με ποιον; Με τα παιδιά μου όχι… ελληνικά μιλάνε … ξέρουν αλλά ..δε τα μιλάνε. Έτσι
είναι άμα δε τα μιλάς τα ξεχνάς …κι εγώ τα μισά τα βλάχικα τα ήξερα αλλά τα έχω ξεχάσει.. τους ακούω καμιά
φορά και λέω, ε πως τα ήξερα κι εγώ …γιατί πήγα υπηρέτρια και δούλεψα σε Βλάχους και είχα μάθει! Το 1954
έφυγα στη Θεσσαλονίκη και πήγα εκεί υπηρέτρια και γύρισα το 59.
Εγώ: -Τώρα;
Τίικα: -Ε χάνεται τώρα δε τη μιλάνε …ε και είναι κρίμα να μιλάνε τα παιδιά εντόπια τώρα ,σπουδάζουν, ε κάτι
λίγα τα παιδιά και τα εγγόνια ακόμη μιλάνε, καμιά λέξη…. τα πιο πολλά καταλαβαίνουν μα δε μπορούν να τα
μιλάνε. Και θέλει καμιά φορά ο εγγονός μου κάτι να μου πει και λέει «ε θα ξεχασαχ» γιαγιά ξέχασα δηλαδή, μισά
εντόπικα μισά ελληνικά, θα ξεχασάχ… (γελάει).

Αυτό που φαίνεται να ισχύει είναι πως η γλώσσα σταδιακά πιθανόν θα σταματήσει να ομιλείται και θα χαθεί
μαζί με τους τελικούς ομιλητές της . Αυτή τη στιγμή στο χωριό υπάρχουν ομιλητές της γλώσσας που μιλάνε τη
γλώσσα και αυτό ισχύει κυρίως για τους ηλικιωμένους ,ομιλητές που τη μιλούσαν αλλά λόγο της σταδιακής μη
χρήσης της γλώσσας δυσκολεύονται να μιλήσουν με άνεση, όμως την κατανοούν σε ικανοποιητικό βαθμό και
τέλος ένα κομμάτι του πληθυσμού καταλαβαίνει εν μέρη ή γνωρίζει κάποιες λέξεις αλλά δεν μπορεί να μιλήσει
με ολοκληρωμένες προτάσεις. Όπως φαίνεται από αυτά που μου διηγήθηκε η Τίικα ,οι Μεσημεριώτες έχουν
σταδιακά ενσωματώσει τον κυρίαρχο λόγο περί κατωτερότητας της γλώσσας τους την οποία χρησιμοποιούν
πλέον κατά κύριο λόγο στο χωριό(Τσιτσιπής,2004:124).

Σε όσες περιστάσεις οι συνομιλητές/τριες μου μίλησαν τα εντόπια μπροστά μου, μπορώ να πω πως το
διακωμωδούσαν. Ειδικότερα, επειδή οι συνεντεύξεις μου συνήθως γινόταν υπό τη μορφή συζήτησης στην οποία
συμμετείχαν και άλλα άτομα –οπότε σχηματιζόταν μια παρέα και το κλίμα ήταν πιο φιλικό- καμιά φορά
μιλούσαν μεταξύ τους μπροστά μου και θυμάμαι πως γελούσαν σαν να έλεγαν κάποιο αστείο. Το γεγονός ότι η
γλώσσα διακωμωδείται, σίγουρα οφείλεται στο

ότι θεωρείται κατώτερη , μια γλώσσα του χωριού και

υποδεέστερη από τα ελληνικά με κάθε δυνατό τρόπο. Πέρα από το στίγμα που συνοδεύει το να μιλά κανείς τα
εντόπια, λόγο του εθνικισμού και της λογικής της ομοιογένειας, η γλώσσα αυτή αντιμετωπίζεται και ως κάτι το
παλαιικό και όχι μοντέρνο που οι νέοι άνθρωποι ίσως είναι καλό να μη μάθουν ποτέ (Τσιτσιπής 1997).

Το σχολείο ήταν ένας χώρος που τα παιδιά απαγορεύονταν να μιλήσουν την εντόπια γλώσσα και πολλές ιστορίες
που άκουσα αναφέρονταν σε πολύ αυστηρούς δασκάλους και δασκάλες που έκαναν παρατήρηση στους ίδιους
τους γονείς και καμιά φορά έδερναν τα παιδιά εάν τυχόν τα έπιαναν να μη μιλάνε ελληνικά. Πολλοί από τους
κατοίκους του χωριού , ειδικότερα οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, δεν έβγαλαν όλο το δημοτικό καθώς ξεκίνησαν να
δουλεύουν και όσοι τα κατάφεραν δυσκολεύτηκαν αρκετά στην αρχή να μάθουν τα ελληνικά. Κάποια παιδιά,
όπως θα εξηγήσω παρακάτω, τα έμαθαν πιο γρήγορα και αυτό συνήθως είχε να κάνει με το τι γλώσσα μιλούσαν
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οι γονείς τους στο σπίτι . Το παρακάτω απόσπασμα από τα λόγια της Τίικας είναι αρκετά διαφωτιστικό σχετικά
με τα παραπάνω:

(…) Αλλά υστέρα οι δάσκαλοι που ήρθαν έλεγαν θα προσέχετε όποιος μιλεί θα μου τον αναφέρετε… εγώ τι ξύλο
έχω φάει από το Γέργη, ήμασταν συμμαθητές και δε ξέρω ποιος τους κάρφωσε ότι μιλούσαν, και ο δάσκαλος
ήταν πολύ ελληνόφρονας ήταν (κάπως υποτιμητικά), τέλος πάντων ο θεός να τον αναπαύσει… ο Παπαϊωάννου
αν τον έχεις ακουστά… Και ερωτάει τώρα ο Γέργης ποιος τους κάρφωσε και σχολάμε… ο Ντορής ήταν κάτω από
τη σκάλα και μόλις κατέβηκα με τις κλωτσιές με πήρε.
Τίικα: - Βρε γιατί;
Ντορής: - «Εσύ» λέει «με ανέφερες με τις φιλενάδες σου». Η γιαγιά σου, η Μαρία, η Νάνου ήμασταν και η
Πέτκου.
Τίικα: - Ούτε αναφέραμε ούτε μας νοιάζει τι κάνατε. Να μάθετε ελληνικά πρέπει να τα μάθουμε…σπασμένα
σπασμένα… δε πειράζει πρέπει να μάθουμε.
Εγώ επειδή με το στρατό θέλεις, επειδή με τα ΤΕΑ θέλεις επειδή με το σχολειό θέλεις είχα μάθει ελληνικά και η
μαμά μου η συγχωρεμένη ακόμη μιλούσε ελληνικά, και έτσι ήμουν η μονή που μιλούσε ελληνικά
Εγώ: -Η γιαγιά μου;
- Και η γιαγιά σου ήξερε ελληνικά, αχ η θεία η Γκίτσα η καημένη δεν ήξερε καθόλου …πρώτες ξαδέρφες είμαστε,
και μια φορά τρώγαμε …ο παπά Σάββας ο συγχωρεμένος με τη μαμά του ζούσε σε μας ,ήταν στο ένα το δωμάτιο…
είχανε φύγει τα ΤΕΑ και με τη μαμά του κάθονταν αυτοί ..και είχε έναν ανιψιό τον Κώστα και τρώγαμε και ξέρεις
οι ντόπιοι και οι Βλάχοι από μακριά πως τρώμε, και έσταζε έτσι (ρούφηγμα, ήχος και γέλια) και με λέει αυτός ο
Κώστας «πες της να κάτσει πιο κοντά η να τραβήξει το πιάτο της κοντά να μη στάζει»
- (Στα εντόπια) Γκίτσα : Τι είπε Τίικα;
-Τίικα :«πάρε το πιάτο πιο κοντά να μην ακούγεται έτσι»
- Γκίτσα: (Στα εντόπια): Άντε μωρέ κι αυτός, ότι θέλει ας κάνει (γελάει).
Τέλος πάντων πολύ δυσκολεύτηκε να μάθει ελληνικά η Βαγγελίτσα, αλλά και στο σπίτι της δε ήξεραν.
-Μ: Νομίζω ότι εμάς εδώ στη Μακεδονία μας αγαπάνε όλοι παρόλα αυτά.
-Τίικα: Έτσι νομίζω κ εγώ άλλα (γελάει αμήχανα) δε ξέρω πάλι…

Η Τίικα έμαθε γρήγορα τα ελληνικά και όπως μου είπε ήταν καλή μαθήτρια, όμως όταν μου μίλησε για τον
«ελληνόφρονα» δάσκαλο της εξέφρασε ένα παράπονο , μια λύπη. Παρόλα αυτά η επαφή της με ανθρώπους της
εξουσίας , δηλαδή του στρατού , και οι καλές επιδόσεις της στο σχολείο υποστηρίζει πως τη βοήθησαν να μάθει
γρήγορα τη γλώσσα. Ο ρόλος της εκκλησίας ήταν καθοριστικός στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
καθώς μετέφερε τη διαδικασία της εκμάθησης του πολιτισμού από το σπίτι στους κρατικούς φορείς όπως το
σχολείο, ενώ το ελληνικό κράτος μετέτρεψε την οικογένεια σε ένα εργαλείο διάδοσης των εθνικιστικών του
ηγεμονικών λόγων (Karakasidou,1993:7).
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Η Τίικα είναι από τους ομιλητές που μιλάνε ακόμη τη γλώσσα και πολλές φορές δυσκολεύεται να βρει την
ελληνική λέξη για αντικείμενα που δε χρησιμοποιούνται πια. Για παράδειγμα , στην περιγραφή της για την
επεξεργασία του μεταξιού δε μπορούσε να θυμηθεί την ελληνική λέξη για το μετάξι, όπως και για το καπέλο που
φορούσαν οι νύφες στο κεφάλι. Ακόμη, θεωρεί πως η γλώσσα αυτή , τα εντόπια, «ταιριάζουν» μόνο με τα
«Σκόπια» ενώ δε βρίσκει ομοιότητες με τα «Βουλγαρικά» ή τα «Σέρβικα». Ακόμη ,στη Φλώρινα, όπως λέει,
μιλάνε πιο «βαριά» . Τη ρώτησα τι ακριβώς εννοεί με το χαρακτηρισμό «βαριά» και μου απάντησε πως εκεί, στη
Φλώρινα, είναι γείτονες με τα «Σκόπια» και έτσι μοιάζουν ακόμη πιο πολύ οι δύο γλώσσες.
Η ιστορία που μου αφηγήθηκε, η ιστορία της ζωής της και της ζωής των γονιών της, με βοήθησε να καταλάβω
πως γι’αυτή το να μη σταματήσει να μιλάει τα εντόπια είναι σημαντικό γι’αυτό και πείσμα στις αντιξοότητες των
καιρών, δεν το έκανε ποτέ. Το κεφάλαιο αυτό, αφιερωμένο στην ιστορία της, μας βοηθάει να κατανοήσουμε και
να συναισθανθούμε όσα εκείνη αισθάνεται και φοβάται πολλές φορές να πει για το χωριό, τη γλώσσα και τη ζωή
της. Όταν με είδε ήταν σαν να περίμενε χρόνια να μιλήσει. Έτσι σε μία “οικεία ξένη” εκείνη τη μέρα αποφάσισε
να μου πει όλες τις σκέψεις της και τα παράπονα της ξεδιπλώνοντας μπροστά μου την ιστορία της ζωής της και
τα συναισθήματα της , που αποτελούν για μένα ένα παράθυρο μέσα από το οποίο μπορούμε να καταλάβουμε
τι σημαίνει να ζουσες και να ζεις στο Μεσημέρι και πως η πραγματικότητα είναι πολυσύνθετη ακόμη και όσον
αφορά την ιστορία μόνο μιας γυναίκας, ενώ η εθνικιστική ρητορική της ιδεατής “ομοιογένειας” δε μπορεί παρά
να είναι καταστροφική για ένα μέρος σαν το Μεσημέρι.

Κεφάλαιο 9: Συμπεράσματα
Το έτος 1991 η Ομόσπονδη Δημοκρατία της Μακεδονίας κήρυξε την ανεξαρτησία της. Το γεγονός αυτό
πυροδότησε μια διαμάχη με έντονο τον πολιτισμικό ανταγωνισμό που οδήγησε στη πολιτική χρήση του
πολιτισμού. Οι χοροί, τα τραγούδια, οι ενδυμασίες χρησιμοποιήθηκαν εργαλειακά από διάφορες πολιτικές
οργανώσεις που εμφανίστηκαν μετά το 1990 στη περιοχή της Μακεδονίας, ώστε να αμφισβητήσουν το ελληνικό
εθνικό αφήγημα περί ομοιογένειας. Οι οργανώσεις αυτές προώθησαν τη διεκδίκηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων της λεγόμενης Μακεδονικής μειονότητας στην οποία συμπεριελήφθησαν και οι «ντόπιοι», που
θεωρήθηκαν ως μια συμπαγής ομάδα με έντονο το στοιχείο της διαφορετικότητας. Αυτό, είχε ως συνέπεια το
ζήτημα να λάβει διεθνείς διαστάσεις . Από την άλλη πλευρά το ελληνικό κράτος, από μια θέση ισχύος,
προσπάθησε μέσα από διάφορες οδούς να προωθήσει το δικό του αφήγημα. Ως συνέπεια, η επιτέλεση των
πολιτισμικών ταυτοτήτων των ατόμων σε μια συγκεκριμένη περίσταση μπορούσε να θεωρηθεί δείγμα
«ανθελληνισμού», ενώ

αναγκαστικά έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο «ασύμβατες» μεταξύ τους

ταυτότητες (Μάνος,2004:63-65).

Στην παρούσα έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο χωριό της μητέρας μου το Μεσημέρι Έδεσσας, αναδείχθηκε
μέσα από τα εθνογραφικά παραδείγματα πως διαμέσου μιας δυναμικής διαδικασίας επαναδιαπραγμάτευσης
μεταξύ του κυρίαρχου εθνικιστικού αφηγήματος περί ομοιογένειας και των τοπικών λόγων τα σύμβολα και ο
πολιτισμός χρησιμοποιούνται εργαλειακά εκατέρωθεν και αποκτούν αέναα νέες συνδηλώσεις που κάποιες
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φορές έχουν πολιτική χροιά και άλλες φορές μεταφράζονται κατά αυτό τον τρόπο. Μελετώντας το ρόλο των
συλλόγων ως κρατικών φορέων στη διαχείριση του πολιτισμού, προσπάθησα να περιγράψω πως μέσω της
εφεύρεσης της παράδοσης οι Μεσημεριώτες υπέστην την άκριτη αφομοίωση για να μπορούν να αποτελούν
μέρος της εθνικιστικής ρητορικής την οποία θεωρήθηκε ότι υπονομεύουν με τα τραγούδια , τη γλώσσα και τις
πολιτισμικές πρακτικές.

Μέσα από τις αφηγήσεις για τα τραγούδια και τη γλώσσα αλλά και μέσα από το πρίσμα της επιτελεστικότητας
από το οποίο ανέλυσα τα εθνογραφικά μου δεδομένα, έγινε φανερό πως μια κοινότητα εντόπιων στη βόρεια
Ελλάδα δεν αποτελεί μια ομοιογενή και συμπαγή ομάδα αλλά αντίθετα πως η πολυφωνία απόψεων και
αφηγήσεων καθιστά αδύνατη την εξιστόρηση μιας και μόνο εκδοχής της πραγματικότητας. Στο ελληνικό εθνικό
αφήγημα όπου “τα δικά τους” δε μπορούσαν να χωρέσουν, οι άνθρωποι μέσα από αυτές τις επιτελεστικές
διαδικασίες στάθηκαν απέναντι και το υπονόμευσαν, το ενσωμάτωσαν ή κατέφυγαν στη σιωπή.

Η αμφισβήτηση όμως του ελληνικού αφηγήματος μπορεί να επιτευχθεί και μέσω εξωλεκτικών πρακτικών όπως
του χορού. Μέσα από τις αφηγήσεις των ανθρώπων προσπάθησα να περιγράψω πως συχνά το αφήγημα για τον
πολιτισμό, που κατανοείται σαν κάτι σταθερό, αμετάβλητο στο χρόνο και εδαφοποιημένο,διαπραγματεύεται
γίνεται αποδεκτό ή αμφισβητείται μέσα από χορευτικές πρακτικές στα πανηγύρια ή τις γιορτές. Μέσα από τις
εκδηλώσεις, όπως η γιορτή τσίπουρου, οι Μεσημεριώτες επανακαθορίζουν του λόγους που παράγονται από τα
πάνω για την ταυτότητα της κοινότητας, κοιτάζοντας συχνά τον εαυτό τους με τα μάτια των άλλων και
“απαντούν” χρησιμοποιώντας και οι ίδιοι τα σύμβολα που αποκτούν έτσι μια διαπραγματευτική ιδιότητα.

Η “θέση” (positionality) μου στο πεδίο μου επέτρεψε να συμβάλω με αυτή την έρευνα στην κατανόηση του
τρόπου με τον οποίο παράγεται η ανθρωπολογική γνώση που διαφέρει από εκείνη του “αντικειμενικού”
εξωτερικού παρατηρητή ενώ αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της δυναμική σχέσης ερευνήτριας και
συνομιλητών/τριών. Ακόμη, ακολουθώντας το δρόμο που προδιαγράφει το ίδιο το πεδίο προσπάθησα να
εξερευνήσω σαν ιθαγενής ανθρωπολόγος – έννοιες που διαπλέκονταν συνεχώς μεταξύ τους - τις έννοιες της
ομοιότητας και της διαφοράς όπως κατανοούνται από τους Μεσημεριώτες. Η πολιτισμική οικειότητα για αυτούς
είναι μια ανοιχτή διαδικασία καθώς “δικός μας” μπορεί να θεωρείται κάποιος από το χωριό ή κάποιος από την
Έδεσσα ακόμη και κάποιος από τη Φλώρινα ή κάποιος που μοιράζεται το στίγμα της διαφοράς όπως οι Βλάχοι.
Από την άλλη πλευρά όμως όποιος δεν είναι από το χωριό, ή κυρίως στο παρελθόν δε μιλούσε τα εντόπια,
θεωρούνταν και θεωρείται “ξένος”. Η συνθήκη λοιπόν είναι καθοριστική. Η ίδια, ως ανθρωπολόγος με καταγωγή
από το χωριό, ρωτώντας πράγματα που λίγοι ήθελαν να συζητήσουν και καθώς οι άνθρωποι περίμεναν πως θα
παράγω λόγο για το ποίο είναι το Μεσημέρι, ένιωσα τόσο ξένη όσο και οικεία ανάλογα κάθε φορά την
περίσταση. Τις περισσότερες όμως φορές βίωνα μια ενδιάμεση και οριακή κατάσταση που μας δείχνει πως οι
κατηγορίες “ξένου’ και “οικείου” στο πεδίο απλώς υπεραπλουστεύουν μια διαδικασία όπου η εξουσία και οι
αναπαραστάσεις είναι το διακύβευμα. Το σίγουρο είναι πως για τους ίδιους η ετερότητα είναι ένα ζήτημα που
αντιμετωπίζουν με φόβο και καχυποψία.
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Οι Μεσημεριώτες μέσα από τις αφηγήσεις τους , με σημείο αναφοράς πάντα το παρελθόν, υποστηρίζουν με
σθένος την «ελληνικότητα» του χωριού τους και ζουν καθημερινά σε μια συγκρουσιακή συνθήκη. Η παρούσα
εθνογραφική μελέτη σκιαγράφησε τους τρόπους με τους οποίους το τοπικό συνομιλεί με το υπερτοπικό μέσω
των γλωσσικών πρακτικών, του χορού και του τραγουδιού με ή χωρίς λόγια. Οι μνήμες, που συνδέονται με
πρόσωπα και περιστάσεις εκφράζονται μέσα από τη γλώσσα τους , τα λόγια των τραγουδιών τους και όμως
πρέπει πάντα να προσέχουν μη δώσουν λάθος ενδείξεις, «μη ελληνικές». Παρ όλη την «…προσπάθεια του
κράτους να επιβάλει σημειωτικό μονοπώλιο στους προσδιορισμούς της ελληνικότητας» (Cowan, 1998:613), οι
Μεσημεριώτες , η τουλάχιστον μερικοί από αυτούς, μου μίλησαν, ακόμη και με δισταγμό, για τη γλώσσα τους
με αγάπη και νοσταλγία , μου τραγούδησαν και μου χόρεψαν χωρίς φόβο τονίζοντας μου παράλληλα την
«ελληνικότητα» αυτών των πρακτικών σχεδιάζοντας έτσι τον δικό τους τρόπο να ανήκουν στο ελληνικό κράτος
χωρίς να απαρνιούνται απαραίτητα την πολιτισμική τους ταυτότητα.

Ο εθνικιστικός ηγεμονικός λόγος του κράτους όμως , στοίχησε σε πολλούς από αυτούς κάτι περισσότερο από τη
γλώσσα ή τις πολιτισμικές πρακτικές τους καθώς μέλη πολλών οικογενειών βρέθηκαν μετά τον εμφύλιο έξω από
τα σύνορα και δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν ποτέ πίσω. Οι συνέπειες αυτής της φαντασιακής ομοιογένειας που
θέλησε να επιβάλλει το κράτος είναι η πολιτισμική αφομοίωση όπου η διαφορετικότητα δεν είναι αποδεκτή.
Όσον αφορά τη γλώσσα, «τα δικά τους» , μπορούμε να μιλάμε πλέον για τελικούς ομιλητές. Η γλώσσα, τα
παραμύθια , οι θρύλοι , η μουσική και η ιστορία τους απέκτησαν τόσο έντονη πολιτική χροιά που απλά δεν ήταν
δυνατόν να συνεχίσουν να υπάρχουν (Karakasidou,1993:21). Η συνεχής αμφισβήτηση της ελληνικότητας τους,
που για τους ίδιους δεν ήταν ποτέ υπό διαπραγμάτευση, οδήγησε στην υιοθέτηση του εθνικιστικού λόγου από
μερικούς η οποία αντανακλάται τόσο στις πρακτικές και τους λόγους όσο και στον τρόπο με τον οποίο ο σύλλογος
“προβάλλει” την κοινότητα στους εξωτερικούς παρατηρητές αλλά και στους ίδιους τους Μεσημεριώτες. Η
επιτελεστικότητα (performativity) ήταν το αναλυτικό εργαλείο που χρησιμοποίησα για να κατανοήσω αυτά τα
ζητήματα.

Το Μεσημέρι, το χωριό που δεν είχε ποτέ «άλλο όνομα», αποτέλεσε για μένα ένα λαβύρινθο εντυπώσεων
συναισθημάτων, απόψεων που φαινομενικά ήταν ανέφικτο να δραπετεύσω και να παράγω νόημα. Λαμβάνοντας
όμως υπόψη την ιστορικότητα των αφηγήσεων που κατέγραψα, καθώς και την περιπλοκότητα αυτής της
συνομιλίας του λόγου του κράτους με την τοπική κοινωνία τα πάντα άρχισαν να ξεδιαλύνουν. Οι Μεσημεριώτες
φαίνεται να διαφωνούν για όλα και με όλα, να υπερασπίζονται συνεχώς τα αυτονόητα και να έχουν ως αφετηρία
πάντα το παρελθόν, αυτό που μένει όμως είναι πως έχουν μεταξύ τους το αίσθημα της αλληλεγγύης, πρακτική
που έχει τις βάσεις της επίσης στο ιστορικό παρελθόν τους. Το παρελθόν είναι πάντα παρόν, ποτέ δεν σταματούν
να μιλούν για εκείνους που έφυγαν , για ιστορίες που άκουσαν από τα παλιά, για το πως ήταν το χωριό “τότε”.
Όταν μου διηγούνταν τις ιστορίες τους, «ξέφευγε» που και που κάποια λέξη ή φράση στα εντόπια, και τότε
αμήχανα μου χαμογελούσαν και κοιτούσαν απ’ την άλλη.
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